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متون

نامه اي از قاضی میبدي

)تسکین محبان که از تکفیر فقیر ملول بودند(

1محمد مهدي حسنی

:2نویسندهدر باره  -الف 

امیرقاضی حسین بن معین الدین میبدي ادیب قاضی و حکیم ریاضیدان و متکلم صـوفی  

برخی واژه قاضی را ماده تاریخ مـرگ وي دانسـته انـد کـه عـدد      .هجري است 10و  9سده 

.شودمی 911

بـرده   نـام  "قاضی کمال الدین امیـر حسـین یـزدي   "در تاریخ حبیب السیر از او با عنوان 

امیـر  "در بخش اعالم فرهنگ خود از وي بـا نـام  ، و شادروان دکتر محمد معین، شده است

و دیگـر   3حسین قاضی میر بن معین الدین میبدي نام برده که در شیراز از جالل الدین دوانی

.دادگستري بازنشستهوکیل .1

ها از مقدمه ي فاضالنه آقاي دکتر نصـرت اهللا فروهـر    و پانوشت "در باره نویسنده":در نوشتن بخش نخست یاداشت.2

ویکی پدیا و لغت نامه دهخـدا  :و متن آن استفاده شده است و براي تکمیل بحث از سه منبع "منشآت میبدي"بر کتاب 

ره برده است؛ به نحـوي کـه راقـم از    و مقاله اي در باره قاضی میبدي منتشره در پایگاه اطالع رسانی شهر باستانی میبد به

.خود جز اندکی، هیچ مایه نگذاشته است

اسعد کازرونی، دانشمند و قاضی معروفی است که پـدرش قاضـی کـازرون    )سعدالدین(جالل الدین محمد بن سعد .3

حکیمـی مـتکلم و   وي .بود، دوانی بخش اول عمر خود را در آن شهر گذرانید و در مدرسه داراالیتام به تعلیم پرداخت

انمـوذج علـوم از آثـار     -اخالق جاللی، اثبات الواجب الجدیـد، اثبـات الواجـب القـدیم، افعـال اهللا تعـالی       .محقق است

روضات الجنات در شرح حال جالل الدین دوانـی او را از قریـه دوان، کـازرون معرفـی کـرده اسـت و مطالـب        .اوست

.243ص-، انتشارات اسماعیلیان 2به روضات الجنات ج :ك به.ر.بسیار ارزنده اي در باره وي ثبت کرده است
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و بـه ویـژه در هیئـت و منطـق و     ، علم و ادب و حکمـت و تصـوف آموخـت   ، استادان زمان

این اشعار از .کردمی تخلص "منطقی"در شعر نیز مهارتی داشت و به فلسفه شهرت یافت و 

:اوست

کردند به کوي گمرهی خود را گم /از بهر فساد و جنگ جمعـی مردم  

فی القبـــــر یضرهـــــم والینفعهم /در مدرسه هر علم که آموخته اند  

:و ایضاً

خـــون گرفته بیرون شد ورفت وز دیده/آن دل که بدیدنش ز غم خون شد ورفت 

لیلــــی صفتـی بدید و مجنون شد ورفت/روزي به هــواي عشق سیري می کرد  

و گویا مدتی در شـهر ترمـذ   عالمه سیدمحسن امین جبل عاملی او را به ترمذ نسبت داده

القاضـی االمیرحسـین بـن معـین الـدین      ":اسـت  زیسـته  می در سمت شرقی رودخانه جیحون

نسـبه الـی میبـذ بمـیم مفتوحـه و مثنـاه تحتیـه سـاکنه و موحـده          )المیبذي(ذي الترمذي المیب

مضمومه و ذال معجمه فی انساب السمعانی بلده بنواحی اصبهان من کور اصطخر قریبـه مـن   

".کز برج مدینه علی نهر جیحون)و ترمذ(یزد جرد 

:است گواه توانایی علمی و ادبی او، آثار و تألیفات او به شرح زیر

به فارسی تـالیف کـرده   )890(این کتاب را به سال .در فلسفه قدیم"جام گیتی نما"-1

حاشیه تحریر اقلیدس خواجه نصـیر   -2.و در پاریس با ترجمه آن به التین چاپ شده است

شـرح حـدیث   -5دیوان معمیـات   -4حاشیه شرح ملخص قاضی زاده رومی در هیئت -3

شرح دیوان مشـهور  -6.است تألیف کرده 908که به سال )حقائقصعد ناذري ال(العسکري 

این کتاب دو مرتبـه در تهـران مسـتقالً و در    .با فواتح سبعه آن)ع(منسوب به حضرت علی 

در دیباچـه ایـن کتـاب اصـطالحات     .شرح نهـج البالغـه نـواب چـاپ شـده اسـت      حاشیه ي


ص5ج(شادروان دکتر ذبیح اهللا صفا در تاریخ ادبیات  شیراز در پایان قرن نهم و آغـاز سـده ده، در   ":آورد می)297،

مشهور کـه در  و حوزه مهم تدریس او، به سبب تربیت شاگردانی .)ق.ھ908متوفی (پرتو وجود مال جالل الدین دوانی 

و نیز براي آگاهی بیشتر رش به حبیب السیر  "زیر تربیت خود داشت، ارزش و اهمیت خود را در دوره صفویه ادامه داد

ص4ج ،4-603.
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انسـان کبیـر و انسـان صـغیر و مراتـب      متصوفه و بخشی از آداب و رسوم و حاالت ایشـان و  

ایـن کتـاب بـه    .شرح شمسیۀ در منطق-7ترقیات بشر در ضمن هفت فاتحه بیان شده است 

شـرح  -8در استانبول چـاپ شـده اسـت     "میزان االنتظام"در حاشیه ي .)ق.ھ1327(سال 

در حکمت شرح الهدایۀ االثیریه  -10ابن حاجب در نحو  "کافیه"شرح  -9طوالع در کالم

آن بـا وجـود حواشـی    .این کتاب به شـرح میبـدي معـروف و در تهـران چـاپ شـده اسـت       

اي همچون حاشیه حکیم متأله مالصـدراي شـیرازي قـدس سـره در ردیـف بهتـرین        برجسته

-12رسـاله فـی تحقیـق سـالبه المحمـول       -11.هاست و از شهرت بسزایی برخوردار است

.باشد اي از رسایل او می وعهمنشات که مجم-13شرح آداب البحث 

:خوانیممی در شرح حال قاضی 1در حبیب السیر

بل از اعاظم دانشمندان آفاق انتظـام  ، علماي عراقدر سلک افاضل، امیر حسین یزدي "

از جملـه  .افراشـت مـی  علم امانت و دیانت، بود که در مملکت یزد به امر قضا منصوب بوده

علیـه التحیـه و    –)ع(حضرت مقـدس امیـر مـؤمنین علـی      شرح دیوان معجز نشان:مؤلفاتش

همچنـین   .تصنیفی است دانش اثر و مطبوع طباع سلیمه ي دانشوران فضیلت پرور –الغفران 

انتظـام داده  ، حواشی دقیقه در عقد انشاء، طوالع و شمسیه، هدایه الحکمه، آن جناب بر کافیه

و قاضـی میـر   .بـر منصـه عـرض نهـاده     کمال دانش و جودت طبع خود را، و در آن مولفات

در ، حسین را در فن معما رساله اي است مفیده به میزان ذهـن اصـحاب نظـم و نثـر سـنجیده     

و بـه تقـدیر   ، اوایل دولت شاهی سجل حیات قاضی میر حسین به خاتم انقضاء مختوم گشت

".در گذشت، ایزد سبحانه و تعالی روزي چند مواخذه بوده

:امـا عبـارت  ، سـخنی نمـی گویـد   ، سیر از نحوه قتل قاضی میبدياگرچه مؤلف حبیب ال

امـا در بـاره  ، رساند که وي مغضوب شاه صفوي قرار گرفته، می"روزي چند مواخذه بوده"

.نمی کندکشته شدن او اظهاري

ص4ج(.1 ،607(
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:نویسـد مـی  در بـاره وي چنـین   1دکتر ذبـیح اهللا صـفا در تـاریخ ادبیـات خـود     شادروان

به شـیراز  )آق قویونلو(در تعاقب سلطان مراد .)ق.ھ909(هنگامی که شاه اسماعیل به سال 

در این دوران حوزه علمی شیراز از برکـت  .چندي آن جا ماند، پس از فتح آن شهر، تاخت

و کـان اکثـر   "وجود استادانی که از اواخر عهد تیموري بازمانده بودند اهمیت خاص داشت 

شـاه اسـماعیل   .؛ یعنی مخالفان مذهب شیعه و پیرو اهل سـنّت بودنـد  "لفینعلمائها من المخا

ولـی آنـان از ایـن    ، امر به احضار آنان کرد و فرمان داد تا خلیفگان سه گانه را دشنام گویند

پـس شـاه اسـماعیل    .معمول نیست)اهل سنت(زیرا تقیه در نزد آنان .کار خودداري کردند

پس از آن به شاه اسماعیل گفته شد کـه یکـی از دانشـمندان بـه     .فرمان داد تا آنان را بکشند

به قتل نرسـیده و بـاقی   ، صاحب حاشیه بر الهیات و حاشیه بر تجرید، نام شمس الدین خفري

خفـري چنـین   .شاه اسماعیل او را بخواند و فرمان داد تـا خلیفگـان را لعـن کنـد    .مانده است

و چـون از خـدمات پادشـاه بیـرون     ، زمرگ رسترا نثارشان کرد و اها  کرد و بدترین دشنام

چگونه از مذهب خـویش برگشـتی و پیشـوایان سـه     ":شدند و گفتندیاران او را پذیره، آمد

مـرد فاضـلی   ....یعنـی از بـراي دو سـه عـرب     ":وي در پاسخ گفـت  "گانه را دشنام دادي؟

"همچون من کشته شود؟

بـه گونـه اي دیگـر از آدم     2ا عصر حاضـر نیز در تاریخ ادبیات از صفویه ت، ادوارد براون

بـا  3سفیري از سوي سـلطان بـا یزیـد دوم عثمـانی     ":گویدمی شاه اسماعیل سخنهاي  کشی

و بـراي فـتح   .تقدیم شاه اسماعیل کنـد ، شایستههاي  همراهانش به ایران آمد تا هدایا و تحفه

کـرد و مراتـب دوسـتی    ثمینی عطا هاي  شاه به آنها خلعت.عراق و پارس به او تبریک گوید

از جملـه  .ولی آنها را مجبور کرد شاهد چند اعدام باشـند ، خود را نسبت به آنها ابراز داشت

امکان دارد اعـدام حکـیم و قاضـی بـه نـام میـر حسـین میبـدي بـوده باشـد کـه            ها  این اعدام

".آمدمی بزرگترین گناهش این بود که صوفی فناتیکی به شمار

ص5ج(.1 )1611و1610،

68و67ص.2

.ق.ھ3.886-918
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در آغـاز عهـد صـفویه بـه هنگـام       ":آوردمـی   صفا در همان جادکتر ذبیح اهللاشادروان

یکی از حکمـت شناسـان و عالمـان مشـهور کـه در دوره      ، گیرودار جنبش و نهضت قزلباش

یعنی قاضی کمال الدین میـر حسـین   ، تربیت شده بودند1پیشین زیر دست جالل الدین دوانی

به دلیل سنی بـودن بـه   )ق.ھ910(مقتول به سال "منطقی"بن معین الدین میبدي متخلص به 

امـا همچـون اسـتاد    ، وي حکیمـی مشّـایی بـود   ، فرمان بنیان گذار دولت صفوي به قتل رسید

".خود و بسیاري از متفکران آن عصر در شعر مذاق عرفانی داشت

دانـد و قاضـی را از   مـی  شـهر یـزد منسـوب    "میبـد "او را بـه  ، 2صاحب روضات الجنات

و علماي اهل سنت و متکلمـان مـاهر و اسـتاد و از صـوفیه متشـرعه       عالمان فضالي متاخرین

و کان من اعاظم متأخري فضالء العامه و متکلمیهم البـارعین و صـوفیتهم   (...کند می معرفی

ق.ه870(قاضی میبدي که شرح دیوان حضرت علـی در سـال   ":نویسدمی و...)المتشرعین

برده است را نباید با امیر حسین بن محمـد نیشـابوري   تقویم جاللی به پایان )406برابر با سال 

این شخص در پیش سالطین خراسان و وزرا و .نویسنده دیوان معمیات اشتباه کرد  3معمایی

در.داراي مقام و منزلتی بوده و مدرس فرزندان آنان بوده اسـت )ماوراءالنهر(اعیان آن دیار 

صاحب نظران تشیع همچون شـهید قاضـی    بسیاري از، مقابل نظریه صاحب روضات الجنات

اوسید محسن امین و آغـا بـزرگ تهرانـی   ، امیر محمد حسین خاتون آبادي، نور اهللا مرعشی

.اند را در ردیف اعالم تشیع ضبط کرده

معین الدین میبدي از اقطاب صوفیه بوده و در فیروزآباد میبـد خانقـاهی   ، پدر امیر قاضی

از اعقاب وي اطالع چندانی در دست نیسـت تنهـا آغـا بـزرگ      .بسیار باشکوه برپا داشته بود

شـیخ ابـوجعفر المیبـدي الیـزدي مـن ذریـه       ...":نویسد به یک نفر اشاره نموده و می4تهرانی

ق.ھ908.م.1

ص3ج.2 ،239

ذ     امیر حسین بن محمد .3 ایی از شاگردان موالنا عبدالرحمن جامی است کـه در هـرات از محضـر او تلمـنیشابوري معم

، ص 3به روضات الجنات ج.رش.مشهور نوشته است)هروي(کرد و کتاب معمیات را به اشاره امیر علی شیر نوایی  می

.نوشته است 904چنانکه احسن التواریخ، تاریخ وفات این شخص را به سال )341

ص6، ج الشیعه اعیان .4 ،714



میبديقاضیازاينامه:متون

تاریخیو ادبی

143

بـه ایـن ترتیـب در سـیادت قاضـی      "...»هدایـه الحکمـه  «القاضی میرحسین المیبـدي شـارح   

ال هسـت کـه شـیخ ابـوجعفر     جـاي ایـن احتمـ   ، بر فرض صحت مسـئله .کندمی خدشه وارد

.میبدي از نوادگان دختري صاحب ترجمه باشد

رااز آنجا که موضوع شهادت قاضـی مـورد اخـتالف علمـاي رجـال اسـت و برخـی        او

.اسـت  زیسـته  مـی  محتمل است که وي در آخـر عمـر در هـرات   ، دانندمی متوفاي در هرات

اصـله مـن   ...معین الدین المیبديحسین بن ...":است خیرالدین زرکلی در وصف او آورده

از این رو شـاید منتسـب کـردن او بـه     ."و وفاته فی هراه، و مولده بیزد، میبذ قرب مدینه یزد

.ترمذ بر این مبنا باشد

:در باره کتاب و نامه منتخب-ب

مجموعه از"تسکین محبان که از تکفیر فقیر ملول بودند "نامه حاضر زیر عنوان 

ایـن  .اسـت 1گـزینش شـده  ، نشـر یافتـه   "منشآت میبـدي "که به نام  -وي  رسائل و مکاتبات

، نامه در موضوعات اخالقـی  111مرسل و متکلف نوشته شده و شامل ، کتاب با نثري ادیبانه

سیاسی و اجتماعی است که در آن نویسنده عالوه بر توصیف وضعیت روزگار خود به ذکر 

.پردازدمی وایان آن دورانمقام دیوانی و ارتباطش با بزرگان و فرمانر

:مکتوب قاضی میبدي -ج

"تسکین محبان که از تکفیر فقیر ملول بودند "

و شـما  ، کوشدمی پوشد و در تکفیر منمی شنوم که عزیزي حق، میاي دوستان حقیقی

از این معنی ملول شده اید و اگر مکفّر من اهل حق بودي جاي مالل بودي و بایستی که من 

اما مکفـّر من از اهل ضـاللت  ، استغفاره کردمی و اسالم خود را تازه تر ساختمی وجه تکفیر

هیچ محل مالل نیست مگر نشنیده اید که شـیخ  ، گویدمی است و و به هواي نفس این سخن

منشآت میبدي، امیرقاضی حسین بن معین الدین میبدي، به تصحیح و تحقیق دکتـر نصـرت اهللا فروهـر، تهـران، دفتـر       .1

204تا  198، جاپ نخست، ص 1376نشر میراث مکتوب و نقطه، 
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الیبلغ العبد درج الحقیقـه حتّـی یشـهد علیـه الـف      ":فرموده که –رحمه اهللا  "جنید"طریقت 

."صدیق بانّه زندیق

و ، از خون بهتر اسـت  -رحمهم اهللا  –شک نیست که خاك قدم صحابه و علماي سلف 

نبینیـد کـه   ، جهال به طعن ایشان زبان گشوده انـد و قتـل و ایـذا و اهانـت ایشـان نمـوده انـد       

خوارج در شأن مرتضی و ائمه معصومین علی نبینا و علیهم الصلوه و السالم چه مزخرفـات و  

گویند و معارضه اي که میان مرتضی و طلحـه و زبیـر و عایشـه    می زمهمالت گفته اند و هنو

، و مقاتله اي که میان مرتضی و معاویه و عمروبن عاص در قریه صـفین بـوده  ، در بصره بوده

و ، و محاربه اي که میان مرتضی و عبداهللا بـن وهـب راهبـی بـوده در نهـروان مشـهور اسـت       

، بر حضرت مرتضی زد و او را شـهید سـاخت  کوفه تیغی در مسجد "عبدالرحمن بن ملجم"

منکوحـه امـام حسـن بـود و بـه       "جعده بنت اشعث بن قیس "و بعضی مورخین گفته اند که 

در کربال امام حسین را و اکثر پسـران  اغواي اهل بغی او را زهر داد؛ و لشکر یزید بن معاویه

 در اثناي خطبه سـب مرتضـی  و سالطین بنی امیه .و خویشاوندان و محبان او را شهید کردند

رفتنـد تـا   مـی  شدند از مسجد بیرونمی و چون مردم از نماز عید فارغ، کردند و محبان اومی

کردند تا مردم را به ضـرورت  می ةاز شنیدن الفاظ قبیح محفوظ باشند پس ایشان تأخیر صلو

را زهـر   "العابدینزین "، از بنی امیه "ولید بن عبدالملک":و بعضی گویند.توقف باید کرد

را؛ و معتمـد   "امـام محمـد تقـی   "و معتصـم عباسـی   ، امام علی رضا را، داد؛ و مامون عباسی

امام ابومحمد حسن عسگري را؛ و یوسف بن عمر ثقفی از قبل هشام بن عبـدالملک  ، عباسی

و ، حـرب کـرد و او را بـه درجـه شـهادت رسـانید       "زید بن علی بن الحسین بن مرتضـی "با 

و کمیل بن زیـاد و بسـی اربـاب    ، عبداهللا بن زبیر و سعیدبن بن جبیر، بن یوسف ثقفی حجاج

و یزید بن عمر بن مریره که امیر عراقین بود از قبل مروان حمـار ابوحنیفـه   ، یقین را قتل کرد

، و چـون او امتنـاع نمـود صـد تازیانـه اش بـزد در ده روز      ، را تکلیف کرد به قضاوت کوفـه 

او را در بغداد به قضا تکلیف کرد و چون ابا نمود او را حبس کـرد و در   متصور دوانیقی هم

را"احمـد حنبـل   "و مـأمون  ، نهـاد  "شـافعی  "زندان بمرد؛ و هارون الرشید زنجیـر در پـاي   

به حدوث قران قایل شود و معتصم او را از براي این معنی زنده از دار آویخت تکلیف کرد
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–سمعت االستاد ابا علی الـدقّاق   :در رساله گوید که "یري ابوالقاسم قش".و هزار چوب زد 

.یقول لما سعی غالم الخلیل بالصوفیه الی الخلیفه امر بضرب اعناقهم

و امـا الشّـحام و الرقّـام و    ، فاما الجنید فانّه تستّر بالفقه و کان یفتی علـی مـذهب ابـی ثـور    

، ل نعم و ما یعجبـک؟ فقـال مهمـا یعجبـک    فقااتدري الی ماذا تبادر؟ :فقال السیاف، النّوري

فتحیر السیاف و انهـی الخبـر الـی الخلیفـه فـردهم الـی       ، اوثر علی اصحابی بحیوه ساعه:فقال

فالقی القاضی علی بن الحسین النّوري مسایل فقهیه فاجاب عن الکّـل  ، القاضی لتعرف حالهم

و سـرد الفاظـا   ، انطلقوا باهللا، و اذا انطلقوا، اهللاو بعد فانّ هللا عباداً اذا قاموا قاموا ب :ثم اخذ یقول

ان کان هوالء زنادقه فما علـی وجـه االرض    :فارسل القاضی الی الخلیفه و قال، ابکی القاضی

.مسلم

کردند و متوکّل عباسی او را از مصر به بغـداد بـرد و مـدتی     "ذوالنون "و مفسدان تکفیر

حسـین  "به حکم قاضی ابوعمرو ، در عباسی بودو حامد بن عباس که وزیر مقت.محبوس بود

و بعضی از علماي حنیفه نزد سلطان محمد بن ملکشـاه گفتنـد   ، را بکشت "بن منصور حالج

طعن در ابـو حنیفـه کـرد و اعتقـاد او اعتقـاد فالسـفه و ملحـدان         "شیخ ابومحمد غزالی"که 

، ه اسرار شـرع آمیختـه  است و کتب خود را به کلمات ایشان ممزوج کرده و کفر و اباطیل ب

پس سـلطان بـا او   ، گوید و این مذهب محبوس استمی نور حقیقی –جل جالله  -و خدا را

انکـار بـه   ، را به طلـب او فرسـتاد و چـون حاضـر شـد     بد شد و قصد ایذاي او کرده و کسی

.اخالص تبدیل یافت

متهم داشـته انـد   را به نفی حشر اجساد  "ابومحمد غزالی "و در شرح مقاصد دیده ام که 

را مـتهم سـاخته کـه عاشـق مـادر اوسـت و او را شـهید         "مجدالدین بغدادي"، و خوارزمشاه

.ساخت

، عـداوت داشـت و او را تکفیـر کـرد     "عـین القضـات  "بـا  ، و ابوالقاسم استرآبادي وزیر

.صلب نمود
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و ملک طـاهر بـن   ، کردند "شهاب الدین یحیی سهروردي "و علماي حلب تکفیر شیخ 

تکفیر شیخ محی الدین اعرابی و علماي شام.صالح الدین به اشارت پدر او را بکشتملک 

.کردند

و شـیخ  ، کـرد  -قدس سرّه  –و موالنا نظام الدین هروي تکفیر شیخ عالء الدوله سمنانی 

:فرمود که

چراغ کذب را نبود فروغینظام بی نظام ارکافرم خواند

مکافات دروغی جز دروغینبودمسلمان خوانمش زیرا که 

یعرفـون نعمـت    ":و او فرمـود ، کردند "شاه نورالدین نعمت اهللا "و علماي کرمان تکفیر 

خواجـه صـاین الـدین علـی     "و بعضـی از مـردم یـزد     1"اهللا ثم ینکرونها و اکثرهم الکـافرون 

شاهرخ او را به هـرات بـرد   و سلطان ، را در وقتی که قاضی یزد بود تکفیر کردند "اصفهانی

و منشاء تکفیر دو عبارت بوده که در مسایل او مسطور است و علمـاي  .و بسی مضرّت یافت

:نوشته انـد کـه کفراسـت و عبـارت اول ایـن اسـت      ، هرات غیر از موالنا رکن الدین خوافی

بیاید دانست که همه طوایف اهل سلوك و طلب بر این یـک سـخن متّفقنـد کـه اصـل ایـن       

ایـن جـواب   .همه از یک درخت است، یک حقیقت است، متنوع و کاینات متکثّرهاي  معال

 فاما تمیز موحد از ملحد و تفرقـه طریـق تحقیـق اینجـا    ، که گاهی صولجان و گاهی گوست

2"یعرفون کالً بسیماهم "شود که موحد حق را در صورت کثیره به حکم می

چون گشت ظاهر این همه اغیار آمدهیک عین متفّق که جز او ذره اي نبود

در حضـرات و عـوالم کـه بـه     ، از یافت و تحقیق این حقیقت واحده که عین متّفق اسـت 

و اول مرتبـه کـه از غیـب هویـت و کنـه کمـون تنـزل فرمـوده آن را         ، ترتیب تنـزل فرمـوده  

و ، گوینـد  "حقیقـت محمدیـه   "که به اعتبـاري دیگـر آن را  ، خوانندمی "حضرت احدیت"

کـه بـه اعتبـاري    ، خوانندمی "حضرت واحدیه "و مرتبه دوم را .وجود یکی از اسماء اوست

گویند و اسـم عـالم را بـر اینهـا اطـالق نمـی        "قاب قوسین"و"حقیقت آدمی"دیگر آن را 

)بیشتر آنان کفران پیشه اند کنند، شناسند با این حال انکار می نعمت خدا را می(83سوره نحل آیه .1

)یابد شناسد و جمع را در عین تفرقه می هر یک را به خصوصیت امتیاز خودش می(46سوره اعراف، آیه .2
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بعـد از آن کـه   .چه حکم نمود هنوز بر بود غلبه نکرده که مبداء تسمیه عالم آن است، کنند

و بـدان  ، به یقـین تعـین حکـم سـلطنت خـود ظـاهر گردانـد در اعیـان         غلبه آن حکم شود و

عالم ارواح است و عقول و ، و اول عالم.خوانند "عالم"هریک از دیگري ممتاز شود آن را 

الجرم از یک طـرف آوازه ي  ، این جاست و غلبه قهرمان او هم اینجا، چون اول ظهور تعین

ظاهر شد و ایـن مرتبـه سـوم     2"نحن نسبح بحمدك"و از دیگر طرف ، زدند1"انا خیر منه"

که ثالـث آن  ، و از اینجا تخصیص مرتبه ثالثه که در نص تنزیل آمده، است از مراتب وجود

لقـد کفـر   ":حیث قال عـز مـن قائـل   .شود متفطّن عاقل رامی معلوم، کفر است و رابع آن نه

4"من نجوي ثالثه اال هو رابعهمما یکون ":و قال تعالی 3"الذین قالو ان اهللا ثالث ثالثه

عنقـــاي مغربم که نشانــم پدید نیستعشقـم که در دو کون مکانم پدید نیست

وین طرفه ترکه تیر و کمانم پدید نیستز ابرو و غمزه هر دو جهان صید کرده ام

مسـتر  شـود و از ایـن حـرف    مـی  است که صورت آنجا ظاهر "عالم مثال"، مرتبه چهارم

چـرا  ، که عبارت از تمامی صورت اسـت  "ختم نبوت"شده از الواح حروف مفهوم شود که 

 اسـت کـه در آنجـا صـورت پیکـر جرمـی ظـاهر        "عـالم اجسـام  "، مرتبه پنجم.به عرب شد

شود و چون مبدا تعاکس اضواء جرم است و ظهور به آن اسـت  می و هیولی پدید، گرددمی

مین مرتبه این حرکت وجودي تمام شد و نهایت پـذیرفت و  هر آینه به ه، و عبارت از همان

.کاشف آن اسـت  5"الرحمن علی العرش استوي"چنانچه فحواي .به مرتبه بالغیه خود رسید

:گویـد مـی  چنانچه شـیخ .آخر شد، و مراتب وجود بدین عدد دوایر که عبارت از پنج است

ی العدد الخمسبانّ وجود الحق ف/اقول و روح القدس نبعث فی النّفس

12آیه  –سوره اعراف .1

30آیه  –سوره بقره .2

73آیه  –سوره مائده .3

)چهارمى شماستاگر سه نفر باشید خدا (7آیه  -سوره مجادله .4

5آیه  –سوره طه .5
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ةیعنـی نشـأ  ، اما از براي علم و شهود در یک مرتبه که جامع همه مراتب است ظاهر شـد 

شود و بـه ایـن مرتبـه ششـم     می عنصري انسانی که بدان قوس وجود نفوس شهود تمام دایره

.که عدد تام است این حرکت تمام شد

مه اطوار برآمد وین بار به رنگ ههر بار به رنگی بت من روي نمودي

هو االول و االخر ":کندمی بعد از آن هم در باطن این مرتبه ابتدا ظهور حرکت شهودي

فهـو العابـد باعتبـار     :و عبـارت ثانیـه آن اسـت کـه     1"و الظاهر و الباطن و هو بکلّ شیء علیم

.باعتبـار اطالقـه  و هـو المعبـود   ، تعیبنه و تقیده بصوره العبد الذي و هو شان من شئونه الذاتیـه 

و نحـو  ، اعلم انّ الشّهود االتم االکمل قضی انّ کلّ ما یسمی مـرآه و مجلـی و مظهـراً و عینـاً    

ذلک لیس سوي تعینّات صور احوال الحق علی ما بینها من التفاوت فـی الحکـم والحـق مـن     

.هرت لهحیث باطن هویته متجلّ فی عین کلّ فرد فرد من احواله المتمیزه التی تعینت و ظ

.)او اول همه اشیاست، اول مطلق اوست و آخر مطلق هم اوست(3آیه  -سوره حدید .1


