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 بسمه تعالی

 «حدیث حقیقت» شرح کوتاه بردو انتقادی ـ  بررسی تطبیقی

  (ع)منینؤمنسوب به امیرالم

 علیرضا هدائی

 طرح مسأله

که در آن کمیل ( ع)ثی که نزد عارفان و اهل معنی به حدیث حقیقت معروف است حدیثی است منسوب به امیرالمؤمنین حدی

پرسد و حضرت در پاسخ بدو سخنانی بس واال در است، از چیستی حقیقت میبن زیاد نخعی، که از اصحاب سرّ حضرت 

بر این حدیث شروح چندی نوشته شده که نخستینشان از آنِ عارف کامل مولی عبدالرزاق . آورندبیان حقیقت بر زبان می

به نقد شرح مولی ترینشان متعلّق به حکیم برجسته مالعبداهلل مدرس زنوزی است که در شرح خود کاشانی، و مفصل

این مقاله ضمن نقل کامل شرح مولی عبدالرزاق و خالصۀ شرح زنوزی، به تحلیل انتقادی . عبدالرزاق نیز پرداخته است

 .پردازدنقدهای زنوزی می

 معرفی دو شرح 

المخطوطات ـ مدرسة لجنة تحقیق است که ( 037.م) زاق کاشانیشرح عارف کامل مولی کمال الدین عبدالرّ نخستین شرح، .یک

آنگونه  .به چاپ رسانیده است 3رهنمون فصلنامۀتصحیح و تحقیق کرده و در   نسخه 4آن را بر اساس  الشهید مطهری العالیة

در شرح این حدیث امالء کرده مولی عبدالرزاق بخشی از مطالبی است که این شرح  ،که رساله به وضوح نشان می دهد

ماله الشیخ الکامل العالم  ]«ما»و نه [فإّن هذا مّما )نه نوشتۀ او است، نه تمامی مطالب او، و 
 
کمال الملة و الدین عبدالّرزاق الکاشانی ... ا

جابه امیرالمؤمنین 
 
که )، و کاتب (...علی نبّینا و علیه الصلوة و السالم عن سؤال کمیل بن زیاد رضی هللا عنه عن الحقیقة ... قّدس سّره علی ما ا

 .آوریمدر این مقاله، ترجمۀ کامل خود از این شرح را می. نیز نامشخّص است( ستبودن اورا حاکی از شیعه عباراتش آشکا

                                                           
 72 تا   0 ، صفحات  33 نورانی، به اهتمام دکتر احد فرامرز قراملکی، خانۀ کتاب تهران، ، یادنامۀ استاد عبداهلل احیاگر میراثاین مقاله در کتاب  1

 .به چاپ رسیده است

 
 :اندی کردهرفنسخه ها را اینگونه مع ،محترممصحّحان  

به دلیل که  ،  2 اره مجلس شورای اسالمی در ضمن مجموعه ای به شم ۀتاریخ، بدون ذکر کاتب، در کتابخان دونب ای به خط نسخ،نسخه. الف
 .اصل قرار داده شده است ۀنسخ ه شدن،ت و مقابلصحّ

 .033 ای به شماره عالی شهید مطهری در ضمن مجموعه ۀمدرسۀ کتابخان بدون ذکر کاتب، در بدون تاریخ، ای به خط نسخ،نسخه . ب

 .222 ای به شماره در ضمن مجموعه ،ملک ۀدرکتابخان بدون ذکر کاتب، بدون تاریخ، ،ای به خط نستعلیقنسخه . ج

 .7 3  در ضمن مجموعه ای به شماره، ملک ۀبدون تاریخ، بدون ذکر کاتب، در کتابخان ،ای به خط نسخنسخه . د

 
 .(44- 4صص :اصل شرح) 40-32صص  ، 30 پائیز و زمستان  شماره دوم و سوم، ،عالی شهید مطهری ۀمدرس نشریۀ 



  
 

شاه قاجار در  درخواست فتحعلیرا به  که آناست ( 40  .م)  مدرس زنوزیعبداهلل شرح حکیم برجسته مال دوم،  شرح .دو

این شرح بسیار مفصل   .استنامیده « انوار جلیّه در کشف اسرار حقایق علویّه» قمری به زبان فارسی نوشته و 44  سال 

 .دارد برای تببین معارف حدیثمتعددی است و مقدمات 

« مراد»در این شرح زنوزی سه . پردازدبه شرح حدیث می را به پایان می رساندخود  لمفصّمقدمات  پس از آنکه مالعبداهلل

 :کندهمان اساس فقرات حدیث را تبیین می شمرد و بربرمی« حقیقت»از 

حقیقت توحید که بعد از سلوک عرفان »مراد از حقیقت را  3،نامددر تبیین اول، که مبسوط است و زنوزی آن را شرح اول می

 .کندتلقی می« شودو مرور از مقام قلبی در سیر نهایاتی حاصل می

در شرح فقرات این  ]دیگر=[دو محمل صحیح دیگر و دو معنای لطیف آخر ... »: گویدزنوزی پس از اتمام این تبیین می)

 («... .باشدحدیث شریف به نظر قاصر رسیده که مبنی بر بیان کیفیت سلوک مسالک عرفان نمی

حقیقۀ الحقائق، یعنی ذات اقدس »مراد از حقیقت را  4،خوانددر تبیین دوم، که مختصر است و زنوزی آن را محمل دوم می

 .شمردبرمی« واجب الوجود بالذات

و محملی بارد، غیرعالمانه، و دور از تحقیق است ـ بدان جهت که حمل  4خواندو در تبیین سوم، که آن را محمل سوم می

وزی در یکی از مناقشاتی که بر مولی عبدالرزاق سخنانی چنین پیچیده بر عالم امر هم اساساً ناموجّه و هم، به تعبیر خود زن

حقیقت اشیاء، یعنی باطن و ملکوت اشیاء که همۀ جهات »دارد، از چنین سائل و مسئولی به دور است ـ مراد از حقیقت را 

انیه و عقل و فعلیّتش بالفعل متحقّق باشد و از همۀ جهات قوا و استعداد مبرّی و معرّی باشد، و آن عالم امر و مشیّت ث

 2.داندمی« مفارقات محضه است

                                                           
1
آخوند مال علی نوری بعد از مال ... »: گویدجالل الدین آشتیانی، در معرفی مالعبداهلل زنوزی در مقدمۀ همین کتاب میدانشمند گرانقدر، مرحوم سید  

در حکمت و فلسفه از تالمیذ  آخوند مالعبداهلل زنوزی... ترین حکیم در حکمت متعالیه به سبک آخوند مال صدرا استصدرا بزرگترین استاد و جامع
... و در حکمت متعالیه استادی متضلّع و بارع است... بر افکار او احاطۀ کامل دارد. ست و برای استاد احترام خاصی قائل استخاص آخوند نوری ا

آقا علی ... شوندنمودند و از اساتید فن محسوب میآخوند مالعبداهلل شاگردان زیادی تربیت کرده است که بعضی بعد از او کتب فلسفی را تدریس می
 (3ص )« ... .زی طهرانی، فرزند برومند آخوند مالعبداهلل، یکی از شاگردان پدر بوده استمدرس زنو

 
متأسفانه اغالط زیاد و بعضاً مهم . به چاپ رسیده است 344 در سال  با تعلیق و تصحیح و مقدمۀ سید جالل الدین آشتیانیاین کتاب نخستین بار  

: آورده است( که با حروف کامالً درشت تر و متمایز از متن معمولی نیز چاپ شده)له در نقل حدیث و مغیّر معنایی در این چاپ وجود دارد، از جم

به گونه ای که پنداشتیم نسخۀ زنوزی اینگونه بوده و او این فقرۀ حدیث را بر اساس این کلمه شرح کرده، در « السّر  ]«لغلبة»و نه [ لغیبة هتک الستر»

جای سطر اول به 302آورده و حدیث را بر همین اساس تبیین کرده است؛ و از جمله در صفحه « لغلبة»خود، کلمه را حالی که زنوزی در تمامی کتاب 

 .آمده است« افعال»در بحث توحید صفاتی « صفات»کلمۀ 

 
 .343ا ت 32 ، صص انوار جلیّه در کشف اسرار حقایق علویّهزنوزی، مالعبداهلل،  

 
 .340تا  343همان، صص  

 
 .323تا  342، صص همان 

 
بدانکه محمل مهمی از برای شرح فقرات حدیث شریف بعد از توجه تام به باطن معدن علوم ربانی و مخزن »: گویدزنوزی در ابتدای این قسمت می 

با خود  ]اما[تر دیدم، همت خود را در تقریر و تحریر آن در این اوراق قاصر یافتم و قصد خود را به ترک مایل. معارف یزدانی به نظر قاصر رسید

این چه حالتی است؟ و نیست این معنا مگر بخل و ضنّت بر اخوان صفا، و قصور همت در افادۀ معارف و حقایق بر اصحاب ذکا، و ! سبحان اهلل: گفتم



  
 

اخذ کن این دو محمل صحیح البنیان و این توجیه سلیم االرکان را و »: گویدزنوزی آنگاه در خصوص تبیین دوم و سوم می

غنیمت شمار؛ که به این نحو از تدقیقات لطیفه و تحقیقات شریفه و به این نحو از تطبیق و قوانین مبرهنه و قواعد مستحکمۀ 

فحص تمام، سابقی در این دو توجیه لطیف از برای از  الهیه، از الهامات غیبیه و مواهب ربانیه و واردات قلبیه است، و بعد

   «.ـ الحمدهلل ملهم أنوار الحکم و المعارف  فقرات این حدیث شریف بر خود ندیدم

که آن نقدها را در جای مناسب هر یک ) پردازدنقد شرح مولی عبدالرزاق می و در پی آن  ترجمۀ فارسی هبزنوزی سپس 

 :گویدو آنگاه می 3،(خواهیم آورد

بدانید ای برادران حقیقت و معرفت و ای صاحبان بصیرت و حکمت که بعد از آنکه حدیث شریف را باین نحو از بسط و »

لهم گردیدم که از شرح مذکور از جانب مفیض کماالت و ملهم خیرات م یق و تحقیق شرح کردم،قاز تد نحو تفصیل و باین

که راسخ باشد در  ]تواند بهره گیرد، مگر کسیمی[باین نحو از اظهار دقایق و سرائر و ابراز حقایق و معارف کمتر کسی 

سلوک سالک عرفان و کیفیّت را که مبنی بر بیان  شرح اولمور گردیدم که أالهام غیبی م هپس ب؛ هه و قوانین الهیّقواعد عرفانیّ

طین و مبتدئین نیز فیضی یابند و انتفاعی حاصل نمایند تا ثواب صی بنویسم که متوسّفقرات حدیث شریف است ملخّ ظاهر

  4.«... گویم در تلخیص شرحپس می. تر باشدتر و فیض شاملتر و اجر جمیلجزیل

وی دیگر او دیدگاههای خود در و از س ،این مقاله است ۀت مبسوط زنوزی خارج از حوصلضیحاآنکه از یک سو توه نظر ب

 327تا  30صفحات در که ) همین شرح مختصر را را دراین مختصر اعمال کرده،ـ که مبنای اصلی اوست ـ حدیث اول شرح 

                                                                                                                                                                                                     
ید خواستم، تا عزم جازم و قصد دوباره به آن معدن والیت و طهارت توجه نمودم و تأی. ترک شکر و سپاس در ادای نعمت بی منّت خداوند جلّ و عال

 «.الزم آمد و تردید به کلی مرتفع گردید

پندارد در تبیین دوم اینکه زنوزی می. کامالً روشن است که نخستین کسی که حقیقت را بر واجب الوجود بالذات حمل کرده مولی عبدالرزاق است 1
کند ـ اوالً، سایر فقرات حدیث را بدالرزاق ـ با تحلیلی که خود از سخنان او میخویش نخستین نفر است مبتنی بر این تصور است که بر خالف مولی ع

، و ثالثاً معنای زدنی بیاناً را فقرۀ کشف سبحات را با سه فقرۀ دیگر بر فنای ذاتی حمل نکرده حمل نکرده؛ ثانیاً، بیان کیفیت سلوک مسالک عرفانبر 
 .مولی عبدالرزاق، در ضمن مقاله روشن خواهد شد نادرستی تحلیل زنوزی از سخنان. یکی گرفته است

 
 .323همان، ص  

 
 :زنوزی این بخش از کتاب خود را چنین آغاز می کند (. 30-323ص) فحه از کتاب را به خود اختصاص داده استص 3این نقل و نقد  

و ، این حدیث نوشته است بقدر یک ورق و نیم شرح مختصری از برای ویالت مال عبدالرزاق کاشیتأبدانکه عارف محقق و فاضل مدقق صاحب »

مشایخ نیز بعضی از فقرات را  ۀوبعضی از اجلّ بعضی از فقرات حدیث را در همان کتاب شرح نموده است بقدر یک صفحه، التوحید اسرارصاحب 

 ،بلی. تمام شرح دیگری به نظر قاصر نیامد و بعد از فحص .اندیک فقره یا دو فقره اکتفا نمودهه و بعضی ب شرح مجملی نوشته است بقدر یک ورق،

ولی آن معانی را  وجوه متعدد این کالم ملکوتی را معنا کرده اند،ه اند و بحدیث نوشته گفته است که شروح متعدده از برای این التوحید اسرار صاحب

در آن مختصری که نوشته است  التوحید اسرارحب صا و ظر قاصر دور از کار آمده نمشایخ ب ۀن شرح بعضی از اجلّوو چ .نیز نقل نموده است

چون ابسط از این  ]:آنگاه پس از اتمام ترجمه[ ...گویم پس می. لهذا شرح آن عارف محقق را نقل می کنم ویالت نموده است،أمتابعت صاحب ت

 شرحی در این مقام ندیدم و کمال فضل و براعت آن محقق در مقامات توحید و عرفان کالشمس فی رابعۀ النهار مشهور و معروف است، لهذا تمام

حقّق به نظر قاصر ولی مناقشات بسیاری در شرح آن م. تر باشدتر و نفعش شاملتر و فیضش کاملشرح او را نقل نمودم تا این وجیزۀ شریفه جامع

و بدانکه مناقشات دیگر نیز در  ]:آنگاه پس از ذکر مناقشات[... نمایمآید؛ از برای تشحیذ اذهان و تنبیه غافالن به بعضی از آن مناقشات اشاره میمی

 «.بیانات آن محقق به نظر قاصر میآید و لی اقتصار بر این شش مناقشه نمودم تا موجب زیاده اطناب نباشد

 
 . 30ان، ص هم 
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دیدگاه او در (. ارجاع خواهیم دادالبته در صورت لزوم به شرح تفصیلی و ) دهیممبنای بحث خویش قرار می( کتاب آمده

 .خواهیم آورد« محمل دوم»عیناً، یا تلخیص شده، تحت عنوان  تبیین دومش را نیز

 ع آن در داخلـهایی که برای تقطیهمراه با شماره)حدیث را  ، سپسکنیماشاره می حدیـث سندیبه بحث بتدا در این نوشتار ا

نظر به  .پردازیمتفصیلی خود می ورا یک به یک بازگو کرده به بحث تطبیقی  حدیث فقراتو آنگاه  آوریم،می (ایمقرارداده [ ]

خود بدان نظر داشته است، بحث خود را بر زنوزی نیز در شرح مدرس زمانی دارد و  تقدّماینکه شرح مولی عبدالرزاق 

 .دهیماساس شرح مولی عبدالرزاق سامان می

 سند و متن حدیث

 :مبه نقل عین آنچه مدرس زنوزی فرموده است اکتفا می کنی باب سند حدیث، در

سند معتبر و غیرمعتبر در ه خعی که در صدد شرح معانی و کشف اسرار او هستم هنوز ببدانکه حدیث کمیل بن زیاد النّ»

رین فضال و معتبرین عرفا قین علماء و متبحّنظر قاصر این حقیر نرسیده است، ولیکن جماعتی ازمحقّه احادیث ب ۀکتب متداول

ته علیه و علی ذریّ قیانمنان و موالی متّؤامیرم د اتقیاءان اولیاء و خاتم اوصیاء و سیّدر کتب و رسائل خود نقل نموده به سلط

شرح زیارت ق و عارف محقق آخوند مال محمد تقی مجلسی در مثل عالم مدقّ؛ اندنسبت داده و السالم ۀالطاهرین آالف التحیّ

، و عالمۀ العلماء شیخ المشایخ احمد قیحقاالعلما آخوند مال محسن فیض در کتاب  ۀالعرفا و زبد ۀو قدو، کبیره ۀجامع

، و مجالس المؤمنینو رسائل دیگر، و فاضل مدقّق و عارف محقّق قاضی نوراهلل شوشتری در  شرح جامعۀ کبیرهاحسائی در 

در همان کتاب، و عارف مدقّق  در العلومنوا، و صاحب کتاب مجلیقدوۀ محقّقین و عمدۀ مدقّقین ابن جمهور احسائی در کتاب 

و در شرحی که از برای حدیث مذکور نوشته است، و عارف مدقّق صاحب  شرح منازل السائرینمالعبدالرّزاق کاشی در 

. طراز اللغۀنظیر سیّد علیخان در ، و عالمۀ بیشرح گلشن رازدر همان کتاب، و قاضی زادۀ الهیجی در  اسرار التوحیدکتاب 

اند، و بعضی شرح مختصری به اند، و بعضی اکتفاء به بعضی از فقرات آن نمودهعضی تمام حدیث شریف را نقل کردهولی ب

اند، و اند و زیاده بر این ندیدم، و بعضی به ترجمه اکتفاء نمودهیا صدو پنجاه بیت یا پنجاه بیت نوشته ]سطر= [قدر صد بیت 

اند، و از بعضی از اخوان الصّفا شنیدم که شیخ قرات نموده به باقی متعرّض نشدهبعضی اشارۀ اجمالیه به معنای بعضی از ف

عالوه بر . اند، ولیکن هنوز به نظر نرسیده استالرئیس ابی علی سینا، عظّم اهلل قدره، نیز شرحی بر این حدیث شریف نوشته

نات واضحه و شواهد بیّ ،ار حقایق و معارف توحیداش بر اسرات لطیفهرکلمات رشیقه و بیانات رقیقه و رموز دقیقه واشا ،این

   «.است ضمصدر اعلی صادر و از آن منبع اقصی فای اینکه این حدیث شریف از آن اند برسابقه

  :و اما متن حدیث

 .اند که روزی آن حضرت بر شتری نشسته کمیل را بر عقب خود سوار کرده بودآورده: گویدزنوزی در ابتدای حدیث می]

 [منینؤیا امیرالم: در آن اثناء کمیل مبادرت نموده عرض کرد

 «ما الحقیقة؟»[  ]

  «ما لک والحقیقة؟»[ 2: ]فقال علیه السالم
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ولست صاحب سّرک؟»[ 3: ]قال کمیل
 
 «ا

 «.بلی، ولکن یرشح علیک ما یطفح مّنی»[ 4: ]فقال علیه السالم

ومثلک یخّیب سائاًل ؟»[ 5: ]کمیل[ فقال]قال 
 
 «ا

 «.الحقیقة کشف سبحات الجالل من غیر إشارة»[ 6: ]علیه السالم فقال

 «.زدنی بیاناً »[ 7: ]فقال

 «.محو الموهوم مع صحو المعلوم»[ 8: ]فقال علیه السالم

 «.زدنی بیاناً »[ 9: ]فقال

 «.هتک الّستر لغلبة الّسر»[ 01: ]فقال علیه السالم

 «.زدنی بیاناً »[ 00: ]فقال

 «.جذب االحدّیة  لصفة التوحید»[ 02: ]قال علیه السالم

 «.زدنی بیاناً »[ 03: ]فقال

ثاره»[ 04: ]قال علیه السالم
 
 «.نور یشرق من صبح االزل فتلوح علی هیاکل التوحید ا

 «.زدنی بیاناً »[ 05: ]فقال

 «.إطف الّسراج، فقد طلع الّصبح»[ 06: ]فقال علیه السالم

 «.انداین نقل نکرده راین حدیث شریف را زیاده ب فقرات» :مدرس زنوزی پس از نقل حدیث می گوید

************ 

 «ما الحقیقة؟»: شرح فقرۀ اول

 «.امکان ندارد رویرش به هیچ آنکه تغیّ؛ واجب است حقیقت در اینجا آن چیز ثابتی است که ذاتاً» :زاقمولی عبدالرّ

ی نفوس ت و کیفیت ترقّعرفسالک ممت سلوک زیرا که ظاهر حدیث بیان کیفیّ ؛حقیقت توحید است مراد،» :زنوزی العبداهللم

یا تنها در مقام قلبی یا روحی پیدا  و ت که به طریق تقلید یا دلیل حاصل می شود،عرفز نقصان مانسانی است از حیّ ۀشریف

ق ی و مافوق آن متحقّباطن توحید است که در مقام سرّ ،تـو مراد ازحقیق .نـالیقی قّـن یا حـن الیقیـعیذروۀ  ، بهمی شود

چنانکه  ...یا بیشتر، هزار بطن دیا نو ،یا هفتاد بطن تا هفت بطن، ،که توحید را ظهری است و بطنی، و بطن بطنی زیرا ؛شودمی

 «.وارد استوالیت  تمشکاچنانکه از ـ  یا بیشتر ،یا هفتصد بطن ،یا هفتاد بطن ،تا هفت بطن ،قرآن را نیز ظهری است و بطنی

به که یعنی نسبت دادن وحدت به خداوند  آن، مصدری معنایرا به  حقیقتشود زنوزی که مالحظه می همانگونه .یکمنکتۀ 

است نه « حقیقت»اما باید گفت که در اینجا سؤال از خود . استتفسیر کرده   ،شودق میتحقّاز سالک متصریح خودش 
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و در )نادرستی تفسیر حقیقت که امری حقیقی و واقعی است به توحید که معنایی مصدری است عالوه بر . «حقیقت توحید»

خالف اصل و ( «ما حقیقة التوحید»)را عوض از محذوف گرفتن « الـ»، («توحیده إّیاه»شود ـ و نه حتی اینجا از سالک متحقق می

حدیة »خود زنوزی در تبیین دوم فقرۀ . ناموجّه است
 
اضافۀ صفت به سوی توحید، »: کنددین نکته اعتراف میب« ...جذب اال

مفرد محلّی بالم حقیقت در بیانی است، و الف و الم التوحید الف و الم جنس است ـ چنانکه مقتضای فحص و تحقیق است که 

پس المحاله  .باشدـ و یا از برای استغراق است، زیرا که عهدی در این مقام متحقّق نمی جنس و در سایر معانی مجاز است

  «...باید به یکی از جنس یا استغراق محمول شود

و یا تنها در ....  به طریق تقلید یا دلیلکه .... بیان کیفیت سلوک مسالک معرفت و کیفیت»زنوزی ظاهر حدیث را  .دومنکتۀ 

نه چگونگی و بیان کیفیت  داند؛ درحالی که اوالً، حدیث برای بیان چیستی حقیقت استمی« شودمقام قلبی و روحی پیدا می

ثانیاً، همانگونه که زنوزی « ؟...کیف السلوک الی مسالک المعرفة و»: نه« ما الحقیقة؟»: پرسد؛ کمیل می«...سلوک مسالک معرفت و

خود معترف است کمیلِ سائل در مقام قلب بوده است نه اینکه به طریق تقلید یا دلیل معرفت حاصل کرده باشد، و روشن 

چنین سخنانی را نیز ندارد؛ بنابراین  حتی شنیدنکند مطلقاً شایستگی آنکه به طریق تقلید یا دلیل معرفت حاصل میاست که 

 .چنین شخصی را همردیف کمیلِ سائل که در مقام قلب است دانستن، امری کامالً ناصواب است

و البته نه از )گرچه اینکه قرآن دارای ظهری است و بطنی و بطن آن نیز دارای بطنی است در روایات شیعه  .سومنکتۀ 

اینکه زنوزی از یک سو از کجا عدد . عدد هفت یا هفتاد در این روایات نیامده است  وجود دارد،( علیه السالمامیرالمؤمنین 

 . از سوی دیگر آن را به مشکات ولوی نسبت داده است بر ما معلوم نشد را یافته و« هفت، یا هفتاد، یا هفتصد، یا بیشتر»

: گویدزنوزی در ابتدای ترجمۀ شرح مولی عبدالرّزاق می .اشکال زنوزی به شرح مولی عبدالرّزاق در خصوص این فقره

و با وجود این معنا ... تگفته است آن محقق که مراد از حقیقت در سؤال کمیل بن زیاد، ذات اقدس واجب الوجود بالذات اس»

حمل کرده است آن محقق این حدیث شریف را بر بیان کیفیت سلوک مسالک عرفان، و فقرۀ کشف سبحات را با سه فقرۀ 

و این معنا عالوه بر اینکه موجب ارتکاب تکلفات بعیده است، در تطبیق فقرات حدیث به . دیگر در فنای ذاتی حمل کرده است

رد، زیرا که در مقام فنای ذاتی که مقام والیت و مطلوب کمیل بن زیاد است ـ چنانکه خود آن حسب ظاهر صحت نیز ندا

مالک و الحقیقۀ؟ : محقق تصریح نموده است که کمیل در مقام قلب بود و طلب نمود مقام والیت را، لهذا آن جناب فرمودند

فس االمر معلوم شود و محال است اینکه عین ذاتِ یعنی تو مستعد آن مقام نیستی ـ نیز ذات عارف محال است اینکه در ن

ـ چنانکه به بسط تمام در شارقات سابقه بیان نمودم؛ و تصریح نموده است به این معنا عارف محقق و  ]شود[معروف 

 ، و از کالم او مستفاد میشود که احدی از محققین عرفا به این معنامجلیفاضل مدقّق ابن جمهور أحسائی در اواخر کتاب 

پس مراد از فنای ذاتی آن است که مکرر در شارقات سابقه و لمعات ماضیه به بسط تمام بیان نمودم ـ پس . قائل نشده است

چه : المحاله بنابراین توجیه، به تأویلی احتیاج است که در فقرۀ ما الحقیقۀ کرده شود، و گویا بنابراین توجیه مراد اینست که

چه چیز است فنای کلی و محو کلی در حقیقۀ الحقائق؟ به خالف توجیهی که بندۀ : ؟ و یاچیز است وصول به حقیقۀ الحقایق

فقیر نمودم ـ بنابراینکه حدیث شریف در بیان کیفیت سلوک مسالک عرفان باشد ـ زیرا که اصالً به تأویلی محتاج نبود؛ زیرا 
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ها مقامات سالک است، و شواهد نقلیه از مشکات که حقیقت را بر حقیقت توحید حمل نمودم، و مراتب توحید در سلوک بعین

   «.نبوت و والیت در این باب نقل نمودم

و با وجود این معنا حمل کرده است آن محقق این حدیث شریف را بر بیان کیفیت سلوک »: گویدزنوزی می .چهارمنکتۀ 

، اینکه حدیث بر دالّ بر، چه رسد به مشعر بهباید توجه داشت که در سخنان مولی عبدالرّزاق حتی کلمه ای . «مسالک عرفان

بیان کیفیت سلوک مسالک عرفان حمل شده است وجود ندارد، و زنوزی این سخن را به سائقۀ سابقۀ ذهنی خویش در 

سخنان مولی عبدالرّزاق صریح است در اینکه حقیقت این است که . برداشت از حدیث به مولی عبدالرّزاق نسبت داده است

یعنی »: گویدچنانکه خواهیم دید، در شرح اولین فقرۀ حدیث می« .حق پرده از صفات خویش برگیرد و جلوه کند ذات حضرت»

 و در نتیجه تا سبحات وجهش ماسوای او را نفی کندحجب صفات از آن وجه  با کنار زدناست « وجه باقی» طلوعحقیقت، 

پردازند و بر خالف ادعای زنوزی ارات به روشنی به بیان حقیقت میبینید عبهمانگونه که می .اشاره به هیچ چیزی باقی نماند

شود طبیعتاً تجلّی حقیقت بدینگونه بر کسی می. شود ندارندمطلقاً نظر به سلوک مسالک عرفان که از سوی سالک متحقّق می

السالم ـ او را به مقام فناء، و  بدینسان حضرت ـ علیه»: گویدکه در مقام فناء محض باشد، به همین دلیل مولی عبدالرّزاق می

. تا کمیل با رسیدن بدین مرحله بتواند حقیقت را دریابد« ...برآمدن از وراء حجب صفات به عرصۀ کشف ذات هدایت فرمود

شود به جهت یگانگی نیز منطبق می« آن سوی»سخنان مولی عبدالرّزاق ناظر به قوس نزول است، و اینکه این سخنان بر 

 .«حمل کرده است این حدیث شریف را بر بیان کیفیت سلوک مسالک عرفان»اینکه مولی عبدالرّزاق  مسیر است نه

از آنجا که حقیقت جز « .فقرۀ کشف سبحات را با سه فقرۀ دیگر در فنای ذاتی حمل کرده است»: گویدزنوزی می .پنجمنکتۀ 

 .ی ذاتی حمل شوند و نه هیچ چیز دیگرتوانند بر فنابا فنای ذاتی قابل درک نیست، تمامی فقرات فقط می

این اشکال زنوزی از پیشفرض نادرست او « .موجب ارتکاب تکلفات بعیده است... این معنا » : گویدزنوزی می .ششمنکتۀ 

حمل کرده است ناشی شده، و گرنه فهم « بیان کیفیت سلوک مسالک عرفان»مبنی بر اینکه مولی عبدالرّزاق فقرات حدیث را بر 

شود، چه رسد به سازد که این معنا موجب هیچ تکلّفی نمیت سخن مولی عبدالرّزاق ـ بدانگونه که تبیین شد ـ آشکار میدرس

آنچه موجب تکلّف است توجیه زنوزی است که، بر خالف صریح عبارات، حدیث را بر بیان کیفیّت سلوک . تکلّفات بعیده

 .مسالک عرفان حمل کرده است

زیرا که در مقام فنای ذاتی که مقام والیت و مطلوب کمیل بن زیاد است نیز ذات عارف محال ...»: گویدیزنوزی م .هفتمنکتۀ 

در شگفتیم که « ... .، چنانکه به بسط تمام]شود[است اینکه در نفس االمر معلوم شود و محال است اینکه عین ذاتِ معروف 

شود و عین ذاتِ ذات عارف در نفس االمر معلوم می»هد که دکجای سخنان مولی عبدالرّزاق حتی بوی این معنی را می

 !تا زنوزی برای ابطال آن با توسّل جستن به سخنان این و آن خود را این همه به زحمت افکند؟« ]شودمی[معروف 

نادرستی این ادعا به اثبات  یکمدر نکتۀ « .پس المحاله بنابراین توجیه، به تأویلی احتیاج است»: گویدزنوزی می .هشتمنکتۀ 

برعکس، این توجیه زنوزی است که بر خالف . رسید و روشن شد که بنابر نظر مولی عبدالرزاق نیاز به هیچ تأویلی نیست

 «ما حقیقۀ التوحید؟»: را عوض از محذوف بگیرد و بگوید« الـ»اصل و ظاهر است، زیرا باید 
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و شواهد نقلیه از مشکات نبوت و والیت در این ...را بر حقیقت توحید حمل نمودمزیرا که حقیقت »: گویدزنوزی می .نهمنکتۀ 

دهد که او شواهد نقلیّه از مشکات نبوت و والیت را برای بیان مراجعه به کتاب زنوزی به روشنی نشان می« .باب نقل نمودم

 .مراتب توحید آورده است نه اینکه مراد از حقیقت در این حدیث چیست

بدان که محمل دوم در شرح فقرات حدیث شریف آن است که مراد از حقیقت در کالم کمیل » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

حقیقۀ الحقائق باشد، و آن عبارت از ذات اقدس واجب الوجود بالذات است که بسیط من جمیع الجهات و مبدأ ... بن زیاد

 «.المبادی و غایۀ الغایات است

************ 

 «لک والحقیقة؟ ما»: ح فقرۀ دومشر

از آنجا که کمیل از اصحاب قلوب و طالب مقام والیت، یعنی مقام فناء در ذات احدیّت، بود حالش » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

حضرت علیه السالم در پاسخ بدو سخنی فرمود دالّ بر اینکه حقیقت، مقامی عالی و . اقتضای آن داشت که از حقیقت بپرسد

ستعداد کامل که نور توفیق و هدایت از پیش و سابقۀ دور از مقام صاحب قلب است، و از میان اصحاب قلوب جز صاحبان ا

حب و عنایت از پس، آنان را به راهی اختصاصی ایشان، و سرّی شایسته و مناسب حالشان، و ریاضتی خاص که قلبی است 

ی که تو که بدین معن« !تو را با حقیقت چه کار؟» : و این همان است که فرمود. توانند پر گشودنه نفسی براند به سوی آن نمی

البته حضرت با این سخن، او را به مقام سرّ تشویق و ترغیب ! ای کجا و آن مقام کجا؟در مقام قلبی و همراه وجودت ایستاده

 «.فرمایدمی

یعنی چه کار است تو را با حقیقت؟ حقیقت توحید را مراتبی است علیا و درجاتی است قصوی و مقاماتی » :مالعبداهلل زنوزی

 .پایان؛ فدع عنک بحراً ضلّ فیه السّوایحمحبوبی است دلربا؛ عنقائی است پنهان و دریایی است بی است أسنی و

 عنقا شکار کس نشود دام بازچین               کانجا همیشه باد به دست دام را                                  

حقیقت که مقام والیت است نسبت قطره به دریا و نسبت  و نسبت قلب به. و مقام تو در سلک مسالک عرفان، مقام قلبی است

 رسد؟شود و ذره چگونه به کنه آفتاب میذره به آفتاب است؛ قطره چگونه محیط به دریا می

 حوض با دریا اگر پهلو زند                  خویش را از بیخ هستی برکند                                       

 «.ای بر کناردرین ورطه کشتی فرو شد هزار               که پیدا نشد تخته                                   

عشق به محبوب ازلی عنان از کف اختیار زنوزی ربوده است، وگرنه « محبوبی است دلربا»ظاهراً هنگام نوشتن  .دهمنکتۀ 

 .ست نیافتنی بودن است و نه مالزم با آن، بر خالف آن چند ترکیب دیگر، نه به معنای د«محبوب دلربا بودن»

************ 

ولست صاحب سّرک؟»: شرح فقرۀ سوم
 
 «ا

یعنی آیا با وجود اینکه از سرّ تو مطلعم، استعداد آن مقام را ندارم؟ سرّ، آن معنایی است که » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

کس که از مقام نفس باالتر رفته است آشکار شدنش بر مشاعر نفسانی و حتی قوای فکری امکان ندارد، در نتیجه جز آن
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کند ـ به جهت شدت وح آنگاه که روح به مقام وحدت ترقّی میالبته گاهی به قلبِ واصل به مقام ر. تواند بر آن اطالع یابدنمی

گویند؛ و در این هنگام جز از آن جهت رّ میـام نفس و قوا ـ سـرّد و دور بودنش از مقـت و نوری بودن و نهایت تجـلطاف

آن وجه قلب که  شود مگر در آن وجه قلب که در جانب روح است نهشود بر آن معنی مطلع شد، و آن معنی منتقش نمینمی

اما مراد در اینجا همان معنای اول است، بنابراین . شوددر جانب نفس است، و به همین دلیل مجازاً بر آن سرّ اطالق می

اش از مقام نفس ـ به دلیل اینکه بر سرّ آن حضرت مطلع است ـ استعداد آن را حضرت خبر دادند که او به واسطۀ ترقی

 «.دارد

بدانکه معنای سرّ و اختالفاتی که در مصداق و حقیقت و مرتبۀ آن یعنی آیا من نیستم صاحب سرّ تو؟ » :مالعبداهلل زنوزی

از آن جمله مذهب کسی است که سرّ، مقامی است فوق مقام قلبی و . اند در شارقات سابقه به بسط تمام مذکور گردید کرده

و از . شود خالص کلی از تعلّقات قلبی و نفسی حاصل میتحت مقام روحی، که متّصف باشد به وصف غریبی که بعد از است

آن جمله مذهب کسی است که سرّ، معنای لطیفی است در روح که عقل را تفسیر آن متعذّر، و یا در ضمیرِ دل که زبان را 

از ارباب ملخّصش این است که آیا من . این کالم شریف را به هریک از آن معانی حمل می توان کرد. تعبیر از آن متعسّر

که من مصاحب  شوند نیستم؟ یعنی آیا با وجود این مکاشفاتی که در مقام روحی و قلبی و یا در مقام فوق قلب حاصل می

 «مقام سرّ توام، و یا بر اسرار روح یا قلب تو مطّلعم، مستعد آن مقام عالی نیستم؟

************ 

 «.بلی، ولکن یرشح علیک ما یطفح مّنی»: شرح فقرۀ چهارم

این سخن، بیانگر تصدیق حضرت است به اینکه او استعداد آن مقام را دارد، اما بدان واصل » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

این سخن داللت دارد . شودنشده است؛ زیرا تراوش نور از صاحب کمال جز بر شخص مستعدّی که قابلیتش کامل است نمی

میل و استقامت و تمکین است، و به اینکه کمیل در مقام قلب است و قابلیت بر اینکه آن حضرت ـ علیه السالم ـ در مقام تک

دارد که باال برود، اما به مقام فناء نرسیده است تا حقیقت را درک کند؛ زیرا اگر آن حضرت ـ علیه السالم ـ در مقام استقامت 

داشت تا مستغرق در ذات احدیّت بود وجودی نمیو تمکین در والیت ـ یعنی مقام بقاء بعد از فناء در عین الجمع ـ نبود بلکه 

همچنین اگر کمیل در مقام والیت و مستغرق در عین الجمع بود چیزی بر او تراوش . اینکه از حضرتش چیزی سرریز کند

ی بوده بنابراین حضرت ـ علیه السالم ـ در مقام بقاء بعد از فناء، موجود به وجود موهوب حقّانی، و پُر از نور احد. کردنمی

حق ـ که آن نور هنگامی که به«  او ممسوس در ذات اهلل است»: است ـ چنانکه پیامبر صلی اهلل علیه و آله توصیفش فرمود که

اکنون بنگر که چقدر فاصله است میان سرّ آن . کندشود و بر آن مستعدّ سالک تراوش میپردازد از او سرریز میمعبود می

ور نزیرا سرّ، ! ـ است و بین سرّ کمیل که تجلّیات صفات درمقام قلب است« وجه باقی»نی نور حضرت که نور احدی ذاتی ـ یع

 «. پس سرّ کمیل از اوائل و طوالع اسرار آن حضرت ـ علیه السالم ـ است نه از حقائق آن. مکاشفه و مطالعه است نه مشاهده

                                                           
َية   :3 3 ص ،33 ج مجلسی،   ِحلْ

ْ
ولیاء[ ال ِبيُّ  ] 68، ص 0، ابونعیم االصفهانی، جحلیة اال  ْجَرَة، َعْن َاِبيِه، َقاَل النَّ وٌس ِفي »(: ص)َكْعب  ْبن  ع  ه  َمْمس  وا َعِلّيًا َفِإنَّ بُّ  َتس 

َ
ال

ِه  ذى و الشدة في رضی هللا تعالى و ق: بيان. «َذاِت اللَّ
 
ي يمسه اال

 
ي مجنون، كما ورد في صفات المؤمن ا

 
ّنه ممسوس، ا

 
و هو لشدة حّبه هلل و اّتباعه لرضاه كا

 
ربه؛ ا

ّنهم قد خولطوا»
 
ي خالط حّبه تعالى لحمه و دمه«يحسبهم القوم ا

 
ن يكون المراد بالممسوس المخلوط و الممزوج مجازًا، ا

 
 .؛ و يحتمل ا

 
ـ فاصله ای را که مولی عبدالرّزاق بدان اشاره کرده است به زیبایی « سازدکند تورا غرقه میآنجه از من سرریز می»توجه دقیق به معنای جمله ـ  

لطافت و براعت و فصاحت »به خوبی پرده از وجوه مختلف ( 373-373صص )زنوزی در ضمن بحثهای مفصل مقدماتی خود . سازدتمام آشکار می
 .برگرفته است« و بالغت این کالم معجزنظام
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ریزد بر تو به نهج تدریج از قطرات و لمعات انوار  بلی، ولکن می... پس فرمودند آن معدن علوم ربانی» :مالعبداهلل زنوزی

ملخّص جواب آن . شود توحید آنچه که به جهت پُری و لبالب بودن سرّ من زیاده آمده و از اطراف و جوانبش جاری می

اسرار، انوار و لمعات مکاشفاتی است که از برای اهل است که صاحب اسرار من هستی در مقامات قلبیّه یا روحیّه، و آن 

شوند نه انوار مشاهدات که بعد از ارتفاع جمیع حُجُبِ ظلمانیه از  بدایات از تجلّیات صفات در مقام قلبی یا روحی حاصل می

لمعات عقلیّه و  پس مستعدّی از برای. سازند شوند و سالک عارف را مستغرق بحر فنای توحید می تجلیات نور ذات فایض می

بوارق قلبیّه و شوارق روحانیّه، ولیکن استعداد نیل و ادراک حقیقت توحید که مقام مشاهدۀ انوار ذات و مقام صاحب والیات 

پس چگونه نیل آن مرتبه و وصول به . و نهایات و مقام سرّ سرّ، بلکه سرّ االسرار است، هنوز از برای تو حاصل نشده است

مجاهدات شاقّۀ نفسانیّه و ریاضات علمیّه  ]با= [و میسّر خواهد بود؟ مگر بعد از تحصیل استعداد تامّ به آن درجه از برای ت

عملیّه، و رفع جمیع حجب ظلمانیّه، و تصفیۀ سرّ از همه شواغل نفسانیّه، بلکه شواغل قلبیّه و روحیّه، و توجه تامّ به حضرت 

آن معدن علوم ربانی در این کالم لطیف اثبات استعدادی از برای آن سالک  پس. ربوبیّت و انقطاع تمام به بارگاه احدیّت

 «.اند بن زیاد، فرموده عارف، یعنی کمیل

************ 

ومثلک یخّیب سائاًل؟»: شرح فقرۀ پنجم
 
 «ا

معنای این سخن این است که پرسنده را حقّی است؛ زیرا اگر به نحوی از انحاء از پرسیده شده » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

. یابدطلبد، و اگر استعداد ادراک مطلوب را نداشته باشد نسبت بدو آگاهی نمیپرسد و او را نمیآگاهی نداشته باشد از او نمی

خواسته بدهد، آنچه را خداوند نمی»: یکی از عرفا هم گفته است« .طلب و یافتن دوقلویند»: به همین دلیل است که گفته اند

ونيا»: کنند، و سخن او را این دو آیه تصدیق می«داده استانگیزۀ طلبش را نمی م  ْدع  ك 
َ
وه»و   «َاْسَتِجْب ل م  ت 

ْ
ّلِ ما َسَال

ْم ِمْن ك  تاك 
 
   .«َو ا

تو معدن علوم و اسرار ربانی و مخزن معارف و حقایق یزدانی،  آیا مثل... پس کمیل بن زیاد عرض کرد» :مالعبداهلل زنوزی

گرداند سائل خود را؟  و مثل تو کاملی و مکمّلی که مقامش مقام تمکین و استقامت و مقام هدایت و افاضت است ناامید می

نیّه و ریاضات بدان ای صاحب بصیرت و ای طالب حقیقت و معرفت، که گاهی ارتفاع حجب واستار بسته به مجاهدات نفسا

ـ و فیوضات و انواری که از مبداء ... علمیّه و عملیّه و تحصیل استعدادات تامّه است ـ و این معنا را تخلیه و تزکیه گویند

شوند به اعتبار اینکه افاضۀ خیرات و کماالت در ازاء استعداد و استحقاق  فیّاض در ازاء این قسم از تخلیه و تزکیه واقع می

یزلی وزیدن گیرد و حجب و استار  نهایات عنایت ازلی و مشیّت لمو گاهی ریاح الطاف بی. عدل موسوم است مذکور است به

نمایند،  دهند، پس انوار علوم و معارف بر سرّ سالک تجلّی می را از میان سالک عارف و مطلوب حقیقی برداشته به باد فنا می

شود، و  ضل و احسان خوانند، و غالباً این حالت در انبیاء و اولیا حاصل میو این قسم از افاضه و تجلّی را جذبه و الهام و ف

اللهم عاملنا بفضلک یا کریم، و "و به سوی هر دو قسم اشاره است در دعای مشهور . شود در دیگران نیز گاهی متحقّق می

  ".التعاملنا بعدلک یا رحیم

                                                           
1
 .27غافر، . بخوانید تا پاسختان گویممرا  

 
 .34ابراهیم، . و از هر آنچه از او طلبیدید به شما داد 
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گرچه بالفعل به جهت ریاضات و مجاهدات مستعدّ آن مقام کمیل بن زیاد آن است که ا ]درخواست= [پس ملخّص سؤال »

ای و تفضّل از مثل تو کاملی و مکمّلی و مثل تو جامع کماالتی، جمیع حجب و استار از صفحۀ  اعلی نیستم، ولی به اندک جذبه

 « .گردم ضمیرم برخاسته مستعدّ وصول به آن مقام اعلی و مرتبه قصوی می

 .سخن خواهیم گفت بیستمدر نکتۀ « ...ال کمیل بن زیاد آن است کهپس ملخّص سؤ»در خصوص  .نکته

************ 

 «.الحقیقة کشف سبحات الجالل من غیر إشارة»: شرح فقرۀ ششم

و بر کامل مکمّل که از مقتضیات استعدادها مطّلع است واجب است که بر حسب اقتضاء استعداد » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

سازد؛ به همین دلیل حضرت ابتدا با این سخن خود بدو شخص، او را به کمال برساند، بنابراین قطعاً سائل را نومید نمی

. صاحب قلب است ـ که مقام تجلّیات صفات باشدو این پاسخی است بر حسب رتبۀ پرسنده، زیرا پرسنده، . پاسخ فرمود

ذاتی است که « وجه»نور وجه است بدون حجاب ـ و « جمال»احتجاب وجه باقی به حجب صفات است ـ همچنانکه « جالل»

نامیده « سبحات جالل»انوار است؛ و انوار تجلّیات صفات، حجب وجهند و « سبحات». وجود دارد همراه با تمامی لوازمش

ای ـ هرچند عقلی یا یعنی بدون هیچ اشاره« من غیر اشارۀ». نام دارند« سبحات جمال»ـ همچنانکه انوار تجلّی ذات  شوندمی

است با کنار « وجه باقی»یعنی حقیقت، طلوع : روحی ـ زیرا اشاره، إشعار به اثنینیّت دارد ـ و عبارتست از مقام فناء محض

اسوای او را نفی کند و در نتیجه اشاره به هیچ چیزی باقی نماند ـ چنانکه زدن حجب صفات از آن وجه تا سبحات وجهش م

لُّ َمْن َعَلْيها فاٍن، َو َيْبقى: خدای متعال فرموده است َجالِل َو   ك 
ْ
و ال َك ذ   َرّبِ

ْكرامَوْجه  ِ
ْ
لُّ َشْي ، و  اْل مصداق آن، این .  َوْجَههٍء هاِلٌك ِإالَّ  ك 

خدای متعال چهل هزار حجاب از نور و ظلمت دارد، که اگر کنار روند سبحات ": آله است کهسخن پیامبر صلّی اهلل علیه و 

بدینسان حضرت ـ علیه السالم ـ او را به مقام فناء، و برآمدن از وراء  3".وجه خداوند تا آخرین آفریده را خواهد سوزانید

 « .حجب صفات به عرصۀ کشف ذات هدایت فرمود

 : مناقشات اول تا چهارم زنوزی با مولی عبدالرّزاق

است ـ چنانکه بعضی از  اول آن است که کشف سبحات را به معنای رفع سبحات و برداشتن سبحات فهمیده ]مناقشۀ .یکم[

ل حمل ا باعث شده است که این فقرۀ شریفه را بر مقام فنای کـاجلۀ مشایخ و دیگران نیز چنین فهمیده اند ـ و همین معن

و این معنا خالف استعماالت لغویّه و عرفیّه است، زیرا که کشف به معنای رفع حجاب است نه به معنای مطلق رفع، . اندکرده

ر و نمایان گردید، و همچنین ـیعنی نقاب را از روی خود برداشت پس رویش ظاه "اـالمرئة وجهه ]کذا[کشف ": گویندلهذا می

 صحاحیعنی برداشت حجاب آن شیء را پس ظاهر و نمایان گردید ـ چنانکه در کالم صاحب  "فانکشفکشف الشیَء ": گویندمی

ـ چنانکه در شارقات سابقه  نفایس الفنونو صاحب کتاب  اسرار التوحیدو تصریح نموده است به این معنا صاحب . گذشت

روی چیزی و هویدا و روشن و پیدا ساختن کشف، وابردن و برداشتن چیزی از »گفته است که  کنزاللغۀگذشت ـ و صاحب 

شود که کشف به معنای هویدا ساختن و ظاهر ساختن نیز آمده ، مستفاد میکنز اللغۀ، و از این کالم، یعنی از کالم «است

                                                           
1
 .0 -2 الرحمن، . ماندهرآنکه روی زمین است فانی است، و وجه پروردگارت که دارای جالل و اکرام است باقی می 

 
 .22القصص، . هر چیزی نابود است، مگر وجه او 

 
ِق   ر  ِوَي ِمْن ط  ِبّيِ  ر 

َخاِلِفيَن َعِن النَّ م 
ْ
َحات  َوجْ ( ص)ال ب  ْحَرَقْت س  َ

َ
ِشَفْت ال ْو ك 

َ
َمٍة ل

ْ
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پس کشف . شودتر میتر و امر صعباست؛ و این معنا الزم معنای اول است نه عین معنای اول، و بر این تقدیر اشکال قوی

ه معنای اول اگر مضاف شود به سوی حجاب از باب تأکید خواهد بود، مثل أمس غابر، و یا از باب تجرید خواهد بود ـ ب

اند، زیرا که وضع تخصیص شیء به شیء گفته« الکلمة لفظ وضع للمعنی المفرد»چنانکه در کالم ابن حاجب در تعریف کلمه 

اند این بعد از وضع متضمّن نحو تکراری خواهد بود؛ در جوابش گفتهاست، پس وضع متضمّن است مر معنا را و ذکر آن 

 . معنا مبنی بر تجرید وضع است از جزء معنایش

پس کشف سبحات برداشتن حجب و أستار است از روی سبحات تا منکشف و ظاهر گردند و هویدا و نمایان شوند، نه 

بلی، اگر کلمۀ کشف مضاف شود به سوی . ف و نمایان گرددبرداشتن سبحات و انداختن آن سبحات است تا چیز دیگر منکش

إن هلل سبعین »حجب و أستار چنین خواهد بود، ولی این معنا به اعتبار تجرید است نه به اعتبار اصل معنا ـ چنانکه در حدیث 

حرقت
 
لف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها ال

 
ن محقّق و متابعین او و گویا همین حدیث امر را بر آ. به این معنا محمول است« ا

ی حمل نموده و سه فقرۀ دیگر را عبارت اخرای از آن ـای ذاتـره را بر مقام فنـمشتبه ساخته است، و از این جهت این فق

 . متذکّر و متعجّب باش. اند ـ چنانکه سابقاً اشاره نمودمگرفته

کنیم که بگوییم اگر این معنا چنانکه زنوزی ن اکتفا میتوان سخنانی چند گفت، اما به همیدر ردّ این مناقشه می .یازدهمنکتۀ 

در حدیثی که خود زنوزی آن را  افصح عربندکه ( ص)کند خالف استعماالت لغویّه و عرفیّه است، چگونه پیامبر اکرم ادعا می

 .الجواب، الجواب! اند؟نقل کرده است چنین کرده

لت این کالم لطیف بر مقام فنای محض به داللت مطابقۀ تامه است نه به مناقشۀ دوم آن است که بنا بر این معنی دال ].دوم[

نکره در سیاق نفی است، و وضع آن از برای عموم و استغراق در نزد « من غیر اشارة»داللت التزامیه، زیرا که کلمۀ اشارۀ در 

کند نفی جمیع انحای اشارات را، حتی اشاره میافاده « من غیر اشارة»پس . اهل عربیّت و اصولییّن از مبیّنات بلکه از بیّنات است

به سوی صفات و حتی اشاره به سوی صفت توحید، به حسب اصل وضع نه به اعتبار داللت التزامیه؛ پس افادۀ آن کمتر از 

وحید کند مگر صفت تتوان گفت که اصرح از اوست، زیرا که جذب االحدیۀ نفی نمیبلکه می. نخواهد بود« جذب االحدیة»افادۀ 

 .کند ـ اگر بکند به عنوان التزام خواهد بودرا، و باقی را نفی نمی

بنا بر این معنی داللت این کالم لطیف بر مقام فنای محض به داللت مطابقۀ تامه است نه به »: گویدزنوزی می .دوازدهمنکتۀ 

بدالرّزاق در ابتدا فرموده که این سخن مولی ع. برخالف پندار زنوزی، سخن مولی عبدالرّزاق تامّ است« .داللت التزامیه

حضرت جوابی بر حسب پرسنده است، و آنگاه اشاره کرده که ذات هیچگاه خالی از صفات ذاتی نیست؛ و آنچه در مقام 

سخن مولی در مورد خود عبارت، فی نفسه و صرف نظر از پرسنده، نیست تا . نماید همین استبر سالک رخ می« تلوین»

 .جه نُمایداشکال زنوزی مو

کند ـ اگر بکند به کند مگر صفت توحید را، و باقی را نفی نمیزیرا که جذب االحدیۀ نفی نمی»: گویدزنوزی می .سیزدهمنکتۀ 

نه یک صفت است آنگونه که زنوزی « جذب االحدیۀ»باید توجه داشت که مراد از توحید در فقرۀ « .عنوان التزام خواهد بود

در نتیجه این فقره تمامی صفات را بالمطابقه نفی . واحدیّت است که تمامی صفات را در خود جمع داردپندارد، بلکه مقام می

 . کندمی

مناقشۀ سوم آن است که بنا بر توجیه آن محقّق، سه فقرۀ دیگر که بعد از آن واقعند عبارت اخرای از کشف سبحات  ].سوم[

را خود آن محقّق به مقام فرق بعد از جمع و صحو « نور یشرق»ـ و فقرۀ  خواهند بود ـ اگر چه به زعم او اصرح از آن باشند
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شوند، و پس کلمات آن معدن علوم ربانی و مخزن معارف یزدانی از تالئم و تناسب ساقط می. بعد المحو حمل نموده است

است در کلمات چنین مسئولی و شود؛ و این معنی بسیار مستبعد در کالم کمیل نیز مختلف و متباین می« زدنی بیاناً»معنای 

با اینکه محقّق نمودم . شودچنین سائلی، بلکه در نزد ارباب بالغت و اصحاب فصاحت از مستشنعات و مستقبحات شمرده می

زیادتی به حسب شهود و عیان است نه به اعتبار مفهوم و عنوان، و این معنی نامالیم « زدنی بیاناً»که مراد کمیل بن زیاد از 

 .توجیه آن محقّق است با

م و تناسب ساقط ـی از تالئـارف یزدانـزن معـانی و مخوم ربّـدن علـات آن معـپس کلم»: گویدزنوزی می .چهاردهمنکتۀ 

شود مستلزم این می« حاالت مختلف پرسنده»بر اساس « های مختلف از یک حقیقتتببیین»در شگفتیم که چگونه « .شوندمی

 !ای میان این دو امر وجود دارد؟چه مالزمه! شوند؟که کلمات گوینده از تالئم و تناسب ساقط 

اوالً، متفاوت و متباین شدن « .شوددر کالم کمیل نیز مختلف و متباین می زدنی بیاناًمعنای »: گویدزنوزی می .پانزدهمنکتۀ 

. یک معنی داشته باشند، و واضح است که چنین چیزی در میان نیست در هر جا« الفاظ»یعنی اینکه این  زدنی بیاناًمعنای 

و این باشد که در هر مورد کمیل با یک قصد متفاوت این درخواست را « مقصود»در سخن زنوزی « معنا»ثانیاً، اگر مراد از 

مسئولی و چنین  این معنی بسیار مستبعد است در کلمات چنین»ماند که چرا کرده است، باز هم جای بسی شگفتی می

 !؟«شوددر نزد ارباب بالغت و اصحاب فصاحت از مستشنعات و مستقبحات شمرده می»؟ و چرا «سائلی

با اینکه محقّق نمودم که مراد کمیل بن زیاد از زدنی بیاناً زیادتی به حسب شهود و عیان است نه به »: گویدزنوزی می .نکته

 .خواهد آمد بیستمو نقد آن در نکتۀ این محقّق نمودن « .اعتبار مفهوم و عنوان

مناقشۀ چهارم آن است که بنا بر توجیه آن محقّق، سه فقرۀ اولی از افادۀ مدّعا که بیان فنای محض باشد قاصر  ].چهارم[

شود ـ و این معنی مستبعد و خواهند بود ـ چنانکه این معنی از تأمل صادق در شرح او از برای فقرات مذکوره ظاهر می

 .مستنکر، بلکه غایت جسارت است در شأن آن معدن حکمت و معرفت

قاصر بودن سه فقرۀ اولی از افادۀ مدّعا که بیان فنای محض باشد از تأمل صادق »کند که زنوزی ادعا می .شانزدهمنکتۀ 

تأمل »! )هیچ دلیلیو این ادعایی است محض، بدون ارائۀ « شوددر شرح مولی عبدالرّزاق از برای فقرات مذکوره ظاهر می

آنچه موجب این پندار نادرست شده عدم فهم سخنان مولی عبدالرّزاق است که به بهترین نحو !( چگونه دلیلی است؟« صادق

 . رساندمدّعا را به اثبات می

لحقیقه کشف ا": لهذا آن معدن علوم ربانی از بابت تفضّل و احسان مسئول او را اجابت نموده و فرمودند» :مالعبداهلل زنوزی

یعنی حقیقت توحید و عرفان و باطن ایمان و ایقان عبارت است از ظهور و انکشاف انوار  "سبحات الجالل من غیر اشاره

ای از اشارات حسیّه یا قلبیّه یا روحیّه در آن ظهور و انکشاف یا در آن  جاللِ ذات اقدسِ نوراالنوار بدون تحقّق اشاره

از انوار جالل، مفارقات عقلیه و مجردات قدسیه است که بالکلیه از عالیق مادیّه و لواحق  بدان که مراد. سبحات و انوار

نفسانیّه مجرّدند، بلکه انوار محضه و فعلیّات صرفند، یعنی همۀ کماالتی که از برای ایشان ممکن است به امکان عام بالفعل 

به وجهی واحدند و به . باشد ایشان متحقق و متصور نمیمتحقّق است و هیچ کمال منتظَری وجهت قوه و استعدادی در ذوات 

لهذا مقام ایشان، امر مطلق و . وجهی کثیر، ولی جنبۀ کثرت ایشان در جنبۀ وحدت ایشان به غایت مستهلک و مستغرق است

ذا ند به مادون خود به احاطۀ اطالقیِ وجودی، له فعل مطلق و صنع مطلق و رحمت واسعه و ید مبسوطه است، و محیط

انکشاف آنها انکشاف همۀ حقایق وجودیّه است؛ و از این جهت است که توحید سالک عارف در این مقام اقوی و اکمل و 
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باشند لهذا سیر سلّاکِ مسالک حقیقت از  و چون بالکلیه از جهات خلقیّت مجرد و مبرا می. اجلی و اظهر است از مقامات سابقه

رسد، و سفر دیگر که مخصوص  شود و سلوک اهل بدایات در این مقام به انتها می خلق به سوی حق به این مقام منتهی می

و چون این مقام، عالم امر و فعل مطلق حقّ جلّ ... شود و آن را سفر بالحق فی الخلق گویند اهل نهایات است از سر گرفته می

و سالک عارف در این مقام فانی . باشد نمیباشد، زیراکه اشاره با اطالق متصوَّر  ای نمی و عالست لهذا قابل هیچ اشاره

لهذا این مرتبه را اول مرتبه از مراتب . گردد گردد در فعل مطلق حقّ ِ اوّل، و جمیع افعال جز فعل حقّ از نظر او ساقط می می

 «.اند حقایق شمرده

داند در حالی می« تجلیّات صفاتانوار »را به درستی « سبحات جالل»شود مولی عبدالرّزاق چنانکه مالحظه می .هفدهمنکتۀ 

. سازدشمرد و بر عالم امر و مفارقات عقلیّه و مجردات قدسیّه منطبق میبرمی« فعل مطلق حقّ جلّ و عال»که زنوزی آن را 

از اساس نادرست است و دقت در « عالم امر و فعل مطلق حقّ جلّ و عال»به « سبحات جالل»صرف نظر از اینکه تفسیر 

سازد، از سوی عارفان این امر را به خوبی آشکار می« حضرات خمس»عبدالرزاق در همین شرح و نیز تببین سخنان مولی 

 "من غیر اشاره"زیرا که کلمۀ اشاره در »: زنوزی از این غفلت کرده که خود در مناقشۀ دوم با مولی عبدالرّزاق گفته بود

ق در نزد اهل عربیّت و اصولییّن از مبیّنات بلکه از بیّنات است، نکره در سیاق نفی است و وضع آن از برای عموم و استغرا

یعنی این مرحله باید قابل هیچگونه ـ « ...کند نفی جمیع انحای اشارات را، حتی اشاره به سوی افاده می "من غیر اشاره"پس 

 .  عقلیّه استکند قابل اشارۀ اشاره ای نباشد، در حالی که عالم امر که زنوزی در این خصوص ادعا می

دانند سخنانی که زنوزی در خصوص سیر و سلوک، اهل بدایات، اهل نهایات، حتی آشنایان با عرفان نیز می .هجدهمنکتۀ 

گفته است با الفبای این علم و فنّ  سیر و سلوک نیز بسی فاصله دارد، بنابراین از نظر ما جایی ... سفر بالحق فی الخلق، و 

 .گذاردبرای بحث نمی

مقصود کمیل بن زیاد از این سؤال، کشف و ظهور حقیقۀ الحقائق است به اعتبار اوصاف » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

نه این است که منظور او اکتناه ... خاصه و نعوت مخصوصه و عنوانات ذاتیه و حکایات اختصاصیه و مفهومات منتزعه 

. و مصادم حجت شدید االرکان و منافی حال صاحب توحید و عرفان باشدحقیقۀ الحقائق باشد تا مخالف برهان محکم البنیان 

شود به آنها حقیقت حقایق ـ اگرچه به رسم باشد، نه پس بنابراین در حقیقت سؤال از نعوت و اوصافی است که شناخته می

نعوت ذاتیه و اوصاف  پس ملخص سؤال بر این تقدیر این است که چه چیز است. به کنه ]به حدّ[به حدّ به وجه باشد نه 

یابد از سایر اشیاء؟ و بیان، به تطبیق جواب به مقتضای سؤال، آن شود و امتیاز میحقیقۀ الحقائق که به آنها شناخته می

« الجالل»مصدر به معنای اسم مفعول است، و مضاف است به سوی نایب فاعل خود، و الف و الم « کشف»است که کلمۀ 

و ممکن . و متعلَّق محو و هتک محذوف است. «هتک»و « محو»همچنین است کالم در کلمات  و. عوض از مضاف الیه است

و ممکن است که مضافی در هر . است که هر سه به معنای اسم فاعل باشند، چنانکه کلمۀ جذب به معنای اسم فاعل است

إنّما هی »و از بابت « زید عدل»ه از قبیل و محتمل است که هر چهار فقر. باشد« ذو»چهار فقره مقدّر باشد، و آن مضاف کلمۀ 

: پس ملخص جواب آن است. باشند، یعنی محل مصادر مذکوره در فقرات چهارگانه از برای افادۀ مبالغه باشد« اقبال و ادبار

ر جالل که حقیقۀ الحقائق حقیقتی است که انوار جاللش مکشوف باشد از برای او و او از برای خود و آن انوار، یا کاشف انوا

است، یا صاحب کشف انوار جالل است، و یا از شدت و کثرت کشفِ انوار جالل گویا نفس کشف آن انوار است در حالتی که 

و از برای هر یک از احتماالت چهارگانه در کلمات عرب استعماالت دارد مخفی و . مقارن اشارۀ حسیّه و اشارۀ قلبیّه نباشند

ای از لطایف عربیّت و عاری از دقایق و اسرار فصاحت و از این استعماالت خالی از نکته ، و هر یک]کذا[باشند مستور نمی

ای است به عالم امر و فعل مطلق و مشیّت ثانیه و رحمت واسعه، بدان که در این کالم شریف اشارۀ لطیفه.... باشندبالغت نمی
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و این مرتبه از ... است، به وجهی واحدند و به وجهی کثیر  زیرا که مرتبۀ این انوار اعالی از همۀ مراتب وجودات و موجودات

باشند و محیطند به سایر مراتب، پس فاقد هیچ واسطۀ ذات اقدسند و به وجهی صفت اضافی او میوجود به وجهی فعل بی

کوره، بلکه به وجهی و چون بالکلیه از عالم اجسام و مادیات مجرّدند قابل اشارات مذ... کمالی از کماالت باقی مراتب نیستند

پس خالصۀ این کالم لطیف اشاره به قیومیّت مطلقه و فیاضیّت عامّه است که همۀ صفات فعلیّه و ... باشندقابل اشاره نمی

و در این کالم شریف نیز اشاره است به اینکه این انوار .... باشندگردند و در آن مندرج و مندمج مینعوت اضافیّه به آن برمی

و مکشوفند از برای ذات اقدس حقیقۀ الحقائق به وجودات عینیّه و إنّیات خارجیۀ خود، یعنی به علم ... ز برای خود مکشوفند ا

 «... .حضوری اشراقی، به حیثی که علم و معلوم به حسب ذات واحدند

مقاله به اختالفات مبنایی از آنجا که زنوزی این فقره را بر اساس مبانی فلسفی خود تبیین کرده و ما در این  .نوزدهمنکتۀ 

کنیم که عالم امر با آنچه حدیث در همین قدر توجه خوانندگان را جلب می. گوییمپردازیم، در باب مطالب او سخنی نمینمی

تواند از جانب عارفان می« حضرات خمس»این خصوص مراجعه به تبیین در . ن است بسیار بسیار فاصله داردصدد بیان آ

 .راهگشا باشد

************ 

 «.زدنی بیاناً »: شرح فقرۀ هفتم

دانست که آن کشف و حضرت به همان اکتفا نفرمود، زیرا استعداد کمیل زیاد بود و حضرت می» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

را که تواند در حالی که صاحب کشف در مقام تلوین است نیز رخ دهد، و جز به گونۀ التزام بر مقام وحدت داللت ندارد، چمی

 «.در نتیجه کمیل بیان بیشتری طلبید. ذات احدیّت هیچگاه خالی از صفاتی که دائماً الزمۀ آنند نیست

یعنی به برکت جذبۀ الفتات و . یعنی زیاد کن بر من بیان را "زدنی بیاناً": پس کمیل بن زیاد عرض کرد» :مالعبداهلل زنوزی

ی من مکاشَف و مشاهَد گردید، مقام دیگر را مکاشف و مشاهد گردان تا یقینم ای از مراتب حقیقت توحید از برا بیان تو مرتبه

 «.زیاد گردد و شهودم مضاعف شود

: صاحب صحاح گفته است»: در خصوص اینکه مراد از زیادتی بیان چیست، زنوزی پیش از این گفته است .بیستمنکتۀ 

: یعنی بیان چیزی است که ظاهر گردد به آن چیزی از داللت و غیر آن؛ و نیز گفته است "البیان ما تبّین به من الداللة و غیرها"

پس منکشف گردید که بیان، اخصّ از مطلق علم و ... یعنی اتّضاح است و بیّن به معنای متّضح" بان الشیء بیانًا اّتضح فهو بّین"

کنند که شیء در مرتبۀ را استعمال می بیانو  بانَلمۀ شود که در صورتی کادراک است؛ بلکه از کلمات منقوله مستفاد می

ان است به حسب متفاهم اهل فرس ـ استعمال ــ که ترجمۀ بی "نـروش"و  "اراـآشک"ده باشد، زیرا که ـه و مشاهـمکاشف

علم الیقین ما : اندلهذا اهل عرفان در تقسیم یقین گفته. که شیء در مرتبۀ مشاهده و مکاشفه باشد شوند مگر در صورتینمی

حصل بالبرهان، و عین الیقین ما هو فی حکم البیان؛ یعنی علم الیقین چیزی است که حاصل شود به برهان، و عین الیقین 

 . چیزی است که در حکم بیان باشد، و حق الیقین چیزی است که در حکم عیان باشد

.... «إطف السراج فقد طلع الصبح»و ظاهر از کالم آن جناب ... ب بدان که ظاهر از این کالم و از کلمات سابقه از سؤال و جوا»

و ظاهر از جاللت قدر کمیل بن زیاد که از اصحاب اسرار آن معدن علوم ربانی و منبع معارف یزدانی بود ـ و اقلّ مراتبش 

اصحاب قلوب و اصحاب این است که مکاشفات قلبیّه که از علوم ارثیّه و خاصّه ارباب مسالک حقیقت و معرفت و مخصوص 

مجاهدات نفسانیّه و ریاضات علمیّه و عملیّه است از برای او حاصل بوده است ـ آن است که مقصود او از اصل سؤال از 
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حقیقت توحید و از طلب زیادتی انکشاف وظهور مراتب آن حقیقت است به حسب اسلوب عرفانی و به نهج بیان و شهود 

بیانات آن صدرنشین بارگاه والیت و خالفت ربّانی و متمکّن در مقام استقامت و هدایت یقینی که به جذبات التفاتات و 

شوند از حقائق آن مقامات و درجات به حسب بیانات سبحانی حاصل شوند، نه بیان مفهومات و عنواناتی که تعبیر واقع می

بیانات علمی آن مراتب را نفهمیده باشد و یا علمی نه غیبی؛ زیرا که شأن کمیل اجلّ است از اینکه عنوانات و تعبیرات و 

پس منکشف گردید که مقصود کمیل بن زیاد از کالم خود که ... ندانسته باشد که حقیقت توحید را مراتب و مقامات است

دیگر ای از مراتب حقیقت بر من منکشف و عیان گردید، مرتبۀ این است که به جذبۀ التفات تو مرتبه "زیاد کن بر من بیان را"

 . را منکشف گردان

بدان که اگر مقصود بیان عنوانات و معنوناتِ حقیقت توحید و یا استکشاف مراتب و درجات آن باشد به حسب بیانات علمی »

از توحید باشد، زیرا که حقیقت و  ]دیگر=[باید مقصود او در این باب نیز از فزونی بیانات، بیان مقام دیگر و درجۀ آخر 

از ظهور و انکشاف وحدانیّت و فردانیّت شیء است، و محقّق گردید که توحید را مراتب  ]عبارت. ظ[مبادرت . ..معنای توحید 

شود از اینجا ظاهر می. و مقامات است، پس بیان و انکشاف زائد به هر نحو که متحقّق شود مقام دیگری از توحید خواهد بود

سؤاالت را بر بیانات عنوانات و مفهومات علمی حمل کرده اند، و بعد از فساد کلمات جماعتی از شرّاح حدیث شریف که اوالً 

سه فقرۀ اول از  ]مولی عبدالرزاق= [آن بعضی هر چهار فقره را عبارت اخرای از کشف سبحات الجالل گرفته است و بعضی 

   «.چهار فقره را عبارت اخرای از کشف سبحات گرفته است

را استعمال  بیانو  بانَۀ ـه در صورتی کلمـشود کاد میـات منقوله مستفـبلکه از کلم» :گویدزنوزی می .الف. بیستمنکتۀ 

ـ که ترجمۀ بیان است به حسب متفاهم  "روشن"و  "آشکارا"کنند که شیء در مرتبۀ مکاشفه و مشاهده باشد، زیرا که می

صرف نظر از درستی یا « .شفه باشدکه شیء در مرتبۀ مشاهده و مکا شوند مگر در صورتیاهل فرس ـ استعمال نمی

فارسی، استدالل او برای اثبات ادعایش بسی شگفت « روشن»و « آشکارا»عربی و « بیان»نادرستی سخن زنوزی در مورد 

ای از هر زبانی همیشه به درستی کند، گویی هر کلمهنماید؛ چرا که از ترجمۀ فارسی کلمه معنای عربی آن را استنباط میمی

 . شود و یافتن معنای دقیق یک کلمه از معادل ترجمه شدۀ آن کاری صحیح و علمی استم به زبان دیگر ترجمه میو دقت تما

و ظاهر از کالم آن جناب ... بدان که ظاهر از این کالم و از کلمات سابقه از سؤال و جواب»: گویدزنوزی می .ب. بیستمنکتۀ 

نه بیان مفهومات و عنواناتی ... آن است که مقصود او... و ظاهر از جاللت قدر کمیل بن زیاد که.... إطف السراج فقد طلع الصبح

 « ... .کشف گردید که مقصود کمیل بن زیاد از کالم خودپس من... زیرا که شأن کمیل اجلّ است از اینکه... که

، و .... ، و ظاهر از کالم آن جناب إطف السراج فقد طلع الصبح... ظاهر از این کالم، و از کلمات سابقه از سؤال و جواب»اوالً، 

این امور و آن نتیجه هیچگونه  کند، و میانلزوماً آن چیزی نیست که زنوزی ادعا می« ...ظاهر از جاللت قدر کمیل بن زیاد که

 . ای وجود نداردمالزمه

که البته )تر از آن چیزی وجود ندارد و حتی آنکه در مقام قلب است نیز از درک علمی آن ثانیاً، حقیقت امری است که پیچیده

ست، بنابراین باید ابتدا بسیار دور ا( گوید نیستبدان معنی که زنوزی می« عنوانات و مفهومات علمی»مطلقاً به معنای بیان 

برایش بیان علمی بشود تا تصور درستی از آن پیدا کند و آنگاه، اگر شایستگی داشته باشد، بتواند با طی مراتب بدان برسد؛ 

تنها تفاوت این است که اگر صاحب قلب کسی همچون کمیل باشد شایستگی . و در این امر تفاوتی بین افراد وجود ندارد

                                                           
1
 .4 3تا    3، صص علویّهانوار جلیّه در کشف اسرار حقایق زنوزی، مالعبداهلل،  
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مکاشفات قلبیّه که از علوم »رسیدن به مقام قلب و برخورداری از . ن علمی از کامل مکمّل را دارد و دیگران نهدریافت این بیا

این مسأله ای معرفتی است که . نیست« حقیقت»به هیچ وجه به معنای شایستگی رسیدن به مراتب باالتر و « است... ارثیّه و

صاحب أولست » :قال کمیل)ما توجه به فقرات سوم و جهارم همین حدیث طلبد، اای مفصل میتبیین تفصیلی آن خود مقاله

 . تواند آن را آشکار سازدقدری می( «یعلیک ما یطفح منّ ولکن یرشح بلی،»: لیه السالمع فقال «ک؟رّس

آن نیست که آن  ثالثاً، البته شأن کمیل اجلّ از آن است که ندانسته باشد حقیقت توحید را مراتب و مقامات است، اما اجلّ از

مراتب و مقامات را به تفصیل ندانسته باشد، و آنچه در اینجا اتفاق افتاده آن است که آن مقامات به تفصیل برای او بیان 

 .اندشده

رابعاً، تصور اینکه با یک جذبۀ التفات کامل مکمّل، امکان این هست که مراتب پیچیدۀ حقیقت بر غیرکامل، هرچند در مقام قلب 

منکشف و عیان گردد و با چنین چیزی او سعۀ وجودی ادراک و شهود و تحمل آن را خواهد یافت مبتنی بر این تصور  باشد،

توان مراحل بس پیچیده و دشوار سلوک، آن هم مراتب پایانی، را با یک نگاه طی کرد و آن سعۀ وجودی عوامانه است که می

برای . تواند در یک لحظه در یک شخص تحقّق یابداقّ و طی طریق میتحمّل حقیقت بدون مقدمۀ سالیان طوالنی ریاضات ش

آنچه امکان . اند، بطالن این تصور از أبده بدیهیات استاند، و البته نه علمی از این دست اندوختهآنانی که طی طریقی کرده

 . حقیقت کجا پذیر است متحوّل شدن آنی شخص در پی تصرف یک کامل است، و این کجا و منکشف و عیان شدن

************ 

 «.محو الموهوم مع صحو المعلوم» : شرح فقرۀ هشتم

اشاره فرمود به اینکه تلوین صرفاً به واسطۀ این است که صاحب  "محو الموهوم"حضرت با » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

موهوم نیست که به واسطۀ استیالی وجود دارد، درحالی که وجودِ غیر جز نقشی « غیر»پندارد که تلوین، به سبب توهّم، می

بنابراین آن یک از بندگان که خداوند مخلصش گرداند . قوۀ وهم و سلطۀ شیطان بر قلب، استقرار یافته و بر او تراویده است

 به. کندآن وجود موهوم را ـ که جز نقشی خیالی نیست، نه اینکه وجودی حقیقی باشد که به فناء نیازمند است ـ از او محو می

و با  ".باقی، باقی است در ازل؛ فانی، فانی است که از فناء زائل نشده است": همین دلیل است که یکی از عرفا گفته است

آید ـ به دلیل داللت التزامی در اینجا ـ صرفاً به دلیل سلطۀ قوۀ اشاره فرمود به اینکه ایهامی که الزم می "حو المعلومص"

پس آنکه حضرت حقّ را . ت، و امتناع عروج آن از حضرت واحدیّت به حضرت احدیّت استعقلیّه، و توجه عقل به کثرت صفا

از راه علمی شناخته است از حجب صفات رهایی نیافته تا به عین ذات برسد، و از حضرت واحدیّت به عرصۀ احدیّت باال 

شده و با جنون الهی مجنون شده  شود مگر برای آنکس که عقلش با نور حق کنار زدهپس حقیقت منکشف نمی. نرفته است

ـ در نتیجه از ابر کثرت صفات  "عشق، جنونی الهی است": است ـ همچنانکه امام بر حق، جعفر صادق علیه السالم فرمود

رسته، از کدورت اعتبارات صافی یافته، و با نور عشق حقیقی و حبّ ذاتی کثرات عقلی از او برداشته شده است تا اینکه به 

... و کمال اخالص او، نفی کردن صفات از اوست": ص ـ که حضرت با این سخنان خود بدان اشاره کرده است کهمقام اخال

 «.ـ رسیده و علم او عین، و عین او حق، و توحیدش شهود ـ نه علم و بیان ـ شده است "تا پایان سخن

یعنی حقیقت توحید زایل ساختن موهوم  "المعلوممحو الموهوم مع ": پس آن معدن علوم ربانی فرمودند» :مالعبداهلل زنوزی

بدان که مراد از موهوم همین مرتبۀ انوار جالل است، و وجه اطالق موهوم به این مرتبه . آشکارا شدن معلوم ]با. ظ[است تا 

ن آن است که نسبت این مرتبه از توحید به مراتب فوقش نسبت نقص به تمام و نسبت ضعف به قوّت و نسبت ظن به یقی
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است؛ و وهم در لغت به معنای ظن مستعمل شده است، و از برای تنبیه و اشاره به این دقیقه تعبیر از این مرتبه به موهوم 

و مراد از معلوم، ذات اقدس حق اوّل است که به وجهی در مراتب سابقه و به خصوص در این مرتبه از برای .... اند فرموده

مع صحو ": لهذا فرمودند. شود؟ ولیکن با حجابی یا حجبی سلوک و طلب متصور میسالک عارف معلوم است؛ والّا چگونه 

زیرا که صحو بیرون آمدن آفتاب است از زیر ابر، و مرتبۀ انوار جالل ـ که مرتبۀ فعل است ـ در منزلۀ غمام است  "المعلوم

اهدۀ بحرصفات ذات اقدس، و مکاشفۀ پس این کالم لطیف اشاره است به فنا و استغراق عارف در مش. نسبت به مراتب فوق

آن صفات به حیثیّتی که جملۀ صفات از نظر بینش او ساقط گردند؛ چنانکه فقرۀ سابقه اشاره است به فنا و استغراق عارف 

و ": در بحر محیطِ فعل مطلق حق به حیثیّتی که همۀ افعال در نظر او ساقط گردند ـ و کالم سلطان اولیا، علیه التحیّۀ و الثناء

نیز در شرح سابق مبسوط از  ]دیگر=[و معنای دیگر و رموز آخر . اشاره به این مرتبه است "...کمال توحیده االخالص له

 .متذکّر باش. ام برای این فقره بیان نموده

ثرات اشاره است به اینکه ذات اقدس حقیقۀ الحقائق از ک "محو الموهوم"و کالم آن جناب » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

وهمیّه که عبارت از کثرات عالم خلق است مبرّی و معرّاست، و به اشارت به نفی مطلقِ کثرت حتّی از ماهیت و وجود و از 

پس بنا بر توجیه اول اشاره است به نحو تجرّد ذات اقدس از ماده و مادیات، و بنا بر توجیه دوم اشاره . جهت نقص و تمام

و محتمل است اینکه . باشنده ـ و هر دو مطلب شریف از امهات مسائل علم توحید الهی میاست به احدیّت صرفه و بساطت حقّ

اشاره باشد به اعادۀ اشیاء به سوی غایات اصلیه و اغراض کلیه به رفع تعیّنات آنها به افادۀ خیرات ذاتیّه و کماالت عقلیه، و 

انکه در شرح اول اشاره نمودم، و در شرح سوم به تفصیل محو نقصانات آنها به افاضۀ علوم یقینیّه و معارف حقیقیه ـ چن

مع صحو "و کالم آن جناب . اندمذکور خواهد شد ـ لهذا ماحی را در شریعت حقّه از جمله اسمای حسنای حق شمرده

اشاره است به اینکه چون ذات اقدس در اعلی مراتب تجرد است، پس علم است به ذات خود به علم حضوریِ  "المعلوم

و بنا بر . اشراقی که اکمل و اظهر انحای علم است، لهذا به کلمۀ صحو تعبیر فرمودند که به معنای کمال ظهور و انکشاف است

ای به نشأۀ دیگر در صعودی موجب والدتی، ، و هر انتقالی از نشأهتوجیه اخیر اشاره است به اینکه هر موتی مستلزم حیاتی

پس . ای مستلزم ظهوری است در نشأۀ دیگر که اقوی از حیات سابقه و والدت متقدّمه و ظهور اول استو هر موتی از نشأه

 «.در این کالم شریف اشارۀ لطیفه است به دو قانون کلی از قوانین علم الهی

************ 

 «.زدنی بیاناً »: فقرۀ نهمشرح 

و چون حضرت با طرد وهم و عقل از طریق حق، سلطۀ این دو را نفی کرد، پرسنده دانست که » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

یابد، و این امر نه اختیاری است و نه منوط به سعی و ارادۀ سالک، پس امر بر او این امر جز با ظهور سلطان عشق تحقّق نمی

 «.ادتی وضوح طلبیدمشکل شد و زی

 :مناقشۀ پنجم زنوزی با مولی عبدالرّزاق

شود مگر به ظهور سلطان عشق، و این معنی دانستن سائل اینکه شهود متحقّق نمی»مناقشۀ پنجم آن است که  ].پنجم[

پس  ود؛شعین مطلوب است و در مقام سلوک و انقطاع تمام حاصل می« باشداختیاری نیست و منوط به سعی و اراده نمی
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شود، و در چه حالت این معنا شود که چنین میمگر اینکه بگوییم اشکال این است که چگونه می. وجه اشکال خواهد داشت

   «.متفطّن باش. شودمتحقّق می

شود مگر به ظهور سلطان عشق و گوید دانستن سائل اینکه شهود متحقّق نمیکند و میزنوزی اشکال می .بیست و یکمنکتۀ 

ام سلوک و انقطاع تمام حاصل ـوب است و در مقـن مطلـعی»باشد معنی اختیاری نیست و منوط به سعی و اراده نمیاین 

نه عین مطلوب است و نه در مقام سلوک « ...دانستن اینکه»اما به رغم ادعای زنوزی « .شود، پس وجه اشکال خواهد داشتمی

داند که قوۀ ادراکی انسان یا وهم است یا عقل، خوبی میقام قلب است بهشود؛ بلکه آن کس که در مو انقطاع تمام حاصل می

اری نیست و منوط به سعی و اراده ـماند، و عشق هم اختیو اگر این دو نفی شوند برای معرفت راهی جز عشق باقی نمی

 .شودباشد، بنابراین امر بر او مشکل مینمی

 «.زیاد کن بر من بیان را "زدنی بیاناً": پس عرض کرد کمیل بن زیاد» :مالعبداهلل زنوزی

************ 

 «.هتک الّستر لغلبة الّسر»: شرح فقرۀ دهم

یعنی تو پنداشتی که سرّی داری ـ و تردیدی در وجود آن نیست ـ حال تا زمانی که آن سرّ، » :مولی عبدالرّزاق کاشانی

تواند آن را مخفی دارد؛ بدینسان تو صاحب حقیقت نیستی، بلکه ا بپوشاند و قلب میضعیف و نهان است عقل قادر است آن ر

اش بر عقل آشکار شد و نور عقل به سبب نور آن اما آنگاه که سرّ قوی شد و غلبه کرد و سلطه. عالم و عارفِ غیرمحبّی

شوی، و محکوم و اسیر در قبضۀ آن می شود ـ تو مغلوب ومحو گردید ـ همچنانکه نور ماه به واسطۀ نور خورشید محو می

 «.شویو اگر سرّ عقل و شرع را با قوت حب بدرد تو دارای حقیقت می. شودحال تو در جذبه و مغلوبیّت حال دیوانگان می

یعنی حقیقت توحید پاره کردن و دریدن پرده و  "رالسّ  هتک الستر لغلبة"فرمودند آن معدن علوم ربانی » :مالعبداهلل زنوزی

حجاب است از نظر سالک عارف، به جهت قوت سرّ او، تا شاهد مطلوب حقیقی و محبوب سرمدی به حد تمامِ انکشاف و 

 بدان که مراد از ستر، صفات حق جل و عالست. انجال و کمالِ مشاهده و عیان آید و اغیار بالکلیّه از نظر بینش ساقط گردند

و کمال االخالص نفی ": اند  که سواتر وحجبند نسبت به مشاهدۀ ذات، لهذا آن معدن علوم ربانی در حدیث مشهور فرموده

یعنی کمال اخالص در توحید ذات اقدس نفی صفات است از او، یعنی مشاهدۀ آن ذات است بدون مالحظۀ " ...الصفات عنه

پس . ف است، و شهادت هر موصوف به اینکه آن غیر صفت استصفات، از برای شهادت هر صفت به اینکه غیر موصو

کسی که مشاهده کند او را با صفت پس به تحقیق که مشاهده کرده است با او چیز دیگر را، پس توحید ذات به مشاهدۀ آن 

مراد از و . ذات از تحت حجاب صفات، خالی از شرک ـ اگرچه خفی باشد، و اگرچه رقیق از شرک خفی باشد ـ نخواهد بود

سرّ در این کالم لطیف، سرّ سالکِ عارف است که به جهت غلبه و قهر نور ذات اقدس، مغلوب و مقهور و به جهت شدت و 

و محتمل است اینکه مراد از سرّ، ذات اقدس نور االنوار باشد، زیرا که . شوند قوت تابش نوراالنوار فانی و مستهلک می

النوار ـ هو االوّل و اآلخر، و الظاهر و الباطن، و هو بکلّ شیء علیم ـ و مآل هر دو اوست سرّ االسرار، چنانکه اوست نورا

پس این کالم لطیف اشاره است به مقام فنای ذاتی، به این معنا که مشاهَد نباشد از برای عارف مگر نور . توجیه یکی است

این . یاء حتی صفات نیز از نظر او ساقط گردندمبدأ اعلی و منظور نباشد از برای او مگر جمال حق جلّ و عال، و همۀ اش
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... ای باقی نماند  است معنای کالم ختمی مآب که در شب معراج به مقامی رسیدم که در میانۀ من و خداوند عالم هیچ واسطه

آن جهت  باشد مگر از آن جهت که مالحظه کنندۀ حق است، نه از و بدان که در این مقام، ذات عارف نیز منظور و ملحوظ نمی

ولی بدان ای صاحب بصیرت و طالب حقیقت که در مراتب والیات مقامی است در فوق این مقام، و آن این . که عرفان اوست

است که ذاتش و عرفانش نیز بالکلیّه از نظرش ساقط گردند، بلکه شاعر به اینکه اصالً به ذات خود و عرفان خود شاعر 

این است حقیقت . ان عرفا طمس کلی، و محو کلی، و فنای اکبر، و فنای از فنا گویندنیست نیز نباشد، و این مقام را در زب

و این است حقیقت اتصال،  ـ "الفقر فخری": کمال فقر و تمام عبودیت ـ چنانکه از خاتم درجات نبوّت وارد است که فرمودند

یعنی وقتی که  "وصلوا، و اذا وصلوا  اتّصلوا و اذا وجدوا": کالمی ]در ضمن= [چنانکه از مشکات والیت وارد است در جملۀ 

و در . و مراد از اتّصال، کمال قرب است به آن معنا که بیان نمودم. شوند به او رسند به او و متّصل می یابند حق را، می می

 «.اند  احادیث معراج به وجوه عدیده به این مقام اشاره فرموده

اشاره است به اینکه ذات اقدس حقیقۀ الحقایق سرّ  "هتک السّتر لغلبۀ السّر"جناب و کالم آن » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

و سرّ االسرار، علۀ العلل و مبدأ . تواند شداالسرار و باطن البواطن است، لهذا حجابی در میانۀ او وسایر اشیاء متحقّق نمی

لت تامّه مستلزم علم تامّ است به معلول، بلکه عین علم به المبادی است، و در علم کلی از علم الهی محقّق است که علم تامّ به ع

معلوالت بالذّات است ـ به اجمال به اعتباری، و به تفصیل به اعتبار دیگر؛ بلکه در عین اجمال، تفصیل و در عین تفصیل، 

آن صفات ـ چنانکه مذهب  و محتمل است اینکه اشاره به عینیّت صفات حقیقیّه باشد، زیرا که بنا بر زیادتی... اجمال است ـ 

دود ـباشد، پس محات میـود، خالی از این صفـت و وجـدّم است بر آن صفـۀ اشعریه است ـ مرتبۀ ذات اقدس که مقـطایف

تواند پس هتک جمیع حجب و استار در صورتی متحقّق می. باشد، و هر محدودی ناقص و مصحوبِ حجبِ سواتر استمی

التّمام باشد، یعنی در قوّت و شدت وجود و کماالت وجود، غیرمتناهی بلکه فوق غیرمتناهی باشد به عدّۀ شد که تامّ، بلکه فوق 

و محتمل است اینکه مراد ... تواند شد که صفات عین ذات و عین یکدیگر باشندو این معنی در صورتی متصور می. غیرمتناهی

 .ریف به تفصیل خواهد آمدبیانش در توجیه سوم حدیث ش. از ستر اعیان ممکنات باشد

************ 

 «.زدنی بیاناً »: شرح فقرۀ یازدهم

مقام سکر بر حسب حال سالک است، . در اینجا سالک حدس زد که این مقام، مقام سکر است» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

الکان از شراب حبّ شود، و گاهی یکی از سشوند با چیزی که دیگری با آن مست نمیچراکه برخی از سالکان مست می

شود در حالی که دیگران با نوشد و به دلیل قوّت استعداد و کمال حالش مست نمینوشند میچندین برابر آنچه دیگران می

ْيك  َاِرني: اند ـ همچنانکه حالِ موسی علیه السالم بود وقتی گفتکمتر از آن مست شده
َ
ْر ِإل در مقایسه با حال محمد صلی   َاْنظ 

َبصَ : اهلل علیه و آله آنجا که خداوند در موردش فرمود
ْ
و الزمۀ غلبۀ سرّ، حاصل شدن حقیقت نیست؛ چنانکه   .ر  َو ما َطغىما زاَغ ال

د و عشق را جامی در پی جامی نوشیدم، اما نه شراب تمام ش)شربت الحب کأسا بعد کأس ـ فما نفد الشراب و ما رویت : گفت

 «.بنابراین کمیل زیادتی بیان طلبید(. نه من سیراب شدم
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 :مناقشۀ ششم زنوزی با مولی عبدالرّزاق

مناقشۀ ششم آن است که آنچه در توجیه سؤال سوم بیان نموده است ربطی به این مقام ندارد؛ زیرا که کالم در  ].ششم[

ناء، عالم سکر است ـ اگرچه مراتب سکر، مختلف باشد ـ و باشد، بلکه عالم ففنای کلّی است، و در این مقام شعوری نمی

در شأن ختمی مآب صلی اهلل علیه و « ما زاغ البصر و ما طغی»شعور، بعد از صحو بعد از محو و فرق بعد از جمع است، و 

اد ـام مستفنقل نموده اًـراج که سابقـث معـبا اینکه از احادی. آله در این مقام بوده است نه در مقام فنا که ما نحن فیه است

شود که از برای آن ختمی مآب نیز در سلوک دهشتی و سکری اتفاق افتاده، و خود نیز در بعضی از آن احادیث تصریح می

   .بعد از صحو از محو بوده است« ما زاغ البصر و ما طغی»شود که بلکه از آن احادیث مستفاد می. به این معنی فرموده است

قضا « ...آنچه در توجیه سؤال سوم بیان نموده است ربطی به این مقام ندارد؛ زیرا که»: گویدزنوزی می .مبیست و دونکتۀ  

پندارد ربطی به این مقام ندارد، اما نه آنگونه که زنوزی می« آنچه مولی عبدالرزاق گفته است»گوید را همانطور که زنوزی می

ای معترضه ؛ زیرا آنچه مولی عبدالرزاق گفته است صرفاً جمله«نموده آنچه مولی عبدالرزاق در توجیه سؤال سوم بیان»

. و به هیچ وجه ناظر به توجیه سؤال سوم نیست تا اشکال زنوزی موجّه باشد« برای بیان اینکه ظرفیّتها متفاوت است»است 

ـ مقام  م، مقام سکر استدر اینجا سالک حدس زد که این مقا»: سخن مولی عبدالرزاق در توجیه سؤال سوم فقط این است

  «.بنابراین کمیل زیادتی بیان طلبیدـ ... سکر بر حسب حال سالک است، چراکه برخی از سالکان

 «.یعنی زیاد کن بر من بیان را "زدنی بیاناً": لهذا کمیل بن زیاد عرض کرد» :مالعبداهلل زنوزی

************ 

 «.جذب االحدّیة  لصفة التوحید»: شرح فقرۀ دوازدهم

 لصفۀ  ۀجذب االحدیّ": دانست فرمودو چون حضرت علیه السالم غلبۀ قوت استعداد او را می» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

یعنی نهایت در غلبۀ سرّ، قوّت جذب نور ذات در حضرت احدیّت است که کثرت برای صفت توحید ـ که مشعر به  "دالتوحی

و این همان نورِ . کثرت اعتباری در حضرت واحدیّت است، و همین حضرت، منشأ صفات است ـ اصالً در آن ملحوظ نیست

 «.ماندو شرب حقّانی، عین و اثری برای غیر باقی نمیو با این جذب . عینیّ کافوری است که خاصّ مشرب مقرّبان است

یعنی  "جذب االحدیۀ لصفۀ التوحید": و آن معدن علوم ربانی از برای اشاره به این مقام اقصی فرمودند» :مالعبداهلل زنوزی

مراد از بدان که . حقیقت توحید، کشیدن و ربودن نورِ ذات احدی است مر صفت توحیدِ عارف موحّد را به سوی خودش

باشد و مقدّم  احدیّت، مرتبۀ غیب الغیوب و صرفِ صرف ذات اقدس است که هیچ نحوی از انحای کثرت در آن متصوّر نمی

و مراد از صفت توحید، عرفان عارف موحّد است، و آن عبارت از مشاهدۀ وحدتِ ذات . است بر مرتبۀ اسماء و صفات

 ربودن این صفت و کشیدن آن است به سوی خود به حیثیّتی که این صفت و مراد از جذّابیت صفت عرفان، . است "معروف"
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ترسم این نکته به  ـ ی که از دفتر عقل آیت عشق آموزیا :که دزادنایمبیت  حضرت حافظ  ناید ای هب هاگآدوخان ار ناسنا ،یزونز تاشقانم رد تقد  

و را به لجۀ کار او راه نیست ، که حدّ او ساحل است و اعلماین همه نمایش وقت بود در تابش »: که این سخن شیخ احمد غزالییا  ؛تحقیق ندانی دانست

 (7   ،سوانح العشّاق) .«...است عشقساحل به  علمنهایت ... 

 



   
 

 

عرفت ربّی "نیز از نظر او بالکلیّه ساقط گردد، بلکه شاعر به اینکه این صفت از نظر او ساقط است نیز نباشد، تا حقّ حقیقت 

ن مقام اعالست ـ متحقّق شود، تا صفت ـ چنانکه از مشکات والیت وارد و حاکی از ای "بربّی، و عرفت اهلل باهلل، و بک عرفتک

بدانید ای ... توحید نیز به ذات اقدس منحصر گردد و موحّدی جز ذات پاکش باقی نماند، که غیرتش غیر در میان نگذاشت 

صاحبان بصیرت و عرفان، که از برای اصحاب حقایق و معارف مقامی است اعالی از این مقام که مخصوص کمّل انبیاء و 

بینی  و آن مقام بقای بعد از فنا و صحو بعد از محو و فرق بعد از جمع است، و صاحب این مقام در عین وحدتاولیاست، 

که با خلق است با حقّ  بین، و در عین اینکه با حقّ است با خلق است و در عین این بینی وحدت بین است و در عین کثرت کثرت

دۀ خلق، و نه مشاهدۀ خلق حجاب است او را از مشاهدۀ حق ـ الیشغله است؛ یعنی نه مشاهدۀ حق حجاب است او را از مشاه

خالف مقام جمع و فنا که به جهت شدت استغراق سالکِ عارف در مشاهدۀ نور شأن عن شأن، و الیحجبه شیء عن شیء ـ به

فنا که به جهت  حق و مشاهدۀ جمال او، محجوب است از مشاهدۀ خلق، و به خالف مقام فرق پیش از جمع و بقای پیش از

پس در هر یک از . استغراق او در مشاهدۀ خلق و تشبّث او به تعلّقات عالم فرق، محجوب است از مشاهدۀ انوار مبدأ اعلی

جمع بعد از فرق و فرق پیش از جمع هنوز ضیقی در صدور و نقصانی در بصیرت باقی است، اگرچه در اول به غایت رقیق 

بدان که چون صاحب این مقام، جامع جمیع مراتب و مقامات است و حق را با خلق و خلق را . ..و در دوم به غایت غلیظ باشد

همتا به  باشد از جانب خداوند بی بیند و شاغلی و حجابی به هیچ وجه از برای او متحقّق نیست، لهذا مأمور می با حق می

 «... .تکمیل ناقصین و هدایت مسترشدین

اشاره است به اینکه ذات اقدس حقیقۀ  "جذب االحدیۀ لصفۀ التوحید"و کالم آن جناب » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

اند به نحو ارفع و اعلی و نهج اقدس و اقوی، یعنی الحقائق، جامع جمیع کماالت وجودیّه است از آن جهت که کماالت وجودیّه

وجود و کماالت وجود غیرمتناهی است به عدّۀ  به نحوی که قادح در احدیّت صرفه و بساطت حقّه نباشد، و در قوّت و شدت

از آن  غیرمتناهی، و باقی وجودات رشحات و لمعات و اضواء و انوارند از آن نوراالنوار و عکوس و اظالل و فروع و آثارند

اضافۀ ... سرّ االسرار، یعنی نسبت آنها به آن ذات احدی نسبت نقص به تمام و نسبت ضعف به قوت و نسبت فقر به غناست 

صفت به سوی توحید، بیانی است، و الف و الم التوحید الف و الم جنس است ـ چنانکه مقتضای فحص و تحقیق است که 

مفرد محلّی بالم، حقیقت در جنس و در سایر معانی مجاز است ـ و یا از برای استغراق است، زیرا که عهدی در این مقام 

و در . از جنس یا استغراق محمول شود، و به هر تقدیر مطلوب حاصل استباشد؛ پس المحاله باید به یکی متحقّق نمی

شارقات سابقه منکشف گردید که توحید را عنوانی است و حقیقتی، و مفهومی است و مصداقی؛ و حقیقت و مصداق توحید، 

و کماالت آن پس جذّابیت صفت توحید مستلزم جذّابیت جمیع وجودات . حقائق وجودات است از آن جهت که وجوداتند

کند اکمل و و بدان که فایض بالذّات باید در آنچه که افاضه می... وجودات است به نحو ارفع و اعلی، و به نهج اقدس و اقوی

این ... اقوی باشد از مفاض بالذّات، و نسبت مفاض بالذات به جاعل بالذّات نسبت فقر به غنا و نسبت جلوه به متجلّی باشد

به آن معنا که اشاره نمودم، و آن این است که ذات اقدس حقیقۀ الحقایق در  "ثبوت کثرت در وحدت"فقره اشاره است به 

قوّت و شدت وجود و کماالت وجود، تامّ بلکه فوق التمام است، به حیثیّتی که نسبت سایر وجودات و کماالت آن وجودات 

قوت و نسبت فقر به غنا و نسبت جلوه به متجلّی نسبت به او نسبت فرع به اصل و نسبت نقص به تمام و نسبت ضعف به 

 «.است

************ 



   
 

 «.زدنی بیاناً »: شرح فقرۀ سیزدهم

دانست مقام وحدت و فناء در ذات ـ هرچند مقام والیت است ـ کمال تام و از آنجا که کمیل می» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

نیست، چون صاحب این مقام تا زمانی که از جمع به تفصیل و از وحدت به کثرت بازنگشته است و به مقام صحو بعد السّکر 

ـ برایش حاصل   َفاْسَتِقْم َكما ُاِمْرَت  :استنرسیده و مقام استقامت ـ که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در این آیه بدان مأمور شده 

 .تواند به هدایت و تکمیل بپردازد، طلب وضوح و زیادتی بیان کردنشده است نمی

 «.یعنی زیاد کن بر من بیان را "زدنی بیاناً": پس از برای طلب این مقام اعلی کمیل بن زیاد عرض کرد» :مالعبداهلل زنوزی

************ 

ثاره»: چهاردهمشرح فقرۀ 
 
 «.نور یشرق من صبح االزل فتلوح علی هیاکل التوحید ا

نامیدیم ـ که از ازل اآلزال تابنده است و  "نور وجه"ظهور نور ذاتی احدی ـ که آن را : یعنی» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

، اعیان موجوداتند و آثارش ـ یعنی صفات و افعال حضرت حق ـ بر مظاهر صفات و ذات حقّ آشکار است؛ و آن مظاهر

. نامید، یعنی صور اسماء خدای متعال در مقام توحید "هیاکل توحید"حضرت علیه السالم از سر نفی توهّم غیریّت، آنها را 

ظهور ذات در مظاهر صفات، شهود وحدت در صورت کثرت، حضور جمع در عین تفصیل، و وجود تفاصیل در عین : یعنی

 «.الجمع

یعنی حقیقت توحید نوری است که طالع شود از صبح ازل، یعنی از مقام جمع به مقام فرق و از مقام » :مالعبداهلل زنوزی

محو به مقام صحو آید، پس ظاهر شود و المع گردد به رشحات انوار و لمعات و اضواء او در مظاهر و مشاهد صفات و 

هر و مجالی به لمعات و اشراقات آن نور که از غایت اعیان، و یا در محال و مرایای قلوب و ارواح، پس منوّر گردند آن مظا

سموّ و علو، از نهایت قوت و شدت، محیط است بر همۀ صفات و اعیان ماهیات که مشاهد و مجالی و مرایا و مظاهر آن نور 

اینکه با  پاکند، تا در عین وحدت کثرت بیند و در عین کثرت وحدت بیند، در عین اینکه با حق است با خلق باشد و در عین

خلق است با حق باشد، و تکمیل ناقصین نماید و هدایت مسترشدین فرماید، از خداوند جلّ و عال اخذ نماید و بر بندگان او 

 «.تبلیغ نماید

اشاره است به احاطه و شمول قدرت و اراده و فیاضیّت و قیومیّت ذات احدی نسبت به همۀ » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

یثیتی که شیئی از اشیاء و موجودی از موجودات از حیطۀ قدرت و قیومیّت او بیرون نباشد، بلکه هر وجودی موجودات به ح

بیان اشاره آن است . ای از لمعات انوار تجلّی اطالقی اوستای از رشحات فیض انبساط او و لمعهو هر کمال وجودی رشحه

و مراد از هیاکل توحید، مظاهر و مرایای ... مشیّت ثانیه است که مراد از صبح ازل، مرتبۀ وجود امری اطالقی و مرتبۀ 

و هیاکل جمع هیکل، و آثار جمع اثر . و مراد از آثار، خصوصیّاتِ رشحات و لمعات فیوضات وجودات است. ماهیّات است

س حقیقۀ الحقائق پس ملخّص معنای این فقرۀ شریفه این است که ذات اقد.... است، و جمعِ صفات مفید عموم و استغراق است

پس آثار تجلیّات نوراالنوار همۀ اعیان و ... نوری است که مُشرق و متجلّی است از صبح ازل، یعنی از عالم امر و مشیّت

 به این فقرۀ شریفه ... ماهیات و ممکنات را فروگرفته، و لمعات و شارقات جمال سرّ االسرار به همۀ مظاهر و مرایا تابیده است

                                                           
1
 .   هود، . ای استقامت و پایداری کنهمانگونه که فرمان داده شده 
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به آن معنا که اشاره نمودم، و آن این است که فیض اطالقی و رحمت واسعۀ او  "ثبوت وحدت در کثرت"اشاره است به 

 « .محیط است به همۀ اعیان و ممکنات، و شامل است به همۀ مظاهر و مرایای ماهیّات

************ 

 «.زدنی بیاناً »: شرح فقرۀ پانزدهم

اش را از کف ربود، در نتیجه در این حال، کمیل مغلوب و سرمست شد و شوق، عنان خودداری» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

 «.طلب زیادتی بیان کرد

پس کمیل بن زیاد از غایت شوق و شعف و از غلبه و قهر نور حقیقت در سرّش و باطنش گویا عنان » :مالعبداهلل زنوزی

والّا مقامی در فوق این مقام و  "زدنی بیاناً": عرض کرد ]کذا[ود اختیار را از دست آور بوده مست جام وحدت نموده ب

 «.باشد تا طلب زیادنی نماید ای باالتر از این مرتبه متصوّر نمی مرتبه

************ 

 «.إطف الّسراج، فقد طلع الّصبح»: شرح فقرۀ شانزدهم

ا کن، و نور عقل را که در مقایسه با نور حقّ همچون یعنی بیان علمی را واگذار، حدّ عقلی را ره» :مولی عبدالرّزاق کاشانی

نور چراغ در مقایسه با خورشید است خاموش کن، چرا که نوید و اوائل نور حقّ ـ که در مقایسه با حضرتش همچون نور 

. شد تمام« .صبح در مقایسه با خورشید در ظهرگاهان است ـ بر تو آشکار شد؛ و هنگام برآمدن روز نیازی به چراغ نیست

 .والسّالم

: باشد فرمودند پس آن معدن علوم ربانی از برای تنبیه برای اینکه مقامی در فوق این مقام متصوّر نمی» :مالعبداهلل زنوزی

یعنی خاموش کن چراغ عقلی و مصباح قلبی را که منشأ ضیق حوصله و مبدأ دهشت و تحیّر  "اطف السراج فقد طلع الصبح"

زیادتی بیان است، که صبح حقیقت توحید به اندازۀ حوصله و استعدادت به اندازۀ مشاهده و و مناط شوق و شعف و طلب 

 «عیان آمد؛ و با عیان چه احتیاج به بیان، و با مشاهده چه احتیاج به مکالمه؟

کنایه است از اینکه مطلوب به سبب بیان و تبیان به نهایت وضوح و ظهور رسید، پس چراغ » :، محمل دومزنوزی العبداهللم

سؤال را خاموش کن که عبارت و بیان زیاده بر این تاب ندارد، و تلطیف کن سرّ خود را و کامل گردان استعداد خود را تا 

 «.رددشاهد مطلوب به نحو دیگر جلوه نماید و به طریق دیگر مکشوف و مشهود گ

************ 

 :   در شرح مولی عبدالرزّاق، پس از اتمام مطلب این تکمله آمده است

 :دو محمل دارد رّ حقیقت چیزی نیست که بتوان گفتس: گوینداینکه می»

 توان آن را بر زبان جاری ساخت؛ و این سخن زین العابدینیکی اینکه این سرّ، مخالف با ظاهر شریعت است، بنابراین نمی

 :سالم اهلل علیه بر همین مبناست
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 یا رُبّ جوهر علم لو أبوح به ـ لقیل لی أنت ممّن یعبد الوثنا

  و الستحلّ رجال مسلمون دمی ـ یرون أقبح ما یأتونه حسناً

د از چند توانند آن را ادا کنند، بنابراین هر عبارتی که از یک جهت بدان نزدیک کندیگر اینکه عبارات از بیان آن قاصرند و نمی

 :سازدجهت از آن دور می

  و إنّ قمیصاً خیط من نسج تسعۀ ـ و عشرین حرفاً عن معالیه قاصر

بنا بر محمل اول، مراد از آن کفر در : نیز دارای دو محمل است« افشای سرّ ربوبیّت، کفر است»شود که از اینجا روشن می

مقابل اظهار است، زیرا کفر در لغت به معنای پوشاندن است، در  مقابل اسالم است؛ و بنابر محمل دوم، مراد از آن کفر در

ی ساختن آن ـب پوشاندن و مخفـت سبـت گفته شود در حقیقـف حقیقـشود که هر آنچه در کشنتیجه معنای کالم این می

 «.والسالم. گرددمی
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 ،پرستانیچه بسا گوهر علمی که اگر آن را بر زبان رانم ـ به من خواهند گفت تو از بت 

 .داننددهند نیکو میترین کاری را که انجام میو مردانی مسلمان خونم را مباح خواهند شمرد ـ در حالی که این زشت

 .جامۀ دوخته شده از بیست و نه حرف، بر باالی او کوتاه است  


