
 

 

  
  
  
  
  

  مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت
  ■حسن رمضاني

  چكيده
عرفـان   ياست كـه در فضـا   ياز جمله اصطالحات» قرب نوافل«و  »ضيقرب فرا«دو اصطالح 

كـه از   ياست قدس يثيدو اصطالح، حد نياست. گرچه خاستگاه ا افتهيوضع شده و رواج  ينظر
معتبـر اسـت و    نيقيفـر  نيو ب ديگو يو آثار مترتّب بر قرب سخن م ضيبودن نوافل و فرا مقرِّب

ها  واژه نيعارفان در ا يكه از سو يبا توجه به تصرّفات شود، يم ادياز آن  »دترد ثيحد«باعنوان 
ـ و ييتعارف، معناهام ميو مفاه يصورت گرفته، البته با حفظ همان معان اسـت كـه در    افتـه ي ژهي

  .شد ميمقاله با آنها آشنا خواه ياثنا
  

  .نيالقرب نيجمع ب ض،يمقام قرب، قرب نوافل، قرب فرا واژگان كليدي:
  

  

                                                           
  H.ramzani89@gmail.com ئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیياستاديار و عضو ه ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1394سال دوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 26/11/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 20/1/1395تاريخ تأييد مقاله: 

 .124-105)، ص4(2، فصلنامه حكمت اسالمي). مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت. 1394حسن (، نيرمضانحوه استناد: 



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
مقصد و هدف نهايي سالكان الي اهللا، وصول به مقام قرب حضرت حق است. ايـن قـرب   

شود؛ معرفتي كه در پي پيمودن مقامات و منازل سـلوكي   پس از معرفت به حق حاصل مي
را كه همان مرتبة » قُرب«آيد. اهل معرفت، مقام  دست مي و تطهير باطن و رياضت نفس به

و » قُـرب فـرايض  «و مقصد نهايي سير و سلوك اسـت، بـر دو گونـة    » فناء«يا مقام » لقاء«
انـد:   م كردهتقسيشوند، به سه دسته  ميي را كه به اين مقام نايل كساندانسته، » قُرب نوافل«
قُـرب  «كسـاني كـه فقـط بـه مقـام      . 2؛ رسـند  مي» قُرب نوافل«كساني كه فقط به مقام . 1

  يابند.  بار مي» جمع بين القُربين«كساني كه به مقام . 3 ؛آيند نايل مي» فرايض
رب و هـاي خـويش دوبـاره مقـام قـ      عربي، در نوشته ويژه پيروان مكتب ابن عارفان، به

تفصـيل سـخن گفتـه و هـر يـك از ايـن مراتـب و درجـات را بـه           درجات و اهل آن بـه 
انـد. نگارنـده در ايـن مقالـه، نخسـت       هاي قرآني و روايات معصومان مستند ساخته كريمه

گذاري و تفـاوت   را بررسي و به وجه نام» قرب فرايض«و » قرب نوافل«معناي اصطالحي 
ره خواهد كرد و سپس از درجات گوناگون و اهـل هـر   آنها با فرايض و نوافل شرعي اشا

يك از اين درجات سخن خواهد گفت و در پايان، به واكاوي آيات و روايات ناظر به اين 
  مراتب خواهد پرداخت.   
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  معناي قرب نوافل و قرب فرايض 
قـرب  «و » قـرب نوافـل  «را بر دوگونـة  » قرب«كه در مقدمه گفتيم، اهل معرفت مقام  چنان

سالك پس از پشت سـر   دانند. در بيان معنا و حقيقت اين دو قرب بايد گفت مي» رايضف
ه بسـاط حضـور و   ، بهاي ظلماني و نوراني بور از حجابنهادن مراحل سير و سلوك و ع

: كـه فرمـوده   9به اقتضاي معناي تأويلي حديث مشـهور نبـوي  . رسد مقام قُرب الهي مي
گـاهي  ). 268، ص71، ج1366(مجلسـي،   »ؤمن اسـت مؤمن آيينة مـ المؤمن مرآة المؤمن؛ «

شده، هنوز به گونـة  هاي ياد رغم پشت سر نهادن حجاب گونه است كه مؤمنِ سالك، به اين
كنـد.   هده مـي مشا 1در آيينة حقّ فارغ نشده است و خود راكلي از حجاب أنانيت خويش 

عـاكس فـاني اسـت،    شود و بسان آيينه كه در عكس و  در اين مشاهده، حقّ آيينة عبد مي
گونه است كه حـقّ تعـالي خـود را در آيينـة      گردد، و گاهي برعكس، اين فاني در عبد مي
گونـة كلّـي در حـقّ فـاني شـده اسـت،       از حجاب أنانيت نفس رهيده و به  عبد، كه ديگر
عارفـان  . حقّ شـده اسـت و در او فـاني اسـت     ، عبد آيينةكند. در اين مشاهده مشاهده مي

بـد خـود را در آيينـة وي مشـاهده     و عاست در آن، حقّ تعالي آيينة عبد شده كه را قُربي 
را كه در آن، عبد آيينة حقّ تعالي گشته و حـقّ  خـويش را   و قُربي  ،»قُرب نوافل«كند،  مي

    گويند. مي» ضقُرب فراي«بيند،  در آيينة او مي
اثـر اسـت و حـق    عبد كه هنوز به فناي تام نرسيده، صاحبِ اسـم و  » قُرب نوافل«در 
و شـئون  دهـد   مـي هاي خود را انجام  منزلة ابزاري در خدمت اوست كه با آن كار تعالي به

ـ كه ميان فريقين مشـهور  » تردد«كه در حديث قدسيِ  چنان ؛رساند خويش را به سامان مي
در ايـن حـديث شـريف     ـ بر اين نكته تصريح شده است. خداوند تبارك و تعـالي است  

یسمع به  ي.... و إّنه لیتقّرب إلی بالّنافلة حّتی أحّبه، فاذا أحببته، کنت إذا سمعه اّلذ«  :فرمايد مي
همانا بندة مـن بـا بجـا     یبطش بها ...؛ يینطق به و یده اّلت يیبصر به و لسانه اّلذ يو بصره اّلذ

 دارم. پس وقتى او را دوست ،  تا آنكه او را دوست ميشود نزديك ميآوردن  نافله به من 
آن ببينـد، و زبـان او   شـوم تـا بـا      شوم تا با آن بشنود، و چشم او مـي  داشتم، گوش او مي

 »كـه بـا آن اشـياء را بگيـرد    ن سخن بگويد، و دست او خواهم شـد  گشت كه با آخواهم 

                                                           
ذ(ه شريفه به اقتضاي آي. 1 ُه الَّ ـُر  يُهَو اللَّ ـاُر اْلُمَتَکبِّ الُم اْلُمـْؤِمُن اْلُمَهـیِمُن اْلَعزیـُز اْلَجبَّ وُس السَّ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

ا یْشِرُکوَن  ِه َعمَّ  ) مؤمن از صفات حق بوده و او نيز مؤمن است.23، آيه)59( (حشر )ُسْبحاَن اللَّ
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رسد و از  به فناي تام ميدر قرب فرايض كه عبد در آن ). اما 352، ص2، ج1365(كليني، 
زيرا  ماند، كار برعكس است جل جالله، عين و اثري باقي نمي حقّ عنوان امري مغايرِ او به

منزلة ابزاري است  كاره خداوند است و اين عبد است كه در برابر حقّ به در اين قرب، همه
فرمايـد:   مـي  7كه امام صـادق  چنان دهد؛ ي با آن كارهاي خويش را انجام ميكه حق تعال

و لسـان اللـه النـاطق و عـین اللـه  يو أنا قلب الله الـواع یقول أنا علم الله 7المؤمنین کان أمیر«
فرمود: من علـم خـدا، قلـب فهـيم      مي 7اميرمؤمنان علي الناظر و أنا جنب الله و أنا ید الله؛

؛ 164، ص1387، بابويـه  ابـن ( »خدا، زبان ناطق خدا، چشم ناظر خدا، پهلو و دست خدايم
  .)64، ص1404صفار، 

  فرايضقرب و گذاري قرب نوافل  وجه نام
اشاره كرديم و همچنين از عبارات بدان تر  كه پيش» تردد«اگرچه از حديث قدسي مشهور 

اسـتفاده   )628، ص1378، آملـي  زاده ؛ حسـن 13، ص1383(ر.ك: جـامي،   برخي محقّقان
مسـتحبات،  حاصـل بجـا آوردن   » قـرب نوافـل  «گذاري اين است كـه   شود كه وجه نام مي
 هاي واجب ويژه نماز ات، بهنتيجة بجا آوردن واجب» قرب فرايض«و  ،هاي نافله ويژه نماز به

ويـژه نمازهـاي    عموم مؤمنان، واجبـات، بـه  زيرا  ؛رسد اين وجه درست به نظر نمي، است
ند، شـو  به انجام مستحبات و نمازهاي نافله موفّق مـي كساني كه آورند و  واجب را بجا مي

وجه يادشده درست باشد، بايد تعداد كساني كـه   اگر شمارشان بسيار كمتر است. بنابراين،
، بسـيار  رسـند  مـي » قـرب نوافـل  «شمار كساني كه به از  ،يابند دست مي» قرب فرايض«به 

گونه نيست، بلكه  هاي اهل معرفت، واقع قضيه اين كه طبق فرمايش بيشتر باشد؛ درصورتي
   امر برعكس است.

اجبـات بسـنده و از   و ايد كسي كـه بـه  زون بر اين، اگر وجه يادشده درست باشد، باف
كه بر اساس  درصورتي مند باشد؛ بهره» قرب فرايض«كند، از  نظر مي انجام مستحبات صرف

قـرب  «به يابد و سپس  دست مي» فلقرب نوا«نخست به ان اهل فن، شخصِ سالك، سخن
همچنـين اگـر وجـه     ض، اصالً مستحبات را بجا نيـاورده اسـت.  و شخص مفرو ،»فرايض

كنـد و از انجـام واجبـات     سي كه به مسـتحبات بسـنده مـي   درست باشد، بايد كگفته  شپي
بـر فرمـايش   كـه بنـا    برخـوردار باشـد؛ درحـالي   » قرب نوافـل «ز ا كم زند، دست سرباز مي
ْت ِباْلَفَراِئِض؛« فرمود:كه  7ن عليااميرمؤمن َضرَّ

َ
َواِفِل ِإَذا أ هنگـامي كـه نوافـل بـه      َالُقْرَبَة ِبالنَّ

» شـود  نمـي يض آسيب وارد كنند، با بجـا آوردن نوافـل هـيچ قربـي نصـيب شـخص       فرا
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بدون بجا آوردن  اتمستحبحق اعتقاد داريم انجام همه ب )286، ص4، ج1409عاملي، حر(
  اي به حال شخص ندارد. هيچ فايده اتواجب

ويـژه حـديث تـردد، انجـام      نصوص دينـي، بـه  هرچند به اقتضاي  بايد گفت ،بنابراين
دست  ت و  مستحبات ماية تقرّب به خداست و نيز قربي كه با بجا آوردن فرايض بهواجبا
گـذاري اصـطالح    نبايد نـام شود،  ي است كه با انجام نوافل حاصل ميبيشتر از قرب ،آيد مي
گونـة    رفته، با نوافل و فـرايضِ فقهـي بـه   شده را كه در فضاي عرفان نظري صورت گياد

ا توجه به سـخنان اهـل فـن، اصـطالح نوافـل و فـرايضِ       بيادشده مرتبط دانست؛ چراكه 
هـاي لفظـي و معنـوي،     رغم برخـي شـباهت   نوافلِ فقهي، به با اصطالح فرايض و ،عرفاني

  متفاوت است.
براي توضيح و اثبات مدعاي خـويش از استشـهاد بـه كـالم برخـي از اهـل معرفـت        

آن را در شرح ، ص الحکـمفصومؤيدالدين جندي شارح مطلبي است كه ناگزيريم. از جمله 
   د:نويس الدين در كتاب ياد شده مي توضيح اينكه محييعبارتي از متن آورده است. 

ع أسـماء الحـق یـکـون الخلـق جمیه، فیفإن کان الحق هو الظاهر، فالخلق مستور ف
ع نسبه و إدراکاته. و إن کان الخلق هو الظاهر، فـالحق مسـتور، یسمعه و بصره و جم

الخبـر  يع قواه، کما ورد فـیده و رجله و جمیق سمع الخلق و بصره و ه، فالحیباطن ف
  ح؛یالصح

اگر فقط حق ظاهر باشد، پس خلـق در وي پنهـان بـوده و در نتيجـه خلـق، همـة اسـماء،        
و ادراكات حق خواهد بود؛ و اگر فقط خلق ظاهر باشد، پـس  ها  سمع، بصر و تمام نسبت

حق تعـالي سـمع، بصـر، دسـت، پـا و همـة        ،يجهحق در آن پوشيده و پنهان بوده و در نت
عربـي،   (ابـن  كيد شده استأگونه كه در خبر صحيح بر آن ت همان ؛قواي خلق خواهد شد

  ).81، ص1، ج1370

   آنگاه جندي در شرح اين عبارت آورده است:
وجود الحق هو   قرب الفرائض و النوافل، و ذلك أّن  یالله عنه) إلی مقام ير (رضیشی

ه، ألّن یـنفـل و فـرع عل ـ و هو العبـد ـ و وجود العالمـ  و هو الفرض ـ جباألصل الوا
 ید، فإذا ظهر الحق، خفیالوجود الحق لکمال سعته وسع الحق المطلق، و الخلق المق

ارِ یِلَمِن اْلُمْلُك الْ (ء معه) أّوًال،  يه، (کان الله و ال شیالعبد ف ِه اْلواِحِد اْلَقهَّ آخـرًا،  )ْوَم ِللَّ
(إّن اللـه قـال علـی لسـان  9العبد سمع الحق و بصره و سائر قواه، کمـا قـال فکان
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 يو کـذلك هـو الرامـ 9د محّمدید ید الله)  و الیعبده: سمع الله لمن حمده) ،  (هذه 
 يعن محّمـد فـ يمه الری، لنفيد الحق و الحق هو الرامیده یف )َت یِإْذ َرَم ( يقة فیحق

) و )َو لِکـنَّ اللـه َرمـی(للحـق بقولـه:  يو إثباته الرمـ )َت یَت ِإْذ َرَم یَو ما َرَم (قوله: 
ته لـه فهـو یة العبد و هویإنّ  يقرب النوافل، فهو کون الحق بوجوده محموال ف يالثان

  سمع العبد و بصره و لسانه و سائر قواه؛ 

قـرب  «و » قرب فرايض«ن عبارت به دو مقام شيخ ـ كه خداوند از او راضي باد ـ در اي  
فقط اين وجود حقّ است كه اصـل و واجـب اسـت و    توضيح آنكه، اشاره دارد. » نوافل

دليل كمال  جود حقّ، بهزيرا و عبد است ـ زايد و متفرّع بر اوست؛ وجود عالم ـ كه همان  
اگـر فقـط    ،راينبنابشش خود دارد. اش، حقِّ مطلق و خلقِ مقيد را تحت پو سعه و گستره

كـه در حـديث    م، چنـان خـواه بـه ازل نـاظر باشـي     ؛حقّ ظاهر باشد، عبد در او پنهان است
ه حق تعـالي در  ك و خواه به ابد، چنان »خدا بود و با وي چيزي نبود«: صحيح وارد است

كسـي نيسـت    »كيسـت؟  امروز ملك و فرمانروايي از آنِ«فرمايد:  روز بروز حقايق مي
پــس ». از آن خـداي قهـار اسـت   «دهــد:  رو، او خـود پاسـخ مـي    ايــنكـه پاسـخ دهـد؛ از   

همانا «رمود: ف 9كه پيامبر قواي حقّ است، چنانديگر صورت عبد سمع، بصر و  دراين
خداوند سـخن كسـي را كـه او     اش سخن گفت آنگاه كه بنده گفت: خداوند به زبان بنده

ايـن، دسـت   «د و فرمود: به دست خود اشاره كرو نيز آن جناب  »شنيد ،را سپاس گفت
 ).ت ..يـ إِذْ رم(بود و همچنـين در آيـة    9كه دست، دست محمد درصورتي» داستخ

و نيز فقط اين حـقّ   دست او، دست حقّ، ،بنابراين اوست كه حقيقتاً پرتاب كننده است.
ت إِذْ يـ و مـا رم (فرمايـد:   زيـرا در گفتـه خداونـد كـه مـي      ؛كننده است است كه پرتاب

ميرت...( دفرمايـد:   نفي، و در ادامة آيه كـه مـي   9پرتاب كردن از محم)  ـنَّ اهللالك و
ب قـر «كـردن بـراي خداونـد اثبـات شـده اسـت. ايـن مقـام، مقـام           همان پرتاب )رمى

است كه عبارت است از اينكه حق تعـالي  » قرب نوافل«بود و مقام دوم، مقام » فرايض
ر گشته و سمع ، بصر، زبـان و سـاير قـواي    با وجود خويش در هويت و وجود عبد حاض

  .)346، ص1381(جندي، او گردد 
مقصـود اصـلي ماسـت، آن اسـت كـه       ،عبارت سزاوار توجه بيشتر بـوده اين آنچه در 

را به وجود حقّ تعالي » فرض«، »قرب نوافل«و » قرب فرايض«جندي در مقام بيان معناي 
وجود عالم يا وجـود عبـد ـ كـه زايـد بـر       را به » نفل«ـ كه اصل عالم و واجب است ـ و  

و تفسير كرده است و اين ريشه و اصـلِ همـان    اوجود حق تعالي و طفيلي آن است ـ معن 
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قـرب  «چيزي است كه ما در پي آنيم تا با تكيـه بـر آن، بيـان كنـيم دو اصـطالح عرفـاني       
و » ضقـرب فـراي  «فقط در لفظ و همچنين در يك وجه شَـبه بـا   » قرب نوافل«و » فرايض

  فقهي اشتراك دارند.» قرب نوافل«
اشتراكشـان در وجـه   ، ولـي  نـدارد نياز است و به بيان روشن اشتراك اين دو در لفظ، 

و دارد رنگ كسي كه حضور پراين است كه در نوافل فقهي،  كه به بيان نيازمند است،شَبه 
 يـا بعضـي از   وي حق و اختيار دارد همـه  رو، اينعبد است و از ،زمام امر به دست اوست

حـق  آنهـا   را ترك كند؛ برخالف فرايض كـه در آنها  يا همه يا بعضي ازدهد را انجام آنها 
او حق و اختيار  رو، . ازايننه عبد ،و زمام امر به دست اوستدارد پررنگ  يتعالي حضور

را ترك كند يا برخي را بجا آورد و برخي را ترك كند، بلكه او بايد در همة آنها  ندارد كه
را كنـد و خـودي از خـود    آنها، تابع حق و دربست مطيع وي باشد و فقط امر حق را اجـ 

  .نشان ندهد
  :نگارد مي مقامات العبادة يبیان السعاده ف د گنابادي در تفسيرجناب مالسلطان محم

الّسـلوك  يتعـب نفسـه فـیسلك بقدم نفسه و یه ... فاّما ان یوان وّفقه الّله للّسلوك ال
تـه و یود انانیـق يه و فیعبد الّله مع بقاء حکم الّنفس علیاخری اّما ان  ه، و بعبارةیال
الّسلوك و العبادة و جاهد  ينئذ بقرب الّنوافل و هذا و ان أتعب نفسه فیسّمی تقّربه حی
س لـه اّال الفرقـة و یة المشـاهدة و المواصـلة و لـیکـن لـه شـأنیة المجاهـدة لـم یغا

ه و یـر بقـاء حکـم الـّنفس و أثرهـا علیـبد الّله من غعیسلك الی الّله و یالمباعدة، أو 
ودهـا و ارتفاعـه عـن یسّمی تقّربه بقرب الفرائض و هذا لخروجه من حدود نفسـه و قی

  ة المواصلة و المشاهدة؛یته له شأنیحجاب انّ 

و اگر خداوند عبد را براي سلوك و حركت به جانب خويش موفّق كند ... پس او يا بـا  
انـدازد ـ و بـه ديگـر      كند و در پيمودن مسير، خود را به زحمت مي قدمِ نفس سلوك مي

كند و يـا سـلوك    عبارت، او يا خدا را با وجود قيد انانيت و بقاي حكم نفس، عبادت مي
و عبادت وي در حالي است كه او از قيد انانيت و حكم و اثر نفس رها گشته اسـت؛ كـه   

ناميـده  » قرب فـرايض «ورت دوم، و در ص» قرب نوافل«تقرّب او در صورت نخست، 
است، هرچند خويش را در سلوك و عبادت » قرب نوافل«شود و كسي كه قرب او  مي

كند، ولي به دليـل بقـاي حكـم نفـس و      اندازد و نهايت كوشش خود را مي به زحمت مي
تعلّقي كه به نفس دارد، لياقت مشاهده و وصالِ حقيقـي را نـدارد و بهـرة او چيـزي جـز      
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است؛ زيرا او به دليـل  » قرب فرايض«وري نيست؛ برخالف كسي كه قرب او فراق و د
اينكه از قيد نفس و حجاب انانيت  خارج گشته است، شأنيت و لياقت مشـاهده و وصـال   

 ).205، ص2، جق1408، سلطانعليشاهرا دارد (

پررنـگ   يگونه است كه عبـد حضـور   عرفاني نيز اين» قرب نوافلِ«در گوييم  اينك مي
اين حق است كـه   در اين قرب، رو، . ازاينآيينه در او پنهان استچونان رد و حق تعالي دا

پررنـگ   يكه در آن حق تعالي حضور» قرب فرايض«برخالف  ؛شود سمع و بصر عبد مي
، »يـد اهللا «اين عبد اسـت كـه    در اين قرب، رو، . ازاينو عبد در او فاني و پنهان استدارد 

   است.» جنب اهللا«و » قلب اهللا«، »اذن اهللا«

  درجات مقام قرب و اهل آن
پس از آشنايي با معنا و حقيقت دو اصطالح قرب نوافل و قرب فرايض، نسبت سالكان را 

برخـورداري از ايـن دو نـوع     در كنيم. سـالكان الـي اهللا   جو ميو با اين دو اصطالح جست
  اند:  قرب، سه گونه

است و از » قُرب نوافل«مندي از  هنخست كساني هستند كه مقامشان فقط بهر گونه .1
 اند.  بهره بي» قُرب فرايض«

برخوردارند » قُرب فرايض«از عكسِ دسته نخست، فقط  بهاند كه  دوم كساني گونه .2
 نصيبي ندارند. » قُرب نوافل«و از 

يـك از دو قـرب    عكسِ هر دو دسته پيشين، به هيچ بهسوم كساني هستند كه  گونه .3
كه با رهايي از تقيد و ميل به خصـوص يكـي از آن دو،   محدود نگشته، بليادشده 
نيـز  » شكيكتمحض و ت«اند كه از آن به مرتبة  بار يافته» جمع بين القُربين«به مقام 
 .  كنند ياد مي

مفتـاح بـاره در كتـاب    ايـن درعربـي   بنوي، شاگرد برجسته و شاخص اصدرالدين قون
 د:نويس مي الغیب

ة الحـق یـرهم و مقاماتهم و عنایی طبقات بحسب سما ذکرنا علیو اصحاب السلوك ف
ه، إذ لکل مرتبة اول و وسط و أخر، و لکل مما ذکرنا اهل، و أخـر یتقّلبون فیما یبهم ف

اتـه و أربابـه. و یضاح أحکامه و آیالمقامات متصل باّول مقام الکمال المقصود هنا ا
کمـا ورد عـن  -اهل الدرجة االولی من مقام الکمال مـن کـان الحـق سـمعه و بصـره
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ه اإلشـارة بقولـه: ینطق، و إلیبصر و یسمع به و یو أوسطه من کان الحق  - 9يالنب
نـة و یان الله قال علی لسان عبده: سمع الله لمن حمده. و أخر درجات الکمال المتع

الوسـطی و  يك، لسـّر الجمـع االعتـدالیه الـتمحض و التشـکیالممکن الذکر بالتنب
ـِذیَن (الـّتمحضها باالشارات، فلسـان یه علینات و الّتنبیج عن حکم الّتعالخرو ِإنَّ الَّ

ما یبایُعوَن الله  ی(،  )یبایُعوَنَك ِإنَّ
َ
د یـهـذه «و » د اللـهیـهـذه «و  )ِهْم یِد یـُد الله َفـْوَق أ

ة یل عن الوسط المقتضی غلبة احکام الخلقیو لسان الجمع المقدس عن الم» عثمان
  ؛)َت َو لِکنَّ الله َرمییَت ِإْذ َرَم یَو ما َرَم (: ة قولهیأو الحق

صاحبان سلوك، در آن چه ذكر كرديم، بر حسب سير و مقاماتشان و همچنين بر حسب  
اند؛ چراكـه بـراي هـر     عنايت ويژة حق تعالي به آنان در مقاطع گوناگونِ سير، چند طبقه

ـ و براي هر درجه، اهلـي اسـت،   مرتبه، درجاتي ـ اعم از درجه آغازين، متوسط و نهايي   
ها و صاحبان  و پايانِ مقامات، به آغازِ كمالي كه مقصود ما در اينجا توضيح احكام، نشانه

كـه   گونه  آن است، متّصل است. اهل درجة نخست كمالِ يادشده، كسي است كه ـ  همان 
وسـط  نقل شده است ـ حق تعالي سـمع و بصـرِ وي باشـد. و اهـلِ درجـة مت       9از پيامبر

بيند و  شنود، مي وسيلة او مي كمال مزبور، كسي است كه، بر عكس درجة نخست، حق به
 اش سخن گفـت،  آنجاكه فرمود: همانا خداوند به زبان بنده 9اهللا كند، و رسول نطق مي

به اين درجـه  » خداوند سخن كسي را كه او را سپاس گفت، شنيد«گاه كه بنده گفت: آن
ن درجـاتي از آن كمـال، كـه تعـين داشـته و نيـز قابـل تنبيـه و         تـري  اشاره دارد، و نهايي

، »تمحـض «ا ناميدن اين مرتبه بـه  است. ام» تمحض و تشكيك«، مرتبة آگاهانيدن است
دليل خروج از حكم تعينات و بسنده كردن به إشارات تنبيهي بدانهاست، كه زبـان آن،   به

كننـد، فقـط بـا     ي كه با تو بيعـت مـي  همانا كسان«گويند:  اين دو آية شريفه است كه مي
كـه رسـول   » دست خدا باالي دست آنان اسـت «و » كنند، نه كس ديگري خدا بيعت مي

و نيز به دسـت عثمـان   » اين، دست خداست«به دست خود اشاره كرد و فرمود:  9اهللا
دليـل   ، بـه »تشـكيك «أما ناميدن اين مرتبه به ». دست عثمان است«اشاره كرد و فرمود: 

جمعِ اعتداليِ وسطيِ صاحبِ اين درجه و مقام است، كه از ميل به جانب يكـي از دو  سرِّ 
ن آيـة  طرف حقّ و خلق و غلبة احكام يكي از آن دو بـر او منـزّه اسـت، و زبـان آن، ايـ     

ها را به طرف مشركان پرتاب كردي،  اه كه تو سنگريزهآنگ«گويد:  شريفه است كه مي
صـدرالدين  » (بلكـه ايـن خـدا بـود كـه پرتـاب كـرد       اين تو نبودي كه پرتاب كـردي،  

  ).115ص، 1374قونوي، 
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هاي نخسـت، متوسـط و نهـاييِ كمـال، بـه       در اين عبارت، مراد از درجه استگفتني 
يـا مرتبـة   » جمـع بـين القـربين   «و » قـرب فـرايض  «، »قرب نوافل«هاي  ترتيب همان مقام

و  1مصـباح االنـسدر كتاب  بمفتاح الغیـشارح  ،فناريچنانكه  ؛است» تمحض و تشكيك«
ه بـه عبـارت   بـا توجـ   2 نصـوصهمچنين جناب ميرزا هاشم اشكوري در حواشي خود بر 

    كنند. قونوي بر آن تأكيد مي
كـه،  نخسـت آن انـد:   را به دوگونه تصوير كرده» قربينال جمع بين«البته برخي از عارفان 

؛ و ي باشـد و گـاه ديگـري   كه گاه يك، بدون اينهم متحقّق باشدشخص به هر دو قرب، با 
اي كه  قرب، به گونه و حتّي به جمع ميان هر دويك از دو قرب  دوم آنكه، شخص به هيچ
زماني بـين دو  و » قرب فرايض«گاهي  ،»قرب نوافل«گاه قربش ياد شد، مقيد نباشد، بلكه 

ة اشـع امي درجـ انـد.   اساس، از نگاه آنان، مقرّبان چهار دسته قرب يادشده جمع كند. براين
              نگارد: درباره اين چهار دسته چنين مي اللمعات

شـان را  يند فقط، و اا ا متحقق به قرب نوافلي :ستنديرون نيبدان كه مقربان از چهار حال ب
ض يشان را صاحب قـرب فـرا  يض فقط، و ايا به قرب فرايصاحب قرب نوافل خوانند و 

كـى باشـد و   يمناوبـه كـه گـاهى     ه أحدهما و بىد بيتق ن بىين القربيا به جمع بيخوانند و 
ن را مرتبـه  يـ گرى، بلكـه معـاً بـه هـر دو قـرب و احكـام آن متحقـق باشـند و ا        يگاهى د

                                                           
سمع اللـه  -و ذکر هنا انه اول درجات الکمال و هو قرب النوافل و اوسط درجاته مقام ان الله قال علی لسان عبده. «  1

 -لمن حمده، و هو قرب الفرائض و آخر درجاته الممکن الذکر بالتنبیه، إذ ما بعده من المراتب األکملیة ال نهایة لـه
محض و التشکیك. فالتمحض هو الخروج عن حکم التعینات و مرتبة الت يه -لعدم نهایة المعلومات و المقدورات

ما یبایُعوَن الله(اصباغ احکام اإلمکان، و لسانه:  ِذیَن یبایُعوَنَك ِإنَّ یِدیِهْم (، )ِإنَّ الَّ
َ
و هذه یـد «و مثله:  )یُد الله َفْوَق أ

المقـامین و  بـین يی الجمعـ، و التشکیك و التـردد بـین الطـرفین بسـّر االعتـدال الوسـط»هذه ید عثمان«و » الله
الحقیة و الخلقیة و هـو لسـان الجمـع المقـدس عـن المیـل عـن  يلسان التشکیك بین طرف يأ -القربین، و لسانه

، 1374(فناري،  ») َو ما َرَمیَت ِإْذ َرَمیَت َو لِکنَّ الله َرمی(قوله تعالی :  -الوسط المقتضی غلبة احکام کال الطرفین 
  ).644ص

 ، و آخر درجاتـه الممکنـة الـذکر، هـيرجات الکمال هو قرب النوافل، و اوسط درجاته هو قرب الفرائضفان اول د. «2
ِإنَّ (هو الخروج عن حکم التعینات، و امتناع احکـام اإلمکـان، و لسـانه:   و التشکیك، و التمّحض  مرتبة التمّحض

هَ  ما یبایُعوَن اللَّ ِذیَن یبایُعوَنَك، ِإنَّ هِ (، )الَّ یِدیِهْم  یُد اللَّ
َ
و التشکیك، الترّدد بین الطرفین، لسیر االعتدال الوسطی   )َفْوَق أ

الحّقیـة و الخلقیـة و هـو اللسـان الجمـع  يلسان التشکیك بین طرف ي، بین المقامین و القربین، و لسانه، ايالجمع
ـَه   یَت ِإْذ َرَمیـَت َو ما َرمَ (المقدس عن المیل عن الوسط المقتضی علیه احکام کال الطرفین قوله، تعالی:  َو لِکـنَّ اللَّ

  ).101ص همان،» ( )َرمی
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عونَـك إِنَّمـا   يباينَ يإِنَّ الَّـذ ( هيو مقام كمال خوانند و آ »نيقاب قوس«مقام الجمع و  جمع
ـ د اهللا فَوقَ أَيعونَ اهللا يباي ا بـه  يـ و  ،ن مرتبـه اسـت  يـ اشـارت بـه ا  ) 10 ،)48( (فـتح  )هِميدي
ن يك از قـرب يشان راست كه به هر يبلكه مر ا ،ستنديد نيگانه مق ن احوال سهيك از اي چيه

ت ين را مقام احـد يو ا ،ن احواليك از اي  چيد به هيتق ز، بىينهما نيظاهر شوند و به جمع ب
ـ ت إِذْ رميو ما رم( ست:ه اين آيخوانند و اشارت به ا»  أَو أَدنى«جمع و مقام  ت و لكـنَّ  ي

و بـه وراثـت و    ن اسـت يـي ن مقام، حالـت خـاص خـاتم النب   يو ا) 17 )،8( (انفال  )اهللا رمى
  ).13، ص1383(جامي،  ن حظّى استيا را از ايكمال متابعت، كمل اول

  قرب نوافل و فرايض در متون ديني
شـده مـرتبط   تـوان آن را بـا دو قـرب ياد    يكه م در ميان آيات قرآن كريم، يكي از مواردي

ر معراج پيـامبر  سراااز سورة مباركة نجم است كه از حقايق و  هشتم و نهمآيات   ،دانست
ی * َفکاَن قـاَب ( فرمايد: جاكه حق تعالي مي؛ آندارند مي پرده بر 9واالمقام اسالم ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّ
ْدنی

َ
ْو أ
َ
تر شد، پس ميانشان به انـدازة دو كمـان يـا كمتـر      سپس نزديك و نزديك ؛)َقْوَسیِن أ
   ».دفاصله بو

نظر بسياري از مفسران، مراد از قرب و نزديكي در ايـن دو   بر، گرچه بنا توضيح آنكه
  (ر.ك: وحي به آن جناب اسـت  يلقااهنگام  9آيه، قرب و نزديكي جبرئيل به رسول اهللا

ــان، 771ص، 2ج، 1415، ؛ نيشــابوري157، ص5ج، 1418بيضــاوي،  ، 10، ج1420؛ ابوحي
أييـد  نيز آن را تآيد و برخي روايات  دست مي هگونه كه از سياق آيات ب ولي همان ،)11ص
و بـه حضـرت پروردگـار     9، قرب و نزديكي معنوي پيامبريادشدهكند، مراد از قرب  مي

 .وحي از وي بدون وساطت جبرئيل استمشاهدة او با چشم شهود، هنگام معراج و تلقّي 
انـد   ن معنا تأكيـد كـرده  مشرب بر اي پژوهانِ عارف  و نيز برخي قرآن چنانكه برخي مفسران

، 1368؛ قمـي مشـهدي،   327، ص12، ج1378؛ طيـب،  72، ص9، ج1336كاشاني،  (ر.ك:
  ).477، ص12ج

آيـات   شاره بـه اپس از  کلمات القرآن الکریم يالتحقیق ف مصطفوي در كتاب ،براي نمونه
  د:نويس در تبيين معناي مراد مي» قوس«و  »تدلّي«، »دنو«هاي  عناي واژهيادشده و بيان م

ة، و قـد تقـّرب یـة العالیـاألفـق األعلـی مـن المراتـب الروحان يف 9إّن الرسول يأ
مـا یته، حّتی کان األفق فیمتواضعا خاشعا متسّفال، و انحدر عن تمام تشّخصاته و من

ه المتعال قاب قوسینه و بیب   ؛أقرب منه ن، أوین اللَّ
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ه كـ  حـالي در ؛ترين افق از مراتب روحاني و معنوي قـرار گرفـت   در باال 9يعني پيامبر
متواضعانه، خاشعانه و خاكيِ محـض بـه خداونـد نزديـك گشـته و از همـة تشخّصـات و        

فاصلة ميان او و خداوند متعالي به اندازة دو قوس يا  ،هايش فرود آمده و در نتيجه منيت
  ).334، ص9، جق1426(مصطفوي،  تر بود از اين هم نزديك

  : نگارد چنين ميسپس وي در بيان مراد از دو قوس 
ة، و یـة االمکانیـن حّد الحـدود الذاتین: عبارة عن الحّد ین الممتّد یو أّما وجود القوس
رهمـا. و هـذان الحـّدان یة مـن الزمـان و المکـان و غیة الجسمانیحّد الحدود الخارج
ة بلوغه و کماله، و حصـل لـه أقصـی یکان، و لو بلغ الی نها بشر ّي متالزمان للبشر أ

  مرتبة الفناء و البقاء و اللقاء؛ 

ا وجود دو قوس ممتدي كه ميان خداوند متعالي و آن جنـاب بـود،  عبـارت از حـد     و ام
كـه همـواره مـالزم هـر بشـري      مكاني و حد حدود خارجي جسماني اسـت  احدود ذاتي 

و كمال خويش رسـيده و  بـه بـاالترين مرتبـة لقـاء، فنـاء و        چند به نهايت بلوغاست؛ هر
  .)334، ص9(همان، ج بعد از فناء دست يابد يبقا

گفتـه   پـيش شده در بيـان معنـاي مـراد از آيـات     ي از كتاب يادهمچنين در جاي ديگر
عزیز تبّعد عن التشّخص و تنّزل عن األنانیة و حّط مقام نفسه حّتی تقّرب من الّله ال يأ«گويد:  مي

از تشخّص دور گشت و از انانيت فرود آمد و مقام نفس خـويش   9يعني پيامبر؛ المتعال
  .)256، ص3(همان، ج» را پايين آورد تا به خداوند متعالي نزديك شد

  گويد: شده چنين مينخجواني نيز در تفسير آيات ياد
ه یـو لحق و تعلق صّلی الّله عله و سّلم ـ الی رّبه َفَتَدلَّی یُثمَّ َدنا و تقرب ـ صّلی الّله عل

نهمـا قـاَب یَفکـاَن قـرب مـا ب  ث تحّقـقیـو سّلم به سبحانه نوع تعّلق و تحّقق الی ح
ة یـة و العبودیالربوب ين لمرتبتیالوجوب و اإلمکان الحافظ یمقدار قوس يِن ایَقْوَس 

ْدنی
َ
ْو أ
َ
ا ببقـاء حصة الالهوت و بقائه يو أقرب منهما لفناء حّصة الناسوت مطلقا ف  أ

  ؛ث قربیه و سّلم ما صار و قرب الی حیحضرة الرحموت و بعد ما صار صّلی الّله عل

نزديك شده و به پروردگارش تقـرّب جسـت. سـپس بـه نـوعي از       9پس آن حضرت  
انواع تعلّق، به او تعلّق يافته و بدو پيوست و به همان مقام كه به آن تحقّق يافت، متحقّـق  

ميان آن دو به اندازة دو قوس وجوب و إمكان ـ كه حد فاصل  گشت، و در نتيجه فاصلة 
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تر بـود؛ زيـرا پـس از آن     اند ـ و يا از اين هم نزديك  بين مرتبة ربوبيت و مرتبة عبوديت
ــراي آن حضــرت حاصــل شــد  دگرگــوني ــة و قربــي كــه ب ــة ناســوتي او در حص حص ،

، 2م، ج1999 و بـه بقـاي حضـرت رحمـوت بـاقي گشـت (نخجـواني،        ش فـاني ا الهوتي
  ).363ص

بـه   9گفته را قـرب پيـامبر   مراد از قرب پيش جامع االسـرارسيدحيدر آملي نيز در كتاب 
دانـد.   حضرت ذات احديت و نيز مراد از دو قوس يادشده را دو قوس امكان و وجوب مـي 

باور ايشان، اين دو قوس با خطّ موهومي كه دايرة وجود را به دو نيمـة واجـب و ممكـن     به
آيد. او خطّ موهومِ فاصلِ بين وجوب و امكان را از فرمايشي كـه   دست مي كند، به م ميتقسي

منسوب است، اقتباس كرده است؛ چراكه بر اسـاس ايـن نسـبت،     7به امام اميرمؤمنان علي
شـد و از آن جنـاب دربـارة     امام در جواب كميل كه از اصحاب سرّ آن حضرت شمرده مـي 

حقيقت آن است كه ؛ الحقیقة محو الموهوم مع صحو المعلوم« :فرمايد حقيقت پرسيده بود، مي
  ).  294، ص1368(آملي، » شدن معلوم، آنچه را موهوم است، محو كني با صاف و شفّاف
 :  دنگار در ادامه مي سيد حيدر

اي بود كه او را از مشاهدة  حديت به اندازه و گونهابه ذات  9در آن حال، قُرب پيامبر
گشـت   نزديك ـ  جلّ و عليـ   عني آن جناب تا اين پايه به حضرت حقّ ي ؛غير باز داشت

 طرف شده و فقط يـك حقيقـت و يـك وجـود را مشـاهده     كه غير او مطلقا از نظرش بر
و مشـاهدة  » وحـدت ذاتيـه  «ــ كـه همـان مقـام     »  أَو أَدنى«ون ايشان به مقام ؛ چكرد مي

طرف گشـته بـود و   و ديد او برها از جل است ـ رسيده  و تمام حجاب » حضرت ِأحديت«
عـال ـ   جـلّ و ـ لياقت يافته بود كه وحي را بدون واسطة جبرييـل از خـود حضـرت حـقّ      

تـر   ديـك يل پيش از اين گفته بود: من اگر به اندازة يك بند انگشت نزبگيرد؛ زيرا جبرئ
  ).294(همان، ص سوزم مي بيايم، هر آينه

، از اهـل بيـت عصـمت و    آيـات  هـاي تفسـيري ذيـل ايـن     يـن ديـدگاه  نظر از ا  صرف
كنـد؛ از   طور صـريح تأييـد مـي    ها را به گونه برداشت اخباري نقل شده كه اين :طهارت

  هاي زير اشاره كرد: توان به نمونه جمله مي
 يعّز و جّل حّتی کان بینـ يقال: لّما عرج بی الی السماء و دنوت من ربّ  9يعن النب« الف)

دْ 
َ
ْو أ
َ
گاه كه مـن  نقل شده كه آن جناب فرمودند: آن 9از پيامبر اكرم ؛ نیو بینه قاَب َقْوَسیِن أ
تا اين پايه به پروردگارم نزديك گشتم كـه فاصـلة ميـان مـن و او بـه       ،را به معراج بردند
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  ).362، ص1، ج1376(طوسي،  »تر بود اندازة دو قوس يا نزديك
درة المنتهـی فکـان قال: ... أنا ابن من عال فاستعلی فجاز سـ 8الحسین بن عن علی«ب) 

در خطبة ـ نقل شده كه آن جناب   8نيبن الحس ياز امام عل؛ من رّبه قاب قوسین أو أدنـی
در معرّفي خـود فرمونـد: ... مـن     ـ  معاويه ايراد كردند معروفي كه آن را در مجلس يزيدبن

 سـدرةكـه از  اي  پسر كسي هستم كه (در شب معراج) باال رفت و پس از آن باالتر، تا پايـه 
 »تر بود كه فاصلة ميان او و پروردگارش به اندازة دو قوس يا نزديكالمنتهي گذشت، تا اين

  ).311، ص2، جق1403(طبرسي، 
و کان مـن رّبـه کقـاب قوسـین أو  9يقال: فلّما اسری بالّنب 7عن أبی الحسن موسی«ج) 

ودند: آن نقل شده كه آن جناب فرم 7جعفر بن از امام موسي؛ أدنی رفع له حجاب من حجبه
به معراج برده شد و فاصلة ميان او و پروردگارش به اندازة دو قـوس يـا    9گاه كه پيامبر

بابويـه،   (ابـن .» هاي ميان او و پروردگـار برطـرف گشـت    تر بود، حجابي از حجاب نزديك
    .)332، ص1385

ل ييد برداشت نخست نيـز روايـاتي از اهـ   أكه در تكرد توان اين امر را پنهان  البته نمي
وجه باشـد و شـايد    تواند بي آن هم نمييقين  بهنقل شده است كه  بيت عصمت و طهارت

هاي آنان ايجاب كرده است آن ذوات مقدس  اختالف سطح فكري افراد و تفاوت استعداد
نحن معاشر األنبیاء أمرنا أن نکّلم النـاس علـی قـدر « كه فرمودند: 9به اقتضاي سخن پيامبر

، 1، ج1365(كلينـي،  » اء ماموريم تا در اندازة فهم مردم سخن بگوييمما گروه انبي ؛عقـولهم
و هر مطلبي  رندفهم مخاطب از روي حقايق و معارف بلند الهي پرده بردا در حد .)23ص

مشاهده را در رؤيت بصـري  با كساني كه معناي  رو، يان نگذارند. ازاينكسي در م را با هر
ـ  دانسته و استعداد فهم حقيق منحصر مي ه دام تشـبيه صـرف   ت قرب الهي را بدون آنكـه ب

گونة نخست سخن گفته و قرب و نزديكي مطرح در آيات را به قرب  به ،اند بيفتند، نداشته
متقابالً بـا كسـاني كـه اسـتعداد فهـم      نيز  .اند معنا كرده 9يل به رسول اهللائو نزديكي جبر

انـد آن را   توانسـته  بيفتند، ميكه به دام تشبيه صرف حقيقت قرب الهي را داشته و بدون آن
بـه گونـة دوم    ،اند دانسته شاهده را در رؤيت بصري منحصر نميتصور كنند و نيز معناي م

 جـلّ و ـ به حضرت حقّ    9سخن گفته و تقرّب يادشده را به قرب و نزديكي رسول اهللا
يض كـه فـ   چنان اند؛ هاي ميان آن دو تفسير نموده عال ـ و برطرف شدن حجابي از حجاب 

شـده، در بيـان   اشاره به روايات مختلـف ياد آيات پس از اين ذيل  تفسیر صافیكاشاني در 
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بین هذه الروایات و کّلها صدر مـن معـدن العلـم علـی  يال تناف«گويد:  ميان آنها مي وجه جمع
هـا بـر   اهر متخالف، تنـافي نيسـت و همـة آن   بين اين روايات به ظ؛  مقادیر افهام المخاطبین

، 5، ج1415، كاشـاني  (فـيض » انـد.  مخاطبان از معدن علـم صـادر شـده   هم زة فاساس اندا
    ).88ص

در شـده  توان قرب و نزديكـي مطـرح    گوييم نمي مي ،اكنون با توجه به آنچه گفته آمد
ياد » أو أدني« و » قاب قوسين«، »فتدلّي«، »دنا«هاي  آيات مورد اشاره را كه از آن با عبارت

ارتبـاط دانسـت.    بـي » جمـع بـين القـربين   «و » قرب فرائض«، »قرب نوافل«شده است، با 
و  » قـرب نوافـل  «بـه   هرا اشار» دنا«برخي عارفان محقّق در آثار مكتوبِ خويش  ،رو ازاين

ممـّد زادة آملي در كتاب  كه عالمه حسن چنان ؛اند دانسته» قرب فرائض«را اشارة به » تدلّي«
ثُـم  "ض تـدلّى  يب نوافل تدنّى است و قرب فراقر«د: نويس مي شرح فصوص الحکمدر  الهمم

زاده آملـي،   (حسـن » را طفره مطلقا محال اسـت يز ؛كه تدلّى بعد از تدنّى است "دنا فَتَدلَّى
    ).628، ص1378

» أو أدنـي «به گونة تقيد به جمع و » جمع بين القربين«را بر » قاب قوسين«برخي ديگر 
تر آن را از جنـاب   كه پيش چنان ؛اند تقيد، تطبيق كرده گونة عدم به» جمع بين القربين«را بر

اي  مهالدين آشتياني نيز در مقد دجاللنقل كرديم و مرحوم سي معاتاشعة اللجامي در كتاب 
، 1383(ر.ك: جـامي،   نوشته، چنين كـرده اسـت   1امام خميني مصباح الهدایةكه بر كتاب 

  ).، مقدمه آشتياني163-158، ص1376، خميني؛ 13ص
به پايـان   1ر پايان مناسب است مطالب اين وجيزه را با سخنان حضرت امام خمينيد

  د: نگار مي شرح چهل حدیثببريم. ايشان در 
ت خـارج  يـ ن بيـ ت خود گذاشت و از ايت و انانيپس از آنكه انسان سالك قدم بر فرق ان
م بـر  ر كرد و قـد ينات را سيمنازل و مراحل تع ،ىيشد و در طلب مقصد اصلى و خداجو

ه را خرق نمود و دل از همه موجودات و يه و نورانيك گذاشت و حجب ظلمانيفرق هر 
خت و كواكـب و اقمـار و   يمĤبى فرور يتد واليها را از كعبه دل به  كائنات بركند و بت

كدورت تعلق به  ك جهت بىيك رو و يشموس از افق قلبش افول كردند و وجهه دلش 
شـد و فـانى   » فَطَرَ السـموات و األرض  يللَّذ يهت وجهِوج«ر، الهى شد و حال قلبش يغ

حـال از خـود بىخـود شـود و محـو كلـى        نيـ د، پـس درا يدر اسماء و ذات و افعال گرد
پس حق در وجود او كارگر شود و بـه سـمع    .ش حاصل شود و صعق مطلق رخ دهديبرا

به لسان حق نطـق كنـد، و   د قدرت حق بطش كند و يند و به يحق بشنود و به بصر حق بب



 

 

121

فت
معر

هل 
ظر ا

ز من
ن ا
ت آ

رجا
و د

ب 
 قر

قام
م

 
 

ر حق كـور و  يند، و به حق نطق كند و جز حق نطق نكند، از غيند و جز حق نبيبه حق بب
ن مقام حاصل نشود مگر بـا  يو ا ،كر و الل شود و چشمش و گوشش جز به حق باز نشود

ه الزال متقرّب به حـق شـود، و بـه آن    ين جذوه عشقيه و جذوه نار عشق كه بديجذبه اله
رت يـ ن وادى حيـ رى شود كـه در ا يب حب ذاتى است، از او دستگيه، كه عقيبوبجذبه ر

ث ين حـد يـ و در ا ،ديايت است، گرفتار نياى انانيو جز آن، كه از بقا» شطح«نلغزد و به 
. تقـرب عبـد از   »تقرّب إلى بالنّافلة حتّى أحبـه يو إنّه «ن دو شده است بقوله: ياشاره به ا

  ه حق از حب است.يجذوه عشق است، و جذبه اله
 يى نرسدچاره به جايتا كه از جانب معشوق نباشد كششى             كوشش عاشق ب

جـه آن  يپس، منتهاى قرب نوافل فناى كلى و اضمحالل مطلق و تالشى تام است، و نت
ن فناى تام و محو كلـى و محـق مطلـق و    يو پس از ا ،است »کنت سمعه اّلذی یسمع به...«

ه شامل حالش شود و او را به خود آورد و ارجـاع بـه   يت ازليشود كه عناصعق تمام، گاه 
نـه  ياز براى او دست دهد، و حالت انس و طمأن» صحو«د، و حالت يمملكت خودش فرما

ن حالـت صـحو، در مـرآت    يدا كند و كشف سبحات جمال و جالل بر او گردد، و در ايپ
و حال اهل سلوك در  ،ديا را، كشف نماان ثابتات را و لوازم آنهيذات صفات، و در آنها اع

ن ثابتش تابع هر اسمى است، در همـان اسـم   ينكه عيز مثل مقام اول است در اين مقام نيا
ز كشف همان اسم بر او گـردد، و  يفانى شود و به همان اسم باقى ماند، و در حال صحو ن

جـامع اعظـم    پس انسان كامل در تحت اسم .ن ثابت تابع همان اسم بر او گردديكشف ع
بـر او گـردد، و كشـف حـاالت و اسـتعداد       و ابداً ان ثابته و لوازم آن ازالًيكشف مطلق اع
ـ ت سلوك و نقشه وصول آنها بر او گردد، و خلعـت خاتم يفيموجودات و ك ت و نبـوت  ي
ـ مش راسـت آ يبـاى مسـتق  يجه كشف مطلق است، بـر قامـت ز  يختمى، كه نت گـر  يو د ،دي

ره يطه و سعه دايت دارند و به مقدار حياسمى كه از آن مظهر  ك به مناسبتيغمبران هر يپ
ـ ت و غيان تابعه آن اسم كنند، و باب كمال و نقص و اشـرف يآن، كشف اع ر آن و سـعه و  ي

ل يه رجوع كند، چنانچه تفصـ يت اسماء الهيره دعوت از آنجا شروع شود و به تبعيق دايض
ن حالت كه صحو بعد المحـو  ي، پس از ام. بالجملهيذكر كرد مصباح الهدایةآن را در رساله 

گـر  يدست داد، وجود او وجود حقّانى گردد و حق تعالى در مرآت جمال او موجودات د
ت مطلقـه  يو اگر انسان كامل باشد با مشـ  ،ت گردديد، بلكه هم افق با مشيرا مشاهده فرما

تعالى بـه   ن حال حقين مقام ظهور فعلى حق گردد، و در ايت او عيافق گردد و روحان هم
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ت كاملـه و علـم   يكند، و خود او اراده نافذه حـق و مشـ   شنود و بطش مى ند و مىيب او مى
الحدیث. علّی عین الّله و سمع الّله و جنب الّله إلی  ».فالحّق یسمع به و یبصر به ..«فعلى است: 

د يو با ،دىيجه آن آنهاست كه شنيض صحو بعد المحو است و نتي. پس قرب فراغیر ذلـك
ن صـحو بعـد المحـو    يرا كه ايز ؛مييگو» قرب«ن صحو و رجوع به كثرت را يانست كه اد
ـ ن حالت غفلتى است كه از براى ماست، و اير از ايغ ن وقـوع در كثـرت پـس از فنـاى     ي

را كه كثرت براى مـا حجـاب   يم، زين كثرتى است كه ما در آنها واقع هستير از ايمحض غ
ما رأیت شیئا إّال و رأیت الّله معه و فیـه «شاهده است: است از وجه حق، و براى آنها مرآت م

ـ يدم چيند؛ و قبله و بعده ـ ش از آن و در آن ديزى را مگر آنكه خدا را همراه آن و پ و » دمي
جـه  ين، نتيض را فناى ذاتى، و بنابرايو قرب فرا توان قرب نوافل را فناى اسمائى دانست،

 .)590، ص1388(خميني،  ض محو مطلق شوديقرب فرا

  گيري نتيجه
از قيـد   حضـور دارد و رغم آنكه به حق تقرب يافتـه، ولـي هنـوز     به عبد» قرب نوافل«در 

در  رو، . ازايـن آيينه در او پنهـان اسـت  چونان حق تعالي متقابالً  انانيت رها نگشته است و
كـه در آن  » قرب فرايض«برخالف  ؛شود اين حق است كه سمع و بصر عبد مي اين قرب،
و  اردحضـور د اسـت كـه   حـق تعـالي   نانيت خويش فارغ گشته و فقـط و فقـط   عبد از ا

، »يـد اهللا «اين عبد است كه  در اين قرب، رو، ازاين .عبد در او فاني و پنهان استبرعكس 
 يـا  برخورداري از اين دو نوع قرب،  در سالكانو  است» جنب اهللا«و » قلب اهللا«، »اذن اهللا«

، ، يا برعكساند بهره بي» قُرب فرايض«است و از » رب نوافلقُ«مندي از  مقامشان فقط بهره
، ، و يا برعكسِ هر دونصيبي ندارند» قُرب نوافل«برخوردارند و از » قُرب فرايض«فقط از 
محدود نگشته، بلكه با رهايي از تقيد و ميل بـه خصـوص   يادشده يك از دو قرب  به هيچ

تمحـض و  «انـد كـه از آن بـه مرتبـة      بـار يافتـه  » جمع بين القُربين«يكي از آن دو، به مقام 
  .شود نيز ياد مي» شكيكت
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