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ّية( تصحيح عثمان حيىي
ّ

كتاب )الفتوحات املك جولة يف 
گوزلو يت قرا كاو عيل رضا ذ

فها ابن 
ّ
اخلاصـة: كتـاب )الفتوحـات املّكّيـة( هو أحد اآلثـار الي خل

يتضّمـن جمموعـة مـن املكاشـفات والفتـوح الـي حصلـت  عـريب، و
ف يف مدينة مّكة أثناء طوافه حول الكعبة.

ّ
للمؤل

الذيـن أقدمـوا عـى تصحيـح  وعثمـان حيـى هـو أحـد األشـخاص 
الكتاب املذكور.

ومن األعمال املهّمة الي قام هبا عثمان حيى يف تصحيحه هذا، هو 
سـلوب النصوص 

ُ
قيامه بتقطيع نّص الكتاب والفصل بني فقراته بأ

للفهـارس  إعـداده  بـه هـو  قـام  الـذي  والعمـل اآلخـر  الكالسـيكّية. 
املطالـب  إىل  الوصـول  القـارئ  عـى  تسـّهل  الـي  الدقيقـة  الفّنّيـة 

املشاهبة وذات الصلة.
دات العشـرة 

ّ
واملقال احلايل يسـعى كاتبه إىل تقدمي ناذج من املجل

لكتاب )الفتوحات املّكّية( الذي قام بتصحيحه عثمان حيى.
املفـردات األساسـّية: الفتوحـات املّكّيـة، ابـن عـريب، عثمـان حيـى، 

تصحيح الكتاب.
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که با عنوان تشیع و تصوف از  که مشغول ترجمۀ الفکر الشیعی و النزعات الصوفیه بودم   در سال 1354 
چاپ بیرون آمد، )امیرکبیر 1359( به مناسبتی در حاشیه ص 121 چنین نوشته ام:

مجموعـه ای  مکیـه  فتوحـات  حجیمـش  کتـاب  و  متصوفـه  پرکارتریـن  از   ... عربـی  ابـن 
یل ها و تطبیق هاسـت. همچنین  شـگفت انگیز از نظرات صوفیانه - فلسـفی و سرشـار از تأو
اسـت فصـوص الحکـم او کـه چنـد شـرح بر آن نوشـته اند. از دعـاوی وی خاتمیت اولیاسـت 
کـه از ایـن همـه چـه  یـح از پیغمبـر اسـالم برتـر می دانسـته، ولـی معلـوم نیسـت  و خـود را بـه تلو

می خواسته. باری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم وی در تصوف بسیار وسیع بوده است. 

هنوز هم بعد از چهل و اندی سال نظرم راجع به ابن عربی همین است.

کـه از فتوحـات مکیـه دیـدم، یـک نسـخۀ خطی ناقص شـامل مقدمه  تا حدود بیسـت   نخسـتین قسـمتی 
کـه جـزء کتاب هـای خطـی متعلـق بـه مرحـوم حـاج محمدجعفـر کبوترآهنگـی  فصـل از اوایـل کتـاب بـود 
ملقـب بـه مجـذوب در کتابخانـۀ غـرب همـدان بـود. سـپس فتوحـات چاپی قدیـم را دیدم و تـورق کردم. 
که در ماقاتی با جناب آقای دکتر پورجوادی ایشان از چاپ منقح و علمی  در سال 1362 یا 1363 بود 
فتوحات توسط عثمان یحیی صحبت کردند. در همان سال ضمن چندین کتاب دیگر دورۀ فتوحات 
کاری  کردم. به راستی عثمان یحیی بهترین  که تا آن موقع ده جلد چاپ شده بود، از مصر درخواست  را 
کتاب عظیم انجام داده باشـد، عاشـقانه و عالمانه انجام  که ممکن اسـت یک محقق در تصحیح یک 
داده اسـت. بعدهـا در سـی دی عرفـان اسـامی »نـور« متوجـه شـدم که عثمـان یحیی فقط حـدود نیمی از 
کل کتـاب، یعنـی فقـط چهـارده مجلـد را موفق شـده اسـت تصحیـح کند. به هر حال آنچـه در این گفتار 
کنون در دسـترس  خواهیـد خوانـد، گزیده هایـی اسـت از ده مجلـد فتوحـات تصحیح عثمان یحیی که ا
کتـاب را بـه ایجـاز و  کـه فتوحـات مکیـه دارد، ابـن عربـی خـود آن  دارم. جالـب اسـت بـا ایـن حجـم کان 

اختصار توصیف می کند! »کان القصد بهذا الکتاب االیجاز«.

کـرده، فتوحات دو   البتـه همچنـان کـه عثمـان یحیـی در مقدمـه جلـد اّول فتوحـات چـاپ خـودش بیان 
تحریر دارد، یکی تحریر مکی که در سال 599 ق شروع و در سال 629ق تمام شد. دیگری تحریر دمشقی 
که در  که در سال 632ق شروع و در سال 636 ق پایان یافته است. البته در تحریر اخیر مطالبی هست 
کرده است. یکی  تحریر نخست نبوده است و بعضی مطالب تحریر نخست را هم در تحریر دوم حذف 
کـه همان تحریر دوم کتاب اسـت و در  از سـه نسـخۀ مـورد اعتمـاد مصحـح بـه خـط خود ابن عربی اسـت 

کتاب است. که طبق تحریر اّول  نسخه دیگر به خط پیروان اوست 

کاسـیک اسـت.  کتاب به شـیوۀ متون  که عثمان یحیی انجام داده، فقره بندی متن  کارهای مهمی   از 
دیگری تهیه فهارس دقیق فنی که یافتن مطالب مشابه و مربوط را آن قدر که ممکن است آسان می کند.



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
یه تصحیح عفمان یحیی 160سیری در فتوحات مکه

کنون چند نکتۀ مهم دربارۀ تألیفات و معلومات ابن عربی: ا

گاه تعمـدًا بـرای جاانداختـن یـک   بـا آنکـه ابـن عربـی عربی تبـار و دانشـمند و ادیـب بزرگـی هـم اسـت، 
مطلب، به توجیهات و اشـتقاقات غریب متوسـل می شـود؛ چنان که یهود را مشـتق از هدایت و نصارا را 

کرده است. مشتق از نصر فرض 

ی 
ّ
 ابن عربی می گوید: اندیشه های من میزان دیگری جز خودش نمی خواهد؛ زیرا این از علوم تلقی و تدل

است؛ یعنی شاخۀ میوه ای از آسمان آویزان شد. من آن را دیده و چیده ام. )3/ ف 65(

که بدون طلب و نظم و قرائت، فتوحاتی برایم حاصل   می گوید: یکی از فقها در جوانی وقتی مرا می دید 
کرده اسـت.  که خدا از جانب خودش به او علم عطا  کسـی را دیدم  شـده اسـت، می گفت: خدا را شـکر 

)105 /5(

ی طرح پیشین نیست، بلکه فقیرالذهن   دربارۀ تألیفاتش به خصوص فتوحات می گوید: مثل دیگران رو
یـم تـا چـه بیایـد و چـه بنویسـیم )265/1( و نیـز می گویـد: »درسـی نخوانـده ام«. البتـه بـا این  بـه درگاه می رو
کـه او گفتـه قابل قبول نیسـت و جای جای نشـانۀ درس خواندگی و مطالعات مداوم  عمومیـت و اطاقـی 
گر  که با اهل علم طی مسافرت هایش داشته است، ا گذشته از ماقات بی شماری  در آثار او پیداست. 
چیـزی در آثـار او نیاموختنـی باشـد، همـان عجایـب و غرایـب گاه مضحکی اسـت که به عنوان کشـف و 

کرامات دعوی می کند. از این ها نمونه هایی طی مقاله آورده ایم.

گزیده  از جلد اول فتوحات مّکیه تصحیح عثمان یحیی نکات 
- تمـام علمـا عـوام را بـه مسـلمانی و صحـت عقایـد بـه طور کلی قبـول دارند، اما عوام هیـچ یک کام بلد 

نیستند و بر حسب فطرت صحیح می اندیشند و از ظاهر قرآن به راه تأویل هم نمی روند. )1/ 150(

یاد می شود. )1/ 32( - »فی ساعاة المحنة تکثر النبؤات«: در روزگار محنت پیش گویی ها ز

- یـک عالـم اسـرائیلی1 بـه ابـن عربـی گفـت: شـما اهـل توحید نیسـتید؛ زیرا کتابتـان با حرف »ب« شـروع 
کتابتان با »ب« شروع می شود. )1/ 356( گفت: شما نیز  می شود. ابن عربی 

گرما و سـرما، زندگی و مرگ، دسـتیابی و  - در عرصۀ وجود، طاعة و عصیان، رنج و خسـران، برده و آزاد، 
یکـی و روشـنایی، روح و شـبح، تجزیـه  از دسـت دادن، شـب و روز، صحـت و مـرض، غـم و شـادی، تار
یـاد، صبـح و شـام، سـیاه و سـفید، خوابـی و بیداری، درون و بیـرون، جنبنده و آرام و  و ترکیـب، کـم و ز

پوست و مغزی وجود ندارد، مگر اینکه مراد حق تعالی بوده است. )1/ 167(

1. این جانـب احتمـال می دهـم مباحـث مفصـل حروفـی ابن عربی متأثر از کابالیسـت های یهودی باشـد که در اندلس و شـامات فراوان 
بوده اند و فقره باال نوع مباحثات آنها را نشان می دهد.
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- »ارض حقیقت« از بقیۀ خمیرۀ آدم خلق شد. )1/ 76(

- عدم تأثیر اسماء محال است، وگرنه تعطیل در الوهیت می شود. )1/ 192(

گزیده  از جلد دوم فتوحات مّکیه تصحیح عثمان یحیی نکات 
- در طریقۀ ما تمام مذاهب جمع شده و خاف صحیح نیست. )2/ ف 24(

که سخن بگویم. )2/ فقره 2620( - پیغمبر، عثمان را به خواب من فرستاد و دستور فرمود 

ک،  کـره و مخیلـه و مذکـره و عاقلـه نمی توانـد خـدا را درک کنـد. مراد این اسـت که ادرا - قـوای حسـی و ذا
امر وجودی است. )ج 2 فقرات 98 - 91(

- آیـۀ »أامنتـم مـن فـی السـماء ...« ]سـورۀ ملـک، آیـۀ 16[ به لسـان قوم نازل شـده اسـت. همچنین اسـت: 
»الرحمـن علـی العـرش اسـتوی« ]سـورۀ طـه، آیـۀ 20[ و آیـۀ »اهلل یسـتهزی بهـم«. ]سـورۀ بقره، آیـۀ 14[ )2/ 

70 و 71(

کـه مکاشـف می فهمـد صحیـح اسـت؛2 ولـی سـند درسـتی نـدارد و چه بسـا  - بسـا حدیـث صحیحـی 
که سند درست دارند، اما مکاشف می فهمد صحیح نیست. )2/ 9 - 358( احادیثی 

- ایمـان تقلیـدی مربـوط بـه عـوام اسـت، ایمـان علمـی مربـوط بـه اصحـاب دلیل، ایمـان عینـی مربوط به 
اصحـاب مشـاهده، ایمـان حـق مربـوط بـه عارفـان، ایمـان حقیقـت مربـوط بـه واقفـان، ایمـان حقیقـة 
کشـف ها می باشـد: »و ال  الحقیقه مربوط به مرسـلین اصالتًا و به علماء3 وراثتًا. این ایمان اخیر منبع 

سبیل الیضاحها«. )2/ 216(

- مکان هـا هـم تأثیـر دارنـد، مثـًا قلـوب در مکـه واالتـر و کامل تـر اسـت. )2/ 120( خانۀ بایزیـد باقی ماند و 
یة جنید در شونیزیه برکت داشت و  بیت االبرار نامیده می شد و همچنین مغارۀ ابراهیم بن ادهم و زاو

ک و سنگ و آجر نیست. )2/ 121( آن مربوط به خا

که تا سیزده طبقه هم می رسد. )2/ 410( - شهرهای چندطبقه در ارض الحقیقه هست 

گفـت: دارو بگیـرم. شـیخ بـرای دل او  گردش  کرمانـی اسـهال سـخت داشـت. شـا - شـیخ اوحدالدیـن 
گفت: من نیازی  کرد و برگشـت. شـیخ  گرفت و دارو را تهیه  گفت: برو. رفت و خیلی مورد احترام قرار 

کردم! )261/2( که در لباس مبدل از تو استقبال  به این دوا ندارم و آن خود من بودم 

ک و کشـتی مخصـوص آنهـا )ج 2/ 409( مرکوب هـای ارض حقیقت4 بسـیار تندرو اسـت،  یـای خـا -  در
به سرعت نگاه! )2 ف 409(

که همین طوری می فهمد حدیث صحیح است یا نه! 2. شیخ احمد احسانی هم ادعا داشته 
که وارث معنوی پیغمبران هستند، مثاًل معصومین. 3. منظورش علمًا به معنی اخص است 

که معلوم است اقتباس از ابن عربی است. 4. سیدکاظم رشتی حرف هایی مشابه این دارد 
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یـش می باشـد. )2/  - مجامعـت در ارض حقیقـت فقـط بـرای لـذت اسـت؛ زیـرا تولیـد بچـه از طریـق رو
)265

کـه مخالف هم مطیع اسـت و  - وقتـی بـه دیـدۀ قبـول کلـی بنگـری، نه فقـط بـه دیـدۀ امـر، درخواهی یافت 
کجرو هم منحرف نیست و همگی در حلقۀ بندگی اند؛ چه بخواهند و چه نخواهند، اما اینکه ابلیس 
و مسـیلمه بـه بندگـی اقـرار دارنـد و دجـال ابـا دارد، بایـد دید هر کدام از چه مقامی حـرف می زنند و چه 

گردیده است. )2/ 168( که موجب آن احوال  حقایقی بر آنها ظاهر شد 

کفر  گمراه شـدند به واسـطۀ تأویل آیات و اخبار شـدند و آن تأویل به جهل محض و  که  - از مشـّبهه آنان 
صریح منجر شد. )2/ 103(

گزیده ها از جلد سوم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی
کـه دون عیسـی اسـت، در زمـان مـا متولـد شـد و مـن بـا او جمـع شـدم و  - مرتبـۀ ختـم خـاص ایـن شـرع 

کردم. )3 ف 145( عامت ختم را در او مشاهده 

- دیدار خضر )3 ف 149(

- پیـش از دیـدار خضـر، خرقـه و لبـاس خرقـه را قبـول نداشـتم و آن را از بـاب ادب و تخلـق می پنداشـتم. 
)186 /3(

که خضر به او خرقه پوشانیده. -  مرادش این است 

کرد و چه چیز در  کجا اخذ  که شـخص عارف از  - طریقۀ ما بر رّد5 نیسـت، بلکه می خواهیم روشـن شـود 
او تجلی نموده و آیا در سعادت یا شقاوتش مؤثر است؟ )3 ف 237(

- »حال« از طریق معانقه و لمس منتقل می شود. )3 ف 339(

- اسـتدراج هـم در شـّر اسـت، هـم در خیـر؛ مثـًا همـان طـور که طرف متوجه نیسـت خـدا او را به گناهش 
گرفته  که همیشه  گناهش بخشوده شد و من یکی از اینان را دیدم  که  گاهی هم متوجه نیست  گرفته، 
یـش گشـاده گشـت.  کـه رو کـردم، بـه حـدی  کار می کـرد. او را دلجویـی و رام  ک بـود و در تـون  و اندوهنـا

)3 ف 368(

یده انـد. )3 ف  گناهـی از اولیـا سـرزند، بـه حکـم تقدیـر بـر آنهـا جـاری شـده، نـه اینکـه جسـارت ورز گـر  - ا
)235

که بدون سواد6 قرآن می خوانند و تفسیر می کنند. )3/ 384( - اولیایی هستند 

- انسـان دائمـًا دانشـش افـزوده می شـود از طریـق داده هـای حـواس و گـردش احـوال و خواطـر نفسـانی، اما 

که بر عرفای بزرگ انتقاد می کند. خصوصًا در التجلیات االلهیه. 5. منظورش مواردی است 
که شیخ برکه حمد و سوره اش را نزد من درست می کرد، اما تفسیر قرآن می گفت. ید  6. عین القضاة می گو
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که در معرض شّک و ظن و جهل و غفلت و نسیان است. )3/ 83( سودی در این علوم نیست؛ چرا

- معجـزۀ نبـی بـه دلیـل »همـت« نبـی نیسـت، بلکه کار خداسـت که بر دسـت نبی جاری می شـود. )لذا 
کرامت اولیا از علم و همت خودشـان اسـت. )3/  موسـی از عصا که تبدیل به مار شـد می ترسـد(، اما 

)425

- تعظیم سادات و بحث در آیۀ تطهیر و حدیث »سلمان منا اهل البیت« )3 ص 230 به بعد(

- اصل بر فقر است )یا أیها الناس انتم الفقراء الی اهلل(، اما سریان )ارادۀ( الوهیت در اسباب را هم نباید 
از نظر دور داشت یا به عبارت دیگر »تجلیات الحق خلف حجاب االسباب«. )3/ 387 - 388(

کس  که به او دسـت داد، باعث ترقی او شـد. هر  ت و انکار و شـرمندگی 
ّ
- خطای آدم و سـپس توبه و ذل

این حالت را نداشته باشد، پیرو طریقۀ آدم نیست. )3/ 407(

یـا دیـدم؛ سـه وجـب و  - یکـی از اصحـاب یونـس تـا زمـان مـا باقـی مانـده بـود و مـن اثـر قـدم او را در کنـار در
نصف وجب و ربع وجب  به  وجب من بود. رفیق من ابوعبداهلل طنجی او را دیده بود و سخنی از او را 

کرده بود. که به سال 585ق واقعه ای در 586ق را پیش بینی  کرد  برای من نقل 

گزیده ها از جلد چهارم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی
کردند و من توانستم بین آنها و جن حائل شوم. )ج 4 ف 315( که دیدم با جن رابطه برقرار  کسانی را   -

گریۀ فرح است.  گریۀ ما  که  گردان هم می گریستند. شیخ گفت شما نگریید  - شیخ ما می گریست و شا
)ج 4 ف 608(

- حکـم بـه ظـن اسـت حتـی در خبـر متواتـر؛ زیـرا در خبـر متواتـر نهایت این اسـت که علم بـه صحت لفظ 
پیدا می شود و معنی استنباطی است. )4/ 477(

ک اهل جهنم طحال است؛ زیرا چرک بدن هم در طحال جمع  گاومیش است و خورا - جهنم به شکل 
می شود. )4/ 476(

که مرید صادق خود می فهمد.7  - اصطاحات هر علم را اسـتاد باید یاد بدهد؛ اال اصطاحات صوفیه 
)276 /4(

کسـب  گذرگاه هـای شـیطان اینهاسـت: غلـو در حـب اهل بیـت/ وضـع حدیـث/ شـتاب در  - از جملـه 
کـه بـر انسـان غالـب اسـت، بـر او وارد می شـود و  یاسـت/ و باالخـره شـیطان از جهـت میـل و هوسـی  ر

سعادت در ایمان است، نه در علم تنها. )4/ ص 280 به بعد(

- دولت دنیوی به علمای رسمی و ظاهری می رسد ]یعنی علمای حقیقی و باطنی اصراری در رسیدن 

7. این جمله تعارفی بیش نیست. پس چرا خود ابن عربی شرح مصطلحات نوشته است؟!



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
یه تصحیح عفمان یحیی 164سیری در فتوحات مکه

به مدارج دنیوی ندارند[. )4/ 270(

- اهل اهلل بین خود ساده حرف می زنند و در حضور غیر با اصطاح. )4/ 275(

- سبب حیرت، تعارض عقل است با آنچه نقل خبر می دهد. )4/ 215 و 216(

- فرق است میان حیرت اهل نظر و حیرت اهل اهلل. )4/ 218(

گـر عرفا گفته بودند  - کلمـات تعجـب و فـرح و ضحـک و تبشـبش دربارۀ خدا مضموِن احادیث اسـت. ا
تکفیر می شدند. )4/ 225(

ایـن میـان ضـرر  کاذب اسـت و صـادق در  بـر مّدعـی  رّد  اینکـه می گوییـم اسـماء اهلل توقیفـی اسـت،   -
نمی کند. )4/ 225(

- شـیطان از چهـار راه حملـه می کنـد: از پشـت بـه معّطلـه )چـون هیـچ نمی بیننـد(، از روبـه رو بـه مشـرک 
)چـون چیزکـی می بینـد(، از راسـت بـه متکبـر )کـه صفـات برجسـته ای را در خود می یابـد( و از چپ به 

یک بین تر است. )4/ 294( که از همه تار منافق 

کـه یـک طرفـش فـراخ اسـت و یـک طرفـش تنـگ.  - صـور8 همـان خیـال اسـت و آن شـبیه شـاخی اسـت 
گنجایش همه چیز  که  که جز با صورت درک نمی کند و فراخی اش در آن اسـت  تنگی اش این اسـت 

را دارد. )4/ 418 و 416(

که از نار اسـت و با نار تعذیب می شـود. )4/  که با َنَفس زنده و مرده اسـت، ابلیس اسـت  -  َمَثل انسـان 
)539

گزیده ها از جلد پنجم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی
- العبد مجبوٌر فی اختیاره.9 )5/ 372(

کسی را در  کام و لفاظان در حقیقت دین را استهزاء می کنند و بندگان خدا را خوار می شمردند و  ـاهل 
کرد و محتاج دِر ملوک ساخت. )5/ 104( پایۀ خود نمی دانند از این جهت خدا خوارشان 

ک و بعضی نجس دانسته اند. )5/ 480( - بعضی علما منی را پا

- به فتوای ابن عربی التقاء ختانین بدول انزال موجب غسل نیست.

که نتیجۀ تقوا باشد. )361/5( ک کننده؛ خصوصًا علمی  ک است و پا - علم پا

گزیده از جلد ششم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی
بزرگ تریـن  از  ایـن  و  کرده انـد  تنـگ  و  سـنگچین  مـردم  بـرای  را  شـرع  گشـادۀ  راه  مـا  زمـان  فقهـای   -

که با دمیدن در آن مردگان به حرکت درمی آیند. 8. همان بوق اسرافیل است 
ری/ لیک در اختیار مجبوری. گرچه از اضطرار معذو  .9
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کوربینی به خدا پناه می بریم. )6/ ف 61( مصیبت هاست. از 

یـات باطنـی از احـکام نمـاز اسـت. ابـن عربـی ضمـن آنکـه فقیـه اسـت و خـود  - سراسـر جلـد ششـم تأو
تـی دارد که به نظـر عثمان  یا صاحب نظـر و صاحـب فتـوی اسـت، امـا بـه لحـاظ عرفانـی و اخاقـی تأو

یات اسماعیلی است. یحیی قابل مقایسه با تأو

گزیده از جلد هفتم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی
گر پیغمبر ما از تفضیل پیغمبران بر یکدیگر منع نکرده بود، درجاتشان را بیان می کردم. )7/ 795( - ا

- فخـر رازی در زنـدان خواسـت متوسـل شـود، شـبهه های مبحـث خـدا در نظـرش آمد موفق نشـد. آخر به 
گردید. این است سّر قبله. )7/ 377( خدای عامه توسل جست و همان موجب نجاتش 

- بایزیـد یـک شـب از نـور چـراغ متـأذی بـود. معلـوم شـد از کسـی قـاروره به امانـت گرفته اند که یـک بار در 
یخته اند. حلّیت طلبید، آن وحشت رفع شد. )7/ 195( چراغ روغن بریزند، اما دوبار ر

کـرد. معلـوم شـد  - آهویـی ابومدیـن10 را شـیر مـی داد. روزی بنـا بـر عـادت از آهـو شـیر می طلبیـد، آهـو رم 
ابومدین دیناری در جیب دارد. آن را انداخت، آهو رام شد و شیر داد. )7/ 197(

که شانزده بار ظاهر و مضمر نام خدا در آن آمده باشد، جز آیة الکرسی. )7/  - هیچ آیه ای در قرآن نیست 
)90

- فرض عبودیت اضطرار است و مذهب عبودیت اختیار. )7/ 246(

گزیده از جلد هشتم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی نکات 
- زنان محل تکوین و آفرینش اند؛ لذا به آفرینشنگر نزدیک ترند. )89/8(

گر دقت شـود( در جای جـای این کتاب  - بـه عقایـد شـخص خـودم در ایـن کتـاب تصریـح نکـردم، امـا )ا
یش باشـد، آن را  کـرده ام و هر کـس روز کنـده، امـا هـر بـار بـه طـور کامـل نظـرات خـود را آشـکار  بـه طـور پرا
تشـخیص می دهد؛ زیرا قول صدق و علم حق اسـت و هدی باالتر از آن نیسـت. او دور را به نزدیک و 

پایین را به باال می رساند و می پیوندد. )8/ 43(

- حـق حـد نمی پذیـرد. پـس چیـزی از حـق و حق از چیزی محجوب نیسـت و آنجـا که فجار را محجوب  
که امید داشته اند. )8/ 90( کرده، محجوب از نسبتی است  از پروردگار وصف 

ئکه بر خدا مثل نماز ماست بر جنازۀ میت. )8/ 140( - صلوات ما

ئکـه دعـا می کننـد کـه خدایـا ممسـکان را ده تلف، یعنی توفیق ایثار و احسـان به ایشـان بده!  - اینکـه ما
)370 /8(

که بسیار مورد توجه ابن عربی بوده است. 10. از عرفای مغرب است 
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- َذَهْب علم است و َوِرق عمل. پس زکات هم در علم و هم در عمل واجب است. )8/ 333(

- آل محمد یعنی مؤمنان به او و این از واقعات خاص ماست. )8/ 180(

گزیده از جلد نهم فتوحات مکیه تصحیح عثمان یحیی
ئکه قرار داد، اما در صورت هیچ حیوانی جز انسان قرار نداد. )9/ 83( گاهی در صورت ما - خدا مرا 

کار نمی کنـد و هـر روز خـدا هـزار سـال  گفـت: مهمـان تـا سـه روز  کار نمی کنـی  گفتنـد: چـرا  - بـه ابومدیـن 
است. )9/ 417(

گـر تو خواسـتار سـجدۀ مـن بودی  کـه چـرا سـجده نکـردی؟ گفـت: پـروردگار را ا - بـه شـیطان خطـاب آمـد 
کـه مـن از تـو سـجود نمی خواهم؟ گفـت: بعد از  حتمـًا سـجده می کـردم. خطـاب آمـد: از کجـا دانسـتی 
که به سبب همین مخالفت مسـئولی. )9/ 227( کردم و سرکشی نمودم، خطاب آمد  آنکه مخالفت 

کـه بـه دسـت آنهـا واقـع خواهـد شـد واقـف  کـه بـر معصیتـی  گروهـی از بنـدگان خـدا هسـتند  کـه  - بـدان 
کنند. )9/ 228( شده اند. از شدت حیا به سوی آن می شتابند تا هر چه زودتر توبه و استغفار 

کرد. )9/ 204( گذشت  - باید در دنیا و در آخرت نسبت به مردم 

- موقف ابوبکر: ما رأیت شیئًا اال رأیت اهلل قبله                                                      

موقف عثمان: ما رأیت شیئًا اال رأیت اهلل بعده )9/ 128(

گزیده از جلد دهم فتوحات مّکیه تصحیح عثمان یحیی
کـه بـا آبـش  کـرد و زمـزم از مـن خواسـت  کعبـه از مـن درخواسـت11 طـواف  کعبـه می نگریسـتم،  - روزی بـه 

تماس بگیرم. )10/ 290 و 291(

که عناصر را می پرستیدند. رمی جمرات نفی عبادت عناصر است. )10/ 434( کسانی را دیدم   -

- تحقق به مقام ابراهیم حین وقوف در مقام ابراهیم )ج 10 فقرات 459 تا 461(

- گروهی گفته اند: العلم باهلل عین الجهل به، چنان که در آیۀ قرآن آمده است: »ذلک مبلغهم من العلم«. 
]سورۀ نجم، آیۀ 3[ )10/ 484(

که دایره نیست، اما دایره می نماید. )10/ 307( - سرعت جریان امر »ُکن« مثل شعلۀ جواله است 

- مرد به منزلۀ قلم است و زن به منزلۀ لوح. )10/ 154(

ئکه او را به کلی از عرفات نمی رانند. )10/ 418( گوشه ای از معرفت را دارد، ما - چون ابلیس 

- ابلیس تحت حکم اسم »البعید« است و اهل عرفه تحت حکم اسم »القریب«. پس ابلیس را می رانند.

کعبه. )ج 7، ص  284( 11. مراسله و معاتبه با 


