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چکیده
ایـن  ، "سلطنت معنوی" از تعابیری است که قاضی سعید قمی در مورد امامت به کـار بـرده اسـت   

مفھوم با سلطۀ امام در عالم امر الھی یا ھمان ملکـوت رابطـۀ مسـتقیمی دارد. بـه ھمـین دلیـل عنـوان        
حکایت ، انند "الولی المرشد" خطاب به امام ھشتم (ع)و توسالت شیعی ھمھانامهزیارت"سلطان" در 

، از جایگاه خاص آن حضرت (ع) برای ھدایت و ارشاد اھل سلوک دارد. برای پی بردن به این جایگـاه 
صورت ، روایتی از آن حضرت (ع) در تعریف سکینه مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این حدیث

شـواھدی از  ، ود. در این جستار ضمن شرح حـدیث رضـوی  شمینمایان مؤمنانای الھی برای و وجھه
چھـره  ، ھای سکینۀ قلبیهترین صورتیکی از کامل، شده است دالّ براینکهارائه، مکاشفات اھل معرفت

باشد(ع) میالرضاموسینورانی شمس الشموس والیت امام علی بن 

قلبی.سکینه، قبله ھفتم، امام رضا(ع)، سلطنت معنوی: ھادواژهیکل

 :٢٦/١١/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب: ٠١/٠٢/١٣٩٣. تاریخ وصول.
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مقدمه 

سابقه در آثار ابن عربی و پیـروان مکتـب او دارد. ابـن    ، "تعبیر "سلطنت معنوی و روحانی
به حکم خالفت -عربی در "التدبیرات االلھیه فی المملکه االنسانیه" از پادشاھی روح در بدن  

در کتـاب  ) وی ۱۲۰، التـدبیرات ، و مشابھت آن با عالم کبیر سخن گفته است (ابن عربی-الھی
" نیز به شرح جنبه روحانی دیگری از مملکـت انسـانی پرداختـه اسـت. در ایـن      عنقاء مغرب"

کتاب در بحث از حقیقت محمدی و ابداع حقیقت مثـالی آن حضـرت (ص) آورده اسـت کـه     
خداوند خطاب بدان فرمود: "انا الملک و انت الملک و انا المدبر  وانت الفلک و ساقیمک فیما 

). در این عبارت پادشاھیِ حقبقت ۶۵، عنقاء مغرب، مملکه عظمی" (ابن عربییتکون عنک من
محمدی به والیت تکوینی آن حضرت (ص) و پیدایش مملکت عظمای وجود از ایشان تفسیر 
شده است. میرسید علی ھمدانی ھم باب ششم از ذخیره الملوک را به شرح سلطنت معنـوی و  

، صـوری و معنـوی اختصـاص داده اسـت (ھمـدانی     اسرار خالفت انسانی و مضاھات سلطنت 
در بین عارفان شیعی قاضی سعید قمی نیز بر مفھوم سلطنت معنوی امامان معصوم . )۲۹۱-۲۸۹
شیعه از امام رضا (ع) با القـاب الـولی   ھاینامهزیارتدر برخی ازآنجاکهکرده است. دیتأک(ع) 

در ھـا آند القاب نشان از بروز معانی وجو، )۴۸۱، المرشد و السلطان یاد شده است (شیخ مفید
وجود آن حضرت دارد.                                                

توان دریافت که بین مفھوم ملکوت در معنـای قرآنـی و ایـن    با رویکرد تأویلی در قرآن می
(یا ھمان غلبـه  القاب ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به تعبیر دیگر بین قدرت والیی امام رضا(ع)

و سلطنت) با عالم ملکوت الھی پیوند عمیقی وجود دارد. برای این منظور ابتدا مفھوم ملکـوت  
شود. در قرآن و حدیث بررسی می

. ملکوت در قرآن                                                             ۱
چھار بار در قرآن آمده است. از دیدگاه برخی که بر ریشۀ عربـی واژه تأکیـد   ، واژۀ ملکوت

تـر  دارند ملکوت مانند مُلک است اما اضافه "واو" و "تاء" از جھت مبالغه آن را رساتر و بلیـغ 
، قرشـی ، ۴/۳۲۱طبرسـی  ، ملـک مـاده  ، کرده است ھمانند رحموت و رھبوت (راغب اصفھانی

، انـد (سـیوطی  ) برخی لغویون این واژه را از زبان بیگانه و مأخوذ از زبان نبطـی دانسـته  ۶/۲۵۵
برخی وجود پسوند "وت"را دلیل قاطعی بر ورود این واژه از زبـان آرامـی بـه عربـی     ، )۱/۴۴۱

یعنـی  :انـد ره کـرده برخی ھم به تعبیر ملکوت شمائیم در عبـری اشـا  ، )۳۸۹، اند (جفریدانسته
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، اعـراف ، ۷۵، ھـا و زمـین (انعـام   تر آسمانھا. قرآن این واژه را با مفھوم گستردهملکوت آسمان
) در قرآن از ایـن فرمـانروایی مطلـق    ۱/۳۵، ) و فرمانروایی مطلق به کار برده است (ماسون۱۸۵

، ۸۳،(یـس چیـز در یـد قـدرت اوسـت     پاکا خداوندی کـه ملکـوت ھـر   چنین یاد شده است: 
ملکـوت   یجـا بـه دھلوی نیـز  اهللایولفرھنگ لغات قرآن و ترجمه شاه در ترجمه). ۸۸:مؤمنون

، اهللاولـی شـاه  ، نیـز ، ۴۵۹، فرھنگ لغات قرآندر این آیه معادل "پادشاھی" گذاشته شده است (
این تعبیر داللت بر تسلط و چیره شدن خداوند بر اشیاء یا ھمان "سـلطنت"  . )۴۴۵، ش۱۳۸۵
از این جھت با خالق خود مرتبط اسـت.  یزیھر چ، عالم وجود قایم به خداستازآنجاکه. دارد

خالصه و مغـز و بـاطن نـورانی یـا ملکـوت      ، شودبه خدا نسبت داده میءشیالبته آنچه از ھر 
اشـیا ) زیـرا ملکـوت  ۸۰، اسراراآلیات، یرازیشنیصدرالداست نه قشر و ظاھر ظلمانی (ءشی

اسـت کـه   از ایـن جھـت از ابـداعات و یـا اولیّـاتی     ، انـد خلق شدهالشیاز کُنبه امرِ ماًیمستق
). به ھمین اعتبار عالم ملک ۲/۳۶۶التاویالت، خداوند آن را خلق کرده است (نجم الدین کبری

گیرنـد.  تحت تدبیر عالم ملکوت قرار می، اند و نه از امر "کن"" خلق شدهءشیو ظاھر که از "
کـه  یاگونـه بـه ). ۳/۹۵، و کون قائم به قدرت ملکوت است (ھمـان و ملکوت باطن کون است

، کند (ھماناصالً شیئیت پیدا نمیءشیآن ، ای ملکوت نداشته باشد که قایم به آن باشداگر شی
تمام عوالم ملک و ملکـوت و  ، انسان کامل "کون جامع" و خلیفه الھی استازآنجاکه). ۵/۱۵۶

گیـری از  ذاشته شده است. مالصدرا در تفسیر آیه نور بـا بھـره  ربوبیت در وجود او به ودیعه گ
انسان کامـل را وجـودی بیـرون از زمـان و مکـان و قـایم بالـذات        ، عرفانییشناسانسانمبانی 

تفسیر آیه مبارکۀ ، یرازیشنیصدرالددانسته که اوصاف جالل و جمال الھی در او نمایان است (
بـه دسـت   کائنـات ) و تسـخیر  ۳۴، رشتگان بر آدم (بقره). وی از مفھوم قرآنی سجدۀ ف۸۰، نور

گیرد کـه تمـامی اھـل    ھای ظاھری و باطنی بر انسان نتیجه می) و اتمام نعمت۱۳، انسان (جاثیه
مأمور به فرمانبرداری از خلیفه الھی ھستند و ھرچه در زمین است یکسر برای ، مُلک و ملکوت

ت برای انسان کامـل فـراھم اسـت. ایـن ھمـان      او رام و مسخر شده و اسباب پادشاھی و سلطن
). ۱۰۱، تفسیر آیه مبارکۀ نور، یرازیشنیصدرالدفی االرض" است (هللا مضمون "السلطان ظلّ ا

چنین سلطنتی راھیابی و ترقی از عالم ملک به ملکوت نیز تنھا به اذن و قدرت سـلطان  باوجود
السـلطان ظـل   با استناد به حـدیثِ  ق) نیز ۱۱۳۷میسر خواھد بود. شیخ اسماعیل حقی برسوی (

سلطان را کنایه از روح دانسته که در آن تمام لطف و جمال  و سر خالفت ، تعالی فی ارضهاهللا
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).۹/۱۸۸، و والیت تعبیه شده است (حقی برسوی

. پیوند سلطان و سکینه در قرآن۲
آنی مرتبط اسـت.  مفھوم پادشاھی و قھر و غلبه با مفھوم ملکوت قر، با تمھیدی که بیان شد

ای "ت:ھا با سلطان ممکن دانسته شده اسـ تننیو زمھای آسمان در قرآن عروج و ترقی از کناره
، پس بیرون شوید، توانید که بیرون شویدھای آسمان و زمین میکنارهاگر از، گروه جن و آدمی

آمـده اسـت:   ) سلطان در قرآن بـر دو وجـه  ۳۳، " (الرحمانسلطانتوانید شد مگر بهبیرون نمی
در تفسـیر مجمـع و   ، )۱۳۳، و دیگری پادشاھی و قھر و غلبه (تفلیسی، نخست به معنی حجت

شوند معنـی شـده اسـت    سلطان به نیرو و قوتی که با آن بر امر مسلط می، ترجمه فتح الرحمان
نیز تحقـق دارد. قـرآن  سکینه) ھمین مفھوم غلبه و نیرو در ۵۳۲، اهللاولی؛ شاه ۹/۲۰۵، (طبرسی

). سـکینه در آیـات و   ۴،ھا و زمین اشاره کـرده اسـت (فـتح   در بحث از سکینه به جنود آسمان
خلق و رفتار اسـت. ھـر چنـد کـه در     عنوانبهروایات اسالمی حالتی فراتر از سکون و آرامش 

اما با توجه به ، )۴۱۷، مادۀ سکن، مفردات قرآنی عربی از مصدر سکن لحاظ شده است (راغب
به نظر با ریشه عبـری شـخینا مـرتبط باشـد. مفھـوم      اسرائیلبنیی آن در نبردھای استعمال قرآن

معادل حضور و تجلی شکوھمند و شاھانۀ خداوند در میان افراد انسانی اسـت.  ، شخینا در یھود
از سـکینه بـا تعبیـر    )۲۴۸، به کار رفته است. در قرآن (بقـره متأخراین واژه تنھا در آیات مدنی 

عنـوان بـه بایسـت شـائول را   آن میوسیلۀبهاسرائیلبنی(آیه) یاد شده است که نشانه و عالمت
بـرای  مؤمنـان ) نیز از نزول سکینه بـر  ۴). در سوره فتح آیه (۲۶۳، پادشاه خود بشناسد (جفری

ھا یاری و نصرت آنان در جنگ یاد شده است و پس از آن یادآوری شده است که جنود آسمان
مفھوم سپاه و لشـکر و صـالبت در جنـگ بـا غلبـه و قـدرت تناسـب        و زمین از آن خداست.

به انـوار قـدس و امـداد    ، سپاھیان آسمانی، بیشتری دارد تا آرامش در کنج خلوت. در تأویالت
روحانی و سپاھیان زمینی به صفات نفسانی و ملکوت زمین ھمانند قوای بشـری تأویـل شـده    

که ملکوت آسمانی و روحانی بر ملکوت زمینـی  گونهھماناست. شأن این سپاھیان غلبه است. 
). مشابه آنچه که در عرفان قباالی یھود ۵۰۷/ ۲، تفسیر القرآن، شود (ابن عربینفسانی غالب می

خداوند در ملکوت(ملخوت) از مرتبۀ غیب الغیوب در شخینا و صـورت انسـانی   ، بیان شده که
از حضـور  می نیـز در تفسـیر سـکینه   ). در سنت اسـال ۲۸۰، کند (شولمظھور و نزول اجالل می

و تـاریخ اسـالم   اسـرائیل بنیخداوند در صورت انسانی یاد شده است. تفاوت سکینه در تاریخ 
) سـکینه در  ۳۴:۴۰) و عھد عتیق (خروج ۲۴۸، بر طبق قرآن (بقره، زیرادر محل نزول آن است
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سـکینه داده  اسـرائیل بنـی سکینه در تابوت و صندوق عھد حضور داشت. وقتی بـه  اسرائیلبنی
از ایـن  ، سنگینی آن را در خود احساس کردند و دریافتند که از حمل آن در قلب عاجزنـد ، شد
). ابن عربـی نیـز   ۳۵۰، یذاز خداوند خواستند تا سکینه را در تابوت قرار دھد (حکیم ترم، رو

وت (صـندوق)  و اسالم یادآور شده است که سکینه در تـاب اسرائیلبنیضمن مقایسه سکینه در 
خـاص  سخنی نامفھوم و یا حرکتـی ، از آن صورتاسرائیلبنیبر صورتی بود که چنانچه، عھد
ھـا نمایـان   در دل، این نشـانه ، در اسالمکهیدرحالدانستند پیروزی خود را حتمی می، دیدندمی
).۲/۶۰، فتوحات، نه چیزی خارج از آنان (ابن عربیمؤمنانیعنی در نفس ، شد

ه در حدیث رضوی. سکین۳
فرماید:(ع) دربارۀ ماھیت سکینه چنین میالرضاموسیامام علی بن 

عیـون  ، (ابـن بابویـه  ریح تخرج من الجنة طیبة لھا صورة کصورة االنسان تکون مع االنبیـاء 
).۲۸۵، (ع)اخبارالرضا

شود و صورتی چـون صـورت انسـان دارد و بـا     بادی است خوشبو که از بھشت خارج می
ان ھمراه است.پیامبر

:ھای سکینه به شرح ذیل خواھد بودویژگیمطابق این بیان
هریح و روح؛ مقصود از ریح در این حـدیث فـوق ھمـان روح اسـت. دربـارۀ وجـ      -۳-۱
روح از امام صادق (ع) روایت شده که چون روح ھمانند باد متحرک است از این جھت هتسمی

یح و انمـا سـمّی روحـاً ال نـه اشـتق اسـمه مـن        متحرک کالران الروح":روح نامیده شده است
).۱۷، عیون، "(ابن بابویهالریح

حدیث دیگری از امـام رضـا(ع)   ، دلیل دیگر بر اینکه مقصود از ریح ھمان روح الھی است
با سـخن  ، است که در آن تصریح شده به اینکه سکینه روح اهللا است که به ھنگام بروز اختالف

شد:فع نزاع میموجب ر، گفتن و بیان حقیقت
کلّمھم و اخبـرھم ببیـان   ءشیاذا اختلفوا فی اکانو، یتکلمروح اهللاقلت و ما السکینه؟ قال: "

).۲۸۵، " (ھمانما یریدون
شود و ھم به روح القدس. البتـه نـزول روح   سخن گفتن روح الھی ھم به نبوت مربوط می

وح الھـی سـخن گفتـه شـده اسـت:      با رمؤمنانالقدس منحصر به نبی نیست. در قرآن از تأیید 
ھمانگونه که از نـزول سـکینه   ، )۵۸، (مجادلهایّدھم بروح منه اولئک کتب فی قلوبھم االیمان و

انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادوا ایماناً مع ھو الذینیز یاد شده است:"مؤمناندر دلھای 
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در نحوه ظھـور آن  مؤمناندر نبی و ). تفاوت نزول روح القدس و سکینه الھی ۴، " (فتحایمانھم

شود. ولی باالترین تجلی ترین درجۀ ظھور در نبی به شکل وحی نمایان میروح در عالی، است
به شکل سخن گفتن (تحدّث) با آنان است. سخن خدای تعالی ھمراه با سکینه مؤمنانروح در 

). ابـن عربـی از   ۳۴۹-۳۳۵، ترمـذی گیـرد (حکـیم   رسد و او با پذیرش آن آرام مـی به ولی می
ای محـدث اسـت امـا ھـر     نبـی کند. و معتقد است ھرتحدّث اولیاء با تعبیر نبوت اولیاء یاد می

فکـل نبـی محـدث و مـا کـل      نامنـد:  مـی انبیاءاالولیامحدَّثی نبی نیست و این دسته از اولیاء را 
).۲/۷۸، فتوحات، (ابن عربیمحدث نبی و ھوالء ھم انبیاءاالولیا

وی خوش؛ ویژگی دوم سکینه و روح الھی رایحه خـوش آن اسـت. طبیعـی اسـت     ب-۳-۲
کـه  گونـه ھمانبا محل وزش آن یعنی بھشت قابل توجیه باشد. ، منشاء پیدایش این بوی خوش

. بوی خـوش یـا   )۸۸، و خاص مقربان درگاه است (واقعه، روح و ریحان نیز از خواص بھشت
دی در کالم ابن عربی قابل تفسـیر اسـت. ابـن    ھمان"طیبه" در حدیث رضوی با حقیقت محم

ثالث؛ النساء و الطیب و قـرة عینـی فـی    حبب الیّ من دنیاکمعربی از"طیب" در حدیث نبوی"
" تأویلی ارائه داده است که به فاعلیت آن حضرت (ص) در عالم انفاس یـا عـالم ارواح   الصالة

شود. عین عبارت او چنین است:مربوط می
فصـوص ، " (ابـن عربـی  اعلیة فی عالم االنفاس التـی ھـی االعـراف الطیبـة    فأعطاه رتبة الف"

) ابن عربی بوی خوش (ِطیب) را امری متفرّع بر جنبۀ تأنیث دانسته است. بـدین معنـی   ۱/۲۲۰
که ابتدا از حضرت ختمی مرتبت (ص) جنبۀ انفعالی در برابر حق ظاھر گشته است. خداوند از 

ھـم جنبـۀ تأنیـث    سـکینه پس به او رتبۀ فاعلیت بخشـید. در را پدید آورد. سکائناتوجود او 
شود. مظھر کامل این تأنیث خالق ھویداست و ھم جنبۀ فاعلی که به بوی خوش آن مربوط می

شخص حضرت فاطمه (ع) است که ھم ریحانـة النبـی یـا تجسـم بـوی خـوش       ، به تعبیرکُربن
بـه حکـم مظھریـت    ، است و ھـم یعنی حقیقت وجودی پیامبر (ص)امّ ابیھاپیامبر(ص) و ھم 

تخیـل خـالق   ، ؛ نیز: کـربن ۵۶، است (فرات کوفیکائناتمنشأ پیدایش دیگر ، الفاطربرای اسم 
محدّثـه بـودن   ، سـکینه ). مناسبت دیگر حضرت فاطمه (ص) بـا  ۲۶۳-۲۵۳، عربیدر عرفان ابن

انچـه گذشـت   ). از خواص سکینه نیـز چن ۱/۱۸۳، (ع)عیون اخبارالرضا، ایشان است (ابن بابویه
).۵۷، باشد (ھمانتحدث است و این ویژگی ائمه اثنی عشر(ع) نیز می

صورت انسانی یا وجھۀ الھی؛ ویژگی سوم سکینه به حقیقت انسـانی و پیونـد آن بـا    -۳-۳
شود. صورت انسانی سکینه نشان از این دارد که سکینه عالوه بر سکون و نفس الھی مربوط می

، گیـرد. قلـب در اصـطالح قرآنـی    ین مشاھده در قلب صورت مـی آرامش قابل مشاھده است. ا
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، (قکان له قلب اوالقـی السـمع و ھـو شـھید    ان ذلک لمنتر از سمع است: محل ادراکی عالی

-). این آیه اشاره به دو نوع ادراک سمعی و بصری دارد که ھردو به باطن انسان مربوط مـی ۳۷
بلکـه مقصـود   ، ود ازسمع تنھـا شـنیدن نیسـت   مقص، شود و نه به اعضای حسی. به تعبیر دیگر

گـوش حـق نیـوش اسـت کـه بـه دنبـال آن اطاعـت از حـق خواھـد آمـد. ھمچنـین مقصــود             
مندان از مواعظ قرآن بھره، بلکه بصیرت قلبی است. بنابراین قرآن، از"بصر"دیدن ظاھری نیست

، و دسـته دوم اھل سماع و صاحبان گوش حـق نیـوش  ، کند؛ دسته اولرا به دو دسته تقسیم می
، یعنـی قلـب  ، ای باشد برای وصول به مرتبۀ باالترتواند پلهصاحبدالن. سمع میایاھل مشاھده 

خاصیت مھم قلب در تقلیب و دگرگونی آن است. اھمیت این خاصیت به سـبب نقشـی اسـت    
ت زیرا قلب سریع التقلیب اسـ ، تواند در مھار و تسلط بر قلب ایفاء کندکه خداوند و انسان می

شود. این حالت برای مبتدی که ھنوز زمام دل را و به سرعت از حالتی به حالت دیگر منتقل می
مفیـد  ، ولی برای منتھیان سلوک که دلشـان در پنجـۀ تقلیـب حـق اسـت     ، در اختیار ندارد مضر

تواند مانع ثبات در سلوک شود و سالک  را به تلـوین مبـتال   تقلیب دل در مبتدی می، زیرااست
در ھر لحظه مشاھده و تجلی خاصـی را تجربـه   ، تقلیب الھیۀواسطبهر حالی که عارفان کند.د

توجه اسـت. توجـه ھمـان عـاملی     ، کنند. آنچه مبتدی برای نیل به مقام قلب باید انجام دھدمی
کنـد. شـیخ   سالک نمایان میدر قلبسرانجام وجھۀ باطنی یا ھمان سکینه ، است که به یمن آن

نامیـده  تعـالی التوجه الی اهللاق) اصل ھفتم از اصول عشره سلوک را ۶۱۸(د. نجم الدین کبری
آن است که سالک با تمـام وجـود خـود رو بـه سـوی خـدا کنـد.        ، است. مقصود از این توجه

اعـراض نمایـد و مطلـوب و    ، که سالک را به غیر خدا دعـوت کنـد  ھر چیزیکه از ایگونهبه
شود مگر با علوّ ھمـت  نداشته باشد و این میسر نمیمحبوب و مقصود و مقصدی جز خداوند

ساختار قلـب  ، ). برخی عارفان در تبیین"توجه"۶۸-۶۶، اصول العشرهالدین کبری؛ سالک (نجم
ھمـان موضـع توجـه اسـت کـه در      ، اند. وجه قلبرا به دو موضع "وجه" و "قفا" تقسیم کرده

قفای قلـب اسـت. ھـمّ قلـب جھـت      ، بشود. موضع مقابل ھمّ در قل" نامیده میھمّاصطالح "
شـود. ھـمّ   مخصوص ندارد. گاه به سوی باال و گاه به پایین و بـه راسـت و چـپ متمایـل مـی     

و ھمّ اھل دنیا ھمواره به سـوی پـایین اسـت. ھـمّ برخـی از بنـدگان       ، متوجه باالدائماًعارفان 
ایل به چـپ اسـت.   متم، ای که به نفس توجه دارندمتوجه سمت راست (اھل یمین) و ھمّ عده

:در خاصیت آیینگی است، مرھون این خاصیت است، که تمامی خواص آن، خاصیت مھم قلب
، ھمین خاصیت تقابل است که با آن، نفس مرآت حقایق و وجود است. وجه تسمیه دل به قلب

و صـورتی  ، گیرد اصـل شود. صورتی که در برابر آینه قرار میصورت شیء در آینه منعکس می
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). درصورتی که ھـمّ قلـب   ۲۲-۲/۳، مقلوب و وارونه است (جیلی، شودینه منعکس میکه در آ

شـود و سـالک   حقیقت روح در آینه دل مـنعکس مـی  تدریجبه، مصروف حقایق روحانی باشد
ھمـان روح القـدس   ، کند. به تعبیر دیگروجھۀ الھی خود را در صورت روح مشاھده می، منتھی

شـود.  در آینـۀ دل او متصـور مـی   -محمدی نمایان شده است که به تمام و کمال در حقیقت-
، زیـرا توجھی است که سالک در عبـادت بـدان نیازمنـد اسـت    ، خاصیت این تصویر یا صورت

عابد در مقام حضور باید ھمّ خود را متوجه معبود کند. ھدف از تأسیس معبد در تـاریخ یھـود   
زیاسـرارآم نه) و نمایندۀ ملکوت و حضور نیز ھمین بوده است. معبد محل استقرار شخینه (سکی

و بربسـت شخینه از معبد رخـت  ، خدا بر روی زمین بود. در پی نصب تماثیل خدایان در معبد
عنـوان بـه ). معرفی مسجدالحرام و کعبه ۳۲۳، معبد و مکاشفه، در پی آن معبد ویران شد (کربن

اھمیـت ایـن حضـور تـا     ، بـه تأییدی بود بـر حضـور سـکینه و وجـه اهللا در کع    ، قبله و عبادت
تا آنجـا کـه آمـده اسـت:     ، بدانجاست که برپایی و قوام دین به برپایی و دوام کعبه وابسته است

"الیزال الدین قایماً مادامت الکعبه"
توجه حقیقی با حضـور قلـب   ، آنچه مطلوب و مقصود بوده، در کنار توجه ظاھری به کعبه

یکـی از  ، از عارفان قـرن چھـارم  عبدالجبار نفریت.در عبادت و توجۀ به وجھۀ باطنی بوده اس
نامیده اسـت. نفـری گزارشـی از تجربـه خـود در ایـن       الوجھیهموقف العبادةمواقف سلوک را 

موقف چنین یاد کرده است:
اوقفنی فی العبادة الوجھیه و قال لی ھی صاحبة الروح و الریحـان عنـد المـوت و قـال لـی:      

).۱۳۴، (نفریین الی ظل العرشالمقربالعبادة الوجھیة طریق
) با ۸۹، ھمانند مقربان است که مطابق قرآن (واقعه، صاحب عبادت وجھیه در توصیف فوق

شـود آن  شود. آنچه در این موقف بـه نفـری گفتـه مـی    روح و ریحان به ھنگام مرگ مواجه می
و وجه سکون خود را متوجه حق کند:، وجه قلب، وجه سمع، است که وجه ھمّ

وجّه وجه ھمک الیّ وجّـه وجـه قلبـک    ، وجّه وجھک الی، یا صاحب العبادة الوجھیهل و قا
وجّه وجه سکونک (ھمان جا).، وجّه وجه سمعک الیّ، الیّ

بـا  ، وجه سکون اسـت. شـارح تلمسـانی ھـم    ، باالترین مرتبه، در بین موارد چھارگانه وجه
).۵۲۹، تعبیر "انفع ھذه المراتب"از آن یاد کرده است (تلمسانی

سکون دل است و سکون دل حقیقت قلـب و جایگـاه طمأنیـه    ، وجه قلب در تعریف نفری
).۱۳۴، (ھمانقلبک عین قلبک و ھو موضع الطمأنینه قال لی: سکوناست: 

آغاز سکینه است و سکینه با تجلی و ظھور الھی ھمراه است ، عربیاین طمأنینه به تعبیر ابن
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یابد.به سکینه دست میو عبد با معاینه و مشاھده و ذوق

کعبه معنوی
با باطن کعبه پیوندی عمیق دارد. باطن کعبـه و حـج در تـأویالت    ، معاینه و مشاھده سکینه

نام دوازده امـام  ، والیت امامان معصوم(ع) و جلوۀ نور محمدی است. قاضی سعید قمی، شیعی
ل ھندسی مکعب شـش  گونه که شکرا با شکل ھندسی کعبه (مکعب) مطابقت داده است. ھمان

نام چھـار امـام   ، تا است. نام سه امام محمد استھای دوازده امام نیز ششتعداد نام، سطح دارد
، یـک امـام جعفـر و یـک امـام موسـی (قاضـی سـعید        ، یک امـام حسـین  ، دو امام حسن، علی

ارش ). ھمچنین مطابق گـز ۲۱۳، معبد و مکاشفه، نیز کربن، ۶۹۰، اسرارالعبادات و حقیقه الصاله
المعمور واقع شده است و سنگ بناھـای  اهللا در محاذات عرش خدا در بیتپیامبر در معراج بیت

اشاره بـه  ، ھا مطابق تأویل قاضی سعیدھای طالیی عرش قرار دارد و این میخکعبه در برابر میخ
بـه  ). بنـابراین از آنجاکـه توجـه    ۲۵۲-۴ص ، ..اسـرارالعبادات ، انوار والیت دارد (قاضی سعید
عابد در این توجه نیاز به وجھۀ عبادت یا ھمـان سـکینه قلبـی    ، کعبه معنوی توجھی قلبی است

گونه که معبد جایگاه شخینه (سکینه) اسـت و قداسـت معبـد نیـز بـه      دارد. به تعبیر دیگر ھمان
ای دارد تـا در آن بـه   عابد نیز در عبادت خود نیاز به سـکینه ، واسطۀ حضور سکینه در آن است

شـود. ایـن   د توجه کند. حضور در عبادت ھمانند معبد با حضور سکینه در عابد محقق میمعبو
روحـانی در  یای کـه در طـی آن حقیقتـ   گیرد؛ تجلـی حضور با تجلی در قلب عابد صورت می

اهللا یا ھمـان وجھـه   ه الھی یا وجهھظھور وج، این تجلیآوردرهگردد. صورت انسانی متمثل می
روح القدس و سکینه ، که با ھمان حقیقت محمدی، سالک عارف استعبادت در سرّ سویدای 

الھی مطابقت دارد. 

ظھور سلطنت الھی
سلطنت الھی بر وجود  عبـد  ، با ظھور تام و تمام سکینه در قلب و پیدا شدن وجھۀ عبادت

ترینی قندھاری (قرن دوازدھـم) در فرھنـگ اصـطالحات عارفـان و     الدیننظامشود. محقق می
چنین یاد کرده است:سلطان از اصطالح ، نشاعرا

و تسـلط کننـده بـر    و قھـر زیرا که پادشاه کشور حسن است و غلبه ، سلطان روی را گویند
)."۲۴۱، (ترینی قندھاریعاشق است

، تحقق سلطنت الھی ھنگامی خواھد بود که روی (وجه) و صورت معشوق ازلی یعنی حق
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فارض:بیر ابنبه تع، با فنای عاشق در او ھویدا گردد
ولم تغن مالم تجلی فیک صورتی/ فلم تھونی مالم تکن فیّ فانیاً

و تـا  ، از خود و اوصاف خود فانی نشوی عاشق مـا نخـواھی بـود   ، در راه ماکلیبهیعنی تا 
عشق حقیقی به فنا ، زیراایتو فانی نشده، صورت من در حقیقت تو تجلی نکند و غالب نشود

ایـن  ، السلوک سعیدالدین فرغـانی انجامد و به تعبیر شارح نظمشوق میو استھالک عاشق در مع
ای که:گونهبه، گیرداستھالک پس از فنای صفاتی و ذاتی صورت می

و به قوت سـطوت و  ، صورت آن تجلی در ذات عاشق ظاھر شود و ھمگی او را فرو گیرد
ر و مغلوب و فـانی  بر آن ھستی مقید مجازی عاشق را مقھو، اطالق خودشو سلطنت وحدت

االّ «یعنـی االضـافات و التقییـدات    » ھالـک ءشـی کل «آوازۀ گرداند... و به خود باقی گرداند. و
).۱۵۰-۱، الظاھر و حقیقته در افکند (فرغانیو ھو عین الوجود » وجھه

، یاد کرده اسـت سطوت و سلطنتاز تجلی واحدیت با تعبیر ، فرغانی با الھام از آیات قرآن
وجـه اهللا اهللا اسـت:  ظھور وجـه ، مانداین تجلی پس از ھالکت وجود مجازی باقی میآنچه در

ھمان قبلۀ حقیقی است که در عین تنزیه دارای تشبیه است. به تعبیر صـدرالدین قونـوی "قبلـۀ    
ھمـان  ، ).  ایـن صـورت  ۲۵۱، عارفان وجود مطلق در صورت ربانی و ظاھر حق است (قونوی

ان اهللا خلـق آدم  چنانچه در احادیث نبوی آمده اسـت:  ، ده شده استاست که انسان بر آن آفری
).۷/۱۲۵، ۱حدیث، (بخاریالرحمنرةان اهللا خلق آدم علی صویا علی صورته

روایاتی از ائمه اطھار(ع) وارد شده است که بر مبنای آن برای تنزیـه  ، البته در احادیث شیعه
نھـی شـده اسـت. قاضـی سـعید قمـی بـا        تعـالی  از قائل شدن صورت و ھیئت برای حق، حق

از باب پرھیز عوام از وقوع در ورطه کفر و تشبیه ، منع در این روایات را، پذیرفتن اصل حدیث
دانسته است. وی ھمچنین اختالف تأویالت ائمه (ع) در این باب را شـاھدی بـر صـحت ایـن     

، ). ازجمله این روایات۲۰۱-۲، اسرارالعبادات و حقیقه الصاله، اخبار دانسته است (قاضی سعید
ثـواب ال الـه اال اهللا   «کـه معنـی روایـت    ، گفتگوی خواجه اباصلت ھروی با امام رضا (ع) است

ضمن آنکـه توصـیف   ، پرسد. امام رضا (ع) در پاسخ"را از آن حضرت(ع) میوجه اهللالنظر الی
ـ اند فرمودند: را کفر دانسته، خدا به اینکه او دارای وجھی چون وجوه است ا ابـا الصـلت مـن    ی

ولکن وجه اهللا تعالی انبیاؤه و رسله و حججه صلوات ، کفروصف اهللا تعالی بوجهٍ کالوجوه فقد
).۱/۱۱۵، (ع)عیون اخبارالرضا، بابویه(ابنعزّوجل ھم الذین بھم یتوجه الی اهللا-اهللا علیھم

ان معصـوم (ع)  ھای کامـل چـون انبیـاء و رسـوالن و امامـ     به انسانوجه اهللادر این روایت 
گونه که در زیارت جامعـه  تفسیر شده است که در مقام توجه به خدا باید رو به آنان کرد. ھمان
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ھرکـه قصـد و آھنـگ خـدا دارد بـه شـما        ، )۲/۲۷۶، (ھمان»بکممن قصده توجه«آمده است: 

مـورد  نیـز در  تأییدی بر وجھۀ عبادت است. ھمچنین از امام بـاقر (ع) کند. این مطلبتوجه می
ھـا  با دیگـر صـورت  ، روایتی نقل شده است که بر طبق آن صورت الھی، اضافه صورت به حق
اما به واسطه ، گونه که خانه خدا در عین آنکه ظاھراً بیتی چون بیوت استمتفاوت است. ھمان

شود و بر ھمین منوال روح الھی نیز منتسب به خداست:انتساب به خدا از دیگران متمایز می
واختارھا علی سایر الصـور المختلفـة فأضـافھا الـی     اصطفاها اهللاة محدثة مخلوقة ھی صور

الکعبه الی نفسه و الروح الی نفسه.  فقال: "بیتی"و قال "نفخت فیه من روحیکما اضاف، نفسه
).۱۰۳، التوحید، (ابن بابویه

) ۱۲۴/ ۲عربـی در فتوحـات (  با استناد به قول ابـن ، قاضی سعید قمی  در شرح این حدیث
دانسته است. آدم به واسطۀ آفرینش با دو دسـت جـالل و   االعظماسم اهللاصورت انسان کبیر را 

صـفت حضـرت   ، صـفت آدم ، به صفت کمال و جامعیت متصف شد. از این جھت، جمال الھی
).۲۰۴، شرح توحید، قمیعیدقاضی س؛ ۱/۵۲فصوص، عربیالھیت است(ابن

یسـت در مکاشفاتشـان   بامی، برای درک کیفیت تجلی وجه و صورت الھی در قلب عارفان
تجلـی خـدا بـر    ، شـود کـه در آن  ق) نقـل مـی  ۶۰۶ای از روزبھان بقلی (د. مکاشفهتامل کرد.

صورت آدم(ع) گزارش شده است:
زیبـاترین  ناگـاه حـق سـبحان را در    ، دار بـودم. شـبی نمـازگزاردم   در ایام جوانی شب زنده

:و در چھره ام تبسمی کرد و مشکی خوشبو به سویم انـداخت. گفـتم  صورت بر من گذر نمود
ملک و سـلطنت اسـت و تـو ملیـک و پادشـاه فـارس       ھریک از اینھا:از این بسیارم ده. فرمود

الف).۸گ ، ۹۳۴نسخه شماره ، (روزبھانھستی
ایـن مکاشـفه در حـال عبـادت     ، در این گزارش نکات قابل تأملی وجود دارد. نخست آنکه

تـوان تلقـی کـرد. نکتـه     (ذکر یا نماز) رخ داده است. پس این تجلی را ھمان وجھه عبادت مـی 
انداختن کیسه مشک یـادآور  ، ظھور خداوند در زیباترین ھیأت و صورت است. نکته سوم، دوم

ملکـوت دمفھوم پادشاھی که نما، بوی خوش (ریح طیبة) در حدیث رضوی است. نکته چھارم
است و خطاب پادشاه به او نشان از خاصیت آیینگی او دارد. به تعبیری او در سلطنت معنویو 

عنوان شاھی یافت. مواجھه بـا شـاه نیـز محصـول     ، مقابل شاهِ حقیقت قرار گرفت و به طفیل او
نیز به ھنگام ذکـر تجربـه روحـانی مشـابھی     -پدر موالنا-ذکر و فکر و سلوک اوست. بھاء ولد

ارد:د
صورت او از پیش دلم نمی رفت.گفتم تکلفـی کـنم و   ، دیدمابه مسجد رفتم. رشید قبایی ر
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پیش نظرم می آید. ، نپردازد. دیدم که صورت دلبه اهللا مشغول گردانم تا دل به چیز دیگريدل 

بـه اهللا  -یعنـی از رنـگ سـرخیش   –هم از عرضش هم از اجـزاش  ، رفتممیتا من از او به اهللا
، ولـد (بهـاء هـا کـه ببیـنم    چـه عجایـب  ، اگر درِ اهللا گشاده شودشود که...پس معلوم میرفتممی

).2/22، ش1352
تجلی شکوھمندجمال الھی به صـورت انسـانی در قلـب اسـت کـه در      ، رشیدقبامقصود از

اصطالح موالنا ھم ازآن با تعبیر شاه یاد شده است. چنانکه می گوید:
شھیاه آن باشد که پیش آید ر/ فکر آن باشد که بگشاید رھی

ھا و لشکر شه شودنه به مخزن/ بودشهآن باشد که از خود شاه
-۳۲۰۹ابیـات  ، دفتـر دوم ، ھمچو عزّ ملک دین احمدی (موالنا/ تا بماند شاھی او سرمدی

۳۲۰۷(
"شاه آن باشد که از خود شه بود" اشاره به والیت کلیه الھیه دارد.

تالزم والیت و سلطنت
ھنالـک الوالیـة لّلـه    تعالی دانسته شده اسـت:  خاص حق، رآن والیت به شکل مصدریدر ق

مـادۀ ولـی). راغـب    ، انـد (قرشـی  ). والیت را در آیه با کسر و فتح واو خوانده۴۴، (کھفالحق
اصفھانی والیت به کسر واو را به معنی نصرت و به فتح و او را به معنی تولّی امر گرفته اسـت  

-آیـات ). در ولی: مادۀ مفرداتنیز ، تولّی امر است (ھمان، و یکی و حقیقت آنھر د، و به قولی
والیت در آیـه مبارکـه   ، راز شیرازی با استناد به احادیثی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع)الوالیه

به والیت امیرالمؤمنین علی(ع) تأویل شده است و باتوجه به اینکه در آیـه والیـت مِلـک طلـق     
خـواه بـه معنـی    ، چنین تفسیر شده است که والیـت مطلقـه  للّه الحقتعبیرِ ، د شدهتعالی یاحق

جـز ذات  ، زیراحقیقت ذات پاک حضرت احدیت است، محبت و خواه به معنی سلطنت باشد
زیـرا   ، پاک او سلطان قاھرِ غالبی وجود ندارد. ھمچنین سلطنت ذاتیه مطلقه اسم و رسـم نـدارد  

ا ھمین ذات در مقام ظھور سـلطنتش در عـالم صـفات و افعـال     ام، الغیوب استذات حق غیب
کـه در  ، والیت اضافیه ربانیه و تجلـی اول  اسـت  ، (جبروت و ملکوت و ملک) و عالم الھوت

). از دیـدگاه  ۳۰۴-۶، االنـوار قوایم، حضرت علی(ع) است (راز شیرازی، نھایت مصداق اتم آن
و ، مسـیه بـه مشـیت ربانیـه اضـافیه     حضرت علی(ع) صاحب دو والیت اسـت: والیـت ش  ، راز

والیت به معنی وصایت که والیت قمریه است. اما حضرت رسول(ص) صـاحب یـک والیـت    
عربـی نیـز   ). البته برخی شـارحان ابـن  ۳۰۵ص، یعنی والیت شمسیه و باطن نبوت است (ھمان
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عدالدین انـد. سـ  کـار بـرده  نیز ھر دو تعبیر والیت قمریه و شمسیه را بهمحمدیهحقیقتدربارۀ 

ضمن بحث از سـلطنت اسـماءالھی از ھـر دو    ، فارضفرغانی در شرح خود بر بیت ذیل از ابن
تعبیر یاد کرده است:  

و بی یھتدی کلّ الدرای المنیرة/ و شمسی لم تغب، فبدری لم یأفل
دانـد کـه بـه اعتبـار حقیقـت انسـانیت آن       حال حقیقـت محمـدی مـی   فرغانی بیت را زبان
در برابر آفتاب تجلی ذاتی احدی جمعـی تعبیـر   ، به انسان کامل بودنشحضرت(ص)و باتوجه

بدر یا ماهِ تمام به کار رفته است. از این جھت که بدر از خود ھیچ نور و ظھوری ندارد و تنھـا  
اش در ای برای نور شمس ذات و قابل آن است. از این حیـث حقیقـت وجـودی   در حکم آیینه
و ھمانند خط فاصل بین سایه و شعاع شـمس اسـت. عـدم    -الموجود و المعدوم-حکم برزخ 

از ایـن جھـت بـه    ، کنایه از دوام تأثیر نور وجـودی و تجلـی ذاتـی آن دارد   ، افول این بدر منیر
به مثابۀ شمسی است که ھرگـز زوال و غیبـت در آن   ، واسطه تابش مدام بر وجودِ دیگر کامالن

اقتضای جامعیـت اسـماء را دارد. از ایـن    ، مقام جمع الجمعی آن حضرت (ص)، زیراراه ندارد
باشد. چراکه مدت سـلطنت اسـمای کلـی    جھت وجودش مقید به تجلی اسمی دون اسماء نمی

متعاقب است و ھر مدت به سلطنت اسمی خاص از اسماء اختصاص دارد و اینکه ھر رسـولی  
م(ص) بـرای  از آثار تقّید اسمایی است. درصـورتی کـه رسـول اکـر    ، به قومی خاص تعلق دارد

جمیع خالئق تا قیامت مبعوث شده و در شریعتش نسخ راه ندارد. از این جھت ھمـواره بـرای   
ھر کوکب درّی (ستاره درخشان) یعنی ھمان عارفان و علمای راسخ در علم و اولیـای مشـایخ   

نور افشانی و آنان را به انوار وجود خـود ھـدایت   ، که مرشدان خالیق و ھادیان طریقت ھستند
). تداوم ھدایت و ارشاد حقیقت محمدی در سلسله والیـت امامـان   ۶۴۰-۶۴۲، کند (فرغانیمی

شـود. در دعـای   یابد و سلطنت الھی ھمچنان از وجود آنـان نمایـان مـی   معصوم (ع) تجلی می
تقاضای رویت با علم بـه  -ارواحناه فداه-عصراستدعای فرج برای ظھور و شھود حضرت ولی

ست:قرین شده اسلطنت الھی
القـدرة و  والسلطانلک اللھم انی اسئلک اَن تُرینی ولیّ اَمرک ظاھراً نافذاالمر مع علمی باَنّ

-۳۱۶، جمـال االسـبوع  ، ابن طاووس(سیدو االرادة و المشیة و الحول و القوةالبرھان و الحجة
۶۱۷(.١

. این تعبیر تصریح است به اینکه ظهور آن حضرت (عج)، ظهور سلطنت الهی است.1
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سلطنت امام رضا(ع)

صـاحب سـلطنت الھـی    ، یـت از مبحث پیشین معلوم شد که امام معصوم (ع) به حکـم وال 
بلکه معنوی و روحانی است. مشـابه مفھـومی   ، نه از نوع دنیوی و مادی، است. اما این سلطنت

آیـا تـو پادشـاه یھـود     که عیسی مسیح (ع) در پاسخ به سردار رومی پیالتوس که از او پرسـید:  
).۳۶، ۱۹(یوحنانیستجھانھستی؟ گفت: لیکن اکنون پادشاھی من از این

اي وجـود دارد کـه قیامـت (صـغري و    ) نیز اشاره44، (کهفهنالک الوالیه هللا الحق در آیۀ 
کبری) عرصۀ ظھور سلطنت الھی است. و درآنجاست که حقارت ملک و سـلطنت دنیـوی  در   

علی ھمدانی:سیدبرابر سلطنت معنوی نمایان می شود. به تعبیر میر
طنت معنـوی و مملکـت   ھمه سلطنت ھای صوری و ممالـک خیـالی فـانی در جنـب سـل     

(میـر جنب آفتاب رخشان و قطره در جنب دریای بی کران بـیش نبسـت  در روحانی چون ذره
).۳۲۹، علی ھمدانیسید

اند که "ھنالک"اشارت بـه آخـرت   وبعضی گفتهھم آمده است: تفسیر شریف الھیجیدر 
(شـریف  نصرت یا ملک و سلطنت مـر خـدای حـق راسـت    ، که در آخرتبه این معنی، است

). بنابراین تنھا در آخرالزمان مجال برای بروز چنین سلطنتی برای عیسـی (ع) و  ۳/۸۹۹، الھیجی
مھدی (عج) فراھم خواھد شد و این والیت و سلطنت ھمانند مفھوم ملکوت صبغۀ آخرالزمانی 

قاضـی سـعید قمـی    ،دارد. از عارفان شیعی که بر جنبۀ ملکوتی امام معصوم تأکید کـرده اسـت  
بارھـا  ، توحیـد صـدوق  ن ذکر است. این عارفِ دورانِ صـفویه در شـرح خـود بـر کتـاب      شایا

عنوان سلطنت معنوی محض مطرح کرده است. قاضی سعید بـا اشـاره بـه    مضمون امامت را به
کنـد کـه پیـامبر (ص) برحسـب ایـن      اخبار و روایات وارده از سوی شیعه و سنی استدالل مـی 

گزیـد. حضـرت (ص)   ر شد و باید یکـی از آن دو را برمـی  میان عبودیت و سلطنت مخی، اخبار
چگونـه  ، ای پیامبر باشد نه پادشاه پیامبر. لذا وقتی خود او سـلطنتی نداشـت  ترجیح داد که بنده

گیرد که خالفت امـام  ممکن است پس از او چنین سلطنتی در کار باشد؟ قاضی سعید نتیجه می
اصالح امر معاش و معاد و سلطنتی معنـوی بـرای   علی (ع) و سایر ائمه(ع) خالفتی دینی برای 

ھا بود:عموم انسان
فثبت انّه البدّ من االضطرار إن کان له خلیقهً أن یکون بالخالفه الدینیه المصلحه للمعـاش و  

، معبد و مکاشـفه ، نیز: کربن، ۱/۵۱۷، شرح توحید، (قاضی سعید قمیالمعنویهالمعاد و السلطنه
۸-۱۶۷.(

پاسـداری از ھمـین   ، رضا(ع) از پذیرش خالفت پیشنھادی مـأمون سـرباز زد  سرّ اینکه امام
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سلطنت معنوی بود. حضرت(ع) در پاسخ به مأمون که با مطرح کردن علـم و فضـل و زھـد و    

ھمـان  ، دانسـت تر مـی عبادت امام(ع) آن حضرت را از خود برای تصدّی مقام خالفت شایسته
تخییر میان سلطنت و عبودیت فرمودند: مطلبی را فرمودند که پیامبر(ص) در مقام

و ، فقال الرضا(ع) بالعبودیه هللا عزوجل افتخر و بالزهد فی الدنیا أرجو النجات من شر الدنیا
(ابن و بالتواضع فی الدنیا ارجو الرفعه عند اهللا عزوجلّ، أرجو الفوز بالمغانمبالورع عن المحارم

).2/139، عیون اخبار، بابویه
در الفقر فخریمفھومِ ، با مطرح کردن عبودیت، لحجج(ع) مطابق این حدیثاحضرت ثامن

اند و با عنوان کـردن زھـد و ورع در دنیـا تلویحـاً     حدیث نبوی را مجدداً مورد تأکید قرار داده
اند و با مفھوم دار آن بود را به وی گوشزد کردهآفاتِ سلطنت و خالفت ظاھری که مأمون عھده

انـد کـه بعـدھا در    ھمان مفھوم سلطنت معنـوی را تـذکر داده  ، فعت نزد خداتواضع در دنیا و ر
مھـج  ، را برای او به ارمغان آورده است (سیدبن طاووسالسلطانو توسالت لقبِ ھانامهزیارت

). تفاوت امام رضا (ع) با پیامبر (ص) در این بود که پیامبر(ص) از سوی خدای ۴۲۹، الدعوات
اما حضـرت رضـا (ع)    ، ن سلطنت ظاھری و عبودیت یکی را انتخاب کندتعالی مخیّر بود تا میا

العھد و الّا ةفالبدّ لک من ھذا االمر ... لئن قبلت والیگفت: با سخن مأمون مواجه گشت که می
حتـی در  ، ) لذا مجبور به پذیرش والیتعھدی گردیـد ۱۴۰، عیون، ذلک (ابن بابویهَاجبرتک علی

زیـرا آن حضـرت(ع)   ، گیری از سلطنت ظاھری کامالً ھویدا استهپذیرش والیتعھدی نیز کنار
عنوان مشاور از دور نظارت داشـته  دار ھیچ عزل و نصبی نشوند و تنھا بهکنند که عھدهشرط می

باشد (ھمانجا).

ھای معنویت امام رضا(ع) در بین عارفانجلوه
اوصاف و القاب امام(ع)-۱

برای اھل عرفـان ظھـور خاصـی داشـته اسـت.کمال      سلطنت معنوی و باطنی امام رضا (ع)
سلطانِ الدین حسین خوارزمی عارف قرن نھم ھجری از آن حضرت (ع) چنین یاد کرده است: 

، (ع) (خوارزمیالرضاموسیالمرتضی امام ھشتم علی ابن سال طینِ اسالم قره عین المصطفی و
نھا با سلطنت معنوی قابل قبـول  ت، با توجه بدانچه گذشتسلطانِ سالطین). مفھوم صحیح ۲۴۸

ھـا  در برخـی زیارتنامـه  "الولی المرشـد وجود القابی چون ، خواھد بود. مویّد این نوع سلطنت
در توسل خواجه نصیر طوسی شمس الشموسو بدرالنجوم) و اوصافی چون ۴۸۱، (شیخ مفید

) کـه نشـان از   ۱۶، معبـد و مکاشـفه  ، کـربن ، ؛ نیز۴۲۹، جمال االسبوع، است (سید ابن طاووس
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چنانکـه  -ھدایتگری و ارشاد خاص آن حضرت (ص) برای اھل معرفت دارد. دو وصف أخیر

از شؤونات حقیقت محمدی و یادآور بیت ابن فارض است:  -گذشت
و بی یھتدی کل الدراری المنیره/ و شمسی لم تغب، فبدری لم یأفل

از امام علی ، (ص) و خرقه عرفانیشارح قصیدۀ تائیه در باب سلسله نسبت اولیاء به پیامبر 
ظـاھر  ، وعلوم طریقت و حقیقت غالباً به ایشانافزاید "کند و می(ع) تا امام رضا (ع) را ذکر می

نویسد: مرحوم آشتیانی در پاورقی می، )۵۳، (فرغانیو نشر شده است
بـه  ، معتقد استالرضاموسیو این مسلم است که ھر کس به امامت و والیت کلیه علی بن 

رضــا(ع) تــا قــائم آل محمــد(عج) بــه تنصــیص رســول ختمــی معتقــد  امامــت ائمــه بعــد از
ھمانجا).است"(

داللـت  ، اینکه در ماه و خورشید والیت آن حضرت (ع) ھرگز افول و غروبی متصور نیست
ھمچنـان  ، این دارد که سلطنت معنوی امام رضا (ع) پس از رخت بر بسـتن از جھـان مـادی   بر

مرکزی برای این نورافشانی جھت عام و خاص است.  ،وضه مبارک رضویباقی است و ر
ای نحـوۀ نـزول   در مکاشـفه ، ق) از عارفان کبرویه ذھبیه۹۵۸الدین حسین خوارزمی (کمال

گزارشی از زبان خود ایـن  مجالس المؤمنینفیوضات رضوی بر عالم را مشاھده کرده است. در 
کند کـه  ای مشاھده میدر واقعه، رقد مطھر رضویعارف نقل شده است که پس از تشرّف به م

ابتـدا متوجـه روح مطھّـر و روضـه مبـارکِ رضـوی       ، بسان دریای  مـوّاج ، فیض از مبدأ فیاض
منـد  عـام و خـاص از ایـن فیوضـات بھـره     ، شود و به ھنگام طغیان دریا و سرریز شـدن آن می
تذکره جاده مال الدین در ). شریف الدین حسین خوارزمی فرزند ک۱/۱۶۸، شوند (شوشتریمی

ابیات ذیل را به نقل از خواجه حافظ شیرازی ذکر کرده است:، العاشقین
ابن االمام، خراسان آن امامشاهِ سلطان/ دوش بودم در طواف روضه خیر االنام

کعبه ھر خاص و عام، قبله اھل خراسان/امی کز شرف در دین بود ذاتش تمامآن ام
السـالم  ، خراسـان شـاهِ سـلطانِ  السـالم ای  /د به گوشم این پیـام  آم، بودم اندر روضه اش
).۳۴گ، (شریف الدین خوارزمی

شریف الدین در وصف مرقد منوّر امام رضا (ع) گفته است:  
).۳۴-۳۳، تا به ھفتاد حج نافله یکسان آمد (ھمان/یک طوافِ درش از قولِ رسولِ قرشی

برد که چـرا در احادیـث ثـواب زیـارت     ان پیتووضات متواتر حرم رضوی میباتوجه به فی
) و بلکـه معـادل   ۲۵۸، (ع)عیـون اخبارالرضـا  ، مرقد مطھر ایشان برتر از حج واجب (ابن بابویه

) شـمرده شـده   ۲۵۹، ) و در روایتی دیگر ھفتادھزار حـج مقبـول (ھمـان   ۲۵۷، ھزار حج (ھمان
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قد مطھـر رضـوی ھماننـد    اما زیارت مر، ثواب حج ظاھری است، زیارت خانۀ خدا، زیرااست

). این ھمان مطلبی است که در خصوص ۲۵۹، زیارت خدای تعالی در عرش برین است (ھمان
ــن     ــی ب ــام دیگــری ھمچــون عل ــه شــد. شــاید ھــیچ ام ــد گقت حضــور ســکینه الھــی در معب

(ص) زیارتش با حج مقایسه نشده باشد: زیـرا آن حضـرت (ع) قبلـۀ بـاطنی اھـل      الرضاموسی
نامیده ، قبلۀ ھفتمو قبله طوسید و به ھمین اعتبار از سوی برخی عارفان شومعرفت شمرده می

الحجج (ع) چنین خطاب کرده است:شده است: راز شیرازی در توسل به حضرت ثامن
ای قبلۀ طوسی بیا، ای راح روحانی بیا/ وی ابر نیسانی بیا، بیاسلطانیای عید 

ای قبلۀ طوسی بیا، ثرب و بطحا بیاای ی/ وی زمزم و صفا بیا، ای مکه و منی بیا
).۱۲۳- ۴، قوایم االنوار و طوالع االسرار، (راز شیرازی

عماد اردبیلی نیز به مقایسه کعبه و روضه رضوی پرداخته است:میرزا 
بیت و معمور و ملک ساجد شده در پای طوس/گشتی مطافخود نمی، کعبه ار طایف نبوده

این شرف روز ازل شد بر قد و باالی طوس/یک طواف درگھش شد بھتر از ھفتاد حج
دین موالی طوسسلطانبوالحسن ، ابن موسی/موال رضا(ع) امام ھشتم آنقبلۀ ھفتم

ھستی اگر دانای طوس، نور دل زیشان بجو/السالسل در جھانله آن شه بود امسلس
)۶۱، ش۱۳۸۸، (حالی

تجلی قبلۀ ھفتم در سکینۀ قلبیه-۲
د. شـو ای است که در طور ھفتم از اطوار سبعۀ قلبی نمایـان مـی  وجھه، مقصود از قبلۀ ھفتم

در گزارش راز شیرازی از کیفیت دیدار با این وجھه چنین آمده است که: بـه زیـارت صـورت    
(ع) در سرّ سویدای قلـب خـود کـه طـور ھفـتم دل      الرضاموسیمبارکه حضرت مولی علی بن 

به نور سیاه برّاق شـفاف تجلـی بـر فقیـر فرمـود (راز      ، مشرّف شدم و آن صورت مبارکه، است
).۶۶۸، ارقوایم االنو، شیرازی

ای کـه  گونهبه، در ادامه این گزارش آمده است که بوی مشک اذفر از قلب او وزیدن گرفت
کردند. وی این رایحـه مشـک را از خصـائص نـور     این رایحه را استشمام می، ھمنشینان او ھم

قدس سـره  -دانسته است (ھمان). صورتی که مشھود راز-علیه الصلوه و السالم-والیت علویه
ھـای آن رایحـۀ خـوش اسـت. وی در     سکینۀ قلبیه و وجھۀ عبادت است که از نشـانه ، دگردی-

سالک در صورت سـلطان  فنایبحث از شرط چھاردھم از شروط سیر و سلوک تحت عنوانِ "
). نور سیاه ۶۵۷، (ع)"به بیان این واقعه پرداخته است (ھمانالرضاموسیالجن و البشر علی بن 
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گونـه کـه   تجلی نور ذات است. بدان، در قلب راز مشھود گردید، صورتبرّاقی که به ھمراهِ آن 

شیخ محمود شبستری گفته است.  
).۷۲، ۱۳۶۸، به تاریکی درون آب حیات است (شبستری/سیاھی گر بدانی نور ذات است

به وجه باقی حق اشـاره دارد کـه بـا دو    ، اینکه در تجلی ذاتی صورتی نورانی مشھود بشود
اش را غـرق در نـور   ای کـه چھـره  گونـه شود. بهال از باطن سالک نمایان میصفت جالل و جم

ای چھـره ، کند که به موازات چھرۀ سـالک در توصیف آن بیان میالدین کبرینجمکند. شیخ می
شود که آفتابی دیده می، ھاآنکند و از پشت پوشش نازک شود که انوار افاضه میاز نور پیدا می

ھمان خورشـیدِ روح  ، درواقع وجه خود سالک و خورشید، این چھره یا وجهرود. آید و میمی
است که در بدن آمد و شد دارد:

(نجم الدین و تلک الشمس شمس الروح تتردّد فی البدن، فذلک الوجه فی الحقیقه وجھک
).۱۷۰، الجمال و فواتح الجاللفوائح، کبری

آیـد.  ینـد کـه انـواری از وی پدیـد مـی     بشخصی از نور را در مقابل خود می، در این وقت
نامـد و او را بـا رنـگ سـیاه     الدین این شخص نورانی را شیخ الغیـب و میـزان الغیـب مـی    نجم

شـود کـه بـا وجـودش     کند. مجاورت این شخص با وجود سالک تا بدان حـد مـی  توصیف می
، ورت نورانی). یکی شدن با شیخ الغیب یا ھمان ص۱۷۱، شود (ھماندرآمیخته و با آن یکی می

جان حضـرت رضـا   انس وفنای سالک در صورت سلطانبا آنچه که راز شیرازی در توصیفِ 
به اعتبار ھمین ، بودنِ حضرت رضا (ع) ھمشمسُ الشموس مطابقت دارد. ، ) بیان کرده است(ع

سازد.  چھرۀ ملکوتی است که سلطنت معنوی ایشان را در جان سالکان فراھم می

نتیجه
چھره ملکوتی امام رضا(ع) مصداق اتمّ برای سـکینه  ، توان گفتمباحث پیشین میبر مبنای 

به دیدار آن نایل آمدند. القـابی چـون شـمس    ، قلبی است  که برخی عارفان در طور ھفتم قلب
در قلـوب اھـل والیـت اسـت. سـلطنت      ، الشّموس و بدرُ النّجوم کنایه از پرتو افشانی امـام(ع) 

ضـه شـریف رضـوی    بـرای عمـوم نیـز در رو   ، وه بر قلوب خاصهمعنوی آن  حضرت (ع) عال
کند. وجـه اشـتراک ایـن دو جایگـاه ؛یعنـی قلـب و روضـة مبـارک در         ھمچنان جلوه گری می

جایگاھی چـون معبـد و   ، ای است که در ھر دو جا حضور دارد و ھر دو مطابق احادیثسکینه
کعبه حقیقی را واجد ھستند.   
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منابع

.۱۳۶۸، تھران، انتشارات مولی، تھران، محمد خواجویترجمۀ ، قرآن حکیم
.۱۳۶۳، به کوشش سید مھدی حسنی الجوردی، (ع)عیون اخبارالرضا، محمد، بابویهابن

الحـوزه  منشورات جماعه المدرسین فی، قم، به کوشش ھاشم حسینی طھرانی، التوحید، _________
.ق۱۳۹۸العلمیه. 

انتشـارات اسـالمی جامعـه مدرسـین حـوزۀ      ، ش علی اکبر غفاریکوشبه، االخبارمعانی، _________
.۱۳۶۱علمیه قم. 

تا.انتشارات داوری. بی، قم، الشرایععلل، _________
.۱۳۶۶، انتشارات الزھراء، تھران، به کوشش ابوالعالء عفیفی، الحکمفصوص، بن علیمحمد، عربیابن

تا.بی، لتراث العربیدار احیاء ا، بیروت، الفتوحات المکیه، _________
ق.۱۳۳۶، لیدن، به کوشش نیبرگ، التدبیرات االلھیه فی اصالح المملکه االنسانیه، _________
بی تا.، داراالندلس، بیروت، تفسیر القرآن الکریم، _________
ق.۱۴۲۶، دارالکتب العلمیه، بیروت، عنقای مغرب فی ختم االولیاء و شمس المغرب، _________

ای بـه کوشـش جـواد قیـومی جـزه     ، جمال االسبوع بکمال المشروع، الدین علیرضی، طاووسسید ابن 
.۱۳۷۱موسسه آآلفاق، قم، اصفھانی

ق.۱۴۱۴، االعلمیموسسه، بیروت، مھج الدعوات و منھج العبادات، _________
.۱۳۸۳، مولی،تھران، به کوشش روان فرھادی، ترجمه و متن منازل السائرین، عبداهللا بن محمد، انصاری
.ق۱۴۰۱، دارالفکر،بیروت، صحیح البخاری، بن اسماعیلمحمد، بخاری

کتابخانۀ ، تھران، ۲ج، الزمان فروزانفربه کوشش بدیع، معارف بھاء ولد، بن حسن بلخی)محمد، بھاء ولد
.۱۳۵۲، طھوری

، تھـران ، احمد مجاھدبه کوشش، قواعد العرفاء و آداب الشعراء، بن اسحاقالدیننظام، ترینی قندھاری
ق.۱۳۸۷، انتشارات سروش

ق.۱۳۹۶، انتشارات حکمت، تھران، به کوشش مھدی محقق، وجوه قرآن، حبیش، تفلیسی
م.۲۰۰۰، قاھره، به کوشش جمال المرزوقی، شرح مواقف نفری، الدینعفیف، تلمسانی

ق.۱۹۷۵، مصر، االنسان الکامل فی معرفه االواخر و االوائل، عبدالکریم، جیلی
.۱۳۷۲، انتشلرات توس، تھران، ایترجمه فریدون بدره، ھای دخیل در قرآن مجیدواژه، آرتور، جفری

، انتشـارات دریـای نـور   ، شیراز، به کوشش محمد خواجوی، دیوان حالی، محسن، حالی(عماد اردبیلی)
۱۳۸۸.

، مکتبه الکاتولیکـه ، وتبیر، به کوشش عثمان یحیی، کتاب الختم االولیاء، بن علیمحمد، حکیم ترمذی
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.۲۰۱۰، دار الکتب العلمیه، بیروت، تمام الفیض فی باب الرجال، اسماعیل، حقی بروسوی
انجمن ، تھران، به کوشش مھدی درخشان، ینبوع االسرار فی نصایح االبرار، الدین حسینکمال، خوارزمی

.۱۳۸۴، آثار و مفاخر فرھنگی
به کوشـش  ، قوایم االنوار و طوالع االسرار، سینی شرفی ذھبی"میرزا بابا"میرزا ابوالقاسم ح، راز شیرازی

.۱۳۸۳، دریای نور، قم، خیراهللا محمودی
تا.بی، جابی، چاپ سنگی، آیات الوالیه، _________
ق.۱۴۱۸، دارالمعرفه، بیروت، المفردات فی غریب القرآن، بن محمدحسین، راغب اصفھانی

، البغـا بـه کوشـش مصـطفی ذیـب    ، االتقان فی علوم القرآن، ق)۱۴۲۲رحمن (الدین عبدالجالل، سیوطی
دار ابن کثیر.، دمشق

.۹۳۱نسخۀ شماره ، کتابخانه آستان قدس رضوی، روزبھان بن ابی نصر، کشف االسرار، روزبھان بقلی
، بـه کوشـش مسـعود انصـاری    ، الرحمن بترجمـه القـرآن  فتح، بن عبدالرحیماحمد، اهللا دھلویشاه ولی

.۱۳۸۵، نشر احسان،تھران
.۱۳۶۸، کتابخانۀ طھوری، تھران، به کوشش صمد موحد، گلشن راز، محمود، شبستری

دانشـگاه اسـالمی   ، (ملفوظات حضرت شیخ خـوارزمی) جاده العاشقین ، حسین، الدین خوارزمیشریف
.۱/۲۹۷۶۷۱شماره، کتابخانه موالنا آزاد، ھند، علیگر

، به کوشش محدث ارموی و محمدابراھیم آیتی، فسیر شریف الھیجیت، بن علیمحمد، شریف الھیجی
.۱۳۷۳، نشر داد، تھران

.۱۳۶۵، کتابفروشی اسالمیه، تھران، المؤمنینمجالس، قاضی نوراهللا، شوشتری
، نیلـوفر ، تھـران ، ترجمـۀ فریدالـدین رادمھـر   ، جریانات بزرگ در عرفان یھودی، گرشوم گرھارد، شولم
۱۳۸۵.

ق.۱۴۱۰، جامعه مدرسین حوزۀ علمیه، قم، المقنعه، بن نعمانبن محمددمحم، شیخ مفید
(بیتا).، مکتبه االسالمیه، تھران، ۵ج، البیان فی تفسیر القرآنمجمعابوعلی فضل بن حسن؛ ، طبرسی

وزاره الثقافـه و االرشـاد   ، تھـران ، بـه کوشـش محمـدکاظم   ، الکوفیتفسیر فرات، ابوالقاسم، فرات کوفی
.۱۳۷۴،االسالمی

موسسـه  ، تھـران ، به کوشش احمدعلی رجایی بخـارائی ، آستان قدس رضویفرھنگ لغات قرآن خطی 
.۱۳۶۳، مطالعات و تحقیقات فرھنگی

، الدین آشـتیانی به کوشش سید جالل، مشارق الدراری شرح تائیه ابن فارض، سعیدالدین سعید، فرغانی
ق.۱۳۹۸، دانشگاه فردوسی،مشھد
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، انتشارات مولی،تھران، ترجمۀ محمد خواجوی، اعجازالبیان فی تفسیرالقرآن، مدصدرالدین مح، قونوی
۱۳۷۵.

ترجمـۀ دکتـر علـی زمـانی     ، اسرارالعبادات و حقیقه الصاله، بن سعید بن مفیدمحمد، قاضی سعید قمی
.۱۳۸۷، آیت اشراق،قم، ایقمشه

.۱۳۷۹، میراث مکتوبدفتر ،تھران، به کوشش نجفقلی حبیبی، شرح االربعین، _________
، انتشـارات وزارت ارشـاد  ، تھـران ، به کوشش نجفقلـی حبیبـی  ، شرح توحید الصدوق، _________

۱۴۱۵.
.۱۳۶۱، دارالکتب االسالمیه، تھران، قاموس قرآن، سید علی اکبر، قرشی

م.۲۰۰۲، عتیق و عھد جدیدعھد، کتاب مقدس
.۱۳۸۴، انتشارات جامی، تھران، ۀ انشاءاهللا رحمتیترجم، عربیتخیّل خالق در عرفان ابن، ھانری، کربن

.۱۳۹۰، سوفیا، تھران، ترجمۀ انشاءاهللا رحمتی، معبد و مکاشفه، _________
ترجمۀ انشـاءاهللا  ، ۱اندازھای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی(تشیع دوازده امامی)جچشم، _________

.۱۳۹۱، سوفیا، تھران، رحمتی
، دفتـر پـژوھش و نشـر سـھروردی    ، تھـران ، ھای مشترکمایهدرون، ب مقدسقرآن و کتا، دنیز، ماسون
۱۳۸۵.

، ترجمه و متن به کوشش محمد خواجوی، تفسیر آیه مبارکۀ نور، بن ابراھیممحمد، صدرالدین شیرازی
.۱۳۶۲، انتشارات مولی، تھران

فلسـفۀ  انجمـن اسـالمی حکمـت و   ، تھـران ، به کوشش محمد خواجوی، اسراراآلیات، _________
.۱۳۶۰، ایران
دارالکتـب  ، بیـروت ، التأویالت النجمیه فی التفسیر االشـاری الصـوفی  ، بن عمراحمد، الدین کبرینجم

م.۲۰۰۹، العلمیه
، مـولی ، تھـران ، به کوشش نجیب مایل ھـروی ، ترجمۀ عبدالغفور الری، اصول العشره، _________

۱۳۶۳.
ق.۱۴۲۶، دار سعاد، مصر، ه کوشش یوسف زیدانب، فوائح الجمال و فواتح الجالل، _________

، افسـت از روی چـاپ لیـدن   ، بـه کوشـش آربـری   ، المواقف و المخاطبات، بن عبدالجبارمحمد، نفری
م.۱۹۳۴

، انتشارات دانشـگاه تبریـز  ، تبریز، به کوشش سید محمود انواری، الملوکةذخیر، سید علیمیر، ھمدانی
۱۳۸۵.
.۱۳۷۷، ققنوس، تھران، به کوشش رینولد نیکلسون، مثنوی معنوی، الدین محمد بلخیجالل، مولوی


