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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  39، شماره مسلسل 4931 بهار، هفتمسال 

 

 
 عارفان مسلمان منشأ کثرت اسماء الهی در تفسیر

 
 
 

 1/9/31تاريخ تأييد:       41/41/39تاريخ دريافت: 

 *سیدقوام الدین حسینی سیاهکلرودی

 
حا  و  همۀ اسماء نیکو از آنِ خدای تعالی است. اسماء الهی وسااط  یای    

طای هستی راه طایته است. چگونگی ظهور کثارا   ااند که در زومنشأ همۀ کثراتی
اسمائی از هستیِ صرف و مح  وجود و تبیین عینیّت صااا  ااا تا  حا  از    

شناسای  ترطن مسائل عریانی است. در اطن نوشتار، پا  از اشااره ااه هوناه    ژرف
عینیّات صااا  ااا     یری ازاسماء و صاا  و تأخّر اسماء الهی از مقام تا ، تاسا 

اناد، ایاان   هاطی که عاریان در تحلیل کثر  اسامائی پیماوده   تا  ارائه شده و راه
شده است. تحلیل عقلی از کثر  اسماء، اازهشت کثار  اساماء ااه علات تاتای      

ح ، اازهرداندن  کثر  اسامائی ااه متعلقاا  و آ اار اساماء، و تحلیال کثار         
هار راهی هستند که عاریاان اارای تحلیال    اسمائی اه کثر  شهودی و سلوکی چ

هاا در جاای    اند. در نگاه نوطسنده، هار طاا از اطان راه   منشأ کثر  اسماء پیموده
 خود پاسخی درست اه آن پرسش است. 

 

کثار   واحادطّت، احادطّت، حقیقات ییبیّاه،     ، مطلقه وحد  واژگان کلیدی:

 . تا اات صاا  عینیّکثر  شهودی، اسماء الهی، کثر  سلوکی، 

                                                 
 .قم امام صادقعلوم اسالمی هیئت علمی پژوهشگاه عضو  *
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 مقدمه

ترطن مسائلی که تهن عاریان را ااه خاود مشا وا داشاته و ااه      طکی از ژرف

، چگونگی صدور کثارا  از وحاد    است تکاپو و تالش ارای تبیین آن واداشته

هستی راه طایته است، اا اطان تاااو     سراسررمز و راز آن در ۀاست. کثر  اا هم

و در مراتاب   اسات.  نکه در مراتب اااتتر وحاد  سایطره دارد و کثار  پنهاا     

ارای ظهور هساتی و   است و، اا اطن حاا، تر، کثر  آشکار و وحد  پنهان پاطین

اروز کمات  الهی در زواطای هستی هرطزی از آن نیسات. اساماء الهای وسااط       

 طایته است.ند که در هستی راهاکثراتی ۀهم أیی  ح  و منش

از  خواناده شاده اسات    ان اسماء و صاا  یراو ااخدای تعالی  ،متون دطنیدر 

اساماء   ۀند و هما هیر اشر قرار نمی ۀنگاه قرآن کرطت، اسماء الهی در حصار اندطش

رواطاتی نیز که اساماء الهای را    ؛(651-8/653: 4141 )طباطبایی، او است نیکو از آنِ

ارخای رواطاا  تاا     ؛(631 همان:)اند درصدد حصر اسماء ح  نیستند شماره کرده

دعای جوشن کبیر  (441/ 4: 4141 )کلینی،اند.ای تعالی ارشمردهاست ارای خد 633

خدای متعاا را اا هزاروطا است نام ارده است و ارخی رواطا  از چهارهزار است 

 .(4145/ 1: 4145جمهور، أبی)ابن اندارای خدای تعالی سخن هاته

کثارا  عاالت خلا      ۀعاریان در صحف عریانی کثر  اسماء الهی را منشأ هم

پا  از تقسایت صااا  خادای      ،شرح فصوص الحکم   ۀدانند. قیصری در مقدم یم

تعالی اه صاا   بوتی و سلبی و تقسیت صاا   بوتی اه صاا  حقیقای محا ،   

  یرماطد  اضایی مح  و حقیقی دارای اضایه، می

الوهیم    ۀکم  ررب م  این صفات چیزی جز تجلیات ذات الهی حسب مراتبی 

شیدد  نیسیت و   وصف میی  «عماء»در زبان شریعت به گیرد و  میآنها را فرا ۀهم

ای اسیت  این کثرت اسمائی نخستین کثرتی است که در هستی رخ نمیدد و ریرد   
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 (44: 1731)قیصری   1ت ذات و مظاهر آفرینش.بین مقام احدیّ

  نوشتدر اطن موضوع  مصباح الهدایةامام خمینی)قدس سره( در کتاب 

همین کثرت اسیمائی و صیفاتی اسیت     نخستین کثرتی که در هستی رخ نمدد

الهیی در صیدرت    ۀخلیف  ت جمعی با ظهیدر  که در حضرت علمی و مقام واحدیّ

هیر   ۀریش  نات اسمائی و ردشیدن لباس کثرات و صفات ریدا شد. این کثیرت  تعیّ

 اصلی تفاوت مراتب هستی در دو ۀریشکثرتی است که در هستی  وجدد یافت و 

 (11: 1744  خمینی ]امام[) 2عالم است.

از اطنجا  ،سازد پرسشی که پاسخ را ارای اندطشمندان در معارف الهی دشوار می

رف و از هر هونه کثر  وجودی و ماهومی شود که تا  ح  وحد  صِ آیاز می

اطن، کثرا  اسمائی چگونه از وحد  مح  ظاهر هشاته   وجود اا ؛اه دور است

ا در زواطای هستی رقات زده  ثر  تو در تو رکو اا ظهورش، اطن همه هوناهونی و 

نیستند و مصداق خاارجی   امسمّهمان، اسمائی ای ای ،است؟ اسماء و صاا  ح 

ااا   .طاااد  ر مااهیت اسماء الهی اه تا  راه مای د و تکثّتعدّ. از اطن روست که نددار

هردناد؟ ااه    از تا  اسی  الهی انتازاع مای   یراواناطن، چگونه اطن مااهیت وجود 

؟ آطا اساماء  هیرد اسماء الهی از کجا رطشه می یراوانی ،  تا سخن آخر، اا وحد

                                                 
و ليست الّا تجليات ذاته تعالى بحسب مراتبه التي تجمعها مرتبة األلوهيةة المععوتةة بلسةا     .  1

الوجود و برزخ بين الحضرة األحديةة الااتيةة و بةين     ياول كثرة وقعت ف ي، و ه«العماء»الشرع ب 

 .المظاهر الخلقية

هاه الكثرة االسمائيّة و الصفاتيّة في الحضةرة العلميّةة و    يل تكثّر وقع في دار الوجود، هأوّ.  2

مقام الواحديّة الجمعيّة بظهور الخليفة اإللهيّة في صور التعيّعات االسمائيّة و تلبّسه بلباس الكثةرات و  

، و أصةل أصةول   العةين  يمبدأ مبادئ كلّ كثرة وقعت فة  ياكتسائه بكسوة الصفات. و هاه الكثرة ه

 .االختالف لمراتب الوجود في الدارين
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اناد و از تعینّاا    تا  حا   ۀو صاا  اا تا  ح  عینیّت دارند طا متأخر از مرتبا 

 1آطند؟  شمارمیتا  اه

هما( معتقد اه عینیّت صااا  ااا   قدس سرصدرالمتألّهین و حاجى سبزوارى )

ند که اسماء و صاا  حقیقای،  اود اند و ار آنطکدطگر و اا تا  مقدس ح  شده

وجود واحد موجودند. ااه ساخن دطگار، انتازاع      اهرچه دارای مااهیت متعددند، ا

شامارند. صادرالمتألّهین )قادس ساره(      د از تا  واحد را جااطز مای  مااهیت متعدّ

 نوطسد   عینیّت صاا  اا تا  می ۀدراار
لمتکثیر  الکمالییة   بل الحق فی معنی کدن صفاته عین ذاته ان هذ  الصفات ا -

 (4/141: 1191  شیرازی یند)صدرال. کلها مدجدد  بدجدد الذات االحدیة

  می  ان  العالم الربدبی من جهة المعانی االسمائیة و الصفات عالم عظیم جداً -

  (4/143: همان) .کل ما فیه مدجدد بدجدد واحد بیسط من کل وجه

                                                 
حسینی طهرانی )ره( در مناظراتش با عالمه طباطبایی )قدس سره( در کتاب مهر عالمه .  1

 آیا انتزاع مفاهیم متكثّره از ذات اقدس حقّ جلَّ و عَال ممكن»نویسد:  باره میتابان در این

است؟ و اگر ممكن نیست کیفیّت پیدایش اسماء  به چه اعتبار و عنایتى ،ست؟ اگر ممكن استا

و صفات حضرت حقّ جلّ و عزّ چگونه بوده است؟ و آیا اسماء و صفات که مفاهیمى هستند 

باشند، با ذات اقدس حقّ معیّت و عینیّت دارند، یا  که بدون شكّ داراى منطبَقٌ عَلیْه خارجى مى

دانیم  گردند؟ چون مى تعیّنات ذات محسوب مىمتأخّره از ذات بوده، و جزء  ۀآنكه آنها در مرتب

 علّت آنكه مصداقه ب ،انتزاع مفاهیم کثیره از ذات واحد بسیط من جمیع الجهات محال است

و بنابراین، تعدّد مفاهیم بالمالزمه موجب تعدّد مصادیق  ،هویّت و خارجیّت مفهوم است

ثیرى انتزاع شوند و حال آنكه چگونه متصوّر است از مصداق واحد، مفاهیم ک ،پس ،گردد مى

 (211: 1221، حسینی طهرانی)« مصداق همان هویّت خارجیّه مفهوم است؟
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  1. داند ر از تا  میمتأخّ ۀد را در مرتب، انتزاع صاا  متعدّوی اا اطن حاا

از وحد  طا تباطن حقیقات   پرسش حاجی سبزواری)ره( در شرح منظومه، در

 ۀتزما »نوطساد    پذطرد و در استدتا ار آن می وجود، تباطن حقیقت وجود را نمی

پذطرش اطن تاسیر در حقیقت وجود اطن است که ماهوم وجاود از حقااطقی کاه    

 اطن ساخن در  2 «ند انتزاع شود و اطن محاا است.اشتراکی اا همه ندار ۀهیچ نقط

 ،شمارد ولای  تباطن جاطز نمی جهت، انتزاع ماهوم واحد را از حقاط  متباطن از وی

جااطز  را د از تا  واحد اه عک  آن، در احث از صاا  ح ، انتزاع مااهیت متعدّ

                                                 
الح لک ا  مععاه »نويسد:  ه( در مععای عيعيّت صفات با ذات ميقدس سر) صدرالمتألّهين.  1

ته...بل هاا ليس كما سبق الي االوهام ا  هاه الحياة، و العلم و القدرة الفائضة علي االشياء عين ذا

الوجود بما هو وجود معفي التعيعات و المفهومات كلها. فلم يبق فيه صفة و ال موصوف و ال اسم و 

ال مسمي و ال ماهية و ال مفهوم اال الاات فقط، و لكن كونها عين الاات عبارة عن كونها بحيث 

العتبار يتحقق صفة و يصدق عليها لااتها هاه المعاني المتكثره من دو  قيام صفة به و في هاه ا

 (6/111: 1891، شيرازی يند)صدرال.« موصوف و علم و عالم و قدرة و قادر

2 . 

  مما لها توحد ما لم يقع   أل  مععى واحدا ال يعتزع

أل  مععى واحدا ال يعتزع مما أی من أشياء لها توحد   باطل  لدی زاهق  و هو أی هاا الماهب»

أنه لو انتزع مفهوم واحد من أشياء متخالفة بما هي متخالفة بال جهة  .بيا  ذلک لم يقع -إبهامية -ما

وحدة هي بالحقيقة مصداقه لكا  الواحد كثيرا و التالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله. بيا  المالزمة 

« أنه حيعئا يكو  المصداق و المحكي ععه بالک المفهوم الواحد تلک الجهات الكثيرة المكثرة.

)ره(، پس از اين شرح بر آ  بيت، تصريح مي كعد كه صدرالمتألهين در اسفار و حاجي سبزواری 

هايش اين حكم، يععي جايز نبود  انتزاع مفهوم واحد از حقايق متباين، مبدء و معاد و ديگر كتاب

 (111/ 2 : 1738شمارد. )سبزواری،  را از فطريات انسا  مي



 

 

 

 
 

 
 

  عارفان مسلمان منشأ کثرت اسماء الهی در تفسیر

 

 

 

 

 

 

 

36 

شامارد. حااجی سابزواری)ره( در شارح      و آن را مبنای عینیّت صاا  اا تا  می

  ایت

 یی الذا  یالتکثیر یی ما انتزعا   ت ارجعن و وحدنها جمعا

 ،شوند کثر  در مااهیمی است که از وجود ح  تعالی انتزاع می»آورده است  

و ضرری ااه   او جاطز است ۀانتزاع مااهیت یراوان از تا  طگانو  .نه در ح  تعالی

/ 6 : 4611 بزواری،)س   1«.طاااد  رساند و کثر  اه تا  ح  راه نمی وحد  ح  نمی

541) 

 -کمپاانی  -این حاج سیداحمد کراالطی و حاج شیخ محمد حساین اصااهانی  

 عطار نیشااوری  « منط  الطیر»تاسیر دو ایت زطر از دطوان  در)قدس سرهما( 

 اا عزّ خود مست رق استاااکم  در     ت  ااال  اسااادشاه مطااااو پ دائماً 

 ست      کی رسد عقل وجود آنجا که اوست؟خود آنجا که او او اه سر ناطد ز

و مطالب عمی  حکمی و عریانی اه نگارش در آمده  شده هات نامه رد و ادا

مکتاب   ۀنماطناد  ها، مرحوم حاج شایخ محمدحساین اصااهانی   است. در اطن نامه

ت صاا  اار تا  تأکیاد دارد و مرحاوم حااج سایداحمد      حکما است و ار عینیّ

ب عریاست و تا  اقدس الهی را از هر است و رسامی  کراالطی نیز پرچمدار مکت

ت شامارد و اار عادم عینیّا     ر از تا  و از تعینّا  آن ارمای ارتر و صاا  را متأخّ

 2داند.  اسماء را متأخر از تا  می ۀو مرتب دورزصاا  اا تا  اصرار می

                                                 
وجودها و انتزاع مفاهيم كثيرة مةن   يوجودها ال ف انتزعا من  مفاهيم يف یفالتكثير في ما أ.  1

 .ذات واحدة سائغ ال يعثلم به وحدتها

. عالمه طباطبایی )قدس سره( این مكاتبات را در شهر مقدس قم در روزهای پنجشنبه و  2

جمعه برای گروهی از شاگردان خود تدریس کرده و تعلیقاتی بر آن نگاشته است. همچنین، 
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ااا   ،، در آیااز هاا پرساش  اطنعاریان در پاسخ اه  ۀارای درک اهتر عم  اندطش

 ایاان  را شناسی اسماء الهی، خاستگاه احث عینیّت صااا  ااا تا   ه اه هونهاشار

کثار  اساماء   هاطی که عاریان در تحلیال و توضای     اه راه ،پ  از آن ،و کنیتمی

 . پردازطتمی، اندپیمودهالهی 
 شناسی صفات گونه

خدای تعالی دارای دو هونه صاا   بوتی و سلبی است. صاا   باوتی خاود   

صاا  تاتی و صااا  یعلای. صااا  تاتای از مقاام تا  ارهریتاه         انددو هونه 

شاوند و   . صاا  یعلی از یعل او ارهریته میاندشوند و هوطای کماا تا  ح  می

صاا  یعلی اه  ۀدر نهاطت، هم ،نشاند. البته تا  نمی ۀنبود آن یبار نقصی ار چهر

 هردند.  صاا  تاتی و کمات  تاتی او ارمی

 1سخنان حکیمان و متکلمان اه چشت می خورد. اطن تقسیت در

 اند  از جمله در تعرطف اطن دو هونه صاا  آورده 

الوجود است و سلبش موجاب  ه صااتى است که عین تا  واجبصاا  تاتیّ

ااه جهات    ،هوطناد  نیز مای « هکمالیّ»عیب و نقص و احتیاج شود و اطن صاا  را 

ه صاااتى اسات کاه    صاا  یعلیّا  اطنکه  بو  آنها موجب کماا ح  تعالى است.

                                                                                                                   
سره( تاييالتي بر چهار نامة مرحوم سيد و مرحوم شيخ )اعلي اهلل مقامهما( عالمه طهراني)قدس 

ها با تعليقات مرحومه عالمه طباطبايي و تاييالت خودشا  در يک كتاب با نام نگاشته و نامه

 چاپ شده است. توحيد علمي و عيعي

ئه اين بحث و با توجه به ايعكه محققا  از جمله عالمه بزرگ طباطبايي)قدس سره( در ارا . 1

توضيح محل اختالف به اين تقسيم  اشاره دارند، ناگزير، در اين نوشتار، پيش از بيا  تقسيم 

   يده است.دعارفا  به آ  اشاره گر
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سلبش موجب عیب و نقص نیست الکه  بو  و سلبش اراى ح  تعاالى هار دو   

اراى اطنکه صادور آنهاا از حا  تعاالى      ،هوطند مینیز « هجمالیّ»رواست و آنها را 

مانند خلا  و   ،داراى حسن و جماا و خواى و از روى حکمت و مصلحت است

 1(66  1632، )طیب. رزق و اماته و احیاء و ییره

ا  یّا از تجلّ اییعریای اسالمی تا  ح  را اه اعتبار صاتی از اوصاف طا تجلّ

 نوطسد  میشرح یصوص الحکت هوطند. قیصری در  «است»

و الذات م  صفة معینة و اعتبار تجل من تجلیاتها تسمى باالسم؛ فان الرحمن 

لملفدظیة هیی اسیماء    ذات لها الرحمة  و القهّار ذات لهیا القهیر و هیذ  االسیماء ا    

 ( 44: 1731االسماء. ) قیصری  

ی صات اه اهاه است اه معن»  ارند کارمیی صات اهاالبته، هاه نیز است را اه معن

اسماء مشاترک اسات و کثار  اساماء از کثار        ۀزطرا تا  این هم ،رود کار می

 ( ان)هم«هیرد. صاا  رطشه می

نامند  صااتی که احاطه تاام   یعاریان در طا تقسیت، صاا  الهی را دو هونه م

هوناه نیساتند.   هیرند و صااتی کاه اطان   صاا  دطگر را یرامی ۀند و همدارو کلی 

نامناد. صاات    صاا  می« ۀسبع ۀائمّ»اند و آنان را ها  صاا هروه نخست از امّ

 ( ان)هم.جای دارند حیا ، علت، اراده، قدر ، سمع، اصر، و کالم  در اطن هروه

                                                 
اند و در صفات ذاتي و فعلي را از صفات حقيقي در برابر صفات اضافي برشمرده ،برخي ديگر.  1

  هنمود ذات الهى بودند و هميشه خواهعد بود. صفات فعليّ پيوسته  هصفات ذاتيّ»اند: تعريف آ  گفته

يم يمانعد صفات ذاتيه كه گو ،توا  گفت پيوسته بودند با نمود كار خدا نمايش وصف او باشعد و نمي

 ها از حاقّكه نمود اين صفت ،زنده است، پايعده است، توانا است، دانا است، موجود است و قديم

 (1/11تا:  ای، بي .)كمره«خواهد يى ديگرى نماعذات الهى است و اعتبار مع
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 اسماء صاا  و اسماء اسماء تا ،  اسماء الهی را اه سه هونه در تقسیت دطگر،

اساماء   ؛ند که تا  در آن ظاهرتر اسات اکنند. اسماء تا  اسمائی ایعاا تقسیت می

 ند که ایعاا دراند که صاا  در آن ظاهرترند اسماء ایعاا اسمائیاصاا  اسمائی

 آن ظاهرند.

 نوطسد  یناری در تماطز اطن اسماء میاان

ند و اسمائی که به ات دارد از اسماء ذاتسمائی که حکم و آثارشان عمدمیّا»

نید و اسیمائی کیه معنیای فعیل را      اند از اسماء صفاتنفهما ای  کثرت را میگدنه

 (43: 1734 فناری ند.)ابنارسانند از اسماء افعال می

آطاد کاه اساماء تا  هماان امهاا  اساماء و        ینااری ارمای  اان سخنِاطن از  

 1ند. ا ا صا
 خاستگاه پرسش از عینیّت 

عینیّت  اا در نتیجه، ،اا صرایت تا  ح  تعالی و ،پرسش از منشأ کثر  اسماء

اسماء و صاا  اا تا  اقدس ح  طا تأخّر آن از تا ، در تمام اساماء و صااا    

ح  جاری نیست. اطن احث در اسماء و صاا  یعلی چون رازق، خال ، یاایر و  

در نهاطات، ااه    ،شوند و زطرا اطن صاا  از مقام یعل انتزاع می ،دمانند آن راه ندار

ساخن در صااا     ،هردند و در تا  ح  راه ندارند. تنهاا  صاا  تاتی ح  اازمی

                                                 

 تكثر بعوع يشعر يالت يه و الصفات اسماء معها يتفرع لما باألمهات، الاات اسماء عن عبّرنا انما.  1

 -األفعال اسماء ثم. بالاات ارتباطها نسب و الواحد نعت انها حيث من كالوحدة معقول أو محسوس

 نسب و غيرها و القهر و اللطف و القبض و البسط و كالخلق ورةص اختالف على الفعل بعوع المشعرة

 (13: 1731فعاری، )ابن .ارتباطها
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هاا   تاتی چون علت و قدر  و حیا  و سمع و اصر است، که عاریان آنها را امّ

اصار نیاز ااه    خوانند. اا توجه اه اطنکه دو صات سامع و   اسماء طا اسماء تا  می

سخن در سه صاات حیاا  و علات و قادر  اااقی       ،هردند، تنها علت ح  اازمی

 ماند.  می

 هوطد  می ،و طرح خاستگاه آنعینیّت عالمه طباطباطی در پاسخ اه پرسش 

هیچ تردطدى نیست که انتزاع مااهیت کثیره از تا  واحاد اسای  مان جمیاع      

عدم عینیّت صاا  و اسماء اا تا   الجها  متصوّر نیست و مسلّماً نزاع عینیّت و

اقدس حضر  احدطّت در تمام اسماء و صاا  نیست؛ در صاا  و اسماء یعلیّه 

چون رازق و حاکت و خال  و یایر و نظائرها نیسات، الکاه در اساماء و صااا      

دانیت که سمع  و چون می. تاتیّه است، چون علت و قدر  و حیا  و سمع و اصر

ماناد و اا      یق  سه صاات تاتاى ماى    ،لت است، پ و اصر هت اازهشتش اه ع

 (321: 1432، حسینی طهرانی). حیا  و علت و قدر 
 ر صفات از ذات در سخن عارفانتأخّ

ة هويّة »، « ارب عَنقااء م  »، «ههوطت ییبیّ»در نگاه عاریان، تا  ح  که از آن اه 

ی حتای  ارناد از هار هوناه کثرتا     نام مای «  يةغيب الهوّ»و « ییب مجهوا»، «سارية

 (13: 4615)قیص یی،  کثر  ماهومی و از هر هونه قیدی حتی قید اطالق مبراست. 

طاا از  معروف هایچ  و ای اه آن مقام راه نداردهیچ است و رست و وصف و اشاره

هیارد و دسات شاهود عاریاان از آن کوتااه       معبود سالکان قرار نمیو  انبیا نیست

 1.است

                                                 
غيب الهويّة و الحقيقة الكامعة  يأ ّ الهويّة الغيبيّة األحديّة و الععقاء المغرب المستكنّ ف».  1

 اسم لها في و بطو  و غيب و كمو  ال« عماء» يتحت السرادقات العوريّة و الحجب الظلمانيّة ف
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ن طعنی نخستین تعیّ 1ارند، نام می« اقدسیی  »که از آن اه  ،اا تجلی تاتی ح 

ن را از آن جهات کاه رو ااه اطاون تا      هردد. اطن تعیّ ظاهر می« وحد  مطلقه»

و « تواحادطّ »و از آن جهت که رو اه ظهور تا  دارد مقاام  « تاحدطّ» دارد مقام

تجلیّا  و ظهورا  تا  اسماء الهی  :(4634)ابن تیکه،  ظهور کثر  اسمائی نامند.

ااطاد توجاه    هردند. ترتیب ظاهر میدر اطن مقام طکی پ  از دطگری اهکه  دانح 

داشت که ظهور و تجلی در اطن مقام ییر از ظهور و تجلی در مقاام یعال اسات،    

 اند. زطرا اطن تجلیّا  اه تناسب تا  ح  از هر هونه کثر  وجودی منزه

ت واحدطّ ت واعتبارا  حقیقت وجود و اعتبار مقام احدطّ ۀقیصری دراار

 نوطسد   می

ء  فهیی المسیما  عنید     حقیقة الدجدد إذا أخذت بشرط ان ال یکدن معهیا شیی  

القدم بالمرتبة االحدیة المسیتهلکة جمیی  االسیماء و الصیفات فیهیا و إذا أخیذت       

ء فاّما ان یؤخذ بشیرط جمیی  االشییاءل الةزمیة لهیا کلیهیا و جزئیهیا          بشرط شی

المرتبة اإللهیة المسیما  عنیدهم بالداحدییة و إذا     المسما  باالسماء و الصفات فهی

ء  فهیی المسیما  بالهدییة السیاریة فیی       ء و ال بشرط ال شی أخذت ال بشرط شی

 (27: 1731.)قیصری   جمی  المدجددات

                                                                                                                   
عوالم الاكر الحكيم، و ال رسم، و ال أثر لحقيقتها المقدّسة في الملک و الملكوت، و ال وسم؛ معقطع 

ععها آمال العارفين، تزلّ لدى سرادقات جاللها أقدام السالكين، محجوب عن ساحة قدسها قلوب 

عبودة ألحد من العابدين و األولياء الكاملين، غير معروفة ألحد من األنبياء و المرسلين، و ال م

 (   17: 1736 ]امام[، )خميعي« السالكين الراشدين، و ال مقصودة ألصحاب المعرفة من المكاشفين.

-اين تجلي و فيض حق را از اين نگاه كه از كثرت و غيريت معزه است فيض اقدس ناميده.  1

 ا  عن األقدس یأ -األقدس بالفيض»نام گااری اين فيض به اقدس نويسد:  ۀتركه دربارنباند. ا

 (171: 1761تركه، )ابن« االفاضة و المفيض غير المستفيض يكو 
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و از قیاد وحاد  و کثار     « تاشرط مقسامی »وی حقیقت وجود را حقیقت 

 1 داند. ت میدطّو ظهور اسماء را در مقام واح شمارده میاسمائی منزّ
 عینیّت صفات با ذات در نگاه عارفان

-ه  از عینیّات صااا  ااا تا  اا    واا اطن نگاه اه تا ، تاسیری متاا ،عاریان

ت ظااهر  واحادطّ  ۀترتیاب در مرتبا  دهند. در اطن تاسیر، اسماء الهای ااه   میدست

از ترکیاب آناان ااا    شاوند و  مای  تر و محی  ظاهراسماء کلی ،نخست ؛هردند می

اساماء جزئای و محااط ظااهر      -ارند نام می« تناک  اسماء»که از آن اه  -دطگرطک

شوند. انااراطن، تماطز اسماء اا طکدطگر و اا تا  در اطن مرتبه است و اا نظر اه  می

در نتیجاه، عاین    ،ناد و ااسماء الهای مساتهلا در تا  و یاانی در آن    ۀتا ، هم

 ند. اهمدطگر و عین تا  ح 

و  2شامارد ااطال مای   را اسیر از عینیّت، صاا  زاطد اار تا  اا اطن ت ،قیصری

                                                 
عارفا ، پس از اتفاقشا  در اصل وحدت وجود، در اين مسئله كه حقيقت واجب هما  .  1

كه از -يا حقيقت بشرط ال  -برند  كه از آ  به هويت غيبيه نام مي -حقيقت البشرط مقسمي است 

اختالف نظر دارند. قيصری، پس از بيا  اين مسئله، داليل خود را بر  -كععد ت ياد ميآ  به احدي

داند. در هر صورت و بعا بر هر دو  دارد و حقيقت واجب را هويت غيبيه مي تفسير نخست بيا  مي

 (26 :1731)قيصری، تفسير، مرتبه ظهور اسماء متأخر از مقام ذات است. 

 القيوم يّالح فهو. بااته الموجود هو و الوجود بواسطة ألشياءا يلحق كمال كل ا  مر قد.  2

 معه الكماالت هاه افاضة في االحتياج يلزم اال و عليها الزائدة بالصفة ال  بااته القادر المريد العليم

 هاا، علمت إذا و .بها الموصوف من اال افاضتها يمكن ال إذ اخرى، ارادة و قدرة و علم و حياة إلى

 (26: 1731)قيصری،  .حقيقته لک الح و ذاته عين صفاته ا  قيل ما مععى علمت
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 نوطسد   می

ها، فاليبقى فيها صفة و ال موصوف عات كلّته يعفى التعيّفا  الوجود في مرتبة أحديّ

ته التي هي مرتبةة االسةماء و   و في مرتبة واحديّ ،ى اال الاات فقطو ال اسم و ال مسمّ

درستی کاه  . اهةى، و هي المرتبة اإللهيّمسمّ الصفات يكو  صفة و موصوفاً و اسماء و

تااد. پا ، در آن مرتبات ناه     طا از تعینا  را ارنمیوجود در مرتبۀ احدطّت هیچ

صاتی است و نه موصویی و نه است و مسماطی و جز تا  ح  چیازی در آن راه  

ندارد. در مرتبۀ اعدی، طعنی در مرتبۀ واحدطّت که مرتبۀ اسماء و صااا  اسات،   

 (16: 4615)قیصیی، طااد. و موصوف و است و مسما راه میصات 

اماام   عینیّات، یقارا  دعاای ساحرِ    اه  همین نگاه اا ،امام خمینی)قدس سره(

اا طکادطگر و   آنها ۀرا شرح و تماطز اسماء نسبت اه دطگری را در مقاطسسجاد

ااه تا  و  عدم تماطز اسماء و اتحاد آنها اا طکدطگر را اا نظر  و ،تمقام واحدطّدر 

  (41-43/ 4: 4611، ]امام[ )خمینىکند.  می تاسیراستهالک آنها در تا  

حشار را هاواهی اار درساتی اطان       ۀامام خمینی)قدس سره( آطا  پاطانی سور

 یرماطد  شمارد و می تاسیر می

اا نظر ااه   ،ت راالوهیّ ۀمرتب هانه چگونهابین که خدای تعالی در اطن آطا  سه

اا مقام ییب تا  متحد شامرده اسات. پا  از آن،     ،در تا  استهالک و ینای آن

ترتیب اا تا  احادی  صاا  جمالی و جاللی و اسماء تاتی، وصای و یعلی را اه

ای ظرطف اه چیازی اسات کاه در پایش     اشاره ،متحد دانسته است. در اطن آطا 

 (14: 4613، ]امام[)خمینیهاتیت.

  از تا ، تاسایری متاااو  از   عالمه طباطباطی)ره(، پ  از ا با  تأخر صاا

داند، نه از سوی صااا   دهد. وی عینیّت را از سوی تا  میعینیّت اه دست می



 

 

 

 
 

 
 

  عارفان مسلمان منشأ کثرت اسماء الهی در تفسیر

 

 

 

 

 

 

 

63 

 یرماطد  و در اطن ااره می
شیدد کیه بیین ذات و صیفات      برهان ثابت میى  ۀواسطهآن عینیّتى که ب رس 

لیکن صفات عیین   ذات عین صفات است و :مدجدد است فقط از یك طرف است

لییکن صیفات بیذات     ذات خدد ثابیت اسیت  و   هکه ذات ب ابدین معن دذات نیستن

                      (272: 1427  حسینی طهرانیثابت هستند. )

 سازگاری عینیّت با نفی صفات در متون دینی

شمارند، از نای صااا   خدا می صاا  نیکو را از آنِ ۀمتون دطنی اا اطنکه هم

که سرورعاریان حضار   اند، چنانمیان آوردهخالص سخن اه ادر مقام توحید و 

 علی)علیه السالم( یرمود 
لشهاد  کیل    عنه  الصفات  کمال تدحید  اإلخةص له و کمال اإلخةص له نفی 

  شیریف رییی  ) .صفة أنها غیر المدصدف و شهاد  کل مدصدف أنه غییر الصیفة  

-» فرمیدد:  (. حضرت سجاد )علیه السةم( در مناجات با خدای تعیالی 71: 1414

: 1734  )امیام سیجاد   1«یَلَّتْ فلییك  الصفیفَات   و  تَفَسَیخَتْ د ونَیك  النتع یدت      

72/149) 

 ۀااه قرطنا   ،را اماام علای   حلقه عاریاان سر اندطشمندان اطن سخنِ اکثرطت

ااا   ،دانناد  هواهی ار نای صاا  زاطاد اار تا  مای    ؛... « لشهادة كل صفة»  عبار

نای صاا  را کماا  امام  تر از آن اشاره داردای ژرفهاطنکه، اطن سخن اه نکت

توحید و اخالص در آن شمرده است. پ ، ا با  صاا  اا توحید سازهاری دارد 

در حالی که ا با  صاا  زاطده اا توحید صااتی  ،و کماا آن در نای صاا  است

                                                 
، صةفحه  16و دعةای   119، صةفحه  72. اين دعا در دو جای صحيفة سجاديه آمده: دعای  1

216. 
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رساد کاه ساخن    ای شرک در صاا  است. ااه نظار مای   سازهاری ندارد و هونه

در صدد ایان اطن نکته است که کماا توحید در ندطدن صاا  اا نظر ااه   ماما

   تا  و ینای در آن است

حضار  تا  و  از اهر در متون دطنی اه رواطاتی دست طاایتی کاه صااا  را    

ت کند، مقصود نای اطن صاا  از مقام تا  و هوطّا  واحد از جمیع جها  نای می

و آنگااه کاه در قارآن     ،  سیطره دارداسماء و صاا ۀییبی احدی است که ار هم

کرطت و رواطا  اه  شواهدی دست طایتی که اطن اسماء و صاا  را ارای خادای  

ت و است، اا نظر اه ظهور تا  و یای  اقادس در مقاام واحادطّ    کاراردهتعالی اه

 ( 16: 4613، ]امام[ )خمینی ه است.مقام جمعی الهیّ

اارای ساالا   « توحید تاتای » هودِ)قدس سره( نای صاا  را اه ش خمینی امام

توحید اسات کاه     اطن آن کماا» یرماطد  حمد، می ۀکند و در تاسیر سور تبیین می

و کمااا التّوحیاد نااى    »یرماطاد    -صلوا  اللّه علیه- امام موحّدان، امیرالمؤمنین

 ییرطّت و کثر  است، و اطن توجّه اه کثر  ۀزطراکه صات را وجه« عنه  الصّاا 

 )خمین ی « از سرائر توحید و حقااط  تجرطاد اعیاد اسات.     -ر  اسمائىو لو کث -

 (111: 4688 ،]امام[
 تحلیل کثرت اسمائی  در سخنان عارفان

اند که وجاود حا  از هار    صراحت، ایان کردهعریا در تحلیل کثر  اسمائی اه

شامارند و   ه است. آنان کثر  اسمائی را کثرتی اعتباری میکثرتی منزّ ۀهونه شائب

کنند. ارخی از آنان کثار  اساماء را کثرتای     را از راههای هوناهون تحلیل میآن 

شامارند و   ، اسماء را از نسب و اضایا  مای از عریا دانند و ارخی دطگر عقلی می

علات   ایاراد  کنناد و ارخای   کثر  اسماء را اا نظر اه متعلقا  و آ ار آن تاسیر می

 سالوکی و  خی نیاز آن را کثرتای  شمارند و ار تاتی ح  را منشأ کثر  اسمائی می
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دانند. در اطن مجاا، اه چهار تحلیل از منشاأ کثار  اسامائی کاه در      شهودی می

 .کنیت سخنان عاریان آمده است اشاره می
 . کثرت عقلی  1

-ارخی عاریان اا نظر اه اطنکه تا  ح  را اه اعتبار صاتی از اوصاف طا تجلی

راه صااا   از کثر  اسامائی را   ،(11 :4615)قیصیی،  نامند از تجلیا  است می ای

معانی و حقاطقی هستند که اادون تمااطز در    کنند. در نگاه آنان، صاا  توجیه می

طاااد. اطان معاانی     ییب تا  ح  موجودند و عقال در مقاام تحلیال آنهاا را مای     

 ۀطااناد. اطان صااا  رطشا    وجودی مستقل ندارند و در ایرون از تا  تحق  نمی

طااند.  ت تعین میواحدطّ ۀشئون و تجلیا  ح  در مرتب ،اا آنها ند واکثر  اسمائی

 نوطسد  قیصری در اطن ااره می

و ذلیك التکثیر باعتبیار مراتبهیا       )االسماء( بسبب تکثیر الصیفات   التکثر فیها

معان معقدلة فیی غییب الدجیدد الحیقا تعیالى       یالغیب و ه  مفاتیح یالغیبیة التی ه

اته  و لیست بمدجددات عینیة و ال تدخل فی الدجدد یتعین بها شئدن الحقا و تجلی

 یتلك المراتب من االسماء فهی  یأصلًا  بل الداخل فیه ما تعین من الدجدد الحقا ف

 .یمدجدد  فی العقل معدومة فی العین و لها األثر و الحکم فیما لیه الدجیدد العینی   

 (همان)

حقاط  ییبی صااا    ند که از معانی واا  تا  ح در اطن تحلیل، اسماء تجلیّ

ناد و ااا عقال    احقااطقی معقاوا   ازآنجاکه صااا  هیرند و در تا  ح  رطشه می

کثر  معقوا را منشاأ کثار  اساماء شامرد.     اطن توان  توان اه آنها پی ارد، می می

که هذشت، قیصری در ایان تااو  ییب تا  اا مقام احدطّت و واحدطّت از چنان

ست. عقل اطن اعتبارا  و تماطز حاصال از آن  اعتبارا  حقیقت وجود اهره ارده ا

 توان اطن تحلیل را کثر  عقلی نامید. طااد. پ ، از اطن نگاه نیز می را درمی
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 علمی . کثرت2

در اطن تحلیل، علت تاتیِ ح  منشأ ظهور اسماء در مرتبۀ واحدطّت است. علات  

کاه از  -تا  اه تا  مستلزم علت تا  اه کمات  تاتی ح  است. حب تاتی ح  

طالاب آن اسات کاه کماات       -شود طاد می« حرکت حبّی»آن در سخنان عریا اه 

تاتیِ ح  در مظاهر اسماء در مرتبۀ واحدطّت و، پ  از آن، در وجود عینی ظااهر  

 نوطسد  هردد. قیصری در تبیین اطن تحلیل می
 ن علمه تعالى بذاته لذاتیه اوجیب    أل و من وجه یرج  التکثر إلى العلم الذاتی

ة اقتضت ظهدر الذات بکیل  ته  ثم المحبة اإللهیّالعلم بکماالت ذاته فی مرتبة أحدیّ

 ة  فحصیل التکثیر فیهیا.   ثیم العینیّی   ةناً فیی حضیرته العلمیّی   منها على انفرادها متعیّ

 1(44: 1731)قیصری  

پ  از اطنکه وحد  حقیقای را نخساتین    2قواعد التوحیدترکه اصاهانی در اان

، اا تحلیلی دطگر، نسبت علمیّه را منشأ کثر  اسامائی شامرد.   تعیّن شمرده است

اه شارح و اسا  آن پرداختاه     شیح قواعد التوحیدترکه  نیز در انالدطن علیصائن

                                                 
فعاری در شرح مفتاح الغيب قونوی، با شرح و تفصيل بيشتر، علم ذاتي حق را معشأ ابن.  1

 فاستتبعت»باره نوشته است: لوهيت شمرده است. وی در اينحركت حبي و ظهور اسماء در مرتبة ا

 باالسم ععها المعبر الشهودية العسبة حيث من الحدوث احكام عن المقدسة العلمية العظرة تلک

 العلم شاهده بما متعلقة حبية بصفة متصفا لعفسه التجلي ذلک فتعين أخر، غيبي تجل انبعاث البصير،

 (111: 1731فعاری، )ابن.« يحب ال المجهول إذ المحبة، مرتبة على مالعل مرتبة لتقدم ظهوره يطلب

 بحصةول  اولًا العلميَّة العسبة تلزمها الحقيقيَّة بالوحدة الواحدة المطلقة الهويَّة تلک ا ّ اعلم و.   2

 غيرهةا  و المفيضيَّة و الموجبيَّة و بالاات الواجبيَّة الالزم هاا بتوسط تلزمها و لعفسها نفسها في نفسها

 (121: 1761تركه، )ابن .لااتها الالزمة غيرالمترتّبة و المترتّبة الصفات من
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 ( 466-414: 4634تیکه، )ابناست. 

جامی، اا تحلیلی متااو ، علت تاتی ح  را منشأ کثر  اسمائی دانسته اسات.  

علت ح  اه تاتاش پایش از هار کثرتای     »نوطسد  ، در اطن ااره مینقد النقودوی در 

است که در وجود یرض شود. و نخستین تعیّن تا  از علت تا  ااه تا  رطشاه   

هردد  و تا  معلوم او. هر معلومی معیّن  هیرد. زطرا او عالت اه تا  خوطش می می

ت اه خاوطش  است. پ ، نخستین تعیّن او علت تاتی اوست. آنگاه که تا  ح  عال

ناچار علت واسطۀ ااین آن دوسات. پا ، ساه اعتباار      و معلوم خوطش هردطد، اه

وجود دارد  علت ، معلوم و عالت و اطن همان کثر  است. پ ، علت او ااه تاتاش   

کند که اطن کثر   وی تصرط  می« سبب تعیّن تا  و سبب هر تعیّنی دطگر است.

را در خاارج چیازی جاز تا     کثرتی اعتباری است که وجود خارجی نادارد، زطا  

 (385: 4614)جامی، واحد وجود ندارد. 

وطژه تحلیل قیصری، متااو  اسات، زطارا   اطن تحلیل اا دو تحلیل پیشین و، اه

در تحلیل  قیصری، سخن از علت تا  اه تا  و تجلی تا  اا حاب تاتای اارای    

ن از ظهور تا  در مرائی اسماء و صاا  است، در حالی که در تحلیل جامی سخ

رو، در اطن تحلیال،  انتزاع مااهیت عالت، معلوم و علت از علت تاتی ح  است. ازاطن

شمارآمده و، در نتیجاه، در کناار تحلیال    اهرچه علت تاتی منشأ کثرا  اسمائی اه

قیصری قرار هریته است، در حقیقت، تحلیلی عقلی ارای تبیاین کثار  اسامائی    

 هروه نخست قرار داد.   توان آن را در  است و اا اطن نگاه، می
 اسماء. کثرت با نظر به متعلقات 3

فن اری،  )اب ن کنناد.   عاریان از اسماء و صاا  ح   اه نسب و اضایا  طاد مای 

اسماء الهی تجلیّا  تا  ح  هستند و وجودی جادای از تا  حا     (414: 4611
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آن ااه   دانناد و از  ندارند. البته، عاریان تجلیّا  یعلی ح  را نیز اساماء حا  مای   

کنند، اا اطن تااو  که نسب و اضایا  در مرتباۀ تا  ااا    اضایا  و نسب طاد می

، ارخالف تجلیّا  یعلای حا  کاه کثارا      نیستهونه کثر  وجودی همراه هیچ

 عالت خل  را اطجاده کرده است. 

نسب الوهیّت از نظر منشأ همانند تجلی الهی »نوطسد   یناری در اطن ااره میاان

شود، زطرا عین تا  هستند، پ ،  ند و از آنها اه اسمائی تاتی طاد میوحدانی هست

کثر  اطن اسماء اه اعتباار متعلّقاا  آنهاا اسات کاه هماان حقااط  موجاودا          

حقاط  کلیّۀ اساماء در کمااا اطالقاش عاین تا  حا       »و  (414)همان:  1«هستند.

ش است که هاطدر نوشته -صدرالدطن قونوی -هستند. و همین نکته مقصود شیخ 

هوطت که اطن ... می "اسماء الهی از نظر انتساب اه تا  عین تا  هستند."یرمود  

سخن از تااو  ندادن این دو اعتبار است، زطرا امیتاز نسبی این اساماء از جهات   

انتساب آنها اه متعلّقا  است و اتحاد آنها اا تا  از اطن جهت است که  هر طا 

  (415)همان:  2«احد از هر جهت است.نخستین نسبت مطل  ارای تا  و

                                                 
 و الوصف، هيوالنية و الععت وحدانية -اإللهي كالتجلى -مصدرها حيث من االلوهية نسب.  1

 حقائق هي التي متعلقاتها باعتبار اال تكو  ال فتعدداتها الاات، عين لكونها ذاتية اسماء حيعئا يسمى

 . المكونات

، و هو المراد بقول الشيخ قدس سره في  كمال إطالقها عين الاات يالحقائق الكلية لالسماء ف.  2

قلت: هااخلط االعتبارين، فا  امتيازها ....مواضع ال تحصى: انها من حيث انتسابها إليه عين الاات

كلًا معها اوّل نسبة مطلقة من حيث نسبتها إلى المتعلقات و اتحادها مع الاات من حيث ا   يالعسب

 للاات الواحدة من كل وجه، و كم بيعهما؟
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الح  تعالى یای تاتاه و اسامائه     وحدةمنه طعلت » نوطسد  ی در پاطان میرینااان

ن على الواحاد االاذا  الاذی هاو     اتوَا اکل اعتبار و طعلت اطضاً اشتماا کل متعیّ

 )همان(.« أصله

از  عالمه حسینی طهرانی در هاتگو اا عالمه طباطباطی) قادس سارهما(، اعاد   

پاطان پرسش دراارۀ سراطت کثر  ماهومی اسماء اه تا ، در نهاطات، تماطال ااه    

 یرماطد   دهد و می اطن تحلیل نشان می

 اعتباار  ااه  خداوناد  اساماء  و صااا   رطساا  و قاادر  و عالت انتزاع انااراطن، و

 قادرتى  و علمى ۀجنب خدا یعل در چون ،پ  .است تعالى ح ّ ایعاا اه تعلّقشان

 قادر و عالت خداوند  هات ااطد االمالزمه ااشد، مى مقدور و معلوم ،یعل و هست

 ( 164: 4616، حسینی طهیانی). است
       . کثرت سلوکی و شهودی4

در اطن تحلیل، کثر  اسماء حسب مراتب سلوک و مشاهداتی است که ارای  

ی دهد. اه سخن دطگر، تا  ح  طگانه اسات و اساماء الها    سالکان الی اهلل رخ می

تجلیّا  هوناهونی هستند که، اه تناسب مراتب سلوک الای اهلل، در قلاب ساالا    

 هردند. شهود می

اطن تحلیل پراکنده در کتب عریانی و در تااالی مباحاث عاریاان ااه چشات      

ترکاه در  ترکه اصاهانی طایت. ااان توان آن را در سخنان اان خورد. از جمله می می

طّت و واحدطّت را دو سوی وحد  مطلقاه و، ااه   ، پ  از اطنکه احدتمهید القواعد

تردطادی  »نوطساد    نامد، در تماطز این آن دو مای  سخن دطگر، ظاهر و ااطن آن می

ت ت و واحادطّ که تماطز این اطون و ظهور تا  که منشأ اعتبار مقام احادطّ  نیست

تمااطزی ااین    ،اا نظر ااه تا   ،و هرنه .است، حسب شهود و ادراک عاریان است
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   1«و ظهور تا  نیست.اطون 

همه، اطن تحلیل اه تاصیل در کتب عریانی پیشین نیاماده اسات و تنهاا    اا اطن

امام خمینی)قدس سره( آن را شرح و اس  داده و، اه تاصیل، از آن ساخن هاتاه   

اار اندطشاۀ    -دسات خاواهیت داد   که شواهدی ار آن اهچنان –است. اطن تحلیل 

و « کثار  سالوکی  »ه ایکناده اسات. تعبیار    عریانی حضر  امام)قدس سره( ساط

رو، ازاطان  2خاورد. های اطشان اه چشت مینخستین اار در نوشته« کثر  شهودی»

امام خمینی)قادس ساره( ااا     توان مبتکر و شارح اطن تحلیل دانست. اطشان را می

های خود، اه شرح و تاسایر مباحاث   های هوناهون در کتاباطن نگاه، اه مناسبت

 خته است. عریانی پردا

سخن قیصری در  شیح فصوص الحکمحضر  امام)قدس سره( در تعلیقا  ار 

پاذطرد و  را نمای  تت و واحادطّ اعتبارا  حقیقت وجود و اعتبار مقام احادطّ ایان 

 نوطسد می

شیدند.  این اعتبارات از احکام ماهیات هستند و در حقیقتل وجدد جاری نمیی  

مشاهدات و تجلیّاتی است  نتیجۀاند ان کرد اهلل در این مقام بیاصطةحاتی که اهل

تجلیّات حیق   نقشۀکه بر قلدب آنان شد  است. به سخن دیگر  این اصطةحات یا 

                                                 
 و المشةاهد  و المةدار   بحسةب  يتمةايزا   انّمةا  ظهورهةا  و الاات بطو  طرفى ا  شکَّ ال.  1

 بالقيةاس  امّةا  و. باطعاً باآلخر و ظاهراً باألول يسمّى حتى بآخر ععها خفاؤها و باعتبار لها ظهورها

 (121: 1761تركه، . )ابنظهور على بطو  ال و  بطو  على ظهور فال نفسها، الاات إلى

دارد و  بحث كثرت اسماء را بيةا  مةي   الفوائد الرضويةامام )قدس سره( در تعليقه بر كتاب .  2

فةالكثرة علةى مةا تلونةا      بالجملةة »نويسد:  نامد و، در پايا ، مي آ  را كثرتي سلوكي و شهودی مي

 (111: 1739)خميعي ]امام[، «. يال كثرة علم يسلوك یعليک كثرة شهود
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اهلل و شیهدد حیق.   بر اسماء  اعیان و اکدان است و یا تجلیّیات او بیر قلیدب اهیل    
  .(41)خمینی ]امام[، 

ااا اطان نگااه    وی پ  از طادآوری اطن نکته اه شارح تعینّاا  و اساماء حا      

 پردازد می

اطشان در توضی  دو تحلیال نخساتین کثار  کاه در ساخنان قیصاری آماده        

تااو  کثر  معقوا اا کثر  علمی در اطن است که تحلیال نخسات   »نوطسد   می

اه حسب شهود ارااب مشاهده و اصحاب معریت است و تحلیل دوم اا تجلّیاا   

ا اطن سخن، کثر  عقلی را اه و ا (14)همان:  «شود. تا  ح  ار تاتش حاصل می

 هرداند. کثر  شهودی اازمی

امام خمینی)قدس سره( سخن قیصری در تقسیت اسماء اه اسماء تا ، اساماء  

پسندد و اا همین نگاه، اه شرح و توضی  اطن اسماء  صاا  و اسماء ایعاا را نمی

کمااا اخخاالص نااى    »  همچنین، امام )ره( سخن سارورعاریان  1پردازد. می

اناااراطن، ساخن   »را ااا اطان نگااه شارح کارده و نوشاته اسات         « الصّاا  عناه 

ایتادن در حجاب اسماء و صاا  شرک اسمائی و صاااتی اسات،    امیرمؤمنان

                                                 
هاا الميزا  الّاى ذكره فى تميز اسماء الاّات و غيرها ليس فى الاّوق العرفانى بشئ بل ما .  1

يقتضى السّلو  األحلى و المشرب األعلى هو ا ّ السّالک بقدم العرفا  اذا فعى عن فعله و حصل له 

سب تعاسب قلبه عليه فكلّما تجلّى الحقّ فى هاا المقام لقلب المحو الجمالى الفعلى تجلّى الحقّ بح

  السّالک فهو من اسماء األفعال فاذا اخبر عن مشاهداته يكو  اخبارا باالسماء الفعليّة و اذا خرق

الحجاب الفعلى و محا عن األفعال بتجلّى الحقّ على قلبه باالسماء الصّفاتيّة فكلّما شهد فى هاا 

ک الحضرة حتّى اذا فعى عن تلک الحضرة و تجلّى الحقّ له باالسماء الاّاتيّة فععد المقام فهو من تل

 (22: 1739. )خميعي ]امام[، ذلک يكو  مشاهداته من الحضرة االسمائيّة الاّاتيّة
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که ایتادن در حجاب اعیان و اکوان شرک اعظت است و کاامالن همچناان    آنچنان

 ۀقبلا ا هستند. که از حجب ظلمانی رهاطی طایتند، از حجب نورانی اسمائی نیز ره

 (41)همان: .« عش  طکى آمد و ا 

، در تعلیقات ب ی ش یح ح دیأ رأا ج الوت    امام خمینی)قدس سره(، در کتاب 

عنده تعالى ت یای الاذا  و ت   كثرة  ت»توضی  اطن عبار  قاضی سعید قمی)ره(  

صراحت کثر  اسمائی را کثر  سلوکی و شهودی ، اه«مع الذا  و ت اعد الذا 

ست. اطشان در اطن موضاع، پا  از اشااره ااه تجلیّاا  الهای ااا اساماء         نامیده ا

  نوطسد  هوناهون ار جان سالا و ینا و استهالک وی در تا  ح ، می

فیرى الکثیر  االسیمائیّة أّول کثیر  وقعیت فیی دار الدجیدد  و منهیا نشی ت          

لایى  الکثرات فی الغیب و الشهدد  فیستهلکها فی الذات األحد الفیرد الصیمد  فیتج  

علیه حضر  الداحد القهّار ال شریك له فی الذات و الصیفات و اثثیار و األفعیال     

فیستهلك عند  بقدّ  السلدك هذ  االسماء فی الهدیّة الغیبیّة  فة یبقى مین الکثیر    

عین و ال أثر  و ال من السالك اسم و ال خبر  فیتیرنام لسیان حالیه و قالیه بلسیان      

: 1739)خمینی ]امیام[    هد یا من هد یا من ال هد إلاا هد. الحقا الم تعال  و یقدل: یا

107) 

شمارد کاه   می ایتجناب، در پاطان، اطن تحلیل را معنای اطن سخن اهلآن

و همچنین، اطن سخن اهل معریات را  1«أنّه تعالى ذات علّامةٌ سميعةٌ بصيرةٌ»یرمود  

هرداناد.  میااه اطان تحلیال اااز    « تا  احدی جانشاین هماۀ اساماء اوسات    »که 
 (441)همان:

                                                 
« عالمة سميعة بصيرة قادرة.  إ  اهلل تبار  و تعالى ذات»در حديثي فرمود: امام صادق.  1

 (611بابويه: )ابن
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 گیرینتیجه

هونه کثرتی حتّی دانند. تا  ییبی ح  هیچ عاریان تا  ح  را ییب مطل  می

 دهد. اسماء و صاا  را در اطن مقام راه نیسات.  کثر  ماهومی را اه خود راه نمی

اند که اا یی  اقدس در مرتبۀ واحدطّت تجلیّا  و ظهورا  تا  ح اسماء الهی 

اناد. از نگااه   هردند. اسماء الهی یانی در تا  و مستهلا در آن هر میترتیب ظااه

عاریان، مقصود از عینیّت صاا  اا تا  ینای آنها در تا  و کنار ریتن هر هوناه  

هردند.  تماطزی در اطن مقام است. نای صاا  در متون دطنی نیز اه اطن معنا اازمی

و تاأخر اساماء از تا     عاریان اا پذطرش وحد  و طگانی ح  در هماۀ مراتاب  

تحلیل عقلای از کثار    اند. های هوناهونی را در تحلیل کثر  اسمائی، پیموده راه
اسماء، اازهشت دادن کثر  اسمائی اه علت و حب تاتی ح ، اازهرداندن  کثر  

اسمائی اه متعّلقا  و آ ار علمی و عینی اسماء، و تحلیل کثر  اسمائی اه کثر  
ها هستند، کاه در اطان مجااا ااه آنهاا اشااره       ز اطن راهارخی ا شهودی و سلوکی

 اطت.  کرده

یرازی که در آنها اه واا نشیب -ها رسد که هر طا از اطن تحلیلاه نظر می

وطژه، اا دقّت و ظرایتی که در تبیین کثر  سلوکی و شهودی در آطد و اهچشت می

ه اطن پرسش نگرطسته از طا زاوطه ا -شود آ ار امام خمینی)قدس سره( دطده می

ها در جای توان هات  هر طا از اطن تحلیل رو، میاند. ازاطنو اه آن پاسخ داده

 اند. ااشند و از طا سو منشأ کثر  اسماء را توضی  دادهخود درست می
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 مهبناکتا

 عراقى،   ، تصحیح مجتبىیاللئال یعوال  (.1241) الدینزینجمهور، محمدبنأبیابن

 .الشهداء للنشر دار سید :قم

 األمالیعلی، بابویه، محمدبنابن. 

 مقدمده و  تمهیدد القواعدد   (.1134) محمدد بنالدین علىاصفهانی، صائن  ترکهابن ،

 وزارت فرهنگ و آموزش عالى. :، تهران الدین آشتیانىتصحیح سیدجالل

 تصدحیح  )شرح مفتاح الغیدب(  مصباح األنس (.1132) حمزهمحمدبن فنارى، ابن ،

 .مولى :مد خواجوى، تهرانمح

 الهادى. قم: ،صحيفة سجادية (.1133) امام سجاد 

 تهدران  ،2چ  ،الفصوص نقش شرح فی النصوص نقد (.1134) عبدالرحمن ، جامى:  

 .اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت

  ،عالمدده  :مشددهد ،2چ ،مهددر تابددان (.1221) حسددینمحمدسددیدحسددینی طهرانددی

 .طباطبائى

  ،مشدهد ، 2چ، توحیدد علمدی و عیندی    (.1213)مدحسینمحسیدحسینی طهرانی: 

 .عالمه طباطبایی

  مؤسسده تنيدیم و    :، تهدران شرح دعاء السحر (.1132) اهللروحسید، ]امام[خمینى

 .نشر آثار امام خمینى

 مؤسسده    :تهدران  ،1چ ،مصباح الهداية إلى الخالفةة و الواليةة   (.1133) ددددددددددد

 تنيیم و نشر آثار امام خمینى.

 مؤسسده تنيدیم و     :تهران، 2چ، الرضويةالتعلیقه على الفوائد (. 1131) ددددددددددد

 .نشر آثار امام خمینى

 مؤسسدۀ تنيدیم و نشدر آثدار امدام        ، تهران:2، چآداب الصالة(. 1111) ددددددددددد

 خمینی )س(.

   قدم )للصدبحی صدالح(   نهة  البالغةة   (.1212) حسدین شریف رضدى، محمددبن ،: 

 .هجرت
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  الحكمة المتعالية(، 1811ابراهیم )شیرازی، محمدبنصدرالدین. 

 ۀجامعدد :، قددمالمیددزان فددی تفسددیر القددرآن (.1213) طباطبددایى، سیدمحمدحسددین 

 مدرسین.

 کتابخانه اسالم، 2چ، کلم الطیب(. 1132) ، سیدعبدالحسین طیب. 

 الددین  ، به کوشش سیدجالل شرح فصوص الحكم (.1131) ، داوود قیصرى رومى

  .شرکت انتشارات علمى و فرهنگى :تهران،  آشتیانى

 دار الكتب اإلسالمیۀ :تهران ،الكافی (.1243)یعقوب کلینى، محمدبن. 

 فردوسى  :، تهران امامیه ۀمعارف شیع ۀگنجین، [تا بی]محمدباقر  اى، کمره. 

  حسدن زاده   حسدن ، تصدحیح و تعلیدق   شرح معظومة (.1138)  سبزوارىمالهادی

 .  نشر ناب :آملى، تهران

 

 


