
 

  
  
  
  

  ي کلمة لوطيهفص حکمة ملکيه ف
1حمید پارسانیا  

  چکيده
اين .  به حسب اسم غالب بر او، افاضه شده استＡفص لوطي مشتمل بر حکمتي است که بر قلب حضرت لوط

ي را که اين فص به قيصري اهم مطالب. دهد حکمت مستفاد از تمناي قوت و شدتي است که قرآن کريم به او نسبت مي
مانع شدن کمال معرفت در   .٢ذاتي بودن ضعف براي انسان و ديگر مخلوقات؛   .١: داند پردازد، سه مطلب مي آنها مي

پردازد، تبيـين   از جمله مطالب مهم ديگري که اين فص به آنها مي. بيان اسرار قدر  .٣تصرف انسان کامل به همت؛  
در اين تبيين بـا حفـظ جايگـاه شـهود وحـدت، داليـل       . ؤمنان و کفار است   تضاد تکويني اشياء و نزاع تشريعي م      

  .شود گيري نزاع تشريعي در موطن کثرت توضيح داده مي شکل
مطالب اين نوشتار مطابق متن فص لوطي و شرح قيصري سامان يافته و با همان نظم و ترتيـب پـيش             

  .استوگو   محل بحث و گفت،ي علوم انسانيها حوزهبيشتر پردازد که در  رفته است، اين فص به مسائلي مي
ت، وحـدت، کثـرت، تـضاد، نـزاع، انـسان کامـل،                :ها کليدواژه ت، ضعف، سـرالقدر، همـلک، قوم 

  .استخالف، هدايت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠/٦/١٣٩٠:  تأييد١٥/٥/١٣٩٠:  دريافت. قمＡاديار دانشگاه باقرالعلوماست.  ١
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  فصوص الحكم
ترين كتاب عرفـاني در   درسي ، در عين اختصار و ايجاز،عربي   اثر ابن  ،فصوص الحكم كتاب  

نظيـر فكـوك        انـد؛   نوشـته آن  بر  نيز  قات و شروح فراواني      تعلي .تاريخ انديشهٴ اسالمي است   
 جـامي و تعليقـات آقـا        ،هاي جندي، كاشـاني، قيـصري، سـيدحيدر آملـي           قونوي و شرح  

 را در تلخيص آن رقم صنقش النصوعربي،   ابنهمچنين. اي و امام خميني  محمدرضا قمشه 
ـ    ده و جامي شرحي بر آن نيز به نام          ز .  نوشـته اسـت  صوصنقد النصوص في شرح نقش الن

حضرت استاد آيت اهللا جوادي آملـي اسـت كـه    شرح فصوص، اثر ترين و جديدترين    وسيع
اغلـب مطالـب ايـن      .  است ٢٨/١١/٦٨ تا   ٢/٩/٦٤ تاريخ هاي روزانهٴ ايشان از     حاصل درس 

هاي اين كتاب، يعني فص لوطي است  مقاله گزيده و تلخيص دروس مربوط به يكي از فص     
  . مهم در باب شناخت انسان استكه مشتمل بر مباحثي

چنـين نگـين    فـص بـه معنـاي زبـده و هم         . كتاب مشتمل بر بيست و هفت فص اسـت        
اي از حكمتي را   گزيده،هاي كتاب است انگشتري است و هر فص كه در حكم يكي از فصل  

در عنوان هر فص به نـوع   . كند كه بر قلب يكي از انبياء به تفصيل افاضه شده است             بيان مي 
 حكمت و همچنين به نام پيامبري كه آن علم در او تجلي يافته اسـت، اشـاره شـده              علم و 
 كه در آن گزيدهٴ حكمت مربوط به الوهيـت          »فص حكمة الهية في كلمة آدميه     « مانند   ؛است

اي از  كـه هـر يـك از انبيـا كلمـه       به دليـل اين    . يعني آدم تجلي يافته است     ،كه در خليفهٴ او   
 به عنوان يكـي از كلمـات خداونـد    ي نام پيامبر، عنوان هر فص در،كلمات تامه الهي است 

  .»كلمه اسماعيليه« و يا »كلمة نوحيه« يا »كلمة آدمية« مانند ؛استآمده 

  مطالب فص لوطي
فص حكمة ملكيـه فـي   « ، مطرح شده است  فصوص الحكم از جمله فصوصي كه در كتاب       

 است، از حكمتي سخن به ميان هاي كوتاه كتاب  در اين فص كه از فص     .  است »كلمة لوطية 
به (ك  لْم.  به حسب اسم غالب بر او افاضه شده است         Ａآيد كه بر قلب حضرت لوط       مي

 سبب انتساب اين حكمت .شديديعني  به معناي شدت است و مليك )فتح ميم و سكون الم
ر  ضعيف بود و قوم او قومي قوي بودند كه گرفتا، اين بود كه او در بين قوم خودＡبه لوط
اثـر ديـد، تمنـاي     چون لوط كالم خود را در آنان بي. هاي محكم و شديد شده بودند     حجاب

َّلو ان ىل﴿: قوت و شدت كرد و گفت َ ً او ءاوَ َ بكم قوة َُّ ُ ٰ اىلىِ
َ ركن شديدِ ٍ   )٨٠سورهٴ هود، آيهٴ ( .﴾ُ
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 حكمت اين فص را توصيه كرده و آن را مـشتمل            عربي در بخش پاياني فص، تحققِ       ابن
 قيصري كه يكي از شـارحان       ».فانها لباب المعرفة  « :خواند  هاي معرفت مي     لباب و گزيده   به

هايي  كند و آن مطالب را همان گزيده     بيان مي را   اين فص    ، سه مطلب از مطالب    كتاب است 
 ذاتي بودن :آن سه مطلب عبارتند از. خواند كه ابن عربي از آنها ياد كرده است    از معرفت مي  

 مانع شدن كمال معرفت در تصرف انـسان كامـل بـه             ؛ن و ديگر مخلوقات   ضعف براي انسا  
  . بيان اسرار قدر؛همت

هـر يـك از    . پـردازد   فص لوطي عالوه بر مطالب فوق، به مباحث مهم ديگري نيـز مـي             
كند كـه در حقيقـت      بخشي از معارف و حكمي را بيان مي       ،  فصوص الحكم هاي كتاب     فص

  .انساني جمع است
گيـرد كـه    مباحثي قرار مي شمار   در   ،شود   عرضه مي  ٴ حاضر ه در مقاله  برخي از مطالبي ك   

 ذاتي بودن ضـعف بـراي انـسان كـه در     دارد؛ مثالشناسي مدرن كم و بيش نظر به آنها   انسان
 برخـي ديگـر از مباحـث بـه مـسائلي      ؛ امـا مدارانه و امانيستي اسـت  تقابل با مباحث انسان   

ي و يا بر مبناي انديشهٴ ديني و اسالمي زمينه طـرح و          پردازد كه بر بنيادهاي معرفتي عرفان       مي
ر نظـام آفـرينش و يـا       مانند آنچه در باب تأثير همت انسان د        ؛آيد  يا بحث از آنها فراهم مي     

اهل عرفان گرچه به اين مسائل بـه طـور جـدي       . شود   الهي مطرح مي   ي و انبيا  كرامات اوليا 
يـشوران مـسلمان و مـورد توجـه همـهٴ       ايـن مـسائل همـواره دغدغـه همـهٴ اند     ،اند  پرداخته
 ،ن، فيلسوفان، مفسران، محدثان و عارفان     متكلما. كري دنياي اسالم بوده است    هاي ف   جريان

، نمـط   اشارات و تنبيهات  بوعلي در   . اند  در باب چگونگي معجزات و يا كرامات بحث كرده        
 شـود  لياء ظـاهر مـي   مي پردازد که از اودهم را به اسرار آيات اختصاص داده، به آثار غريبي     

ايـن گونـه از مـسائل در برخـي از     . )٤١٤، همراه شرح نصيرالدين طوسي، ص    االشارات والتنبيهات (
ن معاصر نيز بوده و بخشي از مباحث فلسفهٴ   ذهني متكلما  همچنان مشغوليت    ،سطوح ديگر 

  .داده استدين را به خود اختصاص 
همچنين شـهود    دهد و   رخ مي  ن انبيا توجيه تضاد و نزاعي که در عالم تکوين بي         تبيين و 

اي که با وحدت منافاتي نداشته باشد،  گونه ، بهجايگاه نزاع تشريعي مؤمنان و کفار    وحدت و 
با نظر به شرح  نظم فصوص و مطالب اين مقاله به ترتيب و    . مسائل اين فص است   ديگر  از  

  .قيصري تنظيم شده است



 ١٣٩٠ پياپي هشتم، تابستان ،چهارم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

٣٠ 

  درخواست ظاهري و باطني لوط
 و ضعف خود از سوي ديگر ،دهٴ مقاومت و قوت قوم خود از يك سو    پس از مشاه   Ａلوط
َّلو ان ىل﴿: گويد  مي َ ً او ءاوَ َ بكم قوة َُّ ُ ٰ اىلىِ

َ ركن شديدِ ٍ  يعنـي اي كـاش بـه    ؛)٨٠سورهٴ هـود، آيـهٴ   ( ﴾ُ
كردم، و يا آنکه به رکني شديد پنـاه       داشتم تا با آن مقاومت مي       وسيله شما همت و قوتي مي     

 اول :خواسـت داشـت  دو در به حـسب ظـاهر   Ａلوط. دادم جأ خود قرار مي    آن را مل   ،برده
  .م ركن شديدي كه به آن پناه برد، و دوشد اي كه به سبب قوم او براي او حاصل مي قوه

 قوت جسماني مربـوط بـه اجـرام و اجـسام            . جسماني و روحاني   : دو قسم است   ،قوت
 قوت روحاني، مؤثر در نفوس     .تها مؤثر نيست و اثر آن محدود اس         است و در نفس و جان     

شـود و   قوت روحاني، همت ناميده مي. گذار باشدتواند تأثير همه يا اكثر عالم مياست و در   
  .كرد كه در نفوس قوم او تأثيرگذار باشد لوط تمناي همت و قدرتي مي

 زيـرا او  ؛برد خواهد و به غير او پناه نمي     لوط به حسب باطن از غير خداوند چيزي نمي        
 خداوند سبحان نه تنهـا      . از خداوند است   يد است و در نگاه توحيدي هر قوت و شدت         موح

َان اهللاَ هو الرزاق ذو القوة املتني﴿ :ذوالقوه و قوي است    ِ َِّ َ ُُ ُ ّ َّ  ٴ بلكـه همـه  ،)٥٨سـورهٴ ذاريـات، آيـهٴ       ( ﴾َّ
َ هللاِ مجيعـا﴿: ست ا  از او  ها  قوت ًان القـوة ََّ ُ  نقـد النـصوص   ي در    جـام  )١٦٥سـورهٴ بقـره، آيـهٴ       ( .﴾ََّ

اسمي را خاصيتي است و تأثيري و مظهري كـه در آن          كه هر دانست    مي Ａلوط: نويسد  مي
و تعـالي ـ   سبحانه ـ چه افعال او  . پيوندد مظهر خاص، خواص و تأثير آن اسم به ظهور مي

ر ظـاه پـس بـه   . آيد رسد و از قوت به فعل نمي در خارج جز به واسطهٴ مظاهر به ظهور نمي     
و هر كه به و تعالي ـ  سبحانه ـ بود و به باطن به حضرت حق  ) قبيله( او به مظاهر التجاي

 الهي شود و به ظاهر قصد آن مظهر کنـد          جه استمداد از حضرت اسمي از اسماي      باطن متو 
نقـد  : ك.ر(. واهللا الموفق. توقف به مراد رسد  بي ،كه خاصيت آن اسم را از قوت به فعل آورد         

  )٢١، ص النصوص
دانست افعال خداوند سبحان در خارج جـز بـا دسـتان مظـاهر او آشـكار                   مي پس لوط 

َّ جنود السمـٰو﴿هللاِ به مصداق ،دانست آنچه در خارج است   شود و مي    نمي ُ سـورهٴ  ( ﴾َاالرض ِ ٰت و ُ
او بر اساس اين آگاهي و علم با سر خود بـه         .  لشكريان خداوند سبحان هستند    ،)٤فتح، آيهٴ   

دشـمنان  در نبـرد بـا   او را كـه   يـاراني  :طلب كـرد چيز ه و از او دو  خداي تعالي روي آورد   
 فرمـود از آن     Ｂرسول خدا . باشدكارساز و مؤثر    كه  قوت و همتي    و  خداوند ياري دهند    

يا به ركني شديد پناه برم، خداي سـبحان پيـامبري را بـه رسـالت         گفت Ａهنگام كه لوط  
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. پردازنـد قـرار داد كـه بـه يـاري او     مبعوث نكرد مگر آنكه او را در بين جمعـي از قـومش             
 شوند؛ممانعت ياران پيامبران و ياري قبيلهٴ آنان موجب شد تا آنان از جايگاه امني برخوردار 

  .مند بود هاشم بود، بهره  كه بزرگ بنيＡطالب  كه از حمايت ابيＢمانند رسول اهللا

  ضعف ذاتي انسان
ِ خلقكـم مـن ىَّاهللاُ الـذ﴿كه را شنيده بود   زيرا اين گفتار خداي تعالي       ؛لوط تمناي قوت نمود    ُ َ َ َ

خداي تعالي كسي است كـه شـما را از ضـعف آفريـده            «يعني   ؛)٥٤سورهٴ روم، آيهٴ    ( ﴾َضعف
 ؛ يعنـي انـسان باالصـالة ضـعيف اسـت          ؛دانست اصل انسان از ضعف اسـت         او مي  ».است

سد، پس از ضـعف  ر و اگر قوت به ديگران مي. همانگونه كه قوت باالصاله از خداوند است     
بنابراين قوه در آدمـي عرضـي اسـت و پـس از     . ذاتي آنان بوده و امري عرضي و تبعي است     

َ خلقكم من ضعف ثم جعل ىَّاهللاُ الذ﴿: فرمايد باره مي  خداوند سبحان در اين.شود مدتّي زايل مي   ُ َ ََ َ َّ ٍ َِ ُ َ
ً ثم جعل من بعد قوة ضعفا و ًمن بعد ضعف قوة َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ َ َ َّ َُ َ ُ لق ما يشاء و َُّ َ ُشيبة خي َ ُ ُ ً َ َهو العليم القـدير َ ُ َ َ سـورهٴ روم،  ( ﴾ُ

 و توانـايي را   ، قـوت   سپس بعـد از ضـعف      .خداوند شما را از ضعف آفريد     «يعني   ؛)٥٤آيهٴ  
كند و  او آنچه خواهد خلق مي.  ضعف و پيري را قرار داد،جعل كرد و از آن پس بعد از قوه

شـود، و    براي انسان به جعـل بـسيط آفريـده مـي        ،ضعف پس از    هٴ قو ».او آگاه و توانا است    
باشد و به همين دليل نياز   بازگشت به سوي اصل مي،ضعف دوم كه پس از زوال قوت است

خلق از آن .  باشد، متوجه پيري و سفيدي موي استجعل ندارد، و اگر جعلي هم حقيقتابه 
ي آن ذاتـي و اصـيل    اگر در نظر گرفته شود، ضعف و عجز بـرا    ،جهت كه سواي حق است    

 بـاهللا  شود الحول وال قوة االّ ه گفته ميبه همين دليل است ك. است و قوت عارضي آن است    
آن  اما خلق اگر از    ».اي جز به خداوند علي عظيم نيست        هيچ گردش و قوه   « ؛العلي العظيم 

در نظر گرفته شود، قوت و قدرت او نيز از خداوند است، كماالت او   كه مظهر حق وجهت
در يـاري و همكـاري قبيلـهٴ    را است و لوط به همين لحاظ بود كه قوت و نفوذ همت خود     

ضعفي كه ذاتي . ديد خواست مستقل نمي   ميكه   آنچه را    ، او در اين طلب    .كرد  خود طلب مي  
ف با خداوند سبحان ينسبت انسان ضعگيرد تا     نميقدرت و قوت قرار     در برابر    ،انسان است 

آنچه اهل معرفت درباره ضعف ذاتي انسان و يا . مانند آن باشد ر و يش روباه و نسبت  ل  ياز قب 
موجـودات ضـعيفي    تعـالي    در قبـال حـق       آنهـا  به اين معنا نيست كه       ،گويند  مخلوقات مي 

 آينه در برابر صورت هيچ چيزي كه كم   . ضعف ذاتي انسان از نوع ضعيف آينه است        .هستند
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 در انسان نيز هـر كمـال   . صاحب صورت است از،ست ايا زياد باشد، ندارد و هر چه در او  
اين ضعف در محدودهٴ مفاهيم فلسفي به صـورت امكـان           .  از ذات اقدس اله است     ،كه باشد 

 امكان فقري پيوستگي و ربط و تعلق كماالت او را به خداوند           .شود  فقري و ذاتي نمودار مي    
 را در قياس با ذات دهد، و امكان ذاتي، عجز و ناتواني، و ضعف مخلوقات   سبحان نشان مي  

 بـه نفـس ذات خـود لحـاظ شـوند،      ، اگر مخلوقات و از جمله انسان  .سازد   نمودار مي  آنها
؛ بلكــه در تعبيــري كنــد  پيــدا نمــيآنهــاوجــود و كمــاالت وجــودي نــسبتي ضــروري بــا 

مانند اصـل وجـود در حالـت تعليـق           ه آنها، همهٴ اين كماالت در قياس با        ،شناختيپديدار
فهمد با آنچه تحقـق و   سان فاصله و گسلي پر ناشدني بين آنچه انسان مي        نآيد، و بدي    ميدر

  .گردد ميپديدار اي تام و فراگير  و به دنبال آن شكاكيت و سفسطهنمايد  رخ ميواقعيت دارد، 

  علل خودداري عارف از تصرف
 طلب همت مؤثر از طريق قوم خود كرده بـود، ايـن پرسـش پـيش     Ａچون گفته شد لوط   

هـستند،   Ｄسالكان كه تابعـان انبيـا     اگر   . تأثيرگذار بود  ٴفاقد همت و اراده   وي  ر  آيد مگ   مي
به  ،است  كه از انبيا   Ａكنند، لوط    با همت و اراده كار مي      ،بدون استفاده از اعضا و جوارح     

  ؟ او چگونه تمناي قوت داشت، با اين حال.همت اولي استداشتن 
هـاي عـالي     گرچه داراي همـت ،ا و اولياانبي: گويد پرسش ميبه اين  عربي در پاسخ      ابن
، همـت را از   زيرا معرفت؛گردد  مانع از تصرف آنان در عالم مي     آنها معرفت و علم     ،هستند

در . گـردد   مـي به تصرف كمتر   همت   ،چه معرفت بيشتر شود   كه هر  چندان ؛دارد  ميتصرف باز 
صري وجهي ديگر بر  كند و قي    ميرا ذكر   عربي دو وجه      سبب منع معرفت از تصرف، ابن     بيان  

  :افزايد آن مي
ضعفي  كند، و  كسي كه داراي معرفت كامل است، نظر به اصل خلقت خود مي.وجه اول

شـود، و ظهـور مناسـب بـا آن ظهـور       يابد، و متناسب با آن ظاهر مي  مي،را كه در آن است   
اصل  زيرا تصرف با ظهور به ربوبيت ح    ؛شود  عبوديت است، و اين ظهور مانع از تصرف مي        

 تصرف ،كند، و كسي كه سيد و مالك است  تصرف نمي  ، كسي كه بنده و عبد است      .شود  مي
  .دنگزين كنند، و از تظاهر به ربوبيت دوري مي  عبوديت خود را ظاهر ميانبيا و اوليا. كند مي

 به مقام احديت جمع رسيده است و شهود ،كسي كه داراي معرفت كامل است. مجه دو و
 كـسي  .شـود  كننده و امري است كه تصرف در آن واقع مي           ايي تصرف احديت جمع مانع جد   
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خواهد ديگري را به قهر و غلبه هالك نمايد، بايد او را مغاير و بيگانه و عـدو خـود             كه مي 
 ،ببيند، و ديدن ديگري مستلزم شهود كثرت است، و در احديت جمع كه مقام وحدت است               

چشم ظاهر . گردد تصرف و اعمال همت ميپس شهود وحدت مانع از  . شود  كثرتي ديده نمي  
 »ما رأيت شيئاً اال و رأيت اهللا قبله  « به مصداق    ،گيرد  هنگامي كه تحت غلبه وحدت قرار مي      

به سخن ديگر، . را متوجه او كندخويش بيند تا همت    غيري را نمي   )٩٨، ص   ١، ج علم اليقين (
 وحدت است و عارف با ٴه نشئه مربوط ب،گذارد اي كه در خلق تأثير تكويني مي      همت و اراده  

برد و اگر غلبهٴ وحدت كامل و تام باشـد،      غلبهٴ احكام وحدت است، كه از آن اراده بهره مي         
  .شود، تا تصرف در غير ممكن شود كثرتي ديده نمي

  :كند اي از آن را چنين نقل مي  عربي، بحث لطيفي را دارد كه جامي گزيده جندي در ذيل بيان ابن
گونه كه مانع از تصرف است، گاه مقتضي تصرف   فيه، همان تصرف و متصرفشهود احديت م

باشد؛  اين تصرف كه در نفس االمر است، جز از ناحيهٴ حق ـ سبحانه و تعالي ـ نمي  . باشد نيز مي
و چنين تصرفاتي خصوصا از جانب عبـد   . كننده نيز در آن حال، نفس عارف نيست         يعني تصرف 

دهد؛ هرچند كه اين تصرفات با استفاده از همـت و        يي است، رخ مي   كامل كه جامع حقايق اسما    
تسلط آن نيست تا با مقام عبوديت ناسازگار باشد، بلكه به اظهار حق است؛ يعني حق تعالي بر            

كند، بدون آنكه تصرف از ناحيه بنده تقيدي پذيرد، يا نفس او  بندهٴ خود به تصرف خويش ظهور مي
  )٢٠٩ ـ ٢٠٨، ص  فصوص الحكمشرح(. اي داشته باشد سلطه

شود، و   تصرف همواره با جهت ربوبيت واقع مي: در شرح قيصري آمده است .موجه سو 
 اگر رب باشد، بنده را در كار او دخلي نيست، و او خـود          .كننده يا رب است يا عبد       تصرف

 :دشو  مانند وقتي كه گفته مي    ؛كند  مالكي است كه در كار خود به هرگونه خواهد تصرف مي          
ُقـٰتلوهم يعذهبم اهللاُ بايديكم﴿ َ ِ ُ ُ ُِّ َ ُ هـاي    در اين آيه با آنکـه عـذاب بـا دسـت    .)١٤سورهٴ توبه، آيهٴ ( ﴾ِ

كننده بنده باشد، تصرف او يـا بـه        كار خداوند است، و اگر تصرف      ،شود  انجام مي مجاهدان  
 به نحو تعيين  يا امر او،امر رب و مالك است و يا به امر او نيست، و اگر به امر مالك باشد

اگر او كار خاصي را امر نموده باشد، در اين حال نيز بنده در حكم . است و يا به نحو تخيير
دهد، و اما اگر  كننده مالك است كه به دست بنده كار خود را انجام مي     ابزار است، و تصرف   

باشـد  ه گذاشـت عهدهٴ بنـده   امر مالك به اجمال و به نحو تخيير باشد و تعيين مصداق را بر             
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 در اين صورت )خواهي به هر نحو خواستي عمل كن در آنچه مي  : كه به بنده گويد   مانند اين (
، بلكـه او خليفـه و مظهـر رب     اسـت  كاري انجام نداده  ،نيز بنده از آن جهت كه عبد است       

  .كند نميرا براي نفس خود كاري است و 
كنـد،   نچـه را در آن تـصرف مـي   داند آ اما اگر تصرف عبد بدون امر مالك و رب باشد، يا مي    

اگر بداند و تصرف كند، به سوء ادب گرفتار آمده و كسي كـه   . ظهور حق است و يا جاهل است      
و اگر نداند حق در متصرف فيه ظهور دارد، بـه احـديت جمـع            . سوء ادب دارد معرفت تام ندارد     

  .ناقص و نه در معرفتْ اند  نه جاهلＤجاهل و از مشاهدهٴ آن غافل است و انبيا
كننـد، بـا    مرتاضاني كه به همت در عالم تصرف مي  كه   شود  از آنچه بيان شد، دانسته مي     

برند و به   آنان از ملک الهي بهره مي.پردازند كنند و به تصرف جاهالنه مي    قدم نفس اقدام مي   
ملـك و قـوتي   . شوند مشغول ميبر و بحر دليل سوء ادب و يا جهلي كه دارند، به فساد در    

شود، جهت ابتالء و آزمون اسـت و هرگـاه مـشيت خداونـد اقتـضا       ه اين گروه داده ميكه ب 
 آنهـا  مانند بلعم باعورا كه آيات الهي به او عطا شد، و او بـا        ؛شود  نمايد، از آنان سلب مي    

َّاتـل علـيهم نبـا الـذ و﴿ :كرد، و خداوند آن قوت عارضي را از او باز پس گرفت  تصرف مي  َ َ َُ ََ  ىِ

ُءاتينـٰه َ ءايـٰتنا فانسلخ منها فَ َِ َِ َ َاتبعه الشيطـٰن فكان من الغاوينَ ُ ُ َ َِ َ َ َّ   .)١٧٥سورهٴ اعراف، آيهٴ ( ﴾َ
گردد و   مانع از تصرف مي،اي كه ياد شد گانه  بر اساس وجوه سه  ،معرفت اگر كامل باشد   

ست  زيرا تصرفات آنان به امر الهي ا      ؛تصرفات انبيا و معجزات آنان ناقض اين قاعده نيست        
 آنان بر اساس هواي نفس اقدامي .و آنان در حكم ابزار فعل الهي بوده و يا خليفه او هستند          

كنـد و بـه     حق را اظهـار مـي    ٴحاالت و شئون، مشيت و اراده     همهٴ  كنند، انسان كامل در       نمي
 سـالم  ３ميع حاالت و شئون حضرت بقية اهللايس بر ج همين دليل است كه در زيارت آل 

رود، و سر  گويد و سالم بر او هنگامي كه به ركوع مي بر او آنگاه كه سخن ميسالم . كنيم مي
نشيند، و السالم عليه في جميع  ايستد و مي ، و سالم بر او وقتي كه ميگذارد مي گاه بر سجده

  .)، زيارت آل يسمفاتيح الجنان( شئونه و احواله

  شهود وحدت
 ، معرفت از تصرف بـه همـت ذكـر شـد     عربي در باب ممانعت كمال   كه از ابن  ديگري  وجه  

، شهود   شهود احديت جمع   .آيد  مبتني بر معرفتي است كه از شهود احديت جمع حاصل مي          
 .ي و مظاهر آنها، به نحو جمـع حاضـرند   حسناي الهمقام واحديت است، كه در آن اسماي   
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 به همـين  . چون وحدت بر كثرت غالب است، حق ظاهر و خلق مستور است،در آن شهود 
عربـي و    ابـن .نيستل، جايي براي كثرت متصرف و متصرف فيه و يا نزاع و طرفين نزاع     دلي

 ؛كننـد   توضيح بيشتري دربارهٴ پديد آمدن نزاع در عالم بيان مي  ،شارحان او به همين مناسبت    
  :گويند از جمله مي

بينـد تـا جنـگ و صـلحي را       انسان كامل در شهود وحدت، كثرت و نزاعي را نمي     .يك
بيند كه هر يـك بـه زبـان          او در آنجا حقايق اشيا و اعيان ثابتهٴ آنها را مي          . اشته باشد درپي د 

 و خداوند سبحان نيز پاسخ هـر يـك را بـه فراخـور آنچـه      كند استعداد تقاضاي خود را مي  
  .دهد خواهد، مي مي

 وحدتي كه در اعيان ثابته حضور دارد، در عالم خـارج و در اعيـان خـارجي امتـداد       .دو
بيند  ابد و كسي كه به شهود وحدت نايل آمده باشد، امتداد آن را در اعيان خارجي نيز ميي مي

و يا چون اعيان خارجي مظاهر اعيان ثابته هستند، با نگاه در اعيان خـارجي آن وحـدت را             
  .كنند همچنان مشاهده مي

بلكـه  نفي كثرت از مقام واحديت به معناي نفي كثرت و نزاع به طور مطلق نيست،   . سه
نگرند، ظاهر  كثرت و نزاع، امري است كه پس از غيبت وحدت براي كساني كه كثرت را مي        

نـد،  ا افلنگرند و از مشاهدهٴ حقيقت غ       يعني كثرت براي آنان كه ظاهر زندگي را مي         ؛شود  مي
آنان چون قلبشان در پرده و حجاب است، نفس االمر امور را كـه بـه مقـام    . شود  عارض مي 

  .نگرند گردد و نظام احسن را نمي واحديت بازمي
 وگرنه كثرت و نزاع را به طور مطلق   ؛ مطلق كردن نزاع است    ، مشكل اهل غفلت   .چهار

 نزاع امري است كه در هنگام ظهور كثرت از مقايسهٴ اشيا        .توان نفي كرد    از عالم خلقت نمي   
  . حقيقي و اصيل، نهشود و امري عارضي است با يكديگر انتزاع مي

قي وقتي است كه موجود از مسير اصلي خود خارج شود و برخالف عين ثابت نزاع حقي
نامي كه حاكم برابر  در ، موجودي كه از اقتضاي عين ثابت خود خارج شود    . عمل كند  ،خود
گيرد و چنين چيزي در عالم تكـوين هرگـز    ست و در قبال خداوند سبحان موضع مي   ا بر او 

 آنچه در اعيان ثابتـه و در  .كند   راه خود را طي مي     در عالم تکوين هر موجودي    . دهد  رخ نمي 
 طريقت است، و طريقت بـه  ، حقيقت است و آنچه در اعيان خارجي است      ،علم الهي است  

يابد و در وجود عيني چيزي نيست، جز آنكه بر صـفاتي اسـت      مقتضاي حقيقت سازمان مي   
كديگر و به حسب ظاهر  بنابراين موجوداتي كه در قياس با ي.كه در وجود علمي بر آن است
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 بـدون آنكـه تعـدي و    ؛كننـد  گيرند، مطابق حقيقت خود مشي مـي  در دو طرف نزاع قرار مي     
  .اخاللي در حقيقت و طريقت آنها رخ دهد

آيد كه نظر از حقيقت اشيا باز گرفته شود و دو طرف بـا   تصوير نزاع وقتي پديد مي  . پنج
 بر اثر مقايسه اشيا با يكديگر عارض بـر          در هنگام لحاظ نسبتي كه    . يكديگر سنجيده شوند  

هاي الهي،  آيد؛ وگرنه هر يك از دو طرف نزاع در ذيل نامي از نام شود، نزاع پديد مي    آنها مي 
 عربي، نزاع  به بيان ابن. كند طريق خاص خود را به سوي مهر يا قهر الهي، به اختيار طي مي   

ن آن، امري عرضي است كـه بـراي     ناميدن طريق خاص هر يك از طرفين نزاع و مطلق كرد          
شود كه به سر قدر پي  حجابي كه بر ديدهٴ آنان است، مانع از آن مي. شود محجوبان حاصل مي

بينند و همسويي طريقـت را بـا آن    آنان حقيقت را كه مربوط به اعيان ثابته است، نمي      . ببرند
ضي است كه از نسبت بـين       بينند، تنها همان امر عار      آنچه را كه مي   . كنند  حقيقت ادراك نمي  

محجوبان از همهٴ خاليق انتظار اهتدا و رشد در راه انبيا دارنـد و  . آيد طرق مختلف پديد مي   
دانند هر موجود به تناسب خواست و تقاضاي خود، جز از  چون از سر قدر آگاه نيستند، نمي

گونه كه  براين همانبنا. پذيرد ناحيهٴ اسمي كه از سوي خداوند بر او حاكم است، چيزي را نمي
گذارند، كساني كه در طرف مقابل آنها قرار   و پيروان آنان در طريق ويژهٴ خود گام ميＤانبيا
روند و از اين نگاه كه نگاهي فراگير و جامع است، هيچ موجودي  گيرند نيز به راه خود مي مي

 ايـن حقيقـت پـي    بنابراين محجوبان اگـر بـه  . سر نزاع با حق ـ سبحانه و تعالي ـ را ندارد  
ناميدند؛ بلكـه آنـان را نيـز در     بردند، كفار را به طور مطلق منازع با خداوند سبحان نمي          مي

  .خواندند هاي خداوند سبحان مي حقيقت و طريقتشان محكوم و تابع نامي از نام
تـوجهي بـه     ناشـي از بـي  ، غفلت از وفاق باطني اهل نزاع و مطلق پنداشتن نـزاع     .شش

 ، كـساني كـه گرفتـار ايـن غفلـت هـستند      ٴ خداي تعالي دربـاره .اشيا استحقيقت و باطن  
َلـٰكن اكثر الناس ال يعلمون و﴿: فرمايد  مي َ ََ َِ ّ َّ  قـدر را   يعني اكثر آدميـان سـر     ؛)٦سورهٴ روم، آيهٴ     (﴾ِ

 آيـه  ، اسـت  اشيا غفلت اكثر مردم از باطن و سر   ،دانند و شاهد اينكه مراد خداي تعالي        نمي
ُّيعلمون ظـٰهرا من احليوة الدنيا و﴿: فرمايد ميبعد است كه    ِ ِٰ ََ ً َِ َ ِهم عن األ َ َ ِخرة هم غـٰفلونُ ِ ُِ همان، آيهٴ ( ﴾َ

 اسـت و  »غفـل « غافل از    ».ندا  دانند و آنها از آخرت غافل       ظاهر زندگي دنيا را مي    «يعني  ؛  )٧
 ،سـت  غافالن دربارهٴ قلب خود كه از مشاهدهٴ وحـدت عـاجز ا  . است»غلف« مقلوب   ،غفل
   ».هاي ما در غالف و حجاب است قلب« يعني ؛)١٥٥سورهٴ نسا، آيهٴ ( قلوبنا غلف: گويند مي

كـه دگرگـوني   كنـد   آن نيز اشاره مي، به سبب خواند مي» غفل«را  ضمن آنكه غفلت   ،آيه
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 همان ستر و پوششي است كـه مـانع   ،حجابي كه بر قلب غافل است .قلب معنوي آن است   
 كـه بـر قلـب    ي خداوند سبحان درباره پوشش.نان كه هست ادراك كند    شود تا امر را آنچ      مي

ٰجعلنا عىل و﴿: فرمايد   مي ،كفار و منافقان قرار گرفته     َ َ ُ قلوهبم اكنة ان يفقهـوه وَ َ َ ً َ َُ َّ ِ ِ ً ءاذاهنـم وقـراىف ِ َ ِ ِ﴾ 
هاي  نيابند و در گوشهاي آنان پوششي قرار داديم تا در ما بر قلب«يعني  ؛)٢٥سورهٴ انعام، آيهٴ (

 خود را ساتر و حاجب قلب آنان معرفـي        ،خداوند سبحان در اين آيه    » .آنان سنگيني نهاديم  
َّان اهللاَ ﴿ :شـود  ي است كه بين انسان و قلب او نيز حائل و فاصـل مـي  ت زيرا او حقيق ؛كند  مي َ

ول بني املرء و َ ِحي َ َ َ ِقلبه ُ ِ   .)٢٤سورهٴ انفال، آيهٴ ( ﴾َ
هيچ مطلبـي   آنها .اند هاي موجود در آن نظر دوخته      نزاع منافقان و كفار به عالم كثرت و      

داننـد،   آنچه را آنان مي. دارد دانند و عموم اين قاعده استثنايي برنمي       را از غيب و آخرت نمي     
بـه  .  ظاهر زندگي است؛ بلكه مربوط به اشياي  مربوط به غيب، آخرت، و باطن عالم نيست       

ّانوا ال يفقهون االَبل ك﴿ استثنا در آياتي مانند     ،همين دليل  ِ َ َ  ، اسـتثناي )١٥سورهٴ فتح، آيهٴ ( ﴾ًالَقلي َ
ظـاهر زنـدگي    «: فرمايد   روم است كه مي    ٴسورهيكي از آيات    منفصل است و شاهد اين ادعا       

 آياتي است كه همهٴ زندگي دنيا را قليل و ، شاهد ديگر ».ندا  دانند و از آخرت غافل      دنيا را مي  
َقل م﴿ مانند   ؛داند  اندك مي  ٌتـٰع الدنيا قليل وُ َ ُّ َّخرةُ خري ملن اتقاآل ُ َِ َِ ِ

ٌ آنچـه  . )٧٧سـورهٴ نـساء، آيـهٴ      ( ﴾ٰىَ
زندگي و  بلكه مربوط به ظاهر عالم ،دانند، مربوط به حقيقت و باطن عالم نيست  غافالن مي 

  .دنيا است كه متاعي قليل و اندك است
ن ، قـول محجوبـا     دليل  به همين  .نفي نزاع مطلق به معناي نفي مطلق نزاع نيست        . هفت

 اصـل آن چـون در     ، خطـا اسـت    ،گرچه از جهت اطالق و تعميمي كه در آن نهفتـه اسـت            
ن را به طـور  ديدگاه محجوبابنابراين  . محدودهٴ خاص خود در نظر گرفته شود، صواب است        

تـوان حـق و     امور نسبي و نه نفسي ميٴتوان انكار كرد و گمان آنان را در محدوده      مطلق نمي 
شـوند،   ديده ميـ سبحانه و تعالي  ـ  كه با كل نظام و با حق آنگاه يعني اشيا. انستدرست د

دچار شوند،  هنگامي كه با يكديگر سنجيده مياما  ؛نزاعي ندارند و هماهنگ و همراه هستند  
هاي الهـي و اعيـان ثابتـه        بين مقتضيات نام   ،توافق و تخالف  . شوند  ميوفاق و نزاعي نسبي     

 كريم متوافق است و مقتـضيات بعـضي ديگـر     وها نظير رحيم  ي از نام  مقتضيات برخ . است
 بـين  ، مقتضاي هر نام چون با نام هماهنگ بـا آن اعتبـار شـود      . متخالف است  ،چون منتقم 

 زيرا براهين عقلي و نقلي گواه هـستند كـه هـر    ؛شود ديده مي توافق  حقيقت و طريقت آنها     
 اما اگر مقتضاي يك اسم بـا نـامي       . است طريق مستقيم و مرضي رب خود     در  يك از اعيان    
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 بنـابراين نـزاع و      .شـود   سنجيده شود كه با آن اسم متخالف است، مخالفت و نزاع ديده مي            
با حقيقت خـود  به واقع چند هيچ شيئي    ؛ هر تخالف بين اسماء و اعيان خارجي وجود دارد       

  .نيستدر نزاع 
آورد؛ زيـرا     تشريعي را به دنبال مـي     نزاع تكويني در موطن كثرت در امتداد خود، نزاع          . هشت

انبيا با آنكه از . آورد وجود نزاع در محدودهٴ خاص خود زمينهٴ حضور انبيا و دعوت آنان را فراهم مي
  .كنند  و امر به دعوت نيز مياند سر قدر آگاه هستند از چند جهت مأمور به دعوت

 آنچه در باطن افراد است در اگر دعوت انبيا نباشد،   . امتياز يافتن اهل بهشت   : جهت اول 
ِّليميز اهللاُ اخلبيث من الطيـب﴿و  وشود گردد و خبيث از طيب ممتاز نمي عالم كثرت ظاهر مي    ََّ َ ِ ِ َِ ِ َ َ﴾ 

َوامتـٰزوا اليـوم ﴿يابد و زمينهٴ فرمان خداوند سبحان به مجرمين    تحقق نمي  )٣٣سورهٴ انفال، آيهٴ    ( َ
ِاهيا املجرمون ُ َ ُّ   .شود فراهم نمي )٥٩سورهٴ يس، آيهٴ ( ﴾َ

شود تا هر يك از دو گروه كه به اختيار خود سعادت              موجب مي  دعوت انبيا : جهت دوم 
 مؤمنين . پيش بروند،اند اند، با متابعت يا مخالفت در مسيري كه گزيده         و شقاوت را برگزيده   

  .با متابعت به درجات عاليهٴ بهشت و منافقين و كفار به دركات داني دوزخ نائل شوند
ن و همچنين عليـه كـافران و        ، حجت به نفع مؤمنا    با حضور و دعوت انبيا     :جهت سوم 

 زيرا آنان حجج خداوند سبحان بر خلق هستند و خداي تعالي تا قبل    ؛شود  منافقان تمام مي  
: فرمايـد   بـاره مـي     خداوند سبحان در اين   . كند   قومي را عذاب نمي    ،از آنكه حجت تمام شود    

ّما كنا  و﴿ َمعذبنيُ ِّ َ ّ حتُ َ نبعث رسوٰىَ َ َ كنيم تا هنگامي  ما عذاب نمي«يعني  ؛)١٥سورهٴ اسراء، آيهٴ ( ﴾الَ
  ».كه پيامبري را برانگيزانيم

قابل اي كه بيان شد، برخي از مطالب مهمي است كه در حاشيهٴ وجه دوم  گانه هشتامور 
 فص هـودي   دربه ويژه   برخي از اين مطالب با تفصيلي بيشتر در ديگر فصوص و            . ذكر بود 

  .بيان شده است

  استخالف و توكل
اي هـستند كـه سـبب منـع      عربي و قيصري نقل شد، داليل عقلي اي كه از ابن   گانه   سه  جوهو

 شواهد نقلي از برخي اهل معرفت و همچنين شـواهد قرآنـي   .كنند تصرف عارف را بيان مي   
  .در اين باب وجود دارد

 : مقامي عالي داشت پرسـيد ،ه در مراتب سلوكشبل ك ابوعبيداهللا بن قائد از ابوسعود بن     
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تعالي براي مـن   من تصرف را ترك كردم تا حق:  داد او پاسخ؟كني چرا به همت تصرف نمي   
: فرمايـد  سـت كـه مـي    ا قـول او ، مراد او از خواستهٴ خداوند.كندخواهد عمل  آنچنان كه مي  

َفاختذه وكيال﴿ ُ ِ خواهـد کـه او را وكيـل     از انسان مـي  خداي تعالي ؛ يعني)٩سورهٴ مزمل، آيهٴ ( ﴾َّ
دانـست و   وكيل گرفتن ابوسعود نه از آن روي بود كه او كار را مال خود مـي  . خود قرار دهد  

خدا را وكيل خود در تصرف قرار داده بود، بلكه از آن جهت بود كه او به خالفت خود پـي        
تعالي را شنيده بود كـه  ديد و كالم خداي  برده و كار را به استخالف واگذار شده به خود مي     

َانفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه و﴿: فرمايد  مي َ َ ََ ُّ ُ َ َ ِ دانند  عارفان نيك مييعني  ؛)٧سورهٴ حديد، آيهٴ   ( ﴾ِ
 بـه اسـتخالف    ،گردد و هر كار كه بـه او بـاز         گردد  نميي به اصالت به انسان باز     كه هيچ كار  

 اسـتخالف بـه او واگـذار شـده      كه از سـر يخواهد در امور   خداي تعالي از آدمي مي     .است
كـسي كـه از   . است، خداي را وكيل گيرد و ابوسعود به همـين فرمـان امتثـال ورزيـده بـود           

 چون به خليفه بودن خود واقف ،استخالف خود و از امر خداوند به وكيل گرفتن آگاه باشد         
كـه  دانـد    و چون مي، نه كار خود را    ،بايد كار مستخلف عنه را انجام دهد      كه  داند     مي ،است

خواهد تا كار را به او واگـذار نمايـد، مجـالي بـراي اعمـال همـت         مستخلف عنه از او مي    
  .يابد خويش نمي

از ابدال بـه  يكي .  داشتي فراوان، مشكالت با اين همه؛ عارف كاملي بود،شيخ ابومدين 
 به ابومدين پس از رساندن سالم ما بگو، چرا به ما مـشكلي عـارض  : شيخ عبدالرزاق گفت  

مقام تو راغب بوده و به آن غبطه به  حال آنكه ما ؛شود و براي تو مشكالت فراوان است نمي
  نيستي؟مقام ما راغب به خوريم و تو  مي

 به سبب معرفت او به مقام ، ابومدين در عدم تصرف و ظهور به مقام عجز و ضعف     حاِل
 كه بـه فرمـان     اهآنگ Ｂرسول خدا . شود   تامي است كه مانع از تصرف مي       عبوديت و علمِ  

ُ ما يفعل بىَما ادر و﴿: خداوند گفت  َ ّ و ال بكم ان اتبـع االىُ ِ ُِ ِ َِّ َ ّ اىلٰىيوحما  ُ َ
 از ،)٩سورهٴ احقاف، آيهٴ ( ﴾ِ

آنچـه  از  و جز گذرد دانم چه بر من و شما مي       من نمي : او فرمود . گفت  همين مقام سخن مي   
 جز خـدا  Ｂست كه نزد رسول خدا معناي آيه اين ا    .كنم   پيروي نمي  ،شود ميبر من وحي    

ممكن . ظهور به عجز و عدم علم به احوال و حقايق غيب نيست و اين مقام عبوديت است                
    در حالي كه آيه ؛ خدا و انسان كاملاست با اين آيه استدالل شود به علم غيب نداشتن ولي 

اي مراتـب و  انسان كامل دار. اي از درجات و شأني از شئون انسان كامل است           ناظر به درجه  
و او  اسـت   شـئون او    از   قلـب،     و  شهوت، غضب، خوف، رجا، عقل     . است يشئون مختلف 
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آنگاه كـه در مرتبـهٴ قـوهٴ    .  است)زيارت جوشن كبير(» ه في علِوه و دانٍ  في دنِوّ  عاٍل«مظهر اسم   
برد، سخن از بهشت و حور و مانند آن است، و هنگامي كه در مقام غضب   شهويه به سر مي   

از خوف دوزخ و هنگامهٴ مرگ و تنگي لحد و مانند آن اسـت و آنگـاه کـه در          است، سخن   
َدنـا ﴿و گاهي از  گويد    مي )دعای کميل (»  فراقک يفکيف اصبر عل  «از  سخن  مقام عقل است،    

ٰفتدىل ّ َ َ َفكان قاب قوسني او ادن ٭ َ َ َِ َ َ َ   .دهد ميخبر  )٩ ـ ٨سورهٴ نجم، آيات ( ﴾ٰىَ
 وحـي   ، يا به او بر تصرف     : عبوديت سه حالت دارد    انسان كامل در مقام ضعف، عجز و      

ل  در حـال او .شود واگذار مياو خود آن به  و يا اختيار شود، شود، و يا از تصرف منع مي    مي
م نيـز، تـأدب بـه ادب    كنـد، و در حـال سـو    كند و در حال دوم، ترك تصرف مي      تصرف مي 

 و چـون    ورزد  زمـت مـي   ست، مال  ا عبوديت ورزيده، به ضعف و عجزي كه مقتضاي ذات او         
عارف در صورتي در غير . م است، اعمال واليت او اندك استاكثر اوقات بر حال دوم و سو

 او بـه امـور       نقص معرفـت   .پردازد كه معرفتي ناقص داشته باشد       مورد نخست به تصرف مي    
  نفسش،كند، جاهل باشد اگر او به مقام امري كه در آن تصرف مي. گرددتواند باز مختلفي مي

كند و جهل به آن مقام و همچنين ظهور نفس به ربوبيت نسبت به             در مقام ربوبيت ظهور مي    
 نقص است و اگر به ضعف، فقر، شكست و عجز ذاتي خود علم نداشته باشـد،   ل اوليا، مكُ

 او بـه ايـن   .شود  به تصرف مشغول مي ، خارج شده  ،از مقتضاي ذات خود كه عبوديت است      
بـراي  و  الهـي  ند موارد تخيير نيـز گـاه از ابـتالي   دا د كه نمي شو  سبب به تصرف مشغول مي    

آزمون و يا آشكار شدن ادب عارف و مانند آن است و او چون تـأدب در پيـشگاه الهـي را                    
  .پردازد كند، به تصرف مي رعايت نمي

خداي تعالي پانزده سال  :  گفت ،ابوسعود به برخي از يارانش كه به مقام او ايمان داشتند          
 يعني مستجاب الدعوه هستم و هر چه اراده   است؛ وان تصرف را به من عطا كرده      است كه ت  

 كار خداي تعالي را بر خود ترجيح داده، از ،زيركي و ظرافت اما با    ؛توانم انجام دهم    كنم مي 
 زيـرا ادب مقتـضي    ؛نيستعيب  ابوسعود خالي از    سخن   اين   .ما  عمال آن خودداري ورزيده   ِا

، بنـده   در لسان دالل.د، نه آنكه از توان و ايثار خود سخن گويدآن است كه بنده سكوت كن   
 اين نحوه از ، در برخي از روايات و ادعيه.كند زباني مي خود را به موال نزديك كرده و شيرين    

  .»وكفان اخذتني بذنبي اخذتك بع«:  مانند؛بيان به اذن الهي وجود دارد

  مقام ابراهيم
 را درباره مقام ترك كرامت رقم زده است و فتوحاتكتاب عربي باب صد و هشتاد و پنج  ابن
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اگر خرق عـادتي در  : نويسد  سپس در ادامه مي؛كند در آنجا نيز از ابوسعود و گفتهٴ او ياد مي     
اي از خـرق   سـپس نمونـه  .  يعني ترك كرامت ظاهر شود، نزد ما كرامت نيست  ،چنين حالي 

  : گويد  است و ميكند كه از تارك كرامت ظاهر شده عادت را ذكر مي
در سال پانصد و هشتاد و شش در مجلسي حاضر بوديم و در آنجا فيلـسوفي بـود كـه             

 كرد و خرق عاداتي را كه از انبيـا      انكار مي  ،كردند  نبوت را بدان گونه كه مسلمانان اثبات مي       
 و سرما بـود و زمستان . شوند  متبدل نميگفت حقايق اشيا، كرد و مي  نفي ميصادر شده بود،  

منكري كه تكذيب خرق عادات     . كشيد   بود كه آتش در آن شعله مي       در مجلس منقلي بزرگ   
 در آتش افكنده شد و آتش او را نسوزاند و حـال  Ａابراهيم: گويند عامه مي:  گفت،كرد  مي

. سوزاند  مي،طبيعت خود امر جسماني را که قابليت احراق داشته باشداقتضاي آنكه آتش به 
كند، آتش غـضب و خـشم نمـرود اسـت و       ابراهيم خليل بيان ميقصهٴآن آتش كه قرآن در      

انداختن ابراهيم در آن از اين جهت است كه غضب متوجه او بـود، و نـسوزاندن آتـش بـه                    
اي   ادله؛غضب جبار است به سبب حججي كه با اقامهٴ ادله بر او تمام شد             اثر نكردن   معناي  

فاده از افول انوار آنان اقامه كرد و گفت اگر آنها  نفي ربوبيت ستارگان با است  ايكه ابراهيم بر  
 ،يـب ايـن صـغري و كبـرا    ت ابـراهيم بـا تر  .كرد  هرگز نورشان افول نمي،خداوندگاران بودند 

  .كردحجت را بر نمرود تمام و غضب او را خاموش 
يكي  .خود را به پايان رسانيدترهات  ،آن فيلسوف كه تمايالت مادي داشت     پس از آنكه    

اگر تو در آنجا نبودي تا صحنه را : توانست تصرف كند، گفت ان كه با اذن الهي مياز حاضر
 من صدق آنچه را كه خداي تعالي دربارهٴ نسوزاندن آتش و سـالم گفـتن بيـان کـرده                ،ببيني

 را كـه  يجـا مقـام    مـن در همـين  ؟چه خواهي گفـت در اين باره . دهم است، به تو نشان مي   
كنم و اين کار نه به سبب   آتش از او داشت، براي تو مهيا مي       در هنگام بازگرفتن   Ａابراهيم

 آن منكر .خواهد قدرتش را به تو نشان دهد         بلكه خداي تعالي خود مي     ،كرامتي از من است   
  .اين امر شدني نيست: گفت

 آيـا ايـن آتـش       :پس آن شخص حاضر در مجلس، اشاره به آتش منقل نمـود و گفـت              
خـود  دامان آن را در اكنون  : آن شخص گفت  . سوزاند  مي:  فيلسوف منكر گفت   ؟سوزاند  نمي
در دامان او باقي مدتي  به دامان او انداخت و آتش  ، سپس آتشي را كه در منقل بود       .نگري  مي

سوزاند، تعجـب    كرد و چون ديد آتش او را نمي    رو و  آن منكر با دستانش آتش را زير       .ماند
  .كرد و آتش را به منقل بازگرداند
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دستت را نزديك آتش كن و چون دستش را نزديك آن بـرد، او         : گفتسپس آن شخص    
سوزاند و  آتش مأموري است كه به فرمان مي. امر بدين گونه بود:  پس به او گفت    .را سوزاند 

 آن .دهـد   انجـام مـي    ،ايستد و خداوند متعال آنچه را مشيتش اقتضا كنـد           از سوزاندن باز مي   
  .كردمنكر تسليم شد و به خطاي خود اعتراف 

شود، كرامتي نيست كه از نفس او صادر شده  گونه كارها که از تارك كرامت ظاهر مي اين
بـه عنـوان معجـزه و آيـه و      و   Ｂ بلكه او كار را در زمان خود به نيابت از رسـول            ،باشد
آورد و بـه   او دليل بر صدق شـارع و ديـن مـي       . دهد   انجام مي  Ｂاي بر صدق پيامبر     نشانه

ه نفع خود دليلي آورد و با خرق عادت، واليت خود را نـشان دهـد و            دنبال اين نيست كه ب    
هـاي   هـا و نـاداني    از حماقت، ظاهر كردن كرامات نزد اكابر.معناي ترك كرامت همين است    

  .)١٨٥، باب الفتوحات المكية(  مگر در مواردي كه ذكر آن گذشت؛نفس است
 آنان به سبب معرفتـي كـه    .نندك   تصرف نمي  ، الهي جز در مواقعي كه مأمور باشند       انبياي

اي بـر    داعيـه ، ولي از آن جهت كه ولـي اسـت  ؛پردازند دارند، به اختيار خود به تصرف نمي   
 كـار اجرايـي   ،خواهد خود را نشان بدهد و نه از جهت واليت     او نه مي   .اعمال واليت ندارد  

 به قصد دخالـت   خدارياضت و تربيت ولي. با مردم دارد تا نياز به اتمام حجت داشته باشد       
  .است، بلكه به قصد تقرب به خداوند نيستو تصرف در عالم 

كند و  احساس نياز ميگاه در اين حال فقير است و كه  كند    انسان احساس نياز مي   گاهي  
 مـستغني  ،در ايـن صـورت  كه آورد  كند به دست  ميكوشد چيزي را كه نياز او را برطرف    مي

او . كوشد تا از اين دو مرحله بگذرد  انسان كامل مي.تفقر و استغنا از صفات عبد اس .است
» هو الغني« انسان كامل مظهر .كند و غني جز ذات الهي نيست قصد تقرب به غني را پيدا مي

 نخواستن مهم است، نه خواستن و برطرف كـردن آنچـه   ،شود و براي وصول به اين مقام     مي
 ؛كنـد  به اين مقام اشاره مـي  ،  »طاعته غني و  «: فرمايد   آنجا كه مي   ، در دعاي كميل   .خواهد  مي

اثـر عبوديـت و اطاعـت، از    بـر   انـسان  . استغنا نيست، بلكه غنـي اسـت  ،زيرا طاعت الهي 
كنـد و   توكل مـي ـ سبحانه و تعالي   ـ به حق  ،شويد و در مقام استخالف خواستن دست مي
 مانند ديگر آدميان بـه  ،شود  او با آنكه از همه امكانات برخوردار مي       .گذارد  كار را به او وامي    

  .شود برد و با همت به تصرف مشغول نمي سر مي
 رسول به دليل اينكه مأمور به تبليغ    . مقتضي تصرف است   ،مقام رسالت برخالف واليت   

كه مردم رسالت او را قبـول كننـد، نـاگزير بايـد معجـزات و                ، براي آن  مردم است دين براي   
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 او بـه  . آنها بتوانند او را تصديق كنندبه وسيلهٴاو خوارق عاداتي را ظاهر كند تا امت و قوم      
  .كند  دين خود را اظهار مي،شود سبب معجزاتي كه با تصرف حاصل مي

   از تصرفخودداري انبيا
 تـصرف در  ، مقتضي تصرف نيست و رسول با آنكه مقام او مقتضي تصرف است           ،مقام ولي 

خواهـد   جمله اينكه رسول نيز مي از  ؛كند، و اين امر به چند سبب است         ظاهر را طلب نمي   
 سبب ديگر اين است كه رسول به حسب بـاطن و بـه اعتبـار              .تا در صورت عبد ظهور كند     

. رساند و بر قوم خود شفقت دارد مقام واليت خود، فيض و امداد الهي را به قوم خويش مي           
 الهـي   زيرا اگر معجـزه نمايـان شـود، عـذاب       ؛به همين سبب بر اظهار معجزه اصرار ندارد       

پس او براي بقاي قوم خود و از سر عطوفـت  . رساند گردد و آنان را به هالكت مي آشكار مي 
  .نشودخواهد تا حجاب همچنان باقي باشد و با اعجاز، حقيقت بر آنان ظاهر  و رحمت مي

 همه از قبيل عذاب نيـست تـا   ، و معجزات آنها  كه تصرفات انبيا  ممكن است گفته شود     
 پاسخ اين است كه معجزه اگـر هـم         . خود مانع از اقبال به تصرف شود       عطوفت آنان به قوم   

ها و براهين عقلي نيست كـه بـه طريـق عـادي در اختيـار       عذاب الهي نباشد، نظير استدالل  
 اگـر كـسي     .شود  خرق عادت حاصل مي   با   الهي است كه     بينهٴ بلكه از حجج     ؛همگان باشد 

اگـر  امـا   ؛شـود  ن به او مهلت داده مـي  همچنا، قبول نكندＢاستداللي را بر نبوت رسول   
 مهلتـي  ،اي صادر شود و پس از معجزه از قبول حقيقت سر باز زده شود، پـس از آن    معجزه

  .اگر معجزه اقتراحي و به پيشنهاد امت باشدبه ويژه  ؛اندك داده خواهد شد
نند معجزه دا  شود، اين است كه انبيا مي       وجه ديگري كه براي طالب تصرف نبودن انبيا بيان مي         

دانند كه مأمور هدايت  انبيا مي.  كارساز نيستاند، در مورد كساني كه راه انكار و عناد در پيش گرفته
بشر و ابالغ پيام الهي هستند، و هدايت مردم به دست آنان نيست؛ بلكه به دست حق ـ سبحانه و 

  .كند  ميتعالي ـ است و حق تعالي نيز افراد را به مقتضاي عين ثابت آنها هدايت
 ايمان نيست و پس از آنكه معجـزه بـراي جماعـت             تامهٴمعجزه علت   كه  داند    رسول مي 

 آورند و گروهي به مصداِق  گروهي به آن ايمان مي:شوند  به چند گروه تقسيم مي   ،ظاهر شود 
ُجحدوا هبا واستيقنتها انفسهم﴿ ُ ُ َ ََ َ ِ َ يگـر   و جمعي دكنند  سركشي و انكار مي  ،)١٤سورهٴ نمل، آيهٴ    ( ﴾َ

 پيامبران .گردانند ، ملحق مياي كه موجب ايهام و اشتباه است معجزه را به سحر و شعبدهنيز 
دانند بـه سـبب قـدرت اختيـار و       و چون ميبرابر معجزه آگاه هستند  چون به رفتار مردم در      
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 به دليل گـزينش و انتخـابي كـه حقـايق و اعيـان ثابتـه               .دارندهمهٴ ابناي بشري    انتخابي كه   
گذارد، پس جز در مواردي كه براي معجزه  نميمثبت  آنها تأثير ٴان دارد، معجزه در همهبينندگ

خداونـد  . برنـد  اثري باشد، همت خود را براي تصرف در عالم و اظهار معجزات به كار نمي  
ِما منعنا ان نرس  و﴿: فرمايد سبحان در اين باره مي    ُ َ َ َ ِل باآلَ ّيـٰت االَ ِ َّان كذب هبا االو ِ ََ ِ َّ َ َءاتينـا ثمـود الناقـة   َلون وَ َ َّ ََ

ً فظلموا هبا و ِمبرصة َ َ َ َ
ِ ِما نرسل باآل  ُ ُ ِ ّيــٰت االُ ِ ًختويفـا  ِ مـا را از فرسـتادن   «؛ يعنـي  )٥٩سـورهٴ اسـراء، آيـهٴ      ( ﴾َ

اي داديـم كـه    معجزات چيزي باز نداشت جز اينكه پيشينيان، آن را به دروغ گرفته و به ثمود ناقـه        
  ».فرستيم ها را جز براي بيم دادن نمي ردند و ما معجزهروشنگر بود و به آن ستم ك

تـرين   گذارد، خداوند سبحان در حـق كامـل   به دليل اينكه معجزه در همهٴ افراد تأثير نمي       
َانك ال هتد﴿: ترين افراد فرمود زبردستترين و     پيامبران و عالم   َ َّ َ من احببت وىِ َ َ َلـٰكن اهللاَ هيد َ َّ َ من ىِ

 لكـن  ،كني آن را كه تو دوست داشته باشي، هدايت نمي«يعني  ؛  )٥٦ آيهٴ   سورهٴ قصص، ( ﴾َيشاء
  ».كند خداوند هر كس را بخواهد هدايت مي

  هدايت تكويني و تشريعي
هـدايت را بـه رسـول    آيـات،   برخـي از  :اند آيات قرآن كريم در نسبت دادن هدايت دو دسته 

َانك لتهد﴿ مانند   ؛دهند   نسبت مي  Ｂاكرم َ َ َّ ٰ اىلىِ
َ ٰط مستقيم ِ رصِ ُ  يعنـي  ؛)٥٢سورهٴ شوري، آيهٴ   ( ﴾ٍ

دسـته دوم آيـاتي اسـت كـه هـدايت را از           » .كنـي   هر آينه تو به صراط مستقيم هدايت مـي        «
ُليس عليك هد﴿  مانند؛دده آن را به خداوند نسبت مي   ، نفي نموده  Ｂپيامبر َ ََ َ َّلــٰكن ا ُ ٰهـم و َ هللاَ ِ

َ من يشاءىَهيد هدايت آنان بر تو نيست، لكن خداوند هر كـس  «ني يع؛ )٢٧٢سورهٴ بقره، آيهٴ    ( ﴾َ
قائـل  تفـاوت  گروه از آيـات،  جمع بين اين دو    نتيجهٴ حاصل از    . »كند  را بخواهد هدايت مي   

 هدايت تشريعي در مدار ابالغ و رسـاندن پيـام و     .بين هدايت تشريعي و تكويني است     شدن  
. و عمـل بـه آن اسـت   روشن كردن حقيقت دين است، و هـدايت تكـويني در مـدار ايمـان            

ستند كـه بـه آنـان ايمـان     پيامبران در مدار هدايت تكويني، مسئول عمل خـود و كـساني هـ     
در صـراط مـستقيم گـام     خـود بـه فـضل و عنايـت الهـي        ، آنان به لحاظ تكويني    .اند  آورده
با مؤمنان با رحمت و رأفت . كنند دارند و بر همان صراط نيز جنگ و صلح خود را تنظيم مي برمي

َاشداء عىل﴿: كنند و با كفار با شدت و سختي فتار مير ََ ُ ّ ُ الكفار رمحاء بينهمِ َ َ ُ َ ُ ِ ّ   )٢٩سورهٴ فتح، آيهٴ (. ﴾ُ
د بر كفاري كه راه    توان   مي ،مند باشد   پيامبر در صورتي كه از قوت و قدرت اجتماعي بهره         

وانـد ايمـان را بـه    ت   اما هرگز نمي    ؛گيرند، سخت گيرد     با اسالم را در پيش مي      عناد و مقابله  
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هـدايت تكـويني اسـت و    از طريـق  ورود ايمان به قلب انـسان       . كندقلب و جان آنان وارد      
 بلكه بـه مـشيت و   شود؛ نميممكن  Ｄهدايت تكويني با ابالغ، اظهار اعجاز و اقتدار انبيا        

  .ارادهٴ الهي است

 نتيجه

شـد و   حاصـل مـي  قـوم او    وسـيله   داشت که به    را  اي     درخواست قوه  ،لوط به حسب ظاهر   
 و قـوه  ،جـسماني و روحـاني  : اسـت قـوه دوگونـه   . تقاضاي رکن شديدي که به آن پناه برد   

  .شود ت ناميده ميمروحاني ه
دانست که همه قـوت از    زيرا مي؛خواست لوط به حسب باطن از غيرخداوند چيزي نمي  

َ هللاِ مجيعـا﴿: ست ا او ًان القوة ََّ ُ  و ه ضعف ذاتي انـسان واقـف بـود   لوط ب )١٦٥آيهٴ بقره، سورهٴ ( .﴾ََّ
خداوند سـبحان  افعال دانست  ميرو بود كه  آن ، ازخودقوم طلب همت مؤثر از طريق    سبب  

  .شود در خارج جز با دستان مظاهر او آشکار نمي
علـم آنـان   اما  ، و اولياي الهي نيز داراي همت عالي و توان تصرف در عالم هستند        انبيا

 از جملـه  ؛شود و براي ممانعت از تصرف آنان داليلي است يتصرف آنان در عالم م  از  مانع  
 ، ضعف ذاتي آدمي سازگار است و ظهور به ربوبيت جز به امر ربباظهور به عبوديت اينكه 

 ،پردازنـد  مرتاضاني که بدون اذن رب بـه تـصرف در عـالم مـي            بر  خالي از اشکال نيست و      
  .اشکاالتي چند وارد است

شـود، مـستلزم نفـي کثـرت و نـزاع       ز تصرف به همت ميگرچه مانع ا  اشهود و وحدت    
شـود    با يکديگر انتزاع مياز مقايسه اشيا و  نزاع در هنگام ظهور کثرت      . طور مطلق نيست    به

 هـيچ موجـودي   ؛ زيـرا و نزاع اشيا با يکديگر به معناي نزاع مطلق با خداوند سبحان نيست 
ه هر موجودي تحـت تـسلط نـامي از          بلکرا ندارد؛   توان مقابله و نزاع مطلق با حق تعالي         

  . هاي الهي است نام
 Ｄآورد و انبيا   نزاع تشريعي را نيز در همان موطن به دنبال مي          ،نزاع تکويني در موطن کثرت    

  . موطن کثرت از چند جهت مأمور به نزاع هستند، در قدر هستندسربه با آنکه آگاه 
امتياز يافتن اهل بهشت و دوزخ: لاو.  

 راه سعادت و شـقاوت  ، هر يک از دو گروه مؤمنين و کفار به اختيار       انبيا با دعوت : دوم
  .کنند را دنبال مي
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. شـود    حجت به نفع مؤمنـان و عليـه کـافران تمـام مـي              ،با حضور و دعوت انبيا    : سوم
ـ      ي و اوليا  Ｄانبيا صرف در عـالم   الهي جز در مواقعي که مأمور باشند از طريق همت بـه ت
  .کنند لهي در مقام استخالف جز به مشيت الهي عمل نمي ايپردازند و اوليا نمي

که مقـام رسـالت   مقتضي تصرف است و رسول نيز با آن        ،مقام رسالت بر خالف واليت    
  .کند  طلب نمييداليلبه  تصرف در ظاهر را ،مقتضي تصرف است



فص حكمة ملكية فى كلمة لوطيه      
٤٧  
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