
 

  
  

  

  ها  الهى و ارتباط بين آنيبندى اسما طرحى نو در طبقه
  

  ∗مهدي افتخار
          

  دهيچك
 كه در قالب ، ظهور عوالم با نظام كماالت الهىي  تطبيق نظام پيوستهي لهأمس

ل حكمت الهى و عرفان يترين مسا  از قديمى،شود  الهى از آن سخن گفته مىياسما
ها با صفتى از   بر شناخت ارتباط آن،ها پديدهى يبوده و سعى اهل عرفان در شناسا

  .متمركز شده كه مبدأ ظهور آن بوده است صفات علياى خداوند
آورى و طراحى اصول و بيان مفاهيمى است كه درك بهتر  اين مقاله در پى جمع

 نموده،پذير  ها را امكان ها و ترتيب تنزل آن  الهى و ارتباط بين آنياسمامعاني 
الهى و ترتيب  يجايگاه جالل و جمال و طبقات اسماى از نور، حيات و بازخوانى جديد

بندى بين كلمات اهل عرفان و قرآن مجيد و كالم اهل بيت  ها را با جمع نزول آن
  .دهد السالم ارائه مى عليهم

  تعين صفات  -4  هويت ذاتى -3  حدوث اسمى -2  امهات اسما -1 :يدي كلهاي هژوا
  

  مقدمه .1
  تحقيقروش ها،  رت ضرو. 1. 1

جايگاه ، توان چهارچوبى كلى يافت كه در آن سؤال پيش روى ما اين است كه آيا مى
 با اصولى هست كه بيانگر ارتباط اسماخاص هر كدام از اسما روشن گردد و آيا قواعد و 

  ها باشد؟ ديگر و ترتيب نزول آن يك
ين باب تدوين نمود، تصوير روشن است كه اگر نتوان چنين ارتباطى يافت و قواعدى در ا

 ، آن برقرار باشدي كه نظمى منطقى  بين همه اجزا،پارچه از كل هستى نظامى يك
 با تماميت ،كه ظهور و تنزل وجود مطلقاثبات شدني نخواهد بود  اين ادعا نبوده،پذير  امكان

 با ،پى و رو به تزايد كثرت در  و ظهور و تجلى آن در قالب تحقق پى،اش و كمال سرمدى
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تصور قالبى منطقى براى درك بسيارى از آيات چنين  هم .گيرد نظمى ازلى و ابدى صورت مى
  .باشد مقدور نمىبدون اين امر، ى از اسامى الهى است يالهى كه مستند به اسما

  دارند چيست؟  وجوه اعتبارات ظاهرى و باطنى كه اين اسما را با هم مربوط نگه مى-
  اى است؟ حيد و نفى صفات از او هر كدام مربوط به چه مرحله اثبات صفات با كمال تو-
   را فهميد و تبيين كرد؟توان روابط بين اسما  بر اساس چه اصول و قوانينى مى-
 و تقسيمات گوناگون و     وجود دارد كه تعاريف متعدد اسما     آيا طرحى جامع     ،و در نهايت   -

  ظاهر غير قابل جمع را در خود جاى دهد؟ به
 تنها با پاى استدالل ممكن نيست و پرواز در ،ور شدن در اين عرصه وطهغ كه بديهى است

 كه از ارجاس ، روايات اهل بيت عصمت و طهارت،ى از معارف قرآنىيها اين آسمان جز با بال
الهى ي   البته عقل و فلسفه. و كالم بزرگان عرفان ميسر نخواهد بود،علمى و معنوى منزهند
 با اين فرض كه قرآن آمد،خواهد  كار بهيد و تشريح كالم اهل عرفان ينيز در حد خود و در تأ

 حال كه يك فروغ و تجلى رخ همانديگرند و اين جهان در  شهود مطابق با يك و برهان و
 معقول اجزا و روابط آن محفوظ ي ساقى است، يك فكرت از عقل كل نيز هست و جنبه

 ،هاى گوناگون طور هماهنگ و از افق ه الهى ب قلب و عقل عارف و فيلسوفبنابراين. باشد مى
 همان اعتبارات البشرط قسمى و مقسمى و ،حقيقت در. خواهند بودواحدي كاشف از مطلب 

همان نيز  قلب ،كند  را كه عقل براى طبقات ظهور وجود حق لحاظ  مىئبشرط ال و بشرط ش
ن ذاتى آن ؤونطبق با ش م،االمر نمايد و همين مراتب است كه در نفس مراتب را شهود مى

پله پله و با درجات ،  در قالب نظمى منطق،اش  خالقيت گسترش يابنده وكمال مطلق
ون ذاتى ؤ مطابق با همان شون موجودات خارجى كامالًؤنهايت شدر  فته،تشكيكى ظهور يا

  . قابل درك و حتى تجربه حسى خواهد بود،آيد كه در سطح نازل خود پديد مى
 اگر به زبان عقل درنيايد كه براى ما و هر ناظر ، غير معصوميني  مكاشفه،نظر نگارنده به

 چون دركى از و اصالً( حجيت نخواهد داشت ، به خودى خود،ديگرى قابل فهم و ادراك باشد
 براى غير ، بعد از ترجمه به زبان عقل؛ اما)السويه است  رد و قبول آن هم على،يمرآن ندا

 قابل بررسى و توضيح و اضافات و يا تعديل خواهد ،ى باشدمكاشفى هم كه اهل فكر فلسف
هاى تكوينى خلقت  و ضرورت) و نه مقيد( همان واقعيت مطلق ،عقل در سطح عقل كل. بود

 الهى است كه عقل انسان هم در صورت ياست كه منطق خاص خود را دارد و تابع اسما
نور با آن عقل خواهد بود و در  مربوط و م،ياتيتأمل كافى و پختگى و فاصله گرفتن از جز

كه معلول حد ناقص علت است و   چنان.گردد بخش و گوياى واقعيت مى ىي روشنا،حد خود
  .عقل ما ظل آن عقل و جهان ظل عوالم مافوق خود

   بحث از اسما و صفات الهى و تقسيمات آني تاريخچه .2. 1
   اديان مطرح ي هـه در همار قديمى است كـا و صفات خداوند از مباحث بسيـبحث از اسم
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كه خداوند چگونه موجودى است و خصوصيات و اوصاف او چه نقشى در نزول  اين. است  بوده
و عروج و حيات مادى و معنوى انسان و تصورش از هستى دارد، موضوعى است كه در اديان 

تصاص اخاين موضوع هاى بزرگى از متون دينى به  است و قسمت  شده  آن پرداخته مختلف به
  .استيافته 

نزد متفكران از ديرباز،  ،هاى متفاوت و از جهات گوناگون  اين موضوع به گونه،در اسالم
  .هاى فراوانى گرديده است دينى مطرح بوده و موضوع بحث و جدل

و تنزيه و تعادل  بحث تشبيه(  الهى، ميزان شباهت خداوند با مخلوقاتي اسماياحصا
. را به خود مشغول داشته است متكلمين، او عدالت و الهى مكال مانند صفاتى و )دو بين آن

 قدرت، اراده و حكمت به تفكر واداشته چون ياهل حكمت و فلسفه را معانى و آثار صفات
ها در  چرايى و چگونگى ظهور اسما از بطون، ترتيب ظهور اسما، تأثير آنرا است و اهل عرفان 

خصوص انسان به  ،ها و ظهورشان در انسان ه آنهستى و تقديرات آن، تعلق، تخلق و تحقق ب
   .كامل

هر .  موجودات محال ظهور آثار اسماءاندي هكه هماست   معنا  اين   الهى بهيتعلق به اسما
و اطالق آن در ظهور بى قيد و (تر خواهد بود   متعلق آن اسم عام،تر باشد اسمى كه محيط

 تا ،به مقتضاى حقيقت هر اسمىاست ه  تخلق به معناى قيام بندچنين هم). شرطش مؤثر
 عرش ،كه شخصى با فنا در هر اسمىاست  الهى به اين معنا ي تحقق به اسما. او گرددي ملكه

 ، در قرآن.)59 : ص،5 و 26: ص،3(سم از وجود او در عالم ظهور يابد اآن اسم شود و آثار آن 
كه   چنان،ين گرديده است الهى در جهان تبيي نقش اسما،بيش از هر كتاب آسمانى ديگرى

ى و خاص مربوط يبسيارى از آيات، به عنوان تعليل يك موضوع، كه به اسمى جزانتهاي در 
اند ياد شده   يك يا چند نام از اسامى كلى الهى كه در وقوع موضوع آيه دخالت داشته،است
هل عرفان  در كتب ا،ترين مباحث را در اين باب  پيچيده،در ميان اهل نظر و انديشه. است
نمايد، از شروع خلقت، تقديرات   هر اتفاقى كه در جهان خارج رخ مى،از نظر آنان. يابيم مى

ها، احوال قيامت و بهشت و  ى، احكام تكوينى و تشريعى، پايان كار جهان و انسانيكلى و جز
  .دوزخ، همه مستقيماً به اسما و صفات خدا مربوط است

 ،ن غيب هويتك امكانيه را از ممي  اعيان ثابته، اقدس خداوند با فيض،از نظر اهل عرفان
گر كرد   به ظهور علمى و شهود مفهومى در مشهد علم جلوه،ابتدا به تبع ظهور اسما و صفات

 همان اسما و صفات را از تضاد ،و سپس به ظهور فعلى با نفس رحمانى و فيض مقدس
  .مفهومى به قدر وجودى و تحصل خارجى اختصاص بخشيد

 تقسيمات متعددى مطرح ،تر اسما و صفات الهى بندى و تفكيك و فهم دقيق  طبقهبراى
حقيقه، ( ذاتى، اضافى، ذات اضافه .3 ؛ ثبوتى و سلبى.2 ؛ذاتى و فعلى. 1:  از جمله،شده است

 جاللى .5 ؛ جمالى و كمالى، ذاتى، جاللى.4؛ )47 : ص،1 ج،5) ( حقيقه ذات اضافه،اضافيه
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 :صصهمان، ( باطن و ظاهر .6؛ )23:، ص16) (موجب انس (جمالى و )موجب هيبت(
 ذاتى، صفاتى و .10؛  تشبيهى و تنزيهى.9؛  الهى و كونى.8؛ ىي كلى و جز.7؛ )276و175
 اعيان ي  واحديت و در مرتبهي  احديت، در مرتبهي ظهور صفات براى ذات، در مرتبه: افعالى

 منقطع الطرفين، ،به متصل الطرفين ، به حسب دولت اسما.11؛ )303: ص،2 ج،1(خارجى 
  .)15 : ص،16(منقطع احد الطرفين 

 از ،است شده داده ترتيب الهى ياسما بندى طبقه براى كه نيز جداولى ترين مهم
الدين نيريزى   قطب، از متأخرين،انشاء الدوائر و فتوحات مكيهعربى در  الدين محى ،متقدمين

 تقديم ،اسما الحسنى ي هلى در رسايمه طباطبا مرحوم عال،و از معاصرينفصل الخطاب در 
  .اند اهل انديشه و نظر نموده

  
  اصول و مفاهيم كلى بحث اسما و صفات الهى. 2

  دو   معناى اسم و صفت خداوند و ربط آن. 1 . 2
كه از   چنان،اسم ذاتى است به اعتبار صفتى معين و صفت جهتى كمالى است در ذات

يعنى ) 26:، ص15(»  لموصوفهصف«: رسيده شد و فرمودنددر مورد اسم پ) ع(امام رضا
براى مثال . ندا گرفته است، پس صفت و موصوف با هم اسم صفتى كه بر موصوفى قرار

ى رحمت ا اسم است براى موجودى دار)5/طه(» الرحمن على العرش استوى«در » الرحمن«
 و صفات الهى، ما صفت است پس اس)156/اعراف(» ئرحمتى وسعت كل ش«در » رحمت«و 

  ).405 :، ص6(ند ا متناظر هم
يعنى يك اسم تعين . هر صفتى زمينه ظهور و بروز و انتزاع اسمى متناظر با خود اوست

  .يك صفت است
باشد   بلكه حقيقتى خارجى و منشأ اثر مى،روشن است اسم به معناى مذكور لفظ نيست

 حقيقت اسماءاند .)334-376:صص، 8 ج ،11(ندا  الهى در واقع اسم االسميو لذا كلمات اسما
 و )ع(كه در دعاى كميل امام على ها، چنان اند نه الفاظ آن را پر كرده» ئاركان كل ش«كه 

  .نصوص ديگر وارد است
 ، به طور معمولاما اند؛ كردهآيات و روايات بسيار متفاوت ذكر را  الهى يتعداد اسما

الدين عربى و ديگران تصريح  كه محيى  چنانلبته ا؛شمارند ها را نود و نه نام مى ترين آن مهم
تواند هماهنگ با كالم كريم الهى  انتهاست و اين مطلب مى ها نامحدود و بى  تعداد آن،دارند

 .)27/ و لقمان109/كهف( گويد  بودن كلمات الهى سخن مىناپذيرجا كه از احصا باشد آن
انواع و اصناف و افراد اين  خواهد بود وكماالت ذات نامتناهى، غيرمتناهى ترديدي نيست كه 

 الهى را از عدم ي نامتناهى بودن اسما.)210:، ص17( گنجد تجليات در هيچ حد و مرزى نمى
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چند  پس هر. توان نتيجه گرفت تناهى فيض الهى و نامحدود بودن معلومات خداوند هم مى
كه هر موجودى را   به نحوي ،ها نامحدود خواهد بود يات آني جز، الهى محدودنديكليات اسما

دل هر ذره را كه بشكافى «: اند اى از آيات الهى كه هر كدام آيه  چنان،توان اسمى دانست مى
اى  توان يافت كه گوشه  چندين هزار نام مبارك مى،در آيات و روايات. »بينى آفتابش در ميان

  .هاى نيكوي مخصوص خداست از نام
  :تصور است پنج نوع وجود قابل ،براى يك اسم

 وجود خارجى .4 ؛)معناى لفظ آن(  وجود ذهنى.3 ؛ وجود لفظى.2 ؛ وجود كتبى.1
كه وجودى خارجى  جايى( وجود ظهورى .5 ؛)گوييم جا كه به شخص دانايى عليم مى آن(

محل ظهور صفات موجود ديگرى باشد مثل تنديسى كه هنر و خالقيت سازنده خود را 
  .)نماياند مى

 مظاهر صفات خداست ،ىي از كلى و جز، در جهان هستى هرچه هست،ماز نظر قرآن كري
به ويژه  ؛)آيات انفسى و آفاقى(هاى او درون و برون انسان را آكنده است  و آيات و نشانه

نحن االسماء « :كه فرمودند چنان .انسان كامل كه مظهر تمام صفات ظهور يافته خداست
، ج 19(ند ا ان مصداق بارز قرب فرايض و نوافلكند ايش كه روشن مى) 151 :ص ،6(» الحسنى

  .)70:، ص22
 اسما در حد اعتدال و حد اعال در او ي انسان كامل اسم جامع يا كون جامع است كه همه

 ظهور ،هاى هستى با توجه به گسترش وجود انسان كامل در تمام عرصه. ندا ظهور يافته
.  عينى و مشهود خواهد يافت كامالً جنبه،هستى خدا و صفات او در كل عوالم و موجودات

  .است» حقيقت محمديه«حقيقت اين انسان كامل همان 
 ظهور وجود از يبه عبارت ديگر، اسما دال بر حقيقت بالفعل وجودند و از همين رو انحا

 مخلوقات ي همه. نمايند  يعنى اعيان عالم، صفات خداوند را مشخص و متعين مى،طريق آيات
صفات خداست كه او آن  ي  همهي وجود آشكاركننده و ز وجودندا) فعليتى(صورتى 

  خاصى از صفات الهى است،ي  مرتبهي شده  آشكار، هر مرتبه از وجود.خواسته آشكار شود مى
 حد فى ، هرچند او كه متعالى است، عالم اسم خداستي  همه، به اين ترتيب.ىيبه جز كلى از

  .شود سنجيده نمى اد مظاهر مخلوقاتمتعين است و در عد و غير نامتناهى ذاته
 ي  بلكه بقيه،» الوجودرائحةماشمت  «ي تنها اعيان ثابته  نه،بر طبق وحدت شخصى
هاى نور   سايه هم بلكه؛ها تعلق نگرفته است ها وجودى به آن ماهيات وجوديه هم فى ذات

  .ندا احدى و رشحات وجود قيومى هستند و فقط احكام حقيقت واحد الهي
   الهىيامهات اسما .2. 2

 سنت ، اصول و امهات اسماي  درباره،اشاره به آن است» هو« كه ، ذاتي پس از مرتبه
 و )ره( جناب حاج مال هادى سبزوارى، اكثر متكلمين.اين است كه هفت اسم مطرح گردد
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و » بصير«، »سميع«، »قادر«، »مريد«، »عالم«، »حى« ها را آن) ره(عبدالرزاق كاشانى
جاي جامى در  عربى و عبدالرحمان  الدين  اما محيى.)57 : ص،9( اند نستهدا» متكلم«
  .اند را نهاده» مقسط«و » جواد«، »بصير «،»سميع«و در جاى » قائل«، »متكلم«

 به باور او .داند ها مى را آخر آن» مقسط«ى اسما و  را امام و مقدم ائمه» حى«الدين  محيى    
مبدأ » مقسط«اند و  ى رحمت و نعمت كه زمينهاست ى  رحماني اسماي شامل همه» جواد«

  .)33-34 :، صص2( اند ى كه نمود نقمت و غضبي اسماي همه
موجب حضور و بايستگى ايجاد و » حى«دهد كه  گونه توضيح مى جامى مطلب را اين

ى هر  دهنده تخصيص» مريد «؛مفصل آن تدبير» عالم«تدبير كلى مصلحت وجود است و 
شود با  مباشر امر ايجاد مى» ليقا«ست و ا  اي رد خود در هر مظهر و مرتبهتدبيرى به مو

باعث تأثير نيز » قادر «؛كه براى انجام كار خداوند فقط همين كلمه كافى است» كن«ى  كلمه
ى وجود و كماالت وجودى به هر  كننده و عطاكننده تعيين» جواد«. شود  مى»كن« ي كلمه

حق اداي  يعنى ؛ محل كمال اليق هر موجودى استي نندهك معين» مقسط«حقيقتى است و 
   .)41-42 : صص،4(با مقسط است  اى كه باشد هر موجودى در هر مرتبه

 شروع ي را درباره» مفاتيح غيب«يا » اسماء اُول« اهل عرفان اصطالح ،در جاى ديگر
 :، ص6(اند  بردهبه كار» شهود«و » وجود«، »نور«، »علم«  چهار حقيقتي  درباره،ظهور اسما

  .گونه خلقتى صورت گرفته باشد كه هيچ  يعنى قبل از آن؛)428
شروع نمود هستى تعين اول است كه با التفات ذات به خود و حضور نزد خود آغاز 

) فى نفسه بنفسه لنفسه(گرديد كه باعث شد ذات الهى خود را در خود و به خود و براى خود 
 يعنى يافت و ، و وجود، كه شروع تأللؤ ذات است، و نورمشاهده كند و علم اجمالى به خود

ى است و نور كه ي شهود كه حضور است و علم كه پيدا،به قول فرغانى. بودن مطرح شد
، 13( ندا  در آن تجلى و تعين اول مندرج،پيداكنندگى است و وجود كه يافت و يابندگى است

راى ـون الهى است كه بؤترين ش مهماين موارد  ،ديگر  ارتىـعب   به.)125 و 124 :صص
  .دنشو خودآگاهى او متجلى مى

، »هيتاال«كه اصول اسما را   مثل اين؛نظرات ديگرى هم در اين باب موجود است
و » ظاهر«و » آخر«و » اول« يا امهات اسما را ،اند شناخته» ملك«و » رحمت«، »ربوبيت«
 از جمله در ؛هايى منعكس است ه گونهنيز ب در احاديث اين مطلب. اند دانسته» باطن«

، 1، ج 18( شده است عنوان» تعالى«و » تبارك«، »اهللا« ظهور يافته ي اولين اسما،حديثى
شان، اين سه اسم به   الهىي اسماي كه از نظر مرحوم عالمه طباطبايى در رساله) 112 :ص

 ذاتى تحديهاى ا  دال بر هويت، جمال و جالل الهى هستند و اولين مظاهر و حجاب،ترتيب
  .باشد باشند كه همان اسم مخزون و مكنون وارد در حديث مى مى
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اند  الدين و اتباع او نام برده توان به نحوى با مفاتيح غيب كه محى اين سخن را مى
چون اهللا اسمى است براى وجدان وجود و وحدت آن هويت ذاتى و . هماهنگ دانست

 پر بركتى جمال و نور و »تبارك« .ن استتعي اولين ،كه بعداً توضيح داده خواهد شد چنان
 يعنى هرچه مربوط به »تعالى« او است؛ظاهر و مظهر بودن دال بر كه نماياند  را باز ميحيات 

 علم و شهود را ي گيرد كه علو و احاطه برمى  را در»احاطه« و »غلبه«علو جالل است، مثل 
 تطابق كالم اهل فلسفه و اهل ،كه اشاره شد  چنان، اين مطلب،هم با خود خواهد داشت

  .سازد عرفان را با كلمات معصومين و قرآن روشن مى
   ناسوت← ملكوت← جبروت← الهوت←ذات الهى: ترتيب ظهور عوالم. 3 .2

 باطن ، و خود آن؛ است»احديت ذاتى«اولين مرحله پس از غيب هويت، تجلى صفات در 
 تفصيلى نسبت به اسما و صفات ي  علم تفصيلى و مشاهده، بعد است كه در آني مرحله

 لوازم ، بعد از آن.گويند  مى»واحديت« ي ن دوم و مرحله تعياين مرحله،به . يابد تحقق مي
» الهوت«جا   علميه در حضرت علمى خواهند بود كه تا ايني همين واحديت اعيان ثابته

ن بعد جلوه و تعي همان موطنى كه حدوث اسمى احاديث در آن اتفاق افتاد و در مرحله ؛است
كه با عالم عقول فالسفه و عالم آورد  مي» جبروت«ديگرى همين اعيان ثابته را در قالب 

 بزرگ الهى و جايگاه لوح و ي  بزرگ الهى مثل مالئكه مهيمن و روح و چهار فرشتهي مالئكه
عوالم  و انفولسيكه با عالم نفوس فاست » ملكوت« سپس .باشد قلم و نور اول قابل تطبيق مى

نهايت در  قابل انطباق است و ،ذر و ميثاق و مالئكه كروبين و ارواح پيش از ابدان در روايات
در تمام اين  .كه همين عالم هيوال و ماده و صورت حركت و زمان استباشد  مي» ناسوت«

كند و همان علم فعلى الهى  باز خداست كه در صفات خود را به تفصيل مشاهده مىعوالم 
يد كه اين جريان وقت و ي دقت بفرما. وجود و نورى كه شروع به تأللؤ كرده بودي امهاست و اد

كه وقتى بود كه خداوند شاهد خود نبود و متوجه   يعنى ازلى است نه اين؛زمان معينى ندارد
توان گفت وقتى بوده است كه اين شهود ذات نسبت به   چون نمى.كماالت ذاتى خود نبود

كه   هم» كنت كنزاً مخفياً فَاَحببت ان أعرَف«ين ظهور ازلى است و  پس ا؛خود نبوده است
و تا ابد جريان دارد، نه در است  در ازل اتفاق افتاده ،ى استتعبيرى از همان حركت حب

  . شدن را فرض كرد   نبود محبت به ظهور و شناخته،كه بتوان قبل از آن زمانى خاص
 معنى ،ر اسما نزد خود خداوند در الهوتشود كه اين ظهو  روشن مى،به اين ترتيب

السالم است كه در اصول كافى باب حدوث اسما  همان حدوث اسمى احاديث امامان عليهم
 باطن ،ها يعنى اعيان ثابته در حضرت علمى آمده است و علم الهى به صفات خود و لوازم آن

 به تعبيرى وباشد  ىعلم الهى است كه ظاهر آن عوالم هستى از جبروت و ملكوت و ناسوت م
  .شود قرار داده مى) الهوت( خارج از حضرت ذات و اسما و صفات ،آميز مسامحه



90 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

يد كه بيانات ارباب عرفان، شرح و بسط كلمات و يفرما  باز مالحظه مى،ترتيب  اين  به
شده   نظرات يادي السالم است و بايد اذعان كرد كه همه معارف امامان عرفان و شهود عليهم

ها و يافتن طرحى كه  بندى آن  صحيح است و جمع،ها بوده  آنناليكه مورد توجه قا  تىاز جه
  .باشد شده باشد ممكن مى  شامل تمام جهات نظرات ارائه

   الهىيقواعد كلى درك روابط اسما. 4. 2
ى و با ترتيب منطقى است بحثى يكه ظهور اسما تابع نظم خاصى از كلى به جز در اين

كار قبل از انجام است و عطا بعد از   گيرى و خواستن  تصميم،راى مثالكه ب  چنان؛نيست
السالم نيز به چنين  باشد و در احاديث پيشوايان عليهم استحقاق و مجازات بعد از محاكمه مى

اند كه  فرموده  مراحل انجام فعل الهى چنيني  درباره، براى نمونه.مواردى تصريح شده است
مشيت، اراده، قدر، قضى، اذن، : دهد مگر با هفت خصوصيت در عالم هيچ چيز رخ نمى«

 يعنى ؛تر از اين است  اما كل واقعيت هستى بسيار پيچيده.)149 :، ص1، ج 18(» كتاب، اجل
  . امور متعددى را بايد در نظر داشت،در تعيين ترتيب ظهور اسما

شود  بحث مى اسما از جهت لغوى ي  بحث بايد مشخص شود كه دربارهي حيطه .1 .4. 2
يا  مدنظر است كالم در اصطالحاين  ،شود از جهت اصطالحى بحث مى  اگر.يا اصطالحى

 ،از لحاظ لغوى معناى يكتا دارد، از نظر متكلمين» واحد« اسم ،براى مثال ؟ يا عرفانهفلسف
 صفات الهى در آن جمع ي اى در مصداق كه همه  يگانه، از ديد حكما،يكتاى غيرعددى است

 ذات الهى است كه كثرت صفات در آن تعين تعيناى از   مرحله،ز ديد اهل عرفاناست و ا
  . استيافته

شود يا قوس  بايد مشخص باشد كه از ترتيب ظهور در قوس نزول بحث مى. 2. 4. 2
در قوس نزول موجب قرار گرفتن هر چيز در جاى » مقسط«يا » عادل «، براى مثال؛صعود

 پس ظهور اين اسم در . موجب مجازات به نعمت يا نقمت،شود و در قوس صعود خود مى
 كه در اما ظهور ؛باشد ى در جاى خود مىي ظهور هر اسم جزي قوس نزول مقدم است و زمينه

» مبدع«و » خالق «،»فاطر «،مثالبه عنوان . رسد  ديرتر از بقيه به ظهور مى،قوس صعود
و » خيرالوارثين «،»رشدم«، »رب«خالف  ر ب ،در قوس نزول است شانظهور بيشتر

  .باشد ها بيشتر مربوط به قوس صعود مى كه ظهور آن »خيرالحاكمين«
اى باطن  بايد روشن باشد كه چه اسمى در چه عالمى ظاهر و در چه مرحله. 3. 4. 2
بودن او يا واحديت او در جهان مادى باطن و در   قهاريت خداوند و منتقم، براى مثال؛است

 ؛اند شمرده شده  اسماي از ائمه» باطن«و » ظاهر«اسم سبب، دو   همين  به.آخرت ظاهر است
 اسم ي واسطه هو بطون آن ب» ظاهر« اسم ي واسطه هشود ب چون ظهور هر اسمى كه ظاهر مى

چنين است در اسم   هم.)اند روست كه احد را باطن واحد دانسته و از همين(است » باطن«
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اسم در طبقات مختلفى از ظهور و بطون قرار  حتى يك .)187:، ص8(» آخر«و » اول«
 قبل و اسم مافوق ي  در باطن طبقه، قبل از ظهور، هر طبقه از اسما،كلى طور  هگيرد و ب مى

  .خود استقرار دارد
د و براساس هر معنا جايگاه خاصى ن الهى معانى مختلفى داري برخى از اسما.4. 4. 2

گردد و يا به موضوعى  بودن لغات برخى اسما برمى  اين موضوع يا به مشترك لفظى. يابند مى
شود و  كه يك اسم در طبقات مختلفى ظاهر مى اين   قبل به آن اشاره شد، يعنى ي كه در نكته

ات هر طبقه به حدى تعين مختصات و ، هرچند معناى مشتركى وجود دارد،در اين طبقات
هم به معنى حاكم و » جابر «،ثالبراى م. تلقي شودزياد است كه ممكن است معناى متفاوتى 

هم به معنى داراى علم متقن و هم به معنى » حكيم«كننده است و  هم به معنى جبران
و از صفات ذات و دومى از صفات فعل » محيط«صاحب فعل مستحكم است كه اولى از توابع 

 در ،رود كار هاست كه اگر در مورد شاهد ذات خود بودن ب» شهيد«مثال ديگر اسم . باشد مى
گيرد و اگر مراد مشهود و آشكار بودن او جل   اول قرار مىيسطوح باالى اسما و از اسما

 ى بودن مورداخواهد بود و اگر شاهد عوالم و ماسو» محيط« مستقيماً از فروع ،جالله باشد
مراد شهادت دادن به حقانيت خود و يا هم  اگر .خواهد بود» عليم« از توابع ،نظر باشد

  .ن با قرآن و معجزات ديگر باشد صفت فعل شمرده خواهد شدپيامبرا
كه خداوند ظهور اسمائش را  اينكه از جهت است بودن او جل جالله » مريد«مثال ديگر 

از جهت اگر و اما ) مشيت ذاتى ازلى(گيرد   اسما قرار مىي  قبل از همه،در ازل خواسته است
  .ز لوازم حيات خواهد بوداباشد خواستن تك تك اتفاقات و تقديرات عالم 

كه در نزول   چنان  هم اصوالً.گردد ترى مى  اين نكته باعث طرح مبحث مهم،در واقع
 در تنزل و ظهور و ، تدريج و تشكيك وجود دارد، نمود وجود،وجود يا به قول اهل عرفان

ت  حيات، علم، اراده، قدر، نور.ن صفات اين حقيقت مطلق هم تنزل تشكيكى مطرح استتعي
 كمال ذاتى است و در ، در يك مرتبه»علم« ،يابند و رحمت و غيره به تدريج نزول مى

 ذات ي  علم فعلى است كه از معيت قيوميه، سومي ل اسمائى و در مرحلها ديگر كمي مرحله
نيز  »رحمان« .)429و436: ، صص4(و ) 269و70:، صص10( شود ميالهى با مخلوقات ناشى 

 فيض وجود و نفس رحمانى و در ي راى ذات به اعتبار اراده اسمى است ب،در يك رتبه
 اسمى است براى عطوفتى كلى كه تحت آن ،كه خواهد آمد چنان ،تر ينيپا ي مرتبه

ى در قالب فعل ي يك رحمت جز،گيرند و به اعتبار سوم اى از صفات لطف قرار مى مجموعه
شود و به لوح محفوظ،  مى كه از تقدير جمعى و كلى شروع »تقدير«چنين  هم. خاص است

. يابد  نزول مىجزيينهايت تا تقديرات در ، تقدير در شب قدر و )بداء(لوح محو و اثبات 
 و مقيد است كه جزييقدرى  ه ب،رسد  وقتى به افراد بشر مى،در تنزالت خودنيز  »اراده«

ت و ى حقيقيه اس ابتدا وحدت حقههم  »وحدت« .كنند برخى در اصل وجود آن ترديد مى
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رسد كه اعتبارى است و با كثرت   به وحدت عددى مىدر نهايت طليه و ي سپس وحدت حقه
هاى  تر و به شاخه  به اسامى نازل،يابند  چند اسم اصلى وقتى نزول مى، پس در واقع؛ناسازگار

 :فرمايد كه مى  چنان.دن منتهى گردجزيي ى كامالًي به اسمادر نهايتگردند تا  ريزترى بدل مى
و در ادعيه وارد است كه ) 64/الواقعه(» نحنُ الزّارعون«و ) 43/النجم(» اَضحك و اَبكىهو «
 و شخصى جزييكه به مواردى بسيار » يا كاشف ضّر ايوب«، »يا راد يوسف على يعقوب«

  .اشاره دارد
ند، براى ا  الهيي صفت همه يا گروه بزرگى از اسما،برخى از صفات، در واقع. 5. 4. 2
» واحد« است و يا عنى خالى از عيب بودن تك تك اسمابودن خداوند به م» قدوس« ،مثال

  .فردند به شود كه تك تكشان از جهت معنا منحصر بودن شامل تمام اسما مى
 ، در هر اسمى،الدين عربى و ديگران از اهل عرفان تصريح دارند كه محى چنان. 6. 4. 2
 چون ذات الهى ؛ موجودند، ظاهر يا باطنر و د اسما به نحوى اجمالى يا تفصيلىي همه
 سلطان وجود .تواند غالب باشد  هرچند اثر يك يا چند اسم مى،جا و با هر اسمى هست همه

  .»من عال فى دنّوه و دنى فى علّوه يأ«)101:،ص1،ج1( تمام صفات با اويند ،هركجا خيمه زد
 ، مختلفيارض آثار اسما اين است كه در تع،امر ديگرى كه بايد مالحظه شود .7. 4. 2

مثال روشن و كلى اين مورد، تعارض رحمت و غضب و . كدام حاكم بر ديگرى خواهد بود
نهفته شود حتى در باطن قهر و انتقام هم رحمت  گرفتن رحمت است كه باعث مى  پيشى
و » فاصل«با » واصل«، »قاصم«با » جابر«، »نافع«با » ضار«، »مميت«با » محيى«. باشد

و » حكيم«ى مثل ي كه در امثال اين موارد، اسمادارندتعارض  ،ظاهردر » مذل« با »معزّ«
  .نمايند ى را مشخص مىيحكم نها» عادل«و » مقسط«

 است »عدالت« آن ي  مثال ساده؛ اثر چند اسم باشدي تواند نتيجه يك اسم مى .8. 4. 2
 و »قدرت«، »اريتقه« ي  نتيجه»انتقام« است و »جمال« و »جالل« تركيب ي كه نتيجه

ها  رسد و به آن  به ظهور مى»رحيم« و »محصى« ،»مدبر« كه با كمك »رازقيت« و »عدالت«
ها  توانند مظاهر آن گويند كه فرشتگان يا مخلوقات ديگرى مى سدنه يا اعوان يا موكالن مى

  .باشند
 هر  هرچند در.وجود بيايد ه جديدى بي اسما،از تركيب چند اسمممكن است . 9. 4. 2

 هر موجودى با يك اسم خاص كه اثر غالب را دارد ، اسامى هستي  اثر همه،موجودى
در ادعيه و . دن الهى از جهت تعداد هيچ محدوديتى نداريشود و در نهايت اسما شناخته مى

شود كه طبعاً اثر هر كدام   الهى مشاهده مىي تركيبات متعددى از اسما،آيات قرآن كريم
و ) 158/بقره (»شاكر عليم«با ) 261/بقره (»واسع عليم«كه اثر فعل  چنان ؛متفاوت خواهد بود

در اين اسامي تركيبي،  .متفاوت است) 78/نمل (»عزيز عليم«و ) 6/نمل (»حكيم عليم«يا 
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عليم «طور   همين.كند را مشخص مى  علمى نامحدود آني اسم اول پايه و اسم دوم حيطه
متفاوت ) 25/حجر (»حكيم عليم«و حتى ) 54/روم (»عليم قدير«با ) 106/توبه (»حكيم

 و  عيب ى است كه بنا دارد كارى را از روى علم با استحكام كامل و بىي اولى فعل دانا؛باشد مى
 ،ى است كه قادر بر انجام هر كارى است و در مورد سومينقص انجام دهد و دومى فعل دانا

 دار ت و تكيه و تأكيد بر حكيمانه و هدف كه با علم كامل توأم اسمراد استاى  فعل حكيمانه
  .بودن فعل است

 بايد قابليت ظهور در سطحى خاص و ،كه براى ظهور هر اسمى  آخر ايني نكته. 10. 4. 2
 و وجود داشته باشدهاى ذاتى  بر اساس شرايط و نيازمنديآن آمادگى و استعداد براى تحقق 

كه كل   چنان، حضور تابع احاطه است.اين همان نظم منطقى ذاتى موجود ميان اسما است
بخشد و   پس يا از كرم مى؛اجتماع و ارتفاع نقيضين محال و تر است هميشه از جز بزرگ

رى منطقاً پ  و نهايت»صمديت« .كشد كند و انتقام مى دهد و يا از عدل حساب مى پاداش مى
 »قادر« بودن و »باطن« ي  علو و با خبر بودن الزمهي  الزمه»قاهريت« ؛نيازى است مستلزم بى
  .)جز فقهر و بطن فيا من علَّ( مالكيت است ي بودن الزمه
  

  ها  الهى به ترتيب ظهور آنيتفاصيل اسما. 3
   هو، اهللا:  شروع ظهور. 1. 3

   ،چه نگارنده بر آن است و اصل آن با كلمات اهل حكمت و عرفان هماهنگ است و اما آن    
بطون و كنه ذات الهى : باشد  به اين قرار مى،ات و توضيحاتى در فروع و تقسيميها با تفاوت

ندارد و غيب مطلق )  عام و خاصىتعين( اسم و رسمى ،كه هيچ تعينى داشته باشد قبل از آن
 و طور مطلق  هاسمى است براى اشاره به وجود ذات الهى ب» او«به معنى » هو« و اما ؛است

 مرجع اين .صورت البشرط مقسمى هبني يعبدون هيچ لحاظى، حتى همين عدم لحاظ، 
 جا است، آن» له«در » ه« همان مرجع ضمير  است،آمده» قل هو اهللا احد«كه در   چنان،»هو«

بگو اهللا را : قل ادعوا اهللا او ادعوا الرحمن ايا ماتدعوا فله االسماء الحسنى«: فرمايد كه مى
  زيرا.»هاى نيكو از آن اوست  اسمي همه ،بخوانيد يا رحمن را بخوانيد كه هر كدام را بخوانيد

 و وضوح تعينتوان توجه نمود كه نوعى   نوعى توجه است و تنها به چيزى مى،دعا و خواندن
.  ذاتيه استي  اشاره دارد كه عين وحدت حقيقهتعينبه همان » او«پس اين . داشته باشد

شود و   كثرت يا هر چيز ديگرى تصور نمى،وحدتى غير عددى به اين معنى كه در قبال آن
 و طبعاً اين ؛توان ياد كرد  هم مى»رحمن« يا »اهللا«باشد كه از آن به   ذات مىتعيناولين 

 پس غيب الغيوبى كه .داشت عقلى ي توجه و اشارهشود بدان  مي دارد و تعينمرحله نوعى 
قرار » اهللا« بعد ي مرحلهدر و ) 68 :، ص12( هيچ اسمى و رسمى ندارد اين مرتبه نيست
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ن اي تفاوت .صورت البشرط قسمى نسبت به صفات هگيرد كه اسم است براى وجود ذات ب مى
ترى   بيشتعين فقط در اين است كه البشرطى در آن لحاظ شده است و ، قبلي با مرحله

. اى كه برزخ بين احديت و واحديت است  اين اسمى است براى وجود با وحدت مطلقه.دارد
اين اسم . شود  اما صفت اسمى ديگر واقع نمى،شوند  صفات به اين اسم نسبت داده مىي همه

 يعنى هم ؛)337-332 : صص،14(باطن دو قوس وحدت و كثرت و مقام قاب قوسين است
قل هو اهللا «كه در  شرط الى صفات است، چنان هتوان به آن نسبت داد كه ب احديت را مى

بسم اهللا «كه در  ، چنان»رحيم«و » رحمن«يگر الهى را مثل آمده است و هم صفات د» احد
را فقط به عنوان اسمى براى مورد ندا  توان آن  مىچنين هم ؛مذكور گشته» الرحمن الرحيم

صفات لحاظ  اخير،  در صورت.شود گفته مى» يا اهللا«كه  جا قرار دادن خداوند قرار داد، آن
 متناسب است  كامالً»اهللا« ي  لغوى كلمهي يشهيد كه اين مطلب با ريدقت فرما. نشده است

 »اله«رَ باشد يا از  به معنى تَحي»اَله« باشد و چه از »لجأ« و »ليِهفَزِغَ ا« معناى به» اَله«چه از 
اسم . »ولع الَيه« به معنى »ولَه«يا از و  »احتَجب« به معناى »الَه« يا از ،»ارتَفَع«به معنى 

است كه غير از تعين به احديت » حقيقة الحقايق«و » حضرت احدية الجمع«مان  ه»اهللا«
باشد و مظهر اين البشرط قسمى همان صادر اول يا وجود منبسط و يا وجود مطلق و  مى

كار  ه ب»اهللا«را بارها معادل   كه قرآن آن،»رحمن«اما . حقيقت محمديه و انسان كامل است
معنى » ذات موجب فيضان وجود« است كه به »اهللا«رديف  هم در صورتى معادل يا ،برد مى
ت ذاتى و رحمت عامه موجب فيضان وجود بوده  حركت حبى، محب،دانيم كه مى چنان .شود
 :، ص9 ، ج19و 133 :، ص11(وارد است » كنت كنزاً مخفياً«در امثال كه  طور همان ،است
 تنها .)156/اعراف(» برگرفته چيز را در  رحمت من همه«و كالم الهى است كه ) 193

برگرفته وجود است و جهان با نفس رحمن زنده و استوار  چيز را در  همه،كه در عالم چيزى
 برحمانّيته فصار ييا من استَو«است كه ) ع(على  ابن   امام حسيني در دعاى عرفه. است

كه با  اى آن«: » االستَواءيا من تَجلى بكمال بهائه فتحقَّقَت عظَمتُه... العرش غيباً فى ذاته
ى و يكه با كمال زيبا اى آن... كه عرش در ذاتش پنهان گرديد رحمانيتش احاطه يافت تا آن

 رحمانيتى كه موجب بنابراين .»كه عظمتش استوا را تحقق بخشيد ى تجلى كرد تا آنيروشنا
حمديه ن جهت است كه حقيقت مهمياز . استوا است موجب تجلى عظمت و كمال بها است

  . للعالمين ناميده شده استةرحم در اين جهان ، است»اهللا«كه مظهر اسم 
گيرد كه اسم مبارك اول  در اين طبقه قرار مى» االرباب رب«و » سيدالسادات«چنين  هم

داللت دارد و اسم مبارك دوم اشاره  نزول ي به سرورى خداوند نسبت به مادون در سلسله
طبقه با اهللا خواهد  وس صعود و اداره و باال بردن مخلوقات و هم به پروردگارى مطلق در قدارد
  .بود
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 و هشد ترجمه » خدا«يا » پروردگار«يا » معبود « است و معموالً»اهللا«ريشه با  هم» اله«
» اهللا« توسع معناى آن نسبت به سبب هقرآن كريم ب. گيرد  قرار مى»واحد«رديف  هم
 :فرمايد يا بارها مى) 171/النساء(» انما اهللا اله واحد«، )22/نحل(» الهكم اله واحد«: فرمايد مى

  . وحدت اين اله و وحدت الوهيت اهللا تأكيد شودبر كه » ال اله اال هو«
   جميل  واحد، واحد، صمد، حق، نور، جليل. 2. 3

 و اعتبار براى همان وحدت مطلقه تعين و دو نوع »اهللا«هر دو از توابع » واحد«و » احد«    
ها و اضافات به   صفات و نسبتي با عدم لحاظ همه» يگانه«اولى كه   تفاوت   با اين ؛ستنده
خصوص صفات ذاتى مثل حيات به ( صفات است ي با لحاظ همه» وجود يكتا« و دومى »اهللا«

 اسم و علَم براى هويت »اهللا« البته اين ترتيب بنابراين است كه مراد از .)علم و قدرت و اراده
رديف   هم»واحد« با »اهللا« ، كه در اين صورت،باشد نه اسمى براى مجموع صفات الهىمطلقه 

شرط عدم صفات  هيعنى ب، ال شرط ه هم به معناى حقيقت وجود مأخوذ ب»اَحد«خواهد بود و 
ط رصورت البش ه به معناى وجود من حيث هو ب»احد« اگر گرنه گردد؛ و ميكماليه ممتاز 
  .معنا خواهد بود  هم»اهللا« با - است»احد«يگر  كه معناى د-قسمى باشد

 مأخوذ . معناى سومى هم دارد و آن حقيقت وجود است، در عرف اهل عرفان»احد«
واحديت  «ي  كه به آن مرتبه،ها به نحو توحد و اندماج بدون تميز بشرط الكماالت و ثبوت آن

ه در كنار احد مذكور يعنى همين واحديت ك(شود  ه مىتهم گف» واحديت اجمالى«و » اولى
 هم از احدى الذات و اَحدى المعنى ت جالب توجه است كه در احدي.)29:، ص16) (گرديد

 مالحظه وحيد اصول كافىـالتكه در كتاب  انـان آمده است، چنـداوند سخن به ميـبودن خ
  .يديفرما مى

» سيد«وتى در لحاظ و  با اندك تفا،هم تقريباً همين معناى يكتا را دارند» وتر«و » فرد«
 اما يك ، مادوني، به معناى سرور و پروردگار نسبت به اسماندا هم در همين طبقه» رب«و 

تواند خاص باشد كه در تربيت يك نوع  اين رب مى. مرتبه بعد از سيدالسادات و رب االرباب
. است »الربابرب ا« خواهد بود كه »اهللا«يا فردى از آن نوع اثر خاص دارد و جامع اين ارباب 

  . اسمى نيستيو اَحد به معناى وجود به شرط النسبت به صفات، مبدأ انتشا
كه قرآن   چنان، را هم بايد از لوازم اسم اهللا شمرد»صمديت«رسد كه  چنين به نظر مى

، بالفاصله صمديت را به اهللا نسبت »احديت« توحيد، پس از نسبت دادن ي كريم در سوره
اى دارد و  در احاديث جايگاه ويژهاست، نيازى الهى  رى و بىايت پ نهكه صمديت .دهد مى

 كه همه ،»لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً«شود   مذكور مالحظه مىي كه در سوره چنان
» يا صمداً بالعيب«نيز كه  در دعاى جوشن كبير . پس از صمديت آمده است،اند صفات سلبيه

 ى ماننديو اسما» سبحان«و » قدوس« سلبيه مثل يسمااست كه  ابه اين معنا ،وارد است
  .گردند ند به اين صفت برمىا  دال بر رفع نقص و عيب،كه در واقع» صادق«و  »امين«، »غنى«



96 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

كه ،   ديگر هم معناى آني و اسما»واحديت« ي واسطه هاين مرحله از ظهور و تجلى ب
سبت صدور با مراتب بعدى  ايجاد ني مجمع صفات است و مشتمل بر كثرت نسبى، واسطه

  . شود كه كثرت بيشترى دارند مى
حق به . اند  پردامنهيگيرند كه هر دو از اسما قرار مى» نور«و » حق« بعد، ي در طبقه

كه در برخى از   هم» موجود«و يا » كائن«كه » نهايت كامل و ثابت موجودى بى«معنى 
يعنى وجود و . سه كرد و معادل دانستتوان با آن مقاي احاديث به خداوند اطالق شده را مى

 با ، نور چون بذاته ظاهر است.»ظاهر بودن اين وجود كامل است« اما نور ؛ندا حق مساوى هم
 يعنى با علم ذات به صفات خود هماهنگ است و چون مظهر غير ،ظهور صفات براى ذات

ر از نور و وجود  يعنى هر مقدا.باشد است با علم به مخلوقات كه علم فعلى است همراه مى
 همين نور .تر خواهد بود تر است و هر كجا كمتر باشد خفا بيش شديدتر باشد ظهور بيش

خاطر احاطه و  هبديگر  از طرفى ،سازد موجودات را از ظلمت عدم خارج مىاز طرفي است كه 
 . خواهد بودنيزكه ظهور ديگر موجودات به آن است حاوى نهايت قدرت  قاهريت آن و اين

 خود را ظاهر ي مجموعه هر طور بخواهد موجودات و مظاهر زيرجا كه  چنين از آن هم
 ياز اسما» حق«مثل » نور«يد كه يفرما پس مالحظه مى.  حاوى نهايت اراده است،كند مى
 نورى كه زنده و زنده كننده است و حيات .باشد يسه و داراى كماالت الزم براى حيات مىير
  كه، پس حيات. تعين كمترى دارد،ا نسبت به مفهوم حياتـ ام،هاى آن است شعاعرآمده ـب

  .ترين صفات ذاتى است، از نتايج آن خواهد بود  آن از مهم،در سطح متعالى
روشن است كه حيات خداوند نبايد عين حيات  ى دارد؟يو اما حيات در خداوند چه معنا

خداوند جل و عال شخصى .  باشدها  مباين با حيات آنمخلوقاتش باشد و از طرفى نبايد كامالً
چه ما از حيات   آن،طوركلى هب.  و چيزى كه علم و اراده و قدرت داردئزنده است نه ش

عنوان  به در كنار و ، ذاتىيكه در بيان اسما چنان( تنها علم و اراده و قدرت نيست ،فهميم مى
ى، يى، شنواياحساس، بينااى از انگيزش،   بلكه نحوه؛)گيرد قسيم علم و قدرت و اراده قرار مى

 ي خشم، مسرت، ابتهاج، لطافت، شادابى و امثال آن است و واقعيت اين است كه از هر درجه
اى نمودى خاص   خصوصيات حياتى در هر مرحله.شود  يك نحو از حيات انتزاع مى،وجود

 هرچند از نقايص ،خود و در حد خود دارد و حيات خداوند هم مثل ديگر صفات علياى او
 از ميان كتب .باشد ها مباين نمى كلى از آن طور ه ب،ست اهمان صفات در مخلوقاتش مبرا

بخش بودن   يا نعمتيت عالم،كريم هم در معرفى خداوند فقط بر قاهر بودن  قرآن،آسمانى
ان با او توكند كه ب نحوى زنده و نزديك معرفى مى  بلكه خداوند را به؛كند خداوند تكيه نمى

كند، غضبناك  دارد، تشكر مى  او موجودى است كه دوست مى،از ديد قرآن .زندگى كرد
 بينا و شنواى ،كند ست، عين درد و رنج ما را حس مى اگيرد، هميشه با ما شود، انتقام مى مى

 او مهم براياين دردها دهد و  سوزى گوش فرا مى هاى ما با دل محسوسات است، به درد دل
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ها   اين.نمايد هاى ما را اجابت مى شود و درخواست  ملول نمىها خسته و از شنيدن آنبوده، 
وار  انسان. ست ا حيات الهى در سطح زندگى و حيات ماي تنزل يافتههاي  جلوههمه نمودها و 

 ما ي ست كه خود صفات كماليه اجا توصيف كردن خداوند در اين سطح حيات انسانى از آن
شناسيم كه البته  خداوند را با اين صفات مى ،ست و ما در اين سطح اهم ظهور صفات خدا

عال فى دنوه و « درك اصوالً.  نداردندقيدتر تر و بى منافاتى با سطوح باالتر صفات كه جامع
 مربوط به همين درك ،بودن خداوند و وحدت در كثرت و كثرت در وحدت» دان فى علوه

 در سطح همان عالم ظهور حيات الهى در هر عالمى. صفات خداوند بين تشبيه و تنزيه است
ظهور حيات به سمت بساطت ي   نحوه، هرچه باالتر رويم، صفات الهىي كند و مانند بقيه مى

 حيات ← حيات ارواح و نفوس← حيات ابدان←حيات جمادات( كند و اطالق ميل مى
هرچه به حضرت اين مراتب  .) حيات ذاتى←حيات حروف و كلمات تامات الهى ←عقول

در . رود  به سوى وحدت با ديگر صفات و فرو رفتن در كمون مى،شود ر مىت ذات نزديك
با وحدت مصداقى و كثرت مفهومى شوند و اسما   صفات انتزاع مىي  همه، واحديتي مرتبه

 علمى كه زنده است و خالق و ؛جا حياتى مطرح است كه علم و اراده دارد حضور دارند و آن
كه عين نورانيتى  حياتى؛ قادر هم هسترو   و از اينشود ا مىاى كه در هر حال اجر فعال و اراده

ست  اجا  از اين؛ جل و عال-ها همه جمع است در يكى كه يگانه است  و اين؛قاهر است و حق
 ،9( اند  كماالت وجودى گرفتهي  حيات سرمدى را مساوق وجود و حاوى همهكه برخى اصوالً

 كشف ولى خدا و كرامت ولى خدا يكى  و با رسيدن به اين مرحله است كه؛)131 :ص
دهد و ولى خدا تا چيزى  گردد و تصور خالق را نتيجه مى يعنى علم و قدرت يكى مى. شود مى

  .گردد خواهد تصور كند محقق مى را كه مى
 كثرت ،شوند و در آن مرحله  صفات انتزاع نمى اصالً،اما در احديت ذاتى و هويت مطلقه

دست هست بدون ظهور و تفكيك  د و فقط كمالى بسيط و يكمفهومى صفات هم وجود ندار
 . چون اين قدرت هنوز ظهورى ندارد،صفات، حتى صفاتى مثل حيات و علم و قدرت و غيره

را   آن)ع( درك و مشاهده و معرفت در اين سطح است كه امام على،چنين حيات و علم هم
جا غير از  حتى وحدت هم در آننمايد و  ى توحيد با نفى صفات از آن معرفى مىيكمال نها

 ،»جندى«جا عددى نيست و به قول   وحدت آن.فهميم وحدتى است كه ما در اين عالم مى
معنوى است گم و  نسبتى غيبى و حقيقتى ذاتى ،جا و با قطع نظر از ظهور آن علم هم در آن

 : ص،5( ابدي  اما به شرط تعلق به معلوم ظهور مى،در احديت ذاتى كه از ذات متمايز نيست
63(.  

شود كه مطلق كمال  اين حيات كامل در قالب دو دسته صفات جمال و جالل هويدا مى
دو قرار   ايني يات زير مجموعهي جزي اند و لذا تفصيالت اسما با همه دو دانسته را مجموع آن

  .گيرند مى
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 در ،لى اعم از ذاتى و فع، صفاتي ذكر است كه كماالت همهشايان جا اين نكته  در اين
 اسم ذات و اسم ، ذاتى و فعلى يا تقسيمى مشابهي دو دسته  و تفاوت اينوجود داردخداوند 

ظهور صفات و ) رتبى نه زمانى( تنها در تقدم ظهور صفات ذات و تأخر ،صفت و اسم فعل
 صفات خداوندند و نيز صفات فعل .افعال و در تأخر انتزاع ما در مورد صفات و افعال است

 ، كمال رازقيت، حتى اگر مرزوقى نباشد، براى مثال؛ها را از خداوند جدا دانست آنتوان  نمى
كه مقدورى   هميشه در خدا هست و خدا قادر است قبل از آناست،رحمت عامه همان كه 
 تنوعات آن و ي  الهى بدون ظهور، حقايقى معطل از تأثيرند و جهان و همهي اسما اصوالً.باشد
  .يندهاى حق و فعل او  جلوه، به وحدت وجود طبقات هستى بناي همه
 فعل ،ديگر  عبارت به .يابند كه گفته شد، صفات الهى به تدريج ظهور مى  چنان،كلى طور هب

 ظهور اسما در ي  الهى است كه از مرحلهيو خلقت در واقع ظهور تدريجى اسما خداوند
 تا شود و اصوالً شيده مى به تمام عوالم ك،تدريج و به) حدوث اسمى(شود  الهوت شروع مى

پس تفاوت فقط در .  انتزاع آن صفت هم رخ نخواهد داد،صفتى ظهور و بروزى نداشته باشد
  .شدت و ضعف اين ظهور و فعل خواهد بود

علم خداوند به خود و كماالت و در حقيقت، اين اين نكته شايان دقت فراوانى است كه 
 كه ميل ذات ،ىخاطر حركت حب هيابد و ب ى تفصيل م،اسما و صفات خود است كه به تدريج

 طبقات هستى از الهوت تا ناسوت را شكل ،به صورت و فعليت دادن به كماالت ذاتاست 
  تدريج  اما اين احاطه به؛ ذات به مادون خودي  احاطه؛ اصل آن علم فعلى احاطه است.دهد مى

 در كه  چنان،گيرد م قرار مىيابد و علم بر معلو  ظهور و فعليت مى،شود كه خلقت انجام مى
گيرد،  مى بر در را عالم تنوعات و حركات و افعال ي همه در نهايت و است وارد احاديث
  .)96/صافات( »واهللا خلقكم و ما تعملون«: فرمايد مىقرآن كه  چنان

ست كه تقسيم  ا تر آن رسد اين است كه مناسب  ديگرى كه به نظر نگارنده مىي نكته
 ه ذاتى با رياست حيات و صفات فعلى با رياست قيوميت را بي گانه هفتصفات به صفات 

م را جمال و جالل قرار دهيم اقسا يعنى اگر ؛جالل و جمال تغيير دهيمبه تقسيم صفات 
 واقعيت اين است كه مرز مشخصى بين صفات .تر و گوياتر است  چون كلى،تر است مناسب

شود كه صفات ذات نياز به   كه هرچند گفته مى به اين معنا؛ذات و صفات فعل وجود ندارد
 از فعل خداوند انتزاع داشته،خالف صفات فعل كه متعلق خارجى  همتعلق خارجى ندارند ب

گيرد و خود صفات ذاتى   نمود يافتن صفات خداوند به تدريج صورت مى،كلى رطو ه ب،شوند مى
 بر ذات  ا از جانب ما انتزاع گرديدهاند ي  و نمود يافته نحوى از كمون ذات بيرون آمده هم به

كمال (شوند   بر ذات حمل نمى اصوالً پيش از آن،در مراحلبه هر صورت، شوند و  حمل مى
ى به خلقت و مخلوق دارند و ي رو، صفات پس از ظهوري  همه.)االخالص له نفى الصفات عنه

 دانست كه باز بين توان صفات فعل  ظهور تدريجى صفات خداوند را مىي ترين مرحله خارجى
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 ،صفات فعلى و پس بين دو حالت ظهور صفات ذاتى. ترند جزييتر و برخى  ها برخى كلى آن
 مراحل ديگرى از ظهور وجود خواهد ،گيرد كه با تأثير اراده به ظهور خارجى صورت مى

  اين صفت كافي براى انتزاع كهى افعالشي زيباجدا ازيد كه جمال خداوند يدقت بفرما. داشت
 از اين جهت ؛طور است جالل الهى  و هميننياز دارد به نمود و نوعى تجلى در نهايت،، است

است كه ما بين نورانيت كه ظهورى كلى است و صفات فعل، جمال و جالل را قرار داديم و 
ها فعل خارجى منسوب   صفات تحت آنهر چنددر نظر گرفتيم كه را  صفاتى ،براى هر دسته

، »مقتدر«، »رشيد« ، ما با توجه به عالم خارج، براى مثال؛در خارج دارند نمودى ،شوند نمى
كنيم و همين صفات است   بودن خداوند را انتزاع مى»ئبه« و »لطيف« ،»حكيم«، »عظيم«

 جزيي و افعال »ضرر« و »نفع«، »شفاعت«، »رزق« ،»هدايت« در افعالى مانند ،كه در نهايت
  .يابد نمود ميديگر 

به معناى (» رحمانيت«، »بهاء«، »لطف «توان  را ميجمالساحت وصيات ترين خص مهم
هاي ساحت  ترين جلوه مهمو ) بودن از خصوصيات جمال است ظاهر(» ظهور«و ) دوم آن

برخي ديگر دانست كه علم و قدرت و » مالكيت«و » احاطه «،»تعالى«توان  را ميبراى جالل 
  .دنها قرار دار از صفات ذاتى هم در آن

كه هم ) قيوميت(ها   به پا داشتن موجودات و قوام بخشيدن به آني  اراده، طرفى ديگراز
 يعنى ؛باشد جالل مىمحتاج  هم نيازمند جمال و هم ، حيات و نوعى لطف و رحمتي الزمه

شوند   فعلى آشكار مىي اسما،كند  ظهور مىي  اما وقتى اراده،حى صاحب جمال و جالل است
  .)شود ميعدى به غير شبيه فعل الزم كه مت(

كه تحت تأثير جمال و » مريد« از اسم شود، مالحظه مىپاياني مقاله كه در نمودار  چنان
چهار دسته بزرگ از صفات فعل ايجاد ) حيات هستندي كه هر سه زيرمجموعه(جالل است

  .باشد مى» قيوميت« و »رحمانيت« ،»)فعلى(حكمت« ،»واسعيت«ها  كه سرفصل آنشود مى
 فعلى ي در ظهور اسما،كلى طور ه يعنى ب؛شوند  فعل ظاهر مىي اسما،جا به بعد از اين

 و هم علم و تقدير و قدرت كه به آيد ميجمال است الزم صفات هم لطف و رحمت كه از 
يابد و با اراده   توجه كنيد كه اين اراده قبل از ظهور فعل تحقق مى؛ندا جالل مربوطصفات 

هور و بيرون آمدن اسما از كمون ذات را اقتضا كرد متفاوت كلى و مشيت مطلقى كه اصل ظ
 ؛باشد كه حيات ثبوتاً علت اراده است و اما اثباتاً اراده علت حيات مى  ديگر اين  نكته.است

 يعنى اراده در ؛كنيم خواهيم حيات را اثبات كنيم به وجود اراده استدالل مى يعنى وقتى مى
درست است البته . باشد ن است كه حيات قابل انتزاع مىباطن حيات نهفته است و با ظهور آ

 واسطه در ثبوت و اثبات يكى است و ممكن است اين مورد هم ،كه در نوعى از براهين لمى
 بايد با اين حال، - يعنى اراده هم ثبوتاً و هم اثباتاً علت حيات تلقى شود-چنين به نظر آيد

شود  اى كه از آن ناشى مى رچند لفظاً با اراده ه،اى كه در حيات كامن است دقت كرد اراده
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 نازل شده و تنزل يافته است و عين آن ، منشعب شده و ناشى از حياتي  اراده،يكسان است
 ،شود كمال آن صفت  مبدأ هر صفتى كه ظاهر مى،كه اشاره شد  چنان. كامن نيستي اراده

 همان كمال ي يافته  جهت با تعينباشد و اين كمال از هر  نيافته مى  صورت كامن و تعين هب
 اسما هم ي  در بقيه، باالتريتر در ظهور، با اسما يني پاياين نسبت بين اسما. يكى نيست
 است و اسم باالتر علت ثبوت  اسم باالترتر علت اثبات ينيجا اسم پا  يعنى همه؛وجود دارد

 و باطن بودن با يت، با قادر مالكيت، علو با قاهريتي رابطهدر   مثالً؛باشد تر مى ينياسم پا
 كمالى ي  اولى علت ثبوت دومى و دومى علت اثبات اولى است و ظهور يافته،خبير بودن

دقت ) ( دعاى جوشن كبير؛فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عال(كامن در اولى 
 كه چرا ؛ى علت ثبوت حيات است و نه به همراه قدرت و علميپس اراده نه به تنها). كنيد

كه  حيات در كنار آن سه صفت و به عنوان امام و اصل صفات ذات شمرده شده است نه اين
)  ذاتىياز اسما(جا تكليف اراده  پس تا اين.  مجموع علم و اراده و قدرت باشدصرفاًحيات 

 احاطه الهى است ي كه زير مجموعه  جهت  از آننيز علم و توابع آن جايگاه مشخص شد و 
شد و ارتباط قدرت با جالل هم واقع  تحت  و كمال جاللي نتيجهنيز احاطه . شتآشكار گ

  .روشن است
 بلكه معنوى است و جميل ،جمال الهى جمال صورى نيست. بازگرديم به جمال و جالل

و ( محبت و توابع آن است ، رحمت، لطف، بهاء،به معناى ظهور به جذابيتنيز بودن الهى 
  .)مجذوب شدن به همين جمال استعشق به خداوند مربوط به 

 بنابراين. را نام برد» مالكيت«و » احاطه«و » تعالى«توان  مي ،»جالل«اما از نتايج 
رفيع «، »متكبر«، »مجيد«، )به معناى متعالى(» مهيمن«، »اعلى «،»عالى» «على«

، »عزيز«، »ملك«، »قائم«گيرند و   قرار مى»متعال«، و امثال آن تحت »ذوالعرش«، »الدرجات
به معناى (» مقتدر«، »قادر«، )به معنى داراى سطوت(» ذوالطّول«، »جبار«، »غالب«، »قوى«

  .»مالك«صفت و امثال آن در تحت ) قدرت بر مخلوقات بعد از خلقت
بودن از حيث زمان و مكان    حد چون كلى است، جامع بزرگى و بىنيز  الهى ي احاطه

توابع  .ندا  الهى است كه همه مربوط به علميا بزرگى از اسمي و شامل دسته شود مى
، »عليم«، »ناظر«، »حاضر«ند از ا دانست، عبارت» جامع«را معادل  توان آن كه مى» محيط«
، »باطن«، »ظاهر«، »آخر«،»اول«،»سرمد«،»عليم«،»حكيم«، )بين به معناى باريك(»لطيف«
» شهيد«و » بصير«و » سميع «.ها و امثال آن» ديموم«، »دائم«، »كبير«، »عظيم«، »قريب«

فايده خواهد   ديدن و شنيدن بدون درك و فهم بىو اصوالً(ند ا مربوط» عليم«و امثال آن به 
و امثال آن چون به علمى دقيق و خاص » هعالم الغيب و الشهاد«و » عالّم الغيوب«و ) بود

 تابع» آخر« و» يمقد«، »ازل«، »اول«. ندقرار داده شد» لطيف «ي  زيرمجموعه،اشاره دارند
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به معناى  »شهيد«روشن است كه  .هستند »آخر«تابع » خيرالوارثين« و» ابد«  وندا »سرمد«
  .است  بودن خداوند ناشى شده از ظاهر ،دهد كه به وجود خود شهادت مى آن
  نتايج جمال و جالل و اراده و حيات. 3. 3

 صفات ،اين جهت از پس؛ گيرد مى صورت او جالل و جمال تأثير تحت خداوندي  اراده
: شوند از اين اراده ناشى مى، كرد تقسيم بزرگي  دسته چهار بهها را  آنتوان   كه مى،فعل

  .)حكمت فعلى نه عملى( حكمت توسع، رحمت، قيوميت و
 اين صفت تا ،كه حيات و جمال و جالل زمينه اين اراده بوده است خاطر اين ه بچنين هم

  .شود  هستى مشاهده مىي در تمام اجزا،رش بيابدهر كجا كه هستى و وجود گست
 ، آني  قرار داد كه زير مجموعه»موسع« يا »واسع«توان  سر فصل گروه اول را مى

به معناى محو (» مميت«و حتى » محيى«، »مفصل«، »مصور«، »بديع«، »خالق«، »ىئبار«
 چه به معناى اظهار ،»متكلم«نيز گيرد و  قرار مى) اى باالتر اى از حيات و اظهار مرحله مرحله

كه در علم كالم مطرح   ىيو چه به معنا) با تشبيه خلقت خداوند به سخن گفتن(وجودات 
  .گيرد  در همين گروه قرار مى،است

 به معناى عطف توجه و اعمال مهربانى نسبت به »عام  رحمت« يا »حمانيتر«اما 
ى ي اسما،شود و در تحت آن ص مى انواع عطف توجه عام و خاي مخلوقات است كه شامل همه

، »فاتح«، »جابر«، »ودود«، »مؤمن«، »سالم«، »برّ«، »كريم«، »رحيم«، »جواد«مانند 
دقت (گيرد  قرار مى» رضوان«، »حليم«، »شافع«، »غفور«، »نصير«، »هادى«، »فتاح«

و موجب گيرد  رديف اهللا قرار مى يد كه اين رحمانيت غير از آن رحمانيتى است كه هميبفرما
  ).شود  اصل وجود مىي افاضه
به معناى (، »مجيب«، »وكيل«، »كفيل«، »رازق«، »ولى«، »مقيم«شامل نيز  »قيوميت«

به معنى  (»ذوالطول«) هاى ذاتى  درخواستي كننده   نيازها و اجابتي كننده  كلى برطرف
جساد موجودات را  حقايق و رقايق و ارواح و اي كه قوام همهشود  ميو امثال آن ) بخش  نعمت

  .كنند تأمين مى
كلى به تقدير و مجازات اعمال در قوس  طور ه افعال خداوند كه بيگروه بزرگى از اسما

، »مقدم«، »مقدر«، »مدبر« مثل ؛گيرد قرار مى) در عمل (»حكيم« تحت ،ندا صعود مربوط
 شامل »مقسط« يا »عادل« كه خود ،و امثال آن» العدل حكم«، »مقسط«، »عادل«، »مؤخّر«

و » مميت«، »مضل«، »منتقم«، »مانع«، »ضار«، »شاكر«، »حسيب«، »ديان«ى مانند ياسما
  .و امثال آن است) تر در ظهورى باالتر ينيبه معنى محو ظهورى پا (»مفنى«

 خداوند هم »قهاريت«يد كه هرچند امثال منتقم و ضار و مانع به يفرما دقت مى
 اثر »جليل« مريد بودن خداوند قرار داديم كه از ترا تحها  كه آن جا  از آن،ندا مربوط

جا مقصود  در اين.  مقصود حاصل است،پذيرد و از خصوصيات جليل هم قهاريت است مي
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 از مجراى ،دهند خاص ما اين است كه امثال اين اسامى هر چند از قهر خداوند خبر مى
  .كند مشيت الهى، حكمت و عدل خداوند عبور مى

  ستأثر چيست؟اسم م. 4. 3
اسم متأثر اسمى است كه خداوند براى خود نگه داشته است و در جهان و در وجود ما 

هايمان خواهد بود نه   سخن از نادانسته،صحبت كردن از آنبنابراين  ؛ظاهر نشده است
گاه محاط مخلوقات خود نخواهد بود و درك ما از او  ها و طبيعى است كه خداوند هيچ دانسته

 اين ميزان  كهتر  وجودى خودمان و ميزان مظهريت ما از او خواهد بود نه بيشي در حد سعه
شايد اين اسم مكنون همان اسم مخزون مكنون . محدود نسبتى با نامحدودى خداوند ندارد

هاى آن است و شايد اين اسم مكنون همين   حجاب»تعالى« و »تبارك« و »اهللا«باشد كه 
 به عجز خود از معرفت او در نهايتشود هر انسانى  مىمكنونيت خداوند باشد كه باعث 

 .)9/احقاف(» و ما ادرى ما يفعل بى والبكم» «ما عرفناك حق معرفتك «:اعتراف كند
ال اعلم ما فى و  «:فرمود) ع(گاه كه حضرت عيسي آن: فرمود) ص(پيامبر اكرمچنين  هم

وان از همان قسمت ت ذعان به همين مطلب است و بداء را مىا) 116/مائده(» نفسك
  . ذات الهى ناشى دانست و اهللا اعلمي ناشناخته

 حسناى الهى و نظام و منطق ي تابع اسما،كه نظام احسن موجود در جهان نتيجه اين
 ابتدا به نحو كمون و ، ازلى الهى براى ظهور صفاتي ست و با اراده اها حاكم بر روابط بين آن

به آن اشاره دارد و » هو«ه معناى جامعش نمود آن است و  ب»اهللا«در نزد او نمودار گرديد كه 
 از آن منشعب »واحديت« و »احديت« صفات دو صفت ي با لحاظ عدم صفات و لحاظ همه

 سپس نور وجود تابيدن گرفت و . جامع خصوصيات سلبى آن است»صمديت«شوند و  مى
 صفات ياى اسما در الهوت معن،حيات و جمال و جالل كه حاوى صفات علياى الهى بود

 وجود بسط ،ند جارى ساختا آشكار شد و سپس اراده صفات فعل را كه حاوى جمال و جالل
  .يافت و قوام آن و عود به اصلش با رحمت و حكمت تأمين گرديد
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