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منشأ کثرت اسماء الهی در تفسیر عارفان مسلمان
تاريخ دريافت39/41/41 :

تاريخ تأييد31/9/1 :

*

سیدقوام الدین حسینی سیاهکلرودی

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

حا و

منشأ همۀ کثراتیاند که در زواطای هستی راه طایته است .چگونگی ظهور کثارا
اسمائی از هستیِ صرف و مح

وجود و تبیین عینیّت صااا ااا تا حا از

ژرفترطن مسائل عریانی است .در اطن نوشتار ،پا

از اشااره ااه هوناهشناسای

اسماء و صاا و تأخّر اسماء الهی از مقام تا  ،تاسایری از عینیّات صااا ااا
تا ارائه شده و راههاطی که عاریان در تحلیل کثر اسامائی پیماودهاناد ،ایاان
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
اسمائی اه کثر شهودی و سلوکی چهار راهی هستند که عاریاان اارای تحلیال
منشأ کثر اسماء پیمودهاند .در نگاه نوطسنده ،هار طاا از اطان راههاا در جاای
خود پاسخی درست اه آن پرسش است.

واژگان کلیدی :وحد
اسماء الهی ،کثر

مطلقه ،واحادطّت ،احادطّت ،حقیقات ییبیّاه ،کثار

سلوکی ،کثر

شهودی ،عینیّت صاا

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

قم.

اا تا .
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مقدمه

طکی از ژرفترطن مسائلی که تهن عاریان را ااه خاود مشا وا داشاته و ااه
تکاپو و تالش ارای تبیین آن واداشته است ،چگونگی صدور کثارا
است .کثر

اا همۀ رمز و راز آن درسراسر هستی راه طایته است ،اا اطان تاااو

که در مراتب اااتتر وحاد
پاطینتر ،کثر
اروز کمات
یی

از وحاد

آشکار و وحد

سایطره دارد و کثار

پنهاان اسات .و در مراتاب

پنهان است و ،اا اطن حاا ،ارای ظهور هساتی و

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

ح و منشأ همۀ کثراتیاند که در هستی راهطایته است.
در متون دطنی ،خدای تعالی اا اسماء و صاا

یراوان خواناده شاده اسات از

نگاه قرآن کرطت ،اسماء الهی در حصار اندطشۀ اشر قرار نمیهیرند و هماۀ اساماء
نیکو از آنِ او است (طباطبایی)651-653/8 :4141 ،؛ رواطاتی نیز که اساماء الهای را
شماره کردهاند درصدد حصر اسماء ح نیستند (همان)631 :؛ ارخای رواطاا

تاا

 633است ارای خدای تعالی ارشمردهاند(.کلینی )441 /4 :4141 ،دعای جوشن کبیر
خدای متعاا را اا هزاروطا است نام ارده است و ارخی رواطا

از چهارهزار است

ارای خدای تعالی سخن هاتهاند (ابنأبیجمهور.)4145 /1 :4145 ،
عاریان در صحف عریانی کثر

اسماء الهی را منشأ همۀ کثارا

میدانند .قیصری در مقدمۀ شرح فصوص الحکم  ،پا
تعالی اه صاا
اضایی مح

بوتی و سلبی و تقسیت صاا

عاالت خلا

از تقسایت صااا

بوتی اه صاا

خادای

حقیقای محا

،

و حقیقی دارای اضایه ،مییرماطد
این صفات چیزی جز تجلیات ذات الهی حسب مراتبی کم ررب مۀ الوهیم
همۀ آنها را فرامیگیرد و در زبان شریعت به «عماء» وصف مییشیدد نیسیت و
این کثرت اسمائی نخستین کثرتی است که در هستی رخ نمیدد و ریرد ای اسیت
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بین مقام احدیّت ذات و مظاهر آفرینش( 1.قیصری )44 :1731

امام خمینی(قدس سره) در کتاب مصباح الهدایة در اطن موضوع نوشت
نخستین کثرتی که در هستی رخ نمدد همین کثرت اسیمائی و صیفاتی اسیت
که در حضرت علمی و مقام واحدیّت جمعی با ظهیدر خلیف ۀ الهیی در صیدرت
تعیّنات اسمائی و ردشیدن لباس کثرات و صفات ریدا شد .این کثیرت ریش ۀ هیر
کثرتی است که در هستی وجدد یافت و ریشۀ اصلی تفاوت مراتب هستی در دو
عالم است( 2.خمینی [امام] )11 :1744

پرسشی که پاسخ را ارای اندطشمندان در معارف الهی دشوار میسازد ،از اطنجا
ح وحد

صِرف و از هر هونه کثر

وجودی و ماهومی

آیاز میشود که تا

اه دور است؛ اا وجود اطن ،کثرا

اسمائی چگونه از وحد

ظاهر هشاته

و اا ظهورش ،اطن همه هوناهونی و کثر
است؟ اسماء و صاا

تو در تو را در زواطای هستی رقات زده

ح  ،ایهمان ،اسمائی ایمسمّا نیستند و مصداق خاارجی

دارند .از اطن روست که تعدّد و تکثّر مااهیت اسماء الهی اه تا
وجود اطن ،چگونه اطن مااهیت یراوان از تا
سخن آخر ،اا وحد

مح

راه مایطاااد .ااا

اسی الهی انتازاع مایهردناد؟ ااه

تا  ،یراوانی اسماء الهی از کجا رطشه میهیرد؟ آطا اساماء

 .1و ليست الّا تجليات ذاته تعالى بحسب مراتبه التي تجمعها مرتبة األلوهيةة المععوتةة بلسةا
الشرع ب «العماء» ،و هي اول كثرة وقعت في الوجود و برزخ بين الحضرة األحديةة الااتيةة و بةين
المظاهر الخلقية.
 .2أوّل تكثّر وقع في دار الوجود ،هي هاه الكثرة االسمائيّة و الصفاتيّة في الحضةرة العلميّةة و
مقام الواحديّة الجمعيّة بظهور الخليفة اإللهيّة في صور التعيّعات االسمائيّة و تلبّسه بلباس الكثةرات و
اكتسائه بكسوة الصفات .و هاه الكثرة هي مبدأ مبادئ كلّ كثرة وقعت فةي العةين ،و أصةل أصةول
االختالف لمراتب الوجود في الدارين.
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و صاا
تا

اا تا

ح عینیّت دارند طا متأخر از مرتباۀ تا

اهشمارمیآطند؟

حا اناد و از تعینّاا

1

صدرالمتألّهین و حاجى سبزوارى (قدس سرهما) معتقد اه عینیّت صااا
مقدس ح شدهاند و ار آن اودند که اسماء و صاا

طکدطگر و اا تا

ااا

حقیقای،

هرچه دارای مااهیت متعددند ،اا وجود واحد موجودند .ااه ساخن دطگار ،انتازاع
مااهیت متعدّد از تا
دراارۀ عینیّت صاا

واحد را جااطز مایشامارند .صادرالمتألّهین (قادس ساره)
اا تا

مینوطسد

 بل الحق فی معنی کدن صفاته عین ذاته ان هذ الصفات المتکثیر الکمالییةکلها مدجدد بدجدد الذات االحدیة( .صدرالدین شیرازی )141/4 :1191
 العالم الربدبی من جهة المعانی االسمائیة و الصفات عالم عظیم جداً می انکل ما فیه مدجدد بدجدد واحد بیسط من کل وجه( .همان)143/4 :

 .1عالمه حسینی طهرانی (ره) در مناظراتش با عالمه طباطبایی (قدس سره) در کتاب مهر
تابان در اینباره مینویسد« :آیا انتزاع مفاهیم متكثّره از ذات اقدس حقّ جلَّ و عَال ممكن
است؟ اگر ممكن است ،به چه اعتبار و عنایتى است؟ و اگر ممكن نیست کیفیّت پیدایش اسماء
و صفات حضرت حقّ جلّ و عزّ چگونه بوده است؟ و آیا اسماء و صفات که مفاهیمى هستند
که بدون شكّ داراى منطبَقٌ عَلیْه خارجى مىباشند ،با ذات اقدس حقّ معیّت و عینیّت دارند ،یا
آنكه آنها در مرتبۀ متأخّره از ذات بوده ،و جزء تعیّنات ذات محسوب مىگردند؟ چون مىدانیم
انتزاع مفاهیم کثیره از ذات واحد بسیط من جمیع الجهات محال است ،به علّت آنكه مصداق
هویّت و خارجیّت مفهوم است ،و بنابراین ،تعدّد مفاهیم بالمالزمه موجب تعدّد مصادیق
مىگردد ،پس ،چگونه متصوّر است از مصداق واحد ،مفاهیم کثیرى انتزاع شوند و حال آنكه
مصداق همان هویّت خارجیّه مفهوم است؟» (حسینی طهرانی)211 :1221 ،
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اا اطن حاا وی ،انتزاع صاا
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متعدّد را در مرتبۀ متأخّر از تا

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

میداند.

1

طا تباطن حقیقات

وجود ،تباطن حقیقت وجود را نمیپذطرد و در استدتا ار آن مینوطساد «تزماۀ
پذطرش اطن تاسیر در حقیقت وجود اطن است که ماهوم وجاود از حقااطقی کاه
هیچ نقطۀ اشتراکی اا همه ندارند انتزاع شود و اطن محاا است 2 ».در اطن ساخن
وی ،انتزاع ماهوم واحد را از حقاط متباطن از جهت تباطن جاطز نمیشمارد ولای،
اه عک

آن ،در احث از صاا

ح  ،انتزاع مااهیت متعدّد از تا

واحد را جااطز

 .1صدرالمتألّهين (قدس سره) در مععای عيعيّت صفات با ذات مينويسد« :الح لک ا مععاه
ليس كما سبق الي االوهام ا هاه الحياة ،و العلم و القدرة الفائضة علي االشياء عين ذاته...بل هاا
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
يصدق عليها لااتها هاه المعاني المتكثره من دو قيام صفة به و في هاه االعتبار يتحقق صفة و
موصوف و علم و عالم و قدرة و قادر( ».صدرالدين شيرازی)111/6 :1891 ،
.2
أل مععى واحدا ال يعتزع

مما لها توحد ما لم يقع

«و هو أی هاا الماهب لدی زاهق باطل أل مععى واحدا ال يعتزع مما أی من أشياء لها توحد
ما -إبهامية -لم يقع.بيا ذلک أنه لو انتزع مفهوم واحد من أشياء متخالفة بما هي متخالفة بال جهة
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».
حاجي سبزواری (ره) ،پس از اين شرح بر آ بيت ،تصريح مي كعد كه صدرالمتألهين در اسفار و
مبدء و معاد و ديگر كتاب هايش اين حكم ،يععي جايز نبود انتزاع مفهوم واحد از حقايق متباين،
را از فطريات انسا ميشمارد( .سبزواری)111 /2 :1738 ،
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و آن را مبنای عینیّت صاا

اا تا

میشامارد .حااجی سابزواری(ره) در شارح

ایت
ت ارجعن و وحدنها جمعا
آورده است «کثر

یی الذا

در مااهیمی است که از وجود ح تعالی انتزاع میشوند،

نه در ح تعالی .و انتزاع مااهیت یراوان از تا
وحد

یالتکثیر یی ما انتزعا

ح نمیرساند و کثر

اه تا

طگانۀ او جاطز است و ضرری ااه
1

ح راه نمیطاااد( ».س بزواری/6 :4611 ،

)541

این حاج سیداحمد کراالطی و حاج شیخ محمد حساین اصااهانی -کمپاانی-
(قدس سرهما) در تاسیر دو ایت زطر از دطوان «منط الطیر» عطار نیشااوری
دائماً او پاااادشاه مطاال اسااات

در کمااااا عزّ خود مست رق است

او اه سر ناطد ز خود آنجا که اوست

کی رسد عقل وجود آنجا که اوست؟

هات نامه رد و ادا شده و مطالب عمی حکمی و عریانی اه نگارش در آمده
است .در اطن نامهها ،مرحوم حاج شایخ محمدحساین اصااهانی نماطنادۀ مکتاب
حکما است و ار عینیّت صاا

اار تا

تأکیاد دارد و مرحاوم حااج سایداحمد

کراالطی نیز پرچمدار مکتب عریاست و تا
ارتر و صاا
صاا

اا تا

را متأخّر از تا

و از تعینّا

اقدس الهی را از هر است و رسامی
آن ارمایشامارد و اار عادم عینیّات

اصرار میورزد و مرتبۀ اسماء را متأخر از تا

میداند.

2

 .1فالتكثير في ما أی في مفاهيم انتزعا من وجودها ال في وجودها و انتزاع مفاهيم كثيرة مةن
ذات واحدة سائغ ال يعثلم به وحدتها.
 .2عالمه طباطبایی (قدس سره) این مكاتبات را در شهر مقدس قم در روزهای پنجشنبه و
جمعه برای گروهی از شاگردان خود تدریس کرده و تعلیقاتی بر آن نگاشته است .همچنین،
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ارای درک اهتر عم اندطشۀ عاریان در پاسخ اه اطن پرساشهاا ،در آیااز ،ااا
اشاره اه هونهشناسی اسماء الهی ،خاستگاه احث عینیّت صااا
میکنیت و ،پ

ااا تا

را ایاان

از آن ،اه راههاطی که عاریان در تحلیال و توضای کثار

اساماء

الهی پیمودهاند ،میپردازطت.
گونهشناسی صفات

خدای تعالی دارای دو هونه صاا
دو هونه اند صاا

تاتی و صااا

میشوند و هوطای کماا تا
صاا

یعلای .صااا

ح اند .صاا

نبود آن یبار نقصی ار چهرۀ تا
تاتی و کمات

بوتی و سلبی است .صاا

تاتای از مقاام تا

نمینشاند .البته ،در نهاطت ،همۀ صاا

تاتی او ارمیهردند.

از جمله در تعرطف اطن دو هونه صاا

ارهریتاه

یعلی از یعل او ارهریته میشاوند و

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

باوتی خاود

یعلی اه

1

آوردهاند

تاتیّه صااتى است که عین تا

واجبالوجود است و سلبش موجاب

عیب و نقص و احتیاج شود و اطن صاا

را «کمالیّه» نیز مایهوطناد ،ااه جهات

اطنکه بو

آنها موجب کماا ح تعالى است .صاا

یعلیّاه صاااتى اسات کاه

عالمه طهراني(قدس سره) تاييالتي بر چهار نامة مرحوم سيد و مرحوم شيخ (اعلي اهلل مقامهما)
نگاشته و نامهها با تعليقات مرحومه عالمه طباطبايي و تاييالت خودشا در يک كتاب با نام
توحيد علمي و عيعي چاپ شده است.
 .1با توجه به ايعكه محققا از جمله عالمه بزرگ طباطبايي(قدس سره) در ارائه اين بحث و
توضيح محل اختالف به اين تقسيم اشاره دارند ،ناگزير ،در اين نوشتار ،پيش از بيا تقسيم
عارفا به آ اشاره گرديده است.
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سلبش موجب عیب و نقص نیست الکه بو

و سلبش اراى ح تعاالى هار دو

رواست و آنها را «جمالیّه» نیز میهوطند ،اراى اطنکه صادور آنهاا از حا تعاالى
داراى حسن و جماا و خواى و از روى حکمت و مصلحت است ،مانند خلا و
رزق و اماته و احیاء و ییره( .طیب)66 1632 ،
عریای اسالمی تا

1

ح را اه اعتبار صاتی از اوصاف طا تجلّیای از تجلّیّاا

«است» هوطند .قیصری در شرح یصوص الحکت مینوطسد
و الذات م صفة معینة و اعتبار تجل من تجلیاتها تسمى باالسم؛ فان الرحمن
ذات لها الرحمة و القهّار ذات لهیا القهیر و هیذ االسیماء الملفدظیة هیی اسیماء
االسماء ( .قیصری )44 :1731

البته ،هاه نیز است را اه معنای صات اهکارمیارند «هاه است اه معنای صات اه
کار میرود ،زطرا تا
صاا

این همۀ اسماء مشاترک اسات و کثار

اساماء از کثار

رطشه میهیرد(».همان)

عاریان در طا تقسیت ،صاا
و کلی دارند و همۀ صاا
هروه نخست از امّها

الهی را دو هونه مینامند صااتی که احاطه تاام

دطگر را یرامیهیرند و صااتی کاه اطانهوناه نیساتند.

صاا اند و آنان را «ائمّۀ سبعۀ» صاا

مینامناد .صاات

حیا  ،علت ،اراده ،قدر  ،سمع ،اصر ،و کالم در اطن هروه جای دارند(.همان)
 .1برخي ديگر ،صفات ذاتي و فعلي را از صفات حقيقي در برابر صفات اضافي برشمردهاند و در
تعريف آ گفتهاند« :صفات ذاتيّه پيوسته نمود ذات الهى بودند و هميشه خواهعد بود .صفات فعليّه
با نمود كار خدا نمايش وصف او باشعد و نميتوا گفت پيوسته بودند ،مانعد صفات ذاتيه كه گوييم
زنده است ،پايعده است ،توانا است ،دانا است ،موجود است و قديم ،كه نمود اين صفتها از حاقّ
ذات الهى است و اعتبار مععاى ديگرى نميخواهد»(.كمرهای ،بيتا)11/1 :
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در تقسیت دطگر ،اسماء الهی را اه سه هونه اسماء تا  ،اسماء صاا
ایعاا تقسیت میکنند .اسماء تا
صاا

اسمائیاند که صاا

اسمائیاند که تا

و اسماء

در آن ظاهرتر اسات؛ اساماء

در آن ظاهرترند اسماء ایعاا اسمائیاند که ایعاا در

آن ظاهرند.
اانیناری در تماطز اطن اسماء مینوطسد
«اسمائی که حکم و آثارشان عمدمیّت دارد از اسماء ذاتاند و اسمائی که به
گدنهای کثرت را میفهمانند از اسماء صفاتانید و اسیمائی کیه معنیای فعیل را
میرسانند از اسماء افعالاند(.ابنفناری )43 :1734

از اطن سخنِ اانینااری ارمایآطاد کاه اساماء تا
صاا اند.

1

هماان امهاا

اساماء و

خاستگاه پرسش از عینیّت

پرسش از منشأ کثر
اسماء و صاا

اا تا

اسماء ،اا صرایت تا

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

ح جاری نیست .اطن احث در اسماء و صاا
مانند آن راه ندارد ،زطرا اطن صاا
صاا

ح تعالی و ،در نتیجه ،اا عینیّت
یعلی چون رازق ،خال  ،یاایر و

از مقام یعل انتزاع میشوند و ،در نهاطات ،ااه

تاتی ح اازمیهردند و در تا

ح راه ندارند .تنهاا ،ساخن در صااا

 .1انما عبّرنا عن اسماء الاات باألمهات ،لما يتفرع معها اسماء الصفات و هي التي يشعر بعوع تكثر
محسوس أو معقول كالوحدة من حيث انها نعت الواحد و نسب ارتباطها بالاات .ثم اسماء األفعال-
المشعرة بعوع الفعل على اختالف صورة كالخلق و البسط و القبض و اللطف و القهر و غيرها و نسب
ارتباطها( .ابنفعاری)13 :1731 ،
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تاتی چون علت و قدر
اسماء طا اسماء تا

و حیا

و سمع و اصر است ،که عاریان آنها را امّهاا

میخوانند .اا توجه اه اطنکه دو صات سامع و اصار نیاز ااه

علت ح اازمیهردند ،تنها ،سخن در سه صاات حیاا

و علات و قادر

اااقی

میماند.
عالمه طباطباطی در پاسخ اه پرسش عینیّت و طرح خاستگاه آن ،میهوطد
هیچ تردطدى نیست که انتزاع مااهیت کثیره از تا
الجها

واحاد اسای مان جمیاع

متصوّر نیست و مسلّماً نزاع عینیّت و عدم عینیّت صاا

اقدس حضر

احدطّت در تمام اسماء و صاا

نیست؛ در صاا

و اسماء اا تا
و اسماء یعلیّه

چون رازق و حاکت و خال و یایر و نظائرها نیسات ،الکاه در اساماء و صااا
تاتیّه است ،چون علت و قدر

و حیا

و سمع و اصر .و چون میدانیت که سمع

و اصر هت اازهشتش اه علت است ،پ  ،یق سه صاات تاتاى ماىماناد و اا
و علت و قدر ( .حسینی طهرانی)321 :1432 ،

حیا

تأخّر صفات از ذات در سخن عارفان

در نگاه عاریان ،تا

ح که از آن اه «هوطت ییبیّه»« ،عَنقااء م ارب»« ،هويّةة

سارية»« ،ییب مجهوا» و «غيب الهوّية» نام مایارناد از هار هوناه کثرتای حتای
ماهومی و از هر هونه قیدی حتی قید اطالق مبراست( .قیص یی)13 :4615 ،

کثر

هیچ است و رست و وصف و اشارهای اه آن مقام راه ندارد و معروف هایچطاا از
انبیا نیست و معبود سالکان قرار نمیهیارد و دسات شاهود عاریاان از آن کوتااه
است.

1

« .1أ ّ الهويّة الغيبيّة األحديّة و الععقاء المغرب المستكنّ في غيب الهويّة و الحقيقة الكامعة
تحت السرادقات العوريّة و الحجب الظلمانيّة في «عماء» و بطو و غيب و كمو ال اسم لها في
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اا تجلی تاتی ح  ،که از آن اه «یی
«وحد
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اقدس» نام میارند 1،نخستین تعیّن طعنی

مطلقه» ظاهر میهردد .اطن تعیّن را از آن جهات کاه رو ااه اطاون تا

دارد مقام «احدطّت» و از آن جهت که رو اه ظهور تا
ظهور کثر

دارد مقاام «واحادطّت» و

اسمائی نامند( .ابن تیکه ):4634 ،اسماء الهی تجلیّا

ح اند که در اطن مقام طکی پ

و ظهورا

تا

از دطگری اهترتیب ظاهر میهردند .ااطاد توجاه

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

اه تناسب تا

قیصری دراارۀ اعتبارا

ح از هر هونه کثر

وجودی منزهاند.

حقیقت وجود و اعتبار مقام احدطّت و واحدطّت

مینوطسد
حقیقة الدجدد إذا أخذت بشرط ان ال یکدن معهیا شییء فهیی المسیما عنید
القدم بالمرتبة االحدیة المسیتهلکة جمیی االسیماء و الصیفات فیهیا و إذا أخیذت
بشرط شی ء فامّا ان یؤخذ بشیرط جمیی االشییا لء الةزمیة لهیا کلیهیا و جزئیهیا
المسما باالسماء و الصفات فهی المرتبة اإللهیة المسیما عنیدهم بالداحدییة و إذا
أخذت ال بشرط شیء و ال بشرط ال شیء فهیی المسیما بالهدییة السیاریة فیی
جمی المدجددات(.قیصری )27 :1731
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
األولياء الكاملين ،غير معروفة ألحد من األنبياء و المرسلين ،و ال معبودة ألحد من العابدين و
السالكين الراشدين ،و ال مقصودة ألصحاب المعرفة من المكاشفين( ».خميعي [امام])17 :1736 ،
 .1اين تجلي و فيض حق را از اين نگاه كه از كثرت و غيريت معزه است فيض اقدس ناميده-
اند .ابنتركه دربارۀ نام گااری اين فيض به اقدس نويسد« :بالفيض األقدس -أی األقدس عن ا
يكو المستفيض غير المفيض و االفاضة» (ابنتركه)171 :1761 ،
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وی حقیقت وجود را حقیقت «تاشرط مقسامی» و از قیاد وحاد
اسمائی منزّه میشمارد و ظهور اسماء را در مقام واحدطّت میداند.

و کثار

1

عینیّت صفات با ذات در نگاه عارفان

عاریان ،اا اطن نگاه اه تا  ،تاسیری متااو

از عینیّات صااا

ااا تا

ااه-

دستمیدهند .در اطن تاسیر ،اسماء الهای ااهترتیاب در مرتباۀ واحادطّت ظااهر
میهردند؛ نخست ،اسماء کلیتر و محی ظاهر مایشاوند و از ترکیاب آناان ااا
طکدطگر -که از آن اه «تناک اسماء» نام میارند -اساماء جزئای و محااط ظااهر
میشوند .انااراطن ،تماطز اسماء اا طکدطگر و اا تا
تا  ،همۀ اسماء الهای مساتهلا در تا
همدطگر و عین تا

در اطن مرتبه است و اا نظر اه

و یاانی در آناناد و ،در نتیجاه ،عاین

ح اند.

قیصری ،اا اطن تاسیر از عینیّت ،صاا

زاطد اار تا

را ااطال مایشامارد 2و

 .1عارفا  ،پس از اتفاقشا در اصل وحدت وجود ،در اين مسئله كه حقيقت واجب هما
حقيقت البشرط مقسمي است  -كه از آ به هويت غيبيه نام ميبرند  -يا حقيقت بشرط ال -كه از
آ به احديت ياد ميكععد -اختالف نظر دارند .قيصری ،پس از بيا اين مسئله ،داليل خود را بر
تفسير نخست بيا ميدارد و حقيقت واجب را هويت غيبيه ميداند .در هر صورت و بعا بر هر دو
تفسير ،مرتبه ظهور اسماء متأخر از مقام ذات است( .قيصری)26 :1731 ،
 .2قد مر ا كل كمال يلحق األشياء بواسطة الوجود و هو الموجود بااته .فهو الحيّ القيوم
العليم المريد القادر بااته ال بالصفة الزائدة عليها و اال يلزم االحتياج في افاضة هاه الكماالت معه
إلى حياة و علم و قدرة و ارادة اخرى ،إذ ال يمكن افاضتها اال من الموصوف بها .و إذا علمت هاا،
علمت مععى ما قيل ا صفاته عين ذاته و الح لک حقيقته( .قيصری)26 :1731 ،
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مینوطسد
فا الوجود في مرتبة أحديّته يعفى التعيّعات كلّها ،فاليبقى فيها صفة و ال موصوف
و ال اسم و ال مسمّى اال الاات فقط ،و في مرتبة واحديّته التي هي مرتبةة االسةماء و
الصفات يكو صفة و موصوفاً و اسماء و مسمّى ،و هي المرتبة اإللهيّة .اهدرستی کاه
وجود در مرتبۀ احدطّت هیچطا از تعینا

را ارنمیتااد .پا  ،در آن مرتبات ناه

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،

صات و موصوف و است و مسما راه میطااد( .قیصیی)16 :4615 ،

امام خمینی(قدس سره) ،اا همین نگاه اه عینیّات ،یقارا
سجاد

دعاای ساحرِ اماام

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

در مقام واحدطّت ،و عدم تماطز اسماء و اتحاد آنها اا طکدطگر را اا نظر ااه تا
استهالک آنها در تا

و

تاسیر میکند( .خمینى [امام])41-43 /4 :4611 ،

امام خمینی(قدس سره) آطا

پاطانی سورۀ حشار را هاواهی اار درساتی اطان

تاسیر میشمارد و مییرماطد
ابین که خدای تعالی در اطن آطا

سههانه چگونه مرتبۀ الوهیّت را ،اا نظر ااه

استهالک و ینای آن در تا  ،اا مقام ییب تا
صاا

متحد شامرده اسات .پا

از آن،

جمالی و جاللی و اسماء تاتی ،وصای و یعلی را اهترتیب اا تا

احادی

متحد دانسته است .در اطن آطا  ،اشارهای ظرطف اه چیازی اسات کاه در پایش
هاتیت(.خمینی[امام])14 :4613 ،

عالمه طباطباطی(ره) ،پ

از ا با

تأخر صاا

عینیّت اه دست میدهد .وی عینیّت را از سوی تا

از تا  ،تاسایری متاااو
میداند ،نه از سوی صااا

از
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و در اطن ااره مییرماطد

رس آن عینیّتى که بهواسطۀ برهان ثابت میىشیدد کیه بیین ذات و صیفات
مدجدد است فقط از یك طرف است :ذات عین صفات است و لیکن صفات عیین
ذات نیستند بدین معنا که ذات به ذات خدد ثابیت اسیت و لییکن صیفات بیذات
ثابت هستند( .حسینی طهرانی )272 :1427
سازگاری عینیّت با نفی صفات در متون دینی

متون دطنی اا اطنکه همۀ صاا

نیکو را از آنِ خدا میشمارند ،از نای صااا

در مقام توحید و اخالص سخن اه میان آوردهاند ،چنانکه سرورعاریان حضار
علی(علیه السالم) یرمود
کمال تدحید اإلخةص له و کمال اإلخةص له نفی الصفات عنه لشهاد کیل
صفة أنها غیر المدصدف و شهاد کل مدصدف أنه غییر الصیفة( .شیریف رییی
 .)71 :1414حضرت سجاد (علیه السةم) در مناجات با خدای تعیالی فرمیدد-« :
1

یَلَّتْ فلییك الصفیفَات و تَفَسَیخَتْ دونَیك النتعیدت» (امیام سیجاد

:1734

)149/72

اکثرطت اندطشمندان اطن سخنِ سرحلقه عاریاان اماام علای

را ،ااه قرطناۀ

زاطاد اار تا

مایدانناد ،ااا

«لشهادة كل صفة » ...؛ هواهی ار نای صاا

عبار

اطنکه ،اطن سخن اه نکتهای ژرفتر از آن اشاره دارد امام
توحید و اخالص در آن شمرده است .پ  ،ا با
و کماا آن در نای صاا

است ،در حالی که ا با

صاا
صاا

نای صاا

را کماا

اا توحید سازهاری دارد
زاطده اا توحید صااتی

 .1اين دعا در دو جای صحيفة سجاديه آمده :دعای  ،72صةفحه  119و دعةای  ،16صةفحه
.216
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است .ااه نظار مایرساد کاه ساخن

در صدد ایان اطن نکته است که کماا توحید در ندطدن صاا

اا نظر ااه

و ینای در آن است
اهر در متون دطنی اه رواطاتی دست طاایتی کاه صااا

واحد از جمیع جها

نای میکند ،مقصود نای اطن صاا

ییبی احدی است که ار همۀ اسماء و صاا
کرطت و رواطا

را از حضار
از مقام تا

و هوطّات

سیطره دارد ،و آنگااه کاه در قارآن

اه شواهدی دست طایتی که اطن اسماء و صاا

تعالی اهکاراردهاست ،اا نظر اه ظهور تا

تا

و

و یای

را ارای خادای

اقادس در مقاام واحادطّت و

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

را اه شهودِ «توحید تاتای» اارای ساالا

امام خمینی (قدس سره) نای صاا

تبیین میکند و در تاسیر سورۀ حمد ،مییرماطد «اطن آن کماا توحید اسات کاه
امام موحّدان ،امیرالمؤمنین -صلوا
الصّاا

اللّه علیه -یرماطاد «و کمااا التّوحیاد نااى

عنه» زطراکه صات را وجهۀ ییرطّت و کثر

 -و لو کثر

است ،و اطن توجّه اه کثر

اسمائى -از سرائر توحید و حقااط تجرطاد اعیاد اسات( ».خمین ی

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

عریا در تحلیل کثر

اسمائی اهصراحت ،ایان کردهاند که وجاود حا از هار

هونه شائبۀ کثرتی منزّه است .آنان کثر

اسمائی را کثرتی اعتباری میشامارند و

آن را از راههای هوناهون تحلیل میکنند .ارخی از آنان کثار
عقلی میدانند و ارخی دطگر از عریا ،اسماء را از نسب و اضایا
کثر

اسماء را اا نظر اه متعلقا

تاتی ح را منشأ کثر

اساماء را کثرتای
مایشامارند و

و آ ار آن تاسیر میکنناد و ارخای ایاراد علات

اسمائی میشمارند و ارخی نیاز آن را کثرتای سالوکی و
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اسامائی کاه در

شهودی می دانند .در اطن مجاا ،اه چهار تحلیل از منشاأ کثار
سخنان عاریان آمده است اشاره میکنیت.
 .1کثرت عقلی

ح را اه اعتبار صاتی از اوصاف طا تجلی-

ارخی عاریان اا نظر اه اطنکه تا
ای از تجلیا

است مینامند (قیصیی ،)11 :4615 ،کثر

توجیه میکنند .در نگاه آنان ،صاا
ییب تا

معانی و حقاطقی هستند که اادون تمااطز در

ح موجودند و عقال در مقاام تحلیال آنهاا را مایطاااد .اطان معاانی

وجودی مستقل ندارند و در ایرون از تا
کثر

اسامائی را از راه صااا

اسمائیاند و اا آنها ،شئون و تجلیا

تحق نمیطااناد .اطان صااا

رطشاۀ

ح در مرتبۀ واحدطّت تعین میطااند.

قیصری در اطن ااره مینوطسد
التکثر فیها (االسماء) بسبب تکثیر الصیفات و ذلیك التکثیر باعتبیار مراتبهیا
الغیبیة التی هی مفاتیح الغیب و هی معان معقدلة فیی غییب الدجیدد الحیقا تعیالى
یتعین بها شئدن الحقا و تجلیاته و لیست بمدجددات عینیة و ال تدخل فی الدجدد
أصلًا بل الداخل فیه ما تعین من الدجدد الحقا فی تلك المراتب من االسماء فهیی
مدجدد فی العقل معدومة فی العین و لها األثر و الحکم فیما لیه الدجیدد العینیی.
(همان)

در اطن تحلیل ،اسماء تجلیّا
در تا

تا

ح اند که از معانی و حقاط ییبی صااا

ح رطشه میهیرند و ازآنجاکه صااا

میتوان اه آنها پی ارد ،میتوان اطن کثر
چنانکه هذشت ،قیصری در ایان تااو
اعتبارا

حقااطقی معقاوااناد و ااا عقال

معقوا را منشاأ کثار
ییب تا

اساماء شامرد.

اا مقام احدطّت و واحدطّت از

حقیقت وجود اهره ارده است .عقل اطن اعتبارا

را درمیطااد .پ  ،از اطن نگاه نیز میتوان اطن تحلیل را کثر

و تماطز حاصال از آن
عقلی نامید.
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 .2کثرت علمی

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

اه تا

مستلزم علت تا

اه کمات

تاتی ح است .حب تاتی ح -کاه از

آن در سخنان عریا اه «حرکت حبّی» طاد میشود -طالاب آن اسات کاه کماات
تاتیِ ح در مظاهر اسماء در مرتبۀ واحدطّت و ،پ

از آن ،در وجود عینی ظااهر

هردد .قیصری در تبیین اطن تحلیل مینوطسد
و من وجه یرج التکثر إلى العلم الذاتی ألن علمه تعالى بذاته لذاتیه اوجیب
العلم بکماالت ذاته فی مرتبة أحدیّته ثم المحبة اإللهیّة اقتضت ظهدر الذات بکیل
منها على انفرادها متعیّناً فیی حضیرته العلمیّیة ثیم العینیّیة فحصیل التکثیر فیهیا.
(قیصری )44 :1731

1

اانترکه اصاهانی در قواعد التوحید 2پ

از اطنکه وحد

حقیقای را نخساتین

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

اسامائی شامرد.

صائنالدطن علیانترکه نیز در شیح قواعد التوحید اه شارح و اسا آن پرداختاه
 .1ابن فعاری در شرح مفتاح الغيب قونوی ،با شرح و تفصيل بيشتر ،علم ذاتي حق را معشأ
حركت حبي و ظهور اسماء در مرتبة الوهيت شمرده است .وی در اينباره نوشته است« :فاستتبعت
تلک العظرة العلمية المقدسة عن احكام الحدوث من حيث العسبة الشهودية المعبر ععها باالسم
البصير ،انبعاث تجل غيبي أخر ،فتعين ذلک التجلي لعفسه متصفا بصفة حبية متعلقة بما شاهده العلم
يطلب ظهوره لتقدم مرتبة العلم على مرتبة المحبة ،إذ المجهول ال يحب( ».ابنفعاری)111 :1731 ،
 . 2و اعلم ا ّ تلک الهويَّة المطلقة الواحدة بالوحدة الحقيقيَّة تلزمها العسبة العلميَّة اولًا بحصةول
نفسها في نفسها لعفسها و تلزمها بتوسط هاا الالزم الواجبيَّة بالاات و الموجبيَّة و المفيضيَّة و غيرهةا
من الصفات المترتّبة و غيرالمترتّبة الالزمة لااتها( .ابنتركه)121 :1761 ،
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است( .ابنتیکه)466-414 :4634 ،

جامی ،اا تحلیلی متااو  ،علت تاتی ح را منشأ کثر

اسمائی دانسته اسات.

وی در نقد النقود ،در اطن ااره مینوطسد «علت ح اه تاتاش پایش از هار کثرتای
است که در وجود یرض شود .و نخستین تعیّن تا
میهیرد .زطرا او عالت اه تا

خوطش میهردد و تا

از علت تا

ااه تا

رطشاه

معلوم او .هر معلومی معیّن

است .پ  ،نخستین تعیّن او علت تاتی اوست .آنگاه که تا

ح عالت اه خاوطش

و معلوم خوطش هردطد ،اهناچار علت واسطۀ ااین آن دوسات .پا  ،ساه اعتباار
وجود دارد علت  ،معلوم و عالت و اطن همان کثر
سبب تعیّن تا

است .پ  ،علت او ااه تاتاش

و سبب هر تعیّنی دطگر است ».وی تصرط میکند که اطن کثر

کثرتی اعتباری است که وجود خارجی نادارد ،زطارا در خاارج چیازی جاز تا
واحد وجود ندارد( .جامی)385 :4614 ،

اطن تحلیل اا دو تحلیل پیشین و ،اهوطژه تحلیل قیصری ،متااو
در تحلیل قیصری ،سخن از علت تا
ظهور تا

در مرائی اسماء و صاا

اه تا

و تجلی تا

اسات ،زطارا

اا حاب تاتای اارای

است ،در حالی که در تحلیل جامی سخن از

انتزاع مااهیت عالت ،معلوم و علت از علت تاتی ح است .ازاطنرو ،در اطن تحلیال،
اهرچه علت تاتی منشأ کثرا

اسمائی اهشمارآمده و ،در نتیجاه ،در کناار تحلیال

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

اسامائی

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

عاریان از اسماء و صاا
 )414 :4611اسماء الهی تجلیّا

اه نسب و اضایا

ح
تا

طاد مایکنناد( .اب نفن اری،

ح هستند و وجودی جادای از تا

حا
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که نسب و اضایا

وجودی همراه نیست ،ارخالف تجلیّا

ااا

در مرتباۀ تا

یعلای حا کاه کثارا

عالت خل را اطجاده کرده است.
اانیناری در اطن ااره مینوطسد «نسب الوهیّت از نظر منشأ همانند تجلی الهی
وحدانی هستند و از آنها اه اسمائی تاتی طاد میشود ،زطرا عین تا
کثر

اطن اسماء اه اعتباار متعلّقاا

هستند ،پ ،

آنهاا اسات کاه هماان حقااط موجاودا

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

حا

هستند .و همین نکته مقصود شیخ  -صدرالدطن قونوی -در نوشتههاطش است که
یرمود "اسماء الهی از نظر انتساب اه تا
سخن از تااو

عین تا

هستند ... ".میهوطت که اطن

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

انتساب آنها اه متعلّقا

است و اتحاد آنها اا تا

نخستین نسبت مطل ارای تا

از اطن جهت است که هر طا
2

واحد از هر جهت است( ».همان)415 :

 .1نسب االلوهية من حيث مصدرها -كالتجلى اإللهي -وحدانية الععت و هيوالنية الوصف ،و
يسمى حيعئا اسماء ذاتية لكونها عين الاات ،فتعدداتها ال تكو اال باعتبار متعلقاتها التي هي حقائق
المكونات.
 .2الحقائق الكلية لالسماء في كمال إطالقها عين الاات ،و هو المراد بقول الشيخ قدس سره في
مواضع ال تحصى :انها من حيث انتسابها إليه عين الاات....قلت :هااخلط االعتبارين ،فا امتيازها
العسبي من حيث نسبتها إلى المتعلقات و اتحادها مع الاات من حيث ا كلًا معها اوّل نسبة مطلقة
للاات الواحدة من كل وجه ،و كم بيعهما؟
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اانیناری در پاطان مینوطسد «منه طعلت وحدة الح تعالى یای تاتاه و اسامائه
اتوَا اکل اعتبار و طعلت اطضاً اشتماا کل متعیّن على الواحاد االاذا

الاذی هاو

أصله( ».همان)

عالمه حسینی طهرانی در هاتگو اا عالمه طباطباطی( قادس سارهما) ،اعاد از
پاطان پرسش دراارۀ سراطت کثر

ماهومی اسماء اه تا  ،در نهاطات ،تماطال ااه

اطن تحلیل نشان میدهد و مییرماطد
و انااراطن ،انتزاع عالت و قاادر و سااطر صااا

و اساماء خداوناد ااه اعتباار

تعلّقشان اه ایعاا ح ّ تعالى است .پ  ،چون در یعل خدا جنبۀ علمى و قادرتى
هست و یعل ،معلوم و مقدور مىااشد ،االمالزمه ااطد هات خداوند عالت و قادر
است( .حسینی طهیانی)164 :4616 ،
 .4کثرت سلوکی و شهودی

در اطن تحلیل ،کثر

اسماء حسب مراتب سلوک و مشاهداتی است که ارای

سالکان الی اهلل رخ میدهد .اه سخن دطگر ،تا
تجلیّا

ح طگانه اسات و اساماء الهای

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

شهود میهردند.
اطن تحلیل پراکنده در کتب عریانی و در تااالی مباحاث عاریاان ااه چشات
میخورد .از جمله میتوان آن را در سخنان اانترکه اصاهانی طایت .ااانترکاه در
تمهید القواعد ،پ

از اطنکه احدطّت و واحدطّت را دو سوی وحد

مطلقاه و ،ااه

سخن دطگر ،ظاهر و ااطن آن مینامد ،در تماطز این آن دو ماینوطساد «تردطادی
نیست که تماطز این اطون و ظهور تا

که منشأ اعتبار مقام احادطّت و واحادطّت

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

اا اطنهمه ،اطن تحلیل اه تاصیل در کتب عریانی پیشین نیاماده اسات و تنهاا
امام خمینی(قدس سره) آن را شرح و اس داده و ،اه تاصیل ،از آن ساخن هاتاه
است .اطن تحلیل – چنانکه شواهدی ار آن اهدسات خاواهیت داد  -اار اندطشاۀ
عریانی حضر
«کثر

امام(قدس سره) ساطه ایکناده اسات .تعبیار «کثار

سالوکی» و

شهودی» نخستین اار در نوشتههای اطشان اه چشت میخاورد 2.ازاطانرو،

اطشان را میتوان مبتکر و شارح اطن تحلیل دانست .امام خمینی(قادس ساره) ااا
اطن نگاه ،اه مناسبتهای هوناهون در کتابهای خود ،اه شرح و تاسایر مباحاث
عریانی پرداخته است.
حضر
ایان اعتبارا

امام(قدس سره) در تعلیقا

ار شیح فصوص الحکم سخن قیصری در

حقیقت وجود و اعتبار مقام احادطّت و واحادطّت را نمایپاذطرد و

مینوطسد

این اعتبارات از احکام ماهیات هستند و در حقیقتل وجدد جاری نمییشیدند.
اصطةحاتی که اهلاهلل در این مقام بیان کرد اند نتیجۀ مشاهدات و تجلیّاتی است
که بر قلدب آنان شد است .به سخن دیگر این اصطةحات یا نقشۀ تجلیّات حیق

 .1ال شکَّ ا طرفى بطو الاات و ظهورهةا انّمةا يتمةايزا بحسةب المةدار و المشةاهد و
ظهورها لها باعتبار و خفاؤها ععها بآخر حتى يسمّى باألول ظاهراً و باآلخر باطعاً .و امّةا بالقيةاس
إلى الاات نفسها ،فال ظهور على بطو و ال بطو على ظهور( .ابنتركه)121 :1761 ،
 .2امام (قدس سره) در تعليقه بر كتاب الفوائد الرضوية بحث كثرت اسماء را بيةا مةيدارد و
آ را كثرتي سلوكي و شهودی مينامد و ،در پايا  ،مينويسد« :بالجملةة فةالكثرة علةى مةا تلونةا
عليک كثرة شهودی سلوكي ال كثرة علمي»( .خميعي [امام])111 :1739 ،
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بر اسماء اعیان و اکدان است و یا تجلیّیات او بیر قلیدب اهیلاهلل و شیهدد حیق.
(خمینی [امام].)41 ،

وی پ

و اساماء حا ااا اطان نگااه

از طادآوری اطن نکته اه شارح تعینّاا

میپردازد
اطشان در توضی دو تحلیال نخساتین کثار
مینوطسد «تااو

کثر

معقوا اا کثر

کاه در ساخنان قیصاری آماده

علمی در اطن است که تحلیال نخسات

اه حسب شهود ارااب مشاهده و اصحاب معریت است و تحلیل دوم اا تجلّیاا
ح ار تاتش حاصل میشود( ».همان )14 :و اا اطن سخن ،کثر

تا
کثر

عقلی را اه

شهودی اازمیهرداند.
امام خمینی(قدس سره) سخن قیصری در تقسیت اسماء اه اسماء تا  ،اساماء
و اسماء ایعاا را نمیپسندد و اا همین نگاه ،اه شرح و توضی اطن اسماء

صاا

میپردازد 1.همچنین ،امام (ره) سخن سارورعاریان
الصّاا

«کمااا اخخاالص نااى

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

امیرمؤمنان

ایتادن در حجاب اسماء و صاا

شرک اسمائی و صاااتی اسات،

 .1هاا الميزا الّاى ذكره فى تميز اسماء الاّات و غيرها ليس فى الاّوق العرفانى بشئ بل ما
يقتضى السّلو األحلى و المشرب األعلى هو ا ّ السّالک بقدم العرفا اذا فعى عن فعله و حصل له
المحو الجمالى الفعلى تجلّى الحقّ بحسب تعاسب قلبه عليه فكلّما تجلّى الحقّ فى هاا المقام لقلب
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
المقام فهو من تلک الحضرة حتّى اذا فعى عن تلک الحضرة و تجلّى الحقّ له باالسماء الاّاتيّة فععد
ذلک يكو مشاهداته من الحضرة االسمائيّة الاّاتيّة( .خميعي [امام])22 :1739 ،
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آنچنان که ایتادن در حجاب اعیان و اکوان شرک اعظت است و کاامالن همچناان
که از حجب ظلمانی رهاطی طایتند ،از حجب نورانی اسمائی نیز رها هستند .قبلاۀ
عش طکى آمد و ا

( ».همان)41 :

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

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

و ت اعد الذا » ،اهصراحت کثر

نامیده ا ست .اطشان در اطن موضاع ،پا

اسمائی را کثر

از اشااره ااه تجلیّاا

هوناهون ار جان سالا و ینا و استهالک وی در تا

سلوکی و شهودی
الهای ااا اساماء

ح  ،مینوطسد

فیرى الکثیر االسیمائیّة أوّل کثیر وقعیت فیی دار الدجیدد و منهیا نشی ت
الکثرات فی الغیب و الشهدد فیستهلکها فی الذات األحد الفیرد الصیمد فیتجلایى
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
الحقا المتعال و یقدل :یا هد یا من هد یا من ال هد إلاا هد( .خمینی [امیام] :1739
)107

آنجناب ،در پاطان ،اطن تحلیل را معنای اطن سخن اهلایت

میشمارد کاه

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

میهرداناد.
احدی جانشاین هماۀ اساماء اوسات» ااه اطان تحلیال اااز 

(همان)441:

 .1امام صادق
(ابنبابويه)611 :

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

عاریان تا
کثر

ح را ییب مطل میدانند .تا

ییبی ح هیچهونه کثرتی حتّی

ماهومی را اه خود راه نمیدهد .اسماء و صاا

را در اطن مقام راه نیسات.

ح اند که اا یی

اقدس در مرتبۀ واحدطّت

اسماء الهی تجلیّا

و ظهورا

تا

اهترتیب ظاهر میهردند .اسماء الهی یانی در تا
عاریان ،مقصود از عینیّت صاا

اا تا

تماطزی در اطن مقام است .نای صاا
عاریان اا پذطرش وحد

و مستهلا در آناناد .از نگااه

ینای آنها در تا

و کنار ریتن هر هوناه

در متون دطنی نیز اه اطن معنا اازمیهردند.

و طگانی ح در هماۀ مراتاب و تاأخر اساماء از تا

راههای هوناهونی را در تحلیل کثر اسمائی ،پیمودهاند .تحلیل عقلای از کثار
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
شهودی و سلوکی ارخی از اطن راهها هستند ،کاه در اطان مجااا ااه آنهاا اشااره
کردهاطت.
اه نظر میرسد که هر طا از اطن تحلیلها  -اا نشیبویرازی که در آنها اه
چشت میآطد و اهوطژه ،اا دقّت و ظرایتی که در تبیین کثر

سلوکی و شهودی در

آ ار امام خمینی(قدس سره) دطده میشود  -از طا زاوطه اه اطن پرسش نگرطسته
و اه آن پاسخ دادهاند .ازاطنرو ،میتوان هات هر طا از اطن تحلیلها در جای
خود درست میااشند و از طا سو منشأ کثر

اسماء را توضی دادهاند.
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