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  چکیده

از ابتدا کتابت قرآن و حدیث . اي دیرینه دارد اخذ و اقتباس در فرهنگ اسالمی سابقه

اي بوده، ولی این رعایت امانت در نقل آثار دیگر  گیرانه تابع قواعد خاص و سخت

رود که  این عدم رعایت امانت گاه تا جایی پیش می. است  چندان مورد اعتنا نبوده

هاي این موارد  نمونه. توان نام سرقت ادبی یا انتحال را بر آن گذاشت درستی می به

عدم رعایت امانت در نقل مطلب . ها گذشت اعتنا از کنار آن توان بی چنانند که نمی

الدین دبیر  همیشه در مظان سرقت ادبی نیست، چنان که در شمایل االتقیاي رکن

بینیم که نام  کاشانی، عارف چشتی و نویسندة اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم می

یراتی در مأخذ ایجاد کند، اما چنان تغیاثر و صاحب اثر مطالب منقول را ذکر می

در این مقاله . دهد اساساً رعایت امانت در روش او جایی ندارد کند که نشان می می

ارتباط این مسئله با سنت  ،هایی قابل تأمل دادن نمونه است با نشان  سعی شده

شفاهی، مبانی اعتقادي و چگونگی تلقی امروزي از آن بررسی شود و در ضمن 

نخستین اثري است  کتاباین  .در تاریخ تصوف نشان داده شواهمیت شمایل االتقیا د

ثار آبه ، که در آن پس از گذشت بیش از دویست سال از مرگ عین القضات همدانی

   .و افکار او به دیده قبول استشهاد شده است

  

اخذ و اقتباس، سرقت ادبی، شمایل االتقیا، تمهیدات عین : هاي کلیديواژه

  اخالق علمی، کتابت قرآن و حدیثالقضات، سنت شفاهی، 

  

mmusani@ut.ac.ir:نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسئول



2/سنت اخذ و اقتباس و شمایل االتقیاي رکن الدین دبیر کاشانی

  مقدمه 

عنوان سنت اخذ و اقتباس در  توان از آن به چه که می براي نگاهی گذرا و شامل به آن

که بدانیم پیش از  براي این. تمدن اسالمی یاد کرد قاعدتاً باید به صدر اسالم بازگردیم

، کتابت در چه سطحی رواج داشته است، اسناد معتبري در دست العرب ةجزیراسالم در 

ها نیز  شناسیم معلّقات است که در اصالت آن چه از مکتوبات این دوره می آن. نداریم

 ،1985طه حسین، (اند هاي بعد دانستهها را مربوط به دوره اند و مجموعۀ آنتشکیک کرده

  ).68-55 :5ج 

. اند و لزوم کتابت وحی، افرادي به این امر مبادرت کرده )ص(رپس از بعثت پیامب

دار کتابت براي  بی بن کعب نخستین کسی است که درمدینه عهدهاُ«: گوید میقرطبی 

کتابت در میان عرب کمتر «: گوید میبن سعد ا .)50: 1ج ، 2002قرطبی، (» شد )ص(رپیامب

 فتهگرفرا کعب از جمله کسانی بود که در آن دوره کتابت راوجود داشت و ابی بن 

قرآن  )ص(مابی بن کعب کسی است که پیامبر اکر.)59: 2، قسمت 3، ج 1940واقدي، (» بود 

اخیر قرآن  ۀاو از جمله کسانی است که در عرض .طورکامل بر وي عرضه کرد را به

داشت، بدین جهت در دوران یکسان کردن مصاحف در عهد عثمان سرپرستی  حضور

آمد، با نظر ابی،  بود و هرگاه در مواردي اختالف پیش می  به او واگذار شدهجمع 

بن ثابت در مدینه در همسایگی  زید .)30 :1985سجستانی،  ←( شد برطرف میمشکل 

نیاز به  )ص(ردر ابتداي امر هرگاه پیامب .دانست او نوشتن می .خانه داشت )ص(رپیامب

فرستاد تا براي او کتابت  نوشتن داشت و ابی بن کعب حاضر نبود، به دنبال زید می

براي بن ثابت بیش از دیگر اصحاب،  زید .رفته رفته کتابت او هم رسمیت یافت .کند

قرطبی،  ؛79 :1ج  ،1996ابن اثیر، ( کرد نگاري می بود و بیشتر نامه )ص(رمالزم پیامبنوشتن 

ترین کاتبان  عمده .)115 :2، قسمت 2ج ، واقدي ؛7 :1985، سجستانی ←نیز  و 50 :1ج ، 2002

بن ثابت بودند و دیگر کاتبان وحی، در  طالب، ابی بن کعب و زید وحی، علی بن ابی

  .مرتبه دوم قرار داشتند

بن عوام، خالد بیر کردند، خلفاي ثالثه، زکتابت می )ص(ر براي پیامب از جمله کاتبان، که احیاناً

بن ولید، عبداللّه بن  بن حضرمی، خالدء سیدي، عالاُ ۀبن العاص، حنظل سعید و ابان دو فرزند

بن العاص، معاویه بن  بن شعبه، عمرو ةسلول، مغیر بن مسلمه، عبداللّه بن ابی رواحه، محمد
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              رحبیل بن حسنه بودندش فاطمه و ب بن ابییسفیان، جهیم بن صلت، معیق ابی

  ). 79ـ80: 1ج ، 1996، اثیرابن(

 این افراد از جمله کسانی بودند که در میان عرب آن روز باسواد بودند و ظاهراً

گاه حضرت براي نوشتن از  دانستند و در مواقع ضرورت گاه و بی نوشتن و خواندن می

ابن  .و ابن ارقم بودند یادشدهکرد، ولی کاتبان رسمی سه نفر  آنان استفاده می

  : گوید میالحدید  ابی

بن ارقم بودند  زید بن ثابت و و زید )ع(یاند که کاتبان وحی، عل نویسان نوشته محققان و سیره

هاي مورد نیاز مردم  را به سران، نوشته )ص(رهاي پیامب بن ربیع تمیمی و معاویه، نامه حنظلةو 

  ).338 :1ج  ،1965الحدید،  ابن ابی( نوشتند اموال و صدقات را میفهرست چنین  و هم

  :است  از واقدي آوردهنقل  بهکتاب فتوح البلدان  ۀبالذري در خاتم 

بن  طالب، عمر علی بن ابی: دانستند هنگام ظهور اسالم، در میان قریش، هفده نفر نوشتن می 

 يفةابوحذسفیان،  بن عبیداللّه، یزید بن ابیطلحة بن جراح،  ةالخطاب، عثمان بن عفان، ابوعبید

بن عبداالسد  سلمةابو ،)برادر سهیل بن عمرو عامري(، حاطب بن عمرو ربيعةبن  عتبةبن 

بن سعید، عبداللّه بن سعد بن  بن العاص بن امیه، برادرش خالد مخزومی، ابان بن سعید

سفیان و جهیم بن صلت و  بن ابی معاويةي، ابوسفیان بن حرب، سرح، حویطب بن عبدالعزّ ابی

  ). 580 :1956بالذري، ( بن حضرمیء عال :از وابستگان قریش

و کساد بازار کتابت را دریافت، توان رونق  هرچند از این اسناد و مدارك نمی

 )ص(رکه در حیات پیامب از قبیل این ،خوردها به چشم می هاي قابل تأملی در آن نکته

چرا که در کتب اولیۀ  ،اند هاي پیامبر منحصر کرده بوده اهللا و احیاناً نامه نوشتن را به کالم

دیده ) حدیث(حدیث احتجاجات فراوانی در باب جواز و منع نوشتن سخنان پیامبر 

   ).182-183: 1984شهرزوري، (شود که مخالفان و موافقان جدي داشت  می

اند و  ظاهراً سنت شفاهی خصوصاً در مقولۀ اوراد و ادعیۀ دینی که آهنگین نیز بوده

اند یا  ها را از پدران و مادران خود شنیده بودهکه قصهسرایی کهنساالن  نیز قصه

اي براي رشد و توسعۀ  اند زمینهخوانده شعرخوانی شاعران و راویان که همه از حافظه می

یکى از کردن عرب صدر اسالم، حفظ ۀ در جامع. گذاشت خواندن و نوشتن باقی نمی

  ). 268: 9ج ، 1993على، (هاى آموزش و انتقال دانش بود  ترین شیوه مهم
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اي ظریف است و  در همین صدر اسالم نظر مخالفان کتابت حدیث مبتنی بر نکته 

که باید مراقب بود تا  اهللا با سخنان پیامبر است؛ یعنی این آن هراس از التباس کالم

وجود نیاید  اهللا به وجه کمترین امکانی براي تحریف خواسته و ناخواسته در کالم هیچ به

شدت برخورد و براى نابودى  در برخى موارد با کتابت حدیث به ).183: 1984ي، شهرزور(

صرفاً اى نیز از کتابت حدیث  عده .)39-40 :1974خطیب بغدادى، (شد  مکتوبات اقدام می

را ها  نوشتهخاطر سپردن آن،  کردند و پس از به براى تثبیت محفوظات خود استفاده می

نفع موافقان کتابت  البته با گذشت زمان اوضاع به .)149: تابی ،یحصبی(دند بر از بین می

حدیث پیش رفت و خواندن و نوشتن حدیث پس از قرن دوم رواجی در خور یافت، اما 

از  یکردن اسانید، رجال و متون حدیث و حفظشد  میتکیه کردن چنان بر حفظ  هم

هزار تا صدهزار و در  حافظان حدیث، بیست. شد میهاى محدثان برجسته تلقى  ویژگی

که برایشان القاب مسند، محدث،  مواردي سیصدهزار حدیث در حافظۀ خویش داشتند

ج ، 1966سیوطى،  ؛به بعد 255 :2ج ، 1997خطیب بغدادى،  ←(آورد  دنبال می حافظ و حاکم به

  .پرداختند و هم آنان نیز به کتابت حدیث می) به بعد 44 :1

  

  و غیر دینی اخذ و اقتباس در متون دینی

است که براي صیانت از کالم خدا و   کند این چه در بحثی که گذشت جلب توجه می آن

در کتابت قرآن دقت . خورد چشم می هاي قابل توجهی به گیري سخت )ص(ر سخنان پیامب

کردند که حتی حرفی کم یا زیاد نشود و براي آن نوعی مراقبت همگانی نیز  فراوان می

ث، احلدي دراية(براي کتابت یا نقل حدیث نیز، علوم حدیث . داشتدر جامعه وجود 

در کنار . ایجاد شد تا بر صحت لفظ و معنی اعتماد کامل فراهم شود... ) و  الرجالمعرفة

اعتنایی قابل تأملی نسبت  این وسواس و دقت و توجه در نقل و کتابت قرآن و حدیث، بی

متون دوران اسالمی ایران و دیگر بالد اسالمی دیده به امانت در نقل قول از دیگران در 

این که نویسندة کتابی سخنی از دیگران نقل کند بی آن که از گویندة آن . شود می

در کتاب ) گاه حتی بدون تغییر یک کلمه(یادي کند و یا از متنی، بخشی قابل توجه 

  .است  شاره شدهها ا خود بیاورد امري است که در تحقیقات پژوهشگران بعضاً بدان
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اي  بدون کوچکترین اشاره الصدورراحة چه محمد بن علی راوندي در تألیف  مثالً آن

. از دیگران اخذ کرده و گاه کمترین تغییري در عبارات مأخذ نداده، قابل تأمل است

نامۀ ظهیري نیشابوري، ذخیرة خوارزمشاهی،  عبارات معتنابهی که راوندي از سلجوق

است،   سندبادنامۀ ظهیري در کتاب خود گنجانده اهللا منشی و خصوصاًکلیله و دمنۀ نصر

  ا و او ر کنداعتماد خواننده را نسبت به صداقت، امانت و علم نویسنده متزلزل می

  ).150 – 161: 1387کمیلی،  ←( دارد به تمام کتاب به دیدة شک و تردید بنگرد میوا

الدین میبدي با دیگر آثار تفسیري هاي شگفتی که در کشف االسرار رشید  مشابهت

شود چنان غیر منتظره و فراوان است که خواننده به چشمان خود  پیش از آن دیده می

مطالب فراوانی که میبدي از حقایق التفسیر سلمی، لطایف االشارات . کند شک می

و الکشف والبیان  )44- 68: 1388اعتصام،  ←(قشیري، بخشی از تفسیري کهن به پارسی 

 )1() 33 - 52: 1391شفیعی کدکنی،  ←(لبی ثع
کشف االسرار  النوبة الثالثةو النوبة الثانية در 

االولی نیز چنان که استاد  النوبةا کند که چه بساست به خواننده چنین القا می  آورده

دانند، از آنِ مترجمی دیگر باشد که میبدي  شفیعی کدکنی هم آن را غیر منتظره نمی

  .    اي به نام صاحب اصلی آن، به نام خود گردانیده است اشاره گونه بدون هیچ

دنبال توجیهی اعتقادي  شمار آورد؟ آیا باید به آیا این موارد را باید سرقت ادبی به

: 4، ج 1366خوانساري، ( "العلم نشره زکوة"ممکن است احادیثی مانند ؟ براي این رفتار بود

: یا رسول اهللا ما بدؤ العلم؟ قال: فقال) ص( النبیث ان رجال اتی فی الحدی"و ) 1638

: ثم ماذا؟ قال: قال. العمل به: ثم ماذا؟ قال: قال. ثم جمعه: ثم ماذا؟ قال: قال. االنصات له

زیربناي اعتقادي این رفتار باشد، که یعنی مهم نشر علم است  ".)17: 2، تابیورام، (نشره 

پنداشتند که حق دارند براي  یا نویسندگان میو نه ذکر نام صاحبان علم و اندیشه؟ آ

اي استفاده  انتقال علم به مخاطبان و هرچه تأثیرگذارتر کردن نوشتۀ خود، از هر وسیله

تشان خدمت و نشر علم است، در سرقت و انتحال هیچ ایرادي بر جا که نی کنند و از آن

  ! آنان نیست؟

توان راحتی نمی  دارند که بهبعضی از این دسته نویسندگان چنان مقام شامخی 

چه  بینیم آن چند سده بعد از روزگار میبدي می. اتهام سرقت ادبی را بر آنان روا داشت
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است مطابقت عجیبی با متن رسائل   آمده "باب عشق ظرفا"در اسفار صدرالمتألهین در 

  : مقایسه کنید) یادآوري استاد شفیعی کدکنی. (اخوان الصفا دارد

  

إنه جنون : إنه مرض نفسانی أو قالوا: قالوا أما الذين و

فإمنا قالوا ذلک من  أجل أم رأوا ما يعرض  ،إهلی

للعشاق من سهر الليل و حنول البدن و ذبول اجلسد و 

تواتر النبض و غور العيون و األنفاس الصعداء مثل ما 

وکذا ... يعرض للمرضی، فظنوا أن مبدأه فساد املزاج

فإمنا من أجل أم مل  ،ن إهلیالذين زعموا أنه جنو

يسقوا فيربؤون مما هم  بةجيدوا دواء يعاجلون و ال شر

 بالصالة والصدقةوالبلوی إال الدعاء هللا  احملنةفيه من 

  .والکهنةوالرقی من الرهابني 

  )235: 9صدرالدین شیرازي، ج ( 

  

ذلک أن الذين زعموا أن العشق هو مرض  و

إهلی فإمنا قالوا ذلک نفسانی، أو قالوا إنه جنون 

من أجل أم رأوا ما يعرض للعشاق من سهر 

الليل و حنول اجلسم و غور العيون و تواتر 

النبض و األنفاس الصعداء مثل ما يعرض 

و أما الذين ... للمرضی فظنوا أنه مرض نفسانی

زعموا أنه جنون إهلی فإمنا قالوه من أجل أم 

 بةال شرمل جيدوا هلم دواء يعاجلوم به و

و  احملنةيسقوا إياهم فيربؤون مما هم فيه من 

والقرابني  والصدقة بالصالةالبلوی إال الدعاء هللا 

، اخوان الصفاء(الکهنة  فی اهلياکل ورقی

  ).261: 3ج ، 1982

  

داند که باید در نقل قول، نام قائل و اثرش را ذکرکند و البته که صدرالمتألهین می

در همین کتاب چند صفحۀ بعد . کند، اما نه در موردي که ذکر شداین کار را  هم می

تقریبا دو صفحه از فتوحات مکّیه اثر مشهور ابن عربی با تصریح نام نویسنده و کتاب 

).243 -  245: 9ج ، 1383صدرالدین شیرازي، (کند نقل می
)2(   

همچون توجهی به حفظ امانت است، گاه  در کنار مواردي که مصادیقِ نهایت بی

مورد اخیر در نقل مطالب فتوحات مکیه در اسفار صدرالمتألهین، به عباراتی نیز 

اند و البته کمتر نام مأخذ  خوریم که با ذکر نام قائل، در متون تألیفی پراکنده برمی

  . شود بینیم و غالباً به ذکر نام صاحب اثر بسنده میگونه موارد میمکتوب را در این
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  سنت اخذ و اقتباسشمایل االتقیا و 

الدین بن  چه تا کنون در باب اخذ و اقتباس بحث شد، رکن اي متفاوت از آن در پدیده

ب به دبیر یا دبیر معنوي، عارف چشتی و نویسندة الدین کاشانی خلدآبادي ملقّ عماد

الدین غریب و پس  نویس نیمۀ اول قرن هشتم در جنوب هندوستان، مرید برهان فارسی

 – 515: 1376لعلی بدخشی، (شیرازي الدین داود بن حسین  انشینش شیخ زیناز او مرید ج

در مهمترین اثرش به نام شمایل االتقیا رفتاري  )348: 1ج ق، 1333صاحب الهوري،  ،514

در این کتاب . توجهی در حفظ امانت است دیگرگون دارد که البته آن نیز مبتنی بر بی

است از کتب صوفیۀ پیش از او و ملفوظات شیخ و هایی پاره(که اساساً گردآوري است 

، دبیر کاشانی در قریب به )الدین غریب هانسوي در سیر و سلوك معنوي مراد او برهان

ت در نقل و با کند و البته بدون دقّاتفاق منقوالت، نام قائل و اثر، هر دو را ذکر می

امروز، اصالت اثر را  هاي پژوهشی هاي غیر موجه که بنا بر روش ها وکاستن افزودن

مواردي از این . دارد کند و خواننده را از اعتماد به نویسنده و کتاب باز می مخدوش می

  . شود ها در این مقاله به مقایسه گذاشته می منقوالت و اصل آن

است   فرد است و آن این شمایل االتقیا در تاریخ تصوف از جهتی دیگر نیز منحصر به

القضات همدانی، براي  شدن عین دویست سال از کشته که در آن پس از گذشت

هایش استشهاد  شود و به گفته و افکارش به دیدة قبول یاد می ءنخستین بار از او و آرا

طور وسیعی در میان  القضات همدانی به ها و آثار عین شود و سرآغاز رواج اندیشه می

در آثار صوفیه توجهی به پیش از این . شود صوفیۀ هندوستان خصوصاً فرقۀ چشتیه می

رسمیت  عنوان صوفی به است، گویی که اساساً او را به  القضات نشده آثار عین

هاي تصوف، خصوصاً تصوف خراسان با  اند و البته این برخورد جریان شناخته نمی

در  .)104 - 110: 1377موسوي، (است   القضات دالیلی دارد که پیش ازاین طرح شده عین

نها جایی که از او سخنی نقل می شود در مقاالت شمس است که شمس این فاصله ت

البته  .)65: 2، 1369؛ تبریزي، 104: همان(کند  شدت او و افکارش را انکار می  تبریزي به

فقط الدین کاشانی، در رسائل منسوب به عزیزالدین نسفی  بعدها در همین روزگارِ رکن

   .)403: 1362نسفی، (شود  العشاق یاد می از او با عنوان سلطان جملهدر یک 
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دهد و از آنها نقل قول  القضات نسبت می دبیر کاشانی در شمایل االتقیا آثاري به عین

رشدنامه، جاودان . ها نیست نامی از آن )3(القضاتشدة عین کند که در آثار شناختهمی

و صفحات متعدد  6: ق1347دبیر کاشانی، (. القضات و رسالۀ جاوید از این دست است نامۀ عین

القضات با نام تنزیه  منسوب به عین االمکان غايةاز موضع نیز  4در این کتاب در  )دیگر

، 416، 414، 307-311: ق 1347دبیرکاشانی، ( است  القضات مطالبی نقل شده المکان عین

و این احتماالً به  )51، 50، 48، 47، 43، 20-21، 16، 5 -  14: 1362، االمکان  غايةو  434-433

القضات  را از عین ناالمکا غاية این معنی است که در هندوستان روزگار دبیر کاشانی

هاي فراوانی در این  الدین کاشانی هم نقل هاي دیگر خود رکن از کتاب. اند دانسته می

  .ها در دست نیست مانند رموز الوالهین و رسالۀ غریب کتاب هست که اصل آن

از این تعداد در . است  القضات نقل شده بار مطالبی از تمهیدات عین 38در شمایل 

مورد تنها به آوردن نام  11مورد به نام کتاب تمهیدات تصریح شده و در  22

نقل  ) ؟(اش و رسالهه در دو موضع سخنانی از شیخ برک. است  القضات بسنده شده عین

القضات،  عین ؛292، 419: ق 1347نی، دبیر کاشا(است   شده که آن سخنان در تمهیدات آمده

 و در یک مورد تنها با عنوان همدانی از تمهیدات مطلبی نقل شده )35 - 36، 298: 1341

در موردي از رسالۀ غریب مطلبی . )267: 1341القضات،  عین ؛396: 1347دبیر کاشانی، (است  

این رساله از تألیفات خود کاشانی است و اکنون در دست نیست، اما . است  نقل شده

: 1341القضات،  ، عین 54: ق1347دبیرکاشانی، (مطلب منقول از آن رساله، از تمهیدات است 

مطلبی نقل کرده که دانسته نیست مانند مورد  "قول سر اهللا  "و در موردي از  )35

القضات اي است که وي آن را از آثار عین ا نوشتهپیشین از تألیفات خود کاشانی است ی

  .)238-239: 1341القضات،  عین ،330- 331: 1347دبیر کاشانی، ( دانسته است می

در مجموع موارد . است  کاشانی متأسفانه در نقل مطالب چندان رعایت امانت نکرده

  رعایت کردهتوان گفت تا حدي در ثبت مطالب، امانت را  مورد می 11منقول تنها در 

  . ترند به اصل نزدیکترند شده هر چه کوتاه در این منقوالت، مطالب نقل. است

ها از تمهیدات هایی از این دست منقوالت شمایل االتقیا در کنار اصل آننمونه

  :القضات عین
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  حدیث  این  رسالت  ضر از حضرتخمهتر ه من

  الف  سبعین  نور بهائه  من  اللّه  خلق  شنید که

  الکرسی و  العرش  فوق  اقامهم و  امتی  من  رجل

االخضر   الصوف  لباسهم  القدس  حضرات  فی

کصور   صورهم  الهالل  من  لیلتهلکالبدر ا  وجوههم

المشعر کشعر   روسهم  علی و  الحسن  الشبان و رد

  اللّه  منذ خلقهم  والهین  النساء فقاموا متواجدین

  اهل  بسمع  قلوبهم  اذین و  انبیهم  ان و  تعالی

 و  قائلهم  اسرافیل  ان و  االرض و  السموات

  اللّه و  متکلمهم و  خادمهم  جبرئیل و  منشدهم

  ثم  النسب  فی  اخوانی  هم و  ملیکهم و  انیسهم

لقاء   الی  شوقاه وا  قال  ملیا ثم  راسه  اطراف و  کیب

  ).445: ق 1347دبیر کاشانی، ( یاخوان

  

 حاصل  در خدمت پیر از خضر بطریقِ سماع ما را

از   طریقِ مشافهه  خضر را به  که  است   شده 

  راوي  چون. بود   آمده  حاصل  خدمت مصطفی

بود،   و کامل  جامع  چنین  خضر باشد، حدیث

  نورِ بهائه  من - تَعالی -خَلَقَ اللّه :  قال: دار گوش

فَوقَ   واَقام معهم  اُمتی  اَلْف رجلٍ من  سبعین

  لباسهم. القُدسِ ةحضیرَ  العرشِ والکُرسی فی

 لَیلَۀَکَالقَمر البدرِ   وجههم الصوف االَخضَرُ و

الشُبانِ  کَصور المرد و  صورهم. الهِاللِ  النصف من

شَعرٌ کَشَعر النساء فَقاموا   روؤسهم  علی الحسنِ و

 و –  تعالی - اللّه   منذُ خَلَقَهم  والهِین  متواجدین

 السموات و یسمع اَهلَ  اَزِیزَ قلوبِهم و  انّ اَنینَهم

جِبریلَ  و  منشدهم و  انّ اسرافیلَ قائلُهم؛ و االرضِ

 و  ملیکُهم و  سهماللّه اَنی و  متَکَلِّمهم و  خادمهم

ی  مهخوانُنا فکی  اب بِ ثُمه و  النَسأساً  اَطرَقَ ریلم، 

القضات،  عین( لقاء اخوانی  الی  وا شَوقاه: ثُم قال

1341 :315. (  

  بربی  ربی  یتأر یهمدان  القضات  عین لۀرسا

دبیر (  ربی  ويةر  یلع  لما قدرت  ولو ال ربی

  ).427: ق 1347کاشانی، 

: کند می  بیان  چنین  مقام  از این  مصري  ذوالنون

یأربر ی  یتی و  بِرَببر لَما  لوال رقَدلی تع  ةؤير 

  ).306: 1341القضات،  عین(  ربی

جند   االرواح : ةالقضا عني  تمهیداتح رو  اوصاف

و اید و   وسؤر  لهم  مبالئكةلیسوا   جنود اهللا  من

: ق 1347دبیر کاشانی، (  الطعام  کلونأی  رجلا

285.(  

  از اینجا گفت -   السالم علَیه -  مصطفی  مگر که

 بِمالئكةلَیسوا ه جنود اللّ  انّ االَرواح جند من  که

 .الطَعام  رؤُوس و اَید و اَرجلٌ یأکُلون  لَهم

  )145: 1341القضات،  عین(

  :فرمایدمی  القضات عین

            است  باختن  همه ب  تن و  تو جان  در عشق 

   است  هر دو برانداختن  و مکان  کون  واین

  ودنــر بـــافـک  اهـو گ  نـــمـؤم  هـــگ 

   است  اختنــد ســتا اب  امــدو مق  با این  

  )232ق، 1347دبیر کاشانی، (

   است  باختن  و دل  جان ،نشانه  از عشق

   است  هردو برانداختن  و مکان  کَون  وین

   بودن افرـک  اهــگ اهــو گ  نــؤمـم  هــگ

   است  اختنــد سـتا اب  امــدو مق  با این

  )123: 1341القضات،  عین(
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  سعادت  که  ـ اگر خواهی  القضات عین  رساله

  یک  صحبت  ساعت  ترا میسر آید یک  ابدي

  کیست  یلحلو  که  ینتا بدا  دریاب  حلولی  صوفی

بزرگوار ازینجا   شیخ  باشد که  آن  صوفی  حلولی

  در موجودات  هرچه  یعنی  هو اهللا  الصوفی  گفت

  سرّ این  است  حلولی  نماند آن  باشد ازو پوشیده

  ـ اینست  اهللا  تخلقوا باخلق  ثحدی

  الصوفية  صف  تعايل  اهللا  ان ـ با یزید   خواجه  قول

  تصوف  مقام وفياصوا فسم  فاذا صفاهم  صفاته  عن

  حق  صفات  پس  استات موجود  از جمله  اعراض

  اهللا  چیز صفا دهد تا بصفات  را از همه  صوفی

و فقر  دشو  حقیقی  صوفی  گردد آنگاه  موصوف

قر فباشد ال  این  الفقر فهو اهللا  دهد اذا تم  روي

: ق 1347دبیر کاشانی، ( ینجا فرموداز  فخري

69(.  

  

  اي! نُمودن اینجا خواهد  روي  دریغا حلول. 393

 میسر  تو را سعادت اَبدي  که  اگر خواهی  دوست

باشد   صوفی  که  صحبت حلولی  ساعت  شَود، یک

  شیخ  مگر آن.  کیست  حلولی  که  تا بِدانی  دریاب

  انصاري  عبداللّه. هو اللّهالصوفی   که  از اینجا گفت

. زهد نازد  نازد و زاهد به  علم  به  عالم  گوید که می

  چون.  خود اوست  صوفی  که  گویم چه  از صوفی

خدا را باشد   هرچه. نباشد  او باشد، حلولی  صوفی

  هرچه  مقام  در این. موحد را نیز باشد  حلول  این

القضات،  عین( یباش  ، از خدا شنیده ازو شنَوي

1341 :300 – 299(.  

رسد   مقامی  مرد به  باشد که  زهد آن  این. 412

بایزید از   شیخ  خوانند که  را مقامِ تصوف  آن  که

  انّ اللّه صفي الصوفيةَ عن :دهد می  نشان  آن

،  مقامِ تصوف. فَصافاهم، فَسموا صوفيةَ ، صفاتهم

  موجودات؛ پس  از جملۀ  اعراض زهد باشد و  اول

  صفات ذمیمه  را از همه  صوفی  تعالی صفات حق

  دهد، و زاهد و صوفیِ حقیقی صفا  و بشریت

اذا تَم الفَقرُ فَهو   نُماید که  فقر روي  شود؛ آنگاه

او را پرسیدند که  از اینجا که  بزرگ  مگر آن. اللّه  

الصوفی  هو   : ؟ گفت است  و کدام  کیست  صوفی

اذا تَم الفَقرُ فَهو اللّه .  خدا است  صوفی:  اللّه ؛ گفت

و زاهد   صوفی  این  پیشۀ  الفَقرُ فَخرِي. باشد  این

  .)313 -  314: 1341القضات،  عین( باشد

و مواردي مانند مورد زیر که به نظر می آید کاشانی یا کاتب به هنگام نوشتن سهواً 

  : است  در ادامۀ عبارت منقول از تمهیدات نوشتهمطالب دیگر را 

حاضر   نشوي  تا غایب :القضات عین  تمهیدات

  یتؤر  شوق . نشوي  بیغا  و تا حاضر نباشی  نباشی

  شبانروزي . از غیبت  از حضور خیزد و هجران

هزار   یک  در هر ساعت . است  و چهار ساعت  ستبی

  اصحاب  والیت  آید و این برمی  از مردم  نفس

، اَما مقصود،  تویی  مخاطب  که  ام اَما با تو گفته

  که  آمدناز ما   خواهند پس  اند که مخاطبانِ غایب

 خواهند  را در کتابِ ما بدیشان  فواید عجیب

  مقام  الغائب این  ما الیرَي  الشاهد یرَي  که  نُمودن

و   نشَوي، حاضر نباشی  تا غایب  مقام  در این. باشد

القضات،  عین(  نشَوي  ، غایب تا حاضر نباشی
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را   غایبان ،دانند  ایشان  نفس رشما . حضور است

: ق 1347دبیر کاشانی، ( اثر  خبر و چه  چه  ازین

279(.  

1341 :327 .(  

  ) 419؛ 251؛ 249؛   235-234؛   54-53: ق 1347دبیر کاشانی، : (ك. و نیز ن

  )298؛ 71؛ 68؛ 215- 214؛ 31- 30: 1341عین القضات، (

هایی از کم و زیاد کردن، جا به جا کردن مطالب، برگرفتن از جاهاي مختلف و نمونه

توجهی و رعایت نکردن امانت در نقل  دهندة نهایت بی ها که نشان درهم آمیختن آن

  .کتاب نمونه هاي فراوان دارداست و متأسفانه در سرتاسر 

  است  ملکوت  یۀسا  ملک:  القضات عین  تمهیدات 

  در باب  .است  جبروت  و عکس  هیسا  و ملکوت

 :اند فرموده -دنیااند  محبان  که -   ملک معال  ارباب

  بناره  اهللا  الیها احرقه  مال الدنیا و  الی  رکن  من

  اصحاب  در حقو   الریاح) ؟(  روحذت فصار رماداً

  العقبی  الی  رکن  من : گفت  و آخرت  ملکوت  عالم

اما  ،به  یلتفع فصار ذهباً  بناره  اهللا  الیها احرقه  ومال

 : داد که  نشان  را این  وتهال و  جبروت  عالم فرقه

فصار   اهللا  احرقه  الیه  مال و  اهللا  الی  رکن  من

  ملک : است  و قسمخدا د  افعال . له  قیمۀ ال جواهراً

خوانند و   ملک  ستا جهان  درین  هرچه . و ملکوت

خوانند و   ملکوت  است  جهان در آن )103(  هرچه

  باشد جبروت  جهان و آن  جهان  جز این  هرچه

  اريذگن  پس را باز و آن  اسیننش  تا ملک .خوانند

او را اگر ملکوت را نشناسی و و   نرسی  ملکوته ب

را در هر  و خداي  نرسی  بجبروت  اريذنگ  پس

  خزاین  و هللا . است  خزانه  سه  عالم  سه  ازین  عالمی

  ولیکن . است  معنی  سرّ این  واالرض  السموات

  سلوك  چندان  یزل قدر لم  جالله نداند ب  کسی

و از   رسی  ملکوته تا ب  از ملک  باید کرد که می

  ملکوته کرد تا ب باید  سلوك  چندان  اسفل  ملکوت

باید   سلوك  چندان  آنگاه  و از ملکوت  رسی  اعلی

  دو قسم  تعالی  اَفعالِ خداي  که  عزیز بِدان  اي

  در این  و هرچه  جهان  این  .و ملکوتی  ملکی:  است

در   و هرچه  جهان  خوانند؛ و آن  ، ملک است  جهان

  جز این  خوانند؛ و هرچه  ، ملکوت است  جهان  آن

  تا ملک. ندخوان  باشد، جبروت  جهان  و آن  جهان

نرسی؛ و اگر   ملکوت  به  نگذاري  پس و وا  نشناسی

  جبروت  به  بگذاري و واپس  را نشناسی  ملکوت

  در هر عالَمی - تعالی  تَبارك و - را   ؛  خداي نرسی

و  « که  هست  اي خزینه  گانه عالَمهايِ سه  از این

  هرکسی  ولیکن» خَزائنُ السموات واالرضِ  للّه

  چندان  که  یزل  جاللِ قَدرِ لم  عزیز به  اي. نداند

، و  رسی  ملکوت  به  از ملک  بایدکرد که می  سلوك

  چندان  رسی  ملکوت اَعلی  تا به  از ملکوت اسفَل

  . کرد باید می  سلوك

  آیت  جمالِ اینتا   کردن باید  سلوك  آنگاه  پس   

ملکوت کُلِّ   بِیده  سبحانَ الّذي « که نُماید  روي

جمالِ خالقِ   آیت  در این. » تُرجعون  ء والَیه شَی

اَما  عرَف . نُماید او را روي  را بیند، عرَف ربه  ملکوت

جمالِ   پردة  به  ربوبیت  نباشد تا از پردة  تمام   ربه

رسد؛ و   عزّت  پردة  به  الهیت  ، و از پردةرسد  الهیت

  رسد؛ و از پردة  عظمت  پردة  به  عزّت  از پردة

کبریاء اللّه   در پردة. کبریا رسد  پردة  به  عظمت
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  فسبحان .نماید  را رويو ت  آیت  این  کرد تا جمال

   .ترجعون  الیه و ء شی  کل  ملکوت  بیده  الذي

                      اريذگمی  واپس  که  ملکی  هر آن

   داري  گر در پیشد  دو صد ملکی

  )103و  102: ق 1347، دبیر کاشانی(

  

، » علَیها فانٍ  کُلُّ من«محو بیند،   دنیا و آخرت

و «   همه. اللّه الکریمِ  اُنظُرْ الی وجه: بِدو گوید

-61: 1341القضات،  عین( باشد »وجه ربک  یبقی

62(.  

  بِیده  فَسبحانَ الّذي«  که  آیت  از این  دوست  اي   

؟  اي کرده فَهم  چه» تُرجعون  ء والَیه ملکوت کُلِّ شَی

  سایۀ  ، و ملک است  و عکسِ جبروت  ، سایه ملکوت

  باورت بشنو اگر -  صلعم -  از مصطفی.  ملکوت

ومثَلُ الدنيا االّ   مثَليما :  گفت  آنجا که  نیست

 ثُم نزلَ و ةٌشجر  لَه  يومٍ عاصف رفعت  كَراكبٍ في

دنیا را  .ثُم راح وتركَها عةًظلِّها سا  نام في و  قال

  من«؟  درخت  خوانَد؛ از کدام می  درخت  سایۀ

عالَمِ   دوست  اي. »اَنا اللّه  انّی  اَنْ یا موسی ةِالشَجرَ

نیز   تا عالَمِ ملکوت  و عجایبِ آن؛ باش  دیدي  ملک

،  باشی ندیده  عالَمِ ملکوت  تو که. و عجایبِ آن  بینی

القضات،  عین( ! ؟ خبرداري  خود چه  از عالَمِ الهی

1341 :306  - 307(  

کرد   لحاص خود  نفس  معرفت  هر که : تمهیدات

و   علیه  اهللا  صلی  اهللا  محمد رسول  نفس  معرفت

  من  رسول  لقد جاءکم و .شود  او را حاصل  سلم

است و هر که معرفت نفس   معنی  این سرّ  انفسکم

محمد رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم حاصل کرد، 

  اگر چه ،  بست  تعالی  باري  ذاتهمت در معرفت 

ه مگر ب ، کند  حاصل  ذات  عرفتم  که  رههز راه ک

هر  .باشد  این  الحق رأيفقد   یرآن  من  که  رمزي

  نباشد و هر که  محمدشناس  نیست  خودشناس  که

  حقیقت  نفس ،طلبد  حق  ذات  معرفت )253(

محمد را   نفس  ،آئینه  نآ سازد و در  خود را آئینه

  سازد که  محمد را آئینه  نفس  از آن  پس ،شناسد

  یکی: است  نوع  بر سه  تعالی و معرفت خداي 

، و دیگر  ، و دیگر معرفت صفات معرفت ذات

عزیز معرفت   اَما اي. و اَحکامِ خدا  معرفت اَفعال

شود   حاصل  از معرفت نفْس  اللّه واحکامهاَفعالُ 

  آیاتنا فی  سنُرِیهم«؟ »تُبصرون اَ فَال  اَنفُسکم  وفی«

معرفت نفْسِ خود   که  هرگاه. »اَنفُسهم  و فی فاقِاال

 صفات اَفعالِ خدا کاملتر؛ و معرفت کاملتر، معرفت

  کهمعرفت نفْسِ محمد   آید که حاصل  آنگاه  خداي

آید؛ و  حاصل» اَنفُسکم  رسولٌ من  لقد جاءکم«

  باشد که  را زهره  که -تعالی   -معرفت ذات او 

ذات   التَفَکَّرُوا فی آالء اللّه و  تَفَکَّرُوا فی: خود گوید

خدا حرام  رمزي  جز به. اللّه شرح  است  معرفت  

  ).60: 1341القضات،  عین(   کردن



13/سنت اخذ و اقتباس و شمایل االتقیاي رکن الدین دبیر کاشانی

  آن  نشان ، صورة  احسن  فی  المعراج  لیلۀ  ربی  یتأر

 - 253: ق 1347دبیر کاشانی، ( است  آمده  آئینه

252.(  

  

نداند و   چیزي  معنی  هر که :تالقضا  عین ۀرسال

  که آن  یکی  :ستا را دو راه آن ،بداند  خواهد که

  تدبر و تفکر معانیه کند تا ب  خود رجوع  دله ب

 حاکی  ینا بر ، نآالقر  افال یتدبرون  که دشو  فهم

  بقلم  اي  یعلم  لم ما  االنسان  علم  بالقلم  علم ، ستا

  کاتب  اهللا  شود و یمین )273(  دل  لوح  پس ، اهللا

در تفکر و فکر   ، هست  که  حجابی  و حق  دل  میان

  که آن  دوم .کار کند  اهللا  قلم ، بخیزد  حجب  آن

  فاسئلوا اهل  را پرسند که  را و محققان  مشایخ

  دل  بر لوح  اهللا  قلم  چه ، ونمال تعل  کنتم  الذکر ان

  حجاب  قلم  نآ را از  یدانمر  و دل  است  کاتب  شیخ

  شیخ اقبۀفکر و مره خود را ب  اگر تو دل . است

در   اهللا  تو افتد آثار قلم  بر دل  آن  شعاع  برابر داري

  مشایخ  اند و اتفاق جا فرموده از این .تو پیدا آید

 ۀتر از مراقب افضل  و عملی  عبادتی  هیچ  که  است

 – 273: ق 1347دبیر کاشانی، (  نیست  شیخ

272.(  

  

  که  حدیث  ازین  اي شمه! عزیز  اي  شنوي می  چه

  هرکه.  است  المؤمنِ بدینجا الیق مرآةُ المؤمنُ

:  است  بداند، او را دو راه  نداند و خواهد که  چیزي

تفکُّر و   کند به با دلِ خود رجوع  باشد که  آن  یکی

دلِ خود، خود را   واسطۀ  به  تدبر تا باشد که

  از اینجا گفت - السالم علَیه-  مصطفی. آرد دست به

: گفت . نْ اَفتاك المفتونا استَفت قلبک و   که

صدقِ   محلّ و مفتیِ آن  آید، باید که پیش  هرچه

دهد، امرِ خدا باشد،  فتوي  اگر دل. باشد  دل

  و اعراض  کن ندهد، ترك ؛ و اگر فتوي کن می

  هرچه. لَمۀٌ  وللشیطانلَمۀٌ   انّ للملَک  گیر که پیش

ردکند،   باشد و هرچه  دهد، خدایی' فتوي  دل

  در همه  دو لَمه  باشد و نصیبِ این  شیطانی

کارهايِ ما .  و اسالم کفر از اهل  جسدها هست

ه ک  است  مفتیِ ما نفْسِ اَماره  که  است  دشوار بدان

  دل  را مفتی  هرکه. »بِالسوء ةٌانّ النفْس الَمار«

  را مفتی  ، و هرکه و سعید است  ، او متَّقی است

  ؛ و اگر شخصی است  ، او خاسر و شقی است  نفْس

دلِ خود   واسطۀ  به  و استعداد ندارد که  اهلیت  این

  این  دیگر بجوید و بپرسد که  بداند، دلِ کسی

  کُنتم  الذکرِ ان فَاسأَلوا اَهلَ«باشد   یافته  اهلیت

  . تو باشد  آینۀ  تا دلِ غیري» التَعلَمون

  قسمی: بر دو قسم  است  منقسمدلها   دوست  اي

 نوشته  بر وي  که  است  قَلمِ اللّه  خود در مقابلۀ

 و یمینُ» االیمانَ  قلوبِهم  کَتَب فی«  که  است  شده 

با دلِ خود   نداند، چون  هرچه  باشد؛ پس  کاتب  اللّه

 هنوز  قسمِ دوم. بداند  سبب  کند، بدین رجوع
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  نبود؛ چون  قلمِ اللّه  در مقابلۀ ، باشد و خام  نارسیده

باشد بپرسد و   و لوحِ قلمِ اللّه  آینه  دلش  که  از یکی

  خدا را در آینۀ  کند، او از اینجا بداند که  معلوم

جانِ   پیر، خود را در آینۀ. باشد  چه  جانِ پیر دیدن

 مرید ببیند، اَما مرید در جانِ پیر خدا را بیند 

  .)9 -  8: 1341القضات،  عین(

  و منزلت  اگر مقام : تالقضا  عین  تمهیدات 

   آنگاه  تواند دانست  کسی  السالم  علیه  مصطفی

تواند  ییخدا  مردان  قدر و منزلت  باشد که  ممکن

  انی : و سلم  علیه  اهللا  صلی  النبی  کما قال  .شناخت

ال  بانبیاء و  هم ما  عند اهللا  منزلتی  هم اقواما  عرفال

عند   شهداء بمکانتهملا االنبیاء و  شهداء یغبطهم

 1347دبیر کاشانی، ( اهللا  فی  المتحابون  هم  اهللا

  ).41: ق

  

  خالی  از حضور و مشاهدت  لحظه  یک  جماعت  این

:  گفت  که  اي حدیث دیگر نشنیده  مگر این. نباشند

  اللّه، ما همعند   بِمنزِلَتی  الَعرِف اَقواماً هم  انّی

الشُهداء  االَنبیاء و  ال شُهداء یغبِطُهم بِاَنبیاء و

:  گفت . اللّه بِرُوح  المتَحابون  هم عند اللّه و  لمکانَتهم

کردند، منزلت  مرا معلوم  از اُمت من  جماعتی

  من منزلت  همچون  تعالی نزد خداي  به  ایشان

انبیا و   نباشند بلکه  یدانو شه  پیغمبران. باشد

  و منزلت ایشان  و آرزويِ مقام  شهدا را غبطت

  . کنند بهرِ خدا با یکدیگر دوستی باشد، و از

،  دانستن توانی  و مقامِ مصطفی  دریغا اگر منزلت

،  دریابی را  طایفه  منزلت این  باشد که  ممکن  آنگاه

ر خاط ا دراینجا تو ر!  دریافتن و کجا هرگز توانی

  تر و بهتر از نبوت مگر والیت اولیا عالی  آید که

دیگر   رسالت  ، درجۀ حضرت  عزیز در آن  اي.  است

القضات،  عین( دیگر  و منقبت قربت والیت ، است

1341 :45 – 44(.  

-282؛ 92؛ 33؛ 24- 23: ق 1347دبیر کاشانی، : (ك. ي موارد نو براي دیدن بقیه

؛ 341؛ 334- 333؛ 331- 330؛ 330- 328؛ 294؛ 293؛ 294- 293؛ 284- 283؛ 283

  )445- 444؛ 443؛ 442؛ 434- 433؛ 396-397

؛ 78؛ 60؛ 61- 60؛ 158- 157؛ 151- 148؛ 92؛ 12؛ 230- 229: 1341القضات، عین(

  )45-44؛ 268- 267؛ 3-2؛ 290؛ 268- 267؛ 221؛ 125- 124؛ 239- 238؛ 287- 285
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  نتیجه

رغم سابقۀ قابل توجهی که در  توان نتیجه گرفت که علی کنون دیدیم میچه تا از آن

چه در باب قرآن و حدیث داشته و داریم، در نقل  رعایت امانت و دقت در نقل، بنا بر آن

هاي علم و ادب و فرهنگ از اخالق علمی بسیار دور  و اخذ و اقتباس در دیگر حوزه

وارد فراوانی که در صفحات عالوه بر مقوالت اشاره شده در این مقاله و م. ایم بوده

هاي منسوب  ها و کتاب ها، رساله رسد وجود دیوان خورد، به نظر می ها به چشم می کتاب

هاي ادبی فراوان در تاریخ  ها، در کنار سرقت المؤلف بودن کتاب به این و آن، مجهول

. باشد ارتباط سالۀ مکتوب ما نباید با این رفتار غیر موجه جامعۀ علمی و ادبی بی 1000

هاي علمی ما در باب رعایت امانت و دقت در ثبت منقوالت و  چه امروزه در پژوهش آن

سره از  شود، یک مشخصات منابع و مآخذ پذیرفته شده و کم و بیش رعایت می

است و سنت قابل اعتنایی در این مقوله در جامعۀ   ها اخذ شده هاي پژوهشی غربی روش

چنان  شاید این از آن بابت باشد که فرهنگ ما هم. علمی و فرهنگی ما وجود ندارد

تر از خواندن است و ناگفته پیداست  مبتنی بر سنت شفاهی است و همواره شنیدن رایج

رسانی صوتی و تصویري که مخاطب را  که امروزه خصوصاً به دلیل کثرت منابع اطالع

است، تغییرات در   تههاي بی شمار دانش و فن و هنر گرف زیر بمباران اطالعاتی در زمینه

تر است و اعتماد به محفوظات را چنان که در دنیاي  هاي شفاهی بسیار محتمل نقل

است و در این وضعیت امکان منضبط بودن و   قدیم وجود داشت، غیر ممکن کرده

در چنین جوامعی . مراتب کمتر است ها بهرعایت اصول و قواعد اخالق علمی در نقل

خورد و اساساً عادتی براي  ح وسیع و فراگیري به چشم میاطالعات نادرست در سط

مراجعه به منبع و مأخذ براي اطمینان از صحت مطالب شنیده شده وجود ندارد چرا که 

ها که در طول شبانه روز استمرار دارد مقدور  گونه جست و جوها در باب شنیده عمالً این

گاه سبب بروز مشکالت جدي  اساس فراوان در بین مردم که وجود شایعات بی. نیست

هاي غلبۀ سنت  شود از دیگر نشانه هاي مهم اجتماعی می گیري شود یا مبناي تصمیم می

هاي آموزشی، بر  شفاهی است که متأسفانه به دلیل گسترش بیش از حد حوزه

است که البته تبعات   هاي علمی نیز سایه افکنده هاي دانشگاهی و فعالیت محیط

شناسی جدي و همه جانبه دارد و بایسته  خواهد داشت و نیاز به آسیبنامطلوبی در پی 
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هاي علمی بیش از پیش بر پایبندي به اخالق علمی  است که الاقل در حوزة پژوهش

  . تأکید شود
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ص  12و ج  221ص  8ج  ،53ص  1بیشتر منتشر نشده جست و جو کردم و سه مطلب مشابه در جلد 

اسفار مطلب . است ندارد  چه صدراالمتألهین نقل کرده کدام مطابقت تمام با آن یافتم که هیچ 514 -515

اعلم أن العالم خلقه اهللا  :ةياملک قال الشیخ الکامل المحقق محیی الدین االعرابی فی الفتوحات: این است

اإلحکام واإلتقان، کما قال اإلمام ابوحامد الغزالی، من أنه لم یبق فی اإلمکان أبدع من هذا العالم،  ةيغا فی

العالم، ولم یکن علمه بالعالم إال علمه بنفسه، إذ  فأخبر أنه تعالی خلق آدم علی صورته، واإلنسان مجموع

لم یکن فی الوجود إال هو وفعله، فالبد أن یکون علی صورته؛ فلما أظهره فی عینه کان مجاله، فما رأي 

فالعالم جمال اهللا، فهو الجمیل المحب للجمال؛ فمن احب العالم بهذا النظر . فیه إال جماله، فأحب الجمال

ضاف إال إلی صانعه ال إلی الصنعة، فجمال العامل مجال مجال الصنعة ال يب إال جمال اهللا، فإن فقط، فما أح

، ولم یبق اإلتقانةيغا فما أنشأ العالم علی: آمده است 53ص  1در فتوحات ج ) انتهی. (مجاله صورة اهللا و

أخبر عنک الراوي  -للعیان،  óصلی اهللا علیک  óابدع منه، کما قال ابوحامد فی االمکان؛ وأبرز جسدك 

  .إن اهللا کان وال شیء معه بل هو علی ما علیه کان: أنک قلت یوما فی مجلسک

چه در شکوي  ، و آنب عن االوطان الی علماء البلدانالحقایق، شکوي الغری زبدةها،  تمهیدات، نامه.3

 "،"المفتلذ من التصریف"، "ةالعالئ رسالتی"، "العوران واالعاشی معرفةقري العاشی الی ": الغریب نام برده

البازل صولة "، "البحث عن معنی البعث ةيغا"، "الحیسوب ةيمن"، "امالی االشتیاق فی لیالی الفراق

املدخل ": و دو کتاب نیمه تمام ")دیوان شعر عربی( املشتاقزة  العشاق ونزهة "، "االمون علی ابن اللبون

  ) .40: ، شکوي الغریب1341القضات،  عین( "تفسیر حقایق القرآن"و   "ةيدباالاضة علومها ورية يالعرب الی
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  .اء التراث العربیدار احي
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