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دیباچه:
هذا کتاب شرح المناقب .

بسم هللا الرحمن الرحیم سبحانک یا من اظهر من غیبه المکنون المخزون المنعوت بعالم القدس و الالهوت فى

عالم الشهادة و الناسوت قوالب انسیة و هیاکل علویة و اشخاصا ملکوتیة و نفوسا قدسیة فارشدونا طر یق التسبیح

و التهلیل و علمونا سبیل التحمید و التجلیل بقولهم «الحمد لله الذى ال یبلغ مدحته القائلون و ال یحصى نعمائه
العادون و ال یؤدى حقه المجتهدون» و الصالة و السلم على هؤالء االنوار القاهرة و االعالم الباهرة و االجساد الطاهرة
ما دام للدیمومة اسما و ما زال لالبدیة رسما.

بسم هللا الرحمن الرحیم
[منزهى تو اى آنکه از غیب پوشیده و مخزون خود -که به عالم قدس و الهوت موصوف است -در عالم شهادت و

ناسوت بدن هایى انسانى و قالب هایى علوى و اشخاصى ملکوتى و نفوس قدسى ایجاد کردى و آن ها ما را به طر یقه
تسبیح و تهلیل ارشاد کردند و به ما راه تحمید و تجلیل را با کالمشان آموختند که «حمد مخصوص آن کسى که
گویندگان به حد حمد او نمى توانند رسید و شمارندگان نتوانند ثناى او را در حد و اندازه آرند و کوشش کنندگان

نتوانند حق او را به جاى آورند و درود بى پایان و سالم بر این انوار برتر و نشانه هاى روشن و بدن هاى پاکیزه تا آن
زمان که براى دوام اسمى هست و براى ابدیت رسمى].

و بعد :مدت زمانى قبل بر این ،یکى از اعاظم ادباء و اجله فضالء دار الخالفه طهران که رشته دوستیش با این بنده

محکم و عهد مودتش مستحکم است ،خواهش نمود در شرح مناقب ائمه اثناعشر یه صلوات هللا علیهم اجمعین

که منسوب به استاد العرفاء و السالکین محیى الدین اعرابى است؛ کتابى برنگارم و در حل معضالت آن مناقب
شرحى بیارم .چون آن فاضل یگانه در فنون مخصوصه خود همواره مشغول تصنیف و تألیف است قر یحه جامده

مرا نیز چون ذهن سلیم خود مستعد دانسته و طبیعت افسرده مرا همچون خاطر وقاد خود مشتعل مى پنداشت،

بدین واسطه روزبه روز در ترغیب این بنده همت مى گماشت ،تا آنکه از همت بلند آن فاضل معاصر طبیعت

افسرده مرا انبساطى حاصل شد و خاطر پژمرده مرا نشاطى ظاهر گشت چند صباحى خود را از سایر مشاغل علمیه

کناره گرفته به تحر یر این مختصر ممارست نمودم و در حل معانى لغویه و کشف مرموزات عرفانیه آن به قدرى که
گنجایش ای ن مختصر بود از نقل اقوال علماء لغت و استشهاد اصطالحات اهل معرفت مضایقت نکردم شواهد

بسیارى از هر دو فر یق بیاوردم و شرح حاالت محیى الدین را که مصنف آن مناقب است با بعضى از بیانات حکمیه
در دیباچه آن رساله مندرج ساختم.

العبد االثیم الطالح المدعو بصالح الموسوى الخلخالى محتدا و الطهرانى مسکنا وفقنا هللا و ایاکم و الطالبین لسبیل

الرشاد بحق محمد و آله االمجاد.
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شرح حاالت محیى الدین عربى :
محمد بن على بن عبد هللا الشیخ االکبر الملقب به محیى الدین المعروف بالعربى و القشیرى الطائى الحاتمى

االندلسى قدس هللا رمسه از اعاجیب روزگار و نادره دهر ،خالق معانى وجود و خداوند ارباب کشف و شهود است ،

در معارج کماالت صورى و معنوى به پایه ارتقا جست که محاسب و هم احصاء آن نتواند و در سیر عجایب عوالم

شهود به مقامى جاى گرفت که جز هذا طور وراء طور العقل [این مرتبه اى است و راى مرتبه عقل ] در حقش نشاید

گویند در کسوت فقر و قناعت به اقتدار قوه صبر و ر یاضت جلبات عالیق بشر یت را از خود به طورى خلع نموده که

از مستى مکاشفات روحانیه به هستى عالم طبیعت میل بازگشت نمى کرد و در نسج عبادات بدیعه عرفانیه به
حدى استیال داشت که هیچ یک از اعاظم مشایخ طر یقت قماش حقیقت معرفت بدان ز یبایى نیاراست .در میدان

فضل و دانش چنین یگانه بود که دوست و دشمن را زبان ستایش در فضائلش یکسان است و در مضمار وسیع
معرفت به مثابه مسلم است که موافق و مخالف در مجارات عباراتش بادیه پیماى وادى اذعانند .آنان که الف ارادتش

مى زنند چنانش مى ستایند که دانش و خرد را جز تحیر نیفزایند و اشخاصى که به اعوجاج عقاید متهمش نموده

دامن با نسبت تخطئه و تضلیلش آالیند باز از مراتب فضلش کاستن نتوانند .داود بن محمود بن محمد رومى

قیصرى که در جرگ شراح رساله فصوص بوده و خود از پیروان نصوص وى به شمار آید در اطراء تحلیالتش به مثابه

افراط نمایند که بدین گونه القابش ستاید« :الشیخ الکامل المکمل قطب العارفین و امام الموحدین و قرة عیون

المحققین وارث االنبیاء و المرسلین خاتم الوالیة المحمدیة کاشف االسرار االلهیة الذى ال یسمح بمثله الدهور و
االعصار و ال یأتى به قر ینه الفلک الدوار محیى الملة و الحق و الدین رضى هللا عنه و ارضاه و جعل اعلى جنانه
موطنه و مثواه».

[شیخ کامل مکمل قطب عارفان و امام موحدان و روشنى چشم محققین ،وارث انبیاء و مرسلین ،خاتم والیت
محمدیه ،کاشف اسرار الهیه ،کسى که دهور و اعصار مانند او را هدیه نکرده و معادل او را فلک دوار به خود نخواهد

دید ،زنده کننده دین و حقیقت ،خدا از او راضى باشد و او را راضى کند و برتر ین جاى بهشتش را جایگاه و قرارگاه

او قرار دهد ].و بعضى از اجله مشایخ متأخر ین که همواره با سرپنجه خصومت رخساره تحقیقاتش مى خراشد با
شدت عداوت ،بر بلندى فهمش اعتراف نموده و سهام مالمت در توبیخش مى تراشد" و ذکر ممیت الدین فى

حتوفاته المکیة منکرات من القول و االعتقاد یضیق بذکرها المقام و قد قبلها کثیر لدقة فهمه و عظم تمویهه حتى

ان فخرهم و شرفهم عندهم فهم کالمه فضال عن یردوه" یعنى« :جماعت کثیره اى از علما عقاید و اقوال محیى

الدین را که در کتاب فتوحات مکیه به رشته نظم کشیده در پذیرفته و فهمیدن کلمات وى را اسباب شرف و افتخار
خود دانسته اند ز یرا که حدت ذهن وجودت فهم و کرشمه عبارات او نه به حدى بوده که این جماعت از گفتار او
تخلف توانند یا آنکه دست از آستین خصومت درآرند و با وى دعوى همسرى نمایند».

بالجمله این عارف بى مانند و این سالک دانشمند به اتفاق جمعى از علماء سیر و صرافین نقود خیر ،در شهر
رمضان سنه ستین و خمسمائة [ ]560در مدینه مرسیه که از مدائن شرقیه جزائر اندلس است [در زمان خالفت

المستجد بالله ] از ظلمات رحم به عرصه والدت قدم گذارد و در همان سامان ممالک غربیه نشو و نما کرد تا به
سن هیجده سالگى که موسم بهار زندگى و زمان خضرت عود و نضرت عیش است مبادى علوم رسمیه را در مدینه

مرسیه و بلده قرطبه از خلف بن عبد الملک بن بشکوال بن یوسف که از اجله و مشاهیر فضالى اندلس بود فراگرفت
چون در سنه ثمان و سبعین و خمسمائة [ ]578خلف بن عبد الملک را در مدینه قرطبه اجل موعود در رسید آن

سالک هوشمند به هواى تلمذ ابى بکر محمد بن خلف به جانب اشبیلیه شتافت و مدتى در آن حدود به سر برد و
بعد از تحصیل غرض و تکمیل مرام که خاطر از تهذیب ظاهر فراغت داد به تجلیه سر و تحلیه باطن بپرداخت؛ با
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قوت ر یاضات عقالنیه و شدت مجاهدات نفسانیه زنگ آالیش و کدورت عالیق را از آئینه خاطر زدودن گرفت تا
آنکه نسیم الطاف الهیه و نفحات عوالم قدسیه در مضمار فؤاد وى بوز ید ،آثار مکاشفات غیبیه و انوار اتصاالت

معنویه در خود مشاهدت نمود از اقامت بلده اشبیلیه به طورى بى طاقت شد که رشته صبرش به یک جاى گسیخته
گشت به اشتیاق ز یارت مکه معظمه زادها هللا شرفا روى به مدینه قرطبه درآورد و در آنجا مکاشفه کلیه براى وى

دست داد ،چنان که خود در فصوص گوید« :و اعلم انه لما اطلعنى الحق و اشهدنى اعیان رسله کلهم البشیر ین من
آدم الى محمد صلوات هللا علیهم اجمعین فى مشهد اقمت فیه بقرطبة المغرب سنة ست و ثمانین و خمسمائة

[ ]586ما کلمنى احد من تلک الطائفة اال هود فاخبرنى بسبب جمعیتهم و رأیته رجال ضخما فى الرجال حسن

الصورة لطیف المحاورة عارفا باالمور کاشفا لها و دلیلى على کشفه لها قوله :ما من دابة اال هو آخذ بناصیتها ان ربى
على صراط مستقیم» حاصل ترجمه و لباب مقصود آنکه در عالم مثال مطلق و فسحه خیال منفصل اشباح تمامى

انبیاء مبشر ین را از آدم ابو البشر تا حضرت خاتم انبیاء صلوات علیهم اجمعین [دیدم ] در یک مجمع و مقام بلندى

که من خودم در آن مقام ارجمند بودم؛ سبب جمعیت آن بزرگان درگه حق را پرسیدم هیچ یک از حاضر ین آن
محضر شر یف منت پاسخ بر من نگذاشت مگر حضرت هود على نبینا و علیه السلم که مرد عظیم الجثه و حسن

الصورة و لطیف المحاورة بود و از سبب اتفاق آن جمعیت آگاهم نمود .فاضل قیصرى در شرح فصوص گوید سبب

جمعیت انبیاء آن بود که شیخ را از الطاف الهیه مژده قطبیة عهد دهند و رتبه والیت وقت بخشند .مع القصه به
عز یمت ز یارت بیت هللا الحرام از آن ممالک بیرون آمد روزگار درازى در مکه معظمه و نواحى حجاز معتکف بود.

کتاب فتوحات مکیه را که از تصانیف کبیره اوست در اوان سعادت اقتران اقامت آن بالد محترمه به رشته نظم و
تحر یر درآورد و کتاب الجامع و العلل ابو موسى محمد بن عیسى بن ضحاک ترمذى را که از کتب معتبره و از صحاح
اخبار اهل سنت و جماعت است در نزد زاهد بن رستم که از اجله و مشایخ فقهاى آن عهد بود قرائت کرد بعد از

تشکیل مجاهدات و تکمیل ر یاضات از مکه معظمه رخصت انصراف یافته جانب خطه دمشق را وجهه همت ساخت.

و در آن دی ار بار گشود مدتى در محضر افادات عبد الصمد حرستانى مالزمت نمود و جمعى از رؤساى مشایخ

طر یقت نیز مانند شیخ سعد الدین حموى و شیخ عثمان رومى و اوحد الدین کرمانى و جالل الدین محمد رومى
صاحب مثنوى در آن اوقات شهر دمشق را مقر اقامت نموده با شیخ کامل جلیس خلوت و انیس وحدت بودند.

کتاب فصوص الحکم را که از کتب نفیسه اوست در روزگار اقامت دمشق حسب االمر حضرت ختمى مرتبت صلوات

هللا و سالمه علیه به نظم و تألیف درآورد چنانچه خود گوید« :اما بعد فانى رأیت رسول هللا فى مبشرة ار یتها فى
العشر اآلخر من المحرم لسنة سبع و عشر ین و ستمائة [ ]627بمحروسة دمشق و بیده کتاب فقال لى هذا کتاب

فصوص الحکم خذه و اخرج به الى الناس ینتفعون به فقلت السمع و الطاعة لله و لرسوله و اولى االمر منا کما امرنا»

حاصل مقصود آنکه «در محروسه دمشق در عالم مثال مقید و خیال متصل که عبارت است از رؤیاى صالحه شرف

اندوز ز یارت جمال عدیم المثال حضرت ختمى مرتبت صلوات لله علیه شدم ،کتابى در دست مبارک گرفته بودند
فرمودند :بگیر این کتاب فصوص الحکم را و بر مردم آشکار کن تا از مضامین آن منتفع گردند» بالجمله شیخ در

بلده واحده استقرار نداشت گاهى محفل هدایت و ارشاد در محروسه دمشق تشکیل مى داد؛ گاهى رخت اقامت

به موصل مى کشید و چندى در بغداد به سر مى برد و مدتى هم در قونیه و ملطیه روم ساکن شد .آوازه فضل و
حسن سیرت و صحت سر یرت آن عارف سالک اطراف و اکناف عالم را فراگرفت و ذکر جمیلش در آفاق روزگار منتشر

شد چنانچه در علم تصوف و سلوک عرفانى سرآمد عهد و منحصر بر فرد بود؛ در علم ادب و حدیث و خطابت نیز

عدیل و نظیر نداشت .قاضى شمس الدین بن خلکان در کتاب وفیات االعیان در حق وى چنین گوید:

" و طبق ذکره الدنیا و آفاقها کان جمیل الجملة و التفصیل محصال للفنون احسن تحصیل و له من االدب انشاء

الذى ال یلحق و توالیفه تشهد بالتقدم و کان مقتدرا على الکالم انتهى"
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[اسم او دنیا و آفاقش را پر کرده است .داراى عبارت و توضیح ز یبا بود .فنون و علوم مختلف را به بهتر ین وجهى

تحصیل کرده بود .در ادبیات و شعر کسى به او نمى رسید و تألیفات او شاهدى است بر تقدم او و بر کالم مقتدر

بود].

محمد بن ابى المعالى واسطى دبیثى گوید :که وى تمامى فنون و علوم را در بالد مغرب که موطن اصلى خود بود از

علماء کملین آن ممالک تحصیل و تکمیل کرد؛ بر شعب و فنون علم ادب تعلق خاطر حاصل نمود؛ بر استکشاف

قواعد آن میل وافر به هم رسانید و در هر یک از علوم رسمیه گوى سبقت از همگنان خود بربود وبه عز یمت ز یارت
مکه معظمه از دیار غربیه مفارقت نموده دیگر بدان سرزمین که موطن اصلى او بود میل معاودت نکرد.

همواره احادیث و اخبار از حافظ ابو طاهر صدر الدین احمد بن محمد بن ابراهیم سلفى اصبهانى که از اجله حفاظ

و مشایخ ضباط آن عهد به شمار مى رفت بر سبیل اجازه روایتى که در آن عهد معمول بوده براى تالمذه و مستفیدین
محفل افاضات خود روایت مى کرد .مطرز اوراق گوید شیخ عارف را به غیر از حافظ ابو طاهر شیوخ اجازه روایتى

بسیار بوده اند که نقل احادیث و اخبار از آنها مى نموده که من جمله آنهاست شیخ جمال الدین ابو البرکات و

یونس بن یحیى بن عباس و عبد الوهاب بن على بغدادى صوفى و فقیه ابو عبد هللا محمد بن حجرى و ابو الولید
احمد بن محمد بن محمد العربى و ابو عبد هللا محمد بن عیشون و جماعتى نیز مانند ابو الحسن على بن عمر

الوافى و غیر وى از مرویات شیخ نقل کرده اند .محدث نیشابورى گوید :احادیث محیى الدین معمول علیه طبقات
عرفا و صوفیه است و در نزد اکثر عامه و بعض امامیه نیز روایات او را از اخبار صحیحه شمارند.

باز دبیثى گوید ناسکین شر یعت و سالکین طر یقت و طالبین حقیقت به جهت رشاد و استرشاد از ممالک قاصیه

و بالد نائیه به محضر وى شد رحال مى نمودند و در حلقه افاضاتش از هر گروهى انبوهى بودند وى نیز گاهى در
بلده قونیه اقامت مى کرد و زمانى مسند افاضت در شهر ملطیه مى گسترد .انتهى

[مذهب محیى الدین عربى ]
در تحقیق مذهب و تشخیص مسلک شیخ جمعى از علماء سیر را مذهب معهودى است و هر یک از محققین اهل
نظر را مشرب مخصوصى" و الناس فى حقه بین افراط و تفر یط" جمعى از اهل خبر وى را در سلک علماء سنت و

جماعت منظوم داشته و بعضى او را از محبین خالص العقیده اثناعشر یه پنداشته اند و برخى به واسطه شطحیاتى

که از وى سر زده از تشیع و تسنن او چشم پوشیده از موضوع هر دو مذهب بیرونش دانند و جماعتى او را از جمله

اولیاء حق شمرده جاللت مقامش را باالتر از آن دانند که در تشخیص مذهبش سخن رانند" و للناس فیما یعشقون
مذاهب" [و مردم در آنچه دوست مى دارند داراى روش هاى مختلفند].

[تفصیل نظر اول و دوم ]
ازآن جایى که وى از بدایت سیر تا نهایت سلوک در بالد تسنن به سر برده و در ما بین آن جماعت نشو و نما مى

کرد ،ظواهر اغلب مصنفات خود را مطابق قواعد آنها نوشته .بدین واسطه جماعتى که وى را در جرگ علماء سنت
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شمارند در اثبات مدعاى خود برهان خارجى الزم ندارند و اشخاصى که مانند ابن فهد حلى و شیخ بهائى و محقق

فیض و مرحوم مجلسى اول و قاضى نور هللا تسترى [شوشترى ] و محدث نیشابورى و غیر این ها پاى مردى در

اثبات تشیع وى فشارند ،آنها نیز در اثبات حقانیت خود دالئل و براهین بسیار دارند .فاضل معاصر در کتاب روضات

گوید« :محمد بن على المغربى الحاتمى الطائى االشبیلى االندلسى ثم المکى ثم الدمشقى الملقب محیى الدین

ابن العربى کان من ارکان سلسلة العرفاء و اقطاب ارباب المکاشفة و الصفاء ،مماثال و معاصرا للشیخ عبد القادر

الحسنى الجیالنى المشتهر قبره ببغداد بل جماعة اخرى من کبار هذه الطائفة المنتشر ذکرهم فى البالد اال ان

القائل بکونه من جملة الشیعة االمامیة بین هذه الطائفة موجود بخالف اولئک الجنود و تصنیفاته ایضا کثیرة و
تحقیقاته معروفة عند اهل البصیرة» حاصل مقصود آنکه محیى الدین عربى از جمله اعاظم و ارکان سلسله عرفا
بوده و از جمله اقطاب ارباب کشف و صفا به شمار مى رود با شیخ عبد القادر حسنى جیالنى که قبرش در بلده

بغداد است معاصر و در طر یقت با او مماثل بوده به جز آنکه در خصوص محیى الدین عربى جمعى از علماء امامیه

اثبات تشیع نموده و او را در جرگ علماء شیعه اثناعشریه شمرده اند به خالف عبد القادر و سایر معاصر ین وى که
از این نسبت به کلى دور افتاده اند و از این احتمال به مراتب مهجور مانده اند.

محدث نیشابورى در کتاب رجال کبیر خود گوید« :الشیخ محیى الدین ابو عبد هللا الطائى الحاتمى االندلسى

المغربى اصال المکى" نزال ثم الدمشقى کان من اکابر العرفاء و مصنفیهم و له کتب معروفة و له ایضا قصائد و اشعار

و کانت له ید طولى فى علم الحروف و من استخراجه :اذا دخل السین فى الشین ظهر قبر محیى الدین،فلما دخل
السلطان سلیم الشام تفحص عن قبره و عمره بعد االندراس و منه ما انشد فى ظهور القائم علیه السالم :اذا دار

الزمان على حروف باسم هللا فالمهدى قاما و اذا دار الحروف عقیب صوم فاقرءوا لفاطمى منى سالما ،ظاهر تصانیفه
على مذهب العامة النه کان فى زمن شدید و قد اخرجنا عباراته الناصة على خصائص المذهب االمامیة االثنى

عشر یة فى کتاب میزان التمیز فى العلم العز یز» انتهى حاصل مقصود آنکه شیخ را به جز از فضائل و کماالت صوریه
از مرموزات حروف مقطعه که از جمله علوم مختصه اولیاست بصیرتى بوده و در آن باب استنباطاتى نموده و از

جمله آن کنایات غیبیه که با حروف مقطعه بدان اشارت کرده کلمه «اذا دخل السین فى الشین ظهر قبر محیى

الدین» است که از وى حکایت شده گویند زمانى که سلطان سلیم داخل مملکت شام شد و قبر شیخ را عمارت

نمود صداقت مضمون این رمز آشکار شد و نیز رمزى در ظهور حضرت قائم عجل هللا فرجه بر وى اسناد داده اند

«اذا دار الزمان على حروف» الى آخره ،مطرز اوراق گوید بر فرض صحت این اسناد این گونه رموز را به جز راسخین
در علم کسى را قدرت فهمیدن نیست در تفسیر صافى در باب حروف مقطعه فواتح سور گوید:

«التخاطب بالحروف المفردة سنة االحباب فى سنن المحاب فهو سر الحبیب مع الحبیب بحیث ال یطلع علیه

الرقیب» شعر:

بین المحبین سر لیس یفشیه

قول و ال قلم للخلق یحکیه.

[مخاطب قرار دادن یکدیگر با حروف مفرده روش دوستان است از روش هاى اظهار محبت پس آن (حروف مفرده)

روش دوست است با دوست به گونه اى که رقیب و مزاحم مطلع نشود] [بین دوستان سرى است که هیچ کالمى و

هیچ قلمى آن را براى خلق افشا و حکایت نمى کند]
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و از جمله دالئلى که محدث نیشابورى در صراحت تشیع وى حکایت نماید این عبارت است« :قال فى الباب الثامن
عشر و ثالثمائة ما لفظه فما ثمة شارع اال هللا قال هللا تعالى لنبیه " لتحکم بین الناس بما أراک هللا" و لم یقل له

بما رأیت بل عاتبه سبحانه لما حرم على نفسه بالیمین فى قصة عائشة و حفصة بقوله جل و عال" یا أیها النبی لم
تحرم ما أحل هللا لک تبتغی مرضات أزواجک" و کان هذا مما ارته نفسه فلو کان هذا الدین بالراى لکان راى النبى

اولى من راى من لیس بمعصوم الى ان قال فى باب آخر منه ال یجوز ان یدان هللا بالرأى و هو القول بغیر حجة و

برهان من کتاب و ال سنة و ال اجماع ،و اما القیاس فال اقول به و ال اقلد فیه جملة واحدة فما اوجب هللا علینا االخذ

بقول احد غیر رسول هللا صلى هللا علیه و آله» [در باب ( 318از فتوحات) گوید :آنجا شارعى نیست مگر خداوند؛

خداى تعالى به رسولش مى گوید« :باید بین مردم حکم کنى به آنچه خداوند به تو نشان مى دهد» و نفرمود «به

آنچه خودت مى بینى» بلکه خداى سبحان او را پس از آنکه در جر یان عایشه و حفصه یکى از زنانش را با قسم بر

خود حرام کرد مورد عتاب قرار داد با این کالمش -که برتر و بزرگ است -که« :اى پیامبر چرا آنچه خداوند بر تو
حالل کرده بر خود حرام مى کنى به خاطر طلب رضایت زنانت؟ (تحر یم ( )66( ،)1و این کار را با تشخیص خود انجام
داده بود پس اگر رسیدن به احکام دین با رأى شخصى ممکن بود البته رأى پیامبر از رأى آنکه معصوم نیست اولى

بود تا آنجا که در باب آخر مى گوید:

جائز نیست درباره دین خدا حکم شود با رأى (شخصى) و آن هم کالم بدون حجت و دلیل از کتاب و سنت و اجماع

است؛ پس قیاس را نمى پذیرم و در آن از چیزى تقلید نمى کنم و خداوند غیر از تمسک به ،کالم رسول هللا صلى
هللا علیه و آله اخذ قول کسى را بر ما واجب نکرده است].

و اما داللت این عبارت بر تشیع وى چنانچه محدث نیشابورى تصور نموده این است که علماء تسنن در اجراء احکام

شرعیه دلیل قیاس را در مقابل کتاب و سنة و اجماع برهان مستقل عمل بر مقتضاى آن را متبع شمارند ازآن جایى

که عقیده شیخ مخالف اعتقاد علماء جماعت بوده بر این معنى انکار بلیغ آورده مى گوید عمل نمودن بر رأى خود
بدون دلیل شرعى اگر جائز بود ،براى حضرت ختمى مرتبت که منزلت و مقام عصمت داشت مجوز مى شد با آنکه
رأى شر یف آن حضرت مسلما از احتمال زلت معصوم است .خداى تعالى وى را در متابعت رأى خود به خطاب« :یا

أیها النبی لم تحرم» عتاب فرمود پس در این صورت متابعت قیاس که در واقع رأى بدون دلیل است احدى را مجوز
نخواهد بود.

و نیز از جمله دالئلى که جمعى از علما بر تشیع وى احتجاج آورده اند عبارات مبسوطه اى است در کتاب فتوحات
که آن را شیخ الفقهاء و المتکلمین بهاء الملة و الدین شیخ بهائى اعلى هللا مقامه در کتاب اربعین ملخصا نقل
نموده و او نیز از کنایات آن عبارات بر تشیع وى تفطن جسته و عین عبارت اربعین همین است ":خاتمة انه لیعجبنى

کالم فى هذا المقام للشیخ العارف الکامل محیى الدین بن عربى اورده فى کتابه الفتوحات المکیة قال فى الباب

الثالثمائة و الست و الستین من الکتاب المذکور ان لله خلیفة یخرج من عترة رسول هللا و فاطمة یواطى اسمه اسم

الرسول جد الحسین بن على بن ابى طالب یبایع بین الرکن و المقام یشبه رسول هللا فى الخلق بفتح الخاء و ینزل

عنه فى الخلق بضم الخاء و اسعد الناس به اهل الکوفة یعیش خمسا او سبعا او تسعا یضع الجز یة و یدعو الى هللا

بالسیف و یرفع المذاهب عن االرض و ال یبقى اال الدین الخالص .اعداؤه مقلدة العلماء اهل االجتهاد لما یرونه یحکم
بخالف ما ذهبت الیه ائمتهم فیدخلون کرها تحت حکمه خوفا من سیفه یفرح به عامة المسلمین اکثر من خواصهم

یبایعه العارفون من اهل الحقائق عن شهود و کشف بتعر یف الهى له رجال الهیون یقیمون دعوته و ینصرونه و لو ال

ان السیف بیده الفتى الفقهاء بقتله و لکن هللا یظهره بالسیف و الکرم فیطمعون و یخافون و یقبلون من غیر ایمان
بل یضمرون خالفه و یعتقدون فیه اذا حکم بغیر مذاهبهم انه على ضاللة فى ذلک الحکم النهم یعتقدون ان اهل
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االجتهاد و زمانه قد انقطع و ما بقى مجتهد فى العالم و ان هللا ال یوجد بعد ائمتهم احدا له درجة االجتهاد و اما

من یدعى التعر یف االلهى باالحکام الشرعیة فهو عندهم مجنون فاسد الخیال ال یلتفتون الیه انتهى کالمه .فتأمله

بعین البصیرة و تناوله بید غیر قصیرة خصوصا قوله ان لله خلیفة و قوله اسعد الناس به اهل الکوفة و قوله النهم

یعتقدون ان اهل االجتهاد و زمانه قد انقطع الى آخر کالمه عسى ان تطلع على مرامه و هللا ولى التوفیق»

[ «خاتمه :به درستى که به تحسین وامى دارد مرا کالمى در این مقام از شیخ عارف کامل محیى الدین عربى که آن
را در کتابش فتوحات مکیه آورده ،در باب  366از کتاب مذکور گوید« :به درستى که خداوند را خلیفه اى است از

عترت رسول هللا که خروج خواهد کرد.

اسمش همان اسم رسول است که جد حسین ابن على بن ابى طالب (علیهم الصالة و السالم) مى باشد( .بعد از

خروج) بین رکن و مقام بیعت مى کند .در خلقت شبیه رسول هللا است .و در اخالق از او پایین تر است و کوفه را
محل حکومت خود قرار مى دهد و مردم کوفه او را یارى مى کنند .پنج یا هفت یا نه سال زندگى مى کند ،جز یه قرار

مى دهد و با شمشیر مردم را به سوى خداوند دعوت مى کند ،مذاهب مختلف را از روى زمین بر مى دارد و فقط

دین خالص مى ماند دشمنانش مقلدان علماء اهل اجتهادند چون مى بینند به خالف مذهب بزرگانشان حکم مى

کند .پس با اجبار و کراهت تحت حکومت او قرار مى گیرند ،چون از شمشیرش مى ترسند .عامه مسلمانان از وجود

او بیشتر خوشحال مى شوند تا خواص آن ها .عارفان از اهل حقایق به واسطه تعر یف الهى و کشف و شهود با او
بیعت مى کنند .مردانى الهى دارد که دعوت او را بر پا مى کنند و او را یارى مى نمایند و اگر نبود که شمشیر به
دست اوست فقها به قتل او فتوا مى دادند و لکن خداوند او را با شمشیر و کرم غالب مى کند به کرم او طمع دارند

و از شمشیرش مى ترسند و به او رو مى آورند بدون ایمان ،بلکه در ضمیرشان مخالفت او را پنهان مى کنند و

اعتقادشان درباره او این است که اگر به غیر مذاهب آن ها حکم کند در آن حکم گمراهى است ،چون معتقدند که

اهل اجتهاد و زمان آن گذشته است و مجتهدى در عالم نمانده است و خداوند بعد از ائمه آن ها کسى را که درجه

اجتهاد داشته باشد به وجود نمى آورد و کسانى را که ادعاى شناخت خدایى درباره احکام شرعى داشته باشد در
نظر آنها دیوانه است و به او التفاتى نمى کنند» انتهاى کالم او .پس با چشم بصیرت در آن تدبر کن و با دستى که
(از معانى) کوتاه نیست آن را بگیر.

خصوصا این کالم را که «به درستى که خدا را خلیفه اى است» و این کالم را که «اهل کوفه او را یارى مى کنند» و

این کالم را که «چون آن ها معتقدند که اهل اجتهاد و زمان آن منقطع شده تا آخر کالم» باشد که بر مرام او آگاه
شوى و خداوند است که توفیق مى دهد]».

حاصل مقصود اظهار عقیده صحیحه است بر وجود حضرت قائم عجل هللا فرجه و چون مفاهیم عباراتش واضح

است حاجت به ترجمه لفظ ندارد و وجه داللت این عبارت بر تشیع وى چنان که شیخنا البهائى قدس سره تعرض
نموده اند به چندین جهت است یکى آنکه در آغاز عبارت گوید« :ان لله خلیفة یخرج» یعنى براى خداوند تعالى

شأنه خلیفه موجودى است که بعد از این ظهور خواهد کرد و این عقیدت به خالف کافران و منکران است چه آن

ها اگرچه بر ظهور مهدى موعود معترفند ولى حى موجود دانستن مهدى از خصائص جماعت امامیه است و دیگر
آنکه گوید« :و اسعد الناس به اهل الکوفة» و این عقیدت نیز از مختصات طایفه اثناعشر یه است که گویند آفتاب

امامت حضرت قائم از مکه معظمه طلوع نموده ازآنجا مستقیما تشر یف فرماى کوفه خواهند شد و بعد از تملک

کوفه و اطاعت کوفیان لشکر به سایر بالد خواهند فرستاد و دیگر آنکه جمیع تشنیعاتى که در این عبارت بر جماعت

فقها نموده تماما محصور است بر حالت فقیهان جماعت و پیروان آن ها چنان که تصر یحا گوید« :النهم یعتقدون
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ان اهل االجتهاد و زمانه قد انقطع» یعنى بعد از ظهور آن حضرت فقهاى جماعت ایمان واقعى بدان حضرت نیاورده

طر یق مخاصمت پیمایند چه مى گویند بعد از ائمه اربعه محمد بن نعمان ابو حنیفه و مالک بن انس و احمد بن
حنبل و محمد بن ادر یس شافعى طرق اجتهاد به کلى مسدود است و هر فتوائى که به خالف آراء این فقهاء اربعه
صادر شود مردود و احکام الهیه حضرت حجة را که مخالف آن مجعوالت است نامشروع شمارند و تعار یف الهیه را

که به غیر از طر یق اجتهاد ظاهرى است محال انگارند .بالجمله سید محدث جزائرى بعد از نقل این عبارت فتوحات

در ذیل آن چنین گوید« :و هو کالم انیق بل ربما الح منه حسن االعتقاد و الرد على اهل الرأى و القیاس کابى حنیفة

و اضرابه و لکن الظاهر انه کالم خال عن التعصب و ان کان صاحبه من اهل السنة بال کالم».

[ «و آن کالمى اعجاب آور و پسندیده است و چه بسا از آن حسن اعتقاد گوینده و رد بر اهل اجتهاد به رأى و قیاس
مثل ابو حنیفه و امثال او مشاهده شود و لکن ظاهر این است که این سخن کالمى خالى از تعصب از کسى است

که مطمئنا از اهل سنت است].

صاحب روضات این اشعار را نیز از کتاب وصایاى او روایت نموده و بوى مستند داشته:
وصى االله و وصت رسله

لو ال الوصیة کان الخلق فى عمه

فاعهد الیها و ال تهمل طر یقتنا

فلذا کان التأسى بهم من افضل العمل

و بالوصیة دام الملک فى الدول

ان الوصیة حکم هللا فى االزل

[خداوند وصیت کرد رسوالنش هم همین طور پس تأسى به آن ها از بهتر ین اعمال است.
اگر وصیت نبود مردم در گمراهى و کورى مى ماندند و به واسطه وصیت است که حکومت در دولت ها باقى مى
ماند

پس بر آن عهد تکیه کن و بنا بگذار و روش ما را رها مکن که آن حکم خداست که در ازل صادر شده ].حاصل

مقصود آن است که خداوند تعالى شأنه در عالم ناسوت براى اجراء نوامیس الهیه بقوله تعالى «إنی جاعل فی

األرض خلیفة» تعیین خالفت نمود و سایر انبیاء مرسلین هر یک براى تکمیل و حفظ شر یعت خود وصى قرار دادند

اگر آیین توصیت رسم دیر ین انبیا نبود تمامى مردم گرفتار حیرت و ضاللت بودند و این اشعار آبدار نیز که نسج
خاطر او است کاشف است از حسن ضمیر و صفاء نیت وى ز یرا که عقیده علماء تسنن آن است که تعین وصى بر
خدا و پیغمبر الزم نیست و او از جهت اشعار از حسن طویت خود با این اشعار آبدار عقیده صافیانه خود را اظهار

نموده و بر مخالفت طر یقه جماعت تعر یض آورده .قاضى نور هللا تسترى در کتاب مجالس شرح حاالت او را چنین

سراید« :اوحد الموحدین محیى الدین محمد ابن على العربى الطائى الحاتمى االندلسى از خاندان فضل وجود بوده

از حضیض تعلقات و قیود به اوج اطالق و شهود صعود نموده.

نسبت خرقه وى به یک واسطه به حضرت خضر على نبینا و علیه السالم مى رسد و حضرت خضر به موجب تصر یح

موالنا قطب الدین انصارى صاحب المکاتب خلیفه حضرت على ابن الحسین علیه السالم است».

شیخ ابو الفتوح رازى در تفسیر این آیه که :قال فیها« :محرمة علیهم أربعین سنة یتیهون فی األرض» [ «چهل سال

بر آن ها حرام خواهد بود و در زمین سرگردان خواهند بود( »،مائده  ].)26 ،5روایت نموده که حضرت خضر با بعضى
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از نظر یافتگان درگاه گفته که من از موالیان على و از جمله موکالن بر شیعه اویم و از بعضى درویشان سلسله
نوربخشیه شنیده شد که هر یک از مشایخ صوفیه اظهار مالقات خضر نماید یا خرقه خود را بدو منسوب سازد ،فى

الحقیقة اخبار از التزام مذهب شیعه نموده و اشعار به عقیده خود در باب امامت فرموده .کالم شیخ در فتوحات بر

وجهى که سابقا مذکور شد در اعتقاد او به امامت و وصایت ائمه اثنى عشر نسبت به سید بشر صلوات هللا علیهم
صر یح است.

و در عنوان فص هارونى از کتاب فصوص ایمائى به حدیث منزلت فرموده و در رساله مشهوره خود ذکر ایمان به

امامت خلفا را طى نموده و اشارات لطیف به وجوب اعتقاد امور واقعه در روز غدیر که از آن جمله تعین خالفت

حضرت امیر است فرموده تا آنجا که گفته« :و وقف فى حجة وداعه على کل من حضر من اتباعه فخطب و ذکر و

خوف و حذر و وعد و اوعد الى ان قال ثم قال هل بلغت فقال بلغت یا رسول هللا فقال اللهم اشهد» [ «در حجة

الوداع توقف کرد و همه حاضر ین از یارانش را متوقف کرد و خطبه خواند و تذکر داد و ترساند و بر حذر داشت و
وعده و وعید داد تا آنجا که گفت ،و سپس گفت آیا رساندم؟ گفتند رساندى اى رسول خدا و گفت خداوندا شاهد
باش»]

باز گوید جناب غوث المتأخر ین سید محمد نوربخش نور هللا مرقده که جامع علوم ظاهر یه و باطنیه بود تصحیح

عقیده شیخ را بر وجه اکمل و اتم نموده و این اشعار را نیز که در طر یقه مواالت اهل بیت اطهار است قاضى تسترى

بر وى مستند داشته:

رایت والئى آل طه وسیلة

الرغم اهل البعد یورثنى القربى

فما طلب المبعوث اجرا على الهدى

بتبلیغه اال المودة فى القربى

[ «چنان مى بینم که دوستیم نسبت به آل طه على رغم نظر اهل بعد تقرب خداوند را برایم ایجاد کرده و این بدان

جهت است که پیامبر براى تبلیغ هدایت چیزى غیر از دوستى اهل بیت را نخواسته است]».

مطرز اوراق گوید :عبارت عنوان فص هارونى که قاضى تسترى از اشارات آن عبارت بشارت تشیع داده این است:

«فص حکمة امامیه فى کلمة هارونیة .تفهیم اشعار این عبارت بر «حدیث منزلت» شرح مبسوطى الزم دارد باید

دانست که حدیث منزلت از احادیث مستفیضه و در نزد بعضى ،از اخبار متواتره است .هر یک از جماعت شیعى

و سنى آن حدیث شر یف را بر وجه مخصوصى روایت نموده اند.

جمال الدین یوسف که سبط ابو الفرج جوزى و از فضالى اهل سنت و جماعت است ،از احمد بن حنبل که یکى از

ائمه اربعه آن جماعت است بدین سان روایت نماید« :قال آخى رسول هللا بین المهاجر ین و االنصار فبکى على

علیه السالم قال رسول هللا ما یبکیک فقال لم تواخ بینى و بین احد فقال انما ادخرتک لنفسى ثم قال لعلى انت
منى بمنزلة هارون من موسى».

[ «گوید :پیامبر بین مهاجر ین و انصار پیمان اخوت برقرار کرد و حضرت على علیه السالم گر یه کرد ،پیامبر از او

پرسید چه چیز موجب گر یه توست على علیه السالم گفت چون بین من و هیچ کس برادرى قرار ندادى پس رسول

هللا صلى هللا علیه و آله فرمود تو را براى خودم ذخیره کرده ام منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون است
نسبت به موسى»].
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و محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید اعلى هللا مقامه که به ابن المعلم مشهور است این حدیث شر یف را در

کتاب ارشاد چنین حکایت نموده گوید :در هنگامه غزوه تبوک حضرت رسول صلى هللا علیه و آله امیر المؤمنین
علیه السالم را در مدینه منوره بر جاى خود به خالفت و نیابت بازگذاشت و در آن اثنا به واسطه ارجافى که از ارباب
غرض و منافقین یثرب به ظهور رسید آن حضرت به تعاقب رسول برخاست به موکب همایون رسالت ملحق شد و

معروض داشت« :یا رسول هللا ان المنافقین یزعمون انک خلفتنى مقتا و استثقاال فقال له النبى ارجع یا اخى الى

مکانک فان المدینة ال تصلح اال بى او بک فانت خلیفتى فى اهل بیتى و دار هجرتى و قومی اما ترضى ان تکون
منى بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى»

[ «اى رسول خدا منافقان گمان مى کنند اینکه مرا به جاى خود در مدینه گزاردى از روى خشم نسبت به من و

مشکل بودن همراه بردن من براى شما بوده است؛ پیامبر به او فرمودند برگرد اى برادر من به محل خودت به درستى

که مدینه به صالح درنمى آید مگر با وجود من یا تو ،پس تو خلیفه من در اهل بیتم و دار هجرتم و کمان تیراندازى
من هستى آیا از این راضى نیستى که منزلتت نسبت به من همان منزلت هارون نسبت به موسى باشد؟ به جز

اینکه بعد از من پیامبرى نخواهد بود» ].بالجمله رؤساى علماى امامیه رضوان هللا علیهم اجمعین از این حدیث

شر یف بر خالفت آن حضرت برهان قاطعى استخراج نموده گویند تمامى منزلت هاى هارونى به قر ینه عموم منزلت

و وجود استثناء نبوت به مقتضاى این حدیث متواتر براى حضرت امیر ثابت است و من جمله آن منزلت ها ،خالفت

وى بوده براى حضرت موسى پس حضرت امیر نیز از روى میزان عمومى این حدیث داراى خالفت بالفصل محمدى
باشد «کما فى هارون لموسى»[ .همچنان که در هارون است نسبت به موسى ]

فضالى سنت و جماعت که در اطفاء نورانیت این برهان باهر زحمت عصبیت بر خود راه داده اند در جواب این

احتجاج واضح چنین گویند که :اثبات خالفت حضرت امیر به میزان عمومى این حدیث در صورتى صحیح است که

وجود خالفت در خود هارون مسلم باشد

تا آنکه به میزان عموم منزلت نظیر همان خالفت براى حضرت امیر ثابت شود و حال آنکه حضرت هارون خود

اصالتا شر یک نبوت موسى بوده نه خلیفه و جانشین وى چنان که شارح قوشچى گوید« :و لو سلم فلیس من منازل
هارون الخالفة و التصرف بطر یق النیابة على ما هو مقتضى االمامة النه شر یک له فى النبوة و قوله اخلفنى لیس

استخالفا بل مبالغة و تأکیدا فى القیام بامر القوم»« [ .اگر این مطلب را هم بپذیر یم ولى خالفت و تصرف به عنوان
نیابت بنا بر آنچه مقتضاى امامت است از منازل هارون نیست چون او شر یک موسى در نبوت بود و اینکه موسى

به هارون گفت جانشین من باش به معنى تعیین جانشین نیست بلکه مبالغه و تأکیدى است در قیام به امور

قوم»].

چون این مقدمات معلوم شد گوییم ازآنجایى که شیخ عارف را هواى تشیع بر سر بوده از این عبارت دوگونه بشارت

از حدیث منزلت داده یکى آنکه ابهامى در ظاهر عبارت نصب نموده به طورى که ممکن است از ظاهر عبارت

به طور ایهام چنین قصد شود که حکمت طایفه امامیه در کلمه هارونیه است که حدیث منزلت و لفظ «اخلفنى»

باشد و دیگر آنکه به جهت مخالفت علماى جماعت از انکار خالفت هارونى که عقیده آن جماعت است استکشاف
نموده مقام هارونى را صر یحا با لفظ امامت عبارت آورد و از مخالفت جماعت مباالت نکرد.
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و نیز قاضى تسترى در شرح حالت حضرت سلمان فارسى این عبارت را که دلیل حسن طویت شیخ است از فتوحات
وى روایت نماید« .هذا شهادة من النبى لسلمان الفارسى بالطهارة و حفظ اآلل حیث قال فیه رسول هللا سلمان منا
اهل البیت و شهد هللا لهم بالتطهیر و ذهاب الرجس عنهم و اذا کان ال یضاف الیهم اال مطهر مقدس و حصلت له
العنایة االلهیة بمجرد االضافة فما ظنک باهل البیت فى نفوسهم فهم المطهرون بل عین الطهارة».

[این شهادتى است از پیامبر براى سلمان فارسى به طهارت و اینکه از آل است آنجا که رسول هللا درباره او فرمود
سلمان از ما اهل بیت است و خداوند براى اهل بیت به طهارت و از بین رفتن پلیدى شهادت داد و وقتى کسى با

آن ها هم ردیف نمى شود مگر اینکه پاک شده و مقدس باشد ،و به مجرد بودن همراه آن ها عنایت الهى شامل

حال چنین کسى خواهد بود ،پس گمان تو درباره خود اهل بیت چه خواهد بود؟ پس آن ها پاک شدگانند بلکه عین
پاکیند ].بالجمله اگرچه از امثال این گونه عبارات باوجود کلمات متظافره دیگرى که مرجح سنیت او است اثبات
تشیع وى مشکل است ،ولى بعد از مالحظه تضاعیف این عبارات که دفاتر و تصانیف او به آن ها مملو و مشحون

است ،یقین عادى حاصل مى شود بر اینکه ضمیر وى را از محبت آن ارواح مقدسه سرورى بوده و قلب سلیمش از
مشکات انوار طاهره اکتساب نورى نموده چنان که این مناقب ائمه اثناعشر یه را که به طور اختصار ترجمه مى شود

جمعى از نتایج خاطر او شمرده و آن تصنیف شر یف را بر سالمت ارادت وى آیت محکم دانسته و بر قوت ایمان او
برهان اعظم گرفته.

[تفصیل نظر سوم ]
تفصیل فرقه سوم که به واسطه صدور بعضى از شطحیات ،وى را از موضوع هر دو مذهب خارج دانند بر سبیل

اختصار آن است اوال باید دانست که کلمه شطح را هر یک از محققین طر یقت شرح و تفسیرى نموده اند محقق

جرجانى گوید« :الشطح عبارة عن کلمة علیها رائحة رعونة و دعوى و هو من زالت المحققین فانه دعوى بحق یفصح
بها العارف من غیر اذن الهى بطر یق یشعر بالنباهة».

[ «شطح کالمى است که بوى نفسانیت و دعوى از آن برمى خیزد و آن از لغزش هاى محققان است و آن دعوى

حقى است که از عارف سر مى زند بدون اذن الهى که گویاى بزرگوارى او باشد» ].و شیخ محیى الدین خود گوید:

«الشطح عبارة عن کلمة علیها رائحة رعونة و دعوى و هى نادرة ان توجد من المحققین [اهل الشر یعة فان قلت و ما

الشر یعة قلنا عبارة عن االمر بالتزام العبودیة .»]...

[ «شطح عبارت است از کالمى که بوى نفسانیت و دعوى دارد و چنین کالمى از محققان که اهل شر یعتند به ندرت
شنیده مى شود [و اگر بگویى شر یعت چیست گویم عبارت است از امر به التزام عبودیت .]...

و در اصطالح متأخر ین این جماعت شطحیات کلماتى را گویند که از سالک مجذوب در حین استغراق مستى و

سکر و وجد و غلبه شوق صادر مى شود که دیگران طاقت شنیدن آن نکنند و او خود نیز اگر از حالت محو به

هوشیارى صحو آید .از آن گونه گفتار ناهنجار اظهار کراهت و انکار نماید ،چنان که شمه از تمثیل این داستان را
جالل الدین محمد رومى در کتاب مثنوى در شرح حالت طیفور بن عیسى بن آدم معروف به ابى یز ید بسطامى که
از فرائد عصر خود بوده به رشته نظم درآورده و در تبدل حاالت او گوید:
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با مر یدان آن فقیر محتشم

با یز ید آمد که یزدان نک منم

چون گذشت آن حال گفتندش صباح

تو چنین گفتى و این نبود صالح

و او خود نیز از این گونه کردار ندامت و استغفار نموده گفت:
حق منزه از تن و من با تنم

چون چنین گویم بباید کشتنم

تا آنکه مجددا تبدل حاالت ثانویه از برایش دست داده ثانیا گفت:
مست گشت او باز از آن سغراق رفت

آن وصیت هایش از خاطر برفت

عشق آمد عقل او آواره شد

صبح آمد شمع او بیچاره شد

چون هماى بى خودى پرواز کرد

آن سخن را با یز ید آغاز کرد

عقل را سیل تحیر در ربود

زان قوى تر گفت کاول گفته بود

و مى گویند چون صدور این گونه کلمات از روى عقیده راسخه نیست و منشاء آن تبدیل حاالتى است که از اختیار
سالک خارج است بدین واسطه موجب قدح و طعن نمى شود ز یرا که این گونه واردات از عوارض حاالتى است که

از قید اراده و حکم

اختیار خارج است بلى درصورتى که این حالت استمرارى حاصل نماید که کاشف از عقیده راسخه باشد موجب کفر
و مستحق قتل خواهد بود نعوذ بالله من شرور انفسنا و نستجیر الیه.

بالجمله اگرچه در میان کلمات محیى الدین این گونه شطحیات موجود نیست ولى کلمات دیگرى که با ظواهر

شر یعت مخالف است بسیار است و تمامى آن کلمات را هم شطحیات گفته اند چنان که قاضى شمس الدین بن

خلکان در خاتمه ترجمه او گوید و لو ال شطحیات فى کالمه لکان کله اجماع[ .اگر شطحیات کالم او نبود تمام عبارات

او اجماعى (اهل معرفت) بود] و تفصیل این شطحیات و شرح این کلمات را قاضى تستر به طور اختصار نقل نموده
و هر یک از آن ها را بر سبیل اجمال و مناسب مقام توجیه

وجیهى کرده و عین عبارتش این است عالء الدوله سمنانى با یبوست فقاهتى که میدانى در بسیارى از حواشى
فتوحات به بزرگى حضرت شیخ اعتراف نموده و در خطاب به وى نوشته «ایها الصدیق و ایها المقرب و ایها الولى و

ایها العارف الحقانى» .اما او را در آن معنى که حضرت حق را وجود مطلق گفته تخطئه کرده و لیس هذا اول قارورة
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کسرت فى االسالم چه بسیارى از علماء شام نیز تکفیر و تضلیل شیخ محیى الدین کرده اند در قول به وحدت وجود

و در آنکه «عبادت اصنام حق است» و در آنکه «رسل استفاده معرفت از خاتم االولیاء مى کنند» و در آنکه «عذاب
کفار منقطع خواهد شد» الى آخره .محرر اوراق گوید :اگرچه قاضى

فاضل بعد از حکایت این مؤاخذات هر یک از آن ها را بر محمل صحیح حمل نموده ولى مقصود محیى الدین از این
گونه کلمات وراى آن توجیهات است و اشخاصى را که از مبادى و مقدمات علم تصوف و اصطالح آن جماعت بصیرت

کامله حاصل نباشد ،تحقیق این مطالب براى او در نهایت اشکال است و مناسب این گونه مختصرات نیست لکن
بطالن مؤاخذه اوالى عالء الدوله را که در باب وجود مطلق دانستن حضرت حق نموده در ضمن ترجمه مناقب

اثناعشر یه به استشهاد کلمات جمعى از اساطین حکمت و به تصر یحات واضحه سید الحکماء و المتالهین سید
استاد میرزا ابو الحسن اصبهانى دامت ایام افاضاته واضح

و مبرهن نموده و غرض محیى الدین را در آنکه از وجود مطلق ،وجود به شرط ال اراده نموده است ثابت کرده ام.
[تفصیل نظر چهارم ]
اما تفصیل فرقه چهارم که مقام شیخ و نظائر او را باالتر از این تعینات دانند و آنها را از این گونه قیود آزاد شمارند
بر سبیل اجمال آن است مى گویند طر یقه سنى و شیعه هر یک وسیله و راه ظاهرى هستند براى به دست آوردن

فرمایشات حضرت رسول و آوردن عبادات شرعیه به میزان قبول و هر یک از این طرق ظاهر یه را حد محدودیست از

مسائل ضرور یه و حجابات مخصوصى است از احکام اجماعیه که هیچ یک از مجتهدین این دو مذهب را در طر یق

رسوم ظاهر یه جائز نیست از آن حجابات اجماعیه

تجاوز نموده و از آن حدود ضرورى تعدى نماید خواه در اصول عقاید باشد و یا در احکام شرعیه ،فرعیه مثال حرمت

و جواز متعه در این دو مذهب از فروعات ضرور یه است .هیچ یک از مجتهدین سنى را جائز نیست که آن حجاب

اجماعى خودشان را خرق نموده حکم به جواز متعه بدهند چنان که جماعت فقهاى شیعه را حد آن نیست که از

حد ضرورت مذهبى تعدى نموده و انکار جواز متعه را مرجح دانند و حکم به حرمت متعه نمایند و اما عرفا و سالکین

که با قدم فقر و ر یاضت سلوک راه باطن نمایند ،اگرچه در مبادى سیر و آغاز سلوک محکومند بر اینکه عبادات و
اعمال خود را در تحت

تعبد و قیودات حتمیه یکى از طرق ظاهر یه قرار دهند ولى در غایات سلوک که فتح ارباب مکاشفات نموده و تحصیل

مقام والیت و قطبیت نماید تمامى مطالب را خود عین الیقین حاصل مى نماید و در آن صورت یصیر الخبر عیانا و

الحدیث مشافهة [صحت و سقم اخبار عیانا دیده مى شود و احادیث را خودشان مى شنوند] آن گاه هرچه در عالم
مکاشفه به رأى العین مشاهدت نمودند همان را تبعیت نمایند بدون آنکه ضرورت مذهبى را حاجب دانند یا آنکه

اجماع ملتى را مانع شمارند و خواه موافق مذهب شیعه باشد یا مطابق مسلک سنى کما یقول المولوى المعنوى
مذهب عاشق ز مذهب ها جداست

عشق اصطرالب اسرار خداست
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چنان که محیى الدین خود در فص داودى گوید :و لله فى االرض خالئف عن هللا هم الرسل و اما الخالفة الیوم فعن
الرسل ال عن هللا فانهم ال یحکمون اال بما شرع لهم الرسول و ال یخرجون عن ذلک غیر ان هنا دقیقة ال یعلمها اال

امثالنا و ذلک فى اخذ ما یحکمون به عما هو شرع للرسول فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما من الحکم
فیتخیل انه من االجتهاد و لیس کذلک و انما هذا االمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبى و لو

ثبت لحکم به و ان کان الطر یق فی ه العدل عن العدل فما هو بمعصوم من الوهم و ال من النقل على المعنى فمثل

هذا یقع من الخلیفة الیوم

و نیز در فص اسحاقى گوید :فمن شهد االمر الذى قد شهدته یقول بقولى فى خفاء و اعالن و ال یلتفت قوال یخالف
قولنا و ال تبذر السمراء فى ارض عمیان.

[ «و خدا را در زمین جانشینانى است از جانب خدا که همان رسوالنند و اما خالفت امروز از جانب رسول است نه

از جانب خداوند پس آنان (جانشینان رسول) فقط براساس شر یعت رسول حکم مى کنند و از این خارج نمى شوند،
غیر از اینکه در اینجا مطلب دقیقى هست که فقط امثال ما مى دانند و آن در پذیرفتن آن چیزى است که به آن از
آنچه شرع رسول است حکم مى کنند ،اینکه گاهى از خلیفه (خلیفه باطن) مخالفتى با حکم حدیثى ظاهر مى شود

و گمان مى شود که (این مخالفت) از اجتهاد است درحالى که چنین نیست بلکه به

این خاطر است که براى این امام (اهل باطن) از جهت کشف صحت آن خبر از پیامبر ثابت نشده است که اگر ثابت

شده بود او هم به آن حکم مى کرد هرچند که سند آن خبر صحیح و عادل از عادل باشد چون باز هم (راوى) معصوم

از وهم و نقل از معنى نخواهد بود پس مثل این مخالفت امروز از خلیفه ممکن است ».و در فص اسحاقى گوید:
«پس هرکه امرى که من مشاهده کردم ببیند در خفا و آشکار همان سخن مرا خواهد گفت و به کالم مخالف کالم

ما التفات نخواهد کرد و دانه سبزه را در زمین کور نپاش!»].

چنان که حاصل این تقر یر را صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى در موارد متعدده ذکر نموده از آن جمله

در کتاب مفاتیح گوید :فالواجب على الطالب المسترشد اتباع علماء الظاهر فى العبادات و متابعة االولیاء فى السیر

و السلوک لیفتح له ابواب الغیب و عند هذا الفتح یجب له العمل بمقتضى علم الظاهر و الباطن مهما امکن و ان
لم یمکن الجمع بینهما فما دام لم یکن مغلوبا لحکم الواردة و الحال ایضا یجب علیه اتباع العلم الظاهر و ان کان
مغلوبا لحاله بحیث

یخرج عن مقام التکلیف فیعمل بمقتضى حاله لکونه فى حکم المجذوبین و کذلک العلماء الراسخون فانهم فى
الظاهر ،متابعون للفقهاء المجتهدین و اما فى الباطن فال یلزم لهم االتباع لشهودهم االمر على ما فى نفسه فاذا کان

اجماع علماء الظاهر فى امر مخالف مقتضى الکشف الصحیح الموافق للکشف الصر یح النبوى و الفتح المصطفوی
ال یکون حجة علیهم فلو خالف فى عمل نفسه من له المشاهدة و الکشف اجماع من لیس له ذلک ال یکون ملوما
فى المخالفة و ال خارجا عن الشر یعة الخذه عن باطن الرسول و باطن الکتاب و السنة انتهى.

[ «پس واجب بر طالب مسترشد تبعیت کردن از علماى ظاهر است در عبادات و تبعیت کردن اولیاء در سیر و

سلوک تا درهاى غیب بر او گشوده گردد .و وقتى فتح حاصل شد واجب است بر او که هر کجا ممکن باشد به

مقتضاى علم ظاهر و باطن (هر دو) عمل کند و اگر جمع بین آن دو ممکن نبود پس تا وقتى مغلوب حکم وارد و

حال نیست هم بر او تبعیت علم ظاهر واجب است و اگر مغلوب حالش باشد به گونه اى که از مقام تکلیف خارج
باشد پس به مقتضاى حالش عمل کند چون (در این حالت) در حکم مجذوبین است.
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همچنین است (وظیفه) علماء راسخون (اهل باطن) پس آن ها در ظاهر تابع فقهاء و مجتهدینند و اما در باطن بر
آن ها تبعیت الزم نیست چون آن ها واقع امر را آن چنان که در نفس االمر است مى بینند .پس هرگاه اجماع
علماى ظاهر در امرى مخالف مقتضاى کشف صحیح موافق کشف صر یح نبوى و فتح مصطفوى بود (اجماع) بر آنان

(اهل کشف) حجت نخواهد بود پس اگر کسى که صاحب کشف است در عمل خودش با کسى که اهل مشاهده
نیست مخالفت کند قابل مالمت نیست و خارج از شر یعت به حساب نمى آید چون وظیفه خود را از باطن رسول

و باطن کتاب و سنت برگرفته است انتهى»]

ولى وصول بدین مرتبه حاصل نمى شود مگر براى نادر از عرفا و اوحدى از ناس چنان که
شیخ الرئیس حسین بن عبد هللا بن سینا گوید:
ز منزالت هوس گر برون نهى گامى

نزول در حرم کبر یا توانى کرد

و لیک این عمل رهروان چاالک است

تو نازنین جهانى کجا توانى کرد

بالجمله چون این گونه اشخاص خود را صاحب مقامات مکاشفه مى دانند تمامى احکام خود را در طبق مشاهدات

خویش قرار مى دهند از این جهت بعضى از متتبعین کتب آن ها جمله از احکام این اشخاص را موافق قواعد شیعه

یافته ،حکم بر تشیع آن ها مى نمایند و جمعى احکام دیگر را که مطابق قوانین اهل جماعت است مالحظه نموده

و آن ها را در جرگه علماء سنت و جماعت شمارند و پاره از اشخاص که اختالف مدارک این احکام را

مشاهدت نموده ،پاره اى از آن ها را مطابق سنى و جمله اى از آن احکام را موافق شیعه یافته و از علت و منشأ آن

اختالفات خبردار نگشته ،بدین واسطه نسبت تجرد و تردید در مذهب و عدم استقالل در رأى واحد بدین اشخاص
مى دهند.

بالجمله محیى الدین در دهم شهر ربیع اآلخر سنه ثمان و ثالثین و ستمائة [ 638ه ق ] از این دار فانى درگذشت و

او را در ظاهر دمشق که معروف به صالحیه است به خاک سپردند .سید استادم دام مجده گوید اوقاتى که جالل

الدین محمد رومى در سر تربت شیخ مشغول ر یاضت و استفاضات روحانیه بوده این شعر را گفته:
اندر جبل صالحه کانیست ز گوهر

زانست که ما غرقه در یاى دمشقیم

باز سید استاد گوید از جمله اشخاصى که در باب تشیع شیخ اقدام بلیغ داشته اند قاضى سعید قمى بوده که در

کتاب شرح اربعین خود کلماتى را که صر یح در تشیع شیخ است از کتاب فتوحات مکیه التقاط نموده و در آنجا
مندرج ساخته مع القصه کتب و مصنفات شیخ که اسامى آن ها به نظر رسیده است :فصوص الحکم ،فتوحات

مکیة ،شجره نعمانیة ،مبادى و غایات ،انشاء الدوائر و الجداول ،کتاب الجمع و التفصیل فى معرفة معانى التنز یل،
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کتاب التدبیرات اإللهیة فى اصالح المملکة االنسانیة ،کتاب عنقاء مغرب فى معرفة ختم االولیاء ،کتاب شمس
المغرب ،کتاب المفاتح الغیبیة ،کتاب مواقع النجوم ،کتاب مشکاة االنوار فیما یروى

من هللا تعالى من االخبار ،کتاب النصائح على الشرع المصطفوی الفائح ،کتاب عقلة المستوفز ،کتاب لطائف االسرار،

کتاب التفسیر الکبیر قد بلغ تسعین مجلدا ،کتاب الوصایا الى اهل المعالم و در جمله القاب شیخ لفظ قشیرى

گفته شد گویند قشیرى نام قبیله ایست منسوب به قشیر بن کعب و در اینجا یقینا انتساب به آن قبیله مقصود

نیست .ابن خلکان گوید او را به جهت تصوف قشیرى نامیدند و قشیرى در میان صوفیه اسم طایفه مخصوصى

نیست .و ممکن است که معنى لغوى مقصود باشد ز یرا که در آن عهود جماعت صوفیه در برابر آفتاب به انواع
ر یاضیات صعبه تحمل مى نموده اند به طورى که تقشر جلد از براى آن ها حاصل مى شود و هللا اعلم بالصواب.

در تعر یف حکمت و عرفان
الفلسفة التشبه باإلله بحسب الطاقة البشر یة لتحصیل السعادة االبدیة کما امر الصادق علیه السالم فى قوله

«تخلقوا باخالق هللا» اى تشبهوا به فى االحاطة بالمعلومات و التجرد عن الجسمانیات .آغاز حکمت و فلسفه

دانستن حقایق موجوداتست به اندازه (طاقت) بشر یت و انجام آن متخلق شدن به اخالق الهیه و دارا بودن بر عوالم
عقلیه کما قال بعضهم بالعربیة" الحکمة صیرورة االنسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینى ال فى المادة بل فى
صورته و نقشه و هیئته و رقشه"[ .حکمت تبدیل شدن انسان است به عالمى عقلى همانند با عالم عینى ،نه در

ماده بلکه در صورت آن و نقش آن و هیئت آن و ز یباییش ].

و این فن شر یف در عالم مدنیت و انسانیت دانش بسیار بزرگى است که شرافت کبرى و ر یاست مطلقه او بر فنون
علوم در نزد

اهل خرد و دانش مسلم است ،ز یرا که جمیع علوم عقلیه و فنون صنایع که سهولت تعیش و زندگانى بنى نوع

انسانى منحصر در آن است .هر یک شعبه از شعب آن علوم شر یف شمرده مى شوند و گذشته از آنکه جمیع علوم
عقلیه از نتایج و فروعات این علمند .علوم مقدسه شرعیه را نیز با این علم اختصاص مخصوص و ارتباط محکمى

در میان است؛ ز یرا که یک قسم اعظم علم شر یعت که منبع هرگونه سعادت و ما به االمتیاز ما بین هدایت و

ضاللت است ،شعبه ایست از فلسفه اولى که نام آن شعبه را حکماى اسالم حکمت الهى به معنى اخص و حکماى

یونان به زبان التین قدیم اثولوجیا یعنى معرفت ربوبیات و اهل
شر یعت طاهره اصول عقاید نامند

و در آن شعبه از اثبات بارى تعالى شأنه و خداى شناسى و اثبات نبوت و از روز واپسین گفتگو نمایند ،چنان که

حضرت سید الموحدین امیر المؤمنین صلوات هللا علیه در تحسین صاحبان آن علم فرمایند« :رحم هللا امرأ اعد
لنفسه و استعد لرمسه و علم من این و فى این و الى این»[ .خداوند رحمت کند هرکه را اسباب سعادت خودش

آماده کرد و براى مرگش مهیا شد و دانست که از کجا و در کجاست و به سوى کجا خواهد رفت ].

و قسم دیگر از علوم شر یعت که علوم شرعیه فرعیه است ،آن نیز بر دو قسم است یک قسم از آن چون ابواب
متاجر و معامالت و حدود و سیاسات ،غیر از ابواب عبادت یعنى مجموع افعال و اعمالى که صحت به جاى آوردن

و مقبولى آن به نیت قربت مشروط نیست .جمیع آن ها شعبه اى هستند از فلسفه اولى که آن شعبه را در مقابل
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حکمت نظر یه حکمت عملیه نام نهاده به تهذیب اخالق و تدبیر منزل و سیاست مدن قسمت کرده اند .حکما و
دانشمندان سابق همواره در آن مطالب تحقیقات نموده و دفاتر چند مى پرداختند مانند کتاب الطهاره افالطون

الهى که ابو على مى گوید از زبان یونانى به عربى ترجمه نمود و سلطان الحکماء محمد بن حسن نصیر الدین طوسى

آن را از زبان تازى به پارسى درآورد و به اخالق ناصرى موسوم کرد و از روى آن قواعد در ازمنه فترة مردم را امر به

معروف و نهى از منکر مى نمودند؛ تا اینکه حکماى اسالم بعد از نشر شر یعت طاهره پاس ادب را رعایت نموده

لجام قلم را از صوب آن تحقیقات منعطف داشتند چنان که فاضل میبدى در

شرح هدایه اثیر الدین ابهرى گوید« :و انما اعرض المصنف عن الحکمة العملیة الن الشر یعة المصطفویة قد قضت

الوطر عنها باکمل وجه و اتم تفصیل»« [ .به این خاطر مصنف از حکمت عملیه صرف نظر کرد که شر یعت مصطفوى
از آن به طور کامل و تفصیل تمام کام برگرفته است»] .و این سخن فاضل میبدى از راه دانش و تحقیق است نه از
باب تعبد و تقلید مذهبى ،ز یرا که حکما در حکمت عملیه سخن به طور عموم رانند و از عهده تفاصیل جزئیات آن
بیرون آمدن نتوانند ،چنان که آن ها در قواعد خود گویند هر آن معامله که از روى میل و اراده و اختیار واقع شود و

متعاقدین بالغ و عاقل باشند ،عقل برهانى تجویز آن معامله را مى نماید ولى قرار دادن شرائط مخصوصه و امتیاز
معامله ربوى از غیر خود از طاقت عقل خارج و برعهده صاحب

شر یعت است که از باب و ما ینطق عن الهوى* إن هو إال وحی یوحى تمامى این قوانین عدلیه را مقنن و محکم

سازد و این جزئیات را از همدیگر امتیاز دهد و به واسطه نارسایى عقول جزئیه بود که در حین ورود حکم به تحر یم

ربا جمعى از ضعفاء العقول را از این حکم الهى حیرت و تعجب گرفته و گفتند :أحل هللا البیع و حرم الربا و إنما

البیع مثل الربا بالجمله چنان که دلیل عقلى قبل از ورود شر یعت مطلقا حجت و رسول باطنى بود بعد از ورود
شر یعت ظاهره نیز حکم عقل را به کلى عاطل و مهمل نگذارده ،دلیل عقلى را یکى از ادله چهارگانه علم فقه قرار
دادند .و قسم دیگر از علوم شرعیه فرعیه افعال و اعمالى است که صحت به جاى آوردن آن مشروط بر نیت قربت

است

مانند عبادات ،از فرائض و مندوبات و در این قسم از علم شر یعت عقل را اگرچه به هیچ وجه من الوجوه راهى

نیست ولى فهمیدن سر وجوب تکالیف و قبوالندن آن ها به دلیل لطف و غیره بر عهده دالئل و براهین عقلیه است؛
پس علم حکمت و فلسفه اولى را قطع نظر از علوم عقلیه در علوم شرعیه نیز دخالت بسیار عظیمى است بدان
واسطه خداى تعالى شأنه فوائد جلیله آن علم شر یف را به آیه وافى هدایه «و من یؤت الحکمة فقد أوتی خیرا

کثیرا» و سایر آیات باهرات بستود ،نه چنان است که بر بعض از اوهام قاصره خطور نموده قواعد علم شر یعت را
مخالف قوانین حکمت شمارند صدر الحکماء و المتالهین صدر الدین شیرازى قدس سره در اسفار

متعالیه گوید :تبا لفلسفة ال یطابق قوانینها قوانین الشر یعة المطهرة.
[ «نابود باد فلسفه اى که قوانین آن با قوانین شر یعت پاکیزه مطابق نباشد»].
محقق الهیجى که از اعاظم تالمذه و مستفیضین محفل افاضات صدر المتألهین و ملقب به فیاض بوده در دیباچه

کتاب شوارق بعد از بیان موضوع حکمت و جهت امتیاز آن با موضوع علم کالم در خاتمه آن گوید :مذمت علم
حکمت و فلسفه در میان علماء اسالم ابتداء از طوائف اشعر یه که حسن و قبح عقلى اشیاء را انکار نموده [آغاز
شده ] و اال اغلب دالئل حکمیه با قواعد و اصول امامیه بل با بعضى ادله معتزله نیز موافق و معاضد است.
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مطرز اوراق گوید
که جهت مخالفت اشاعره با قوانین عقلیه بر سبیل اجمال آن است :باید دانست که علم حکمت از علوم حقیقه

قدیمه است ،و از قرارى که از متون سیر و بطون توار یخ مستفاد مى شود قبایل اعراب را در ازمنه سالفه که زمان

جاهلیت بوده از قوانین مدنیت و قواعد علم حکمت اطالعى نبود برحسب نص کتاب مقدس جز سفک دماء و قتل

اوالد و قطع انساب که در غایت نشاط و نهایت انبساط ارتکاب بدین گونه رذائل را اسباب مفاخرت مى دانستند،

از فضائل و کماالت دیگر خبردار نبودند مگر ارجوزه و اشعار چندى که در تعر یف قتل و غارت و صفت بعره و بعیر
با شهیق و زفیر مى سرودند یا در تذکره اطالل بالیه و رسوم

خالیه به رشته نظم کشیده و آن را نهایت علم و غایت فهم مى شمردند و قصیده شنفرى ازدى را که معروف به
المیه عرب و محصور بر تعریف حیوانات است در تهذیب اخالق تالى وحى پنداشته بر اطفال خود یاد مى دادند تا
آنکه آفتاب علم و آسمان دانش از آفاق بالد حجاز یه درخشیدن گرفت و پرتو انوار علوم آسمانى آن حضرت تمام

امصار و اقطار عالم را روشن ساخت آن قبایل اعراب وحشیه که سال ها در بدویت خو گرفته بودند به قواعد مدنیت

و حضر یت گرائیدند و به کیمیاى قواعد عقلیه و نوامیس الهیه آن حضرت اخالق رذیله آن جماعت ناسوتیه به
صفات حسنه و اخالق ملکوتیه محمدیه آغاز تبدل گذاشت ،به مرور دهور به بذور وحى

الهى در مزارع دل هاى آن ها آثار روئیدن گرفت از براهین وحدت واجب و حقیقت مالئکه و سایر معقوالت علمیه
آغاز تحقیق و تفتیش نمودند و هرآنى دایره تحقیقات را توسعه جدیدى طالب شدند و در عهد خلفاى عباسیین به

موجب ضرورت ترقیاتى که حاصل شده بود دفاتر حکماى یونان را از زبان التین و گر یک به زبان تازى ترجمه کردند.

فقهاى آن عهد نیز در تحقیقات آن علوم عقلیه رغبت نموده در اثبات واجب الوجود و تعداد صفات ذاتیه و نعوت

ثبوتیه و سلبیه حضرت حق با قواعد و براهین فلسفه سخن راندند؛ ولى ما بین تحقیقات جدیده خود و مطالب
عقلیه پیشینیان

امتیازاتى ملحوظ نمودند یکى آنکه مباحث جدیده خود را به مناسبت اینکه اغلب مسائل آن در باب قدم و حدوث

کالم هللا بود به علم کالم نامیدند و دیگر آنکه چون در فلسفه از حاالت موجود بما هو موجود بحث مى شود بدین
واسطه اساتید حکمت برحسب ضرورت بحثى مطلق «موجود بما هو موجود» را موضوع فلسفه قرار داده بودند و

علماى اسالم به مالحظه اینکه در مطالب جدیده خود از صفات واجب و اثبات ذات او گفتگو مى نمودند مطلق

موجود را تخصیص داده «ذات واجب» را موضوع علم جدید شمردند؛ و بعد از مراجعه و تأمالت ز یاد از معایب

موضوعیت ذات واجب مستحضر شده بعضى از آن ها ذات واجب را با ذوات

ممکنات و جمله «معلوم بما هو معلوم» را موضوع علم جدید قرار دادند ،تا آنکه باالخره از امتیاز موضوعى صرف

نظر نموده موضوع کالم را با موضوع حکمت متحد دانسته امتیاز بحثى به میان آوردند چه گفتند علم کالم بحث
مى کند از احوال موجود بر نحوى که موافق قوانین اسالم باشد و از این قید آخرى چنین ظاهر کردند که مباحث

حکمت موافق قواعد اسالم نیست .بالجمله بعد از اضافه این قید آخر در تعیین و تشخیص آن گفتگوها نمودند

جمعى از آن ها که به واسطه انتساب بر شیخ ابو الحسن اشعرى به اشاعره نامیده شده اند تصر یح صر یح نمودند

بر اینکه قوانین اسالمى که مباحث کالمیه مطابقت آن را الزام

نموده ،عبارت است از تمامى ظواهر آیات و اخبار خواه متواتر باشد یا آحاد قطعى باشد یا ظنى نص باشد یا ظاهر

و ملتزم شدند ظواهر آیات و اخبار را اگرچه داللت بر تجسم و رؤیت و جبر و غیر آن داشته باشد اعتقاد نموده ،ادله
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عقلیه را که مخالفت آن ها است مردود و مجروح سازند و بدین واسطه مخاصمت ظاهره با قواعد حکمت که در

نظر گرفته و طر یقه مجادلت با عقل را پیش آوردند .و در مقابل این جماعت طوائف بسیارى از علماى امامیه و
معتزله که رئیس آن ها واصل بن عطا تلمیذ حسن بصرى بوده برخالف این عقیدت قانون اسالمى را که طرح ادله
عقلیه به جهت مخالفت آن الزم است عبارت دانستند از «

نصوص قطعیه کتابیه و اخبار متواتره» و تمامى ظواهر را که مخالف ادله عقلیه و دلیل تجسم و رؤیت و غیر آن

بودند طرح و تأویل نمودند.

پس از این تحقیق معلوم مى شود که دالئل عقلیه را با قواعد شرعیه مخالفتى نبوده به جز در بعضى از ظواهر که

جماعت امامیه و طوائف معتزله نیز طرح و تأویل آن را واجب شمرده با ادله عقلیه مطابق نموده اند؛ به خالف
جماعت اشاعره که جمود بر ظواهر را الزم دانسته مذمت دالئل عقلیه را که مخالف آن ظواهر است انتشار داده

اند.

و اما قواعد فلسفه را با طر یقه عرفانى در ازمنه پیش در اغلب مسائل مخالفت و منافات بین بوده و بعد از شیوع

تحقیقات صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى قدس سره

که امروز در تمامى بالد اسالم مدار تعلیم و تعلم بر کتب و مصنفات او است چندان مخالفتى در ما بین این دو

فر یق باقى نمانده ز یرا که جمیع مطالب عرفانیه که سابقا به جز دعوى مکاشفه ،مستند عقلى نداشت حکیم
شیرازى در طبق تمامى آن ها ادله فلسفیه و براهین عقلیه اقامه نموده و برودت مخالفت را در اغلب مسائل به کلى
زائل نمود چنان که از جمله آن تحقیقات در ذیل تحقیق وحدت در شواهد ربوبیه گوید« :فال تخالف بین ما ذهبنا

الیه من اتحاد حقیقة الوجود و اختالف مراتبها بالتقدم و التأخر و التأکد و الضعف و بین ما ذهب الیه المشاءون
اقوام الفیلسوف من اختالف

حقائقها عند التفتیش» .انتهى کالمه اعلى هللا مقامه.
[ترجمه« :بین آنچه ما بدان رسیده ایم که حقیقت وجود یگانه است و مراتب آن با تقدم و تأخر و قوى و ضعیف

بودن متفاوت و آنچه مشائون -خویشاوندان فیلسوف -اول ارسطو گفته اند اینکه حقایق وجود هنگام موشکافى
متفاوت است تفاوتى نیست].

[در تعر یف علم تصوف و عرفان ]
و در تعر یف علم تصوف و عرفان نیز عبارات بسیارى آورده اند که مفاد جمله آن ها با تعر یف علم حکمت چنان که
سابقا دانسته شد موافق و متحد است محقق شر یف على بن محمد جرجانى در رساله تعر یفات گوید :التصوف
مذهب کله جد فال یخلطوه بشی ء من الهزل و قیل تصفیة القلب عن مفارقة البر یة و مفارقة االخالق الطبیعیة و

اخماد صفات البشر یة و مجانبة الدعاوى النفسانیة و منازلة الصفات الروحانیة و التعلق بعلم الحقیقة و استعمال
ما هو اولى على السرمدیة و النصح لجمیع االمة و الوفاء لله تعالى على الحقیقة و اتباع رسوله

فى الشر یعة و قیل هو الوقوف مع اآلداب الشرعیة ظاهرا فیرى حکمها من الظاهر فى الباطن و باطنا فیرى حکمها
من الباطن فى الظاهر فیحصل للمؤدب بالحکمین کمال».
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[ «تصوف روشى است که تمام آن جدى است و هزلى با آن مخلوط نیست و گفته شده:
تصفیه قلب از جدایى مخلوقات و جدا شدن از اخالق طبیعى و سرکوب شدن صفات بشرى و دورى از ادعاهاى

نفسانى و فرود آمدن صفات روحانى و تعلق به علم و استعمال آنچه به جاودانگى متناسب تر است و نصیحت

تمام است و وفاء بر حقیقت براى خداى تعالى و تبعیت از رسولش در شر یعت .و گفته شده آن وقوف یافتن با آداب
شرعیه از جهت ظاهر و دیدن حکم آن از ظاهر در باطن است و (وقوف با آداب شرعیه) باطنا و دیدن حکم آن از
باطن در ظاهر که در نتیجه براى متأدب به هر دو حکم کمال حاصل است» ].و شیخ محیى الدین خود در رساله

اصطالحات فتوحات گوید« :التصوف الوقوف مع اآلداب الشرعیة ظاهرا و باطنا و هى االخالق االلهیة و قد یقال بازاء

اتیان المکارم لالخالق و تجنب سفسافها لتجلى الصفات االلهیة؛ و عندنا االتصاف بأخالق العبودیة و هو الصحیح
فانه اتم ».انتهى کالمه.

[ «تصوف وقوف با آداب شرعیه است هم از جهت ظاهر و هم از جهت باطن و آن همان اخالف الهى است که گاهى

در ازاى عمل به مکارم و دورى جستن بدى هاى آن به خاطر تجلى صفات الهیه گفته مى شود و نزد ما (تصوف)

اتصاف به اخالف عبودیت است و صحیح همین است؛ که تمام تر است»].
برهان در اثبات واجب الوجود

در اثبات هستى خداوند یگانه ضمائر صافیه ارباب خرد و دانش را جاى شبهه و ارتیاب نیست تا آنکه به ترتیب
مقدمات بینه و برهان که منشاء آن خیاالت ناقصه مخلوقات است حاجت افتد و در ظهور آثار وجود حضرت حق

سرائر مستقیمه اصحاب نظر و بینش را محل تأمل و اضطراب نیست ،تا آنکه تشکیل مسلمات قضیه و قیاس که

اساس مدرک آن توهمات ضعیفه ممکنات است ضرورى باشد .تمامى مخلوقات عالم برحسب فطرت الهیه هستى
حقیقت واجبى را شناخته اند قبل از آنکه از قضیه و قیاس اسمى باشد و پیش از آنکه از بینه و برهان رسمى
شربنا على ذکر الحبیب مدامة

سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم

[با یاد دوست شرابى نوشیدیم و با آن مست شدیم قبل از آنکه درخت تاک خلق شده باشد].
لکن عقال و خداوندان خرد محض اینکه حق دانش خود را ادا نموده و میزان خیاالت خویش را بستایند؛ هر یک به

اندازه دانش خویش دالئل اثبات واجب تعالى شأنه و ستایش ذات و تحقیق صفات او را آرایش دیباچه دفاتر و
طغراى عنوان دساتیر خود نمایند ،مطرز اوراق نیز دیباچه این همایون دفتر را با دلیل مختصرى از دالئل اثبات

واجب بیاراست لرجاء االتسام بسمات العاقلین و االرتسام فى زمرة من التمس هذا بقوله رب الحقنى بالصالحین[ .

«به امید اینکه عالمتى از عالئم عاقالن را بیابد و نامش در دفتر آنان که از خداوند مى خواهند که با صالحان
محشور شوند ثبت شود»].
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اشخاصى که خبرت و بصیرت در علم تشر یح دارند مى دانند هیکل مخصوص انسانى از چندین اجسام مختلفه
مرکب شده و هر یک از آن اجزاء مختلفه از اعضاء مفرده و مرکبه در استقامت احوال مزاجى و حفظ صحت و

استکمال هیئت ترکیبه فایده مخصوص و حکمت معین دارند،

چنان که هیچ کدام آن ها در مملکت بدن انسانى به عبث و جزاف موجود نشده اند و اگر در هر جزئى از اجزاء
معینه نقصى پدیدار شود فعلى از افعال مخصوصه بدن معطل و در کلیه افعال هیکل آفت مخصوص محسوس

خواهد شد و همچنین در آن هیکل انسانى اخالق و ملکات نفسانى چندى موجود است که وجود آن صفات نیز
مانند قواى طبیعیه دیگر در حفظ وجود شخصى ضرورى است و چون اجزاء مختلفه بدن در نگه دارى وجود انسانى

الزم؛ و عالوه بر این صفات مذکوره یک نوع غلق و اضطراب وجدانى عمومى در تمامى قلوب مردم موجود است که

بدون اتکال به یک مبدأ معین تحصیل آسایش

قلب و رفع آن اضطراب طبیعى نتوانند نمود؛ چنان که از بدو آبادى این کره تا زمانى که تار یخ صحیح به دست آورده

اند معلوم شده که هیچ زمانى این مخلوق بدون پرستش معبودى نبوده اند .اگر گاهى از اوقات از شناسایى ذات

مقدس مهجور افتاده اند باز با پرسش معبودات باطله مانند آتش یا آفتاب یا آلهه دیگر روزگار خود را به سر برده

اند.

بالجمله رفع سورت آن وحشت و اضطراب طبیعى را جز به عبادت یک معبودى شکستن نتوانسته اند پس وجود

این صفت سار یه که «نار هللا الموقدة» الهیه است در تمام بنى نوع انسان و آحاد بشر مانند سایر صفات طبیعیه
دیگر است چنان که هر یک از آن ها

در مملکت انسانى فایده مخصوص و حکمت معینى دارند .این صفت عمومى نیز مبدأ محقق و غایت موجودى

الزم دارد که ضرورت وجود او مستلزم ایجاد این صفت سار یه عمومیه گردیده و در آغاز سخن ثابت نمودیم که

تمامى این صفات معینه را غایات معینه موجود است و ذلک هو المدعى.

توضیح و انارة :این استدالل از جمله براهین فطر یه و ترجمه بیانات الهیه است و نزدیک به همین روال و قر یب
بدین منوال از حضرت جعفر بن محمد و صادق آل علیه و على آبائه السالم در تفسیر صافى و غیره روایت شده

که استدالل نموده اند:

فى تفسیر الصافى حاکیا عن التوحید و تفسیر االمام «قال رجل
للصادق یا بن رسول هللا دلنى على هللا ما هو فقد کثر على المجادلون و حیرونى فقال یا عبد هللا هل رکبت سفینة
قط قال بلى قال فهل کسرت بک حیث ال سفینة تنجیک و ال سباحة تغنیک قال بلى قال فهل تعلق قلبک ان

هناک شیئا من االشیاء قادر على ان یخلصک من ورطتک قال بلى قال الصادق :فذلک الشی ء هو هللا القادر على
االنجاء حیث ال منجى و على االغاثة حیث ال مغیث.

محصول ترجمه آنکه شخصى به آستان امامت معروض داشت ارباب شکوک و اهل نفاق مرا در عقیدت خود گرفتار

حیرت نموده اند مختصر دلیلى بر من هدایت نمایید که ظلمت شبهات را بزداید و نور
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دانش بیفزاید آن حضرت فرمودند در حالت شکستن کشتى که وسائل و اسباب طبیعى به یکجا گسیخته و دست

از تمام سبب ها کوتاه گردد در کشتى بوده اى عرض کرد بلى فرمودند در آن حالت وحشت مشاهده نموده اى که
جمیع قلوب متوجه یک حقیقتى مى شوند و آن حقیقت را در استخالص خود قادر مطلق دانند و بدان حقیقت
توسل جویند عرض کرد :نعم؛ فرمودند آن حقیقت خداست .و لله در المولوى حیث یقول:
چشم این زندانیان هرگز به در

کى بدى گر کس نبودى مژده ور

بالجمله نتیجه و خالصه این بیانات آنکه یک نوع وحشت عمومى در امزجه تمام مردم و طبیعت عموم خلق سارى

و جارى است که جز با پرستش معبودى جبران آن وحشت فطرى نتوانند

نمود و مدار هیئت اجتماعیه و انتظام عوالم تمدن نیز بر همین تدین فطر یه است ،چنان که طوائف دهر یه و جماعت

نثر یین با میل مفرطى که نفوس جهله و ارباب شره بر آزادى مطلق دارند از سال هاى دراز و عهد دیرباز هرچند
بدین غوایت تجاسر نمودند تفکیک عقده دینى و انحالل میثاق فطرى نتوانستند .پس انتشار این فطرت اصلیه و

وحشت طبیعیه در امزجه عموم مردم آیتى است از آیات الهیه که کاشف است از هستى آفتاب حقیقت که این
ذرات ممکنات را بدون تاب تصدیق هستى او نه استقرارى متصور است و نه وجودى مقرر.

تعقیب و تذنیب [تقر یرى از برهان صدیقین ]
مراتب موجودات عالم تفاوت شدید حسى
دارند اولین مراتب آن ها موجوداتى باشند که غیر از حفظ صورت شخصیه خود آثار دیگرى بر آنها مترتب نیست
مانند عناصر و جمادات دیگر .مرتبه دویم موجوداتى هستند که عالوه بر حفظ صورت شخصیه ،آثار دیگر مانند

تغذیه ،تنمیه و تولید مثل را دارا هستند چون اجسام نامیه و نباتات ارضیه .مرتبه سوم درجه حیوانیت است که

داراى احساسات جزئیه و حرکات ارادیه اند .مرتبه چهارم حقیقت وجود انسانى است که عالوه بر تمامى این آثار

ادراکات کلیه در وجود او مضمر و باصره ادراکش با شهود عوالم عقلیه منور است و باوجود این در سلک مجردات
صرفه نامعدود و نقصانات فطر یه اش

نامحدود است؛ و هستى مطلق حقیقت واحده ایست داراى مراتب مختلفه مشاهدت مراتب ناقصه او شهادت مى

دهد به هستى مراتب کامله چه هر نقصانى دلیل کمال است و هر ناقصى مرآت هستى کامل بلکه تصور ناقص

فرع تصور کامل است اگر ک املى نباشد ناقص متصور نخواهد بود؛ پس تصور مراتب مختلفه موجودات و تفاوت

شدیده حسیه فى مابین آن ها اذهان مستقیمه ما را هدایت مى کند به هستى حقیقت کامله که محض نور و نور
محض و عین حیوة و حیوة سرمد است :و هو الذى ال یحده حد و ال یضبطه رسم و ال یحجبه اسم و ایاک اسم

العامر یة اننى اخاف علیها من فم المتکلم.

[ «و او آن چیزى است که حدى او را محدود نمى کند و نشانه اى او را جمع آورى نمى کند و اسمى او را محجوب

نمى دارد و برحذر باش از اسم عامر یه که من مى ترسم از آن از دهان گوینده ]
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چون مقصود از تدوین
این اوراق شرح مناقب اثناعشر یه است بدین واسطه در تمهید مقدمات به همین قدر اکتفا نموده بر سر مقصود
باید رفت و آن مرتب بر چهارده فصل است.
فصل اول [در حمد الهى ]
بسم هللا الرحمن الرحیم
«الحمد لله رب العالمین حمدا ازلیا بابدیته و ابدیا بازلیته سرمدا باطالقه متجلیا مرایا آفاقه حمد الحامدین دهر

الداهر ین»

[ «تمام حمد مخصوص خداوند پروردگار عالمیان است حمدى ازلى به خاطر ابدیت او و ابدى به واسطه ازلیت او

(وجودى که) به واسطه اطالقش (از همه قیود) سرمد است و آینه هاى آفاقش در تجلى است ،حمد همه

حمدکنندگان در تمام زمان ملکوتیان»].

حاصل الترجمه ستایش ازلى پروردگارى را سزاست که ذات یگانه او را نهایت نیست و سپاس ابدى خداوندى را روا

است که گوهر پاک او را بدایت نه ،ستایش و سپاس سرمد حضرت واجب الوجودى را شایسته است که خود بى
قید ازل و ابد در هر مظهرى پدیدار است

و به مرآتى آشکار و این مختصر ستایش من چون سپاس ستایندگانى ،تا پایه دهر استوار است ،دامن ستایش به

پایان روزگار کشاند .الشرح:
[ازل ،ابد ،دهر ،سرمد]

االزلى ما ال یکون مسبوقا بالعدم و ما لم یکن لیس و الذى لم یکن لیس ال علة له فى الوجود و ایضا االزلى استمرار

الوجود فى جانب الماضى.

و االبدى ما ال یکون منعدما و االبد هو الشی ء الذى ال نهایة له.
السرمدى ما ال اول له و ال آخر.
الدهر هو اآلن الدائم الذى هو باطن الزمان و به یتحد االزل و االبد.
[ «ازلى» به موجودى گفته مى شود که قبل از آن عدم نباشد و هیچ گاه نیست نبوده باشد و آنچه هیچ گاه نیست
نبوده در موجود شدنش علت نمى خواهد و همچنین ازلى استمرار وجود است در جهت گذشته (یعنى هرچه به
عقب برویم به اول موجودیت او نرسیم) و «ابدى» آن چیزى است که هیچ گاه نابود نشود و «ابد» به چیزى گفته

مى شود که نهایت نداشته باشد« .سرمدى» آن چیزى است که نه اول داشته باشد و نه آخر« .دهر» آن دائم است

که آن باطن زمان است و به واسطه آن ازل و ابد متحد مى شوند].

شرح مناقب25|.....................................................................................................................................................

معنى لغویه ازل و ابد و دهر و سرمد از سیاق ترجمه آن ها که آنفا گذشت معلومند ولى در اصطالح اهل ذوق وعاء
متغیرات را زمان نامند و وعاء ثابتات را دهر گویند و

وعاء دهر را سرمد نامند پس سرمد باطن عالم دهر است و دهر باطن عالم زمان و تمامى حوادث ،زمانى باشند و

مجردات ،دهرى و واجب تعالى شأنه ،سرمدى.
[تجلى ]

قوله المتجلى مرایا آفاقه «التجلى ما ینکشف للقلوب من انوار الغیوب و هو على نوعین التجلى الذاتى ما یکون
مبدؤه الذات من غیر اعتبار صفة من الصفات معها و ان کان ذلک ال یحصل اال بواسطة االسماء و الصفات اذ ال

یتجلى الحق من حیث ذاته على الموجودات اال من وراء حجاب من الحجب االسمائیة و التجلى الصفاتى ما یکون
مبدؤه صفة من الصفات من حیث تعینها و امتیازها عن الذات».

[ «تجلى» آن چیزى است از انوار غیوب که براى قلب ها کشف مى گردد و آن دو نوع دارد :تجلى ذاتى آن تجلى

است که مبداش ذات است بدون اعتبار هیچ صفتى با آن اگرچه که این تجلى بدون وساطت اسماء و صفات حاصل

نمى شود چون حق از حیث ذاتش مگر از وراء حجابى از حجاب هاى اسمائى بر موجودات تجلى نمى کند (یعنى از

پس آن اسم که مانند «هو» یا «هللا» است احدیت ذات خودنمایى مى کند بدون ادراک تعین صفتى خاص از

جانب مکاشف) و تجلى صفاتى آن تجلى است که مبداش صفتى از صفات از جهت تعین آن و امتیازش از ذات
مى باشد ].و آفاق جمع افق است و آن نیز بر دو نوع است:

االفق االعلى هى نهایة مقام الروح و هى الحضرة الواحدیة و حضرة االلوهیة و اشار الیه تعالى شأنه فى سورة و النجم:
علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى و هو باألفق األعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین أو أدنى  .و االفق المبین و هى

نهایة مقام القلب و اشار الیه فى سورة التکویر :و لقد رآه باألفق المبین و ما هو على الغیب بضنین .

[ «افق اعلى نهایت مقام روح است که آن «حضرت واحدیت» و «حضرت الوهیت» مى باشد که خداى تعالى در

سوره النجم به آن اشاره کرده« :آن را شدید القوا به او آموخت ،داراى قدرت ،پس مستولى شد ،درحالى که او در

افق اعلى بود ،سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد ،تا اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر شد» (آیات  5تا  9سوره مبارکه
نجم ( ))53و افق مبین نهایت مقام قلب است و به آن در سوره تکویر اشاره دارد :و به تحقیق که او را در افق مبین
مشاهده کرد و او نسبت به غیب بخیل نیست (آیات  23و  24سوره مبارکه تکویر (]))81

قال الشیخ:
«صلوات هللا و مالئکته و حملة عرشه و جمیع خلقه من ارضه و سمائه على سیدنا و نبینا اصل الوجود و عین
الشاهد و المشهود اول االوائل و ادل الدالئل و مبدا االنوار االزلى و منتهى العروج الکمالى غایة الغایات المتعین

بالنشئات

اب االکوان بفاعلیة و ام االمکان بقابلیة ،المثل االعلى االلهى ،هیولى العوالم الغیر المتناهى ،روح االرواح و نور
االشباح فالق اصباح الغیب ،دافع ظلمة الر یب ،محتد التسعة و التسعین ،رحمة للعالمین ،سیدنا فى الوجود ،صاحب
لواء الحمد و المقام المحمود ،المبرقع بالعماء ،حبیب هللا محمد المصطفى صلى هللا علیه و سلم».
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حاصل الترجمه« :تحیات زاکیات حضرت خداوند و سایر آفر ینش علوى و سفلى از هرگونه موجودات پست و بلند
خصوص مالئکه مجرده که از طبقات علویه و بردارندگان عرض حضرت احدند ،بر سید و پیغمبر ما باد که او است

اصل حقیقت هستى و عین هر شاهد و نفس هر مشهود ،اول اوائل موجودات و محکم تر ین

دالئل بر هستى ذات؛ مبدأ انوار مجرده ازلیه و منتهاى معارج کمالیه .خود ،چنان که مبدأ المبادى است ،غایة

الغایات است که در هر نشئه از نشآت است ،متعین به تعین مخصوصى است و در هر عالمى از عوالم مخصص

به امتیاز دیگر آن وجود پاک به واسطه جهة فاعلیة که جنبه ما یلى الربیه است پدر روحانى موجودات است چنان

که به واسطه جهة قابلیت فیوضات که جنبه نفسیه است ،مادر عالم امکان و آن حضرت در مقام فاعلیت مثل
اعالى الهى است و در مرتبه قابلیت هیوالى عوالم غیر متناهى و آن روح مجرد ،ارواح مجرده را روح است و اجساد

ظلمانیه را نور؛ شکافنده اصباح غیب است و زداینده ظلمت شبهات و ر یب.

خود مظهر و اصل اسامى [حسناى نود و نه گانه ] تسعة و تسعین است و رحمت رحمانیه حق بر تمامى عالمین.

سید ما است در حقی قت عالم هستى صاحب لواء حمد است و داراى مقام محمود مستور است به حجاب عماء
یگانه حبیب خدا بنام نامى و اسم گرامى محمد مصطفى صلى هللا علیه و آله.

بر هر داننده مخفى و پوشیده نماند ،عبارات شر یفه و کنایات ملیحه که در این فصل محمدى با الحان رمز و الفاظ

نغز سروده شده جمیعا شواهد یک حقیقتند و جواسیس یک معنى ،عباراتنا شتى و حسنک واحد ،و کل الى ذاک

الجمال یشیر.

[ «عبارات ما پراکنده است و جمال تو یگانه و اما تمام عبارات پراکنده ما همه به سوى همان جمال یگانه اشاره
دارد»].

مطرز اوراق هر یک از آن کلمات را با تعر یفاتى که در مسفورات اکابر عرفا و صوفیه مسطور است شرح و تفسیر

نموده و در هر موردى که مناسب تمثیل باشد
به اشاره مختصرى توضیح مى نماید.

«الصالة» :طلب التعظیم لجانب الرسول ،العرش :الجسم المحیط بجمیع االجسام سمى به الرتقائه او للتشبیه

بسر یر الملک فى تمکنه علیه عند الحکم لنزول احکام قضائه و قدره .محیى الدین گوید« :العرش» مستوى االسماء

المقیدة و الکرسى موضع االمر و النهى

[صالة :طلب کردن تعظیم است به سوى رسول .عرش :جسمى است محیط بر همه اجسام چنین نامیده شده به

خاطر رفعت آن یا به عنوان تشبیه به تخت پادشاه از جهت نشستن او بر آن هنگام صدور حکم به خاطر اینکه

احکام قضا و قدر خداوند با استواء خداوند بر عرش و از آن نازل مى شود .محیى الدین گوید :عرش محل استوا و
استقرار اسماء مقیده و کرسى محل امر و نهى است ]
[اصل وجود]
«اصل الوجود» یعنى اصل هستى ،ولى عرفا و صوفیه را در استعمال لفظ وجود غیر از معنى هستى اصطالح
مخصوصى است؛ محقق شر یف على بن محمد جرجانى در رساله تعر یفات گوید« :الوجود فقدان العبد اوصاف
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البشر یة» [وجود از دست دادن عبد است مر اوصاف بشر یه را] و محیى الدین در رساله اصطالحات فتوحات گوید
«الوجود وجدان الحق فى الوجد» [وجود یافتن حق است در حالت وجد] بالجمله مقصود از این لفظ آن است

که اول در هستى و نخستین صادر از حضرت حق ،حقیقت محمدیه صلوات هللا علیه است و حقیقت هستى

اصالة براى او ثابت است چنان که صدر المتألهین شیرازى گوید« :النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم النه االصل
فى الوجود و المؤمنون تابعون له فى المقام المحمود« [ ».پیامبر سزاوارتر است از مؤمنین به خودشان چون او اصل

است در وجود و مؤمنین تابعان او در مقام محمودند» ].شر یف جرجانى گوید« :الحقیقة المحمدیة» هى الذات مع

التعین االول و هو االسم االعظم انتهى« [ .حقیقت محمدیه ذات است با اولین تعین که همان اسم اعظم است»].
[شاهد و مشهود]
«عین الشاهد و المشهود» محقق شر یف گوید :الشاهد فى اللغة عبارة عن الحاضر و فى اصطالح القوم عبارة عما

کان حاضرا فى قلب االنسان و غلب علیه ذکره فان کان الغالب علیه العلم فهو شاهد العلم و ان کان الغالب علیه
الوجد فهو شاهد الوجد و ان کان

الغالب علیه الحق فهو شاهد الحق و محیى الدین گوید :الشاهد ما تعطیه المشاهدة من االثر فى القلب فذلک هو

الشاهد و هو على حقیقة ما یظهر فى القلب من صورة المشهود.

[ «شاهد» در لغت عبارت است از «حاضر» و در اصطالح قوم (اهل عرفان) عبارت است از آن چیزى که در قلب

انسان حاضر است و ی ادش بر قلب غالب گشته پس اگر غالب بر آن علم بود پس او شاهد علم است و اگر غالب
بر آن وجد بود پس او شاهد وجد است و اگر غالب بر آن حق بود پس او شاهد حق است .محیى الدین گوید :شاهد

آن اثرى است در قلب که مشاهده را به او عطا مى کند پس چنین اثرى شاهد است و آن در حقیقت چیزى از

صورت مشهود است که در قلب ظاهر مى شود( .صورت در اینجا اعم از صورت مادى و معنوى است)].

و توضیح عینیت شاهد با مشهود را تمثیلى ضرور است باید دانست که سرمایه و مواد تمامى حروف و کلماتى که

مدار تفهیم و تفهم با آن ها است ،حقیقة عبارت است از یک هواى تنفسى که از فضاى حلق بیرون آمده به مخارج

هر یک از حروف بیست و هشت گانه مى گذرد و در هر یک مخرجى از مخارج معینه حرفى از حروف تهجى تولید
مى کند و هر حرفى را هیئت مخصوصى که موجب امتیاز او است ،عارض مى شود و به واسطه این امتیازات

مختلفه از آن ماده واحده حروف متعدده به شمار آید؛ و در واقع اگر با نظر دقیق بنگر یم تمامى این حروف مختلفه

که هیئت هاى مختلف پوشیده اند ،همان هواى تنفسى است که به سبب اختالف مخارج و عروض هیئت هاى
مختلفه اسامى و امتیازات متعدده حاصل نموده اند؛ و هکذا اول صادر از حقیقت ازلیه واجبیه نیز مانند آن هواى

تنفسى یک حقیقت منبسطى است که آن را ظل ممدود و وجود منبسط و نفس رحمانى مى گویند؛ مانند هواى
تنفسى بر ماهیات مختلفه ممکنات عبور نموده و برحسب استعداد آن ماهیات در هر معبرى از معابر تشکلى

حاصل کرده و در هر مرتبه اى از مراتب تعینى گرفته بدین

واسطه اگر آن حقیقت اول صادر را که حقیقت محمدى و فیض مقدس است با این تعینات حادثه متحدا مالحظه

نموده حقیقت را عین تعین بدانیم صحیح است ،چنان که حروف تهجى نیز به یک اعتبارى عین هواى تنفسى

است و در این مالحظه شاهد و مشهود متحد خواهند بود.
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رق الزجاج و رقت الخمر

فتشابها و تشاکل االمر

[جام شفاف است و شراب درون آن هم همین طور لذا یکسان شده و باهم اشتباه مى شوند].
و اگر ما بین آن حقیقت و این تعین که هیئت عارضى است تفکیک داده و آن حقیقت را بدون تعین و مجرد از
وى مالحظه کنیم باز صحیح است و در این صورت توانى گفتن که این حقیقت ماده و هیوالى این تعینات است

چنان که گذشت و نیز مى توانى گفت که این حقیقت فاعل این تعینات و موجد این حروف است

اگرچه فاعل و موجد این حروف در واقع خود مشیت و اراده انسان است ولى به واسطه شدت اتصال و وثاقت رابطه

که فى مابین هواى تنفسى و نفس حیوانى موجود است گوئیا که خود مشیت و اراده او است و همچنین فیض
منبسط نسبت به تمامى تعیناتى که از تجلیات او ظاهر شده اند.

صدر المتألهین در شرح اصول کافى گوید« :قال الشیخ العارف المحقق محیى الدین فى الباب الثامن و التسعین و

مائة من الفتوحات المکیة اعلم ان الموجودات هى کلمات هللا التى ال تنفد کما فى قوله تعالى قل لو کان البحر

مدادا لکلمات ربى و قال تعالى فى حق عیسى و کلمة القیها الى ان قال و جعل النطق فى االنسان على

اتم الوجود فجعل ثمانیة و عشر ین مقطعا للنفس یظهر فى کل مقطع حرفا معینا هو غیر اآلخر ما هو عینه مع کونه
لیس غیر النفس فالعین واحدة من حیث انها نفس و کثیرة من حیث المقاطع انتهى ما اوردنا من کالمه».

[ «شیخ عارف محقق محیى الدین عربى در باب  198از فتوحات مکیه گوید :بدان که موجودات همان کلمات الهى

هستند که پایان نمى پذیرند چنان که در کالم خداى تعالى که:

«بگو اگر در یا مرکب شوند براى کلمات پروردگار من» و خداى تعالى در حق عیسى فرمود:
«و کلمه اى که آن را به مر یم القا کرد» و آن عیسى بود .پس به این خاطر است که مى گوییم موجودا کلمات هللا

هستند  ...تا آنجا که (محیى الدین) مى گوید :و نطق را در انسان در کامل تر ین وجه قرار داد 28 ،مقطع براى نفس

قرار داد که در هر مقطعى حرفى معین که غیر از دیگرى است آشکار مى شود درحالى که حروف عین همند از این

جهت که همه از نفس تشکیل شده اند پس حروف از آن حیث که همه نفسند واحدند و از حیث مقاطع کثیرند»

انتهاى آنچه از کالم او آوردیم ].پس اول صادر نیز که حقیقت محمدى و وجود منبسط است نسبت به تمامى
موجودات که از تعینات آن حقیقتند داراى همین مالحظات خواهد بود پس توانیم او را ماده تعینات دانسته بدان

جهت وى را هیوالى عوالم غیر متناهى و ام عالم امکان نام نهیم و نیز مى توانیم وى را فاعل و موجد این تعینات

دانسته مثل اعالى الهى و غایة الغایات المتعین بالنشئات و اب االکوان بفاعلیته در مدحش بسرائیم

و مى توانیم آن حقیقت را با تمامى تعینات متحدا مالحظه نموده آن گاه همان را عین شاهد و نفس مشهود پنداریم

و این تمثیل که گفته شد برحسب تجلیات وجود است در عوالم شهود و تمثیل دیگرى غواص بحار معرفت ،محقق
فیض اعلى هللا مقامه در تفصیل مراتب سلوک بیاورده گوید :آخر ین مراتب معرفت مقام شهود است و این مقام

شهود را نیز مراتب بسیار است یکى آنکه تمامى موجودات را آینه هاى متعدد فرض نموده آنچه از کماالت محسوسه
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و معقوله در ایشان بیند همه را اسماء و صفات حق پندارند ،پس از این مقام ارتقاء نموده ذات خود را بر تمامى
موجودات محیط بیند و همه را در ذات خود مرتسم داند و در مقام اول

مشاهده حق در غیر ذات خود بود ،یعنى در مرایاى متعدده موجودات مشاهده حق مى کرد اکنون تمامى موجودات

را در ذات خود مشاهده مى کند ،پس از این مقام نیز صعود نموده اسامى تمامى ممکنات را از میان بردارد.

«إن هى إال أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم» .و تمام آنها را صور تجلیات حق و قائم بر ذات حق دانسته کمال و جمال

حق را در خود مشاهده کند و باالتر از این مقام آن است که خود شهود خود را نیز از میان بردارد که جز حق شاهد

و شهودى باقى نماند که هو الشاهد و المشهود؛ هم او است آینه هم شاهد است هم مشهود؛ به ز یر زلف خط و

خال پرده دار خود است.
[مرکز اسماء الهى ]

«محتد التسعة و التسعین».
محتد در لغت به معنى اصل است در منتهى االرب گوید محتد کمنزل اصل؛ یقال فالن من محتد صدق« .محتد»

مانند منزل «اصل» است گفته مى شود فالنى از محتد صدق است [یعنى اصل عالى و شناخته شده اى دارد].

داود قیصرى در شرح فصوص گوید :یقول العبد الضعیف داود بن محمود بن محمد الرومى القیصرى الساوى محتدا

یعنى اصال و موطنا و در این مورد مقصود از محتد اصل و مظهر یت است یعنى آن حضرت اصل و مظهر اسامى
تسعه و تسعین حضرت حق تعالى شأنه است حکیم محقق فاضل نورى نور هللا مضجعه در باب این اسامى تسعه

و تسعین چنین گوید «حم اى الجامع لجوامع االسماء الحسنى التى هى تسعة و تسعون اسما من احصیها دخل

الجنة اذ الحاء بینتها تسعة و المیم کذلک تسعون

و الجامع هى الحقیقة المحمدیة و هى حقیقة حقائق االسماء کلها» یعنى حم به زبان رمز اشاره است بر نود و نه
اسم خداوند تعالى شأنه [که هرکه آنها را احصا کند وارد بهشت خواهد شد] ز یرا که بینه لفظ هاء نه است و عدد

بینه میم نیز نود و داراى این نود و نه اسماء حسنى حقیقت محمدى صلوات هللا و سالمه علیه است ابن ابى

جمهور احسائى در کتاب مجلى حدیث مبسوطى در باب اسماء الهیه از حضرت خاتم االنبیاء روایت نموده آخر آن

حدیث این است «و مائة فى القرآن تسعة و تسعون ظاهرة و واحد منها مکتوم من احصاها دخل الجنة»

[ « ...و صد اسم در قرآن است که  99اسم آن ظاهر و یکى مکتوم مى باشد که هرکه آن  99اسم را احصا کند وارد
بهشت مى شود»] .آن گاه این اسامى تسعة و تسعین را به طورى که داود قیصرى از کتاب انشاء الدوائر و الجداول
نقل نموده صاحب مجلى نیز بدان

طر یق بیاورده اسماء ذات «هو هللا الرب الملک القدوس السالم المؤمن المهیمن العز یز الجبار المتکبر العلى العظیم

الظاهر الباطن االول اآلخر الکبیر الجلیل المجید الحق المبین الواحد االحد الماجد الصمد المتعالى الغنى الغفور

الوارث ذو الجالل الرقیب» اسماء صفات «هو الحى الشکور القاهر القهار المقتدر القادر الرحمن الرحیم الکر یم
الغفار الودود الرءوف الحلیم الصبور البر العلیم الخبیر المحصى الحکیم الشهید السمیع البصیر» اسماء افعال «هو

المبدئ الوکیل الباعث المجیب الواسع الحبیب المقیت الحفیظ الخالق البارئ المصور الوهاب الرزاق القابض
الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحکم العدل
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اللطیف المعید المحیى الممیت الوالى البدیع الرشید» چون این اسماء حسنى مذکور شد بسیار مناسب است
حدیث شر یف معروفى را که در تفصیل اسامى واجبى از اعاجیب احادیث اهل بیت و در اصول کافى و غیره ضبط

نموده اند به تمامه مذکور شود فى اصول الکافى عن ابى عبد هللا علیه السالم« :ان هللا تبارک و تعالى خلق اسماء

بالحروف غیر مصوت و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیه غیر موصوف و باللون غیر مصبوغ
منفى عنه االقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس کل متوهم مستتر غیر مستور

فجعله کلمة تامة على اربعة اجزاء معا لیس واحد منها قبل اآلخر فاظهر منها ثالثة لفاقة الخلق الیها و حجب واحدا
منها و هو االسم المکنون المخزون فهذه االسماء التى ظهرت فالظاهر هو هللا تبارک و تعالى سخر لکل اسم من هذه

االسماء اربعة ارکان فذلک اثنى عشر رکنا ثم خلق لکل رکن منها ثالثین اسما فعال منسوبا الیها فهو الرحمن الرحیم

الملک القدوس الخالق البارئ المصور الحى القیوم ال تأخذه سنة و ال نوم العلیم الخبیر السمیع البصیر الحکیم
العز یز الجبار المتکبر العلى العظیم المقتدر القادر السالم المؤمن المهیمن البارئ المنشئ البدیع الرفیع الجلیل

الکر یم الرزاق المحیى الممیت الباعث

الوارث فهذه االسماء و ما کان من االسماء حتى یتم ثالث مائة و ستین اسما فهى االسماء و هذه االسماء الثالثة

ارکان ،و حجب االسم الواحد المکنون المخزون بهذه االسماء الثالثة و ذلک قوله تعالى قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن

ایا ما تدعوا فله االسماء الحسنى»

[ «خداى تبارک و تعالى اسمى آفر ید که صداى حرفى ندارد ،به لفظ ادا نشود ،کالبد ندارد ،به تشبیه موصوف

نشود ،به رنگى آمیخته نیست ،ابعاد و اضالع ندارد ،حدود و اطراف از او دور گشته ،حس توهم کننده به او راه نیابد،

نهان است بى پرده ،خداى آن را به یک کلمه تمام قرار داد داراى چهار جزء مقارن که هیچ یک پیش از دیگرى
نیست ،سپس سه اسم آن را که خلق به آن نیاز داشتند هویدا ساخت ،و یک اسم آن را نهان داشت و آن همان

اسم مکنون و مخزونست ،و آن سه اسمى که هویدا گشت .ظاهرشان هللا ،تبارک و تعالى است و خداى سبحان

براى هر اسمى از این اسماء چهار رکن مسخر فرمود که جمعا  12رکن مى شود ،سپس در برابر هر رکن  30اسم که

به آنها منسوبند آفر ید که آنها :رحمن ،رحیم ... ،تا آنکه  360اسم تمام شود پس آنها همه به آن سه اسم منسوبند

و این اسماء سه گانه ارکانند و حجاب هایى هستند براى اسم واحد مکنون مخزون و این همان کالم خداى تعالى

است که :بگو هللا را بخوانید و یا رحمان را هرکدام را که بخوانید اسماء الحسنى همه مخصوص خداست» ].انتهى
الحدیث الشر یف به تمامه.

«رحمة للعالمین» الرحمة هى ارادة ایصال الخیر کما قال فى التعر یفات و العالم لغة
عبارة عما یعلم به الشى ء و اصطالحا عبارة عن کل ما سوى هللا من الموجودات النه یعلم به هللا من حیث اسمائه

و صفاته« [ .رحمت» همان اراده رساندن خیر است چنان که در کتاب تعر یفات آمده و «عالم» از جهت لغت عبارت

از چیزى است که چیزى با آن شناخته مى شود (عالمت) و در اصطالح عبارت است از تمام ما سوى هللا از موجودات
چون با آنها خداوند از جهت اسماء و صفاتش شناخته مى شود].

ازآن جایى که صادر بال واسطه و عقل نخستین و آدم اول حقیقت محمدى است
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و سابقا دانسته شد که آن حقیقت فی ض منبسط و نفس رحمانى و مظهر اسم رحمن است پس تمامى ظهورات
مراتب موجودات از مراتب تجلى و فیوضات او است ازاین روى خداوند تبارک تعالى شأنه فرمود :و ما أرسلناک إال

رحمة للعالمین

به عبارت اخرى حقیقت محمدى را که صورت وجودى قلم اعلى و صورت معلومیت ذات است مع التعین االول با

آفتاب ذات احدیت محاذات تام و مقابله کامل حاصل است او خود در استفاضه نور وجود و سایر کماالت هستى

محتاج به هیچ واسطه نیست ،اما سایر حقایق و اعیان را که تار یک نشینان ظلمت امکانند بى وساطت وجودى که
رحمت رحمانی ة و رحمت واسعه حضرت حق است استضائه به نور وجود و استفاده فعلیت و ظهور ممکن نیست

فلذلک قال هللا تعالى :و ما أرسلناک إال رحمة للعالمین

صاحب لواء الحمد و المقام المحمود محیى الدین گوید« :المقام عبارة عن استیفاء حقوق المراسم على التمام» [

«مقام عبارت است از استیفاى حقوق مراسم به صورت کامل»] بعضى گویند« :الحال معنى یرد على القلب من
غیر اکتساب فاذا دام و صار ملکا یسمى مقاما فاالحوال مواهب و المقامات مکاسب و االحوال تأتى من عین الجود

و المقامات تحصل ببذل المجهود» [ «حال معنایى است که به صورت غیر اکتسابى وارد قلب مى شود پس هرگاه
دوام یافت و ملکه نفسانى شد مقام خواهد بود پس احوال موهبتى هستند و مقامات اکتسابى و احوال از جانب

چشمه کرم به دست مى آیند و مقامات با به کار بردن نهایت توان»] در تفسیر صافى گوید« :قال علیه السالم اذا

قمت المقام المحمود تشفعت فى اصحاب الکبائر من امتى فتشفعنى هللا فیهم و هللا ال تشفعت فیمن آذى ذر یتى.
[پیامبر صلى هللا علیه و آله چنین گفت :وقتى در مقام محمود به پا ایستادم در حق اصحاب کبائر از امتم شفاعت

کردم و خداوند شفاعت مرا پذیرفت ولى به خدا قسم کسانى را که ذر یه ام را اذیت کرده باشند شفاعت نکردم].

محقق مجلسى اول اعلى هللا مقامه در شرح فقرات ز یارت جامعه گوید المقام المحمود هو الشفاعة و الوسیلة در

قاموس گوید« :الوسیلة ،الواسلة ،المنزلة عند الملک و الدرجة و القربة» [ «وسیله یا واسله منزلت نزد پادشاه است

و مقام و قربت»] بعضى از محققین گوید« :المقام المحمود المحمود من قام فیه الن کل من رآه احمده و اثنى علیه

و له اعتباران اعتبار من جهة الفضیلة و اعتبار من جهة الفاضلیة فاما االول فلکونه اعلى مراتب القربة الى هللا تعالى

فیحمده کل احد و اما الثانى فالنه لما کان اعلى مراتب القرب الى هللا تعالى لزم ان یکون کل من دونه یحتاج الیه

فى کل شى ء لعلوه على کل مقام و احاطته بکل من دونه فعلى االول یراد منه القرب المطلق الذى

هو مقام" او ادنى" و على الثانى یراد منه التوسط بین الخلق و بین هللا سبحانه و التلقى من الجانب االعلى للتأدیة

الى من دونه و الشفاعة للمقصر ین من اتباع صاحب المقام و لهذا فسر المقام المحمود بالشفاعة و الوسیلة لما

قلنا».

حاصل ترجمه آنکه منزلت و مقام را محمود گفتن خود به واسطه منقبت شرافت و محمودیت صاحب آن منزلت و
مقام است؛ ز یرا هرآن کس که صاحب آن مقام را ببیند وى را محمدت و ثنا گوید و این منزلت و مقام را بر دو نحو

از اعتبار مالحظه مى توان کرد ،یکى به واسطه افضلیة اقربیة که باالتر از آن مقامى متصور نیست و به این اعتبار

صاحب این گونه منزلت و مقام شایسته و سزاوار
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هرگونه محمدت و ثنا است [و شخص صاحب آن داراى مقام قرب مطلق یعنى مقام او ادنى است ] و دیگر به واسطه

فاضلیت و احاطت نسبت به مادون خود و به این اعتبار تمامى موجودات قاطبت در اخذ فیوضات وجودیه و کمالیه

افتقار ذاتى بر صاحب این منزلت و مقام دارند باید که صاحب این منزلت عظمى تمامى فیوضات را از جانب اعالى

خود استفاضه نموده و بر مادون خود افاضه کند بدین واسطه این مقام را به مقام شفاعت و رتبه وسیله تعبیر

نموده اند.

اب االکوان بفاعلیة و ام االمکان بقابلیة مى بایست این فقرات شر یفه برحسب ترتیب متن پیش از فقرات گذشته
مذکور شود چون فهم معنى این فقره موقوف بر فهمیدن فقرات سابقه بود

بدین واسطه در مقام شرح به جهت سهولت تفهیم بعد از فقرات سابقه آورده شد و این معنى ابوانیة روحانى را
محیى الدین خود در کتاب فصوص الحکم در فص محمدى به عبارت مفصلى ادا نموده گوید« :و لما خلق رسول

هللا عبدا باالصالة لم یرفع رأسه قط الى السیادة مراعاة مع الحضرة االلهیة بل لم یزل ساجدا لربه متذلال لحضرته

واقفا مع کونه منفعال حتى کون هللا عنه ما کون فاعطاه رتبة الفاعلیة بان جعله خلیفة للعالم متصرفا فى الوجود
العینى معطیا لکل من اهل العالم کماله» .حاصل الترجمه بعد از اینکه خداوند عز شأنه حضرت رسول را براى
بندگى و عبودیت خود بیافر ید آن حضرت

(برحسب اقتضاى عین ثابت خود) پاس ادب را نگه داشته از تذلل عبودیت به جانب ر یاست ننگر یست و از مقام

عبودیت ذاتیه تجاوز نکرد تا آنکه خداوند عز اسمه از حقیقت او هرآنچه مى خواست ایجاد نمود پس به واسطه

انقیاد ذاتى و عبودیت فطرى درجه قرب و رتبه فاعلیت را بر آن حضرت بخشید و خلعت خالفت الهیه بر وى
بپوشانید و او را بر تصرف در تمامى موجودات خارجیه مقتدر ساخت تا آنکه فیوضات را از حضرت حق جل مجده
بستاند و هر فردى از افراد عالم را به کمال الیق خود برساند پس جنبه فاعلیت که تصرف در عالم عینى باشد جهت

ابوت است و جنبه قابلیت «حتى کون هللا

عنه ما کون» که تمامى ارواح را از آن روح مقدس ایجاد نموده جهت امیت و مادر عالم امکان بودن است و در باب

اثبات جهت ابوت و فاعلیت و نزدیک بدین مدعا بعضى از فضالى متأخر ین گوید« :خلقهم علیهم السلم و جعل

الیهم ایصال ما یر ید ان یصل من جوده و کرمه و احسانه الى من یشاء من خلقه الن الخلق بدونهم ال یقدرون على

القبول منه بغیر الواسطة کما اشار على علیه السالم فى خطبته یوم الغدیر فى ذکر النبى البشیر النذیر قال »:و
اشهد ان محمدا عبده و رسوله استخلصه فى القدم على سائر االمم على علم منه انفرد عن التشاکل و التماثل من

ابناء الجنس و انتجبه

آمرا و ناهیا عنه اقامه فى سائر عالمه فى االداء» اه فقوله علیه السالم اقامه فى سائر عالمه فى االداء یشیر الى ما

ذکرنا من انه جعل سبحانه الیهم ایصال ما یر ید ان یصل من جوده و تقدم فى حدیث ابى جعفر علیه السالم ان

رسول هللا باب هللا الذى ال یؤتى اال منه» انتهى نقلته ملخصا .حاصل مقصود آنکه استفاضه خیرات وجودیه و

کمالیة تمامى ممکنات از حضرت ذات مقدس تعالى شأنه بدون وساطت آن انوار مقدسه که ابواب رحمت الهیه

اند غیر ممکن است .باید دانست که تمامى این آثار فاعلیت و ابوت یعنى تصرف در هیوالى عالم جسمانى که بر
آن حضرت و سایر حضرات معصومین اسناد داده مى شود جمیعا از فیوضات عوالم روحانیه

آن ارواح مقدسه است ،نه از خواص مقامات جسمانیه و مستبعد نیست بعضى از ادراکات ناقصه لوازم حقیقت

روحانیه را از آثار شخصیت جسمانیه باز نشناسند و آن مناقب احمدى را که از فیوضات خالفت معنویه است بر

شرح مناقب33|.....................................................................................................................................................

این درجه محسوس جسمانى حمل نموده بدین واسطه از طر یقت وسطى انحراف گیرند و راه غلو و افراط سپرند با

آنکه از در ستیزه و مخاصمت برآمده بدین گونه زبان طعن و طرد گشایند و بگویند جسمى که خود فى حد ذاته

حادث است و قابل فنا و زوال و محل مرض و صحت و عین حاجت و نفس فقر است چگونه منشاء این فیوضات
نامتناهیه ازلیه و ابدیه خواهد بود؟ به جهت رفع این توهمات بارده الزم شد

شطرى از عبارات اکابر آن جماعت را در این مورد حکایت نمایم ،تا آنکه لوازم و آثار هر مرتبه اى از مراتب وجود در
مقام خود معین و خاصیت هر درجه از درجات هستى در محل خویش مشخص گردد و به مضمون حدیث شریف:

«بنا یلحق التالى و الینا یرجع الغالى» [ «آنکه عقب مانده باید به ما ملحق شود و آنکه جلو زده باید به سوى ما

برگردد»] برودت جمود و تفر یط و حرارت غلو و افراط را ازاله نموده تا طر یقت وسطى و حقیقت سلوک آشکار گردد
شارح قیصرى در مقدمات فصوص الحکم در فصل تاسع گوید :فى بیان خالفة الحقیقة المحمدیة و انها قطب

االقطاب لما تقرر ان لکل اسم من االسماء االلهیة صورة فى العلم مسماة بالماهیة و العین الثابتة و ان

لکل منها صورة خارجیة مسماة بالمظاهر الموجودات العینیة و ان تلک االسماء ارباب تلک المظاهر و هى مربوبها

و علمت ان الحقیقة المحمدیة صورة االسم الجامع االلهى و هو ربها و منه الفیض و االستمداد على جمیع االسماء
فاعلم ان تلک الحقیقة هى التى ترب صور العالم کلها بالرب الظاهر فیها الذى هو رب االرباب النها هى الظاهرة فى

تلک المظاهر کما مر فبصورتها الخارجیة المناسبة لصور العالم التى هى مظهر السم الظاهر ترب صور العالم و
بباطنها ترب باطن العالم النه صاحب االسم االعظم و له الربوبیة المطلقة؛ لذلک قال خصصت بفاتحة

الکتاب و خواتیم سورة البقرة و هى تصدیره بقوله تعالى الحمد لله رب العالمین فجمع عوالم االجسام و االرواح کلها.
و هذه الربوبیة انما هى من جهة حقیقتها ال من جهة بشر یتها فانها من تلک الجهة عبد مربوب الى ربها کما نبه
سبحانه بهذه الجهة بقوله تعالى «قل انما انا بشر مثلکم یوحى الى» و «انه لما قام عبد هللا یدعوه» فسماه عبد لله

تنبیها على انه مظهر لهذا االسم دون اسم آخر و نبه بالجهة االولى بقوله و «ما رمیت اذ رمیت و لکن هللا رمى»
فاسند رمیه الى هللا و ال یتصور هذه الربوبیة اال باعطاء کل ذى حق حقه و افاضة جمیع ما یحتاج الیه العالم و هذا

المعنى ال یمکن اال بالقدرة التامة

و الصفات االلهیة جمیعها فله کل االسماء یتصرف بها فى هذا العالم حسب استعداداتهم و لما کانت هذه الحقیقة

مشتملة على الجهتین االلهیة و العبودیة ال یصح لها ذلک اصالة بل تبعیة و هى الخالفة فلها االحیاء و اإلماتة و

اللطف و القهر و الرضا و السخط و جمیع الصفات لیتصرف فى العالم و فى نفسها و بشر یتها ایضا النها منه و بکاؤه
علیه السالم و ضجره و ضیق صدره ال ینافى ما ذکر فانه بعض مقتضیات ذاته و صفاته و ال یعزب عن علمه مثقال
ذرة فى السماء و ال فى االرض من حیث مرتبته و ان کان یقول انتم اعلم بامور دنیاکم من حیث بشر یته و الحاصل

ان ربوبیته للعالم بالصفات

االلهیة التى له من حیث مرتبته و عجزه و مسکنته و جمیع ما یلزمه من النقائص من حیث بشر یته الحاصلة من

التقید و التنزل الى العالم السفلى»

[ «در بیان خالفت حقیقه محمدیه و اینکه آن قطب االقطاب است .پس از آنکه مقرر شد که هر اسمى از اسماء

الهى صورتى (الهى) دارد که به ماهیت و عین ثابتة نامیده مى شود هر کدام از آنها (اسماء) صورتى خارجى دارد که
مظاهر موجودات عینیه نامیده مى شود و آنکه این اسماء ارباب آن مظاهرند و آن (مظاهر) مربوب هاى آنهایند و

دانستى که حقیقت محمدیه صورت اسم جامع الهى و او رب آن است و از جانب او بر تمام اسماء فیض و استمداد
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مى رسد؛ بدانکه این حقیقت همان است که تمام صورت هاى عالم را به واسطه ربى که ظاهر در آنهاست تربیت
مى کند ،آن ربى که او رب االرباب است چون اوست که در این مظاهر ظهور دارد -چنان که گذشت -پس به واسطه

صورت خارجیه آنکه مناسب صور عالم -که مظهر اسم ظاهر است -صورت هاى عالم را تربیت مى کند و به واسطه
باطن آن ،باطن عالم را تربیت مى کند ،چون او صاحب اسم اعظم است و ربوبیت مطلقه مخصوص اوست؛ به این

خاطر است که [پیامبر صلى هللا علیه و آله ] فرمود فاتحة الکتاب و خواتیم سوره بقره مخصوص من است و آن به
خاطر شروعش به کالم خداى تعالى است که« :الحمد لله رب العالمین» .پس همه عوالم اجسام و ارواح را جمع

کرد .و این ربوبیت فقط به خاطر حقیقت اوست نه بشر بودنش چون او از این جهت (بشر یت) عبدى است مربوب

و محتاج به پروردگارش چنان که خداى سبحان از این جهت با کالمش تنبه داد که« :بگو من فقط بشرى هستم

مانند شما که به من وحى مى شود» ( 110کهف « )18و وقتى او به عنوان بنده خدا قیام کرد تا او را بخواند» ( 19جن

 )72او را بنده هللا نامید براى تنبه بر اینکه او مظهر این اسم است نه اسم دیگرى و به جهت اول تنبه داد با کالمش:
«و تو نبودى که تیر انداختى آن هنگام که تیر انداختى بلکه خداوند بود که تیر انداخت» ( 17انفال  )7و پرتاب او را
(خداوند) به خود نسبت داد و این ربوبیت متصور نیست مگر با عطا کردن هر حقى به صاحب آن و افاضه تمام

آنچه عالم به آن محتاج است و این معنى فقط با قدرت تامه صفات الهیه مجموعا ممکن مى شود .پس تمام اسماء

را داراست و به آنها محتاج است و با آنها در این عالم برحسب استعدادهاى آنها تصرف مى کند .و پس از آنکه این

حقیقت بر دو جهت الهى و بندگى مشتمل است (این ربوبیت) اصالتا براى او صحیح نیست بلکه به صورت تبعیت
صحیح است و این همان خالفت است پس زنده کردن ،میراندن ،لطف ،قهر ،رضا و سخط و جمیع صفات را داراست
تا در عالم تصرف کند و همچنین در نفس او و بشر یت او هم (این صفات هست و با آنها در محدوده بشرى تصرف
مى کند) چون این خالفت از اوست و گر یه او (پیامبر صلى هللا علیه و آله) و سختى کشیدن او و تنگ شدن دل او

(در بعضى اوقات) با آنچه که گفتیم منافاتى ندارد چون این ها بعضى از مقتضیات ذات و صفات اوست و از علم

او مثقال ذره اى در آسمان و نه در زمین از جهت مرتبه اش حذف و نابود نمى شود با آنکه از حیث بشر یت مى
فرمود« :شما به امور دنیایتان از من داناتر ید» و حال حاصل کالم آنکه ربوبیت او به واسطه صفات الهى بود که از

حیث مرتبه اش دارا بود و ناتوانى و مسکنت و تمام آن چیزهایى که با او مالزم بود از جهت بشر یت او بود که از

جهت نزول و تقید به عالم سفلى براى او حاصل شده بود» .انتهى].

حاصل نتیجه و لباب مقصود آنکه چنانچه اسامى مقدسه واجب تبارک و تعالى شأنه را در مقام احدیت هیچ گونه

امتیاز علمى و عینى موجود نبود و در مقام واحدیت که نخستین تجلى علمى است هر یک از اسماء مقدسه الهیه
را یک نوع صورت علمى که در اصطالح حکما ماهیات و در زبان عرفا اعیان ثابته گویند پدیدار شد و امتیاز علمى

فى مابین اسماء مقدسه حاصل گشت و بعد از این تعین علمى ،تعین عینى و امتیاز خارجى به میان آمد هر اسمى
را مظهرى به ظهور رسید ،پس تمامى موجودات خارجیه که مظاهر اسماء الهیه اند ،هر یک در تحت مربوبیت اسمى

که در خود او ظاهر بود واقع شدند و هر یک از آن ها مظهر اسم مخصوصى گشتند و از آن جمله حقیقت محمدى
صلوات هللا علیه که اشرف جمیع موجودات خارجیه است در تحت مربوبیت اسم جامع الهى واقع شده و مظهر

اسم اعظم الهى گردید و چنان که آن اسم جامع ،در تجلى علمى مبدأ فیوضات جمیع انسانى است مظهر او نیز

مبدأ فیوضات تمامى موجودات خارجیه است ولى این افاضات به واسطه آن اسم جامع الهى است که در این

حقیقت ظهور کرد ،و اال خود این حقیقت نیز مانند حقائق بشر یه دیگر از جمله مخلوقات و در جرگ مربوبین است

کما قال هللا تعالى قل إنما أنا بشر مثلکم (و لکن) یوحى إلی و آن حضرت صلوات هللا علیه خود نیز با زبان معجز

بیان فرمودند «انتم اعلم بامور دنیاکم» بالجمله تمامى این افاضات ربانیه از آثار اسم اعظم الهى است با عالم
بشر یت به هیچ وجه مناسبت ندارد.
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و ما رمیت إذ رمیت و لکن هللا رمى پس احیاء و اماته و قهر و لطف و تصرف در عوالم بشر یت اگر بر حقیقت
محمدى اسناد داده شود نه از جهت بشر یت است بلکه به واسطه اسم جامع الهى است که آن را حقیقت محمدى

نام نهاده ایم و جسم بشرى آن حضرت نیز یکى از مظاهر آن حقیقت است.
[عماء]

المبرقع بالعماء در قاموس گوید :و العماء السحاب المرتفع او الکثیف او الممطر او الرقیق او االسود او االبیض [

«عماء به ابر مرتفع یا فشرده یا باران زا یا رقیق یا سیاه یا سفید گفته مى شود»] و در اخبار نبویه آورده اند شخصى

از آن حضرت پرسید «این کان هللا قبل ان یخلق الخلق؟ قال فى العماء» [ «خداوند قبل آنکه مخلوقات را خلق کند
کجا بود؟ فرمود :در عماء»] عرفا و صوفیه این لفظ شر یف را در دو مورد ز یاده استعمال کنند داود قیصرى در

استعمال مورد اول چنین گوید« :حقیقة الوجود اذا اخذت بشرط ان ال یکون معها شى ء فهى المسماة عند القوم

بالمرتبة األحدیة المستهلکة جمیع االسماء و الصفات فیها و یسمى جمع الجمع و حقیقة الحقائق و العماء ایضا»

[ «حقیقت وجود وقتى به شرط اینکه چیزى با آن نباشد اخذ شود نزد اهل عرفان به مرتبه احدیت که جمیع اسماء
و صفات در آن مستهلک است نامیده مى شود و همچنین به آن جمع الجمع و حقیقة الحقائق و عماء هم گفته

مى شود»]

یعنى اگر حقیقت وجود را مجردا از جمیع تعینات و مسلوبا عنه جمیع االعتبارات مالحظه نموده تمامى تعینات و

اسماء صفات را در آن حقیقت مستهلک بدانیم در این صورت این مرتبه [را] احدیة و مقام عماء گویند.

و در مورد استعمال ثانى نیز چنین گوید« :و مرتبة االنسان الکامل عبارة عن جمع المراتب االلهیة و الکونیة من
العقول و النفوس الکلیة و الجزئیة و مراتب الطبیعة الى آخر تنزالت الوجود و یسمى بالمرتبة العمائیة ایضا فهى

مضاهیة للمرتبة االلهیة و ال فرق بینهما اال بالربیة و المربوبیة و لذلک صار خلیفة هللا» (شرح فصوص الحکم،

قیصرى ،ص  )24نتیجه و لباب مقصود آنکه مرتبه انسان کامل عبارت است از آن مقام ارفع و منزله بلندى که دارا
باشد مر جمیع مراتب الهیه و کونیه و عقول و نفوس

کلیه و جزئیه و تمامى مراتب طبیعت را تا آخرین درجه تنزل هستى و این مقام را مرتبه عمائیه نیز گویند و این
مرتبه با مرتبه الوهیت کمال مشابهت را داراست (ز یرا که مقام الوهیت عبارت است از اخذ حقیقت وجود با مالحظه

جمیع اسماء و صفات به شرط ایصال آنها بر درجه کماالت شایسته خود و مقام انسان کامل نیز مظهر یت تمامى

اسماء و صفات الهیه است) تمایزى با مقام احدیت و الوهیت ندارد جز به ربیة و مربوبیه و به واسطه همین مشابهت،
جامعیت خلعت خالفت الهیه را سزاوار شد.

فاضل جامى گوی د هر جزئى از اجزاء عالم مظهر اسمى است از اسماء الهى و مجموع عالم مظهر جمیع اسماء اما

بر سبیل تفرقه و تفصیل و

حقیقت انسانیه کمالیه ،احدیة الجمع جمیع مظاهر است هیچ جزئى از اجزاء عالم نیست که مر او را در انسان

کامل نمودارى نیست لکن بر سبیل جمعیت و اجمال گوییا عالم کتابى است مفصل و مبوب و انسان کامل انتخاب
آن با فهرست فصول و ابواب آن،

ایزد که نگاشت خامه احسانش

ابواب کتاب عالم ارکانش
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بر لوح وجود زد رقم فهرستى

در آخر کار و نام کرد انسانش

و محقق شر یف گوید« :العماء هو المرتبة االحدیة» [ «عماء همان مرتبه احدیت است»] باید دانست که مقام

احدیت و واحدیت از مراتب واجب تعالى شأنه و از مصطلحات معروفه اهل وحدت است .اما مقام احدیت اختصارا
گذشت که مقام تجرد صرف و به شرط ال و سلب جمیع تعینات

و اعتبارات است بدین واسطه تمامى آیات وارده در امتناع معرفت و استحاله اکتناه ذات واجب و اخبار ناهیه اى از
آن را مانند کر یمه و عنت الوجوه للحی القیوم و ال تدرکه األبصار

و ظاهر" ما عرفناک" و نص «ان هللا احتجب عن العقول کما احتجب عن االبصار» [ «روى ها خاضعند براى آن زنده

پایدارکننده و دیده ها او را درک نمى کنند و ظاهر (حدیث) نشناختیم تو را (به حق معرفت) و نص (حدیث) خداوند

همان طور که از دیده ها در حجاب است از عقل ها هم در حجاب است»].

و غیر آنها را تماما به این مقام احدیت ارجاع دهند اما مقام واحدیت در مصطلح این طائفه عبارت است از مقام
ذات با مالحظه جمیع اسماء و صفات که آن را مقام الهیه و مقام جمع و مرتبه ربوبیت گویند و تمامى آیات و اخبار

وارده در امکان معرفت مانند سنر یهم آیاتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق أ و لم یکف بربک أنه
على

کل شی ء شهید فأینما تولوا فثم وجه هللا «و لو انکم ادلیتم بحبل على االرض السفلى لهبط على هللا» «و الطرق

الى هللا بعدد انفاس الخالئق» [ «به زودى نشانه هاى خودمان را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم

داد تا آنها روشن شوند که او حق است آیا اینکه او بر هر چیز شاهد است براى (حق بودن) پروردگار تو کفایت نمى

کند؟»« .پس به هر کجا رو کنید همان جا وجه هللا است» .حتى اگر با ر یسمانى دلوى به سوى پایین تر ین زمین
بفرستید بر خدا هبوط خواهد کرد»« .و راه ها به سوى خداوند به تعداد نفس هاى مخلوقات است»].

و غیر این ها را جمیعا به مقام واحدیت راجع نماید .بالجمله جماعتى که تعر یف ماهیات مأنوس طبیعت آنها است

و توضیح مخفیات مأنوس جبلت ایشان است در تعر یف و تفهیم مراتب احدیت و واحدیت تحقیقاتى نموده و در

کشف حقیقت آن سخن ها گفته اند از آن جمله عارف جامى در آغاز تجلى و ترتیب سلسله قوس نزول عبارات
بدیعى آورده و در ضمن آن بیانات مراتب احدیت و واحدیت و امتیاز آنها را از همدیگر مطویا ذکر نموده ازآن جایى

که تعقل امتیاز و ادراک تفرقه آن مراتب از

اصول مهمه طر یقه وحدت است مسود اوراق آن عبارات را نیز مز یدا لالنارة و االیضاح بر تحقیقات گذشته ضمیمت
نماید و هى هذه :حضرت ذو الجالل و االفضال در ازل آزال «حیث کان هللا و لم یکن معه شى ء».
آنجا که نه لوح و نه قلم بود هنوز

اعیان همه در کتم عدم بود هنوز
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خود را به خود مى دانست جمال و کمال ذاتى خود را به خود مى دید و به همین دانستن و دیدن همه تنوعات

شئون و صفات را که در غیب هویت ذات اند راجع و اندماج داشت بى شائبه افتقار به ظهور غیر و غیر یت مى

دانست و مى دید و صداى استغناى إن هللا لغنی عن العالمین [ «به درستى که خداوند از جهانیان بى نیاز است»]

بر گوش تار یک نشینان

ظلمت آباد عدم مى زد و مى گفت:
در ملک بقا منم به استغنا فرد

با من دگرى را نرسد صلح و نبرد

عاشق خود و معشوق خود و عشق خودم

ننشسته ز اغیار به دامانم گرد

اما در ضمن آن کمال ذاتى و کمال دیگر اسمائى که موقوف بود بر اعتبار غیر ،بسوى ،و لو به نسبت و اعتبار ما ،در

متعارف این طائفه مسمى است «بکمال جال و استجال» .و مشاهده مى کرد «کمال جال» [را] یعنى ظهور او در

مراتب کونیه و مجالى خلقیه [را] بحسب تلک الشئون و االعتبارات متمائزة االحکام متخالفة اآلثار روحا و مثاال و

حسا [ «به حسب این شئون و اعتبارات با اقدام متمایز و آثار متخالف از جهت روح و مثال و حس»]

و «کمال استجال» یعنى شهود خود مر خود را در همین مراتب ،همچنان که در مقام جمع احدیت خود را به خود
در خود مى دید خواست خود را یعنى

خود را در خود ،یا به خود در غیر خود در مراتب تفصیل و کثرت مشاهده کند ،و این محبت و خواست در مقام

احدیت چون سایر صفات عین ذات یگانه است .و چون ذات یگانه در صفت بى صفتى و نشان بى نشان ،نشانه
علم و عقل را در بیان ماهیتش زبان عبارت نیست ،و ذوق معرفت را به وجدان حقیقتش امکان اشارت نى ،ساحت
قدس و جاللش از غبار سیاحت وهم و حواس خالى است و کنگره اوج کمالش از کمند احاطه فکر و قیاس متعالى

اما در مرتبه واحدیت که مقام تمایز است بین الصفات و الذات از ذات و سایر صفات ممتاز است و سبیل معرفتش
بر ارباب بینش و دانش باز.

امرى است ذوقى و وجدانى تا نچشند ندانند
و چون بدانند تقر یر آن نتوانند «فاالعراب عنه لغیر واجده ستر و االظهار لغیر ذائقه اخفاء» [ «پس بیان از آن براى
غیر واجدش پوشیدن آن است و اظهار براى غیر چشنده آن پوشاندن است»].
فصل دوم [در مناقب امام على ع ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت سید الموحدین و امیر المؤمنین و غیاث المسلمین و قائد الغر المحجلین على بن

ابى طالب علیه الصالة و السالم است که در شب  13شهر رجب در سنه نهصد و ده از تار یخ اسکندرى در سال سى

ام از عام الفیل و در سن بیست و هشت سالگى حضرت خاتم النبیین در عهد سلطنت پرویز بن هرمز در خانه
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کعبه از فاطمه بنت اسد بن هاشم متولد شده و در بیست و یکم شهر رمضان المبارک در جمعه قبل از طلوع صبح

در سال چهلم هجرى به ضربت عبد الرحمن بن ملجم مرادى ملعون به درجه علیه شهادت فائز گشت و در غرى

[کنار] نجف کوفه که فعال مزار مقدس و مشهد مطهر او است مدفون گردید و سن شر یفش در روز رحلت آن بزرگوار
به شصت و سه سال رسیده بود صلوات هللا علیه .قال الشیخ محیى الدین:

«و على سر االسرار و مشرق االنوار المهندس فى الغیوب الالهوتیة السیاح فى الفیافى الجبروتیة المصور للهیولى

الملکوتیة الوالى للوالیة الناسوتیة انموذج الواقع و شخص االطالق المنطبع فى مرایا االنفس و اآلفاق سر االنبیاء و
المرسلین سید االوصیاء و الصدیقین صورة االمانة االلهیة مادة العلوم الغیر المتناهیة الظاهر بالبرهان الباطن بالقدر
و الشأن بسملة کتاب الموجود فاتحة مصحف الوجود حقیقة النقطة البائیة «المتحقق» بالمراتب االنسانیة حیدر
آجام االبداع الکرار فى معارک االختراع السر الجلى و النجم الثاقب على بن ابى طالب «علیه الصالة و السالم»».

حاصل الترجمه « (تحیات حضرت خداوند جل اسمه)» بر آن حقیقت والیت باد که سر اسرار عالم خلقت است و
مشرق طلوع انوار (احدیت)؛ خود در غیوب عوالم الهوت مهندسى خبیر است و در صحارى فضائى جبروت سیاح

بصیر؛ والى والیت ناسوت است؛ و مصور هیوالى ملکوت ،شخص مجسم عالم کلى است مختصر نمونه بیان ،واقع
شعاع منعکس در مرایاى انفس و آفاق است (و والیت سار یه در تمامى ظواهر و اعماق) سر جمیع انبیاء و مرسلین،

و سید اوصیاء صدیقین ،صورت امانت الهیه و ماده علوم غیر متناهیه ،هویت آن حقیقت در نظرها هویدا و آشکار
است و ادراک جاللت او بر عقول بشر یه پوشیده و مستور بسمله کتاب موجود است و آغاز مصحف وجود .خود
حقیقت [نقطه ] بائیه است که تحقق مراتب موجودات بدو است و متحقق با مراتب انسانیت او است؛ شیر نیستان

ابداع صاحب حمالت مکرره در معارک اختراع سر آشکار الهى و نجم هللا الثاقب [ستاره شکافنده الهى ] على بن

ابى طالب علیه الصالة و السالم» الشرح :چنان که از فحاوى و مدالیل آیات و اخبار مانند «ذریة بعضها من بعض»

و «ال نفرق بین احد من الرسل» و فقره ز یارت «ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدة طابت و طهرت بعضها من

بعض [ «» خاندانى که بعضى از بعض دیگرند» (یکپارچه اند)] و «ما میان رسوالن جدائى نمى انداز یم» و قسمتى

از ز یارت ":همانا ارواح شما و نور شما و طینت شما یگانه است مصفا و پاکیزه شده بعضى از بعض دیگرند»].

و غیر آنها مستفاد مى شود حقیقت حضرت ختمى مرتبت با طینت و حقایق ائمه اثنى عشر جمیعا در واقع و
نفس االمر نور واحد و کلمه واحده اند تعدد و اختالف واقعى ندارند لکن برحسب ظهورات دقائق و هیاکل مختلفه

که به سبب تعینات مخصوصه و استعداد مواد و استلزام نشئه حاصل نموده اند هر یک مظهر اسم خاص و داراى
مز یت مخصوص هستند ،بدین واسطه به اندازه تفاوت ظهورات آنها اشارات و تعبیرات هر فصلى نیز مختلف است

و چون در اصول فضائل و امهات مناقب اتحاد دارند اگر در هر یک فصلى از این فصول مهمه ،نتیجه
مقصود حاصل شود فهم و ادراک تعابیر فصول دیگر به سهولت خواهد گرفت.
[سر االسرار]

و على سر االسرار :در قاموس گوید« :السر بالکسر ما یکتم کالسر یرة» جمع اسرار و سرائر و محیى الدین گوید:

«السر یطلق فیقال سر العلم بازاء حقیقة العالم به و سر الحال بازاء معرفة مراد هللا فیه و سر الحقیقة ما تقع به

االشارة» [ (در موارد مختلف) کلمه سر به کار برده مى شود؛ گفته مى شود «سر علم» در معناى «حقیقت عالم به
آن» و «سر حال» در ازاى «معرفت مراد خداوند در آن» و «سر حقیقت» به معنى «آنچه اشاره به آن واقع مى

شود»] و در اینجا مقصود از «سر االسرار» حقیقت است.
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المهندس فى الغیوب الالهوتیة :غیوب جمع غیب است و هر آن چیزى را که با حواس ظاهره ادراک آن ممکن نباشد
آن را غیب گویند؛ بدین واسطه الهوتیه اند و گاهى مى شود که «غیب هویت» و «غیب مطلق» گویند ذات

حق را به اعتبار ال تعین اراده نمایند و «غیب مکنون» و «غیب مصون» نیز گویند سر ذاتى و کنه واجب را اراده

کنند از جهت آنکه مصون است از اغیار و مکنون است از عقول و ابصار محیى الدین گوید« :الغیب کل ما ستره
الحق منک ال منه»« [ .غیب هر چیزى است که حق [تعالى ] از تو پوشانیده نه از خودش»].

بالجمله الهوت عبارت است از عالم ذات واجب و جبروت از عالم اسماء و صفات و ملکوت عالم ارواح و نفوس و

ملک شهادت عالم ناسوت و تفصیل این عوالم بعد از این مشروحا مذکور خواهد شد.

«السیاح فى الفیافى الجبروتیة» در قاموس گوید« :الفیف المکان المستوى او المفازة ال ماء فیها کالفیفاة و الفیفاء

و یقصر جمع افیاف و فیوف و فیاف» [ «الفیف» به مکان مسطح و بیابانى که آبى در آن نباشد گفته مى شود
همانند «فیفاة» و الفیفاء].

«صورة االمانة االلهیة» این فقره اشاره است
به آیه شر یفه در اواخر سوره احزاب إنا عرضنا األمانة على السماوات و األرض و الجبال فأبین أن یحملنها و أشفقن
منها و حملها اإلنسان إنه کان ظلوما جهوال

صاحب قاموس گوید :فابین ان یحملنها و حملها االنسان اى فابین ان یخنها و خانها االنسان [آنها از خیانت در آن

سر باز زدند و انسان به آن خیانت کرد] و در تفسیر صافى گوید و فى الکافى عن الصادق هى والیة امیر المؤمنین

علیه السالم و فى البصائر عن الباقر «االمانة هى الوالیة ابین ان یحملنها کفرا و حملها االنسان و االنسان ابو فالن»
[در بصائر از امام باقر علیه السالم است که« :امانت همان والیت است (آسمان ها و زمین) از حمل آن ابا کردند از

جهت ناسپاسى و انسان آن را حمل کرد» و انسان پدر فالنى است (کنایه از همه افراد بشر)].

بالجمله حاصل و مفاد اخبار و روایات وارده در تفسیر آیه شر یفه باختالف طرق و تغییر عبارات راجع است [نه ] به

معنى امامت و والیت ،پس معنى صورت امانت یعنى حقیقة و فعلیة والیة الهیة .و بعضى از مفسر ین گویند که

این آیه شر یفه مانند آیات دیگر چون و العصر* إن اإلنسان لفی خسر [ «قسم به زمانى که انسان در ز یان کارى
است»] و غیر آن کنایه و تمثیل در بیان رذالت حالت انسانى و عدم ایفاء آن بر لوازم و حقوق انسانیت است و در

واقع الزم نیست که امانتى حقیقتا موجود باشد تا از ماهیت و کنه آن استکشاف شود و از این گونه تمثیالت در
کتاب الهى و استعماالت بلغا بسیار است .ولى این تفسیر به خالف طر یقه اهل بیت و به عکس تحقیق طائفه

اثناعشر یه است.
[نقطه تحت باء]

حقیقة النقطة البائیة این فقره شر یفه نیز اشاره به حدیث مشهورى است که به حضرت والیت مآب صلوات هللا
علیه نسبت مى دهند صدر العرفاء و المتألهین صدر الدین شیرازى در فاتحه رابعه از مفاتیح الغیب گوید «
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جمیع القرآن فى باء بسم هللا و انا النقطة تحت الباء» [ «تمام قرآن در باء بسم هللا است و من نقطه ز یر این باء

هستم»] و داود قیصرى آن حدیث را بدین گونه روایت نماید در فصوص گوید« :و یؤید ما ذکرنا قول امیر المؤمنین
ولى هللا فى االرضین قطب الموحدین على بن ابى طالب علیه السالم فى خطبة کان یخطبها للناس انا نقطة باء

بسم هللا انا جنب هللا الذى فرطتم فیه» [ «و آنچه ما گفتیم را کالم امیر المؤمنین ،ولى خدا در همه زمین ها قطب

موحدین على بن ابى طالب علیه السالم تأیید مى کند در خطبه اى که براى مردم بیان فرمود :من نقطه ز یر باء بسم

هللا هستم ،من پهلوى خدا هستم که در حق او کوتاهى کردید]».
و لنعم ما قیل:
توى آن نقطه باالى فوق ایدیهم

که گاه تنزل تحت بسم هللا را بائى

بالجمله این کلمه در اصطالح محققین عرفا کنایه و تمثیل است از مظهر اول و تجلى نخستین بودن آن وجود پاک

یعنى چنانچه در عالم کتابت و تدوین الفاظ و تصویر حروف هر لفظى که موجود مى شود اول تعین هستى او از
مقام نقطه تجلى نموده سپس آن لفظ و حرف موجود خواهد شد و همچنین در عالم کتابت تکوینى نیز نخستین

تعین جمیع موجودات از مشرق

والیت که نفس رحمانى و فیض مقدس است طلوع نموده سایر ماهیات را روشن نماید و چنانچه تمامى الفاظ و

حروف مفصله در حقیقت نقطه به طور اجمال موجود است ،حقیقت والیت نیز به طور بساطت داراى حقیقت

جمیع موجودات است.

و چون این مقدمات دانسته شد ممکن است که استعمال «انا نقطة تحت باء بسم هللا» را از استعماالت مجازیه
شمرده بر تمثیل و استعاره حمل نماییم چنانچه معلوم شد و ممکن است که خود این حمل و اسناد نیز از

استعماالت حقیقیه باشد نه بر سبیل مجاز و تمثیل و آن در صورتى است که نقطه کتیبه را از رقائق نقطه مجرده
روحانیه پنداشته و خود نقطه کتیبه را حقیقتا محمول «انا» قرار

بدهیم چنانچه سید استاد در تعلیقات مفاتیح در شرح کلمه «تحت نقطه» گوید« :اى جمیع الموجودات العینیة

فى النقطة الکتبیة و ذلک اذا اخذت النقطة الکتیبة رقیقة للنقطة الحقیقة و ظهورا منها فى عالم الوجود العینى
آه» [ «یعنى تمام موجودات عینى (خارجى) در نقطه کتبى قرار دارند و این در صورتى است که نقطه کتبى را رقیقه

نقطه حقیقى و ظهورى از آن در عالم وجود عینى بدانیم الخ»].

بالجمله ابن ابى جمهور احسائى در دیباچه کتاب مجلى گوید باء عالم ذات است و نقطه باء عالم صفات و حرکت

باء عالم افعال و بنابراین تحقیق معنى حدیث شر یف آن است که آن حضرت تعین اول و مظهر صفات واجب تعالى

شأنه است و سید استاد گوید« :اعلم ان اسم هللا هو الذات مع جمیع الصفات الکمالیة و باء بسم هللا هو الذات

باعتبار علیته و سببیته لالشیاء و نقطة تحت
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الباء عبارة عن العقل الکل و المراد بالنقطة هو نفس الکل» [ «بدانکه اسم هللا همان ذات است با تمام صفات
کمالى و باء بسم هللا همان ذات به اعتبار علیت آن و سبب بودنش براى اشیاء و نقطه ز یر باء عبارت است از عقل
کل و مراد از نقطه نفس کل است»] .و عارف کامل محیى الدین در فتوحات گوید« :الباء انواع ثالثة شکل الباء و
نقطتها و الحرکة فصار فیها العوالم الثالثة فالباء ملکوته و النقطة و الحرکة شهادته و ملکه و االلف المحذوفة التى

هى بدل منها هى حقیقة القائم بها الکل و احتجب رحمة منه بالنقطة التى تحت الباء» (فتوحات مکیه ،ج  ،1ص

« [ )102باء سه قسمت دارد شکل باء و نقطه آن و حرکت ،پس عوالم سه گانه در آن موجودند( ،شکل) باء ملکوت
آن است و نقطه و حرکت شهادت و ملک آن ،و الف حذف شده که آن بدل از آن است همان حقیقتى است که

همه قائم به آنند .و رحمتى از او هم در نقطه تحت باء مستور است»].

و بعضى از محشین در تعلیل این احتجاب گویند« :النه لو ظهرت تلک الحقیقة ال حرقت سبحات جالله کلما انتهى

الیه نظره» [ «چون اگر این حقیقت ظاهر شود اشراقات جالل او هر چشمى را که به آن نظر دوخته باشد مى
سوزاند»].

از عالء الدوله سمنانى رساله مخصوصى در تحقیق حقیقت نقطه و سر استتار او در تحت «باء» به نظر رسیده
و از جمله عباراتش این است« :و اما وقوع النقطة تحت الباء فى البسملة و سر اختفائها بالصور الحروفیة و احتجابها

بظواهر االشکال الکلماتیة و بروزات مراتب الحروف فى االدوار المخرجیة و االطوار الرقمیة بتعین حقیقتها و تجرد

تکرارها فى درجات خصوصیاتها و منازل ماهیاتها ،و هى مع ذلک على تجرد اطالقها و نزاهة وحدتها لم یتغیر و لم

یتبدل ،اشارة الى استتار احدیة الهویة فى مالبس درجات االمکانیة و مظاهر بروزات االکوانیة و ابتداء طوالع نفس

الرحمانیة الذى بسر یانه تعینت حقائق العلویات و السفلیات و تجلیاته الوجودیة التى بفیضانها تکونت افراد مراتب
الموجودات فبحسب االستعدادات

المتکثرة تکثرت تصار یف آیاته و بسبب القابلیات المتعددة تعددت آثار تجلیاته و هو تعالى فى ذاته القدیمة على
نزاهة قدسه و حقیقة اطالقه جل جناب عظمته عن شوائب االمکان و تغیرات االعیان» انتهى .حاصل و لباب مقصود
آنک ه واقع شدن نقطه در تحت باء بسم هللا و اختفاء آن با صور و اشکال حروف بدون آنکه در حقیقت بساطت

نقطه تغیرى حاصل شود اشاره است به استتار احدیت واجبى در مالبس امکان و مظاهر اکوان بدون آنکه در

احدیت حقه کثرتى پدیدار شود؛ چنانچه ظهور تمامى حروف به واسطه تعینات نقطه و تعدد و اختالف کلمات و
ارقام به سبب تکرار تجلیات او است

هکذا ظهور طلوعات نفس رحمانى و فیض مقدس است که برحسب اختالف استعدادات و تعدد جهات قابلیات
آثار تجلیات حضرت حق تعالى شأنه را کثرتى پدیدار شده و باوجود عروض این کثرت که از تکرار تجلیات حضرت

واجبى به ظهور رسیده اند وحدت حقه حقیقیه به صرافت بساطت و سذاجت وحدت باقى است.
ایضاح و تعلیم [در رد اشکال بر وحدت وجود و معانى وجود مطلق ]

چون رشته سخن بر تجلیات ذاتیه واجب کشید الزم شد در این باب توضیح مقصد شرحى را نگاشته اعتراضاتى را

که در خصوص وحدت وجود و وجود مطلق دانستن

حضرت حق بر محیى الدین و سایر عرفا نموده اند مندفع نماید.
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باید دانست این گونه کلمات متشابهات که برحسب ظاهر و جلى از نظر ،داللت مى نماید بر سر یان حقیقت واجبى

در مراتب ممکنات و تطور او به شئون و اطوار موجودات در طى مطالب و ضمن عبارات عرفا و صوفیه بسیار است
بدین واسطه جمعى از متدربین در علم تصوف را در فهم این نکته غفلت و اضطرابى روى داده چنان پنداشته اند

که مقصود محیى الدین و سایر عرفا و راشدین از آن گونه عبارات آن است که ذات واجب تعالى شأنه را فى حد ذاته
مانند کلى طبیعى هیچ گونه تعینى نیست و متعین به تعین افراد و مشخص به تشخص مصادیق است

فلهذا در تمامى موجودات سارى است و خود فى حد ذاته سواى حقائق موجودات ،مرتبه محفوظى ندارد حتى آنکه

عالء الدوله سمنانى که صاحب رساله نقطه و خود قائل آن عبارات مشروحه است او نیز با آن کمال تدرب چنانچه

در شرح حاالت محیى الدین مذکور شد همین اعتقاد را بر شیخ محیى الدین نسبت داده و بر او اعتراض آورده و از

جماعتى شنیده ام در الزام این عقیدت بر شیخ و متابعین او بدین گونه احتجاج نمایند گویند :بر عقیده عرفا

حقیقت واجب تعالى شأنه عین حقیقت هستى است و حقیقت واجب بر زعم آنها سارى ،پس حقیقت واجبى
سارى است تعالى شأنه عما یقوله الجاهلون علوا کبیرا [ «متعالى است شأن واجب تعالى از آنچه جاهالن مى
گویند تعالى بسیار بزرگى»] و به خاطر نمى سپرند

که حقیقت واجبى عین حقیقت هستى خاص است نه هستى مطلق و آنچه سارى است هستى مطلق است نه

هستى خاص [خود خداوند] و بعد از اینکه حقیقت وجود باشد چگونه مى توان مانند کلى ال تعین باشد؟ و حال

آنکه حقیقت هستى متعین به تعین ذاتى است که منافى جمیع تعینات است .و تمامى این اشتباهات به واسطه
غفلت از موارد استعماالت است چنانچه اعتراض عالء الدوله ازآنجا برخاسته که محیى الدین وجود واجب را وجود

مطلق گفته و ملتفت نگشته که وجود مطلق نیز در موارد استعمال معانى مختلفه دارد فاضل اصبهانى در حاشیه

شوارق گوید« :اعلم ان الوجود قد یطلق و یراد به المعنى المصدرى النسبى الذى هو من المعقوالت الثانیة التى

ال یکون وجوده اال فى العقل و قد یطلق و یراد به المعنى الحقیقى الذى هو من مبدا اآلثار و منشاء االحکام و یعبر
عن االول بالوجود النسبى و عن الثانى بالوجود الحقیقى و هو حقیقة بسیطة شخصیة الى ان قال فالوجود الحقیقى
واحد و مع وحدته له مراتب متفاوتة بالتقد م و التأخر و الغنى و الفقر و اعلى مراتبه هو المرتبة التى ال یتقدمها،

مرتبة حقیقة الواجب بالذات و المراتب التى بعدها هى آثاره و اطواره و من هنا قیل:
مجموعه کون را به قانون سبق

کردیم تصفح ورقا بعد ورق

حقا که نخواندیم و ندیدیم در او

جز ذات حق و شئون ذاتیه حق

ثم اعلم ان الوجود الحقیقى قد یؤخذ بشرط ال و المراد سلب
جمیع التعینات و النقصانات و قد یؤخذ ال بشرط التعین و قد یؤخذ بشرط التعین .الثالث وجود الممکن و االول
وجود الواجب تعالى و الثانى امره و قد یعبر عنه بالوجود المطلق و المراد سلب جمیع التقیدات حتى التقید باالطالق

و یعبر عن الثانى بالوجود المطلق ایضا و المراد التقید باالطالق و لما قیل ان الوجود المطلق هو الواجب توهم جمع
کثیر ان المراد هو الثانى و لیس کذلک بل المراد هو االول فمن قال بان الوجود ال بشرط التعین و الالتعین هو الواجب

فقد أخطأ و ضل و لم یفهم المراد بل عنه غفل فاستقم کما امرت فال تکونن من الجاهلین» [ «بدانکه وجود گاهى
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به کار مى رود و از آن معناى مصدرى نسبى (که از معقوالت ثانیه فلسفى) است و وجودى مگر در عقل ندارد اراده

مى شود (چون عروض «هستى» و «وجود داشتن» در ذهن است) و گاهى به کار مى رود و از آن معناى حقیقى که
مبدأ آثار و منشأ احکام است اراده مى شود (این مفهوم از وجود از تصور «وجود ز ید» «وجود شجر» «وجود حجر»

و غیره که در خارج از ذهن منشأ آثارند به دست مى آید) و اولى را وجود نسبى و دومى را وجود حقیقى مى گویند
که حقیقتى واحد و بسیط و شخصى است.

تا آنجا که مى گوید :پس وجود حقیقى واحد است و در عین وحدتش داراى مراتب متفاوت است که از جهت تقدم

و تأخر و غنا و فقر متفاوتند و برتر ین مرتبه آن مرتبه اى است که مرتبه اى مقدم بر آن نیست و آن مرتبه حقیقت

واجب بالذات است و مراتب بعدى همه آثار آن ،و از اینجاست که گفته شده:
مجموعه کون را بقانون سبق

کردیم تصفح ورقا بعد ورق

حقا که نخواندیم و ندیدیم در او

جز ذات حق و شئون ذاتیه حق

سپس بدانکه گاهى وجود حقیقى به شرط ال اخذ مى شود و مراد سلب جمیع تعینات و نقصان ها است و گاهى
ال بشرط تعین اخذ مى شود و گاهى هم به شرط تعین اخذ مى گردد .سومى وجود ممکن است و اولى وجود واجب

تعالى و دومى امر اوست که گاهى به آن وجود مطلق مى گویند و مراد سلب تمام قیودات حتى قید اطالق است و

گاهى هم به دومى وجود مطلق مى گویند و مراد تقید به اطالق است و پس از آنکه گفته شد وجود مطلق همان

واجب است گروه ز یادى تصور کردند که مراد دومى است که چنین نیست بلکه مراد همان اولى (یعنى ال بشرط
نسبت به جمیع تعینات) است پس هرکه بگوید وجود ال بشرط نسبت به تعین و ال تعین همان واجب است به

تحقیق که اشتباه کرده و گمراه شده (بلکه واجب نوع اول از سه نوع است) و مراد واقعى را نفهمیده بلکه از او غافل
شده پس همان طور که به تو امر شده استقامت کن و از جاهالن مباش»] و از این تحقیق به تحقق رسید که وجود
مطلق را

در دو مورد استعمال نماید یکى به معنى نفى جمیع تقیدات حتى تقید به اطالق و به این معنى واجب را وجود

مطلق گویند ،و دیگر وجود مطلق گویند هستى مطلق و مطلق هستى ال بشرط اراده نمایند و آن فعل واجب و امر

او است که مسمى است به فیض مقدس و نفس رحمانى و ظل ممدود که سارى است در تمامى موجودات پس
مبرهن شد که اعتراض عالء الدوله و جماعت دیگر در وجود مطلق دانستن واجب بر شیخ العرفا محیى الدین از

اصل غیر وارد است.

صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى در شرح اصول کافى بعد از آنکه مراتب وجود را به همین تفصیل

ذکر مى نماید آن گاه گوید« :و اعلم انه اذا اطلق فى عرفهم الوجود المطلق

على الحق الواجب یکون مرادهم الوجود بالمعنى االول اى الحقیقة بشرط ال بشى ء و التنز یه ال المعنى االخیر و اال

یلزم علیهم المفاسد الشنیعة من االلحاد و االباحة و الحلول و سائر النقائص فعلم ان التنز یه المحض و التقدیس

الصرف کما رآه المحققون من الحکماء و اصحاب الشرائع باق على الوجه المقرر المبرهن علیه بال شک و ر یب بعد
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ان یعرف الفرق بین مراتب الوجود -و الى هذه المراتب الثالث اشار السمنانى فى حاشیته على الفتوحات الوجود
الحق هو هللا و الوجود المطلق فعله و الوجود المقید اثره -و اذا تحققت هذه المراتب الثالث علمت

ان اول ما ینشأ من الذات االحدیة و الموجود الحق الذى ال وصف له و ال رسم و ال نعت و ال اسم هو هذا الوجود

المنبسط الذى یقال له الحق المخلوق به و نفس الرحمن و ربما یقال له حقیقة الحقائق و حضرة االسماء و مرتبة

الواحدیة و احدیة الجمع و اسم هللا انتهى [" بدانکه در عرف (اهل عرفان) هرگاه به حق واجب (تعالى) وجود مطلق

گفته شود مرادشان وجود به معنى اول است یعنى حقیقت بشرط ال بشى ء و تنز یه ،نه معنى اخیر و اال بر آنها

لوازم شنیعى مثل الحاد و اباحه و حلول و سایر نقایص الزم مى آمد .پس بعد از آنکه مراتب سه گانه وجود شناخته
شد دانسته مى شود که تنزیه محض و تقدیس صرف همان طور که حکماء محقق و اصحاب شرایع پذیرفته اند بر

جاى خود باقى است .بر همان وجهى که برهان اثبات مى کند .و سمنانى در حاشیه اش بر فتوحات به همین مراتب

سه گانه اشاره مى کند اینکه وجود حق همان هللا است و وجود مطلق فعل اوست و وجود مقید اثر او و منظور او از

وجود مطلق ،وجود عام انتزاعى نیست بلکه فیض انبساطى مراد است .هرگاه این مراتب سه گانه را شناختى خواهى
دانست که اولین چیزى که از ذات احدیت -و موجود حقى که نه وصفى دارد و نه رسمى و نه صفتى و نه اسمى-

انشاء شده است همین وجود منبسطى است که به آن «حق مخلوق به» (از مصطلحات محیى الدین عربى) و

«نفس الرحمن» گفته مى شود و گاهى به آن «حقیقة الحقائق» و «حضرت اسماء» و مرتبه «واحدیت» و «احدیة

الجمع» و اسم «هللا» گفته مى شود"]

بالجمله جماعت عرفا گاهى وجود گویند و از او حقیقت واجب اراده نماید و گاهى نیز وجود گویند و از آن مطلق

هستى اراده نمایند ،و این مطلق هستى سواى مفهوم عام بدیهى بلکه منشاء انتزاع مفهوم عام بدیهى است .اگر
گویند وجود سارى است مطلق هستى را اراده نمایند که ذات واجب یکى از مراتب تعینات او است و غیر متناهى

است مدتا و

عدتا و شدتا [بلکه فوق غیر متناهى است چون مخلوقات غیر متناهى دارد] و گاهى نیز گویند وجود سارى است

سر یان وجود منبسط و فیض مقدس و نفس رحمانى را اراده مى نماید چنانچه محیى الدین خود در فص محمدى
صلوات هللا علیه مصرحا گوید که طبیعت سار یه در موجودات همان نفس رحمانى است و عین عبارتش این است":

و لیست الطبیعة على الحقیقة اال النفس الرحمانى فانه فیه انفتحت صور العالم اعاله و اسفله لسر یان النفحة فى
الجواهر الهیوالنى فى عالم االجرام خاصة و اما سر یانها لوجود االرواح النور یة و االعراض فذلک سر یان آخر" و محقق
شر یف گوید" النفس الرحمانى عبارة عن الوجود العام المنبسط على االعیان عینا و عن الهیولى الحاملة لصور

الموجودات و

عبر عن النفس الرحمانى بالطبیعة عند الحکماء» [" و این طبیعت در حقیقت غیر از نفس رحمانى نیست به خاطر

اینکه همانا صور عالم چه اعال و چه اسفل در این (نفس رحمانى) گشوده مى شود چون این نفحه در جوهر هیوالنى
عالم خصوصا عالم اجرام سر یان دارد و اما سر یان آن در وجود ارواح نور یه و اعراض سر یان دیگرى است» و محقق

شر یف نیز گوید« :نفس رحمانى عبارت است از وجود عام منبسط بر اعیان عینا و بر هیوالى حامل صور موجودات

و نزد حکماء از نفس رحمانى به طبیعت تعبیر مى شود"] .پس از این تصر یحات واضح مى شود که ظهور موجودات
از سر یان وجود منبسط و نفس رحمانى است نه از سر یان ذات واجب تعالى شأنه چه اگر العیاذ بالله عین ذات
سارى بود چنانچه بعضى از ضعفاء عقول ،کملین از عرفا را بدین گونه تهمت شنیع متهم نموده اند دیگر نفس
رحمانى و فیض مقدس الزم نبود.
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شارح قیصرى در فصل اول از مقدمات فصوص در بیان اثبات آنکه حقیقت واجب نفس وجود است بعد از عبارت
مبسوطى چنین گوید« :الوجود العام المنبسط على االعیان فى العلم ظل من اظالله لتقیده بعمومه و کذلک الوجود

الذهنى و الوجود الخارجى ظالن لذلک الظل لتضاعف التقید و الیه االشارة

بقوله تعالى «أ لم تر إلى ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا» فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالى

الثابت بذاته المثبت لغیره» [ «وجود عام منبسط بر اعیان در علم سایه اى از سایه هاى حقیقت وجود است به

خاطر تقید این به عمومیت آن و همچنین وجود ذهنى و وجود خارجى دو سایه از این سایه اند به خاطر مضاعف
شدن تقید ،و به این مطلب اشاره مى کند به کالمش که متعالى است :آیا به سوى پروردگارت مشاهده کردى که

چگونه سایه را کشید و اگر مى خواست آن را ساکن قرار مى داد پس او واجب الوجود حق است که منزه و متعالى

است ،ثابت بالذات و ثابت کننده غیر خود»]

یعنى وجود عام منبسط بر اعیان ثابته در عالم علم الهى که عبارت از فیض اقدس است ظلى است از اظالل
حقیقت وجود ،چنانچه وجود ذهنى و وجود خارجى نیز از اظالل اویند [یعنى ] ذات واجب تعالى شأنه است.

پس از این تحقیق معلوم مى شود حقیقت وجود که نفس ذات واجب است سواى وجود منبسط علمى و فیض

اقدس و غیر از وجود منبسط خارجى و فیض مقدس و غیر از وجود ذهنى و خارجى است و بدیهى است که سر یان
علمى از

لوازم نفس رحمانى و فیض مقدس و تمامى آنها از اظالل حقیقت وجودند .پس اگر حقیقت وجود خود فى حد

ذاته متعین نبود و مرتبه محفوظى نداشت چگونه ممکن بود که وجود ال متعین منشاء این فیوضات و علت این

ظهورات شود پس اگر هر یک از عرفا وجود واجب را وجود مطلق گویند ،وجود ال بشرط غیر متعین نخواهند.

سید استاد دامت افاضاته گوید هیچ یک از عرفا و صوفیه را که عالم علمى را وراى عالم عینى دانند جائز نیست که
حقیقت واجبى را سارى تصور نمایند ز یرا که اگر حقیقت وجود مانند کلى طبیعى فى حد ذاته غیر متعین و ال
بشرط و سارى در

افراد و متشخص به تشخیص مصادیق باشد عالم علم و عین متحد مى شوند و حال آنکه عالم علمى وراى عالم

عینى وجود سابق مشخص الزم دارد و قاطبه عرفا من الصدر الى الساقة بر عالم علمى که عالم اعیان ثابته باشد به

طور سابقیت بر عالم عینى اتفاق دارند؛ و کسى مى تواند حقیقت ذات را سارى بداند که عالم علمى را معتقد
نباشد و در این صورت اشخاصى که عالم علمى را انکار نموده و ذات را سارى بدانند چنین اشخاص را جز مذهب

دهر یه و ناطور یه که در زمان ما نثیرى معروفند مذهب دیگر نخواهد بود پس مرجع و مآل مذهب عرفا و صوفیه
قاطبه راجع است به مسلک صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى

که وجود حقیقت واحده است ذو مراتب مرتبه اعالى آنکه غیر متناهى است مدتا و شدتا و عدتا مرتبه واجبى است
و باقى مراتب ممکنات به اختالف شدت و ضعف از عالم عقول که فعلیت صرفند تا مرتبه هیولى که قوه محض
است چنانچه حاجى سبزوارى اعلى هللا مقامه در منظومه خود درباره این مذهب گوید:
الفهلویون الوجود عندهم

حقیقة ذات تشکک تعم

مراتبا غنى و فقرا تختلف

کالنور حیثما تقوى و ضعف
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[وجود نزد فهلویون حقیقتى بوده است داراى تشکک عمومى که مانند نور که قوى و ضعیف دارد از جهت غنا و
فقر مختلف است ].

و هیچ یک از مفاسد و محذورات که بر سر یان ذات واجبى وارد بود بر این مسلک وارد نیست.
و السالم
فصل سوم [در مناقب زهراء بتول ع ]
در شرح فضائل و مناقب انسیه حورا و فاطمه زهرا صلوات هللا علیها که برحسب
روایات شیعه بعد از مضى پنج سال از نبوت حضرت ختمى مرتبت صلى هللا علیه و آله در بیستم ماه جمادى

اآلخره در مکه معظمه از خدیجه کبرى متولد شد .تقر یبا بعد از دو سال بعد از ورود مدینه به حضرت سید الموحدین

امیر المؤمنین علیه السالم تزویج شد و برحسب روایتى که ثقة االسالم محمد بن یعقوب کلینى در اصول کافى از
حضرت صادق حدیث نموده بعد از حضرت رسول ز یاده از هفتاد و پنج روز در قید حیات نبود و در روایت دیگر

چهل روز نوشته اند .بنا بر روایت کلینى درصورتى که برحسب مشهور وفات حضرت رسول را در بیست و هشتم
صفر بدانیم وفات حضرت فاطمه اگر کسرى

در شهور اتفاق نیفتد در سیزدهم جمادى االولى خواهد بود و اال در چهارده یا پانزده و در بیستم ماه جمادى الثانیة

نیز روایتى در وفات آن حضرت رسیده و نور الدین على بن محمد بن احمد مالکى وفات آن مخدره را از شیخ کمال

الدین طلحه در فصول المهمه در سیم شهر رمضان المبارک روایت نموده است .قال الشیخ محیى الدین العربى:

«و على الجوهرة القدسیة فى تعین االنسیة صورة النفس الکلیة جواد العالم العقلیة بضعة الحقیقة النبویة مطلع

االنوار العلویة عین عیون االسرار الفاطمیة الناجیة المنجیة لمحبیها عن النار ثمرة شجرة الیقین سیدة نساء العالمین
المعروفة بالقدر

المجهولة بالقبر قرة عین الرسول الزهراء البتول علیها الصالة و السالم»
و نیز تحیات زاکیات بر آن پاکیزه جوهر قدس باد که با تجرد قدسیه در هیئت انسیه عالم بشر یت را ز ینت تشکیل
داده آن حقیقت طاهره خود صورت نفس کلى و جواد عالم عقلى است که در صورت بشر یه بضعه حقیقت احمدى
و مشرق انوار علوم علوى و سرچشمه اسرار مکنونه فاطمى است چنانچه آن حقیقت قادسه در آغاز نزول از
مقدسات عالم عقلى بوده در هنگام عودت و صعود نیز خود از ادناس بشر یت رستگار ،و آزادکننده دوستاران است

از نکایت نار .آن جوهره قدسیه شیر ین ثمر شجر معرفت و یقین و سترک سیده نسوان

عالمین است که قدر مراتب فضائلش معروف و مثواى جسد عنصر یه اش مجهول؛ نور دیده حضرت رسول بنام

نامى و لقب گرامى زهراء بتول علیها الصالة و السالم.
[جوهر نفس کلى قدسى ]
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الشرح :الجوهرة القدسیة جوهر حقیقتى را گویند که در مقام وجود خارجى محتاج به موضوع نباشد به خالف عرض

ک ه محتاج به موضوع است و آن جوهر بر دو قسم است مجرد و مادى جوهر مجرد نیز بر دو قسم است ز یرا که یا
ذاتا و فعال مستغنى از ماده است آن را عقل گویند و اگر ذاتا مستغنى باشد فقط بدون فعل ،آن را نفس گویند و

غیر مجرد نیز بر سه قسم است صورت است و هیولى و جسم پس ممکن است از لفظ «جوهره» به مالحظه تقید

به قدسیه

حقیقت عقلیه مجرده اراده نموده باشد ز یرا که معنى قدسیة تجرد صرف است چنانچه محقق شر یف گوید:
«التسبیح تنز یه بحسب مقام الجمع فقط و التقدیس تنز یه بحسب مقام الجمع و التفصیل فیکون اشد [ «»

تسبیح منزه داشتن است فقط به حسب مقام جمع و تقدیس تنز یه است به حسب مقام جمع و تفصیل پس

شدیدتر است»] و محتمل است که مقصود از «جوهره قدسیه» نفس رحمانى و هیوالى کلیه باشد و به مناسبت

مورد و به قر ینه صورت نفس کلیه ،که بعد از این مذکور مى شود شق ثانى اقرب است و هیوالى کلیه چنانچه
گذشت در یک مرتبه از مراتب همان نفس رحمانى است چنانچه بعضى گویند :و تسمى هذه الحقیقة الجوهر یة

فى اصطالح اهل هللا بالنفس الرحمانى و الهیولى الکلیة و ما یتعین منها و صار وجودا من الموجودات

بالکلمات االلهیة .قال هللا تعالى قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر اه [ «و این حقیقت جوهرى در

اصطالح اهل هللا نفس رحمانى و هیوالى کلى نامیده مى شود و آنچه از موجودات که از این حقیقت تعین مى یابد

و موجود مى شود را کلمات الهى مى نامند .خداى تعالى فرمود« :بگو اگر در یا جوهر کلمات پروردگارم شود تمام مى
شود»  ...آیه  109سوره مبارکه کهف ].»18

صورة النفس الکلیة معنى نفس که جوهر یست مجرد از ماده به حسب ذات سابقا آنفا گذشت .جهت اختصاص
آن حضرت به این صفات معلوم است ز یرا که هیوالى کلیه که در فقره سابقه مذکور شده قوه محض استعداد است

و حقیقت نفسیه نیز منشأ تأثر و محل قبول و انفعال از لوازم نسوانیه است بدان واسطه آن حضرت را با مقام
نفسیه عالقه اتصاف و مناسبت مظهر یت بیشتر است ز یرا که آن حضرت محل قبول تمامى فیوضات است و در
مقام معنویت جمیع موجودات را حواء

روحانى است و مصابیح امامت را مشکات جسمانى.
حکیم محقق فاضل نورى نور هللا مضجعه در تعلیقات مفاتیح گوید« :انا انزلناه فى لیلة مبارکة اى انزلنا الکتاب

المبین و هو الفاروق الکلى فى الفاطمیة الزهراء و زهراء هى حواء روحانى .هللا نور السماوات و االرض مثل نوره

کمشکاة اى الفاطمیة الزهراء فیها مصباح اى المحمدیة البیضاء المصباح فى زجاجة اى فى العلویة العلیاء و العلویة

نزلت فى المشکوة الزهرائیة نزول روح الکل فى الجسم الکل الذى فیه یفرق کل امر حکیم اى امام بعد امام الى یوم

القیمة الى ان قال فافهم فانه من الرموز [ «» همانا ما نازل کردیم آن را در شبى مبارک» یعنى ما کتاب مبین را که
همان فاروق کلى است در فاطمیت زهراء نازل کردیم و زهراء حواء روحانى است.

«خداوند نور آسمان ها و زمین است مثال نور او مانند نور چراغ دانى است» یعنى فاطمیت زهرا" در آن چراغى

است" یعنى محمدیت نورانى ".چراغ در شیشه اى است" یعنى در علویت علیا؛ و علویت فرود آمد در چراغ دان
زهرائیت چنان که روح کل در جسم کلى -که در آن هر امر محکمى یعنى امامى بعد از امامى تا روز قیامت -نازل

مى شود  ...تا آنجا که گفت سعى کن بفهمى که این از رموز است].
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حاصل مقصود آنکه ما نازل کردیم آدم
کتابى را که علویة علیا و فاروق کلى باشد در فاطمیة زهراء که حواء روحانى است و مقصود از مشکات وارده در آیه
نور فاطمیة زهراست و منظور از مصباح ،آیه وافى هدایه محمدیه بیضا که عقل کل و آدم کالمى است و غرض از
لفظ زجاجه علویه علیا است که در مشکات زهراویه نزول کرده چون روح کلى که در جسم کل جاى گیرد؛ و از نزول
روح در این جسم از آن مشکات طاهره مقدسه امامى بعد از امام که ظاهر مى شود تا روز قیامت.

مطرز اوراق گوید که محمدیه بیضا را در این عبارت حکیم نورى بر عقل کل و آدم کالمى ترجمه و تفسیر نمودم دور

نباشد مطالعه کنندگان این دفتر به جهت آن ترجمه مطالبه سندى از اصطالح

رؤساى قوم نمایند ،اگرچه این معنى در طى عبارات عرفا شواهد بسیار دارد ،ولى صر یح تر از همه عبارت محقق

شر یف است که از کتب و اصطالحات آن جماعت اخذ و التقاط نموده گوید :البیضاء العقل االول فانه مرکز العماء

و اول منفصل من سواد الغیب و هو اعظم نیرات فلکه فلذلک وصف بالبیاض لیقابل بیاضه سواد الغیب و هو اول
موجود یرجح وجوده على عدمه و الوجود بیاض و العدم سواد [ «بیضاء» عقل اول است چون آن مرکز عماء و اولین

چیزى است که از سیاهى غیب جدا شده است و آن اولین ستارگان فلک غیب است و به این خاطر با کلمه بیاض
توصیف شده است تا سفیدى آن در مقابل سیاهى غیب قرار گیرد و آن اولین موجودى است که وجودش بر عدمش

ترجیح یافته؛ و وجود سفید است و عدم سیاه ] انتهى.
[درخت یقین ]

ثمرة شجرة الیقین لفظ شجره در این مناقب اثناعشر یه به تعبیرات مختلفه استعمال شده مانند شجره یقین
شجره ایمن و شجره طوبى قدسیه و شجرة طور ،و حقیقت شجره در اصطالح

اکابر عرفا معنى مخصوصى دارد مناسب آن است که آن معنى را بدوا ذکر نموده ،اصل اصطالح جماعت را معین

نماییم؛ سپس در هر موردى که به تغیر ضمائم و قیود مختلفه تفاوتى در معنى آن حاصل مى شود به مناسبت در

هر موردى بر آن تفاوت بر سبیل اختصار اشاره کنیم گویند« :الشجرة االنسان الکامل مدبر هیکل الجسم الکلى

فانه جامع الحقیقة منتشر الدقائق الى کل شى ء فهو شجرة وسطیة ال شرقیة وجوبیة و ال غربیة امکانیة بل امر بین

االمر ین اصلها ثابت فى االرض السفلى و فرعها فى السماوات العلى ابعاضها الجسمیة عروقها و حقائقها الروحانیة
فروعها» [ «شجره انسان کامل است که تدبیرکننده هیکل جسم کلى است و او (انسان کامل) حقیقت جامعى

است که دقایق آن به سوى هر چیزى انتشار یافته؛ پس او شجره اى است متوسط نه شرقى وجوبى و نه غربى
امکانیست بلکه امرى است بین دو امر ،اصل آن ثابت در زمین سفلى و فرع آن در آسمان هاى بلند است .قسمت
هاى جسمانى آن عروق اوست و حقایق روحانى آن فروعش»] .انتهى.
حاصل مقصود آنکه شجره حقیقت انسان
کامل و خلیفة هللا است که مدبر جسم کلى و جامع جمیع حقائق است و دقائق او در تمامى موجودات منتشر

است .حقایق روحانیه و ماهیات جسمانیه از فروع و عروق آن شجره طیبه اند که اصل آن در ارض سفالى عالم

ناسوت و امکان ثابت است و فروعش در سماوات عوالم روحانیه مورق و آن شجره طیبه ،شجره معرفت و یقین

است و حضرت صدیقه طاهره صلوات هللا علیها ثمر و نتیجه آن.
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در مجمع البحر ین گوید« :و عن الباقر :الشجرة الطیبة رسول هللا و فرعها على و عنصر الشجرة فاطمة و ثمرتها

اوالدها و اغصانها و اوراقها شیعتها» [ «و از باقر علیه السالم شجره طیبه رسول هللا است و فرع آن على و ماده

شجره فاطمه و میوه آن اوالد فاطمه و گل ها و برگ هاى آن شیعیان فاطمه»] انتهى

المجهولة بالقبر طبقات مورخین اتفاق دارند بر اینکه حضرت سید الموحدین امیر المؤمنین
برحسب وصیت آن مخدره طاهره آن مظلومه را در شب دفن نمود و آثار قبر مطهرش را مستور کرد و اجماال محقق
آن است که آن قبر مطهر از بقیع خارج نیست .بعضى گویند در دار عقیل مدفون شد.

الزهراء البتول در قاموس گوید« :البتول المنقطعة عن الرجال و مر یم العذراء و سیدة نساء العالمین فاطمة بنت سید

المرسلین النقطاعها عن نساء زمانها و نساء االمة فضال و دینا و حسبا و المنقطعة عن الدنیا الى هللا تعالى .و در
مجمع گوید :البتول کرسول .العذراء المنقطعة عن االزدواج و هى المنقطعة عن الدنیا و البتول فاطمة الزهراء بنت

رسول هللا قیل سمیت بذلک النقطاعها الى هللا و عن نساء زمانها و نساء االمة فضال و حسبا و دینا و فى الروایة انا

سمعناک یا رسول هللا تقول ان مر یم بتول و فاطمة بتول ما البتول فقال :البتول التى لم تر حمرة قط» [ « «بتول»
زن جدا از مردان را گویند و مر یم عذراء را بتول گویند و سیده زنان عالمیان فاطمه دختر سید المرسلین را بتول

گویند به خاطر انقطاع او از زنان زمانش و زنان امتش از جهت فضیلت و دین و نسبتش با پیامبر و به زن منقطع

از دنیا به سوى خداى تعالى هم بتول گفته مى شود .و در مجمع گوید :بتول هم وزن رسول به زن باکره و فاصله

گرفته از ازدواج گفته مى شود و او زنى است جدا شده از دنیا و به فاطمه زهرا دختر رسول هللا به این خاطر بتول

گفته شده که منقطع به سوى خدا بود و از زنان زمانش و زنان امتش هم از جهت فضیلت و نسبت با رسول هللا و

دین جدا بود .و در روایتى آمده (کسى از پیامبر پرسید) اى رسول خدا ما از تو مى شنویم که مر یم بتول بود و فاطمه
بتول است ،معناى بتول چیست؟ فرمود بتول زنى است که هرگز سرخى خون نمى بیند»] .از این حکایات چنین
معلوم مى شود زنى را که منقطع از شوهر باشد بتول گویند چون دختران تارک دنیایى که در معابد مشغول خدمت

و عبادتند و نیز زنى را که منقطع به سوى خدا بوده در فضائل و مناقب بى عدیل باشد بتول گویند و زنى را که اصال
حائض نگردد نیز بتول گویند پس حضرت زهرا و مر یم را به هر یک از این معانى مى شود بتول نامید شیخ صدوق
در کتاب

من ال یحضره الفقیه آورده «قال النبى ان فاطمة صلوات هللا علیها لیست کاحد منکن انها ال ترى دما فى حیض و

ال نفاس کالحور یة» انتهى صلوات هللا علیها.

[ «پیامبر فرمود همانا فاطمه صلوات هللا علیها مانند هیچ یک از زنان نیست همانا او خونى در حیض و نفاس نمى
بیند مانند حور یان»].

فصل چهارم [در مناقب امام حسن مجتبى علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب امام ممتحن ابو محمد حضرت حسن مجتبى صلوات هللا علیه است که در سال سیم از

هجرت در مدینه منوره در شب نیمه رمضان المبارک از فاطمه زهراء صلوات هللا علیها متولد شد و در سنه پنجاه

هجرى برحسب روایت شیخ طوسى و جمع دیگر در روز بیست و هشتم شهر صفر المظفر که روز وفات حضرت

پیغمبر است به سم جعده بنت اشعث بن قیس به درجه رفیعه شهادت فائز گشت گویند آن سم را ابن آثال

 ..................................................................................................................................................... |50شرح مناقب

دمشقى که طبیب نصرانى بود به جهت معاویه ترتیب داد و او به توسط مروان بن حکم آن را به جعده بنت اشعث

رسانیده و غیر از حسن مجتبى علیه السالم جماعت کثیره اى را معاویه به واسطه سموماتى که آن طبیب نصرانى

تعبیه نموده بود مسموم نمود چنانچه مالک بن اشتر نخعى نیز با سمى که آن طبیب غیر متدین ترتیب داده بود

شهید گشت بالجمله حضرت مجتبى علیه السالم در قبرستان بقیع در نزدیکى قبر فاطمه بنت اسد بن هاشم جده
خود مدفون شد و از عمر شر یفش چهل و هفت سال گذشته بود و وفات آن حضرت را در پنجم ربیع االول نیز

نوشته اند صلوات هللا و سالمه علیه قال الشیخ محیى الدین:
«و على الثانى من شروط ال إله اال هللا ر یحانة

محمد رسول هللا رابع الخمسة العبائیة عارف االسرار العمائیة موضع سر الرسول حاوى کلیات االصول حافظ الدین

و عیبة العلم و معدن الفضائل و باب السلم و کهف المعارف و عین الشهود روح المراتب و قلب الوجود فهرس العلوم
اللدنى لؤلؤ صدف انت منى ،النور الالمع من شجرة االیمن جامع الکمالین ابى محمد الحسن علیه «الصالة و

السالم»»

حاصل الترجمه تحیات زاکیات بدان فرخنده روان مطهر و پاکیزه جان معطر باد که روح و ر یحان حضرت رسول است

و کلمه طیبه توحید را دویمی ن شرط از شرائط قبول ،چهارم شخص اصحاب عبا است و داننده اسرار عماء خود
گنجینه و محل اسرار رسول است

و داراى کلیات اصول .نگهدار دین است و وعاء دانش معدن فضائل و باب سلم ،کهف معارف و علوم و عین شهود

و نفس معلوم ،روح مراتب موجود ،قلب عوالم وجود ،فهرست مجسم علوم لدنى ،مروار ید صدف انت منى نور،
درخشنده شجره وادى ایمن جامع کماالت صورى و معنوى ابو محمد الحسن علیه الصالة و السالم.

الشرح [دومین شرط ال إله اال هللا ]
«و على الثانى من شروط ال إله اال هللا» برحسب اعتقاد جماعت ناجیه اثنى عشر یة و به ضرورت این مذهب بهیه

اقرار بر امامت از شرائط توحید و اعتراف به والیت از اصول عقاید است شیخ جلیل احمد بن ابى طالب طبرسى در

کتاب احتجاج حدیث

مبسوطى از حضرت جعفر صادق علیه السالم روایت نماید که یک فقره از آن حدیث شر یف این است« :من لم

یشهد ان ال إله اال هللا انا وحدى او شهد بذلک و لم یشهد ان محمدا عبدى و رسولى او شهد بذلک و لم یشهد ان
على بن ابى طالب خلیفتى او شهد بذلک و لم یشهد ان االئمة من ولده حججى فقد جحد نعمتى و صغر عظمتى

و کفر بآیاتى و کتبى ان قصدنى حجبته و ان سألنى حرمته و ان دعانى لم استجب دعائه ان رجانى خیبته و ذلک
جزاؤه منى و ما انا بظالم للعبید» [ « (قسمتى از حدیث قدسى است که) ...

هرکه به اینکه هیچ خدایى غیر از هللا نیست و من تنها هستم شهادت ندهد یا به این شهادت بدهد ولى شهادت

ندهد که محمد بنده من و رسول من است یا به این هم شهادت بدهد و شهادت ندهد که على بن ابى طالب خلیفه

من است یا به این هم شهادت بدهد و شهادت ندهد که ائمه از فرزندان او حجت هاى منند پس به تحقیق که
نعمت مرا انکار کرده و عظمت مرا کوچک شمرده و به آیات و کتب من کافر شده؛ اگر مرا قصد کند او را محجوب
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مى کنم و اگر از من چیزى بخواهد او را محروم مى دارم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم و اگر به من امید بندد او را

ناامید مى کنم و این مجازات او از جانب من است و من ظلم کننده به بندگان نیستم»].
بعضى گویند توحید حضرت حق تعالى

شأنه محقق نمى گردد مگر به آن شرائط و حدودى که خداوند تعالى شأنه خود براى اولیاى خویش در آیه وافى

هدایه معرفى فرمایند «إن الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکة أال تخافوا و ال تحزنوا و أبشروا
بالجنة التی کنتم توعدون» .و راه داللت این آیه شر یفه بر آنکه والیت از شرائط قبول توحید است آن است که

اغلب علماء و مفسر ین طرق امامیه در تفسیر لفظ «استقاموا» احادیث و اخبار متکاثره آورده اند که مقصود از آن
استقامت ،اعتراف بر والیت است من جمله در تفسیر صافى در این آیه شر یفه گوید و فى الکافى عن الصادق علیه

السالم «قال استقاموا على االئمة واحدا بعد واحد» [ «فرمود :بر والیت امامان استقامت داشته باشید یکى بعد از
دیگرى»] و او خود گوید« :ثم استقاموا اى على والیة امیر المؤمنین علیه السالم» [ «سپس استقامت کنید یعنى
بر والیت امیر المؤمنین علیه السالم»] بالجمله از تمامى

آیات و اخبار که منتهى و منجر بر ضرورت مذهبى شده مبرهن و مستفاد مى شود که شرط اول قبول توحید اعتراف

بر نبوت است سپس اعتقاد بر والیت پس ائمه هدى صلوات هللا علیهم شرط ثانى «ال إله اال هللا» اند و نیز ممکن

است بعد از اینکه معنى بسیط والیت را بعد از نبوت شرط ثانى قرار دادیم مجددا این شرط ثانى برحسب مظاهر
متکثره تفصیل ثانوى حاصل نماید و بدان مالحظه حضرت سید الموحدین امیر المؤمنین علیه السالم شرط اول

توحید و حضرت حسن مجتبى علیه السالم که امام دویم است شرط ثانى باشد و بدین ترتیب دوازده شرط متعدد
ظاهر شود چنانچه از حضرت رضا علیه السالم مروى است که فرمود« :

من قال ال إله اال هللا دخل الجنة بشرطها و شروطها و انا من شروطها»[ .هرکه بگوید ال إله اال هللا وارد بهشت مى

شود اما با شرط و شروطش و من از شروط آن هستم ]

و ر یحانة رسول هللا ریحانه در لغت شاخه ر یحان را گویند و ر یحان نبات معروفى است و هر نبات معطرى را نیز
ر یحان گویند .در قاموس گوید که اوالد را نیز ر یحان گویند و در این صورت استعمال ر یحان در این فقره شر یفه به

طور حقیقت است و این کلمه عبارت اخراى «ابن رسول هللا» است و در مجمع گوید و فى الحدیث «ان الحسن و
الحسین ریحانتاى» یعنى اشمهما و اقبلهما الن االوالد یشمون و یقبلون فکانهم من جملة الر یاحین [ «در حدیث

است که حسن و حسین دو گل من هستند یعنى» آنها را مى بویم را مى بوسم چون اوالد را باید بوئید و بوسید

چنان که گویا آنها از جمله گل ها هستند] .ازآنجایى که صاحب مجمع از معنى لغوى ر یحان که حقیقتا در معنى

اوالد استعمال مى شود خبردار نگشته بدین واسطه در

حدیث شر یف وجه مناسبت مشابهتى ذکر نموده گوید چون اوالد را مانند ر یاحین استشمام نموده مى بوسند بدان
واسطه حضرت رسول حسنین علیهما السالم را که اوالد آن حضرت بودند به لفظ ریحانتان خطاب فرمود.

عیبة العلم فى القاموس العیبة ما یجعل فیه الثیاب و من الرجل موضع سره یعنى «عیبه رجل» کسى را گویند که
موضع و محرم اسرار او باشد و چیزى را که لباس در آن گذارند «عیبه» گویند و در حدیث است االنصار کرشتى و

عیبتى یعنى جماعت انصار به منزله عیال و محارم اخبار من اند بالجمله «عیبة العلم» یعنى موضع و محل علوم.
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[باب سلم ]
باب السلم سلم صلح و طاعت و والیت و اسالم است
خداوند تعالى شأنه فرماید:
«یا أیها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و ال تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین » و در اصول کافى گوید:
«ادخلوا فى السلم قال علیه السالم اى ادخلوا فى والیتنا» [ «داخل در سلم شوید را معصوم علیه السالم به داخل

در والیت ما شوید تفسیر کرد»] و در تفسیر على بن ابراهیم «ادخلوا فى السلم کافة قال علیه السالم فى والیة امیر

المؤمنین [ «همگى داخل در صلح شوید را به داخل در والیت امیر المؤمنین شوید معنى کرد»] و در امالى شیخ
قال الصادق علیه السالم «فى والیة على ابن ابى طالب» و عیاشى از ابى بصیر روایت کند که حضرت صادق علیه

السالم بدو فرمودند آیا مى دانى سلم چه چیز است گفت نمى دانم.

فرمود سلم والیت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السالم است و باز از ابى جعفر علیه السالم روایت کند قال السلم

هم آل محمد امر هللا بالدخول فیه [ «فرمود سلم همان آل محمداند که خداوند امر کرده وارد آن شوید] و از حضرت

امیر المؤمنین علیه السالم روایت کنند

که بعد از ذکر عترت خاتم المرسلین فرمودند «هم باب السلم فادخلوا السلم و ال تتبعوا خطوات الشیطان» .بالجمله
متون اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت مشحون و مملو

است از آنکه مقصود از باب سلم که در آیه وافى هدایه اشاره بدان شده است باب والیت و امامت ائمة اطهار
صلوات هللا علیهم است.

قوله و عین الشهود در لغت به معنى حضور است و در اصطالح اهل وحدت گویند ":الشهود رؤیة الحق بالحق"

یعنى دیدن حق با خود حق" یا من دل على ذاته" [اى آنکه با ذات خود بر ذات خود داللت مى کند] آفتاب آمد
دلیل آفتاب و آن باالتر از مقام مشاهده است ز یرا که گویند :المشاهدة رؤیة الحق فى االشیاء و ذلک هو الوجه الذى
له تعالى

بحسب ظاهر یته فى کل شیئى کما اشار الیه بقوله فأینما تولوا فثم وجه هللا  "[ .مشاهده رؤیت حق است در اشیاء

و این همان وجهى است که به حسب ظاهر یت خداوند در هر چیز هست چنان که در کالمش به آن اشاره کرد هر

کجا رو کنید همان جا وجه هللا است"] .یعنى مشاهده ،مالحظه اشیاء است به دالئل توحید
هرجا که بنگرم تو پدیدار بوده اى

نانموده رخ تو چه بسیار بوده اى

به عبارت اخرى مشاهده عبارت است از مالحظه اشیاء به عنوان مظهر یت و مقام شهود چنانچه دانسته شد دیدن

حق است با خود حق.
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[روح مراتب کمال ]
روح المراتب و قلب الوجود لفظ روح در این مناقب اثناعشر یه به اطوار مختلفه استعمال شده ،مانند روح االرواح و

روح المراتب و غیر این ها .بالجمله اصطالحات جماعت حکما و اهل وحدت و طوائف اطباء در استعماالت روح و

نفس و قلب

اختالف شدید دارند ،خصوص که هر یک از آن جماعات هر یک از این الفاظ را در معانى مختلفه و موارد متباینه
استعمال نمایند و ال سیما که به مرور زمان این اصطالحات با همدیگر خلط و مزج به هم رسانیده ،ز یاده موجب

عدم ارتباط و باعث تزلزل خیاالت شده ازآنجایى که انعقاد این مناقب به طرز و طر یقه اهل وحدت است بدان

واسطه به یکجا در باب بیان معانى و ترتیبات این الفاظ مخصوصه از اصطالحات سائر ین چشم پوشیده مراتب آنها
را به طر یقه اهل وحدت مى نگارد.

بایست بدانند که مراتب سلوک به اصطالح اهل وحدت منحصر است بر لطائف سبع و آن این است:
الطبع و النفس و القلب و الروح و السر و الخفى و االخفى.
اما «الطبع» اولین مقام ،مقام هستى و رتبه طبیعت است و اما «النفس» بعد از قوة طبیعیه عبارت از بخار لطیفى
است متولد در قلب که قابل حس و حیوة و حرکت ارادیه است و اما «القلب» جوهر نورانى مجردیست متوسط ما

بین نفس و روح و آن مرتبه تحقق انسانیت و افق مبین است چنانچه در اوائل کتاب اشاره مختصرى بدان نمودیم

و اما «الروح» الطف و ابسط و باالتر از قلب و افق اعلى است و آن عقل اول و حقیقت محمدیه و حقیقت اسمائیه

و حضرت واحدیة است و اما «السر» عبارت است از مقام احدیت و ترقى بعین الجمع و مقام قاب قوسین و

اما «الخفى» عبارت است از نهایت والیت و مقام او ادنى و اما «االخفى» برحسب تحقق لطیفه هفتم و برحسب
سلوک عرفانى سفر چهارم است که آن را «بقاء بعد از فنا» و «فرق بعد از جمع» و حق الیقین نیز گویند.

و اسفار اربعه که به جهت اهل سلوک مقرر شده در همین مراتب است ،ز یرا که سفر اول عبارت است از حرکت

سالک از مقام نفس تا مقام قلب یعنى از درجه حیوانیت تا افق مبین که مرتبه انسانیت است و آن سفر را سفر
«من الخلق الى الحق» گویند و سفر دوم ترقى سالک است از افق مبین که مقام قلب و نفس ناطقه است به مقام
روح که افق اعلى و نهایت حضرت واحدیت است که «سفر بالحق فى الحق» گویند و سفر سیم عروج

سالک است از واحدیت به احدیت که ترقى به مقام جمع است ،اگر فناء کلى براى وى دست نداده باشد و در مقام
قاب قوسین خواهد بود که مقام سر است و اگر فناء کلى حاصل شده باشد مقام او ادنى و نهایت والیت و مقام
خفى و به زبان حدیث مرتبه سر السر و سر مستتر است چنانچه گویند ":سر السر ما تفرد به الحق عن العبد

کالعلم بتفصیل الحقائق فى اجمال االحدیة و جمعها و اشتمالها على ما هى علیه و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها
اال هو" [" سر سر آن چیزى است که حق در دانستن آن از عبد جداست مانند تفصیل حقایق در اجمال احدیت و
جمع و اشتمال آنها بر آنچه آنها بر آن داللت دارند و کلیدهاى غیب که کسى مگر او آنها را نمى داند نزد اوست"]

و سفر چهارم عودت و رجوع سالک است از جانب حق به سوى خلق که مقام اخفى و السر المقنع بالسر و بقاء بعد

از فناء و مرتبه فرق بعد از جمع است.
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بالجمله کتب و دفاتر قوم با تفصیل این مراتب و
تحقیق این شئونات مشحون و مملو است خصوص صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى که جامع ما بین

حکمت و عرفان است تمامى این مراتب را در طى تحقیقات خود متفرقا ذکر نموده از آن جمله در شرح حدیث

سادس و عشرون در تحقیق معنى" لما خلق هللا العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر" [" پس از آنکه

خداوند عقل را خلق کرد به او گفت جلو بیا پس جلو آمد سپس به او گفت عقب برو پس عقب رفت"] به جهت

اشاره بر سفر چهارم که آخر اسفار است چنین گوید ":و معنى اقبال النفس الناطقة الى هللا تعالى قربها الیه

بواسطة تحصیل المعرفة و الیقین فهذا حرکة من الخلق الى الحق فاذا بقى فى المحو و لم یرجع

الى الصحو کان مستغرقا فى الحق غافال عن الخلق فهذا حال بعض اولیاء هللا لکن الولى الکامل من رجع بالوجود

الحقانى الى الصحو بعد المحو و عاد الى التفصیل بعد الجمع و وسع صدره لغایة االنشراح للحق و الخلق فانتصب

فى مقام الخالفة و التکمیل و تنزل الى المعاشرة مع الخالئق کما قیل فى حق امیر المؤمنین علیه السالم کان فینا

کاحدنا فهذا هو الفضل العظیم یؤتیه من یشاء من عباده" [ «و معنى اقبال نفس ناطقه به سوى خداوند تعالى قرب
اوست نسبت به خداوند به واسطه تحصیل معرفت و یقین ،پس این حرکتى است از خلق به سوى حق ،پس اگر
در محو (در حق) باقى ماند و به صحو برنگشت بعد از این مستغرق در حق و غافل از خلق خواهد بود و این حال

بعضى از اولیاء هللا است .لکن ولى کامل کسى است که با وجودى حقانى به سوى صحو بعد از محو برگردد و به

سوى تفصیل بعد از جمع برگردد و سینه اش به واسطه نهایت انشراح ،جایگاه حق و خلق (هر دو) باشد پس (چنین

کسى) در مقام خالفت و تکمیل نصب مى گردد و به سوى معاشرت با خلق تنزل مى کند (هرچند از حق هم جدا
نیست) همچنان که در مورد امیر المؤمنین علیه السالم گفته شده در میان ما مانند یکى از ما بود و این حالت

(جمع بین حق و خلق) فضلى عظیم است که خداوند به هرکه از بندگانش بخواهد عطا مى کند» ].حاصل مقصود
آنکه بعض از اولیاء در سفر سیم که سفر «من الخلق الى الحق» است محو جمال حضرت احدیة گردیده از عالم

وحدت به نشئه کثرت مراجعت ننماید ،لکن ولى کامل آن است که بعد از تکمیل سفر سیم از جانب حق به سوى
خلق مراجعت نموده با مردم مماشاة کند و آنها را هدایة و ارشاد نماید ،چنانچه حاالت معاشرت حضرت ختمى

مرتبت را که داراى

هر دو نشئه بود خداى تعالى با بشارت " إنک لعلى خلق عظیم" [ «به درستى که تو بر اخالقى بزرگى»] بستود و

لله در المولوى حیث یقول:

آنکه از گفتش فلک مست آمدى

کلمینى یا حمیرا مى زدى

و حضرت سید الموحدین امیر المؤمنین علیه الصالة و السالم پایه معاشرت و حسن سلوک با مردم را به مقامى
رسانیدند نزدیک بود آن سجیه مرضیه از خوارق عادات و کرامات آن حضرت محسوب شود.
محمد بن طلحه شافعى در کتاب مطالب السئول فى مناقب آل الرسول گوید:
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و نقل ان معاویة قال بعد موت على بضرار بن صرد صف لى علیا فقال او تعفینى قال بل صفه قال تعفینى قال ال

اعفیک قال اما اذ ال بد فاقول ما اعلمه منه .کان

و هللا بعید المدى شدید القوى یقول فصال و یحکم عدال یتفجر العلم من جوانبه و تنطق الحکمة من نواحیه

یستوحش من الدنیا و زهرتها و یستأنس باللیل و ظلمته کان و هللا غر یز الدمعة طویل الفکرة یقلب کفیه و یخاطب
نفسه یعجبه من اللباس ما خشن و من الطعام ما جشب کان و هللا کاحدنا یجیبنا اذا سألناه و یبتدینا اذا اتیناه و

یأتینا اذا دعوناه و نحن و هللا مع تقر یبه لنا و قربه منا ال نکلمه هیبة و ال نبتدیه عظمة و ان تبسم فعن مثل اللؤلؤ

المنظوم یعظم اهل الدین و یحب المساکین ال یطمع القوى فى باطله و الییأس الضعیف من عدله فاشهد بالله لقد
رایته فى بعض مواقفه و قد ارخى اللیل

سجوفه و غارت نجومه و قد مثل فى محرابه قابضا على لحیته یتململ تململ السلیم و یبکى بکاء الحز ین و کانى

اسمعه و هو یقول یا دنیا یا دنیا ابى تعرضت ام الى تشوقت؟ هیهات هیهات غرى غیرى قد ابنتک ثالثا ال رجعة لى
فیک فعمرک قصیر و عیشک حقیر و خطرک کثیر آه من قلة الزاد و بعد السفر و وحشة الطر یق قال فذرفت دموع

معاویة على لحیته فما یملکها و هو ینشفها بکمه و قد اختنق القوم بالبکاء فقال معاویة :رحم هللا ابا الحسن کان و

هللا کذلک فکیف حزنک علیه یا ضرار؟ قال حزن من ذبح ولدها فى حجرها و ال ترقى عبرتها و ال یسکن حزنها.

[ «و نقل شده است که بعد از مرگ على علیه السالم معاویه به ضرار بن صرد گفت :على را برایم توصیف کن جواب

داد مرا عفو کنید معاویه گفت بلکه توصیف کن او را؛ باز جواب داد مرا عفو کنید .معاویه گفت تو را نمى بخشم.

گفت :اما اگر ناچارم پس آنچه از او مى دانم مى گویم .پرتحمل و پرقوت بود کالم آخر را مى گفت و به عدل حکم

مى کرد علم از اطراف او بیرون مى زد و همه اعضاى او گویاى حکمت بود از دنیا و ز ینت آن در هراس بود و با شب

و تار یکى آن انس داشت به خدا قسم ز یاد گر یه مى کرد و تفکرش طوالنى بود کف دستانش را ز یر و رو مى کرد (در
حال تذکر دادن) و نفس خودش را مخاطب مى ساخت شیفته لباس خشن و غذاى زمخت بود به خدا قسم مانند
یکى از ما بود وقتى از او سؤالى مى کردیم جوابمان مى داد وقتى بر او وارد مى شدیم او شروع به سخن مى کرد و

هرگاه او را مى خواندیم نزد ما مى آمد و به خدا قسم با آنکه ما به او نزدیک بودیم و او به ما نزدیک بود از هیبت
او نمى توانستیم با او سخن بگوییم و از عظمت او نمى توانستیم ابتدا به سخن کنیم.

وقتى تبسم مى کرد دندان هایش مانند مروار ید منظم بود اهل دین را بزرگ مى داشت و مساکین را دوست داشت
قوى را در باطلش به طمع نمى انداخت و ضعیف را از عدل خود مأیوس نمى کرد به خدا قسم گاهى او را مى دیدم
درحالى که شب پرده هاى خود را فروانداخته و ستاره ها هجوم آورده بودند و او در محرابش ایستاده بود ،درحالى

که ر یش خود را به دست گرفته و مانند مارگز یده به خود مى پیچید و مانند شخص اندوه بارى مى گر یید و گویا
صداى او را مى شنوم که مى گوید اى دنیا اى دنیا آیا سراغ من آمده اى؟ یا مشتاق من شده اى؟ هیهات هیهات

دیگرى را فر یب ده من تو را سه طالقه کرده ام و برگشتى براى من به سوى تو نیست ،عمر تو کوتاه است و بهره تو
ناچیز و خطرات تو فراوان .آه از کمى توشه و دورى سفر و وحشت راه؛ درحالى که سخن مى گفت اشک هاى معاویه
بر روى ر یش او مى غلطید و نمى توانست جلو گر یه خود را بگیرد و با آستینش آن را خشک مى کرد و بقیه افرادى

که آنجا بودند از گر یه نفسشان تنگ شده بود .پس معاویه گفت خدا رحمت کند ابا الحسن را به خدا قسم همین
گونه بود ،پس چگونه است اندوه تو بر او اى ضرار؟
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(ضرار) گفت اندوه کسى که فرزندش را در خانه اش سر بر یده باشند و اشک او قطع نمى شود و اندوه او پایانى

ندارد»].

حاصل مقصود آنکه ضرار بن صرد در ضمن
تعرفه اوصاف حضرت امیر المؤمنین صلوات هللا علیه چنین گوید :آن حضرت با ما جماعت چنان معاشرت مى

فرمود که گویا خود یکى از ماها بود هرگاه بر عتبه علیه اش شرف اندوز مى شدیم از حاالت ما تفقد مى نمود و اگر
به جایى دعوت مى نمودیم ،اجابت مى فرمود از هر مسئله اى که مى پرسیدیم جواب وافى مى داد با دوست و
دشمن مواسات مى کرد بیگانه و نزدیک را مساوات مى داد.

مع القصه ولى کامل آن است که اسفار اربعه را جمیعا طى نموده سفر من الخلق الى الحق بنماید و با مردم معاشرت

و حسن سلوک بکند محیى الدین در یکى از خلسات خود گوید در طواف خانه کعبه با حضرت هارون برادر

موسى مالقات نمودم و بدو گفتم در میان ما فقرا اشخاصى هستند که مقام شما به مراتب از درجه آنها باالتر است

با وجود این سراسر موجودات را اعتنایى ندارند شما با این جاللت شأن چگونه از شماتت مردم ماللت گرفته به

حضرت موسى عرض کردى" یا بن ام ال تأخذ بلحیتى و ال تشمت بى االعداء؟" [" اى پسر مادرم ریش مرا مگیر و
مرا مورد شماتت دشمنان قرار مده"] حضرت هارون بخندید و گفت :شخصى که جامع مقام وحدت و کثرت باشد

اکمل است یا شخصى که فقط داراى مقام وحدت است گفتم البته شخصى که داراى نشأتین است کامل تر است
گفت پس بر من اعتراضى ندارى.

چون این مراتب دانسته شد پس حاصل فقره شر یفه «روح المراتب و قلب الوجود» آن است
که آن حضرت برحسب مراتب معنویه عقل اول و افق اعلى و داراى حقیقت محمدیه صلوات هللا علیه است و
برحسب نشئه ظاهر یه انسان کامل و خلیفة هللا است و چنانچه در عالم صغیر انسانى ،قلب مبدأ فیوضات ظاهره

و روح منشاء زندگى فیوضات باطنه است ،در عالم کبیر انسانى نیز حقیقت آن حضرت بر حسب روحیت ،واسطه
فیوضات معنویة الهیه است .در مقام قلبیة واسطه فیوضات حسیه الهیه است و بدین جهة انسان کامل را قلب
عالم امکان گویند چنانچه محقق شر یف جرجانى گوید ":اإلنسان الکامل هو الجامع لجمیع العوالم فمن حیث روحه

و عقله کتاب عقلی مسمى بأم الکتاب

و من حیث قلبه کتاب اللوح المحفوظ و من حیث نفسه کتاب المحو و اإلثبات فنسبة العقل األول الذی هو حقیقة
اإلنسان الکامل إلى العالم الکبیر و حقائقه بعینها نسبة الروح اإلنسانی إلى البدن و قواه و إن النفس الکلیة قلب

العالم الکبیر کما أن النفس الناطقة قلب اإلنسان و لذلک یسمى العالم باإلنسان الکبیر" [انسان کامل جامع تمام

عوالم است .از جهت روح و عقلش کتابى عقلى است به نام ام الکتاب و از جهت قلبش کتاب لوح محفوظ است و

از جهت نفسش کتاب محو و اثبات است.

پس نسبت عقل اول که آن حقیقت انسان کامل است به عالم کبیر و حقایق آن دقیقا نسبت روح انسانى است

به بدن و قوایش .و همانا نفس کلى قلب عالم کبیر است همچنان که نفس ناطقه قلب انسان مى باشد و به همین

خاطر است که عالم را انسان کبیر نامیده اند] .انتهى حاصل مقصود آنکه عقل اول و نفس کلیه از مراتب حقیقة
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انسان کاملند و آن عقل نسبت به عالم کبیر مانند روح است براى بدن و نفس کلیه بر جاى قلب ،پس انسان کامل
نسبت به عالم کبیر هم روح است و هم قلب و توضیح مجددى نیز براى این فقره در مناقب

حضرت سید الشهداء روحى فداه خواهد آمد.
فصل پنجم [در مناقب ابى عبد هللا الحسین علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت خامس آل عبا و اول اصحاب ابا سید الشهداء ابى عبد هللا الحسین روحنا له

الفداء است .در مدینه طی به در سال چهارم هجرى در شب پنجم شهر شعبان المعظم عالم عنصرى را با قدوم

شر یفش مز ین فرمود و در سنه شصت و یکم هجرى عاشر محرم الحرام به درجه علیه شهادت فائز شد از عمر
شر یفش پنجاه و هشت سال گذشته بود صلوات هللا و سالمه علیه.
قال الشیخ محیى الدین:
«و على المتوحد بالهمة العلیا المتوسد بالشهود و الرضا مرکز عالم الوجود سر الواجد و الموجود شخص
العرفان عین العیان نور هللا و سره األتم المتحقق بالکمال األعظم نقطة دائرة االزل و األبد المتشخص بألف االحد
فاتحة کتاب الشهادة والی والیة السیادة األحدیة الجمع الوجودی الحقیقة الکلیة الشهودی کهف اإلمامة صاحب

العالمة کفیل الدین الوارث لخصوصیات سید المرسلین الخارج عن محیط األین و الوجود إنسان العین

لغز اإلنشاء مضمون اإلبداع مذوق األذواق و مشوق األشواق مطلب المحبین و مقصد العشاق المقدس عن کل

الشین ابی عبد هللا الحسین صلوات هللا و سالمه علیه"

حاصل الترجمه :صلوات نامیات حضرت حق تعالى شأنه
و تحیات زاکیات مالئکه و حاملین عرش بر آن ذات پاک و گوهر تابناک باد که در میان افراد کائنات با همت علیاى
خود متوحد و در مقامات قرب حق به وساده شهود و رضا متوسد است او است مرکز عالم وجود و حقیقت واجد و

باطن موجود است شخص مجسم معرفت و حقیقت آشکار و نور حضرت کردگار سر اتم الهى و داراى کمال اعظم

غیر متناهى ،مرکز دایره ازل و ابد که در اولیة وجود متلبس است بلباس تشخص .الف احد آغاز کتاب ناسوت

شهادت .والى والیت ملکوت سیادت .در مقام جمع الجمع وجودى صدرنشین محفل احدیت .در منزل فرق الفرق

شهودى،

حقیقت کلیه موجود بهر کثرت .کهف امامت صاحب عالمت ،نگهبان دین وارث مختصات حضرت سید المرسلین.

خود ،رتبه آن ذات پاک باالتر از رفعت افالک است و بیرون از عالم زمان و خارج از فضاى مکان و در معنى چشم

بیناى حقیقت هستى را انسان .چگونه شرح این حقیقت توانم داد که لغز و معماى عالم ایجاد است و حاصل

مضمون نشأة ابداع ذوق بخشنده اذواق و به شوق آورنده اشواق ،مطلب احباب و مقصد عشاق .منزه است از هرگونه

نقص و شین بنام نامى و لقب گرامى ابى عبد هللا الحسین روحنا له الفداء.
الشرح [همت علیا]
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بالهمة العلیاء در قاموس گوید ":الهمة
بالکسر و یفتح ما هم به من امر یفعل و الهوى" یعنى همت امرى را گویند که قصد بجاى آوردن آن نموده باشند و
میل نیز آمده انتهى .ولى در اصطالح اهل وحدت معانى مختلفه دارد محیى الدین گوید ":تطلق بازاء تجر ید القلب
للمنى و تطلق بازاء اول صدق المر ید و تطلق بازاء جمع الهمم لصفاء اإللهام" یعنى تجر ید قلب را به جهت حصول

آرزو همت گویند و نیز اول مقام راستى مر ید را در مقام ارادت همت نامند و همچنین جمع نمودن جمیع مقاصد و

هموم را تا آنکه مکاشفه الهامیه به طر یقه صفا حاصل شود همت گویند .شر یف جرجانى گوید" الهمة توجه القلب

و قصده بجمیع قواه الروحانیة

إلى جانب الحق لحصول الکمال له أو لغیره" یعنى" همت توجه نمودن قلب است به جانب حق تعالى شأنه با جمیع
قواء روحانیه تا آنکه درجه کمالى براى خود یا بجهة غیر خود که تکمیل دیگرى باشد حاصل شود".

المتوسد بالشهود و الرضا :توسد در لغت به معنى متکا قرار دادن است و در حدیث آورده اند" ال توسدوا القرآن"

یعنى قرآن را مانند متکا ز یر سر نگذار ید و بر آن در حالت نشستن تکیه ننمائید .و از این معنى استعاره آورده اند
بر اخذ و تحصیل امور معنویه چنانچه گویند" فالن توسد العلم" یعنى علم را تحصیل نموده و تکیه گاه خود قرار

داده پس معنى فقره شر یفه آن است که آن حضرت را مقام شهود و رضاى حق

تعالى همواره حاصل و تکیه گاه آن حضرت است و معنى شهود سابقا گذشت ولى معنى" رضا" باصطالح اهل

وحدت این است که گویند ":الرضا السرور بمر القضاء" یعنى" رضا خوشحال شدن است بر تلخى قضا".

سر الواجد و الموجود معنى" سر" سابقا گذشت و" واجد" اسم فاعل است از وجد یجد وجدا و وجودا و وجدانا یعنى

یابنده و" موجود" اسم مفعول است یعنى" یافته شده" و واجد از اسماء الهیه نیز هست .گویند یا از" جده" مشتق
است و بمعنى غنى است یا از وجود که بمعنى یابنده .بالجمله معنى فقره شر یفه آن است که سر و حقیقت هر
مدرک و مدرک آن حضرت صلوات هللا علیه است .به جهت آنکه تمامى ادراکات

از اشعه تجرد و از لوازم مجردات است تا هر مدرک به اندازه اى تجرد حاصل نکند ،ادراک نتواند نمود ،چنان که

مدرک نیز تا مجرد و با مدرک متحد نباشد معلوم نخواهد شد و حقیقت و سرمنشأ جمیع مجردات نیز عقل اول و

حقیقت محمدى است که حقیقت والیت ائمه اثنى عشر صلوات هللا علیهم است ،پس بدین واسطه حقیقت و
سر تمامى ادراکات از جانب مدرک و مدرک حقیقت آن حضرت صلوات هللا علیه است.

عین العیان" عین الشی ء"" نفس شی ء" را گویند و عیان بمعنى معاینه و آشکار است .پس معنى فقره شر یفه آن

است که آن حضرت نفس والیت و حقیقت آشکار است.

المتحقق بالکمال األعظم کمال چیزى را گویند که به سبب او
نوع یا در حد ذات خود کامل شود مانند نفس که کمال اول است براى جسم طبیعى .یا در سائر عوارض کامل شود،

مانند کماالت ثانیه و ثالثه پس حاصل مقصود آن است که آن حضرت در مدارج ترقیات بشر یت متحقق و موصوف

است بکمال اعظم که تمامى کماالتش در حد فعلیت است و هیچ گونه حالت منتظره براى او باقى نیست؛ ولى
باصطالح اهل وحدت گویند :الکمال التنز یه عن الصفات و آثارها [کمال عبارت است از پاک شدن از صفات و آثار
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آن ] پس در این صورت کمال عبارت است از مالحظه ذات بدون صفتى از صفات و آن مرتبه احدیت است چنان

که مى گوید:

[متشخص به الف احد]
المتشخص بألف األحد و بعد از آن نیز گوید :األحدیة الجمع الوجودی
حاصل تمامى این عبارات این است که آن حضرت صلوات هللا علیه مظهر مطلق ذات و مرآت مرتبه احدیت است.
فاتحة کتاب الشهادة عالم ناسوت را کتاب شهادت گویند و آن حضرت به مقتضاى اولیة در وجود که برحسب نشئه
باطنى دارند دیباچه و آغاز این کتاب شهادتند و هکذا در عالم ناسوت نیز سید الشهداء و آغاز دفتر شهادتند و

والى والیت سیادت.

األحدیة الجمع الوجودی الحقیقة الکلیة الشهودی پیش از شروع در مقصود الزم است بر جمله اى از اصطالحات

اهل وحدت در این مورد اشاره شود گویند ":الجمع شهود األشیاء بالله و التبری من الحول و القوة إال بالله و محیى
الدین گوید:

الجمع إشارة إلى حق بال خلق و جمع الجمع االستهالک بالکلیة و الفناء عما سوى هللا و هو المرتبة االحدیة .الفرق

األول هو االحتجاب بالخلق عن الحق و بقاء رسوم الخلقیة بحالها .الفرق الثانی هو شهود قیام الخلق بالحق و رؤیة

الوحدة فی الکثرة و الکثرة فی الوحدة من غیر احتجاب باحدهما عن اآلخر .فرق الوصف ظهور الذات األحدیة
باوصافها فی الحضرة الواحدیة .فرق الجمع هو تکثر الواحد بظهوره فی المراتب التی هی ظهور شئون الذات األحدیة

و تلک الشئون فی الحقیقة اعتبارات محضة ال تحقق لها إال عند بروز الواحد بصورها .و احدیة الجمع احدیة الکثرة
واحد یتعقل فیه کثرة نسبیة .احدیة العین هی من حیث إغنائه عنا و عن األسماء و یسمى هذا جمع الجمع" ["
جمع" شهود اشیاء است بواسطه خداوند و دورى جستن از حرکت و قوت جز با خداوند و محیى الدین گوید ":جمع"

اشاره است به حق بدون خلق و" جمع الجمع" مستهلک شدن کلى و فنا از غیر خداست و آن همان مرتبه احدیت
است ".فرق اول" احتجاب است از حق بواسطه خلق و بقاى رسوم مخصوص مخلوقات به حال خود ".فرق دوم"

شهود قیام خلق است به حق و مشاهده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بدون اینکه یکى حجاب دیگرى شود".
فرق وصف" ظهور ذات احدیت است با اوصافش در حضرت واحدیت ".فرق جمع" کثرت یافتن واحد است با ظاهر

شدنش در مراتبى که آنها ظهور شئون ذات احدیتند و این شئون در حقیقت اعتبارات محضند و مگر هنگام ظهور
واحد به صورتهاى آنها تحققى ندارند و" احدیت جمع" احدیت کثرت است ،واحدى است که در آن کثرت نسبى

تعقل مى شود ".احدیت عین" همان است از جهت کفایت کردن او از ما و از اسماء و این" جمع الجمع" نامیده مى

شود].

بالجمله مى توانیم بگوییم که مرتبه احدیت مقام جمع الجمع است و مرتبه واحدیت مقام فرق الجمع و عالم کثرت

و تجلیات افعالى مقام فرق الجمع یا آنکه مقام احدیت مرتبه جمع است و واحدیت مقام فرق الجمع و عالم ناسوت
مقام فرق الفرق.
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اجماال باید دانست که اول منزل هستى عبارت است از مقام احدیت و آن مقام در اصطالح این جماعت عبارت

است از مالحظه ذات مسلوبا عنه جمیع االعتبارات به طورى که در عین بساطت داراى کل صفات و مستجمع

جمیع کماالت است بطر یق جمعیت و بر سبیل وحدت چنان که حکیم محقق حاجى سبزوارى

اعلى هللا مقامه گوید حقایق موجودات که از حیثیت اندراج و اندماج در غیب هویت ذات مسمى" بشئون ذاتیه" و"

حروف عالیاتند" در آن مرتبه از حضرت ذات مقدسه از یکدیگر ممتاز نیستند ال علما و ال عینا و آن مرتبه را" غیب

اول" و" تعین اول" گویند انتهى و مقام واحدیت که تجلى ذات است با صور اسماء و اعیان ثابته و نخستین مرتبه

تمایز حقایق است از یکدیگر بامتیاز علمى اگرچه آن وجود علمى اعیان اصالتا وجود واجبى است ولى بالتبع هر
موجودى را در آن نشئه علمى برحسب اندازه عین ثابت خود حظ و نصیبى است و به همان اندازه قسمتى که در

عالم اعیان ثابته و نشئه علمى دارند در نشئه خارجى تحقق و ظهور حاصل

مى نمایند ".و إن من شی ء إال عندنا خزائنه و ما ننزله إال بقدر معلوم" و این مقام را" غیب ثانى" و" تعین ثانى"
گویند و حقائق را در این مرتبه" اعیان ثابته" خوانند و مقام سیم تجلى حضرت ذات است در عالم ناسوت برحسب

مظاهر و مرایاى متعدده که عالم کثرت شهودى و امتیازات خارجى است.

چون این مطالب و اصطالحات اهل وحدت در مقام احدیت و واحدیت و در مقام جمع و فرق بدان تفاصیل دانسته

شد بایست بدانند که مقصود از این فقره شر یفه" األحدیة الجمع و الحقیقة الکلیة الشهودى" آن است که وجود
مبارک حسینى صلوات هللا علیه مظهر ذات مقدس تعالى شأنه و مرآت جهان نماى حق است،

هم در مقام جمع و هم در مقام فرق ،و داراى مرتبه وحدت وجودى و کثرت شهودى است .چنان که گویند ":لما

کانت الهویة الواحدة بالوحدة الحقیقیة و أحکام الوحدة فیها غالبة على أحکام الکثرة بل کانت احکام الکثرة منمحیة
بمقتضى القهر األول االحدی فی مقام الجمع المعنوی ثم ظهرت فی مظاهر متفرقة غیر جامعة من مظاهر هذه

العوالم العینیة على سبیل التفصیل و التفر یق ،اراد الحق أن یظهر ذاته فی مظهر کامل یتضمن سائر المظاهر النور یة

و المجالی الظلیة و یشتمل على جمیع الحقائق السر یة و الجهر یة فانبعث انبعاثا ارادیا إلى المظهر الکلی و الکون
الجامع الحاصر لألمر اإللهی المشتمل على معنى

األحدیة الحقیقیة الکاملة و هو اإلنسان الکامل فإنه الجامع بین مظهر یة الذات المطلقة و بین مظهر یة األسماء و

الصفات و األفعال فهو جامع بین مرتبتی الجمع و التفصیل محیط بجمیع ما فی سلسلتی الوجود من المراتب و هو

المدبر للعالم باألسماء اإللهیة و أنه الواسطة فی وصول الحق إلى الخلق و هو بمنزلة روح العالم و العالم جسده و لما

ورد التجلی الکمالی الجمعی على المظهر الکامل اإلنسانی تلقاه بحقیقة الجمعیة األحدیة الکمالیة و سرى سر هذا

التجلی فی کل حقیقة من حقائق ذات اإلنسان الکامل الذی هو خلیفة هللا فحقائق العالم

رعایا له و هو خلیفته علیها و على الخلیفة رعایة رعایاه على الوجه األنسب األلیق و فیه یتفاضل الخالئق بعضهم
على بعض" .حاصل ترجمه و لباب مقصود آنکه در مقام احدیت که اولین منزل هستى و مرتبه جمع الجمع وجودى

است به مقتضاى قهار یت احدیت احکام کثرت و آثار غیر یت بکلى مضمحل و منمحى بود چنانچه فاضل جامى
گوید:

حبذا روزى که پیش از روز و شب

فارغ از اندوه و آزاد از طرب

متحد بودیم با شاه وجود

حکم غیر یت بکلى محو بود
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بود اعیان جهان بى چند و چون

ز امتیاز علمى و عینى مصون

ناگهان در جنبش آمد بحر جود

جمله را در خود ز خود بیخود نمود

امتیاز علمى آمد در میان

بى نشانى را نشانها شد عیان

[انسان کامل ]
و در مقام تجلى افعالى که آفتاب حقیقت در
مظاهر متعدده و مرایاى مختلفه ظهور نمود احکام وحدت مستور و آثار کثرت هویدا گشت و حضرت وجودى که در

مرایاى متفرقه غیر جامعه بروز کرده بود به اراده ازلیه خود چنین خواست که در مرآت جامع وسیعى تجلى کند که
آن مظهر کامل برحسب سعه وجودیه حقیقت جمع الجمع احدیت را دارا و مرایاى متکثره فرق الفرق را نیز حاصر

باشد که تمامى مظاهر را در مظهر واحد تماشا کند بدین واسطه حقیقت انسان کامل را که داراى هر دو عالم است
بیافر ید؛ پس این انسان کامل خلیفة هللا و مظهر احدیة الجمع وجودى و الحقیقة الکلیة الشهودى است و تمامى

فیوضات و تجلیات ابتداء بر حقیقت

این انسان کامل افاضه مى شود و از آنجا بر سایر مظاهر منشعب مى گردد ،پس این انسان کامل خلیفه الهى و به
منزله روح و به مثابه قلب عالم امکان است و سایر موجودات به منزله جسد و رعایاى آن و آن حقیقت را رعایت

این رعایا برحسب درجات هر یک الزم است و هر یک از این رعایا را نیز اطاعت وى به اندازه استعدادات خود واجب"

و فیه یتفاضل الخالئق بعضهم على بعض" (و از این [توجه خلیفه ] است که بعضى از رعایا بر بعضى برترى مى
یابند) .انتهى

از آنجایى که انسان کامل مظهر جامع و داراى جمیع مظاهر است بدین واسطه صاحب آن منزلت را شایسته است

که آثار تمامى مظاهر و شئونات جمیع مرایاى جزئیه را بر خود اسناد دهد ز یرا که اصل حقیقت مال

او است " النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم" .صدر الدین شیرازى در شرح حدیث اول اصول کافى گوید :ثم قال له
اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فأدبر هذا حال روحه علیه السالم إذ قال له اقبل إلى الدنیا و اهبط إلى األرض رحمة

للعالمین فأقبل فکان نوره مع کل نبی باطنا و مع شخصه المبعوث ظاهرا کما روی عنه نحن اآلخرون السابقون [
(بعد از خلقت مخلوق اول که عقل یا نور پیامبر بود) به او فرمود جلو بیا پس جلو آمد و به او فرمود عقب رو پس

عقب رفت" این حال روح او علیه السالم است هنگامى که خداوند به او فرمود اقبال کن به سوى دنیا و هبوط کن

در زمین بعنوان رحمتى براى جهانیان پس اقبال کرد و نور او با تمام انبیاء باطنا همراه بود و با شخص مبعوث

خودش در ظاهر ،چنان که از او روایت شده ما آخر ین (پیامبر یم) که از همه سبقت گرفتیم و جلوتر یم ].
و لله در المولوی حیث یقول:
اى على اى باز عنقاگیر شاه

اى سپاه اشکن به خود نى با سپاه

تو ترازوى احد خو بوده اى

زان زبان هر ترازو بوده اى
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و کما یقول
نام احمد نام جمله انبیاست

چونکه صد آمد نود هم پیش ما است

و از جهت اشارت بدین نکته است که حضرت
سید الموحدین و امیر المؤمنین با زبان معجز بیان فرمایند ":انا آدم األول انا نوح األول انا آیة الجبار انا حقیقة
األسرار إلى غیر ذلک کما ورد فی الخطب و اآلثار" [منم آدم اول منم نوح اول ،منم آیت جبار ،منم حقیقت اسرار و
غیر از این عبارات که در خطبه ها و آثار موجود است ].

فصل ششم [در مناقب ز ین العابدین على بن الحسین علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت ز ین العابدین على بن الحسین علیه السالم است در مدینه طیبه در سنه سى و
هشت هجرى پانزدهم شهر جمادى االولى متولد شد صاحب فصول المهمه گوید :ولد نهار الخمیس الخامس من
شعبان المعظم [روز پنج شنبه پنجم ماه شعبان المعظم بدنیا آمد] .مادر آن حضرت باالتفاق دختر یزدجرد بن

شهر یار بن شیرویه بن کسرى پرویز بوده ،شیخ مفید آورده :حر یث بن جابر حنفى که از جانب حضرت امیر المؤمنین
على علیه السالم در طرف

بالد مشرق مأمور یت داشت دو نفر از دخترهاى یزدجرد بن شهر یار به دست او افتادند آنها را خدمت حضرت امیر
فرستاد و آن حضرت نیز یکى از آنها را که شهربانو نام داشت به حضرت سید الشهداء تزویج کرد و دیگرى را به

محمد بن ابى بکر داد و نام شهربانویه را بعضى شاه زنان و سالمة و سالفه و غزاله و ام سلمه ضبط کرده اند .بالجمله

حضرت سید سجاد در سنه نود و پنج هجرى محرم الحرام و یا دوازدهم آن ماه از دار فانى رحلت نمود .در قبرستان
بقیع در جوار حضرت حسن مجتبى علیه السالم مدفون شد .از عمر شر یفش پنجاه و هفت سال گذشته بود
صلوات هللا و سالمه علیه قال الشیخ محیى الدین:
" و على آدم اهل البیت
المنزه عن کیت و ما کیت روح جسد اإلمامة شمس الشهامة مضمون کتاب اإلبداع حل تعمیة االختراع سر هللا فی

الوجود إنسان عین الشهود خازن کنوز الغیب مطلع نور اإلیمان کاشف مستور العرفان الحجة القاطعة و الدرة الالمعة

ثمرة شجرة طوبى القدسیة ازل الغیب و ابد الشهادة السر الکل فی سر العبادة وتد األوتاد و ز ین العباد إمام العالمین

و مجمع البحر ین زین العابدین علی بن الحسین علیه السالم"

حاصل الترجمه :تحیات عالیات بر آن پاکیزه فطرت قدس حقیقت باد که خود اهل بیت عصمت را او است آدم ابو

البشر و دامن قدسش منزه است از هرگونه شر.
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روح جسد امامت است و آفتاب فلک شهامت ،مضمون کتاب ابداع ،و حل معماى اختراع ،طبقه زجاجیه دیده

نشأت شهود است و سر الهى در عوالم وجود ،نگهدار کنوز غیب است و مطلع نور ایمان و کاشف رموز عرفان .برهان

قاطع است و در المع؛ ثمره قدسیه شجره طوبى است ازل اآلزال عوالم غیب و ابداآلباد عوالم شهادت و سر مستتر
بندگى و عبادت ،وتد االوتاد و ز ین العباد امام العالمین و مجمع البحر ین على بن الحسین علیه السالم.

الشرح
کیت و ما کیت یعنى چنین و چنان در قاموس گوید :کیت و کیت و یکسر آخرهما اى کذا و کذا انتهى.
الدرة الالمعة الدرة بالضم اللؤلؤة العظیمة
جمع در و کوکب دری مضی ء [نورانى ] و درى السیف تأللؤه.
[ثمره شجره طوبى ]
ثمرة شجرة طوبى القدسی ة معنى شجره سابقا گذشت و طوبى درخت معروفى است در بهشت .در قاموس گوید

الطوبى بالضم ،الطیب [پاکیزه ] جمع الطیبة و تأنیث األطیب و الحسنى و الخیر و شجرة فی الجنة او الجنة بالهندیة

و در مجمع آورده ":و فی الخبر عن النبی طوبى شجرة فی الجنة اصلها فی داری علیه السالم و فی الحدیث هی
شجرة فی دار النبی و لیس مؤمن إال و فی داره غصن منها؛ [در خبر از پیامبر نقل است طوبى درختى است در

بهشت که اصل آن در خانه من است و فرع آن در خانه على علیه السالم و در حدیث است که آن درختى است در

خانه پیامبر و هیچ مؤمنى نیست مگر اینکه در خانه اش شاخه اى از آن هست].

و بر عقیدت عرفا شجره طوبى همان عقل مجرد و شجره دانش است که پرتو آن عقل از خانواده نبوت و والیت

ظهور کرده و بر ساحت دلهاى اهل معرفت و ایمان
تابیده.

ازل الغیب و ابد الشهادة معنى غیب و شهادت و ازل و ابد سابقا گذشت ولى مقصود از این عبارت کنایه و اشاره

است بر ازلیت و ابدیت حقیقت والیت در عالم غیب و نشئه شهادت .گویند چون والیت و لفظ ولى از اسامى

واجب تعالى شأنه است بدین واسطه مظهر وى هیچ گاهى از نشئه عنصرى منقطع نمى گردد چنانچه عقیده طائفه

اثناعشر یه نیز بر این است که عالم عنصرى مجوز نیست از وجود حجت و امام حى موجود خالى باشد؛ بخالف

نبوت که ممکن است از میان مردم منقطع شود چنان که باتفاق ملل اسالمیه بعد از حضرت ختمى مرتبه صلوات

هللا علیه پیغمبرى مبعوث

نخواهد شد .حاصل مقصود آن است :چنان که آن حقیقت در عالم ازل و تعین علمى و نشئه غیبى ازل اآلزال بوده

و همچنین در عالم شهادت ابداآلباد و ال یزال خواهد بود.

سر الکل فی سر العبادة چنان که گذشت حقیقت شی ء را سر شی ء گویند و این عبارت اشاره است بر اینکه آن

حضرت مظهر کلى و نخستین حقیقت عبودیت و انقیاد است و تمامى عبودیتها از شعب و جزئیات عبادت آن
حقیقت عبودیتند.
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[قطب االقطاب ]
وتد االوتاد در این مورد الزم است که معانى مصطلحات عرفا و محدثین را با الفاظى که خود استعمال نمایند به

طور اختصار بنگارد و آن الفاظ این است" الغوث"" القطب"" االوتاد"" االبدال"" النقبا"" النجباء"" االفراد" اما الغوث

و القطب این دو لفظ یک معنى دارند ز یرا که قطب را در زمانى که مردم بدو ملتجى شوند غوث گویند ":و اما"

القطب" محیى الدین گوید ":هو موضع نظر هللا من العالم فی کل زمان و هو على قلب اسرافیل علیه السالم" محقق

شر یف گوید :القطب هو الواحد الذی هو موضع نظر هللا فی کل زمان اعطاه الطلسم األعظم من لدنه و هو یسری

فی الکون و أعیانه الباطنة و الظاهرة سر یان الروح فی الجسد إلى أن یقول فهو یفیض روح الحیاة على الکون األعلى

و األسفل و هو على قلب اسرافیل من حیث حصة الملکیة الحاملة مادة الحیاة و اإلحساس ال من حیث انسانیته و
حکم جبرائیل فیه کحکم النفس الناطقة

فی النشأة اإلنسانیة و حکم میکائیل فیه کحکم القوة الجاذبة فیها و حکم عزرائیل فیه کحکم القوة الدافعة فیها.

القطبیة الکبرى هی مرتبة قطب األقطاب و هو باطن نبوة محمد علیه السالم فال یکون إال لورثته الختصاصه علیه
باألکملیة فال یکون خاتم الوالیة و قطب األقطاب إال على باطن خاتم النبوة.

و األوتاد عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل اربعة ارکان من العالم شرق و غرب و شمال و جنوب مع کل واحد

منهم مقام تلک الجهة.

و البدالء هم سبعة رجال من سافر من موضع و ترک جسدا على صورته حیا بحیاته ظاهرا بأعمال أصله بحیث ال

یعرف أحد أنه فقد و ذلک

هو البدل ال غیر و هو فی تلبسه باألجساد و الصور على صورته على قلب ابراهیم علیه السالم در مجمع البحرین
گوید:

األبدال قوم من الصالحین ال یخلوا الدنیا منهم اذا مات واحد ابدل هللا مکانه آخر و فی القاموس األبدال قوم یقیم
هللا بهم األرض و هم سبعون ،أربعون بالشام ،و ثالثون بغیرها ال یموت احدهم إال قام مقامه آخر من سائر الناس.

و النجباء هم األربعون و هم المشغولون بحمل اثقال الخلق و هی من حیث الجملة کل حادث ال تفى القوة البشر یة
بحمله و ذلک الختصاصهم بوفور الشفقة و الرحمة الفطریة فال یتصرفون إال فی حق الغیر إذ ال مز یة لهم فی ترقیاتهم

إال من هذا الباب.

و النقباء هم الذین تحققوا باالسم الباطن
فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفایا الضمائر النکشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر و هم ثالثة اقسام:

نفوس علویة و هی الحقائق األمر یة و نفوس سفلیة و هی الخلقیة و نفوس وسطیة و هی الحقائق اإلنسانیة و للحق

تعالى فی کل نفس منها امانة منطویة على اسرار إلهیة و کونیة و هم ثالثمائة.

و االفراد عبارة عن الرجال الخارجین عن نظر القطب؛ [او (یعنى قطب) محل نظر خداوند از عالم است در هر زمانى،

و او بر قلب اسرافیل علیه السالم است .محقق شر یف گوید :قطب همان فرد یگانه اى است که او محل نظر خداوند
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است در هر زمانى .طلسم اعظم را از جانب خودش به او عطا کرده و او در وجود و موجودات باطنى و ظاهرى آن

جر یان دارد ،مانند جر یان دانش روح در بدن تا آنکه مى گوید پس او روح حیات را بر وجود اعلى و اسفل افاضه مى

کند و او بر قلب اسرافیل است از جهت بهره فرشته بودن او (یعنى قطب) که حامل ماده حیات و احساس است نه

از جهت انسان بودنش و حکم جبرائیل در او مانند حکم نفس ناطقه است در نشئه انسانى و حکم میکائیل در او
مانند حکم قوه جاذبه است در آن و حکم عزرائیل در او مانند حکم قوه دافعه است در آن .قطبیت کبرى همان

مرتبه قطب االقطاب است که آن باطن نبوت محمد صلى هللا علیه و آله است .پس نمى باشد مگر براى وارثانش

بخاطر مخصوص بودن او به آن مقام بخاطر اکمل بودن او .پس خاتم والیت و قطب االقطاب نیست مگر بر باطن
خاتم نبوت .و" اوتاد" عبارتند از چهار مرد که منازل آنها برابر چهار منزل از ارکان عالم است ،شرق و غرب و شمال

و جنوب که با هرکدام از آنهاست مقام آن جهت.

و" بدالء" هفت مردند که وقتى از جایى سفر مى کنند بدنى مانند صورت خودشان -که زنده است به زنده بودن

خودشان که در ظاهر اعمال اصل خود را انجام مى دهند -قرار مى دهند به گونه اى که کسى نمى فهمد که او از
آنجا رفته و این بدل اوست نه چیز دیگرى و او در تلبسش به بدنها و صورتها بصورت خودش بر قلب ابراهیم علیه

السالم است.

در مجمع البحر ین گوید :ابدال گروهى از صالحانند که دنیا از آنها خالى نمى ماند ،هرگاه یکى مرد خداوند دیگرى
را جایگز ین او مى کند .و در قاموس :ابدال گروهیند که خداوند جهان را بواسطه آنها بر پا داشته است و ایشان

هفتاد نفرند ،چهل نفر در شام و سى نفر در اماکن دیگر ،هیچ کدام نمى میرند مگر اینکه دیگرى از غیر خودشان

جایگز ین او مى شود.

و" نجبا" چهل نفرند که مشغول حمل سنگین هاى بشرند و آن (سنگینى ها) به طور کلى هر اتفاقى است که قوت
بشرى توان حمل آن را ندارد و این شغل آنها به خاطر مخصوص بودن آنها به شفقت و رحمت فطرى است پس

تصرف نمى کنند مگر در حق غیر چون مز یتى در ترقیات آنها بر ایشان نیست مگر از این باب.

و" نقباء" کسانى اند که به اسم" باطن" محقق شده اند پس بر بطون مردم اشراف دارند و آنچه در ضمایر پنهان

است استخراج مى کنند و آنها سه گروهند :نفوسى علوى که آنها حقایقى امر یند .نفوس سفلى و آنها خلقیند و

نفوسى وسطى که آنها حقایقى انسانیند و حق تعالى در نفس هرکدام ودیعه اى نهاده که شامل اسرارى الهى و

وجودى است و آنها  300نفرند .و" افراد" عبارتند از مردانى که از نظر قطب خارجند] .انتهى

چون این اصطالحات محقق گردد ،معلوم مى شود که مقصود از وتد االوتاد همان معنى قطب است و" مجمع

البحر ین" یعنى محل اجتماعى بحر ظاهر و باطن ،ولى اهل وحدت را در این مورد اصطالح آخرى است ،چه آنها که"
مجمع االضداد" گویند هویت مطلقه را که مقام

احدیت است اراده نمایند و مجمع البحر ین گویند ،از آن گاهى مقام واحدیت خواهند و گاهى مقام قاب قوسین که
باطن انسان کامل است اراده کنند و عین عبارتشان این است ":مجمع األضداد هو الهویة المطلقة التی هی حضرة
تعانق األطراف و مجمع البحر ین هو حضرة قاب قوسین الجتماع بحرى الوجوب و اإلمکان فیها و قیل هو حضرة جمع

الوجود باعتبار اجتماع اإللهیة و الحقائق الکونیة فیها"؛ [محل جمع اضداد همان هویت مطلقه اى است که آن

حضرت در آغوش آوردن جهات مختلفه است و مجمع البحر ین همان حضرت قاب قوسین است؛ بخاطر اجتماع
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دو در یاى وجوب و امکان در آن و گفته شده که آن حضرت جمع وجود است به اعتبار اجتماع الهیت و حقایق

وجودات خارجى در آن ].

فصل هفتم [در مناقب امام محمد باقر علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت امام محمد باقر بن على بن الحسین علیه الصالة و السالم است در مدینه طیبه

در سنه پنجاه و هفت هجرى غره شهر رجب المرجب

از فاطمه بنت حسن بن الحسن که معروفه بام عبد هللا و ام الحسن است متولد شد و در سال یک صد و چهارده

هجرى از دنیا رحلت نمود و در قبرستان بقیع مدفون شد .محمد بن طلحه شافعى گوید تربت مقدس و مزار مطهر
آن حضرت در آن قبه ایست که عباس بن عبد المطلب مدفون است و از عمر شر یف آن حضرت پنجاه و هفت

سال گذشته بود قال الشیخ محیى الدین:

" و على باقر العلوم شخص العلم و المعلوم ناطقة الوجود ضرغام آجام المعارف المنکشف لکل کاشف الحیاة السار یة

فی المجاری ،النور المنبسط على الدراری ،حافظ معارج الیقین ،وارث علوم المرسلین ،حقیقة الحقائق الظهور یة،

دقیقة الدقائق النور یة ،الفلک الجار یة فی اللجج الغامرة ،المحیط علمه بالزبر الغابرة ،النبا العظیم و الصراط

المستقیم ،المستند لکل ولی محمد بن علی علیه السالم"

صلوات حضرت حق تعالى شأنه و مالئکه و حاملین عرش بر جوهر بسیط امامت و ذات مقدس والیت باد که او

است شکافنده حجابات علوم ،شخص مجسم علم و نفس حقیقت معلوم ،نسخه جامعه موجود نفس ناطقه وجود،

شیر نیستان معارف که هویدا است از براى هر موحد ،کاشف حیوة سار یه در مجارى است و نور منبسط بر درارى
نگهبان معارج یقین است و وارث علوم مرسلین دقیقه دقائق نور یه و حقیقت حقائق ظهور یه در لجج غامره

ظلمت سفینه نجات امت ،بر زبر و صحائف پیشینیان داناى خبیر و عالم بصیر بل خود نباء عظیم است و صراط
مستقیم ،مستند هر ولى محمد بن على علیه السالم.

الشرح [حقیقت مجسم علم ]
باقر العلوم در قاموس گوید :بقره ،کمنعه ،شقه و وسعه شکافت و وسعتش داد و الباقر محمد بن علی بن الحسین
صلوات هللا علیه لتبحره فی العلم[ .به محمد بن على بن الحسین صلوات هللا علیه باقر مى گویند به خاطر تبحر

او در علم ].

شخص العلم و المعلوم یعنى حقیقت عقل مجسم ناطقة الوجود یعنى فعلیة و صورت و نفس ناطقه عالم هستى

بدین معنى چنانچه فعلیة بدن انسانى که عالم صغیر است با صورت نوعیه و نفس ناطقه است فعلیة عالم وجود

نیز که عالم کبیر است با صورت نوعیه و نفس ناطقه است فعلیة عالم وجود نیز که عالم کبیر است منوط است

بذات شر یف آن حضرت

که بدون وجود او تمامى عالم هستى قوة محض و هیوالى صرف و جسد بى روح است و لله در المولوى حیث یقول:
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سر مکش اندر گلیم و تن مپوش

کاین جهان جسمى است سرگردان تو هوش

چون عالم ظاهر با عالم باطن تطابق دارند بدان واسطه چنان که در شر یعت تکوینیه باطنیه حقیقت امامت از جمله

مقومات عالم تکوین است در شر یعت تکلیفیه ظاهره نیز شناسائى امام و اعتراف بر امامت او از اصول عقاید

ضرور یه و مکمل عالم تکلیف است ازاین روى خداى تعالى شأنه بعد از ایفاء آیه وافى هدایه والیت علویه فرمودند:

الیوم أکملت لکم دینکم و بدان جهت در تضاعیف اخبار نبویه آورده اند ":من مات و لم یعرف

امام زمانه فقد مات میتة الجاهلیة"[ .هرکه بمیرد درحالى که امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده

است ].

ضرغام آجام المعارف ضرغام معروف است و از اسامى او است لیث و الئث و غضنفر و هزبر [هژبر] و ضرغم و

ضرغامه و اسد و اسامه و حارث و قسور و حیدره و لبوه .و از کناى آن است ابو األبطال ابو الشبل ابو العباس.
در مجمع گوید :األجمة کقصبة ،الشجر الملتف و الجمع اجمات [اجمه مانند قصبه:
درخت درهم پیچیده را گویند] .کقصبات و اجم کقصب و اآلجام جمع الجمع.

" الحیاة السار یة فی المجاری" [حیات جارى در مجارى ] اشاره است بر اینکه مقام والیت آن حضرت مقام وجود
منبسط و نفس رحمانى است که در جمیع مجارى هستى سارى است .بدون تابش نور او هیچیک از ماهیات ازلیه

ذاتیه به ایسیت [موجودیت ] عارضیه قدم نمى گذارند چنانچه
اشارات بدین نکته در طى عبارات مصنف گذشته.

المنبسط على الدراری درارى جمع درى است و درى ستاره مضى ء را گویند یعنى نور منبسط بر ستاره هاى
درخشنده.

حقیقة الحقائق الظهور یة الحقیقة هو الشی ء الثابت یقینا و قطعا یقال حق الشی ء إذا ثبت و حقیقة الشی ء ما
به الشی ء هو هو کالحیوان الناطق لإلنسان بخالف مثل الضاحک و الکاتب مما یمکن تصور اإلنسان بدونه و قد

یقال :إن ما به الشی ء هو هو باعتبار تحققه" حقیقة" و باعتبار تشخصه" هویة" و مع قطع النظر عن ذلک" ماهیة"

و" حقیقة الحقائق" هی المرتبة األحدیة الجامعة لجمیع الحقائق و تسمى

بحضرة الجمع و حضرة الوجود .کذا قال الشر یف الجرجانی" [حقیقت آن چیزى است که یقینا و قطعا ثابت است.
گفته مى شود چیزى حق است وقتى که ثابت باشد و حقیقت شیئى آن چیزى است که با آن او
او مى شود مثل حیوان ناطق براى انسان بخالف امثال ضاحک و کاتب از آن چیزهایى که تصور انسان بدون آنها

هم ممکن است .و گاهى گفته مى شود آنچه باعتبار تحقق ،شیئى را خودش مى کند" حقیقت" است و باعتبار
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تشخص" هویت" و با قطع نظر از این" ماهیت" خواهد بود و" حقیقة الحقائق" همان مرتبه احدیت جامع جمیع

حقایق است که حضرت جمع و حضرت وجود نامیده مى شود ،شر یف جرجانى چنین گفته است ].

بالجمله مقصود از این عبارت و فقره دقیقة الدقائق النور یة که تالى این عبارت است همان معنى بساطت و تجرد و
عبارة اخراى روح االرواح است.

الفلک الجار یة فی اللجج الغامرة اشاره بحدیث معروفى است که متفق علیه طر یقین است" مثل اهل بیتی کسفینة

نوح من تمسک بهم نجى و من تخلف عنهم غرق" [مثال اهل بیت من کشتى نوح است که هرکه به آنها متمسک
شود نجات مى یابد و هرکه از آنها تخلف کند غرق مى شود] .الفلک بالضم السفینة [کشتى ] و هو للواحد و الجمع.

اللجج :جمع اللج و اللج بالضم ":الجماعة الکثیرة و معظم الماء" [جماعت فراوان و آب بسیار] کاللجة فیهما؛ و منه
بحر لجی ،الغامرة الکثیرة.

بالزبر الغابرة الزبر الکتابة و بالکسر ،المکتوب،
جمع زبور و المزبر ،القلم و الزبور الکتاب بمعنى المزبور جمع آن زبر بر وزن فعل الغابرة :الماضیة [گذشته ]
[صراط مستقیم ]
النبا العظیم و الصراط المستقیم فی تفسیر الصافی حاکیا عن العیون قال قال رسول هللا لعلی یا علی أنت حجة
هللا و أنت باب هللا و أنت الطر یق إلى هللا و أنت النبا العظیم و أنت الصراط المستقیم و أنت المثل األعلى [در

تفسیر صافى به نقل از عیون مى گوید:

رسول هللا به على فرمود :اى على تو حجت خدایى و تو باب اللهى و تو طر یق الى اللهى و تو نبأ عظیمى و تو صراط

مستقیمى و تو مثل اعالیى ] .نباء عظیم باتفاق اغلب از مفسر ین عبارت است از مقام امامت و باطن والیت و

صراط مستقیم در تفسیر صافى از حضرت صادق علیه السالم روایت کند که حضرت فرمود ":الصراط هو الطر یق

إلى معرفة هللا و هما صراطان صراط فی الدنیا و صراط فی اآلخرة و اما

الصراط فی الدنیا فهو االمام المفترض الطاعة من عرفه فی الدنیا و اقتدى بهداه مر على الصراط الذی هو جسر
جهنم فی اآلخرة و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فتردى فی نار جهنم و ایضا عنه علیه السالم أن

الصراط امیر المؤمنین و فی روایة اخرى زاد أنه معرفته و فی اخرى أنه معرفة اإلمام و فی اخرى نحن الصراط

المستقیم" [صراط طر یق به سوى معرفت خداست و آن دو صراط است:

صراطى در دنیا که آن امام است که طاعت او واجب است .هرکه در دنیا او را بشناسد و به هدایت او اقتدا کند از

صراطى که آن پل جهنم در آخرت است عبور مى کند و هرکه او را در دنیا نشناسد قدمش از صراط خواهد لغز ید و

در آتش جهنم خواهد افتاد و همچنین از او علیه السالم (روایت) است که همانا صراط امیر المؤمنین است و در

روایت دیگرى اضافه مى کند که آن معرفت اوست (معرفت امام) و در دیگرى اینکه آن معرفت امام است و در روایت

دیگر :ما صراط مستقیم هستیم ].
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بالجمله از تمامى روایات و اخبار وارده مستفاد مى شود که صراط مستقیم در دنیا عبارت است از معرفت امام
مفترض الطاعة چنانچه وجود مبارک امام علیه السالم خود نیز صراط مستقیم است و این صراطى که عبارت از

معرفت امام است عبارت است از طر یقه

وسطى که ممتد است ما بین غلو و افراط و تفر یط و تقصیر کما ورد فى بعض االخبار :نحن النمط األوسط نحن

النمرقة الوسطى بنا یرجع الغالی و إلینا یلحق التالی؛ [ماییم طر یقه متعادل و ماییم تکیه گاه وسط ،تندرو به سوى
ما برمى گردد و به ما ملحق مى شود آنکه عقب مانده ].

المستند لکل ولی محمد بن علی علیه السالم در قاموس گوید ":الولى القرب و الدنو و الولی االسم منه و المحب و

الصدیق" [ولى به معنى قرب و نزدیکى است و ولى اسم مصدر آن و به معنى دوستدار و صدیق است ] و نیز گویند
الولی هو المتصرف الذی یدبر األمور [ولى آن تصرف کننده اى است که امور را اداره مى کند] .شر یف جرجانى گوید:
" الولی فعیل بمعنى الفاعل و هو من توالت طاعته من غیر أن یتخللها عصیان او بمعنى المفعول فهو من یتوالى
علیه إحسان هللا و إفضاله و الولی هو العارف بالله و صفاته بحسب ما یمکن المواظب على الطاعات المجتنب عن

المعاصی المعرض عن االنهماک

فی اللذات و الشهوات .الوالیة هی قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه و الوالیة فی الشرع تنفیذ القول على الغیر

شاء أو أبى" [ولى بر وزن" فعیل" و در معنا فاعل است و او کسى است که اطاعتش پذیرفته مى شود و ادامه مى

یابد بدون پیش آمدن عصیانى یا در معنا مفعول است .پس در (این صورت) او کسى است که دائما احسان و فضل
خداوند شامل حال اوست و ولى همان عارف بالله و صفات او است بحسب آنچه ممکن است .مواظبت بر طاعات

و اجتناب از معاصى ،اعراض از غوطه ور شدن در لذات و شهوات است ،والیت قیام عبد به حق است وقتى از خود

فانى شد و والیت در شرع حکم راندن بر دیگرى است چه بخواهد و چه نخواهد].

بالجمله حاصل مضمون فقره شر یفه آن است که آن حضرت مستند و محل اتکال جمیع عرفاء الهیین و مقربین و

اصدقاء و محبین است .در شرح اصول کافى در تفسیر آیه إنما ولیکم هللا و رسوله و الذین آمنوا [همانا ولى شما

خداست و رسولش و کسانى که ایمان آورده اند].

گوید :یعنى ":علیا و اوالده األئمة إلى یوم القیامة" [یعنى على و اوالد او که اما مانند تا روز قیامت ].
[معناى والیت و خاتم آن ]
باید دانست که معنى والیت برحسب موارد استعماالت و بسبب قیودى که بر او عارض مى شود اختالف شدید
دارد و اشخاصى را که از این اصطالحات بصیرت و خبرى نیست از مطالعه کتب و دفاتر عرفا حیرت و تعجبى دست

داده .کلمات

آنها را حمل بر تناقض مى نماید ،ز یرا که به ظاهر لفظ مى بیند که آن جماعت حضرت امیر المؤمنین صلوات هللا

علیه را خاتم االولیاء مى گویند و به حضرت حجة صاحب االمر نیز خاتم االولیاء خطاب کنند و حضرت عیسى على

نبینا و علیه السالم را نیز خاتم اولیاء گویند تا آنکه کملین عرفا را نیز بلقب خاتم االولیا ملقب نمایند چنانچه
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قیصرى در دیباچه فصوص در توصیف محیى الدین او را بدین عبارت ستوده" خاتم الوالیة المحمدیة" و چون از
تعدد معانى لفظ مستحضر نیستند بدین واسطه در این جماعت زبان قدح و طعن کشانید.

اوال باید بدانند که معنى والیت و ولى لغة و اصطالحا متعدد است چنانچه تفصیل
آن مذکور شد و باوجود آن بسبب ضمایم و قیودى که بر وى عالوه مى شود اختالفات ثانوى حاصل مى کند و اجمال

این تفصیل آن است که تارة والیت را منقسم نمایند بر والیت عامة و والیت خاصه و مقصود از والیت عامه والیتى

است که در عموم مؤمنین برحسب قوله تعالى المؤمنون بعضهم اولیاء بعض موجود است و از این قبیل است
والیت قضاة و مجتهدین و عدول مؤمنین که بر مجانین و صغار و محجور علیهم و غیر آنها دارند .صاحب جواهر

اعلى هللا مقامه در تعر یف قضا که والیت مخصوص است گوید :و هو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبی صلى

هللا علیه و آله و خلفائه و هو المراد من الخلیفة فی قوله تعالى"

یا داود إنا جعلناک خلیفة فی األرض [و آن (قضاوت) شکوفه اى است از درخت ر یاست عمومى که مخصوص نبى
صلى هللا علیه و آله و خلفاى اوست و آن مراد از خلیفه است در آن کالم خداى تعالى که فرمود اى داود همانا ما
تو را خلیفه در زمین قرار دادیم ] .اه

و این درجه از والیت یک نوع وراثتى است بمضمون" العلماء ورثة األنبیاء" [علماء وارثان پیامبرانند] از انبیاء علیهم

السالم به علما و مؤمنین و تابعین آنها رسیده" فان من االولیاء من یرث ابراهیم و موسى و عیسى" [همانا کسانى

که از ابراهیم و موسى و عیسى والیت ارث بردند از اولیاءاند] .و ممکن است یکى از علما امت مرحومه بواسطه

استکماالت علمیه و عملیه در این گونه از والیت عامه که برحسب وراثت از انبیاء رسیده درجه خاتمیت حاصل

نموده و بخاتم االولیاء ملقب باشد ،چنانچه کملین از مجتهدین را که اطاعت تمامى مردم بر آنها الزم است این

درجه از والیت حاصل است و والیت هر یک از عرفا نیز از این قبیل است وقتى برحسب درجه باطنى فقط ،درصورتى

که

داراى فضائل صور یه و جامع درجه اجتهاد ظاهرى نباشد.
و اما مقصود از والیت خاصه در مقابل والیت عامه بدین معنى ،عبارت است از والیت مخصوصى که هیچ کدام از

انبیاء و اولیاء را آن درجه از والیت حاصل نیست و مخصوص مقام محمدى صلوات هللا علیه است و این والیت

حاصل نیست مگر براى حضرت ختمى مرتبت و ائمه اثنى عشر صلوات هللا علیهم اجمعین .و در این والیت خاصه
محمدى حضرت حجت صاحب االمر صلوات هللا علیه را خاتم االولیاء گویند که خاتم والیت خاصه محمدى است.

و تارة والیت را قسمت مى نمایند بر والیت مطلقه و مقیده و از هر یک از مطلق و مقید نیز معانى متعدده اراده
نمایند" والیت مطلقه"

یعنى مظهر یة جمیع اسماء و صفات الهیه و مظهر یة اسم اعظم و مرآت جمیع موجودات بدون آنکه محدود به
حدى باشد و حضرت امیر المؤمنین سید الموحدین صلوات هللا علیه را در والیت به این

معنى ،خاتم االولیاء گویند ،و" والیت مقیده" در مقابل این مطلقه آن است که مظهر اسم مخصوص و محدود به

حد معین باشد .و در معنى والیت مطلقه بدین معنى همان والیت خاصه محمدى است و والیت مقیده همان والیة
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عامه که در عموم مؤمنین بود؛ و نیز والیة مطلقه گویند و از آن مطلق والیة را اراده نمایند مانند نبوت مطلقه و نبوت

خاصه ،و این والیة مطلقه معنى کلى است که تمامى والیتها از جزئیات او است و حضرت عیسى على نبینا و علیه
السالم را در والیة مطلقه بدین معنى خاتم االولیاء گویند که ولى دیگر بعد از او نیست و این است معنى قول محیى

الدین که در موضعى گوید ":الختم ختمان ختم یختم هللا به الوالیة مطلقا و ختم یختم هللا به الوالیة المحمدیة فاما
ختم الوالیة على اإلطالق فهو عیسى إلى أن قال فینزل فی آخر الزمان وارثا خاتما ال ولی بعده فکان اول هذا االمر

نبی و هو آدم و آخره نبی و هو عیسى" [ختم دو ختم است :ختمى که خداوند با آن والیت را به طور مطلق خاتمه
مى دهد و ختمى که خداوند با آن فقط والیت محمدیه را خاتمه مى دهد .و اما ختم والیت مطلق ،او عیسى است

...

تا آنجا که مى گوید :پس نازل مى شود در آخر الزمان بعنوان وارث و خاتم و بعد از او ولى دیگرى نخواهد بود پس

اول این امر (والیت) پیامبر بود یعنى آدم علیه السالم و آخر آن هم پیامبر خواهد بود یعنى عیسى علیه السالم
(پس عیسى علیه السالم خاتم والیت است به اعتبار آمدن او در آخر الزمان بعد از امام عصر علیه السالم)].

و در مورد دیگر نزدیک به همین عبارت باز گوید« :و أما ختم الوالیة العامة الذی ال یوجد بعهده ولی فهو عیسى»؛
[ «و اما ختم والیت عامه اى که در زمان او ولیى نخواهد بود عیسى است»] و نیز در مورد دیگر گوید« :و کان من

جملة ما فیها الوالیة العامة و لهذا بدء بآدم فختمها هللا بعیسى فکان الختم یضاهی البدء»؛ [و اما از جمله کسانى
بود که صاحب والیت عامه بودند و لذا خداوند آن را به آدم شروع کرد و به عیسى ختم نمود پس ختم هماهنگ با

ابتداست»] و مقصود محیى الدین از والیة عامه همان والیت مطلقه است بعد از تعمق در این موارد یقینا رفع
تناقض از عبارات عرفا خواهد شد.

فصل هشتم [در مناقب امام جعفر صادق علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت ابى عبد هللا امام جعفر صادق صلوات هللا علیه است که آن نور مطهر در مدینه

طیبه در سال هشتاد و سیم هجرى عالم طبیعت را با قدوم خود منور نمود .مادر آن حضرت ام فروه ،دختر قاسم
بن محمد بن ابى بکر است و قاسم خود پسر خاله حضرت سید سجاد و مادرش دختر یزدجرد بن شهر یار خواهر

شهربانو بود .بالجمله حضرت صلوات هللا علیه در پانزدهم رجب المرجب در سنه یک صد و چهل و هشت هجرى

در مدینه منوره به عالم روحانیات در پیوست و جسد انورش در قبرستان بقیع در جوار پدر و عم بزرگوار مدفون
گشت

قال الشیخ محیى الدین:
" و على استاد العالم و" سند" الوجود مرتقى المعارج و منتهى الصعود ،البحر المواج األزلی و السراج الوهاج األبدی،

ناقد خزائن المعارف و العلوم محتد العقول و نهایة الفهوم ،عالم األسماء دلیل طرق السماء ،الکون الجامع الحقیقی

و العروة الوثقى الوثیقى برزخ البرازخ و جامع األضداد نور هللا بالهدایة و اإلرشاد ،المستمع القرآن من قائله الکاشف
ألسراره و مسائله ،مطلع شمس األبد جعفر بن محمد علیه صلوات هللا الملک األحد" حاصل الترجمة :تحیات

زاکیات از لسان استعداد جمیع موجودات بر آن استاد عوالم بشر یه و مروج علوم ائمه اثناعشر یه باد که آن سند

عالم
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وجود در ارتقاء معارج شهود به آخر ین درجه مدارج بشر یة صعود نموده و خود بحر مواج علوم ازلى است و سراج

وهاج انوار ابدى صراف گنجینه هاى معارف و علوم است و اصل اصیل عقول و منتهاى دانش فهوم؛ داننده حقیقت

اسماء الهى است و نماینده طرق سماوات کما هى حقیقت جامعه جمیع حقائق و مرآت جهان نماى تمام رقائق،

حبل المتین سبیل نجات عروةالوثقاى طر یق مواالت برزخ برازخ و جامع حقایق اضداد ،نور باهر و وسیله هدایت و

ارشاد ،کاشف اسرار مسائل ،شنونده قرآن از نفس قائل مطلع شمس ابد ،جعفر بن محمد علیه صلوات هللا الملک
األحد.

الشرح [استاد عالم ]
و على استاد العالم این کلمه اشاره است بر افادات ظاهر یه و تعلیمات صور یه آن حضرت که تمکن و استقرار جمیع
قواعد شرعیه بسبب افاضات آن حضرت بحصول پیوست ،چنانچه لئالى آبدار و جواهر اخبار ائمه اطهار به اندازه

از محفل شر یف آن بزرگوار در میان مردم منتشر شد که طر یقه اثنا عشرى را مذهب جعفرى نام نهادند و در

خصوص افاضات نورانیه آن حضرت شیخ مفید گوید ":و نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الرکبان و انتشر

ذکره فی البلدان و لم ینقل عن أحد من أهل بیته العلماء ما نقل عنه و ال نقلوا عنهم کما نقلوا عن أبی عبد هللا
علیه السالم فإن أصحاب الحدیث

قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختالفهم فی اآلراء و المقاالت فکانوا أربعة آالف رجل من أصحابه"

انتهى[ .و مردم از علوم به حدى از او نقل کرده اند که (کاغذهایش) به اندازه قد یک شتر مى رسد و نام او در تمام
شهرها منتشر گشته و از هیچ کدام از علماى خویشاوند او به اندازه او نقل نشده است و مردم از آنها به اندازه اى

که از ابى عبد هللا علیه السالم نقل کرده اند ،نقل نکرده اند و همانا اصحاب حدیث اسم راویان ثقه اى که در عین

اختالف آراء و سخنانشان ،از او نقل حدیث کرده اند ،جمع کرده اند و تعداد آنها به چهار هزار مرد که همه از
اصحابش بودند رسیده است ].

یعنى روات اخبار به مثابه اى که از آن حضرت نقل احادیث نموده اند هرگز بدان مثابه از ائمه دیگر نقل احادیث

نکرده اند چنانچه شماره ثقات از روات و مستفیضین محفل آن حضرت باتفاق اصحاب خبر کمتر از چهار هزار نفر
نبوده.

محتد العقول محتد مانند منزل بمعنى اصل است چنانچه سابقا ذکر شد و حاصل آن است که آن حضرت اصل

دانش ها و نهایة فهمها است چه عقول بشر یه در مقام ادراک حقائق ،از ادراک [در حد] مرتبه آن حضرت باالتر
تجاوز نتوانند نمود ز یرا که مقام آن حضرت که مقام والیة است

نهایت دانش بشرى است.
الکون الجامع الحقیقى گویند :الکون اسم لما حدث دفعة کانقالب الماء هواء و عند أهل النظر مرادف للوجود المطلق

العام و عند أهل التحقیق عبارة عن وجود العالم من حیث هو عالم؛ [کون اسمى است براى آنچه یک دفعه بوجود
مى آید مثل تبدیل شدن دفعى آب به هوا و نزد اهل نظر مترادف" وجود مطلق عام" است و نزد اهل تحقیق عبارت

است از وجود عالم از آن جهت که عالم است (نه از آن جهت که مثال مخلوق است یا واجب بالغیر است یا
خصوصیت دیگرى دارد)] .به هر تقدیر مقصود از کون جامع حقیقى سعه وجودیه مقام خالفت است ،ز یرا که مقام
خالفت جامع جمیع منازل اسمائیه و داراى تمام مراتب است چنانچه اشاره بدین نکته مرة بعد اخرى مذکور شد و
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نیز بواسطه جامعیت جمیع مراتب ،داراى مظاهر اسماء و صفات متقابله مانند قهر و لطف و غضب و رحمت و
ظاهر و باطن و اول و آخر و غیر آنها خواهد بود

و بدان جهت چنانچه آن مقام را" کون جامع" گویند جامع اضداد نیز نامند.
[برزخ البرازخ ]
برزخ البرازخ .البرزخ ،العالم المشهور بین عالم المعانی المجردة و األجسام المادیة و العبادات تتجسد بما یناسبها

اذا وصل إلیه و هو الخیال المنفصل و أیضا البرزخ هو الحائل بین الشیئین و یعبر به عن عالم المثال أعنى الحاجز

بین االجسام الکثیفة و عالم االرواح المجردة عن الدنیا و اآلخرة البرزخ الجامع هو الحضرة الواحدیة و التعین األول

الذی هو اصل البرازخ کلها فلهذا یسمى البرزخ األول االعظم و األکبر کذا قال الشر یف الجرجانی [برزخ عالمى است

مشهور بین عالم معانى مجرد و اجسام مادى و عبادات وقتى به آنجا مى رسند در قالب صورتهایى متناسب با خود

در آنجا متجسد مى شوند و آن همان خیال منفصل است و همچنین برزخ به حائل بین دو چیز گفته مى شود و
با آن کلمه از عالم مثال که حاجز بین اجسام فشرده و عالم ارواح مجرده از دنیا و آخرت است تعبیر مى شوند (مراد

از ارواح مجرده در اینجا مجردات برتر از عالم مثال هستند) ".برزخ جامع" حضرت واحدیت و تعین اولى است که
آن اصل تمام برزخ هاست و به این خاطر به برزخ اول اعظم و اکبر نامیده مى شود ،شر یف جرجانى چنین گفته

است ]

بالجمله چنانچه معلوم شد برزخ در لغت حاجز و حاجب ما بین دو چیز را
گویند و در اصطالح عرفا عالم مثال مطلق را که واسطه است فى مابین عالم تجرد و عالم تجسم برزخ گویند ،و در

لسان صاحب حکمة اشراق شهاب الدین سهروردى و سایر اشراقیین نیز عالم اجسام را برزخ نامند و در این مورد

بخصوص مقصود از لفظ برزخ البرازخ اصالت در حقیقت و اولویة [اولیت ] تعین و جامعیت آن حضرت است جمیع

مراتب را کما مر غیر مرة.

المستمع القرآن من قائله اشاره است بحدیث معروفى که از حضرت صادق صلوات هللا علیه روایت نموده اند که

فرمود" ما زلت اکرر هذه اآلیة حتى سمعتها من قائلها" به قدرى این آیه را تکرار کردم تا آنکه آن را از گوینده اش
شنیدم.

فصل نهم [در مناقب العبد الصالح موسى بن جعفر علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت ابى الحسن
العبد الصالح موسى بن جعفر علیهما السالم است که در سنه یک صد و بیست و هشت هجرى در منزل ابواء در

هفتم شهر صفر المظفر از حمیده بربر یه یا اندلسیه متولد شد و در سال یک صد و هشتاد و سه هجرى در ششم
شهر رجب المرجب در بغداد در حبس سندى بن شاهک ملعون مسموما به درجه علیه شهادت فائز شد و در مقابر
قر یش که قبرستان اشراف آن جماعت بود در باب التین که فعال ز یارتگاه مؤمنین و مسلمین است مدفون شد و از

عمر آن بزرگوار پنجاه و پنج سال گذشته بود در قاموس گوید :األبواء موضع قرب ودان [ابواء مکانى است نزدیک

ودان ] و در مجمع البحر ین آورده :االبواء بفتح اوله و سکون ثانیه
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و المد اخیرا؛ مکان بین الحرمین على المدینة نحوا من ثالثین میال نقل أنه مولد ابى الحسن موسى و فیه قبة آمنة

ام النبی سمی بذلک لتبوء السیل و نزوله فیه؛ [ابواء بفتح حرف اول و سکون حرف ثانى و مد آخر؛ مکانى است بین
دو حرم مکه و مدینه 30 ،میل مانده به مدینه که منقول است که محل تولد ابى الحسن موسى (بن جعفر علیه

السالم) است و در آنجا محل دفن آمنه مادر پیامبر (صلوات هللا علیه) است به این نام نامیده شده به خاطر سراز یر

شدن سیل به سوى آن منطقه ] .قال الشیخ محیی الدین:

" و على شجرة الطور و الکتاب المسطور و البیت المعمور و السر المستور و آیة النور ،کلیم أیمن اإلمامة منشاء

الشرف و الکرامة ،نور مصباح االرواح ،جالء زجاجة األشباح ،ماء التخمیر االربعین غایة معراج الیقین ،إکسیر فلزات

العرفاء ،معیار نقود األصفیاء ،مرکز األئمة العلویة ،محور الفلک المصطفویة ،اآلمر للصور و األشکال بقبول االصطبار
و االنتقال ،النور األنور موسى بن جعفر علیه صلوات هللا العلی األکبر"

تحیات زاکیات از ساکنین عوالم قدس بر حقیقت شجره طور و باطن کتاب مسطور و رکن اعظم بیت معمور و سر

الهى مستور و مصداق آیه نور باد ،که وادى ایمن امامت را مظهر موسى کلیم است و در یاى شرف و بزرگى را منبع

و جرثوم کر یم ،نور مصباح بسائط ارواح ،جالء زجاجه اجساد و اشباح ،ماء تخمیر اربعین صباح ،نهایت معراج دانش
و یقین ،اکسیر فلزات عارفین و نقود اصفیا را معیار ،هفتمین مرکز امامت ائمه علویه ،محور فلک خالفت مصطفویه،

فرمان فرماى صور و اشکال بقبول سکون و سرعت انتقال ،نور انور ،موسى بن جعفر علیه صلوات هللا العلى االکبر"

الشرح [خلیفة هللا کتاب مسطور الهى ]
و على شجرة الطور و الکتاب المسطور آه [الخ ] صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى قدس هللا رمسه در

کتاب مفاتیح گوید :إن اإلنسان الکامل حقیقة واحدة و له اطوار و مقامات و درجات کثیرة فی القیود و اسامی مختلفة
و له بحسب کل طور و مقام اسم خاص" [همانا انسان کامل حقیقت واحدى است که اطوار و مقامات و درجات

فراوانى از جهت قیود دارد و اسامى مختلفى دارد که هرکدام به حسب یک طور یا مقام خاص است ] و نیز در مورد

دیگر گوید ":النفس اإلنسانیة من شأنها أن تبلغ إلى درجة یکون جمیع الموجودات اجزاء ذاتها و تکون قوتها ساریة

فی الجمیع و یکون وجودها غایة الکون و الخلیقة" [شأن نفس انسانى به گونه اى است که مى تواند به درجه اى
برسد که تمام موجودات اجزاى ذات او گردند و قدرت او در تمام موجودات سر یان یابد و وجود او نهایت وجود و

خلیفه (خداوند) گردد] .و در موضع آخر گوید ":و اعلم أن الباری تعالى وحدانی الذات فی أول األولین و خلیفة هللا
مرآتی الذات فی آخر اآلخر ین کما بدأکم تعودون فالله

سبحانه رب األرض و السماء و خلیفة هللا مرآت یظهر فیها األسماء و یرى بها صور جمیع األشیاء" [بدانکه بارى
تعالى وحدانى الذات در اول االولین است و خلیفة هللا مرآتى الذات در آخر اآلخر ین (انسان کامل که خلیفة هللا

است تا آخر آیه صفات الهى است) همان گونه که شما را در ابتدا ایجاد کرد برمى گردید پس خداوند سبحان
پروردگار زمین و آسمان است و خلیفة هللا آینه اى که در آن اسماء ظاهر مى گردند و در آن صورتهاى تمام اشیاء

دیده مى شود]

بالجمله جماعت عرفا و اهل وحدت را عقیدت چنان است که مراتب تمامى موجودات در قوس نزول از تعینات

نفس رحمانى و حقیقت والیت است ،و در قوس صعود حقیقت انسان کامل داراى جمیع مظاهر و جامع جمیع

مراتب است پس تمامى حقائق عقالنیه و رقائق برزخیه آنها که گاهى به عقل و گاهى به شجره [درخت طوبى ] و
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گاهى به" کتاب مسطور" به عبارات و اسامى مختلفه مذکور مى شود ،تماما نفس حقیقت انسان کامل و از اجزاء

ذات او هستند و در واقع حقیقت انسان کامل است که برحسب هر درجه اى

از درجات ،تعین خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بدین جهت حقیقت انسان کامل را حائز است آثار تمامى

آن تعینات را بر حقیقت خود اسناد دهد چنانچه در خطب منتسبه به حضرت امیر المؤمنین و سید الموحدین

آورده اند ":انا آدم األول انا نوح االول انا آیة الجبار انا حقیقة االسرار انا صاحب الصور انا ذلک النور الذی اقتبس

موسى منه الهدى انا صاحب نوح و منجیه انا صاحب ایوب المبتلى و شافیه إلى غیر ذلک من األخبار و اآلثار" [من
آدم اولم ،من نوح اولم منم آیت جبار ،منم حقیقت اسرار ،منم صاحب صورتها ،منم این نورى که موسى از آن

اقتباس هدایت کرد ،منم مصاحب نوح و نجات دهنده او منم مصاحب ایوب مبتال و شفادهنده او و غیر از این از

اخبار و آثار].

ماء التخمیر االربعین اشاره بر حدیث معروف است" إنی خمرت طینة آدم بیدی اربعین صباحا" مقصود آن است

که وجود و حیات جمیع موجودات به مقتضاى

قوله تعالى" و جعلنا من الماء کل شیئی حى" با سر یان ماء والیت است که به منزله هیولى و مشابه ماده سارى در

جمیع موجودات است ولى باید دانست که مراد از سر یان والیت سر یان وجود منبسط و نفس رحمانى و فیض
مقدس است که آن را برحسب اصطالح بعضى والیت نام نهاده اند.

[نهایت معراج یقین ]
غایة معراج الیقین الیقین عند اهل الحقیقة رؤیة العیان بقوة االیمان ال بالحجة و البرهان و قیل مشاهدة الغیوب
بصفاء القلوب و مالحظة االسرار بمحافظة األفکار و قیل هو طمأنینة القلب على حقیقة الشی ء .یقال یقن الماء فی

الحوض إذا استقر فیه ،و قیل الیقین ارتفاع الر یب فی مشهد الغیب قال هللا تعالى کال لو تعلمون

علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین [یقین نزد اهل حقیقت مشاهده عیانى با قوت ایمان است نه

(رسیدن به حقایق) با حجت و برهان و گفته شده (یقین) مشاهده غیوب است با صفاى قلوب و مالحظه اسرار است

به وسیله حفظ افکار و گفته شده آن طمأنینه قلب است بر حقیقت شی ء و گفته مى شود «یقن الماء فی الحوض»

وقتى آب در آن حوض مستقر شده باشد و گفته شده یقین از بین رفتن شک است در محل مشاهده غیب .خداى

تعالى فرمود« :نه چنین است اگر به علم الیقین مى دانستند هرآینه جهنم را مى دیدند سپس به تحقیق که آن را

به عین الیقین مى دیدند]

گفت پیغمبر صباحى ز ید را

کیف اصبحت اى رفیق با صفا

گفت عبدا مؤمنا باز اوش گفت

کو نشان از باغ ایمان گر شکفت

گفت مردم چون ببینند فرشیان

من ببینم عرش را با عرشیان

الى ان قال:
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هین بگویم یا فروبندم نفس

لب گز یدش مصطفى یعنى که بس

اآلمر للصور و األشکال اشاره است بر اینکه حکم انسان کامل و خلیفة هللا در صورت و هیوالى عالم طبیعت نافذ

و مجرى است و هیوالى عنصرى برحسب اراده او مى تواند خلع صورتى نموده و لبس صورت جدید نماید مانند
عصاى حضرت موسى على نبینا و علیه السالم که صورت جمادى را برحسب اراده حضرت موسى خلع نموده صورت

حیوانیه پوشید و به شکل اژدها برآمد.

صدر المتألهین شیرازى مى گوید :من صفی مرآت قلبه بمصفاة العبودیة و ازال عن وجه نفسه بمصقلة الطاعات

نقوش الکائنات تصیر ذاته کمرآة مجلوة یحاذی بها شطر الحق فانعکس علیها الملک و الملکوت و فاض علیها قدس

الالهوت و مات عن غیر هللا و نفسه و هواه فینفذ حکمه و استجاب دعائه فیتکرم بکرامة التکوین و لهم فیها ما

یدعون و لکم فیها ما تشتهی أنفسکم و أنتم فیها خالدون [هرکه آینه قلبش را با صفادهنده عبودیت صفا دهد و
از روى نفسش نقشهاى کائنات را به وسیله صیقلى دهنده طاعات پاک کند ،ذات او مانند آینه اى روشن و شفاف

مى گردد که در مقابل روى حق قرار داده شده ،پس در آن ملک و ملکوت نمایان مى گردد و قدس الهوت در آن

جلوه مى کند او و نفس و هوایش از غیر هللا مى میرد پس حکم او را جارى مى کند و دعاى او را مستجاب مى نماید

و به کرامت تکوینى گرامى مى گردد و براى ایشان (اهل فنا) است در آن (حالت) هرچه بخواهند و براى شماست
هرچه نفوستان اشتها کند و شما در آن جاودانانید].

فصل دهم [در مناقب على بن موسى الرضا علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت رضا على بن موسى صلوات هللا و سالمه علیه است که در سال یک صد و چهل

و هشت هجرى در یازدهم شهر ذی قعدة الحرام در مدینه منوره بعالم ناسوت قدم گذارد و نام مادر آن حضرت را
جمعى ام البنین و بعضى خیزران ضبط کرده اند و در سنه دویست و سه هجرى در هفتم یا آخر شهر صفر المظفر

مسموما به درجه شهادت رسید در قر یه سناباد در قبه که فعال ز یارتگاه شیعیان و دوستان است مدفون شد از عمر

شر یفش پنجاه سال گذشته بود قال الشیخ محیى الدین:

" و على سر اإللهی و الرائی للحقائق کما هی ،النور الالهوتی و اإلنسان الجبروتی و االصل الملکوتی و العالم الناسوتی
مصداق العلم المطلق و الشاهد الغیبی المحقق ،روح االرواح ،حیوة االشباح ،هندسة الموجود التیار فی نشأت الوجود

کهف النفوس القدسیة ،غوث االقطاب اإلنسیة ،الحجة القاطعة الربانیة ،محقق الحقائق االمکانیة ،ازل االبدیات و
ابد االزلیات الکنز الغیبی و الکتاب الالر یبی ،قرآن المجمالت األحدیة ،فرقان المفصالت الواحدیة ،ام الورى ،بدر

الدجى علی بن موسى الرضا علیه و على آبائه الصالة و السالم"

تحیات زاکیات از تمامى موجودات بسر مستتر الهى ،و داناى حقائق اشیاء کما هى ،نور ذاتى عالم الهوت ،و انسان
عقالنى عوالم جبروت ،اصل نفوس عالم ملکوت ،خود عالم کلى ناسوت ،مصداق علم مطلق ،شاهد غیبى محقق،

روح مجردات و ارواح حیوة سار یه در اشباح ،هندسه عوالم موجود ،بحر مواج نشأت وجود ،کهف نفوس قدسیه ،و

معین اقطاب انسیه* حجت قاطعه ربانى ،محقق حقائق امکانى ،مظهر اسم هو االول و ابتداى ابدیات و مرآت اسم

هو اآلخر و انتهاى ازلیات ،کنز مخفى غیبى و حقیقت کتاب ال ر یبى ،قرآن جمع الجمع احدیه ،فرقان مفصالت نشئه
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واحدیه منشأ و محل قبول فیوضات ،مکمل و مربى جمیع ظهورات ،بدر دجاى لیل طبیعت على بن موسى الرضا
علیه و على آبائه الصالة و السالم.

الشرح:
معانى عوالم الهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت سابقا گذشت که عالم واجبى را الهوت گویند و عالم عقول را

جبروت و نشئه نفوس کلیه را ملکوت و عالم ملک و شهادت را ناسوت نامند .ابن ابى جمهور احسائى در کتاب

مجلى تمامى اسامى این عوالم را که بالفاظ و عبارات مختلفه مذکور مى شوند مفصال ذکر نموده و آن اسامى همین

است عالم جبروت و ملکوت و ملک عالم عقول و نفوس و اجسام ،عالم غیب ،عالم ظاهر ،حضرة احدیة ،حضرة

واحدیت ،حضرة ربوبیة ،حضرة کونیة ،حضرة والیة ،حضرة نبوت ،حضرة رسالت ،عالم ذات ،عالم صفات ،عالم افعال،
جثه ذات ،جثه صفات ،جثه افعال ،توحید وجودى ،توحید صفاتى ،توحید افعالى ،حقیقت ،طر یقت ،شر یعت،

مرتبه ذات ،حضرت وجود مطلق صرف ،حضرة اسمائیه ،مرتبه واحدیت ،حضرت جبروت ،مرتبه ارواح مجرده و عالم
مثال ،حضرة ناسوت و عالم ملک و شهادة ،کون جامع و انسان کامل که خلیفة هللا است و صورت جمعیت کل و

مظهر جمیع مراتب و االنسان الجبروتى.
[انسان جبروتى و آدم روحانى ]

مراد از انسان جبروتى انسان عقالنى و آدم روحانى است و تفصیل این اجمال بدین منوال است :جمعى از حکماء

قدیم یونان را عقیدت آن بود که هر نوعى از انواع طبیعت جسمانیه را در عالم عقول مجرده یک فرد مجرد عقالنى
موجود است که این افراد جسمانیه بحسب واقع مظاهر و رقائق آن حقائق عقالنى هستند و در ظل تربیت و افاضات

او واقع شده اند ،چنانچه یکى از دانشمندان آنها گوید ":إن ذاتا روحانیة القت إلی المعارف فقلت من انت فقال انا
طباعک التام" [همانا ذاتى روحانى معارف را بر من القا کرد گفتم تو کیستى؟ گفت :من طباع تام توام ] .و ابن ابى
جمهور احسائى در کتاب مجلى بعد از حکایت این عقیدت از سقراط و فیثاغورس و افالطون و غیر آنها گوید" و

حکى افالطون اإللهی عن نفسه أنه ربما یصیر فی بعض األحوال بحیث یخلع البدن و یصیر مجردا عن الهیولى" آه

[الخ ] حاصل آنکه افالطون گوید« :در بعضى از اوقات حالت تجردى بر من روى مى دهد که بدن عنصرى را از خود

خلع نموده و از قید طبیعت و سجن هیولى آزاد مى گردم در آن حالت تجرد یک نوع فرح و انبساطى و یک قسم
تأللؤ و صفائى در ذات من حاصل مى شود که بسیار عجیب است و در آن حالت بر عوالم مجرده ارتقا نموده گلشن

عالم مفارقات نور یه را مشاهده مى کنم و قوة بشر یه را از شهود آن انوار الهیه عجزى نمودار شده بعالم فکرت

مراجعت مى کنم و فى مابین من و شهود آن انوار عظیمه خیاالت فکر یه حائل و حاجب گردیده مرا از مشاهده آن

انوار بازمى دارد" انتهى.

بالجمله این انوار مجرده را انوار قاهره و انوار اسفهبدیه و عقول عرضیه و صیاصى معلقه و مثل افالطونیه و ارباب

انواع مى گویند و جمعى از پیشینیان عجم نیز که آنها را" یزدانیان" و" آذر هوشنگیان" گویند همین عقیدت را
داشته اند چنانچه گویند" اخشیجان" چهارگانه را جداجدا پرورنده است از نورستان عقول که این فرشته را پروردگار
و" پروردگارگونه" و" دارا" و" داراى گونه" گویند و بتازى" رب النوع" خوانند و چنین پیوستگان دیگر ،یعنى هر نوع را"

ربیست" از" گیتى نور" .انتهى.

صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى در شواهد ربوبیه از کتاب اثولوجیاى ارسطو که معلم اول لقب دارد

حکایت نماید" المیمر الرابع فی أن وراء هذا العالم سماء و ارض و بحر و حیوان و نبات و انسان سماویون و کل من
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فی هذا العالم سماوی و اإلنسان الحسی إنما هو ضم لإلنسان العقلی و االنسان العقلی روحانی و جمیع اجزائه

روحانیة و نیز گوید :إن هذا العالم الحسی کله انما هو صنم و مثال لذلک العالم فان کان هذا العالم حیا فبالحری

أن یکون هذا العالم اتم تماما و اکمل کماال ألنه هو المفیض على هذا العالم" [میمر چهارم :درباره اینکه ،وراى این
عالم آسمان و زمین و در یا و حیوان و گیاه و انسان آسمانى وجود دارد و هرچه در آن عالم است آسمانى است و
انسان حسى به انسان عقلى متصل است و انسان عقلى روحانى است و تمام اجزایش روحانى است" و نیز گوید:

همانا این عالم حسى همگى مثال آن عالم است پس اگر این عالم زنده است باید گفت آن عالم بسیار تمام تر و

کامل تر است (و زنده تر است) چون اوست که به این عالم فیض مى رساند"] یعنى این عالم جسمانى تماما رقائق

و امثالند از براى آن حقائق عقالنى و تمامى فیوضات عوالم جسمانیه از افاضات عوالم روحانیه است.

ابن ابى جمهور احسائى در ترتیب وجود ظهورات ارباب انواع عبارت مبسوطى آورده و گوید ":فالحق تعالى و جل

ذکره حین توجه إلى ایجاد العالم رسم اوال صورة الموجودات کلها فی عالم العقول رسما کلیا اجمالیا ثم انتقش عنه

بطر یق الفیض إلى الواح عوالم النقوش نقشا تفصیلیا ثم اوجد عالم األجسام مطابقا لما فی العالمین فعالم األجسام

و ما فیه من الموجودات و المخلوقات یکون عکس الصور التی فی عالم العقول و ما فیه من المجردات و عالم العقول

و المجردات یکون عکس عالم األسماء و الصفات و عالم األسماء و الصفات یکون عکس عالم الذات و ما فیها من

الکماالت إن شئت قلت هذا بالنسبة إلى الملک و الملکوت و الجبروت و األسماء و الصفات و الذات" [پس حق

متعال که برتر است یاد او وقتى متوجه ایجاد عالم شد اوال صورت تمام موجودات را در عالم عقول به صورتى کلى

و اجمالى رسم کرد ،سپس از طر یق فیض (اینجا بجاى فاعلیت یا علیت ،فیض بکار رفته که شبیه اصطالح عرفا

یعنى تجلى است) نقش جزئى و تفصیلى را از آن نقوش کلى بر لوح هاى عوالم نقوش (عوالم مثالى) نقش زد ،پس

از آن جهان اجسام را مطابق آنچه در دو عالم قبلى بود بوجود آورد پس عالم اجسام و هرچه در آن است عکس
صورتهایى است که در عالم عقول و موجودات مجرد آن وجود دارد و عالم عقول و مجردات عکس عالم اسماء و

صفات مى باشد و عالم اسماء و صفات عکس عالم ذات و کماالت آن است پس اگر بگویى این (تطابق) نسبت به

ملک و ملکوت و جبروت و اسماء و صفات و ذات برقرار است به واقع رسیده اى ].

حاصل مقصود آنکه تمامى موجودات عالم طبیعت ملکوتى و تماثیل حقائق عالم نفوس است و حقائق عالم نفوس
تماثیل و عکوس و اظالل عقول مجرده و ارباب انواعند بواسطه اینکه مقصود صاحب مجلى از عالم عقول منحصر

بر عقول طولیه نیست بلکه عقول طولیه و عرضیه هر دو داخل در مرادند بالجمله عالم عقول و ارباب انواع نیز

اظالل اسماء و صفاتند انتهى.
[تعلیم اسماء الهى ]

محقق فیض اعلى هللا مقامه در تفسیر صافى در بیان" و علم آدم األسماء کلها" چنین گوید ":لیس المراد بتعلیم

األسماء تعلیم األسماء الدالة على معانیها فحسب کیف و هو راجع إلى تعلیم اللغة و لیس هو علما یصلح ألن یتفاخر

به على المالئکة و یتفضل به علیهم بل المراد باألسماء حقائق المخلوقات الکائنة فی عالم الجبروت المسماة عند

طائفة بالکلمات ،عند قوم باألسماء و عند آخر ین بالعقول و بالجملة أسباب فی وجود الخالئق و ارباب انواعها التی
بها خلقت و بها قامت و بها رزقت فإنها أسماء هللا تعالى ألنها تدل على هللا بظهورها فی المظاهر داللة االسم على

المسمى إلى أن قال و إلى هذا اشیر فی الحدیث القدسی الذی یا آدم هذه اشباح أفضل خالئقی و بر یاتی هذا محمد

و أنا الحمید المحمود فی فعالی شققت له اسما من اسمی و هذا علی و أنا العلی العظیم شققت له اسما من اسمی
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إلى آخر الحدیث فإن معنى االشتقاق فی مثل هذا یرجع إلى ظهور الصفات و إنباء المظهر عن الظاهر فیه" انتهى
ما أردنا من کالمه

بالجملة حاصل مقصود آنکه مراد واجب تعالى شأنه از تعلیم اسماء بر حضرت آدم شناساندن حقائق مجرده و

ارباب انواع است که آنها را به اعتبارى عقول مجرده و به اعتبارى ارباب انواع و به اعتبارى اسامى واجبى مى نامند

و آن حقایق در واقع و نفس االمر برحسب ادله عقلیه و نقلیه باطن حقیقت نبوت و والیت اند و آن حقایق اسباب

وجود و تربیت و افاضه بر مخلوقاتند و مقصود واجب تعالى شأنه نه چنان است که تعلیم الفاظ اسامى را نموده
باشد ،ز یرا که تعلیم لغات علمى نیست که سبب شرافت و فضیلت حضرت آدم باشد ،بر سایر مالئکه مجرده و

حقایق علویه و این اشتقاقى که در حدیث شر یف مذکور است [که محمد صلى هللا علیه و آله از حمید و محمود و

على علیه السالم از على و عظیم از اسامى خداوند مشتق شده ] کنایه است از اینکه این مظاهر هر یک بایست به

اندازه خود داراى صفات واجبى تعالى شانه باشند که خبر از آن حقیقت ظاهره بدهند مانند مناسبتى که فى مابین

مشتق و مشتق منه موجود است و از جمله متأخر ین حکیم سبزوارى اعلى هللا مقامه گوید ":و عندنا المثال

األفالطونی لکل نوع فرده العقالنی کل کمال فی الطلسم وزعه من جهة بنحو أعلى جمعه" یعنى ":مثال افالطون در
نزد ما عبارت است از حقیقت عقالنیه هر نوعى از انواع طبیعیه که آن فرد عقالنى جمیع کماالتى را که در طلسم

یعنى در افراد منتشره موجود است به طور جمعیت و بساطت دارا است" پس انسان عالم جبروت عبارت است از

آن فرد عقالنى این نوع انسانى که تمامى کماالت افراد این نوع را به طور بساطت و جمعیت داراست بلکه افاضه

جمیع کماالت نوعیه در این عالم ناسوت از جانب اوست و آن حقیقت عقالنى را" رب النوع" و" حقیقت محمدیه"

و اسامى دیگر اطالق کنند و مظهر جامع او در این نشئه ناسوت" انسان کامل" است که صاحب والیت و خلیفه
الهى است.

این چنین انسان که اسمش مى برم

من ز وصفش تا قیامت قاصرم

تذییل [حقیقت ارباب انواع و مالئکه ]
اعتقاد بوجود حقایق مجرده عقلیه تا به یک اندازه که آنها را سدنه [دربان ] و خادم درگاه الوهیة بدانیم محل اتفاق
جمیع ملل و ادیان است چنانچه آن حقایق را در شر یعت طاهره باسم" ملک" تعبیر آورده و از براى آنها اصنافى

مشخص نموده و به جهت هر صنف خدمت مشخص معین کرده اند چون مالئکه سماوى و مالئکه ارضى ملک

بحار و ملک امطار مالئکه رحمت و مالئکه غضب و ملک حامل وحى و ملک موکل بر ارزاق و ملک احیاء و ملک

اماته و قابض ارواح و غیر آنها بالجمله به همان ترتیبى که پیشینیان باسم رب النوع تعبیر آورده" رب النوع عقل""،
رب النوع عشق" "،رب النوع حسن" "،رب النوع در یا" "،رب النوع طوفان" "،رب النوع انسان" "،رب النوع حیوان" و

غیر آن ثابت کرده بودند در شر یعت طاهره نیز مفصل تر از آن بنام مالئکه وارد شده و آنچه در بعضى از فقرات

تورات مذکور است

که خدا به حضرت موسى یا ابراهیم یا غیر آن ظاهر شد مقصود ظهور مالئکه است که آن اوقات بالفظ رب تعبیر

مى آوردند .و در کتاب هللا مجید از حضرت عیسى على نبینا و علیه السالم روایت کند" إنی ذاهب إلى ابى و ابیکم
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و در مورد دیگر در انجیل گوید :من مى روم نزد پدر خودم که در سماوات است و مقصودش اتصال به حقیقت رب

النوع انسانى است که در واقع پدر معنوى موجودات است؛ ولى تعدى و تجاوز از حد این عقیدت چنانچه به جهت
جمهور عوام پیشینیان اتفاق افتاد آراء عقال و خواص را نیز هواهاى نفسانى خود نموده ،به جهت هر یک از آن ارباب

انواع بر این عوالم طبیعت صعود

و نزول و اختالط با مردم و مشاجرات با همدیگر معتقد شده و براى آنها چنانچه در کتاب تلماک به طور حکایت و

بزبان قصه روایت نموده هیاکل و پیکرکده ها بنا کردند و به تدر یج ازمنه صور و تماثیل خیالیه به جهت آنها تصور
نموده و مجسماتى از سنگ و طال و نقره و فلزات دیگر بر شکل زن ترتیب داده آنها را پرستش نمودند ،خارج از

شر یعت عقل و بیرون از قواعد نقل است ،چه آن عالیق عقلیه را بجز سفارت و رسالت و وساطت در افاضه فیوضاتى

که بدان مأمورند قدرت و اختیارى نیست چنانچه خداى تعالى شأنه در مواضع متعدده از کتاب هللا مجید

بدین دقیقه اشارت نموده و در بطالن زعم این جهال فرمودند :و جعلوا المالئکة الذین هم عباد الرحمن إناثا ال یعصون

هللا ما أمرهم و یفعلون من ذا الذی یشفع عنده إال بإذنه .

الشاهد الغیبی المحقق معانى مفردات این فقرات هر یک به مناسبت موردى در فصول ماضیه گذشت و اعاده آنها
مستلزم تکرار است اجماال باید دانست که تمامى این الفاظ اشاراتند بر اینکه حقیقت باطنه امام علیه السالم از

عوالم مجرده است که از ادراک حواس بشر یت غایب و مختفى است و آن حقیقت را باعتبار حضور و احاطه شاهد
غیبى گویند و به جهت دارا بودن آن حقیقت جمیع حقایق موجودات

را" کنز غیبى" بر آن اطالق نمایند و معانى فقرات دیگر و حقیقت غوث و قطب سابقا معلوم شد و الکتاب الالر یبى

در تفسیر صافى آورده روى العیاشى عن الصادق علیه السالم قال ":کتاب علی ال ر یب فیه إلى أن قال و المعنى أن

ذلک الکتاب الذی هو علی ال ر یب فیه و ذلک ألن کماالته مشاهدة من سیرته و فضائله منصوص علیها من هللا و
رسوله و اطالق الکتاب على اإلنسان الکامل شایع فی عرف اهل هللا و خواص أولیائه إلى أن قال الصادق علیه السالم

الصورة اإلنسانیة هی أکبر حجة هللا على خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده" [عیاشى از امام صادق علیه السالم

روایت کند که فرمود ":کتاب على [علیه السالم ] شکى در آن نیست"  ...تا آنجا که (عیاشى) گفت و معنى این

است که این کتاب که همان على است شکى در آن نیست و این بدین خاطر است که کماالت آن از باطن او مشاهده

مى شود و فضائل او با نص از خداوند و پیغمبر ثابت شده است و اطالق" کتاب" بر انسان کامل در عرف اهل هللا و

خواص اولیاء هللا شایع است  ...در ادامه (عیاشى) مى گوید صادق علیه السالم فرمود:

صورت انسانى بزرگتر ین حجت خداوند بر خلقش مى باشد و این همان کتابى است که به دست خود نوشته ].
بالجمله حقیقت انسان کامل را به لفظ کتاب عبارت آوردن در اصطالح اهل وحدت متعارف است و گذشته از لفظ

کتاب لفظ قرآن و فرقان و لفظ کلمه نیز بر آن حقیقت اطالق کنند چنان که مصنف گوید قرآن المجمالت األحدیة
و فرقان المفصالت الواحدیة محقق شر یف گوید ":القرآن عند أهل الحق هو العلم اللدنی اإلجمالی الجامع للحقائق

کلها و الفرقان هو العلم التفصیلی الفارق بین الحق و الباطل" [قرآن نزد اهل حق همان علم لدنى اجمالى است که
جامع همه حقایق است و فرقان علم تفصیلى که فارق بین حق باطل مى باشد].

حاصل مقصود آنکه آن حضرت داراى علوم لدنى اجمالى و صاحب علوم تفصیلى قدرى است ،هم صاحب مقام
لوح محفوظ و ام الکتاب است و هم داراى علوم لوح محو و اثبات.
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فصل یازدهم [در مناقب محمد بن على الجواد علیه السالم ]
در شرح فضائل حضرت ابى جعفر محمد بن على الجواد علیه الصالة و السالم است که در پانزدهم یا نوزدهم شهر

رمضان المبارک سنه یک صد و نود و پنج هجرى در مدینه طیبه متولد شد مادر آن حضرت به روایت شیخ مفید

از اهل نوبه بوده و سبیکه نام داشته و بعضى او را سکینه مر یسیه ضبط کرده اند بالجمله آن حضرت در عهد

معتصم عباسى در بیست و هشتم محرم دویست و بیست هجرى وارد بغداد شدند و در شهر ذى القعده ششم یا

سلخ آن ماه در همان سال دنیاى فانى را وداع نمودند .بعضى گویند که آن حضرت مسموما به درجه شهادت رسید.
شیخ مفید انکار این معنى نموده گوید:
" و لم یثبت بذلک خبر فاشهد به" (در این باره خبرى براى من ثابت نشده که بتوانم به آن شهادت دهم) بالجمله

جسد اطهر آن حضرت را در مقابر قر یش در جوار حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر دفن نمودند و از عمر شر یف
آن بزرگوار بیست و پنج سال بیش نگذشته بود قال الشیخ محیى الدین:

" و على باب هللا المفتوح و کتابه المشروح ماهیة الماهیات مطلق المقیدات سر السر یات الموجود فی ظل هللا

الممدود ،المنطبع فی مرآة العرفان ،المنقطع من نیله حبل الوجدان ،غواص بحر القدم ،مهبط الفضل و الکرم ،حامل
سر الرسول ،مهندس األرواح و العقول ،ادیب معلمة األسماء و الشئون،

قهرمان الکاف و النون غایة الظهور و اإلیجاد محمد بن علی الجواد علیه الصالة و السالم"
حاصل الترجمه :تحیات زاکیات و صلوات متوالیات بر باب فیوضات الهى و دفتر علوم نامتناهى ماهیة ماهیات و

اصل اصول حقیقة مطلقه مقیدات بقیود ،ابواب و فصول سر مخفیات موجود ،و ظل الهى ممدود متجلى در مرایاى
عرفان که منقطع است از ادراک حقیقتش وسائل عقل و وجدان ،غواص در یاى قدم ،مهبط فضل و کرم ،حامل اسرار

حضرت رسول ،مهندس عوالم ارواح و عقول ،ادیب کامل مکتب اسماء الهى و اوصاف شئون ،حکمران فرمان ایجاد

بلفظ کاف و

نون غایت ظهور وجود و علت غائیه از ایجاد موجود محمد بن على الجواد علیه الصالة و السالم.
الشرح [حقیقت والیت ]
مهیة الماهیات هر امر متعقلى را از آن جهت که در جواب ما هو گفته شود" ماهیت" گویند و آن امر متعقل را
بواسطه ثبوت در خارج" حقیقت" نامند و به جهت تشخص و امتیازى که براى آن حاصل شود" هویت" گویند و به

مالحظه اینکه آن امر از لفظى استنباط شود" مدلول" نامند و بمالحظه اینکه آن امر محل حوادث است لفظ"

جوهر" بر آن اطالق نمایند بالجمله تمامى این الفاظ مانند" مهیة المهیات" و" مطلق المقیدات" و سر السر یات" و

نظایر

آن اشاراتند بر اینکه حقیقت والیت که عبارت از" ظل ممدود" و" فیض مقدس" است سارى است در تمامى

موجودات که اصل تمامى ماهیات و مطلق جمیع مقیدات ،آن وجود منبسط است که در هر فردى از افراد موجودات

بتعین مخصوصى متعین گشته.
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ادیب معلمة األسماء و الشئون معلمه بر وزن مسئله به معنى مدرس و مکتب است.
فصل دوازدهم [در مناقب على بن محمد الهادى علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت ابى الحسن على بن محمد علیه السالم است که در مدینة الرسول در سنه دویست

و دوازده هجرى عالم طبیعت را بقدوم خود منور ساخت.

مادر آن حضرت از اهل مغرب و نامش سمانه و آن حضرت در بلده سر من رأى
در دویست و پنجاه و چهار هجرى در سیم شهر رجب المرجب از دنیا رحلت فرمود و سن شر یفش بر چهل و یک

سال و چند ماه رسیده در سر من رأى در خانه اى که منزل خود آن حضرت بود مدفون شد صاحب فصول المهمه

چنین گوید" و قبض ابو الحسن علی الهادی المعروف بالعسکری ابن محمد الجواد بسرمن رأى فی یوم االثنین

الخامس و العشرون من جمادى اآلخرة سنة اربع و خمسین و مأتین و له یومئذ من العمر أربعون سنة" [ابو الحسن
على هادى معروف به عسکرى پسر محمد جواد در سر من راى در روز دوشنبه  25جمادى اآلخره سال  254فوت

شد و در آن هنگام چهل سال داشت ]
قال الشیخ محیى الدین:

" و على الداعى إلى الحق امین هللا على الخلق ،لسان الصدق ،باب السلم أصل المعارف و عین منبت العلم ،منجی

أرباب المعادات منقذ أصحاب

الضالالت و البدعات ،عین اإلبداع ،انموذج أصل االختراع ،مهجة الکونین و محجة الثقلین ،مفتاح خزائن الوجوب،

حافظ مکامن الغیوب ،طیار جو األزل و االبد علی بن محمد صلوات هللا علیه" حاصل الترجمه :تحیات عالیه و

تسلیمات زاکیه بر امام ثابت مطلق و امین الهى بر تمامى خلق دعوت کننده مردم بر اطاعت حق ،لسان صدق و

وسیله استخالص و باب سلم و اخالص ،اصل معارف و منبت علم ،نجات دهنده ارباب معادات و رهاننده اصحاب
ضاللت ،نفس ابداع و نمونه اصل اختراع ،حقیقت و روح کونین محجه و طر یق واضح ثقلین ،مفتاح خزائن وجوب

و حافظ مکنونات عیوب ،سیاح فضاى ازل و طیار جو ابد على بن محمد صلوات هللا علیه.
الشرح [حق و صدق ]
لفظ" حق" اسمى است از اسامى خداوند تعالى شأنه و چیزى را که حقیقتا ثابت شد حق گویند و گفتار صدق و

صواب را نیز حق نامند و معنى صدق برحسب لغت معلوم است ولى در اصطالح اهل حقیقت گویند ":الصدق أن

ال یکون فی أحوالک شوب و ال فی اعتقادک ر یب و ال فی أعمالک عیب" [صدق آن است که در حاالت تو ناخالصى
نباشد و در اعتقادت شکى نباشد و در اعمالت عیبى نباشد] .و بعضى گویند:

" الصدق هو قول الحق فی مواطن الهالک أن تصدق فی موضع ال ینجیک منه إال الکذب" [صدق کالم حق است در

موضع هالک ،یعنى راست بگویى در جایى که فقط دروغ تو را نجات مى دهد] بالجمله مى گویند ملکه صدق عبارت

است از گفتار راست اگرچه در مورد هالکت باشد.
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طیار جو األزل و األبد اشاره است به ازلیت و ابدیت حقیقة مجرده آن حضرت صلوات هللا علیه.
فصل سیزدهم [در مناقب امام حسن عسکرى علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت ابى محمد امام حسن عسکرى صلوات هللا علیه است برحسب روایت ارشاد در

مدینه طیبه در شهر ربیع االول در سنه دویست و سى و دو هجرى متولد شد و بعضى در هشتم و یا چهارم ربیع

الثانى نوشته اند و نام مادر آن حضرت حدیثه و به عقیده بعضى سوسن است و در سنه دویست و شصت هجرى
هشتم ربیع االول در روز جمعه بعالم اعلى در پیوست و جسد انور اطهرش در خانه خود آن بزرگوار مدفون شد.

قال الشیخ محیى الدین:
" و على البحر الزاخر ،ز ین المفاخر ،الشاهد ألرباب الشهود ،الحجة على ذوی الجحود ،معرف حدود حقائق الربانیة،
منوع اجناس العالم السبحانیة ،عنقاء قاف القدم ،العالی عن مرقاة الهمم ،وعاء األمانة محیط اإلمامة ،مطلع األنوار

المصطفوی الحسن بن علی العسکری علیه صلوات هللا الملک األکبر"

تحیات زاکیات از اهل قدس ساکنین سماوات بر حقیقت مطهره نور باهر و بحر زاخر ز ینت هرگونه مفاخر شاهد و

دلیل مجسم بمشاهدات ارباب شهود ،حجت و برهان محکم بر انکار اصحاب جحود ،شناساننده حدود حقایق
ربانى ،قسمت

کننده اجناس عوالم سبحانى ،عنقاء بلندپرواز قاف قدم که دامن پاکش بلندتر است از نیل مرقاة همم ،وعاء نفیس
امانت و بحر محیط امامت مطلع انوار مصطفوى ،حسن بن على العسکرى علیه صلوات هللا الملک االکبر.

الشرح
البحر الزاخر زخر البحر ،کمنع[ ،مصدر آن ] زخرا و زخورا .و تزخر :طما و تمأل [پر شدن و سر رفتن ] و الزاخر الشرف

العالى [بزرگوار] کذا فى القاموس و فى المجمع یقال عرق فالن زاخر لمن کان کر یما [گفته مى شود رگهاى فالنى
زاخر است یعنى کر یم و بزرگوار است ] بالجمله البحر الزاخر یعنى در یاى مملو و مواج

[انواع بسائط و حقایق ربانیه ]
معرف حدود حقائق الربانیة باید دانست که ذات واجب تعالى شأنه وجود صرف و نور محض و ابسط بسائط است

ز یرا که بساطت را برحسب اختالف ترکیبات
درجات مختلفه است.

" درجه اوالى" بسیط آن است که مرکب از اجسام مختلفة الطبائع متباینة فی الحس نباشد مانند بدن انسان و

حیوان که مرکب است از اجسامى که طبیعة مختلف و حسا متباینند مانند جلد و لحم و عظم و غیر آنها.

" درجه ثانیه" بسیط آن است که مرکب از اجسام مختلفة الطبائع و متشابهة فی الحس نباشد مانند لحم فقط یا

عظم فقط یا غیر آنها چون جمادات معدنیه که این اجسام مرکبند از عناصر اربعه اگرچه آن عناصر اجزاء مختلفه
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اند ولى فعال برحسب حس متشابهند چه هر جزئى از اجزاء لحم باز لحم است و هر ذره از ذرات یاقوت نیز یاقوت

است.

" درجه ثالثه" بساطت آن است که مرکب از اجزاء متشابهه
فقط نیز نباشد چون مقادیر که مرکبند از اجزاء متشابهه مقدار یه و خود عناصر بسیطه که مرکبند از اجزاء متشابهه
بسیطه و قابل قسمتند باجزاء مقدار یه الى غیر النهایة.

" درجه رابعه" بسیط آن است که مرکب از هیولى و صورت نباشد مانند جمیع موجودات مادیه که جمیعا مرکبند از

هیولى و صورت.

" مرتبه خامسه" آن است که مرکب از جنس و فصل نباشد.
و" درجه سادسه" آن است که مرکب از وجود و مهیة نباشد و این درجه سادسه بساطت که آخر درجه بساطت و

هیچ ممکنى را به مقتضاى کل ممکن زوج ترکیبى [هر ممکنى زوج ترکیبى است از وجود و ماهیت ] آن درجه از
بساطت حاصل نمى شود از براى واجب تعالى شأنه باتفاق جمیع حکما ثابت

و محقق است ،چنان که گویند:
الواجب تعالى ماهیة انیة بمعنى أن ال ماهیة له وراء الوجود [واجب تعالى ماهیتى انیت است یعنى ماهیتى وراى

وجود ندارد] و هکذا بساطت بمعنى خامس نیز از مختصات واجب تعالى شأنه است اگرچه شیخ االشراق شهاب

الدین سهروردى و غیر او گویند:

" المفارقات انیات صرفة" [همه مفارقات انیة صرفند (نه فقط خداوند)] ولى باوجود این بواسطه جهت فقر و حاجت

ذاتى امکانى که در تمامى آنها هست هم ترکیب از اجزاء تحلیلیه ذهنیه در آنها موجود است و هم ترکیب از وجود

و مهیة.

بالجمله چون این مقدمه دانسته شد بر سر مقصود باید رفت که باوجود بساطت واجب تعالى شأنه مراد از حقایق
ربانیه چیست؟ سپس گوئیم برحسب اعتقاد حکما مقصود از حقایق ربانیه و اجناس عوالم

سبحانیه عقول طولیه و نفوس قدسیه کلیه تواند بود چه عقول و نفوس که از صقع عوالم جبروت و ملکوت و از
جمله مجرداتند از حقائق و اجناس عالم ربانیه شمرده شوند ،و ممکن است که مراد از آن حقایق عقول عرضیه و

ارباب انواع باشد ولى برحسب سلیقه و عقیده اهل حقیقت ممکن است که مقصود از حقایق ربانیه اعیان ثابته

باشد ز یرا که اعیان ثابته صور حقایق اسماء الهیه اند در حضرة علمیه چنانچه محقق شر یف گوید ":االعیان الثابتة

هی حقایق الممکنات فی علم الحق تعالى و هی صور حقایق األسماء اإللهیة فی الحضرة العلمیة" [اعیان ثابته همان
حقایق ممکنات است در علم حق تعالى و آن صورتهاى حقایق اسماء الهى است در حضرت علمى ] .پس حاصل
معنى آن است که آن حضرت شناساننده

حدود اسماء الهیه و منوع اجناس آن حقایق است و این تعر یف حدود و تنویع اجناس نیز ممکن است برحسب

احاطه علمیه باشد بر حقایق اسماء و صفات و جائز است که به جهت تخلق باخالق الهیه و مظهر یت اسماء واجبیه
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بشود ،و ثانى احتمالین بجهة معرفیت اظهر و براى تعلیم ابلغ است ،مانند آنکه اگر مردم شخصى را که داراى ملکه

جود و شجاعت است ،ببینند معنى جود و شجاعت را بهتر از آن مى فهمند که معنى آن را بشنوند.
[عنقاء ،ورقاء ،عقاب ،غراب ]

عنقاء قاف القدم اهل حقیقت که مبناى اصطالح آنها باستعمال مرموزات است لفظ" عنقاء" و" ورقاء" و" عقاب" و"

غراب" را که از اسامى طیورند در طى کلمات خود ز یاد

استعمال کنند و از هر یک آنها معنى دیگرى اراده نمایند لفظ غراب گویند از آن" جسم کلى" خواهند و عقاب گویند"
قلم اعلى" و عقل اول اراده نمایند ورقاء گویند" نفس کلیه" و" لوح محفوظ" خواهند و عنقاء گویند .از آن" هبائى" را

که ماده اجساد عالم است اراده نمایند چنانچه گویند ":الغراب الجسم الکلی و هو اول صورة قبله الجوهر الهبائی و
به عم الخالء و هو امتداد متوهم من غیر جسم و لما کان هذا الجسم اصل الصور الجسمیة الغالب علیها غسق

االمکان و سواده فکان فی غایة البعد من عالم القدس و حضرة األحدیة سمی بالغراب الذی هو مثل فی البعد و

السواد.

العقاب القلم و هو العقل االول و هو اول مخلوق ابداعی و لما کان هو اعلى و ارفع مما وجد فی عالم القدس سمی

بالعقاب الذی هو ارفع صعودا فی طیرانه نحو الجو من الطیور.

الورقاء النفس الکلیة و هو اللوح المحفوظ و هو اول موجود وجد عن سبب و هذا السبب هو العقل االول الذی وجد
ال عن سبب غیر العنایة و االمتنان اإللهی و لما کان للنفس لطف (النفس لطیف) التنزل من حظائر قدسها إلى

األشباح المسواة سمیت بالورقاء لحسن تنزلها من الحق و لطف بسوطتها إلى األرض قال الشیخ الرئیس حسین بن
عبد هللا بن سینا.

هبطت إلیک من المحل األرفع

ورقاء ذات

تعزز و تمنع

العنقاء هو الهباء الذی فتح هللا فیه اجساد العالم مع أنه ال عین له فی الوجود إال بالصورة التی فتحت فیه و إنما

سمی بالعنقاء ألنه یسمع بذکر و یعقل و ال وجود له فی عینه و القاف عبارة عن عالم المثال کما ورد أنه جبل محیط
بالعالم الجسمانی"؛

[" کالغ" جسم کلى است و آن اولین صورت است که جوهر هبائى قبول کرده است و با آن خأل عمومیت مى یابد و
آن (خأل) امتداد وهمى است بدون داشتن جسم .و بعد از آنکه این جسم اصل صورتهاى جسمى است که تیرگى و

سیاهى امکان بر آن غالب گشته پس در نهایت دورى از عالم قدس و حضرت احدیت خواهد بود لذا به کالغ که
مثلى است از دورى و سیاهى نامیده شده.
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" عقاب" قلم است که همان عقل اول مى باشد ،و آن اولین مخلوق ابداعى است و پس از آنکه باالتر ین و بلندمرتبه

تر ین موجود عالم قدس است به عقاب نامیده شده که در میان پرندگان بلندپروازتر ین به سوى آسمان است.

" کبوتر" نفس کلى است که همان لوح محفوظ مى باشد و آن اولین موجودى است که با سبب ایجاد شده است و

این سبب همان عقل اول است که خودش بدون سبب و فقط با عنایت و امتنان الهى موجود گردیده و به این خاطر
که نفس از لطف خود از مکان مقدسش به سوى ابدان زشت نزول کرده به خاطر ز یبایى تنزلش از حق و لطف پر
کشیدنش به سوى زمین کبوتر نامیده شده است.

شیخ الرئیس حسین بن عبد هللا بن سینا (در شعرى) گوید :به سوى تو از محلى رفیع کبوترى با وقار و عز یز نزول

کرده است( .که مرادش همان نفس است)" عنقاء" همان هبائى است که خدا در آن اجسام عالم را گشوده است و

آن در وجود عینیتى ندارد مگر با آن صورتى که در آن گشوده شده و به آن عنقاء گفته اند چون نام او شنیده مى

شود و به عقل درمى آید ولى وجودى ملموس در خارج ندارد.

" وقاف" عبارت است از عالم مثال چنان که گفته شده آن کوهى است محیط بر عالم جسمانى].
پس معنى تحت اللفظ" عنقاء قاف القدم" یعنى" هیوالى عالم مثال" و حاصل مقصود آن است که آن حضرت

برحسب حقیقت باطنیه از عوالم مجرده و علت مادیه عالم مثال و سایر عوالم محسوسات است چنانچه اشاره

بدین مطلب که حقیقت والیة حیوة سار یه در تمامى موجودات و هیوالى عوالم جسمانیه است مکررا مذکور شده

و عالم مثال اگرچه صورت مجرد از ماده است و هیوالى اصطالحى ندارد ولى چون از عوالم مجردات صرفه نیست

و از لوازم ماده انفکاک ندارد اضافه هیولى بسوى او نمودن و هیوالى عالم مثال گفتن به یک اعتبارى صحیح است.
فصل چهاردهم [در مناقب امام عصر صاحب االمر علیه السالم ]
در شرح فضائل و مناقب حضرت حجة و امام عصر صاحب االمر صلوات هللا و سالمه علیه است که در نیمه شهر

شعبان المعظم سنه دویست و پنجاه و پنج هجرى در بلده سر من رأى عالم جسمانى را با قدوم شر یف خود مز ین

فرمود و اسم مادر آن حضرت را هر یک از اکابر اهل خبر و اعاظم علم سیر بنحو دیگر ثبت و ضبط کرده اند

جمعى از فضالى محدثین شیعه چنانچه در این عهد معروف و مشهور است نرجس خاتون ضبط نموده اند و جمع

کثیرى از علماء سنت مانند محمد بن طلحه شافعى و قاضى شمس الدین بن خلکان و صاحب تذکرة الخواص
صقیل و حکیمه و خمط را نیز مز ید کرده اند بالجمله آن حضرت را در روز وفات پدر بزرگوار سنین عمر بر پنج رسیده

بود.

[انواع غیبت ]
شیخ مفید گوید" و له قبل قیامه غیبتان احدهما منذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بینه و بین شیعته و اما الطولى

فهی بعده إلى أن یقوم" یعنى آن حضرت را دوگونه غیبت است یکى غیبت صغرى که بدایت آن زمان والدت آن

حضرت است
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و نهایت آن انقطاع سفارت سفراء و دیگر غیبت کبرى است که بدایت آن از انقطاع زمان سفارت است و نهایت آن
وقتى است که آن حضرت ظهور بفرماید و بسیار عجب است از شیخ مفید که بدایت غیبت صغرى را از زمان والدت

آن حضرت گرفته اگرچه اغلب محدثین اثناعشر یه نیز در این عقیدت متابعت وى نموده اند ولى مناسب این است

که بدایت غیبت صغرى از آن روزى که داخل سرداب گشته و از انظار مردم ناپدید شدند گرفته شود قاضى اربلى
گوید ":و الشیعة یقولون إنه دخل السرداب فی دار أبیه و امه تنظر إلیه فلم یخرج بعد إلیها و عمره یومئذ تسع

سنین" یعنى عقیده جماعت

شیعه چنان است که آن حضرت در مرآى و پیش چشم مادر خود داخل در سرداب شد و دیگر بیرون نیامد و عمر
آن حضرت در سن چهار سالگى داخل سرداب شد و بعضى در سن هفده سالگى نوشته اند .بالجمله در سنه

سیصد و بیست و نه هجرى بواسطه وفات على بن محمد سیمرى که آخر سفراى آن حضرت بود زمان غیبت صغرى
به نهایت رسیده مبدل به غیبت کبرى شد و برحسب عقیده مشهور که ابتداى غیبت صغرى از روز والدت آن

حضرت گرفته شود مدت غیبت صغرى هفتاد و چهار سال خواهد بود.
[حضور حضرت مهدى در جهان ]
باید دانست که داستان مهدویت حضرت قائم علیه السالم و طول مدت زمان غیبت و آثار ظهور او را بتفصیلى که
جماعت اثناعشر یه رضوان هللا علیهم عقی دت دارند جمعى از علماء سنت و جماعت آن را مستبعد شمارند ،چه
آنها اگرچه بر ظهور مهدى موعودى که از نسل على و فاطمه باشد ،معترفند ولى گویند آن مهدى موعود هنوز موجود

نیست و بعد از این ها در هر زمانى که وجودش ضرورى باشد متولد خواهد شد و ز یاده بر آن را انکار نمایند ،و

جهت استبعادى که دارند نه از بابت غرابت

این مطلب است ز یرا که کرامت و خوارق عادات نبوت و والیت بسیارند که تمامى آنها بخالف عادات ظاهر یه و طورى
وراء طورالعقلند ،چه ضرر دارد که طول مدت غیبت و حیات حضرت در این مدت نیز از جمله آن خوارق عادات

باشد بلکه راه انکار آن جماعت از این جهت که گویند اخبار نبویه از حضرت رسول مختار در باب ظهور قائم آل

محمد بدان مثابه است که افاده قطع کند بر ظهور او در یک وقتى از اوقات که وجودش ضرور باشد و از اخبار نبویه

ز یاده بر آن مستفاد نمى شود.

و فقیهان طر یقه اثناعشر یه را در اثبات این مطلب ادله و شواهد بسیار است،
و یکى از جمله آن دالیل آن است که گویند ادله عقلیه و نقلیه متعاضدا حاکمند بر اینکه ممکن نیست یک آنى

از آنات روى زمین از حجت الهیه خالى باشد چنان که حضرت امیر المؤمنین و سید االوصیاء و الصدیقین فرمودند":

ال یخلو األرض عن قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا او خائفا مضمورا لئال یبطل حجج هللا و بیناته [زمین هیچ گاه از

قیام کننده اى با حجت براى خدا خالى نمى ماند یا در ظاهر و مشهور و یا ترسان و پنهان تا حجت هاى خدا و
بیناتش باطل نشود] .سلطان الحکماء و المحققین نصیر الملة و الدین خواجه نصیر اعلى هللا مقامه در کتاب
تجر ید گوید ":و وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا! [وجود او لطف (خداست) و تصرف او (در عالم) لطفى

دیگر و نبودن او از جانب (عدم قابلیت) ماست ] .و برحسب ظاهر و باطن بجز امام غائب که امامت و مهدویت او
شخصا به تنصیصات
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ائمه اطهار به سرحد ضرورت رسیده حجتى و امامى نیست پس بعد از ایمان بدین مقدمات ،یقین عادى حاصل

مى شود بر وجود آن حضرت تا زمانى که مشیت الهیه اقتضاى ظهور او بنماید.

و نیز اخبار و آثار متواتره از ائمه اطهار صلوات هللا علیهم اجمعین در خصوص شخص آن حضرت به اسم و رسم و

جزئیات حاالت و داستان غیبت و آثار ظهور او بحدى اقامه نمایند که مطالعه کنندگان آن اخبار وحى آثار را اگر
غرض لجاجت در ضمیر نباشد جز ایمان و اعتراف بوجود او بدى و چاره اى باقى نمى ماند.

و بعد از این گونه دالئل اخبار وقایع زمان غیبت صغرى و توقیعات و اخبار از
مغیبات و کراماتى که از خود آن حجت الهیه صادر شده هر یک از آنها خود دلیل واضح و برهان قاطعى است بر

حقانیت این مطلب که باوجود آنها حاجت بدالئل دیگر نیست چنان که گویند على بن محمد ابو الحسن سیمرى
را که آخر سفراى حضرت بود زمان اجل نزدیک شد و از جانب حضرت حجت عجل هللا فرجه توقیعى بدو رسید"

بسم هللا الرحمن الرحیم یا علی بن محمد السیمرى اعظم هللا اجر اخوانک فیک فإنک میت ما بینک و بین ستة

ایام فاجمع امرک و ال توص إلى أحد فیقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبة التامة فال ظهور إال بعد اذن هللا
تعالى ذکره و ذلک بعد

طول األمد و قسوة القلوب و امتالء األرض جورا -الحدیث -و لما کان الیوم السادس عادوا إلیه و هو یجود بنفسه

فقال له بعض الناس من وصیک من بعدک؟ فقال لله امر هو بالغه و قضى" [بسم هللا الرحمن الرحیم اى على بن

محمد سیمرى خدا بزرگ کند ثواب برادرانت را در مورد تو چون همانا تو تا  6روز دیگر خواهى مرد .پس کارهاى خود

را جمع کن و به کسى (به نیابت خاصه از جانب من) وصیت مکن که جاى تو را بعد از وفاتت بگیرد ،به تحقیق که

غیبت کامل واقع شده است و ظهورى نخواهد بود مگر به اذن خداى که متعالى است یادش و این بعد از مدت
طوالنى و قساوت قلوب و پر شدن زمین از ستم خواهد بود (پایان حدیث) و پس از گذشت  6روز اطرافیان نزد او
آمدند و او خود را براى مرگ آماده کرده بود بعضى از مردم به او گفتند وصى تو کیست؟ گفت :خدا را امرى است

که آن را خواهد رساند و مرد].
[سابقه مهدویت در اسالم ]

مسود اوراق گوید هرکسى را اندک تتبعى در کتب سیر و حاالت اهل اسالم باشد به یقین مى داند چنانچه از بدو

آغاز اسالم اعتقاد بظهور قائم آل محمد از مسلمان بلکه از ضرور یات مذهب اسالم بوده همچنین از کیفیت غیبت

و استتار آن حجة الهیة نیز اذهان آن جماعت مسبوق و ضمائر آنها آگاه بوده ،بدین واسطه از مبادى اسالم تا به
زمان حضرت حجت در چندین نفر از آل على همین عقیدت را نموده

یقین بر غیبت و انتظار رجعت داشتند که من جمله آنها محمد بن حنفیه بود که جمع کثیرى از جماعت کیسانیه
وى را مهدى موعود دانسته و بر غیبت او در جبل رضوى اتفاق نمودند چنانچه گویند ":و جماعة من الکیسانیة

یزعمون أن محمد بن الحنفیة لم یمت و أنه مقیم بجبل رضوى فی شعب منه و معه اربعون من أصحابه دخلوا ذلک
الشعب فلم یوقف لهم على أثر و أنهم احیاء یرزقون و فیهم یقول کثیر غزه:
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[و جماعتى از کیسانیه گمان مى کنند که محمد بن حنفیه نمرده است و او در کوه رضوى در دره اى از آن ساکن

است و با او چهل نفر از اصحابش داخل دره شده اند و کسى محل آنها را نمى داند و آنها زنده اند و روزى داده مى
شوند درباره آنها (شاعرى به نام) کثیر غزه گفته است]:
اال إن األئمة من قر یش

والة األمر اربعة سواء

علی و الثالثة من بنیه

هم االسباط لیس لهم خفاء

فسبط سبط إیمان و بر

و سبط غیبته الکربالء

و سبط ال یذوق الموت حتى

یقود الخیل یقدمها اللواء

(بدانکه امامان از قر یشند که والیان امرند و چهار نفر مساوى همند على و سه نفر از فرزندانش که نوه هاى اویند و
مخفى نیستند.

پس نوه اى که نوه ایمان و نیکوکارى است (امام حسن علیه السالم) و نوه اى که کربال او را پنهان کرد (امام حسین
علیه السالم) و نوه اى که طعم مرگ را نمى چشد تا فرمانده سپاهى شود که پرچم قیام جلو آن است [محمد بن

حنفیه ].
و نیز

سید اسماعیل حمیرى که از مشاهیر شعراى عرب است اوائل حال همین عقیدت را داشته قصائد و اشعار بسیارى
در این باب به نظم آورده و از جمله گوید:

"یا شعب رضوى ما لمن بک ال یرى

و بنا إلیه من الصبابة اشوق

حتى متى و إلى متى و کم الذی

یا بن الوصی و أنت حتى ترزق"

[اى دره رضوى آنکه نزد توست در چه حال است که دیده نمى شود و عشق شدید ما به سوى او شوق فراوانى بوجود
آورده.

تا کجا و بسوى کجا و چه مقدار اى فرزند وصى تو آنجا زندگى خواهى کرد؟]
گویند سید بدین عقیدت باقى بود تا آنکه به برکت هدایت و ارشاد حضرت ابى عبد هللا جعفر الصادق علیه السالم

از آن عقیدت منصرف شده و این اشعار را به نظم آورد:
ایا راکبا نحو المدینة جسرة

عذافرة یطوى بها کل سبب
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إذا ما هداک هللا عاینت جعفرا

فقل لولی هللا و ابن المهذب

اال یا ولی هللا ابن ولیه

اتوب إلى الرحمن ثم تأوب

إلیک من الذنب الذی کنت مطنبا

اجاهد فیه دائبا کل معرب

و ما کان قولی فی ابن خولة دائنا

معاندة منی لنسل المطیب

و لکن روینا عن وصی محمد

و لم یک فیما قال بالمتکذب

بأن ولی األمر یفقد ال یرى

سنین کفعل الخائف المترقب

فتقسم اموال الفقید

تغیبه بین الصفیح المنصب

فإن قلت ال فالحق قولک

و الذی تقول لحق غیر ما متعصب

و أشهد ربی أن قولک

حجة على الخلق طرا من مطیع و مذنب

بأن ولی األمر و القائم

الذی تطلع نفسی نحوه و تطرب

له غیبة ال بد أن سیغیبها

فصلى علیه هللا من متغیب

فیمکث حینا

ثم یظهر امره

فیمأل عدال کل شرق و مغرب

[اى آنکه به سوى مدینه بر شتر قوى هیکلى در حرکتى ،با آن از هر مانعى مى توان رد شد
هرگاه خداوند تو را هدایت کرد و جعفر علیه السالم را دیدى پس به ولى هللا و پسر مهذب بگو
اى ولى خدا و پسر ولى خدا توبه مى کنم به سوى رحمان سپس بازمى گردم
بسوى تو از گناهى که در مدتى طوالنى در آن مى کوشیدم و در راه بازگشت از آن (از اعتقاد به مهدویت محمد بن

حنفیه) با هر سخن گویى مجاهده خواهم کرد

و کالم من درباره ابن خولة در محاکمه عنادى از من درباره نسل پاکیزه نبود
و لکن از وحى محمد صلى هللا علیه و آله براى ما روایت شده و در آنچه گفت دروغگو نبود
به اینکه ولى امر مفقود مى شود و سالهایى مانند کسى که ترسان و منتظر است دیده نخواهد شد
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پس اموال آن شخص گمشده تقسیم مى شود گویا در میان آسمان بر پا شده از ما جدا افتاده
پس (اى جعفر بن محمد علیه السالم) اگر بگویى نه! حق همان کالم توست و هرچه مى گویى حق است و متعصبانه

نیست

و به پروردگارم قسم که شهادت مى دهم که کالم تو حجت است بر همه خلق چه مطیع باشند و چه گناهکار
به اینکه ولى امر و قائمى که نفس من به طلعت روى او نظر دارد و شادمان است
غیبتى دارد که از آن غیبت ناچار است پس درود خداوند بر آن غیبت کننده باد
پس مدتى درنگ مى کند سپس امرش را اظهار مى نماید و شرق و غرب را از عدالت پر مى کند].
حاصل مقصود آن است که سید از حضرت صادق معذرت مى خواهد و مى گوید عقیده من در باب امامت و غیبت
محمد بن حنفیه نه از جهت عداوت و اعراض از آستان آن حضرت صادق بوده ،بلکه چون اخبار صحیحه از حضرت
بما رسیده که ولى امر و مهدى موعود مدتى غایب گردیده و بعد ظاهر خواهد شد و چون این عالمات را در باب

محمد حنفیه موافق دیده بدان جهت این عقیدت را براى خود اخذ نموده بودم حاال که آن امام بحق ناطق مرا از این
عقیدت منصرف فرمودند البته آنچه آن حضرت بفرمایند حق است ولى نفس

من شایق است بدان امامى که بعد از این غیبت خواهد کرد و بعد از غیبت ظاهر شده شرق و غرب عالم را از عدل
مملو خواهد نمود انتهى.

و دعبل خزاعى نیز در قصیده معروفه اى که در شرح حاالت اهل بیت اطهار گفته در آخر آن قصیده بدین نکته
صر یحا اشارت نموده گوید:

فلو ال الذی ارجوه فی الیوم او غد

تقطع نفسی نحوهم حسرات

خروج امام ال محالة خارج

یقوم على اسم هللا بالبرکات

یمیز فینا کل حق و باطل

و یجزی على النعماء و النقمات

فیا نفس طیبی ثم یا نفس فاصبری

فغیر بعید کلما هوات

[پس اگر نبود آنچه در امروز یا فردا امیدش را دارم نفسم بسوى آنها از حسرت قطعه قطعه مى شد
خروج امامى که حتما خروج خواهد کرد و به نام خداوند و با برکت قیام خواهد کرد
جدا مى کند میان ما هر حق و باطلى را و بر نعمت ها و مصیبت ها جزا خواهد داد
پس اى نفس خوش باش سپس اى نفس صبر کن که هرچه آینده است دور نخواهد بود].
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و از جمله این تفاصیل ظاهر مى شود که داستان غیبت و ظهور
حضرت قائم از بدایت اسالم مرکوز اذهان تمامى مسلمین بوده بدین جهت در هر یک از اوالد على و فاطمه که اندک
مناسبتى به جهت این مطلب مشاهده مى نمودند فورا به مهدویت او مى گرویدند و نیز جماعتى از ز یدیه ز ید بن

على بن الحسین را مهدى موعود مى دانستند بعد از اینکه او را در کوفه شهید نموده به دار کشیدند ،به مهدویت

محمد بن عبد هللا بن حسن بن حسن مجتبى علیه السالم که معروف به نفس زکیه است معتقد شدند چنانچه

حکم بن عباس کلبى لعنه هللا در شماتت این اشخاص گوید:
صلبنا لکم ز یدا على جذع نخلة

و لم ار مهدیا على الجذع یصلب

[ز ید را براى شما بر چوب نخل به دار کشیدیم و ندیدم مهدیى را که بر چوب دار کشیده شده باشد].
بالجمله بعد از آنکه ابو جعفر منصور عم خود
عیسى بن موسى را به محاربه محمد فرستاد و آن نفس زکیه در آن مقاتله در مدینه طیبه مقتول شد .جمع کثیرى

از جماعت ز یدیه موت وى را انکار نموده بر غیبت او اتفاق کرده رجعت وى را منتظر شدند گویند .محمد بن نعمان

ابو حنیفه که یکى از ائمه اربعه اهل سنت و جماعت است نیز در اصول عقاید بر همین عقیدت" ز یدیه" بود و مردم
را بر نصرت محمد و ابراهیم ترغیب مى نمود و به همین سبب در حبس ابى جعفر منصور عباسى وفات کرد محمد

شهرستانى گوید ":و لما قتل اإلمام محمد بالمدینة بقی اإلمام ابو حنیفة على تلک البیعة یعتقد مواالة أهل البیت
فرفع حاله إلى المنصور فتم علیه

ماتم" [پس از آنکه امام محمد (نفس زکیه) در مدینه به قتل رسید امام ابو حنیفه بر بیعت او باقى ماند و به والیت

اهل بیت پایبند بود پس خبر او به منصور رسید و بر سر او آمد ،آنچه آمد].

و نیز جماعتى از امامیه که آنها را" ناووسیه" گویند در باب حضرت جعفر صادق صلوات هللا علیه همین اعتقاد را

نموده گویند ":الصادق حی بعد و لم یمت حتى یظهر و یظهر امره و هو القائم المهدی [صادق زنده است بعد از این

و نمرده است تا ظاهر شود و ظاهر کند امرش را که او قائم مهدى است ].

و همچنین جماعت دیگر از امامیه که آنها را" واقفیه" گویند وفات حضرت موسى بن جعفر را انکار نموده بر غیبت
و رجعت او معتقد شدند چنانچه محمد شهرستانى گوید ":و منهم من وقف علیه و قال إنه لم یمت و سیخرج بعد

الغیبة و یقال لهم الواقفیة" [و از ایشانند آنها که بر او توقف کردند و گفتند او نمرده است و بزودى بعد از غیبت
خروج خواهد کرد و به آنها واقفیه گفته مى شود]

و جماعت دیگر وفات اسماعیل بن جعفر علیه السالم را منکر شده بر غیبت او اعتقاد نمودند با آنکه حضرت صادق
علیه السالم براى وفات او شهودى گرفت و
مجله اى بنوشت گویند:
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" همین کار خود دلیل عدم وفات او است به جهت اینکه براى میت مجله و شهودى الزم نیست چون حضرت صادق

علیه السالم مى دانست که اسماعیل در حالت غیبت براى مصلحت گاهى خود را براى بعضى از دوستان خود ظاهر

خواهد نمود و این خبر به خلفاى عباسیه رسد و او را از حضرت صادق مطالبه خواهند نمود و آن حضرت این شهود
را براى آن محکم نمود که خلفاء عباسیه را حق مطالبه از آن حضرت نباشد".

بالجمله جمع دیگر در خصوص حضرت ابى محمد حسن عسکرى علیه السالم این عقیدت را نموده گفتند ":إن

الحسن لم یمت و هو القائم و ال یجوز أن یموت ألن األرض

ال یخلو من إمام و قد ثبت عندنا أن القائم له غیبتان و هذه إحدى الغیبتین و یظهر و یعرف ثم یغیب غیبة اخرى"

[به درستى که حسن نمرد و او قائم است و جائز نیست که بمیرد چون زمین از امام خالى نمى ماند و به تحقیق نزد
ما اینکه قائم دو غیبت دارد ثابت شده است و این یکى از دو غیبت است و ظاهر خواهد شد و شناخته خواهد شد

سپس غیبت خواهد کرد غیبت دیگرى ].

بالجمله هرکسى از روى دقت و بصیرت این گونه حاالت سابقین را مالحظه نماید بیقین مى داند که تفصیل غیبت

و استتار امام منتظر از بدایت آغاز اسالم مرکوز اذهان مسلمین بوده چنانچه ایمان به مهدى موعود داشتند ایقان
بر غیبت و رجعت بعد از غیبت نیز از جمله مسلمات آنها بوده ،نه چنان است که این عقیده فقط از مختصات

اثناعشر یه باشد؛ چنانچه ابن حجر عسقالنى و جمعى از متعصبین اهل سنت این احتمال را داده و بدین واسطه
بر جماعت

اثناعشر یه تشنیعاتى آورده اند ،بلکه تفکیک ما بین این دو عقیده چنانچه اهل سنت و جماعت مرتکب شده که
اصل مهدویت را اعتقاد نموده غیبت و استتار او را انکار کرده اند ،گذشته از آنکه از جمله بدعتها و اختراعات آن

جماعت است بواسطه بیرون بردن امامت از موضوع شخصى خود باعث مفاسد بسیار و موجب معایب بى شمار

گردیده اند ،ز یرا که مبنى و منشاء جمیع مذاهب باطله که دعوى مهدویت مى نمایند ،بر همان عقیده اهل سنت و

جماعت است که وجود شخصى مهدى موعود معین را انکار نموده ابواب دعاوى را به جهت دیگران مفتوح داشته

اند.

قال الشیخ محیى الدین:
" و على سر األسرار العلیة و خفی األرواح القدسیة ،معراج العقول ،موصل االصول ،قطب رحى الوجود مرکز دایرة

الشهود ،کمال النشأة و منشاء الکمال ،جمال الجمیع و مجمع الجمال ،الوجود المعلوم و العلم الموجود المائل نحوه

الثابت فی الولود ،المحاذی للمرآة المصطفویة ،المتحقق باألسرار المرتضویة ،المترشح باألنوار اإللهیة ،المربى

باألستار الربوبیة ،فیاض الحقائق بوجوده ،قسام الدقائق بشهوده ،االسم األعظم اإللهی ،الحاوی للنشآت الغیر

المتناهی ،غواص الیم الرحمانیة ،مسلک اآلالء الرحیمیة ،طور تجلی الالهوتیة،

نار شجرة الناسوتیة ،ناموس هللا األکبر غایة البشر أبی الوقت ،مولى الزمان الذی هو للحق أمان ،ناظم مناظم السر و

العلن أبی القاسم محمد بن الحسن علیه الصالة و السالم"

ستایش و سپاس پاینده از حقائق مجردة و حاملین عرش بر آن حقیقت مضمر و نور مستتر الهى باد که حقیقت

اسرار علیه است و باطن ارواح قدسیه ،ادراک کنه ذاتش معراج عقول بشر یه است و او خود رساننده فروع بر اصول
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نظر یه ،قطب آسیاى وجود و مرکز دایره شهود ،غایت کمال نشأة طبیعت و منشاء هرگونه کمال و نهایت جمال

جمیع عوالم و مجمع هر نوع جمال وجود معلوم و علم موجود است که مائل است

به جانب او هر آن کس که ثابت است در دهر ،ولود حقیقت ذات شر یفش محاذى مرآة مصطفى و متحقق باسرار

مرتضوى مترشح با انوار الوهیت و تربیت شده با استار ربوبیت افاضه و بخشایش حقایق بوجود اوست ،قسمت

امتیاز دقایق بشهود ،و اسم اعظم الهى و داراى نشأت غیر متناهى ،غواص در یاى رحمانیه و ناظم آالء رحیمیه طور
تجلى الوهیة و نار شجرة ناسوتیه ،ناموس اکبر الهى و نهایت امکان بشر یت ،صاحب وقت و موالى زمان ،ناظم عالم

امکان ،مایه آسایش و امان ،ابو القاسم محمد بن حسن علیه و على آبائه الصالة و السالم.
الشرح [حقیقة الحقائق ]

سر االسرار العلیة سر در اصطالح اهل حقیقت لطیفه ایست مودعه در قلب ،و" سر السر" مقام احدیت است

چنانچه گویند سر السر ما تفرد به الحق عن العبد کالعلم بتفصیل الحقائق فی إجمال األحدیة و جمعها و اشتمالها

على ما هی علیه و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها إال هو [سر السر علم آن چیزى است که حق را از عبد جدا مى کند

مانند علم به تفصیل حقایق در اجمال و جمع احدیت و اشتمال آن (احدیت) بر آنچه او بر آن است و کلیدهاى
غیب که کسى آنها را نمى داند مگر او فقط نزد اوست ] و مقصود در اینجا از سر االسرار یعنى حقیقت الحقائق و

باطن البواطن است.

و خفى االرواح القدسیة اگرچه معنى روح و قلب و سر و خفى و اخفى مشروحا گذشت لکن از جهت مناسبت مقام

اعاده بعضى از آن معانى ضرور است" روح" را معانى متعدده است" روح حیوانى" بخار لطیفى است که در تجاویف

قلب جسمانى متولد مى شود و بواسطه عروق ضوارب به سایر اجزاء بدن منتشر مى گردد و" روح انسانى" جوهر

لطیفى است که راکب روح حیوانى است جسمانیة الحدوث روحانیة البقا است ".روح اعظم" همان روح انسانى و
نفس ناطقه است باعتبار فعلیت کماالت و حقیقت محمدیه و عقل اول را نیز روح اعظم گویند که اول صادر و
مظهر ذات الهیه است.

و" خفى" لطیفه ربانیه است که مودع است در روح انسانى و واسطه است در افاضه فیوضات الهیه فى مابین

حضرت الوهیت و حقیقت روح و روح را قبول تجلى صفات ربوبیت به وساطت آن لطیفه ربانیه است ولى آن لطیفه
در

مکون [جایگاه ] روح انسانى بالقوه است به فعلیت نمى رسد مگر بعد از غلبات واردات ربانیه و الطاف الهیه بدان

روح؛ پس حاصل معنى خفى االرواح القدسیة آن است که آن حضرت واسطة الفیض ارواح مجرده و نفوس قدسیه

است.

[قطب آسیاب هستى ]
قطب رحى الوجود فی القاموس ":القطب مثلثة کعنق حدیدة تدور علیها الرحى" [قطب با سه گونه اعراب هم وزن

عنق آهنى است که سنگ آسیا اطراف آن مى گردد] اهل حقیقت گویند ":القطب عبارة عن الواحد الذی هو موضع

نظر هللا فی کل زمان و هو یسری فی الکون و أعیانه الظاهرة و الباطنة سر یان الروح فی الجسد" [قطب عبارت است
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از شخص واحدى که موضع نظر خداوند است در هر زمانى و او در وجود و موجودات ظاهرى و باطنى آن سارى

است همچنان که روح در بدن سر یان دارد] .و این قطیبة عبارت از همان درجه ایست که صدر المتألهین قدس سره
در مفاتیح گوید:

" النفس اإلنسانیة من شأنها
أن تبلغ إلى درجة یکون جمیع الموجودات اجزاء ذاتها و تکون قوتها سار یة فی الجمیع و یکون وجودها غایة الکون

و الخلیفة مرکز دایرة الشهود" [از شئون نفس انسانى این است که به درجه اى مى رسد که تمام موجودات اجزاء
ذات او مى گردند و قدرت او در تمام آنها جارى مى شود و وجود او نهایت هستى مى گردد و خلیفه مرکز دایره

شهود است ].

[شهود ،مشاهده ،مکاشفه ]
اهل حقیقت هر یک از لفظ شهود و مشاهده و مکاشفه را در مورد مخصوصى استعمال نمایند" اما المکاشفة و

هی حضور ال ینعت بالبیان و المشاهدة هی رؤیة األشیاء بدالئل التوحید او رؤیة الحق فی األشیاء بحسب ظاهر یته
فی کل شی ء و الشهود هو رؤیة الحق بالحق و ذلک اعلى المقامات" [اما مکاشفه همان حضورى است که با بیان

توصیف نمى شود و مشاهده رؤیت اشیاء است با دالیل توحید (به همراه دالئل توحید) یا مشاهده حق است در

اشیاء از حیث ظاهر بودن خداوند در هر چیز و شهود همان رؤیت حق است بوسیله حق و این برتر ین مقامات است
].

الوجود المعلوم و العلم الموجود .یعنى آن حقیقت که قطب عالم هستى است وجود معین و حقیقت مشخصى

است.

الثابت فى الولود در قاموس
گوید و هی والد و والدة و شاة والد و والدة و ولود جمع ولد .انتهى چون در ظاهر لفظ موصوف مذکور نیست باید

برحسب ضرورت و قر ینه مقام لفظ دهر را که موصوف است مقرر نماییم.

المترشح باألنوار االلوهیة فی قاموس :الترشیح التربیة و هو یرشح للملک یربی و یؤهل له (ترشیح یعنى تربیت و او
ملک را ترشیح مى کند یعنى :تربیت مى کند و آماده مى کند براى او فیاض حقایق).

فیاض حقایق الى آخره معانى این فقرات مشروحا گذشت و تمامى این مراتب از لوازم جامعیة انسان کامل و خالفت

الهیه است.

االسم األعظم اإللهی" هو االسم الجامع لجمیع األسماء" [و آن اسمى است که جامع تمام اسماء است ] اسم چیزى
را گویند که داللت بر مسماى خود کند و هر یک از موجودات عالم ناسوت را باعتبار

مظهر یة صفتى از صفات حق تعالى که داللت بر وجود او نماید" اسم" و" کلمة هللا" گویند و بعضى از آنها را که

اشرف و افضلند" کلمات العلیا" نامند و هر یک از آنها که مظهر جمیع صفات حق و داراى حقیقت تمام کلمات است

آن را اسم اعظم الهى خوانند و آن حقیقت انسان کامل و صاحب والیت مطلقه و داراى نشأت غیر متناهیه است.
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[رحمت رحمانى و رحیمى ]
غواص الیم الرحمانیة در تفسیر صافى گوید حضرت صادق صلوات هللا علیه فرمودند ":الرحمن الذی یرحم ببسط

الرزق علینا" [رحمن کسى است که با پخش کردن روزى بر ما مهربانى مى کند] و در روایت دیگر آورده اند :الرحمن

العاطف على خلقه بالرزق ال یقطع مواد رزقه و إن انقطعوا عن طاعته

و الرحیم بنا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا [رحمن کسى است که با رزق به بندگانش توجه و مهربانى مى کند و اگرچه
که از اطاعتش خارج شوند مواد رزق آنها را قطع نمى کند و رحیم توجه و مهربانى است به ما در دین هاى ما و
دنیاى ما و آخرت ما] و خود در تفسیر این دو حدیث گوید ":رزق کل مخلوق ما به قوام وجوده و کماله الالئق به

فالرحمة الرحمانیة تعم جمیع الموجودات و تشتمل کل النعم کما قال تعالى احسن کل شی ء خلقه ثم هدى و اما

الرحمة الرحیمیة بمعنى التوفیق فی الدنیا و الدین فهی مختصة بالمؤمنین و ما ورد من شمولها للکافر ین فإنما هی
من جهة دعوتهم إلى اإلیمان و من ثم قال الصادق الرحمن اسم خاص لصفة عامة و الرحیم اسم عام لصفة خاصة"
[رزق هر موجودى آن چیزى است که قوام وجود آن موجود و کمال الیق او به آن است پس رحمت رحمانیه تمام

موجودات را شامل مى شود و تمام نعمت ها را در بر مى گیرد چنان که خداى تعالى فرمود ":خلقت هر چیز را نیکو

قرار داد سپس هدایت کرد" و اما رحمت رحیمى به معنى توفیق در دنیا و دین است؛ پس آن مختص مؤمنین

خواهد بود و آنچه درباره شمول رحمت رحیمى نسبت به کافران وارد شده از جهت دعوت آنها به سوى ایمان است

و از این جهت است که صادق [علیه السالم ] فرمود :رحمن اسمى است خاص براى صفتى عام و رحیم اسمى است
عام براى صفتى خاص ] انتهى.

خاتمة
در تکمیل بیان فضائل و شهادت به کماالت اهل البیت علیهم السالم ]
قال الشیخ:
" اللهم انى اشهدک ان هؤالء اهل بیت الرسالة
و مختلف المالئکة و مهبط الوحی و خزان العلم و منتهى الحکمة و معادن الرحمة و اصول الکرم و قادة االمم و

عناصر األبرار و دعائم األخیار و أبواب اإلیمان و اصفیاء الرحمن و ساللة خیرة النبیین و خالصة عترة صفوة المرسلین

صلوات هللا و سالمه علیه و علیهم اجمعین"

حاصل الترجمه :گواه مى گیرم خداوند تبارک و تعالى را بر اینکه این بزرگوارانى که نام نامى و اسم گرامى آنها را به

جاللت و عظمت برشمردم جمیعا از اهل بیت رسالت اند که قلوب واعیه و صدور منشرحه آن بزرگواران محل نزول

وحى کبر یایى است و آستان مطهر آنها ز یارتگاه مالئکه

مقدسه و خود گنجوران علم و نهایت دانش اند و معادن رحمت رحمانیه و اصول بخشایش و کرم و پیشوایان امم؛

بیخ و بنیاد نیکوکارانند و ابواب ایمان و برگز یده انبیا صلوات هللا علیه و علیهم اجمعین.

اهل بیت الرسالة یعنى خانواده رسالت و پیغمبرى و ممکن است که از" بیت" رسالت حضرت رسول صلى هللا علیه

و آله اراده شود ز یرا که" هو الذی جعلت النبوة فیه [رسالت آن چیزى است که نبوت در آن قرار داده شده است ] و
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محتمل است که از لفظ" بیت" رسالت ،حضرت امیر المؤمنین صلوات هللا علیه را اراده نماییم" ألنه مسکن احکام

الرسالة و الحاوی ألسرارها و الجامع

آلثارها و الحافظ لشر یعتها" [چون او مسکن احکام رسالت است و در برگیرنده اسرار آن و جمع کننده آثار آن و

حافظ شر یعت آن است ] و بهر تقدیر معنى صحیح است ز یرا که آن بزرگواران اهل و اوالد خانه رسالتند.
[مالئکه در خدمت اهل بیت ]

و مختلف المالئکة یعنى محل آمد و رفت مالئکه مقدسه بعضى از عظما و بزرگان علماى متأخر ین در شرح این
فقرات که از ز یارت جامعه کبیره التقاط شده چنین گویند" ای محل ترددهم ابتداء و انتهاء إلیهم للخدمة و اکتساب

الکماالت و العلوم منهم علیهم السالم و لتبلیغ ما حتم و قضى من المقدرات فإن هللا سبحانه ببدیع حکمته جعل
المالئکة رسال فی تبلیغ االمدادات و تحصیل االستعدادات" یعنى آن حضرات صلوات هللا علیهم

محل تردد و اختالف یعنى جاى آمد و رفت مالئکه اند در ابتدا و انتها خواه آن مالئکه به خدمت و اکتساب کماالت

از آن انوار مقدسه مأمور شده باشند یا آنکه به جهت تبلیغ مقدرات حتمیه و رسانیدن امدادات خلقیه و تحصیل

استعدادات کونیه نزول بعالم عناصر نموده باشند؛ در هر صورت در بدایت و نهایت ذهابا و ایابا بازگشت مالئکه به

آستان مطهر آنها است و مجددا براى توضیح این مقصود و تصویر بازگشت در بدایت و نهایت گوید" فهم علیهم

السالم ابواب هللا تعالى فی جمیع ذرات الوجود فی الصدور و الورود فالمالئکة المرسلون الیهم تتلقى ما تنزل به

الیهم من انوارهم

و امثال حقائقهم و تبلغوا إلى آثارهم و صورهم فهم یتلقون عنهم و یبلغونهم ما تلقونه إال انهم یأخذون عن غیبهم

و یوصلونه إلى شهادتهم" [پس ایشان علیهم السالم ابواب خداى تعالى در تمام ذرات وجود در صدور و ورودند پس

مالئکه اى که بسوى آنها فرستاده مى شوند (در واقع) انوار آنها و امثال حقایق آنها را که بر آنها نازل مى شود به

صور خارجى و آثار آنها مى رسانند پس مالئکه از خود آنها تلقى مى کند و به خود آنها مى رسانند یعنى از غیب
آنها مى گیرند و به شهادت آنها مى رسانند].

حاصل مقصود آنکه حقیقت ائمه اطهار در عالم باطن و نشئه ملکوتیه ابواب فیوضات الهیه اند و براى جمیع ذرات

وجود در صدور و ورود یعنى در قوس نزولى هر موجودى که از نشئه غیب بعالم شهود قدم گذارد از در خانه والیت

آنها که مقام وجود منبسط و نفس رحمانى و فیض مقدس است بار سفر عالم ناسوت مى بندد و در قوس صعودى

نیز نهایت ترقى نفوس بشر یه بر مادون آن حقیقت است و آن ترقى نیز حاصل نمى شود

مگر به سبب داخل شدن در والیت آنها پس مالئکه مقدسه که از عالم ملکوت بر نشئه ناسوت نزول کنند ،در واقع

آن علوم و آثارى را که از حقیقت ملکوتیه آن حضرت آموخته اند بر اشخاص جسمانیه آنها برسانند .یعنى مالئکه

مقدسه فقط واسطه اند در تبلیغ فیوضات از حقیقت غیبیه آنها بر نشئه شهود خود ایشان.

محرر اوراق گوید :این تحقیق بعینه مطابق و موافق است با عقیده جمعى از حکماء قدیم در باب ارباب انواع که

گویند هر نوعى از انواع طبیعیه را یک فرد مجرد عقالنى در عالم ملکوت موجود است که جمیع افاضات آن نوع

طبیعى از آن فرد مجرد عقالنى است چنانچه
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بعضى از آنها گویند ":إن ذاتا روحانیة القت إلى المعارف فقلت من أنت فقال انا طباعک التام" و مى گویند تمامى

افراد منتشره طبیعت جسمانیه از رقایق و طلسمات آن حقیقت عقالنیه است بعینه مانند وجود ذهنى و وجود
خارجى؛ مثال حقیقت انسانى که در ذهن موجود است یکى از مراتب انسان موجود در خارج است که اگر آن وجود

ذهنى بخارج قدم گذارد لوازم و آثار خارجى بر وى مترتب خواهد بود چنانچه موجود خارجى که بعالم ذهن درآید

حقیقت همان حقیقت است ،ولى لوازم و آثار خارجیت از آن حقیقت مسلوب گردیده لوازم و آثار ذهنیه در آن

ظهور مى کند .پس حکایت

ارباب انواع نیز از همین قبیل است اگر آن حقیقت عقالنیه بعالم ناسوت نزول کند لوازم و آثار همین رقائق در او
ظهور مى کند و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجال و للبسنا علیهم ما یلبسون و اگر این طلسم جسمانى از رقیقه

جسمانیت صعود نموده بعالم عقالنى متصل شود همان لوازم و آثار عقالنیه در وى ظاهر خواهد شد .یا لیت قومی

یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین .
[محل نزول جبرئیل ]

قوله و مهبط الوحی اگر مقصود از وحى خصوص معنى الهام یا معنایى که شامل الهام است ملحوظ شود ،معنى

فقره شر یفه بر سبیل حقیقت است و اگر وحى تأسیسى که بواسطه جبرئیل بحضرت

رسول مى آمد اراده شود در این صورت ممکن است که مهبط وحى بودن ائمه اطهار براى آن باشد که آنها نگهدار

شر یعت مطهره و حافظ وحى الهى هستند ،چنانچه در حدیث شر یف مذکور شد" لن یفترقا حتى یردا علی الحوض"

[هرگز قرآن و اهل بیت از هم جدا نمى شوند تا آنکه در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند] .و ممکن است این

انتساب بواسطة متحد بودن حقایق باطنیه آن انوار مقدسه باشد ،چنانچه خداوند تبارک و تعالى در آیه شر یفه و
أنفسنا و أنفسکم حضرت امیر را نفس پیغمبر خواند .بالجمله حکیم المحدثین شیخ احمد احسائى در شرح این
فقره گوید ":و إنما قیل مهبط الذی یراد منه المنزل الذی ینزل فیه من المکان الذی هو أعلى منه مع أنهم علیهم

السالم

اعلى من هذا الهابط ألن المراد بالهبوط إلیهم ظهور ذلک على حقائقهم و عقولهم و نفوسهم و ظواهرهم و فی کل
مقام من هذه المهابط األربعة ینزل فیه مما هو اعلى منه فینزل فی حقائقهم من فعل هللا و فی عقولهم من الماء

األول و فی نفوسهم من عقولهم و فی ظواهرهم من نفوسهم بواسطة المالئکة تحدثهم عن نفوسهم عن عقولهم عن
حقائقهم عن الماء عن الفعل عن هللا سبحانه"

حاصل مقصود آنکه آنها را مهبط وحى گفتن با آنکه الزم معنى هبوط نازل بودن مقام آن حضرات است از مقام

هابط و حال آنکه مقام باطنى آنها به مراتب ،باالتر از مقام هابط است ،براى

آن است که مقصود از هبوط وحى بر آنها ظاهر هبوط شدن آن است بر حقایق یا عقول یا نفوس یا ظواهر آن

حضرات و هر یک از این مقامات اربعه نسبت به مرتبه اى که نور وحى از آنجا منشعب گردد یقینا نازل تر است،
ز یرا که آن نور وحى ابتداء از مقام مشیت نازل مى شود بر حقیقت آنها و در مرتبه ثانى از مقام اول که ما به الحیاة

جمیع موجودات و وجود منبسط است نازل مى شود بر عقول آن حضرات و در مرتبه ثالثه از عقول آنها نازل مى
شود بمقام نفوس آن حضرات و در مرتبه رابعه از نفوس آنها بواسطه ملک نازل مى شود در ظواهر بشر یت آن انوار
مقدسه صلوات هللا و سالمه علیهم اجمعین
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[گنجینه هاى دانش ]
و خزان العلم
الخزان کرمان جمع خازن و یحتمل هاهنا معان ثالثة األول انهم والة خزائن علم هللا الثانی انهم عین خزائن علم

هللا الثالث انهم مفاتیح تلک الخزائن و یدل على کل واحد من تلک المعانی شواهد من العقل و النقل یعنى ممکن

است که از لفظ خزان العلم چندین معنى ارادت شود ز یرا که به مقتضاى بعضى از آیات آن انوار مقدسة والة خزائن

علوم الهیه اند کما فی قوله تعالى :قل کفى بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب به واسطه اینکه
مقصود از من عنده علم الکتاب به مقتضاى تفاسیر وارده در این باب ائمه اطهار صلوات هللا علیهم اند پس آنها

داراى علم الکتاب و ولى خزانه آن

علم الهى خواهند بود و به مقتضاى بعضى از آیات و اخبارى که داللت مى نمایند بر اینکه حقیقت امام کتاب هللا

تکوینى است و کتاب مبین و لوح محفوظ را به حقیقت امام تفسیر نموده اند پس حقیقت امام عین خزانه علوم

الهیه خواهد بود و باقتضاى بعضى از اخبار دیگر ،آن حضرات مفاتیح آن خزانه الهیه اند" کما فی التوحید و المجالس
و المعانى عن الصادق علیه السالم" لما صعد موسى إلى الطور فنادى ربه قال یا رب ارنی خزائنک قال یا موسى إنما
خزائنی إذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون" و هذا یدل على انهم مفاتیح الخزائن ألن الخزانة فی هذا الحدیث

المشیة و هم محال مشیة هللا

بمعنى انهم ابواب المشیة و مفاتیح االستفاضة منها و الواسطة بین المفیض و المستفیض و ما یشاءون إال أن یشاء

هللا"[ .چنان که در کتاب توحید و مجالس و معانى از صادق علیه السالم است که ":پس از آنکه موسى باالى کوه
طور رفت و با خداوند به مناجات پرداخت ،گفت :خدایا گنجینه هاى خودت را به من نشان بده (خداوند متعال)

فرمود :اى موسى گنجینه هاى من آن است که هرگاه بخواهم چیزى موجود شود به آن مى گویم باش پس موجود
مى شود" و این دلیل است بر اینکه آنها (یعنى ائمه علیهم السالم که با والیت تکوینى اراده الهى را در جهان پیاده

مى کنند) کلیدهاى خزائنند چون گنجینه در این حدیث همان مشیت است و ایشان محل هاى مشیت خداوندند،

به این معنى که آنها درهاى بهشت و کلید فیض بردن از آنند و واسطه بین افاضه کننده و افاضه گیرنده اند و نمى

خواهند مگر آنچه را خدا بخواهد].

و منتهى الحکمة .در اغلب نسخ مناقب اثناعشر یه این عبارت را بدین وجه ضبط نموده ولى در ز یارت جامعه کبیره

که این عبارات از آنجا التقاط شده بلفظ" منتهى الحلم" ضبط نموده اند به هر تقدیر منتهى به معنى نهایت است

و عدم مسارعت به عقاب را با قدرت بر انتقام" حلم" گویند و این عدم مسارعت و تأخیر در عقوبت اگر از بابت کرم
نفس و علو همت باشد آن را" عفو" و" تجاوز" و" احسان" گویند و اگر این تأخیر در عقوبت به واسطه یقین بر عدم

فوت باشد آن را" انائت" و" تأنى" نامند چنانچه گویند":

إنما یتعجل من یخاف علیه الفوت" [همانا کسى عجله مى کند که مى ترسد مطلب از دست برود] و اما" حکمت"؛
درصورتى که عبارت نسخه و منتهى الحکمة باشد معنى آن در دیباچه مشروحا گذشت.

و معادن الرحمة" المعدن بکسر الدال مرکز کل شی ء من عدن بالمکان عدنا و عدونا ای اقام به و جنات عدن ای
جنات إقامة ال زوال ألهلها و ال انتقال لهم عنها" [معدن به کسر ،مرکز هر چیز است از" عدن عدنا عدونا بالمکان"

یعنى در آن مکان اقامت کرد و" جنات عدن" یعنى بهشتى که محل اقامت است و زوال ندارد و از آنجا به جاى
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دیگر منتقل نمى شوند] و" رحمت" در لغت به معنى رقت قلب است و در عرف خاص گویند" الرحمة اعطاء کل ذی
حق حقه" [رحمت یعنى عطا کردن هر حقى به صاحب آن حق ] بدین واسطه خداى تعالى شأنه فرمود :الرحمن
على العرش استوى  -و هللا على العرش استوى [رحمان بر عرش مسلط شد] و هللا بر عرش مسلط شد نفرمود ز یرا

که مقصود از این استواء بر عرش تجلى و ظهور ذات واجبى است بر ذات

موجودات با ارکان اربعه رحمت که هر یک رکنى از ارکان عرش مظهر یک رکنى از ارکان اربعه رحمت است" رحمت

خلق" "،رحمت احیاء" "،رحمت رزق" "،رحمت اماته" چنانچه مالئکه معروفه اربعه نیز مظهر این چهار رحمت اند

حضرت جبرئیل مظهر علم است که ماده رحمت خلق و ایجاد است حضرت اسرافیل مظهر احیاء است میکائیل
مظهر رزق و موکل بر ارزاق است و حضرت عزرائیل مظهر ممیت و مباشر بر اماتت و قبض ارواح است.

بالجمله کلیه رحمت بر دو قسم است [اول ]" رحمت واسعه" و" رحمت رحمانیه" که مشتمل است بر جمیع
موجودات از مؤمن و کافر و جماد و نبات و این رحمت

عبارت است از رحمت ایجاد قال هللا تعالى و رحمتی وسعت کل شی ء و دویم" رحمت رحیمیه" و" رحمت مکتوبه"

و آن مختص مؤمنین است ".قال هللا تعالى:
فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة

چون این مقدمه واضح شد معلوم مى شود که حضرات ائمه اطهار معادن رحمت الهیه اند به هر دو معنى هم در
رحمت رحمانیه بواسطه اینکه واسطه در فیض ،وجود ذى جود آن بزرگواران است بلکه خود حقیقت فیض منبسط

و رحمت رحمانیه اند و هم در رحمت رحیمیه مکتوبه بواسطه اینکه حاصل نمى شود آن رحمت مگر بسبب دخول
در هدایت و والیت و ارشاد آنها صلوات هللا علیهم اجمعین.

[پایه هاى کرامت ]
و اصول الکرم اصول جمع اصل است و اصل"
ما یبتنى علیه الشی ء" را گویند و" کرم" سخاوت نفس است از هر چیزى که محبوب او باشد پس اطاعت اوامر و

نواهى الهى نیز نوعى از کرم است ".قال هللا تعالى :إن أکرمکم عند هللا أتقاکم (حجرات[ )13 ،خداى تعالى فرمود
گرامى تر ین شما نزد خداوند باتقواتر ین شماست ]

باید دانست که صفت جود و سخا از جمله مکارم اخالق و محاسن صفاتى است که برحسب عقل و نقل پسندیده
و ممدوح است .صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى گوید :صفت جود و کرم اصلى است از اصول ایمان

و آن خود از جمله اخالق انبیاء و موجب تزکیه نفس است ز یرا که خداى تعالى فرماید :قد أفلح من زکاها و قد خاب

من دساها و در مورد دیگر بمضمون اآلیات بعضها یفسر بعضا [بعضى از آیات بعض دیگر را تفسیر مى کنند]

فرماید :و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون

و از حضرت رسول آورده اند ":السخاء شجرة من شجر الجنة اغصانها متدلیة إلى األرض من أخذها (غصنا) قاده

ذلک الغصن إلى الجنة" و در روایت دیگر آورده اند السخاء شجرة فی الجنة فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلم

یترکه ذلک الغصن حتى یدخله الجنة و حقیقت سخا جزئى است از اجزاء ایمان و از جابر روایت نموده اند قال قیل
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یا رسول هللا ما اإلیمان فقال الصبر و السماحة و عنه علیه السالم ما جبل هللا اولیائه إال على السخاء و حسن

الخلق .و باز او گوید که افراد سخا منحصر و محصور در بذل مال و بخشیدن درهم و دینار نیست بلکه شجاعت

نیز نوعى است از کرم بل اعلى درجه از درجات کرم صفت شجاعت است ز یرا که شخص شجاع از جان خود مى
گذرد و گذشتن از جان به مراتب مشکل تر از گذشتن از اموال است ".فمن جاد بنفسه سهل علیه الجود بماله قال

الشاعر فی ذلک المعنى:

یجود بالنفس إن ضن البخیل بها

و الجود بالنفس اقصى غایة الجود

قال صاحب فصول المهمة ":الشجاعة و السماحة توأمان و رضیعا لبان فالجواد شجاع و الشجاع جواد و قد قال ابو

تمام فی الجمع بینهما فأجاد و إذا رأیت ابا یز ید فی الندى و وعى و مبدی غارة و معیدا ایقنت ان من السماح شجاعة

تدنی و أن من الشجاعة جودا" [پس هرکه درباره جانش سخاوتمندى مى کند ،سخاوت درباره اموالش برایش آسان

است شاعرى در این معنى گفته است« :سخى در مورد جانش سخاوت مى کند اگرچه که بخیل در مورد آن بخل
مى ورزد و سخاوت در مورد جان باالتر ین مرتبه سخاوت است» .صاحب فصول المهمه مى گوید :شجاعت و گذشت

همراه همند و دو شیرخور یک شیرند پس جواد شجاع است و شجاع جواد و ابو تمام درباره جمع این دو چه خوب

گفته است که :هنگامى که ابا یز ید را در اسب راندن و نبرد و اینکه جنگى را شروع مى کرد و برمى گشت دیدم

یقین کردم که شجاعت با گذشت نزدیک است و سخاوت با شجاعت نزدیک].

و شیخ الرئیس ابو على سینا در اشارات گوید ":العارف شجاع و کیف ال و هو بمعزل عن تقیة الموت و جواد و کیف
ال و هو بمعزل عن محبة الباطل و صفاح و کیف ال و نفسه اکبر من ان تجرحها ذلة بشر و نساء لألحقاد و کیف ال و

ذکره مشغول بالحق و قال سید الموحدین و امیر المؤمنین صلوات هللا و سالمه علیه
ال تبخلن بدنیا و هی مقبلة

فلیس ینفقها التبذیر و السرف

فإن تولت فاحرى أن تجود بها

فالمدح منها إذا ما ادبرت خلف

[عارف شجاع است و چگونه چنین نباشد درحالى که عارف از پرهیز از مرگ فاصله دارد ،و سخاوتمند است و چگونه

نباشد درحالى که او از محبت باطل (دنیا) دور است و با گذشت است و چگونه نباشد و نفس او بزرگتر از آن است

که خطا و لغزش بشرى او را مجروح کند و بسیار فراموش کننده کینه هاست و چگونه نباشد درحالى که دائم در
حال یاد حق است ،آقاى موحدان و امیر مؤمنان صلوات هللا و سالمه علیه فرمود:

در بخشش دنیا وقتى به سوى تو رو آورده بخل نورز که انفاق آن تبذیر و اسراف نخواهد بود
پس هرگاه روآورد بهتر است که آن را ببخشى که وقتى پشت کرد و رفت تمجید از بخشش آن جایگز ین آن خواهد

بود].
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و برعکس صفت سخاوت صفت بخل و لئامت از صفات خبیثه و از اخالق ذمیمه است" قال هللا تعالى " و ال
یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة"

و روی عنه علیه الصالة و السالم ثالث مهلکات شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء بنفسه .و أیضا عن رسول هللا
خصلتان ال یجتمعان فی مؤمن البخل و سوء الخلق .و السخاوة قد ینتهی إلى أن یسخو على غیره مع االحتیاج و

البخل قد ینتهی إلى أن یبخل على نفسه مع الحاجة فانظر إلى ما بین الرجلین من التباعد و کالهما بشر فاالخالق
عطایا و مواهب یضعها هللا حیث یشاء" [خداى تعالى فرمود :گمان نکنید اینکه آنان که خداوند از فضلش نصیب

آنها کرده و بخل مى ورزند خیر آنهاست بلکه آن براى ایشان شر است ،بزودى آنچه از بخشش آن بخل ورز یدند در
روز قیامت طوق گردن (و بال گردن) آنها خواهد شد.

و از او علیه الصلوات و السالم روایت است که« :سه چیز از مهلکات است بخلى که طبق آن عمل شود و هوایى که
مورد تبعیت واقع شود و خودپسندى شخص نسبت به خودش ".و همچنین از رسول هللا است که« :دو خصلت

است که در هیچ مؤمنى باهم جمع نمى شود بخل و بداخالقى» و گاهى سخاوت منتهى مى شود به اینکه شخص
دیگرى را حتى در حالت احتیاج بر خود ترجیح دهد و بخل گاهى منتهى مى شود به اینکه حتى نسبت به خودش

هم درحالى که احتیاج دارد بخل بورزد پس ببین دو نفر که هر دو بشرند چقدر مى تواند فاصله داشته باشند .پس

اخالق خوب عطایا و موهبت هایى هستند که خداوند هر کجا خواسته قرار داده است ].

بالجمله معنى اصول الکرم یعنى آن حضرات صلوات هللا علیهم اصل و منبع و سرچشمه و ینابیع و مفاتیح هرگونه

سخاوت و جودند" کما فی الدرة الباهرة من اصداف الطاهرة فی کالم ابی محمد الحسن

العسکرى علیه السالم :و اسباطنا خلفاء الدین و حلفاء الیقین و مصابیح االمم و مفاتیح الکرم و الکلیم البس حلة

االصطفاء لما عهدنا منه الوفاء و روح القدس فی جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباکورة" [چنان که در" درة الباهرة
من اصداف الطاهرة" در کالم ابى محمد حسن عسکرى آمده است« :خاندان ما خلیفه هاى دین و قسم خوردگان

یقین اند و چراغ هاى امت ها و کلیدهاى کرم اند ،و کلیم (حضرت موسى) پس از آنکه با ما عهد وفا کرد لباس
برگز یدگى پوشید و روح القدس به بهشت صاقوره از میوه دست نخورده باغ هاى ما چشید].

بعضى از اجله مشایخ متأخر ین در تفسیر این حدیث شر یف چنین گوید ":یعنى ان روح القدس المعبر عنه بالعقل

األول عند الحکماء و" بالعقل" و" القلم" و" الحجاب األبیض" و ما اشبه ذلک عند اهل الشرع ،اول من أکل من باکورة
ثمار الجنان التی غرسناها بایدینا فإن تلک الحدائق التی فی جنان الصاقورة غرسوا فیها من کل شی ء فأول ما نبت،
روح القدس .و معناه ظاهر

إنه لما فاض الوجود على ارض القابلیات کان اول ما وجد هو العقل األول المسمى بروح القدس .و معنى قوله روح

القدس فی جنان الصاقورة ای فی اعلى علیین من الجنان و الصاقورة فی اللغة باطن القحف المشرف على الدماغ و

کان روح القدس اول من وجد فی الجنة و الجنة اول الموجودات و الباکورة اول الثمرة و المراد ان اول من قبل االیجاد
روح القدس و هو ذوقه الباکورة ،إلى ان قال فافاض روح القدس من الکرم الذی حملوه على جمیع الموجودات

بوجوداتها فهم علیهم السالم اصل ذلک الفیض و الکرم ،إلى أن قال و قد قلت فی مرثیتی للحسین بیتا یناسب

ذکره هاهنا و هو:

و راحتا الدهر من فضفاض جودهم

مملوتان و ما للفیض تعطیل

شرح مناقب103|.....................................................................................................................................................

یعنی :ان فیض جودهم على القابلیات ال تعطیل له ابد اآلبدین و دهر الداهر ین صلى هللا علیهم اجمعین؛ [یعنى

روح القدس که حکما به او عقل اول مى گویند و اهل شرع به او عقل ،قلم ،حجاب سفید و چیزهایى شبیه این مى

گویند اولین موجودى است که از میوه هاى دست نخورده بهشتى که ما با دستان خود درختان آن را کاشته ایم

خورده است ،پس در این بستان هایى که در بهشت صاقوره کاشتند همه چیز هست و اولین چیزى که رویید ،روح
القدس بود ،و معناى آن ظاهر است ،اینکه :پس از آنکه وجود بر زمین قابلیات افاضه شد اولین چیزى که به وجود
آمد عقل اول بود که روح القدس نامیده مى شود و معناى کالم او" روح القدس در بهشت صاقوره" یعنى در اعلى
علیین از بهشت و صاقوره در لغت باطن کاسه سر محلى نزدیک به مغز است ،و روح القدس اولین موجود بهشت

و بهشت اولین موجودات بود ،و" باکوره" اول میوه است ،و مراد آن است که اولین موجودى که ایجاد را پذیرفت روح

القدس بود و این همان چشیدنش از باکوره است  ...تا آنجا که گوید پس روح القدس از کرمى که بر او حمل کردند
بر همه موجودات فیض داد پس ایشان علیهم السالم اصل این فیض و کرم اند  ...تا آنجایى که گوید در مرثیه اى

که براى امام حسین گفته ام بیتى است که نقلش اینجا مناسب است :و دو دست دهر از گشایش بخشش آنان

پراند و براى فیض تعطیلى نیست .یعنى اینکه فیض جود آن ها بر قابلیات تا ابدالدهر تعطیل نمى شود .صل هللا
علیهم اجمعین].

حاصل مقصود آن است که معلول بال واسطه و تعین اول در نشئه مجردات عبارت است از حقیقت عقل اول که
آن را بلسان شرع" قلم اعلى و" حجاب ابیض" گویند و سایر موجودات از نشئه عقل تا عالم هیولى به ترتیب علیت

و معلولیت موجود شده اند بدین معنى که فیوضات وجودیه و خلقیه از عالم واجبى به نشئه مجردات نازل مى
شود و از آنجا تا بعالم هیولى امتداد مى یابد و این

فیض وجودى که بر عقل اول رسیده ماده آن نفس رحمانى و وجود منبسط و فیض مقدس است که برحسب اعتقاد
شیخ آن نفس رحمانى ماء والیت است پس نظر بدین مقدمات مبدا و منشأ جمیع فیوضات از ماء والیت ائمه

اطهار است که آن حضرات صلوات هللا علیهم اجمعین اصول کرم و ینابیع فیوضات حضرت حق تعالى شأنه اند به
طور حقیقت .قال صاحب فصول المهمة" فهم البحور الزاخرة و السحب الهامیة الماطرة و فیه یقول الشاعر:
فما کان من جود اتوه

فإنما توارثه آباء آبائهم قبل

و هل ینبت الخطى اال وشیحة

و تغرس اال فى مغارسها النخل

[صاحب فصول المهمه گوید :آنها در یاهاى لبر یزند و ابرهاى روزى دهنده و پرباران.
و شاعر در حق آنان گفته است :هر سخاوتى که از آنها سرمى زند صفتى است که از پدران پدرانشان به ارث رسیده

است.

آیا در خطى مگر درختى که از آن نیزه مى سازند سبز مى شود؟ و در محل کاشتن نخل غیر از نخل کاشته نمى

شود.
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خطى بندرى است در بحرین که محل روئیدن درخت وشیحه است که از آن نیزه مى سازند و در این بندر نیزه

خر یدوفروش مى شود مراد شاعر این است که زمین نامساعد فقط ثمره نامساعد مى دهد و بعکس آن ،زمین
مساعد و وجود انسانها هم یا مساعد اخالق حسنه و کماالت نفسانیه است و یا بعکس آن ].

و قادة االمم القادة جمع قائد
یعنى کشنده چیزى که مقابل سائق باشد و سائق راننده شتر و غیر آن است و قائد کشنده مهار او .در خبر آورده

اند" القر یش قادة زادة" یعنى جماعت قر یش قائد جودند .بالجمله حضرات ائمه اطهار قائد امت مرحومه و سایر

امم اند به معرفت الهیه و بعد از حصول معرفت با سائر شرائط آن قائدند به جانب بهشت پس هم قائدند در دنیا

و هم در آخرت اما در دنیا بجانب تکلیف و اما در آخرت بر نتیجه و جزاى آن تکلیف.
[ماده و ستون نیکى ]

و عناصر االبرار" عناصر" جمع" عنصر" .است بضم اول مانند قنفذ و گاهى بفتح اول نیز استعمال کنند بهر تقدیر

عنصر اصل ماده شی ء را گویند و عناصر اربعه را

بدین واسطه که ماده ترکیب جمیع موجوداتند عناصر و ارکان و اسطقسات اربعه گویند اگر چه هر یک از این الفاظ
در مقام استعمال اندک تفاوتى با دیگرى دارد .و" ابرار" جمع بر است و بر به معنى بار یعنى نیکوکار.

و آن حضرات عناصر ابراراند هم در عالم تکوین و هم در نشئه تکلیف اما در عالم تکوین بواسطه اینکه ماده و طینت

جمیع ابرار از فاضل و شعاع طینت آن حضرات خلق شده ".فی اصول الکافی :ان هللا خلقنا من نور عظمته ثم صور
خلقنا من طینة مخزونة مکنونة تحت العرش و خلق ارواح شیعتنا من طینتنا و ابدانهم من طینة مخزونة مکنونة

اسفل من ذلک الطینة آه [الخ ] .فاألبرار

من شیعتهم من األنبیاء و االولیاء و الصالحین و إنما سموا شیعة ألنهم خلقوا من شعاعهم" [و در اصول کافى است

که ":همانا خداوند ما را از نور عظمتش خلق کرد سپس صورت داد خلق ما را از خاکى مخزون و مکنون ز یر عرش و
ارواح شیعه ما را از طینت ما و (خلق کرد) بدنهاى آنها را از خاکى مخزون و مکنون از پایین تر از آن طینت ما" الخ

پس نیکوکاران از شیعه ایشان یعنى انبیاء و اولیاء و صالحین به این خاطر شیعه نامیده شده اند که از شعاع ایشان

خلق شدند].

پس معلوم است که آن حضرات اصل و عنصر و ماده واقعى جمیع ابرارند.
و دعائم االخیار" الدعائم جمع دعامه بکسر الدال و هى عماد البیت و الذی علیه استناد الشی ء و به قوامه و منه

الحدیث :لکل شی ء دعامة و دعامة االسالم الشیعة و فی الحدیث :دعامة االنسان العقل" [دعائم جمع دعامه است

و آن ستون خانه و چیزى است که استناد و قوام شیئى بر آن است و از همین است کلمه دعامه در حدیث ،هر
چیزى ستونى دارد و ستون اسالم شیعه است و در حدیث است که ستون انسان عقل است ].و اخیار جمع خیر

است کسانى را گویند که صاحب دین و صالح باشند پس آل محمد صلوات هللا علیهم دعامه و رکن و ستون هرگونه

خیر و صالح اند ز یرا که هر خیر و صالح از فروعات والیت آنها است؛ بواسطه آنکه شرط توحید والیت آنها است و
شرط نبوت
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والیت آنها است و شرط قبول اعمال والیت آنها است.
و ابواب االیمان و اصفیاء الرحمن معانى این فقرات در ضمن تحقیقات سابقه مفصال و مشروحا مبین شده باز از
جهة توضیح و تأکید معانى سابقه مى گوییم قال ابو جعفر الباقر علیه السالم ":آل محمد ابواب هللا و سبیله و
الدعاة إلى الجنة و القادة الیها و األدالء علیها إلى یوم القیامة" و فی کتاب احتجاج الطبرسی عن األصبغ بن نباته

قال کنت عند امیر المؤمنین علیه السالم اذ جاءه ابن الکوا فقال یا امیر المؤمنین ما قول هللا عز و جل لیس البر
بان تأتوا البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقى و أتوا البیوت

من ابوابها؟ فقال علیه السالم :نحن البیوت التی امر هللا ان یؤتى من أبوابها نحن ابواب هللا و بیوته التی یؤتى منها

فمن بایعنا و اقر بوالیتنا فقد اتى البیوت من ابوابها و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقد اتى البیوت من ظهورها".

[آل محمد ابواب خداوند و راه اویند کسانى که مردم را به سوى بهشت مى خوانند و آنها را به سوى آن رهبرى مى

کنند و راهنمایان بسوى آنند تا روز قیامت .و در کتاب احتجاج طبرسى از اصبغ بن نباته :گوید نزد امیر المؤمنین
علیه السالم بودم که ابن الکوا آمد و گفت اى امیر المؤمنین این کالم خداى تعالى چه معنى دارد؟ «نیکویى به این

نیست که از پشت وارد خانه ها شوید لیکن نیکویى آن است که کسى تقوا پیشه کند و از درهاى خانه ها وارد آنها

شوید" پس امام علیه السالم فرمود :ما خانه هایى هستیم که خداوند امر کرده از در آنها وارد شوید ،ما ابواب

خداوند و خانه هایى هستیم که از آن وارد مى شوند پس هرکس با ما بیعت کند و به والیت ما اقرار نماید به تحقیق

که از دربهاى خانه ها وارد شده و هرکه با ما مخالفت کند و دیگران را بر ما برتر بداند به تحقیق که از پشت خانه
ها وارد شده ].

و ساللة خیرة النبیین و خالصه عترة صفوة المرسلین صلوات هللا و سالمه علیه و علیهم اجمعین صاحب قاموس

گوید :الساللة بالضم ما انسل من الشی ء و الولد کالسلیل و السلیلة یعنى سالله چیزى را گویند که از چیز دیگر

تصفیه و تقطیر و کشیده شده باشد و اوالد را نیز سالله گویند مثل سلیل و سلیله و شیخ فاضل شارح

ز یارت جامعه گوید ":سالله بضم اوله و هى الخالصة فساللة الشی ء ما انسل من صفوته سمیت بذلک ألنها تسل

من الکدر او هی ما تسل من الشی ء القلیل الى أن قال و یکنى بالساللة عن الولد و سالله النبیین اوالدهم فإنهم

قد سلوا من محمد جدهم صلوات هللا علیه سل النور من النور کما اشار إلیه امیر المؤمنین علیه السالم حیث قال"

انا [من ] محمد؟ کالضوء من الضوء و العترة نسل الرجل و رهطه و عشیرته األقربون و هم اهل بیته کما ورد عنه
متواترا إنی تارک فیکم الثقلین کتاب هللا و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتى یردا على الحوض" [سالله با ضم حرف

اول به معنى خالصه است پس سالله شی ء به خالص آن چیزى را که بیرون مى کشند گفته مى شود و این طور

نامیده شده چون آن تفاله بیرون کشیده مى شود یا به این خاطر که سالله چیز کمى است که بیرون کشیده مى

شود ...

تا آنجا که گوید از ولد به سالله کنایه مى کنند و سالله پیامبران فرزندان آنها هستند چون آنها از جدشان محمد

صلوات هللا علیه بیرون آمده اند بیرون آمدن نور از نور ،چنان که امیر المؤمنین علیه السالم بدان اشاره کرده آنجا

که فرمود من محمدم مانند نور از نور ،و عترت نسل شخص و فامیل او نزدیکان از خاندان را گویند و عترت پیامبر

صلى هللا علیه و آله اهل بیت او هستند چنان که در حدیث متواتر از او نقل شده که :همانا من در میان شما دو

چیز گرانبها باقى مى گذارم کتاب خدا و عترتم ،اهل بیتم ،هرگز از هم جدا نمى شوند تا هر دو نزد حوض بر من وارد
شوند] .انتهى و در شرح فقرات
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مناقب اثناعشر یه صلوات هللا علیهم اجمعین به همین قدر اکتفا مى شود مطرز اوراق گوید مرا از مطالعه کنندگان

این همایون دفتر دو گونه استدعایى است یکى آنکه در ترجمه عبارات محکیه از رؤساى قوم که در این دفتر مندرج
و مندمج است اگر کم و ز یادى ببینند مرا به عدم اطالع و قصور فهم متهم نسازند زیرا که مقصود من فقط ترجمه

تحت اللفظ عبارات نبوده بدین واسطه در بعضى از موارد در شرح عبارات مبسوطه به چندین کلمه مختصر کفایت

نموده و در ترجمه عبارات مختصره که بر تفهیم مطلب وافى نبوده شرح مشبعى آورده ام،

مبادا اشخاصى که از مقصود من مطلع نیستند ،یا آنکه لجاجت طبیعیه و اغراض نفسانیه را مطیع و منقادند در

آن گونه موارد زبان رد و ایراد گشوده بگویند ترجمه فالن عبارت وافى نیست یا آنکه فالن ترجمه با عین عبارت

انطباقى ندارد .بالجمله مقصود من از حکایت آن عبارات محض تأیید استدالل یا بر سبیل حکایت و تمثیل است،

بدین واسطه در هر موردى از موارد به اندازه اى که الزم بوده از آن عبارات ترجمه و تفسیر نموده و ما بقى را بر حالت

خود بازگذاشته ام و در موارد دیگر که ترجمه ظاهر عبارت وافى بر مقصود نبوده ،بدین واسطه در بیان معنى آن
عبارت اضافاتى آورده ام

اگر دقت نمایند همان اضافات نیز از سابق و الحق آن عبارت مستفاد مى شود .و خواهش دوم آن است که من این
رساله را به سبک و سلیقه جماعت صوفیه نوشته ام زیرا که مؤلف مناقب اثناعشر یه چنانچه معروف است و در

دیباچه مذکور شد محیى الدین اعرابى است و او خود از اجله مشایخ طر یقه صوفیه است و من مجبور بوده ام که
شرح کلمات آن جماعت را با سبک و سلیقه خود آن طایفه بنمایم در این صورت اگر در طى کلمات مشروحه
عباراتى را برخورند که با ظواهر عقاید شرعیه منافى باشد مرا در آن باب مورد قدح و ایراد نشمرند و مقصودم از این

عبارت نه آن است که ورود آن ایرادات را بر جماعت صوفیه به طور قطع و یقین مسلم دانسته و خود را از آن جرگه

خارج شمارم و اگر عقیده من این باشد تدوین من این رساله را اغراء بر جهل بوده و خود آن معذرت مرا موقعى
نخواهد ماند ،بلکه آنها جماعتى هستند به اعتقاد خود خالف ظواهر شرع را قوال و فعال و عقیدة هرگز مجوز

نشمارند ،بلکه نسبت نقص و قصور را بر اشخاصى مى دهند که از مقصود آنها مطلع نگردیده و آن جماعت را مورد

نقض و ایراد مى نمایند چنانچه صدر الحکماء و المتألهین صدر الدین شیرازى در اسفار متعالیه گوید تبا لفلسفة

ال یطابق قوانینها قوانین الشر یعة المطهرة و شیخ الرئیس ابو على سینا در اواخر کتاب اشارات گوید ":جل جناب

الحق عن ان یکون شر یعة لکل وارد او یطلع علیه اال واحدا بعد واحد و لذلک فإن ما یشتمل علیه هذا الفن ضحکة

للمغفل ،عبرة للمحصل ،فمن سمعه فاشمأز عنه فلیتهم نفسه لعلها ال تناسبه و کل میسر لما خلق له" [درگاه حق

برتر از آن است که راهى باشد براى ورود هرکسى یا کسى از آن اطالع یابد مگر یکى بعد از یکى و به این خاطر

مطالبى که این فن (حکمت) مشتمل بر آن است موجب خنده شخص غافل و عبرتى براى تحصیل کننده است،

پس هرکه آن را شنید و آن را ناپسند شمرد پس خودش را متهم کند شاید با آن مناسبت ندارد و هرکسى آماده

چیزى است که براى آن خلق شده ].

بلکه مقصود من از این عبارت و معذرت این است که علت غائیه از تدوین این رساله ترجمه بیانات محیى الدین

است نه اظهار عقیده خود و مرا بجز منصب نقل و روایت دخالت دیگرى در آن نیست اما آنکه عقاید صوفیه و
محیى الدین با قواعد شرعیه موافق است یا مخالف و برحسب ادله عقلیه صحیح است یا باطل آن را مورد دیگرى

باید که صحیحش را از سقیمش بازشناسد و موافقش را از مخالف امتیاز دهند.

[و الحمد لله رب العالمین اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا و قد فرغ العبد الطالح المدعو بصالح الموسوی الخلخالى ابن

محمد بن صالح بن حمزة عفى هللا عن جرائمهم من تدوین هذه الور یقات یوم الخمیس ثانى و عشر ین شهر ربیع
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