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چکیده
از مباحث مهم عرفان نظری در اسالم بحث از خاتم االولیاء است. عرفـا معتقدنـد هـر آنچـه در هسـتی و یکی 

هـا در کائنات وجود دارد مظهری از مظاهر حق تعالی است. خداوند دارای صفات و اسمائی اسـت و هـر یـک از آن
ّی است، پس آن نیز نیازمند مظهـری جهان نیازمند مظهری است تا خود را نشان دهد. یکی از اسامی مهم خداوند ول

رسـد، الزم اسـت است که اولیای الهی مظاهر این والیت هستند. از آنجا که جهان و مظاهر الهی روزی به پایـان می
مظهر اسم ولّی نیز دارای خاتمی باشد که با ظهور او جهان به پایان برسد. در اینکه این خاتم کیست در آثار ابن عربی 

(ع)، حضرت مهدی (عج) و خودش نام برده شده است. در این مقاله بـر آنـیم کـه دیـدگاه مؤّیـد از حضرت عیسی 
الّدین َجندی یکی از شارحان ابن عربی و فصوص الحکم را که اصرار فراوانی بر خاتم بودن ابن عربـی دارد، طـرح و 

تواند خاتم اولیاء باشد.ی نمیای کوتاه به دیدگاه قیصری اثبات کنیم که ابن عربسپس نقد کنیم و ضمن اشاره

ابن عربی، َجندی، خاتم اولیاء، حضرت مهدی (عج)، قیصری:هاواژهکلید

.٢١/١٠/١٣٩٤ی: ؛ تاریخ تصویب نهای٠١/٠٥/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

در عرفان اسالمی یکی از مباحث مهم بحث از ختم والیت است. هر چند والیت یک امر الهی اسـت 
در دنیا وجود دارد سرانجام روزی و طبق دیدگاه ایشان نبوت امری بشری، اما در عین حال از آنجا که هر چه 

رسد، والیت نیز باید خاتم داشته باشد، چنانکه نبوت خاتم داشته است. به طور طبیعی با از دنیا به پایان می
های قیامـت و برپـایی رسـتاخیز اسـت. رسـد و ظهـور او یکـی از نشـانهرفتن خاتم اولیاء دنیا به پایان می

)۲۷۹ئیه ابن فارض، ی قیصری بر شرح تا(قیصری، مقدمه
در تعیین خاتم اولیاء نزد عرفاء اختالف وجود دارد. ابن عربی از جمله عارفانی است که به این موضوع 

عنقـاء ُمغـِربو فصـوص الحکـم، فتوحـات مکیـهبه طور تفصیلی و در جای جای آثار خود بـه ویـژه در 
را تنهـا بـه همـین عنقـاء ُمغـِربکتـاب شود که بدانیم ویپرداخته است. اهمیت این امر زمانی روشن می

موضوع اختصاص داده است. عبارات وی در تعیین نام خاتم اولیاء دارای تشتت و اختالف اسـت، وی سـه 
نفر را مطرح کرده است: حضرت مسیح (ع)، حضرت مهدی (عج) و خودش. هـر چنـد در میـان عارفـان 

رخی از شارحان مکتب وی علی (ع) را نیز مطرح مسلمان افرادی همچون سید حیدر آملی و به تبع ایشان ب
اند. ما در این مقاله بر آنیم که دیدگاه دو شارح فصوص الحکم، َجندی و قیصری را که ادعای خاتمیت کرده

که َجندی در شرح خود اصرار فـراوان بـر خاتمیـت ابـن را برای وی دارند طرح و آن را نقد کنیم. به ویژه آن
باره اقدام به تألیف یک رساله کرده است هر چند آن رساله در اختیار ما نیست، اما وی عربی داشته و در این 

در شرح خود بر فصوص الحکم سعی کرده است برخی از آن دالیل را گردآوری کند.

والیت
والیت از کلمه ولی به معنای قرب و نزدیکی است. و یکی از صفات خداونـد و شـأنی از شـئون ذاتـی 

ها:از جمله آنآیه خداوند را ولّی مؤمنین معرفی کرده است،۳۷ر اوست. قرآن د
اند؟ خداسـت کـه ولـّی اسـت و اوسـت کـه مردگـان را زنـده آیا به جای او ولّی برای خود گرفته«-۱

)۹(شوری: » کند.می
آورد و رحمـت خـویش را و اوست کسی که باران را، پس از آنکـه مـردم ناامیـد شـدند فـرو مـی«-۲

)۲۸(شوری: » ستراند و هموست ولّی ستوده.گمی
با توجه به اینکه والیت از شئون ذاتی حق است، اقتضای ظهور داشته و بایستی در خارج مظهری داشته 
باشد. این صفت نسبت به غیر خداوند عمومیت دارد، چرا که نسبت او به همه اشـیاء مسـاوی اسـت. پـس 

به خداوند نیست، و هیچ شیئی از او نسبت به شـیء دیگـر دور تر از شیء دیگر هیچ شیئی در جهان نزدیک
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باشد، بـدین ترتیـب والیـت راز تر میباشد. اسم ولّی باطن اسم الله است؛ زیرا والیت از الهیت پنهاننمی

پنهانی است که با راز دیگری پوشیده شده است.
و اولیـای » حـق اللـه«اند: اولیای هگوید: اولیاء نزد ما دو گرومی١ختم االولیاءحکیم ترمذی در کتاب 

مردی است که از مستی خویش به هوش آمـده باشـد و بـه سـوی خداونـد توبـه و » حق الله«ولّی ». الله«
بازگشت کرده باشد. او با این توبه برای خدا عزم وفا نموده است. لذا به آنچه که مراد او از وفا کـردن اسـت 

انـد از: زبـان، گانـه بـدن کـه عبارتاست و نگهدای اعضـای هفتنماید. آن وفا عبارتست از: حردقت می
ها را در کار خودشان صرف نموده و فکر و همتش را گوش، چشم، دست، پا، شکم و زیر شکم؛ بنابراین آن

در این حراست صرف نموده تا استقامت و پایداری یابد. این شخص فردی است که واجبات را به جـا آورده 
پردازد. بدین ترتیب این اعضا را حفظ کرده تا وفای بـه عهـد کند و به امور دیگر نمیمیو حدود را مراعات 

خدایش را عملی کند. لذا نفسش سکون یافته و اعضایش آرام گرفته است.
کنـد و سـپس از های معاصـی پرهیـز مینگـرد. ابتـدا از شـهوتسالک هوشیار به راست و چـپ نمی

طور کند همـانهای طاعات و اختیار احوال خودداری میز آن از شهوتپرهیزد. بعد اهای حالل میشهوت
گویـد: ایـن پرهیزد و نزد خود میکند میکرد. پس از آن از هر چه بر نفسش خطور میکه از حرام دوری می

باشد، بنابراین تا خواست نفس من با من است، مـرا نفس من است که حجاب بین من و بین پروردگارم می
گـردد و در نتیجـه دارد، در این حال به حیرت و سرگشتگی افتاده و صداقتش منقطع میگارم باز میاز پرورد

دانـد کـه بـر ایـن امـر قـادر نیسـت، گوید: چه کنم که از نفسم شیرینی این چیزهـا را بیـرون کـنم؟ میمی
تواند موی سیاه را سفید کند.که نمیهمچنان

ه و بر او رحمت آورده و در یک لحظه قلبش به پـرواز آمـده و در در این هنگام رحمت الهی او را دریافت
یابد. در فضای آن به گردش محل قرب الهی نزد صاحب عرش باز ایستاده و روح قرب و بوی نسیم آن را می

اش بـه سـوی است کـه در مرتبـه» حق الله«شود. چنین فردی ولّی در آمده و در عرصه توحید او ساکن می
است. سالک در این حال ممکن است از مرتبه خویش عدول کرده به هوای نفس روی آورد خداوند رهسپار 

اش ثابت بوده و سیر تکامل خویش را ادامه دهد.و در واقع مالزم مرتبه خود نباشد، و ممکن است در مرتبه
دق و کـه بـه صـها وفـا کـرده همچناناش ثابت است، به شرطکسی است که در مرتبه» الله«اما اولیاء 

رازش وفا کرده و به صبر و طاعت عمل نموده است؛ بنابراین واجبات را به جا آورده و حدود را حفظ نمـوده 
اش شده است.و مالزم مرتبه

. شایان ذکر است این کتاب با دوعنوان به چاپ رسیده اسـت؛ یکـی بـا عنـوان خـتم ۱۱۷. ختم االولیاء تصحیح عثمان یحیی فصل اول، ص ١
ان خـتم ایم کـه عنـوای مستقل روشن کردهاالولیاء توسط عثمان یحیی و شیخ عبد الوارث و دیگری با عنوان سیرة االولیاء توسط راتکه. در مقاله

تر است.االولیاء از سیرة االولیاء صحیح
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دهد تا به سلطان چون خداوند او را در این حال مالحظه نمود وی را از آنجا به ُملک جبروت انتقال می

دهـد تـا و فروتن شود، سپس از آنجا به ُملک سلطان نقلـش میجبروت، نفسش را پایداری بخشد تا خوار
ها اسـت گداختـه گـردد و از وی دور تهذیب شده و آن بزرگی و عزت که در نفسش هست و اصـل شـهوت

رساند تا ادب شـود، پـس از آن، بـه ُملـک جمـال نقلـش شود، بعد از آنجا نقلش داده و به ُملک جالل می
دهد تا مطهر و پاکیزه شود، سپس به ُملک هیبت ز آن به ُملک عظمت نقلش میدهد تا پاک گردد و بعد امی

دهد تا وسعت و بزرگی یابد، سپس او دهد تا تزکیه شود و بعد از آن به ُملک رحمت انتقالش میانتقالش می
ر انتقالش دهد تا تربیت و مراقبتش نماید و بعد از آن به ُملک بهجت و سرورا به ُملک بهاء و روشنی نقل می

دهد تا طّیب و پاکش سازد. سپس به ُملک فردانّیت برده تا متفّردش سازد. این فرد همان است کـه تمـام می
باشد. چرا که با باطنی که صفات از او بهره و نصیب خویش را از اسماء الهی گرفته و از جانب پروردگار می

)۶۷-۶/۷۳ترجمه فتوحات مکیه ابن عربی، رسد. (ر.ک: خواجوی،منقطع است، به پایان اسماء الهی می
شود، ترمذی برای خاتم اولیاء سیر و سلوک دهگانه را تنظیم کرده است که پـس از که مالحظه میچنان

رسد.ترین درجه قرب میطی تمامی مراحل به عالی

ابن عربی خاتم اولیاء
ند. موّید الـّدین َجنـدی و قیصـری. ادو تن از شارحان فصوص الحکم، ابن عربی را خاتم اولیاء دانسته

کند، اما در عین حال در برخی از آثارش به آن اشـاره کـرده هر چند قیصری آن را با شک و تردید مطرح می
آورد.است. قیصری هیچ دلیلی بر اینکه او خاتم اولیاء است نمی

قیصري
گویـد و دفـاع ن نمیبه طور قـاطع از خاتمیـت ابـن عربـی سـخ٢داود بن محمود بن محمد قیصری

گیرد و خـاتم اولیـاء را فـردی دیگـر های ابن عربی در فتوحات کمک میکند. حتی در آثارش ازعبارتنمی
کند. عبارات وی دراین خصوص بدین شرح است:معرفی می

وقد ذکر بیان هذه المراتب وعدد االولیاء القائمین بها «گوید: تائیه ابن فارض می۴۹۹در شرح بیت -۱
(قیصـری، » بعًا شیخنا الکامل المکّمل قطب االولیاء المحققین خاتم الوالیة محیـی الملـة و الـدین...مش

)۱۳۰شرح القیصری علی تائیة ابن الفارض الکبری، 

هـا اش، قرنیکی از شارحان معروف فصوص الحکم ابن عربی که شرحش مورد توجه ویژه مدرسان عرفان قـرار گرفتـه و بـه همـراه مقدمـه. ٢
هجری است.۷۵۱تدریس شده است. وی متوفای 
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پس از توضیحاتی از » و لّما مّثل النبی (ص) النبوة بالحائط...«در شرح فّص شیثی در ذیل عبارت -۲

و الظاهر مما وجدت فی کالمه (رض) فی هـذا المعنـی أّنـه «گوید: وحات میعبارات خود ابن عربی از فت
)۴۱۳(قیصری، شرح فصوص الحکم، » خاتم الوالیة المقیدة المحمدّیة ال الوالیة المطلقة

و استحق «آورد: ) را می۵۰/ ۲در شرح فصوص الحکم بعد از اینکه عبارت ابن عربی در فتوحات (-۳
» ختم یواطی اسمه اسمه و یجوز خلقه و ما هـو بالمهـدی المسـمی المعـروف...ان یکون لوالیته الخاصة

)۴۶۵(همان، » و الکل اشارة الی نفسه (رض) و الله اعلم بالحقایق.«نویسد: می
این جمله آخر قیصری حکایت از شک وی دراین خصوص دارد، چراکه خـود از فتوحـات مـواردی را 

ی ندارد.کند که با این تعبیر سازگارنقل می
قال شیخنا المحقق خاتم الوالیة المحمدیة: التـدعنی إّال «مقدمه قیصری بر شرح تائیه ابن فارض: -۴

)۲۶۹ی قیصری بر شرح تائیه ابن فارض، (قیصری، مقدمه» بیاعبدها فإنه اشرف اسمائی
سـؤاالت ، پاسخ ابن عربـی در سـؤال سـیزدهم از »فی ختم الخالفة«وی در همین رساله تحت عنوان 

آورد و عبارت ابن عربی را به طور کامـل مطـرح ) را می۲/۴۹حکیم ترمذی (ابن عربی، الفتوحات المکیة، 
و أما ختم الوالیة المحّمدیة فهو لرجل من العرب، من أکرمها أصًال و یدًا. و هـو فـی زماننـا هـذا «کند. می

التی قد أخفاها فیه الحـقُّ عـن عیـون موجود. عرفت به سنة خمس و تسعین و خمس مائة. و رأیت العالمة
عباده. و کشفها لی بمدینة فاس. حتی رأیت خاتم الوالیة منه. و هو خاتم الّنبّوة المطلقة. ال یعلمه کثیـر مـن 
الناس. و قد ابتاله الله تعالی بأهل اإلنکار علیه، فیما یتحّقق من الحّق فی سّره. و کمـا أّن اللـه تعـالی خـتم 

ة الّتشریع، کذلک ختم الله تعالی بالختم المحّمـدی الوالیـة التـی تحصـل مـن الـوارث بمحّمد (ص) نبّو 
المحّمدی، ال التی تحصل من سائر األنبیاء (ع)، فإّن من األولیاء من یرث ابراهیم، و منهم من یرث موسـی 

هـذا و عیسی. فهؤالء یوجدون بعد هذا الختم المحّمدی، و بعده ال یوجد ولی علـی قلـب محّمـد (ص).
(همـان، ». معنی ختم الوالیة المحّمدیة. و أما ختم الوالیة العاّمة، الذی ال یوجد بعده ولی، فهو عیسی (ع)

۲۷۹(
ها که ها و نسلترین اصلترجمه: اّما ختم والیت محّمدیه به وسیلۀ مردی خواهد بود از عرب از گرامی

ته و در وی عالمتـی را کـه خداونـد از چشـم شـناخ۵۹۵هم اکنون در زمان ما موجود است، او را به سـال 
کـه بندگانش پنهان و پوشیده داشته است، دیدم. خداوند آن را در در شهر فاس برای من کشف کرد تـا جائی

شناسـند و از او خبـر خاتم والیت را از آن او دیدم. او خاتم والیت خاّصه است. بسیاری از مـردم او را نمی
اهل انکاری که حقایق متحقق در بـاطن او را بـاور ندارنـد، مبـتال کـرده اسـت و ندارند که خداوند او را به 

طور که نبوت تشریع به وسیله حضرت محّمد صل الله علیه وآله ختم شده، به وسیله خـتم محّمـدی همان
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شـود؛ زیـرا کـه شود، نه والیتی که از انبیای دیگر حاصـل میهم والیت حاصل از وارث محّمدی ختم می

اند، و بعضی وارث موسی و عیسـی، کـه والیـت اینـان پـس از خـتم والیـت ز اولیاء وارث ابراهیمبعضی ا
محّمدی هم باقی مانده، دوام خواهد یافت، اّما دیگر هیچ ولّی دیگری بر قلب محّمد صلوات الله علیه وآله 

عیسی اسـت وجود نخواهد داشت، و همین است معنی ختم والیت محّمدی. ختم والیت عاّمه با حضرت
که پس ازوی، ولّی دیگری نخواهد آمد.

کنـد و که مالحظه شد، قیصری در سه جا تنها از لفظ خاتم والیت به عنوان صفت یاد میچناننتیجه:
برد. در مورد چهارم به صراحت و مستند به ابن عربی خاتم اولیاء را فرد در مورد آخر با شک و تردید نام می

توان قیصری را از کسانی دانست که معتقد به خاتمیت ابن عربی است.نابراین نمیکند. بدیگری معرفی می

مؤید الدین جندي
اما مؤّید الّدین َجندی نسبت به این موضوع تعصب ویژه دارد تا جائی کـه او را تـا حـد عصـمت بـاال 

نویسد:برد. ابن عربی در مقدمه فصوص الحکم بعد از اشاره به رویای خود میمی
ها در زمره بندگانی قرار دهد که شیطان بـر آنـان از خداوند خواستم که مرا در این حال و در همه حال«

گذرد با تأیید و حفـظ خـود بـه آید و بر قلبم میشود و بر زبانم میراه ندارد و مرا در آنچه بر قلمم جاری می
گویم ترجمان او باشم نـه آن ه میالقای رحمانی و نفس قدسی در درون جانم، مخصوص گرداند تا در آنچ

؛ بـا اسـتفاده از ترجمـه محمـد علـی موحـد و صـمد ۴۷(ابن عربی، فصوص الحکم، » که از خود بگویم
)۱۳۴موحد، با اندک تصرف، 

یعنـی «نویسـد: شـود) می(آنچه بر قلمم جاری می» فی جمیع ما یرقمه بنانی«َجندی در ذیل عبارت 
گوید و آنچه قلب من بر آن احاطه دارد، حتی هنگام القاء الهامـات سخن میهنگام نوشتن و آنگاه که زبانم

الهی، در همه این امور، ابن عربی هیچ محلی که ممکن است شیطان در آن اختالل کند، رها نکرده اسـت. 
حیـه اما این تعابیر به زبان ادب از ناحیه عرفا در هنگام سخن گفتن است، و گرنه انسان فانی کامل کـه از نا

شود، خداوند قلب او را گسترده و آن را پر نموده است، بنابراین برای غیر خداوند خداوند به او امور القاء می
هـای کنـد و در آن بهرهفضا و جایی که کسی بتواند در آن طمع کند وجود ندارد. آنچه بـر نفـس خطـور می

ل القاء الهی را پاک نگردانیده است. امـا شود برای کسی که محنفسانی وجود دارد و بر ظاهر قلب واقع می
ابن عربی، که خداوند از او خشنود باد، از القائات شیطانی محفوظ و معصوم است و این حفاظت عصمت 

(َجنـدی، شـرح فصـوص » باشـد.ترین درجه خود است، آن هم از ناحیه مبدأ آن کـه خداونـد میدر عالی
)۱۳۰الحکم، 



115یبودن ابن عرباءیدر خاتم االولیَجندنیالدّ دیّ مؤهینقد نظر1395پاییز و زمستان
دن ابن عربی نزد َجندی دارد که ادعائی بس بزرگ است.این تعابیر حکایت از معصوم بو

دالیل جندي بر خاتمیت ابن عربی
و مّنا من علم و لم یقل مثل هذا و هو أعلی القول، بـل «َجندی در ذیل عبارت ابن عربی در فّص شیثی 

خـاتم الرسـل و أعطاه العلم السکوت، ما أعطاه العجز و هذا هو أعلی عالم بالله، و لـیس هـذا العلـم إّال ل
خاتم األولیاء، و ما یراه أحد من األنبیاء و الرسل إّال من مشکاة الرسول الخاتم و ما یراه أحد من األولیـاء إّال 

پـردازد و ) به دالیل خاتم بودن ابن عربـی می۶۲/ ۱(ابن عربی، فصوص الحکم، » من مشکاة الولی الخاتم
کنیم ابتدا تمـامی دالیـل خاتمیـت ابـن ه است. ما تالش میدالیل مختلفی برای اثبات این مطلب ارائه کرد

ها بپردازیم.عربی را مطرح و سپس به نقد آن
که شایسته حکیم ترمذی مسائل پیچیده و مشکلی را مطرح کرده است و گفته این سؤاالت را آنچنان–۱

، هـم نـام حکـیم سـؤال دهد. او گفته است که اسم این خاتم پاسخ دهندهاست فقط خاتم اولیاء پاسخ می
کننده است نیز اسم پدرش مطابق با اسم پدر اوست. ابن عربی پاسخ این سؤاالت را در فتوحـات مکیـه بـه 

)۱۳۹-۲/۳۹طور تفصیلی ارائه کرده است. (ابن عربی، الفتوحات المکیة، 
این امر بر به ٣»النصوص الواردة باألدّلة علی ختمیة والیة الخصوص«گوید من در رساله وی سپس می

ام.ختمیت ابن عربی استدالل کرده
مشاهده غیبی قلبی وی که در قرطبه دیده است. در آن مشاهده فرود ارواح سـیارات و ارواح منـازل –۲

ها در صورت کنیزکان بسیار زیبا و نورانی عدد نه به تعداد حروف الفبای عربی، را دیده است. آن۲۸قمر که 
ترین ها را از بین برده است. این شهود را تنها کاملها مباشرت داشته و بکارت آنآنآمدند، با تمامی فرو می

بینند.وارثان حضرت محمد (ص) در ختمیت خصوص مذکور می
اش در همانجایی که برای پیامبر (ص) خاتم انبیاء عالمتی همچون تخم کبـوتر وجـود بین دو شانه–۳

ن وجود داشته است. این امر اشاره بـه آن دارد کـه خاتمیـت پیـامبر داشت، برای این خاتم نیز گودی شبیه آ
اسالم ظاهری، آشکار و فعلی بوده است و خاتمیت ابن عربی باطنی، انفعالی و پنهان است.

آنگاه که خداوند شبی در نیمه ماه نزد من آمد و به من بشارت داد که پایان امر از آن من است. (ابن -۴
گوید:) وی در ادامه همین قصیده می۳۱۰بی، عربی، دیوان ابن عر

)۳۱۲(همان، » هم خاتم اختصاصی در بیابان و بادیه و شهرمن خاتم اولیاء محمد هستم، آن«

ق.۱۴۲۳قم، چاپ: دوم، -کتاب مؤید الدین الجندی، شرح فصوص الحکم (الجندی)، بوستان.٣
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تر از آن است که توصیف شود و بزرگی لباس من است، روشنایی ماه من است و نـور خداوند بزرگ–۵

خورشید من
من، دوری همان نزدیکـی مـن اسـت و نزدیکـی همـان ها مشرقشرق همان غرب من است و غروب

دوری من است.
جهنم عالم غیب من است و بهشت عالم شهادت و حقایق آفرینش جدید اشارات من

بینیرا در بهشت من تنزیه کنی تمام جهان را در آیینه من میآنگاه که بخواهی آن
ردی وجود ندارد که پشت سر من جانشین بینم که من پیشوایم و هیچ فگردانم میکه روی برمیهنگامی

)۱/۹من باشد. (ابن عربی، الفتوحات المکیة، 
گویم حق است، به مـن گفـت نویسد: ای پیامبر و ای سرزمین من آنچه میوی در شعری دیگر می–۶

صادقانه سخن گفتی، تو سایه ردای منی
شیاء به تو بخشیده شده است.پس سپاس گو و در ستایش پروردگارت کوشا باش. به تحقیق حقایق ا

ها روشن کرده است.پراکنده کن بر ما از شأن پروردگارت، آنچه را که قلب حفظ شده تو، تاریکی
شوی. آید و تو مالک آن میاز هر حقی که بر حقیقتی پایدار است و بدون خرید زحمت به سوی تو می

)۱/۳شود) (ابن عربی، الفتوحات المکیة، (و آن مملوک تو می
من بدون شک خاتم والیتم این ختمیت ارثی است که از پیامبر هاشمی و حضرت مسـیح بـه مـن -۷

)۲۴۴(همان، » أنا ختم الوالیة دون شک، لورث الهاشمی مع المسیح«رسیده است. 
یبینـی و تـو آیینـهی توست که خـود را در آن میگوید: پس حق آیینهابن عربی در فّص شیثی می-۸

بیند و آیینه عین حق است. پس امر در هم شد و بـه هـم حقی که اسماء خود و ظهور احکام آن را در تو می
و » العجـز عـن درک االدراک ادراک«گشت. بعضی از ما در علم خود دست خوش حیرت گشت و گفـت: 

ود بـه خاموشـی بعضی دیگر علم پیدا کرد و چیزی نگفت، و هیچ نگفتن باالترین گفتار است. او از علم خ
که به خاموشی رسید، در علم بـه حـق بـاالترین اسـت و ایـن که آن دیگری به عجز رسید؛ و آنرسید چنان

درجه از علم جز خاتم رسل و خاتم اولیاء را حاصل نیامد.
یـک از اولیـاء او را بیند مگر از مشکات رسول خاتم. و بـاز هیچیک از انبیاء و مرسلین حق را نمیهیچ

بینند.یند مگر از مشکات ولّی خاتم. حتی رسوالن حق اگر او را ببینند، از مشکات خاتم اولیاء میبنمی
ی والیت هرگز ی رسالت و نبوت، یعنی نبوت و رسالت تشریع، قطع شده است ولی رشتههر چند رشته

بینند و چون نمیشود. پس رسوالن، از آن حیث که ولّی باشند، حق را جز از مشکات خاتم اولیاءقطع نمی
تر هستند چگونه چنان نباشند؟اند اولیائی که در درجات پایینرسوالن چنان
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اگر چه خاتم اولیاء تابع احکامی است که خاتم رسل تشریع فرموده است، لـیکن ایـن منـافی مقـام او 

برتـر. و در کند، زیرا که او از یک روی فروتـر اسـت و از روی دیگـرنیست و سخنی را که گفتیم نقض نمی
وارد شـده مویـد ایـن ٤ی اسیران بدر و حدیث تأبیر نخلظاهر شرع ما نیز آنچه در ترجیح حکم عمر درباره

آید که در هر چیز و در هر پایه مقدم بر دیگران باشـد و مـردان راه را نظـر بـر سخن است. کامل را الزم نمی
ت و خاطر ایشـان را بـه حـوادث جهـان تعلقـی ی علم بالله است که مطلوب آنان در آنجاستقدم در مرتبه

نباشد. پس آنچه را گفتیم به تحقق پیوند (فهم کن).
و چون پیغمبر نبوت را به دیواری از خشت ماننده کرد که سـاختمان آن کامـل شـده و تنهـا یـک جـای 
خشت از آن خالی مانده، پس پیغمبر خود آن خشت بود. پیغمبر آن را همـان یـک خشـت کـه در حـدیث 

دهـد و همـان را کـه پیغمبـر تمثیـل فرمـود بیند. اما خاتم اولیاء را نیز این رویـا دسـت میفرموده است می
اند و ای سیمینای زرین و پارههای دیوار پارهیابد: خشتبیند، لیکن در دیوار جای دو خشت را خالی میمی

د؛ خشتی از زر و خشتی از سیم. پس خود پذیرها کمال میبیند که دیوار کم دارد و بداناین دو خشت را می
یابد.بیند. خاتم اولیاء همان دو خشت است که دیوار به آن کمال میرا به جای آن دو خشت می

ی بیند این است که وی به ظاهر خاتم اولیاء و احکام تابعهو سبب آن که خاتم اولیاء آن را دو خشت می
واسطه از گیرد در باطن بیبه صورت ظاهر به طریق متابعت فرا میباشد. ولی خاتم اولیاء همان را که آن می

گونه ببیند، چه خاتم اولیـاء در بـاطن بـه بیند و باید که اینکه هست میگیرد، زیرا که او امر را چنانخدا می
گیرد. پس اگر آنچـه را ی وحی پیغمبر را فرا گرفت، میجای خشت زرین است و از همان معدنی که فرشته

ای.ه اشارت کردم دریابی، علم نافع به هر چیز حاصل کردهک
انـد و اگرچـه وجـود هیچ استثنا از مشکات خاتم النبیـین اخـذ کردهانبیاء از زمان آدم تا آخرین آنان بی

کنـت نبیـا و آدم بـین «خاکی خاتم النبیین متأخر افتاد، این حقیقت او موجود بود و همان است که فرمـود: 
شدند. همـین طـور خـاتم رسیدند که مبعوث میکه انبیاء دیگر آنگاه به نبوت میو حال آن» ن.الماء و الطی

اولیاء ولّی بود و آدم در میان آب و گل بود و والیت اولیاء دیگر موقوف بود به تحصیل شرایط والیت، یعنـی 
نام خداوند است.» ولّی حمید«اتصاف به اخالق الهی، زیرا که 

با خاتم اولیاء از حیث والیت همان است که نسبت سایر پیغمبران و رسـوالن بـا او، نسبت خاتم انبیاء
گیرد زیرا او هم ولّی است و هم رسول و هم نبی، و خاتم اولیاء ولّی وارث است که بی واسطه از اصل فرا می

شـوای کند. او حسنه ای است از حسنات خـاتم رسـوالن محمـد (ص) کـه پیو تمام مراتب را مشاهده می

/ ۱؛ مکاتیب الرسول صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم، ۱۲۶. این روایت از سوی شیعه نقد شده است: ر.ک: مصادر الفقه اإلسالمی و منابعه، ٤
۵۸۸.
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ی او فرمود جماعت و سید فرزندان آدم در گشودن باب شفاعت است. پس حق تعالی حال و مقامی را ویژه

و آن را به دیگر پیغمبران تعمیم نداد و محمد (ص) بدین ویژگی بر اسماء الهیه مقدم است، زیرا رحمان کـه 
کنـد مگـر بعـد از ن شفاعت نمیگر حق است نزد منتقم که اسم دادستان اوست برای گرفتارااسم بخشایش

شفاعت شفاعتگران. پس محمد در این مقام خاص به سیادت دست یافت و هر کـس مراتـب و مقامـات را 
؛ بـا اسـتفاده از ۶۴-۶۲/ ۱دریابد، قبول چنین سخنی برایش مشکل نباشد. (ابن عربی، فصـوص الحکـم، 

رسـد (َجنـدی،َجندی بـه پایـان می) در اینجا دالیل ۲۰۹-۲۰۶محمد علی موحد و صمد موحد، ترجمه
).۲۵۲-۲۵۰شرح فصوص الحکم، 

تـوان شـواهد دیگـری از پذیرد و میهرچند دالیل خاتمیت ابن عربی به همین موارد یاد شده پایان نمی
آثارش را دلیل بر این موضوع یافت؛ اما از آنجا که موضوع این مقاله منحصر به دالیل َجندی است فقط بـه 

ی اکتفا کردیم.های واستدالل

نقد این دیدگاه
معصوم نبودن ابن عربی

هـا توان یافت که مخـالف معصـوم بـودن او اسـت، از جملـه آنهای گوناگونی از ابن عربی میعبارت
دارد:ابیاتی در دیوان وی که به صراحت عدم عصمت خود را اعالم می

)۳۰۲(ابن عربی، دیوان ابن عربی، » ولست فیه بمعصوم و ان غلطت الفاظنا فعلی التحقیق یوقفنی«
)۳۱۱(همان، » االنجم الزهرولست بمعصوم ولکن شهودنا هوالعصمه الغّراء فی«
)۳۶۵(همان، » و ما انا بمعصوم ولست بعاصم اذا طلعت شمسی بنجم سعودی«

یک از عرفا و شارحان دیگـر، حتـی که هیچچگونه ممکن است ابن عربی مصون از خطا باشد درحالی
رادی همچون قونوی که مدتی در محضـر اسـتاد و پـدر خوانـده خـود شـاگردی کـرده چنـین ادعـایی را اف

اند.نکرده
کـه در همـین موضـوع خـتم والیـت و در چگونه امکان دارد ابن عربی مصون از خطـا باشـد درحالی

قضی داشته اولیاء همان حضرت مهدی (عج) است. عبارات متشتت و مختلف و متناموضوع اینکه آیا خاتم
باشد. حتی قیصری که به او ارادت ویژه دارد به چنین امری اعتقاد ندارد.

اینک پاسخ شواهد و به تعبیر دیگر رد دالیل َجندی به ترتیب:
در مورد استدالل اول باید گفت: متأسفانه بخشی از شواهد و دالیل وی خالی از سند و دلیل قانع کننده 

گویـد؟ از اولیاء پاسخ میادعایی که کرده است که این سواالت را خاتم است. حکیم ترمذی در کجا چنین
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توان چنین عبـارتی را بدسـت آورد؟ گذشـته از اینکـه او و یا آثار دیگرش میاولیاءختم کدام عبارات کتاب 

به پاسخ بخشی از سواالت پرداخته اسـت. ابـن عربـی بـه صـراحت االولیاءختم خود وی در همین کتاب 
اشار الیه الترمذی بختمه و لـم یبـده و القلـب منـه «کند که حکیم ترمذی به او اشاره کرده است: م میاعال

) ۲۹؛ ابن عربی، دیوان ابن عربـی، ۱۰(ابن عربی، عنقاء ُمغِرب فی ختم االولیاء و شمس الَمغِرب، » سلیم.
(عج) و یا حداقل یک نفر دیگـر توان عبارات وی را با حضرت مهدیمیاالولیاءختم و با مراجعه به کتاب 

).۳۶۷و فصل سیزدهم، ۳۴۶غیر از ابن عربی مطابقت داد (حکیم ترمذی، ختم االولیاء، فصل دهم، 
کنـد و حکیم ترمذی در پایان کتاب ختم االولیاء از حضرت مهدی به عنوان فرد برتر از ابوبکر یـاد می

شود:همین امر باعث تبعید وی می
»تراز باشد؟آیا ممکن است که در این زمان کسی باشد که با ابوبکر و عمر هم: «شاگرد از او پرسید

هاست، نه! ولی اگر نظرت به درجات معنوی است، [وجـود چنـان او پاسخ داد: اگر منظورت اعمال آن
کسانی در این زمان] غیر قابل تصور نیست، چرا که درجات به کابرد وسائل قلب بستگی دارد، در حالی که 

سمت شخص در هر درجه بستگی به اعمال وی دارد. چه چیز رحمـت خـدا را از مـردم ایـن روزگـار بـاز ق
ماند نه مقرب، نه برگزیده و نه منتخب (مجتبی و مصـطفی)؟ از دارد که نتیجتا در میان مردم نه سابق میمی
دی در دوران فتـرت بـه عـدل ها گذشته، آیا قرار نیست که مهدی در پایان آخر زمان بیاید؟ به عالوه، مهاین

کند و از انجام این کار عاجز نخواهد بود. آیا در آخر زمان کسی وجود نخواهد داشت که او را خـتم قیام می
طور که محمد ی اولیاء خواهد بود. همانوالیت باشد؟ او در روز داوری (یوم الموقف) حجت خدا بر همه

این ولـی نیـز -و حجت خداوند بر جمیع انبیاست–شده بود (ص) آخر پیامبران بود و ختم نبوت به او عطا
)۴۳۶در آخر الزمان خواهد آمد. (حکیم ترمذی، ختم االولیاء، 

در مورد استدالل دوم و این مکاشفه چند نکته را باید گوشزد کرد:
نیـز در منابع عرفانی چنین رؤیائی از سوی ابن عربی و دیگر عرفا یافت نشد، متأسـفانه َجنـدی-الف

کند.خود آدرس دقیقی از آن ارائه نمی
گوید این ارواح سیارات در صورت کنیزکـان زیبـاروی نـورانی بودنـد، پـر که به صراحت میچنان-ب

کنیـز ۲۸روشن است که با موجودات روحانی امکان همبستری و ازاله بکارت وجود ندارد. نیز مباشرت با 
َجندی توجه نکرده است که عرفا تنها به حق توجه دارند و فقـط از نورانی چه جای مباهات دارد. مثل اینکه 

ها آنقدر جاذبه ندارد. َجنـدی ناخواسـته ابـن عربـی را عیاشـی برند و این امور از دید آنزیبائی او لذت می
نماید.گونه رفتارها مباهات میکند که به اینمعرفی می

ترین وارثـان پیـامبر (ص) اتفـاق افتـد؟ برای کاملچه دلیلی وجود دارد که دیدن این مکاشفه تنها-ج
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ادعائی که هیچ برهانی ندارد. در ضمن َجندی بر اساس چه مدرکی این را ادعا دارد؟

به طور کلی در مورد رؤیا باید گفت: چه دلیلی بر درست بودن این ادعا وجود دارد؟–د 
عنوان دعـا و اسـی اسـت کـه گـاهی بـهاساز استدالل سوم تا آخر همـه مـوارد آرزوهـا و ادعاهـای بی

عنوان دالیلـی بـر ها را بهتوان آنشود و هرگز نمیعنوان یک آرزو مطرح میدرخواست از خداوند و گاهی به
خاتمیت وی دانست.

5اعتراف ابن عربی به وجود خاتم اولیاء

طرح کرد که خود اذعـان بـه ویژه فتوحات مواردی را متوان از آثار ابن عربی، بهها که بگذریم میاز این
ها:کند. از جمله آنخاتم بودن فرد دیگری دارد و این مهم را در چند جا به صراحت مطرح می

گوید:) می۱۸۴/ ۱در فتوحات مکیه (-۱
بدان که ناچار باید حضرت عیسی (ع) فرود آید و بایستی به حکم شریعت محمد (ص) در میـان مـا «

نویسد برای والیت محمدی مخصوص شریعت پیـامبر اسـالم (ص) خـاتم میحکم کند و... وی در ادامه 
تر از حضرت عیسی (ع) است زیرا حضرت عیسی رسول اسـت. او در اش پایینای وجود دارد که مرتبهویژه

ام. ام. نشانه ختمیتی را که در اوست مشاهده کردهام و با او گفتگو داشتهزمان ما متولد شده است و او را دیده
که هیچ پیامبری بعد از حضرت محمـد گردد، چنانبعد از او ولّی دیگری نخواهد بود مگر اینکه به او برمی

آیـد. پـس الزمان فـرود میگردد مثل حضرت عیسی هنگامی که در آخرکه به او برمی(ص) نیست مگر این
امبری است که در نبوت بعد چون نسبت هر پینسبت هر ولّی بعد از این خاتم تا روز قیامت در این امت هم

آید مثل الیاس (ع)، عیسی (ع) و خضر (ع).از حضرت محمد (ص) می
گوید:در پاسخ به سؤال اّول حکیم ترمذی در کتاب ختم االولیاء می–۲

در یـک گروهـی از اهـل ۵۹۵اما زمان خاتم محمدی همین اآلن است. او را در شهر فـاس در سـال 
ایم. خداوند سعادت وی را به اتمـام رسـانده اسـت. تفصـیل آن در عبـارات ناختهایم و شطریق (عرفا) دیده

).۴۱/ ۲قیصری گذشت (همان، 
گوید:به حکیم ترمذی می۱۳در پاسخ سؤال –۳
قیصری بـه طـور ۴) (عبارات آن در مورد ۲/۴۹(همان، » ختم والیت محمدی اآلن موجود است... «

کامل آمد)

ام. مجله دانشکده ادبیـات و هبه اثبات خاتمیت علی (ع) و حضرت مهدی (عج) پرداخت» خاتم االولیاء بر اساس آثار ابن عربی«در مقاله -٥
۱۰۶-۷۳، صص ۲و ۱هجری شمسی، شماره ۱۳۷۸علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 
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هر چند حضرت عیسی (ع) خاتم است اما او «نویسد: گوید و مین میاز حضرت عیسی (ع) سخ–۴

دانستم خداونـد او را بـه ۹۵۴تحت این خاتم محمدی قرار دارد، حدیث این خاتم را در شهر فاس در سال 
برم، جایگاه او نسبت به پیـامبر (ص) همچـون یـک من شناساند و نشانه او را به من عطا کرد، نام او را نمی

طور تفصیلی قابل شناخت نیست، توان او را درک کرد، اما بهطور اجمال میرو بهبدن اوست. از اینموی از 
)۵۱۴/ ۳(همان، » مگر کسی که خداوند او را عالم کرده است.

یکی از ایشان خاتم اولیاء است. او در کـل «نویسد: در انواع اولیاء می۷۳) باب ۲/۹در فتوحات (-۵
دهد، در میان اولیای محمدی باالتر از او وجـود وند با او والیت محمدی را پایان میعالم یکی است، خدا

دهـد. او ندارد. البته ختم دیگری نیز وجود دارد که خداوند با او والیت عام از آدم تا آخرین ولّی را پایان می
ز قیامـت دو حشـر حضرت عیسی (ع) است. او ختم اولیاء است چنانکه ختم دوره ُملک بـود. بنـابراین رو

»شود و دیگری با رسوالن الهی به عنوان رسول.دارد: یکی در امت محمد (ص) محشور می
شود، خـاتم اولیـاء محمـدی در کـل عـالم یکـی اسـت و های ابن عربی فهمیده میچنانچه از عبارت

دهد.خداوند با او والیت محمدی را پایان می

گیرينتیجه
عربی شک دارد، و در صورت پذیرش او را خاتم والیت مقیـد محمـدی قیصری در خاتم بودن ابن–۱

داند نه والیت مطلقه.می
که جندی ادعا کرده است معصوم نیست و خود به خطا کار بودنش اقرار دارد.ابن عربی آنچنان–۲
نظـر که او را در حـد والیـت مقیـد مـوردتواند مدعای وی را اثبات کند، مگر آندالیل جندی نمی–۳

قیصری تنزل دهد.
از دنیـا ۶۳۸چگونه ممکن است ابن عربی با این اوصاف خاتم اولیاء باشد، خاتمی کـه در سـال -۴

که هنوز آخرالزمان نیامده است و حضرت عیسی (ع) از آسمان نازل نشده است.رفته است؛ درحالی
تحـت فرمـان او قـرار شـود و از سویی حضرت عیسی بعد از ظهور حضرت مهدی (ع) نـازل می-۵

تواند آن خـاتم گیرد و از سوی دیگر خاتم اولیاء محمدی در کل عالم تنها یک نفر است و ابن عربی نمیمی
باشد چون از دنیا رفته است.

کنـد ظـاهر خواهـد فتوحات مطرح می۳۶۶حضرت مهدی با خصوصیاتی که ابن عربی در باب -۶
۵۹۵بن عربی وجود داشته است چنانکه او را در شهر فاس در سـال شد. نیز امکان وجود آن ولّی در زمان ا

دیده و نشانه خاتمیت او را نیز مشاهده کرده است.
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هجـری قمـری از دنیـا ۶۳۸یکی از شرایط رستاخیز ظهور خاتم اولیاء است و ابن عربی در سـال -۷

رفته است. 
گیرنـد، ر به واسطه او از خداوند فیض میهای خاتم اولیاء این است که عالمان دیگیکی از ویژگی-۸

در صورتی که آن خاتم از دنیا رفته باشد چگونه ممکن است از مشکات وجود او پس از مرگ ارتباط عالمان 
مسلمان با خداوند برقرار شود.

ها نشان از آن دارد که حضرت مهدی همان خـاتم اولیـاء محمـدی اسـت و اینکـه گـاهی بـه همه این
د غیر از حضرت مهدی است، باید بر تقیه وی حمل شود.گویصراحت می

منابع
یم قرآن کر

تا.(اربع مجلدات)، بیروت: دار الصادر، بیالفتوحات المکیةابن عربي، محمد بن علي، 
ق.۱۴۲۳، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، دیوان ابن عربی_______________، 
، تحقیـق و تصـحیح: عاصـم ابـراهیم تم االولیاء و شـمس الَمغـِربعنقاء ُمغِرب فی خ_______________، 

ق.۱۴۲۶الکیالی الحسینی الشاذلی الدرقاوی، بیروت: دار الکتب العلمیة، 
.۱۳۶۶، تعلیق و تصحیح ابو العالء عفیفی، تهران: الزهراء، فصوص الحکم________________، 

ق.۱۴۱۹، قم: دار الحدیث، و آله و سّلممکاتیب الرسول صّلی الله علیه احمدی میانجی، علی، 
، تحقیق و تصحیح: سـید جـالل الـدین آشـتیانی، قـم: بوسـتان شرح فصوص الحکمجندي، مؤیدالدین محمود، 

ق.۱۴۲۳کتاب، 
(شامل کتاب سیرة االولیاء، جواب المسائل التـی ثالثة مصنفات للحکیم الترمذیحکیم ترمذي، محمد بن علي، 

، جواب کتاب من الری)، تصحیح و تعلیق بیرنـد راتکـه، بیـروت: دار النشـر فـرانتس شـتاینر ساله اهل سرخس عنها
م.۱۹۹۲شتوتکارت، 

، تحقیـق و تصـحیح: عثمـان اسـماعیل یحیـی، بیـروت: مهـد اآلداب ختم االولیـاء__________________، 
ق.۱۴۲۲الشرقیة، 

الـوارث محمـد علـی، بیـروت: دار الکتـب ، وضع حواشیه الشیخ عبـدختم االولیاء__________________، 
م.۱۹۹۹العلمیة، 

.۱۳۸۴، تهران: مولی، ترجمه فتوحات مکیه ابن عربیخواجوی، محمد، 
ق.۱۴۱۹، بیروت: دار األضواء، مصادر الفقه اإلسالمی و منابعهسبحانی تبریزی، جعفر، 

، م انسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهدمجله دانشکده ادبیات و علو ، »خاتم االولیاء«سید موسوی، سید حسین، 
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.۱۰۶-۷۳، صص ۲و ۱هجری شمسی، شماره ۱۳۷۸بهار و تابستان 

، تحقیـق و تصـحیح: احمـد فریـد شرح القیصری علـی تائیـة ابـن الفـارض الکبـریقیصري، داود بن محمـود، 
ق.۱۴۲۵المزیدی، بیروت: دار الکتب العلمیه، 

تصحیح: سید جـالل الـدین آشـتیانی، تهـران: علمـی و ، تحقیق وشرح فصوص الحکم_______________، 
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