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سخن مترجم

عالمھ سید جعفر مرتضی عاملی

بھ نام ابن عربی » سید جعفر مرتضی عاملی«کتاب حاضر ترجمھ ی یکی از آثار ارزشمند عالمھ ی 

سنی متعصب یا ابن عربی لیس بشیعٍی می باشد .

عالمھ سید جعفر مرتضی عاملی کھ از پژوھندگان سترگ معاصر در زمینھ ی تاریخ ، فرھنگ و فقھ 

بھ دنیا آمد. ایشان » حبل عامل «ھجری قمری در ١٣۶۴) بھ شمار می رود در علیھ السالمت (اھل بی

تحصیالت حوزوی و اسالمی خود را ابتدا در این  شھر و سپس  در نجف و قم ادامھ دادند و تاکنون 

اثر ارزشمند پدید آورده اند کھ برخی از آنھا چندین مجلد است.٧٠نزدیک بھ 

مجلد) ، ٣۵)  (صلی هللا علیھ و آلھمی توان بھ کتاب الصحیح من سیرة النبی االعظم (از آثار ایشان 

اشاره نمود کھ (علیھ السالم) مجلد) و مأساة الزھرا٢٠((علیھ السالم) الصحیح من سیرة االمام علی

برخی بھ فارسی نیز ترجمھ شده است.

ابن عربی

می الطائی األندلسی ، از متصوفھ ی مشھور و پیروان یا ھمان ابوبکر محی الدین الحات» ابن عربی«

» اشبیلیھ«ھـ . بھ ۵۶٨زاده شد ، در سال »مرسیھ«ھـ . در ۵۶٠مکتب وحدت وجود است. وی در سال 

سال در آنجا اقات نمود بھ تحصیل علوم دینی پرداخت. بعد از آن در بالد مختلف از ٣٠عزیمت کرد و 

.٢و سپس آسیای صغیر سیر نمودجملھ تونس ، مکھ ، بغداد ، حلب 

حات المکیة و فصوص الحکم می باشد.از ابن عربی آثار فراوانی بر جای مانده کھ مشھورترین آنھا الفتو

کھ بر عرفا و ٣لقب داده اند،» شیخ اکبر«او را بنیانگذار عرافن فلسفی یا فلسفھ ی عرفانی  دانستھ و 

اندیشمندان بعد از خود تأثیر عظیمی نھاد.
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جعفر مرتضی عاملی درکتاب حاضر ، با استناد بھ آثار بن عربی و ارائھ  برخی آراء و دیدگاه عالمھ 

ھای او ، ثابت می کند کھ ابن عربی نھ تنھا از بزرگان و عرفای شیعھ نیست بلکھ از اندیشھ ھای او با 

مذھب تشیع ھمخوانی ندارد .

درباره ی کتاب حاضر

در مواردی اندک ، برخی سخنان و عبارات ابن عربی را مبھم ببیند ، در ممکن است خواننده ی محترم 

این مورد باید گفت کھ این ابھام بھ ، نوع سخنان و عبارات ابن عربی برمی گردد ، چرا کھ بر اھل فن 

پوشیده نیست کھ سخن ابن عربی تنیده از رمز و ابھام است و گاه عبارت او را تنھا بھ ھمین صورت می 

عنا نمود .توان م

او بھ مبھم گویی ، توجیھ و تأویل استادانھ ی عبارات معورف است و این سبک در فصوص الحکم بھ 

اوج می رسد . شھید مطھری درباره ی این کتاب می گوید:

متن عرفانی است . شروح زیاد بر آن نوشتھ شده است. در ھر عصری شاید دو دقیق ترین و عمیق ترین

۴.نشده باشند کھ قادر بھ فھم این متن عمیق باشندسھ نفر بیشتر پیدا 

ما را بر آن داشت کھ در این –کھ البتھدر کتاب حاضر محدود است –ابھام و پیچیدگی کالم ابن عربی 

گونھ موارد ، متن عربی عبارات را نیز بیاوریم تا خواننده بتواند بھ اصل کالم رجوع کرده و خود 

.مقایسھ نماید

ان و در توضیح برخی سخنان ابن عربی ، بھ آثار ترجمھ شده ی او بھ فارسی مراجعھ گاھی در برگرد

شده و مشخصات این آثار در آخر کتاب ذکر گردیده است .

در خالل ترجمھ ی کتاب ، و برای روشن سازی عبارات گاھی بھ ناچارچیزی بر متن افزود شده است ، 

ھمچنین برخی عبارات و مخطالحات راکھ ۵ده است. ان قالب [ ] قرار داده شاین افزوده ھا در می

در معنی –نیازمند توضیح بوده ، در پاورقی بھ اختصار توضیح داده ام و آن ھا را با عالمت (م) 

مشخص نموده ام.–توضیحات مترجم 

ت الفتوحا«در مورد پاورقی ھا این نکتھ را یادآور یم شودم کھ ھرجا کلمھ ی الفتوحات آمده است مراد 

می بادش کھ اکثر ارجاعات و عالمھ بدان است و ما » المکیة با تحقیق ابراھیم مدکور و عثمان یحیی

برای اختصار چنین آورده ایم ؛ اما مشخصات چاپ ھای دیگر فتوحات بھ صورت کامل ذکر شده است .
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دکتر احمد «اب آقای در پایان الزم می دانم از استاد گرانقدرم در گروه ادبیات فارسی دانشگاه تھران جن

کھ پیشنھاد ترجمھ ی کتاب از جانب ایشان بوده و الطاف ایشان ھمواره یار و مددکار من بوتھ » احمدی

است کمال تشکر و قدردانی را نمایم.

سید مھدی نوری کیذقانی

سخن آغازین  

ستایش از آن خداوندی است کھ پروردگارجھانیان است ، و درود و سالم بر محمد و خاندان پاکش ، و 

اولین تا آخرین باد .لعنت خداوند تا روز رستاخیز بر تمامی دشمنان ایشان از

–آنچھ کھ ما را بھ تألیف این کتاب واداشت سؤال ھای بسیاری بود کھ درباره ی صحت تشیع ابن عربی 

صاحب کتاب ھای فتوحات مکیھ ، فصوص الحکم ، وصایار و ... بھ دست ما رسید . ما برای پرھیز از 

بھ صورت کوتاه ومختصر پاسخ گفتیم تفصیل ھای مالل آور و غیر ضروری ، بھ برخی از این سؤاالت 

ووقت خود را صرف مسائلی مھم تر و سودمند تر نمودیم ! 

اما در این میان احساس کردیم کھ افرادی تحت تأثیر شایعھ ی ابن عربی قرار گرفتھ اند و در برابر 

ھر چند –افکار وی کھ در کتاب وی کھ در کتاب ھایش مطالعھ می کنند و یا برای آنھا بازگو می شود

تسلیم می شوند ؛ این در حالی است کھ افکار ابن عربی بھ ھیچ وجھ با –بھ صورت جزئی ومحدود 

و مبانی حقیقی آن سازگار نیست .(علیھ السالم) مذھب اھل بیت 

آری ، این احساس ما را بر آن داشت کھ با مراجعھ بھ پاره ای از گفتھ ھای وی ، در برابر این شایعھ 

ر دھیم تا افراد پاک نھاد عقاید واقعی و بنیان ھای فکری وی و عالئم و نشانھ ھای آن مرزی قرا

اعتقادات را بھ چشم خود ببینند .

البتھ تأکید داریم کھ آنچھ در این بررسی اجمالی آمده است تنھا قطره ای از دریایی است کھ ھر فرد 

یفاتش بیابد.محققی می تواند در گفتھ ھای ابن عربی در کتاب ھا و تأل

در ابن باره بھ بھترین کسی کھ از او آرزو و درخواست می رود توکّل می کنیم .

جعفر مرتضی حسینی عاملی

عیثا جبل (عیثا الزط سابق)
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ھـ .ق١۴٢۴اول جمادی الثانیة 

مقدمھ

بسم هللا الرحمن الرحیم

بر محّمد و خاندان او باد.و درود و سالم سپاس از آن اوست ،

از گذشتھ تا کنون افرادی بوده اند وھستند کھ بھ زھد و رویگردانی از دنیا تظاھر می کنند و برای خویش 

کرامات و بلکھ معجزاتی ادعا می کنند و با بھره گیری از ھنر کالم ، سخنانی را می گویند کھ بنیانگر 

و زھد ایشان در آن است .دیدگاه آنھا نسبت بھ دنیا 

سخنان این گونھ افراد غالباً بر آرایش عبارات ، تصرف در کلمات و ترکیبات ومشتقات آنھا استوار است 

. پاره ای از این سخنان گاھی بھ صورت جالب و بدیع و پرطنین عرضھ می شود و گاھی نیز بھ حد 

علما این سخنان را بر گرتفھ و با جدیت و سقوط و ابتذال می رسد ، اما در انی گونھ موارد برخی از

نیت سالم بدان پرداختھ وسعی کرده اند آنھا را درست و پذیرفتنی نشان دھند.

در ھر حال تالش ھای بزرگان علم در پدید آمدن علمی شریف و رو بھ کمال و دارای اصول و فورع و 

معروف است و » عرفان«ه بھ علم ضوابط ، بھ ثمر نشستھ و علمی را بھ وجود آورده اند کھ امروز

دانشوران برجستھ ی ایراین رد ایجاد ف تکمیل ، ترسیم خطوط  و تعیین قواعد آن سھم عمده ای دارند و 

گوی سبقت را ربوده اند .

ابن عربیب یکی از ارکان صوفیھ است کھ درباره ی تصوف و متصوفھ مطالب فراوان نوشتھ است. 

ده ی مضامین بلند وعالی و اعجاب انگیز است اما گاھی نیز این بارقھ ھا بھ نوشتھ ھای او گاه در بردارن

انحطاط و افول می گراید و بھ حد ابتذال می رسد تا بھ حدی کھ احساس می شود ابن عربی فردی بی

سواد بوده کھ درسی نخوانده و بر چیزی از معارف آگاھی نداشتھ است.

ا (رضوان هللا علیھم) بھ این فرد گمان نیک برده اند و آن بخش از با وجود این ، اندکی از علمای صالح م

مضامین بلند را معیاری بر تمام آثار او دانستھ اند ، و با حدیث و صداقت سعی کرده اند افکار و سخنان 

کم ارج وی را نیز باال ببرند و برای آنھا تأویالت گوناگون بیاورند.
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و در حالی کھ بنیان ھای مستحکم –علّو ، شرافت و اصالت خویش برخی از اینان بھ سبب بلند نظری ،

از تمام خطاھا و لغزش ھای او –عقیدتی و پایبندی بھمبانی اسوار و مذھبیب خویش اعتقاد راسخ دارند 

چشم پوشیده اند ، اما عموم علما و فقھای ما توجھی بھ ابن عربی نکرده اند وبھ خاطر بسیاری از نوشتھ 

اسالم و گاه با اصول وضروریات تشیع در تضاّد است ، بر او گاه با اصول با ضروریات ھای وی کھ

خرده گرفتھ اند .

این ماجرا بھ این مطلب ، یعنی بی توجھی عده ای و توجھ عده ای دیگر ختم نشده است ، چرا کھ برخی 

فتھ است نمایانگر خط تشیع از مردم کھ علما و آگاھی چندانی ندارند پنداشتھ اند کھ ھر چھ ابن عربی گ

بوده و او در مسیر درست ، کھ وصول بھ خداست ، قرار دارد .

از آن جایی کھ این افراد ، قدرت تشخیص حق از باطل و دست از نادرست را ندرند ف نیاز شدیدی 

احساس می شود کھ حقیقت مطلب درباره ی ادعای تشیع ابن عربی بیان شود تا مردم در این خصوص 

و برھان داشتھ باشند ، و ھر کس بھ تباھی می رود از روی دلیل باشد و ھر کس ھم حیات می یابد دلیل

١از روی دلیل باشد .

صوفیانھ مالکی مذھب بوده و گرایش» محی الدین ابن عربی«ما قبل از آغاز سخن اشاره می کنیم کھ 

وص الحکم است کھ در دمشق تألیف داشتھ است . او کتاب ھای بسیاری تألیف کرده ک مھمترین آنھا فص

کرده و دیگری فتوحات مکیھ است کھ آن را قبل از فصوص ، در مکھ نوشتھ است .

ابن عربی در این دو کتاب و نیز دیگر کتاب ھا ، بھ گونھ ای سخن گفتھ است کھ بسیاری از متصوفھ ی 

می را نیز بھ خود مجذوب اھل سنت را بھ شگفتی آورده و تعدادی از عرفا و متصوفھ ی شیعھ ی اما

ساختھ است .

برخی از علمای عرفای شیعھ ، در کالم وی بارقھ ھایی یافتھ اند کھ ھر چند بسیار اندک است ولی آنھا 

را بھ تشیع ابن عربی معتقد ساختھ است.

ق و این بارقھ ھا ، موارد فراوانی وجود دارد کھ نشان دھنده ی مذھب تسنن وی و بلکھ تعمّ اما در مقابل 

تعصب شدید او در آن است .

البتھ ھمین بارقھ ھای شیعی ھم قابل تأویل است وبلکھ بھ تأویل نیز نیاز ندارد چرا کھ از قواعد و 

التزامات اھل سنت خارج نیست و حتی تعدادی از آنھا از دالیل محکم بر سنی بودن وی می باشد .

ا را بر آن داشتھ است تا برای تأوییل گفتھ ھای آری خوش گمانی و طھارت روح برخی از این خوبان آنھ

عربی در پی عذرو بھانھ باشند آن ھم در مواردیکھ ھیچ کس معذور نیست . اینان گفتھ اند کھ حتی ابن
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محدث نیشابوری ، ابن فھد حلی ، قاضی نور هللا تستری ،شیخ بھایی ، فیض کاشانی و مجلسی اول بھ 

و برخی سید صالح موسوی خلخالی را نیز افزوده اند.٢.تشیع ابن عربی اعتقاد داشتھ اند

ما نمی خواھیم کھ در درستی انتساب این اندیشھ بھ آن علما تحقیق کنیم ، گرچھ این مطلب بھ نوبھ ی خود 

،بلکھ در موضوعی کھ بھ آنھا منسوب است (یعنی شیعھ بودن ابن عربی)وارد می شویم ٣جای بحث دارد

آنھا منسوب است موافق نیستیم و می گوییم :یم کھ با این اندیشھ کھ بھ و آشکارا اعالم می کن

این شخص یک سنی متعصب است کھ در پی استوار ساختن مبانی مذھب خویش ، و برانگیختن شبھھ در 

درستی تشیع می باشد و سعی دارد کھ مبانی تشیع را بلرزاند و عناصرشر را زشت جلوه دھد. این ادعا 

و در صفحات آینده روشن خواھد شد.در این تحقیق 

پیش در آمد

ی تشیع محی الدین ابن عربی سؤاالت بسیاری بھ ما رسیده است کھ آخرین آنھا سؤال زیر است.درباره

سؤال:

بسم هللا الرحمن الرحیم

سرور محقق جناب جعفر مرتضی عاملی(دامت برکاُتک) 

سالم علیکم

محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیھ و کتب دیگر کھ درباره من در کتاب ھایمان درباره ی شیخ 

ی عرافن نظری است ، مطالب زیادی خوانده ام ،و نیز نقش این شخص در پی ریزی و تحکیم علم 

عرفان برکسی پوشیده نیست و اگر نگوییم ھمھ ی عرفا ، غالب عرفا بدو باز می گردند. 

حمة هللا ، شاید در جنود عقل و جھل و یا تعلیق ایشان بر نیز در برخی از کتاب ھای آقای خمینی ر

یاد می کند و در کتاب روح مجرد نیز آمده است کھ » فصوص الحکم دیھ ام کھ از او با نام ـشیخ کبیر

».ھیچ عارفی عارف نیست مگر اینکھ دوازده امامی باشد«

می خواھد وضو را توصیف کند آن را با ھمھ ی این ھا می بینیم کھ ابن عربی وقتی کھ در فتوحات مکیھ 

مثل وضوی اھل سنت توصیف می کند ونیز وقتی درباره ی حدیث معراج و موارد دیگِر بسیاری سخن 

می گوید ، بھ گونھ ای سخن می گوید کھ از شیعھ نبود او پرده بر می دارد. آیا می توان این موارد را 

منابع باشد.ھبرشمرد یا نھ؟ امیدوارم کھ پاسخ ھمراه ب» تقیھ«
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پاسخ :

سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد.

درباره ی سؤال شما با چند نکتھ باید توجھ کرد:

بر او اینکھ آقای خمینی رحمة هللا از ابن عربی با عنوان شیخ کبیر یاد می کند اطالق لقب علمی را-١

می رساند چرا کھ ھر انسانی کھ در علمی از علوم مثل پزشکی ، ریاضیات ، نجوم ، نحو ، فلسفھ و ... 

کھ با جایگاه علمی او تناسب داشتھ باشد ، و بدین وسیلھ پیشرفتی داشتھ باشد علما القابی را بھ او می دھند 

ید ؛ مثالً اگر کسی در پزشکی صاحب او را در حدی کھ توانستھ است آن علم را بھ دست آورد می ستا

مھارت شود بھ وی پزشکی ماھر و یا دانشمند علمھ در پزشکی می گویند ؛ با صرف نظر از وابستگی 

مذھبی یا التزام دینی و یا رفتار اجتماعی او.

و از قصر با عنوان ١»عظیم الفُرس«نیز از خسرو پرویز با عنوان ( صلی هللا علیھ و آلھ)پیامبر 

یاد کرده است. » ظیم الرومع«

البتھ گاھی ممکن است کھ القاب از حقیقت بزرگ باشد یعنی بھ گونھ ای مبالغھ آمیز بر اشخاص اطالق 

شود ، و شاید انگیزه ھای مختلفی مثل چاپلوسی ، محبت صادقانھ ، شیفتگی بسیار نسبت بھ فردی و یا ... 

نیز در آن دخالت داشتھ باشد .

مطالب ، اگر علمای با تقوی از فردی بھ وسیلھ ی القاب علمی یاد کنند و او مستحق آن با توجھ بھ این 

شد ، این بدان معنا نیست کھ آن فرد عقیده ی درستی دارد و یا بھ احکام شرع و دین ملتزم است القاب بنا

ا مذھب دینی آن فرد چھ رسد بھ این کھ او را با تقوی و پارسا بدانیم ، و این القاب علمی بیانگر موافقت ب

و التزام بھ عقاید و آرای او نیست .

برای مثال شریف رضی ، ابا اسحاق صابی را کھ از نظر دینی با او مخالف است با قصیده ای مرثیھ 

گفتھ ، و مطلع آن چنین است :

أعملت من حملوا علی االعواد                           أرایت کیف خبا ضیاهُ الناِدیی 

ھوی لو خّر فی البحر اغتدی                        من وقعھ متتابَع اإلزیادِ جیلٌ 

آیا می دانی چھ کسی را بر چوب ھا(تابوت ھا) می برند؟ آیا می بینی کھ چگونھ نور محفل خاموش شد.
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بر می کوھی فرو افتاد کھ اگر در دریا بیافتد از اثر افتادن او دریا پر تالطم می شود و پی در پی کف 

آورد.

» گورباچوف«آیت هللا العظمی خمینی رحمة هللا دوراندیش و درست اندیش بود و ھنگامی کھ بھ -٢

رئیس اتحاد جماھیر شوروی نامھ ای نوشت و در آن از ابن عربی یاد کرد ، گویا ایشان بھ این نکتھ 

وده اند تا جایی کھ ماده و جوامع ، از گذشتھ تا کنون پیوستھ غرق در زندگی مادی بتوجھ داشت کھ آن 

مادی گری ، چشم آنھا شده کھ با آن می بینند و گوش آنھا شده کھ با آن می شنوند و قلب آنھاست کھ در 

تپش است. 

و استمادی گری بر اندیشھ و عقل آنھا سایھ افکنده و تدبیر امور و ھدایت آنھا را بھ عھده گرفتھ 

دی گری شکل گرفتھ است .عواطف و احساسات این جوامع ھمھ در ما

لذا امام(رضوان هللا) خواست کھ بھ این تفکر مادی ، کھ منبع تفاخر آن جوامع و پایھ زندگی آنھاست ، 

ضربھ ای آن ھم در نقطھ ضعف حقیقی آنھا وارد آورد تا مردم آن دیار را با فقدان معنویتی کھ از آن 

رنج می برند روبرو کند.

شوروی سابق ده ھا میلیون مسلمان زندگی می کنند کھ در اصول دینی خود منطقھدراز گذشتھ تاکنون 

بھ شیوه ھای صوفیھ وابستھ اند و آثار این تصوف در زندگی آنھا باقی است و خاطرات آن ، کھ پراکنده 

و کم رنگ شده ، ھنوز آنھا را می فریبد و بھ خود جذب می کند.

کھ فراوان ھم –را آورده است کھ در مسلمانان آن کشور ھمچنین شاید امام از آن رو نام ابن عربی 

اشتیاق بھ اسالم و معنویات آن را برانگیزد. ابن عربی چھره ای درخشان در تصوف است و لذا –ھستند 

با بردن نام او ھم مسلمانان و ھم کسانی را بر سر کارند با ین حقیقت روبرو می شوند کھ باید بھ چیزی 

بھ آن نیاز دارند تا نبود معنویت را کھ پایھ ی بدبختی و مصیبت آنھاست درمان کنند.بیاندیشند کھ شدیداً 

امام رحمة هللا از نزدیک ترین راه آنھا را با حقیقتی روبرو کرد کھ دیر زمانی از آن غافل بودند و از 

اند.رویارویی با آن می گریختند و شاید غرور و تکبرشان آنھا را بھ ستیز با آن فرا می خو

آری ، ایشان رحمة هللا وقتی کھ از چھره ھای درخشان عرفان و تصوف سنی یاد کرد در واقع می 

خواست کھ در عمق وجداو و احساس فطری آنھا و نقطھ ای کھ در آن ضعف داشتند با آنھا روبرو شود 

و بدین وسیلھ ضربھ ای قوی بر عمق و ریشھ ی تفکر مادی وارد آورد.
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آنھا را بھ اعتقادات ابن عربی و یا مذھب فقھی وی سوق دھد تا پایبند آن باشند چرا ایشان نمی خواست 

کھ آریاالی خمینی رحمة هللا می دانست کھ ابن عربی در میان علمای فقھ و مذھب ، جایگاھی ندارد و 

کسی بھ حساب نمی آید.

حتی گمان –حد آنھا نیستند کھ برای خود چیزھایی را ادعا می کنند کھ در –بلکھ استادان ابن عربی 

دان بزرگان شریعت و دین و اندیشھ وران سترگ مذھب حق ذکر نمی برند کھ اسم آنھا زمره ی شاگر

شود ، چھ رسد بھ اینکھ از ھمتایان آنھا بھ شمار آیند.

در ھر صورت آیت هللا خمینی بھ جد بزرگوار خود سید الشھداء علیھ السالم اقتدا کرد ، آن جا کھ 

ت دشمنان خود برگردند ،و خصلت ھای نیک عرب را بھ یاد آنھا آورد ، وسعی کرد کھ ھمت ھای حضر

آنھا و غرورشان را برانگیزد و فرمود :

وای بر شما ای آل ابوسفیان ، اگر دین ندارید و از معاد نمی ھراسید ، در دنیای خود آزاده باشید ، و « 

٢».اگر عرب ھستید بھ نیاکان خود برگردید

سیره ی ابن عربی نشان داده است کھ وی در عقیده ی خود ، بھ جانب حق وصواب پایبند نیست و -٣

چنانکھ از او خبر داده اند بھ احکام شرع و مقتضیات پارسایی و تقوا نیز التزام نداشتھ است .

برخی کتب و اینکھ برخی از علما از وی مطالبی را در زمینھ علم تصوف و عرفان فرا گرفتھ اند و یا

او را می خوانند و سخنانش را تکرار می کنند .

فرا گیرند و یا علم پزشکی را ٣این درست مثل این است کھ علم نحو را از ابن مالک و مبرد و سیبویھ 

از بزرگان آن در شرق وغرب بیاموزند.

از ائمھ ی اطھار علیھ السالم روایت شده است :

و لو عند المشرک تکونوا أحق بھا و أھلھاان الحکمة ضالھ المومن فاطلبوھا

بجویید ھر چند نزد مشرک باشد کھ شما اھل آن ھستید و بھ احکمت گمشده ی مؤمن است پس آن ر

۴آنسزاورارترید.

و در جای دیگر آمده است :

ان الحکمة تکون فی صدر الننافق ، فتلجلج فی صدره حتی تخرج ، فتشکن فی صدر المومن

ینھ ی منافق است ، و در سینھ ی او می چرخد و می چرخد تا اینکھ بیرون می آید و در حکمت گاه در س

۵.سینھ ی مؤمن می نشیند
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ما وقتی کھ در این زمینھ بھ این روایات استناد می جوییم مقصودمان معنای عام آنھاست ، تا بیان کھ 

ام جھات جھات مضمون روایت ، علوم از ھر کسی فراگرفتھ می شود ؛ و نمی خواھیم کھ با توجھ بھ تم

بر ابن عربی حکم کنیم .

در حال و ھوای ابن عربی 

ما برای اینکھ بتوانیم در جایگاه انصاف و امانت قرار بگیریم و پاسخ دقیقی بھ سخنانی کھ در مورد تشیع 

و در این بن عربی می گویند بدھیم ، باید بھ او نزدیک شویم و بلکھ بھ فضا وحال و ھوای او در آییم ،

صورت است کھ می توانیم بھ طور مستقیم بھ بررسی افکار اوبپردازیم و از خالل شواھد و سخنان و 

دالیل ، بھ حقیقت اعتقادی او و آنچھ کھ خوانندگانش را بدان فرا می خواند پی ببریم.

و این امر بحثی را در چند جھت می طلبد:

فاعیھ ھا و استدالل ھا.بخش اول : اھل بیت علیھ السالم و تشیع ، د

بخش دوم : جنون عظمت 

بخش سوم : ابن عربی شیعھ نیست 

فصل اول 

دالیل تشیع ابن عربی و نقد آنھا 

شیعھ کیست؟

فرد «در اصل بھ معنای پیروی دینی و دوست داشتن خالصانھ ی » تشیع«لغت«شیخ مفید می گوید :

(آن کھ از ١»ُھ الذی من شیعتھ علی الذی من عدوهفاستغاث«است . خداوند می فرماید : » مورد پیروی 

موسی علیھ السالم بود برضد دشمنش از او یاری خواست) در این جا تفاوت میان آن دو پیروان حضرت

و ھمانگونھ کھ در آیھ آمده دلیل تشیع استنفر را بھ صورت تفاوت در دوستی و دشمنی بیان کرده 

».اده است(پیروی) را ، دوستی و والیت قرار د

اگر بر سر این کلمھ (شیعھ) عالمت تعریف درآید بدون تردید داللت بر :«شیخ مفید در ادامھ می گوید 

پیروان حضرت امیر (صلوات هللا علیھ) می کند ، و این پیروی بدین گونھ است کھ انسان اعتقاد بھ والیت 

مامت را از کسانی کھ برای خلیفھ و امامت بالفصل آن حضرت بعد از پیامبر صلی هللا علیھ دارد و ا

شدن بر حضرت پیشی جستند نفی می کند ، ونیز اعتقاد دارد کھ آن حضرت رھبر و امام آنھاست و تابع 

٢».ھیچ یکی از آنھا (تصاحب کنندگان مسند خالفت) نیست و بھ ھیچ یک اقتدا نمی کند
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و نباشد نمی توان حکم بر تشیع شخص لذا حکم بر تشیع بھ وجود دو چیز نیاز دارد و اگر یکی از آن د

داد :

بھ شیوه ی پیروان حضرت امیر علیھ السالم والیت ایشان را داشتھ باشد ، و بھ امامت بالفصل -١

حضرت بعد از پیامبر صلی هللا علیھ نیز اعتقاد داشتھ باشد.

امامت کسانی کھ قبل از حضرت علیھ السالم خلیفھ شدند را نفی نماید.-٢

رکن دوم مھم تر است چرا کھ والیت حقیقی جز با نفی امامت دیگران بھ دست نمی آید. اظھار البتھ 

محبت و دوستی امری رایج اتس و ھزینھ ای ندارد و مردم باکمترین مناسبتی بھ آن اقدام می کنند و حتی 

را از آِن خود کھ خالفت شوند ، اما نپذیرفتن والیت کسانیبرخی قائل بھ امامت علی علیھ السالم می

کردند امری بسیار سخت و دشوار است و ھمین است کھ شیعھ ی حقیقی را از دیگران جدا می سازد.

آیا ابن عربی این دو رکن را دارد کھ بتوان بر تشیع وی بھ معنای عام حکم نمود؟ و یا او ھر دو ، یا 

نیست و نمی توان حکم بر تشیع وی نمود؟یکی را دارا

ز تشیع بھ معنای عام ف تشیعی است کھ شامل امامیھ ، جارودیھ از زیدیان و نیز اسماعیلیھ التبھ مقصود ا

می شود ؛ اما تشیع بھ معنای خاص ایناست کھ فرد دوازده امامی باشد و این امر نشانھ ھا و ویژگی ھای 

.دیگری نیز دارد کھ باید ھمگی  در یک فرد جمع شود تا حکم بر شیعھ بودن وی داده شود 

در ھر حال وضعیت ابن عربی و درست بودن یا نبودن نسبت تشیع بھوی در فصل ھای آینده معلوم 

خواھد شد.

[دالیلی کھ بر تشیع ابن عربی نقل شده است]

کسانی کھ گفتھ اند ابن عربی شیعھ بوده و تشیع خود راپنھان می ساختھ است بھ چند مورد استدالل کرده 

آنھا ، در این جا بھ این مورد اشاره می کنیم و توضیحات خود را نیز در ضمن اند. ما با توجھ بھ سخنان 

آنھا می آوریم.

در تشیع وی بھ چند چیز استدالل کرده اند:

[حملھ ی او بھ آن دستھ از علمای اھل سنت کھ قائل بھ پایان] اجتھاد [ھستند].-١

االمر علیھ السالم سعادتمندترین  [اعتقادش بھ این کھ] مردم کوفھ بھ دلیل وجودحضرت صاحب-٢

مردمانند.

[اعتقاد ابن عربی بھ] خلیفھ ی موعود[موجود].-٣
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از محی الدین عبارایت را نقل کرده اند و گفتھ اند کھ از چند جھت داللت بر تشیع او و درستی عقیده اش 

دارد. ابن عربی گفتھ است :

ترت رسول هللا و از پسران فاطمھ علیھ السالم است خداوند خلیفھ ای دارد کھ خروج می کند. وی از ع«

جد او حسین بن علی علیھ السالم است کھ میان رکن و مقام با کھ نامش با نام رسول خدا مطابقت دارد.

او بیعت می شود . درخلقت شبیھ رسول خدا صلی هللا علیھ است و درُخلق ازاو پایین تر است . 

بھره می برند مردم کوفھ اند ، وی پنج تا ھفت یا ُنھ سال زندگی می سعادتمندترین مردم کھ از وجودش 

کند. او چزی و خراج [را ازکفار دّمی] بر می دارد ومردم را با شمشیر بھ خدا می خواند و تمام مذاھب 

را از روی زمین بر می اندازد وغیراز دین خالص چیزی باقی نمی ماند. دشمنان او مردمی ھستند کھ 

ل اجتھاد تقلید می کنند چرا کھ می بینند او بر خالف رأی و فتوای ائمھ ی آنھا حکم می کند ازعلمای اھ

بنابراین بھ اجبار وکراھت و از ترس شمشیر فرمان او را می پذیرند.

عامھ ی مسلمانان بیشتر ازخواص از او خوشنود می شوند . از میان اھل حقیقت ، عارفان از روی 

ھ کھ بھ دلیل معرفت خداوندی صورت می گیرد ،با او بیعت می کند . او مشاھده ی باطنی و مکاشف

مردانی دارد کھ دعوت او را بر پا می دارند و یاری اش می کنند و اگر شمشیر برکف نداشتھ باشد فقھا 

فتوای قتل او را می دھند اما خداوند وی را با شمشیر و کرم ظاھر می کند لذا ھم از روی طمع بر کرم 

م از ترس شمشیرش حکمش را می پذیرند بدون آن کھ بدان ایمانی داشتھ باشند و در دل خالف او و ھ

حکم او را نھان دارند.

چون او بر خالف مذاھب ائمھ ی آنھا حکم می دھد معتقدند کھ او در این مورد گمراه است چرا کھ آنھا 

ھدی در عالم باقی نمانده است و خداوند معتقدند ھم زماِن اجتھاد و ھم اھل اجتھاد سپری شده است . و مجت

دارای درجھ ی اجتھاد باشد بھ وجود نمی آورد. و اما کسی کھ ادعا دارد ھبعد از ائمھ ی آنھا کسی را ک

٣».می داند ، نزد آنھا مجنون و فاسد الخیال استازطریق معرفت الھی احکام شرعی را

تدالل کرده اند:بھ چند دلیل بر تشیع محی الدین اسدر این عبارت 

اعتقاد بھ ظھرو حضرت مھدی علیھ السالم-١

ابن عربی را شیعھ می دانند. اھل سنت ھر » خداوند خلیفھ ای دارد کھ خروج می کند«بھ این سخن کھ 

ا خواھد آمد ؛ اما اعتقاد بھ یدنوعود دارند اما می گویند کھ او در آینده بھ چند اعتقاد بھ ظھور مھدی م

مھدی علیھ السالم و وجود آن حضرت ، از مختصات شیعھ ی امامیھ است .حیات امام 
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ورود بھ کوفھ -٢

این عقیده ». خوشبخت ترین مردم بھ خاطر درک ایشان مردم کوفھ اند«بھ این سخن استناد کرده اند کھ 

وفھ نیز از آن شیعھ ی امامیھ است و شیعھ معقتد است کھ آن حضرت از مکھ خروج می کند و وارد ک

می شود و از آن جا بھ سایر بالد سپاه می فرستد.

باز بودن باب اجتھاد-٣

ایرادھا و نکوھش ھایی کھ در این عبارات بر مقلدان اھل اجتھاد وارد شده است داللت بر این دارد کھ 

۴ابن عربی اھل سنت را نکوھش می کند چرا کھ آنھا می گویند اجتھاد و زمان آن بھ سر آمده است .

ین مطالب بھ چند دلیل نمی تواند دلیلی بر درستی عقیده ی ابن عربی باشد : ا

گروه ھایی از اھل سنت ھستند کھ کتاب ھایی درباره ی ائمھ ی دوازده گانھ ی شیعھ تألیف کرده اول :

اند امثال : ابن صباغ ملکی ، شبلنجی شافعی ، شبراوی شافعی ، فضل بن روزبھان ، ابن حجر ھیتمی ، 

دوزی حنفی و دیگران کھ بسیارند ، ولی آیا می توان ھمھ ی اینھا ر نیز شیعھ بر شمرد؟!قن

دوم : ابن عربیب تصریح نکرده است کھ این خلیفھ ی خدا (مھدی علیھ السالم) کھ ازآن سخن می گوید 

وی ماھرانھ در قید حیات است یا خیر ، بلھ فقط گفتھ است کھ خداوند خلیفھ ای دارد ؛ بھ چھ دلیل مدافعِ 

را بھ گفتھ ی ابن عربی افزوده است ؟!» او در قید حیات است«عبارت 

چیست؟» او پنج یا شش یا ھفت سال زندگی می کند«سوم : معنی این سخن ابن عربی کھ 

آیا مقصود این است کھ تمام عمر شریف حضرت علیھ السالم این قدر است ؟ یا مقصود این است کھ وی 

این مدت زندگی می کند ؟ عبارت ، گویای مقصود او نیست و آن را اصالح نکرده بھ عنوان حاکم ، 

است .

مکاشفات او این عبارت البتھ اگر مراد ، تفسیر دوم است و عبارت نقل شده ، مقصود او را نرسانده چرا 

ردگار ادعا می کند کھ فتوحات را بھ امر پرو–چنانکھ خواھد آمد –را اصالح نکرده مخصوصاً کھ وی 

و ارده ی الھی نوشتھ است و مضامین آن بھ شیوه ی الھام بر او امال می شده است. و ادعا می کند کھ او 

۵بخواھد دست می کشد.ھر چھ را [خدا] بخواھد می گوید و ازھر چھ او 

پس چگونھ این الھام خدایی بھ خطا رفتھ و او متوجھ این خطا نشده است تا درباره ی آن بھ پروردگارش

مراجعھ کند و اجازه ی اصالح آن را بگیرد و یا خودش آن را اصالح کند ، و یا از اصالح آن بھ علت 

عدم اذن الھی پوزش بخواھد؟
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چھارم : این کھ امام مھدی (عج) بعد از ظھور بھ کوفھ می رود و از آن جا سپاھیان خود را بھ سایر 

ھم در کتاب ھای ،ی است کھ مثل سایر روایات بالدمی فرستد ف از اعتقادات شیعھ نیست بلکھ روایت

۶شیعھ و ھم درکتاب اھل سنت آمده است . 

این اعتقاد را بھ سنی بودنش نسبت نمی دھند ؟ و یا چرا حکم بر تشیع ھمھ ی اھل سنت نمی پس چرا 

کنند . مگر نھ این است کھ این روایت رد کتاب ھای آنھا نیز آمده است ؟

بن عربی بھ کسانی کھ قائل بھ پایان اجتھادند حملھ کرده است ؛ دراین باره باید گفت :پنجم : گفتھ اند کھ ا

حتی اگر او تنھا کسی باشد کھ این انتقاد را از آنھا کرد باشد باز ھم دلیل بر شیعھ بودن ابن عربی نیست 

داللتی ندارد. بر این کھ ، چرا کھ باز یا بستھ بودن دِر اجتھاد با چیزی از عقاید شیعھ منافات ندارد مثالً 

غاصبان خالفت شایستگی دارند یا خیر .

ھمچنین از بین علمای اھل سنت او نیست کھ بھ نقد این موضوع  پرداختھ است و آن را بھ اجمال و 

تفصیل رد کرده است بلکھ شیخ آقا بزرگ تھرانی رحمة هللا آورده است کھ کسانی ھستند کھ نظر بر باز 

داشتھ اند و از ھمان قرونی کھ باب اجتھاد بستھ شد تا امروز ، بھ بستھ بودن آن نمودن در اجتھاد

) ، سیوطی (م ھـ٧٩ھـ) ، ابن اسحاق (م ۵۴٨اعتراض کرده اند از جملھ : ابوالفتح شھرستانی (م 

ھـ) .٩١١

ألیف سیوطی ، رسالھ ای بھ نام الرد علی من اخلد الی االرض و جھل ان االجتھاد فی کل عصر فرض ت

کرده کھ در مقدمھ ی آن می نویسد :

جھل بر مردم غلبھ کرده و آنھا را بھ کلی فرا گرفتھ است و حّب لجاجت ، آنھا را کور و کر ساختھ « 

است ، آنھا دعوای اجتھاد را بزرگ دانستھ اند و آن را میان بندگان زشت شمرده اند. آن جاھالن درک 

ت کفایی درھر عصر است و بر مردم ھر دوره ای الزم است کھ در نکرده اند کھ اجتھاد واجبی از واجبا

٧». ھر جایی گروھی بھ آن بپردازند

ھرکس فضل خدا را تنھا برای برخی از خلقش محدود نماید ، بر خداوند عزوجل و :«شوکانی می گوید 

یروی از کتاب سپس بر شریعت وضع شده برای ھمھ ی بندگان و سپس بر بندگانی کھ خداوند آنھا را بھ پ

».و سنت فرمان داده ، گستاخی نموده است

عالوه بر این ، علمای بزرگ دیگری نیز ھستند کھ بھ گشایش باب اجتھاد دعوت کرده اند و در مقابل 

بستھ بودن آن ایستاده اند.
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ل الدین این مقاومت در برابر بستن باب اجتھاد تا قرن ھای ادامھ داشتھ است تا حدی کھ افرادی مثل : جما

و دیگرا در برابر آن ایستاده اند.٩، سید سابق٨افغانی ، شیخ محمد عبده ، محمد رشید رضا

ششم : درباره ی آنچھ در خمورد خلیفھ ی خدا آورده ، باید گفت : اگر حتی مقصود ابن عربی از خلیفھ ، 

ھ السالم می باشد ، باز ھم امام مھدی (عج) باشد و این کھ او اکنون زنده است و فرزند امام عسگری علی

بعد از پیامبر صلی هللا علیھ دوازده خلیفھ یا امیر «دلیل بر تشیع او نیست ، چرا کھ در حدیثی آمده است : 

این حدیث اھل سنت را بھ شدت در تنگنا قرار داده است ». یا امام وجود دارند ک ھمگی از قریش ھستند

، مثل صحیح بخاری » صحاح«شده و در رأس آنھ کتاب ھای چرا کھ در اکثر کتاب ھا و مسندھا روایت 

وصحیح مسلم ، صحیح ابی داوود و مسند احمد بن حنبل و دیگران قرار دارد. بلکھ در ینابیع المودة ذکر 

شده کھ این حدیث از بیست و چند صحابی روایت شده است.

رق و غرب رفتھ اند ، امثال ابن این حدیث علمای اھل سنت را سرگردان کرده و در بیان مراد آن بھ ش

قندوزی حنفی ، شبراوی شافعی ، ابن روزبھان و صباغ مالکی ، شبلنجی شافعی ، کنجی  شافعی ، 

ھیتمی و دیگران آمده اند و عھده دار حل این اشکال شده اند آن ھم بھ گونھ ای کھ سنی بودن عمیقشان و 

دن را از آنھا دفع کند لذا بدین صورت گفتھ اند:تعصب آنھا نسبت بھ خلفا حفظ شود و اتھام شیعھ بو

ما قبول داریم کھ این حدیث بر امامان دوازده گانھ ی شیعھ تطبیق دارد کھ اولین آنھا علی علیھ السالم و 

آخرین آنھا مھدی عجل هللا است کھ خالفت آنھا و امیر و امام بودن ایشان را بھ گونھ ای تفسیر می کنیم 

یژگی ھای اعتقادی اھل سنت تناسب داشتھ باشد مخصوصاً نسبت بھ [حفظ حرمت] کھ با حفظ سایر و

ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر حاکمان . در این باره می گوییم کھ مقصود از خالفت ، خالفت تام در 

تقوی و صالحیت و کرامات است درست مثل اعتقادی کھ اھل تصوف درباره ی اولیای صوفیھ دارند و 

راتبی پایین تر از آن.یاحتی در م

کھ شیعھ ی امامیھ بھ تبعیت از ائمھ خویش بدان معتقد –معنای حیقی آن این علما در مورد امامت بھ

و نیز امامت بھ معنای حاکمیت ، می گویند کھ ابوبکر و عمر و عثمان نیز دارای آن ھستند بلکھ –است 

را دارند. این ھا بر این اعتقاد بسیار راسخند تا این افراد مقام عصمت و برترین مراتب کرامت نزد خدا 

راست خدا قرار دارد! و مواردی جایی کھ در فصل ھای بعدی خواھد آمد کھ معتقدند ابکر درعرش سمت

این قبیل کھ ذکر خواھد شد.از 

ھر مراز امروز اگر در حق ابوبکر و عدر این صورت چھ می شود اگر اھل سنت بھ خود بگویند :

را تجویز کنیم ھیچ اشکالی ندارد بلکھ مردم باید بھ صورت گسترده در این باره دست بھ کار فضیلتی

شوند و در این راه ھر چھ می توانند انجام دھند ، چرا کھ مشکل آن حدیث دشوار حل شده و ما شیعھ را 

درجھ ی کھ آنھا دارای ینبدین صورت ساکت کردیم. ما بھ پرھیزکاری و صالحیت ائمھ ایشان و ا
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اولیای تصوف ھستند ، اعتراف می کنیم و بدین وسسیلھ توانستھ ایم ھمھ ی خصوصیات اعتقاید خود و 

تسنن بھ معنای دقیق آن را حفظ کنیم.

موارد بسیار ھویداست ، از طایفھ ھای ریشھ دار در تسنن است ، درابن عربی چنانکھ از سخنانش 

وبھ سختی می توان آنھا را با حق قانع کرد ،جدی ترند کسانی کھ در حقیقت در تسنن خود سخت تر و

.د شیعھ مخالف استآورده ، مواردی ھست کھ با عقایدر ھمان بابی کھ ابن عربی این عبارت گذاشتھ را

رق دمشق فرود می آید و مھدی ی سپید و درخشان ، از آسمان در شمواردی مثل این کھ ، عیس با مناره 

و موارد دیگر.١٠نماز می خواندکسی است کھ پشت سر او

عمل نکردن بھ قیاس- ۴

از دیگر مواردی کھ با آن بر تشیع ابن عربی استدالل کرده اند این است کھ وی مانند شیعھ بھ قیاس عمل 

و غیر شیعھ ھستند کھ بھ قیاس عمل می کنند .،١نمی کند و قائل بھ آن نیست 

بر تشیع ابن عربی داللت ندارد : باید گفت کھ این مطلب نیز بھ چند دلیل ،

شافعی و ائمھ ی دیگر اھل سنت نیز بھ قیاس عمل نیم کند و قائل بھ آن نیستند پس آیا جدای از -اول 

دیگران ، شافعی شیعھ شده است؟

عربی تنھا کسی است کھ در عمل نکردن بھ قیاس موافق با شیعھ است ؛ اما این فرض کنیم ابن-دوم 

چرا کھ تشیع عقاید واصول و ارکان خاص خود را را در زمره ی شیعیان قرار نمی دھداعتقاد ، وی 

دارد کھ در رأس این ارکان نپذیرفت خالفت کسی جز امیرالمؤمنین علیھ السالم است ، و اعتقاد بھ این کھ 

اھانت و دشمنی بھ حضرت زھرا علیھ السالم امری است کھ مستوجب غضب خداوند و رسول اوست ، 

از ھر مقامی محروم است چھ رسد بھ مقام خالفت وامامت!ودشمن او

کھ بھ حضرت زھرا علیھ السالم اھانت کردند و خالفت نیالتبھ این را بگوییم کھ ابن عربی در مورد کسا

چنین اعتقاد ندارند ، و این امر در شواھدی کھ در این کتاب آورده ایم آشکار خواھد شد.را غصب کردند

. اگر این حرف ١می گویند در فقھ بھ قیاس عمل می کرده استابن جنید اسکافی کسی است کھ سوم : 

درست باشد آیا این کار او را در زمره ی اھل سنت قرار میدھد و از مذھب تشیع خارج میکند؟!

می» قیاس اولویت قطعیت«نگوییم قیاسی کھ ابن جنید بدان عمل می کرده التبھ این در صورتی است کھ 

(بھ آنھا ٢»فال تقل لھما أف«داخل می گردد ، مانند این سخن خداوند کھ : » ظھورات«باشد کھ در باب 

[حتی] (اوف مگو) کھ گفتھ اند داللت بر حرام بودن زدن پدر و مادر دارد.
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قطعیت پیدا کرده است .–شاید ھم امر بر ابن جنید مشتبھ شده و آنچھ را ظنی است 

احتمال داده اند ، وی در مناظره با اھل سنت از قیاس استفاده می کرده است تا با التبھ چنانکھ برخی 

٣.ابزار خود آنھا ، جوابشان را داده باشد

نیز منسوب بھ عمل ھب قیاس است و شاید ھم آنچھ در » حسن بن علی بن ابی عقیل«عالوه بر این 

مورد اسکافی گفتیم در مورد او صدق کند.

۴.شاذان و یونس عبدالرحمان و گروھی دیگر نیز عمل بھ قیاس نقل شده استھمچنین از فضل بن

از سخنان ابن عربی برمی آید کھ وی راضی بھ اعتراض بر عاملین بھ قیاس نبوده است و کسی -چھارم 

خواھد » فصل اول از بخش سوم«مورد در را در این مسألھ نیست. برخی عبارات صریح او در این

آمد.

شمار درن عربی وقتی کھ بر ضرورت استبعد قیاس استدالل می کند چیزھایی می گوید کھ گاه اب–پنجم 

اھانت بھ پیامبر صلی هللا علیھ قرار می گیرد، در جایی می گوید :

بلکھ خداوند سبحان او (پیامبر صلی هللا علیھ) را مورد عتاب قرار می داد وقتی کھ در قضیھ ی عایشھ «

یزھایی را] بر خویش حرام کرد ، خداوند او را با این آیھ مورد عتاب قرار داد:و حفصھ با سوگند [چ

، چرا برای خوشنودی (ای پیامبر۵»یا ایھا النبی لم تحرم ما أحل هللا لک تبغی عرضات أزواجک«

ھمسرانت آنچھ را خداوند برای تو حالل گردانیده حرام می کنی ؟)

ه ی خود بود ، و اگر کھ این دین بر رأی و اندیشھ کسی بود ، رأی و این مواردی بود کھ پیامبر بر عقید

».پیامبر از رأی کسی کھ معصوم نیست برتر است

این سخن ابن عربی متضمن تخطئھ ی پیامبر صلی هللا علیھ است و این کھ عمل پیامبر صلی هللا علیھ 

کھ در ظاھر بھ صورت عتاب الھی رأی خود او بھ شمار می آید نھ راھنمای خدا ؛ حال آن کھ این آیھ ،

آمده ، در اصل بیانگر نھایت ثنا و مدح و تکریم پیامبر صلی هللا علیھ است و خداوند خواستھ است کھ این 

عمل ، الگویی از پیامبر صلی هللا علیھ بری ما باشد .

می رسانند ھمدیگر خداوند می فرماید : این دو زن کھ بیشترین آزار و اذیت را بھ پیامبر صلی هللا علیھ

را علیھ آن حضرت یاری می دھند . این آزار تا حدی است کھ کار بھ دخالت خود خدا انجامیده است تا 

فان هللا ھو مواله و جبرئیل و صالح المؤمننی و «این دو نفر رسوا شوند لذا خداوند اعالم می فرماید : 
اوست ، و جبرئیل و صالح مؤمنان ؛ و ( در حقیقت خدا خودش سرپرست ۶»المالئکة بعد ذلک ظھیر

گذشتھ از این ، فرشتگان ھم پشتیبان او خواھند بود).
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ساختند » یک کالغ چھل کالغ«این دو ھمان ھایند کھ سر پیامبر صلی هللا علیھ را فاش ساختند و آن را 

تا جایی کھ پیامبر صلی هللا علیھ برخی از آن را دانست و از برخی رو برتابید.

توجھ نمود کھ آن حضرت با زنی این رفتار را دارد کھ ھمسر اوست و بر او حق قوامیت را دارد و باید 

پیامبرش می باشد و از خود او بر جانش اولی تر است.

این پیامبر با وجود چنان عملی ، بھترین رفتار را با او می کند و نھ تنھا از او رد می گذرد و او را می 

می رسد کھ آنچھ را حالل است بر خویش حرام می نماید تا آن زن آزار دھند ، بشخد بلکھ کار بھ جایی 

راحت و شادمان بماند و بدین دلیل خود را در محرومیت و آزار قرار می دھد.

خداوند در این آیھ میخواھد اخالق نیکو و عظیم پیامبر صلی هللا علیھ را برای ما آشکار کند لذا گویا بھ 

».چرا تا بھ این حد بردبار و بخشنده و شریف ھستی؟«د : پیامبر خویش می گوی

آیا این گونھ سخن گفتن خداوند با پیامبر صلی هللا علیھ ، مالمت او بھ حساب می آید و از شأن و مقام او 

می کاھد؟! ھرگز چنین نیست ، بلکھ این نھایت تکریم و ستایش پیامبر صلی هللا علیھ است و بیانگر مقام 

عظیم اوست ، و خصلت ھای نیکوی او را نشان می دھد تا برای ما برترین و بھترین الگو بلند و شأن

باشد.

اما ابن عربی کالم الھی را بھ گونھ ای تفسیر می کند کھ با مقصود حقیقی تناقض داشتھ باشد ، بلکھ کار 

می دھد!را بھ جایی می رساند کھ بھ پیامبر صلی هللا علیھ نسبت نقص و مخالفت با خدا را

أشعار ابن عربی در مورد جانشینی حضرت امیر علیھ السالم-۵

از دالیلی کھ برای تشیع ابن عربی آورده اند ، این اشعار او رد مورد جانشینی است :

وصی االلھ ووصت رسلھ فلذا             کان التاسی بھم من أفضل العمل

صیة دام الملک فی الدول لو ال الوصیة کان الخلق عمھ              و بالو

٧فاعمد الیھا و ال تھمل طریقتھا            ان الوصیَة حکُم هللا فی األزلِ 

و پیامبران او نیز وصیت کردند لذا پیروی از آنھا از بھترین کارھاست.خداوند وصیت کرد 

ھا برقرار اگر وصیت نبود مردم در سرگردانی فرو می رفتند ، و با وصیت است کھ حکومت در دولت 

می ماند.

پس بھ وصیت توجھ نما و راه و شیوه ی آن را رھا نکن چرا کھ وصیت حکم خداوند در ازل است).
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گفتھ اند کھ این ابیات ، تلویحاً نشانگر حسن نیت و صفای عقیده ی اوست.

در این باره می گوییم :

چرا مشخص نکرده کھ این وصی وی کھ درباره ی جانشین و وصی پیامبر صلی هللا علیھ سخن گفتھ -١

کیست ، آیا ابوبکر است یا علی ؟ و یا نفر سومی غیر این دو ؟!

نھ خداوند آن «اشاره کرده و گفتھ است : » وصی«ابن عربی در برخی آثار خود بھ صراحت بھ لفظ -٢

٨»بودرا برای پیامبرش راضی بود و نھ پیامبر صلی هللا علیھ آن را برای دخترش و وصی خود راضی

با این حال فرض کنیم کھ بدون قرینھ ، بپذیریم کھ مراد او از وصی ، امام علی علیھ السالم است اما ای 

کاش می دانستیم مراد از وصی بودن علی علیھ السالم چیست ؟!

در این مورد ظاھر کالم ابن عربی و بلکھ صریح آن ھمان اصل وصیت است کھ شارع از ھر نفر 

فاعمد الیھا و «برای ھمین است کھ ابن عربی خطاب بھ خواننده و شنونده می گوید : خواستھ است ، و 
».ال تھمل طریقتھا

لذا وی نمی خواھد بگوید کھ بر ھر مسلمانی واجب است کھ بعد از خودش بھ خالفت سفارش کند [بلکھ 

مراد او وصیت میت برای بعد از خود است].

السالم را بھ عنوان وصی توصیف می کند اما درآن موارد ابن عربی در برخی از آثارش علی علیھ

دلیلی وجود ندارد کھ اثبات کند مراد وی از وصایت ، امر خالفت یا امامت باشد. برای ھمین است کھ 

اھل سنت نھ تنھا انکار نمی کنند بلکھ بھ صراحت می گویند علی علیھ السالم وصی پیامبر صلی هللا علیھ

ا خالفت را از آن ابوبکر و عمر می دانند ، و وصایت بھاین اعتبار است کھ علی است امو آلھ و سلم

علیھ السالم در امور متعلق بھ شخص پیامبر صلی هللا علیھ مثل بدھی ھا و ودیعھ ھا و برخی از آن چھ 

بھ رفتار حضرت با فرزندانش یا دیگران است ، وصی ایشان می باشد.مربوط 

رسول خدا صلی هللا علیھ و ابوبکر فردی نیست ؛ آیا نت می گوید کھ میاخود ابن عربی بھ صراح-٣

ز پیامبر صلی هللا علیھ ابوبکر را در مقام اول می بیند؟!این داللت ندارد بر آن کھ او بعد ا

در این کتاب مواردی را از ابن عربی نقل خواھیم کرد کھ برای نشان دادن حقیقت اعتقاد او در مورد 

وعایشھ و سایر دشمنان علی علیھ السالم کافی است ؛ و البتھ این امر با احتمال معتقد بودن ابوبکر وعمر

وی بھ جانشینی علی علیھ السالم در عھده دار شدن امور مردم بعد از پیامبر صلی هللا علیھ سازگار نیست 

، مگر آن کھ وی معتقد بھ جمع أضداد باشد!
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در این ٩لی هللا علیھ بعد از خویش کسی را جانشین قرار نداد.وی بھ صراحت می گوید کھ پیامبر ص-۴

مراد او خالفت صوفیانھ است ؛ کھ در این صورت تأویلی تحکمانھ و تحمیلی ھجا نیز باید مدعی شوند ک

است کھ با ظاھر کالم او تناسب ندارد.

کھ در آن کالم اشاره یا عجیب آن است کھ مدافعان او بھ کالم مبھم ومجمل او پناه می برند و معتقدند

کھ ناگزیر بر خالف آنھاست و قابل –داللتی بر حسن نیت اوست ، در حالی کھ سخنان صرحی او را 

رھا می سازند! و اینامری شگفت است!–تأویل نیست 

حدیث منزلت-۶

در تایید تشیع ابن عربی گفتھ اند :

بھ حدیث منزلت اشاره کرده است کھ در کتاب فصوص الحکم بھ دقت » فص ھارونی«وی در عنوان 

».فص حکمٍة امامیٍة فی کلمٍة ھارونیةٍ «می گوید :

بھ نظر ایشان این عبارات داللت بر دو امر دارد :

کلمھ ی ھارونی است کھ در ظاھر کلمھ این را بھ ذھن می آورد کھ مراد حکمت طایفھ ی امامیھ -

».أخلفنی«ھمان حدیث منزلت است و لفظ 

ت خود مقام ھارونی را صریحاً با لفظ امامت آورده و بھ مخالفت علمای اھل سنت کھ وی در عبار-

١٠خالفت ھارونی را انکار می کنند توجھی ننموده است .

پاسخ می گوییم :در -

ایناستدالل نیز غریب است چرا کھ ابن عربی در آن فصل چیزی را کھ بھ این تفاصیل اشاره کند -الف

وی نھ بھ امام علی علیھ السالم اشاره کرده ، ...» . فص حکمة «عنوان أخیر یعنی نیاورده ، بجز ھمین 

، بلکھ بھ ھیچ چیزی کھ از دور یا نزدیک بر امامت » حدیث منزلت«و نھ بھ » حجة الوداع«نھ بھ 

داللت کند ، اشاره ای نکرده است.

و اھل سنت خالفت ھارون کلمھ ی امامت نزد اھل سنت بھ معنای خالفت نیز استعمال می شود-ب 

بھ این دلیل نسبت بھ موسی ، و این کھ ھارون امام قوم خود بعد از موسی بوده است را انکار می کنند ، 

کھ ھارون علیھ السالم قبل از موسی علیھ السالم فوت کرد و دیگر معنا ندارد کھ بعد از او خلیفھ باشد.

ون پیامبر نسبت بھ موسای پیامبر ، در مورد امیرالمؤمنین البتھ مراد از حدیث منزلت ، اثبات منزلت ھار

علیھ السالم و منزلت ایشان نزد رسول خدا صلی هللا علیھ است.
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امام علی علیھ السالم نسبت بھ پیامبر صلی هللا علیھ منزلت ھارون نسبت بھ موسی علیھ السالم را دارد تا 

بعد از وفات پیامبر صلی هللا علیھ ولی مراد از تشبیھ زمانی کھ امام علی علیھ السالم زنده باشد و حتی 

حضرات بھ موسی و ھارون در تمامی جھات حتی در مرگ و زندگی و برخورد با ھارون ، بھ خاطر 

پرستیدن گوسالھ ی ساختھ شده بھ دست سامری و موارد دیگر نیست .

او داشتھ باشد چرا سایر عبارات اگر روا باشد کھ این اشاره ی ابن عربی تأثیری در شناخت حقیقت -ج

صریح او ک بھ ده ھا و بکلھ صدھا می رسد ، دلیلی بر ضد آن نباشد؟! مخصوصاً کھ وی بھ صراحت 

و موارد دیگر کھ خواھد آمد.» رسول خدا صلی هللا علیھ بعد از خود جانشین قرار ندارد«می گوید 

مودت ذی القربی-٧

ده و آن را دلیل بر تشیع او گفتھ اند:این ابیات را نیز ابن عربی نسبت دا

رأیت والئی آل طھ وسیلة                              علی رغم اھل البعد یرثنی القربی 

فما طلب المبعوث اجراً علی الھدی                    بتبلیغھ اال المودَة فی القربی 

[از والیت] دورند برایم نزدیکی [بھ خدا] را والیت و محبت آل طھ را وسیلھ یا دیدم کھ برخالف آنان کھ

بھ ارمغان می آورد. پیامبر مبعوث صلی هللا علیھ در برابر تبلیغ و ھدایت خود مزدی را درخواست نکرد 

مگر مودت خویشاوندانش را.

اینابیات بھ دالیل زیر بر تشیع ابن عربی داللت نمی کند :

یت بھ اھل بیت علیھ السالم داللت ندارد و بیانگر اعتقاد بھ اول : این دو بیت جز بر اظھار محبت و وال

امامت ایشان نیست. شافعی نیز اھل بیت علیھ السالم را مدح نموده است با اینکھ شافعی قطعاً از شیعیان 

نیست.

ابی ابیالحدید معتزلی نیز ایشان را در حد غلو مدح نموده است اما پیوستھ سعی در ابطال عقاید شیعھ 

ھ است ، تا جایی کھ گاه بھ چیزھایی چنگ می زند کھ از خانھ عنکبوت سست تر است. آیا این فرد داشت

معتزلی شیعھ شده است ؟ آیا ھرکس کھ اظھار والیت ومحبت نماید شعیھ شده است؟!

و دیگر آیھ ھا ، اظھار محبت نسبت بھ ایشان علیھ السالم بر ھر ١١گذشتھ از این ، بنابر نص آیھ مودت

لمانی واجب است ، و بھ اجماع امت ، ھر کس کھ آنھا را دوست ندارد مسلمان نیست چرا کھ این ، مس

عین دشمنی با قرآن کریم است.
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دوم: اگر این دوبیت بھ معنای اعتقادی و فقھی داللت بر تشیع داشتھ باشد ، بسیاری از اھل سنت کھ اھل 

وند ، حال اینکھ اینان از ھمھ ی مردمان بھ شیعھ بیت علیھ السالم را ستوده اند داخل در شیعھ می ش

سختگیرترند و در نقص عقاید آنھا بیشتر می کوشند ، از جملھ فضل بن روزبھان و ابن حجر ھیتمی و 

دیگران.

کھ با اھل نیاگر بخواھیم ھر ستایشی از اھل بیت علیھ السالم را دلیل بر تشیع بدانیم ، باید بگوییم کسا

جنگیده اند نیز داخل شیعھ می شوند چرا کھ در تاریخ مدح علی علیھ السالم حتی از بیت علیھ السالم

زبان عمروبن عاص و معاویھ و عمر بن خطاب و ... نیز روایت شده است.

سوم : پیش از این گفتیم کھ خود ابن عربی تصریح دارد کھ پیامبر صلی هللا علیھ کسی را برای جانشینی 

ونھ تأویلی برای این کالم او مردود است ، چرا کھ سایر کلمات صریح او عدم خود معرفی نکرد و ھر گ

تشیع وی را اثبات می کند.

و برخی از مشایخ «چھارم : ما در صحت نسبت اینشعر بھ ابن عربی تردید داریم زیرا کنجی می گوید : 

١٢...»ما یعنی محمد بن العربی شیخ المحققین سروده است : رأیت آل طھ و سیلة 

شیخ جلیل شمس الدین ابن العربی سروده است : رأیت والئی آل طھ «ھیتمی نیز می گوید : ابن حجر 

«...١٣

در این مورد نکات زیر را نیز باید مورد مالحظھ قرار دارد :

وی در کتاب ھای خود اشعار فراوانی رامی آورد ولی ما در آثاری کھ از ابن عربی نزد خود –الف 

بیت ر نیافتیم.دارمی این دو 

» :ابن العربی«و دیگری » ابن عربی«دو نفر بھ نام ابن عربی وجود دارند یکی –ب 

یکی قاضی محمد بن عبدهللا بن محمد معافری اشبیلی مالکی ، ابوبکر بن العربی است کھ از حافظان 

ی باشد . حدیث و صاحب کتاب ھای العواصم من القواصم و عارضھ االحوذی فی شرح سنن الترمذی م

١۴ھـ . از دنیا رفت.۵۴٣کھ بھ مشرق سفر کرد و در سال 

دومی محمد بن علی محمد ابن العربی ، ابوبکر الحاتمی الطائی االندلسی ، معروف بھ محی الدین بن 

عربی ، و ملقب بھ شیخ اکبر می باشد کھ از بالد شام و روم و عراق و حجاز ومصر و ... دیدار کرد.

بدون الف و » ابن عربی«دوی می گوید : اھل مشرق معموالً برای محی الدین کلمھ ی و محمد قطة الع

١۵تفاوت باشد.» قاضی ابن العربی«الم را می آوردند تا میان او و 
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را آورده کھ » ابن العربی«با توجھ بھ این موارد می گوییم کھ کنجی شافعی کھ مشرقی است عنوان 

درست باشد گوینده ی این دو بیت ھمان » عدوی«و اگر حرف ھمان تعبیر وارده در صواعق است .

یعنی قاضی ابوبکر محمد بن عبدهللا بن محمد المعافری است نھ محی الدین ابن عربی.» ابن العربی«

را اطالق کرده ، و واضح است کھ لقب صاحب » شمس الدین«ھیتمی بھ گوینده ی این دو بیت لقب -ج

قرینھ ی دیگری است کھ مراد ھیتمی ، ابن عربی دیگری است یعنی با فتوحات محی الدین است و این

قاضی المافری کھ ھمان محمد ابن العربی است یا فردی دیگر غیر از این دو نفر.

از ما اھل بیت استسلمان-٨

عربی بھ سخنان او در مورد سلمان محمد (فارسی) نیز استدالل کرده اند، آن جا کھ می برای اثبات ابن

وید:گ

این گواھی پیامبر برای طھارت سلمان فارسی است ویانی کھ او از آل [هللا] است چنانکھ می فرماید : «

سلمان از ما اھل بیت است و خداوند گواھی داده کھ آنھا را پاک گردانیده و پلیدی را از آنھا دور کرده 

مجرد ھمین ملحق شدن ، . لذا جز کسی کھ مطھر و مقدس باشد بھ آنھا ملحق نمی گردد و بھاست

عنایت الھی شامل او می گردد ، حال درباره ی خود اھل بیت چھ می اندیشی کھ آنھا پاک شده اند و 

».بلکھ عین طھرات و پاکی اند

برای اثبات تشیع این فرد نمی توان بھ این سخن و امثال آن استناد جست چرا کھ :

وی خویش را نیز گر از ایشان افزون نباشد کمتر نیست.مدایح او درباره ی اھل بیت علیھ السالم ا-١

می ستاید و برای خود امور و مقامات عظیمی را اثبات می کند کھ برتر از مقامات انبیا و اوصیاست ، 

ھمچنانکھ اولیای صوفیھ را با بیش از اینھا می ستاید ، و در مدح ابوبکر و عمر و ... از مرزھای 

خیال نیز در می گذرد.

اگر او با این آیھ ، عصمت را برای اھل بیت علیھ السالم اثبات می کند ، برای عمر نیز عصمت را -٢

اثبات می کند بدون اینکھ بھ آیھ یا دلیلی استناد بجوید.

رد فصل مخصوص بھ عمربن خطاب بھ این موضوع خواھیم پرداخت.

معصوم بود اما امام نبود.عصمت [در نظر او] مالزم امامت نیست ، و چنانکھ گفتھ سلمان-٣

از نظر او مراد از اھل بیت ھمھ ی فرزندان حضرت زھرا علیھ السالم تا روز قیامت می باشند و -۴

جعفر و سلمان فارسی را نیز داخل در ایشان می کند با اینکھ از فرزندان حضرت زھرا علیھ السالم 
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گوید : آل البیت ھمان علماء و صالحان فرق می گذارد و می » اھل«و » آل«نیستند. ونیز او میان 

امتند. [این مطلب در ادامھ خواھد آمد]

او با این سخنان خود عقیده ی تشیع را خراب نموده ویا حداقل با بیان این سخنان ، از تشیع خارج گشتھ 

فقط مخصوص پیامبر صلی هللا علیھ و حضرت زھر ا » اھل بیت«است ، زیرا شیعھ معتقد است تعبیر 

یھ السالم و ائمھ علیھ السالم می باشد.عل

او تصریح دارد کھ پاک شدن اھل بیت علیھ السالم ، مانع از ارتکاب گناھان ظاھری مثل دروغ و -۵

احکام جاری می شود ، اما در آخرت این گناھان دزدی و زنا و ... نیست لذا در دنیا بر ایشان حدود و

١۶ا نمی کاھد!بھ ایشان ضروری نمی زند و از مقام آنھ

کتابی با نام : دوازده امام-٩

برخی کتابی با عنوان دوازده امام را بھ ابن عربی نسبت می دھند و این را دلیل تشیع این فرد دانستھ 

١٧اند.

در مورد این کتاب می گوییم :

م تألیف بسیاری دیگر غیر از ابن عربی نیز کتاب ھایی را در مناقب ائمھ دوازده گانھ علیھ السال-١

کرده اند کھ بدون شک ھمھ ی آنھا از علمای اھل سنت ھستند ، امثال : شبلنجی ، ابن صباغ شبراوی ، 

قندوزی ، ابن طلحھ ، گنجی و افراد دیگر .

بلکھ برخی از آنھایی کھ درباره ی ائمھ علیھ السالم کتاب نوشتھ اند از کسانی ھستند کھ با شیعھ اعالم 

طور جّدی سعی در خاموش کردن نور خد و جنگ با اولیای خدا نموده اند ، دشمنی کرده اند و بھ 

افرادی مثل ابن حجر ھیتمی صاحب الصواعق المحرقھ و فضل بن روز بھان صاحب ابطال نھج 

الباطل. روزبھان این کتاب را در رد کتاب نھج الحق نوشتھ است و تا آن جا کھ میلش کشیده دروغ و 

افترا بستھ است.

لیف این گونھ کتاب ھا درباره ی اھل بیت علیھ السالم و با موضوع ائمھ ی دوازده گانھ علیھ تأ-٢

السالم ، بھ ھدف حفظ مذھب تسنن است. ھم چنانکھ پیش از این توضیح دادیم ، حدیثی کھ اثبات می کند 

آن را پاسخ ائمھ دوازده عدد ھستند ف اھل سنت را عاجز کرده است و بھ ھر چیزی متوسل شده اند تا 

دھند. این متعصبان تنھا راه حل را این دانستھ اند کھ بگویند مراد از آن حدیث ائمھ ای است کھ مقامی 

بلند در ھدایت و تقوی و علم و صالح دارند و بھ شرط آن کھ کار بھ اعطای مقام خالفت وامامت ، بھ 
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دیث بھ اھل بیت علیھ السالم تطبیق معنای درست آن ، بھ ایشان نرسد، با این شرط اشکالی ندارد کھ ح

پیدا کند.

در درستی انتساب این کتاب بھ ابن عربی تردید وجود دارد ، مرحوم شیخ آقا بزرگ تھرانی می -٣

گوید :

المناقب کھ با عنوان دوازده امام گذشت ، بھ محی الدین بن العربی منسوب است و شاید ھم نوشتھ ی «

١٨»آمده است٧٧٧، ص ٩عیانی خضری باشد کھ در جلد 

موارد فراوان و صریحی کھ در آثار ابن عربی وجود دارد و بر تسنن او «برخی نیز می گویند : -۴

؛ در پاسخ می »و یا در اصل از او نیست و گنجانده شده استداللت می کند ، از روی تقیھ است ، 

گوییم :

دالیلی باشد کھ مؤید مذھبی است کھ بھ آن آیا تقیھ حکم می کند کھ آثار این فرد سرشار از شواھد و

ایمان ندارد ، و آیا تقیھ تا ای اندازه کھ در فصول مختلف کتاب ، مطالب ان بر پایھ مذھب تسنن باشد و 

آن را تأکید و تقویت کند؟!

اصالً چھ ضرورتی دارد کھ وی عھده دار تألیفاتی این چنین گردد ، و تمام آثار او درخدمت و تأکید بر 

درستی مذھبی باشد کھ خود بھ آن اعتقاد ندارد ؟

چرا ابن عربی تا این حد از تقیھ استفاده از آن در تمام آثارش اغراق می کند و سپس بھ یکباره تقیھ را 

از یاد می برد و کتابی درباره ی ائمھ دوازده گانھ تألیف می کند؟! کتابی کھ زندگی اش را تباه می کند 

کامل و مستقل و آشکار باشد.مخصوصاً اگر اثری مت

ذکر مناقب اھل بیت علیھ السالم-١٠

از دیگر مواردی کھ بر تشیع ابن عربی استدالل کرده اند این است کھ او در کتاب ھایش مناقب اھل 

بیت علیھ السالم را آورده است.

ھمچون کتاب گرچھ کتب محی الدین مشحون از مناقب اھل بیت علیھ السالم است «تھرانی می گوید : 

محاضرة االبرار و مسامرة االخبار ، ولی اساس مطالبش بر اصول اھل سنت است ھمچون ھمین 

فص داودی کھ ذکر شد ، واما در فتوحات مکیھ کھ آن را در مکھ تألیف نمود است چیزی کھ موافق «

١٩». اصول اھل سنت باشد نیست

می گوییم :
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از مناقب اھل بیت علیھ السالم آورده براساس اصول اھل اگر ھمھ ی آن چھ کھ در کتاب ھای خود -١

سنت است پس دلیل بر تسنن اوست ، چرا کھ روایت مناقب اھل بیت ، یا قبول و انکار آنھا جداکننده ی 

میان تشیع و تسنن نیست بلکھ اساس اصل تشییع پذیرفتن شایستگی ایشان بھ مقام خالفت بعد از رسول 

ادی است کھ پیش از ایشان خلیفھ شدند.خدا ، و بطالن خالفت افر

اگر می گوید : کتاب فتوحات مطالبی موافق اصول اھل سنت ندارد ، این گفتھ تشیع وی را اثبات -٢

نمی کند ، بلکھ برای اثبات تشیع او ، باید کتابش موافق با اصول مذھب شیعھ امامی باشد تا حداقل حکم 

شود.بر تشیع مؤلف در زمان تألیف کتاب داده

ھمچنین اگر کتاب ھای موافق با اصول مذھب سنت را بعد از این کتاب تألیف کرده باشد این خود دلیل 

او در آخر عمرش حکم می تسنن اوست ، و اگر ھم آن کتاب آخرین تألیف او باشد این مطلب بر تشیع 

البتھ انی سخن درست کند ، آن ھم با این فرض کھ این کتاب حاوی چیزی باشد کھ داّل بر تشیع اوست.

، بلکھ درست آن » در کتاب فتوحات چیزی کھ موافق اصول اھل سنت باشد وجود ندارد«نیست کھ : 

است کھ بگوییم ھمھ ی کتاب مبنی بر اصول اعتقادی آنھاست ، در فقھ و تاریخ و رجال و ... ؛ و 

ر ده ھا مورد از خود آن ما گواھی می دھد. ما در این بررسی مختصکمترین مراجعھ بھ آن بھ سخن

کتاب را خواھیم آورد کھ بر پایھ ی اصول اھل سنت نوشتھ شده است.

ھر مسلمانی ملتزم بھ ذکر مناقب اھل بیت علیھ السالم است لیکن تصریح بھ لوازم و مقتضیات انی -٣

اد بھ این کھ خمناقب ھمھ است یعنی ھمان باطل بودن خالفت خلفای پیش از امام علی علیھ السالم و اعتق

آنھا بھ حق وی تجاوز کردند وحق او را غصب نمودند.

مؤلفان کتاب ھای صحاح و سایر کتب ، مثل صحیح مسلم ، مسند احمد ، سنن ابن ماجھ و ابوداود ، 

صحیح بخاری و و دیگران ، بسیاری از مناقب ایشان علیھ السالم را آورده اند با اینکھ بھ شدت پایبند 

سنن ھستند.اصول و مناھج ت

علی علیھ السالم امام عالم-١١

از دیگر استدالل ھای ایشان عبارتی است کھ بھ ابن عربی نسبت داه اند کھ می گوید : علی علیھ السالم 

امام عالم است.

گفتھ اند کھ فیض و شعرانی می گویند کھ صاحب فتوحات بعد از آنکھ می گوید پیامبر ما صلی هللا علیھ 

و أقرب الناس إلیھ علی بن أبی طالب إمام العالم و سّر : «دیده ی وجود است گفتھ استو آلھ اولین پ
»:األنبیاء أجمعین 
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١٩(نزدیک ترین مردم بھ او علی بن ابی طالب امام عالم و سر تمام انبیاست).

می گوییم :

آورده ایم کھ و موارد دیگر» دستکاری در کتاب فتوحات«با عنوان » دفاع از ابن عربی«در فصل -١

کتاب ھای ابن عربی دستخوش تحریف شده است و مواردی را کھ مخالف مذھب اھل سنت است بر آن 

از زوشن ترین مصادیق این » علی امام عالم است«افزوده اند ، اگر این سخن درست باشد ، عبارت 

ل ندارند و سعی تحریفات بھ شمار ی رود چرا کھ اھل سنت بھ صورت حتمی و قطعی مفھوم آن را قبو

دارند آن ر برای ابوبکر اثبات کنند.

شعراین و دیگران ادعا می کنند کھ بھ کتاب فتوحات مواردی مخالف مذھب تسنن افزوده شده است -٢

، اما بھ وجود کاستی در آن قائل نیستند . علی رغم این ادعا ، عبارت منسوب بھ ابن عربی در فتوحات 

است کھ در فتوحات ، کاستی و کمبود ایجاد شده است و ظاھراً این عبارتی وجود ندارد ، و معنایش این

است کھ بھ اشتباه در مورد آن استنباط شده است ؛ کھ بھ آن خواھیم پرداخت.

آنچھ ابن عربی درباره ی ابوبکر و عمر و طلحھ و زبیر و عایشھ و حتی معاویھ ومتوکل و حجاج -٣

امامت عالم ھمان امامت بھ معنای شیعی د کھ بگوییم مقصودی وی ازآورده دیگر مجالی باقی نمی گذار

است بلکھ اگر ھم نسبت این سخن بھ ابن عربی درست باشد ، مقصود او امامتی است کھ با نشست 

ابوبکر بر عرش ، عصمت عمر ، بزرگداشت متوکل و حجاج و ... تعارض ندارد!

امبر صلی هللا علیھ و آلھ کسی را بعد از خود گفتمی کھ ابن عربی بھ صراحت می گوید کھ پی-۴

چنین تأویل کرد کھ مراد او خالفت صوفیانھ است ، چرا و نمی توان کالم او را، ٢٠جانشین قرار ندارد

علی «این تأویل است ، لذا اگر درست باشد کھ ابن عربی گفتھ است کھ شواھد و دالیل موجود خالف 

ذیریم کھ مقصود وی امامت دینی بھ معنای شیعی نیست ، بلک مقصود است بھ ناچار باید بپ» امام عالم

می کند نمی رسد . امامت صوفیھ است ، و آن ھم بھ سطح آنچھ برای خود و دیگر اولیای صوفیھ ادعا 

مقصود وی امامت بھ معنای لغوی آن است و ھدف وی تنھا بزرگداشت امام علی ممکن است بگوییم

قصود نیز با خالفت خلفا تعارض ندارد و بلکھ ھمچون امامت غزالی و رازی علیھ السالم است ؛ این م

و دیگران شناختھ می شود. در عبارت قبل گفتیم : این درجھ ای کھ وی برای امامت علی علیھ السالم 

قائل است بھ حد آنچھ برای خود و دیگر اولیای صوفیھ ادعا می کند نمی رسد. یادآور می شویم کھ وی 

ردجات نبوت بدون تشریع را ادعا دارد و عجیب تر این کھ ، بر آن اصرار دارد ؛ کھ بھ آن برای خود

خواھیم پرداخت.



٢٨

را از کجا آورده اند ؟ در فتوحات مکیھ چیزی غیر از این »« امام عالم«قطیفی و فیض عبارت -۵

آمده است. ابن عربی گفتھ است:

و نور خویش را بھ مصباح تشبیھ ٢١»شکاٍة فیھا مصباحمثل نوره کم«خداوند بلند مرتبھ می فرماید: «

(غبار یا فضا) جز حقیقت محمد صلی هللا علیھ و آلھ کھ عقل نامیده می شود » ھبا«کرده است و در آن 

ھیچ چیز برای خداوند مقبول تر نبود ، چرا کھ محمد سرور کل جھان بود و اولین پدیده ی وجود. او از 

با و حقیقت کلی. وعنی اودرھبا بھ وجود آمد و عین او در ھبا بھوجود آمد و آن نور الھی بود و از ھ

عین عالم [نیز] از تجلی او بھ وجود آمد و نزدیک ترین مردم بھ او علی بن ابی طالب و اسرار تمام 

٢٢». انبیاء بود

سرور کل جھان پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ«است ، بلکھ آمده » علی امام عالم«در فتوحات نیامده کھ 

».است

شعراین این فقره را از فتوحات نقل کرده اما ذکر نکرده کھ این کلمھ منسوب بھ امام علی علیھ السالم 

است ، اگر چھ عبارات وی نیز با عبارات فتوحات تفاوت دارد ، وی می گوید :

حی الدین می گوید پیامبر صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم مبدأ ظھور عالم و اولین موجود بود شیخ م«

هللا عنھ) بود کھ جامع اسرار تمام ینزدیک ترین مردم بھ ایشان و بر آن ھبا ، علی بن ابی طالب (رض

٢٣».انبیاست

وی جامع اسرار «است نیامده ، حتی عبارت » علی امام عالم«ھمچنانکھ در این فقره عبارت -۶

پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ نزدیک است ھمان علی آنکھ بھ «نیز نیامده ، بلکھ آمده است کھ : » انبیاست

٢۴و میان این دو کالم ، تفاوت بسیار است.»است و اسرار انبیا

رانیز بیفزاییم کھ از نظر ابن عربی صرف نزدیکی علی علیھ السالم از حیث ظھور در باید این نکتھ -٧

آلھ افضل است چرا کھ آدم پیامبر علیھ وجود ، بھ این معنا نیست کھ وی بعد از پیامبر صلی هللا علیھ و

السالم ابوالبشر است اما از ابراھیم پیامبر علیھ السالم و یا پیامبر اعظم ما صلی هللا علیھ و آلھ افضل 

نیست.

و نیز باید افزود کھ از نظر ابن عربی افضلیت بعد از رسول خدا صلی هللا علیھ وآلھ از آِن ابوبکر است 

می گوید کھ میان پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ و ابوبک کسی نیست . ھمچنین چرا کھ وی بھ صراحت

سایر مواردی را کھ او درباره ی ابوبکر می آورد داللت دارد بر این کھ مراد وی از نزدیکی علی علیھ 

السالم بھ پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ از حیث نسب است نھ فضل .



٢٩

ا از سخنان ابن عربی استنباط کرده اند در حالی کھ ابن عربی در پایان می گوییم کھ این عبارت ر

پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ را این گونھ توصیف کرده کھ وی سرور کل جھان است ، و سپس گفتھ است 

کھ نزدیک ترین مردم بھ او علی بن ابی طالب است ؛ اما ایشان از تعبیر نزدیک بودن علی علیھ السالم 

علیھ و آلھ امامت و سروری او برای عالم را نیز استنباط کرده اند.بھ پیامبر صلی هللا

چنین استنباطی از کالم ابن عربی درست نیست ضمن این کھ اگر ابن عربی پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ 

را بھ پیامبری توصیف کند باز ھم نمی توان این مقام را برای نزدیک ترین مردم بھ او نیز اثبات کرد.

اشاره بھ حدیث غدیر-١٢

سخن ابن عربی درباره ی غدیر را دلیل تشیع او دانستھ و گفتھ اند:

و در رسالھ ی مشھوده ی خود از ذکر ایمان بھ امامت خلفا اعراض نموده و اشارات لطیف بر وجود «

کھ اعتقاد بھ امور واقعھ در روز غدیر کھ از آن جملھ تعیین خالفت حضرت امیر است فرموه تا آن جا

گفتھ :

خویش ، در میان تمام کسانی کھ از پیوانش بودند ایستد و خطبھ خواند و یادآوری کرد و و در حج وداعِ 

بیم داد و بر حذر داشت و وعده ی پاداش و عذاب داد تا اینکھ گفت : آیا رسالت خود را ابلغ کردم؟

٢۵»گفتند : ای رسول خدا ابالغ کردی ، پس گفت : خداوندا گواه باش!

می گوییم :

چھ بسا علت رویگردانی از او از ذکر ایمان خود بھ امامت خلفا این باشد کھ مناسبتی نبوده کھ بیان -١

ایمان بھ خلفا را اقتضا کند ، و [عدم ذکر ایمان بھ امامت خلفا] بھ این خاطر نبوه کھ بھ امامت ایشان 

اعتقادی نداشتھ است.

ت و تفاصیل آن در یک کتاب ، دلیل بر التزام مؤلف آن بھ مضمون ذکر واقعھ غدیر با تمام جزئیا-٢

این واقعھ ، آن ھم بنا بر تفسیر شیعھ ی امامی نیست! چرا کھ بسیاری از علمای سنت این واقعھ را در 

کتاب ھای خود آورده اند در حالی کھ بر تسنن خود باقی مانده و سعی در تأویل آن و خروج از تبعات 

نموده اند.التزام بھ آن 

پیش از این گفتیم کھ مشتاقان ثبات تشیع ابن عربی گفتھ اند کھ وی برخی از کتاب ھای خود را از 

مناقب اھل بیت علیھ السالم مشحون ساختھ است ، اما اساس مطالب وی بر طبق اصول اھل سنت است.



٣٠

فتھ است ، و این سخن ما یقین داریم کھ وی در سخن ازحدیث غدیر نیز بر ھمان شیوه ی تسنن پیش ر

بنابر دالیل وشواھدی است کھ بر تسنن وی می یابیم ، کھ بھ صدھا و یا بیشتر ھم می رسد.

آیا ابن عربی ھنگامی کھ از قضیھ ی غدیر سخن می گوید مضامین صحیح را کھ بھ امر امامت -٣

دیث ثقلین و سایر احادیث داللت دارد بھ صراحت بیان می کند ، و دستی در آنھا نمی برد؟! چنانکھ با ح

انجام داده است؟! 

در پاسخ باید گفت کھ وی این گونھ عمل نکرده و بھ صارحت نام علی علیھ السالم را نیاورده است و 

در کالم خود جملھ ای را گنجانده است کھ بھ موضوع امامت ھیچ ربطی ندارد( بھ کالم ابن عربی کھ 

پیش از این آمده مراجعھ شود).

این سؤال ھمچنان باقی است کھ چگونھ تنھا آن اشارات ضعیف و سست را برای اثبات تشیع وی اکنون 

کافی می دانند اما این موارد عظیم وانبوھی کھ پافشاری او را در تسنن بھ صراحت بیان می کند ، 

ی ، د سست و بی پایھ اھنادیده می گیرند یعنی مواردی کھ برای تشکیک در داللت و درستی چنین شوا

کافی است.

حت می گوید کھ پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ کسی را بعد از خود راچنانکھ گفتیم ابن عربی بھ ص-۴

برای جانشینی معرفی نکرد ، پس چگونھ اشاره کردن وی بھ حدیث غدیر دلیل بر تشیع اوست؟

فیانھ کسی را ممکن است ادعا شود کھ مقصود ابن عربی این است کھ پیامبر بھ عنوان والیت صو

جانشین خود نکرد. ما پیش از این بھ آن اشاره کردیم و گفتیم کھ این تأویلی سرد و خنک است و 

یھ بر آن تکیھ بھ امری فاسد می باشد. ما در این تحقیق دالیل کتجارت با آن تجارتی زیان آور است وت

یزار است.و شواھدی آورده ایم کھ نشان می دھد ابن عربی از تشیع رویگردان و ب

یاد کرده است» فالنی«ابن عربی از علی علیھ السالم بھ تعبیر -١٣

٢۶:و سوره ی فاتحھ گفتھ است» بسم هللا الرحمن الرحیم«گفتھ اند کھ ابن عربی در شناخت اسرار 

یا رد رحیم ، رمز لیالی عشر است و دونقطھ ، شفع ھستند ، و الف نیز وتر است. و مالکیت اسم «

است کھ ھمان غیب ملکوتی است و » واللیل اذا یسر«ر است و معنای باطنی و جبروتی آن رحیم ، فج

دو نقطھ کھ یکی بعد از میم و دیگری بعد از الف آمده بھ ترتیب یعنی وجود عالمی کھ بھ سوی ایشان 

» دمّحم«است ونقطھ ای کھ بھ دنبال الف  آمده » فالنی«فرستاد. و نقطھ ای کھ بھ دنبال میم آمده 

٢٧». است



٣١

علی علیھ السالم است چرا کھ تنھا اوست کھ » فالنی«جا گفتھ اندکھ مقصود ابن عربی از در این 

مناسب است درباره ی وی تقیھ شود.

می گوییم :

چاپ دار صادر آمده کھ افست از دارالکتب العربیھ ١١٠، ص ١در متنی کھ در فتوحات مکیھ ج -١

ه :الکبری درمصر است ، چنین آمد

...».و نقطھ ای کھ پس از آن آمده ابوبکر (رض) است «

این عبارت از مواردی نیست کھ [جناب تھرانی] مدعی جعلی بودن آن است چرا کھ در مواردی ادعای 

دست بردن در فتوحات را کرده اند کھ مخالف عقیده ی اھل سنت است.

می پذیرد.را ن» علی«قرینھ ی موجود در خود کالم در تقدیر گرفتن -٢

٢٨چرا کھ کالم چنین است :

» مّحمد«و نقطھ ای کھ بھ دنبال آن آمده ابوبکر(رضی هللا عنھ) است و نقطھ ای کھ بھ دنبال الف آمده «

ھنگامی کھ بھ ھمراه خویش «صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم است و باء برآن دو خیمھ زده سات مانند غار 

زیرا و با صدقش واقف بود و محمد علیھ السالم در حالی ٢٩»تمی گفت اندوھگین مباش کھ خدا با ماس

کھ وی در آن وقت بر آن حال بود ،واقف با حق بود ، پس  او حکیم است ، مانند آن کاری کھ روز 

جنگ بدر در دعا و زاری کرد و بوبر از آن ، بانگ و فریاد می کرد ، زیرا حکیم کسی است کھ حق 

رد.مواطن را بھ تمامی بھ جا آو

ین روی ابوبکر قیام در حال پیغمبر صلی هللا علیھ [وآلھ] و چون اجتماع دو صادق با ھم جایز نبود از ا

وسلم نداشت و بر صدق خویش پایداری کرد و اگر در آن موطن پیغمبر صلی هللا علیھ [وآلھ] و سلم 

آلھ] وسلم مقام داشت ، می نبود و ابوبکرحاضر بود مسلماً در آن مقامی کھ رسول خدا صلی هللا علیھ [و

ایستاد زیرا در آن جا کسی از او برتر نبود کھ وی را از آن مقام پوشیده دارد ، پس او صادق آن وقت 

و حکیم آن بود و ھرچھ جز وی تحت حکم او بود.

و چون نقطھ ی ابوبکر بر آن دو طالب نظر افکند [اثر آن دو] اندوھگین شدن بر او (پیغمبر) و گفت : 

ان هللا معنا : خدا با ما «و در پی اندوھگین شدن [بر پیغمبر] گفت : » تحزن : اندوھگین مباشال«

٢٩».ھمانطور کھ بھ ما خبر رسیده است» است

و سخن بھ ھمین منوال و با محوریت ابوبکر و نھ امام علی علیھ السالم ادامھ می یابد.
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بھ برکت اھل بیت علیھ السالم انند آتش بر ایشانموحدان درآتش باقی نمی مانند و اگر در آن باقی بم«

٣٠»و سالمت می شوددسر

و می گوید کھ این مطلب داللت بر آن دارد کھ قلب ابن عربی سرشار از محبت اھل بیت علیھ السالم 

است تا جایی کھ ایشان را آنقدر مؤثر می داند کھ آتش بھ برکت ایشان سرد و سالمت می گردد.

می گوییم :

وی برای ابوبکر و عمر و سایر اولیای صوفیھ برکت ھا و مقام ھای عظیمی را اثبات می کند کھ -١

برخی را نھ برای اھل بیت علیھ السالم و نھ غیر ایشان اثبات نمی کند.

بھ اھل بیت علیھ السالم چیزی است کھ بنابر نص قرآن بر ھر مسلمانی واجب محبت وی نسبت -٢

چھ خواستھ شده ، نیست بکلھ مطلوب خداوند آن است کھ بھ امامت ایشان معتقد است ، و این ھمھ ی آن 

کھ حق آنھا راغصب کردند ر اعالم داریم . نیباشیم و ب صراحت عدم درستی امامت غیر آنھا و کسا

این کھ ابن عربی چنین برکت ھای عظیمی را برای اھل علیھ السالم اثبات می کند دلیلی بر اعتقاد وی 

ھ ی دیگر محبت (تبری) نیست.بھ جنب

ھر مؤمین رد روز قیامت قادر بر شفاعت است تا آن جا کھ یک مؤن گاه برای امتی بزرگ شفاعت -٣

حتی اگر بھ بزرگی قبیلھ ی ربیعھ و مَضر باشد ، اما این مقام ھا بھ معنای اثبات مقام امامت می کند

برای شافع نیست.

یعیان و دوستداران خود شفاعت می کند با اینکھ مقام امامت حضرت زھرا علیھ السالم نیز برای ش

ظاھری را ندارد. البتھ ایشان مقامی از نوع دیگر دارد کھ شراکت ایشان را در حفظ دین و امت و 

ھدایت و مواظبت از آن اقتضا دارد .

و در مورد امام جماعت نیز روایت آمده کھ ائمھ ی شما شفیعان شمایند.

احادیث متنوع و بیسیار دیگری نیز در مورد شفاعت آمده است.غیر از این ھا 

فصل دوم 

اھل بیت علیھ السالم چھ کسانی اند 

و حقیقت عصمت آنھا چیست؟

بزرگ ترین و مھم ترین دلیلی کھ بر تشیع ابن عربی می آورند ، سخنان وی در مورد آیھ ی تطھیر 

و او راجزء اھل بیت بھ حساب آورده است.است و آنچھ کھ در مورد سلمان محمدی (فارسی) گفتھ
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ھنگامی کھ ما این گونھ سخنان وی را بازنگری می کنیم درمی یابیم کھ ابن عربی بھ ھمان اندازه کھ 

در صدد نفی عصمت از اھل بیت علیھ السالم است در صدد اثبات آن نیست ، بلکھ وی نھایت سعی 

ویت عقاید شیعھ را از بین ببرد. او برای این کار دو خود رامی کند تا داللت این آیھ ی شریفھ برتق

ادعای بیھوده مطرح می کند کھ مخالف بدیھیات است و حتی آدم داغ دیده را بھ خنده وا می دارد:

ادعای اول : مراد از اھل بیت علیھ السالم ائمھ ی اطھار نیست بلکھ شامل جعفر و سلمان ، و نیز تمام 

می شود.اوالد فاطمھ تا روز قیامت

مقصود از آل «تفاوت ایجاد کند لذا می گوید : » آل بیت«و » اھل بیت«ابن عربی سعی می کند میان 

و در انی ادعا » بیت ھمھ ی ذریھ ی پیامبر تا روز قیامت و یا صالحان از تمام امت و یا ... ھستند

آشکارا می کوشد تا کسی خالف این را گمان نبرد.

ر مانع انجام گناه نیست حتی گناھانی مثل سرقت ، زنا ، شرب خمر ؛ لذا انجام ادعای دوم : آیھ ی تطھی

دھنده ی آنھا مستحق مجازات در دنیاست ، اما این گناھان در آخرِت وی اثری ندارد و بخشوده می 

شود مانند گناھان اھل بدر ... ؛ چنانکھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ منسوب است کھ بھ اھل بدر فرمود : 

ھر کار می خواھید بنید کھ بر شما بخشودم.

درمقابل این سخنان در مورد مصادیق آیھ ی تطھیر ، ابن عربی برای کوچک ترین اولیای صوفیھ 

نیز مدعی عصمت است! بلکھ برای دشمنان اھل بیت » عمربن خطاب«ادعای عصمت دارد و برای 

علیھ السالم برترین مراتب کرامت و طھارت راقائل است.

واردی را کھ در این فصل می آوریم این حقیقت را نشان می دھد و سعی داریم بی ھیچ تعلیقی آنھا را م

بیاوریم.

گناھان معصوم بخشوده شده است!

ابن عربی می گوید :

بدان کھ بندگانی از خدا ھستند کھ خداوند بر گناھانی کھ برای آنھا مّقدر کرده آگاھشان می سازد، لذا «

سبت بھ خدا ، بھ سوی آن گناھان می شتابند تا ھر چھ زودتر توبھ کنند، و این گناھان از شدت حیا ن

پشت سر آنھا می مانند و از ظلمت شھود آنھا آسوده اند و آنگاه کھ توبھ کنند آنھ را مشاھده می کند ، کھ 

بھ ھر مقدار کھ بوده بھ حسنھ تبدیل شده ...

دا نمی کاھد زیرا وقوع اینھا از چنین افرادی شکستن حرمت و مثل چنین چیزی ، از منزلت آنھا نزد خ

الھی نیست بلکھ بھ واسطھ ی نفوذ و اجرای حکم قضا و قدر درباره ی آنھاست و خداوند می فرماید : 
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(تا خداوند گناھان گذشتھ و آینده ی تو را بیامرزد) لذا )١(»لیغفر لک هللا ما تقدم من ذنبک و ما تأخر«

)٢(وقوع گناھان پیشی گرفتھ است.مغفرت الھی بر 

این آیھ وجھی را درباره ی معصوم نشان می دھد [غیر از وجھی کھ برای عموم است] و آن این کھ 

وی از گناھان محفوظ است، و گناھان در پی اویند اما بدو نمی رسند ، پس ھرگز گناھی از او سر نمی 

زند ، واو را از گناھان پوشیده داشتھ اند.

ھ او از عقوبت محفوظ است و عقوبت بھ او نمی رسد چرا کھ عقوبت ناظر بھ محل ھای گناھان یا اینک

و خداوند از بندگان ھر کھ را بخواھد پوشیده می دارد ، بدین گونھ کھ از عقوبت نمودن و است ، 

مؤاخذه ی او در می گذرد.

، خواه گناه انجام عملی باشد و وحالت اول کامل تر است . پس آمرزش از قبل بر وقوع گناه پیشی دارد

خواه ترک آن ، پس از او جز حسنھ سر نمی زند ، وحسنھ را مشاھده می کند.

از بندگان خدا کسی ھست کھ در نفس األمر و واقع  ، جز آنچھ کھ برایش مباح شده انجام نمی دھد. کھ 

باشد، چون در شرع این خصوص ھمین شخص است ، و ین در میان اھل هللا نزدیک ترین [راه] می

، » ھرچھ می خواھی انجام ده کھ تو را آمرزیدم«آمده کھ خداوند در حالت خاص بھ بنده می فرماید : 

این ھمان مباح است ؛ و ھرکس مباحی را انجام دھد ، خداوند او را بدان مؤاخذه نمی کند ، اگرچھ در 

ص ، معصیت نیست .نظر عموم در ظاھر معصیت باشد ، و آن در شرع ، درحق این شخ

صلی هللا علیھ[وآلھ] وسلم درباره ی اھل -معاصی اھل بیت ھم نزد خدا از این قبیل است ، رسول خدا

چھ می » وما یدریک ! لعل هللا قد أطلع علی أھل البدر فقال: إفعلوا ما شئتم فقد غفرُت لکم«بدر فرمود: 

شما را ھ: ھرچھ می خواھید انجام دھید کدانید ! شاید خداوند بر اھل بدر آگاھی یافتھ پس فرمود 

آمرزیدم.

و در حدیث ثابت آمده : بنده ای گناھی انجام می دھدمی می گوید : پروردگارا! از من درگذر! خداوند 

می فرماید : بنده ام گناھی کرده و دانستھ ک پروردگاری ھست کھ از گناه در می گذرد و بھ گناه 

گناه کرده است. تا اینکھ در مرتبھ ی چھارم یا در سوم می فرماید: مؤاخذه می کند ، سپس برگشتھ و 

ھر چھ می خواھی انجام بده کھ تو را آمرزیدم.

پس تمامی آنچھ را کھ بر وی ممنوع کرده بود برایش مباح می گرداند تا آنکھ جز آنچھ کھ فعلش برای 

انی بھ گناه نمی رود ، واگر ما بھ سبب او مباح می باشد انجام ندھد. بنابراین ، نزد خداوند برای او زب

جھلمان کسی را کھ صفت و حکمش نزد خدا وارد نمی سازد .
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پس ھر کھ حالتش این است جز آنچھ را کھ انجام یا ترکش برای او مباح شده انجام نمی دھد. زیرا حکم 

یھ] حال آن کس است ، بنابراین حال اھل کشف ، بنابر اختالف احوالشان ، [شبمترتبشرع بر احوال 

کھ حالش (حال اھل کشف) از او پوشیده شده است ، نمی باشد.

پس ھرکس بین آن دو برابری قائل باشد درآنچھ بدان حکم کرده تعدی و تجاوز نموده است ... آیا 

نمی بینی کھ وقتی ناگریز شد مردار بر او حرام نیست درحالی کھ مردار ھیچگاه بر غیر مضطر را 

ت. این ظاھر شرع است بنابراین احکام شریعت ھا مترّتب بر احوالند و ا درباره ی مضطر حالل نیس

٣».آن کس کھ حالش را نمی دانیم ، اگر گمان نیک داشتھ باشیم ، اشکالی نمی یابیم...

آل البیت چھ کسانی ھستند ؟

ابن عربی می گوید :

ک اویند. و خواص انبیا و آل و بدان کھ در لغت عرب آِل مرد، ھمان خویشاوندان خاص و نزدی«
۴»ایشان ھمان صالحان ھستند یعنی عالمان بھ خدا و مؤمنان

و نیز می گوید :

و معلوم است کھ آل ابراھیم از پیامبران و رسوالن ، کسانی ھستنتد کھ بعد از اویند مثل اسحاق و «

کھ نشان دھنده ی نبوت یعقوب و یوسف ، و انبیا و رسوالنی کھ از نسل ایشان با شریعت ھای آشکار 

ایشان نزد خداست ، می آیند.

رسول خدا صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم خواست کھ امت خویش را کھ ھمان آل او یعنی علمای صالح 

ھستند بھ مرتبھ ی نبوت نزد خدا ملحق سازد اگر چھ ایشان شریعت نداشتند اما نوعی از تشریع را 

».برای آنھا باقی گذرد

مھ دارد] تا اینکھ می گوید :[این سخن ادا

پس ما یقین داریم کھ در این امت کسانی ھستند کھ درجھ ی ایشان بھ درجھ انبیاء می پیوندد البتھ «

».درنبوت نزد خداوند نھ در تشیع

و در ادامھ می گوید :

ر امت ھای پس خداوند پیامبرش صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم را این گونھ اکرام کرد کھ آل او را گواه ب«

انبیا قرار داد ھمچنانکھ انبیا را گواھان بر امت ھای خویش قرار داد و زان پس این امت یعنی علمای 

آن را بھ وضع اجتھاد (اجتھاد کردن) در احکام برای آنھا ممتاز کرد. حکمی را کھ آنھا از طریق 



٣۶

و طاعت فرا می خواند ، مانند اجتھاد بدان رسیدند و از طریق آن مجتھدین و مقلدان آنھا را بھ بندگی

حکم شریعت انبیا و مقلدین ایشان قرار داد.

و مثل این برای امت ھیچ پیامبری وجود ندارد ، خداوند وحی علمای این امت را در اجتھاد آنھا قرار 

لتحکم بن الناس بما «فرموده است : –صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم –است چنانکھ بھ پیامبرش داده 

(تا میان مردم بدانچھ خداوند بھ تو نشان داده است حکم کنی) ومجتھد نیز چنین است یعنی ۵»هللاراک

جز بھ آنچھ خداوند بھ وی نشان دھد حکم نمی کند. اینھا نفخھ ھایی از تشریع است کھ عین تشریع می 

نبوت نزد خدا را باشد. پس آل محمد صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم کھ ھمان مؤمنان امت اویند مرتبھ ی

ھمین اجتھاد دارند کھ در آخرت ظاھر می گردد و برای این نبوت در دنیا حکمی نیست جز بھ مقدار
مشروع ، لذا در دین و احکام اجتھاد نمی کنند جز با دستور مشروع نزد خدا.

عفر و و اگر اتفاق افتد کھ یکی از اھل بیت دارای این علم و اجتھاد باشد مثل حسن و حسین و ج

دیگران ، میان اھل وآل جمع کرده است (یعنی ھم اھل بیت است و ھم آل) پس مپندار ک آل محمد 

صلی هللا علیھ[وآلھ] و سلم ھمان اھل بیت خاص اویند ، چرا کھ نزد عرب چنین نیست و خداوند نیز 

٧».کھ مراد خواص اویند۶»أدخلوا آل فرعون«فرموده است 

با انجام گناھان کبیره منافات ندارد!عصمت اھل بیت علیھ السالم

با توجھ بھ آیھ ی قرآن ، می ابن عربی درمورد عصمت اھل بیت علیھ السالم و پاک گردانیدن آنھا 

گوید:

شرفاء یعنی تمام اوالد فاطمھ[علیھ السالم] وھرکس از اھل بیت[علیھ السالم] است مثل سلمان فارسی ، «

آیھ می شوند. ایشان بھ خاطر  شرف محمد صلی هللا علیھ[وآلھ] تا روز قیامت داخل حکم مغفرت این

وسلم و عنایت خداوند بھ او ، بھ طور اختصاصی از جانب خدا پاک شده اند. وحکم این این شرف جز 

در سرای آخرت برای اھل بیت [علیھ السالم] ظاھر نمی گردد و ایشان درحالی  محشور می شوند کھ 

کسی از آنھا مرتکب گناھی شود حد بر او جاری می گردد ، مثل فرد ار در دنیبخشوده شده اند ، اما اگ

گردد و مذمت بخشش ، حّد بر او جاری میتوبھ کننده کھ زنا یا دزدی یا شرب خمر کرده و با وجود 

وی ھم جایز نیست ؛ و بر ھرکس کھ بھ خدا و بھ آنچھ نازل کرده ایمان دارد واجب است کھ این سخن 

رباره ی اھل بیت[علیھ السالم] را تصدیق کند : [لیذھب عنکم الرجس أھل البیت و یطھرکم خداوند د

.(تا پلیدی را از شما اھل بیت ببرد و شما را بھ تمامی پاک گرداند.)٨تطھیراً]

و معتقد باشد کھ خداوندتمامی گناھانی را کھ از اھل بیت سرزده است می بخشد لذا ھیچ مسلمانی حق 

٩».ا را مذمت نمایدندارد آنھ
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خالصھ ی آنچھ گذشت

از آنچھ گذشت مطالب بسیاری آشکار می گردد کھ در این جا بھ ذکر چند مورد اکتفا می کنیم :

ابن عربی می گوید کھ مراد از اھل بیت علیھ السالم ھمھ ی فرزندان فاطمھ تا روز قیامت می باشند -١

ا اینکھ این دو از فرزندان فاطمھ علیھ السالم نیستند ؛ و و جعفر و سلمان را نیز داخل ایشان می کند ب

فرق می گذارد ومی گوید کھ مراد از آل بیت علیھ السالم گاه » آل«و » اھل«سپس میان دو کلمھ ی 

مؤمنان است محمد صلی هللا علیھ می باشند وگاه علما و مخلصان ھستند ، و دیگر بار می گوید کھ اھل 

لیھ می باشند وگاه علما ومخلصان ھستند ، و دیگر بار می گوید کھ اھل بیت بیت پیامبر صلی هللا ع

١٠پیامبر صلی هللا علیھ کسانی اند کھموصوف بھ صفت اویند. 

وی ادعا دارد کھ عصمت ال بیت علیھ السالم مانع از انجام دروغ و دزدی و زنا و شراب خوردن -٢

در این صورت چاره ای از اجرای حّد بر ایشان کبیره نیست ، و حکم می کند کھ و سایر گناھان 

ومجازات آنھا در دنیا نیست لیک این گناھاِن آنھا در آخرت بخشوده شده است .

وی ھمچنان کھ بھ عصمت ائمھ علیھ السالم معتقد است ، بھ عصمت اولیا کھ آنھا را پیامبران تلقی -٣

پیامبرند.می کند نیز قائل است و اشاره می کند کھ آنھا ھمان آل

اما کھ درباره ی اھل بیت علیھ السالم این سخنان را می گوید در حق عمر بن خطاب آزادانھ و بھ طور 

مطلق سخن می گوید و معتقد بھ عصمت اوست و احتمال ارتکاب ھیچ گناھی را بھ او نمی دھد چھ 

کبیره چھ صغیره!

است کھ عمر درباره پیامبر ھذیان می ماجرای برخورد عمر با پیامبر در ھنگام بیماری اش معروف 

و نیز رفتار وی با حضرت زھرا علیھ السالم وھجوم بھ آن ١١گوید و یا درد بر وی غلبھ کرده است.

حضرت و زدن و سقط جنین ایشانو موارد دیگر مشھور و معروف است ، عالوه بر این ، مواضِع او 

عربی بھ ھیچ یک از اینھا و یا موارد غیر آن اشاره نسبت بھ امام علی علیھ السالم نیز معلوم است. ابن 

نکرده است با اینکھ اینھا ھمھ از روز روشن ترس است.

تجاھل نسبت بھ اھل بیت علیھ السالم!

علی رغم آنچھ درباره تشیع ابن عربی ادعا می کنند ، ما می گوییم بھتر است کھ این فرد را از کسانی 

یھ السالم خود را بھ تجاھل می زند، نھ این کھ او را از شیعیان و برشماریم کھ نسبت بھ اھل بیت عل

پیروان اھل بیت علیھ السالم برشماریم زیرا بزرگداشت وی نسبت بھ دشمنان اھل بیت علیھ السالم می 
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آورد قابل مقایسھ نیست! مراجعھ بھ کتاب ھای وی مثل فصوص الحکم و فتوحات مکیھ کافی است تا 

کارا در یاد کردن از اھل بیت علیھ السالم نسبت بھ غیر ایشان اھمال می کند.نشان دھد کھ وی آش

بلکھ وی می گوید کھ اھل بیت علیھ السالم کھ از جملھ ی ایشان علی و حسن و حسین [علیھ السالم] 

و ذکر نمی کند کھ این موارد در حق خلفای ١٢ھستند گاه مرتکب زنا و دزدی و شرب خمر می شوند،

ن ھم ممکن است.غیر ایشا

یاد ائمھ تنھا برای رفع مالمت!

یدیھی است کھ نادیده گرفتن کامل یاد و نام امام علی وحسن و حسین زھرا علیھ السالم نزد تمام مسلمین 

امری ناگوار است. این حضرات در رأس کسانی ھستند کھ تمام مسلمین معتقدند کھ خداوند موّدت آنھا 

بن عربی و غیر او چاره ای جز ذکر نام ایشان در موارد مقتضی نداشتھ را واجب کرده است ، و لذا ا

اند تا بدین وسیلھ خود را از تنگنای امری کھ قرآن و احادیث متواتر بھ آن سفارش و تصریح کرده اند 

خارج کنند.

با این حال ابن عربی زیاد بھ این موضوع نپرداختھ است و در یاد آنھا بھ حدی سستی کرده کھ گاه

وجود یا نقش و یا مقامی از ایشان در آثار وی حس نمی شود برای اثبات این مطلب کافی است بھ دائرة 

المعارف بزرگ وی یعنی فتوحات مکیھ و نیز فصوص الحکم و رسائل و سایر آثارش مراجعھ شود. 

اق و غلو می این در حالی است کھ در ثناگویی و تعظیم غیر ایشان و یا دشمنان آنھا ، گاه بھ حد اغر

رسد و بھ ثبت فضایل و کرامات و مقامات برای دشمنان ایشان می پردازد.

عالوه بر این اگر ذکری از سایر ائمھ مثل امام حسن عسکری و امام ھادی و امام جواد و امام رضا و 

امام کاظم و ... (صلوات هللا و سالمھ علیھم) بھ میان آید بسیار نادر و غریب است.

اھل بیت علی السالم!اھانت بھ 

اکنون کھ دانستیم ابن عربی چگونھ آیھ تطھیر کھ فضیلتی بزرگ برای اھل بیت علیھ السالم است را 

دگرگون کرده تا مایھ ی مذّمت و وسیلھ ی خرده گیری باشد ، بھتر است جھت آگاھی بیشتر ، برخی از 

سخنان او را نیز نقل نماییم. 

رح کرده کھ ممکن است در دایره ی عیب جویی از اھل بیت علیھ وی در این سخنان مواردی را مط

السالم و تحقیر شأن آنھا داخل شود تا مثل سایر آثار و سخنان وی نشان دھد کھ حقیقت این فرد خیلی 

دورتر از تشیع و اسرار و اعالم آن است ، چھ برسد کھ بخواھد بھ عقاید شیعھ و قوانین و احکام آن 

ملتزم باشد.
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لھ این خرده گیری ھا موارد زیر است:از جم

اھانت غیر مستقیم بھ حضرت زھرا علیھ السالم-١

وی می گوید :

و برای ھمین پیامبر صلی هللا علیھ [و آلھ] وسلم فرمود کھ مردان بسیاری بھ کمال رسیده اند و از «

١٣». زنان جز مریم و آسیھ بھ کمال نرسیده اند

و نیز می گوید :

در مورد کمال گفتھ و فرموده است کھ در زنان نیز می باشد و از جملھ ی ایشان مریم ھمچنان کھ «

١۴».دختر عمران و آسیھ زن فرعون را مشخص ساختھ است

گوید :یوی م

١۵». و رسول خدا صلی هللا عیھ [و آلھ] و سلم بر کمال مریم و آسیھ گواھی داده است«

وایت بخاری و مسلم و ترمزی و ابن ماجھ کھ خواستھ اند بھ در این جا بھ راگر ابن عربی شیعھ بود ،

صورت پنھانی از شأن حضرت زھرا بکاھند ، اعتماد نمی کرد ؛ و براساس این روایت است کھ کمال 

را بھ مریم و آسیھ دختر مزاحم محصور می کند و بھ شخص دیگری اشاره نمی کند نھ بھ حضرت 

ا علیھ السالم.خدیجھ علیھ السالم و نھ بھ حضرت زھر

این در حالی است کھ روایات اھل بیت علیھ السالم بر این حقیقت تأکید دارد کھ برترین زنان بھشت 

چھار زن ھستند : مرمی و آسیھ و خدیجھ و فاطمھ ؛ و روایات متواتر نیز تأکید می کند کھ حضرت 

ریم فقط سرور زنان زمان خود مفاطمھ علیھ السالم سرور زنان جھان ، از اولین تا آخرین است ، اما 

بود.

علی علیھ السالم بر فاطمھ ی زھرا علیھ السالم اعتراض می کند و خرده می گیرد!-٢

ابن عربی می گوید :

علی از یمن با شتران قربانی رسول خدا صلی هللا علیھ[و آلھ] وسلّم رسید و دید کھ فاطمھ ُمحّل شده و «

ت ، و این امر را برای او ناپسند شمرد ، فاطمھ فرمود : من بدین لباس رنگی پوشیده و سرمھ کشیده اس

کار دستور داشتم.
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[جابر] گوید : علی در عراق [این مطلب را برایم نقل کرد و] گفت نزد رسول خدا صلّی هللا علیھ[و آلھ] 

ذکر وسلّم رفتم در حالی کھ معترض این کار فاطمھ بودم و از آن حضرت در آنچھ فاطمھ از ایشان 

کرده بود استفنا کردم و بھ آن حضرت گفتم کھ من این کار را بر او ناپسند دانستم ، و رسول خدا صلّی 

١۶...».هللا علیھ [و آلھ] و سلّم فرمود : فاطمھ راست گفتھ است ، راست گفتھ است و 

حدیث ثقلین نزد ابن عربی-٣

ل بیت علیھ السالم در آن بھ کلی نادیده گرفتھ ابن عربی حدیث ثقلین را بھ گونھ ای روایت می کند کھ اھ

خطبھ خواند و » َعَرفھ«از » نمره«می شود ، وی می گوید : پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ در منطقھ ی 

از جملھ فرمود :

من در میان شما چیزی را بھ جا نھادم کھ اگر بھ آن چنگ زنید گمراه نمی شوید : آن کتاب خداست . «

١٧».ی پرسید ، پس چھ می گوییید ؟ گفتند : گواھی می دھیم کھ تو ابالغ کردی...و شما از من م

بھ راستی اھل بیت علیھ السالم در حدیث ثقلین کجایند؟!

امام از غیر اھل بیت علیھ السالم!-۴

وقتی کھ ابن عربی درباره ی امامت وامام سخن می گوید دو چیز را ثابت می کند :

البتھ جایی برای نظر ١٧لی هللا علیھ وآلھ خلیفھ ی بعد از خود را مشخص نکردالف : اینکھ پیامبر ص

برخی کھ احتمال داده اند مراد وی امامت صوفیانھ است وجود ندارد چرا کھ در کتاب ھای مختلف ابن 

عربی ، قرائن متعدد برای تسنن وی و تعصب وی بر آن ، و سعی در اسقاط مقام اھل بیت علیھ السالم 

ستن فضایل ایشان موجود است.و کا

وی بھ صراحت می گوید: آنچھ کھ درباره ی امام وحاکم مطلوب است آن است کھ شخصی را -ب

کھ اوصاف خاصی داشتھ باشد ، و اختالف در تعیین شخص واقع می شود نھ در اوصاف برگزینند

خاصی داشتھ باشد ، و اختالف در تعیین شخص واقع می شود نھ در اوصاف وی.

وی می گوید:

لذا اختالف در امام معین ایجاد می شود نھ در وصفی کھ آشکار است ، و کم است خلیفھ ای کھ ھمھ «

ی دل ھا با او باشد بھ ویژه اگر پیش روی او اختالل و آشوب رخ دھد ، پس بیعت با خلیفھ درست و او 

».بھ رتبھ ی شریف دست یافتھ است

سپس می گوید :
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إن الذین یبابعونک إنما یبایعون هللا ید هللا «الی امام اعلی و متبع اول بود فرمود: و از آن جا حق تع«

(ای پیامبر کسانی کھ با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند و دست خدا ١٨»فوق أیدیھم

نمی ی اعظم ، کسی بھ این مقام سترگ (امامت)ن است.) و بعد از پیامبر برگزیده باالی دست ایشا

رسد. جز ختم اولیاء اطول و اکرم ، و ھر چند کھ از بیت پیامبر نباشد ، و در نسبت ُعلوی با ا شریک 

١٩».است ، و او بھ بیت واالِی پیامبر بر می گردد نھ بھ بیت نزدیک او

اشاره بھ این دارد کھ الزم نیست امام ، منتسب» ھرچند از بیت پیامبر نباشد ، «آری این سخن وی کھ 

بھ پیامبر صلی هللا علیھ و مستقیماً از اھل بیت او باشد ، البتھ امام مھدی علیھ السالم در این جا 

استثناست چرا کھ اھل سنت معتقدند کھ وی از ذریھ ی زھرا علیھ السالم است.

زمینھ » و بعد از پیامبر کسی بھ این مقام سترگ نمی رسد...«پس می بینیم کھ ابن عربی با این سخن 

اگر چھ از بیت پیامبر «می کند ، تا جایی کھ می گوید : را برای درست نشان دادن خالفت ابوبکر آماده 

در ھمان کتاب بعد از چند صفحھ بھ صراحت این مطلب را بیان می کند.» نباشد...

از خدا نمی خواھد امام زمان خود را از خداوند نخواستھ است! وی در فتوحات می گوید:

».نخواستم کھ امام زمانم را بھ من بشناساند و اگر من می خواستم بھ من می شناساندمن از خدا«

پس پند گیرید ای صاحبان بینش ، ابن :«اسماعیل خواجویی و فیض کاشانی در این باره می گویند 

م ھرکس بمیرد و اما«عربی از این شناخت ، خود را بی نیاز دید با این کھ این حدیث را شنیده بود کھ 

کھ حدیثی مشھور میان تمام علماست ، لذا ببینید کھ » زمان خود را نشناسد بھ مرگ جاھلیت مرده

٢٠»خداوند چگونھ او را خوار ساختھ و شیطان وی را فریفتھ است

گستاخی نسبت بھ امام علی علیھ السالم!

ابن عربی می گوید :

و عثمان است . و ابوبکر را در عرش دیدم کھ در معراج مرتبھ ی علی پایین تر از ابوبکر وعمر«

دیدم ، وقتی کھ برگشتم بھ علی گفتم کھ چگونھ تو در دنیا ادعا می کردی کھ از ایشان برتری ، حال 

٢١».آنکھ من دیدم تو از آنھا پایین تری؟!

مراعات حکام در قضیھ ی امام مھدی علیھ السالم 

االولیاء و شمس المغرب ، از امام مھدی (عجل هللا ابن عربی در کتاب خود بھ نام عنقاء مغرب فی ختم 

از حد اعتقادات اھل سنت خارج تعالی فرجھ الشریف) سخن می گوید . وی با وجود اینکھ در کتاب 

نمی شود اما در اول کتاب خود ادعا کرده کھ وی در نگارش برخی موارد تردید کرده است مواردی کھ 
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اه پنھان می ساختھ است و سپس بر می گشتھ و تصمیم بھ فاش گاه آنھخا را آشکار بیان می کند و گ

ساختن این اسرار گرفتھ است!! او می گوید :

اما ترسیدم از دشمن و شیطان کھ در حضور سلطان ، اسرارم آشکار گردد و آنچھ را  کھ نمی خواھم «

خاطر آن دچار دردسر بازگو شود و بھ خاطر آن دچار دردسر شوم ، لذا اسرارم را پوشیده داشتم ف بھ 

شوم ، لذا اسرارم را پوشیده داشتم ، بھ خاطر حفظ جانم ؛ اما آنچھ را کھ خدوند از این اسرار نزد خود 

بھ ودیعھ نھاده بود ، دیدم ، و در آشکار ساختن آن بر او توکل کردم و اینکتاب را برای شناخت این دو 

٢٢»مقام نگاشتم...

» اسرار«دریافتیم کھ او مطلبی را نیاورده کھ استحقاق داشتھ باشد بھ آن ما بعد از بازخوانی این کتاب 

بگویند ، بلکھ آنچھ را کھ موافق اعتقادات اھل سنت بوده آورده است.

اگر اسراری کھ ابن عربی از ترس سلطان وقت آنھا را پنھان می ساختھ اینھاست  ، نشان می دھد کھ 

خنانش در موارد امام مھدی علیھ السالم آگاه شوند و پی وی می ترسیده است کھ حاکمان وقت از س

ببرند کھ او معتقدبھ عدم مشرووعیت حکومت ھای آنھاست و این حاکمان ، اھل ظلم و ستم ھستند ؛ 

مخصوصاً کھ وی بھ این حدیث استناد می کند کھ امام مھدی علیھ السالم زمین را بعد از آن کھ از ظلم 

٢٣و داد پر می کند.و ستم پر شده است از عدل 

بنابراین باید گفت کھ ترس از سلطان ، بھ خاطر اتھام او بھ تشیع نیست زیرا آنچھ در این کتاب و تمام 

کتب خود بیان کرده ، جوھر عقیده ی اھل سنت و گزارش محض از مذاھب فقھی و تمام گرایشات 

آن چیز در دایره ی تفکر اعتقادی و فرھنگی آنھاست ، و اگر ھم با آنھا در چیزی مخالف است

صوفیانھ است نھ در دایره ی تشیع.

فصل سوم 

مذمت شیعھ

ابن عربی شیعھ ر بھ اوصافی داده ، و برای آنھا نشانھ ھایی را آورده کھ بیانگر احساس وی نسبت بھ 

شیعیان و ارزش آنھا نزد اوست.

در این جا برخی از آن موارد را بی ھیچ حاشیھ ای می آوریم.

افضی ھا بھ صورت سگ!ر-١

ذکر می کند:» رجبیون«وی از قول جماعتی بھ نام 
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بودیم در حالی کھ در خانھ اش محبوس بود و این حالت وی » رجبی ھا«در ماه رجب با یکی از این «

را محبوس ساخت بود. وی فروشنده ی ھویج و سبزی ھای معمولی بود ، من از او درباره ی این 

از کیفیت آن باخبر ساخت ھر چند قبل از این درباره ی آن اطالعاتی نداشتم ؛ مرا،حالت سؤال کردم 

وی از عجایبی خبرمی داد.

من از او پرسیدم آیا برای تو درچیزی نشانی باقی می ماند؟ گفت : بلھ ، از جانب خدا درباره ی 

د از من پنھان رافضی ھا مرا نشانی ھست کھ آنھا را بھ صورت سگ ھا می بینم و ھرگز نمی توانن

شوند.

دست این مرد [رجبی ، از آیین خود] برگشتند ، اھل سنت اینھا را گروھی از ایشان (رافضی ھا) بھ

البتھ برخی از آنھا عادلند. این رافض ھا بر این مرد وارد شدند اما او از آنھا روی گرداند نمی شناسند 

ی کھ از آنھا می داد گواھی می دادند. و آنھا را از خود [فرضی ھا] بر خویش درباره ی خبرھای

١»اخباری کھ نزد احدی غیر از خود ایشان نبود

»!خوک«رافضی ھا بھ صورت -٢

سخن می گوید ، می آورد کھ :» رجبّیون«دیگر بار وی در حالی کھ درباره ی 

و مشتاق دیدم. از ایشان جز او را ندیدم » بکر«از دیار » دنیسیر«یکی از ایشان(رجبیون) را در «

دیدار آنھا بودم. از ایشان افرادی ھستند کھ حالت مکاشفھ ای کھ در ماه رجب داشتند در آنھا باقی می 

دیدم حالت شھود رافضی » دنیسیر«ماند و برخی نیز چیزی برایشان باقی نمی ماند. کسی را کھ من در 

می دید. [ماجرا » خوک«صورت ھا از شیعیان ، برایش در بقیھ سال نیز باقی مانده بود و آنھا را بھ

چنین بود کھ] مردی ناشناس ، کھ ھرگز کسی رافضی بودن وی را نمی دانست ، می آمد در حالی کھ 

خود مؤمن بھ این مذھب رافضی بود و خدا را با آن پرستید ، و چون این فرد از کنار شخص در دل 

بھ «می خواند و بھ او می گفت : عبور می کرد وی را بھ صورت خوک می دید و او را فرا » رجبی«

، و دیگری از این کالم متعجب می ماند!» سوی خدا برگرد! کھ تو شیعھ ی رافضی ھستی

توبھ «اگر آن مرد توبھ ی راستین می کرد وی را بھ صورت انسان می دید اما اگر با زبان می گفت : 

ک می دید و بھ او می گفت و در دل بھ مذھب خویش باقی بود ھمچنان او را بھ صورت خو» کردم

دراین کھ گفتی : توبھ کردم ، دروغ گفتی ؛ و اگر راست می گفت بھ وی گفت : راست گفتی . و بدین 

٢»واسطھ آن مرد رافضی بھ راستِی کشف و شھود او پی می بردو از مذھب خویش بر می گشت...

رخ داد. حال آنکھ آن دو ھرگز و مثل چنین حالتی درباره ی دو مرد عاقل از شافعیان ، اھل عدالت 

شیعھ و یا از خانواده ی شیعھ نبودندلیک دیدگای مثل آنھا داشتند . 
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آن دو ، عقلی استوار و راسخ داشتند و آن را آشکار نکردند و میان خویش و خدا پنھان داشتند. و در 

را از نزد وی بیرون می کردند. لذا وقتی کھ وارد بر مرد رجبی شدند دستور داد آنھا مورد علی غلو

کنند چرا کھ خداوند باطن آن دو را بھ صورت خوک بھ او نشان داده است. و این نشانھ ای است کھ 

خداوند برای اھل این مذھب (رافضی) نزد وی قرار داده است. و آن دو می دانستند کھ احدی از اھل 

ف بھ مذھب تسنن و این را بھ مرد زمین از حالت و نیت ایشان خبر ندارد. دو شاھد عادل بودندو معرو

من شما را بھ صورت دو خوک می بینم کھ میان من و خدا نشانھ ی کسی «رجبی گفتند. وی گفت : 

شما اآلن از آن مذھب «و آن دو در دل توبھ کردند و مرد بھ آنھا گفت : » است کھ رافضی باشد

دو بھ شگفت آمدند و نزد خدا توبھ و آن» (رافضی) برگشتید لذا شما را بھ صورت دو انسان میبینم

٣».کردند

جا دارد کھ بگوییم :

آودره اند کھ از یکی از علما درباره ی سخن ابن عربی در مورد دیدن رافضی ھا بھ صورت خوک 

جاری شده ! آینھ نمایانگر » مؤمن آینھ مؤمن است«سؤال شد ، او پاسخ داد : این امر بر قاعده ی 

و آن عبور می کند ، و عابر خویش را در آن می بیند چھ سگ باشد چھ حالت کسی است کھ از جل

خوک و ای انسان و یا غیر آن.

این شخی ، خویش را در آینھ دیده وھرگز رافضی را ندیده است!و ظاھراً 

شیطان شیعھ را فریفتھ است!

ن ،شیعیان وی در فتوحات ادعا می کند کھ شیطا«شیخ حر عاملی درباره ی ابن عربی می گوید : 

مخصوصاً امامیھ را با محبت اھل بیت علیھ السالم فریفتھ است تا درآن از حّد تجاوز کنند ، و برخی 

صحبابھ را دشمن بدارند و دشنام دھند و بپندارندکھ اھل بیت علیھ السالم از این عمل خرسند می 

۴»شوند...

ه اند و [دیگران را نیز] گمراه شده اند ونیز وی شیعھ را در زمره ی کسانی آورده کھ از راه گمراه شد

۵».و [دیگران را نیز] گمراه کردند

شاید شیخ حر عاملی در این عبارت بھ موارد زیر نظر داشتھ است:

امامیھ اھل بدعت ھا ھستند

ابن عربی درباره اھل بدعت می گوید :
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ھ درآن شک ندارند ، بھ و اھل بدعت وھوای نفس بر این شیوه ھستند، شیطان ھا ، اصلی درست را ک«

گمراه می شوند و آن را بنابر اصل ، بھ شیطان نسبت می دھند ، وای کاش می آنھا القاء می کنند سپس 

دانستند در این گونھ موارد شیطان شاگرد آنھاست (یعنی شاگرد اھل بدعت و ھوی) کھ از آنھا درس 

ود مخصوصاً در شیعھ ی امامیھ ، بدین گونھ می گیرد. اکثر [این گونھ اشتباه ھا] در شیعھ پدیدار می ش

را از بیتکھ ابتدا شیطان ھای جن از طریق محبت اھل بیت بھ آنھا وارد می شوند و آنان محبت اھل 

ھ خدا می دانند ، التبھ اگر در این حد بمانند و بر آن نیافزایند، اما اینان از بنورانی ترین نزدیکی ھا 

ز می کنند :جھت اھل بیت بھ دو طریق تجاو

برخی از محبت اھل بیت ، بھ بغض ودشنام صحابھ تجاوز می کنند از آن جا کھ اھل بیت را مقدم 

نداشتند ، و می پندارند ک اھل بیت برای این َمناصب دنیوی شایستھ ترند.

و گروھی عالوه بر سّب صحابھ ، بر رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم و جبرئیل علیھ السالم و 

خداوند عیب می گیرند چرا کھ نص صریح بر مرتبت اھل بیت نیاوردند و آنھا را برای خالفت مردم 

مقدم نکردند ، تا جایی کھ برخی از ایشان سروده اند : ما کاَن َمن بعَث االمین أمینا! (آنکھ روح 

االمین(با پیامبر) را فرساد امین نبود! یا آنکھ را خداوند فرستاد امین نبود!).

پدید آمده کھ در نظر ایشان نتیجھ –کھ ھمان محبت اھل بیت است –ھمھ ی اینھا از اصلی درست و

ای فاسد داده است ، لذا گمراه گشتند و گمراه کردند. پس بنگر کھ غلّو در دین ، بھ کجا می انجامد کھ 

آنھا را از حد خارج ساختھ و امر ایشان را واژگون کرده است .

:خداوند می فرماید

قُل یا أھل الکتاب ال تغلوا فی دینکم غیر الحق وال تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا کثیراً و «
۶».ضلوا عن سواء السبیل

(بگو ای اھل کتا ب فدر دین خود بھ ناحق غلو می کنید و ازپی ھوس ھای گروھی کھ پیش از این 

٧گمراه کردند و از راه راست منحرف شدند ، نروید).

فصل چھارم 

دفاع از ابن عربی

گفتیم کسی کھ کتاب ھای ابن عربی را مطالعھ می کند آنھا را سرشار از مطالبی می یابد کھ داللت بر 

تسنن عمیق وی و حتی شدت او در این تسنن دارد. او بدی ھا را بھ نیکی ھا تبدیل می کند آن گونھ کھ 

با آنھا بھ باالترین مراتب و بلندترین و درخشان ترین حتی آنھا را از برترین فضائل قرار می دھد و 
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مقامات می رسد . ما برخی از این موارد را در فصلی جداگانھ ذکر می کنیم اما قبل از آن ، و در این 

فصل برخی از مطالبی را کھ در دفاع از ابن عربی آورده شده بررسی می کنیم . 

و تحریف آن » فتوحات«. دست بردن در کتاب ١

١تھرانی می گوید :

شعرانی در مختصر الفتوحات با عین این عبارت مطلبش را بیان می کند :

من در ھنگام مختصر کردن فتوحات در مواضع بسیاری مطالبی را یافتم کھ طبق آراء اھل سنت و 

از جماعت نبود لذا آنھا را از این مختصر حذف  کردم ، و چھ بسا اشتباه کردم ، و در اشتباه پیروی

٢خود کتاب اصل نمودم ھمانطور کھ برای بیضاوی با زمخشری اتفاق افتاده است.

من پیوستھ بر این گمان بودم و مطالب محذوفھ را از شیخ محی الدین می دانستم و آنھا را بھ واسطھ ی 

بی عدم موافقشان یا عامھ حذف کرده ام تا اینکھ برادر ما عالم شریف شمس الدین سید محمد بن سید ا

بر ما وارد شد و من با او این مطالب را در میان نھادم . او برای من نسخھ ٩۵۵الطیب مدنی متوفی 

ای از فتوحات را بیرون آورد کھ آن را با نسخھ ای مقابلھ کرده بود کھ خط خود شیخ محی الدین در 

تم و حذف کرده بودم قونیھ بر آن قرار داشت ، و من در این نسخھ آن چیزھایی را کھ در آن توقف داش

نیافتم.

ست از روی نسخھ ھایی نوشتھ شده کھ بر شیخ الذا دانستم این نسخھ ھایی کھ اینک از فتوحات درمصر 

محی الدین جعل و تحریف کرده اند و در آنھا مطالبی است کھ مخالف عقاید اھل سنت و جماعت است 

٣،ھمچنان کھ در کتاب فصوص و غیره این اتفاق افتاده است.

شاھد بر این کالم آنکھ در ھمین طبع از فتوحات ، امام زمان را از پسران حسن بن علی بن ابی طالب 

دانستھ است. و ھمچنین مطلبی را کھ محقق فیض در کلمات مکنونھ درباره ی امیرالمؤمنین علیھ السالم 

ُل ظاھر فی الوجود ، قال : و از فتوحات نقل نموده است کھ : انھ ذکر نبینا صلی هللا علیھ و آلھ و أنھ او

دی این نسخھ از فتوحات ۴اقرب الناس الیھ علیُّ بن ابی طالب ، اماُم العالم  ، و سّر االنبیاء اجمعین ، 

نیست.

اما شعرانی در یواقیت آن را بدین عبارت ذکر کرده است :

ما سبق فی علمھ ، إنفعل العالُم و ایضاح ذلک ان هللا تبارک و تعالّی لما أراد بدَء ظھور العالم علی حّد 

ِمن تلک االرادة المقدسھ بضرب من تجلیات التنزیھ الی الحقیقھ الکلیھ. فحدث الھباُء و ھو بمنزلھ طرح 

البناء الجّص لیفتتح فیھ ِمن االشکال و الصور ما شاء و ھذا اوّل موجود فی العالم . ثم إنھ تعالی تجلّی 
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کلّھ فیھ بالقّوه ، فقبل من کلُّ شیء فی ذلک الھباء علی حسب قره من النور  بنوره الی ذلک الھباء و العالمُ 

کقبول زوایا البیت نوَر السراج ، فعلی حسب قریھ ِمن ذلک النور یشتَد ضوءه و قبولُھ . ولم یکن احٌد 

لھباء أقرب الیھ من حقیقھ محمد صلی هللا علیھ [و آلھ] وسلم. فکان أقرب قبوالً من جمیع ما فی ذلک ا

۵فکان صلی هللا علیھ [و آلھ] وسلّم  ظھور العالم و اولُّ موجود.

قال الشیخ محیی الدین : و کان أقرب الناس الیھ فی ذلک الھباء علی ابن ابی طالب ( رضی هللا تعالی 

(پایان تھرانی) ۶عنھ) الجامع السرار األنبیاء اجمعین انتھی.

شعرانی می گوید:

ھر مزنی شاذلی (رضی) مرا خبر داد کھ ھمھ ی آنچھ در کتاب محی الدین 

مخالف با ظاھر شریعت است چعلی و گنجانده شده است.

... برای ھمین من پیگیر مسائلی شد کھ حسودان از وی روایت کرده اند و پاسخ آنھا را گفتم چرا کھ 

٧وایت شده ، آن مطالب را ندارد. کتاب ھایی کھ از او (محی الدین ) بر ایمان با سندصحیح ر

در باره ی این سخنان بھ ذکر چند نکتھ اکتفا می کنیم:

قسمت اعظمی از آنچھ گفتیم کھ بیانگر گرایش ھا و عقاید و مذھب ابن عربی است ، از کتاب -١

فصوص الحکم و وصایا و رسائل مختلف او می باشد و ھمین فتوحات گرفتھ نشده بلکھ از کتاب ھای 

ی ملتزم بھ مذھب کند و ثابت گرداند وی محکم و جدکافی است تا ابن عربی ار از نسبت تشیع تبرئھھا

اھل سنت می باشد ، مخصوصاً وقتی کار بھ جایی می رسد کھ وی از دایره توازن و صدق خارج می 

اصی شود و مقام ھا را بھ کسانی می دھد کھ ھیچ توجیھی برای بخشیدن این مقامات بھ چنین اشخ

نیست.

. فرض بگیریم کتاب فتوحات دچار تحریف شده ومطالبی بر آن افزوده یا از آن کاستھ شده است اما ٢

چھ کسی می تواند ، بگوید کھ دسِت تحریف یا افزوده شدن یا نقصان مطالب ، در مواردی بوده است 

کھ تشیع وی را ثابت کھ تسنن و شدت و سرسختی در آن را ثابت می کند ، و یا در مواردی بوده است

می کند واو را از مذھب قبلی بھ مذھبی جدید انتقال می دھد . 

اثبات این مطلب در گرو کشف و تعیین مذھب و گرایش ھای کسانی است کھ عھده دار تحریف آن 

کتاب بوده اند تا از این طریق بتوان توع تحریفات اعمال شده را شناخت و دانست کھ بھ نفع چھ کسی 

ات رخ داده است. اگر این تحریفات با مذھب شعرانی و ابن عربی سازگار نبوده لزومی ندارد کھ تحریف

با مذھب شیعھ ی سازگار باشد.
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اگر آنچھ ذکر کرده اند درست باشد ونتوان ھویت تحریف کنندگان و نیز اھداف آنھا را تشخیص داد -٣

ی اندازد ، و نیز این  را بھ دنبال دارد کھ نمی ، این امر بھ ناچار ھمھ ی کتاب فتوحات را از اعتبار م

توان بھ طور قطع و یقین مطالب کتاب را بھ ابن عربی نسبت داد. 

لذا بعد از آن ، دیگر نمی توان برا اثبات تشیّع وی بھ مواردی کھ فیض وکاشانی نقل کرده اند تمّسک 

بود و » د بھ  سول هللا صلی هللا علیھامام علی علیھ السالم نزدیک ترنی فر«جست. مطالبی از جملھ : 

».جامع اسرار تمام انبیا است

شعرانی بر این ادعاست کھ در کتاب فتوحات مواردی را دیده کھ مخالف با عقاید اھل سنت و -۴

نیز از جملھ » امام علی علیھ السالم امام عالم و جامع اسرار تمام انبیاست«جماعت است ؛ پس عبارت 

ید اھل سنت است  کھ طبق نظر شعرانی در کتاب فتوحات گنجانده شده و جعلی است موارد مخالف عقا

در این باره گفتگو کرده وی می گوید:٩۵۵. ھب ویژه این کھ با محمد بن ابی طالب المدنی متوفی 

او برایم نسخھ ای از فتوحات را در آورد کھ آن را با نسخھ ای کھ در قونیھ بوده و بر آن خط محی «

ن قرار داشت مقابلھ کردم و چیزی از مواردی کھ شک داشتم در آن نبود ؛ لذا آنھا را حذف کردم ، الدی

و دانستم ھمھ ی نسخھ ھایی کھ االن در مصر است از روی نسخھ ای نوشتھ شده کھ بر شیخ جعل کرده 

ص و غیره اند و درآن ، عقاید مخالف اھل سنت بھ چشم می خورد ھمچنان کھ این اتفاق در کتاب فصو

».نیز رخ داده است

کتاب فتوحات و فصوص درمعنای این سخن آن است کھ در ھر مطلبی کھ موافق با مذھب شیعھ است 

و غیره گنجانده شده و جعلی است ، نھ بر عکس. البتھ در این جا باید توجھ کرد کھ آنچھ در فتوحات 

ت خارج سازد ، بکلھ فقط از باعث ناراحتی شعرانی شده ، چیزی نیست کھ وی را از اھل سن

خصوصیات مذھب تصوف است مثل اعتقاد بھ وحدت وجود یا حلول و غیره .

و شاید ناراحتی شعرانی از ھمین است اما موارد غیر آن موافق با اھل سنت است لذا معنی ندارد کھ 

ن از شعرانی در آن مطالب شک و توقف کند مگر در صورتی کھ وی ناصبی باشد و طاقت یاد کرد

اھل بیت علیھ السالم را ، حتی در کمترین سطحی کھ اھل سنت نیز یاد می کنند نداشتھ باشد ، اما نسبت 

این امر بلھ شعرانی درست و معھود نیست.

موضوع تحریف نسبت بھ امام عصر علیھ السالم آورده اند کھ ابن عربی آن حضرت را بھ حسن در-۵

سبت می دھد حال آنکھ ایشان از فرزندان حسین علیھ السالم می بن علی بن ابی طالب علیھ السالم ن

باشد.

باعث تشابھ حسن و حسین گشتھ است!» یاء«در این باره نیز باید گفت کھ افتادن نقطھ ھا از زیر 
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پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ اولین پدیده ی وجود :«گفتھ اند کھ این سخن منسوب بھ ابن عربی است -۶

ما » . ترین فرد بھ ایشان علی علیھ السالم است ، کھ امام عالم و جامع سّر تمام انبیاستاست و نزدیک 

گفتیم کھ در صحت این سخن تردید بسیار است و ظاھراً » دالیل تشیع ابن عربی و نقد آنھا«در فصل 

بھ تمام مطالب آن را از کالم ابن عربی استنتاج کرده اند و این استفاده موفق نبوده است ؛ لذا بھتر است 

».علی علیھ السالم امام عالم«آن فصل مراجعھ شود مخصوصاً بحث 

[تحریف تعبیر :] رافضی یا سگ است یا خوک!!-٢

دیدن رافضی بھ صورت «برخی از مدافعان ابن عربی خواستھ اند بھ لطایف الحیلی از ورطھ ی 

خجالت می کشد با خود دربار ی خارج شوند. این مکاشفھ دور از ذھن است بلکھ آدم خردمند» خوک

آن سخن بگوید چھ برسد کھ بخواھد این مطالب را بھ عنوان دلیلی بر اثبات مقصود خویش بیاورد!

ھر چند شایستھ تر است کھ از این مطلب چشم بپوشیم لیک بیم آن دارم کھ نزد برخی ، شبھھ برانگیزد 

را در این جا می آوریم .و کالم وی را تا حدی درست و معقول جلوه دھد لذا آن 

ج ھستند!رھمان خوارافضی ھا 

این مدافع پنداشتھ است کھ مراد ابن عربی از رافضی شیعیان نیست ، نھ شیعھ بھ طور عام و نھ امامیھ 

بھ طور خاص ، بلکھ مراد خوارچند و ای گونھ استدالل می آورد :

ا در خصوص خوارج بھ کار برده اند ، در بسیاری از عبارات اھل عامھ دیده می شود کھ روافض ر« 

نھ درباره ی شیعھ ؛ و این حقیقت برای افرادی کھ بھ کتب تاریخ و سیره ی آنھا اطالع وممارست داشتھ 

٩» باشند مشھود است

در این باره سھ نکتھ را متذکر می شویم :

د کھ در انھا رافضی اول : این فرد فاضل بر ما کرمی نماید و شواھدی از عبارات اھل سنت را بیاور

را بر خوارج اطالق کرده باشند.

در طول عمر ، حتی یک بار ھم نشنیدیم کسی کلمھ ی رافضی را بر خوارج اطالق کند مخصوصاً در 

سالی کھ از ظھور خوارج و رافضی ھا از صدر اسالم بھ ظھور ابن عربی منتھی شده است . ۶٠٠

ولی این بدان خاطر بوده کھ ١٠ظ شیعھ بھ کار برده اند البتھ گاھی از روی جھل در مورد خوارج لف

ایشان از پیروان و طرفداران علی علیھ السالم بود اند و با حضرت بیعت کرده اند ، اما ھیچ کسی بر 

اطالق نکرده است. » رافضی«آنھا کلمھ ی 
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یوع تشیع در آنھا دوم : وی پنداشتھ است کھ فراوانِی خوارج در سرزمین مراکش و الجزایر ، و عدم ش

و این کھ اھل مغرب مالکی مذھبند ، ھمھ ی اینھا باعث شده است کھ مراد اھل آن سرزمین از کلمھ ی 

رافضی ھا ، خوارج باشد ؛ ولی این نتیجھ ای عجیب و غریب است و چقدر شبیھ این سخن است کھ کھ 

ی خوردن خربزه بھ کسوف خورشید بھ واسطھ «و یا » اگر سگ پارس نمی کرد خورشید بر نمی آمد«

و ... .» گراییده!

رشد ابن عربی باعث شده است کھ از بلکھ درست تر آن است کھ بگوییم : فراواین خوارج در محیط

آنھا تأثیر پذیرد و بر دشمنی اش نسبت بھ امام علی علیھ السالم و سایر اھل بیت علیھ السالم را نادیده 

اھای کبیره را بدیشان نسبت دھد.بگیرد و احتمال ارتکاب گناھان و خط

سوم : کلمھ ی رافضی نزد اھل سنت برکسی اطالق می شود کھ دشمنشیخین ھستند آن ھم بھ دلیل 

دوست دار شیخین ھستند و چھ بسا از اھل سنت بیشتر آنھا را دوست بدارند و از امام علی علیھ السالم 

اطالق کنیم.» خوارج«را بر » رافضی«ریم کھ و عثمان بیزاری بجویند ؛ لذا بھ ھیچ وجھ توجیھی ندا

ذکر فضائل اھل بیت علیھ السالم از زبان ابن عربی-٣

این مدافع ابن عربی ادعا دارد کھ در کتاب المحاضرات حکایات و شواھد تاریخی بسیاری است کھ با 

ل می کند کھ می نماید. سپس سخن ابن عربی را نقبر شیعیان محال » روافض«وجود آنھا احتمال حمل 

(بزرگواری گرامی تر از آل محمد نیست ، » ال کریم أکرم من آل محمد ، کلھم کبیر لیس فیھم صغیر: «

ھمھ ی ایشان بزرگند و درمیان ایشان کوچکی نیست).

عربی ذکر ننقل از ابنیز این سخن عمر بن عبدالعزیز بھ بعضی از اوالد امام حسین علیھ السالم را بھ

من شرم دارم کھ تو بر در خانھ ی من بایستی و بھ تو اذن دخول داده نشود.می کند کھ : 

ھمچنین ماجرای سؤال معاویھ از مزار بن ضمرة را ذکر می کند کھ معاویھ از ضرار می خواھد کھ 

علی علیھ السالم را وصف کند ، کھ مزار علی علیھ السالم را شدید القوی و بعیدالمدی توصیف می 

کند.

ی بکره بھ معاویھ [ و نکوھش وی ] کھ : ازخدا بپرھیز ای معاویھ ... .و سخن اب

این مدافع ، روایت محی الدین از امام صادق علیھ السالم در مورد آغاز کردن با نام خداوند را می 

آورد ، و روایت دیگری از حضرت در موعظھ ای کھ بھ سفیان ثوری دارد و ... .

ج در صحیح خود از رسول خدا صلی هللا علیھ نقل کرده ، درباره ی او روایتی نیز از ملسم بن حجا

آنچھ پیامبر صلی هللا در وقت آسایش و گرفتاری بھ زبان می آورد . 
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محال است مراد از کلمھ «ما نمی دانیم چگونھ این احادیث و روایات بر این مطلب داللت می کند کھ : 

و روایات و حکایات چھ ربطی بر داللت کلمھ ی ؟! و تمام این حرف ھا »ی روافض شیعیان باشد

روافض بر معنای خود دارد ؟! اگر کسی در این باره اندک چیزی می داند را بھ آن راھنمایی کند و 

مانیز سپاسگزار او خواھیم بود.!

جایگاه نقل این روایات در کتب ابن عربی ، مانند ھمان روایاتی است کھ او از حالج و بسطامی و 

آورده است. دیگران

رافضی ، سگ یا خوک؟!

گفتیم کھ ابن عربی درباره ی دیدن رافضی ھا [در مکاشفھ] می گوید کھ [رجیبون] گاه رافضی ھا را بھ 

١٠صورت خوک و گاه بھ صورت سگ دیده اند. 

اما برخی بھ کمساین کھ گفتھ اند رافضی ھا [از دید ابن عربی] خوک ھستند اعتراض کرده اند و گفتھ 

ند :ا

بدی سگ  از خوک کمتر است پس چرا بھ  جای سگ ، خوک آورده با این کھ وی [این مطلب را] از «

منظور ھمان محاضرة االبرار است ، واز کتاب ١١»! کتابی نقل می کند کھ در آن تنھا نام سگ آمده

١٢روافض را بھ صورت خوک دیده اند نقل نکرده است. » رجبی ھا«فتوحات کھ در آن آمده 

دراین جا می گوییم کھ:

ابن عربی در کتاب محاضرة االبرار سگ را نام برده و خوک را نیاورده ، و بھ عکس در فتوحات -١

سگ را نیاورده و خوک را نام برده است ، و در ھر حالت نتیجھ یکسان است و آن این کھ رافضی ھا 

نزد ابن عربی از دایره ی سگ و خوک بیرون نیستند!

می ، محاضرات خویش آورده در اجرای وارده در فتوحات ھمان ماجرایی است کھ آن رااگر م-٢

توان گفت کھ ابن عربی در یکی از دو ماجرا دروغ گفتھ است .

ماجرای دیگر حتی نزد کسانی کھ بر مذھب ابن عربی اند محل شک و تردید شدید ایجاد می کند زیرا 

ت بودن دومی نیز اطمینانی نیست . بھ بیان دیگر اگر اگر یقین شود کھ یکی دروغ است ، بھ راس

ماجرای دیگری در میان باشد ، نشان می دھد کھ ھدف ابن عربی از ذکر ھر دو ماجرا ، گردآوری این 

گونھ سخنان یاوه و پخش آنھاست!.

ابن عربی بھ شیعھ ی امامیھ احترام می گذارد!-۴
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بزرگی و احترام یاد می کند و در موارد گوناگون بھ ائمھ ابن عربی از شیعھ ی امامی بھ «گفتھ اند کھ 

ی ایشان اشاره می کند چھ در فتوحات و چھ در محاضرات. لذا نسبت دشمنی وی با امامیھ درست 

١٣». نیست

می گوییم :

ما در کتاب ھای ابن عربی اثری از بزرگداشت و احترام بھ امامیھ نمی یابیم بلکھ وی می گوید : -١

را القا کرده کھ ھمان محبت » اصلی درست«ھ اھل بدعت و ھوای نفس مخصوصاً امامیھ ، شیطان ب

١۴اھل بیت علیھ السالم است اما اینھا از این اصل بھ برخی اشتباھات دیگر تجاوز کرده اند.

ھمین فرد (تھرانی) ادعا می کند کھ ابن عربی مستضعف بوده و در سرزمین مغرب می زیستھ و -٢

جدا بوده است لذا چیزی از شیعھ و تشیع نمی دانستھ است. از امامیھ

اگر واقعاً این گونھ باشد ابن عربی چگونھ می دانستھ است کھ شیطان ھا شیعیان را فریفتھ اند 

و » شیطان ھا امامیھ را فریفتھ اند«مخصوصاً امامیھ را؟ و چگونھ می توان میان این پندار وی کھ 

مع ایجاد کرد؟!محبت و بزرگداشت امامیھ ج

اگر بپذیریم کھ ابن عربی شیعیان را نمی شناختھ ، و نیز طبق گفتھ ی خوش کتاب وی از طریق -٣

الھام الھی در این باره بھ ھاست ، چگوه می توان گفت کالھام بدو رسیده و مطالبش ر بی اختیار نوشتھ 

بر وی معلوم نشده است؟!!خطا رفتھ باشد؟ و چرا با مکاشفاتی کھ ادعا دارد ، حقیقت شیعھ 

قبل از این کھ آنھا را بشناسد احکام خویش را درباره ی آنھا صادر کرده است ؟ و چرا در جستجوی 

کتب شیعھ بر نیامده تا کالم آنھا را بداند؟ و اگر بھ کتب شیعھ دسترسی نداشتھ ، پس چرا درباره ی آنھا 

از علمای عصر خویش نپرسیده است؟!

ن عربی فتوحات خود را در مکھ نوشتھ است نھ در مغرب ، اگر آشنایی با شیعھ در طبق شواھد ، اب

مغرب برای وی سخت بوده ، آیا در مکھ نیز سخت بوده است؟!

برخالف نظر مدافع ابن عربی در مطلب قبل ، کتاب ھای شیعھ و عقاید آنھا در سرزمین مغرب -۴

ابن عبدربھ ، ابن  حزم ، ن نیز در مغرب چنین است. کامالً معروف و رایج بوده ، ھمچنان کھ ھم اکنو

ابن عبدالبر ، قاضی ابن العربی صاحب کتاب شرح ترمذی وکتاب العواصم من القواصم و نیز ابن 

خلدون و دیگر دانشمندان مغرب در کتاب ھای خود مثل عقد الفرید و المحلّی و الفصل فی الملل و 

وکتاب الِعُبر و العواصم من القواصم در ھمھ ی کتاب ھای خود االھواء و النحل و مقدمھ ی ابن خلدن 

پاسخ ھا و رّدیھ ھای خود را مفصالً بر شیعھ و اعتقادات آنھا نوشتھ اند.
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تارخی نیز تصریح دارد کھ ابن عربی کتاب ھای ابن حزم را مطالعھ کرده است و از جملھ کتاب ھای 

او الفصل فی الملل واالھواء و النحل است. 

بن سمدی می گوید :ا

ابن عربی در اجازه ھای خود مطالبی را می گوید کھ معنی با نّص آن چنین است : محمد بن عبدالحق 

و ١۵اشبیلی درباره ی کتاب ھای امام ابو محمد علی بن محمد بن شریح و او بھ نقل از خود ابن حزم. 

عتقادات باطنی النظر بوده است. نیز ابن مسدی گفتھ است کھ وی در عبادات ظاھری مذھب ، و در ا

١۶

این فرد در سرزمین ھا گشتھ است ، بھ مصر رفتھ ، مدتی در حجاز مانده ، و بھ بغداد و موصل و روم 

ھجری و دیگر بار در ۶٠١حتی دو بار بھ بغداد رفتھ است ، یک بار در سال ١٧نیز رفتھ است. 

» کرخ«د حضور داشتھ اند مخصوصاً در منطقھ ھجری ، و در آن زمان شیعیان نیز در بغدا۶٠٨سال 

با وجود این ، چرا از نزدیک با آنھا آشنا نشده و نپرسیده است. حتی می توان گفت چگونھ اھل بغداد 

درباره ی شیعیان با او سخن نگفتھ اند با وجود آنکھ با شیعیان دشمنی داشتھ اند. اینان بر شیعیان ھجوم 

داقل دو بار در سال غارت می کرده اند یکی در عاشورا و دیگری در می آورده و خانھ ھایشان را ح

عید غدیر کھ ما انی مطلب را در کتاب صراع الحریھ فی عصر الشیخ المفید توضیح داده ایم.

عالوه بر ھمھ ی اینھا سرزمین مغرب کھ محل رشد و نّمو ابن عربی است بھ دست موسی بن نصیر 

در آن جا رایج بوده و آثار بارز آن طی قرن ھا باقی بوده است. آثار شیعی فتح شده و دعوتھای شیعی 

این فتح ھمچون دعوت اسماعیلیان بوده کھ بھ تشکیل دولت فاطمی در مصر منتھی شد و فعالیتش از 

سایر سرزمین ھای مغرب دور نبوده است.

ابن عربی بھ تقیھ پناه می آورد!-۵

ل سنت و شخصیت ھایی کھ آنھا را تقدیس و احترام می کنند ، در توجیھ مدایح ابن عربی درباره ی اھ

و نیز مذمت و بدگویی نسبت بھ شیعھ ، گفتھ اند کھ شرایط تقیھ در شام ، شیخ محی الدین را مجبور می 

کرد تا والیت و دوستی اش را پنھان سازد.

می گوییم :

ه قبل از اینکھ بھ شام برود ، پس فتوحات مکیھ کھ سرشار از دالیل تسنن اوست در مکھ تألیف شد-١

را  کھ ابن عربی در آنھا اقامت داشتھ چرا فقط شام را بھ تقیھ اختصاص داده اند و سایر سرزمین ھایی 

است نام نبرده اند؟
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اگر آنچھ گفتھ اند درست باشد ، چرا در کتابی کھ در مورد ائمھ دوازده گانھ بدو منسوب ساختھ اند -٢

تقیھ نکرده است؟

ھر –ادعا دارند کتابھ ھای شیخ بھ جز کتاب فتوحات مشحون از مناقب اھل بیت علیھ السالم است -٣

اما بھ فرض این گونھ باشد ، چرا ھمھ ی کتاب ھایش را پر از مناقب –چند این ادعایی نادرست است 

کرده کھ نشان از اھل بیت کرده و تنھا این کتاب ر تھی ساختھ است ، بلکھ این کتاب را پر از مطالبی 

تسنن شدید واستوار او دارد؟

آنچھ ابن عربی در کتاب ھای خویش آورده تنھا کتمان والیت نیست بلکھ آگاھانھ و عامدانھ مواردی -۴

را آورده کھ حقیقت تسنن او را استوار می سازد با اینکھ نیازی بھ آوردن این مطالب و اشاره بھ آنھا 

کھ نیاز بھ آوردن آنھا داشتھ چرا کیفیت سخن گفتن از آنھا و شیوه ی نبوده است و اگر فرض بگیریم 

پرداختن بھ آنھا نادرست است و در مواردی بسیار ، بھانھ تراشی و تبلیغاتی دروغین و بیھوده و بعید 

است ، درحالی کھ در تقیھ باید ساکت شد و یا بھ پایین ترین مراتبی کھ می توان با آن غائلھ اھل ظلم و 

ن را دفع کرد اذعان کرد ، نھ تا این حد اصرار ورزد و سخنان بازاری آورد ، آن ھم در اموری کھ باط

حقیقت ندارد.

»الروافض من الشیعة«عبارت -۶

برخی پنداشتھ اند کھ وقتی ابن عربی درباره ی دیدن رافضی ھا بھ صورت خوک صحبت می کند ، 

و این نشان می دھد کھ مراد » ھایی کھ از شیعیانندرافضی«گفتھ است : الروافض من الشیعھ : یعنی 

از رافضی ھا ھمان خوارجند چرا کھ معنی عبارت چنین است کھ رافضی ھا طایفھ ای ھستند کھ از 

١٨شیعھ جدا شده و مذھب دشمنی با اھل بیت (نصب) و انحراف را پیموده اند. 

می گوییم :

کھ از ھمان دلیل محکومیت ابن عربی ، دلیلی بر صحت شدت عالقھ بھ ابن عربی آنھا را واداشتھ است 

عقیده ی او بتراشد!

بھ صراحت می گوید کھ وی فرقھ ھای مختلف شیعھ را مثل » رافضی ھایی کھ از شیعیانند«عبارت 

زندیھ ، اسماعیلیھ و ... می شناختھ و می دانستھ کھ رافضی ھا ھمان فرقھ ی دوازده امامی اند کھ مھم 

ده ترین فرقھ است و بیشتر از ھمھ در دفاع از حق و دین ممارست دارد.ترین و گستر

» رافضی ھایی کھ از شیعیان ھستند«کھ می گویند : سخن ابن عربی کھ پس معنی این ادعا چیست 

داللت بر این دارد کھ مراد از روافض ، ناصبی ھایند؟
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نفی ھا فرقھ ای جدا از اھل سنت معنایش این است کھ ح» حنفی ھا از اھل سنت«آیا اگر بگویند : 

آیا در این صورت » کاتولیک ھا از مسیحیان«ھستند کھ شیعھ بھ حساب می آیند ؟ و یا اگر بگویند 

کاتولیک فرقھ ای جدا از مسیحیت و از دشمنان آنھا ھستند؟

وھی آیا در این صورت فرزندان عبدالمطلب گر» فرزندان عبدالمطلب از بنی ھاشم«و یا اگر بگویند 

جدا از ھاشمیان محسوب می شوند کھ با آنھا دشمن ھستند؟!

ابن عربی مستضعف است !-٧

برخی گفتھ اند کھ ابن عربی سّنی بھ دنیا آمده و در محیط اھل تسنن رشد یافتھ است ولی خود تالش 

یعیانی نموده و با شھود و وجدان بتریج حقایق را کشف نموده است. او از موّحدان مخلص گشتھ و از ش

شده کھ جان خویش را در راه محبت حضرت امیر علیھ السالم فدا می کنند ، اما در زمان وی خود را 

شیعھ نامیدن و اظھار بغض و دشمنی با خلفای غاصب را داشتن ، امری محال بوده است:

ستد و علناً ھم اکنون نیز اوضاع چنین است و اگر کسی در مدینھ ی رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ بای«

بگوید : أشھد أن علیاً ولی هللا ، خونش را می ریزند و قبائل و طوائف ، خون و گوشتش را برای تبرک 

می برند ولی اگر یک ساعت تمام از عایشھ تمجید و تعریف کند ، با آن سوابق شوم و تاریخ سیاه او ، 

١٩». دور او جمع می شوند و ُنقل می باشند و ھلھلھ می کنند

است می مدافع بعد از آن کھ ادعا می کند کتابخانھ ھای مردمان آن بالد پر از کتاب ھای اھل عامھ این

٢٠». در تمامی شھرھای آن ، حتی یک کتاب شیعی یافت نمی شده است«گوید : 

ونیز می گوید کھ وقتی در محضر عالمھ طباطبایی درمورد پندار ابن عربی درباره ی متوکل و این کھ 

ی متوکل را از اولیاء می داند ، سخن بھ میان آمد ، و بھ عالمھ می گوید:ابن عرب

باید در نظیر این نوع مطالب او را در  زمره ی مستضعفین بھ شمار آوریم! و عالمھ لبخند منکرانھ «

».ای زدند و فرمودند: آخر محی الدین از مسضعفین است؟

ی مناط استضعاف عدم وصول بھ متن واقع باشد ، با چھ اشکالی دارد وقت«تھرانی در ادامھ می گوید : 

وجود آنکھ طالب در صدد وصول بوده و نرسیده ، [پس] فرقی مابین عالم کبیری ھمچون محی الدین و 

٢١».عامی صغیری ھمچون سیاه لشکر سنیان نیست

دلیل اگر بپذیریم کھ برخی مقدمات این سخن درست و برخی مقدماتش نادرست است باز ھم بھ چند 

تشیع ابن عربی از آن بھ دست نمی آید :
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حرف است کھ آن » درھمھ شھرھایشان یک کتاب شیعی ھم یافت نمی شد«این ه تھرانی می گوید : -١

را جزاز طریق عالم غیب و شھادت خداوند ، نمی توان پذیرفت.

ست مثالً بھ تألیفات تألیفات علمای آن سرزمین مشحون از ذکر عقاید شیعھ ، و سعی در ابطال آنھا-٢

ابن حزم می توان رجوع کرد کھ ابن عربی نیز کتاب ھای او را خوانده است ؛ و نیز کتاب ھای ابن 

عبدربھ و ابن عمر بن عبدالبر و قاضی ابی بکر بی العربی و افراد دیگر کھ فراونانند. چگونھ این افراد 

د آوردند اما ابن عربی از آنھا خبر نداشت ، تا با عقاید شیعھ آشنا شدند و آنھا را در کتاب ھای خود گر

جایی کھ حتی در زمره ی مستضعفین بھ حساب بیاد؟!

ل دیگران می داستھاست کھ طایفھ ای از مردمان ھستند کھ بھ آنھا بدون تردید ابن عربی مث-٣

ھستند.» امامی«می گویند و آنھا » رافضی«

گفتھ کھ رافضی ھا را بھ صورت خوک یا سگ سخن» رجیبون«او درباره ی برخی منصوفھ یعنی 

می بیند ھمچنان کھ گفتھ است کھ شیطان از طریق محبت اھل بیت علیھ السالم بھ آنھا وارد می شود.

عالوه بر این ، ابن عربی بھ سرزمین ھای مختلف از جملھ مصر و عراق و موصل و حجاز و شام ... 

ی برده است. با توجھ بھ این کھ دغدغھ ی ترس از تفکر مسافرت کرده و سالیان درزا درآنھا بھ سر م

شیعی در آن سرزمین ھا در حد باالیی وجود داشتھ ، مخصوصاً نزد  علما ، پس چرا ابن عربی از 

و اعتقادات آنھا نپرسیده است؟! و چطور شده کھ با چیزی از این فرقھ آشنا نشده نھ در » رافضی«فرقھ 

تا جایی کھ بدین حد از استضعاف رسیده باشد! کھ حتی مردم عادی از بغداد و نھ در دیگر شھرھا ، 

انتساب بھ آن تن می زنند چھ برسد بھ امثال ابن عربی؟!

این در حالی است کھ ھمھ می دانند اھل سنت از درگیری و جدال با شیعھ جدا نمی شوند مخصوصاً با 

ارای آنھا و ھجوم بر ایشان دست نمی کشند.کھ رافضی ھستند ، و علمای آنھا از پرداختن بھ » امامیھ«

ھمچنین کتب عامھ سرشار از مطالبی است کھ کنجکاوی را بر می انگیزد و احساسات را تحریک می 

کند و عقل را تشویق می کند تا چیزی از تشیع شیعیان و رافضی ھا بداند.

ت مکیھ را از حفظ می نویسد فتوحاکسی کھ تا بدین حد ریزه کاری ھای مذاھب تسنن را می داند و -۴

-چنانکھ می پندارند–آن ھم بدون مراجعھ بھ کتابی درباره ی عقاید و فقھ و حدیث و تاریخ و ... 
ناگریز بود است کھ در خالل تحصیل این معارف چیزھای بسیاری از شیعیان و شیعھ بداند ، و اگر ھم 

، چرا از طریق علم لّدنی اندکی با معارف این معارف را از طریق کشف و علم لّدنی بھ دست آورده 

شیعھ آشنا نگشتھ است؟ چھ چیزی باعث شده کھ تا حد استضعاف در دایره ی جھل باقی بماند آنھم در 
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عالمان سنی را بھ خاطر اندیشھ و دالیل محم خود مشغول کرده خصوص این طایفھ کھ سراسر ذھن 

اند؟!

اطالعاتند ، می توان در زمره ی مستضعفان برشمرد؟ در این و آیا امثال چنین علمایی راکھ سرشار از 

صورت برای سایر مردم چھ می ماند ؛ آیا عالمھ ی طباطبایی علیھ السالم حق نداشتھ لبخند منکرانھ ای 

بر این ادعاھا بزند؟!

اگر از باب جدل بپذیریم کھ ابن عربی مستضعف است ، این او را در زمره ی شیعیان قرار نمی -۵

ھد و از دایره ی تسنن خارج نمی سازد . و باید بر وی احکام اھل تسنن جاری گردد و برآن اساس با د

وی رفتار شود. باید با او ھمچون مستضعفان سایر ادیان رفتار کرد چرا کھ استضعاف مسیحی و 

یھودی آنھا را در زمره ی مسلمانان قرار نمی دھد.

کاشفھ ی ابن عربی او را بھ این حد از تشیع و محبت امام علی اگر چنانکھ تھرانی اشاره می کند م-۶

علیھ السالم رسانده است ، چر این مکاشفھ وی را با حقیقت دشمنان علی علیھ السالم آشنا نکرده 

مخصوصاً افرادی مثل متوکل و معاویھ و حجاج و ...؟

ا مشحون از کرامات و فضایل و اگر ھم آنھا را شناخت و از حالشان خبر یافتھ چرا کتاب ھای خود ر

حتی علی علیھ السالم –دروغین آنھا نموده است ؟ چرا انکار کرده کھ پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ کسی 

را جانشین خود قرار داده باشد! چرا ابن عربی پی نبرده کھ چھ ظلم و سختی بر حضرت زھرا علیھ –

السالم آمده است و چرا و چرا؟!

لب را با مکاشفھ و وجدان بھ دست آورده چرا امامت و حقیقت اھل بیت علیھ السالم اگر او ھمھ ی مطا

را نفھمید ، یعنی حقیقتی کھ با احادیث صحیح و متواتر ثابت شده است؟!

چرا مراد از اھل بیت را تعمیم داده تا شامل جعفر و سلمان فارسی و دیگران ھم بشود ، و پی نبرده کھ 

؟ھستند و باقی ائمھ را بھ آنھا ملحق نکرده استاھل بیت ھمان اھل کساء

کھ او مطالعھ –این موارد بھ مکاشفھ و وجدان و کتاب ھای شیعھ نیاز ندارد زیرا کتاب ھای اھل سنت 

بھترین گواه و دلیل بر ادعاھای شیعھ ھستند.–کرده و یا بر او خوانده اند 

حقیقت شیعیان پی نبرده و نفھمیده کھ آنھا سگ و نکتھ ی آخر این کھ چرا با مکاشفھ و وجدان خود بھ 

خوک نیستد بلکھ بھترین مؤمنان وحتی عزت اسالمند؟
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ما از ابن عربی می خواھیم با اھل «جناب تھرانی می خواھد این حرف را در دھان ما بگذرد کھ : -٧

مقصود خود مثال و برای» سنت درمقدسات خود بھ مبارزه برخیزد و آشکارا خلفای آنھا را دشنام دھد

بلند کند ... .» أشھد ان علیاً ولی هللا«کسی را آودره کھ در خیابانای مدینھ صدای خود را بھ 

اگر بپذیریم کھ ابن عربی –در حقیقت وی می داند کھ ما و غیر ما این را از ابن عربی نمی خواھیم 

برخورد کند بھ نحوی کھ شّر آنھا را بلکھ می خواھیم کھ در کھ کمترین حّد با دیگران–تقیھ کرده است 

دفع کند ، نھ این کھ بی مناسبت یا با مناسبت بھ ذکر فضایل دشمنان اھل بیت علیھ السالم بپردازد و 

مطالبی را بیاورد کھ ھیچ پایھ ی درستی ندارد . آن گاه بنویسد کھ علی علیھ السالم جانشین پیامبر صلی 

عرفا ، شیعیان را بھ صورت خوک می بیند. و در تمام کتاب ھایش هللا علیھ وآلھ نیت و ذکر کند کھ 

اعتقاداتش بھ کار گیرد آن ھم برای پشتیبانی و استوار ساختن مذھبی کھ نھایت کوشش خود را در بیان 

می پندارند ابن عربی آن را بر حق نمی دانستھ و بدان ایمان نداشتھ است. خواستھ ی ما از این جھت پر 

د کھ کتاب وی کتاب تربیت روحی و تصوف و زھد است ، و اگر او درباره ی چنین رنگ تر می شو

کھ آنھا را تمام ھمت و پایھ ی –اموری [از جملھ مکاشفھ ، فضایل ابوبکر و عمر ، و امثال این ھا] 

حرفی ھم نمی زد باز ھم کسی وی را باز خواست نمی کرد. –رسالت تبلیغی خود قرار داده 

کھ خردمندان سّنی ، وقتی خشمگین می شوند کھ کسی بھ ناحق بر بزرگان مذھبشان ھمھ می دانیم

گستاخی کند ، و از بیان حقیقت اگر ھمراه با سخنان درست و صریح و صادق باشد ، خشم نمی گیرند ، 

چنانکھ اگر آدمی ساکت باشد و متعرض چیزی نگردد نیز ناراحت نمی شوند ، برای ھمین است کھ می 

از طبیب یا عالم بھ نحوی نمی خواھد کھ فضایل ابوبکر و عمر را در کتاب طّب یا نحو بیاورد ، بینیم 

دانند. میو بر دانشمند فیزیک چنین چیزی را الزم ن

آشکار است کھ با این دید و گرایش بحث درباره ی این امر منصفانھ و مقبول نیست .

ابن عربی و شھید مطھری -٨

مرتضی مطھری را درباره ی تعظیم ابن عربی مستمسک قرار دھند کھ گفتھ شاید برخی سخن شھید

است :

».وی بزرگ تریِن عرفای اسالم ، نھ پیش از او و نھ بعد از او کسی بھ پایھ ی او نرسیده است« 

تا اینکھ می گوید :

٢١...».وی از اعاجیب روزگار است ، انسانی است شگفت « 

می گوید :ایشان درباره ی فصوص الحکم 
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٢٢». در ھر عصری شاید دو سھ نفر بیشتر پیدا نشده باشند کھ قادر بھ فھم این متن عمیق باشند« 

شھید مطھری عالمی عظیم است حرف بیھوده و بی دلیل نمی زند ، اگر کالم او را بپذیریم باید قبول 

کھ او شیعھ نیست ، نفھمیده کنیم کھ ما آنچھ را ابن عربی در مواضعی در نظر داشتھ اما نشان می دھد 

ایم؟ و می گوییم :

. این حرف در صورتی درست است کھ بپذیریم ابن عربی شیعھ است و ناگریز باید کسی خالصانھ ١

کھ مخالف مذھبش است بیان کرده است. تالش کند تا بفھمد چرا او چیزی را 

ین مذھب متمرکز باشد و آنگاه اما اگر اصل وفصل ابن عربی سنی باشد و کتاب ھایش نیز بر اصول ا

کسی بیاید و بخواھد عکس آن را ادعا کند ، طبیعتاً بحث ایجاب می کند کھ بھ ظاھر کالم او استناد 

بجوییم تا آنکھ دلیلی قاطع و برھانی آشکار بر ضد آن بیاورد ، و این چیزی است کھ در ستیز بر سر 

تشیع ابن عربی یافت نمی شود.

تشیع ابن عربی را اثبات نمی کند چرا کھ ایشان از دور یا نزدیک ، اشاره ای سخن شھید مطھری -٢

بھ این مطلب نکرده است ، وی علم ، تصوف و عرفان صوفیانھ ی او را ستوده است و درصدد بیان 

مذاھب وی با عیوبش نیست . لذا تمرکز روی سخن شھید مطھری در این باره جز تحمیل نظر خود و 

لیل چیز دیگری نیست.پیشنھادی بدون د

ی کالِم شھید مطھری را پذیرفت چرا کھ خواننده نمی توان بدون موشکافی علمی سخن شھید-٣

می برد علمای اسالم کاری جز گشودن رمزھای کتب ابن عربی مخصوصاً فصوص نمطھری گما

د اما ناتوان نومید ندارند! و یکپارچھ جمع شده اند تا بھ مبھمات آن بپردازند و مشکالت آن را حل کنن

گشتھ اند. 

کھ نوعی از شناخت یا درجھ ای مھارت در –در حقیقت چنین نیست زیرا کسانی کھ بھ علم ابن عربی 

عده ی کمی از علمایند ، و کسانی کھ بھ صورت جدی و مقبول و معقول –آن است اھتمام ورزیده اند 

بھ آن بپردازند در ھر زمان اندکند. 

دوره ای جز دو یا سھ نفر کتاب فصوص را نفھمند این نسبت در مورد علمی کھ طالبان لذا اگر در ھر 

این علم علمی است کھ اگر چھ مدعیان فراوان دارد اما کسانی کھ سعی در کمی دارد طبیعی است. 

تعمق و تبّحر در آن دارند اندکند و آن را جھت رسیدن بھ شرافت و شھرت می خواھند بدون اینکھ 

یدن بھ حقایق آن و تحصیل ریزه کاری ھایش تالشی بکنند.برای رس
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سخن شھید مطھری پرده از ابھام در مذھب ابن عربی بر نیم دارد. این کھ بسیاری از افراد سخن -۴

معنایش این نیست کھ تمام مطالب –اگر کھ این  حرف درست باشد –ابن عربی را در فصوص نفھمند 

صص مبھم باقی می ماند. با توجھ بھ این کھ متخصصان این عرفان آن کتاب بر خواننده ی غیر متخ

صوفیانھ نزد اھل سنت ، اندک ھستند، لذا ابھا این کتاب در خصوص مواردی است کھ مربوط بھ 

حقیقت مذھب اعتقادی او نیست.

کھ و ما ندیده ایم کسی بگوید ھیچیک از سخنانی کھ بھ صراحت بیانگر اعتقاد اوست جزءمواردی باشد 

فھم آن بر علما ناممکن است ، و یا حتی بر عامھ ی مردم ؛ چھ برسد بھ خاّصھ ؛ بلکھ قضیھ بھ تمامی 

بر خالف آن است ، چرا کھ موارد اعتقادی او در نھایت صراحت و وضوح آمده و حتی برای افراد 

ن گواه آن است.جاھِل غیر عالم آشکار است ، و موارد ی را کھ در این کتاب آورده ایم بی شک بھتری

بحث در حقیقت دالیل و شھواھدی است کھ داللت بر تشیع این فرد دارد. لذا سخن این دانشمند و یا -۵

آن عالم ، دلیلی بر این امر نیست مادامی کھ علما در جستجوی آن شواھد دالیل خود مساویند چرا کھ 

پنھانی ان او را شنیده و از نیتاحدی از علما ادعا نکرده است کھ با ابن عربی بھ سر برده و سخن

اوخبر یافتھ است.

سخن دیگران کھ خود از –کھ نیست –لذا اگر سخن شھید مطھری دلیلی بر تشیع ابن عربی باشد 

بزرگان و برجستگان علمی اند، ھمراه با وضح و صراحت و نزدیکی مآخذ آن ، دلیلی قوی تر است 

برای کسی کھ گوش فرا دھد و گواه باشد.

ل اول فص

ستایش گر خویش!

در » ابن عربی«در این فصل و فصول بعدی مسائل و شواھدی را می آوریم کھ نشان می دھد 

در ادعاھایش صادق نیست . او در برخی موارد بھ اعتقادات خویش از مسیر صحیح دور است و

ا را برشماریم ، کتابی ستایش خود پرداختھ و برای خود مقام ھایی ادعا کرده ، کھ اگر بخواھیم تمام آنھ

مفصل می گردد. این موارد خواننده رابھ شگفتی وا می دارد و از قدرت این فرد تخّیل خبر دھد.

آری ! گسترده و وسعت أوھام و رؤیاھای ابن عربی و جرأتش بر الف زدن و ادعای داشتن معجزات و 

مقام پیامبر ، آدمی را بھ تعجب وامی دارد.

ربی!إسراء و معراج ابن ع
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شیخ حر عاملی می گوید ١ابن عربی در فتوحات ادعا کرده است کھ وی را ُنھ بار بھ آسمان برده اند. 

٢». چنین برمی آید کھ او ادعای برتری و فضل بر پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ را دارد: «

ادعای ختم والیت در خواب!

م والیت است چرا کھ این مطلب را در شیخ حر عاملی می گوید : ابن عربی ادعا دارد کھ وی خات

رؤیایی در خواب دیده است. 

شارح فصوص می گوید : ابن عربی ُنھ ماه در خلوت ماند و ھیچ غذایی نخورد و بعد از آن بھ او 

والیت را دادند ، و بھ او گفتھ شد دلیل ختم والیت تو آن عالمتی است کھ میان دو کتف بشارت خاتم 

تمیت حضرت بود و ھمان نشانھ ھا میان دو کتف توست کھ نشان دھنده ی ختم رسول بود و نشانھ خا

٣بودن توست.

ادعای علم غیب!

درفتوحات اخباری را می آورد کھ عقل ، آنھا را غیر ممکن و دروغ بودن «شیخ حر عاملی می گوید : 

۴». را داشتھ استآنھا را قطعی می داند و معلوم می شود کھ او ادعای غیب و جرأت بر افترا و کذب

ابن عربی رکن عالم!

وی درباره ی خود می گوید :

۵». ما [آن چھار رکنی] بودیم  کھ پیکره ی جھان و انسان بر آنھا بنا شده بود«

ابن عربی از اوتاد چھارگانھ است و رکن حجراالسود برای اوست!

۶». األسود از آن اوستوی از اوتاد چھارگانھ است و رکن حجر«او برای خویش ادعا دارد کھ 

آشکار شدن حقایق برای او !

ھمچنین در ده ھا مورد ادعا می کند کھ حقایق برایش آشکار شده است . در این باره بھ کتاب فتوحات و 

غیره نگاه می شود.

معارف را از روح األمین فرا می گیرد!

در آن می آورد کھ وی این کتاب ابن عربی در کتاب عنقاء مغرب ، فراوان بھ خودستایی می پردازد و 

را با دستوری کھ برای وی آمده ، نوشتھ است و نامگذاری آن نیز بعد از گرفتن ِورد انجام شده است تا 

اینکھ می گوید :
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ھمھ ی آنچھ را کھ در برابر چشم فرد ناقد و بصیر آشکار کرده ایم ، ھمگی از آموختھ ھای روح «

».االمین است...

ھ کتاب عنقاء مغرب را خدا برای وی فرو فرستاده است و بھ دست وی برای بندگانش ونیز می آورد ک

٧آشکار کرده است. 

الحکم بھ دستور پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ!تألیف فصوص 

او در فصوص الحکم ادعا می کند کھ پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ وی را بھ نوشتن این کتاب دستور داده 

٨چیزی را آورده کھ پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ برایش مشخص کرده است.و او در این کتاب

فتوحات را بھ امر پروردگار نوشتھ است!

ابن عربی می گوید :

خداوند تعالی [این کتاب را] بھ دست ما چنین ترتیب داده است و ما بھ رأی وعقل خود در آن دخالتی «

وجود می نویسد ، یا الھام بر قلب ھا امال می کند ، پس نکردیم ، خداوند ھمھ ی آنچھ را کھ عالم در 

».عالم کتاب مسطور الھی است

او در فتوحات ادعا می کند کھ ھنگامی کھ درباره ی اوایل سوره ھا حرف  می زند اینھا را بھ فرمان 

خدایش انجام می دھد:

مشخص شده توقف می کنم من جز از طریق اذن و اجازه سخن نمی گویم و در ھمان میزانی کھ برایم «

. این تألیف و سایر تألیفات ما مثل تألیفات دیگران نیست و ما در آن بھ راه سایر مؤمنین نمی رویم چرا 

کھ ھر مؤلفی تحت اختیار خویش است ھر چند کھ در اختیار خود مجبور است ، و یا تحت آن علمی 

خواھد می گوید و از ھر چھ می است کھ بھ طور خاص آن را پراکنده می سازد و ھر چھ را می

٩».خواھد امساک می کند

قدیحی ، بعد از آن کھ تمام این عبارت را می آورد ، بر آن حاشیھ زده ومی گوید :

انجام نمی گیرد چرا کھ وی بھ صراحت می گوید جز از بنگر بھ این ادعا کھ جز برای پیامبر مرسل «

ادر بدو یاد داده است سخن نمی گوید . و این اّدعا اقتضا طرق وحِی الھام شده بر قلبش ، کھ خداوند ق

دارد کھ از مضامین قرآن و حدیث بی نیاز باشد ، و واجب می کند کھ بدو ایمان بیاورند ھمانطور کھ 

١٠. »رسول بھ پیامبران و رسوالن ایمان آورد
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نظیر چنین ادعایی سخن می گوید» الم . در سوره ی بقره«و نیز ابن عربی وقتی درباره ی معانی 

رامطرح می کند ومی گوید کھ از روی ھوای نفس یا اختیار مسألھ ای را بیان نمی کند ، و جز از 

١١طرق وحی الھی و فرمان او چیزی نمی گوید. 

خضر و ابن عربی!

١٢وی می پندارد ک بارھا با حضرت خضر علیھ السالم ھمراه شده است.

خداوند را در خواب دیدن!

رؤیا پروردگارش را دیده است کھ بھ او می گوید : بندگانم را نصیحت ی می پندارد کھ در عالم ابن عرب

١۴و در مناسبت ھای متعدد این دیداِر خداوند برایش تکرار شده است. ١٣کن ؛ 

شناخت نکات ظریف !

١۵». جز آنکھ در این جا نکات دقیقی است کھ جز امثال ما آن را نمی داند«او می گوید : 

حالت ھای بیھوشی (از خود بی خود شدن)!

درباره ی خویش می گوید :

و اما اعتبار فرد بیھوش ، این فرد صاحب حال است ، کسی کھ جالل الھی وی را فانی ساختھ ویا «... 

جمال الھی وی را شیدا و سرگردان ساختھ است لذا ھیچ درک ندارد و در این حالت غیبت (بی خودی) 

و ھرچھ بخواھد بر او اجرا می کند. و من مدتی در این حالت مانده ام و چیزی از حق متولی اوست 

حرکات نماز جماعت را ضایع نساختم و بدون اینکھ بخواھم وعلمی بھ ھمھ ی اینھا داشتھ باشم اعمال  

را بھ کامل ترین صورتی کھ امام انجام می دھد ادا کرده ام . پس زمانی کھ بھ ھوش آمدم و بھ حس 

د در عالم شھادت بازگشتم حاضران مرا خبر دادند کھ از تکالیفی کھ بھ عھده من بوده چیزی فوت خو

نشده است .

و از اھل طریق ما کسانی ھستند کھ این حالت برایشان رخ نمی دھد و این حالت ، حالت شریفی است 

».کھ زبان گناه بر آن اری نمی گردد

١۴ی کند.را برای شبلی ذکر مسپس نظیر این حالت 

اما ابن عربی برایمان مشخص نمی سازد کھ حکم عبادت ھا  و نمازھایش در آن حالت چیست ، آیا 

حکم کسی را دارد کھ داخل در اغماء و بیھوشی می شود ، و واجب است عبادت ھایش ار اعاده کند ؟ 

وی بھ کدام یک از این دو مقولھ پایبند است؟!
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وارث پیامبر و دیدن پشت خود!

ادعا می کند کھ وارث پیامبر صلی هللا علیھ و الھ در حالت پیامبری است تا جایی کھ پشت سر خود وی 

را می بیند:

وقتی کھ در این مقام وارث ایشان صلّی هللا علیھ و [و آلھ] وسلّم گردیدم ، این حالت برایم بھ وجود «

ل محراب شدم ھمھ ی ذاتم یک آمد. در شھر فاس در مسجد أزھر با مردم نماز می خواندم وقتی داخ

چشم شد و از تمامی جھات می دیدم ھمانگونھ کھ روبرویم را می دیدم ؛ و ھیچ کس از داخل یا وارد 

شوندگان و از جماعت ، از دید من پنھان نبود تا جایی کھ چھ بسا کسی کھ با من یک رکعت نماز 

از خوانده بود ، و اشتباه می کرد ، وقتی خوانده بود ، و اشتباه می کرد ، وقتی کھ با من یک رکعت نم

کھ من سالم دادم و بھ طرف جماعت برگشتم تا دعا کنم آن مرد را می دیدم کھ جبران آن چھ را از 

دست رفتھ بود می کند و در کی رکعت اشتباه میکند و من بھ او می گفتم این جا و آن جا اشتباه کردی و 

ھا و این حاالت را کسی جز چشنده ی آنھا شد . و این چیزاو نمازش را تمام می کرد و متوجھ می 

درک نمی کند. و کسی کھ دارای این حاالت است ، ھر جا کھ قبلھ باشد رو بھ سوی آن است ، و من 

٧.»خودای را چشیده ام ، لذا جز صاحب این حالت شایستھ نیست کسی بر روی مرکب نماز بخواند

گنگی (الل شدن)!

او می گوید :

حفظ نکرد لذا حیوانیتش را محقق نساخت ؛ ا را شاگردی بود ، اما وی حالت الل بودن را بر خودو م«

اما زمانی کھ خداوند مرا در این مقام قرار داد حیوانیت خود را محقق ساختم و چنان شد کھ می دیدم 

ھایی کھ حرف ومی خواستم از آنچھ کھ مشاھده می کنم سخن بگویم اما نمی توانستم ومیان خود و گنگ

٨».نمی زنند فرقی نیافتم

خداوند پیامبران برجستھ اش را بھ وی نشان داده است!

وی می گوید: ... و بدان کھ وقتی خداوند مرا آگاه ساخت و پیامبران بزرگش علیھ السالم و انبیاءش از 

در آن ۵٨۶بودم کھ سال آدم تا محمد (صلّی هللا علیھم و سلّم) را بھ من نشان داد ، در مکانی در قربطھ 

اقامت داشتم. در آن حالت از گروه پیامبران جز ھود علیھ السالم کسی با من سخن نگفت و او (ھود) را 

مردی تنومند و نیکو صورت ، خوش بیان ، عارف بھ امور وکاشف دیدم، و دلیل من بر کشف وی بر 

[ھود گفت :] ٩»ن ربی علی صراٍط مستقیمِ ما من دابٍة إال ھو آخُذ بناصیتھا إ«امور ، این آیھ ھاست : 

ھیچ جنبنده ای نیست مگر این کھ عنان وی بھ دست خداست و پروردگار من بر راه مستقیم است).
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مالئکھ از رسول خدا علیھ السالم أفضلند!

وی می گوید :

ر بشر کھ میان مردم است و در مورد اختالف مردم در برتری مالئکھ ب» طبولّیھ«و اما مسألھ ی «

از رسول خد صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم پرسیدم ، بھ من گفت –در واقعھ ای –است ، من در این باره 

کھ مالئکھ برترند . پس من گفتم : یا رسول هللا اگر از من بپرسند دلیل بر آن چیست ؟ چھ بگویم؟

–شما ثابت و صحیح است حضرت بھ من اشاره کرد کھ : شما دانستھ اید کھ من برترین مردمانم نزد 

کھ من از طرف خدا بھ شما گفتم کھ خداوند فرمود : ھرکس در نفس خویش –واین حدیث صحیح است 

مرا یاد کند من ھم او را در نفس خود یاد می کنم و ھرکس مرا میان گروھی یاد کند من در میان 

».گروھی برتر از آنھا ، از او یاد می کنم

محفلی یاد کند کھ مندر میان آنھا باشم وخدا نیز از او در محفلی یاد می کند و چھ بسا کسی خدا را در

کھ از محفلی کھ من در میان آنھا بوده ام برتر است.

١٠و من (ابن عربی) از چیزی بھ اندازه ی این مسألھ شاد نشدم ... .

گنج کعبھ بھ خاط سببی کھ میان او و خداست بدو رسیده است!

گنج کعبھ می گوید :ابن عربی در مورد

و بدان کھ خداوند در کعبھ گنجی را بھ ودیعھ نھاد و پیامبر صلّی علیھ و[آلھ] و سلّم خواست کھ آن را «

بیرون آورد و انفاق کند اما از برای مصلحتی کھ دید ، در مورد گنج أمر دیگری برایش پدیدار شد ، 

برای اقتدا بھ پیامبر صلّی هللا علیھ و [آلھ] وسلّم از بعد از ان ُعَمر خواست کھ آن را بیرون آورد اما از 

انی کار امتناع کرد و آن گنج تاکنون در کعبھ است.

در تونس بودم ، در آن لوح ۵٩٨اما برای من لوحی طالیی از آن گنج آوردند در حالی کھ من در سال 

ر بود و در آن با شکاف و اثر غلظت انگشتی بود. عرض آن یک وجب و طول آن یک وجب یا بیشت

قلمی کھ نمی شناختم نوشتھ بود.

و این امر بھ سببی بود کھ میان من و خدا رخ داد. و من از خدا خواستم تا از برای رعایت ادب نسبت 

بھ رسول خدا خواستم تا از برای رعایت ادب نسبت بھ رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلّم آن را بھ 

ر آن را برای مردم می بردم فتنھ ای کور برپا می شد لذا از برای این جایگاھش برگرداند. و اگ

مصلحت نیز آن را رھا کردم ، و پیامبر صلّی هللا علیھ[وآلھ] و سلّم بیھوه آن را رھا نکرد بلکھ آن را 
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رھا کرد تا قائم در آخرالزمان بھ دستور خدا آن را خارج کند ، ھمان کھ زمین را از قسط و عدل پر 

١١».ازد...می س

فقاھت دختر شیرخوار و سخن گفتن او!

او می گوید :

و –برای من درباره ی شیرخوارم کھ کمتر از یک سال داشت اتفاقی افتاد: من بھ او گفتم ای دخترم «

درباره ی مردی کھ با زنش نزدیکی کرده اما آب منی او خارج نشده چھ می –او بھ من گوش داد 

ی غسل واجب است . و از این سخن گفتن او ، جّده اش بیھوش شد و من گویی؟ دخترک گفت : بر و

١٢». این را بھ چشم خود دیدم

درباره ی معارف در سینھ ی وی !

او می گوید :

و آنگاه دردیدم خداوند تعالی باب حکمت را بر قلبم گشود و دریاھای آن را در قلبم جاری کرد تا «

بھ گسترده ی این دریا می نگریستم آنگاه کھ بادھای شدید بر آن من داشتم–سوگند بھ خدا –جایی کھ 

ورزیدن گرفت و امواج آن باال رفت.

سپس بھ تّموج دریای معارف و اسرار در سینھ ام نگاه کردم و ھنگام تّموج دریای علم در سینھ ام 

ز ھم] ساکن و بدون وحرکت آن ، گسترده آن را با وجود توصیفاتی کھ از امواج متالطم آن کردیم ، [با

تحّرک یافتم مخصوصاً در مکھ ی مشّرفھ ، واز این حالت ھراسی شدید و عظیم و بیمی نابودگر بھ من 

د را قطع کنم و برای مردم سخن نگویم و بھ من فرمان داده شده کھ بھ دست داد پس تصمیم گرفتم میعا

١۵...». ن گفتم و خاطر حق و از روی اجبار بنشینم و پند دھم ومن ھم نشستم و سخ

گفتھ اند کھ شاید سخن وی حقیقت است و بھ این –بھ شوخی یا جدی –در این جا برخی از دوستان 

صورت کھ برخی شیاطین جن بھ وی چنان دستوری داده اند ، و شاید ھمان است کھ اینھا را برای او 

زینت داده و دریای معارف را در سینھ اش بھ او نشان داده است!!

نھ ی عصر یگا

بر در مدخل سرداب قبر ابن عربی بیتی نگاشتھ شده کھ در آن ابن عربی بھ مدح خویش پرداختھ است 

و می گوید :

یسُمو بھ            و أنا لِباقی العصر ذاک الواحدُ ولکل عصٍر واحٌد 
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برای بقیھ (در ھر دوره ای یک نفر ھست کھ آن را دوره بھ او اوج می گیرد و رفعت می یابد ، و من

ی دوران ھا ھمان یک نفر ھستم).

شاید این حرف را از خیاالت شاعران بر شمارند و بگویند سخنی شاعرانھ است اما بعد از آنچھ کھ 

درباره ی وی خواندیم ، می دانیم کھ مقصود ابن عربی داللت صریح و لفضی کالم است.

دیگران ، و ھرکس ادعایی غیر از این حال آن کھ یگانھ ی عصر حضرت صاحب األمر (عج) است نھ 

بکند خوار و زبون گشتھ است. 

اشتراک ابن عربی با پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ درحکم و قضاوت!

ابن عربی از مقامی کھ آن را در عالم مثال و حضور حضرت جالل دیده است سخن می گوید و بیان 

در حالی کھ صدیق در سمت راست و فاروق در دارد کھ وی پیامبر صلّی هللا را در خواب دیده ومی 

سمت چپ او بوده اند ... ؛ می گوید :

َسرَور أعلی و چشمھ ی شیرین و گوار و نور أکشف أجل بھ من رو نمود و مرا در ورای ختم دید ، و «

دوست این بھ خاطر اشتراکی بود کھ با او داشتم ... و َسرور (پیامبر) بھ او گفت : این ھمانند و پسر و 

١۶»توست

منزل عّزت صوفیھ !

است کھ برای ما نیست و ششمین منزل است ، اما این » عزت«او می گوید : و ما را منزل و مقام 

منزل عزت کھ ما راست ، میان ما بھ تفّضل داده شده است.

ابن عربی از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ بلند مرتبھ است!

یھ وآلھ بلند مرتبھ تر است !ابن عربی از پیامبر صلّی هللا عل

وی [در رؤیا] دیواری از «قیصری در شر فّص شیثی ، بھ نقل از ابن عربی در فتوحات گفتھ است : 

نطال و قره دید ودرآن دیوار جای دو خشت خالی بود یک از طال و دیگری از نقره ، و او در جای آ

د نکردم کھ من بیننده ی آن رؤیا بودم و و من تردی«؛در ادامھ می گوید : » دو خشت جا گرفتھ است 

می شود...تردید نکرم کھ من در جای آن دو خشت جا گرفتم و دیوار با من کامل 

و معنای این سخن این است کھ وی خود را ازپیامبر صلّی هللا علیھ و آلھ برتر دانستھ است.

او درفتوحات می گوید :
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شھود نیز ھستیم و شنیده ایم (یا دیده ایم) کھ سنگ ھا ذکر ما عالوه بر ایمان بر أخبار ، دارای کشف و

خدا می گویند با زبانی گویا کھ گوش ھای ما از آنھا می شوند و آنھا ما را چون عارفان بھ جالل الھی 

١٧خطاب قرار می دھند ، بھ گونھ ای کھ ھر انسانی آن را درک نمی کند.

کھ مجال پیگیری آنھا نیست و برای مشاھده ی نمونھ البتھ ابن عربی خودستایی ھای دیگری نیز دارد

وسایر کتاب ھای او مراجعھ شود.١٨ھای دیگر ، بھ کتاب فتوحات 

فصل دوم 

اولیاء و أقطاب

معجزات اولیای صوفیھ 

–در کتاب حاضر بھ مواردی اشاره کردیم کھ نشان می دھد ابن عربی برای اولیای صوفیھ مقام نبوت 

ذکر می رارا ادعا می کند ؛ عالوه بر این برای آنھا کرامات و کارھای عجیبی –ع البتھ بدون تشری

کند کھ گاه بھ حّد اعجاز می رسد.

ما می دانیم کھ ذکر کرامات دروغین و افزون ساختن آنھا باعث تضعیف و از بین بردن مقام ھای 

ع زیاد شوند مقام مرجعیت نزد معنوی و بی اھمّیت شدن کرامات می گردد. برای مثال اگر تعداد مراج

افراد ، ضعیف یا بی ارج می شود ، و یا اگر افراد زیادی ادعای مقامات و کرامات کنند این امر وھن 

و بی ارزش می گردد و ارزش و امتیاز انبیا و اولیای حقیقی را پایین می آورد . و نیز زیاد شدن 

ھ شایستھ ی اماکن  و زیارتگاه ھای اھل بیت علیھ زیارتگاه ھا و امامکن مقّدس ، از آن ارزش معنوی ک

السالم است ، می کاھد . ازھمین روست کھ رواج ادعای کرامت ومعجزه ، باعث می شو.د کھ این 

دوامر نزد مردم امری وھن و بی ارزش گردد تا آن جا کھ ھمھ ی مردم بھ ھمان راحتی کھ آب و غذا 

ش پیامبری کم می گردد و رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ کھ می خورند بھ آن نیز می پردازند. لذا ارز

علت و بھانھ ی وجود جھان و پیامبر خاتم است ھمچون یکی از اولیای صوفیھ می شود و مرتبھ ی 

ایشان وسایر انبیا نزد مردم پایین می آید و قداست آنھا کم می شود و دیگر نشانھ ای برای امتیاز ایشان 

باقی نمی ماند.

، در این صورت اھل امامت عظمی و آیات بزرگ الھی ھمچون دیگر مردم می شوند و بزرگ آری 

ترین و بزرگوارتریِن آنھ ھم بھ پایین ترین مرتبھ ی ھر یک از اولیای صوفّیھ کھ در طول و عرض 

سرزمین ھا پراکنده اند نمی رسد ، و امامت و معنای آن ، در ژرفای این دریای متالطم ادعاھا گم 

شود و دیگر ھیچ ضابطھ یا عالمتی برای تشخیص راستگو از دروغگو و ولّی از شّقی واھل ایمان می

از اولیای شیطان باقی نمی ماند.
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شاید این ضایع ساختن [مقدسات] کھ شیوه ای ھوشمندانھ عھده دار انجام آن است امری تصادفی نباشد ، 

و توسعھ ی آن ھستند ، چرا کھ این امر بھ گونھ بلکھ افرادی وجود ندارد کھ خواھان اشاعھ واستمرار 

ای است کھ در میان تمام گروه ھا و طبقات مردم طرفدار دارد و تا زمانی کھ [مردم این گونھ اند ، این 

امر] راھی آسان برا ادعای این مقام ھای تحریک برانگیز ورسیدن بھ مراتب خیالی تقدیسی خواھد بود 

و یا بذل مال داشتھ باشد.، بدون اینکھ نیاز بھ تالش 

و اگر بھ طور یقین ھم نتوانیم بگوییم کھ برخی ھستند کھ مردم را بھ این گرایش (یعنی تصوف و 

رسیدن بھ کرامات) تشویق میکنند و آن روش را می پرورانند و حفش می نمایند الاقل می توانیم بگوییم 

لکھ در بسیاری موارد رضایت و شیفتگی آنھا را آزرده نمی سازد ب» اھل دنیا«کھ این شیوه ، کسی از 

را نیز بھ ھمراه می آورد.

بھ ھر حال ما بر آنیم کھ بھ مواردی اندک اشاره کنیم کھ بیانگر روش کلی متصوّفھ باشد. روشی کھ در 

اختراع میکنند ، ونشان می دھند کھ از لذت آن ھالھ ھایی از تقّدس برای خود می آورند وکرامت ھایی 

ار واز دنیا رویگردان ھستند ، حال آن کھ خوِد این رفتار باعث میشود کھ بازار آنھا گرم شود و ھا بیز

بیشتر بر مردم مسلط شوند و ِخردھایشان رابھ کار گیرند و نزد افارد ساده لوح بھ برترین درجھ ھای 

و اّدعا و مقام کرامت برسند و در وجدان پاک آنھا جایگاھی را بھ دست آورند کھ بر پایھ ی الھام 

ومعجزه وکرامت استوار است.

آری ، اینان برای خویش این چنین سلسلھ مقام ھا اختراع می کنند ، با ھیکل ھایی موھوم ، و مراتب 

والقاب و طبقاتی کھ نامفھوم است ونمونھ ی بارز آن در فتوحات مکیھ ی محی الدین بن عربی بھ چشم 

ھا ، مراتب ، تعداد و ویژگی ھایشان می باشد کھ ھمھ جز ترتیب می خورد کھ شامل طبقات اولیا ، اسم 

ھایی ذھنی و اصطالحاتی ذوقی چیزی پیش نیست ، کلماتی کھ نھ قرآن و نھ درکالم پیامبر صلّی هللا 

و ائمھ ی علیھ السالم دلیلی برای اثبات آنھا نیست.–کھ برترین موجودات و انسان ھاست –علیھ وآلھ 

ھ ھایی از این اّدعاھای بزرگ وبرخی از کرامات و معجزاتی راکھ کتاب ھای ابن در این جا نمون

عربی مشحون از آنھاست می آوریم:

بی نیازی متصوفھ از معصوم ، و اولیا برتر از انبیا!

متصوفھ ادعا می کنند کھ معارف الھی را از طریق کشف وشھود بھ دست می آورند . این ادعا عرصھ 

ی نیاز بودن از معصوم گسترده است و ایشان را بر آن داشتھ است کھ اّدعا کنند علوم را برای اّدعای ب

و معارفی را در می یابند کھ ھیچ فرشتھ ی مقرب و یا پیامبر مرسلی بھ آنھا نرسیده است.

ابن عربی می گوید :
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و »العجُز عن درک اإلدراک إدراک«بعضی از ما در علم خود دست خوش حیرت گشت و گفت : «

برخی دیگر علم پیدا کرد و جیزی نگفت ، کھ ای باالترین گفتار است . او از علم خود بھ خاموشی 

رسید چنان کھ آن دیگری بھ عجر رسید و آن کھ بھ خاموشی رسید ، در علم بھ حق باالترین است واین 

ین حق را نمی بینند درج از علم جز خاتم رسل و خاتم اولیاء را حاصل نیامد. ھیچ یک از انبیاء و مرسل

مگر از مشکالت رسول خاتم ، و باز ھیچ یک از اولیاء او را نمی بینند مگر از مشکات ولّی خاتم. 

–خاتم اولیاء می بینند و ھر چند رشتھ رسالت و نبوت حتی رسوالِن حق ، اگر او را ببینند از مشکات 

ھرگز قطع نمی شود. پس رسوالن قطع شده است ولی رشتھ ی والیت –یعنی نبوت و رسالت تشریع 

از ان حیث کھ ولّی باشند حق را جز از مشکت خاتم اولیاء نمی بینند [و چون رسوالن چنانند] اولیای 

کھ در درجات پایین تر ھستند چگونھ چنان نباشند؟

ت اگر چھ خاتم اولیاء تابع احکامی است کھ خاتم رسل تشریع فرموده است لیکن این منافی مقام او نیس

و سخنی را کھ گفتیم نقض نمی کند زیرا کھ او از یک روی فروتر است و از روی دیگر برتر ، و در 

وارد شده » تأثیر نخل«ظاھر شرع ما نیز آنچھ در ترجیح حکم عَمر درباره ی اسیران بدر و حدیث 

باشد و مرداِن مؤید این سخن است . کامل را الزم نمی آید کھ درھر چیز و درھر پایھ مقّدم بر دیگران

حوادث جھان تعلقی نباشد ؛ پس آنچھ را گفتیم فھم کن!

و چون پیغمبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم نبوت را بھ دیواری از خشت تشبیھ کرد کھ ساختمان آن 

١تنھا جای یک خشت از آن خالی مانده ، پس پیغمبر خود ان خشت بود. اما خاتم اولیاءکامل شده و

را کھ پیغمبر تمثیل  فرمود می بیند لیکن در دیوار جای دوخشت رانیز این رؤیا دست می دھد و ھمان

کھ را خالی می یابد: خشت ھای دیوار پاره ای زّرین و پاره ای سیمینند واین دو خشت را می بینید

دیوار کم دارد و بدان ھا کمال می پذیرد ، خشتی از زر و خشتی از سیم . پس خود رابھ جای آن دو 

خشت می بیند ؛ خاتم اولیاء ھمان دو خشت است کھ دیوار بھ آن  کمال می یابد . وسبب آنکھ ختم اولیاء 

است و خاتم پیغمبران آن را دو خشت می بیند این است کھ وی در ظاھر تابع شریعِت خاتم پیامبران 

خاتم اولیاء و احکام تابعھ ی آن می باشد . ولی خاتم اولیاء ھمان جای خشت سیمین است ، و او ظاھر

را کھ بھ صورت ظاھر بھ طریِق متابعت فرا می گیرد در باطن بی واسطھ از خدا أخذ می کند زیرا او 

ھ خاتم اولیاء در باطن بھ جای خشت زرین امر را چنان کھ ھست می بیند وباید کھ این گونھ ببیند ، چ

است و از ھمان معدن فرا می گیرد کھ فرشتھ ی وحِی پیغمبر فرا می گیرد. پس اگر آنچھ را اشارت 

کردم دریابی ، علم نافع بھ ھر چیز حاصل کنی.
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گر چھ وجود انبیاء از زمان آدم تا آخرین آنان بی ھیچ استثناء از مشکات خاتم النبیّین أخذ کرده اند و ا

کنُت نبیاً و آدُم بین «خاکی خاتم النبیّین متأّخر افتاد لیکن حقیقت او موجود بود و ھمان است کھ فرمود 

وحال آنکھ انبیاء دیگر آنگاه بھ نبوت می رسیدند کھ مبعوث می شوند. » الماء و الطین

و والیت اولیاء دیگر موقوف بود ھمین طور خاتم اولیاء نیز ولّی بود درحالِی کھ آدم میان آب و گل بود 

٢...».بھ تحصیل شرایط والیت اتصاف بھ اخالق الھی 

ابن عربی در ادامھ ی سخن ، بعد از ذکر قطع شدن نبوت تشریعی ، می گوید :

جز آنکھ خداوند بھ بندگانش لطف کرد و نبّوت عامھ را کھ در آن تشریعی نیست برای آنھا باقی «

آنھا بھ صورت اجتھاد در احکام باقی گذارد و وراثت را برای آنھا در تشریع گذارد. و تشریع را برای

قرار داد و فرمود : علماء میراث دار انبیاء ھستند ، و این میراث جز در اجتھاد ایشان در احکام ، کھ 

حالت تشریع را دارد، نیست.

این سخن از آن جھت است کھ بنابراین اگر کھ دیدی پیامبر سخنی می گوید کھ خارج از تشریع است ، 

او ولّی وعارف است لذا مقام وی از آن جھت کھ عالم است کامل تر و برتر است از آن جھت کھ 

رسول است و یا صاحب تشریع و شریعت است.

لذا اگر شنیدی کسی از اھل حق خود می گوید و یا از پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم نقل می کند کھ 

».ت برتر است مقصوِد آن گوینده ، جز آنچھ ما گفتیم نمی باشدوالیت از نبو

گوید :یا می

ولّی از نبّی رسول برتر است و مقصد از آن در شخص واحد است یعنی رسول هللا صلّی هللا علیھ وآلھ «

از آن حیث کھ ولّی است کامل تر است از آن حیث کھ نبی و رسول امت است نھ اینکھ ولّی کھ تابع 

٣»است ، از رسول برتر باشدرسول 

تا اینکھ می گوید :

شرع بھ اعمال مخصوصی تکلیف می کند ویا از افعال مخصوصی نھی می کند و جایگاه آن این 

دنیاست کھ تمام شدنی است. اما والیت چنین نیست چرا کھ اگر والیت پایان پذیرد از ان حیث کھ ھست 

پایان یابد اسمی از آن بر جای نمی ماند. 

نامی ماندگار برای خداست کھ برای بندگانش بھ صورت تخلّق و تحقّق و تعلّق می باشد [تخلّق »ولیّ «و 

بندگان بھ اخالق الھی (فنا در افعال و صفات) ، و تحقق آنھا بھ ذات الھی (فنا در ذات) ، و بھ حسب 

و خداوند بھ ۴بعد از فنا.]تعلّق اعیان ثابتھ ایشان بھ اتصاف بھ صفت والیت یا بھ تعلق ایشان بھ بقای
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فرمود : اگر از سؤال کردن در باره ی ماھیت خدا باز نایستی اسم تو را از دیوان نبوت پاک »عزیز«

می کنم وامر برای تو بھ صورت تجلی و کشف می آید .

نبوت و رسالت رتبھ ای مخصوص در والیت است ،بنا بر برخی از مراتب کھ :«تا اینکھ می گوید 

۵». درخود داردوالیت 

سخنان ابن عربی درباره ی اثبات نبوت عاّمھ برای اولیا ، واینکھ این نبوت عامھ قطع نمی شود و آنچھ 

۶قطع شدنی است نبوت تشریعی است ، فراوان است. 

جانشینان پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ

ابنعربی درمورد جانشینی پیامبر صلّی هللا علیھ والھ می گوید:

ھمین پیامبر خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم از دنیا رفت وکسی را بھ جانشینی خود نگمارد و و برا «

] از مشخص نساخت چرا کھ می دنست در امتش کسانی ھستند کھ خالفت را [بدون واسطھ

پروردگارشان می گیرند و در عین حال با  حکم شریعت نیز موافقند ، و از آن جا کھ پیامبر صلّی هللا 

یھ [والھ] وسلم این را می دانست تعین خلیفھ را منحصر بھ خود نکرد ، چرا کھ خداوند در زمین عل

٧. »جانشینانی دارد کھ از معدن پیامبر و پیامبران أخذ میکند..

گوسالھ پرستان ، خدا پرستند!

ابن عربی درباره ی کسانی کھ در زمان موسی علیھ السالم گوسالھ را پرستیدند می گوید :

موسی از ھارون بھ آن کار داناتر بود چرا کھ می دانست اصحاِب گوسالھ چھ می پرستند ، زیرا می «

دانست کھ خداوند حکم کرده کھ جز او را نپرستند و خداوند نیز بھ چیزی حکم نمی کند مگر اینکھ آن 

».چیز واقع می شود

گوسالھ نمونھ ای از تجلیات الھی!

تا اینکھ می گوید :

و خداوند آن (گوسالھ) را بھ شیوه ی تنبیھ و تعلیم خدا نامید ، چرا کھ دانست آن » ی خود بنگربھ خدا«

٨». ، برخی از تجلیات الھی است

خاتم اولیاء ھمان خاتم نبوت مطلقھ است!

در این باره می گوید :
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وی در و اما ختم والیت محمدی ، از آِن مردی عرب است کھ از با اصل و نسب ترین آنھاست ، «

او را دیدم وعالمتی را کھ در وی است و از دید بندگان پنھان ٨٩۵زمان ما موجود است ومندر سال 

است مشاھد نمودم ، و خداوند آن را برا یمن نمایان ساخت تا اینکھ خاتم والیت محمدی را در او دیدم 

اوند او را با کسانی کھ او کھ ھمان خاتم نبوت مطلقھ است کھ بسیاری از مردم آن را نمی دانند ، و خد

را انکار می کنند می آزماید.

[وآلھ] وسلم ختم نمود ، با این ختم وھمانگونھ کھ خداوند نبوت تشریعی رابا محمد صلّی هللا علیھ 

محمدی ، والیتی راکھ از وراثت محمد حاصل می شود ختم می نماید ، التبھ این والیتی کھ از سایر 

٩».موسی وعیسی ھستند کھ اینھا بعد از این ختم محمدی موجود ھستندانبیاء وارث ابراھیم و 

خاتم اولیاء امام مھدی علیھ السالم نیست!

ابن عربی می گوید :

و شایستھ است کھ والیت خاصھ ی محمدی ، خاتمی داشتھ باشد کھ با پیامبر صلِّ هللا علیھ [وآلھ] وسلم «

نام دارد نیست چار کھ » منتظر«اشد و این خاتم ، مھدی کھ ھمنام باشد و نیز جایز است با آن متفاوت ب

مھدی از ساللھ وعترت آن حضرت است و خاتم از ساللھ ی حّسی و جسمی [محمد صلّی هللا علیھ وآلھ] 

١٠». نیست بلکھ از ساللھ ی اخالقی آن حضرت صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم است

ھمان اولیاھستند!کفار 

١١می گوید: » اولیاء در صفت دشمنان«موضوعابن عربی در جای در 

و بنگر کھ خداوند چگونھ اولیای خود را در صفت دشمنانش پنھان ساختھ است و آن بدین گونھ است کھ 

وقتی خداوند از اسم لطیف خود امینان را خلق کرد و در اسم جلیل خویش برایشان تجلی نمود او را 

دوست داشتند... .

است کھ در محبوب و عاشق بھ دو صورت مختلف وجود دارد. ایشان بھ و غیرت از صفات محّبت

وامثال وی ، خداوند ھم با این » شبلی«محّبت او را پنھان ساختند مانند خاطر غیرتی کھ بر خدا داشتند 

یعنی کسانی کھ آنچھ را ١٢»إن الذنی کفروا«غیرت نگذاشت کھ شناختھ شوند. و خداوند تعالی فرمود 

خویش از اسرار وصال بر آنھا پدیدار شد پوشاندند. و فرمود : ناگریزم شما را از ذاتم بھ مشاھدات در

صفاتم پوشانده و محجوب گردانم ، [اما] چون آمادگی و استعداد آن را نداشتند سرگشتھ شدند ، لذا آنان 

ودند ، بنابر این حق را بر زبان انبیا و رسوالنم در این عالم بیم دادم ؛ پس ندانستند چون در عین جمع ب

تعالی آنان را زا عین تفرقھ مخاطبشان ساخت وچون عالم تفضیل را نمی دانستند ، آمادگی اش را 
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از جھت غیرت از جانب حق درآن –نداشتند زیرا عشق سرا پرده ی سلطنتش را در دل ھای ایشان 

زده بود. –وقت 

ا از جھت روح و قرآن خبر داد درباره ی آن پس حق تعالی پیغمبرش صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم ر

سببی کھ باعث شده بود آنھا نتوانند بھ آنچھ آنھا را بھ سوی آن فرا می خواند پاسخ دھند و فرمود : 

و «(خداوند بر قلب ھاشان مھر زد) پس جز کالم خدا بھ گوش آنھا نمی رسد١٣»َخَتَم هللاُ َعلَی قُلُوِبِھم«

یشان) پس جز سخن او را بر زبان عالم بھ زبان ولغت آنان سخن می (و بر گوش ھا» علی سمعھم

(بر چشم ھاشان نیز پرده ای است) از ضیاء و درخشش او ، زیرا او » َو َعلَی أبصاِرِھم َغشاَوةٌ «گوید: 

نور است ، چون دارای جالل وھیبت است ، کھ مراد صفتی است کھ درآن صفت پیش از آن بر انان 

تجلی کرد.

تعالی آنان را در دریاھای لذت ، غرق بھ مشاھده ی ذات باقی گذاشت و بدیشان فرمود کھ شما پس حق 

پس نفھمیدند عذاب چیست؟ این بھ جھت اتحاد » َو لھم عذاٌب عظیمٌ «ناگریز از عذابی بزرگ ھستید 

اسماء را صفت بود نزد آنان ، بنابر این بر ایشان عالم کون و فساد را پدید آورد و در آن حال تمام 

بدیشان آموخت و بر عرش رحمانی فرودشان آورد در گنجینھ ھای غیب عیوبش در نزد او پنھان بودند 

و چون چشم فرشتگان بر آنان افتاد در مقابلشان بھ سجده افتادند در پی آن امر [فرشتگان] را تعلیم 

اسماء کردند.

ت عذاب را ، لذا در جا بیھوش شد وحق تعالی اما ابو یزید نھ توان استواء و ایستادن را داشت و نھ طاق

».حبیبم را بھ من باز گردانید زیرا توان دو ریش را ندارم«فرمود : 

پس ابویزید بھ سبب شوق و خطاب پوشیده شد وکافران و پوشیدگان (ذات و صفات) باقی ماندند و از 

ّوم باقی مانده ی شب بر آن آشکار شد لذا در یک س» دو قدم«بھ کرسی فرود آمدند و بر ایشان عرش 

١۴».[دو قدم] در این نشئھ ی جسمی بھ آسمان نفس دنیا [از کرسی] فرود آمدند

عیسوی «ابویزید در مورچھ ای کھ آن را کشت دمید پس مورچھ زنده شد و او «ونیز می گوید : 

١۵»بود» المشھد

ست . کھ برای اطالعات بیشتر کتاب تذکرة االولیاء سرشار از این کرامات ومعجزات برای صوفیان ا

بدان رجوع شود.

فصل اول 

نشانھ ھا وشیوه ھا
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کسی کھ بھ مطالعھ ی زندگی ابن عربی بپردازد در می یابد کھ شیوه ی وی از شیوه ی شیعیان و تشیع 

و آنچھ کھ اھل بیت علیھ السالم مقّرر کرده اند بھ دور است و در زمینھ ھای گوناگونی کھ سخن گفتھ 

ھای تسنن از شیوه ھای او را می آوریم.نشانھ

دعای ختم صحیح بخاری

وی در باب آخر فتوحات ، در دعا می گوید :

خدایا خیر را بھ گوش ما برسان و ما را از خیر با خبر ساز ؛ خداوند سالمتی را روزی ما گرداند و «

را بدانچھ دوست می دارد وی آن را برای ما باقی نگھ دارد و قلب ھای ما را بر تقوی جمع گرداند وما

ربنا تؤخذنا إن نسینا أو خطانا ربنا و ال تحمل علینا إصراً کما حملتھ علی «می پسندد موفق گرداند : 

الذین من قبلنا ربنا و ال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ و اعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا أنت موالنا فانصرنا علی 

١»القوم الکافرین

و بعد می گوید :

این دعا را در خواب از رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم شنیدم ه بعد از آنکھ کتاب صحیح «

» الحّزوره«در مکّھ میان باب ۵٩٩بخاری را برایشان خواندند انی دعا را تالوت کرد. و آن در سال 

٢ند.ابو حامد غزالی را برا ما می خوابود . و ھمو بود کھ کتاب احیاء » أجیاد«و باب 

وضوی ابن عربی

نیازی نیست کھ اشاره کنیم ھمگان ، تفاوت میان وضوی اھل سنت و شیعھ رامی دانند . شیعھ در 

وضو پاھای خود را نمی شوید وبھ جای ان بر روی پاھا از سر انگشتان تا کعب پا مسح می کشد و نیز 

اطراف گوش را مسح نمی کشد.

عھ ندارد بلکھ عین وضوی اھل سنت است وی پاھا را  می اما وضوی ابن عربی شباھتی بھ وضوی شی

٣شوید و معتقد است مسح جلو سر کافی نیست بلکھ مسرح اطراف گوش ھا را نیز اضافھ می کند.

ابن عربی قائل بھ قیاس نیست اما آن را جایز می داند

ابن عربی درباره ی قیاس و جواز آن می گوید:

اللت و اصالت اختالف نظر وجود دارد ، زیرا آن بھ وجھی معقول اما قیاس ، در قبول آن از جھت د«

بھ نظر میرسد پس در مواردی قبول آن اقوای بھ نظر می رسد و گاھی این طور نیست . با ھمھ ی اینھا 

و ر چند مفید علم نمی باشداست کھ ھ» خبر واحد«، قیاس دلیل قطعی نمی باشد و این موضوع شبیھ 
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است کھ ھر چند مفید علم نمی بشد ، اتفاق نظر در قبول آن (خبر » بر واحدخ«این موضوع شبیھ 

واحد) وجود دارد . و آن اصلی از اصول اثبات احکام است ، پس قیاس نیز باید مثل آن بھ حساب آید ، 

من اجازه ی حکم بدان را ، درباره ی کسی کھ –اگر قیاس َجلی باشد شکی در آن حال نگفتھ ام 

را بھ اثبات قیاس کشانیده ، دارم. خواه در اجتھاِد خود راه خطا پیموده باشد خواه راه اجتھادش وی 

و مجتھد در ھر حال –اگر چھ خطا کرده باشد –درست ؛ زیرا شارع حکم مجتھد را تنفیذ کرده است 

صلی از مأجور است. پس اگر مجتھد در اثبات قیاس استناد دلیل از کتاب و یا سنت و یا اجماع و یاھر ا

۴».قایس جلی در داللت از خبر صحیِح واحد ، قوی تر در حکم باشد–آن نمی کرد ، وی نزد منصف 

تا اینکھ رد صفحات بعد می گوید :

ما یقین داریم در آن (مسألھ ی فرعی) نا گریز بر حکمی الھِی مشروع می باشد ، و چون راه ھا بستھ «

ت می کنیم و پایھ ھای اثبات ایناصل را قواعد کتاب شده است ، بازگشت بھ اصل کھ نظر عقلی اس

وسنت قرار می دھیم و در آن از منظر عقلی  نظر عقلی ، اصلی از اصول ادلھ ی اثبات احکام می 

دانیم کھ مسکوت گذاشتھ است و بھ سبب علتی معقول بدان تصریح نکرده ، ما آن را قیاس کردیم و بعید 

بین آن –وقتی نّص معینی نیافتیم –ع باشد کھ در مواضع ضرورت نیست کھ این قیاِس ما مقصود شار

».دو جمع می شود ؛ این مذھب و روش ما در این مسألھ می باشد

سپس ابن عربی درباره تخطئھ ی اثبات کنندگان قیاس سخن می گوید و معتقد است کھ این خطا گرفتن 

۵درست نیست.

د حال آن کھ خودش تصریح کرده است کھ قئل بھ قیاس می بینیم کھ ابن عربی این چنین سخن می گوی

۶نیست زیرا کھ پیامبر صلّی  هللا علیھ وآلھ بھ آن فرمان نداده است.

می بینیم کھ او دراین مسئلھ باال وپایین می رود و دو دل است و سعی دارد میان نپذیرفتن قیاس وحفظ 

د ومعذورند ، پیوند ایجاد کند.و اینکھ حکم ایشان حجّیت دار،مقام قیاس وقئالن بدان 

می گیرند » یک اصل«او بھ دنبال این مطلب کھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم قیاس رابھ عنوان 

درآنچھ کھ برایش ازکتاب یا سّنت و یا اجماع نّصی نمی یابند. پس پیامبر در این روز موفق بھجمع شد 

ا اثبات کنندگان قیاس از برای این تأخیر ، تأخیر را قیاس شد با تقدیم نماز عصر و تأخیر نمازمغرب ، ت

کنند و برای این تقدیم ، تقدیم را قیاس نمایند. و شارع مقرر کرده کھ حکم مجتھد حکمی مشروع است 

پس اینکھ مجتھد ، قیاس را بھ عنوان اصلی شرعی و از روی دلیل ونظر و اجتھاد خود اثبات می کند ، 

ستھ نیست کسی کھ مذھبش قیاس نیست آن را بپذیرد. و اگر آن فرد قائل بھ حکمی شرعی است و شای

قیاس نیست شارع آن را بھ عنوان حکمی مقرر کرده در حق کسی کھ با اجتھادش بدین حکم رسیده 
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را رد کند ، بی شک حکمی را کھ شارع اثبات کرده رد نموده است ناست. پس ھرکس بخواھد آ

٧»(ظاھری) را رّد کند...» فرد قائل بھ ظاھر«اگر کھ حکِم وھمین طور است صاحب قیاس 

عمل بھ خبر شراب خوار در حالت ھشیاری 

وی خبر گرفتن از فاسق از جایز می داند حتی کسی کھ شراب می خورد اگر در حالت ھشیاری سخن 

٨بگوید.

اجماع تنھا اجماع صحابھ است نھ دیگران

در این باره می گوید:

ماع صحابھ بعد از رسول خدا صلّی هللا علیھ[وآلھ] و سلّم است نھ چیز دیگر ، و در غیر اجماع تنھا اج«

٩».دوره ی آنھا اجماعی نیست کھ بدان حکم شود

پیامبر بشری است کھ جز ھنگامی کھ فرمان دھد تبعیت او الزم نیست

نگامی کھ فرمان دھد. در لزوم پیروی از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ اعتقاد ندارد مگر ھابن عربی بھ 
این باره می گوید :

و آن حضرت صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم است ھمانند بشر حرکت می کند و ھمانند او خرسند یا «
خشمگین می شود و پس ما را پیروی أفعال وی جز در ھنگامی کھ دستور بھ آن دھد الزم 

١٠».نیست

بدعت ھا سنت ھای مشروع ھستند

ند کھ بدعت ھایی کھ افرادی غیر از رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ بنا می کنند سنت وی تصریح می ک
و غیر آن را صحیح جلوه دھد ، لذا می ١١»تراویح«ھایی مشروع است ف و گوای می خواھد بدعت 

گوید :

جام و آنھا بر دو قسم اند: سنتی کھ رسول بدان دستور داده بر آنھا تشویق نموده یا آن را خود ان«
داده و امتش را درانجام آن متخّیر کرده است ، و سّنتی کھ یکی از اّمت ابداع کرده و در آن پیروی 

١٢».نموده کھ اجر آن و اجر عمل کننده بھ آن برای اوست

استحسان 

درباره ی مشروعیت استحسان می گوید:
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صلّی هللا علیھ[وآلھ] و اما [از جملھ] سنت ھایی کھ ھمان شرایعی نیکو ھستند بعد از رسول خدا«
سلم ، استحسانی است کھ نزد فقھاء است ، و شافعی (رحمة هللا) گفتھ : ھرکس استحسان ورزد در 
واقع حکمی را وضع کرده است ؛ اما فقھاء این سخن او را مذمت کرده اند درحالی کھ او (رضی هللا) 

».از حقیقتی مشروع سخن گفت کھ کسی آن را نفھمید...

در واقع –یعنی سنتی نیکو و حسنھ ر بنیان نھد –ھر کس استحسان ورزد :«ھ می گودی تا اینک
حکمی شرعی را وضع کرده است. وشگفتا از مردمان کھ سخن شافعی را در این بیان نتوانستند 

١٣.»بفھمند

درود وی بر ھمھ ی صحابھ

آخرین عبارت وی در فتوحات این است:

».ما محمد خاتم پیامبران و بر آل او و تمامی صحابھ ی اوو خداوند درود فرستد بر سرور «

روشن است کھ شیعھ فقط بر صحابھ ی عادل کھ اندک ھستند درود می فرستد یعنی کسانی کھ دشمنان 
امام علی علیھ السالم و غاصبان حقش از جملھ ی آنھا نیستند. مثالً شیعھ از طلحھ و زبیر و معاویھ و 

لیھ السالم و یا کسانی کھ در روز عقبھ شتر پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ را رم دیگر دشمنان امام علی ع
دادند و امثال عبدهللا بن اُبی و حکم بن ابی عاص و دیگران راضی نیست.

غیرت پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ 

وی درباره ی روز عید می گوید :

آلھ] وسلم بازی کردند درحالی کھ پیامبر در این روز حبشی ھا در مسجد پیامبر صلّی هللا علیھ [و«
١۴».ایستاده بود و آنھا را تماشا می کرد وعایشھ (رضی هللا عنھا) پشت سر آن حضرت بود

با چشم پوشی از مسألھ غیرت پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ [نسبت بھ ھمسر خویش] آیا چنین عملی ، 
لھ شایستھ است ؟!و حال آنکھ پیامبر غیرتمندترین حتی از نظر اجتماعی ، از پیامبر صلّی هللا علیھ وآ

انسانھاست!

و آیا مسجد پیامبر محل بازی حبشی ھاست؟

غنا در خانھ ی رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ

ابن عربی می گوید:
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و در این روز دو مغنی زن وارد خانھ ی پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم شدند و در خانھ ی حضرت «

علیھ وآلھ وسلم ترانھ خوانی کردند در حالی کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم می شنید ، و صلّی هللا

ھنگامی کھ ابوبکر (رضی هللا عنھ) داخل شد خواست بر آواز خوانان بشورد ، پیامبر صلّی هللا علیھ 

١۵»وآلھ وسلم بھ وی گفت : آنھا را رھا کن ابوبکر! چرا کھ روز عید است

لب شرک أبوطا

می گوید :

١۶»پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ و سلم دستور غسل عمویش ابوطالب را داد در حالی کھ مشرک بود«

ما نمی دانیم چگونھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ دستور غسل مشرک را داد!؟

ر کرده وی حدیث صحیح مسل بن حجاج را از قول عباس و او بھ نقل از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ ذک

ابوطالب از ھمھ ی اھل جھنم عذاب کمتری دارد و در پایش دو نعلین دارد کھ از آنھا مغزش بھ «کھ : 

».جوش می اید

و بھ دنبال آن می گوید :

بنگر کھ وی (ابوطالب) چگونھ در محبت خود وقبول امر پیامبر راستین بود اما ترس از خلق و امید «

ت آن بعتد از مرگ بھ صورت دو کفش از آتش پدیدار گشت ف و بھ آنھا در وی جای گرفت ، و حقیق

آیا «حکمت این کھ از شدت گرمای کفش ھا مغزش بھ جوش میآید این است کھ در خبر صحیح آمده : 

و معلوم » شما را از سِر کار و ستون آن و نوک کوھانش با خبر سازم؟ آن جھاد در راه خداست و...

بیشتر در راه رسول خدا جھاد کرد اما بھ دین وی در نیامد از ترس است کھ ابوطالب از ھمھ ی مردم

دشنام ، و گشت و این چنین حقیقِت ترس از غیر خدا بھ صورت دو کفش از آتش می باشد کھ سبب 

١٧». ذوب شدن مغز او می گردد کھ ھمان سوختن سرش ونابودیش بھ سبب ذوب شدن می باشد

(در حقیقت تو ١٨»ال تھدی من أخببت و لکن هللا یھدی من یشاءإنک«و نیز درباره ی نزول آیھ ی : 

ھر کھ را دوست داری نمی توانی ھدایت کنی ، لیکن خداست کھ ھرکھ بخواھد ھدایت می کند) می 

گوید :

اگر تالش و ھمت اثری می داشت ، بی گمان ھیچ کس از رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ وسمل کامل «

اما در اسالِم عمویش ابوطالب تأثیر نداشت و آیھ ی مذکور درباره ی وی نازل ترو بلند ھمت تر نیست

١٩».شد

و ورود بر آب در جنگ بدر٢٠»تأثیر النخل«
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ابن عربی درباره ی این کھ شارع حکم مجتھد را تقریر کرده است لذا دیگران اگر مجتھد را بر خطا 

، می گوید :ببینند حق ندارند حکم اجتھاد او را از میان ببرند

اصل این باب درباره ی آن است کھ فرد کامل آنچھ را ناقص بدان اشاره می کند بپذیرد در مسألھ ای «

واین سخن حضرت » تأثیر النخل«کھ فرد ناقصی بدان آگاه تر است ؛ از جملھ ی این موارد حدیث 

و اینکھ بھ » ن آگاه تریدشما بھ مصالح دنیای خودتا«صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم بھ اصحابش است کھ 

حرف ایشان ، بازگشت. و نیز از جملھ این موارد رجوع حضرت صلّی هللا علیھ و آلھ وسمل بھ سخن 

٢١»اصحاب خویش در روز بدر ھنگام نزول بر آب است

عدالت اھل مذاھب 

ابن عربی می گوید :

فی را در اعتقاد بھ حالل پیرو مذھب شافعی را در مقام حکم کردن نرسد کھ شھادت پیرو مذھب حن«

رد کند ؛ ولی اگر حنفی آن را نوشیده باشد حدَّ می زند چون حاکم است و –اگر عادل باشد –بودن نبیذ 

از راه دلیل خود آن را حرام می شمارد پس اقامھ ی حّد بر او واجب است.

ی با دخترش کھ از می کند پیرو مذھب شافعو مانند حنفی در مقام حکم کردن ، ھنگامی کھ مشاھده

نطفھ ی زنای خودش پدید آمده است ازدواج می کند ، این را نزد او (حاکم حنفی) شھادت می دھد 

بنابراین اگر عادل باشد شھادتش را رد نمی کند. و بین او و ھمسرش کھ در واقع دختر او از نسل 

ون او حاکم است و دارای وصلب خودش می باشد واز نطفھ ی زنا پدید آمده است ، جدایی می افکند چ

٢٢»قدرت می باشد از آن رو کھ صاحب قدرت وقت می باشد

در مورد صحابھ 

از اموری کھ اھل سنت بر آنھا اصرار دارند حکم بر عدالت تمامی صحابھ است و این کھ نمی توان در 

ج نماید و چیزی از اعمالشان بر آنھا خرده گرفت ، اگر چھ کسی از ایشان بر امام زمان خویش خرو

لشکر بھ راه اندازد و جنگ را آغاز نماید و ھزاران نفر را بھ کشتن دھد.

اما ابن عربی بھ صورت قاطع این اصل را بیان می کند بھ گونھ ای کھ نمی توان کوچک ترین خرده 

ای بر یکی از صحابھ گرفت . و ناراحتی خود را از کسی کھ حتی یکی ازصحابھ را لعن کند ابراز می 

رد رد حالی کھ نسبت بھ جرائمی کھ از برخی صحابھ سرزده مثل قتل مؤمنین و خروج بر  امام دوره دا

خویش ، خودرا بھ تجاھل می زند ، و در این باره می گوید :



٨١

بھ خدا کھ ای دوست من ، اینکھ بشنوم برادرت عیسی علیھ السالم با یکی از صحابھ ی اکرام را سّب «

٢٣»کنند گوش مرا می آزارد

و درحالی کھ درباره ی عثمان و معاویھ و کارھای آن دو نماز عید سخن می گوید می آورد :

پس گمان بدیشان (صحابھ) نیکوست ، خدا از آنھا راضی باشد و نمی توان بر آنھا عیب گرفت اگر «

شاجره چھ برخی بر برخی دیگر آسیب و آزار رسانند ، این مربوط بھ خود آنھاست وما حق نداریم در م

ی میان آنھا دخالت کنیم و تعمق نماییم چرا کھ آنھا اھل علم و اجتھاد بوده اند و از نظر زمانی بھ پیامبر 

٢۴».نزدیک ؛ و آنھا در ھر حکمی کھ از باب اجتھاد بدھند مأجورند چھ درست باشد چھ نادرست

بھ بحثی تحت عنوان بیشتر مطالبی را در این باره آورده ایم ؛ برای اطالع» ٣از بخش ۶فصل «ما در

رجوع شود.» دفاع وی از معاویھ در بدعتش«

نیکوست و نمی توان از آنھا »گمان نسبت بھ صحابھ«در متن پیشین نیز گفتیم کھ بھ نظر ابن عربی : 

».عیب گرفت ھرچند برخی بر برخی دیگر عیب بگیرند

را نداریم... .این مربوط بھ خود آنھاست و ما حق کنجکاوی در مشاجرات آنھا

اھل سنت ، ھمان اھل حق ھستند

و آن این است کھ بھ این «... او درحالی تصریح می کند مذھب اھل سنت مذھب حق است می گوید : 

٢۵».ذات منسوب است کھ وی قادر بر ایجاد نزد اھل سنت ،اھل حق اند ، می باشد...

است کسی کھ اعتقاد دارد اھل سنت حق ھستند ، شیعھ نیست.ومعلوم

نسبت دادن سخن حضرت علی علیھ السالم بھ دیگران!

وی در بسیاری از موارد سخن حضرت امیر علیھ السالم را بھ دیگران نسبت می دھد برای مثال می 

گوید :

. و فاروق (رضی) گفت : صدیق (رضی) گفت : چیزی را ندیدم مگر آن کھ خدا را قبل از آن دیدم«

چیزی را ندیدم مگر آن کھ خدا را با آن دیدم . و از عثمان (رضی) روایت شده کھ چیزی را ندیدم مگر 

٢۶». آنکھ خدا را بعد از آن دیدم . و برخی گفتھ اند : چیزی را ندیدم مگر آنکھ خدا را نزد آن دیدم

اگر پرده کنار رود بر «طاب نسبت می دھد کھ درجای دیگر می بینیم کھ وی این سخن را بھ عمر بن خ

٢٨با اینکھ این سخن از امام علی علیھ السالم است.٢٧»یقین من افزوده نمی گردد
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اگر پرده کنار رود بھ یقین من او در موضع دیگری این امر را مبھم می آورد و از کسی کھ گفت : 

٢٩».افزوده نمی گردد ، بھ خاطر  کشف عظیم

در کتاب ھای وی انجام شود ، موارد مشابھ این فراوان بھ دست می آید .و اگر جستاری

سندھای روایات اھل سنت

وی آنچھ را کھ بخاری روایت کرده معتبر می شمارد و راویان اسنادش را کھ میان آنھا افرادی مثل 

٣٠ابوھریره و امثال اویند ف ثقھ می داند.

عدم اشاره بھ کتب شیعھ 

ت مکیھ مبنی بر روایات کتاب ھای صحاح و دیگر کتاب ھای اھل سنت است . وی تمام کتاب فتوحا

اشاره بھ کتاب الکافی یا دیگر کتاب ھای شیعھ نمی کند و درآنچھ حکم شرعی می داند بھ چیزی از 

روایات ائمھ اھل بیت علیھ السالم استدالل نمی کند ، التبھ بھ استثنای آنچھ اھل سنت از امام علی علیھ 

سالم روایت کرده اند .ال

بدعت روزه ی عاشورا

ابن عربی حکم بر استحباب روزه ی عاشورا را نموده است و در مواردی چند بر آن اصرار دارد ، و 

٣١اخباری را کھ در این باره [از اھل سنت] آمده آورده است.

کسی کھ شب قدر را دریابد محرمات از وی ساقط می شود

او می گوید:

در برخیزد و آن را دریابد ، پرده ی حرمت از وی گرفتھ می شود لذا جز بھ کار مباح ھرکس شب ق«

٣٢». اقدام نمی کند(ھر کاری بکند مباح است) کھ خداوند بھ فحشاء امر نمی کند

فصل دوم 

بخشی از عقاید ابن عربی

رامات والقاب و ابن عربی پیوستھ بر تسنن خود تأکید دارد ، آن ھم نھ صرفاً با آوردن فضایل و ک

مقامات برای افرادی خاص ، کھ شیعھ ھیچ یک از آن فضایل وکرامات را برای آن افراد بھ ھیچ روی 

نمی پذیرد ، و نھ فقط با ایراد اتھاماتی صریح بھ شیعھ و تالش فراوان در تشکیک در اعتقادات شیعیان 
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م دارد و از آنھا دست بر نمی دارد و ، و نھ فقط با تصریح بھ بنیان ھای فکری وعقایدی کھ بدان التزا

... ، بلکھ افزون بر اینھا موارد بسیار دیگری نیز در کتب او یافت می شود.

از آن جا کھ ابن عربی در کتاب ھای خود موارد بسیاری در این موضوع آورده است ، چاره ای نداریم 

ن جا پاره ای از عقاید وی کھ با ادعای جز اینکھ بھ عنوان نمونھ تنھا اندکی از آنھا را بیاوریم. در ای

تشیع او سازگار نیست می آوریم:

١خلقت آدم علیھ السالم

وی می گوید :

آنگاه کھ خداوند بلند مرتبھ دستور داد مشتی از خاک کھ آدم علیھ السالم را از آن آفرید بیاورند ، ملک «

ر زمین بود و خداوند وی را با گروھی از الموت برای این کار بھ زمین فرود آمد در این ھنگام ابلیس د

مالئکھ در زمین جانشین ساختھ بود و وی مدت زمانی طوالنی مشغول عبادت خدا بود. ملک الموت 

قبضھ ای خاک از زمین برداشت در حالی کھ ابلیس بر آن گام نھاده بود پس زمانی کھ گل آدم را 

بلیس لگد کرده بود ساختھ شد و قلب آدمی از خاکی ساختند وبھ آن شکل دادند ، نفس آدمی از خاکی کھ ا

درست شد کھ ابلیس بر آن گام ننھاده بود ؛ نفس آدمی خباثت و صفات مذموم را در اثر تماس پای 

ابلیس با خاک آن ، بھ خود نگرفت. 

و از این جا بود کھ نفس خاستگاه شھوات است و شیطان در آن بھ سر می برد بر آن سیطره دارد چرا 

٢».ھ بر آن گام نھاده است و برای ھمین بر آدم تکبر کرد...ک

٣تعدد قدماء

و ۴»از نظر عقلی محال نیست کھ قدیمی موجود باشد و خدا نباشد ،...«ابن عربی می آورد کھ : 

آشکار است کھ این از عقاید شیعھ نیست.

ئل است چنانکھ در جایگاھش قاماسوا ، ابن عربی بھ تعدد قدماقدیحی می گوید : در مسألھ علم خدا بھ

بھ آن اشاره کرده است ... .

».و معلوم است کھ در این جا این صورت را عین ذات خداوند قرار داده است«نیز می گوید : 

۵جبر و کسب

ابن عربی در این موضوع می گوید :
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وچگونھ و نیست مگر اینکھ خواست خداست ، و در وجود ھیچ طاعت یا عصیان و سود یا زیانی«

پس کفر و ایمان و طاعت وعصیان . «... »خواست او نباشد چرا کھ او آن را بھ وجود آورده است...

۶».ھمھ بھ خواست و حکمت و اراده ی اوست

در کتاب فتوحات می گوید :

بنده در انجام کارھا نقشی ندارد و در حقیقت بنده مجبور و ملزم بھ انجام است بر حسب موقعیتی «... 

آن قرار می گیردو برای او خواستھ می شود. و انسان در انجام دادن یا ندادن چیزی ، کاری نمی کھ در

کند ، بلکھ در اختیارش مجبور است اگر کھ مؤمن باشد. و ما غضب را مقید بھاین  کردیم کھ برای خدا 

وسلم ھم می باشد. اما غضب برای غیر خدا اقتضای طبع بشری است و پیامبر صلّی هللا علیھ[وآلھ]

٧».من نیز بشری ھستم و مانند انسان ھا خشمگین یا خرسند می شوم...«فرماید: 

در ھمین کتاب در جای دیگر می گوید :

برخی از بندگان ھستند کھ خداوند آنھا را از گناھانی کھ برایشان مقّدر ساختھ با خبر می سازد و آنھا «

سریع تر توبھ نمایند و آنھا را پشت سر نھند و از ظلمت از شدت حیاء بھ انجا آن گناھان می شتابد تا

٨...»مشاھده ی آنھا راحت شوند. و اگر توبھ نمایند آن گناھان ، ھر قدر کھ باشد ، حسنھ می شود 

در کتابی دیگر می گوید :

٩».قدرت خداوند بر ایجاد چیزی تعلّق نگرفت مگر اینکھ آن را اراده کرد...«

ابن عربی چنین حاشیھ زده است:ی آل عرفات قطیفی قدیحی ، بر این سخن شیخ ابراھیم بن مھد

این ھمان مذھب اشعری است کھ مبنی بر توارد قدرت و اراده و توافق و انسجام آنھاست ، و یکی از 

دیگری افزون یا کم نیست و قدرت بھ ھر چھ برسد اراده نیز بھ آن می رسد و تعلق می گیرد و این دو 

گرند و بین آنھا جدایی نیست. و اگر بر آنھا بگویند کھ این مستلزم اراده ی بدی ھا و متالزم ھمدی

گناھان است ، یک بار نیز در میدان مجادلھ می گویند : خدای ما انی چنین است چرا کھ برای خداوندی 

رانمی کھ مختار و متمکن در ترک آن کارست ، محال است کھ آنچھ را نمی خواھد انجام دھد و یا آنچھ

خواھد انجام دھد و یا آنچھ را نمی خواھد در ملکش انجام پذیرد. و بار دیگر می گویند : این کھ آن 

امور بدی یا گناه ھستند ، عین حقیقت آنھا نیست بل حکم خدا درباره ی آنھاست وحکم خدا در اشیاء نیز 

یست ، بلکھ آن مخلوقی کھ غیر مخلوق است . و چیزی کھ خلقت در آن تحقق نپذیرد مقصود و مراد ن

ھستند . » أعیان«مراد است و اراده بر آن تعلق گرفتھ است ھمان 

ابن عربی می گوید:
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از آن جا کھ اراده حقیقتاً بھ مراد خود تعلّق می گیرد و قدرت حادث بھ خاطر اختاللی کھ در طریقھ «

کند و خداوند مقدر می است ، و بنده کسب می» کسب«ھست مثل آن نیست ، پس واقعیت آن ھمان 

١٠».نماید

کسب یعنی تعلّق اراده ی ممکن بھ انجام یک فعل ، بدون اینکھ بھ غیر آن فعل تعلّق یابد ، پس اقتدار «

١١».الھی نزد این تعلّق ایجاد می شود کھ این ، کسب برای ممکن نامیده می شود

یگری نیز دارد کھ خوانندگان می سخنان د» کسب در افعال بندگان«وی در مورد پذیرفتن نظریھ ی 

١٢توانند بھ آنھا رجوع نمایند.

مقولھ ای اشعری است کھ شیعھ امامیھ آن را نمی پذیرد واین بر کسی پوشیده » کسب«و نظریھ ی 

نیست.

ابن عربی در ھمین موضوع در جای دیگر می گوید:

بود و دیگری با انجام آنچھ از آن نھی وقتی آدم و ابلیس گناه کردند ، یکی با ترک آنچھ بھ او امر شده «

بود بنی آن دو جمع نمود چرا کھ خداوند فرامن داد وخالف شده بود ، تقدیر و سرنوشت آنگونھ کھ مقدر

١٣.»آنچھ را فرمان داد اراده کرد و آنچھ را أمر الھی بخشید ، اراده او سلب کرد...

گوینده ای و ھر کھ چیزی را چرا کھ تو«وید : می گ١۴»إن کنت قلتھ فقد علمتھ«او درباره ی آیھ ی 

١۵.»بگوید، بھ گفتھ ی خود علم دارد

آری عقیده بھ وحدت وجود ، ابن عربی را ناگزیر کرده است کھ قائل بھ جبر شود. وقتی کھ مخلوق 

عین حق تعالی است وحتی فرعون از تجلیات الھی است ، دیگر ھر چھ از مخلوق سر زند ، استناد بھ 

ند دارد.خداو

١۶معنای وحدت وجود

ابن عربی در فصوص الحکم فّص لقمانی می گوید :

خداوند لطیف است و بھ خاطر ھمین لطف ولطافت است کھ در اشیایی کھ ھر یک نامی دارند و «

محدود بھ حدودی ھستند ، عین آن اشیاء است. تا اینکھ درباره آن شیء جز نام توافقی و اصطالحی اش 

لذا می گویند این آسمان ، زمین ، صخره ، درخت ، حیوان ، ملک ، رزق و طعام است و نگویند . را

حال آنکھ عین (ذات) ھمھ ی این اشیاء یکی است ، و اشاعره در این باره می گویند : عالم ھمھ بھ 

حسب جوھر متماثل است چرا کھ جوھر واحد است و انی قول اشاعره ھمان سخن ماست کھ اعیان ھمھ 

١٧».ستند...یکی ھ
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فرعون عین حق تعالی است!

ابن عربی در فّص موسوی می گوید کھ فرعون عین حق تعالی است کھ بھ این صورت ظھور کرده 

است. عبارت او چنین است :

درست است ؛ و ھرچند اوعین حق باشد اما صورت از » أنا ربکم األعلی«پس این سخن فرعون کھ «

ق مطلق ربوبیت بر او جایز نیست] و آن کھ دست و پای ساحران فرعون است [و برای ھمین اطالآن 

کھ جز با آن فعل میسر نمی را قطع نمود عین حق بود در صورت باطل تا[ساحران] بھ مراتبی برسند

١٨».شود

او در اول فتوحات نیز می گوید:

رد و خود عین سبحان من أظھر األشیاَء وھو عینھا ؛(پاک و منزه است خدایی کھ اشیاء را ظاھر ک

آنھاست). درانی باره سخن فراوان است و برخی سعی کرده اند سخن ابن عربی رابھ شیوه ھایی تأویل 

کنند کھ با صراحت کالم او تناسب ندارد. ما قصد ورود بھ این مبحث را نداریم و نباید این تأویالت را 

گیرند. ابزاری برای انکار موارد واضح و آَشکار در خصوص عدم تشیع او ب

١٩تکلیفی کھ قابل تحمل نیست

تکلیف غیر قابل تحمل از نظر عقلی جایز است و ادعا می کند کھ او این را بھ ھابن عربی می گوید ک

٢٠صورت مشاھده و نقل ، دیده است.

مجازات بی گناه و عقاید دیگر 

ا کھ او مالک حقیقی وی می گوید مجازات بی گناه ظلم نیست و می توان آن را بھ خدا نسبت داد چر

٢١است.

شیخ ابراھیم قدیحی برخی عقاید ابن عربی درکتاب فتوحات را می آورد از جملھ :

تأویل عذاب بھ عذاب.-

کفر بھ راز اسالم.-

فرعون و ھامان در زمره ی مؤمنین مسلمان قرار می گیرند.-

اعتقاد بھ وحدت وجود یعنی وحدت موجود و اینکھ عابد عین معبود است.-

ت اھل دوزخ در آتش است و اگر قرار باشد جاودان باشند لذات آنھا از لذت ھای بھشتیان در لذ-

٢٢بھشت کمتر نیست.

٢٣حسن و قبح شرعی اند-
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٢۴».حسن و قبح فقط شرعی است«وی می گوید : -

٢۵حکمت الھی 

٢۶». خدا واجب نیست کھ اصلح را مراعات کند«ومی گوید : 

تجسم اسرائیلی

خلق هللا آدم «یا حدیث ٢٧سیاری از موارد ، از عرش و کرسی و قدمین سخن می گوید ؛ابن عربی در ب

إن «کھ مأخوذ از تورات است وحدیث ٢٩»خلقت حوا از دنده ی آدم«ویا حدیث ٢٨، »علی صورتھ

٣٠».الجبار یضع قدمھ فی النار...

ھ آن را درست می پندارد.ک»ت ربی فی أحسن صورةٍ رأی«کھ سعی دارد آن را تأویل کند. و یاحدیث 

ان ضرس الکافر فی النار مثُل أحد و کثافة جلده أربعون ذراعاة بذراع «ونیز حدیثی را کھ ذکر میکندکھ : 

٣١».الجبار

و یا احادیثی را از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ می آورد کھ در آن خداوند را بھ شادی ، خنده ، تعجب ، 

، شوق و ... توصیف می کند ، و می گوید کھ باید اینھا را تصدیق کرد و خشم ، تردید ، کراھت ، محبت 

٣٢بھ آنھا ایمان آورد.

شارع ، اطالق صفاتی مثل استواء و نزول ومعیت و خنده و شادی وتعجب را برای «او می گوید : 

٣٣».جناب حق ، انکار نمی کند...

لیس کمثلھ «و توصیف کرده استنھ آقدم (پا) صفتی است کھ خداوند خود را ب«نیز می گوید : 

٣۵... »٣۴»شیء

اسالم آوردن شیطان پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ

او را بر ضد او ابن عربی این حدیث جعلی را کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ شیطانی داشت وخداوند

٣۶یاری داد تا اسالم آورد ، قبول می کند. 

ھرولھ ی الھی

کھ بھ خداوند ھرولھ را نسبت می دھد تصدیق می کند و سپس می گوید کھ مقصود ابن عربی حتی حدیثی

، اثبات این صفت برای خداست بھ گونھ ای کھ شایستھ ی او باشد چرا کھ خداوند مجھولی است کھ 

شناختھ نمی شود ؛ و می گوید :
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ھمند سخن نمی گوید.در رابطھ با عقولیت ھرولھ باید گفت کھ خداوند با اھل زبا جز بدانچھ می ف«

معقول است و کیفیت این نسبت مجھول است و ھر آنچھ کھ خداوند خود را بھ اوصاف محدثات » ھرولھ«

٣٧».وصف کرده ف بھ ھمین صورت است

از اھل سنت و وھابیان می گویند.» حشویھ«و این سخن ھمان چیزی است کھ پیشوایان عقیده ی 

فرود آمدن خداوند بھ آسمان دنیا

خداوند ھر شب در ثلث آخر «عربی حدیث جعلی دیگری را نیز تصدیق می کند با این مضمون کھ ابن

٣٨».شب ، بھ آسمان دنیا فرود می آید

این در حالی است کھ اھل بیت علیھ السالم آشکارا سخن کسانی را کھ چننی حرفی زده اند ، رد می کنند 

اند. روایت شده است کھ از امام رضا علیھ السالم و بیان کرده اند کھ آنھ کالم خدا را تحریف کرده

درباره ی این حدیث پرسیدند و حضرت فرمود:

خداوند کسانی را کھ کالم را از جایگاه اصلی خود تحریف می کنند لعنت کند. بھ خدا سوگند ، رسول «

آخر ھر شب ، و را در ثلث» فرشتھ ای«خدا صلّی هللا علیھ وآلھ چنین حرفی نزد بلکھ فرمود : خداوند 

در شب جمعھ در اول شب بھ آسمان دنیا می فرستد و بھ او فرمان می دھد و او ندا می دھد کھ : آیا 

».خواھنده ای ھست تا بدو ببخشم ؟ و آیا توبھ کننده ای ھست کھ توبھ اش را بپذیرم...

تا آنجا کھ می فرماید:

ح طلوع کند بھ جایگاه خود  در ملکوت آسمان این فرشتھ ھمچنان ندا می دھد تا صبح بدمد ، وچون صب

٣٩».باز می گردد

خداوند فرود نمی اید و «در احتجاج از امام کاظم علیھ السالم آمده است کھ درباره ی این حدیث فرمود : 

۴٠». نیاز بھ فرود آمدن ندارد...

باطل می کند.این حدیث طوالنی است و امام علیھ السالم در آن با دلیل عقلی این تحریف را 

اولیا فرشتھ را مشاھده می کنند 

۴١وی ادعا می کند کھ انبیای اولیا ھنگام القای وحی بر حقیقت پیامبر ، فرشتھ را مشاھده می کند.

۴٢دروغ ھای سھ گانھ ی حضرت ابراھیم علیھ السالم 
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علیھ السالم ابن عربی سخنی دارد در مورد آنچھ اھل سنت از دروغ ھای سھ گانھ ی حضرت ابراھیم

و مواردی غیر از آن کھ مربوط بھ گناھان منسوب بھ پیامبران است و حال آنکھ انبیاء ۴٣روایت می کنند

علیھ السالم از این گناھان مبرا ھستند.

دیدن خداوند در آخرت

ابن عربی ذکر می کند کھ خداوند در روز قیامت برای خالیق تجلی می کند و می گوید کھ من پروردگار 

شما ھستم ، اما آنھا می گویند : از تو بھ خدا پناه می بریم ، ما منتظریم کھ خدایمان بیاید. خداوند بھ ایشان 

می گوید آیا میان شما و او عالمتی ھست کھ او را بشناسید؟

می گویند : آری.

ویند : تو و خداوند برای آن ھا بھ صورتی در می آید کھ با آن عالمت او را می شناسند و آنھا می گ

پروردگار مایی.

خداوند آنھا را بھ سجده امر می فرماید و ھرکس[در زندگی خود] بر خدا سجده می کرده ، در ان جا 

[نیز] بھ سجده می افتد و ھرکس کھ در قبل از ترس یا ریا سجده می کرده ، خداوند طبقھ ای از مس بر 

فتد و این ھمان سخن خداوند است کھ فرمود : پشتش قرار میدھد ک ھرگاه بخواھد سجده کند بر پشت بیا

(روزی کھ کارھا زار [و رھایی دشوار] ۴۴»یوم یکشف عن ساٍق و یدعون إلی السود فال یستطیعون«

۴۵شود و بھ سجده فرا خوانده شوند اما در خود توانایی [سجده] نیابند).

ل عجیب وغریب سخن می وی در بسیاری از موارد دیگر درباره ی دیدن خدا در آخرت با تفاصی

۴۶گوید.

پاداش برای کسی کھ ھرگز عمل خیری انجام نداده است

ابن عربی براساس حدیثی کھ از عثمان روایت شده استدالل می کند کھ اھل توحید عقلی ، کھ ھرگز عمل 

۴٧خیری انجام نداده اند ، در نعمت خواھند بود.

اسرائیلیات سبتی و شگفتی ابنعربی نسبت بھ آنھا

شش روز روزه می –بنابر تعبیر او –پسر امیرالمؤمنین ھارون الرشید » احمد سبتی«وی می گوید کھ 

گرفت و در آن بھ عبادت مشغول بود و روز شنبھ بھ کار می پرداخت تا بقیھ ی ھفتھ از آن بخورد.

پس بھ او گفتند :
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کشنبھ خلقت ما را آغاز  کرد و چرا روز شنبھ را بھ کار اختصاص دادی؟ گفت : زیرا خداوند روز ی«

روز جمعھ آن را بھ پایان برد و من آن روزھا را برای عبادت خدا قرار دادم و در آنھا بھ کاری کھ بھره 

ای برای خودم داشتھ باشد نمی پردازم.

خداوند سبحان در روز شنبھ بھ آنچھ آفریده بود نگریست و بعد دراز کشید و پایش را بر روی پای دیگر 

نامید کھ بھ » سبت«داخت و گفت من پادشاھم ، بھ خاطر ظھور پادشاھی ، و برای این ، این روز را ان

معنای راحتی است.

بھ معنی » لغوب«دست نداد ، و » لغوب«و از این روست کھ خداوند فرمود کھ در آنچھ آفرید بھ او 

خستگی است و خداوند مثل ما خستگی ندارد.

م واز او پرسیدم : در دوره ی تو قطب زمان کھ بود؟گفت : من ، وسپس با من از زیرکی او تعجب کرد

۴٨. »من خداحافظی کرد و رفت

ابن عربی در جاھای دیگر احمد سبتی را از اصحاب مقامات بر می شمرد و در این جا نیز می بینیم کھ 

. ما نیز در شگفتیم از تیزھوشی و زیرکی او تعجب می کند چرا کھ اسرائیلیات باطل را روایت می کند

کھ ابن عربی چگونھ بیان این گونھ روایت ھا زیرکی می شمارد! 

أحمد بن «البتھ باید توجھ کرد کھ از برجستگان متصوفھ دو نفر با نام أحمد سبتی وجود دارند ، یکی 

یعنی قبل از وفات پدرش ھارون از دنیا رفتھ است ١٨۴است کھ در سال » ھارون الرشید عباسی

را بدو ۴٩»زایرجة«است کھ در اواخر سده ی ششم در مراکش بود ، و علم » أحمد سبتی«گری ودی

۵٠منسوب می کنند ، علمی کھ از قوانین ساختھ شده برای غیب گویی می باشد.

از ظاھر گفتار بر می آید کھ ابن عربی در مورد اولی صحبت می کند چنانکھ از سیاق کالم وتوصیفات 

راحت نیز نام پدرش را کھ ھارون است می آورد. مگر آنکھ شخص سومی بھ این نام او پیداست و بھ ص

باشد کھ ما آن را نمی شناسیم.

در آتش ، جاودانگی نیست بلکھ در آن نعمت است

ابن عربی می گوید :

برای اھل جھنم ناگزیر ، در ھمان آتش فضل  و رحمت خداوند وجود دارد و آن بعد از تمام شدن مدت «

ش عمل ھاست ، کھ در آن زمان در ھمان اتش ، دیگر دردی را احساس نمی کنند ، چرا کھ آنھا از سنج

آتش خارج نمی شوند ، و درآن نھ می میرند و نھ زنده می شوند و لذا با از میان رفتن روِح حساس از 

بعد از موازنھ آنھا ، اعضاء و جوارح آنھ بی حس و آرام می شود ... ؛ و گروھی ھم ھستند کھ خداوند 
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ی فاصلھ ی میان عذاب و عمل ، بھ آنھا نعمت ھایی خیالی می دھد واحساس آنھا مثل احساس فرد 

و نضج در ۵١»کلما نصجت جلودھم«خوابیده است و پوست آنھا نیز چنان است کھ خداوند می فرماید 

پوست و تبدیل شدن این جا بھ معنی کرختی و بی حسی است ، چنانکھ بیان کردیم . پس در زمان نضجِ 

آن ، دردھا راحس نمی کنند زیرا وقتی زمان إنضاج (خوب پختن ، سوختن) تمام می شود ، اثر آتش در 

آنھا خاموش می شود ودر میان آتش مانند کسانی خواھند بود کھ وارد آتش می شوند ولی اھل آن نیستند و 

بدن ھای خود حس نمی کنند . مسلم در صحیح ش را برتای می میراند کھ اثر آ٩خداوند آنھا را بھ گونھ

۵٢». خود این حدیث را بھ طو رکامل آورده ، و این از فضل و رحمت خداست

در این جا سؤاالیت باقی ماند کھ نیاز بھ پاسخ دارد واز جملھ ی آنھا این است کھ چرا خداوند حکم بھ 

ن نیستند؟ و اگر این ماندگاری در اتش بھ عدم خروج آنھا از آتش نمی کند در حالی کھ مستحق بقاء در آ

اصرار و اختیار خود آنھاست ، علت و توجیھ این اختیار واصرار چیست ؟ و آیا آنھا بھ زور واجبار و 

بھ خاطر اراده ی خدا درآتش باقی می مانند ؟! و اگر امر این چنین است چرا بھ آنھا تخفیف داده می شود 

ف دادن بھ آنھا ، بھ صورت طبیعی است پس چرا قبل از سنجش اعمال ، و اگر آن بی حسی بھ سبب تخفی

آنھا ، بھ آنھا تخفیف داده نمی شود ؟ و از این دست ، سؤاالت بسیاری ھست کھ نیاز بھ جواب دارد.

او می گوید :

آنچھ شایستھ ی آخرت است خروج از آتش است. پس ھیچ یک از موحدانی کھ خداوند رسول خویش را «

برانگیختھ ، در آتش باقی نمی ماند و ھیچ یک از آنھا بر شقاوت نمی ماند ، و اگر در آتش بماند ان«بر آ

۵٣».آتش بھ برکت اھل بیت بر او سرد و سالمت می شود

ابن عربی در جای می گوید :

اما فرجام اھل دوزخ نعمت است لیکن در آتش ، چرا کھ بعد از پایان مدت عقاب ، آتش بر کسانی کھ «

بعد از آنکھ حقوقی کھ –رآن ھستند  سرد و سالمت می شود و این نعمت آنھاست. پس نعمت اھل آتش د

مانند نعمت ابراھیم خلیل است ھنگامی کھ در آتش انداختھ –بر گردن آنھاست بھ طور کامل گرفتھ شد 

۵۴...». ش رنج کشید تشد. چرا کھ ابراھیم علیھ السالم از مشاھده ی آ

او می گوید :

وارد آتش نمی شود ھر چند کھ اھل گناھان کبیره باشد چرا کھ در طول دوره ی ۵۵»سجالت«صاحب «

۵۶»نبوده است» الإلھ اال هللا«مسلمانی اش و در طول مدتی کھ در دنیا بھ سر می برده ، با او جز سخن 

توحید فرد مشرک و نعمت و آسایش او 
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ابن عربی در مورد مشرک موحد می گوید :

نص قطعی وجود نم داشت ، شفاعت بھ ،ر در مورد مشرک و کسی کھ سنت شرک را بنا می کند اگ«

ھر کسی کھ اقرار بھ وجود کرده و موحد نشده ، می رسید ، زیرا بھ ھر حال مشرک ، گونھ ای از 

توحید مرتبھ ی بزرگ الھی را ، چرا کھ مشرکان شریک خدا را شفیع خویش در نزد خدا می دانند و می 

۵٨»ما نعبدھم إال لیقربونا إلی هللا زلفی«و نیز می گویند : ۵٧»ھوالِء شفعاؤنا عند هللا«گویند : 

مشرکان در این جا خداوند را در عظمت یکتا و یگانھ می دانند. و شریک را بھ ھیچ روی دارای این 

شفیع حاکمیت ندارد . مرتبھ نمی دانند و اگر شریک رتبھ ی خدا را داشت او را شفیع نمی گرفتند زیرا

ش خارج نشوند ، [اما] بعید نیست تلذا مشرکان رایحھ ای از توحید را دارند و با این رایحھ ، اگر چھ ازآ

آسایش و نعمت قرار دھد در اسبابی کھ دردھا مقرون بھ آنھاست.برای آنھا نوعی در آتشکھ خداوند 

سرما زده را در گرما قرار دھد و فرد گرما زده و کمترین درجھ ی نعمت دادن بھ آنھا این است کھ فرد

را در سرما قرار دھد و فرد گرما زده را در سرما قرار دھد تا ھر یک بھ لذت اندکی برسند چنانکھ [در 

حیات دنیوی خویش] از رایحھ ی توحید بھره مند بودند ... و نّصی کھ حکم مذکور ما را نفی کند وارد 

و «لھ باقی است و در شریعت نیز مواردی آن را تأیید می کند. مثل این آیھ نشده است پس امکان این مسأ

۵٩»رحمنی َوسعت کل شیءٍ 

ایمان فرعون و طھارت او 

ابن عربی می گوید :

و چشم آسیھ بھ » این موسی روشنی دیده ی من و توست«آسیھ بھ فرعون درباره ی موسی گفت : «

خداوند در لحظھ ی غرق شدن بھ او داد و او را حالت ایمانی کھ« موسی روشن گشت  بھ واسطھ ی آ

پاک و پاک شده قبض روح کرد و در او خباثتی باقی نماند چرا کھ در وقت [داشتن] ایمان و قبل از اینکھ 

گناھی مرتکب شود ، روح او را گرفت ، و اسالم آوردن [تمام سابقھ و گذشتھ ی ناپسند] قبل خود را محو 

د فرعون را نشانھ ی عنایتش بھ ھر کھ می خواھد ، قرار داد تا کسی از رحمت الھی می نماید . و خداون

نومید نشود چرا کھ جز کافران کسی از رحمت الھی نومید نمی شود. اگر فرعون از کسانی بود کھ نومید 

او «شده بودند بھ سوی ایمان نمی شتافت و موسی نیز ھمانگونھ بود کھ ھمسر فرعون درباره او گفت کھ 

و ھمین گونھ ھم شد و خداوند بھ » روشنی چشم من و توست ، او را نکُشید شاید کھ ما را نفعی رساند

١»واسطھ ی موسی علیھ السالم بھ فرعون و آسیھ سود می رساند

باید گفت کھ این سخنان ابن عربی مخالف است با دالیلی مبتنی بر این مطلب کھ اسالم آوردن درھنگام 

آالن و قد «دی ندارد ؛ چرا کھ خداوند ایمان فرعون را درحالت غرق شدن رد می کند : دیدن عذاب ، سو
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(اکنون؟! در حالی کھ پیش از این عصیان کرده ای و از مفسیدان بوده ٢»عصیت قبل وکنت من المفسیدن

*فلم یک ینفعھم : «ای؟!) و نیز می فرماید 

عذاب ما را (ھنگامی کھ ٣»إیمانھم لما رأو بأسنا سنت هللا التی خلت فی عباده وخسر ھنالک الکافرون

ھم اکنون بھ خداوند یگانھ ایمان آوردیم و بھ معبودھایی کھ ھمتای او می شمردیم . کافر «دیدند گفتند : 

سنت خداست کھ ینشان برای آنھا سودی نداشت ، اشدیم . اما ھنگامی کھ عذاب ما را مشاھده کردند ایمان

.)ھمواره در میان بندگانش اجرا شده و آن جا کافران زیانکار شدند

و روایات وارده اھل بیت علیھ السالم نیز بر این امر داللت دارد ، و در آیات قرآن بھ صراحت آمده است 

ی کنند و خداوند در این دنیا بر آنھا لعنت کھ فرعون و ھمراھان او پیشوایانی ھستند کھ بھ آتش دعوت م

فرستاده و روز قیامت آنھا از زشت رویانند . با این ھمھ ، حکم بھ ایمان فرعون و پاک ومطھر بودن او 

دیگر چھ معنا دارد؟!

مؤمن در عین معصیت کردن مأجور است

ابن عربی می گوید :

؛ لذا مؤمن ھیچگاه معصیتی خالص نمی اصل ایمان است و بدون شک ، عمل فرع بر این اصل است«

است . مؤمن وقتی کھ در امری » مؤمن گناه کار«کند بدون اینکھ ھمراه آن طاعتی نباشد ، لذا او 

معصیت است ، و ایمان داشتن واجب است لذا واجبی از او سرزده ، و مؤمن در عین عصیان ، مأجور 

۴».است و ایمان از معصیت نیرومندتر است

۵بر صلّی هللا علیھ وآلھ و کوتاھی ایشانسھو پیام

ابن عربی می گوید:

اما درباره ی نصیحت بھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم ، در زمان ایشان اگر کسی از اصحاب از «

آن را بھ پیامبر –و آدمی در معرض غفلت است –ایشان امری برخالف آنچھ مقرر شده بود ، می دید 

وآلھ] وسلم گوشزد می کرد تا ببیند اگر آن را عمداً انجام داده است حکم شرعی باشد و صّل ی هللا علیھ [

یا اگر از روی فراموشی باشد از آن برگردد.

و این از نصیحت ھایی است کھ بھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم می شود مانند سھو حضرت در نماز 

دوم سالم داد و بھ ایشان یاد آوری کردند و حضرت کھ واجب بود چھار رکعت بخواند اما در رکعت 

برگشت و نمازش را تمام کرد و دو سجده ی سھو بھ جا آورد ... و برای ھمین است کھ خداوند عزوجل 

بھ پیامبرش صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم دستور مشورت با اصحاب را داد در آنچھ کھ بدو وحی نمی شود؛ 
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کرد ، بر آن ھا الزم آمد کھ بھ اندازه ی علم خود او را در آنچھ مشورت ووقتی پیامبر با آن ھا مشورت

می کردند ، مانند خواستھ ، نصیحت کنند ، و آنھا ھم حضرت صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم را نصیحت 

ماجرای فرود آمدن در روز بدر بر غیر آب واینکھ اصحاب حضرت را نصیحت کردند و پیشنھاد دادند 

ر اختیر بگیرد وحضرت صلِّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم را نصیحت می کردند مانند ماجرای فرود کھ آب را د

آمدن در روز بدر بر غیر آب و اینکھ اصحاب حضرت را نصیحت کردند و پیشنھاد دادند کھ آب را در 

اختیار بگیرد و حضرت صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم ھم بھاین پیشنھاد عمل کرد. 

بن خطاب (کھ خدا از او راضی باد) حضرت را در مورد کشتن اسیران بدر نصیحت کرد و نیز عمر 

۶».ھنگامی کھ [حضرت] بھ کشتن اشاره فرمود...

و باز در مورد سھو پیامبر در فّص ُعزیری می گوید :

اگر دست برندازی نام تو را از دیوان «و اما آنچھ روایت کردیم کھ خداوند بھ عزیر وحی کرد کھ «

معنایش آن است کھ شیوه ی خبر دادن (وحی) را از تو بر می داریم و مطالب را بھ » بوت محو می کنیمن

صورت تجلی بھ تو می دھیم و تجلی جز بھ اندازه ی استعدادت نیست کھ ادراک ذوقی با آن رخ می دھد 

٧.»درک نمی کنی ...، پس در می یابی کھ جز بھ میزان استعداد 

جانشین باقی نگذاردو سلم علیھ وآلھ پیامبر صلّی هللا 

ابن عربی می گوید :

پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم از دنیا رفت و کسی را بھ جانشینی خود نگمارد و معین نساخت «

.«...٨

خداوند تورات را با دست خویش نوشت!

ابن عربی می گوید:

ند چھار ھزار سال قبل از خلقت آدم ، و موسی را بھ کالم وتورات مخصوص گردانید چرا کھ خداو«

».تورات را بھ دست خویش نوشت

کعبھ و بیت المقدس

او می گوید: 

سال است ۴٠زیرا خانھ ای کھ کعبھ است اولویت دارد و فاصلھ زمانی میان مسجد االقصی و آن «... 

٩».کھ فاصلھ سرگشتگی قوم موسسی از ورود بھ مسجداالقصی می باشد
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آدم علیھ السالم و سپس حضرت بافتھ ھای علمای یھود است چرا کھ کعبھ راحضرت و این سخن از 

ابراھیم علیھ السالم آن را تجدید بنا کرد و بیت المقدس بعد از ھزاران سال بھ دست آل داوود ساختھ شد.

تخطئھ ی پیامبر صلِّی هللا علیھ وآلھ

ابن عربی می گوید:

نفرین کرد بھ او گفت : خداوند تو را »رعل وذکوان وعصیھ«ای و ھنگامی کھ او (پیامبر) بر قبلھ ھ«

برای سّب و لعن کردن نفرستاد. بلکھ تو را رحمتی برای جھانیان فرستاد و تو را بھ عنوان عذاب 

١٠».نفرستاد

در جای دیگر می گوید :

بھ عنوان رحمت یعنی کسی کھ تو را بھ سوی او فرستادم از رحمتم مران! اگر چھ کافر باشد کھ تو را«

١١».فرستادم...

این سخن ابن عربی آشکارا مقام پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ رامی کاھد چرا کھ می گوید پیامبر رفتاری 

اشتباه داشت بھ گونھ ای کھ باعث مداخلھ خداوند و منع از ادامھ ی این رفتار شد ، و خداوند برای ایشان 

ست.آشکار کرده کھ بھ راه نادرست رفتھ ا

ختم والیت محمدی 

ابن عربی می گوید کھ ختم والیت محمدی در زمان او بھ دنیا آمده است و بعد از او ولی دیگری نیست 

این در حالی است کھ صاحب والیت محدیھ بھ تمامی معانی ١٢ھمچنان کھ بعد از محمد پیامبری نیست.

ت ؛ وھر کھ غیر از این را ادعا کند آن ، حضرت مھدی علیھ السالم است از زمان غیبت تا روز قیام

دروغگو وکذاب و بازدارنده از راه خداست.

عصمت اولیای صوفیھ 

می نامد نھ » حفظ«عالوه بر ھمھ ی اینھا وی برای ولی مقام عصمت را ادعا می کند ، و آن را 

١٣شود.تا ادب را نسبت بھ انبیا رعایت کرده باشد ؛ در این باره بھ سخنان وی مراجعھ» عصمت«

شیطان سرکش و اولیاء

ابن عربی می گوید :
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شیطان سرکش بھ نزد ولی می آید و جز انجام عبادات [چیزی] را بر او القا نمی کند. و او را بھ «

عبادات متنوع فرا می خواند واز یک طاعت بھ طاعت دیگر می برد و ولی اثری از ھوای نفس در این 

کند و شیطان سرکش ، از او بھ ھمین حد جھالت بسنده می کند ، و اگر کارھا نمی بیند وبھ آنھا اقدام می

ولی در این مورد دلیلی از خداوند می داشت بھتر بود و پس شیطان بھ ھیچ صورت نمی تواند در علم 

تجلی الھی عیبی وارد کند لذا پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم در حق شیطان خود کھ بر او موکل بود 

کھ خداوند او را بر ضّد شیطانش یاری کرد و او مطیع حضرت شد و جز بھ خوبی ھا فرمان نمی فرمود 

١۴.»دھد

انبیاء بعد از مرگ آزموده می شوند

١۵».انبیاء در مرگ نیز آزموده می شوند ھمانگونھ کھ مؤمنان امتحان می شوند« وی می گوید : 

ق!ونجات با اقتدا بھ فاس» ابن عمر«استدالل بھ فعل 

عدم درستی اقتدا بھ فاسق در نماز است ، اما مذاھب اھل سنت قول از مشخصھ ھای مذھب شیعھ حکم بھ 

این امر می دھند و ابن عربی نیز ملتزم بھ آیین فرقھ ی خویش (اھل سنت) است وی می گوید:بھ جواز 

رایشانم سودمند است وسبب وقتی کھ دیدیم اولیای خدا بھ او (فاسق) اقتدا می کنند و این عمل نزد خدا ب«

نماز خواند در حالی کھ از » حّجاج«پشت سر » ابن عمر«نجات آنھاست ، پس امامت او درست است. 

دیدگاه تأویل گران بھ باطل نیز ، تردیدی در فاسق بودن حجاج نیست.

ا بھ طور پس اگر کسی بھ خدا ایمان آورد وقائل بھ توحید او شد ، خداوند بزرگتر از آن است کھ او ر

مطلق فاسق بنامند گرچھ بھ خاطر خروج وی از امری معین ، از نظر لغوی بر او فاسق اطالق می شود 

١۶».؛ لذا گناھان بر امامت کسی تأثیر ندارد مادامی کھ مرتکب آنھا کافر نامیده نشود

فراموشی پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ و بھ یاد داشتن أبی 

١٧ابن عربی می گوید :

یامبر صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلم از ابی[ابن کعب] ھنگامی کھ زبان حضرت بند آمد[و قرائت بر آن پ«

١٨».چون ابی حافظ قرائت بود...-حضرت مشتبھ شد] پرسید: چرا مرا یاری ندادی؟ 

چیزی را در » أبی«نیازی نیست کھ توجھ خواننده ی محترم را بھ این نکتھ جلب کنیم کھ : معنا ندارد

افظھ خود داشتھ باشد اما پیامبر خدا صلّی هللا علیھ وآلھ آن را از یاد ببرد یا اینکھ ایشان ، پیامبر ح

معصوم از گناه و سھو و فراموشی است.
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برتری ابراھیم علیھ السالم بر پیامبر ما صلّی هللا علیھ وآلھ

محّمد کما صلّیَت علی ابراھیم و قولوا : اللھم صّل و علی محّمٍد و علی آل «ابن عربی درباره ی حدیث: 

می گوید:»آل ابراھیم

از این حدیث برتری ابراھیم بر پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم آشکار می شود چرا کھ حضرت «

١٩».خواست کھ ھمچنان کھ بر ابراھیم درود می فرستد بر او درود فرستاده شود

م بر پیامبر ما برداشت می شود؟ اینکھ بر ھر دو ما نمی دانیم چگونھ از این حدیث ، برتری ابراھی

صورت یکسان صلوات بفرستد داللت بر افضیلت یکی بر دیگری نیست بلکھ افضلیت ھر یک از آنھا با 

دالیل دیگر اثبات می شود. لذا می بایست شیوه ای کھ ابن عربی پیش گرفتھ است او را بھ نتیجھ ی 

مبر خدا ابراھیم علیھ السالم فرد برتر باشد ، واین مقدمھ ھا بھ تساوی آن دوحضرت برساند نھ اینکھ پیا

نتیجھ ی گرفتھ شده نمی انجامد.

یھود را نھ تصدیق می کنیم نھ تکذیب!

ابن عربی می گوید :

از خلقت فاروغ شد و در » یوم العروبھ«(شنبھ) است خداوند در ٢٠یھود گفتند: بلکھ آن روز سبت«

کرد و بھ پشت دراز کشید و یک پایش را بر روی دیگری انداخت و گفت روز سبت (شنبھ) استراحت 

و یھود می ٢١»و ما قدروا هللا حق قدره«من پادشاھم... ؛ خداوند در مقابل این سخن یھود فرمود : 

پندارند کھ این سخنان مطالبی است کھ در تورات آمده ؛ و ما آنھا را در این مورد نھ تصدیق می کنیم نھ 

٢٢.»تکذیب

وی تنھا با استناد بھ حدیثی جعلی ، یھود را تکذیب می کند حال اینکھ خوِد خداوند حکم بھ تزویر یھود و 

تکذیب ایشان و اعتراض بر » و ما قدروا هللا حق قدِرهِ «دروغ بستن آنھا بر خدا می کند. و ھمین آیھ ی 

سخنان باطل آنھاست.

٢٣نجات یھودیان ومسیحیان دوره ی فترت

ربی ادعا دارد کسی کھ در دوره ی فترت ، یھودی یا مسیحی شود یا بھ ابراھیم ایمان آورد ، نجات عابن

٢۴یافتھ و خوشبخت است.

بھ راستی چگونھ می توان گفت کسی کھ بعد از بعثت عیسی علیھ السالم یھودی شده و بھ عیسی علیھ 

السالم ایمان نیاورده ، نجات یافتھ است.
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ھ اندیشھ ی نادرست فراخوانده است اعتقاد او بھ این مطلب است کھ زمین گاه از آنچھ ابن عربی را ب

مقام » کشف«و بھ ھمین دلیل ، این طایفھ با ادعای «پیامبر یا وصی او خالی است. قدیحی می گوید : 

وصی را بھ خود نسبت می دھند و در احکام و کرامات ، خود را با اوصیا برابر می دانند ؛ ونمی دانند

٢۵».کھ اگر زمین از حجت خالی شود تمام اھل خود را می بلعد وتکلیف از میان می رود

عیسی علیھ السالم ختم والیت عامھ

ابن عربی ادعا دارد کھ ختم والیت بھ صورت مطلق از آِن عیسی علیھ السالم است اما ختم والیت 

را دارد.محمدی از آِن مردی عرب است کھ برترین و شریف ترین اصل و نسب 

وی می گوید:

] وسلم از آِن مردی است کھ با او ھم نام است اما [این ختم والیت خاصھ ی او صلّی هللا علیھ [وآلھ

ھشخص] مھدی منتظِر معروف نیست چرا کھ مھدی از ساللھ ی جسمی و مادی پیامبر است در حالی ک

». و [معنویت] حضرت می باشدختم والیت از ساللھ ی حسی ومادی آن حضرت نیست بلکھ از اخالق 

٢۶قیصری(شارح فصوص الحکم) می گوید کھ مراد از این شخص خود ابن عربی است. 

این سخنان ابن عربی رّد بر خدا و پیامبرش است چرا کھ والیت تا روز قیامت منحصر بھ پیامبر صلّی 

هللا علیھ وآلھ و ائمھ اطھار علیھ السالم است.

کھ دروغ ھای سھ گانھ ابراھیم  در روز قیامت نزد او تأثیر نھاد ، و شرم او در جای دیگر می گوید 

٢٧داشت کھ از خدا باز شدِن دِر شفاعت را بطلبد.

متھم ساختن علی علیھ السالم بھ دروغ

ابن عربی می گوید کھ وقتی بھ آسمان رفت ، دید کھ مرتبھ ی علی [علیھ السالم] از ابوبکر و عّمر و 

است لذا وقتی برگشت بھ علی [علیھ السالم] از ابوبکر وعمر وعثمان پایین تر است لذا عثمان پایین تر 

وقتی برگشت بھ علی [علیھ السالم] گفت : چگونھ در دنیا ادعا کردی کھ از آنھا برتری و حال آن کھ من 

٢٨دیدم از آنھا پایین تر ھستی.

فصل سوم 

پیشوایان ابن عربی و مقامات آنھا
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مذھب تشیع ، این عقیده است کھ بعد از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ امام علی علیھ السالم از ویژگی ھای

امام و خلیفھ است و این امر با نّص قاطع و دلیل ، ثابت شده است و نیز عقیده دارند کھ خالفت کسانی کھ 

بر حضرت امیر علیھ السالم پیشی جستند و حق وی را غضب کردند ، مردود است.

مین روست کھ شیعھ کسی را کھ در امر خالفت بھ علی علیھ السالم تعّدی نموده است ، بزرگ نمی از ھ

داند وغضب خالفت را نّص ، و ناقص پیمان خدا و رسولش می داند. از نظر شیعھ کسی کھ دشمنان علی 

است کھ مردم علیھ السالم و یاوران ومدافان آنھا را بزرگ بدارد شیعھ نیست و این امر عقلی و منطقی 

ھم می دانند و ھم قبول دارند.

ابن عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست . با مراجعھ بھ گفتار وی در آثار مختلفش در می یابیم کھ وی 

پیوستھ دشمنان حضرت امیر را بزرگ می دارد ؛ افرادی از جملھ : ابوبکر ، عمر ، متوکل ، عایشھ ، 

تی حجاج بن یوسف و دیگران را ده ھا وبلکھ صدھا مورد بھ اقتضای طلحھ ، زبیر ، مالک ، شافعی و ح

کالم یا بدون مناسبت ؛ اما بندرت یادی از اھل بیت علیھ السالم می کند و اگر ھم یادی می کند بھ 

صورت گذراست . چنانکھ اگر مقایسھ ای میان سخنان وی درباره ی حضرت علی علیھ السالم و دیگران 

جز قطره ای در برابر دریا نیست.باره ی حضرت بکنیم سخنان وی در

موضع شیعھ با دشمنان اھل بیت علیھ السالم این گونھ نیست چرا کھ موضعشان نسبت بھ آنھا کامالً 

مشخص است ؛  شیعھ بھ سبب جنایاتی کھ آنھا در حق حضرت زھرا علیھ السالم و علی علیھ السالم 

سول خدا صلّی هللا علیھ و آلھ وعمل بھ رأی و نظر نمودند و بھ خاطر غصب خالفت و جارت بر ر

خویش در امور دین و سیاست ھای آنھا وموارد دیگر ، از آنھا دل خوشی ندارد.

–اگر بخواھیم حقیقت مذھب ابن عربی را دریابیم گریزی نیست چز اینکھ از سخنان او در مورد خلفا را 

کھ او ھموار برترین و باالترین مقام ھا را بھ آنھا اختصاص بخوانیم تا بدانیم –کھ در این کتاب آورده ایم 

می دھد.

اکنون قبل از ورود بھاین بحث ، نظر خوانندگان را بھ این نکتھ در گفتار ابن عربی جلب می کنیم کھ او 

در سخنان خودگاھی عباراتی را عمداً بھ صورت مبھم و رمزآلود بھ کار برده است تا آن عبارات نزد 

ی امثال خودش شگفت انگیز و تحسین آور جلوه نماید.متصوفھ 

التبھ ، ھدف او را از این گونھ سخنان یادآور می شویم تا از طوالنی شدن کالم جلوگیری شود ، و البتھ 

مادامی کھ او مطالبی را می آورد کھ بھ صراحت بیانگر عقاید بنیادین او و دفاع از آنھا و تحکیم آن ھا 

عبارات مبھم نیست . آنچھ ھم کھ در این بررسی برای ما مھم است ھمین عقاید است ضرورتی بھ ذکر

است و مقصود از این پژوھش نیز بر ھمین مبتنی است. 
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در ھر حال ما در این جا پاره ای از سخنان وی درباره ی مقامات دشمنان حضرت امیر علیھ السالم را 

ر شود.می آوریم تا حقیقت اعتقاد او نسبت بھ آنھا آشکا

خالفت ظاھری و باطنی از آن کیست؟-١

ابن عربی می گوید:

از آنان  در ھر زمان –کھ این نام بدون اضافھ و نسبت ، خاص آنان است –و ما اقطاب اصطالحی «

یک نفر بیشتر نیست و ھمو غوث نیز ھست . او از مقربان است و در زمانھ ی خود سرور ھمگان 

است.

کسانی ھستند کھ دارای حکومت ظاھری اند و ھمچنانکھ خالفت باطنی را بھ دست و از جملھ ی ایشان ، 

آورده اند ، بھ مقام خالفت ظاھری نیز رسیده اند مثل : ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علیب ،  حسن ، معاویھ 

بن یزید ، عمر بن عبدالعزیز ، متوکل ، و برخی دارای خالفت خاص باطنی اند و حکومت ظاھری 

١.»مانند : احمد بن ھارون الرشید سبتی و ابو یزید بسطامی ؛ اکثر اقطاب حکومت ظاھری ندارندندارند

آری ، اینھا پیشوایان ابن عربی اند کھ بھ اعتقاد او دارای خالفت ظاھری وباطنی ھستند . ابن عربی حتی 

الم را شخم زد و بر سر از ذکر متوکل در میان آنھا ھم ابایی ندارد ، کسی کھ قبر امام حسین علیھ الس

شیعیان چھ ھا کھ نیاوردند.

و سلم در زمان پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ» صاحبان مرتبھ ی نورانیت«-٢

در زمان پیامبر بسیار اندک بودند ، مثل ابوبکر » منوران«وی در رسالھ ای بھ نام أسفار می گوید : 

٢صّدیق وعمر بن خطاب وعلی بن ابی طالب... .

آنگاه کھ ایشان صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم را در آن عالم سید وسروری دیدم کھ از حیث مقاصد و «

معصوم ، و از جھت مشاھد محفوظ ، و نیز منصور ومؤید است ، در حالی کھ امام پیامبران پیش او 

» تسخیر«صف کشیده بودند و امتش کھ برترین امت ھا است گرد او را گرفتھ بودند وفرشتگان 

پیروامون عرش مقامش را احاطھ کرده بودند و فرشتگان بھ وجود آمده از اعمال پیش رویش صف بستھ 

بودند... ؛

پیش روی اوزانو » ختم«و صدیق بر جانب راست ارجمند او ، و فاروق بر جانب چپ اقدس او بود ؛ و 

م) بھ زبان خوداز جانب ختم خبر می داد . علی (صلّی هللا علھ وسلّ » انثی«زذده بود و او را از حدیث 

ترجمھ می نمود و ذوالنورین  جبھ ی آزرمش را در برداشت و رو بھ شأن او داشت ...؛
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پس سرور واال مقام و چشمھ ی شیرین و گوار و نور تابان آشکارا برگشت و مرا پشت ختم دید ، و این 

او گفت : این ھمتا و فرزند و بھ خاطر اشتراکی بود کھ میان من و ختم در حکم بود ، پس سرور بھ 

۴».دوست توست...

خلفا اصول اسالمند -۴

ابن عربی می گوید :

اصل دست ھا پنج چیز است کھ ھر یک پنج قسمت است ، اصل اول آن است کھ [اسالم] بر آ بنا شده «

...».است کھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم فرمود اسالم بر پنج چیز بنا شده است 

و اصل چھارم محمد پیامبر خداست و کسانی کھ با او ھمراھند ابوبکر وعمر و :«ا اینکھ می گوید ت

۵».عثمان وعلی ھستند کھ با رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم پنج نفر می شوند

انوار خلفا در انگشتان آدم علیھ السالم-۵

او می گوید :

و کسانی کھ با او بودند یعنی محّمد صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم انگشتان پنج گانھ ات را بھ مزلھ ی و «

در پیشانی آدم خلق شد » محّمد«ابوبکر وعمر وعثمان وعلی فرض کن و ھنگامی کھ نور سرورمان 

مالئکھ نزد و آمدند و بھ نور محمد سالم کردند در حالی کھ آدم علیھ السالم را نمی دید ، پس گفت:

ننور فرزندم محمد بنگرم ، آن را بھ عضوی از اعضایم تبدیل گردان تا آھرم بپروردگارا! دوست دا

رامشاھده کنم پس خداوند آن را بھ انگشت سبابھ در دست راستش تبدیل کرد و آدم بھ آن نور نگاه کرد کھ 

حمداً أشھد أن ال إلھ هللا و آن م«در انگشت سبحھ ی (سبابھ) او می درخشید پس آن را بال برد و گفت : 

می گویند.» مسّبحھ«برای ھمین است کھ بھ این انگشت » رسول هللا

و بعد آدم گفت : خدایا! آیا از این نور ، چیزی در صلب من باقی مانده است؟ خداوند فرمود : آری ، نور 

اصحاب وی کھ ابوبکر وعمر و عثمان و علی اند پس نور علی رادر انگشت وسط و نور عمر را در 

قرار داد.۶عثمان را در خنصربنصر ونور 

وگفتھ اندکھ این انگشتان  از آن رو دست نھاده شده اند تا با مجموعھ ی آنھا مّحبت انی پنج نفر را بھ 

: دست آوری و فرقی میان آنھا و محمد نگذاری ، زیرا کھ خداوند از ھمھ ی انھا با ھم یاد کرده است

٧...»محمد رسول هللا و الذنی معھ «

اولیا و صدیق و فاروقخاتم-۶
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صلّی هللا «، ختم (یعنی پیامبر» خورشید مغرب«ابن عربی در جایی می گوید کھ بعد از جدا شدن از 

) با باده ی نابش وی را مالقات کرده است [و ادامھ می دھد :]و سلم علیھ وآلھ

ا دیدم ختم اولیا ثابت و را برایم آشکار ساخت پس دیدم ختم اولی٨و ترکیب طریق [آن باده] ، تسنیم« 

استوار است در جایگاه امامِت احاطھ گر و صدق ، و او برایم از راز اصل و نسب خود پرده برداشت ، 

است و بھ » فاروق«و » صدیق«ومرا بھ بوسیدن دستش دستور دادند ، پس دیدم کھ او مشرف بر 

رار دارد ، و گوش فرا داده نزدیک می باشد درحالی کھ از سمت گوش روبروی او ق» صادق مصدوق«

٩...».تا اذن یابد 

. مشاھد خلفا٧

١٠ابن عربی می گوید :

مگر آن کھ قبل از آن خدا را دیدم ، در جایگاه ابوبکر صدیق می بودی می گفتی : چیزی را ندیدماگر«

ر حالی کھ پس از کسانی می بودی کھ آن ماه را قبل از زوال دیده است ، پس حکم ، خاِص گذشتھ است د

اکنون در اول ماه ھستی و این روز ھمان روز اول آن است. و اگر مشاھده ی عثمانی داشتھ باشی و یا 

١١».صاحب دلیل واندیشھ باشی می گویی : چیزی را ندیدم مگر آنکھ خدا را بعد از آن دیدم...

پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ بھ جای عثمان ، خودش با خود بیعت می کند!-٨

ابن عربی می گوید :

وقتی کھ عثمان در بیعت حاضر نبود پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلّم بھ جای او ، خودش با خود «

١٢».کھ دست بر دست خود نھاد...صورت بیعت کرد بدین 

عثمان و شفاعت ابن عربی!-٩

ابن عربی می گوید :

هللا عنھ) را در خواب [بھ سوی من فرستاد] و بھ (رضیرسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلّم عثمان«

نھا از بند ھالکت آاو دستور داد ، و این بعد از آن بود کھ شفاعت من درباره گروھم انجام شد وھمھ ی 

١٣.»نجات یافتند ومنبر واال را پیش آوردند و من بر آن باال رفتم

فصل چھارم 

مقامات ابوبکر



١٠٣

م کھ بیانگر برخی از مقامات ابوبکر بود کھ او در آنھا با سایر خلفا در فصل گذشتھ مطالبی را آوردی

شریک بود. در این فصل مطالب دیگری را می آوردیم کھ نشان می دھد ابوبکر نزد ابن عربی مقام 

نخست را دارد و او ابوبکر را تا بیشترین حّد ، تقدیس می کند وبزرگ می دارد.

این مقامات برای ابوبکر وغیر او ، مقّید و محدود بھ چیزی نیست ، ھمچنین خواھیم دید کھ او در اثبات

گاه برای اثبات آنھا بھ حدیث منسوب ب پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ استشھاد می کند و گاه بھ خواب یا بھ 

سخن یکی از صوفیان مثل خود ف و یا بھ استحسانی کھ ظاھر الوجھ نیست ، و یا بھ بدعت و پیشنھاد و 

 ....

در فصل گذشتھ وغیر از آن برخی از  این مطالب گفت شد ، در این جا نیز برخی موارد کھ بیانگر 

عظمت وحقیقت ابوبکر نزد ابن عربی است را می آوریم.

ابوبکر از اھل باطن است 

ابن عربی در این باره می گوید :

مقام بسیار حساس و تنگی است این طایفھ (اھل باطن) در میان مردم اند کند ، چرا کھ این مرحلھ ،«

وصاحب آن بھ حضور قلب دائمی محتاج است. بزرگ ترین کسی کھ در این مقام است ابوبکر صّدیق 

گفتھ : جز آن نبود کھ دیدم خداوند عّزوجّل سینھ ی » یمامھ«(رضی هللا عنھ) درباره ی او در جنگ 

ّق است زیرا کھعمر میداند ابوبکر بھ باطن ابوبکر را برای نبرد گشاده کرده است ؛ پس دانستم کھ او ح

١».خویش اشتغال دارد

خداوند با صدای ابوبکر درود می فرستد

او می گوید :

درخشان ، راضی باشد ، آنگاه کھ در روز مصیبت ٢خداوند از صّدیق اکبر ، صاحب راز ، بیرق«

باال رفت ، در حالی کھ » اءطوف«بزرگ و موت سّید انبیاء ، امین االمناء و پرچم ھدایت بر منبر 

نیرومندان ما سست شده بودند و ناتوانان نیز حالشان معلوم بود . و این رفیق اندوھگین (ابوبکر) از شدت 

لذا از نظر ظاھری از ھمھ ضعیف تر بود اما در سویدای ٣رفت» عایشھ«اندوه و گریھ بر مذھب خاتم 

رستید ، او از دنیا رفت و ھر کس خدا را می پرستید ھرکس محمد را می پ«دل قوی ترین بود لذا گفت : 

و ما محمد إال «آیھ را شاھد آورد . و بعد از این سخن درخشان خود این»،  خدا زنده است و نمی میرد

إنک مست و «تا آخر آیھ ؛ و سپس این سخن خدا را بھ دنبال آن آورد ۴»رسول قد خلت من قبلھ الرسل

۵»إنھم میتون



١٠۴

شمنان ار مخاطب قرار داد ... .و سپس تمام د

این نیروی الھی بھ خاطر زھد او در غذایش بود و اینکھ تمام دارای اش را برای خدا و پیامبرش 

ای تابوت را بھ او داد.ھاختصاص داد لذا خداوند کلید

او از شدت غیرت و امانت تا روزی کھ صاحب رسالت زنده بود آن را مخفی کرد اما بعد از آن تابوت

خویش از جایگاه ومنزلش نزد خدا خبر داد. سینھ اش را باز کرد و راز نھانی اش را آشکار ، و با علم

فاروق نیز بھ شرح صدر او اقرار کرد وقتی کھ بیرق ھای فتح برایش نمایان شد ، و قبل از آن نیز از 

ر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و زمانی کھ ابوبکر صاحب کلید شده بود ، با خبر بود و فقط منتظر رحلت پیامب

سلّم بھ سوی حضرت محبوب و رفیق اعلی و مالک بود. 

پس [خداوند] او (ابوبکر) را بھ زینت پیامبر آراست آنگاه کھ او را در نور و ِگل او شریک ساخت و 

رجھ ی با او و در دھپیامبر رفت آنگاه کھ پیامبر او را خواند کمسیری بر یزیباسپس ابوبکر بھ آرامی و

او باشد ، و سپس پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم با آنچھ کھ درباره  خود و از او ذکر کرد ، برھان 

موافقت را برایش آشکار کرد تا مقام مسابقھ . پس پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم بر صدیق سبقت 

درود می فرستد و پیامبر » عتیق«جست و برای ھمین آن جا بھ او گفتھ شد : بایست ، خدایت با صدای

از جھت احساس بدنی انس و الفت گرفت. و اسراری پدیدار گشت و در بلندای این چھره انوار درخشیدن 

۶».گرفت

در این جا باید گفت :

مالحظھ می کنیم کھ ابن عربی بھ ستایش و تزیین آنچھ کھ ابوبکر بالفاصلھ بعد از فوت پیامبر صلّی هللا 

] وسلم انجام داد ، آن ھم با کالمی در منتھای قساوت و ظلم ، اکتفا نکرده بلکھ موارد زیر را علیھ [وآلھ

نیز افزوده است :

خداوند پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و ابوبکر را از یک ِگل سرشتھ است. او این مطلب را در این جا -١

وآلھ] این مطلب را بھ علی علیھ السالم فرمود.پیامبر صلّی هللا علیھ [نیز تصریح کرده است ؛ با این کھ

البتھ شاید ھدف »!!. عتیق«عجیب تر از آن ، وی گمان برده کھ خدا درود می فرستد و آنھم با صدای -٢

خداوند در شب معراج با «ابن عربی این بوده کھ خواستھ نظیر و مشابھی برای این حدیث بیاورد کھ 

صلّی هللا علیھ و آلھ حرف زده است تا آن حضرت را انس و آرامش صدای علی علیھ السالم با پیامبر

».بخشد



١٠۵

ابن عربی ، خبر دادن ابوبکر از فوت رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ را از امور خارق العاده و پیچده -٣

شمرده است کھ نزد وی بوده ، حال آنکھ تمام صحابھ این مسألھ را می دانستند و کسی جز عمر بن 

ھم برای این بود کھ فرصتی بھ آن را انکار نکرده است ؛ البتھ آن–آنھم برای اھداف خود –خطاب 

دست آورد و انتظار بکشد تا کسانی کھ می خواست با کمک آنھا بھ آرزوھایش دست یابد ، برسند.

مقام صوفیانھ ی دیگری برای ابوبکر

و باز می گوید :

عنھ) کھ خود اھل این مرحلھ است درباره ی آن گفتھ : و می گوید : ابوبکر صدیق (رضی هللا«... 

٧».عجز از درک ادراک ، [در حقیقت خود] ادراک است»: العجُز عن درک االدراک ادراک«

می غیر دقیق دست نیاورده ایم و آن کالباید گفت ما این کالِم منسوب بھ ابوبکر را ، جز از ابن عربی بھ

» العجُز عن درک اإلدراک ادراک«ونگی ترکیب آن توجھ کنید : و نادرست است . بھ مفردات و چگ

زبان علی علیھ السالم برتری ابوبکر از 

ابن عربی از امام علی علیھ السالم روایت کرده کھ حضرت فرمود:

ابوبکر بھ خاطر زیادی نماز و روزه بر شما برتری ندارد ، بلکھ بھ خاطر چیزی است کھ در سینھ اش «

٨».آشکار نکرد کھ آن چیست ، و آن را پنھان کردجای دارد و 

داناترین صحابھ بھ رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ

و می گوید :

وقتی کھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم سوره ی نصر را تالوت فرمود ، از ھمھ ی حاضران در آن «

خداوند بھ پیامبرش خبر فوت را مجلس تنھا ابوبکر صدیق (رضی هللا عنھ) گریست ، زیرا دانست کھ

داده است . و ابوبکر داناترین مرم بھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم بود و حاضران از گریھ ی او 

٩...».تعجب می کردند 

فضل و برتری عیسی علیھ السالم بر ابوبکر

وی درباره ی ختم شدن اولیا بھ حضرت عیسی علیھ السالم می گوید :

بھ آن »ءختم االولیا«یسی) برترین افراد این امت محمد است. حکیم ترمذی نیز در کتاب ، و او (ع«

١٠.»اشاره کرده و شھادت داده است کھ عیسی علیھ السالم بر ابوبکر صدیق و دیگران برتری دارد



١٠۶

و پر واضح است کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ و أئمھ ی اطھار وحضرت ولی عصر (عج) ھمگی از 

درست نیست.» عیسی برترین این امت محمدی است«یسی علیھ السالم برترند لذا این کھ میگوید : ع

ابوبکر از تمام درھای بھشت وارد آن می شود

محی الدین می گوید :

برای ھمین وقتی کھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم ھشت در از درھای بھشت را ذکر کرد کھ آدمی «

ھد وارد می شود ، ابوبکر گفت : ای رسول خدا چھ می شود کھ انسان از ھمھ ی درھا از ھر کدام بخوا

١١».وارد شود؟ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ] و سلّم فرمود: ای ابوبکر امیدوارم از این افراد باشی

در این جا باید گفت وارد شدن از تمامی درھا در صورتی درست است کھ درھا در طول ھم باشند ، در

غیر این صورت اینکار ممکن نیست جز با وارد شدن از یکی و سپس خارج شدن از در ددیگر و وارد 

شدن دوباره ی ؛ و این بازی ای است کھ درخور بھشتیان نیست . لذا چاره ای نیست جز آن کھ سخن 

کھ جواب آن پیامبر صلّی هللا علیھ و آلھ را یا بھ صورت ورود معنوی و صوفیانھ تأویل کنیم و یا این

حضرت را از سر شوخی بشماریم.

تأویل ھای ابوبکر تبدیل بھ حقایق می شود

ابن عربی حدیثی را کھ درباره ی پیامبر صلّی علیھ وآلھ آورده اند کھ بھ عنوان استشھاد می آورد. بدین 

ر آن را بھ اسالم سایھ ای را در رؤیا دید ، و می گویند ابوبکو سلمصورت کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ

تأویل کرد. 

ابن عربی می گوید :

١٢...».و ھمھ ی اینھا می رساند کھ حقایق سایھ ھمان آیات خدا و شریعت ھای اوست «

ابوبکر از عمر برتر است

اومی گوید :

بر ابوبکر صدیق (رضی هللا عنھ) تمام مال خود را نزد پیامبر  صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلّم آورد و پیام«

بدو گفت : برای خانواده ات چھ باقی گذاشتی ؟ گفت : خدا و رسولش را.

وعمر بن خطاب نیمی از مالش را آورد و پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم گفت : آنچھ میان شما دو نفر 

١٣».است ھمانند چیزی است کھ میان سخنان شماست



١٠٧

توجھ بسیار بھ ابوبکر و صدق بودن او 

ردی کھ نقل نمودیم ، وی در موارد بسیاری از سخنان خود بھ کالم ابوبکر استشھاد می کند و غیر از موا

١۴وصف می کند.» صدیق«او را با لقب 

او می گوید :

».نمی رسند و جز کسانی کھ از ازل خدا بھ انھا عنایت داشتھ است» صدیق بودن«جز اھل والیت بھ «

تا جایی کھ می گوید:

بر آن می » عتیق«باالتر از صدیق است چرا کھ راھی را آماده می کند کھ » ختمّیت«ھمچنان کھ مقام «

دارد برای ھمین ما آن را برتر از صدیق قرار ١۵، اصلی نبوی و مشھدی علوی» ختمّیت«رود. پس 

دادیم ھمانگونھ کھ خداوند آن را قرار داده است . پس آنکھ نورش را از مشکات نبوی می گیرد بزرگ 

١۶.»کھ نورش را از مشکات صِدیقی می گیرد...آن است تر از

خویش بیرون » صدیق«خواستگاری کرد و آن را از دستان » عتیق«پس حمیره را از «و می گوید: 

١٧».کشید

واین حق است کھ صبح آن سر زده است پس ھمراه شو و بھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] :«و می گوید 

واین نھایت فخر » تو شمارش نتوانم تو آنگونھ ای کھ خودت خود را ستوده ایمن ثنای«وسلّم فرمود : 

١٨».یا معرفت کسی است کھ نزد حجاب عّزت توقف کرده است

١٩».صدیق اکبر می گوید : عجز از درک ادراک ، ادراک است...«و می گوید : 

علی علیھ السالم این حرف را بھ ابن عربی در این جا ، ابوبکر را صدیق اکبر می داند در حالی کھ امام 

شدت تکذیب می کند آن جا کھ می گوید :

٢٠».من صّدیق اکبر و فاروق این امت ھستم و بعد از من کسی این سخن را نمی گوید جز...«

منازل و مراتبی کھ ابوبکر وارد آنھا شده است

ابن عربی می گوید:

م الھی ، کھ در منزل انبیاست ، دست یابد خداوند و ای فرزندم ، بدان ھنگامی کھ قلب بھ اسرار مکتو«

منزل از منازل الھی وارد می کند ، جز ابوبکر صّدیق کھ خداوند در این مقام او را بھ ۶٢۶ان را بھ 

منزل وارد کرده است . اما منزل بیست وششم ، برای او مقام ویژه عّزت است.۶٢۵



١٠٨

ما بیست و ششمین منزل می باشد ، جز اینکھ این مقام و برای ما نییز منزل عّزت است کھ آن را برای 

عزتی کھ میان ما است از روی تفاضل بھ ما داده شده است و کسی جز صّدیق اکبر (رضی هللا عنھ) از 

روی کمال آن را دارا نیست. و وجود این منزل کمالی در حق ما است. پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم 

درجھ از صدیق کمتر است واین کمال درحق کبیست و چھار منزل است کھ یرادر این منزل ششصد و

اوست. و منزل بیست و پنجم برای او منزل قرب کلی است و دیگر انبیاء در این مقام مثل او نیستند ، 

خداوند در ھر منزلی رازی بدو داده است کھ آن را در منزل دیگری نمی یابد ، برخی از اینھا از برخی 

٢١».االتر است . بھ خاطر تفاضلی کھ میان منازل وجود دارددیگر ب

میان پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ و ابوبکر کسی نیست

او می گوید :

بدانید کھ بسیاری از اھل طریقت ما مثل ابو حامد غزالی و دیگران گمان برده اند کھ میان صّدیقیت و «

قیت«رسالت مقامی نیست و ھر کس بر مقام  ای نھد ، وارد نبوت شده است . از نظر ما باب پ» صدِّ

نبوت جز برای ما بستھ است و راھی برای عبور دیگران نیست اما ما می توانیم در صفت انبیاء در کنار 

آنھا قرار گیریم و این غایت ما است. 

وال ابوبکر و عمر و دیگران (رضی هللا عنھم) نیست. البتھ از یکی از اح» صّدیق«و منظور ما از 

ق بودن اوست و دیگر صّدیقان در این مقام با او شریکند و لذا خداوند فرموده :  اولئک ھم «ابوبکر ، صدِّ

٢٢».الصدیقون

و صدیق بھ خاطر رازی کھ در سینھ اش ھست بر دیگران برتری یافتھ ، کھ خدا این برتری را بھ او 

گواھی داده است.عطا کرده و رسول خدا صلِّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم بھ آن

پس نزد ما ، میان مقام صدیقیت و رسالت مقامی است کھ آن را ذکر کردیم. و آنچھ من بدان معتقدم این 

است کھ میان ابوبکر(رضی هللا عنھ) و پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم کسی نیست وما صدیقّیت را 

ذکر نمی کنیم .

ضی) است پس ، خدا از شما راضی باشد ، تالش کنید تا بدان پس بلند مرتبھ ترنی اولیاء ، ابوبکر (ر

برسید . ومن شما را از نشانھ ھایی کھ با آنھا بر این مقام راھنمایی یابید آگاه می سازم و آن این است کھ 

٢٣».خلوت را فراھم کردید...ھرگاه شرایط 

او در جای دیگر می گوید:
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[وآلھ] وسّل فردی نیست چرا کھ او صاحب صّدیقیت و صاحب پس میان ابوبکر و پیامبر صلّی هللا علیھ«

سّر است وبھ سبب صاحب سّر بودن میان صّدیقیت ونبوت تشریع قرار دارد و در آن مقام شریک است 

پس ھیچ کس از کسانی کھ در این مقام شریکند بر او برتری ندارند، بلکھ او در حقیقتش با او برابر 

٢۴».است

ابوبکر بر عرش

عربی در فتوحات ادعا می کند:ابن 

وی در ھر آسمانی یکی از پیامبران را دیده تا جایی کھ بھ عرش رسیده دیده کھ ابوبکر بر عرش «

٢۵».دارد

ررا خطاب قرار می دھد خداوند با صدای ابوبکر پیامب

در فتوحات می گوید :

حساس وحشت وتنھایی داشت با پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم در شب معراج در لحظھ ای کھ ا«

٢۶»صدای ابوبکر مورد خطاب قرار گرفت لذا با صورت ابوبکر آرامش یافت

وما نمی دانیم کھ آیا ھمان حدیثی است کھ روایت کرده اند کھ فرشتھ ای در شب معراج با صدای ابوبکر 

لیھ السالم با پیامبر با این کھ درست آن است کھ خداوند با صدای علی ع٢٧با پیامبر سخن گفت یا نھ!

٢٨صلّی هللا علیھ وآلھ سخن گفت کھ از طریق اھل سنت ھم روایت شده است.

شده اند خلق از یک ِگل و سلمابوبکر و پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ

او می گوید :

ر رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم و ابوبکر از یک ِگل خلق شده اند ومحمد سبقت جست وابوبک«

(و او نفر دوم از ٢٩در پی او رفت : (ثانی اثنین إذ ھما فی الغاِر إذ یقوُل لصاحبھ ال تخزن إن هللا معنا)

ر کھ خدا با ماست.) لذا کالم این ادو تن بود آنگاه کھ در غار بودند ، وقتی بھ ھمراه خود گفت : اندوه مد

٣٠».دو ، کالم خداوند سبحان است

ابوبکر یدوست

:ومی گوید 
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و «عددی نیستند بلکھ کم و زیاد می شوند . خداوند فرمود : ھو از جملھ ی ایشان دوستانند و محدود ب«

اگر می خواستم دوستی بگیرم ، «و پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم فرمود: ٣١»اتخذ هللا إبراھیم خلیالً 

ی جز میان خدا و بنده اش تدوسابوبکر را دوست می گرفتم اما صاحب شما (من پیامبر) دوست خداست 

».درست نیست و این مقام اتحاد است

٣٢»پس این مقام ، عظیم وشأن آن ، پر اھمیت است«تا اینکھ می گوید : 

و درحالی کھ درباره ی چگونگی درود بر پیامبر و خاندانش علیھ السالم صحبت می کند ، می گوید:

داشتیم ، برای حضرت اجابت حاصل شد، پیامبردر آن ھنگام کھ بھ جھت دعایی کھ ما در حق «

حضرت صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم فرمود: اگر می خواستم دوستی بگیرم قطعاً ابوبکر را بھ عنوان 

٣٣.»دوست می گرفتم ولی صاحب شما دوست خداست

ابوبکر وعایشھ 

ر این باره ، بر دو اصل ابن عربی ھنگامی کھ مردم زمانھ خویش رامذمت می کند ، می گوید کھ او د

تمرکز دارد کھ دو روایت از ابوبکر و عایشھ می باشد ؛ وی می گوید :

و از ابوبکر صدیق (رضی هللا عنھ) روایت شده است کھ او در روز فتح مکھ ھنگامی کھ گردنبندی از «

و سپس .» گردن یکی از خانواده اش گم شد ، آھی کشید وگفت : امانت از میان مردم برداشتھ شد ..

٣۴روایت عایشھ رامی آورد کھ درھمین مورد است و می گوید آن ھمان اصل دوم است.

آری ، ابوبکر صحاب را بھ دزدی وعدم امانت متھم می کند و این ، سخن اھل سنت درباره ی عدالت 

صحابھ را بی اعتبار می سازد و ابن عربی متوجھ این نشده است ، و سخن ابوبکر وعایشھ راحجت و

اصل می شمارد کھ التزام بدان الزم است.

فصل پنجم 

عمربن خطاب ولی معصوم!

درمقامات » عمر بن خطاب«در فصل سوم از این بخش مطالبی را از ابن عربی نقل کردیم کھ در آنھا 

وکرامات با دیگران شریک بود.

ر این فصل مواردی را می ذکر آن مطالب ، ما را از تکرار آنھا در این جا بی نیاز می سازد  ، اما د

را بھ افتخارات و مقاماتی اختصاص داده کھ بھ اعتقاد او » عمر بن خطاب«آوریم کھ در آنھا ابن عربی 

شایستھ ی شأن عمر است ، و یا آنھا را در تکریم و بزرگداشت و تجلیل از او آورده است .
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قصھ ی زریب 

وده و او بھ عمر بن خطاب پیغامی را فرستاد کھ وصی عیسی ب» زریب بن بر ثمال«ابن عربی آورده کھ 

بیانگر مقام و عظمت اوست . اگرچھ ابن عربی سند این روایت را ضعیف می شمارد ، اما بر می گردد 

١و از طریق کشف وشھود بر صحت آن تأکید می کند.

لیھ السالم وما نمی دانیم کھ چرا این کشف شھود او را آگاه نمی سازد کھ عمر در حق حضرت زھرا ع

چھ کرد! و چھ ظلمی بر تمام اھل بیت علیھ السالم نمود ، و چرا این کشف و شھود او را از امامت علی 

علیھ السالم و سایر حقوق دین آگاه نساخت؟!

و چرا وی ھمچنان بر عقایدی پای می فشارد کھ عدم صحت آنھا بھ وسیلھ ی دالیل قاطع بھ اثبات سیده 

است؟

و می گوید :

ا ھر کھ پایبند نصیحت باشد ، دوستانش اندک میگردند جرا کھ پیروی از ھوای نفس بر مردمان ام«

حق برای عمر ھیچ دوستی «غالب است و برای ھمین رسول خدا صلِّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم می فرماید: 

٣».باقی نگذاشتھ است

خدا متصل نیست !ھقلب عمر جز ب

او می گوید :

مل کردن آن بر جان ھا سنگین است و آن را تحمل نمی کند و نمی پذیرد بلکھ آن و طلب حق سخت وح«

را دفع می کند ؛ بھ خاطر ھمین پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم بھ عمر گفت : حق برای عمر ھیچ 

دوستی باقی نگذاشت . و پیامبر در ظاھر و باطن کالمش صادق است. در ظاھر بھ خاطر عدم اّتصاف 

«....

تا آن جا کھ می گوید : 

اما در باطن نیز حق برای عمر در قلبش ھیچ دوستی باقی نگذاشت و او فقط بھ خدا تعلق و اتصال «

۴».داشت

حق برای من ھیچ دوستی باقی «اما باید گفت کھ صحیح آن است کھ ابوذر کسی است کھ گفت : 

۵».نگذاشت
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نجم گفت : این در کتب حدیث مشھور نیست ، «وید : عجلونی ، درباره ی انتساب این قول بھ عمر می گ

نھ درباره ی عمر نھ درباره ی عمر نھ درباره ی غیر او ، البتھ ابن سعد در طبقات خود روایت کرده کھ 

۶...».ھابوذر چنین گفت ک

بر او گواھی می دھدھ وسلمعمر فقیھی است کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآل

ومی گوید :

أذھبتم «ن خطاب (رضی هللا عنھ) است ، چگونھ از غذای گوارا پرھیز کرد و از این آیھ : و این عمر ب«

(نعمت ھای پاکیزه ی خود را در زندگی دنیایتان صرف ٧»طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بھا

٨ود ...کردید واز آن برخوردار شدید) فھمید کھ این کالم شامل ھر انسانی ، چھ مؤمن چھ کافر ، می ش

ای نفس آیا آن عارفی کھ در دنیای خویش گشاده دستی می کند از عمر بن خطاب فقیھ تر است ؟ عمری 

٩».بھ ھیچ وجھ بر باطل نیست«کھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم درباره ی وی گواھی داد : 

در این جا باید گفت :

کلوا من طیبات ما «ف است کھ می فرماید : ابن عربی از یاد برده کھ این رأی عمر با قرآن مخال

و عمر در فھم آیھ ای کھ بدان استشھاد کرده ، اشتباه کرده است ، زیرا کسی در مورد این ١٠»رزقناکم

آیھ اشتباه نمی فھمد چرا کھ خطاب بھ کفاری است کھ از لذت ھای دنیا بھره می برند و آخرت را 

فراموش کرده اند ، خداوند فرمود :

وم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بھا فالیوم تجزون عذاب و ی«

١١»الھون بما کنتم تستکبرون فی األرض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون

(و آن روز کھ کافران را بر آتش عرض می دارند [و بھ آنھا می گویند:]نعمت ھای پاکیزه ی خود را رد 

دنیایتان صرف کردید و از آنھا برخوردار شدید ، پس امروز بھ سزای آنکھ در زمین بھ ناحق زندگی 

سرکشی می نمودید بھ سبب آنکھ در زمین بھ ناحق سرکشی می نمودید و بھ سبب آنکھ در زمین بھ ناحق 

سرکشی می نمودید و بھ سبب آنکھ نافرمانی می کردید بھ عذاب خفت آور کیفر می یابید.)

١٢».ھمھ ی زنان از عمر فقیھ تر ھستند حتی عروسان پرده نشین«وه بر این خود عمر گفتھ است : عال

استدالل وی بر این آیھ شریف ، صحت این اعتراف را آشکار می کند ھمچنان کھ در موارد بسیار آشکار 

١٣کرده کھ حتی احکام بدیھی الھی را نیز نمی داند.

عمر و اُویس
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درباره ی قبیلھ ھایی مثل ربیعیھ و مضر ، روایت می کند » اویس«اره ی شفاعت ابن عربی حدیثی درب

و سلم است ؛ و سپس از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھو سلمکھ می پندارد از پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ

روایت می کند:

نماید تا خدا شما را ای عمر و ای علی اگر او (اویس) را دیدید از او بخواھید برای شما طلب مغفرت «

».بیامرزد...

ومی گوید :

».پس این دو ، ده سال در طلب اویس بودند و وقتی پایان سالی کھ عمر در آن کشتھ شد فرا رسید...«

و سپس دیدار این دو را با اویس ذکر می کند :

تو ، ونیز بر پس اویس راست ایستاد و گفت : سالم بر تو ای امیرالمؤمنین و رحمت و برکات خدا بر «

١۴».تو ای پسر ابی طالب ، خداوند از این امت بھ شما جزای خر دھد...

سپس قصھ ی َھَرم بن حیان با اویس را می آورد واینکھ اویس قرنی بھ َھَرم خبر مرگ عمر را می دھد :

د. [نیز] مرای پسر حیان ، ابوبکر خلیفھ ی مسلمین ُمرد ، و برادر و دوست و جانشین من ، َعمر«

١۵.»واعَمؤاه! [ای دریغ و افسوس از عَمر]...

شیطان را ھمین بس کھ از عمر نجات یابد!

او می گوید : 

این عمر بن خطاب (رضی) است کھ فردی محکم و نیرومند است ، کسی کھ شیطان را ھمین بس کھ «

اگر پرده کنار «ھ : از او رھایی یابد ، قرآن نازل شد در حالی کھ وی با حکم آن موافق بود و ھمو گفت

بھ خاطر آنچھ کھ از روی ایما و علمش می دانست ، میان علم و ١٧»رود بر یقین من افزوده نمی گردد

عیان جمع ایجاد کرد و در صدر مشاھده ی اعیان ظاھر شد. از زمانھ خودش تا روز قیامت کسی جلو او 

اطر موعظھ ی اویس قرنی ، کھ بھترین قرار نمی گیرد و در ھیچ حالی از احوال امام او نیست ، بھ خ

تابعین است ، ھمتش تکان خورد و چیزی راگفت کھ کشف و علم معصومش بدو الھام کرد یعنی گفت : 

١٨».ای کاش عَمر از مادر نمی زایید...

این سخن ابن عربی نیز در خور توجیھ است کھ : شیطان ھیچ راھی بھ سوی عمر بن خطاب ندارد ، 

کر شیطانی داشت کھ بر وی عارض می شد تا جایی کھ از مردم خواست کھ اگر بھ کجی درحالی کھ ابوب

وانحراف گرایید او را بھ راست آورند ، پس آیا عمر نزد ابن عربی از ابوبکر باالتر است؟!
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خدا با عمر حرف می زند 

ابن عربی می گوید:

عمر از محدثین است اگر کھ با «ست : پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم درباره ی عمر فرموده ا«

١٩».اختالف مراتب ، ذوق ھا فرق می کند

و می گوید :

و از جملھ ایشان(رضی هللا عنھم) محدثینی ھستند کھ عمر (رضی هللا عنھ) از آنھاست و در روزگار ما «

٢٠».ابوالعباس خشاب از آنھاست

٢١و سپس ذکر می کند کھ محدث ، پیامبر اولیاست.

»یا ساریة الجلیل«دث است در ماجرای عمر مح

ومی گوید :

و از جملھ ی آن مطالب این است کھ : صاحب این مقام محدث باشد و از سوی این منزل کسی را کھ با «

او حرف می زند نبیند و اگر او را ببیند از جھت منزلی است کھ با چشم آن رامی بیند . پس باید شنیدن ، 

ساند و بر تو بانگ زند وتو خطاب را بشنوی یا بھ صورت ادراک مستقیم و تو را بھ درجھ ی محدثین ر

از تو و پاسخ السالم علیک.ؤالیبی واسطھ ، یا در جواب س

و ما تمام این امور را دیده ایم و بیش از یک نفر بھ من درباره ی ابوالعباس خشاب (رضی هللا عنھ) خبر 

» جماعتی کھ شبانھ می رفتند (ساربة«اب ، آن است کھ داده اند کھ او محدث بوده است . واز این ب

صلھ است و ھر کرامتی کھ درآن صدای عمر را از مدینھ شنیدند حال آنکھ میان آنھا چندین روز فا

٢٢».خطاب باشد از این باب است

آن این نکتھ را متذکر می شویم کھ در برخی احادث آمده کھ [در جنگ اعراب با ایران] علی علیھ السالم 

کسی است کھ بر چشمان عمر دست کشید وعمر مسلمین را در نھاوند دید ، در حالی کھ دشمن در کمین 

و جز با پناه بردن بھ کوھی در آن جا ، راه نجاتی نداشتند و در آن ھنگام عمر آن [راه نجات] را آنھا بود

٢٣بھ جماعت مسلمین [کھ در کمین بودند] گفت.

کارھایت عمری باشد

بی می گوید :ابن عر
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؛ »باید کارھایت عمری باشد کھ عمر بن خطاب (رضی هللا عنھ) گوید : من خدعنا فی هللا إنخد عنا لھ«

(ھرکس برای خدا ما را بفرمایید تن بھ فریب او می دھیم ! یعنی از این فریب راضی ھستیم).

دلیل بر عصمت عمر 

او می گوید:

احمد بن حنبل ھستند لذا پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم از قطب ھای این مقام ، عمر بن خطاب و «

ای عمر ، شیطان در ھیچ گردنھ ای با «درباره ی عمر بن خطاب و قدرتی کھ خدا بھ او داده می گوید : 

»تو دیدار نکرد مگر اینکھ بھ مسیری غیر مسیر تو رفت

ھ شیطان ما را جز بھ مسیرھای باطل و این دلیل بر عصمت وی بھ شھادت معصوم است و ما می دانیم ک

نمی برد کھ غیر از مسیر عمر بن خطاب است ، وعمر جز مسیرھای حق را نمی پیمود بنابر نّص ، و 

از کسانی بود کھ بھ خاطر خدا در تمامی مسیرھایش مالمت ھیچ مالمت گری در آنھا کارگر نیست ، و 

٢۴...».حق را قدرتی است 

ھ [بنابر تصیح خود ابوبکر] ابوبکر شیطانی دارد کھ بھ سراغ اومی رود  و او و اما پیش از این گذشت ک

شیطان می رود ، بدین سبب از انحراف می ترسد ، اما این جا می گوید کھ عمر بھ راھی غیر از راه 

پس چگونھ است کھ نزد ابن عربی ابوبکر از عمر برتر است؟!...

ست کھ ھیچ یک از اھل مذاھب با آن موافق نیستند .نیز آشکار است کھ ادعای عصمت عَمر چیزی ا

علم عمر 

ابن عربی می گوید :

پس آن «آیا نمی بینی کھ درخواب ظرف شیری بھ پیامبر صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم دادند [و فرمود] : «

را نوشیدم تا اینکھ فزونِی آن از ناخن ھایم خارج

فتھ شد : ای رسول خدا! این خواب راچھ تعبیر می کنی؟ فرمود و گ...» شد و باقی مانده را بھ عمر دادم 

٢۵».شیر رھا نکرد چرا کھ بھ مواضع روی و تعبیر آن آگاھی داشت». علم: «

و ما نمی دانیم کھ علم عمر کجا بود وقتی کھ می گفت : ھمھ ی مردم حتی عروسان پرده نشین از عمر 

اگر علی نبود ، عمر ھالک می شد و «ز ھفتاد بار گفت : فقیھ ترند و علم عمر کجا بود آنگاه کھ بیش ا

.«...

عمر ربوبیت را دید 
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او می گوید :

پس ربوبیت را مشاھده کنید قبل از ھر چیز ، و برای ھمین پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم آنگاه کھ «

گفتھ شد : ای رسول خدا! در خواب شیر را نوشید و باقی مانده را بھ عمر داد ، خواب را تأویل کرد و

».خواب را چھ تعبیر می کنی؟ فرمود : علم

عمر در نماز سپاه را آماده می کند

و می گوید :

ھمچنان کھ عمر بن خطاب (رضی هللا عنھ) در نماز سپاه را آماده کرد ، مؤمن راستین جز با خدا «

٢۶...».گفتگو ندارد 

اقتدای عمر بھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ

این مطلب را پیش از این نیز از ابن عربی نقل کردیم کھ :

خداوند در کعبھ گنجی بھ ودیعھ نھاد ، پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم خواست کھ آن را خارج سازد «

و انفاق کند و بعد بھ خاطر مصلحتی ، امری دیگر بر روی نمایان شد ، سپس عمر بعدھا خواست آن را 

٢٧».صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم مانع این کار شدپیروی از رسول خداخارج سازد اما

فصل ششم 

شخصیت ھایی کھ ابن عربی آنھا را تقدیس بزرگ می دارد 

احترام و بزرگداشت ابن عربی نسبت بھ دشمنان علی علیھ السالم و سایر اھل بیت علیھ السالم تنھا 

گداشت ھرکس کھ از علی علیھ السالم ناخرسند بوده و بر منحصر بھ غاصبان خالفت نیست بلکھ این بزر

ضد حضرت و فرزندش و شیعیانش موضع میگرفتھ است را نیز شامل می گردد.

وی این شخصیت ھا را بزرگ می دارد و برای آنھا اوصاف والقاب ومقامات دروغین ذکر می کند. 

یت علیھ السالم یاری کرده اند ، حداقل می اینان اگر نگوییم از کسانی ھستند کھ دیگران را بر ضد اھل ب

گوییم کھ در مسیر غیر ایشان گام برداشتھ اند و کسانی را بھ دوستی گرفتھ و تأیید کرده اند کھ پیوستھ در 

مقابل اھل بیت علیھ السالم ایستاده و شیعیانشان را آزار داده اند. 

ھ در مورد کسانی است کھ در جھت دیگر (غیر در این جا نمونھ ھایی از گفتار ابن عربی را می آوریم ک

از مسیر اھل بیت علیھ السالم) رفتھ اند و یا دست کم والیت و امامت اھل بیت علیھ السالم را قبول 

ندارند.
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خالفت باطنی و ظاھری برای متوکل 

د ؛ متوکل پیش از این گفتیم کھ ابن عربی می گوید از جملھ کسانی کھ بھ خالفت ظاھری و باطنی سیده ان

١عباسی ، معاویھ بن یزید ، و عمر بن عبدالعزیز و... ھستند.

علوم ومقامات ابو ھریره 

وی می گوید 

و ابوھریره بھ رسول صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم شکایت برد کھ وی آنچھ را از پیامبر صلّی هللا «

: ای ابوھریره ردایت را بگستران . علیھ[وآلھ] وسلّم می شنود فراموش می کند. پس پیامبر بھ وی فرمود

ابوھریره ردایش را گسترد و رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم سھ مشت از ھوا برگرفت و آنھا را 

در ردای ابوھریره انداخت و بھ او گفت : ردایت را بھ سینھ ات بچسبان . پس آن را بھ سینھ اش چسباند 

٢...».ھمھ ی اینھا بخشی از این مقام است ، و بعد از آن چیزی را از یاد نبرد و

عایشھ ومصحف او 

وی بر طبق روایات اھل سنت ادعا می کند کھ عایشھ مصحفی مخصوص بھ خود دارد و در آن مطلبی 

ومی گوید : ». نماز میانھ ھمان نماز عصر است«اضافھ است کھ درمصحف ھای مسلمانان نیست یعنی : 

سألھ رادر مصحف خود و با واو تأکید اثبات کرده است و این از برترین و اّم المؤمنین عایشھ این م«

٣».تأییدھا در این مسألھ است

را افزوده باشد ، » وصالة العصر«اما ما معتقدیم کھ اگر درست باشد کھ عایشھ در مصحف خود کلمھ ی 

قرآِن نازل شده ی بر این امر را بھ شیوه ی تفسیر انجام داده است نھ بر این اساس کھ این کلمھ جزءِ 

پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ بوده است . و یا اینکھ بگوییم کھ وی بھ قؤآن چیزی را افزوده کھ از آن نیست 

، واین تحریف کالم خداوند محسوب می شود.

درمورد عایشھ نازل شده است » الطیبات للطیبین«آیھ ی 

ابن عربی در این باره می گوید :

الخبیثات «ند مرتبھ در این پیونِد نکاح ، در مورد مبرا ساختن عایشھ آورده است : خداوند پاک بل«

لذا ۴»للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرون مما یقولون

۵»رایحھ ھای ایشان را پاک قرار داه است...

تصویر عایشھ در قطعھ از حریر
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او می گوید:

و اقتدا کننده ی بھ رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم بود آنگاه کھ درخواب دید کھ : جبرئیل «...

تصویر عایشھ را برای او در قطعھ ای از حریر سرخ آورد و گفت این ھمسر توست. و پیامبر این ماجرا 

۶».می سازدرا برای اصحاب خود تعریف نکرد وگفت : اگر این از جانب خدا باشد آن را محقق 

مالک بن انس 

او می گوید :

بھ ھمین دلیل ، از علم و دین و تقوای مالک بن انس این بود کھ اگر از وی درباره ی مسألھ ای در دین «

خدا سؤال می شد می گفت : نازل شده است ؟ اگر می گفتند بلھ ، فتوا می داد و اگر می گفتند نازل نشده 

٧».، فتوا نمی داد

ستایش حجاج

وی حجاج بن یوسف را می ستاید و بر وی درود می فرستد :

و خداوند حجاج (کھ رحمت خدا بر او باد) را توفیق داد تا خانھ کعبھ را بھ ھمان صورت کھ زمان «

رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم و خلفای راشدین بود باز گرداند ، اما عبدهللا بن زبیر آن را تغییر 

ل خانھ کرد ، و خداوند جز آنچھ راکھ امر او بر آن است نمی پذیرد ، و آنان حکمت خدا را داخ« داد و 

٨.»را در مورد آن ندانستند

معاویھ در فقھ رأی و نظر دارد

وی در فقھ خویش بھ نظرت معاویھ استشھاد می کند ، درباره ی برخی موارد زکات می گوید: 

صدر اسالم کسی جز ابن عباس و معاویھ در این مورد و ازکسانی کھ برای ما نقل کرده اند ، در«

مخالف نیست چرا کھ نزد آن دو ، حدیث صحیح و ثابتی از رسول خدا صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم اثبات 

٩»نشده بود

فقھ روحانی عبدهللا  بن عمر 

ابن عربی می گوید :
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قین کرد خداوند می خواھد با برداشتن پس بھ فقھ عبدهللا بن عمر (رضی هللا عنھ) بنگر ، وی وقتی ی«

نیمی از نماز در سفر بھ بنده اش تخفیف بدھد ، نافلھ خواندن را نپسندید تا در این باره با مقصود خداوند 

١٠». موافقت کرده باشد ، و این خود  نوعی تفقّھ روحانی است

کھ اھل سنت با آن مخالفند. اما حقیقت آن است کھ ابن عمر در این مسألھ بھ فقھ شیعی عمل کرده است

اما ابن عربی این نظر را بھ ابن عمر منسوب می سازد و آن را تفقھ روحانی بر می شمارد. ھمچنانکھ 

ابن عربی در مسألھ امام جماعت بودن فاسق ، بھ اقتدای عبدهللا بن عمر بھ حّجاج استدالل می کند.(بھ 

ھمین بخش مراجعھ شود)٢فصل 

ین امتابوعبیدة ، امین ا

ابن عربی می گوید :

و از جملھ ی ایشان (رضی هللا عنھم) امناء ھستند ، پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم فرمود خداوند «

١١».او امین این امت است«امینانی دارد و در مورد ابوعبیدة بن جراح می فرماید 

روھی بود کھ  حضرت امیر علیھ السالم این در حالی است کھ ابوعبیده از سران تدبیرگر و تأثیر گذار گ

را از خالفت دور کردند و در این قضیھ وی بعد از ابوبکر وعمر ، نفر سوم است.

احمد بن حنبل از ائمھ ی دین 

حکایت شده کھ خواھر «بن حنبل را از ائمھ ی دین و حافظان شریعت می شمارد و می گوید : وی احمد

در مورد غزلی کھ سروده بود پرسید –ھمان احمد بن حنبل است –کھ ُبشر حافی از یکی از ائمھ ی دین 

زن فتوا نوشت و بھ خاطر ن غزل وی را « بھ آ–احمد بن حنبل –... و آن امام کھ از او سؤال شده بود 

١٢».ستود

ابن حنبل حافظ شریعت و خربزه!

او می گوید : 

گام خالصانھ بھ دنبال آنھا رفتند و پیروی کردند ، چنان بھ نام انبیاء و رسل نامیده نشدند ولی گام بھ «... 

کھ از امام احمد بن حنبل کھ پیشوا و متقتدر و سرور زمان خودش بود روایت شده کھ از خوردن خربزه 

پرھیز می کرد چرا کھ بھ درستی برایش ثابت نشده بود کھ رسول خدا صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم چگونھ 

ت و این داللت بر شدت پیروی وی از احواالت پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم خربزه می خورده اس

در حرکات سکنات و ھمھ ی کارھایش دراد. 
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و این عمل بدان جھت از وی شھرت یافتھ است کھ وی در تبیلغ و ارشاد با زبان و عمل و حالت ، در 

جای می گرفت ، پس وی و امثال او حافظان مقام وارث پیامبر بود و این عمل او بیشتر در جان مخاطب 

١٣».شریعت در این امت اند

در این جا می گوییم :

ممکن است بھ ذھن برساند کھ » این عمل او بیشتر در جان شنونده می نشست«این سخن ابن عربی کھ 

است احمد بن حنبل این عمل را بر تظاھری نزد عوام انجام داد نھ بھ جھت شدت پیروی ؛ و نیز ممکن

بھ ذھن عوام این را برساند کھ ابن حنبل می دانستھ کھ پیامبر تمام میوه ھا و سبزی ھا و غذاھا را با چھ 

کیفیتی می خورده است و در این ھمھ موارد نزد او روایتی بوده است!

بن عوام وارث معجزات پیامبر زبیر 

ابن عربی می گوید :

یکی می باشد و دو تا نمی گردند ، ن ھستند ک در ھر زمانی و از جملھ ایشان (رضی هللا عنھ) حواریو«

و اگر آن یکی بمیرد دیگری جای او را می گیرد. و در زمان رسول خدا صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم 

صاحب این مقام بود. ھر چند کھ یاوران شمشیر زن و جنگجوی دین بسیار بودند.» زبیر بن عوام«

ین ، ھم صاحب شمشیر است و ھم صاحب برھان ، و بھ او علم و سخن حواری کسی است کھ در یاری د

تحدی در اقامھ ی نیز شمشیر و شجاعت و دلیری را داده اند. و مقام او بھ مانند اعجاز نبوی ،،و حجت 

برھان بر صحت دین مشروع است. و بعداز پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم کسی جز حوارّی او ، با 

ھانی کھ حضرتش آن را برای صدق ادعای خود می آورد ، بر نمی خیزد ، وی وارث معجزه دلیل و بر

١۴».نبوی است و آن را جز برای [اثبات] صدق پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم اقامھ نمی کند

می گوییم :

؟ آن استدالل در شجاعت و جھاد و قدرِت برھان در یاری دین ، زبیر کجا وامام علی علیھ السالم کجا

ھایی کھ از زبیر روایت شده کجاست ؟ آیا ابن عربی و دیگران می توانند برای ما نمونھ ای از آنھا 

بیاورند کھ بدون ایراد باشد؟

بلکھ زبیر چھ امتیازی بر ابی دجانھ ومقداد دارد کھ بخواھد در مقایسھ با آنھا با شمشیر خود یاور دی 

دفاع کند؟ و این امتیازی باشد کھ نسبت بر آن دو نفر با دیگران از باشد و با موضع حق از اھل حق 

صحابھ ی مجاھد برگزیده ، بھ زبیر اختصاص یافتھ باشد.

علما بھ منزلھ ی انبیا
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از جملھ شواھد عدم تشیع ابن عربی این است کھ وی علمایی از امت را یاد کرده کھ نزد وی ھمچون 

است :انبیاء بنی اسرائیل ھستند و گفتھ 

ھمچون علماء صحابھ و در مرتبھ ی پایین تر از آنھا تابعین و اتباع مثل : ثوری ، ابی عیینھ ، ابن «

سیرین ، حسن ، مالک ، ابن ابی ریاح ابی حنیفھ وافراید پایین تر مثل : شافعی وابن حنبل و کسانی کھ 

علمای این امت کھ احوال رسول و ھمین سیره را در حفظ احکام دین داشتھ اند و نیز طایفھ ی دیگری از 

اسرار علوم او را در این امت حفظ می کنند مثل : علی ، ابن عباس ، سلمان ، ابوھریره ، حذیفھ و از 

تابعین مثل : حسن بصری ، مالک بن دینار ، بنان حمال ، ایوب سختیانی و افرادی پایین تر از آنھا مثل : 

بن عیاض و ذی النون بصری (یا مصری) و  پایین تر از آنھا شیبان راعی ، فرح األسود المعر ، فضیل

مثل : جنید و تستری و کسانی کھ در حفظ حالت پیامبری و علم مدنی بھ شیوه این بزرگواران رفتھ 

١۵».اند

:این حرف ھا نیاز بھ ھیچ حاشیھ وتوضیح ندارد بلکھ پیش از این گفتیم کھ وی درباره ی شافعی می گوید

د چھارگانھ است و قیام او بھ علم شرع باعث  شد از اھل زمان خود و بعد از آن پنھان وی از اوتا«

بماند. و از برخی صالحان روایت کردیم کھ او خضر را دید و بھ او گفت درباره ی شافعی چھ می 

گویی؟ گفت : وی از اوتاد است ، و گفت درباره ی بشر حافی چھ می گویی؟ گفت : بعد از خود کسی را 

١۶».ثل خود بجای نگذارد ؛ این شھادت خضر در مورد شافعی(رحمھ هللا) استم

فصل ھفتم 

نکوھش یا ستایش

در فصل ھای پیش مواردی ذکر شد کھ از آنھا این نکتھ معلوم می شود کھ ابن عربی برای تعظیم افرادی 

ز عقیده ی درست و دور از دیگر ویا تأکید بر اعتقاد و یا مفھومی نادرست ، و یا بیان اندیشھ ای دور ا

واقعیات وحدیث و تاریخ صحیح ، حتی دست بھ دامن مطالبی می شود ک مقام پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ 

را پایین می آورد. در این جا مواردی را می آوریم کھ ابن عربی ھر چند آنھا را بھ عنوان مدایح آورده 

اما در حقیقت جز زشتی و نکوھش نیست.

خاطر غذا از عایشھ جلو می زند!پیامبر بھ

ابن عربی می آورد :

یکی از اصحاب ، پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم را بھ غذا دعوت کرد. پیامبر بھ او فرمود : آیا من «

ھمراه با این بیایم؟ و بھ عایشھ اشاره کرد ، آن فرد گفت : نھ ! پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم دعوت 
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نپذیرفت تا اینکھ آن مرد قبول کرد کھ عایشھ نیز ھمراه پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم برود . او را 

سپس پیامبر و عایشھ بھ سوی منزل آن  مرد بھ راه افتادند در حالی کھ ھر یک از دیگری سبقت می 

١».گرفت...

ھ وآلھ عایشھ را می ستاید ، علت مالحظھ می شود کھ چگونھ ابن عربی با مذمت رسول هللا صلّی هللا علی

این عشق شدید او بھ عایشھ  چیست و چرا حضرت صلّی هللا علیھ  اصرار دارد کھ آن فرد کسی را کھ 

دوست ندارد مھمان کند؟

پیشی جستن میان پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ  و ھمسرش چھ معنا دارد؟

دیگران ھم جلو می زند؟ و آیا این عمل شایستھ ی ازآیا پیامبر صلّی  هللا علیھ وآلھ برای غذا خوردن 

پیامبران ھست؟

چرا پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ جا را برای عایشھ باز نمی کند و او را بر خویش ترجیح نمی دھد ؟ مگر 

نستوده است.٢»دیگران را بر خویش ترجیح می دھند ھر چند تنگدست باشند« خداوند آنان را کھ 

ب و پیشی جستن ، با اصرار بر آن مرد جھت مھمان کردن عایشھ تناسب دارد ؟آیا با این شتا

علم نھانی عایشھ و حفصھ 

ابن عربی می نویسد کھ از برخی علمای مورد اعتماد درباره ی امام مبین پرسیده است و از جملھ 

مواردی کھ او پاسخ داده این است :

سران رسول خدا بیان داشتھ است ، سپس تالوت کرد : آن امری است کھ خداوند درباره ی دو تن از ھم«

إن تتوبا إلی هللا فقد صغت قلوبکما و إن تظاھرا علیھ فإن هللا ھو مواله وجبریل وصالح المؤمنین «

(اگر بھ سوی خدا توبھ می کنید ، چرا کھ قلب ھای شما بھ سوی باطل ». والمالئکة بعد ذلک ظھیر

بھ دست ھم دھید بھ راستی کھ خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنان ، گراییده است و اگر بر ضد او دست

موالی اویند و بعد از آن مالئکھ پشتیبان او می باشند) واین شگفت تر از ذکر سپاه بود کھ اسرار الھی 

شگفت است . 

کھ چون این مطلب را بھ من گفت از خدا خواستم مرا بر فایده ی این مطلب آگاه گرداند ، کھ این چیست

خداوند خودش و جبرئیل و صالِح مؤمنان ومالئکھ را برابر آن قرار داده است؟

پس مرا از آن خبر دادند و ھیچ گاه بھ این اندازه کھ از دانستن این امر مسرور شدم ، شاد نشده بودم ، و 

خداوند و چھ کسی بھ آنان قدرت می دھد. و اگردانستم آن دو زن بھ چھ کسی تکیھ و پشت گرمی دارند

ذکر نمی کرد مالئکھ ومؤمنان ومؤمنان را یاری مقاومت در برابر آن دو (عایشھ » یاری«خودش را در 
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بھ و حفصھ) نبود و دانستم کھ آن دو بھ خاطر علم بھ خدا و تأثیر در جھان ، چیزی بھ دست آورده اند

ت و نیرو را بھ ایشان عطا کرده خاطر علم بھ خدا و تأثیر در جھان ، چیزی بھ دست آورده اند کھ این قو

٣»علم مکنون«است و این قّوت و نیرو را بھ ایشان عطا کرده است واین از آن علومی است کھ مانند 

است ؛ پس خدا را بر نعتی کھ ارزانی داشتھ شکر کردم و گمان نمی کنم ھیچ یک از خالیق تا کنون 

پیشوانھ ای چون پیشوانھ ی این دو زن داشتھ اند.

(ای کاش در برابر شما ۴»قال لو أن لی بکم قوًة أو آوی إلی رکٍن شدیدٍ «ط علیھ السالم می فرماید: لو

نیرویی داشتم یا بھ ستونی استوار پناه می بردم) پس رکن استوار نزد او بود ولی آن را نمی شناخت 

مت کند کھ او بھ رکنی چنانکھ پیامبر بدین امر گواھی داده است و فرموده : خداوند برادرم لوط را رح

استوار پناه می برد... .

و عایشھ و حفصھ آن را (رکن استوار) شناختند و اگر مردم آنچھ را کھ آن دو می دانستند ، می دانستند 

۶»...۵»و هللا یقول الحق و ھو یھدی السبیل«معنای این آیھ را می فھمیدند : 

عایشھ و حفصھ است دگرگون می سازد. آن دو بر بنگرید کھ ابن عربی چگونھ آیاتی را کھ در مذمت 

ضد پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ  دست بھ یکی کردند تا جایی کھ خداوند برای ایشان زن نوح و لوط را 

مثال زده است ، اما ابن عربی این آیھ را بھ برترین مدح و ثنا درباره ی آن دو تبدیل می کند ؛ و آزار 

آلھ و اتحاد آن دو علیھ حضرتش را از دالیل علم مکنون آن دو می شمارد و رسول خدا صلّی هللا علیھ و

معتقد است کھ این علم مکنون بھ آنھا چنان قدرت تأثیری در عالم داده کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ در 

برابر آن نیاز داشت از خداوند و مالئکھ و جبرئیل و صالِح مؤمنان یاری بگیرد.

مؤمنین را در جنگ بدر در حالی کھ ذلیل بودند یاری کرد و بر یاری کردنشان با پنج با اینکھ خداوند 

رشتھ ی نشان دار ، چیزی نیافزود ، گویا خطر مکر و حیلھ ی کسانی کھ بر ضد پیامبر صلّی هللا ھزار ف

علیھ و آلھ متحد شده بودند از خطر جنگ ھای احد و احزاب و حنین بیشتر بوده است!

عت معاویھ و ستایش او دفاع از بد

ابن عربی وقتی کھ می خواھید عمل معاویھ در نماز عید را درست جلوه می دھد می گوید:

و این چنین است آنچھ کھ معاویھ کاتب پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم وخوشایند او و دایی مؤمنان «

ی باد) و راھی برای خرده گیری بر انجام داد ، پس بھ صحابھ گمان نیکو می رود (خدا از ھمھ ی راض

٧».آنھا نیست

اھانت غیر مستقیم بھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ
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او می گوید :

در حدیث صحیح آمده است کھ پیامبر صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم بھ بالل تو در ورود بھ بھشت بر من «

صدای خش خشی جلو خو شنیدم . بالل جستی و من در آن جا بر ھیچ جایی گام ننھادم مگر این کھ پیشی 

گفت : ای رسول خدا ، ھیچ وقت از من حدثی سر نزد مگر این وضو ساختم ، و وضو نساختم مگر 

اینکھ دو رکعت نماز خواندم.

٨».و پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم فرمود: بھ خاطر ھمین کار بوده است

غیر مستقیم بھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ اھانت می کنند باید گفت کھ این روایات و امثال آن بھ صورت

تا حدی کھ فردی عادی از میان مردم در کارھای نیک بر ایشان پیشی می گیرد و درآخرت نیز گوی 

سبقت می رباید. پس این پیامبری کھ در انجام صالحات از دیگران عقب می افتد چگونھ پیامبری است؟ و 

ھ نسبت بھ آنچھ او را بھ مقامات می رساند جھل دارد ، و یا دست کم غافل یا چگونھ پیامبری است ک

است؟!

آیا بالل بھ آنچھ کھ رسیده ، تصادفی و بدون آموزش و راھنمایی رسیده است؟ و چرا خداوند این امر را 

بھ پیامبرش تعلیم نداده و تا این حد معرفت او را ناقص رھا کرده است.

وارد شده در مان کنیم ، خدشھ ایی را کھ بھ مقام رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھما نمی دانیم چگونھ این

خدشھ ھایی کھ بھ وسیلھ ی جاعالن حدیث و بھ شیوه ھای گوناگون علیھ آن حضرت وارد شد . آنانی کھ 

فرمود: آگاه بھ دنبال نیاکان خود رفتند ، اسالفی کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ ناگریز شد رسوایشان کند و 

باشید کھ دروغگویان بر من فراوان گشتھ اند ، پس ھر کس از روی عمد بر من دروغ بندد باید جایگاھی 

از آتش برای خویش مھیا کند ؛ واحادیثی نظیر این کھ امام علی علیھ السالم نیز در نھج البالغھ بھ آن 

اشاره می کند.

آلھاھانت ھای ابوبکر بھ پیامبر صلّی هللا علیھ و

بھ سند صحیح از ابن عباس (خدا «از جملھ زشتی ھایی کھ آنھا را مدایح می شمارد ، این سخن اوست : 

ازھر دوی آنھا راضی باد) روایت شده کھ ابوبکر صّدیق (رضی هللا  عنھ) ھنگام فوت پیامبر بھ میان 

مر نپذیرفت کھ بنشیند مردم آمد درحالی کھ عمر با مردم سخن می گفت ، پس گفت : ای عمر بنشین! و ع

ی عمر! سپس ابوبکر[بھ ، ابوبکر دوباره گفت : بنشیین ای عمر! سپس ابوبکر دوباره گفت : بنشین ا

یکتایی خداوند] شھادت داد و گفت : اما بعد ... ھرکس محمد صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم رامی پرستیده 

امی پرستیده [بداند کھ] او زنده است و نمی [بداند کھ] محمد در گذشتھ است و ھر کس خداوند عزوجل ر

و ما محمد إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفان مات أو قتل «میرد ، و سپس این آیھ  را تالوت کرد : 
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پس خروش و آشوب مردم با شنیدن آیھ ی فوق از قرآن فرو نشست ، و او خود ٩»انقلبتم علی أعقابکم

.»ام داشتھمچنان با [یاد] خداوند ، قلبی آر

تا آن جا کھ می گوید :

نفس او گفت نھ بھ خدا ، ای ولی من ، من میان فنا و بقا و نابودی و بھبود و آمدن و رفتن و رسیدن و «

بازگشت ھستم و ھرگز این حقیقت را از این کالم و سخنی کھ از دھن صدیق بیرون آمد در نمی یافتیم تا 

١٠...».نھ دیده ام تا کنون از بزرگان ، نھ شنیده ام وآنکھ تو مرا بدان آگاه ساختی و آن را 

می گوییم :

الف) این سخن کھ نقل شد حاوی کلمی خشک و خشن است کھ ھیچ شایستگی ندارد کھ مرتبط با پیامبر 

صلّی هللا علیھ وآلھ باشد ، و کالم ابوبکر بھ گونھ ای است کھ احساس می شود او درباره ی یک زورگو 

می گوید کھ مردم از شّر او آسوده شده اند ، و یا درباره ی فردی مدعی سخن می گوید یا جباری سخن

کھ مردم رامی فریفتھ و بر آنھا سیطره داشتھ است تا جایی کھ او را می پرستیده اند!

این سخناِن گستاخانھ در تنگ ترنی لحظات گفتھ شده است ، لحظات سوز و گداز و حزن و اندوه ، و در 

سی کھ بر ھمھ واجب بود کھ از پدر و ھمسر و فرزند و جایشان و از ھر جانشان و از ھر چیز فقدان ک

دیگر نزد ایشان محبوب تر باشد.

ب) ما نمی دانیم فرضیھ ی وجود کسانی کھ حضرت محمد صلّی هللا علیھ وآلھ را می پرستیده اند از کجا 

است آن را در ھمان لحظھ مطرح کند و کسانی آمده است ؟ آن ھم تا حدی کھ بوبکر بھ خود اجازه داده

کھ محمد را می پرستیدند در برابر آنان کھ خدا را می پرستیدند قرار می دھد.

ج) ابوبکر چیزی را گفت کھ بر ھیچ یک از صحابھ و دیگر افراد پوشیده نیست و این عمر بود کھ 

، آن ھم بھ خاطر ھدفی )وآلھ نمرده استمی گفت پیابر صلّی هللا علیھ ادعای خالفت آن را داشت (یعنی

بود کھ برآورده شد ، پس چگونھ ابن عربی ادعا دارد کھ ابوبکر چیزی را بروز داده کھ دیگران از آن 

غافل بوده اند؟!

د) بھ نظر ما مشکل در این جاست کھ آن افراد در حّد مطلوب بھ نبوت پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ ایمان 

، نھ اینکھ مشکل اصلی وجود پرستنده و عابدی برای پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ بوده باشد راستین نداشتند 

، و بھ ھمین جھت نیز در تاریخ سراغ نداریم کسی درباره ی پیامبر غلّو کرده باشد و یا او را پرستیده 

باشد. 
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ای ابراز چنین کالم با وجود ھمھ ی اینھا ، ابن عربی ھمچنان بھ گوینده ی این سخنان ، آن ھم بر

گستاخانھ ای نشان ھایی اعطا می کند و بدین وسیلھ او را بھ برترین مراتب قرب الھی می رساند!.

نزول آرامش بر ابوبکر 

ابن عربی درباره ی ابوبکر می گوید :

کند مختّص او می شود و این مقام از او بھ دیگران سرایت نمی » شھود مِعّیت«چھ بسا بنده ای کھ مقام «

(براستی کھ پروردگارم ١١»إن َمِعی ربی سیھدین«، مانند این سخن موسی علیھ السالم بھ بنی اسرائیل : 

با من است و مرا ھدایت می کند).

و چھ بسا بنده ای کھ نور وی بھ أتباع او ھم سرایت می کند و آنان نیز بھ ھمراه او سّر معیت را می «

(ھمانا خدا با ما » ان هللا معنا«لّی هللا علیھ[وآلھ] وسلم کھ فرموده : بینند مثل این سخن سرورمان محمد ص

چرا کھ ایشان با نور خویش ابوبکر را یاری کرده تا اینکھ ابوبکر راز معیت را » معی«است) و نفرموده

دید. از این جاست کھ راز نزول سکینھ بر ابوبکر(ؤضی هللا عنھ) فھمیده می شود ، و اگر این آرامش و 

کینھ نبود زیر فشار و سنگینی این تجلی و شھود ، تاب نمی آورد و بر جا نمی ماند . و معیت در قصھ س

١٢»ی موسی علیھ السالم کجا ، ومعیت الھی در قصھ ی پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم کجا؟!

خذه ی ابوبکر است در این جا خواننده ی عزیز باید توجھ کند چگونھ ابن عربی آیھ ای را کھ برای مؤا

دگرگون کرده تا آن را از بزرگ ترین فضایل و مقامات او بھ شمار می آورد. اوسیاق آیھ ی قرآن را تباه 

را بر ابوبکر فرو فرستاد ، حال آنکھ ضمیر دراین آیھ بھ » آرامش«ساختھ و ادعا کرده کھ خداوند 

ا جنود نیز از آِن پیامبر است آن جا کھ می رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ برمی گردد چرا تأیید الھی ب

.)و او را با سربازانی کھ ندیدید یاری کرد(١٣»و أیده بجنوٍد لم تروھا«فرماید : 

ابن عربی سعی کرده است در قضیھ ی حزن ابوبکر ، موضوع را مبھم و گنگ جلوه دھد ، چرا کھ 

امبرش محافظت می کند : عنکبوت تار تنبید ، ابوبکر را دید کھ بھ وضوح بیانگر آن بود کھ خداوند از پی

درختی روبید و کبوتر وحشی تخم گذاشت و بر در غار روی تخم خود خوابید ، با وجود این ھمھ ی این 

نشانھ ھا سودی نداشت و کافی نبود تا ابوبکر بھ لطف و عنایت و حافظت خداوند نسبت بھ پیامبرض 

دلگرم شود!

گفت کھ حزن بر امری تعلق می گیرد کھ از دست رفتھ و گذاشتھ است ، و ، باید » حزن«اما درباره ی 

از مصائب و بالھایی کھ می اید نیست ، و این حزن دراین جا ما را بھ نتیجھ » ترس«مقصود از حزن 

ای می رساند کھ بھ سود و مصلحت ابوبکر نیست ، وما نمی خواھیم وارد تفاصیل این مطلب شویم و 

١۴یا محکوم کردن آن بیاوریم.شواھدی در تأیید 
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دراین جا الزم است بھ آنچھ ابن عربی درباره ی معیت الھی گفتھ اشاره ای بکنیم و بگوییم کھ درباره ی 

حضرت موسی علیھ السالم معیت از جایگاه الھی آمده است تا راه ھدایت را کھ موسی علیھ السالم بدان 

ھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ در این شرایط سخت بدان محتاج بود برای وی آسان گرداند. اما آنچھ ک

احتیاج داشت معیتی بود کھ مقام الوھیت آن را اقتضا می کند چرا کھ دفع مکر وحیلھ ی آن متجاوزان 

زوگو ، تنھا با استمداد از جایگاه قدرت و قھر و عزت و جبوت و انتقام الھی صورت می پذیرفت.

مقایسھ و عبرت

ن می دانند کھ در روز غار ، ابوبکر اندوھگین شد با اینکھ وی در جایگاه أمن و أمان بود گفتیم کھ ھمگا

و نشانھ ھایی بارز را ، یکی پس از دیگری می دید. نشانھ ھایی پی در پی کھ داللت داشت بر آن کھ 

.خداوند از پیامبرش محافظت می کند و راه ھای نجات از مکر دشمنان را برایش فراھم می سازد

احتمال قتل وقطعھ ھاین در حالی بود کھ علی علیھ السالم درجایگاه بسیار خطرناکی قرار داشت و ب

قطعھ شدن با شمشیر ، روبرو بود ؛ آن ھم بھ دست دشمنانی کھ سرشار از کینھ و خشم و نفرت بودند و 

یزان احتماالت را ھیچ نشانھ و اشاره ای ھم نبود کھ با وضع قابل پیش بینی مخالف باشد و سطح و م

تغییر دھد. 

اما کارھا نزد ابن عربی واژگون می شود. [در ادامھ] ببینید و بخوانید کھ او این ماجرا را چگونھ بھ 

تصویر می کشد.

»!ال تحزن إن هللا معنا«ابوبکر گفت : 

ابن عربی در این باره می گوید :

باشد و آن غیب ملکوتی است و ترتیب دو می » واللیل اذا یسر«معنای باطن جبوتی آن » والفجر«« 

» میم«(یعنی دو نقطھ الرحیم) اینکھ : » الف«است و دیگری بھ جانب » میم«نقطھ کھ یکی بھ جانب 

رمز وجود عالِمی است کھ بھ سوی آنان فرستاده شده است و نقطھ ای کھ بھ سوی آن (یعنی میم) است 

بھ سوی الف است محمد صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم است ابوبکر (رضی هللا عنھ) می باشد و نقطھ ای کھ 

و باء بر آن دو خیمھ زده است یعنی بر دو نقطھ کھ یکی محمد و دیگری ابوبکر است مانند غار 

زیرا او با صدقش واقف ١۵»ھنگامی کھ بھ ھمراه خویش می گفت انوھگین مباش کھ خدا با ما است«

حالی کھ وی در آن وقت بر آن حال بود ، واقف با حق بود ، پس او بود و محمد صلّی هللا علیھ وآلھ در 

حکیم است ، مانند آن کاری کھ روز جنگ بدر در دعا و زاری کرد و ابوبکر از آن بانگ و فریاد می 

کرد ، زیرا حکیم کسی است کھ حق مواطن رابھ تمامی بھ جا آورد.
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ابوبکر قیام درحال پیغمبر صلّی  هللا علیھ [وآلھ] و و چون اجتماع دو صادق با ھم جایز نبود از این روی 

ایداری کرد و اگر در آن موطن پیغمبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم نبود و سلّم نداشت و بر صدق خویش پ

ابوبکر حاضر بود مسلماً در آن مقامی کھ رسول خدا صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلّم مقام داشت ، می ایستاد 

کسی از او برتر نبود کھ وی را از آن مقام پوشیده  دارد ، پس او صادق آن وقت و حکیم زیرا در آن جا 

آن بود و ھرچھ جز وی تحت حکم او بود.

و چون نقطھ ی ابوبکر بر اثر آن دو طالب نظر افکند اندوھگین شد بر او (پیغمبر) ، لذا بی تابی را 

ندوھگین مباش) و در پی آن اندوھگین شدن (بر (ا» ال تحزن«آشکار کرد و صدق را غلبھ داد و گفت : 

ھمانطور کھ بھ ما خبر رسیده است.» خدا باما است» : «إن هللا معنا«پیغمبر) گفت 

و اگر بحث کننده ای قائل باشد کھ گوینده محمد است ما را باکی نیست ، زیرا مقام او صلّی هللا علیھ[وآلھ] 

کرد و » الف«سوی ابوبکر اندوه خوردن را دانست نظر بھ و سلّم جمع و تفرقھ با ھم است و چون از 

» اندوھگین نباش خدا با ماست«یاریش نمود و دانست کھ کارش تا رستاخیز ادامھ دارد ، بنابراین فرمود 

ما رأیت «و این برترین مقامی است کھ بدان توان رسید ، مقامی کھ خداوند پیش از تو مقرر فرموده است

» َبکری«(چیزی را ندیدم مگر آنکھ خدای را پیش از آن چیز دیدم) ، این شھود » قبلھشیئا اال رأیت هللا

(ھرسک » من عرف نفسھ فقد عرف رّبھ«است و رسول مردمان را خاطب بھ » محمدی«و وراثت 

خویش را بشناسد براستی کھ خدا را شناخت است) نمود و آن این سخن است کھ از جانب پروردگارش 

(ھرگز ، پروردگارم با من است و مرا ھدایت می کند).١۶».معی ربی سیھدینإنکال«خبر می دھد 

نزد ما ابوبکر گوینده ی سخن است و مؤید سخن ما بیان رسول خداست کھ فرمود : لوکنت متخذاً خلیالً 

ا التخذت ابابکر خلیالً(اگر قرار بود دوست بگیرم مسلماً ابوبکر را بھ دوستی بر می گزیدم) رسول خد

مصاحب نیست بلکھ برخی از آنان اصحاب یکدیگرند و اینان  انصار و یاران و یاوران اویند. اشارات ما 

١٧».را نیک بفھم تا بھ راه راست راھنمایی گردی

دفاع از نماز ابوبکر 

ابن عربی ماجرای نماز ابوبکر را در ھنگام آخرین بیماری پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ کھ منجر بھ رحلت

حضرت شد می آورد . پیامبر صلّی  هللا علیھ وآلھ در آن جا اقدام بھ عزل ابوبکر کرد وبا وجود بیماری 

، خودش نماز را اقامھ کرد. در این جا ابن عربی می گوید : کھ بعدی نیست کھ تأویلی کھ طحاوی ذکر 

هللا علیھ وآلھ در میان آنھا می کند درست باشد یعنی ابوبکر امام مردم بوده باشد ھرچند کھ پیامبر صلّی

باشد.

عین سخن ابن عربی این است :
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مردم بھ ابوبکر صدیق (رضی هللا عنھ) اقتدا می کردند و ابوبکر نیز بھ نماز رسول خدا صلّی هللا «

معنی اقتدا در این جا آن است کھ ابوبکر بھ خاطر علیھ[وآلھ] وسلّم اقتدا می کرد . طحاوی گفتھ است :

١٨»یامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم نماز را کوتاه و مختصر بھ جا می آوردبیماری پ

این در حالی است کھ تردیدی نیست کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ ابوبکر را عزل کرد و خودش برای 

مردم نماز خواند و اھل تحقیق این را می دانند.

تاه می کند ، نمی گویند کھ او بھ پشت سر خود ضعیف پشت سرش نماز کوو نیز کسی کھ بھ خاطر افراد

اقتدا کرد.

درست دانستن بدعت تثویب

در نماز صبح می گوید:» الصالة خیر من النوم«یعنی گفتن : » تثویب«ابن عربی درباره ی 

ما نیز بھ تثویب قائل ھستیم ھر چند کھ از کارھای عمر است چرا کھ شارع آن را با این سخن تأیید کره «

و بدون شک این عمل یک سنت حسنھ است کھ شایستھ است جزئی از ...» من سّن سّنھ حسنّة : « است

شریعت بھ شمار می آید . بھ این اعتبار این عمل جزِء اذان سنتی است مگر در مذھب کسانی کھ می 

آن را گویند : سنت آن است کھ در زمان پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم انجا شده است وحضرت 

شناسانده و مقرر داشتھ است با سنت ھمان است کھ خود پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلّم آن را سنت 

١٩».قرار داده است

ابوبکر در کشتن کسانی کھ زکات نمی دھند مجتھد است 

با ٢٠کار ابوبکر در مورد کشتن کسانی کھ زکات نمی دادند را ، نظر فقھی او می داند؛ ابن عربی 

وجود این سخن کھ آن افراد ، زکات نمی دادند زیرا ابوبکر را غاصب مقام خالفت می دانستند و معتقد 

بدو بدھند –کھ باید بھ صاحب واقعی مقام خالفت داده شود –بودند جایز نیست کھ زکات اموال خود را 

، و با دادن زکات بھ او ، دّمھ از گردن آنھا برداشتھ نمی شود.

ن بر ضد اجتھاد پیامبر صلّی هللا علیھ و آلھ وسلماجتھاد عثما

از دادن زکات خودداری کرد و درباره ی او این آیھ نازل شد » ثعلبھ بن حاطب«ابن عربی می آورد کھ 

(پس در دلھایشان تا روزی کھ او را دیدار می کنند نفاقی ٢١»فأعقبھم نفاقاً فی قلوبھم إلی یوم یلقونھ: «

تی کھ این مطلب بھ گوش ثعلبھ رسید زکات خود را آورد. پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ را باقی گذارد). وق

وسلم و نیز بعد از او ابوبکر وعمر از او نپذیرفتھ اند ، اما عثمان پذیرفت ؛ با این توجیھ کھ این  حق 
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ی در ادامھ را در این مال برای آنھا واجب کرده است. ابن عربکسانی است کھ خداوند این مقدار زکات

می گوید :

این عمل عثمان از کارھایی است کھ بر او خرده گرفتھ اند ، اما شایستھ است کھ بر مجتھدی کھ «

و پیامبر »اجتھادش او را بھ حکمی رسانده خرده نگیرند چرا کھ شرع ، حکم مجتھد را پذیرفتھ است.

تن صدقھ ی این شخص نھی نکرد ، واین صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم نیز کسی از امیران خود را از گرف

در حالی است کھ در مورد دادن زکات ، فرمان الھی آمده است. 

و در مثل این مورد ، گاه حکم پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم با دیگران تفاوت دارد چرا کھ گاه پیامبر 

ر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم صرفاً بھ صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم با دیگران تفاوت دارد چرا کھ گاه پیامب

خاطر ویژگی ھایی کھ اقتضای نبوت عامھ است و یا خاص نبوت شخص پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] 

...».وسلم می باشد ، بھ اموری اختصاص می یابد کھ دیگران ندارند 

تا اینکھ می گوید :

علیھ [وآلھ] وسلم درحکم ، از حکم دادن پس ھرکس می خواھد ، بھ خاطر توقف پیامبر صلّی هللا «

بازایستد مانند ابوبکر وعمر ؛ و ھرکھ می خواھد ، باز نایستد مانند عثمان ؛ چرا کھ  خداوند بھ آن فرمان 

».داده است

تا اینکھ در ادامھ می گوید : 

بگیرد وھر اجتھاد جایز است. و ھر مجتھدی دلیلی را کھ اجتھادش او را بدان می رساند در نظر پس«

٢٢...».کس مجتھدی را تخطئھ کند حق او را ادا نکرده ، چرا کھ مجتھِد خطاکار و درستکار یکسانند 

در این جا باید پرسید : 

آیا پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلّم دراجتھاد خود اشتباه می کرد؟! چھ کسی درست می گوید؟ عثمان یا 

پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم ؟!

درست دانستن نظر عمر درباره ی طالق 

ابن عربی می گوید :

و در آن رویا از پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم درباره ی زنی کھ با یک بار سھ طالقھ شده است «

، پرسیدم و ایشان فرمود : او سھ طالقھ است چنانکھ خداوند فرمود یعنی بھ او گفتھ اند : تو سھ طالقھ ای 



١٣١

تحل لھ [من بعد] حتی تنکح زوجاً غیره) ومن بھ ایشان گفتم : ای رسول خدا ، برخی از اھل علم : [فـ] ال 

آن را یک طالق می دانند.

و حضرت صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلم فرمود: آنھا بر اساس اخباری کھ بھ آنھا رسیده حکم می کنند و 

درست می گویند.

جتھدان را دریافتم و فھمیدم مجتھدی راست می گوید. اما و از این سخن ، تصویب وتقریر حکم ھمھ ی م

بھ پیامبر عرض کردم : ای رسول خدا من در این مسألھ جز آنچھ را کھ شما بدان حکم کنی نمی خواھم 

اگر شما باشید چھ می کنید؟

»ال تحل لھ حتی تنکح زوجا غیره«فرمود : آن سھ طالقھ است چنانکھ خداوند فرمود : 

ز انتھای جماعت شخصی برخاست و با صدای بلند و بی ادبانھ بھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و دیدم کھ ا

ی کھ داوری تو را در مورد سھ طالقھ بودن ، و اینکھ حکم کسان–با ھمین  لفظ –وسلم گفت : ای فالن 

لیھ[وآلھ] وسلم از آن را طالق می دانند را درست دانستی ، قبول نداریم! پس  صورت پیامبر صلّی هللا ع

شدت غضب بر آن گوینده ، سرخ شد و با فریاد گفت : آن طالق ، سھ طالق است چنانکھ خداوند فرمود 

(پس از آن دیگر [آن زن] برای او حالل نیست ، تا ٢٣»فالتحل لھ من بعد حتی تنکح زوجاً غیره: «

حالل میدانید؟!.اینکھ با شھری غیر از او ازدواج کند).(آیا شما محارم را بر خود

و پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم ھمچنان این کلمات را با صدای بلند می گفت تا اینکھ مردمی ھم کھ 

در طواف بودند و شنیدند و آن متکلم آب شد و از بین رفت و چیزی از او بر زمین نماند.

سلم را بھ خشم آورد کھ بود؟ بھ من گفتند او و من از پیامبر پرسیدم : این کھ پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] و

٢۴»ابلیس ملعون بود. و بعد از خواب بیدار شدم.

ابن عربی با این ادعاھا چند چیز رامی خواھد :

خود آورد ، یعنی تحمیل طالق سھ گانھ بر مردم را درست اول اینکھ آنچھ عمر بن خطاب از پیش -١

صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم ارتباط دھد ، ھر چند کھ در خواب جلوه دھد. و سپس این کار را بھ پیامبر 

باشد ، و آن را از حالت بدعت بودن خارج کند.

می خواھد مبدأ تصویب باطل را تثبیت کند ، چیزی کھ شیعھ ی اھل بیت علیھ السالم با استناد بھ -٢

دالیل عقلی و نقلی آن را رد می کند.

ھ می دھد و مواردی را می آورد کھ اگر آنھا را نمی آورد می پوشاند و سپس بھ مدح عمر و عثمان ادام

بھتر بود چرا کھ باعث رسوایی آن می شود. از جملھ موارد زیر :
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الف) معصیت عمر برای او فضیلت است!

ابن عربی نوشتھ است کھ نفس وی عمربن خطاب را برای مثال می زند کھ:

ی عمر اسالم آورد پیامبر صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم بھ او فرمود با سند متصل بھ او روایت شده کھ وقت« 

: ای عمر اسالم خود را بپوشان! و عمر (رضی هللا عنھ) گفت : قسم بھ آن کھ تو را بھ حق مبعوث کرد 

٢۵».را علنی خواھم کرد ھمچنان کھ شرک را علنی نمودمنآ

قرار دھد مخالف آشکار عمر با دستور پیامبر این حدیث کھ ابن عربی می خواھد آن را از فضایل عمر

صلّی هللا علیھ وآلھ را در بردارد چرا کھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم وی را بھ کتمان اسالمش دستور 

می دھد و عمر سوگند می خورد کھ آن را آشکار خواھد کرد!

است؟ و یا مصلحت را بھتر از ایشان پس آیا عمر از پیامبر خدا صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم ھم شجاع تر 

می داند و یا اینکھ در مورد این ماجرا ، خداوند اشتباه پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم را بھ عمر الھام 

کرده است؟ آیا عمر از این کھ اعالن اسالم او بھ ضرر اسالم ومسلمین باشد نمی ترسید؟

حنین و ...  کجا بود؟ و چرا در این شجاع است و این شجاعت عمر در جنگ ھای بدرو احد و خیبر و

در آن جا فرار می کند و پیامبر خدا صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم را در مورد مواجھھ با خطر قتل ، رھا می 

کند؟

عثمان زاھد-ب

ابن عربی خطاب بھ خودش ، مثالی دیگر از عثمان برای نفس خود می آورد ومی گوید :

مان بن عفان (رضی هللا عنھ) است کھ با سند صحیح درباره ی وی از شرحبیل بن گفتم بلھ ، این عث«

مسلم برایمان روایت کرده اند کھ : عثمان (رضی هللا عنھ) غذای شاھانھ را بھ مردم می داد و خود در 

خانھ اش نان و روغن می خورد ؛ و تو را بھ خدا سوگندآیا تو ھم با دوستان خود ھرگز چنین کرده ای؟ 

».[آیا] لطیف را برای آنھا برگزیدی و [یا] خشن را بھ آنھا اختصاص دادی؟...

خود و خویشان خود این سخنان ابن عربی بھ ما می گوید کھ او اعتقاد ندارد کھ عثمان بیت المال را برای 

تصر بر می گزید ، بلکھ با این حرف او را از بزرگ ترین زھاد می شناسد. با این کھ ما در کتاب مخ

جیش «مفید برخی کارھای عثمان با بیت المال مسلمین را ذکر کرده ایم کھ بدان  کتاب بخش مربوط بھ 

مراجعھ شود.» العسره

سعی در اھانت بھ علی علیھ السالم-ج
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سپس ابن عربی ھمچنان با خویش سخن می گوید تا اینکھ بھ امیرالمؤمنین علی علیھ السالم می رسد و 

نان خود چیزی را بگنجاند کھ از قدر و منزلت حضرت علیھ السالم بکاھد و در سعی می کند در سخ

مورد آن حضرت چندین سؤال و شبھھ مطرح می کند ؛ و  آن ھنگامی است کھ بھ ماجرایی دروغین 

اشاره می کند کھ در آن سنگریزه ھا در دست پیامبر صلِّی هللا علیھ وآلھ وسلم و عمر و عثمان بھ سخن 

در دست علی علیھ السالم سکوت می کنند.می آیند و

پس بھ ابن عربی گوش فرا ده درحالی کھ بھ سخن گفتن با خویش ادامھ می دھد و بھ خویش می گوید:

ای نفس! این علی (رضی هللا عنھ) است . با آن توان و قدرتش در مقام و حالی کھ تو ادعای آن را «

و آن را استوار گردانیده است و حق حقایق را بھ تمامی ادا داری ، او مقام را شناختھ و بدان عمل کرده

».کرده است

تا آنکھ می گوید : 

ای نفس بھ توان و تسلط او بر معارف ، وایستادنش در صدر چایگاه ھا بنگر، و اینکھ بھ سینھ اش می «

جامالنی می زد و می گفت : براستی کھ دراین جا دانش ھایی انبوه و فراوان است ، ای کاش برای آن

».یافتم 

تا اینکھ می گوید :

پس ھیچ چیز بھ قلب او در نیاویخت ، و ھمھ ی آنھا او را از موفقیت در مشاھده بز نداشت ، بلکھ ھمھ 

».ی آنھا تمکین در تمکین بود

سپس خطاب بھ خود می گوید :

» آیا تو ھمچون این امام ، مالزم این حال بوده ای؟«

تا اینکھ می گوید :

و کیست کھ مثل علی باشد در حالی کھ این مقام اوست ؟ وکیست کھ با او برابری کند در حالی کھ این «

کالم اوست؟ اگر کھ با سکوت سنگریزه ھا در دستش ما را بھ غفلتمان از شرف منزلتش آگاه نمی ساخت 

».آن برای ھر قلب آگاه ھشداری بود!!

در این جا باید گفت :

ر دست پیامبر صلّی هللا علیھ و آلھ وسلم تسبیح  گفتند ، پس چرا در دست علی علیھ اگر سنگریزه ھا د

السالم ساکت شدند ؟ اگر تسبیح سنگریزه ھا در دست پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ کرامتی برای ایشان است 
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علی علیھ ، سکوت آنھا در دست علی علیھ السالم بھ ضّد آن اشاره دارد ، اما اگر سکوت آنھا در دست 

السالم است پس تسبیح آنھا را در دست پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم چگونھ تفسیر کنیم؟!

فقاھت عمر 

دکر » عمر فقیھی کھ پیامبر بر او گواھی می دھد«ذیل عنوان » عمر بن خطاب ولی معصوم«در فصل 

ت تفسیر کرد ، اما ابن عربی این را نادرس٢٨»أذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا«شد کھ چگونھ عمر آیھ 

را از کرامات و فضایل عمر می داند.(بھ آن فصل مراجعھ شود.)

»خاتمھ«

در پایان دوباره بر چند نکتھ تأکید می کنیم :

آیا ھمھ ی آنچھ از ابن عربی نقل کردیم تقیھ است؟!-١

و تنوع آن ، تنھا مشتی از نکتھ اول: ھمھ ی آنچھ کھ در فصل ھای پیشین ذکر کردیم ، با وجود کثرت

خروار و جرعھ ای از دریای تألیفات محی الدین است . ما می توانیم چندین برابر این مطلب را از کتب 

او ذکر کنمی اما از آوردن آن خوددای کردیم مبادا بیش از این وقت خواننده را بگیریم و باعث تمام شدن 

صبر و از بین رفتن تالش وی شویم.

یح زیاد ،  درحقیقت کم لطفی بھ خواننده است چرا کھ خواننده ممکن است از کسانی باشد کھ و نیز توض

یک اشاره او را کافی باشد. لذا نیازی نیست کھ انبوھی از متون را برایش فراھم آوریم.

شد ، نکتھ دوم: احتمال اینکھ در تمام این موارد و موارد غیر این ، ابن عربی راه تقیھ را پیش گرفتھ با

احتمالی ضعیف و اندیشھ ای فاسد و توجیھی نامقبول است ، چرا کھ با فرض تقیھ کردن ابن عربی ، تمام 

کتب او مصداق خود را از دست می دھد ؛ بھ ویژه تردید فراوان بھ وجود می آید کھ آیا برای تقیھ کردن 

توجیھی می توان یاتف یا نھ ؟ –آن ھم در این حد در دوره ی وی و در مناطقی کھ او بھ سر می برد –

مخصوصاً کھ ابن عربی ملزم بھ اقامت در شھر خاصی نبود و از این شھر بھ آن شھر می رفت ؛ پس آیا 

مجبور بھ تقی بوده است؟!در تمامی این مناطق 

آیا ابن عربی نمی توانست بھ مناطقی برود کھ مجبور بھ تقیھ نباشد؟

ده چرا پیوستھ از بالد مغرب بھ مکھ و از آن جا بھ شام و بغداد و اگر ابن عربی قادر بھ این کار نبو

موصل ومصر و ... رفتھ است اما نتوانستھ خود را بھ یک سرزمین شیعھ نشین برساند و در آن رحل 
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اقامت افکند و تمام آنچھ دوست دارد بنویسد و بھ صراحت سخن بگوید ؛ ھمچنانکھ رد مکھ اقامت کرد و 

و یا در شام ماند و کتاب فصوص الحکم را تألیف کرد؟!فتوحات را نوشت 

اگر ابن عربی شیعھ است چرا بر زندگی در بالد اھل سنت اصرار داشتھ است ، بالدی کھ در آنھا آزادانھ 

نمی توانستھ عقاید خود را بگوید و عباداتش را انجام دھد.

در آن جا زندگی کند و ھر چھ می اگر او شیعھ بود می بایست بھ سرزمین ھم کیشان خود می رفت تا

خواھد بھ صراحت بنویسد؟ کاری کھ سایر علمای شیعھ انجام دادند و ھر چھ را کھ بدان معتقد بودند 

آزادانھ نمی توانستھ عقاید خود را بگوید و عباداتش را انجام دھد.

کند و ھر چھ می اگر او شیعھ بود می بایست بھ سرزمین ھم کیشان خود می رفت تا در آن جا زندگی

را کھ بدان معتقد بودند خواھد بھ صراحت بنویسد ؟ کاری کھ سایر علمای شیعھ انجام دادند و ھرچھ 

آزادانھ بیان کردند.

تقیھ نموده –آن ھم با این حجم - نکتھ ی سوم : اگر این حرف واقعیت داشتھ باشد ، چرا فقط ابن عربی

ند و در ھمان شرایط او بھ سر برده اند ، چنین نکرده اند؟است و بقیھ ی کسانی کھ معاصر وی بوده ا

نکتھ ی چھارم:  وی درباره ی شیعھ مطالب جعلی و دروغین بسیار آورده کھ حتی برای دفع شر دشمنان 

نیز نیازی بھ آوردن آنھا نبوده است بلکھ تنھا کافی بود کھ در کالمش نگوید شیعھ است و از یاد شیعھ نیز 

ذا دیگر اجباری نبوده کھ ادعا کند شیعیان را بھ صورت خوک می بیند و ادعاھایی دیگر پرھیز کند ، ل

کھ پاره ای از آنھا را آوردیم.

درباره ی تقیھ در کار خلفا، کافی بود آنچھ را اھل سنت درباره ی خلفا می گویند اظھار کند و دیگر اھل 

وکل را تا سر حّد اولیاء باال ببرد ، و یا ادعا سنت از او نمی خواستند کھ بر حجاج رحمت فرستد و یا مت

کند کھ او را بھ آسمان برده اند و او در عرش ابوبکر را دیده است و موارد عجیب و غریب دیگر.

آری ، تقیھ ھیچ کدام از موارد مذکور را بر او الزم نمی گرداند بلکھ بد ذاتی و خباثت درونی نیز ذکر 

آنھا را بر او واجب نمی کند.

نکتھ ی پنجم : نھ تقیھ و نھ چیز دیگر اقتضا نمی کرده کھ او این گونھ مدایح عجیب و غریب برای خود 

بیاورد : اینکھ پی در پی عروج می کند و یا ُنھ ماه بدون غذا در خلوت خودمی ماند و یا اینکھ او خاتم 

و موارد دیگر کھ بخشی از آن اولیاست ھمچنانکھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم خاتم پیامبران است

پیش از این آمد.
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مواردی است کھ مؤمن راستین خویش را از آری ، برای تقیھ نیاز بھ ھیچ یک از اینھا نبوده ، بلکھ اینھا 

آنھا منّزه می داند ؛ اھل کرامت واقعی بھ کرامات خود نمی نازند و برای غیر خود مقاماتشان را بازگو 

واضع ترین مردمانند و از ھمھ بیشتر از ادعا وشھرت می پرھیزند.نمی کنند بلکھ آنھا مت

نکتھ ی ششم : گفتیم کھ ھرکس بھ کتاب فتوحات مراجعھ کند در می یابد کھ بخشی از آن بر مطالب فقھی 

فراوان و متنوعی مبتنی است کھ از دایره ی فقھ اھل سنت و حدیث و اصول استبناطی و رجالی آنھا 

الی کھ آن علمی کھ ابن عربی بھ معانی و مفاھیم آن می پردازد (یعنی عرفان) اصالً خارجی نیست ، درح

[بلکھ از اینھا عبور می کند].درحد پرداختن و طرح این مسائل نمی ماند

پس رد کل این ساختار متکامل ، کھ بر مسلمات و مناھج مذھب تسنن و اصول و پایھ ھای آن و بر تمام 

و حدیثی و تاریخی و ... استوار است ، چگونھ می توان ادعای تقیھ نمود؟!.تفاصیل عقیدتی و فقھی 

منشأ شبھھ-٢

شاید علت این کھ برخی از بزرگان معروف ، درباره ابن عربی و درباره ی متصوفھ بھ طور عام ، بھ 

یھ السالم می شبھھ افتاده اند این است کھ می بینید ابن عربی و امثال او در سخن خود بھ مدح امام علی عل

پردازند ، و گمان می برند کھ این تظاھر بھ محبت و ستایش ایشان ، از این نشأت گرفتھ است کھ محبت 

، این افراد را وارد تشیع نموده است.

سخن ما این است کھ این گونھ محبت ھا دالیل خاص خود را دارد کھ اینھا از دانستن آن غافلند و از جملھ 

است:ایندالیل موارد زیر 

اول: شاید علت اظھار این محبت ، تالش در تأثیر نھادن بر روی افراد ساده لوح از شیعھ و جذب آنھا بھ 

سوی خود باشد. وشیوه ی این گروه این است کھ بھ ھر طایفھ ای از طریق آنچھ دوست دارد نزدیک می 

شوند.

وستی علی علیھ السالم می زنند و [ادعا اینھا با اھل سنت ، سنی اند و ھنگامی کھ با شیعھ ھستند َدم از د

دارند] کھ خرقھ ی تصوف را از ایشان گرفتھ اند. اینان در برابر افراد جاھل جدای از مقام نبوت ادعای 

مقام الوھیت دارند ، ھمچنانکھ برای خویش ادعای خرق عادت ومعجزه و علم غیب می نمایند و آن را 

وح ھم در این گونھ امور آنھا را تصدیق می کنند.کشف و شھود می دانند ؛ و مردم ساده ل

دوم: اظھار محبت اینھا بھ علی علیھ السالم با عقاید تسنن آنھا تناقض ندارد و بھ معقدات آنھا در مسألھ ی 

عقاید مخالف خود با –و باألخص ابن عربی –آُسیبی نمی رساند بخصوص کھ آنھا خالف و سایر موارد 
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سالم و شیعھ را بھ صراحت بیان می کنند و برای دشمنان اھل بیت علیھ السالم مکتب اھل بیت علیھ ال

مقامات واالی معنوی و ... را ذکر می کنند .

سوم: کسی کھ ادعا دارد فرعون اھل نجات است ودر ھر چیز کھ می نگرد آن را بھ عینھ خدا می بیند ، 

عبادت گوسالھ عین توحید و ایمان است ، و بلکھ پرستندگان گوسالھ را دوست دارد و معتقد است کھ 

چنین کسی باید کھ مؤمن و کافر را دوست بدارد و بر حجاج رحمت فرستد و متوکل را بزرگ بدارد و 

ھر فاسق وفاجری و بدکار و مشرکی را بزرگ بدارد چرا کھ ھمھ ی اینھا مظاھر حق ھستند و حق با 

دشان ، اسم ھای اصطالحیشان با ھم متفاوت باشد. اعتقاد آنھا اتحاد یافتھ است ، ھر چند کھ بھ تعبیر خو

این افراد بھ جبر ، بھ شکلی دیگر کالم ما را تأیید می کند ، چرا کھ این اعتقاد ، تأکیید می کند و اصرار 

دارد کھ انسان ھا از آنچھ انجام می دھند چاره ای ندارند ، و معذور بودن ھمھ ی اھل کفر و شرک و 

عقاید خود تثبیت می کند.انحراف را در 

چھارم: گاه کلمات بدیع و دلنشین و سخنان حکیمانھ و موعظ زاھدانھ ی آنھا بسیاری از این سخنان از 

کالم انبیا و اوصیا علیھ السالم اقتباس شده است و آن را بھ سرقت برده و بھ خود منسوب ساختھ اند ؛ و 

د این سخنان را دارند . این سخنان با عقل آدمیان سازگار خود می دانند کھ مردم سایر ملل و نحل نیز مانن

است و مردم با فطرت خود بھ سمت آنھا می روند زیرا افراد خردمند ، بدی ظلم و حسد و تجاوز و بخل 

، و یا خوبی احسان و عدل و صداقت و امانت و ... را [بھ خوبی] درک می کنند.

نیاز حاکمان بھ این گونھ افراد -٣

ز این گفتیم کھ حاکمان بھ افرادی معروف بھ زھد ، و منسوب بھ کمال و عبادت نیاز داشتھ اند تا با پیش ا

اھل بیت علیھ السالم بپردازند و از شأن آنھا بکاھند ، لذا بھ بزرگداشت این افراد و آنھا بھ معارضھ ی 

فتھ اند . حال آن کھ می دانستند کھ توجھ بھ آنھا پرداختھ ونشان داده اند کھ تحت تأثیر مواعظ آنھا قرار گر

این گونھ افراد ھیچ ضرری بھ حکومت آنھا و اسالفشان نمی زنند. بلکھ منافع فراوان و متنوع دارند کھ 

نیاز بھ اطالھ ی سخن در این باب نیست.

تصوف ابزار افراد  ناتوان و آزمند-۴

جاھل ، بزرگ و کوچک ، تیزھوش و راھی کھ این افراد رفتھ اند برای ھرکسی آسان است ؛ عالم و

کودن ، ھمھ می توانند در این طریقت ادعای رسیدن بھ غایات ومقامات را نمایند . در این مورد بھ 

ی کشف و شھود وعلم لدنی ، بزرگ ترین مشکالت را ھم حل می کند ابرھان ھم نیاز نیست چرا کھ ادع

مرکب آزمندان عاجز و تنبل است کھ از طریق آن و ھر دشواری را آسان می سازد! این شیوه ، ابزار و
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بھ ھر آنچھ می خواھند می رسند بدون این کھ رنج و سختی و شب زنده داری داشتھ باشند و یا برای 

دانستن احکام الھی و حقایق  دینی و معانی آیات قرآن در طی ده ھا سال بھ اندیھ و تکاپو بپردازند.

، زمینھ را فراھم می سازد تا ھر یک از آنھا ھر چند ھذیان بگوید ، در نیز این شیوه برای جویندگان آن 

ھمان ھذیان خویش ، حکیم ترین حکیمان و داناترین علما باشد و کسی ھم حق نداشتھ باشد از او دلیل و 

برھان بخواھد چرا کھ ادعای کشف و شھود ، ھمان عصای موسی و وحی راستین الھی است.

بدعت و شریعت -۵

، آنھا با اختراع او راد و اذکار و نمازھا و دعاھایی کھ در ھیچ کتاب و سنتی نیست می توانند مردم آری

را از اھل بیت علیھ السالم باز دارند ھمچنان کھ با این کار ، خود را از تقلید و نیاز بھ فراگیری از 

دیگران می رھانند.

دارد کھ او ولی تواناست.خداوند ھمھ ی ما را از لغزش در تفکر و قول عمل باز

سخن پایانی 

آنچھ ما در این کتاب آوردیم مختصری بود کھ اگر با مجموع آنچھ ابن عربی در کتاب ھای خود آورده 

است مقایسھ شود ، چیزی بھ حساب نمی آید . این مطالب راه و روشی را کھ ابن عربی برای خود 

پرستیده ، نشان می دھد.برگزیده و در آشکارا و نھان خدایش را با آن می

آری ، ابن عربی مقدار قابل توجھی از دالیل سنی بودن را در آثار خود آورده کھ ما بھ اندکی از آن 

اشاره کردیم . مواردی کھ مدعیاِن شیعھ بودن او ذکر می کنند در برابر آن چھ کھ گفتیم چیزی نیست و 

بھ چشم نمی آید.در این دریای متالطم و عظیم [از دالیل سنی بودنش]

وقتی کھ امر چنین است چرا بھ برخی از آنچھ ذکر کردیم راضی می شوند تا عکس آنچھ را کھ ادعا می 

کنند اثبات کنند آنھم با این ھمھ دالیل عالی و آشکاری کھ راه را بر ھر عذر و توجیھ می بندد؟!

دیده ی انصاف این مقدار سترگ و چگونھ است کھ فقط اشاره ھایی ضعیف و سست رامی بینید ، اما با 

انبوه و صریح را در مقابل  آن نمی بینند؟

آنھا را چھ شده کھ در این مسیر با دیده ی کم سو می نگرند و آنچھ را چشم سالم بھ آنھا می نمایاند رھا 

می کنند ؟

ز باید اھل در ھر حال می گویم ؛ شایستھ تر آن است کھ حقیقت پیروی شود و فرد عاقل و منصف ناگری

برھان باشد و بر محور آن بچرخد. 
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محمد و آلھ الطاھرین

ھـ ق.١۴٢۴جمادی األولی ١٢

م.٢٠٠٣آگوست ١٣برابر 

عبثاجبل (عبثا الزط سابق)

جعفر مرتضی عاملی.

(خدا از در لطف واحسانش با او در آید.)

مترجم پاورقی سخن

. ابن عربی سنی متعصب ، السید جعفر مرتضی العاملی ، بیروت المرکز االسالمی للدراسات ، ١

ھـ.١۴٣٠الطبعة الثالنیة ، 

.٣٢٣و ٢٣١، ص ١. دائرة المعارف االسالمیة ، ج٢

. در مورد ابن عربی و آراء و اندیشھ ھایش ، بھ مقالھ ی مفصل ابن عربی نگاه کنید ، در دائرة ٣

.٢٢۶–٢٨۴، ص ۴لمعارف بزرگ اسالمی ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی جا

.١١٨، ص ٢. مرتضی مطھری ، کلیات علوم اسالمی ، ج ۴

است » صلی هللا علیھ و سلم«. ناگفتھ نماند کھ خود عالمھ صلوات ابن عربی را بھ صورت ۵

اصالح نموده و کلمھ ی [آلھ] را داخل قالب افزوده است.

مقدمھ پاورقی 

. (م)۴٢سوره ی انفال ، آیھ ی » لیھلک من ھل عن بینةٍ «. اشاره بھ آیھ ۶

ھـ.١۴٢٣، چاپ سال ٣٢۶. روح مجرد ، ص ٧

کھ منصوفھ » مجلسی اول«. برخی از دوستان بھ صورت موجز در پاسخ گفتھ اند : درباره ی ٨

وم (خدایش بیامرزد) پدر سعی در متھم کردن وی بھ تصوف داشتھ اند باید گفت کھ خود مجلسی د
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را از این اتھام مبرا ساختھ و آن راتکذیب کرده است . برای انی موضوع می توان بھ رسالھ ی 

اعتقادات وی مراجعھ کرد.

سخنانی را کھ خود می پسندد و با اغزاضی در تألیفاتش سازگار است می آورد » شیخ بھایی«اما 

این توھم را ایجاد کند کھ وی بھ تصوف متمایل . ھر چند کھ برخی از سخنان و اشعارش شاید

است . اما نسبت تصوف بھ وی درست مثل ادعای اھل سنت است ک شیخ بھایی از ما است چرا 

کھ وی با آنھا مدارا می کرده است .

باید گفت کھ وی از حالی بھ حال دیگر دگرگون شده است : از فلسفھبھ » فیض«اما در مورد 

ریھ و سپس بھ طریقھ ی فقھا. خود وی بھ متصوفھ و ابن عربی حملھ کرده تصوف و سپس بھ اخبا

است مخصوصاَ در جایی کھ ابن عربی می گوید کھ از خدا نخواستھ کھ امام زمانش ار بھ او 

مراجعھ شود. فیض این حرف ابن عربی را » بشارات شیعھ«بشناسد. در این باره بھ اواخر کتاب 

اینکھ شیطان ھا ابن عربی را فریفتھ اند و او را بھ بی ادبی نسبت خذالن از طرف خدا می داند و

می دھد.

ھم باید گفت وی فانی در محبت اھل بیت (علیھ السالم)  بوده و بسیار » تستری«درخصوص 

عالقھ داشت تشیع ھر کسی را کھ در مورد  تشیع او شبھھ بوده ، اثبات کند ، و این امر در کتاب 

نیز نمی دانیم منشأ انتساب این » ابن فھد«آشکار است. و در مورد » مجالس المؤمنین«وی 

اندیشھ بھ او چیست تا آن را بررسی کنیم ! در مورد دیگران نیز کار آسان است.

پاورقی پیش درآمد

. [پادشاه] بزرگ ایرانیان.(م)١

، و١٠۶و در چاپ دیگر ، ص ٧٧؛ لھوف ، ص ۵١، ص ۴۵. ر.ک: بحاراالنوار ، ج ٢

. و منابع دیگر .٢٩٣، ص » امام الحسین علیھ السالم«العوالم 

. ھر سھ نفر از بزرگان و دانشمندان علم نحو در ادبیات عرب ھستند.(م)٣

. درباره ی فرا گرفتن حکمت از منافق ر.ک : ٩٢، ص ٢و ج٣۴، ص ٧۵. برحاراالنوار ، ج۴

.٣٠٧، ص ٧٨و ج ٩٩، ص ٢بحاراالنوار ، ج 

٢٢٩، ص ١٨و شرح نھج البالغھ ، ج ٩٧و ٩٩، ص ٢االنوار ، ج. بحار۵

پاورقی شیعھ کیست



١۴١

١۵. سوره ی قصص ، آیھ ی ١

٣و ٢. أوائل المقاالت ، ص ٢

و ٣١٢شیخ بھایی ، ص » اربعین«. ھـ. بھ نقل ازکتاب ١۴٢٣، چاپ ٣١٩. روح مجرد ، ص ٣

» مجالس المؤمنین«و ٣۶۶ربی باب بھ نقل از فتوحات ابن ع٣۶. پایان حدیث شماره ی ٣١٣

٢٢١چاپ سنگی . و تھرانی در کتاب روح مجرد. ص ٢٨١، ص ٢قاضی نور هللا تستری ، ج 

٣٣۶و ٣٢٧، ص ٣می گوید : ظاھراً شیخ بھایی فقرات این عبارات را از کتاب فتوحات (ج 

چاپ دارالکتب العربیھ الکبری در مصر) گردآوری کرده است.

در توضیح این مطلب می افزاید : ٣١٩پاورقی ص » روح مجرد«رانی در ھمان . عالمھ ی تھ۴

جمیع تشنیعاتی کھ در این عبارت بر جماعت فقھا نموده تماماً محصور است بر فقھیان جماعت «

و پیروان آنھا ، یعنیبعد از ظھور آن حضرت فقھای جماعت ایمان واقعی بدان حضرت نیاورده ، 

چھ می گویند : بعد از ائمھ اربعھ : ابوحنیفھ ، مالک بن انس ، احمد بن طریق مخاصمت پیمایند ،

م)».(حنبل ، شافعی ، طرق اجتھاد بھ کلی مسدود است

بھ این مطلب اشاره خواھیم کرد .٢از بخش ١. در فصل ۵

و ٢١۴و ١٧٣، ص ٣؛ ینابیع المودة ، ج ١٠، ص ۶. الطبقات الکبری از ابن سعد ف ج ۶

٣٩۴و ٣٠٠

مکتبة الثقافة الدینیة «. این کتاب سیوطی اخیراً (زمان تألیف کتاب حاضر) در مصر انتشارات ٧

چاپ شده است.» 

٢٧و ٢۶. درباره ی آنچھ گذشت ر.ک : تاریخ حصر االجتھاد ، شیخ آقا بزرگ طھرانی ، ص ٨

.٣٩٠و ٣٧٧و ٣۵۶و ٩۴و ٧۴. و االجتھاد و التجدید فی التشریع االسالمی ، ص ٢٨و 

» دارالکتب العربیة الکبری« چاپ در الصادر ، افست از ٣٢٧، ص ٣. الفتوحات المکیة ، ج ٩

در مصر.

، چاپ سنگی .٣١–٢٩.شرح مناقب محی الدین ابن عربی ، ص ١٠

نکردن بھ قیاسپاورقی شیعھ کیست عمل 

: الفھرست از و نیز ر.ک٢۶. والکنی و االلقاب ، ص ١۴۵، ص ۶. روضات الجنات ، ج ١

طوسی 



١۴٢

٢٣. سوره ی اسراء ، آیھ ی ٢

١۴٧، ص ۶.روضات الجنات ، ج ٣

١۴۵. ھمان ، ص ۴

١. سوره ی تحریم ، آیھ ی ۵

۴. سوره ی تحریم ، آیھ ی ۶

دار «چاپ ۴۴۴، ص ۴ج ۵۶٠؛ الفتوحات المکیة ، ابتدای باب ٣٢٧. روح مجرد ص ٧

، ۴در مصر . و نیز روضات الجنات ، ج » کبریدارالکتب العربیة ال«افست از چاپ » صادر

ابن عربی.» وصایای«چاپ سنگی بھ نقل از کتاب ١٩٣ص 

ھـ١۴٢٣، چاپ دارالمحجة البیضاء ، بیروت ١۴٣و ١۴٢. مجموعھ رسائل ابن عربی ، ص ٨

١۶٣. فصوص الحکم ، ص ٩

٣٣٢–٣٣٠. روح مجرد ص ١٠

. (م)٢٣سوره ی شوری ، آیھ ی »دة فی القربیقل ال أسالک علیھ علیھ أجر أال المو«. ١١

.٣١٣. کفایة الطالب ، ص ١٢

ھـ ق دارالکتب العلمیھ بیروت١۴٠٣چاپ ٢۵٩. الصواعق المحرقة ، ص ١٣

٢٣٠ص ۶. االعالم : زرکی ، ج١۴

.۵۵۴، ص ۴. ر.ک: الفتوحات ، ج١۵

. ر.ک : فصل دوم از ھمین بخش.١۶

۴٨–٣٧بن عربی ، ص . ر.ک: شرح مناقب محی الدین ا١٧

٣١٨و ٣١٧، ص ٢٢. ر.ک : الذریعھ ، ج ١٨

٣٣٧. روح مجرد ، ص ١٩



١۴٣

، از شیخ ابراھیم آل عرفات قطیفی قریحی ١۴٢٣چاپ سال ٢۴۵.الردود و النقود ، ص ٢٠

، و ر.ک: الیواقیت و الجواھر از شعرانی ١٨١، و کلمات منکونة ، ص ١٣متوفای اواسط قرن 

٣۴۶و روح مجرد ، ص ٣٢مبحث ، ٢٠، ص ٢، ج 

١۶٣. فصوص الحکم ، ص ٢١

٣۵. سوره ی نور ، آیھ ٢٢

فشبھ نوره بالمصباح فلم یکن أقرب إلیھ قبوال » مثل نوره کمشکاٍة فیھا مصباح«قال تعالی . «٢٣

فی ذلک الھباء إال حقیقة محمد صلی هللا علیھ و آلھ المسماة بالعقل فکان سید العالم بأسره وأول 

ر فی الوجد فکان وجوده من ذلک النور اإللھی و من الھباء و [من] الحیقة الکلیة و فی الھباء ظاھ

وجد عینھ و عین العالم من تجلیھ .. و أقرب الناس إلیھ علی بن أبی طالب و أسرار األنبیاء 

چاپ دار صادر ف افست از دار الکتب العربیة الکبری در ١١٩، ص ١الفتوحات ، ج ». أجمعین

.٣۴۵ر ؛ والردود و النقود ، ص مص

، چاپ دار احیاء التراث مؤسسھ التاریخ العربی.٣٣٩. الیواقیت و الجواھر ، ص ٢۴

قال تعالی «چنین است : ١١٩، ص ١جلدی دار صادر بیروت ، ج ۴. عین متن در فتوحات ٢۵

ال فی ذلک الھباء إال فشبھ نوره بالمصباح فلم یکن أقرب إلیھ قبو» مثل نوره کمشکاٍة فیھا مصباح«

حقیقة محمد صلی هللا علیھ و سلم المسماة بالعقل فکان سید العالم بأسره و أول الھباء وجد عینھ و 

م)»(عین العالم من تجلیھ و أقرب الناس إلیھ علی بن أبی طالب و أسرار األنبیاء أجمعین

.٣٢٩. روح مجرد ، ص ٢۶

، و التقتطتان الشفع ، واأللف الوتر .. واالسم الرحیم ، فالیاء فی الرحیم ترمز للیالی العشر. «٢٧

مالکیتھ : الفجر . و معناه الباطن الجبروتی : واللیل إذا یسر ، و ھو الغیب الملکوتی . و ترتیب 

النتقطتین الواحدة مما یلی المیم، و الثانیة مما یلی األلف : وجود العالم الذین بعث إلیھم ، والنقطة 

».المیم) فالن.. و النقطة التی تلی األلف محمد.التی تلیھ (أی

٢٣٢. ر.ک : الردود النقود ، ص ٢٨

والنقطة التی تلیھ أبوبکر رضی هللا عنھ ، والنقطة التی تلی األلف محمد صلی هللا علیھ [و . «٢٩

ف مع فإنھ واق» إذ یقول لصاحبھ ال تحزن إن هللا معنا«آلھ] وسلم. وقد تقببت الباء علیھما کالغار 

صدقھ ، و محمد علیھ السالم واقف مع الحق ، فی الحال الذی ھو علیھ فی ذلک الوقت فھو الحکیم 

، کفعلھ یوم بدر فی الدعاء واإللحاح ، و أبوبکر عن ذلک صاح ، فإن الحکیم یوفی المواطن حقھا و 



١۴۴

لیھ [وآلھ] وسلم ، و لما لم یصح اجتماع صادقین معاً ، لذلک لم یقم أبوبکر فی حال النبی صلی هللا ع

ثبت مع صدقھ بھ فلو فقد النبی صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم فی ذلک الموطن ، و حضره أبوبکر ، 

لقام فی ذلک المقام الذی أقیم فیھ رسول هللا صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم ، ألنھ لیس ثم أعلی منھ 

حکمھ.. فلما نظرت نقطة یحجبھ عن ذلک ، فھو صادق ذلک الوقت و حکیمھ ، و ما سواه تحت

إن «الثر ذلک األسف » ال تحَزن«أّبی الطالبین أسف علیھ ، فأظھر الشدة و غلب الصدق ، و قال : 

١١٠، ص ١الفتوحات چاپ دار الکتب العربیھ الکبری ، ج » کما أخبرتنا!» هللا معنا

۴٠. سوره ی توبھ آیھ ی ٣٠

(م).۴١–٣٩، ص ٢جوی ،ج . نک : ترجمھ ی فتوحات ، ترجمھ ی محمد خوا٣١

١۴٨، ص ۴. الفتوحات ، ج ٣٢

فصل دوم 

٢. سوره ی فتح ، آیھ ی ١

؛ عیون أخبار٢۵۴، ص ١٨. درباره ی تفسیر این آیھ از منظر شیعھ نک : تفسیر المیزان ، ج ٢

١٩۶٫-١٩٢؛ تنزیھ األنبیاء ، ص ۴١٢و ۴١١،ص ١الرضا علیھ السالم ، ج 

،۵. برگرفتھ از ترجمھ ی فتوحات ، محمد خواجوی ، ج٢٣٠-٢٢٨، ص ٩. الفتوحات ، ج٣

با تصرف . (م)٣٣۴-٣٣١ص

٢٣٠-٢٢٨، ص ٩. الفتوحات ، ج ۴

١٠۵. سوره ی نساء ، آیھ ی ۵

۴۶. سوره ی غافر ، آیھ ی ۶

١٨٠-١٧٧، ص ٨. الفتوحات ، ج ٧

٣٣. سوره ی احزاب ، آیھ ی ٨

رجوع شود.٢٣٩و ٢٣۵و ٢٣۴و بھ صفحات ٢٣١و ٢٣٠، ص ٣. الفتوحات ، ج ٩

۴۵، ص ١٣. الفتوحات ، ج ١٠



١۴۵

، ٣؛ صحیح بخاری ج ٢١؛ سر العالمین ص ۶٢و تذکرة الخواص ص ٣۵٩. االیضاح ، ص ١١

ص

و٢۵١، ص ۵؛ البدایة و النھایة ، ج١١۵، ص ٢ج ٢١و ٢٢، ص ١و ج١٣٣، ص ۴و ج ۶٠

،٢و الطبقات الکبری  ، ج٢٢، ص ١و الملل و النحل ، ج٩۵، ص ۵؛ البداء و التاریخ ، ج٢٢٧

؛٣٢٠، ص ٢؛ الکامل فی التاریخ ، ج ١٩٢و ١٩٣، ص ٣؛ تاریخ المم و الملوک ، ج ٢٢۴ص 

؛ تاریخ ۵١، ص ۶؛ شرح نھج البالغھ ابن ابی الحدید ، ج۵۶٢، ص ١انساب االشراف ، ج

ا

ل

خ

م

ی

س

،

، ٣٢، ٣٣۶و ٢٢٢،ص ١و مسند احمد ج ٧۵، ص ۵لم ، ج؛ صحیح مس١۶۴، ص ١ج

٣

۵

۵

۶

٢

،

٢٧٣؛ نھج الحق ، ص٣۴۴، ص ٢؛ السیرة الحلبیة ، ج٣۴۶، ص ٣ج

؛ ٧٠، ۶٣، ص ١، قسم ٢؛ دالئل الصدق ، ج١٨٢و ١٨١، ص ١و نیز رجوع شود بھ : ج 



١۴۶

؛ ١۶٢٣-١۴٩االجتھاد ، ص ؛ النص و٣۵٣؛ المراجعات ، ص ٧-٣، ص ٣الصراط المستقیم ، ج

۵و ج٣۶١ص ١٠وج ۵٧، ص ۶؛ المنصف از صنعانی ، ج٢٨۴-٢٨٣، ص٢تاریخ االسالم ، ج

؛ البحار ،٧۶، ص ٢۵و ج١٧١- ١٧٠، ص٢و ج٣٩٨، ص ١۴؛عمدة القاری ، ج ۴٣٨، ص 

١٠٧؛ االرشاد شیخ مفید ص ٢٢٧، ص ٣۶و ج ۴٩٨-۴٧٢-۴۶٨، ص ٢٢ج

و ١٠١و ١٠٠، ص ٨؛ فتح الباری ، ج ٨٢و ٨١ھ : الغیبة از نعمانی ،ص و نیز رجوع شود ب

کھ در ضمن ترتیب ۶٢، ص ٢، بخش ٢؛ العبر و دیوان المبتدا و الخیر ، ج ١٨٧و ١٨۶و ١٠٢

، کشف ۶۵٧، ص ١؛ اثبات الھداة ، ج ٢۴١، ص ٢ھای اداری بدان اشاره کرده است و ج 

ا

ل

م

ح

ج

ة

؛قاموس۴٣٣و ۴٣٢؛ الطرائف ص ٣٨١و ٢۴۵، ص ۴نھج الصباغة ، ج ؛ ۶۴المحجة ، ص 

؛ کنز٢٣۶و ٢٣۵، ص١؛ مناقب آل ابن طالب ، ج ٣٩٨، ص ۶و ج١٨٩، ص ٧الرجال ، ج

١٧٠، ص ٧العمال ، ج

عصمت اھل بیت علیھ السالم با انجام گناھان کبیره منافات «. رجوع کنید بھ صفحات قبل ، مبحث ١٢

.»ندارد!

٢۶١، ص ١٢. الفتوحات ، ج ١٣

۵٨٣، ص ١٣. ھمان ج ١۴

٣۴٩،  ص ١٠. ھمان ، ج ١۵

۵٩۴، ص ۵(برگرفتھ از ترجمھ فتوحات ، محمد خواجوی ، ج ٢١٣، ص ١٠. الفتوحات ، ج ١۶

(

.



١۴٧

(م)

٢١۵، ص ١٠. الفتوحات ، ج ١٧

١۶٣. ر.ک: فصوص الحکم ، ص ١٨

١٠. سوره ی فتح ، آیھ ی ١٩

۴٩ة رسائل ابن عربی ، (المجموعة الثالثة) ، ص . مجموع٢٠

کھ ھمراه با پنج کتاب از کتاب ھای فیض چاپ شده است ؛ ١۵٠، ص » بشارة الشیعة«. ر.ک: ٢١

١٩۵، ص ٢روضات الجنات ، ج 

، بھ نقل از ابن عربی٣٧٨و ٣٧١، ص ١٣. منھاج البراعة ، ج ٢٢

٩ثالثة) ، ص . مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعة ال٢٣

، چاپ مصر دارالکتب العربیة الکبری٣٢٧، ص ٣. الفتوحات ، ج ٢۴

فصل سوم

٢٨٨و ٢٨٧، ص ١١. ر.ک : الفتوحات ، ج ١

١٧١-١۶٩. اإلثنا عشریة ، ص ٣و ٢

٧٧. سوره ی مائده ، آیھ ی ۴

٢٨١و ٢٨٠، ص ۴. الفتوحات ، ج ۵

فصل چھارم 

دفاع از ابن عربی

.(م)٣۶٠-٣۵٧، ھـ ، ص ١۴٢٩رد ، طبع دھم ، . تک : روح مج١

چاپ دار احیاء التراث١۶چاپ اول و ص ٣ص » الیواقیت و الجواھر«. شعرانی در مقدمھ ی ٢

ای برادرم بدان کھ ن بھ قدری «بیروت ، می گوید : ١۴٢٣العربی و مؤسسھ ی التاریخ العربی سال 

ب شمار در نیاید و در میان آنھا از عبارت ھای شیخاز کتاب ھای اھل مکاشفھ مطالعھ کرده ام کھ 



١۴٨

کامل محقق و مربی عارفن محی الدین بن عربی (رحمة هللا) گسترده تر نیافتم لذا این کتاب خود را

مطالبی ھست کھ » فتوحات«و غیره بنا نھادم اما با وجود این در » فتوحات«براساس گفتار وی در 

ر کردم تا علمای اسالم در آنھا بنگرند و حق را بگیرند و اگر باطلی آنھا را نفھمیدم ، و آنھا را ذک

یافتند آنھا را باطل سازند. پس ای برادرم ، اگر من آنھا را ذکر کرده ام گمان مبر کھ بھ درستی آنھا

را باطل سازند. پس ای برادرم ، اگر من آنھا را ذکر کرده ام گمان مبر کھ بھ درستی آنھا عقیده دارم 

آنھا را پسندیده ام ، بھ طوریکھ مردم متھور و بی توجھ بھ آبروی مردم ، در آن گرفتار آیند و و

بگویند : اگر وی آن کالم را در گفتارم با جمھور متکلمان مخالفت کنم و بھ درستی کالم برخی از 

جماعت دست خدا با«اھل مکاشفھ ی غیر معصوم ، اعتقاد داشتھ باشم چرا کھ در حدیث آمده : 

، تا سخن آنان مشخص اشد و یا عقیده و » پایان«لذا من غالباً بھ دنبال کلم اھل کشف می گویم » است

بیان من ممزوج نگردد.

در چاپ بیروت نیست ، و البتھ برخی تصرفات دیگر را نیز ما مشاھده ...» تا سخن آنان «جملھ : 

کردیم.

۵۵۵، ص ۴. الفتوحات ، چ ٣

از» کلمات مکنونة«بھ نقل از ٢۴۶در چاپ اول و در این چاپ ص ٣٣٣ص . روح مجرد ،۴

چاپ سنگی : [وای پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ را ذکر نموده و گفتھ کھ ایشان اولین١٨١فیض ، ص 

پدیده ی وجود است و نزدیک ترین مردم بھ ایشان علی بن ابی طالب ، امام عالم و سّر تمام انبیاء ،

می باشد].

. ترجمھ و توضیح : خداوند تعالی ھنگامی کھ خواست عالم را ، بھ صورتی کھ در علتش پیش  از۵

آن بود ، پدید آورد ، عالم از آن ارداده ی مقدس ، بھ سبب نوعی از تجلیات تنزیھ ، بھ حقیقت کلی 

در آن ، اشکال ایجاد شد کھ آن بھ منزلھ ی نقشھ و طح ساختمان است تا » ھباء«انفعال پیدا کرد. پس 

و تصاویری کھ بخواھد ، گشوده و نقش گردد و این ھمان نخستین موجود در عالم است. سپس خداوند 



١۴٩

با نور خویش بر آن ھباء تجلی نمود کھ تمام عالم بھواسطھ ی قدرت در آن قرار دارد ، پس بر حسب 

ھیچکس از حقیقت محمدیھ نزدیک بودنش بدان نور ، از او بھ آن ، نور و قبولش شّدت یافت . و 

)

ص

ل

ی

هللا علیھ و آلھ و سلّم) بدو نزدیک تر نیست ، پس وی از ھمھ آنچھ در ھباء بود مقبولّیت بیشتری 

داشت ، لذا ، آن حضرت (صلّی هللا علیھ [و آلھ] وسلم) مبدأ ظھور عالم و اولین موجود بود .

در آن ھباء علی بن ابی طالب : [او نزدیک ترنی فرد بھ او ٣۵٨- ٣۵۶. روح مجرد ، ص ۶

(رضی هللا تعالی عنھ)می باشد کھ جامع اسرار تمام انبیاست].

الطائف المنن و «. نیز رجوع شود بھ ١۶. و بنابر چاپ بیروت ص ٣. الیواقیت و الجواھر ، ص ٧

۶٣٨از خود شعرانی ، ص » االخالق

۴٣۵. روح مجرد ، ص ٨

بھ نقل ازابن ابی الحدید در ١۴٩، ص ۵موس الرجال ، ج ؛ قا٣. ر.ک : اوائل المقاالت ، ص ٩

شرح نھج البالغھ.

نگاه شود.» رافضی ھا بھ صورت سگ «ذیل عنوان » مّذمت شیعھ «. در این باره بھ ١٠

۴٣۴. ر.ک : روح مجرد ، ص ١١

است در آن جا عالم» روح مجرد«. توضیح آن کھ اشاره مؤلف بھ کالم عالمھ تھرانی در ١٢

آورده کھ رجبی ھا رافضی ھا را بھ صورت خوک » محاضرات«ری بھ نقل از محی الدین در نو

دیده اند حال آنکھ محی الدین این حرف (یعنی دیدن بھ صورت خوک را در فتوحات گفتھ ، نھ در محا

محاضرات! (م)

۴٢٩. ر.ک ، روح مجرد ، ص ١٣



١۵٠

٢٨١و ٢٨٠، ص ۴. ر.ک: الفتوحات ، ج ١۴

چاپ دارالکتب العلمیھ الکبری در مصر.۵۵۵، ص ۴: الفتوحات ، ج ر.ک١۶و ١۵

.۵۵۵، ص ۴. ر.ک: الفتوحات ، ج ١٧

۴٢٧. روح مجرد، ص ١٨

(م)٣۵٠. روح مجرد ، ص ١٩

.٣۶٧و پاورقی ص ۴٢٠. روح مجرد ، ص ٢٠

ھـ. (ونک : کلیات علوم ١۴١٣. شھید مرتضی مطھری ، چاپ بیروت ، ٧۴. العرفان ، ص ٢١

). (م)١١٧کالم عرفان حکمت علمی ، ص ٢سالمی ، ص ا

٧۵. ھمان ، ص ٢٢

فصل اول 

ستایش گر خویش

ھـ در ضمن رسائل ابن عربی .١٣۶٧چاپ سال » اإلسرا الی مقام االسری«. ر.ک: کتاب ١

١٧٠و ١۶٩. االثناعشریة ، ص ٢

ست.آورده ا١٧٠–١۶٩. این موارد را حر عاملی در اإلثنا عشریھ ، ص ٣

. ھمان.۴

١١٠، ص ١. الفتوحات ، ج ۵

۴٠١، ص ٢. ھمان ، ج ۶

٣۶٨و ٣۶٧، ص ٧. الفتوحات ، ج٧

شیخ بھایی در خاتمھ ی » اربعین«ھـ. بھ نقل از کتاب ١۴٢٣چاپ سال ٣١٩. روح مجرد ، ص ٨

. و مجالس المؤمنین قاضی ٣۶۶و آن جا بھ نقل از فتوحات باب ٣١٣و ٣١٢، ص ٣۶حدیث 

ن

و
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ر

ا

) : ٢٢١در روح مجرد می آورد کھ (ص » تھرانی«چاپ سنگی . و ٢٨١، ص ٢تستری ، ج 

ظ

ا

ھ

ر

اً 

این عبارت مذکور را شیخ بھایی از کلمات ابن عربی گرفتھ و جمع کرده وعین عبارت ابن عربی

گرفتھ و جمع کرده و عین عبارت ابن عربی نیست ... ر.ک الفتوحات المکّیھ ، چاپ دار الکتب

٢٣۶و ٣٢٧،ص ٣العربیھ الکبری در مصر ، ج 

۵٧و ۵۶. سوره ی ھود ، آیات ٩

٢١١و ٢١٠، ص ١٢. الفتوحات ، ج١٠

۵٨، ص ١٠. ھمان ، ج ١١

٧٩، ص ١٠. ر.ک: الفتوحات ، ج ١٢

١٢٣. مجموعھ رسائل ابن عربی (المجموعھ الثالثھ) ، ص ١٣

۴۵و ۴۴، ص ١. الفتوحات ، ج ١۴

٢۶٩، ص ١٣براعة ، ج . منھاج ال١۵

باشد چنانکھ در متن فصوص است(م).» اولیاء«. بھ نظر می آید درست ١۶

١۴٧، ص١. ر.ک : الفتوحات المکیة ، چاپ دارالکتب العلمیھ الکبری ، ج ١٧

۴۵٣و ۴۵٢، ص١. الفتوحات ، ج ١٨



١۵٢

فصل دوم 

اولیاء و أقطاب

ن رؤیای خود را نقل می کند.(م). منظور خود ابن عربی است چنانکھ در فتوحات ای١

[اقتباس از ترجمھ ی فصوص الحکم ، ترجمھ آقایان محّمد علی و۶۴-۶٢. فصوص الحکم ، ص ٢

] (م)٢٠٩–٢٠۶و صمد موّحد ، ص 

١٣۵. فصوص الحکم ، ص ٣

(م)۶٧٨. برگرفتھاز توضیحات شرح فصوص خوارزمی بھ تصحیح آقای حسن زاده آملی ص ۴

١٣۶. فصوص الحکم ، ص ۵

–٣۴۴و ٣۴٢–٣٣۶و ٣١٨و ٣١٧، ١٨۶، ١٨۵، ١۴٩–١۴٧، ص ١٢. الفصوحات ، ج۶

١١٩، ص ١٠، و ج ٣٩٨و ٣٩١و ٣۵٨و ٢۵۵–٢۵١، ١١، و ج ۴٢۵و ۴٢۴و ٣۴۵

١۶٣.فصوص الحکم ، ص ٧

١٩٢. فصوص الحکم ، ص ٨

١٢١، ص ١٢. ر.ک : الفتوحات ، ج ٩

١٢٨. ر.ک: ھمان ، ص ١٠

نظر کیف أخفی أولیاء ، فی صفة أعدائھ؟ و ذلک أنھ لما أبدع األمناء من اسمھ الطیف، وا. «١١

تجلی لھم فی اسمھ الجمیل ، فأجبوه تعالی ... و الغیرة من صفات المجة ، فی المحبوب والمحب ، 

ه بوجھین مختلفین. فستروا محبتھ تعالی غیرة منھم علیھ ف کاشبلی و أمثالھ ، و سترھم الحق بھذ

أی ستروا ما بدا لھم فی مشاھدتھم من أسرار» إن الذنی کفروا«الغیرة عن أن ُیعرفوا. فقال تعالی : 

الوصلة ، فقال : ال بد من أن أحجبکم عن ذاتی بصفاتی . فتاھوا کذلک فما استعدوا. فأنذرتھم علی

، و خاطبھم الحق من عین ألسنة أنبیائی الرسل ، فی ذلک العالمی ، فما عرفوا : ألنھم فی عین الجمع 

التفرقة ، و ھم ما عرفوا عالم التفصیل ، فلم یستعدوا . و کان الحب قد استولی علی قلوبھم سلطانھ ، 
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غیرة من الحق فی ذلک الوقت . فأخبر تعالی نبیھ صلی هللا علیھ و سلم ، روحاً و قرآناً ، بالسبب الذی 

فال یسمعون سوی کالمھ علی ألسنة ...» َعلَی َسعِمھم وَ «أصمھم عن إجابة ما دعاھم إلیھ ، فقال : 

من سناه إذ ھو...» و َعلَی أَبصاِرِھم ِغشاَوًة «العالمی ، فیشھدونھ فی العالم فی العالم متکلماً بلغاتھم : 

النور و بھائھ ف إذلھ لجالل و الھیبة : یرید الصفة التی تجلی لھم فیھا المتقدمة ... فأبقاھم الحق غرقی

فما فھموا ما العذاب ، » عذاٌب عظیم«فی بحور اللذات بمشاھدة اللذات ، فقال لھم : ال بد لکم من 

و » جمیع األسماء«ال تحاد الصفة عندھم ف فأوجد لھم الحق عالم الکون والفساد ، وحینئذ علمھم 

ھ ، فلما أبصرتھم أنزلھم العرش الحمانی ، و فیھ عذابھم ، و قد کانوا مخبوئین نده فی خزائن یوب

فحب بالشوق و » . ردوا علی حبیبی ، فإنھ ال صبرلھ عنی«المالئکة خرت سجوداً حینھ. فقال تعالی : 

و المخاطبة . و بقی للکفار ، فتزلوا من العرش إلی الکرسی . فبدت لھم القدمان ، فتزلوا علیھما فی

...».ھذه النشأة الجسمیة » الثلث الباقی من لیلة«

۶وره ی بقره ، آیھ ی . س١٢

٧. سوریھ بقره آیھ ی ١٣

. (م)۶٢٣و ۶١ص ٢. برگرفتھ از ترجمھ فتوحات ، محمد خواجوی ، ج ١۴

١۴٢. فصوص الحکم ، ص ١۵

فصل اول 

نشانھ ھا و شیوه ھا 

٢٨۶. سوره ی بقره ، آیھ ی ١

. و روح ٣٧۵و ٣٧۴. الفتوحات ، چاپ مصر دار الکتب العربیة الکبر . و نیز الوصایا ، ص ٢

٣۵٣–٣۵٢مجرد ، ص 

. و نیز ر.ک : الفتوحات ِسفر ٣٠۵. ر.ک : مجموعة رسائل ابن عربی (المجموعھ الثانیھ) ، ص ٣

.١٩٧٧پنجم آنگاه کھ درباره اسرار طھارت سخن می گوید. چاپ قاھره المکتبة العربیة 
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).(م)١٠٩و ١٠٨ص ، ٧. (ترجمھ فتوحات ، ج ۴۴۶و ۴۴۵، ص ١٣. الفتوحات ، ج ۴

). (م)١١٠، ص ٧و (ترجمھ فتوحات ، ج ۴۴٩و ۴۴٨. ھمان ، ص ۵

۴۶٢، ص ١٣. ر.ک: الفتوحات ، ج ۶

۴۵۴-۴۵٣، ص ١٣. ھمان ، ج ٧

۴۵۴و ۴۵٣، ص ١٣. ر.ک: الفتوحات ، ج ٨

۴۶٠، ص ١٣. ھمان ، ج ٩

۴۶٣. ھمان ، ص ١٠

ب ھای ماه رمضان است ، این نماز از بدعت نماز جماعت مستحبی اھل سنت در ش» تراویح. «١١

و نیز ٢٢٠–٢١۶ھای مشھور عمر می باشد. نک : النص واالجتھاد، عالمھ شرف الدین ، ص

توسط استاد دوانی.(م)» اجتھاد در برابر نصّ «ترجمھ ی آن با عنوان 

٣٨٩، ص ٣. ھمان ، ج ١٢

۴٩٢–۴٩١، ص ١٣. الفتوحات ج١٣

۶٢، ص ٧. الفتوحات ، ج ١۴

۴۶٢و ۴۶١، ص ٧. الفتوحات ، ج ١۵

۴٧٨، ۴٧٧. ھمان ، ص ١۶

۴۴٠و ۴٣٩و ۴٣٨. مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعھ الثانیھ) ، ص ١٧

۵۶. سوره ی قصص ، آیھ ی ١٨

١٣٠. فصوص الحکم ، ص ١٩

م)می باشد یعنی گرده افشانی و بارور ساختن درختان خرما.(» أبر النخل«. تأبیر از٢٠

، (توضیح این کھ از نظر ابن عربی اشکالی ندارد پیامبر صلّی هللا۴٩٠، ص٧. الفتوحات ، ج ٢١

علیھ وآلھ از جھتی فروتر از دیگران باشد! او در این باره در فصوص الحکم در باب این کھ خاتم 
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کند ؛ اولیاء از یک جھت فروتر و از جھت دیگر برتر از رسوالن است بھ دو روایت استناد می

روایت اول آن کھ عمر درباره ی این کھ با اسیران بدر چھ باید کرد با رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ

و دیگر اصحاب اختالف نظر پیدا کرد و بعد از نزول وحی حرف عمر تأیید شد و رسول خدا صلّی

مر کسی نجات نمی یافت.هللا علیھ وآلھ فرمود اگر بنا برود برای انی تصمیم غلط بال نازل شود جز ع

است کھ حکایت دارد از این کھ در یکی از سال ھا رسول خدا» تأثیر النخل«روایت دوم حدیث 

صلّی هللا علیھ وآلھ مردم را از مداخلھ در لقاح درختان خرما منع فرمود و آن سال درختان خرما نداد. 

أنتم أعلم بأمور دنیاکم و أنا «د و فرمود : آنگاه رسول خدا صلّی هللا علیھ وآلھ  بھ اشتباه خود پی بر

ر.ک: فصوص الحکم ، با ترجمھ و توضیحات محمد علی موحد و صمد مّوحد ؛ » أعلم بأمور دینکم

ص

. توضیحات فص دوم.(م)٢٢٣

٢٠۶٢٠٧و ٩٣. و نیز ر.ک: فصوص الحکم ، ص ۴٩٠و ۴٨٩، ص ٧. الفتوحات ، ج ٢٢

(م)).٧٣٣، ص ۴ترجمھ ی فتوحات ، ج

١۵٣–١۵٣. مجموعھ رسائل ابن عربی (المجموعھ االولی) ، ص ٢٣

۴۵٩–۴۵٨، ص٧. الفتوحات ، ج٢۴

١٠٧، ص ٣. الفتوحات ، ج ٢۵

، ۶. رسائل ابن عربی. و ر.. : الفتوحات ، ج ٢، ص » األعالم باشارات أھل االإلھام«. کتاب ٢۶

١٢٨،ص ٩، ج۴۵١، ص٨، ج٢٣۴ص 

٢٠۵ابن عربی ، (المجموعھ االولی) ، ص . مجموعھ رسائل ٢٧

؛ ۴۴، ص ٢؛ منتھی المطلب ، ج٣١٧، ص ١. رک: المسناقب از ابن شھر آشوب ، ج٢٨

م

س

ت

د



١۵۶

ر

ک

، منابع این سخن بسیار فراوان است.١۵٩، ص ۵سفینھ البحار ، ج

١۴١. مجموعھ رسائل ابن عربی ، المجموعھ االولی ،ص ٢٩

١۵٢، ٩. التفوحات ، ج ٣٠

٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠۶، ٣٠۵، ٣٠٣، ٣٠٠، ٢٣٣، ٢٠٢، ص ٩. ر.ک: الفتوحات ، ج٣١

،

٣١٠

۴۵١، ص ۴. الفتوحات ، ج ٣٢

فصل دوم بخشی از عقاید ابن عربی

. درباره ی خلقت آدم از منظر شیعھ نک : حیاء القلوب (تاریخ پیامبران صلّی هللا علیھ وآلھ) ، ١

، سوره ی ۴بھ بعد ؛ تفسیر المیزان ، ج ٨٩، ص ١علی امامیان ، ج عالمھ مجلسی ، تحقق سید

.(م)١٢۴-١١٢؛ در محضر عالمھ طباطبایی ، محمد حسین رخشاد ، ص ١نساء آیھ ی 

٨٣-٨٢. شجرة الکون ، ص ٢

موجودی است کھ از ازل و ابتدا بوده و تصور عدم و نیستی برای او محال » قدیم«. منظور از ٣

قرار دارد یعنی موجودی کھ زمانی نبوده بعد بھ وجود آمده است . » حادث«در مقابِل قدیم ، است . 

ھرچھ غیر ذات جناب مقدس اوست حادث است. و آیات و اخبار کھ «عالمھ مجلسی مینویسد : 

داللت صریح بر این معنا دارد بسیار است ... و در احادیث معتبر وارد شده کھ ھر کھ قائل بھ

، برای اطالعات بیشتر ٢٢حق الیقین ، عالمھ مجلسی ، ص.» غیر حق تعالی شود کافر است قدیمی

در زمینھ ی حدوث عالم نک : توحید اإلمامیة ، آیت هللا محمد باقر ملکی میانجی ، ترجمھ ی محمد 

ب

ی



١۵٧

ا

ب

ا

ن

ی

. (م)۴٠٧–٣٩۵سید بھلول سجادی ، ص –اسکویی 

٢٠١، ص ١. الفتوحات ، ج۴

در لغت بھ معنای واداشتن کسی بھ کاری با زور است. جبر در اصطالح علمای عقاید »جبر. «۵

اسالمی یعنی : خدای متعال بندگانش را بر آنچھ می کنند مجبور کرده است ؛ در کار نیک باشد یا بد 

را ، زشت باشد یا زیبا ، بھ گونھ ای کھ بنده در این باره اراده و اختیار ترک فعل وسرپیچی از آن

ندارد . پیروان جبر را عقیده بر آن است کھ ، ھر چھ برای انسان پدید آید ھمان سرنوشت از پیش 

از اھل سنت است. نک : جبر و تقویض واختیار ، » اشاعره«تعیین شده اوست. این سخن ، سخن 

بھ بعد.(م)٣٨عالمھ عسکری ؛ انسان وسرنوشت ، استاد شھید مطھری ، ص 

از اھل سنت است . گرچھ برخی از متکلمان در بیان آرای » اشاعره«ونظریاتاز عقاید» کسب«

، آن را » کسب«ضمن بیان معنای خاصی برای » اشعری«خوی از انی کلمھ سود جستھ اند ، اما

محور نظریھ ی خود در جبر و اختیار و توصیف فعل اختیاری انسان قرار داد . پس از اشعری ،

اشاره می شود ، » نظریھ کسب«یا » کسب«ان پیوند خورد ، کھ وقتی بھ واژه کسب با نام او چن

را بھ یاد می آورد. بنابر این نظریھ ، انسان آفریننده ی عمل خود نیست بلکھ»اشعری«بی اختیار نام 

نقش انسان ، کسب کردن فعل است. خداوند افعال انسانی را می آفریند و انسان این افعال را کھ 

.(م)٣٧و ٣۶ست اکتساب می کند. نک: آشنایی با علوم اسالمی ، دکتر برنجکار ، ص آفریده ی او

٣٠٢و ٣٠١. مجوعھ رسائل ابن عربی(المجموعة االولی) ، ص ۶

٢٧٢، ص ۵. الفتوحات ، ج ٧



١۵٨

اھل بیت «. و این عبارت بھ طور کامل در بخش اول ، فصل ٢٩٩و ٢٨٨، ص ٩. الفتوحات ، ج ٨

آمده است.» کسانی اند و حقیقت عصمت آنھا چیست؟علیھ السالم چھ 

٩۴. الردود و النقود ، ص٩

١٠٣. الرددود و النقود ، ص ١٠

١١٠. ھمان ، ص ١١

٢۴٣و ٢۴٢، ص ١٠و ج ١٩١و ١٨٢، ص١. الفتوحات ، ج ١٢

).(م)١۵٩(ر.ک: ترجمھ شجرة الکون از د. گل باباسعیدی ، ص ٨٠. شجره الکون ، ص ١٣

و إذا قال هللا یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذونی و أمی. «١١۶مائده ، آیھ ی . سوره ی١۴

إلھی من دون هللا قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق إن کنت قلتھ فقد علمتھ تعلم ما فی 

م)».(نفسی و ال أعلم ما فی نفسک إنک أنت عالم الغیوب

ی اگر من عیسی چنین سخنی را گفتھ ام در حقیقت تویی کھ از ، یعن١٨٨. فصوص الحکم ، ص ١۵

زبان من گفتھ ای و گوینده ی حقیقی تویی اما در صورت من . ابن عربی از دید وحدت وجود ، 

گوینده (عیسی) را ھمان خدا می داند.(م)

.است» وحدت وجود«. محور عرفان نظری کھ توسط ابن عربی وپیروانش تبیین شد ، نظریھ ١۶

وحدت وجود در میان مسلمان بھ چھارگونھ مطرح شده کھ یک نوع کامالً مردود است. یک نوع 

پذیرفتنی است و انواع دیگر محل بحث و اختالف است. برای توضیح بیشتر و مفصل تر نک: آشنایی

؛ تماشا گھ راز(عرفان١۵۴و ١۵٣با علوم اسالمی ، کالم ، فلسفھ و عرفان ، رضا یرنجکار ، ص 

؛ فصوص الحکم ، در آمد ، برگردان ، توضیح و ١۴٨-١۴١حافظ) ، استاد شھید مطھری ، ص 

.(م)١۴۵–١۴١و ۶٧٢-۶٩تحلیل از محمد علی موحد و صمد موحد ، ص 

درباره ی وحدت وجود ابن عربی بھ طور بسیار خالصھ می توان گفت : از این دیدگاه رابطھ ی خدا 

ای کھ می سازد یا خیاط با جامھ ی کھ می دوزد نیست . از دیدگاه وحدت و خلق رابطھ ی بنا با خانھ 



١۵٩

وجود ، خلق عین حق است ونھ چنان کھ خالقی باشد و مخلوقی جدا از او . خالق و مخلوق از ھم جدا 

نیستند . عالم وجود پرتو تجلی حق است. ساختھ ای جدا از خدا نیست بلکھ خود خداست کھ در 

ر می شود . تسبیح  جنجال برانگیز ابن عربی در فتوحات ناظر بھ ھمین است : صورت عالم جلوه گ

سبحان من أظھر األشیاَء وھو عینھا.(منزه است خدایی کھ اشیاء را ظاھر کرد در حالی کھ خود عین

.(م).١۴٢و ۶٩آنھاست). فصوص الحم ، با توضیح و تحلیل محمد علی موحد وصمد موحد ، ص 

١٨٨ص . فصوص الحکم ف١٧

٢١١. فصوص الحکم ، ص ١٨

تکلیف امری کھ در ُوسع وطاقت آدمی نباشد جایز نیست و عقالً قبیح«. عالمھ مجلسی می گوید:١٩

.(م)۵۵٩حق الیقین ، عالمھ مجلسی ، ص »است.

١٨٣، ص ١. الفتوحات ، ج ٢٠

. ھمان ٢١

٩٨. الردود و النقود ، ص ٢٢

ت است. ومقصود آن است کھ افعال بھ خودی خود نھ خوبند از اھل سن» اشاعره«. این عقیده ی ٢٣

نھ بد! و از اینجھت ھچ تفاوتی میان کارھای اختیاری موجود قادر دارای اراده وجود ندارد. تنھا 

کھ کارھا ی خوب یا بد می کند حکم خداست. اما از نظر شیعھ حسن وقبح عقلی است. نک: ترجمھ و

۴٠؛ بیست گفتار ، شھید مطھری ، ص ٩٣؛ ٧٩، ص١وانی ، جشرح کشف المراد ، دکتر علی شی

-۴٣

١٠۴و الردود و النقود ، ص ١٨٣، ص ١. الفتوحات ف ج ٢۴

. اشاعره از اھل سنت منکر لطف و انتخاب اصلحند. و مراد از اصلح آن چیزی است کھ برای ٢۵

؛ کشف المراد،٧۶، ص ٢، جفرد بھتر و بھ نفع اوست . نک: آنایی با علوم اسالمی ، شھیدمطھری

.(م)٢٢٣–٢٢١ترجمھ و شرح دکتر علی شیروانی ، ص 



١۶٠

. ھمان ٢۶

و صفحات دیگر ٣۶٢، ص ٢. الفتوحات ، ج ٢٧

و مجموع رسائل ابن عربی (المجموعھ الثانیة)،٢٨۵، ص ١١. فصوص الحکم ، الفتوحات ، چ ٢٨

ویش آفرید).. (ترجمھ : خداوند ادم را بھ صورت خ۴٠٠و ٣٩٩ص ص 

٣۶٢. الردود و النقود ، ص ٢٩

إن النار تقول ھل «.مراد حدیثی است کھ ابوھریره از پیامبر صلّی هللا علیھ و آلھ نقل نموده کھ : ٣٠

(وقتی جھنمیان را بھ» من مزید إذا ألقی فیھا أھلھا، حتی یضع الرب تعالی قدمھ فیھا و تقول قط قط.

یا بیشتر ھم ھست؟ تا آنکھ خداوند گام خود را در آن می نھد و درآن جھنم افکنند ، جھنم می گوید آ

ھنگام جھنم می گوید : بس است بس است.) درباره ی این حدیث و پاسخ بھ آن نک : تنزیھ األنبیاء ، 

.(م)٢٠٣. وترجمھ ی آن صفحھ ی ١٧١سید مرتضی علمالھدی ف ص 

، (ترجمھ : دندان ۴٠١-۴٠٠، ص ۴؛ و ر.ک : ج ١١٧–١١۴، ص ٢. الفتوحات ف ج٣١

کافر در آتش مثل کوه احد است و ضخامت پوستش چھل ذراع است آن ھم بھ ذراع خداوند جبار!).

؛ ١٣٠و ١٢٩، ص ١٣؛ ج ١٩٩، ص ٧، ؛ ج١٩٠، ص ١؛ ج ٢۵١، ص ٣. ھمان ، ج ٣٢

ک: تنزیھ األنبیاء ، سید .(درباره ی این گونھ احادیث و پاسخ بھ آنھا ن١٠٩الردود و النقود ص 

.(م)٢١۵–٢٠٣مرتضی علم الھدی ، ترجمھ ی امیر سلمانی رحیمی ، ص 

٧و و ج ١٩٠، ص ١و ر.ک : ج٢۵۵، ص ۴و ج ٢۵۵–٢۵٣، ص ٣. الفتوحات ، ج ٣٣

١٣٠و ١٢٩ص ١٣و ج ١٩٩ص 

١١. سوره ی شوری ف آیھ ی ٣۴

١۵۶،ص ١٠. الفتوحات ، ج ٣۵

٣٩۴و ٣٩٣لنقود ، ص . الردود و ا٣۶

٢٣٧، ص۵. الفتوحات ، ج٣٧



١۶١

؛ مجموعة رسائل ١١١؛ فصوص الحک ، ص ١١٧، ص ۶و ج ١٩۵ف ص۴. الفتوحات : ج٣٨

٣٣۴ابن عربی (المجموعة الثالثھ)، ص 

بھ نقل از توحید و األمالی و ٣١۴، ص ٣؛ بحاراالنوار ، ج١٧۶. ر.ک : توحید صدوق ، ص ٣٩

علیھ السالمعیون أخبار الرضا 

، حدیث ١٨٣؛ توحید ، ص ٣١١، ص٣؛ بحاراالنوار ، ج ٣٢٧،ص ٢. ر.ک : االحتجاج ، ج ۴٠

١٢۵، ص ١و کافی ، ج ١٨

٣۶٠و ٣۵٩و ٣۵٨، ص ٢. ر.ک : الفتوحات ، ج ۴١

. شیعھ با دالیل عقلی و نقلی ثابت می کند کھ نسبت دروغ بھ پیامبران صلّی هللا علیھ وآلھ جایز ۴٢

نیست . در مورد نسبت دروغ بھ حضرت ابراھیم علیھ السالم و رد آن نک : تنزیھ األنبیاء ، سید 

.(م)۵٧-۵۴مرتضی علم الھدی ف ترجھ امیر سلمانی رحیمی ، ص 

۴۵٩، ص۴. الفتوحات ، ج۴٣

۴٢. سوره ی قلم ، آیھ ی ۴۴

۴۶٢، ص ۴. الفتوحات ، ج ۴۵

٨٣و ٧٨، ص ۵و ج ٢٢٣، ص١و الفتوحت ، ج ١٨۴و ٨٧. ر.ک : فصوص الحکم ، ص ۴۶

و

٣٩٧و ٣٩۶ومجموعھ رسائل ابن عربی (المجموعھ الثانیھ) ، ص ٩و ٨کتاب الجاللة ، ص 

۴۶٣، ص ۴. الفتوحات ، ج ۴٧

٢٢٧و ٢٢۶. الفتوحات ، ص ۴٨

مواضع. زایرجة  : معرب زایجھ است. زیجھ لوحی مربع یا دایره وار است کھ برای نشان دادن۴٩

ستارگان در فکلک ساختھ می شود ، تا برای بھ دست آوردن حکم طالع و والدت وچیزھای دیگر 

بدان بنگرند . اشتقاق فارسی زایجھ از زایش بھ معنی مولد است ، سپس تعریب شده و برای استخراج



١۶٢

(م)طالع مولد وغیر آن بھ کار رفتھ است. نگاه شود بھ لغت نامھ ی دھخدا ماده ی زایجھ 

٣٠۶،ص ٢. ر.ک: الکنی و اآللقاب ، ج۵٠

۵۶. سوره ی نساء ، آیھ ی ۵١

۴٠٣، ص ۴. الفتوحات ، ج ۵٢

١۴٨، ص ١٣. الفتوحات ، ج۵٣

، (رفّص یونسی)١۶٩. فصوص الحکم ، ص ۵۴

. سجل بھ معنای طومار و دفتر ثبت است. در این جا یعنی طومار و دفتری کھ گناھان در آن ثبت ۵۵

الفتوحات المکیة ، دوره ی «. ابن عربی در جای دیگر این واژه را توضیح می دھد : نشده است

صاحب سجالت کسی است کھ ھیچ کار خوبی انجام نداده ، اما روزی۴٧٠، ص ۴جلدی ، ج ١۴

طومار از اعمال بد او ٩٩کلمھ ی الإلھ إال هللا را خالصانھ بر زبان آورده است. لذا اینکلمھ در مقابل 

قرار می گیرد ، کھ طول ھر طومار مثل فاصلھ ی میان شرق وغرب است. او جز ھمین کلمھ کار 

خوبی ندارد و این کلمھ کفھ ی اعمال خوب او را بھ تمامی سنگین می کند و طومار گناھانش از بین 

می رود . و فرد تعجب می نماید.(م)

١٨. سوره ی یونس ، آیھ ی ۵۶

٣. سوره ی زمر ، آیھ ی ۵٧

١۵۶. سوره ی اعراف ، آیھ ی ۵٨

١٠٠و ٩٩، ص ٨. الفتوحات ، ج ۵٩

ایمان فرعون و طھارت او 

. (فص موسوی)٢٠١. فصوص الحکم ، ص ١

٩١. سوره ی یونس ، آیھ ی ٢

٨۵و ٨۴. سوره ی غافر ، آیات ٣



١۶٣

٢٣٢، ص ٨. الفتوحات ، ج ۴

گناه بلکھ از سھو یعنی خطا و اشتباه نیز بھ دور. از نظر شیعھ پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ نھ تنھا از ۵

؛ امامت و رھبری ،٢٢و ٢١است . نک: کشف المراد ، ترجمھ و شرح دکتر علی شیروانی ، ص 

عدُم سھو النبی «در ھمین زمینھ کتابی دارد با عنوان» شیخ مفید. «٩٧و ٩۶شھید مطھری ، ص 

(م)». علیھ السالم

۶۶و ۶۵. الوصایا ، ص ۶

و تھدید عزیر ١٣٠، ص١٢(فص عزیری) و ر.ک: فتوحات ، ج ٢٣۴فصوص الحکم ، ص .٧

بوده است.» قدر«پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ بھ خاطر پرسش زیاد درباره ی 

١۶٣. فصوص الحکم ، ص ٨

١٣٢، ص١. الفتوحات ، ج ٩

٣۴۵؛ و الردود والنقود ، ص ١۴٠، ص١٢. ر.ک: الفتوحات ، ج ١٠

١۴۵وعھ رسائل ابن عربی(المجموعھ االولی) ، ص. مجم١١

١٧٧، ص ٣. الفتوحات ، ج ١٢

۵٧و ۵۶، ص ١٠و ج ۴۴٣–۴۴٠، ص ٧. ر.ک : الفتوحات ، ج ١٣

۴۴٣–۴۴٢، ص ٧. ھمان ، ج١۴

۴٧١، ص٧. ھمان ، ج ١۵

۴٢۵، ص ٩. الفتوحات ، ج١۶

ی حین ارتج علیھ ، یقول لھ : لَِم لَم تفتح علی،و قد سأل النبی صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم عن أب. «١٧

».ألن أبیاً کان حافظاً للقرآن الخ

).(م)۴۵٠، ص ۴.(نک : ترجمھ فتوحات ، محمد خواجوی ، ج ۴۴۶ف ص ۴. الفتوحات ، ج ١٨

١٧۴، ص ٨. الفتوحات ، ج١٩



١۶۴

و استارحت آنھا . سبت بھ معنای استراحت است و یھود شنبھ را سبت می گفت چون روز تعطیلی٢٠

بود(م)

٩١. سوره ی انعام ، آیھ ی ٢١

٩٨و ٩٩ف ص ٧. الفتوحات ، ج٢٢

. فترت فاصلھ ی زمانی میان عیسی علیھ السالم و پیامبر ما صلّی هللا علیھ وآلھ است(م)٢٣

۴٠٧و ۴٠۶. الردود و النقود ، ص ٢۴

۴٠٧و ۴٠۶.الردود النقود ، ص ٢۵

٢٧٠، ص ١٣ج . ر.ک: منھاج البراعة ، ٢۶

. چاپ مصر ، دارالعلمیة الکبری ۴٩٧، ص ٢. ر.ک: ج٢٧

٣٧٩و ٣٧٨، ص١٣. منھاج البراعة ج٢٨

فصل سوم 

پیشوایان ابن عربی و مقامات آنھا

.(م)١٩، ص ٩(ترجمھ فتوحات ، محمد خواجوی ، ج٢٧۵و ٢٧۴ف ص ١١. ر.ک: الفتوحات ، ج ١

٨. ر.ک : االسفار ، ص ٢

۴۵و ۴۴، ص ١، ج. الفتوحات ٣

. و لما شھدتھ صلّی هللا علیھ [وآلھ] و سلم فی ذلک العالم سیداً معصوم المقاصد ، محفوظ المشاھد ، ۴

منصوراً مؤیداً ، و  جمیع الرسل بین  یدیھ مطفونھ ، و أمتھ التی ھی خیر أمة علیھ ملتفون ، و مالئکظ 

لدة من األعمال بین یدیھ صافون...التسخیر من حول عرش مقامھ حافون ، و المالئکة المو

و الصدیق علی یمینھ األنفس ، و الفاروق علی یساره األقدس ، و الختم بین یدیھ قد جثا ، یخیره بحدیث 

األنثی ، و علی صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم یترجم عن الختم بلسانھ ، و ذو النورین مشتمل برداء ، األکشف 

شتراک بینی و بینھ فی الحکم ، فقال لھ السید : ھذا عدیلک و ابنک و األجلی ، فرآنی وراء الختم ، ال

».خلیلک الخ



١۶۵

).(م)٨، ص١. (ر.ک: ترجمھ ی فتوحات ، محمد خواجوی ، ج۴۵و ۴۴، ص ١الفتوحات ،  ج

٧٢. شجرة الکون ، ص ۵

(م). ابھام ، انگشت شست ، بِنَصر : انگشت دوم پس از انگشت کوچک . ِخنَصر : انگشت کوچک.۶

٧۵؛ و ر.ک : شجرة الکون ، ص ٢٩. سوره ی فتح ٧

. آبی در بھشت ، کوثر بھشتی.٨

و أوضح لی التسنیم مزاج طریقھ ، فرأیت ختم أولیاء هللا حق ، فی مقعد اإلمامة اإلحاطیة و الصدق ، . «٩

الصدیق و فکشف لی عن سر محتده ، و أمرت بتقبیل یده ، و أمرت بتقبیل یده ، و رأیتھ متدلیاً علی

...».الفاروق ، متدانیا، من الصادق المصدوق ، محاذباً لھ منجھة األذن ، قد ألفی السمع لتلقی اإلذن الخ 

١۶مجموعھ رسائل ابن عربی ، المجموعة الثالثھ ، ص 

. فأن کنت فی موقف أبی بکر الصدیق ، قلت : ما رأیت شیئاً إال رأیت هللا قبلھ ، فتکون ممن رآه قبل ١٠

زوال ، فالحکم للماضی ، وأنت بالحال فی أول الشھر ، وذلک الیوم ھو أولھ . و إن کنت عثمانی المشھد ال

...».، أو صاحب دلیل فکٍر ، فتقول : ما رأیت شیئاً إال رأیت هللا بعده ...الخ 

)٢٧١، ص ۵. (بر گرفتھ از ترجمھ ی فتوحات ، محمد خواجوی ، ج١٢٨، ص ٩. الفتوحات ، ج١١

١٨۴، ص ١١ر.ک: الفتوحات ، ج.١٢

١٨٨، ص ٢. ھمان ، ج١٣

فصل چھارم 

٣٠٨و ٣٠٧، ص ٣. الفتوحات ، ج١

. َعلَم ، پرچم .٢

. مراد ایناست کھ در مقابل این مصیبت دجار ضعف زنانھ شد چرا کھ گریھ بر زنان چیره می گردد و ٣

دچار ضعف می گردند.

١۴۴. سوره ی آل عمران ، آیھ ی ۴

٣٠ریھ ی زمر ، آیھ ی . سو۵



١۶۶

رضی هللا عن الصدیق األکبر ، صاحب السر ، العلم األزھر ، فی قیامھ علی منبر الطرفاء ، یوم . «۶

الداھیة الدھیاء ، بموت سید األنبیاء ، أمین األمناء و علم االھتداء ، و قد ذھل من کان عندنا أقوی األقویاء ، 

، علی مذھب السیدة الحمیراء ، لما کان یظھر علیھ من شد و صار الرفیق األسیف » فما ظنک بالضعفاء

من کان یعبد محمداً فإن «التلھف والبکاء ، فکان أضعفھم عیناً ، و أقواھم فی صمیم السوبداء ، فقال : 

و ما محمد إال «ثم تال استشھاداً علی مقالتھ الزھراء» 

إنک مسیت و إنھم «إلی آخر األیة الغراء ، ثم تالھا بقولھ جل ثناؤه : » قد خلت من قبلھ الرسلرسول 

» میتون

وم فقد صاحب رسالتھ ، ففتح ورسولھ ، فملکھ مفاتیح التابوت. فمن غیرتھ علیھ و أمانتھ ، إخاؤه إیاه إلی ی

تابوت . فمنغیرتھ علیھ و أمانتھ ، إخفاؤه إیاه إلی یوم فقد صاحب رسالتھ ، ففتح تبوت صدر ه ، و أیدی 

ذلک من حین ملک المفتاح ، و رسم دیوان الممالک ، و إنما کان ینتظر ، ولم یزل الصدیق مفتوحاً لھ قبل

رحلة السید صلِّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم إلی حضرة المحبوب ، الرفیق األعلی ، المالک ... فحاله بزینتھ ، 

ی لما شارکھ فی نوره و طینتھ ، ثم سلک فی الھین و اللین علی مدرجتھ ، لما دعی لھ أن یکون معھ و ف

درجتھ ، ثم أبان لھ برھان الموافقة بما ذکره عن نفسھ صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم و عنھ إلی المقام ن 

المسابقة ... فسبق 

النبی صلی هللا علیھ [وآلھ] وسلم الصدیق ، و لذلک قیل لھ ھناک. قف إن رب یصلی بصوت عتیق . 

، و لمعت فی علیة ھذا الوجھ بوارق فاستأنس وحن  ، من جھة إحساس البدن. و قد اتضحت اسرار 

».األنوار

١۵١و ١۵٠مجموعھ رسائل ابن عربی (مجموعھ ی اول) ، ص 

٢١٧، ص۴. الفتوحات ، ج٧

٣. رسائل ابن عربی ، کتاب فناء ص ٨

١۵٧، ص٣. الفتوحات ، ج٩

١۵٧، ص ٣. الفتوحات ، ج١٠

۶٧، ص ۵. ھمان ، ج ١١

٣٩٨وعة الثانیة) ، ص . مجموعھ رسائل ابن عربی (المجم١٢

.۴٢٩و ۴٢٨و ر.ک : فتوحات ، ص ۵٢٩. مجموعھ رسائل ابن عربی (المجموعة االولی) ، ص ١٣



١۶٧

در رسائل ابن عربی١١و ١٠، و ر.ک: کتابی األسفار ، ص ٨۵، ص ٢. ر.ک : الفتوحات ، ج١۴

. ظاھراً بھ ضم عنی و سکون الم.١۵

١٨الثالثھ) ، ص . مجموعھ رسائل ابن عربی (المجموعھ ١۶

٢١. ھمان ، ص ١٧

٢۶. ھمان ، ص ١٨

. ھمان ١٩

۴٩- ۴۵، ص۴ج» الصحیح من سیرة النبی االعظم  صلّی هللا علیھ وآلھ«. منابع این حدیث را در ٢٠

بجویید.

واعلم یا بنی ، أن القلب إذا تحقق باألسرار المکتتمة التی حصلت فی منزل األنبیاء ، أدخلھ هللا . «٢١

نھ وتعالی من الحضرات اإللھیة ستمائة حضرة ، و ستة و عشرین حضرة ، إال أبا بکر الصدیق سبحا

(رضی هللا عنھ) ، فإنھ أدخلھ هللا سبحانھ و تعالی فی ھذا المقام ستمائة حضرة وخمساً وعشرین حضرة . و 

نا السادسة أما السادسة و العشرون ، فھی لھ حضرة العزة خاصة . ونحن لنا حضرة العزة ، وھی ل

والعشرون ، غیر أن ھذه الحضرة العزیة التی لنا متفاضلة بیننا ، وما بھا علی الکمال إال الصدیق األکبر 

(رضی هللا عنھ) ، و وجودھا کمال فی حقنا ، أن النبی صلی هللا علیھ[وآلھ] وسلم لھ فی ھذه الحضرة 

و ھو الکمال فی حقھ. والخامسة و ستماثة حضرة و أربع و عشرون حضرة ، ینقص عن الصدیق بدرجة 

العشرون لھ حضرة القرب الکلی . و غیره من األنبیاء ، لیس مثلھ ھذا المقام ، أعطاه هللا تعالی فی کل 

...».حضرة سراً ، ال یجده فی حضرة أخری ، بعضھا أرفع منبعض ، علی التفاضل الذی بینالحضرات 

٣۵٢، ص مجموعھ رسائل ابن عربی ، المجموعھ الثالثھ 

١٩. سوره ی حدید ، آیھ ی ٢٢

٣٩٨، ص ١١و الفتوحات ، ج ۶. کتاب القربھ ، ص ٢٣

از چاپ دارالکتب المصریھ در مصر.(ر.ک : ٢۵، ص ٢و ج ٣٩٨، ص ١١. الفتوحات ، ج٢۴

).(م)٨٨ص ۶ترجمھ فتوحات ، محمد خواجوی ، ج

١٧١-١۶٩. اإلثنا عشریة ، ص ٢۵

٣٩۵، ص ١. الفتوحات ، ج٢۶



١۶٨

١۵۵و ١۵۴، ص ۴؛ الدّر المنثور ، ج٣٠و ٢٩، ص٢. ر.ک : المواھب اللدنیة ، ج ٢٧

٨٣؛ ینابیع المودة ، ص ٣٧. ر.ک: المناقب خوارزمی ، ص ٢٨

۴٢. سوره ی توبھ ، آیھ ی ٢٩

٣۶٠و ٣۵٩، ص ٢. الفتوحات ، ج ٣٠

١٢۵. سوره ی نساء ، آیھ ی ٣١

٣٧۴و ٣٧١، ص١١. ر.ک : الفتوحات ، ج٣٢

۴۴٢، ص ١٠. ر.ک: الفتوحات ، ج٣٣

١٢١. ر.ک: مجموعة رسائل ابن عربی (المجموعة األولی) ، ص ٣۴

فصل پنجم 

عمر بن خطاب ولی معصوم!

٣۶٩-٣۶۶، ص٣. الفتوحات ، ج١

١٣٨. مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعھ االولی) ، ص ٢

۶٧. الوصایا ، ص ٣

٢۵٢، ص ٣. الفتوحات ، ج ۴

؛ ٢۵، ص ٣؛ شرح نھج البالغھ ، ج١٨٠؛ بحاراالنوار ، ج ٢٣٩، ۴. ر.ک : طبقات ابن سعد ، ج ۵

و منابع دیگر ٢٩٣، ص ٢الدر المنثور ، ج

١٨٣، ص ٢. کشف الخفاء ، ج ۶

٢٠. سوره ی أحقاف ، آیھ ی ٧

. بھ نظر من این تعبیر مستحدث است و گمان نکنم ابن عربی آن را گفتھ باشد.٨

١۴٢و ١۴١. مجموعة رسائل ابن عربی ، (المجموعة  االولی) ، ص ٩

٧۵. سوره ی بقره ، آیھ ی ١٠



١۶٩

٢٠.سوره ی احقاف ، آیھ ی ١١

٩٨، ص ۶. ر.ک: الغدیر ، ج١٢

».نوادر األثر فی علم عَمر«باب ۶. برای اطالع بیشتر ر.ک: الغدیر ، ج١٣

١۵۵و ١۵۴، ص. مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعة االولی) ١۴

١۵٧. ھمان ، ص ١۵

. این کالم موال امیرالمؤمنین علیھ السالم است کھ ابن عربی بھ عمر نسبت می دھد.١۶

٢٠۵. مجموعة رسائل ابن عربی (المجموعة االولی) ، ص ١٧

٣٢٢، ص ١٢. الفتوحات ، ج ١٨

٣٧۶، ص ١١. ھمان ، ج١٩

٢٣۶، ص ١٢. ر.ک: الفتوحات ،ج ٢٠

نھا : أن یکون صاحب ھذا المقام محدثاً ، وال یری من یحدثھ من جھة ھذه الحضرة ، فإن رآه و م. «... ٢١

فمن جھة حضرة تحققھ بالبصر ، فلیحقک السماع بدجة المحدثین ، و یھتف بک ، و تسمع الخطاب ، إما 

و آخبرنی غیر بدیھاً ، و إما جواباً عن سؤال منک ، ورد السالم علیک . و قد شاھد ھذه األمور کلھا . 

واحد عن أبی العباس الخشاب رضی هللا عنھ (کذا) : أنھ کان محدثاً اشتھر عنھ ھذا ... ومن ھذا الباب 

سماع ساربة صوت عمر من المدینة ، و بینھما أیا ، فکل کرامة یکون خطاب فیھا ، فھی من ھذا  

».الباب...

١٩٧مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعة الثالثة) ، ص 

. مسلمین در کمین سپاه ایران ١٧٣؛ و الھدایھ الکبری ، ص ١٨-١۵، ص ٢. مدینھ المعاجز ، ج ٢٢

بودند و اسالم در معرض شکست بود لذا صدای عمر ، بھ مدد علیھ السالم بھ گوش مسلمین رسید و آھا 

بھ کوه پناه بردند.(م)

۵۴. الوصایا ، ص ٢٣

٢۵٣، ص ٣. الفتوحات ، ج ٢۴

١۵٩و ر.ک: ھمان ، ص ٨٧و ٨۶الحکم ، ص . فصوص ٢۵



١٧٠

١۶٢، ص ٧. الفتوحات ، ج٢۶

۵٨، ص ١. ھمان ، ج٢٧

فصل ششم 

شخصیت ھایی کھ ابن عربی آنھا را تا حد تقدیس بزرگ می دارد

١٧١و ١٧٠؛ و نیز ر.ک: اإلثنا عشریة ، ص ٢٧۵و ٢٧۴، ص ١١. الفتوحات ، ج١

٣٨۴و ٣٨٢، ص ٣. الفتوحات ، ج٢

٣١١مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعة الثانیة) ، ص . ٣

٢۶. سوره ی نور ، آیھ ی ۴

٢٢١. فصوص الحکم ، ص ۵

١٠. ر.ک: الفتوحات ، ج۶

۴۶٨، ص ١٣. ر.ک : الفتوحات ؟، ج٧

٧٧، ص ٩. الفتوحات ، ج ٨

۴٩، ص ۶. الفتوحات ، ج٩

۴٩، ص ۶. الفتوحات ، ج١٠

٣۶٢، ص ١١. ر.ک: الفتوحات ، ج١١

٨٠و ٧٩، ص ۴. الفتوحات ، ج١٢

، ص ٣.(ر.ک: ترجمھ ی فتوحات ، محمد خواجوی ، ج ٨۴و ٨٣، ص ۴. الفتوحات ، ج ١٣

).(م)١١٩

٨۴و ٨٣، ص ۴. الفتوحات ، ج ١۴

٣٩۶، ص ٢. الفتوحات ، ج ١۵

۴٩٢و ۴٩١، ص ١٣. ھمان ، ج ١۶



١٧١

فصل ھفتم 

نکوھش یا ستایش

از چاپ دارالکتب العلمیة الکبری در ٧٣۴، ص ١و ج١٢١و ١٢٠، ص ١١. ر.ک : الفتوحات ، ج١

مصر 

».و یؤثرون علی أنفسھم و لو کان بھم خصاصة: «٩. سوره ی حشر ، آیھ ی ٢

۴. سوره ی تحریم ، آیھ ی ٣

إن من العلم کھیئة المکنون ال یعلمھ إال اھل المعرفة ب«. پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ می فرماید : ۴

نوعی از علم ھست کھ مانند ھیئت پنھان است وآن را جز صاحبان معرفت بھ خدا نمی دانند. ر.ک: 

.(م)٣١١، ص ٢ترجمھ فتوحات ،محمد خواجوی ، ج 

٨٠. سوره ی ھود ، آیھ ی ۵

۴. سوره ی احزاب ، آیھ ی ۶

١۵٢و ١۵١، ص ٣. الفتوحات ، ج٧

۴۵٨، ص٧. الفتوحات ، ج٨

۴٣٨و ر.ک: رسائل ابن عربی ، (المجموعھ الثانیة)ص ٣٨٢ص ١١و ج ۶۴، ص ۵، ج. الفتوحات ٩

١۴۴. آل عمران ، آیھ ی ٩

١٣٠. مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعھ االولی) ، ص ١٠

۶٢. سوره ی شعراء ، آیھ ی ١١

۴٨٩و ۴٨٨. مجموعة رسائل ابن عربی (المجموعة الثانیة) ، ص ١٢

۴٠آیھ ی . سوره ی توبھ ،١٣

داللت بر ضعف ابوبکر دارد ، چگونھ می شود کسی » ال تحزن«. در این باره باید گفت کھ عبارت ١۴

أال إن أولیاء «با پیامبر صلّی هللا علیھ وآلھ باشد وافسرده و محزون باشد؟ حال آنکھ خداوند می فرماید : 

آگاه باشید اولیاء خدا نھ می ھراسند و نھ ] : ٢۶[سوره ی یونس ، آیھ ی » هللا ال خوف علیھم و ال یحزنون



١٧٢

محزون می گردند. برای تفصیل ر.ک: شب ھای پیشاور نوشتھ ی سلطان الواعظین شیرازی ، شب پنجنم 

.(م)٣١٣و ٣١٢، ص 

۴٠. سوره ی توبھ ، آیھ ی ١۶

۶٢. سوره ی شعراء ، آیھ ی ١۶

غیب الملکوتی ، و ترتیب النقطتین الواحدة وھو ال» واللیل یسر«و معناه الباطن الجبروتی » والفجر. «١٧

مما تلی .. و الثانیة مما تلی األلف . والمیم ھو رمز وجود العالم الذی وجد فھیم . والنقطة التی تلیھ أی تلی 

المیم ، أبوبکر رضی هللا عنھ. و النقطة التی تلی األلف محمد صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلم. و قد تقببت الیاء 

إذ ھما فی الغار إذ یقول لصاحبھ ال «ی علی النقطتین ، أی علی محمد و أبی  بکر ، کالغار ،  علیھما ، أ

فإنھ ، أی أبوبکر ، واقف مع صدقھ ، و محمد علیھ السالم واقف مع الحق ، فی الحال » تحزن إن هللا معنا

اء و اإللحاح ، و ابوبکر الذی ھو علیھ فی ذلک الوقت ... فھو الحکم کفعلھ علیھ السالم یوم بدر فی الدع

عن ذلک صاح ، فإن الحکیم ھو الذی یوفی المواطن حقھا. ولما لم یصح اجتماع صادیقین معاً ، لذلک لم 

یقم أبو بکر فی حال النبی صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم ، و ثبت مع صدقھ ، فلو فقد النبی فی ذلک الموطن ، 

المقام الذی اقیم فیھ رسول هللا ، ألنھ لیس ثم أعلی منھ یحجبھ وحضره ابوبکر ، لقام فی ذلک المقام الذی 

عن ذلک ، فھو رضی هللا عنھ صادق ذلک  المقام الذی الوقت و حکیمھ ، و ما سواء تحت حکمھ ... فلما 

نظر نقطة ابی بکر إلی لطالببین أثرھما اسف علیھ ، ای علمی النبی ، فأظھر الشدة ، و غلب الصدق ، و 

کما أخبرتنا ... و إن جعل منازع : ان » إن هللا معنا«ألثر ذلک األسف علی النبی ، » تحزنال «قال : 

محمداً ھو القائل لم نبال ، لما کان مقامھ صلّی هللا علیھ [وآلھ] وسلم الجمع و التفرقة معاً ، و علم من أبی 

ال تحزن إن هللا «قیامة : قال : بکر األسف ، و نظر إلی األلف ، فتأید ، و علم أن أمره مستمر إلی یوم ال

، شھود » ما رأیت شیئاً إال رأیت هللا قبلھ«و ھذا أشرف مقام ینتھی إلیھ الذی ھو تقدم هللا علیک : » معنا

و ھو قولھ یخر عن ربھ »  من عرف نفسھ عرب ربھ«بکری ، وراثة محمدیة ... وخاطب الرسول الناس 

الة عندنا إنما کانت ألبی بکر رضی هللا عنھ. و یؤیدنا قول و المق» کال إن معی ربی سیھدین«تعالی : 

النبی صلّی هللا علیھ[وآلھ] وسلم: لو کنت متخذاً خلیالً ال تخذت أبابکر خلیالً . فالنبی لیس بمصاحب ، و 

».بعضھم أصحاب بعض ، و ھم لھ أنصار و أعون ، فافھم إشارتنا تھد إلی سواء السبیل

-٣٩، ص ٢. (برگرفتھ از ترجمھ فتوحات ف محمد خواجوی ، ج١٨٠،١٨١، ص ٢الفتوحات ، ج
.(م)۴١

١۵٢و ١۵١، ص ٧. الفتوحات ، ج ١٨

١٢٨، ص ۶. الفتوحات ، ج ١٩



١٧٣

٢۶٩، ص٨. ھمان ، ج ٢٠

٧٧. سوره ی توبھ ، آیھ ی ٢١

١٩۵و ١٩۴، ص٨. الفتوحات ، ج ٢٢

٢٣٠. سوره ی بقره ، آیھ ی ٢٣

، چاپ دار الکتب العربیة ۵۵٢، ص ۴و فتوحات ، ج ٣۵۴-٣۵٢ص . ر.ک: روح مجرد ، ٢۴

٢٧۵و ٢٧۴ص  » الوصایا«الکبری در مصر ؛ کتاب 

١٢٧. مجموعھ رسائل ابن عربی (المجموعھ االولی) ، ص ٢۵

. ھمان ٢۶

١٣٠و ١٢٩و ١٢٨. مجموعھ رسائل ابن عربی ، (المجموعھ االولی) ، ص ٢٧

٢٠. سوره ی أحقاف ، آیھ ی ٢٨

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

نابع مورد استفاده ی مؤلفم

القرآن الکریم 

. إثباة الھداة ، شیخ حر عاملی ١

. اإلثنا عشریھ ، شیخ حر عاملی ٢

ی ، وزارة التربیة التونسیة. اإلجتھاد و التجدید فی التشریع اإلسالم٣

. اإلحتجاج ، طبرسی۴

. االربعین ، شیخ بھایی۵



١٧۴

. االرشاد ، شیخ مفید ۶

.االسراء الی مقام االسری ، ابن عربی  ٧

. االسفار ، ابن عربی ٨

. االعالم باشارات اھل االلھام ، ابن عربی٩

. االعالم ، زرکی ١٠

. انساب االشراف١١

بالذری. اوائل المقاالت ،١٢

. االیضاح ، فضل بن شاذان االزدی ١٣

. بحاراالنوار ، عالمھ مجلسی ، چاپ بیروت١۴

. البدایة و النھایة ، ابن اثیر ١۵

. البدأ والتاریخ ، مقدسی١۶

. بشارة الشیعة ، فیض کاشانی ١٧

. بھیج الصباعة ، ُتستری١٨

. تاریخ االسالم١٩

. تاریخ االمم و الملوک ، طبری٢٠

تاریخ الخمیس ، دیار بکری.٢١

. تاریخ حصر االجتھاد ، شیخ آغا بزرگ تھرانی ٢٢

. تذکرة الخواص ، ابن جوزی ٢٣

. تفسیر المیزان ، عالمھ ی طباطبایی ٢۴

. التوحید ، شیخ صدوق٢۵

. حق الیقین٢۶



١٧۵

. الدر المنثور ، سیوطی ٢٧

. دالئل الصدق ، محمد حسن مظفر ٢٨

بزرگ طھرانی. الذریعھ ، شیخ آغا٢٩

. الردود و النقود ، شیخ ابراھیم آل عرفات قطینی٣٠

. الروح المجرد ، عالمھ تھرانی٣١

. روضات الجنات ، خوانساری٣٢

. سرالعالمین، غزالی ٣٣

. السیرة الحلبیھ ، حلبی٣۴

. شجرة الکون ، ابن عربی٣۵

. شرح مناقب محی الدین ابن عربی ، موسوی خلخالی٣۶

البالغھ ، ابن ابی الحدید. شرح نھج٣٧

. صحیح بخاری ٣٨

. صحیح مسلم٣٩

عالمھ جعفر مرتضی عاملی . الصحیح من سیرة النبی االعظم صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم ، ۴٠

. الصراط المستقیم ، زین الدین علی بن یونس عاملی۴١

. الصواعق المحرقھ ، ابن حجر ھیتمی ۴٢

. الطبقات الکبری ، ابن سعد۴٣

. الطرائف ، سید بن طاووس۴۴

. العبر و دیوان المبتدا و الخبر ، ابن خلدون ۴۵

. العرفان ، شھید مرتضی مطھری۴۶

. عمدة القاری ، بدالدین عینی حنفی۴٧



١٧۶

. الغدیر ، عالمھ امینی۴٨

. الغیبة ، نعمانی۴٩

. فتح الباری ، عقالنی۵٠

مان یحیی. الفتوحات المکیة ، بتحقیق ابراھیم مدکور و عث۵١

. الفتوحات المکیة ، بیروت ، دارالصادر۵٢

. فصوص الحکم ، ابن عربی۵٣

. فقھ السنة ، شیخ سید سابق۵۴

. الفھرست ، شیخ طوسی ۵۵

. قاموس ، الرجال ، ُتستری۵۶

. الکافی ، شیخ کلینی۵٧

. کتاب الجاللة ، ابن عربی۵٨

. کتاب القریة ، ابن عربی۵٩

ونی. کشف الخفاء ، العجل۶٠

. کشف المحجة ، سید بن طاووس ۶١

. کفایة الطالب ، گنجی شافعی ۶٢

. کلمات مکنونة ، فیض کاشانی۶٣

. کنز العمال ، مّتقی ھندی۶۴

. الکنی و االلقاب ، شیخ عباس قمی۶۵

. لطائف المنن واالخالق ، شعرانی۶۶

بن طاووس . اللھوف ، سید ۶٧

. مجالس المؤمنین ، نور هللا تستری۶٨



١٧٧

. مجموعھ رسائل ابن عربی ۶٩

. المحاضرات ، ابن عربی ٧٠

. محاضرة االبرار و مسامرة االخبار٧١

. مدینة المعاجز ، سید ھاشم بحرانی٧٢

. المراجعات ، عالم شرف الدین ٧٣

. مستدرک سفینة البحار ، شیخ علی نمازی ٧۴

. مسند احمد بن حنبل٧۵

. المصنف ، صنعانی ٧۶

حل ، شھرستانی . الملل و الن٧٧

. مناقب آل ابی طالب علیھ السالم ، ابن شھر آشوب ٧٨

. منتھی المطلب ، عالمھ حلّی٧٩

. منھاج البراعة ، عّالمھ خویی٨٠

. المواھب اللدنیة ، قطالنی ٨١

. النص و االجتھاد ، عالمھ شرف الدین ٨٢

. نھج الحق ، عالمھ حلّی ٨٣

. الوصایا ، ابن عربی٨۴

ة الکبری ، حسین حمدان خصیبی . الھدای٨۵

. ینابیع المودة ، قندوزی حنفی٨۶

. الیواقیت و الجواھر ، شعرانی٨٧

منابع مورد استفاده ی مترجم 

قرآن کریم 



١٧٨

.١٣٨٧. آشنایی با علوم اسالمی : فلسفھ ، عرفان ، رضا برنجکار ، تھران ، سمت ، ١

.١٣۶۴. امامت و رھبری ، شھید مطھری ، قم ، صدرا ، ٢

. انسان و سرنوشت ، استاد مطھری.٣

.١٣٧٠. بیست گفتار ، شھید مطھری ، قم صدرا ، ۴

، بنیاد علمی و فکری عالمھ طباطبایی.۴. ترجمھ تفسیر المیزان ، ج۵

. ترجمھ ی فتوحات مکیھ ، محمد خواجوی ، تھران : انتشارات مولی.۶

.١٣۵٩تھران ، سپھر ، . تماشاگھ راز (عرفان حافظ) ، استاد شھید مطھری ، ٧

ھـ.١۴٠٩. تنزیھ االنبیاء ، الشریف المرتضی ، بیروت ، داراالضواء ، ٨

. تنزیھ االنبیاء ، پژوھشی قرآنی درباره ی عمصت پیامبران و امامان ، سید مرتضی علم الھدی ، ٩

.١٣٧٧ترجمھ ی امیر سلمانی رحیمی ، مشھد آستان قدس رضوی ، شرکت بھ نشر ، 

االمامیة ، آیت هللا محمد باقر میانجی ، ترجمھ ی محمد بیابانی اسکویی و سد بھلول سجادی ، . توحید ١٠

.١٣٧٨تھران ، مؤسسھ نبأ ،  

. جبر و تفویض و اختیار و قضا و قدر ، عالمھ سید مرتضی عسکری ، ترجمھ ی محمد جواد کرمی ١١

.١٣٧٧، تھران مجمع علمی اسالمی ، 

.١٣٨۶مد باقر مجلسی ، تھران ، مؤسسھ انتشاراتی امام عصر علیھ السالم ، . حق الیقین ، عالمھ مح١٢

. حیاة القلوب (تاریخ پیامبران صلّی هللا علیھ وآلھ وسلم) ، عالمھ مجلسی ، تحقیق سید علی امامیان ، ١٣

.١٣٧۶، قم ، سرور ، ١ج 

راھیم زکی خورشید ، عبدالحمید . دائرة المعارف االسالمیة ، یصدرھا بالعربیة : احمد الشتاوی ، اب١۴

یونس.

، ۴، ج» ابن عربی«. دائرة المعارف بزرگ اسالمی ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ، مقالھ ی ١۵

.١٣٧٧تھران : 

؛ ترجمھ ی دکرت گل بابا سعیدی ، تھران : نشر طریق.» شجرة الکون«. درخت ھستی ؛ ترجمھ ١۶



١٧٩

. دفتر تبلیغاتی اسالمی ، ١٣٨۶ین رخشاد ، قم سماء قلم ، . در محضر عالمھ طباطبایی ، محمد حس١٧

١٣٧٧.

ھـ.١۴٢٩. روح مجرد ، عالمھ محمد حسین حسینی طھرانی ، مشھد ، انتشارات عالمھ طباطبایی ، ١٨

.١٣٨٩. شبھای پیشاور ، سلطان الواعظین شیرازی ، قم ، بلند آسمان ، ١٩

حقیق حسن زاده آملی ، قم : دفتر تبیلغیات اسالمی ، . شرح فصوص الحکم ، تاج الدین خوارزمی ، ت٢٠

١٣٧٧.

. عیون أخبار الرضا علیھ السالم ، ترجمھ ی غفاری و مستفید ، نشر صدوق.٢١

جلدی) ، بیرووت : دار صادر .۴. الفتوحات المکیة ، ابن عربی (دو ری ٢٢

ھـ.١۴٠۵جلدی) ، تحقیق عثمان یحیی ، مصر : ١۴. الفتوحات المکیة ، (٢٣

. فصوص الحکم ، ابن عربی ؛ درآمد ، برگردان ، توضیح و تحلیل از محمد علی موحد و صمد موحد ٢۴

.١٣٨۵؛ تھران : نشر کارنامھ ، 

.١٣٨۶. کشف المراد ، ترجمھ و توضیح : د. علی شیروانی ، قم: مؤسسھ انتشارات دارالعلم ، ٢۵

.١٣٨۵را ، ، شھید مطھری ، قم ، صد٢. کلیات علوم اسالمی ج٢۶

. لغت نامھ ی دھخدا ، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شھیدی ، تھران ، مؤسسھ ی ٢٧

ش.١٣٧٧انتشارات و چاپ دانشگاه تھران ، 

ھـ.١۴٢٧. النص و االجتھاد ، عبدالحسن شرف الدین موسوی العاملی ، تھران ، انتشارات اسوه ، ٢٨


