
 

 

 

 

 نگاهی به شروح عرفانی مُهرنبوّت
 

 ∗∗محسن شرفایی -∗علی اشرف امامی

 

 چكيده

های حضرت محمد )ص( به شمار می آید که بیش از همهه مهورت جوجهه    مُهرنبوّت از جمله معجزه

جرین مسأله این مقاله بررسی شروح و جفاسیر عارفان مسلمان از ایهن  عارفان قرار گرفته است. اصلی

عرفانی است.با نگهاهی بهه    ند آن با مهمترین مضامین عرفانی تر طول تو سنّت اوّل و توّممُهر و پیو

هه.ق( به این مُهر تیده می شوت که تر ابتدا شهرح   903نحوه جوجه صوفیه متقدم از جمله حلّاج )ت: 

الت و جفسیر ظاهر این مُهر نزت آنان مطرح است و با ظهور ابن عربی، جفاسیر جای خوت را بهه جهأوی  

ای برای طرح مهمترین جعالیم عرفهانی از جملهه بحهو قهو      می تهد و نظریه وحدت وجوتزمینه

سهازت. تر توران میهانی جفهوب، بزرگهانی هم هون      را فهراهم مهی   نزول و صعوت و حضرات الهیه

شهرح و نگهارآ آرهاری     جوحید و سعدالدین حمویه، ابن عربی و ابن جرکه اصفهانی با جرسیم توایر

این باره هر کدام به نوعی جایگاه انسهان کامهل و مقهام ختمیهت راتر جوحیهد م ه          مستقل تر

ق(از عارفهان ههبیهه کبرویهه    1991اند. تر سده های متأخّر جالل الدین محمد مجداالشراب)ت: کرته

ارائهه تاته اسهت.    نبهوّت  و به مدت ک ف و شهوت، شرح و جرسیمی ازمُههر  با استفاته از همین مبانی

شناسه عارفان از مُهر نبوّت و ارجباط آن با ختم نبوت و والیت از سوی عارفهان شهیعی   انجفسیر جه

 آید.از مهمترین یافته های این نوشتار به حساب می
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 های کليدیواژه

 مجداالشراب ههبی. مُهرنبوّت، معجزه، توایر جوحید،

 

 مُهرنبوّت در سنّت اسالمی

مطابق روایات فریقین شهیعه و سهنی، تر بهدن پیهامبر     مُهرنبوّت از جمله عالیم محسوسی است که 

آمهد. بهه گونهه ای کهه     های صدق نبوّت ای ان به شمار مهی اسالم )ص( نمایان بوت و یکی از ن انه

 بحیرای راهه  تر خرتسهالیپ پیهامبر )ص( آن را م هاهده کهرت و از نبهوّت آن حضهرت خبهر تات        

(. سلمان فارسی هم بها تیهدن   122/ 1جا: د، بی؛ ابن سع212/ 1: 1911،؛ کازرونی123 :1931)جامی،

-132: 1911این ن انه تر کنار تیگر ن انه ها ایمهان آورت و شههاتجین را جهاری کهرت)ابن اسهحاق،     

نبوّت نه جنها قابل رؤیت بلکهه   آید که مُهر(. از فحوای روایات به تست می92: 1121؛ جرمذی، 131

 به واسطة برجسته بوتنش، ملمو  بوته است.

جرمهذی،  «)کان فهی ظههره بضهعة ناشهز     »ابوسعید خدری مُهرنبوّت را چنین جوصیف کرته است: 

هم نهین  «. بر پ ت آن حضرت پاره گوشتی بر آمده و سهر زته از پوسهت بهوت   »(، یعنی 92: 1121

اسماء بنت عمیس پس از آنکه برخی تر وفات پیامبر)ص( جرتید کرتند، با گذاشتن تست میهان تو  

 و اعالن اینکه ارر مُهرنبوّت محهو شهده اسهت، وفهات پیهامبر)ص( را جأییهد کهرت       کتف آن حضرت 

 (.132-1/139: 1913)بیهقی، 

آید که قضیه مُهرنبوّت مربوط به توران جوقف حضرت از کتاب های سیره از جمله واقدی بر می

تگانی بهر  تر قبیله حلیمه باشد. آنگاه آن حضرت با براتران رضاعی خوت به صحرا رفتهه بهوت، فرشه   

آورت که بر آن تو شوند. از جمله این فرشتگان اسرافیل است که مُهری بیرون میحضرت نمایان می

مُههری بها ایهن    «. محمد رسول اهلل»و تر سطر توم « ال اله الّا اهلل»سطر نوشته شده بوت؛ تر سطر اول 

د و این تو سطر ترخ یخفوصیات را بین تو کتف حضرت )ص( می گذارت که مانند هالل ماه می

(. نفیسهی بهر ایهن اسها      929/ 12: 1109برای هر کس که عربی می تانست قابل خواندن بوت)مجلسی، 

اظهار تاشته است که شاید طرز قرار گرفتن برجستگی های زگیلیپ خال به گونه ای شبیه بهه حهروب یها    

ه است. اما چون تر هیچ یه  از روایهت ههای مهورت     بوت« هِلَا إلَهَ إلَّا اللَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّ »کلمات مانند 

کهه   گیهرت اعتمات شیعه، این م  فات جفریح ن ده و بی تر تر کت  اهل سنّت روایت شده، نتیجهه مهی  
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(.ایهن تر حهالی   13-1921:20این ن انه از نظر ائمه اطهار)علیهم السالم( ن انه مهمی نبوته است)نفیسی، 

 اند.اصی به جأویل و جفسیر مُهرنبوّت تاشتهاست که عارفان شیعی متأخّر جوجه خ

مسأله اصلی این مقاله بررسی جفاسیر و برتاشت ههای عرفها از ایهن مُههر و نگهاهی بهه سهیر آن        

این جفاسیر و شهروح بها یکهدیگر     1 شوت تر طول تو سنّت عرفانی اول و توماست؛چنانکه تیده می

 ان به کلی رنگ و بوی شیعی به خوت گرفته است.   متفاوجند. به ویژه تر سده های متأخّر جفاسیر عارف

تر آرهار محققهان و کهالم اسهالمی      تر این نوشتار ابتدا پی ینه جحقیق و جوجه به معجزه مُهرنبوّت

بررسی شده است و تر ب  ی جداگانه ابتدا شرح صوفیه متقدم و مفاهیم مهرجب  بها آن را جها تور     

جرسیم بزرگان کبرویه ههبیه و تر آخر به طور خالصهه  ابن جرکه اصفهانی و تر ب ش تیگر شرح و 

 نتیجه این پژوهش هکر گرتیده است.

 

 مُهرنبوّت در آثار محققان و بزرگان پيشينة

تر مورت کیفیت مُهرنبوّت جا آنجا که نگارنده اطالع تارت تر بین معاصران تو جحقیهق مسهتقل انجهام    

« جحقیقهی تربهار  ماهیهت مُهرنبهوّت    »ی با عنهوان  ای به قلم ابوجراب نفیسگرفته است؛ ن ست مقاله

برته پس از نقل روایات شیعه و سنی، از مجموع آنها، م  فات مُهرنبوّت را تر شهش  است که نام

ههای پوسهتی، از نظهر پزشهکی بهه      مورت جعیین کرته است و پس از آن با جطبیق ظاهر مُهر با ن هانه 

 (.1-20: 1921بررسی پرتاخته است)رک. نفیسی، 

 الدین قط  جحقیق تیگر از آن محمدخواجوی است که تر کتاب مستقلی به همراه رساله روحیه

نیریزی، جحت عنوان مدارج الفتوه فی شرح مُهر النبوه به چاپ رسهیده اسهت. خواجهوی تر مقدمهه     

 کتاب از سابقه این مُهر تر سنت و سیر  نبوی یات کرته است. نوع نگاه ای ان به این موضوع کهامالا 

عرفانی و برخالب نفیسی که اهتمام فراوانی برای کیفیت ظاهری مُهر از قبیل شکل)خال، مجموعهه  

چندخال، خال سیاه همراه با مو، ج م کبوجر، پار  گوشت برجسته، ج م کب ، همانند سهی ، جهوت    

های گوشتی سیاه رنگ شبیه زگیل( و جعیین محل)پ ت کتف، بین تو کتهف، ضضهروب تر   مو، خال

، پ ت( تاشته اند،خواجوی به اختفار به نقل روایاجی از ابن اریر، جرمذی و مجلسهی پرتاختهه،   شانه

این مُهر مبارک »هدب اصلی خوت را شرح رموز عرفانی مُهرنبوّت قرار تاته است و اظهار تاشته که: 

ن ان است که میان تو کتف حضرت رسول)ص( بهه نقهش ازلهی و مُههر الههی      ن ان از حضرت بی
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 (.  31: 1911خواجوی، «)آ و ممهور گرتیده استمنقو

تر مقایسه با معجزاجی چون قرآن و شهق القمهر، چنهدان مهورت      از منظر کالمی عالمت مُهرنبوّت

جوجه متکلمان قرار نگرفت، خفوصاا این که با رحلت پیامبر)ص(، ارر مُهر از جسم مبارک ان محهو  

این ن انه را تر زمر  معجهزات پیهامبر شهمرته    فیاض الهیجی  شد. با این همه ابوسعید خرگوشی و

(.خرگوشی تر شرب النبی به ماهیت مکتوب مُهر نیهز اشهاره کهرته و آن را    911: 1932اند)الهیجی،

خرگوشهی،  «)ال اله الّا اهلل وحده ال شری  له جوجّه حیهو شه ت فکنه  متفهور    »چنین تانسته است:

سول این چنین به وجهوت مُهرنبهوّت بهر    (.فیض کاشانی نیز تر جوصیف ظاهر حضرت ر111: 1911

 کند:  پیکر مبارک پیامبر)ص( اشاره می

 بهه  مایهل  سهیاه  برآمهدگى  راسهتش  شانه پ ت یعنى بوت مُهرنبوّت توکتفش مابین و پهن پ تش»

فهیض کاشهانی،   «)بهوت  پوشهانده  اسهبان  یهال  هم ون هم پى تر موهایى را آن اطراب که بوت زرتى

1932 :1 /112.) 

 

 نی مُهرنبوّتشروح عرفا

شوت که آن جنها جفهویر یها نق هی    جوجیه اصلی برای شرح و جفسیر عرفانی بر مُهرنبوّت از اینجا ناشی می

نق ی الههی و رمهزی از رمهوزات جکهوینی تانسهته شهده       »برجسته میان تو کتف پیامبر)ص( نیست بلکه 

یره های نبوی استنباط کهرت، جها   (. البته این مطل  را نمی جوان به راحتی از س31: 1911)خواجوی، «است

ق( که خوت عارب و از شارحان بزرگ مکت  ابهن عربهی محسهوب    131جایی که عبدالرحمن جامی)م: 

 نویسد:شوت، تر شواهد النبو  به همان روایاجی که تر سیره های نبوی آمده بسنده کرته، میمی

وی بهوته اسهت. مهابین     یسهر امُهرنبوّت که بر کتف جان   از جمله شواهد نبوّت[ آن است که»]

 :1931جهامی،  «)الکتفین گوشت پاره ای بوته، از پوست برآمده و بر آنجها مهوئی چنهد بهوته اسهت     

(. او به روایات تیگری هم اشاره کرته است که مفات آن حاکی از وجوت نوشته ای مکتهوب بهر   213

« هِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّ»و به روایتی « لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ»پوست و گوشت آن حضرت بوته است. به روایتی 

 (.213 :1931است)جامی، 

هر چند از ائمه اطهار )ع( جفسیر خاصی نسبت به مُهرنبوّت به ما نرسهیده اسهت امها طبهق گفتهة      

اند تر راستای شهرح و  خواجوی توایری که عارفان و اولیای الهی تر شرح مبدأ و معات جرسیم کرته
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(. وی تر رأ  این عارفان از ابهن عربهی یهات کهرته     1911:31جوی، بس  همین موضوع است)خوا

است که تر تو کتاب ان اء الدوائر و فتوحات مکیه توایهری جرسهیم کهرته اسهت و پهس از وی، از      

الدین عارفانی هم ون شاه نعمت اهلل ولی، نجی  الدین رضا جبریزی تر کتاب نورالهدایه، سید قط 

(، صهبیّه عارفهه سهید قطه      1331-1332/ 9: 1919ل ریعه خوئی، نیریزی تر ففل ال طاب)امین ا

( کهه بها نهام فرعهی کلیهات      13: 1911الدین، ام سلمه بیگم تر کتاب جامع الکلیات)ام سلمه بیگم، 

مسائل عرفان شیعی به چاپ رسیده، نام برته است و سهرانجام از جهالل الهدین مجداالشهراب یهات      

 و و جرسیمش بر تست وحید االولیای جبریزی انجام گرفته اسهت کند که اختتام این کار به تست امی

 (.  13، 19جا: ؛مجداالشراب، بی33: 1911)خواجوی، 

 

 مُهرنبوّت در سنّت عرفانی اوّل نماد دایره در شرح

نقش آن تر جبیین مقام خاجمیّت و اجفال قو  نهزول بهه صهعوت،     با جوجه به اهمیّت مفهوم تایره  و

( را از ن ستین عارفانی تانست که به ارجباط تایره بها مقهام   903نفور حلّاج)ت: جوان حسین بن ممی

طاسهین  »و « طاسین الدائره»ختمیت و حقیقت محمدی پی برت زیرا تر مجموعه طواسین به نام های 

بر می خوریم که جملگی تر ارجباط با مقام جامع حضهرت محمهد)ص( بها همهان حقیقهت      « النقطه

 ن بقلی به عنوان شارح طواسین از قول حالج می نویسد:خاجمیت اوست. روزبها

و موضهع ظههور    مفطفی صلوات اهلل علیه حقیقت تایره است از آضاز خوت او نور برهان اسهت »

 (.113: 1910)روزبهان بقلی،  «نور رحمن

(. 31: 1911بدین سب  پیامبر )ص( حرمی خوانده شد، چون از تایره حرم بیهرون نیامهد)حلّاج،   

( تر تایره بوتن مقام ختمیت را بهره مهی گیهرت. قهاب    3)نجم: « قاب قوسین»از مفهوم قرآنی حلّاج 

اآ کنایه از اجفال و نزتی  شدن تو کمان هنگام ک یدن آن است)سمنانی، قوسین تر مفهوم قرآنی

(. این اجفال و نزتیکی به صورت قو  و مدور بهه جفهویر ک هیده شهده اسهت.      1/10-93: 2003

بسههم بهین اربهت قوسهین لیفهحح أیهن او ل یبهه        « أین»ویسد: فکان قاب قوسین یرمی حلّاج می ن

میان تو قو  أین بوت. أین را به سهم بَین انداخت. آنگه قوسهین را  »( یعنی 11: 1911العین)حالج، 

(. روزبههان  133-200: 1910روزبهان بقلهی،  «)رابت کرت جا بَین صحیح گرتت یا برو ضال  شوت عین

این عبارات، تو قو  را قو  ازل و ابد تانسته که از ههر گونهه أینیّهت و بینونیّهت منهزّه      تر جفسیر 
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او را از قهربپ  »گیرت که به طور کلی کنایهه از آن اسهت کهه    را جیر تنوّ و مقام می« تنی فتدلّی»است. 

برگرفت. یعنی آن حضرت را از صفات به هات و از هات به صهفات رسهانید)روزبهان بقلهی،    « قرب

(. بدین جرجی  مبدأ و معات با وجوت آن حضرت به هم پیوند خورت و آن حضهرت  200-133: 1910

 هم ون نقطه ای است که مراج  وجوت را همانند تایره ای به هم می پیوندت:

 ز هر یک نقطه دوری گشتهه دایتر  

 

 همتتو مرکتتز همتتو در دور ستتایر  

 (.721: 7331)الهيجی،                  

ای است که بس  یافتهه  شوت زیرا تایره تر اصل نقطهنقطه از حیو من أ نمایان میارجباط تایره با 

نیهز   (. شهباهت نقطهه بها خهال    12/ 1933:9است و نقطه تر کامل شدن تایره شری  است)شهوالیه،  

کند. تر جوصیف مُهرنبوّت هم از قول یکهی از  ای است که به سیاهی میل میآشکار است، خال نقطه

« فرأیت موضع ال اجم علی کتفیه مثل الجمع خیالن کانها رألیهل »گفت: است که میصحابه نقل شده 

من جایگاه مُهرنبوّت را بر توآ پیامبر)ص( تیدم، چون جوته ای به اندازه کف تست بوت و اطهراب  

 (.91: 1121آن خال هایی چون زگیل وجوت تاشت)جرمذی، 

( و کنایه از اصل، مرکهز  33: 1933بریزی، تر فرهنگ اصطالحات عرفانی خال نمات عالم )الفتی ج

شوت و نیهز خهال   آنها را شامل می ها و ماتونو محی  تایر  وجوت است که همه موجوتات و انسان

 :1913شهوت)جرینی قنهدهاری،  اشاره به نقطه وحدجی است که مبدأ و منتههای کثهرت محسهوب مهی    

 شهوت نگین روی است به مُهر ج بیه مهی (. تر ج بیهات شاعرانه نیز خال از آن جهت که همانند 100

تانسته کهه بهر    «هِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّ»(. عین القضات همدانی خال را مُهر 231 :1913)جرینی قندهاری،

 ختم و مزیّن شده است:« لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ»چهره 

خهتم و  « لَا إلَهَ إلَّا اللَتهُ »ه تان که بر چهر«هِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّ»شنوی، خال سیاه، مُهرتری ا چه می»

بهی جمهال   « لَتا إلَتهَ إلَّتا اللَتهُ    »زینتی شده است. خدّ شاهد هرگز بی خال کمالی ندارت. خد جمال 

هرگز کمال نداشتی و خوت متفور نبوتی و صد هزار جان عاشقان تر سَرپ ایهن  « هِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّ»

 (.23: 1911خال شاهد شده است)عین القضات همدانی، 

عالوه بهر اهمیتهی کهه تر جبیهین نظهام توری      « لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ»برای « هِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّ»مُهر بوتن 

وجوت و پیوند مبدأ و معات با هم تارت، تر سیر سلوک عملی عارفان نیز مفهداق تارت. جها آنجها کهه     

کرتند به گونه ای کهه ایهن   مراقبه می« هِحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّمُ»و « لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ»برخی عارفان برای تایره 
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(.خاصیت اسرار آمیز تایره به ارجبهاط  21-1913:23شد)جرینی قندهاری، تایره محی  بر قل  آنان می

 و محی   تایره مربوط می شوت. نماتین مابین نقطه مرکز

 

 نماد دایره در شرح مُهر نبوّت در سنّت عرفانی دوّم

ق( تر کتاب شمس المعارب به جففیل تربار   این ارجباط  س ن گفتهه   122ن علی بونی)ت: احمد ب

است.وی ضمن جرسیم توایری، رابطه اسماء و هات را با تایره و نقطه بیان کرته اسهت. او تر شهرح   

های واحد و احد بر آن است که اسم واحد اصطالحاا به عنوان اولین عدت مطهرح اسهت و احهد    اسم

شوت. از آنجا که احد جزیی ندارت و ضیر قابل جقسیم اسهت  است از جوهر فرت که ججزیه نمیعبارت 

معتقد است که عالم هستی م تمل بر توایری است کهه تر مرکهز آن نقطهه     به نقطه شباهت تارت. او

گیهرت. از نظهر وی عهالم    قرار تارت و هر آن ه به این نقطه نزتی  باشد، امدات بی تری از قطه  مهی  

ای نیکو تر مرکز آن قرار تارت و سایر تایره ها رای توائر سعاتت ها و شقاوت هایی است و تایرهتا

بر گرت او هستند.این توائر به جرجی  عبارجند از تایره سماء، کهه جهز خداونهد کسهی بهر آن احاطهه       

ر آن ندارت، تایره فل )محی  بر عالم مل  است(، تایره عرآ، تایره کرسی، تایهره فله  بهروج) ت   

(.او تر 203-201: 1121افالک نُه گانه قرار تارند(، تایره آجش، تایره هوا، تایهره آب و خهاک)بونی،   

ای به نام تایره وجوت س ن رانده است. به گفتة او این تایره م هتمل بهر اسهرار    جایی تیگر از تایره

یها بهونی ایهن    موجوتات و هم نین مظهر فل  ظهور حق و وجوت عالم به حقیقت انوار اسهت. گو 

تایره را تر سفرآ به شام و حل  از یکی از اولیای الهی تریافت کرت. آن ولی نیز ایهن تایهره را از   

گوید: بهدان کهه   امیرالمؤمنین علی )ع( تریافت نموته بوت و امام علی )ع( تر آن رؤیا به آن ولی می

علهم جفهر کهه آن را جهألیف      این لوح تر آن سرّ حقیقت و اسرار الهیه وجوت تارت و عبارت است از

تر اتامه حضرت تایره را به او ن ان تاته و با اشاره به اسم «. امکرته به لوح قضا و قدر مسمّی کرته

 (.  913-911:  1121خواند)بونی، هات الهی آن را  مبدأ اسم اعظم می

گویهد  نمهی ق( هر چند از مُهرنبوّت تر آرار خوت سه ن   191شیخ اکبر محیی الدین بن عربی)ت: 

کنهد کهه ن هان خهتم را تر ولهی خهاجم       با وجوت این، از مُهر خاجم والیت صحبت کرته و بیان مهی 

جوان چنین اسهتنباط کهرت کهه    (. از این امر می13/ 2جا:حضرت مهدی )عج( تیده است)ابن عربی،بی

ههر چنهد    اسهت. از نظهر او  این ن ان ختم امری مستمر بوته که از نبی به خاجم والیتش منتقل شهده 
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شوت رشته رسالت و نبوّت، یعنی نبوّت و رسالت ج ریع قطع شده ولی رشته والیت هرگز قطع نمی

: 1930بینند)ابن عربهی،  و رسوالن از آن حیو که ولی باشند حق را جز از م کات خاجم اولیاء نمی

نی جرین آنهها، کهه   تایره های جو تر جویی جرسیم کرته که بیرو (. ابن عربی تر کتاب ان اء الدوائر19

سایر تایره ها نیز تر تورن آن قرار تارند، تایره الوهیت است که از نظر وی سهایر عهوالم جزئهی از    

آیند اما برآن احاطه ندارند. تایره توم تایره حضرت خالفت انسانی است، از عالم الوهیت ب مار می

و عوالم پایین جر از خوت اسهت کهه    آن حیو که تر ترون تایره الوهیت قرار تارت، تربرگیرنده توایر

شامل عالم ماته می شوت، از این رو از ویژگی هر تو عالم برخورتار است. بلکه برزخ بین عالم و حهق، و  

جامع حق و خلق و حد فاصل بین حضرات الهیه و کونیه و به سان حد فاصل سهایه و خورشهید اسهت.    

ه به واسطه خطوط چهارگانه به چههار ب هش رنهگ و    تر ترون تایره انسانی تایره کوچکتری قرار تارت ک

صفت، جسم و جوهر، روح انسان و طبیعت عالم و جهات جقسیم می شوت. هر کدام از این ب ش ها بهه  

لحاظ هاجی از ویژگی هایی برخورتارند مثالا روح انسانی قائم به خوت و بدون جههت اسهت و یها جسهم     

 (.21-21: 1991..)ابن عربی، .و 2 قائم به خوت و تارای جهت و مکان است

ق( که به نوعی متأرر از اندی ه های ابن عربی بوت و حتی تر گزارشهی  113سعدالدین حمویه)ت: 

مقالیهد  »های سجنجل األرواح بها عنهوان   از تیدارآ با ابن عربی س ن به میان آمده، تر اولین ب ش

مقابهل   تر« فهرض »ن یه رات از امه  کنهد کهه  بیان مهی « السموات و األرض و و مفاجح ال ی  و الفرض

اسهماء   نامیهده، «همُهخّ ال یه  و ال ههات   »را  هها آنکه  توایر مففّل .وی با جرسیمشهاتت است «ضی »

، «الکفیهل »، «هوالعهرآ »، «هوالفضهل »،«ال هافی »،«المنّهان »،«نالحنّها »،«القهدیم »، «الوجر»،«الرّبّ»حسنی 

و ههر  اسهت  را تر خهارج از تایهره آورته  تیگر  و چند اسم را تر ترون تایره «هوالطّول»و  «الم یو»

 (. بهه گفتهه  111-119؛ 113-123جا: گ است)حمویه، بینوشته سیاه به رنگ سرخ اسمی را تر تایره

جههت آن   از سیاهی توایربیدوازی که از سجنجل حمویه تر کتاب اسطر ضیبیه خوت استفاته نموته، 

صهیانت و  است که جواهر اسهماء الهیّهه را   « کنت کنزاا» حقیّه خفیّه است که آن توایر خزاین خاصّه

« احببهت ان اعهرب  »را به رنگ سرخ مرقوم فرموته که آن نور از آن جهت اسماء و  کندحفاظت می

 الف(. 19: گ 132)بیدوازی، باشدزیرا که نور خفی سیاه و نور محبّت سرخ می ؛است

عربی،تر رسالة جهام جههان نمها مراجه      ق(،از تیگر متأرران مکت  ابن 313 -103شمس م ربی)

وجوتی را ضمن جرسیم توایری شرح کرته است. تایر  اول بیانگر احهدیت و واحهدیت، وحهدت،    

تاند کهه اصهل   اعتبار وجوت، علم، نور، شهوت، نفس و ججلی اول است. او اولین جعین را وحدجی می
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اند. این تایره به ت از آن ناشی شدهها)ظهور و بطون و ضیره...( است و احدیت و واحدیهمة قابلیّت

به تو قو  احدیت و واحدیت جقسیم شده است. وی تر ضهمن  « قاب قوسین»واسطه خطی به نام 

وجوت ظاهر « با»کند چنانکه به واسطة حرب با نقطه اشاره می« با»جوضیح این تایره به ارجباط حرب 

(. تایره توم 213-221: 1911)شمس م ربی،شوتشوت و به واسطة نقطه، عابد از معبوت متمایز میمی

که بی تر شبیه جفسیر عرفا از مُهرنبوّت است تر بیان ظاهر وجوت که وجوب صفت خاص و امکهان  

از لوازم اوست جرسیم گرتیده است. این تایره نیز به واسطة خ  قاب قوسین، به قوسی که به ظاهر 

شهوت. خه  وسه  ایهن تایهره بهه       می وجوت و قو  تیگر آن به ظاهر علم م فوص شده، منقسم

حقیقت انسانی اشاره تارت و چون قو  ظاهر وجهوت بهه اعتبهار کثهرت نسهبی من هأ اسهماء الههی         

شوت بیست و ه ت اسم کلی الهی تر آن ربت شده و چون قو  ظاهر علهم بهه اعتبهار    شناخته می

از آنجهایی کهه    کثرت حقیقی من أ حقایق کونی است بیست و ه ت اسم کونی تر آن آمده اسهت. 

حقیقت انسانی جامع هر تو قو  است لذا مظهر اسم جامع الهی شد. از نظر او این بیست و ه ت 

اند و ماسوی اهلل و کاینهات و موجهوتات از   حرب الهی و کونی همگی از نَفَس رحمانی ظاهر گ ته

این رو، بهر همهة عهالم    این حروب به وجوت آمده اند و با جوجه به اینکه همة عوالم تر آن رابتند، از 

 (.222-221: 1911محی  است)شمس م ربی،

از تیگر عارفانی که آشکارا به ویژگی کتف تر بین اعضاء و مناسهبت آن بهرای مُهرنبهوّت جوجهه     

های شیخ محیهی الهدین اسهت.    کرته است، صائن الدین علی بن محمد جرکه اصفهانی شارح اندی ه

رساله ای مسهتقل تر معنهی مُهرنبهوّت، بهه زبهان عربهی       وی تر بین عارفان ن ستین کسی است که 

 جألیف کرته است.

یکهی،   :وی بی آنکه متن حدیو را هکر کند جوجه خوت را معطوب به تو واژه از حدیو می کند

اینکه چرا تر بهین اعضهای پیهامبر )ص( کتهف آن حضهرت بهرای       «. زر الحجله»و تیگری « کتف »

ن نکته ای است که تر این رساله بدان جوجه شهده اسهت. از   مُهرنبوّت اختفاص یافته است، ن ستی

تیدگاه مولف میان تو کتف آن حضرت )ص( محهل وروت فتوحهات ضیبهی و علهوم ک هفی نبهوی       

است. وی از جقابل صدر با کتف به این نتیجه می رسد. زیرا صدر محل ان هراح فتوحهات و علهوم    

ت. م فهی جهرین مرجبهه    و خفا متفهوّر اسه  ک فی است و برای آن، ترجاجی از ظهور و بطون، جال 

صدر میان تو کتف و آشکارجرین مرجبه اآ بین تو سینه است، وی برای جأیید س ن خوت مبنی بهر  

ارجباط میان صدر و کتف به حدیثی استنات کرته که مطابق آن خداوند تست خوت را میهان تو کتهف   
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ی کنهد و تر  اآ حهس مه  سینه پیامبر )ص( نهاته و تر آن حضرت )ص( سرمای تست خدا را میان

شهوت)ابن  نتیجه از آن ه که بین آسمان ها و زمین است یا ما بین م رق و م هرب اسهت بهاخبر مهی    

جرکهه تربهار  مُهرنبهوّت،    (. جذکر این نکتهه الزم اسهت کهه رسهاله ابهن     123جا: گ جرکه اصفهانی، بی

 م حون از جأویالجی است که پرتاختن بدان مجال مستقلی می طلبد.

 

 رویه ذهبيه بر مُهرنبوّتشرح عارفان کب

رشیدالدین محمد بیدوازی)از م ایخ سده نهم هجری( جزو ن ستین بزرگان سلسله ههبیه اسهت کهه تر   

ههای  کتاب خوت موسوم به اسطر ضیبیه به جرسیم توایر ملهم از مُهرنبوّت پرتاخته است. گرچه وی تیدگاه

تارت، با ایهن حهال نبایهد جاریرپهذیری وی از     مستقلی را پیرامون موضوعات م تلف تر این رساله بیان می

آبهاتی،  ها را از نظر تور تاشت. وی تر این ارر از افراتی هم ون قط  خهویش بهرزآ  برخی ش فیت

کنهد. جأریرپهذیری   سعدالدین حمویه، خواجه محمد پارسا و شمس م ربی با احترام و نکوتاشت یهات مهی  

نی وی امری مسهلّم اسهت. هم نهین اشهاره بهه آرهاری       وی از برزآ آباتی به عنوان قط  و استات روحا

هایش مثهل اطهوار   تهد که آنها را مطالعه کرته و تر جبیین تیدگاهچون سجنجل و جام جهان نما ن ان می

 (.33-1913:103جأریر پذیرفته است)قس با: حمویه،  قل ، و هم نین تر جرسیم توایر از این بزرگان

 
 نس ه خطی کتاب اسطر ضیبیه بیدوازی است 12این جفویر برگرفته از برگه 
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مُهرنبهوّت   به صورت تایره های هفتگانه به صراحت آنهها را  تر جرسیم مُهرنبوّت بیدوازی چه گر

مسمّی نکرته، اما معیارهایش تر جرسهیم شهبیه گفتهار و اندی هه عارفهانی اسهت کهه بهه چگهونگی          

 ند.احضرات الهی پرتاخته مُهرنبوّت و ارجباط آن توایر با

ه سهت به  ا حروب جهجهی  یلتایره اوّ اند.ه بر نموتاری سرّی از اسرار الهیّ این توایر سبعه م تمل

هکهر   تومتایهره  .حروب عالیات گوینهد ، اعتبار م ارجه ب راواین حروب  آنها اعتبار ظهور از م ارج

اسهت  طایفهه   ی آنمربّه  ،حقیقته بآن اسم که  ایطایفه ،تر برابر هر اسمیکه است  تمراج  انسانی

ه است و اسماء عونیه الهیه تر برابهر ههر یه     مراج  مفرتات کونیّم تمل بر  سوم و تایره قرار تارت

ه اسهمائی  ین اطوار با که هر کدام از است اطوار و ظهور اسرارهکر  تایره چهارم تایره .مسطور است

ات اطوار اسهت چنان هه   ور قابلیّهکر ظه پنجم تایره اند اختفاص تارند.ها نوشته شدهآنکه تر برابر 

ههر   .ات اسهت هکهر جنّه   ش هم  تایره .معاتن استناظر به "عین"و  "میم"ت و قابلیّه ب تاشار "ق"

، ست بر افهالک آن طهور  ا ست و هر طوری را فلکی است و تر هر طوری عروجیا تیطوری را جنّ

ظهور انهوار   ، تایر استن آنهآخریکه  هفتم آن طور خبرتار است و تایره رّاز سسال  کامل که جنها 

،که تو قو  منقسم گ تهه ب ک یده شده، تایرهو به واسطة خطی که بر میان این  و بروز اسرار است

قو   یو تیگر قو  نزول ،ی  قو  و به عبارجی تیگر وبجقو  و یقو  امکان و تیگر ییک

یهن  ا ه است که م تمل برحقیقت انسانیّ منقسم گرتاندهتو قو  را به تایره  ن خ  کهصعوت است.آ

 هسهتی  ضهائی  ته و ضرض کل و علّه ه و کونیّتو قو  و جامع وجوب و امکان و مظهر حقایق الهیّ

 الف(. 11-13: گ 132)بیدوازی، ستا

-199: 1922ق( نیز پس از بیان نموتن حضهرات الهیهه)  1010شیخ نجی  الدین رضا جبریزی)ت: 

است. به نوعی که تایره را به تو  نوعی بیانگر عوالم الهیهای جرسیم می کند که آن نیز به (، تایره192

نیمکره جقسیم، نیمکره باال را برزخ ارواح سعداء و م فوص مقام ای ان تانسته و نیمکره پهایین را  

م ت  مقام اشقیاء قرار تاته و به گفته او ای ان جا روز ح ر به جزای اعمهال خهویش گرفتارنهد و    

م است. تایره باال م ت  روح کلی محمهدی و روح سهایر مرتمهان و    قیامت ص ری آنها همین عال

اند همگهی مهرجب  بها عهالم     عالم اجسام مقد  آنان است، اما تایره پایینی و عوالمی که تر آن آمده

جسم حیوان مرک  است. از نگاهی تیگر پایین جرین عالم این تایره عالم عناصر اربعهه و معهاتن و   

محمدی است. تر مرکز این تایره، تایر  تل و نفس قرار تارند کهه تل میهل   باالجرین عالم عالم روح 
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کند. نکته قابل جوجه این است که شیخ نجی  الهدین تر مرکهز   به باال و نفس میل به عوالم پایین می

این تایره قائل به نقطه ای شده است که اگر میل به عالم روح کند آن را تل و نفس قدسی گویند و 

 (.192:  1922الدین گویند)نجی عالم جسم کند آن را نفس ماته می اگر  میل به

ق ( از عارفان ههبیه عفر صفوی، به مباحو مربوط بهه حضهرات   1139سید قط  الدین نیریزی )ت:  

الهیه و توائر جوجه کرته که امین ال ریعه خوئی نیز تر بفائر هفدهم و هجدهم شروح مربوط به آنهها را  

سید قط  الدین،ججلّیپ رانی برزخ جامع، حقیت محمدیه و مقام جمع الجمع و رابه    آورته است. از نظر

 گوید:مابین ظهور و بطون و برزخ عوالم ضی  و شهوت است و با اشاره به مبحو توائر می

 تمثّلتتته عقتتتالر کتتتدا ره و تتتد 

  د انقسمت  وسين من خطها الذی

 و ذلتتک متترآه الحقتتا   کلهتتا   
 

 حاطت بكت  استو و کت  حقيقته     

 هو الكام  االنستان فتی البرزخيته   

 و عتتارف را اللتتالمين ب طتتره  
 

یعنی از جهت جمثیل این مرجبه شبیه تایره است که آن تایهره بهر جمیهع اسهماء و صهفات الههی       

احاطه تارت و تر واقع آن تایره منقسم به تو قو  گ ته و خطی که بهین آن تو قهو  اسهت جهدا     

نسان کامل است که بین ظهور و امکان، برزخیهت تارت)امهین   کننده بین وجوب و امکان و به منزله ا

 12امّ سلمه بیگم )قهرن   صبیّه عارفه سید قط  الدین به نام(.1331-9/1332: 1919ال ریعه خوئی، 

تر کتاب خوت، جامع الکلیات که به نوعی تر شهرح ففهل ال طهاب پهدرآ     «تعا»هجری(ملق  به 

گویهد)ام سهلمه   تر قو  صعوت و نهزول سه ن مهی   « هحقیقت محمدی»نگاشته، پس از آنکه تربار  

کند که اولی را به تایهره صه یر   (، به نقل از سید قط  الدین تو تایره جرسیم می23 -1911:11بیگم،

ججلّی اول است و به لحاظ خطی کهه تر   است. تایره ص یر تر شرح و تومی را به تایره کبیر نامیده

شهوت. از طرفهی آن وحهدت    وحدت حقیقیه نامیده مهی وس  آن بین احدیت و واحدیت جدا کرته، 

برزخی است که بین احدیت و واحدیت قرار گرفته و رابطی است بین ازلیت و ابدیتش و مظههری  

برزخیهت  »است برای اولیّت و آخریّتش و آینه ای است برای ظاهریت و باطنیّتش، از این رو مقهام  

: 1911شهوت)ام سهلمه بهیگم،   خوانده می« ین ظهور و بطونرابطه ب»و « برزخ اول و اعظم و اکبر»یا « کبری

تانیم حقیقت محمدیه نیز به طور اجمهال تر ایهن مرجبهه قهرار تارت و شهأنی از      (. همانطور که می13-11

(. مولف تایره توم را با ججلّی رانی مهرجب  تانسهته   13 :1911آید)ام سلمه بیگم،شؤونات آن به حساب می
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آیهد و روح محمهدی   صفات الهی است و جففیل ججلی اول به حسهاب مهی   که مرحله ظهور کماالت و

 (.13 :1911آید)ن : ام سلمه بیگم،)ص( تر این مرحله به وجوت می

کهه  « مدارج الفتوه فی شهرح مُههر النبهوه   »این جذکر الزم است که خواجوی تر کتاب خویش با عنوان 

مُهرنبوّت آورته، جفویر زیر همان است که عرفها   آنرا تر شرح مُهرنبوّت به نگارآ ترآورته تو جفویر از

 (.  33و112: 1911خواجوی، تر شرح آن مباحو مربوط به توائر و حضرات الهیه را مطرح نموته اند)

 
مجداألشراب ههبی جزو آخرین کسانی است که به مُهرنبوّت جوجه ن ان تاته اسهت و تر واقهع   

(. او پس از جرسهیم مُهرنبهوّت تر کتهاب مهرآت     33: 1911اختتام آن به تست ای ان بوت)خواجوی، 

الکاملین بیان می کند که این مُهر نق ی ضیبی و ن انی از حضرت بی ن ان است که از برکت تست 

حق جعالی بر پ ت رسول اکرم )ص( قرار گرفت و چون وجوت حضهرت ختمهی مرجبهت و هیکهل     

جمّ و اکمل است)که سایر انبیهاء چنهین   ناسوجی او مظهر ضی  و شهاتت حق و اسرار ربّانی به نحو ا

لیاقتی نداشتند(، از این رو هیکل جوحید ش فی آن حضرت همانند کتاب جکوینی مبهین و ممههور   

ای از حکمهت  به مُهر حق است. از نظر مجداألشراب جمیع کتاب های آسمانی و الواح انبیاء نمونهه 

ضی  و شهاتت ظهور حقیقهت محمدیهه   شمار اوست یعنی اینکه همة عالم های بسیار و حقیقت بی

کند که همه ایهن حقهایق   ای از ججلّی اجمالی و جففیلی حق جعالی است. او اهعان میاست که شمّه

را به همراه تایره جوحید و والیت تر این مُهرنبوّت آورته،از این رو تر اتامه به جففیل بهه شهرح آن   
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ههای  ین نکته الزم است که تر میان آرار و نوشته(.جذکر ا12 -99جا:می پرتازت)ن : مجداألشراب، بی

ای وجوت تارت که تربار  رموز جعبیر خواب و تایره بزرگ و کوچ  جوحید و مهر مجداألشراب نامه

 (.91: 1932به پرویزخان سلماسی معروب به معبرالفقراء نوشته است)رحمانیان،  نبوّت

ره جفهویر چگهونگی جرسهیم مُههر را تر     آنگونه که تر جفویر تیده می شوت مجداالشهراب تربها  

حالت خواب و بیداری تر ارر افاضه حضرت رضا )ع( هکر کرته و آن را همان عین مکتوبی بین تو 

تاند. تر اطراب آن جمالجی ترباره این مُهر و نبوّت حضهرت محمهد   کتف حضرت رسول)ص( می

)ص( و والیت ائمه علیهم السالم آمده است. تر 

اویری از عقاب سفید و سهیاه،  حاشیه تو مُهر جف

و  کههف تسههت، اژتههها، سههگ، تایههره سههیاه، مههاه

خورشید ترج گرتیهده کهه ههر کهدام از آنهها را      

رمزی از رموز الهی تانسته است. تایره فوقانی را 

به اسم اعظم الهی جعبیر کرته و تر آنها حضرات 

ضی  هویت حهق را جرسهیم کهرته اسهت. تایهره      

نوشته ههای رمهزی    زیرین که تر آن از اشکال و

استفاته شده تر تایره های متحد المرکهزی و تر  

اشکال ماهی و خرچنگ اسامی معفومین)علیهم 

السالم( ترج گرتیده و تر اطراب این تایهره هها   

ای هکه به خطوط رنگین آبی، سیاه و قرمز و قههو 

جرسیم شده اند آیاجی از قرآن کریم آمهده اسهت.   

ای ی تر رسالهشایان هکر است که محمد خواجو

اسهت بهه   مبسوط که تر شرح مُهرنبهوّت نگاشهته  

(. ای هان بها هکهر    113 -121: 1911)ن : خواجوی،  است شرح و جفسیر ج  ج  رموز آن پرتاخته

گیرت کهه مُههر توم جفهویر انسهان کامهل و هیکهل       شرحی تر علت آورتن اسامی ائمه)ع( نتیجه می

یابند از آن جههت  نگ( هر تو تر آب پرورآ میها و سرطان)خرچجوحیدی خداوندی است. ماهی

است که هر کس ی  جرعه به کامش رسد انسانی کامل شوت. امها مهاهی   « ماء الحیوه کورر الهیّه»که 



 49/     نگاهی به شروح عرفانی مُهر نبوّت                                                                                

 
روت، چرا که معفومین)علیم السالم( را سلطنت فق  تر آب،و سرطان هم تر آب و هم تر خاک می

وه بر سلطنت معنوی، سلطنت ظاهری نیز بهوت.  معنویّه والیت بوت و حضرت رامن الحجج)ع( را عال

از ین رو نام حضرت تر جفویر سرطان ترج شده که هم بر خاک و هم بهر آب جسهلّ  تارت، یعنهی    

ست. از نظهر  سلطنت آن حضرت عرشی و فرشی، خاکی و آبی، صوری و معنوی، تنیوی و اخروی

وت و الهوت و هاهوت است و خواجوی مُهر توم هم تارای عوالم ظهوریه مل  و ملکوت و جبر

 (.129-121: 1911هم م تمل بر وحدت تر کثرت و کثرت تر وحدت می باشد)خواجوی، 

 

 نتیجه  

جوان این با جوجه به آن ه تر شرح مُهرنبوّت از منظر عارفان مسلمان هکر گرتید حاصل س ن را می

 گونه استنباط نموت:

ضرت رسول است که تر کتاب های سیره از امّت ح های نبوّتمُهرنبوّت یکی از آیات و ن انه -

محمّدی به نقل از سلمان و از ضیر مسلمانان به نقل از بحیراء راه  آمهده اسهت امها بهیش از همهه      

مورت استقبال و جوجه عارفان قرار گرفته است. شاید از آنجا که سیره ها گهزارآ کهرته انهد کهه بها      

اند. بهرعکس،  لیل متکلمان کمتر بدان جوجه کرتهفوت حضرت آن عالمت نیز محو شده، به همین ت

 اند.خفوصاا پس از ابن عربی به شرح و جفسیر آن پرتاخته عارفان

اهمیت مسأله مُهرنبوّت نزت عارفان و محققهان اسهالمی بهدان گونهه بهوته کهه برخهی هماننهد          -

از آرهار بزرگهان   صدرالدین بن جرکه اصفهانی از متقدمان و محمد خواجهوی از متهأخران، بها الههام     

 اند. ههبیه، ارری مستقل ترباره آن به نگارآ ترآورته

جوان گفت تر سنّت عرفانی اوّل خهوت  با جوجه به سیر اقبال عارفان به مُهرنبوّت و جفسیر آن می -

رویم مُهرنبوّت و جفسیر و جأویل آن بی تر تر کالم صوفیه متقدم م هوت است و هرچه به جلوجر می

گرتت. اما تر سهده ههای متهأخر ایهن     شناسانه عرفانی آن جایگزین جفسیر ظاهری آن میجفسیر جهان

 عارفان سلسله کبرویه به ویژه مجداالشراب  ههبی جرسیم و شرحی مففل از آن ارائه تاته است.

هجری که نقطة اوج سنّت عرفانی توم اسهت، بها وجهوت عارفهان      1جا  3تیگر آنکه سده های  -

جرکه، تورانی است که جعهالیم  عربی و شارحان او از جمله ابنلدین حمویه، ابنبزرگی هم ون سعدا
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شوت جفاسیر مربوط به مُهرنبوّت و نظریهات  شوت و همین طور که تیده میعرفان اسالمی جقویت می

 صوفیان متقدم بدون ش  منابع الهام برای جرسیم برخی از مهمترین جعالیم بوته است.

که تر نظر ابن عربی ختم والیت تر بطن ختم نبوّت نهفته اسهت و خهاجم   گفتنی است از آنجا  -

تانهد، از ایهن رو   گیرت، وی ختم والیت را اتامه ختم نبوّت مهی انبیاء از م کات خاجم اولیاء مدت می

رضم اینکه ابن عربهی از خهتم   تهد. هم نین علیبحو آن را می آورت اما گزارشی از کیفیت آن نمی

برت، با وجوت این، از رؤیت عالئم خهتم والیهت تر خهاجم اوصهیاء کهه      خوت نامی نمینبوّت تر آرار 

کند و این امر الهام ب ش برای عارفان بعدی بوته که بحو ختم نبهوّت را  مهدی )عج( باشد، یات می

 اند.با والیت ائمه شیعه پیوند تاته

 

 هانوشتپی

شکل گیری جفوب و عرفان اسالمی آضاز می شوت  های ن ستسنّت عرفانی اول جقریباا از همان سده -1

ای م رب خوت را بر حزن استوار تاشتند، که اهل طریقت تر م ی و سلوک با یکدیگر اختالب تاشتند. عده

گروهی بر محبت و گروهی بر جوکل و یا رضا جأکید می کرتند. به جدریج به سب  عمیق جر شدن اختالب 

مکاج  عرفانی به وجوت آمدند. این جحول و جطوّر جا سد  ش م هجری ها و جفاوت م رب ها، سلسله ها و 

ای که کم کم تر مبانی عرفانی آنها نیز تبه گونه اتامه تاشت. از سد  ش م این اختالب ها بنیاتی جر آ

ج ییر و تگرگونی هایی ظاهر شد. این جحول تر سد  هفتم هجری به اوج خوت رسید جا آنجا که سب  ج ییر 

نی مبانی و اصول عرفان اسالمی شد. از این توره به بعد که جقریباا مقارن با ظهور عارفانی هم ون و تگرگو

ابن عربی و همفکرانش است به سنّت توم عرفانی جعبیر می شوت. تر ارر این جحّول مرزهای جدیدی تر 

ور سنت توم به ای پیدا شد. شایان هکر است که ظههای جازهقلمرو عرفان اسالمی شکل گرفت و م رب

هیچ عنوان به معنای پایان سنت اول عرفانی نیست؛ بلکه این تو به لحاظ روآ، رویکرت، ضایت، موضوع و 

های آن بنگرید به: زبان به یکدیگر جفاوت اساسی تاشتند. برای اطالع بی تر از این جقسیم بندی و ویژگی

 .39 -19: 1931میرباقری فرت، 
توم عرفانی طرح مباحو هستی شناسی به عنوان یکی از ارکان معرفت های سنت یکی از ویژگی  -2

شوت که گیرت. از این رو تیده میشناسی است که تر کنار خدا شناسی و انسان شناسی مورت جوجه قرار می

بسیاری از عارفان این سنّت به مباحو هستی شناسانه تر جبیین مراج  هستی و ارجباط آن با انسان به عنوان 

عربی و پیروان او اند. از جمله این نظریه ها، نظریة حضرات خمس است که ابنص یر روی آورته عالم

 .31-31: 1932اند. برای اطالع بی تر ن : رئیسی و تیگران، برای جبیین مراج  عالم ارائه کرته
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