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 بسمه تعالي

 

 مقدّمه

ترين مسائل  موعوع توحيد و اسماءالحسني از مهمترين و غامض -1

اعتقادي است و همه موجودات با اسماءالحسني از هر جهبت رابطبه دارنبد،    

الحسببني دارنببد، همببه  تمببام مقببدّرات تكببويني و تشببريعي ريشببه در اسببماء 

حوادث عالم جايگاه و مواعيّت تكبويني خبود را در رابطبه ببا توحيبد ويبدا       

باشبد، آن بخشبي    كنند و هر شيء از تمام جهات مظهر اسماءالحسني مي مي

از توحيدكه اابل فهم و شناخت است، براي مبا شبناخت و فهمب  تكليبف     

آن مكلبف   شده است و آن بخشي كه اابل شناخت نيست، مبا ببه شبناخت   

ي وسبعت عقبل و وسبعت البب خبود بايبد در مسبير         ايم، ما به انبدازه  نشده

 شناخت توحيد ادم برداريم.

طرح موعوع اسماء الحسني از شند جهت حائز اهميّت است:  -2 

اند و هسبتي   اوّل از جهت اين كه تمام موجودات با اسماءالحسني در ارتباط

)و باسمائك اللتي مالت اركبان كبل   و تار و وود اشياء را در بر گرفته است 

 باشد. دعاي كميل( و مديّريت عالم براساس اسماءالحسني مي -شي

دوّم : نق  تربيتبي و اخالابي اسماءالحسبني، شبناخت و تبدبّر در       

 كند. ي تخلّق به اخالق الهي را فراهم مي اصول و مباني اسماءالحسني زمينه

بينبي و اعتقبادي    جهان سوّم  : موعوع توحيد زيربناي تمام مسائل 

 است.
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كبه   «الطرق الي اهلل بعدد  افاد ا الئق د    »براساس حديا  -3 

هباي   فرمايد : راههاي شناخت خبدا ببه تعبداد نفبوس خالئبق ويبا ن ف ب         مي
كنبد يبا سبير     خالئق است، هر كسي از طريقي به سوي كمال مطلق سير مي

د، راه خود است، عقلي و يا سير البي ولي بهترين رو  براي شناخت توحي

الهي است و اسمائي كه در عبالم هسبتي    ترين مظهر و آيت زيرا انسان كامل
هاي  ولو به نازله در انسان كامل حضور و ظهبور   كند، تمام نمونه ظهور مي

سدررهم   »فرمايبد:   مبي  53 ي سبوره فصبلت آيبه   دارد و لذا در ارآن كريم 

ات الهبي در انسبان و عبالم    آي «آه تر  في االف ق و في افاسم  افق تبصرون

هستي گسترده و ارائه شده است و نياز به بصيرت دارد تا كشبف شبود و يبا    
شناسي عامبل   كه انسان« من عرف نفسه فقد عرف ربه»در روايت داريم كه 

 خداشناسي و ربوبيّت حقّ است.
در هر يبك از فرازهباي ايبن كتباب ابتبدا موعبوع توحيبد و         -4 

است و بعد از آن طرح ابواي انسبان شبده اسبت،     الحسني مطرح شده  اسماء

كه اين همان رو  لمّي است يعني؛ از طريق شبناخت علّبت يبك مخلبوق     
مخلوق شويم، البّته رو  ديگر اين است كه انسان با شبناخت   شئونمتوجّه 

توحيد شود، رو  اوْلي مرببوط   شئونابعاد نف  و اواي نف  ناطقه متوّجه 
شناسبي اسبت،    دوّم بحبا حكمبت و انسبان    به دستگاه عرفان است و رو 

 توان به موازات همديگر انسان شناخت ويدا كند. البّته مي

ي اسماءالحسببني در حببدّ علببم   جانبببه شببناخت كامببل و همببه  -5 
باشد و ما براساس رهنمودهبايي كبه از انبيباء و ائمبه )ع( داريبم       معصوم مي

همبين جهبت بضباعت     هايي از اسماءالحسني را بشناسيم، ببه  توانيم جلوه مي
 علمي انسان در شناخت توحيد محدود است.
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توحيبد را حضبورا     شئونتواند با تجلّي به الب ما،  خداوند مي -6 

ظاهر سازد، يعني؛ توحيد جامع و حقيقي با معرّفي خود خداوند به البب مبا   

الهحيطون بشديٍ   »فرمايد :  وذير است. به همين جهت ارآن كريم مي امكان

2)بقببره  «الّدد  ب دد   دد ٍمددع مه دد  
35( و يببا در سببوره فبباطر 55

خداونببد  13

خود خداوند بايد آيات و اسرار توحيبد   «هو الذي هرهك  آه ت »فرمايد:  مي

را به الب ما برساند و هيچ انساني بدون مشبيّت و تجلّبي توحيبد در عقبل و     

 ويدا كند.تواند به او شناخت  الب  نمي

نكات و اصولي كه در اين نوشتار موجود است، توان محدود  -7 

هبا خبالي از اشبكال     رساند و اين نوشتار هم مانند ساير نوشته علمي ما را مي

نيست كه مرببوط ببه مؤّلبف اسبت و مؤلبف از ارائبه اشبكالهاي مسبتدل و         

 كند. منطقي استقبال مي

كبه خواننبده ايبن     در مطالعه مباحا ايبن نوشبتار سبعي شبود     -8 

اصول را در درون خود تصديق فطري كند و يك حالت حضوري در خود 

 احساس و ايجاد كند.

اگر خواننده محترم سعي كند كه همزمان با مطالعه اين اثر ببه   -9 

شناسببي و عببالم درون و بيببرون از همببين  كتابهبباي توحيببد از درينببه انسببان

فضباي معنبوي ايبن مباحبا ابرار      توانبد در   مؤلّف نيز مراجعه كند، بهتر مي

 گيرد.
 والساّلم                                                                                         

 مهدي خدابنده
                                                                                        25/12/86 
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 حق با مظاهر تصالا ي هسطاسماءاهلل وا -1
اند، نف  بدون اوا با عالم  اوا در نف  مجاري ارتباط با عالم وااع  

و ، خارج رابطه ندارد و هر اوّه اي يبك مسبير ارتبباط، يبك مجبراي تعلّبق      

يك معبر اتصال به عالم خارج است و همان گونه كه عالم انسباني )نفب (   

و به عبارتي تشكيكي و ذومراتبب  عالم هم اطوار متنّوع دارد  ،درجاتي دارد

ببا هبر كبدام از    ، اتصال به اطوار عالم هستند، يعني ي حلقه ،اطوار اوا. است

 توان نوعي رابطه با يكي از اطوار عالم بر ارار كرد. مي اطوار اوا

 طبور  همبان ) با عالم رابطه دارد اسماءالحسنيخداوند نيز از طريق   

 ي رابطه نبدارد( حبق نيبز ببدون واسبطه     اوا با عالم  ي كه نف  بدون واسطه

راببط ببين حبق و     اسماءالحسبني اسماء با مظاهر  در ارتبباط نيسبت، وب     

كه نف  مجاري ارتبباط  ببا عبالم خبارج،      طور همان و باشند ميمظاهر  

و حبق  انبد   مجاري، كانالها و مسيرهاي ربط به حبق  اسماءالحسنياوا هستند 

كبه هبر    طبور  هماند خورده است و با مظاهر  ويون اسماءالحسنياز طريق 

هبر اسبمي از نبوعي رابطبه ببين      ، اوه نوعي ارتباط نف  با عالم خارج است

ببا مظباهر  رابطبه     اسماءالحسنيحق به تعداد . كند حق و عالم حكايت مي

 دارد.

 

 تعدّد اسماءالحسني -2

ابعباد و جهبات متعبددّي دارد اعبم از اينكبه      ، هر موجود جسماني

، شبكل ، رنب  ، ي داراي سبطح   باشد. موجبودات مبادّ  صاحب يا فااد نف

ببو و خصوصّبيات ديگبر    ، عمبق ، عبرض   طبول، : حجم و ابعاد  متعدّد ماننبد 

همننين انسان كه موجودي داراي نف  اسبت نيبز داراي ابعباد و     ،باشند مي
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. ببه  كنبد  مبي اي يكي از ابعاد مبادّه را درك   اطوار متعدّد است كه با هر اوّه

، با كمك بينبايي ، ندك  مي  اصوات را ادراك، وسيله شنواييه عنوان مثال: ب

و همين طور ادراكات  كند ميرن  و عمق و ديگر اعراض مادّه را ادراك 

رد. گي هم سنخ آن صورت ميادراك ي  اّوه كه به كمك هر ،نفساني ديگر

حتّي اگر  موجودي مجّرد باشد انسان اين معلوم را با كمبك خيبال و عقبل    

مثل: ادراك صورتهاي مثالي كه مبدركك آن خيبال اسبت و     كند درك مي

عاالبه اسبت و همبين     ي اوّهادراك صورتهاي كلي و عقلي كه مدرك آن 

 هبا  آنادراك صور خيالي و عقلي دال بر اين است كه  اوّه اي هسبت ،كبه   

خيبال و عاالبه ميگبوييم ونيبز  در عبالم      هبا   را درك ميكند، حال به آن ابوّه 

را  هبا  آنالي و عقلي موجود باشند تا عقل وخيال بتوانند خارج بايد صور خي

 درك كنند.

انبد   نيز متعدّد اسماءالحسنيهمان گونه كه نف   اواي متعدّد دارد 

و مظاهر  شئونتعدّد  ،عدّد اوابت. باشند ميبددي نبار  عبو اابل احصا و شم

ه حضرت حق است. همان گون شئونتعدّد  ،الحسني نف  است ،تعدّد اسماء

كه هر اوّه به نوعي در عالم نف ، اثر گذار است هر اسمي و صفتبي نبيزدر 

 ي هنشبان  اسماءالحسبني عبالم به نوعي اثر گذار و فعّال است و همبين تعبدّد   

هر اوّه اي در نفب   . است (احبكبام الهي)تعدّد مظاهر تكويني و تشبريبعي 

اء الهبي نيبز مظهبر    هر كدام از اسبم   طلبد ميشود و مظهر  به نحوي ظاهر مي

و بايد عالم آفريده شبود تبا    طلبد ميدارند و هر اسمي در عالم خارج مظهر 

هر اسمي ببه مظهبري    گوييم ميظاهر شوند و اين كه  اسماءالحسنيحقيقت 

تعلّق ميگيرد نه به اين معني است كه هر اسمي يك مظهر به خصوصي دارد 

مظهبر و مجبراي مشبخص    ، ههر اسمي به طور غلبب  :بلكه به اين معناست كه
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مظاهر حسي و غيبي، آفريبده  انساني، خداوند در  انسان به تعداد ابعاد . دارد

 مرتبط است.  شئوناست كه از طريق اين اوا با آن  

از جهت وجود و  اسماءالحسني. تعدّد اسبماء البهي حكيمانه است

 ي شبون اسبماء عبين ذات حضبرت حبق انبد، الزمبه       ، تعداد نبا متنباهي انبد   

احاطبه ويبدا كبردن ببه ذات الهبي      ، شناخت تمامي اسماء الهي  از هر جهت

مظاهر  ،است كه اين امري محال است و به  دليل نا محدود بودن اسماءالهي

اسماء الهي كه همان موجودات خارجي هستند نيز اابل شببمار  و احببصا   

تبوان   نمبي  ،نيبستند و شون موجودات عالم عيني ريشه در اسماء الهي دارند

به همين دليبل تعبدّد اسبماء الهبي نشبان       . به كنه هستي موجودات آگاه  شد

 مظاهر است.  شئونتعدّد مظاهر و حتي 

 

 اسماءالحسني از حقائق تكويني است يا امور اعتباري؟ -3

اواي متعددي، دارد كبه ايبن ابوا در در نظبام      ،نف  ناطقه انساني

، بلكه حقبايقي متجلّبي از نفب     جبعلي و ابراردادي نيبستند ،تكويني انسان

ي تعدّد اوا همان، ادراكات مختلفي اسببت كببه بببه     و نشانهاند  ناطقه انساني

. هر كدام از اواي ما انشا و ايجباد  شود مييبك حبقيقبت ثابت نبسبت داده 

نف  اند، و از بيرون شيزي بر نف  عارض نشده اسبت ،بلكبه همبين نفب      

هبر يبك از ابوا يبك    . خباصي  در جبلوه همان اوّه اسبت ،در عالم خارج

شبون  نفب  كبه      باشند ميواايعت تكويني و حقيقتي از حقايق عالم هستي 

ست حقيقي و تكويني است.  اادر است ببراي حيبات و   ها آنعلّت ايجادي 

 ي ابوّه كند ،كه اين كار توسبط   جعلمعا  طبيعي خوي ، اوانين اعتباري 

ي عاالبه كبه حقبايق كلبي را ادراك      ابوّه  گيرد البتّه نه آن عااله صورت مي



 ..............................................................  هايي در اسماءالحسني و اواي انساني.  نكته 19

 

ميكند بلكه عقل معا  كه رو  زنبده مانبدن و راحبت زنبدگي كبردن را      

طرّاحي ميكند ولي هيچ يك از اين اعتباريات براي نظبام تكبويني او مبؤّثر    

مگبر ابوانين اعتبباري تشبريعي كبه عبالوه ببر در نظبر گبرفتن           . باشبند  مين

ببه    انبد،  ي و تكويني انسان نيز وعع شبده عقل معا  براي بُعد ابدهاي  جنبه

را ببه   هبا  آنبلكبه نفب     انبد  نشبده هر حال اواي انساني ببه اختيبار او وعبع    

هبم   هبا  آنصورت يك حقيقبت تكبويني ايجباد كبرده اسبت ،وب  تعبدّد        

اعتببار خبارج شبد ديگبر ببراي آن ،كبم و        ي حيطهاعتباري نيست و اگر از 

ااببل   هبا  آنو تعبدّد  انبد   ه اوا متعدّددر نتيج. زياد شدن معني نخواهد داشت

ببر   هبا  آنوجبود و تعبدّد   ، اوا ثاببت انبد   ي همه كم و زياد شدن نيست و 

 . اساس حكمت الهي تنظيم شده است 

همين طور كه نف  انسبان جايگباه تكبويني در عبالم دارد،  و ببا      

ت نيز اعتبار و ابرار داد حضبر   اسماءالحسنياعتبار نشده است،  ،اعتبار انسان

بلكه  اراده تكويني حضرت هويّت مطلقه است ،كه بصورت  باشند ميحق ن

حقبببايقي سببباري و جببباري در نظبببام تكبببوين و تشبببريع  ظهبببور كبببرده   

 شبئون با حضرت حق اتحّاد و عينيّت دارند و به تعبيبري   اسماءالحسنياست.

شه از لحبا  وجبود و شبه از لحبا  تعبداد ايبن وجبودات        اند  حضرت حق

 اعتباري نيستند.

البتّه نبايد فرامو  كرد كه اين تعدّد اسماء الهي به اعتبار دريافبت  

 مركبب ه از اين اسبماء  كو اابليت مظاهر است نه به اعتبار حضرت احديت 

 باشد.

 ي ههمان طور كه نف  ناطقه انساني، در مقام وحبدت خبود، همب   

 اوا را در خود منطوي كرده است و در اين مقام تعبدّد ابوا معنبي نبدارد در    
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و در آن انبد   ببه نبور واحبد محقبق شبده      اسماءالحسني ي همقام احديّت، هم

در حبق ببه   ، معني ندارد كماالت بينهايت حبق  ، تعدّد و اعتبار مقام،كثرت،

تحقّق دارند و در عين وحدت در حبق ببه تعبداد مظباهر     ، يك وجود واحد

 عيني تعدّد در مظاهر دارند.

 

 اند. حضرت حق شئون اسماءالحسني -4

و ذات نف  واتي تنزّل كند به اند  نازلهي  ا همان نف  در درجهاو

 .نف  اابليّت تنزّل دارد و تنزّل آن، همبان اواسبت  . كند ميشكل اوا ظهور 

نف  و اوا هبر دو يبك حقيقبت واحببدند كببه واببتي ببه         :به عبارت ديگر

 كنيم به نف  نظر كرده ايم و شبون ببه ظباهر نفب  توجّبه      مي باطن اوا نظر

و انبد   نفب  ي  نازلبه ي  به اوا توجّه كرده ايم. اوا مرتببه  ،كنيم در حقيقت مي

در نف ، تمام اوا به نحو وحبدت حاعبرند و ببدون علّبت ايجاديشبان كبه       

 همان نف  است، امكان ظهور و خود نمايي ندارند.

كبه در اصبل و   انبد   ابواي حببضرت حبق   ي  اسماء الهبي به مببنزله 

مرتبه اي از آن حقيقت واحد را ظباهر   ها آنذات، واحدند  ولي هر يك از 

همبان   ،كرده اند. در تمام اسماء الهي ذات حق حاعبر اسبت و حبق متنبزّل    

در عالم  ها آنهيچ يك از ، است  كه بدون حضور ذات الهي اسماءالحسني

يعني؛ اگبر  شبود  مبي متحقّق نمي شبوند  و نفب  هبم ببدون ابواي  ظباهر ن      

ببايبد يكي از اواي حسبي  ، كنبيم ح  دركي  خواستيم نف  را در مرتبه

نفب   ، خيال درك كنبيم ي  اگر خواستيم نف  را در مرتبه. را ادراك كنيم

عاالبه، همبان   ي  شيزي غير از همبان صبور خيبالي نيسبت و نفب  در مرتببه      

شوند ولي ذات نفب  ببه    مي حقايق بسيط كلي است، كه مدرَك نف  وااع
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هبيچ يبك از آن   ي  وسيلهآن صرافت و بساطت ذاتي خوي  اابل درك به 

، جبايي ظباهر نيسبت نفب      اسماءالحسبني ي  اوا نيست.حق نيز بدون واسطه

آن در هبر  از  ات بلكبه جلبو  ، در اوا ظاهر نشده اسبت  گونه كه هست، همان

تواننبد ذات احبدي    يك از اوا متجلّي است. شون عالم شهادت و غيب نمي

وباره شبدن   ، اظهبار آن ي  را همان گونه كه هست اظهار كنند زيرا كه الزمه

امكاني ممكنات است كه اين امري محبال اسبت و دليبل آن ايبن     هاي  ورده

هم خود  باشبد و هبم حبدود خبود  )كبه       تواند نمياست كه يك شيز 

علت تشخص و شيئيّت آن است( را فااد باشد و محال است كه يبك شيبز   

در  خود  نباشد.به عنوان مثال: بينبايي، نفب  اسبت   هم هم خود  باشد و 

ي خاص، شنوايي؛ همان نزول نف  است در تجلّبي خباص شبنيدن و     درجه

از  شئونعااله، همان نف  است در تعيّن ادراك كليّات و تمامي اين  ي اوّه

نف  نازل ميشوند.همين طور است اسم عليم حضرت حبق كبه تجلّبي حبق     

سبميع و بصبير و...   ، ابادر ، حبي ، اسماءالحسنيوه علم و )ديگر لاست در ج

ببا يبك جلبوه خباص( و همبين كبه از       انبد   گي حضور ذات احدي حبق هم

 ها آنصرافت و بساطت ذاتي ، حضرت حق تجلّي كردند از وحدت ،شدت

 .  شود ميكاسته 

 

 اند. اطوار متنوّع حق اسماءالحسني -5

جلوه و مظاهر نف  اند، يعني؛ همگبي  ، اواي نفساني همگي شأن 

از خبارج ببه درون نفب  رسبو       از نف  اببداع و انشبا و ايجباد ميشبوند و    

و اند  اوا همگي حقايق دروني نف . باشند ميو توليد مادّي نف  ناند  نكرده

اوا شأن نف  باشند، معني؛ آن اين است كه اسبتقاللي از خبود    ي واتي همه
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ندارند و تابع احكام حاكم بر نف  اند، عبين رببط و عبين اتصبال ببه نفب        

بينبد ابدرت نفب      مي ر ديدن به ادرت نف هستند به عنوان مثال: بينايي؛ د

ذائقه به صورت ششايي ظاهر ميشود  و بطبور كلبي تمبام     ي اوّهاست كه در

ولي نحوه ادراكشان مربوط به حدود ذاتي ابوا  اند  اوا در ادراك، تابع نف 

 .كند ميظهور نف  است و نف  با واسطه اوا ادراكِ مدرَكات  ي و نحوه

كه اين بدان معني اند  حضرت حق شئوني  اسماء الهي نيز به منزله

 د.نباشب  مبي مبدبّر مظباهر   ، ذات فعّبال الهبي  ي  اسماء اهلل به وشتوانه  :است كه

در وجود و تأثير گذاري از خود اسبتقالل ندارنبد و خداونبد     اسماءالحسني

 خبود  شبئون سبت. اوسبت كبه ببا     ها آنمبدبّرعالم، حاعبرو ظباهر در      فعّال،

ي  حبق ببا جلبوه    :ببه عنبوان مثبال     كند ميو  تدبير  كند مياجابت ، شنود مي

حبق در صبحنه عبالم حضبور فعّبال و      . آفريند ميحكيم، عالم را هدف دار 

اسبم خبالق، تمبام    ي  هدفدار دارد كه همان حكمت اسبت. حبق ببا واسبطه    

 كند.   مظاهر را ابض مي  . با جلوه اسم اابض،كند ميعوالم را خلق 

 

 ق اسماءالحسنيارتباط حق با عالم از طري -6

 هبا  آنو هر يبك از  اند  ارتباط با عالم خارجهاي  اوا نه تنها واسطه

دهنبد، بلكبه واسبطه ارتبباط      مبي  به نوعي انسان را با مظباهر خبارجي ويونبد   

. نفبب  انسببان يكببي از باشببند مببيدرونببي خببود نفبب  بببا اعضبباي بببدن نيببز 

 توانبد  ينمب مجرّد عالم تكوين است و به جهبت مجبرّد ببودن     هاي  وااعيّت

بدون واسطه، با هر وااعيّتي ارتباط ايجباد كنبد، شبون شبرط ايجباد ارتبباط       

سنخيت و تناسب است  و بدن كامال   مادّي است و نف ، موجبودي مجبرّد   

است و   نف  با بدن هيچ گونه تناسب و سنخيتي ندارد و براي ارتبباط ببا   
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 ،و در حقيقبت انبد   اوا شون تجلّي نفب  . بدن خود نياز به ارتباط با اوا دارد

 ي كاهنبد و حلقبه   مبي  از شدت تجرّد نف  و بساطت آناند  نف  نازل شده

در  ،اواي عاليه ببا ابواي متوسبط    ؛شوند به اين صورت كه مي اتصال با بدن

تبرين مرتببه از    ارتباطند و اواي متوسط بطور مستقيم با اواي حسي كه نازل

ي حسي ببا بببدن جببسماني در    و اين اوااند  تجرّد و بساطت را دارند مرتبط

واسبطه داشبته    بي ي شبان نف  اجّل از اين است كه با بدن رابطه  ندا ارتبباط

.هر كننبد  مبي باشد و اوا هستند  كه به وساطت حواس اين ارتباط را برابرار  

نف  است ولي اانون ارتباط ايبن اسبت   ي  نازلهي  شند بدن نيز شأن و مرتبه

شبوند. خبود ايبن     مبي  برتبر ببا نفب  مبرتبط     شبئون نازله از طريق  شئونكه 

 ،ي نفب   نازلبه  شبئون مجموعه نظام مند نف  و ببدن نيبز شنبين اسبت كبه      

 عاليه نف  ندارند. شئونارتباط بي واسطه با 

مظبباهر تكببويني  ي مجموعببهعببالم هسببتي ،كببه  ،از ديببدگاه عرفببا

 هبا  آنحبق بببه    ؛يببعني . و ويكبر حضبرت رّب انببد    شئوني  به منزلهاند  حق

دريافت و اتصبال ببه فبيض حبق     ي  باهر شبده است و خود مظاهر، واسطهظ

عبالي و  ، درجبات نبازل  ، مظاهر تكويني در عالم، ماننبد: ابواي نفسباني   . اند

اعلي دارند و  تنزّل فيض الهي از اعلي ببه نازلبه از طريبق فبيض عبالي حبق       

در حقيقببت  .و طفببره در عببالم، محببال عقلببي اسببت    گيببرد مببيصببورت 

و عالم هسبتي ببه عببنوان    اند  ، واسطه ارتباط حق با عالم هستياسماءالحسني

. . اين گونه نيست كه عالم از حق جدا و منفبك باشبد             بدن و شأن حق است

 :به آن معني اسبت كببه   بدن حق است،ي  گويند عالم به منزله مي واتي عرفا

 كنبد  مي ي فيضك حضرتِ احدي، به شكل عالم جسماني جلوه ي نازله مرتبه

و حبق در   كنبد  مبي از حق جدا نيسبت و آن را همبواره تبدبير     و فيض حق،
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 اسماءالحسبني عالم حضور حكيمانه و لطيفانبه دارد و كبل عبالم ببه اعتببار      

تحقّق و ظهور دارند، عالم ،به ما هو عالم هيچ گونه تحقّقي نبدار د و عبالم،   

، عالم باشبد، عبالم   واتي اين ديد حكيمانه به. اسماء الهي در مقام فعل است

 حضرت حق است.   شئوني اوا و  بدنك حق و اسماء الهي به منزله

اسبت     اسماءالحسبني  ،ارتباط عالم و خود حضرت حبق  ي واسطه

 ،او هيچ شيز در عبالم تحقبق بذاتبه نبدارد     اسماءالحسنييعني؛ غير از حق و 

 باشبد و هبر موجبود اسبمي اسبت در      مي اسماءالحسنيعالم نيز ظهور همان 

خود اسم است در تشخّص خبارجي و عينبي و هبر    ، هر مظهري. درج  نازله

اتصبال   ي هحلقب . نزول يك اسم و صفت است در مقام تعيّن عينبي ، مظهري

 شبئون به عبارت ديگبر  . ا فعلي  شئونبين اسماءالحسني خود حق است با 

 خارجي حق است. شئونبا  ،علمي حق واسطه

 ا  عينببي شببئونالهببي بببا ارتببباط ذات  ي هواسببط اسماءالحسببني 

باشد و خود حق باواسط   يك شأن به شأن ديگر مبرتبط   مي )مظاهر خلقي(

واسط  ارتباط ذات با اسماء جزئيّه هستند. عامل ارتباط  ،ميشود و اسماءكليّه

عبالم   .حق با مظاهر  خود حضرت حق است ) البتّبه ببا جلبوه اي خباص(    

و جببوانح آن كببه موجببودات مببادي همگببي جببوارح  ،يببك شببخص اسببت

 ي خيال او و مالئكه عقلي ببه عنبوان ابوّه    ي و مالئكه مثالي به منزله باشد مي

. جوانح و اوا خود حضرت حبق اسبت   و عااله او، روح و باطن اين جوارح

ولبي  انبد   عين اتصال به حبق اند  عيني حق كه عين مظاهر خارجي شئونو  

 علمي حضرت حق.   شئونبا وساطت 
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 .كند ميني،حق را متعدّد وكثير نتعدّد اسماءالحس -7

و  هر يك نحوه اي از تجلّي نف  اند  اواي نفساني ظهورات نف 

: ششايي در . اين اوا در مقام فعل و ظهور كثيراند مثال باشند ميناطقه انساني 

ولي هبر دو در مقبام عقلبيك خبود، عبين مبن        مقام فعل، غير از بويايي است،

ست. همين طور است صور خيالي كبه هبر   باشد و شيز ديگري غير من ني مي

صورتي غير صورت ديگر است ولي در مقام عقل، همگي عين مبن هسبتند   

هبم كثبرت عينبي دارنبد و هبم كثبرت        ،اوااند  كه با نف  ناطقه متحّد شده

دلببيل آن ايبن   انبد   نفبب   شبئون علمي، اوا اجزاءِ نف  ناطقه  نيستند، بلكبه  

توانسبتيم ابوا را تبك تبك از      مبي  ند بود مي است كبه اگر اوا اجزاي نف 

نف  منفصل كنيم و هر يك را در عالم خارج بدون ادراك نفب ، ادراك  

ماننبد نفب  يبك مركبب       ،اوا مجرّد  هستند و بساطت دارنبد  ي همه. كنيم

ند و اوا با نف  اتحّباد دارنبد نبه    ن،كه اجزاي  آنرا كثير ك باشند ميطبيعي ن

و به نف  عميمه شده باشند كه انضمام و اينكه در نف  حلول كرده باشند 

مجبرّد از   ؛اتصّال از خصوصيات موجود مبادّي اسبت و مجبرّد ببودن يعنبي     

نبه اجبزاء نفب  تبا نفب  را كثيبر و       انبد   اوا جلبوات نفب   . ها همين وي گي

 د.نمركّب كن

كبه نفب  وحبدت  شخصبي خبود را از       شود ميتعدّد اوا باعا ن

قيقي است كه اوا عين اويند و اوا دست بدهد، و نف  هميشه يك واحد ح

و ايبن  اند  اسماءالحسني نيز عددا  و وجودا  نامتناهي .اند با ذات يگانه و متحّد

نامتناهي بودن از دو جهبت تعبداد و وجبود، باعبا كثبرت و تركيبب حبق        

و كمباالت اسبت نبه ايبن كبه مجمبوع        اسماءالحسنيو حق جامع  شود مين

 كماالت باشد.



 الحسني و اواي انساني هايي در اسماء نكته...............................................................  26

 

، ماننبد: اجبزاي يبك ميبز كبه      باشند ميحق ن اجزاء اسماءالحسني

شوند. حق يك وجود كلي است  يا به اصبطالح   مي باعا تركيب شدن ميز

يك شيز است كه همه شيز است، حقيقت بسيط همبه شيبز اسبت از لحبا      

اسماء الهبي  . نيست از جهت شيستي و حدود ها آنوجود، ولي هيچ يك از 

نحو حضور و ظهور دارند غير ولي از آن جهت كه يك اند  عين وجود حق

. زيرا همه شبأن  دهد ميبه حق كثرت و تركيب ن ،اند.  جامعيّت كماالت هم

يك كل است كبه  ، يك ميز، و با حق عينيّت و اتحّاد دارند اند  و جلوه حق

اجبزاي  باعبا ميبز شبدن او شبده اسبت و وجبود  ابائم ببه           ي مجموعه

حببق هبم بسبيط اسببت و     هر اسبم بساطت دارد و ذات. اجببزاي آن اسبت

باعبا مركّبب شبدن و    ، باشبند  مبي اجزاي حبق ن  اسماءالحسنيشون ، مجرّد

با حق اتحّاد و ارتباط دارند و حق جامع  اسماءالحسني. باشند ميتكثر حبق ن

ايبن كمباالت ببدون حضبرت حبق      . هبا  آن ي مجموعهاست نه  ها آن ي همه

فبيض هبم هسبت و نمبي     الوجود بالذاّت واجب ال اابل تصوّر نيستند. واجب

توان اين كمباالت جبامع را در معلبوالت تصبوّر كبرد مگبر اينكبه واجبب         

شبون   اسماءالحسبني د كه جامع اين كماالت باشند. تعدّد نالوجود بذاته باش

 شبود  مبي همواره حق وحدت وجود  حفظ ، با عينيّت و اتحّاد همراه است

 ءالحسببنياسماو يببك وااعيببت مجببرّد اسببت كببه بسبباطت دارد و در تمببام  

خبود   ، و همبواره خبود    كنبد  ميي حقيقيه خود را حفظ   وحدت حقه

ذات است با تشخّص علم نه اينكبه ذاتبي   ، خداوند در اسم عليم ؛است يعني

باشد كه عالم باشد و علم شيزي غير از او و عارض بر او باشد و همين طور 

عبدّد  ذات و صبفات باشبد و ت   ي نه اين كه حبق مجموعبه   ،ديگر اسماء الهي

كماالت حق تعبدّد مبادّي نيسبت كبه تعبدّد در اجبزا و اعضبا باشبد. )همبه          
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كماالت براي يك وجود است كه با آن كماالت وجودي اتحّباد و عينيّبت   

 دارند. 

 

 و ظهور اسماءالحسنيتشكيك در تنزّل  -8

در نف  ناطقه انساني ادراكاتي هست كه هرگز از مرتبه عقبل ببه    

تمام اين ادراكات نفساني ببا   ،ل ادراك كلي و عقليمث كنند ميوايين تنزّل ن

اين كه صورت كلي وعقلي در مقام عقل دارنبد و همگبي در آن مرتببه ببا     

 شبئون ششيدن و تمام ، تخيل، تعقل، هم متحّدند، به نحوي كه بوييدن عقلي

نفب  در مقبام عقبل يبك حقيقبت واحبد        شئونهست و تمام اوا و ، حسي

ايبن ادراكبات ببه ادراك خيبالي نبزد نفب         ي ههستند. در مرتبه خيالي همب 

غيبر از   كه حاعرند نه به نحو وحدت و كليّت عقلي مانند صورت ششيدن 

 ولبي بباز هبم همگبي در بسبتر يبك نفب  صبورت         شود ميصورت ديدن 

گيرند و مدركك و مدرَك و ابزار ادراكِ صور ادراكبي يكبي هسبتند و     مي

اي جسبماني تنهبا ايبن ابوا در     ابو ي  در مرتببه . آن نف  ناطقه انساني اسبت 

بلكه در وسيله و ابزار ادراك نيز متفاوتند و  هر شبه  اند  ادراك غير از هم

كنيم وحبدت ابوا تنبزّل     مي حركبت حسيعقبل به سمبت اواي ي  از مرتبه

اوا از عقل تبا حب  ببه نحبو شبدّت و عبعف در        ؛ت ديگرربه عبا .يابد مي

نفب  در هبر ابوّه اي ببه نحبوي       .باشبند  مبي متعيّن ، ظهور يا تشكيك ظهور

حكم همان مرتببه را گرفتبه    ،اين تنزّل ي متجّلي شده است ولي در هر مرتبه

احكبام عبالم عقبل را دارد و ديبدن برزخبي و       ،است يعني؛ ششبيدن عقلبي  

خيالي احكام عالم مثال را دارد و بوييبدن حسبي محصبور در احكبام عبالم      

 محسوسات است.
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غير از اسماء مستأثره و معناي تنزّل اسبما   ،داسماء اهلل نيز تنزّل دارن

اين است كه اين اسما در مظاهر )خلقي و عقلي( ببه نحبوي ظهبور و نمبود     

در  اسماءالحسبني هر اسبمي از  . در عالم تشكيكي است ها آندارند و ظهور 

ظهبور   ؛تجلّي هر اسم يعنبي . تمام عوالم و اطوار هستي ظهور و تجلّي دار د

متناسبب ببا    اسماءالحسنيظهور . جريان يافتن در مظاهر اسم از ذات الهي و

شبوند  تر   درجّه و ظرفيّت مظاهر است يعني ؛ هر ادر مظاهر به ارب نزديك

و هبر ابدر مظباهر سبنخيّت بيشبتري ببا       انبد   تر شده به اسماءالحسني نزديك

تر خواهد ببود. ببر اسباس همبين      تجلّي اسم، كامل، اسماء الهي داشته باشند

تري نسبت به عبوالم مثبال و     سماءالهي در عالم جبروت تجلّي جامعا ،ااعده

شهادت مطلقه يا طبيعت دارند و تجلّي در عالم مثال باالتر از تجلّي در عالم 

به عنوان مثال : اسم عليم در تمام عوالم ظهوردارد ولي ظهور . طبيعت است

ظهبور و  ، از ظهور عليم در موجبودات طبيعبي اسبت   تر   او در جبرائيل جامع

هر اسم نبزول  درجبات متنبوّع دارد و     ؛تنزّل اسماءاهلل تشكيكي است يعني

ايبن  . كنبد  مبي تنزّل بخشي از حقبايق و اسبرار الهبي ظهبور      ،ي هدر هر درج

وَ اِنْ مِعْ  َدٍ  اِلاد  وَ مِرْددَفَ     »ااعده را ميتوان از اين آيه ارآن استنباط كرد. 

ايبن آيبه حباوي     هالبتّب حجبر(   21  )آيبه  «لا  بِقَددٍَ  مَعلهُدو   خَزَا ِرُ ُ وَ مَ  فُرَزِّلُ ُ اِ

ايبن  هبا   حقايق و بسياري از معارف زير بنايي است ولي يكي از ايبن ااعبده  

يكسان و يكنواخت نيسبت   ها آناسماءالحسني تنزّل دارند و تنزّل  ؛است كه

همبان   ،هبي خبزائن ال . گويباي ايبن ااعبده اسبت     «اِلا  بِقَدٍَ  مَعلهُو »كه تعبير 

نبازل كبردن خبزائن ،يعنبي تنبزّل اسماءالحسبني و       . باشبند  مياسماءالحسني 

البتّبه در  . كه اين ظهور و تنزّل تشبكيكي اسبت   دهد مينشان  «بِقَدٍَ  مَعلهُو »
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تنزّل اسماءالحسني بايد اين ااعده را در نظبر گرفبت كبه ظرفيّبت اوليّبه در      

كبه ببر اسباس آن ظرفيّبت     را خداونبد ايجباد نمبوده اسبت      ها آنانس ي همه

ولي شون انسبان ابدرت انتخباب و    . كند ميكماالت ثانوّيه را عطا ، ابتدايي

خداوند نيز متناسب ببا ايبن   ، عالم سازي دارد و روح خود را وسعت ميدهد

)ظرفيّت ثانّويبه اي كبه ايجباد شبده اسبت( اسبماء جديبد و         انتخابك انسان،

نيباز ببه يبك     ،تبر   جديد و كامبل و  تنزّل يك اسم  كند ميكاملتر را اعطا 

تر دارد كه ايبن ظرفيّبت جديبد ببا عببادت و بنبدگي        ظرفيّت جديد و كامل

صورت جديد را افاعبه كنبد. و از   ، براي انسان ايجاد ميشود تا  واهب صور

 كننبد  ميتوان نتيجه گرفت، كه: اسماء جزئيّه در ابتدا ظهور  مي همين ااعده

 هبا   آخر كه عاليترين ظرفيّبت ي  ه و در مرحلهدوّم اسماء وصفيّي  و در مرتبه

 .  دنكن مياسماء كليّه تجلّي   ،هبه شد

 

 مواهب الهي است. اسماءالحسنيتنزّل  -9

نظر و توجّه خداوند به موجودات و اين نظر  ؛يعني، تنزّل اسماءاهلل

همراه با رحمت و لطف الهي اسبت. حبق از سبر لطبف و محّببت  ببه تمبام        

، يبك  اسماءالحسنيظر دارد و تنزّل و تجلّي خداوند به مظاهر  عنايت و ن

انسبان از طريبق برنامبه جبامع تشبريع،      . كمال و يك لطف و موهبت اسبت 

البتّبه خداونبد ببر    . كنبد  مبي ا شرايط و ابزار را براي توجّه و نظر خداوند مهيّ

 ،اساس علم حكمت و با توّجبه ببه مصبلحت و ببا توّجبه ببه ظرفّيبت انسبان        

بهانبه جلبب عنايبت الهبي ببه      ها  عبادت ي همهو  كند مياو عطا كمالي را به 

 اند. انسان
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اسماءالهي،نزول جبري ندارند،اين ابانون و سبنّت ثاببت خداونبد     

، حاال يا در دنيا و يبا در  كند مياست كه اگر راه عبوديّت را رفتيم به ما نظر 

عنايبت  او فقط بايبد  ، اكتسابي نيستند ،آخرت ولي به هر حال اسماءالحسني

كند كه شه كمالي را تا شه اندازه اي )و در شه مرحلبه اي، ببه شبه كسبي(     

الببهي  هباي   موهبببت ، شد مي اعطا كند. تمام حكمت هايي كه به انبببيا داده

بودند و در هبر حكمبت    اسماءالحسنيبود و اين حبكمت ها، هبمان اسبرار 

 جلوه يا جلوه هايي از اسماء الهي ظاهر هستند.  

 

 ّ دارند. اءالحسني ربط حضوري و ظهوري به حقاسم -10

و ابواي نبف  نباطبقه انبسباني نزد نف  حضور ببالتّبع   شئونتمام 

نزد ما بي واسبطه حاعبر   ، دارند و اائم به نف  هستند. به عنوان مثال : من ما

گوينبد و هبر كب  ايبن      مبي  ببه مبن نيبز   ، است كه به آن علم حضوري من

خود  ، كه خود  فهمد مي. و كند ميادراك اوا را  ي  حضور بي واسطه

است و نمي گويد من ديگري هستم و از طرفي تمام افعال و صبفات و ابوا   

را نيز به خود ) كه در تمبام ايبن ابوا و افعبال حاعبر اسبت و حضبور         

گويد كه يك تكه از من شبنيد، يبا    نمي ؛يعني. نسبت ميدهد، اطالاي است(

اوا در تمام اطبوار نفب  از عقبل     ي سطهبدون وا، نصف من ديد. اين من ما

بلكبه در هبر ابوّه     ،گرفته تا ح  حضور دارد، زيرا نمي گويم كه عقل ديد

وب  ببه    .و فقط ميگوييم كه من ديبدم   دهيم مياي آن اوّه را، به من نسبت 

نفس  نبزد تمبام ابوا و اطبوار نفسب        ؛كه ،يابد ميوجدان باطني هر ك  

و همگبي  انبد   عين حضور براي نفب  ناطقبه  اوا  ي همهحضور اطالاي دارد 

رببط حضبوري ببراي     ،اوا ي نزد نف  به يك حضور واحد حاعرند و همه
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اين ظهور اوا نوعي ربط ببه نفب    اند  اوا عين ظهور براي نف  ، نف  دارند

 است كه همان ربط حضوري و ظهوري است.  

حضور كامبل  ، هر اسمي. نيز نزد حق حاعرند اسماءالحسنيتمام 

حق دارد و اائم به حضور ثابت حق اسبت و حبق حضبور بالبذّات دارد     نزد 

حضبور  ، يعني ؛ حضور حق اائم به ذات خود  اسبت  نبه ابائم ببه مظباهر     

براي حق ذاتي است و خود  علت حضور خود  است و در اين حضبور  

 اسمائي و يا  اسماء عيني  ندارد. ي براي خود نياز به واسطه

آن هبم   ،ه نزد خود حضور داردحق عين حضور است و بي واسط

او فقبط ببودن   . حضبور ذات حبق اسبت   ، اين نحوه حضبور  ،به نحو اطالاي

. است او فقط هست و حضور دارد حضورنا منتاهي براي خبود و مظباهر   

شبه در مقبام هويّبت و شبه      ،نزد حق بي واسطه حضور دارند، اسماءالحسني

وار عبالم و هميشبه   در مقام احديّت و واحديّت، در همبه جبا و در همبه اطب    

نزد حق حضور دارنبد، ببه    اسماءالحسنياسماءالحسني با حق حضور دارند، 

ايبن همبان رببط    . حق حضور دارند و عين فعليبت و تحقبق ببراي حبق انبد     

را  اسماءالحسببنيبعببد از اينكببه حضببور  . اسببت اسماءالحسببنيحضببوري 

ور عبين رببط ببه ذات اسبت و حضب       ها آنحضور  ،و دانستيم كه ، وذيرفتيم

حبق  . رسبد  مبي  ها آننوبت به ظهور ، همان حضور ذات است اسماءالحسني

عين ظهور براي خود است و هيچ بُعد از ذات الهي براي خود حضرت حبق  

 . نيز عين ظهور براي ذات الهي است اسماءالحسنيمخفي و مستور نيست. و 

همان ظهور ذات الهي ببه اسبماء اهلل    ،در وااع اسماءالحسنيظهور 

عبين اتصبال ببه ذات حبق      ،باشد. اسما مي يا ظهور در اسماءالحسني است و

اند. اسما عين تعلّق و ربط به ذات وروردگار اند، ببه نحبوي كبه نمبي تبوان      
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. و بببا ذات حببق يگانببه انببد انببد  را از ذات جببدا دانسببت، ذاتببي حببق  هببا آن

دو حقيقبت و وااعيّبت   ، با ذات به يبك حقيقبت متحقبق انبد     اسماءالحسني

يعنبي؛  ، ربط ظهبوري اسبت   ،حق با اسماءالحسنيهاي  يكي از رابطه ندارند.

 ظاهرند. ، ظهور و تجلي است و به ظهور حق، به حق ها آننوع ربط 

از خود ، ظاهر بالذات است و اسماءالحسني به  ذات ظاهرند ،ذات

رببط حضبوري دارنبد و     ،كبه  عبالوه ببر ايبن   ، ظهور مجزا و مسبتقل ندارنبد  

ظهورشان هبم ابائم ببه حبق اسبت و      ، نامتناهي است وجودشان اائم به ذات

ربط ظهوري به حق دارند. در ظهبور اسماءالحسبني ببراي حبق  واسبطه اي      

 اسماءالحسنيي  با واسطه، البتّه حق براي تجلّي در مظاهر و به مظاهر. نيست

، به همبين خباطر   باشند ميواسطبه در ظبهور  ،اسمباءالحسبني. كند ميعبمل 

، بلكه به اسماءالحسني نسببت  دهيم ميبه خودشبان نبسبت نبظهور مظاهر را 

همان طور كبه كبه مظباهر را مسبتقيما  ببه خبود ذات حبق  نسببت          دهيم مي

 .  دهيم مين

 

 باشد. معنادارشدن مظاهر به اسماءالحسني مي -11

حقيقتي است كه در تمام اطوار خوي  حاعر است و ايبن   ،نف 

« ديدم » يقت بسيط، بي معناست.  فعلاطوار و تجليّات بدون حضور اين حق

بدون حضور من كه در اين فعل حاعر است امري ببي معنبا، نبااص و غيبر     

فباعلي كبه در مبتن آن    ي  اابل تحقّق عيني است، شرا كه هر فعلي به واسطه

نفب  كبه ببه عببارتي فعبل       شبئون كند وب    فعل حاعر است معني ويدا مي

تند و حضور هر ابوّه ببه نحبوي    بدون حضور خود نف  بي معنا هساند  نف 

 ه است.تسببه اين حضور وا
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هبر حادثبه يبا    . عالم خلقت را بايد با نگاه اسماءالحسني نگريسبت 

عبالم جلبوات    شبئون وااعه اي در عالم ريشه در اسماءالحسني دارد وتبمبام 

نبه   ،باشد ميوود  جلوه اسماءالحسني  هر موجودي با تمام تار و. او هستند

ه از يبك جهبت مظهبر و آيبت باشبد و از جهباتي مظهبر        به اين صورت كب 

ي دارد، كبه اصبل و فبرع آن مظهبر اسماءالحسبني      شبئون هر مظهري . نباشد

كسي كه حبوادث عبالم   . است. عالم هستي بدون نگاه توحيدي توهّم است

، را ظهور اسماء اهلل نبيند و اين همه فعل و تدبير را به يك ذات نسبت ندهبد 

 توحيد اائل است ؟ شگونه جايگاهي براي 

با حضور رب العبالمين هبر   . معنا دار ميشود، عالم با حضور توحيد

موجودي جايگاه حقيقي ويدا ميكند و با حضور احديّت در عالم هر وديبده  

يابد. با حضور حضرت حق هر وديده جهت وااعبي خبود    هويّت خود را مي

بايبد در االبب    كاره اسبت. هبر وديبده را    همه ،حق در مظاهر كند ميرا ويدا 

شناسببد كبه اوّل بببه علببم   هبر شببق واتببي خبود را مببي  . يافببت اسماءالحسبني 

حضوري حق را )كه علّت اوست بشناسد( تمام اشيا اوّل حضبور توحيبد را   

عبالم هسبتي ببدون    . كننبد  مبي يابند بعد حضور خبود را ادراك   مي در خود

، نداردنگاه توحيدي ووچ در ووچ است، كسي كه ديدگاه توحيدي به عالم 

واتبي ببه ايبن     .در عالم خيال است و خيال ابدرت نبدارد توحيبد را بفهمبد    

و  شبئون ، هسبتي ا   ي همبه هبر موجبود،   »كلبي توجّبه كنبيم كبه     ي  ااعده

همه عبالم درجبات   . ديگر نقص و ععف بااي نمي ماند« تجلّيات حق است

تنزّل يافته خير وكمال هستند و  فقط يك حقيقت است كه در عالم حضور 

، ديگر جايي براي حضور غير  اعي دارد و آن حضور ذات نا متناهي استوا
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كبه ببه نبام غيبر      هبا  آن، بااي نمي ماند اصال   غيري در عبالم حضبور نبدارد   

 اويند كه عين ربط به همان ذات اند.   شئونخوانده ميشوند، آيات و

 

نفس و تناسب  شئون ي همهاسب ميان قوا باعث تناسب تن -12

 لحسني باعث تناسب ميان مظاهر است.ميان اسماءا

بين ابواي   همبين تمام اطبوار اوا تناسب وجود دارد و اين تناسب 

ببين ابواي هبم     هبم بين خود ادركبات ابواي عاليبه و     همعاليه و نازله است 

حقيقبت جديبدي    ،و از نسبت ببين ابوا  اند  حبقيقيها  اين نسبت. مرتبه است

مدركك كليّات اسبت و خبيال كبه ادراك  عااله كه  ي مثال  اوّه شود مينازل 

را  ياي جديد اوّه، شوند مي كنبنده صور ذهبني  است واتبي با هبم تركيب

دهند. اين ادراك جديد نبه عقلبي اسبت و نبه      مي به نام واهمه از عقل تنزّل

، كنيم، يك رابطه ذاتبي ميبان مبدركك    مي واتي يك شق را ادراك . خيالي

مبدركك و ببه    كند ميبه آنكه ادراك . ايم همدرَك و ادراك را كشف كرد

گوييم و  ميان  آنكه ادراك ميشود مدرَك و نسبت اين دو  را ادراك مي

نف  ناطقه انساني و اواي صادر از او رابطه هبايي وجبود دارد همبين طبور     

هبا   رابطه هايي ميان ابدان انسان با نف  وجود دارد، كه هر نوع از اين رابطه

 نف ، ريشه در صفتي از صفات الهي دارد.و  شئونميان اين 

بلكبه تناسبب هبايي وااعبي و حقيقبي      ، بين اسماءالحسبني تناسبب  

وجود دارد نه تناسب اعتباري )كه در امبور تكبويني، غيببي و خصوصبا  در     

مسائل توحيد راه ندارد(  همبان طبور كبه وحبدت عبددي در توحيبد معنبا        

و صبفات الهبي عبين     ئونشب . باشبد  مبي تناسب اسمائي، تناسب ذاتي . ندارد

و ببين خبود ايبن    انبد   ذاتيّبه حبق  هباي   اسماءالحسني نسبت. اتصال به هم اند
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ايببن ي  هببم تناسببب هببايي وجببود دارد ،كببه شببناخت همببه جانبببههببا  نسبببت

 ي انبدازه هبر انسباني ببا عنايبت الهبي ببه       . كار انبيا و امامان اسبت ها  تناسب

. اسمائي عبالم اسبت  هاي  بتظرفيّتي كه به او داده شده است به توحيد و نس

اين تناسب ها، هم بين اسماء كلّيه است با هم، هم ببين اسبماء جزئيّبه و هبم     

باشبد و ااببل    مبي  تناسب اسماءالحسبني نبا محبدود   . بين اسماء كلي وجزئي

بر اساس ايبن ااعبده توحيبدي ؛ ببا تّنبزالت توحيبدي ايبن        . شمار  نيستند

 ثّرؤكبدام در عبالم فعّبال و مب     حقيقي نيز نبازل ميشبوند كبه هبر    هاي  تناسب

تركيبب  ، گيرنبد  مبي  واتي در كنار هم ديگبر ابرار   ،اسماءالحسني. دنباش مي

)در مقبام ظهبور( كبه آثبار و خبواص مشخصبي از        شود ميخاصّي حاصل 

 صادر ميشود. ها آن

ميبان  ي  رابطبه ، حقيقي كه در نظام تكبوين وجبود دارد  هاي  رابطه

جعلي و اعتبباري و ااببل نقبض    ، قي اندهمگي حقيها  مظاهر است اين رابطه

رواببط ميبان مظباهر    . نيستند و اصال  در تكوين رابط  اعتباري وجبود نبدارد  

 .  اند نيز نامتناهيها  تكويني است اين رابطههاي  رابطه، الهي

كبه در عبالم ببه اراده    اند  اطعي الهيهاي  همان سنّت ،ها اين رابطه

، تمر كه اواعد كلبي نظبام تكبوين انبد    مسهاي  اين رابطه. الهي جريان دارند

اسماءالحسني با ظهور در اطوار عالم  ؛يعني ،باشند ميتجليّات اسماءالحسني 

 مبدأ ظهور اين روابط شده اند.

هباي تكبويني را نمبي تبوان ببه يبك صبفت خباص از          اين رابطبه 

صفات الهي نسببت داد، شبون انسبان احاطبه ببر اسماءالحسبني نبدارد و ببه         

توانبد بفهمبد كبه ايبن      مبي  از ايبن رواببط آگباه اسبت، فقبط      خود ي اندازه

ها  نامنتاهي اند. و اين رابطه اسماءالحسنيهاي  نامتناهي مانند جلوههاي  رابطه
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به عنوان مثال ؛ حق ببا اسبم    كنند ميظهور  اسماءالحسنياز تلفيق و تركيب 

كنبد ايبن    و موجودات را ببه سبوي خبود هبدايت مبي      كند ميالهادي جلوه 

اوّل( و هبم   ي  انسان كامل اسبت )در درجّبه   ي هدايت با واسطه ،يت همهدا

اوليباء الهبي )در مراتبب     ي واسبطه  امالئكه است و هم ب ي واسطه اهدايت ب

يبك رابطبه خباص     ،بعدي(. با تجلبي اسبم الهبادي در تمبام عبوالم هسبتي      

، كه همان نسببت هبدايت اسبت، ايبن     شود ميدي و مبهتبدي برارار ها آنمي

يعني ؛ هبر نبوع هبدايتي     شود ميخاص به اسبم البهادي نسبت داده  ي هرابط

باشبد و  ، )با تمبام ابعباد (   تكويني هاي كه در عالم وجود دارد شه هدايت

همببان اراده تكببويني حببق بببراي ظهببور    ،هبباي تشببريعي كببه  شببه هببدايت

هاي خاص نوع انسان و جن است. به اسم الهادي مربوط ميشود. بقيّبه   فعليّت

 اند. عالم نيز شأن اسماءاهللهاي  رابطه

هبر  . دهبد  مبي يك نسبت اسبمائي را نشبان    ،هر رابطه اي در عالم

 ي هبر رابطبه  . دهبد  مبي سنتّي در عالم يك نحوه حضبور توحيبدي را نشبان    

براي كشف روابط ميان مظباهر  . جلوه صفتي از صفات الهي است ،تكويني

ته شبوند و شبون ايببن   بايد اسماءالحسني شناخب ،و روابط موجود در مظاهر

رواببط عبالم دوگونبه    . همگي از توحيد نبازل شبده انبد   ها  و سنّتها  راببطه

يك مظهر و ديگري روابط مظاهر و مراتبب   شئوناست ؛ يكي روابط ميان 

هبا   ديگر  رابطبه  شئونو با شأن و  آفريند ميهستي  ،حق با يك شأن. عالم

 . كند ميرا ايجاد 

 



 ..............................................................  هايي در اسماءالحسني و اواي انساني.  نكته 37

 

در انسوان و كشوف   عاقلوه   ي قووّ   شأنكشف تفصيلي قوا  -13

تفصيلي مظاهر عيني اسماءالحسني در عالم شوأن انسوان كامو     

 است.

ليّات وجودي و مفهومي را ادراك ميكند و مفهبوم كلبي   ، كعقل

، واهمبه   ي ابوّه و  صبورت عمبل    .كند جزئي را نيز ادراك ميهاي  نسبت

نحبو   صورت كلي حاعراست و واتبي عقبل نظبر كنبد آنبرا ببه      ه نزد عقل ب

عقبل را ببه عنبوان مفهبوم     مفهوم  تواند نمي ،واهمه. كند ميتفصيلي ادراك 

  .كلي ادراك كند

نمي توان به داّبت و  . اسماءالحسني مصاديق و مظاهر دارند ي ههم

جزم مشخص كرد كه كبدام اسبم مصباديق محبدود، متوسبط يبا نامتنباهي        

هباي   راهنمايي شناخت ما از مصاديق و مظاهر اسماءالحسني بر اساس .دارند

، ببه عنبوان نمونبه: ببر اسباس آيبات ابرآن       . معصومين و آيات ابرآن اسبت  

، انبد  مظباهر هبدايت الهبي و مظباهر اسبم الهبادي      ، امامبان و انبيبا  ، فرشتگان

هباي   . )سورهكند ميمقدس تحقق ويدا هاي  هدايت الهي از طريق اين وجود

ظاهر المضّل انبد.  و شياطين م (23و  73و انبياء آيات  97و  40بقره آيات 

كشبف ايبن ااعبده كبه      .باشند مي اسماءالحسنيي  معصومين مظاهر تام همه

. هر اسمي در شه موجودي ظهور غالب دارد، در حّد علم معصبومين اسبت  

شناخت مصاديق اسماءالحسني نياز به شناخت علم اسماءالحسني و شبناخت  

ات الهبي  مصاديق عيني صبف  خواهد ميكبسي كبه . حقيقت موجودات دارد

ي همبه جانببه وجبودي و علمبي ببه       را در مظاهر مشخص كند، بايد احاطبه 

اطبوار هسبتي موجبودات و در درجّبه      ي مظاهر داشته باشد و آن هم به همه

كاملتر بايد احاطه به همه صفات الهي داشته باشد، البتّبه ببر اسباس ديبدگاه     
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خبي اسبما در   عرفا هر موجودي مظهر تمام اسماءالهي است كه بري  لطيفانه

كبه هبر    نببه ايببن  ، اين مظاهر، غالبك ظاهراند و برخي مغلبوب و مستبورنببد  

مظبهر يك يا شند صفت الهي باشد. به اعتقاد ابن عرببي در كتباب    ،موجود

در هر شق تمام حقايق الهي هسبت  « في كل شق كل شق »فصوص الحكم 

خفبي  بباطن و م  هبا  آنولي بعضي از ايبن صبفات ظهبور دارنبد و برخبي از      

و از طببرف ديگببر مظبباهر، اسماءالحسببني را بببا تفبباوت درجببات  باشببند مببي

را ببه جامعيّبت دريافبت     اسماءالحسبني ، كننبد. موجبود طبيعبي    مي دريافت

و موجبود مجبرّد عقلبي تمبام كمباالت را دريافبت       ، ولبي ببه نازلبه    كند مي

 كه انسان بخواهد ولي اين. اسماءالحسني ي ترين درجّه ولي در عالي كند مي

غالب و مغلوب بودن اسما را تشخيص دهد به كمك علم لبدنيك معصبومين   

 امكان وذير است.

 

 انسان كام . در اسماءالحسنيظهور تام و جامع  -14
هر موجودي تمام كمباالت و صبفات الهبي را ببا خبود دارد كبه       

يعني؛ بدون استحقاق موجود به او تعلّبق  اند  هديه الهي ،همگي اين كماالت

كمباالت الهبي را ببه جامعيّبت     انبد   موجودات كه مظاهر الهي  گرفته است.
. به اعتقاد عرفا مظباهر،  باشند ميوجودي يكسان ني  دارند و از لحا  درجّه

يعنبي؛  . تشكيك در فيض حق است نه در ذات واجب الوجبود  اند تشكيكي

فيض حق درجات دارد نه خود حضرت حق. نزول اسماءالحسني تشبكيكي  
ك در تنزالت اسبمائي باشبد حتمبا  مظباهر عينبي هبم )       است و واتي تشكي

مظباهر حبق درجبات دارنبد نبه ذات حبق. ببه         ؛مشكك( خواهند بود. يعني
شبوند و ببا تفباوت تنبزّل و      همبين جهبت اسماءالحسبني متفباوت نبازل مبي      
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. از طرفي حق هر جبا  كنند ميمظاهر درجات متنوّع ويدا ، تشكيك در تجلّي
ذات الهبي   ي همبه . ر خداوند اطالاي اسبت با تمام ذات حاعر است. حضو

همببه جببا حاعببر اسببت شببون ذات الهببي عببين كمبباالت الهببي اسببت. همببه 

اسبما ببا حبق ببه معنباي       ي اسماءالحسني را در خود دارد، منتها حضور همه
اسما در يك مظهر نيست. هر مظهري تمبام كمباالت الهبي را     ي ظهور همه

و  كننبد  مبي الت را اظهبار  بالفعل دارد ولي برخي موجودات حبدي از كمبا  
دارند. نمي توان گفت : يبك موجبود آن كمباالتي     مي حدي را مخفي نگه
كماالت الهي را به جامعيّبت   ي همهندارد. هر موجودي ، را كه ظاهر نكرده

 ي هدارد ولي شون موجودات درجات متعدّدي دارند، هر موجبود ببه انبداز   
ت در او يا غالبب و  وجودي خود جامع كماالت است و آن كماال ي هدرج

موجبود   :ظاهرند و  آثار آن بارز و آشكار است و يا  بباطن و مغلبوب مبثال    
كماالت را دارد ولي  اين جامعيّت را به نازله دارد. و برخي از  ي همادّي هم

حّد خود  ( آشكار كرده اسبت و برخبي را    ي هكماالت الهي را ) به انداز
تبر    ظهور جامعيّت كماالت شديد در موجودات برزخي. مستور ساخته است

در حبالي كبه نسببت ببه موجبود ايبامتي        ،است امّا نسبت ببه موجبود مبادّي   

هبم تمبام   ، است. انسان كامل نسبت به تمبام موجبودات  تر   جامعيّت  خفيف
كماالت الهي را به جامعيّبت دارد و هبر كمبالي     ي كماالت را دارد هم همه

ي  انسبان كامبل بباالترين درجّبه    . سبت در او به نحو اتم و اكمل ظاهر شده ا
متجلّبي شبده    هبا  آنادرت دري  ترين درجه علم را به اذن الهي دارد و كامل

متجلّبي اسبت و تمبام ايبن      ها آناست و اوج ظهور واليت تكويني در ذات 

 وَ مَهَّد َ آ َ َ اَلْ َسلد َ ٍَ لُهَمَدد   ظهبور يافتبه اسبت. )    هبا  آناراده حبق در   اسبمابه 

  ( 31 آيه بقره
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ما در انسان بودن خود هيچ اختياري نداريم و اينكه از نبوع انسبان   

يك هديه الهي اسبت، انسبان ااببل  تمبام كمباالت الهبي اسببت و        ، هستيم

بليّبت را به اندازۀ بندگي خود ، در مسبير تشبريع ظباهر    ببااهبركب  ايبن 

هباي رب   سازد. تنزّل نف  در عقل وخيال و حب  نيبز از الطباف و هببه     مي

شون نف  مظهبر وّهباب اسبت عقبل را درتمبام ابوا سباري         .عالمين استال

سازد. حقيقت من در تمام اطوار نف  انسان متجلّي شده است و آن ابوّۀ   مي

صبورخيالي را اوه عااله آن ي  عااله است كه درخيال متنزّل شده وبه وسيله

ر اوا حاعب  ي هنف  در هم. و در حواس نيز نازل شده است  كند ميادراك 

به خود  است و نياز به وسباطت ابوا نبدارد    ، است و حضور  در هر اوّه

عقبل متنبزل    ،همان ابوّه اسبت كبه در حقيقبت    ، ولي ظهور نف  در هر اوّه

عاالبه اسبت كبه شبأن نفب        ي هاين تنزّل نف  در حقيقت، تنبزّل ابوّ  . است

هر اوّه از آْن جهت كه نف  در آن حاعر است واجد تمام كماالت . است

و  كنبد  مياست ولي هر اوّه حّدي از آن كماالت جامع نف  را ظاهر نف  

عاالببه شببديدترين و  ي هدارد. اببوّ مببي برخببي از آن كمبباالت را ببباطن نگببه

 انساني است. ي ترين ظهور نف  ناطقه جامع

 

، اسماءالحسوني و اعيوان روارجي   ي  اعيان ثابتوه ،واسوطه   -15

 ي نفساني.ي بين عاقله و قوا نفس واسطه ي صورت علميّه

 ،اعيان ثابتبه . باشند ميموجودات ي  همان حقايق علميّه ،اعيان ثابته

هستند. اسماءالحسني احكام وجودي خاصي دارنبد و   ،مرآت اسماءالحسني

 ،كبه  ،در عين حال احكام ظهور مخصبوص ببه خبود را دارنبد. اعيبان ثابتبه      

باشبد   مي اسماءالحسنيهمان تعيّن علم كلي الهي است، حامل و مظهر تمام 
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 ،. و باطن و اصل اعيان ثابتبه كند ميو تمام وي گيهاي اسماءالحسني را ظاهر 

تعيّن اسماءالحسني است و شبون   ،. اعيان ثابتهباشند ميهمان اسبماءالحسني 

اعيبان ثابتبه نيبز احكبام      اسماءالحسني احكام وجود و ظهبور متنبوّع دارنبد،    

ثابته، وساطت علمي اسبت و  اين وساطت اعيان . وجود و ظهور متنّوع دارند

. اعيببان ثابتببه كنببد مببياحكببام اعيببان ثابتببه در موجببودات خببارجي ظهببور  

هر موجودي در علم الهي يك عين ثاببت دارد كبه   ، موجودات متنّوع است

حامل تمبام مراحبل زنبدگي موجبودات اسبت و ايبن اعيبان         ،آن عين ثابت

)كه برنامه  اعيان ثابتهو مطابق با  باشند ميحامل تمام اسرار موجودات  ،ثابته

 شبود  ميتكامل و تنزّل موجودات محقّق ، مراحل خلقت كلي الهي هستند.(

حيباتي نبدارد.   ي  هيچ برنامبه ، و هيچ موجودي خارج از المروي اعيان ثابته

همبه   ي و اعيبان ثابتبه    باشند مياعيان ثابته همان مظاهر علمي اسماءالحسني 

 انسان كامل است.موجودات فاني و مندك در عين ثابت 

كبه عبين صبور علميّبه     )خبود  ي  عااله به كمك صور علميّه ي اوّه

ي  حضوري دارد، يعني؛ صورت علميّبه  ي ، با تمام اوا رابطه(ديگر اوا است

در مقام وحدت و يگانگي آن با نف  ناطقه، عين تمام ، عااله ي اوّهعقل از 

عاالبه   ي اوّهعلميه  اوا است و همين كه كسي عالم به صورت ي  صور علميّه

ديگر ابوا شبده اسبت آن    ي  مثل اين است كه عالم به تمام صور علميّه ،شد

هم به نحو وحدت و علم حضوري، شون اوا فاني در نف  انبد. ايبن صبور    

شبوند عبين    مي )شون نازل باشند مينف  ي  علميّه منطوي در صورت علميّه

ز طرفبي هنگبام رجعبت    و  شيز ديگري نيسبتند(. و ا اند  همان اواي خارجي

نف  از اوا به سمت عااله، باز هم ايبن صبور علميّبه در ابوا، عبين صبورت       

به نحو وحدت عين صورت عقلبي اسبت    ها آنعلميّه عقلي است  و همگي 
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شبه از عقبل نبازل     شون اتحّاد عااله و اواي   به نحبو حضبوري اسبت، آن   

شيبزي از   حتمّا  نزد عقل يبك صبورت علميّبه دارد و محبال اسبت      شود مي

عقل صادر شده باشد و عقل نسبت به آن شيز علم حضبوري  نداشبته باشبد    

 ي ابوّه شبأن   ،شه از جهت ظهور و شبه از جهبت وجبود. ايبن صبور علميّبه      

صورت علميّه اي كه از يك اوّه نزد عاالبه  . و از خود شأني ندارنداند  عااله

ايبن صبور    ي همهديگر است ولي  ي اوّهحاعر است، غير از صورت علميّه 

 ،انبد  عاالبه  ي ابوّه ي  در مقام وحدت، فانببي و مببندك در صببورت علميّبه    

 ،عااله را ادراك كند مثل اين است كه ي اوّههرك   صورت علميّه  ؛يعني

 اوا را ادراك كرده است. ي همهصورت علميّه 

 

نسبت بين مظاهر از نسبت بين ظاهر و باطن ريشوه ررفتوه    -16

 است.

ارگانيكي است كبه تمبام    ي مجموعهقت يك ي عالم خل مجموعه

 ،اجزاي آن با هم ويوستگي دارند. با اين كه كبار ايبن اجبزا متفباوت اسبت     

هبا   كننبد. هسبتي   مبي  در راسبتاي هبدف واحبد كبار     هبا  آن ي مجموعهولي 

شبده اسبت، كبه     هبا  آنويوستگي طولي دارند.  فيض الهي باعا ويوسبتگي  

كبه تمبام    هبا  از آن. لم نيسبت هسبتي تمبام اطبوار عبا    ، اين فيض شيزي جبز 

 ،به تعداد اسماء الهي در عوالم با هبم  و ،اند اسماءالهي منطوي در فيض الهي

از لحبا  عبددي ااببل    هبا   متعدّد و متنوّع داريم و ايبن ويوسبتگي  هاي  رابطه

مصبنوعي ،كبه    ي مجموعبه احصا و شبمار  نيستببند. عالببم هببستي يبك      

ت و اگبر هبدفي از يبك اببزار     نيسب ، اجزاي آن متعبدّد و ببي هبدف باشبند    

يبك هبدف محسبوب    ، ايبن هبدف ببه اعتببار انسبان     ، مصنوعي انتزاع شود
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، كند ميمثال : يك ساعت، از ساعت بودن خود  هدفي را دنبال ن  شود مي

كه ساعتي در ساعت بودن خود  شديد شد،  تا ايبن   گوييم ميهيچ وات ن

ببا طبي زمبان و     هبر اببزاري   ،بلكه بر عك  ،شدت را هدف ساعت  بدانيم

و واتي دشبار اخبالل    شود ميععيف در ابزار بودن خود  ، فاده از آناست

، تعميببر كنببد.  بببر خببالف عببالم دتوانبب نمببيرا در كببار كببرد شببد خببود  

 .  طبيعي و منظّم است ي مجموعهعالم تكوين يك  ،مصنوعات و اعتباريات

 اسبم الظباهر و   نسبت بين عوالم از نسبت بين ظاهر و بباطن اسبت.  

اين ذات  ،كهاند  الباطن با هم رابطه دارند، شون هر دو شأن يك ذات واحد

نسببت  ، از نسبت ميان اين دو اسم. فعّال و حاعر استاسم واحد در آن دو 

ببا هببم    (، زيبرا اطببوار عالببم )حتببي اسببماءاهلل     گيبرد  مبي بين عوالم شكل 

كبه از مظباهر    ييهبا  به اين اعتبار تمام نسببت ، ظاهر و بباطن دارند ي راببطه

شوند ريشه در ظاهر و باطن دارند و در تمبام عبالم هسبتي    مي اسمائي ظاهر

عبالي  ي  باطنك مرتببه  ،اعليي  عالي است و مرتبهي  ظاهر مرتبه، نازلهي  مرتبه

اعلبي اسبت. نسببت  ببين     ي  مظهبر ببراي مرتببه    ،عاليي  است و خودِ مرتبه

ن گرفته شده است. همان گونبه  اطوار يك شق از نسبت ميان الظاهر و الباط

بباطن   ،باطن اسم الظاهر است. مراتب عبالي يبك شبق نيبز    ، كه اسم الباطن

مظهر اسم الظاهرند و روح و حقيقت هر ، مراتب نازله است. صورت مظاهر

مظهر و ظهور اسم الباطن است،و  هر شق هم مظهر الظاهر اسبت و  ، مظهر

يك شق با هم نسببت وااعبي و    نتيجه اين كه: اطوار، هم مظهر الباطن است

 تكويني دارند زيرا اطوار الظاهر و الباطن ارتباط ذاتي دارند.

 نسبت بين عوالم انساني ريشه در نسبت ظاهر و باطن دارد.
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انساني اسبت،كه   ي نف  ناطقه ،يكي از مظاهر خلقي حضرت حق

نسبت ميان حقيقت نفب  و مراتبب   . داراي اطوار و مراتب گوناگوني است

 ،عاالبه  ي ابوّه ظباهر و بباطن نيسبت.مثال     ي  له و انزل آن،شيزي جز رابطهناز

باطن اواي خيالي و حسي است و ابواي حسبي و خيبالي شيبزي جبز عقبل       

از آنجا ريشبه گرفتبه اسبت كبه انسبان يبك       ها  ظاهر شده نيستند. اين نسبت

 موجود تكويني است و  وجود  در حال شديد شدن است.

 

 بساطت ذات را از ميان نمي برد.، تعدّد اسماءالحسني -17

ذاتببي حببق  ،حببق اسماءالحبببسني زيببادي دارد كببه ايببن كمبباالت

كه عارض بر ذات حق شده باشند  زيرا اسماءالحسني ببدون   نه اين باشند مي

ببا  ، ذاتبي حبق انبد    اسماءالحسبني ندارنبد.  ظهور  ها آنحضور يك ذات در 

نبد. اسماءالحسبني اجبزاي    ذات الهي عينيّت و اتحّاد كامل و همه جانببه دار 

 ي و رابببطه انبد   متنّوع ذات حضرت حبق هاي  ، بلكه جلوهباشند ميخداوند ن

يببك حقيقببت كلببي كسببعي اسببت بببا     ي حببق ببببا اسبماءالحبببسني راببببطه  

نبه جبزء،   انبد   نبه رابطه يك كُبل ببا اجزاي ،  اسماء اهلل جلوه، هايب  جلوه

سباطت ذات الهبي در مقبام    و ب كنبد  مبي ذات حق را كثيبر ن  ها آنو  تعدّدِ 

و حق منزّه از هر نبوع تركيبب و    شود مياحديّت و واحديبّت حفظ ، هوّيت

نبه  تركبّي است، نه تركيب خارجي كه مركبب از مبادّه و صبورت باشبد و     

وجببود و ماهيّببت، زيببرا حببق عببين هسببتي اسببت و عببين هسببتي  از تركيببب 

رت و اجبزاي  وجود   نامتناهي است و وجود نامتناهي، ماهيّت و حد، صو

انبد و    عين همديگرند و هم عبين ذات الهبي   ،اسماءالحسني هم. مادّي ندارد

 .اند نشدهبه ذات الهي عميمه 
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بسباطت ذاتبي نفب  را از ميبان     ، تعدد ابوا و مظباهر نفب  ناطقبه    

 برد. نمي

 

 احديّت و واحديّت.، اسماءالحسني در مقام هويّت -18

 ولبي ظهبوري ندارنبد.   اسماءالحسني در مقام هويّت حضور دارند 

در اين مقام، اسماءالحسني فاني در حق اند. در مقام احديّت كه اولين تعبيّن  

انبد   مغلبوب و مقهبور  ، الهبي ي  الهي است، اسماءالحسني ببه وحبدت اباهره   

. حضور دارند ولي ظهوري ندارند و مغلوب وحدت اطالاي حق انبد  ؛يعني

، رد. در مقببام واحببديتببب مببي اسببماء الهببي را بببه فنببا، هيمنببه و هيبببت ذات

، وب  اسبماءالهي در مقبام هويّبت    . اسماءالحسني همگي ظهور كامل دارند

احديّت و واحديّت حضور كامل دارند ولي فقط در مقام واحبديت ظهبور   

يك حقيقت است و درجات ندارد و به اعتبار سير سبالك   ،البتّه حق. دارند

هميشبه  . ببريم  يمب  به سوي حبق ايبن عنباوين واحبديّت و احبديّت را بكبار      

اسماءاهلل نزد ذات الهي حضور دارند ولي در يك مقام ظهور هم ندارندكبه  

حق فقط هست و حضبور دارد. ذات را  ، آن مقام ؛را هويّت گويند يعني آن

هويّت گويند. هويّبت مقبامي اسبت كبه     ، از آن جهت كه فقط حضور دارد

ي نيسبت و  ايبن مقبام ااببل شبناخت ببراي هبيچ انسبان       . اسم و رسمي نبدارد 

موجودات و براي هميشه است شبون هبر شبه را     ي مجهول مطلق براي همه

 شناسد شيزي جز ظهور اسماء الهبي نيسبتند و خبود آن كب  كبه      مي انسان

وجود مطلق است،   ،وۀ اسماءالهي است.حق در مقام هويّتلشناسد نيز ج مي

ز بلكه مطلق وجود است كه اطبالق هبم ببراي او ايبد نيسبت.عنوان ذات نيب      

ما . براي او به اعتبار ما است  وگرنه ذات يك مرتبه و يك مرحله نمي باشد
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ناشاريم براي شناخت حق عنوان گذاري و درجّه گذاري كنبيم  تبا بتبوانيم    

داشبته باشبيم و هبر يبك را از هبم تميبز دهبيم و         ها آنيك نحو ادراك از 

 يم.خواص ذاتي آن مرتبه كه همان احكام آن مرتبه است را ادراك كن

در مقبام حقيقبت   . اواي نف  ناطقه هميشه بالنف  حضبور دارنبد  

در مقبام  ، نف ، تمام اوا حضور دارند ولي ما توجّه ببه حضبور ابوا نبداريم    

نف  در تمام اوا و . اوا حضور دارند ولي به عااله ظهور دارند ي همه ،عقل

 عقل حضور دارد و شون حضور دارد تمام عقل و اوا ببا او هسبتند ولبي در   

 ي ابوّه نفب  اسبت كبه در هبر      ؛يعنبي  شبود  مبي هر مرتبه به يك اوّه ظباهر  

خود ، به آن اوّه ظهور دارد ولي بذاته حضبور دارد و در حضبور محتباج    

 اوا نيست.

 

 اسماء كليّه در اسماء جزئيّه حضور كام  دارد.  -19

 ي ابوّه عاالبه در   ي اوّهكه »فرمايد:  مي فناري در مصباح االن  ابن

به عنوان مثال: عاالبه در ابواي احساسبي حضبور كامبل      « ضور دارد.نازله ح

، بينيم مي ها را عااله در باصره حضور دارد، يعني؛ هنگامي كه صورت، دارد

كنبيم   مي ها را درك آن صورت، باصره است ي اوّهعالوه بر ديدن كه شأن 

 هببا را از هببم جببدا آن صببورت. عاالببه اسببت ي اببوّهكببار  هببا آنكببه ادراك 

سبامعه   ي اوّهعااله در  ي اوّه. وردازيم مي ها آننيم و به تجزّيه و تحليل ك مي

سامعه كار  شنيدن صداها است ولي  تفكيك صداها از هبم  . حضور دارد

در رابطه ببا اسماءالحسبني هبم    . عااله است ي اوّهكار  ها آنديگر و ادراك 

شبأن   ؛يعنبي در اسمباء جبزئي حببضور دارنبد   تر   اسماء كلي، كه ،گوييم مي

اسبم  : نازلبه باشبد ببه عنبوان نمونبه       ي ابوّه عاليه اين است كبه واجبد    ي اوّه
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الرحمان واجد و جامع اسم الرحيم است و رحمان در رحيم حضبور كامبل   

 رحمت كليّه است.  هاي  دارد و رحيم نيز از جلوه

 

حضور اسماءالحسني كليّه در جزئيّوه در حقيقوت حضوور     -20

 ذات واحد است.  

ذات هباي   ات و اطبوار و مظباهر و جلبوه   شئوناسماءالحسني، تمام 

حضبور   هبا  آنبي واسطه با حق دارند و يك ذات در تمام ي  و رابطهاند  حق

حضور اسماء كليّه در اسبماء  . دارد شه در اسماء كليّه و شه در اسماء جزئيّه

بباشد، ولي شبون هببر    مي جزئيّه در وااع حبضور يك ذات، در تبمام اسماء

واجبد اسبماء    ،اسماء كليّه گوييم مي، باشد مي تر واجبد اسم نازل م كاملاس

اسبماء كليّبه را در ببر     ي همبه  ،ذات الهبي ببه طبور يكسبان    . باشند ميجزئيّه 

جزئي و كلبي ببودن   ، دارد ها آن ي همهگرفته است و حضور يكنواخت در 

 .  حضور حق را تغيير نمي دهندي  درجّه اسماءالحسني

، قه نيز در تمام اواي خود شبه عاليبه و شبه نازلبه    نف  ناطحضور 

يكسان است و حضور عاالبه در تمبام ابوا در حقيقبت حضبور خبود نفب         

 است.  

 

 حضور و ظهور اسماءاهلل در حق لطيفانه است. -21

توانبد حضبور و ظهبور داشبته باشبد،       مبي  يك موجود به دو نحوه

ت و يكبي  مرببوط ببه عبالم مبادّه اسب      ،كبه  ،يكي حضور و ظهور محسبوس 

حضور و ظهور نا محسوس كبه مرببوط ببه عبالم مجبرّدات اسبت. موجبود        

حضور  لطيفانه اسبت. موجبود مجبرّد، ظهبور حسبي ببه صبورت         ،مجرّد
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تجسّم دارد و ظهور برزخي آن به صورت موجود مثبالي اسبت مثبل: عبالم     

به صبورت موجبود بسبيط و كلبي عقلبي اسبت.        ،خواب و  ظهور عقلي آن

يعنبي؛ ااببل حب       ،حق حضور و ظهبور لطيفانبه دارنبد   اسماءالحسني براي 

باشبد ايبن   تبر    . و هبر ابدر موجبود مجبرّد    باشند ميبراي  اواي احساسي ما ن

ين تبر  لطيبف . به همين جهبت  شود ميتر   حضور و ظهور  در لطافت شديد

 ،حقيقت عالم خود حق است، در عين اينكه عيني تبرين حقيقبت عبالم نيبز    

مساوي با لطافت حبق نيسبت.در نظبام     ،دن حقخود حق است ولي عيني بو

و همگبي ببراي نفب      باشبند  مبي تكوين اعضاي بدني ما محسوس و مبادّي  

حضبور هبر موجبود متناسبب ببا      ، آن هبم حضبور محسبوس    ،حضور دارند

متناسبب  ، شدّت حضور مجبرّد  ؛يعني، وجودي همان موجود است ي  نحوه

 با شدّت وجود مجرّد است.

 ،حضور خاص براي نفب  دارنبد  ي  نحوه يك ،اواي نبفبساني نيز

ولي نوع حضورشان براي نف  مانند حضبور اعضبا و جبوارح ببراي نفب       

و از ايبن رو حضبور غيبر    انبد   همگبي غيبر مبادّي    ،نيست، زيرا اواي نفساني

تفباوت  ، دارنبد ي  عبالوه ببر ايبن كبه شبون تفباوت درجبه        .مادّي نيز دارند

خبود و متناسبب ببا تجبرّد     ي  هحضور نيز دارند و هر كدام متناسب ببا درجّب  

خود نزد نف  حضور دارند. اسماءالحسني نزد حق حضبور دارنبد ولبي در    

ولبي نبزد خبود حبق     انبد   ظهور و تجلّي براي مظباهبر و ببه مبظاهبر متفاوت

اسماءالحسني نزد حق وجود واحبد دارنبد    ي همهحضور يكسان است، زيرا 

توجه به اين كه حضور و ظهور با . و به يك وجود واحد در عالم محقّق اند

 ،لطيفانه براي حق دارند، مانند؛ حبضور و ظبهور ابواي نبفسباني براي نف 

اسماءالحسبني   ،البتّه حق شون وجود  بي نهايت است و مطلق وجود است
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هبر  . ظهور و حضور را براي حق دارنبد ي  لطيفانه ترين نحوه ،نيز به تببع آن

 ي ابوّه ، در ابواي انسباني  . دهبد  مبي شبان  اسمي درجّه اي از حضور حق را ن

تر هسبتند و حضبور و    و  لطيفاند  خيال نسبت به اواي احساسي مجرّد تر

خيبال ببراي نفبب      ي ابوّه اسبت و حضبور   تبر    شبديد  هبا  آنظهور حبق ببه   

 ي ابوّه باشبد و همننبين    مبي  تر از حضور اواي احساسي  براي نف  لبطيف

اسبت و حضبور و ظهبور     تبر  لطيبف ، خيبال  ي اوّهعااله كه مجرّدتر است از 

لطيفانبه   ،در مظباهر نيبز حضبور حبق    . استتر   شديد ها آناسماءالحسني در 

همننبين ظهبور حبق    . توان به راحتي با الب آن را ادراك كرد است و نمي

اسماءالحسني، لطافبت در حضبور و ظهبور    . در مظاهر در اوج لطافت است

ذات ي  همبان احاطبه  ، سبتي دارند و اين حضبور و ظهبور لطيفانبه حبق در ه    

ي خود لطافبت حضبور حبق را     ربوبي بر مظاهر است و هر مظهري به اندازه

درجات حضور متفاوت است و اين به اعتبار نحبوه ادراك  . كند ميادراك 

باشبد  شبون درجبات لطافبت، ظهبور و       مبي  حضور حق،  از طرف موجبود 

ببدن  وجود يكسان نيست درجبات ادراك موجبودات نيبز متفباوت اسبت.      

تبر    بنابراين هبم حضبور  ابوي    استاز بدن طبيعي تر   كامل ،وجودممثالي 

 تر است.   است و ظهور  كاملتر   است، هم ظهور مثالي آن لطيفانه

 

 حق واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات است.  -22

هستي خداوند از خود  است )واجب الوجبود بالبذّات(و هسبتي    

هسببتي بببراي   ؛الوجببود بببالغير( يعنببي  موجببودات از حببق اسببت )واجببب  

و انبد   موجودات عرورت دارد ولي اين عرورت را از حق دريافبت كبرده  

نيسبت ولبي عبرورت هسبتيك حبق نبه تنهبا ذاتبي          ها آناين عرورت، ذاتي 
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علبم ببراي   . كماالت حق ذاتي اوسبت  ي همه. باشد مي اوست بلكه ازلي نيز

ود  عبين علبم اسبت و از    او ذاتي است،يعني؛ بالذّات عالم است بلكبه خب  

او . ذاتبي حبق انبد   ، ادرت و ديگر صفات الهي نيز مانند علبم . خود  دارد

هسبتي فقبط ببراي او عبرورت     . .. اسبت . واجب العلم و واجب القبدرت و 

 بع آن ديگر كماالت نيز براي او عرورت ذاتي دارد.ه تدارد و ب

 

 .اطالق دارند، اسماءالهي، در عين عينيّت با ذات الهي -23

او فقط بودن است. هسبتي  . خداوند عين وجود و عين هستي است

او نا متناهي است و ايبن هسبتي عبين ذات اوسبت و از ذات او جبدا شبدني       

هستي هميشه همراه اوست )عينيّت بالذّات دارد( كسي ببه او هسبتي   ، نيست

ببودن از درون ذات او  ، منشاءِ هستي او فقط ذات خود  است، نداده است

 .ندك ميجوش  

او در عين اينكه هستي ا  با ذات  يگانه است و هسبتي نامتنباهي   

. باشبد  مبي  دارد، كماالت و اسماءالحسبني را نيبز ببه صبورت نامتنباهي دارا     

ممكن نيست كه يك حقيقت، هستي محدود داشبته باشبد ولبي كمباالت      

همبان  ي  هاي يك موجود ببا درجّبه   آثار و جلوه، شئوننامحدود باشند زيرا 

هر ، نامتناهي دارد عالوه بر آن شئونمتناسب است. وجود نامتناهي، موجود 

علبم او ماننبد هسبتي او      باشبد. يعنبي؛   مي شأن و كمالي را نيز به اطالق دارا

 نامتناهي است و علم نامتناهي حتمّا  بايد ذاتي عالم باشد.

ميباشد. تمام كماالت او كه همبان  ها  هبستي ي همههستي او فبوق 

هبم ببا يكبديگر عينيّبت و     ، هم با ذات اتحّاد و عينيّبت دارنبد  اند  ياسماء اله
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اتحّاد دارند وهم هر اسمي و هر كمبالي ببه طبور نامحبدود در حبق حاعبر       

 ذاتي حق اند. ،است عمن اينكه تمام اسماءالحسني

 

 عنوان فيض منبسط است.، اطالق -24

حبق وجبوب بالبذّات دارد،    ، واجب تعيّني از، تعيّنبات حبق اسبت   

او وجبوب را از خبود    . بلكبه ازلبي اسبت   ، عني؛ عرورت براي او ذاتبي ي

دارد و ايببن وجببوب )ماننببد هسببتي و ديگببر كمبباالت صببادره از هسببتي او( 

 . اطالاي است

ايد حق نمبي  ، حق وجبود مطلق، بلكه مطلق هستي است و اطالق

از او ، فبيض الهبي مطلبق اسبت    . باشد، بلكه عنواني است براي فيض منبسط

ذات الببهي مبنببزّه اسبت از وصبف اطببالق و      . شبود  مبي د صادر نفيض مقيّ

هبببيچ ابيبببدي شبببه مفهببومي و شببه غيببر مفهببومي بببراي او معنببا نببدارد.     

 هبا  آناسماءالحسني در مقام ذات به ما هو ذات ظهوري ندارنبد كبه ظهبور    

مقيّد به ايد اطالق گردد. ذات حق ببرتر از تبوصف شدن به نامتناهي است. 

وصبف نامتنباهي هبم    . تبوان داشبت   تبوصيببقي بببراي او نببمي    هبيچ گونبه

توصيف فيض اوست. حق فقط حضور دارد. عنوان ببي نهايبت را مبا ببه او     

شگونگي حضبور  . . شگونگي هستي او را ادراك نمي كنيمدهيم مينسبت 

 او در عالم را نمي توان به راحتي فهميد.

فببيض ي  وهلبباسماءالحسببني اطببالق دارنببد، اسماءالحسببني، كببه ج

وجببود او ، وجببود مطلببق اسببت، فببيض منبسببط. منبسببط انببد، اطببالق دارنببد

درجبات دارد، يعنبي؛ ايبن فبيض      ،نهايبت  نهايت است كه اين وجود ببي  بي

منبسط است كه ساري در مظباهر اسبت و در ظهبورات، درجبات متفباوت      
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فيض منبسط در هر مظهري به شبكلي ظهبور كبرده اسبت. اگبر تمبام       . دارد

 ماند. شكسته شود تنها فيض منبسط بااي مي ا ه حدود و االب

 

 . وسعت اسماءالحسني، متناسب با وسعت ذات الهي است -25

هبر موجبود    شبئون كبه آثبار و    كنبد  مبي عقل اين اصل را ادراك 

فاعبل اسبت. از فاعبل محبدود، آثبار وكمباالت       ي  متناسب با ميبزان درجّبه  

داشته باشد، آثار تر   وجودي كاملي  كه درجه ي. فاعلشود ميمحدود صادر 

ي  تر دارد. موجودات مجرّد نسبت به موجودات مادّي درجّبه  وجودي كامل

و تبر    كامبل  هبا  آندارند به همين جهت آثار صادر از ذات تر   وجودي كامل

 .  استتر   آثار و كماالت جامع، تجرّدي  به ميزان درجّه. استتر   جامع

ي، آثببار متنبباهي و كمبباالت از وجببود نامتنبباه، حببق وجببود نامتنبباهي دارد

وجببود مطلببق، . شببود مببي( صببادر ن. محببدود )منظببور اشببياء خببارجي اسببت

اسماءالحسني وجودا  و عددا  نامتنباهي  . كماالت را مطلق و  به جامعيّت دارد

هبر اسبمي خببر از وسبعت ذات     . باشبد  مي اند، زيرا خود ذات حق نامتناهي

هبر كمبالي نشبان از    . اردهر شأني خببر از رفعبت ذات الهبي د   . دهد ميحق 

حق در هر شأني وسعت و رفعبت دارد، آن هبم   . عظمت و هيبّت ذات دارد

او رفيع الدرجات است.او در هر كمالي رفعبت دارد  . وسعت خاص خود را

حبق در   .كند ميوجودي دارد و حكايت از وسعت وجودي حق ، هر اسمي

اشبته باشبد و   نه اينكه در يك اسم و شأن رفعبت د  ،هر درجه اي رفيع است

 «رَّ  لُلِ  ٍَ  مَهْ  وَسِعَ ٍَبُ»فرمايد:  ارآن مي ي در شأن ديگر رفيع نباشد. آيه

سبوره طبه وارد شبده     98(و به همين مضبمون در آيبات   89)سوره اعراف 

وَ ٍَحل َتِي وَسِعَتل » فرمايبد:  مي سوره اعراف كه 156است ) و همننين آيه 
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. ر هبر مظهبري حضبور واسبعانه دارد    آن است كه حق د ي ( نشانه«لُلِ  ٍَ

دهبد و وسبعت ظهبور او خببر از      وسعت علم او خبر از وسعت هستي او مي

دهد. ذات حق هيبتي دارد كه مختّص به ذات اوسبت   وسعت وجودي او مي

گذارد كسي به اين مقام نزديك شود. هر كدام از اواي نفسباني هبم    و نمي

 نف  در حبد مظهبر ببودن    خود حكايت از وسعت ي  به نوعي مناسب درجه

و ببا شبدّت    كنبد  مبي هر اوّه اي درجه اي از رفعت نفب  را بيبان   . دهند مي

. ذات نف  داراي وسعتي است كبه  كنند مياوا نيز وسعت ويدا ، يافتن نف 

هر اوّه اي كه به آن وسعت برسد ديگر حبدود وجبودي خبود را از دسبت     

حبوه ظهبوري در آن   گبردد و هبيچ ن   مبي  و در نتيجه فاني در نفب   دهد مي

و  نزديك شدن اوّه به وسعت نف  برابر است با فناي نف ،  ،مرتبه ندارد

 هر اوّه اگر بخواهد اوّه بماند بايد از وسعت خود تجاوز نكند.

 

 تقاب  اسمائي در مقام فع  است.-26

 باشبند  ميشوند و عين ذات  مي اسماء ذاتيّه از مقام ذات حق انتزاع

مقابل ذات است و ، وجود ندارد زيرا مقابلك اسماء ذاتيّه ها آنو مقابلي براي 

 اسبماءفعليّه از مقبام فعبل انتبزاع    . ذات حق مقابل بردار نيست و عّبد نبدارد  

به همبين جهبت اسبماء فعليّبه     ، ذات حقعين نه اند  شوند و عين فعل حق مي

 ماننبد: . و عّديّت در مقام فعل است  نبه در مقبام ذات   باشند ميمقابل بردار 

و ايبن اسبما در مقبام    انبد   ابض و بسط كه از اسبماء فعليّبه حبق   ، احيا و اماته

. در اسماء فعليّه ممكن شود ميتحقّق خارجي اند. با اسماء فعليّه، فعل ايجاد 

كه ذات مقابل فعل باشد يبا   است فعلي در مقابل فعل ديگر ارار گيرد نه اين

ذات واحبد   ،اء فببعليّه ذات مقابل يك ذات ديگر باشد، زيبرا در تمبام اسبم   
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و عينيّبت و  اند  اسماءالحسني با هم متحّد ،حضبور دارد و در مقبام واحديّت

نمبي باشبد. عّبديّت و     هبا  آناُن  دارند و هينگونه تضاد و تقبابلي مبيببان   

تقابل اسماءالحسني در مقبام ظهبور و تحّقبق خبارجي اسبت، يعنبي؛ فعلبي        

 .  مقابل فعل ديگر است

در مقببام ذاتِ نفبب  همگببي بببه يببك وجببود  اببواي نفسبباني نيببز 

غيريّت در مقام ذات نف  مفهومي نبدارد  ، و با هم وحدت دارند موجوداند

اببوا  ، و آن جببا خببود نببف  ظببهور دارد    انبد   زيرا همگي با نفب  يگببانه  

 اببوا هببر كببدام در مقببامك خببود ، ظبببهوري ندارنببد كببه مقابببل داشببته باشببند 

ببه همبين جهبت تقاببل در     ، ل كنندحكم و دولت خود را اعما، خواهند مي

كه همان تقاببل در فعبل اسبت. ببراي      شود ميظهور و اثبر گبذاري حاصل 

فهم اين تقابل اسماء فعليّبه بايبد به ظهور فعلي اوا توجبه شبود كبه در مقبام     

نيست ولي در مقبام تحقّبق و ظهبور عينبي      ها آنگونه تقابلي ميان  ذات هيچ

عاالبه   ي اوّه، حكم خود را اعمال كند خواهد ميخيال  ي اوّهمقابل هم اند، 

دو نبوع حاكميّبت در آنك واحبد در يبك     ، اعمال حكم كنبد  خواهد مينيز 

 وجود امكان ندارد.

 

 .باشند مينيك و نيكو ، اسماءالحسني ي همه -27

 180اعراف آيبه  ي  سوره« وَ هلل االسماءالحسني» فرمايد: مي ارآن

سبوره حشبر    24سبوره طبه و    8، سبرا سبوره ا  110و همين معني در آيات 

. باشبند  مبي كه تمام نامهاي خداوند نيك  دهد ميتكرار شده است كه نشان 

. هر نبامي  باشند مينامهاي خداوند يك سري از الفا  و مفاهيم ارار دادي ن

خداوند سرّي از اسرار الهي اند. هر اسمي از اسماءالهي كمالي از هاي  از نام
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كبه انسبان ببا ارتبباط     اند  لهي، حقايقي در ذات الهياند.اسماءا كماالت الهي

صبفات الهبي، صبفات كمبال      ي همبه . كنبد  مبي با حق رابطه ايجباد   ها آنبا 

و هيچ نقصي در صفات الهي وجود نبدارد ببر خبالف موجبودات   باشند مي

صفات نقص دارند )كه هر كدام سلب يك حقيقبت و كمبال از آن    همكه 

ي  ببه جهبت جنببه    هبا  آنصبفات نقبص   . يموجود است( و هم صفات كمال

 ،اندازهخداوند به ، ازخداوند است ها آناست و صفات كمالي  ها آنخ لقي 

كماالت و اسماء ما نيبك و   ي همه. آن كماالت را به موجودات داده است

نيك و نيكبو اسبت و ايبن خبود معيبار     ،نيكو نيست بلكه تنها اسماءالحسني

 «هلل االس  ٍالحسري»و   ي درجمله. است كماالت موجودات  براي  تشخيص

تقدّم خبر بر مبتدا نشانه حصبر  ، بوده است «هلل س  ٍالحسرياال»كه در وااع 

او باالستقالل كمباالت  ، فقط اسماءالحسني از آن خداوند است ؛است يعني

 ي انببدازهبببه ، باشببند مببيموجببودات مظبباهر اسماءالحسببني ي  را دارد و بقيّببه

اي. اسبم هبايي    مند شبده  ه شده است از آن كماالت بهرههستي كه به تو داد

ممكبن  ، خبر از حقايق در تكبوين نبدارد   شود ميكه براي موجودات وعع 

است كسي نام  را رحيم خوانند ولي صفت رحمبت در وجبود او تحقّبق    

نيافته باشد. اسماءالحسني كه براي خداوند موجود اسبت هبر كبدام خببر از     

ر اسمي بيان مقامي از مقامهاي حق است. هبر  ه، دهد مييك كمال در حق 

هر اسبمي مبا را ببا يكبي از ابعباد      . اسمي اشاره به يك شأن لطيف حق دارد

 .كند ميذات آشنا 

اواي نفساني نيز هبر كبدام  نسببت ببه هبم و هبم نسببت ببه عقبل          

جايگاه خود را دارند، و در اين جايگاه خود هيچ نقص و خللي راه ندارد و 

ديگر تزاحم وجودي ندارد مثال  ديدن در ديدن، نقبص   ي اوّها هيچ اوّه اي ب
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ندارند شون نف  كه علّت بينايي است بي نقص است و اگبر ديبد عبعيف    

داشته باشد اين عبعف از بينبايي او نيسبت، بلكبه اببزار ديبدن او، نبااص و        

)كبه   ناتوان شده است و ادرت ظاهر كردن بينبايي خبود را در ايبن مبوطن    

و  بينبايي در ديبدن نبااص    . عنوان ابزار(  از دست داده استبدني دارد به 

مبانع  ، نيست. از طرفي بينايي هيچ تزاحمي با ديگر اوا نبدارد، يعنبي؛ ديبدن   

شنيدن نيست و از آن باالتر همه اين اوا نبزد عقبل حاعبرند و هبر يبك در      

مقام عقلي خود حاعرند و مانع همديگر نيستند و بهتر بگبوييم : همگبي ببه    

 حضور دارد. ها آنعقل ظاهرند و  عقل در تمامي  ظهور

 

 اسماءالحسني لطافت دارند. ي همه -28

، الفا  اسماءالحسني وجود كتبي دارنبد، كببه بببا نوشببتن انببسان     

دهنبد كبه    مبي  ، اين وجودات كتبي خبر از حقايق غيبيكنند ميتحقّق وبيدا 

واجبد كمباالتي   ذات، . باشند ميهمان ذات الهي است،  و صرف لفظ تنها ن

 ،آن كمباالت همگبي  ، كنبد  مياست كه ارآن از آن تعبير به اسماءالحسني 

اي و هر كمال و مقبامي   و هر درجهاند  درجات كمال حق، مقامات الهي اند

لطيفانبه  ، از حق لطيف است. وجبود اسماءالحسبني  در حبق و مظباهر حبق     

ااببل  ، است. هر اسمي يك مقام لطيف حق تعبالي اسبت، يعنبي خبود اسبم     

ببا ظهبور   ، باشد، لطافت اسبماءالبحسبني همبان لبطافت حق است ح  نمي

، كنبد  ميوه هايي از لطافت اسمائي در الوب مستعد ظهور لاسماءالحسني ج

اسماءالحسبني  . هر اسمي لطيف  است شون شأن و كمبال خبود حبق اسبت    

 .  ي وجود حضرت احدي هستندها نالطائف نظام آفرين  و كهكش
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ي  منتهببا درجبببهانببد  نيببز در انسببان همگببي لطيببف و مجببرّد اببواي نفسبباني 

ي  شبود درجبه   تبر  لطيبف از نف  اسبت و هبر ابدر نفب       تر نازللبطافتشان 

 .   شود ميلطافت مشاعر هم بيشتر 

 

هوور اسوومي درجوواتي از ظهووور و درجوواتي از بطووون را   -29

 داراست.

ظهور اسماءالحسبني ببه الظباهر مطلبق و بطبون اسماءالحسبني ببه        

ذات الهبي  . طن مطلق است، هر اسمي ببراي خبود ظهبور و بطبوني دارد    البا

هميشه در نهايت خفا و بطون است و ما ظهور و بطبون را ببه اسماءالحسبني    

هر شند ذات الهي ببراي خبود  عبين ظهبور اسبت و هبيچ        دهيم مينسبت 

خفا و بطوني ببراي خبود نبدارد ولبي كنبهِ ذات الهبي هميشبه ببراي         ي  جنبه

 باشد. مي تر و نهايت خفاموجودات در س

و انبد   هميشبه در بباطن   هبا  آن: برخبي از  اند  اسماءالحسني دو اسم

اسبماء مسبتأثره و برخبي از اسماءالحسبني     : گونه ظهوري ندارند ماننبد   هيچ

باشد، كه هبر اسبمي،    مي ظهور و بطون دارند  اسم دوّم مورد بحا ي دوره

هر اسمي ادرت تجلّبي  . باشد ميتواند ظهور، بلكه درجاتي از ظهور را داشته

تواند متناسب با ظرفيّت همبان عبالم جلببوه كنبد و      مي دارد و در هر عالمي

در  ،ظهورهاي  اين درجه، كند ميدرجاتبي از ظبهبور  در هر عالمي بروز 

در االبب جلبوه ايبن تجلّبي      ،كبه همبان اسبمي اسبت    هاي ظهور  درجهوااع 

در عبين حبال كبه هبر اسبمي      . جلوه گر شبده اسبت  ، ادواري اسماءالحسني

جلوهايي از ظهور در هر مرتبه اي را دارد، جلوه هايي از بطون را نيز در هر 

بطون و ظهور منتاسب با مقام و مرتبه اي اسبت  هاي  مرتبه دارد كه اين جلوه
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تواند ظباهر شبود، يبا ببه بطبون       مي هر اسمي. كه آن اسم تجلّي كرده است

افاعه فيض رزق است شه معنبويك آن، كبه    برود مثال : اسم الرزاق كه همان

رزق مادّي. رزق با تجلّي اسم الرزاق در هاي  علم توحيدي است و شه جنبه

گبردد ولبي گباهي ايبن اسبم تجلّبي        مبي  موجودات و به موجبودات افاعبه  

يبا ببه آننبه از رزق و     ،گبردد  مي و علمي به علوم الهي انسان افاعه كند مي

وب  هبر    .رود اهي ايبن اسبم ببه خفبا مبي     گردد و گ مي روزي داشت اعافه

تواند درجه اي از ظهور را داشته باشبد و هبم    مي اسمي از اسماءالحسني هم

به ظهبور و   اسماءالحسنيتجلّي  ي دورهاي از بطون را ظاهركند و اين  درجه

فوق فهم انسان است در برخي موارد ممكن است در يك مظهر هبم   ،بطون

)و  كند و هم درجاتي از بطون همبان اسبم  درجاتي از ظهور يك اسم جلوه 

ا هميشبه( ببراي يبك فبرد آن اسبم بباطن باشبد. انسبان         ي  دورهيا براي يك 

ي اسبم هبادي را در خبود مخفبي     ئ جاهلي كه عاابت  به خير است در دوره

آن اسم را از خفا به  شود ميو آنرا به بطون برده است و شون مومن  كند مي

و در  شبود  مبي بطون اسم هادي براي او ظباهر  رساند و درجاتي از  مي ظهور

و معصبوم عبين ظهبور مطلبق      كنبد  مبي او درجاتي از اسم الهادي حق بروز 

و عين ظهبور اسبم المضبل و    اند  الهادي است و كفار عين بطون اسم الهادي

 ،ظهور يك اسم در عالم درجاتي دارد و بطون همان اسم هبم  ،كه نتيجه اين

بم به مدد اسم الظاهبر اسبت، و بطبون آن هبم    ظبهور آن اس. درجاتبي دارد

يعنبي؛ ببه مبدد اسبم البباطن مبثال  اسبم        . در جاتي از ظهور اسم الباطن است

درجباتي از اسبم   ، و  هر ادر الرزاق جلوه نكند، الرزاق جلوه نكرده است

 .  گر شده است و الرزاق باطن و مغلوب شده است الباطن در الرزاق جلوه
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: هر اوّه اي و هر شبأني درجبه اي از ظهبور     اما در اواي نفساني و

نف  به اوا ظهور كرده است و ببه عببارت ديگبر در ابوا     . نف  ناطقه است

هببر اببوّه اي ظهببوري دارد بلكببه درجبباتي از ظهببور را . تجلّببي كببرده اسببت

ظهبور و  . همان گونه كه هر اوّه اي درجاتي از بطبون را داراسبت  . داراست

نف  است كه در االب ابوا   ؛ف  است يعنيظهور و بطون خود ن، بطون اوا

 ، ابوا نيبز كبه ببه بطبون     شبود  ميو نف  است كه به اوا ظاهر  كند ميظهور 

به كنه نف  ، روند مي به سوي نف ، روند مي روند، يعني؛ به بطون نف  مي

هر اوّه اي هبم ظهبور دارد   . شوند و نف  در وااع آشيانه اوا ميشود مي وارد

ادراكات خباص  ، آثار ظهور دارد، وّه اي ظاهر باشدهنگامي كه ا. هم بطون

 شبود  مبي تر   ظهور اين اوّه هم اوي، شودتر   هر ادر نف  اوي، خود را دارد

هنگامي كبه همبان ابوّه ببه خفبا ببرود،        كند مييعني؛ درجاتي از اوّه ظهور 

در ايبن مرحلبه آثبار    ، يعني؛ به الباطن رفته است و مظهر الباطن شبده اسبت  

شون ابوّه تجلّبي نبدارد ) در واابع نفب  در ابوّه        شود مياهده ناكي مشراد

خفبا و بطبون آن نيبز    ، تجلي كرده است( امّا اين اوّه كه به باطن رفته اسبت 

 درجاتي دارد.

 

 شنارت صحيح و جامع اسماءالحسني از طريوق عنايوت و   -30

 لطف الهي است.

كبه   توان تصوّر كبرد اوّل آن  مي دو راه براي شناخت يك وااعيّت

از طريق آثار او نسبت به آن وااعيّت شناخت ويدا كنبيم، كبه ايبن راه مفيبد     

از  ،است ولي كامل نيست و رو  برهان اِنّي است و راه دوّم اين اسبت كبه  

ايبن راه همبان رو    ، آن وااعيّبت شبناخته شبود   ، طريق شبناخت علّبت آن  
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ن وبذير  شناخت اسماءالحسني از طريق مدد خود حق امكا. برهان لِمّي است

است ،يعني؛ خداوند، خود  بايد حقيقت اسماءالحسبني را ببه مبا بنمايانبد و     

براي انسان شناخت بدون كمك الهي امكان وذير نيست، در واابع خداونبد   

تا ما بتوانيم آن حقايق را دريافت كنيم بعببدا    دهد ميابتدا وسعت و ظرفيّت 

ظرفيّبت   ي انبدازه ا ببه  رسباند البتّبه مب    مبي  آن حقايبق تبوحبيدي را به اببلب 

 حقبايقي از اسماءالحسبني را  ، ابتدايي كه با تفكر و عبادت حاصل كرده ايم

الهبي  هباي   الهي حتما  نيباز ببه مبدد    شئوناين تر   يابيم ولي شناخت كامل مي

را ببه افبراد مسبتعد ارائبه      هبا  آندارد تا حقايق اسماءالحسني و روابط دايبق  

ظرفيّببت و اسببتعداد و آْمببادگي  ، ددهببد. هببر درجّببه اي از شببناخت توحيبب  

 با اسماءالحسني ويدا كند.تر   جديدي نياز دارد تا روح انسان سنخيّت كامل

 

هر اسمي در عالم رسالتي دارد و از جانب حق مأموريّوت   -31

 ويژ  اي دارد.

و هبر كبدام ببر    انبد   رسوالن حق در عالمي  اسماءالحسني به منزله

هر كدام شأن خباص خبود   . صي دارنداساس حكمت و علم الهي وظيفه خا

كه اين رسبالت در خبور همبان     كنند ميرا دارند، لذا رسالت خاصي را ايفا 

شأن است. سفيران الهي در مظاهر از رسالت خود تخطي ندارند و در عمبل  

خود معصومند، در وااع خداوند با هر شأني و با هر اسبمي كباري خباص و    

ت مشخص و المرو ظهور معلومي هبر اسمي رسال. تدبيري مخبصوص دارد

فعاليّت هر اسم همان تجلّبي آن اسبم اسبت و آثبار و بركبات      ي  دايره. دارد

خداونببد بببا هببر شببأني يببك نحببوه توجّببه بببه . نببازل شببده از آن اسببم اسببت

. موجودات عيني دارد، هر اسمي يك نظر خاص الهبي ببه مخلوابات اسبت    
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و هبر  انبد   م در صبحنه عبال  شبئون اسماءالحسني فعّال و ور تحبرّك در تمبام   

 باشد.  مي ها آنحركتي در عالم جلوه حضور 

مشباعر انسباني رسبوالن تكبويني     . امّا در رابطبه ببا ابواي نفسباني    

هر كدام از اوا رسبالت و  . كه از جانب نف  ناطقه مأموريّت دارنداند  نف 

. اوا در مقبام تكبوين   كنند ميد كه از آن تخطي ننوظيفه خاص خود را دار

 ولي در مقام اختيار خود غفلت و خطا دارند.اند  ومخود معص

 

 طلبند. اسماءالحسني مظهر مي -32

و شبون بخواهنبد از   انبد   اسبماءالبحسني در حبق مبخفببي و بباطن  

طلبنبد. در واابع خداونبد     مبي  نياز به مظهر دارند و مظهر، بطون خارج شوند

صبيلي و  مشيّت و حكمت  به ايبن اسبت كبه اسماءالحسبني را درمظباهر تف     

، اگبر در  كنبد  مبي حق اسماءالحسني را در خود مشاهده . عيني مشاهده كند

تببا  آفرينببد مببيخببود را ببينببد، مظبباهر را اسببماء مرائببي خببارجي  بخواهببد 

اسماءالحسني مصداق عينبي ويبدا كننبد، عبمن ايبن كبه هبر اسبمي مظهبر          

شبناخته شبود بنبابراين     خواهبد  مبي . در وااع حق كنز مخفي اسبت،  طلبد مي

. عبالوه ببر   دهد ميارار  ها آنو كماالت خود را در  آفريند ميلواات را مخ

تقاعباي و طلبب    ،اعيبان ثابتبه نيبز   ، طلبنبد  مبي  مظهبر  ،آن كه اسماءالحسني

از اسماءاهلل دارند و ظهور اسماءالحسني در اعيان ثاببته هبمان وبباسخ  ، ظهور

عاليه تقاعباي  ي  تبهنازله از مري  هر مرتبه، دادن به تقاعاي اعيان ثابته است

 ظهور دارد.

ا در اواي نفساني : عالوه ببر اينكبه ابواي نفسباني طلبب ظهبور       امّ

گبو   . تقاعباي ظهبور ابوا را دارد   ، طلببي نيبز از طبرف محبل ابوا     ، دارند
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تقاعاي ظهور سامعه را دارد و اابليّت وذير  سبامعه را دارد و يبك نحبوه    

 علّبت اببول همببديگر   ايبن سبنخيّت  ببا  سبنخيّت خباص ببا سبامعه دارد كبه      

سبامعه   ي اوّههمان گونه كه ، شوند و  گو  ظهور سامعه را ابول كرد مي

اواي نفسباني نيبز همبين حكبم را دارنبد. البتّبه        ي در گو  جلوه كرد، بقيّه

خود بدن است. ولي محل و مجبالي ظهبور ابواي    ، محل ظهور اواي حسي

 عااله و خيال، خود نف  است. 

  

 . اسماء حضور دارد ي ههماسم عليم در  -33

هر شبأني فاعبل شبأن ديگبر اسبت، در هبر اسبمي يبك حقيقبت          

حضور دارد و آن ذات الهي است، از اين جهبت هبر اسبمي جبامع حقبايق      

 ي همببهاسماءالحسببني اسببت، در حقيقببت آن ذات واحببد، حامببل    ي همببه

 ي همببهاسببم علببيم در  گببوييم مببيباشببد. هنگببامي كببه  مببي اسماءالحسببني

عالمانبه حاعبر   ، ور دارد ،يعني؛ هر جا ذات حاعر باشبد اسماءالحسني حض

اسبم  ، آفريند مياست. به عنوان مثال: هنگامي كه حق با اسم خالق عوالم را 

خالق كه شأن حق اسبت، حامبل ذاتبي اسبت كبه علبيم هبم هسبت ) وب           

علم نيبز  ، خداوند خالقك عليم است.( يعني؛ آن ذاتي كه ادرت آفريدن دارد

همراه شأن خالقيّت شأن علم نيز هست، شبون همبه جبا     دارد. بعبارت ديگر

 .  ذات خود  حاعر است

و امّا نف  ناطقه : در تمام اواي ادراكبي و تحريكبي خبود نفب      

واتي نف  ناطقه در حال ادراك كليّات باشد ،يعني؛ نف  در . حضور دارد

در . باشبد  مبي  عااله شاهد ادراك كليّات ي اوّهعااله ظهور دارد و در  ي اوّه

 .دهد مياين جا خود نف  در اين اوّه نوعي حضور خود را نشان 
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باصبره فقبط    ي ابوّه ، بينبد  مي هنگامي كه نف ، در اواي احساسي

اسبم علبيم ببراي    ي  عااله) كبه ببه منزلبه    ي اوّهادرت ديدن دارد ولي شون 

عالي حضور احباطي در   ي اوّهماست( در اواي احساسي حضور دارد و هر 

عاليبه حضبور محباطي دارد ديبدن      ي ابوّه نازلبه در   ي ابوّه هبر  نازله دارد و 

باشبد، در عبمن ايبن كبه،      مبي  صورتها همراه ببا تجزيبه و تحليبل صبورتها    

صببوتها را از خببود  تشببخيص ي  مسببافت و فاصببله، بينببد مببي صببورتها را

عاليبه يعنبي؛    ي ابوّه حضبور   ي نشبانه ايبن  . فهمبد  ميرا  ها آنرن  ، دهد مي

همان طور كه اسم عليم در تمبام اسماءالحسبني   . ره استباص ي اوّهعااله در

، دهبد  مبي ، آگاهانبه رزق  آفرينبد  مبي حضور و ظهور دارد و حبق آگاهانبه   

نشببان  را و اسمباءالحسببني حبق    شبئون  ي همبه و ايبن   كند ميعالمانه تدبير 

، تمبام ابوا همبراه     شود مي، وابتي نف  ناطقبه در اوّه اي حاعر دنده مي

ابدرت تفكيبك   ، مواع شنيدن صدا ها، يدن عالم نيز هستاست لذا مواع د

اسماءالحسبنيك  . صداها از هبم و ابدرت تشبخيص زيبر و زببر و ببم  را دارد      

 كليّه، حتّماٌ در اسماءالحسني جزئيّه حضور احاطي و حاكمانه دارند.

 

 جاذبه و دافعه در اسماء جمال و جالل. -34

جبالل و اسببماء    اسماءالبحسني در يك تقسيبم بنبدي بببه اسبماء   

حاكميّت و دافعه مربوط ببه  ، سلطنت، تيبه، جالل. شوند مي جبمال تقسيم

وع تنبب انتقببام از كفببار و مشببركين و آفريببدن جهببنم و. اسببماء جببالل اسببت

اسم  شئونغيور، اهار و عزيز از . اسم جالل حق استهاي  از جلوهها  عذاب

اسبماء جمبال    شبئون لطف، رحمت و رحبيم از   و ان  و محبت واند  جالل
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ها  جذبه. حبق با اسبم جمال استهاي  هر نوع جذبه و جاذبه از جبلوه. است

 نشان از حاكميّت اسم جمال است.

 اما در اواي نفساني: اين مظهريّت جالل و جمال نيز وجود دارد. 

اوسبت كبه ايبن    هباي   نف  ناطقه و از جلبوه  شئونجاذبه از  ي اوّه

 كنبد  مينف  است. با جنود خود جذب غذا ي  نازلهي  كه مرتبه اوّه در بدن

نفب   هباي   ابوّه دافعبه نيبز از جلبوه    . و در امور معنوي جذب علم و معارف

ناطقه است كه در مسائل بدني با ظهور دافعه، مواد زائبد و غيبر عبروري از    

عاليك انساني اين اوّه عامل دفع علبوم مضبر و   ي  و در مرتبه شود ميبدن دفع 

مل ايجاد خشم و كينه نسبت ببه دشبمنان حضبرت حبق     بي فايده است و عا

اسبماء جبالل و   ي  جاذبه و دافعه در نف  ناطقه ببه منزلبه   ي اوّهو  . ميشود

خاص خبود را دارنبد، و از    شئونجمال است و هر كدام از اين اوا جنود و 

 .  باشند ميآيات الهي در انسان 

 

 .ندباش مياسماءالحسني آيات و عالمات رداوند سبحان  -35

حضرت حق كماالت متعدّد وجامع دارد كه اسماءالحسبني از آن  

 .  دهند مي كماالت و جامعيّت خبر

هببر اسببمي از   . دهبد  مبي هر اسمي، كمالي است كه از ذات خبر 

اسم و آيبت ببودن   ي اندازههر اسبمي به ، دهد مييك وسعت بي انتها خبر 

ذات را نشبان   ، يك اسم تمبام وسبعت  دهد ميخود، خبري از وسبعت ذات 

وجبود نامتنبباهي اسبت، اسبماء ذاتيّبه       ي نشبانه . اسمباء نببا متنباهي   دهد مين

 دهند.   مي از اسماء فعليّه وسعت ذات حق را نشانتر   كامل
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يبك  . رسبند  مبي  او اايانوسي است كبه تمبام درياهباي اسماءالحسبني ببه او     

ت اسبت  هر اسمي آيب . وجود نامتناهي است كه اسماءالحسني نامتناهي دارد

 ي اسماءالحسني، از مجموعبه  ي مجموعه. دهد ميو از يك كمال ذاتي خبر 

همبان   ،كهشود ميدهند. هم آيات الهي در مظاهر مشاهده  مي كماالت خبر

ي  در آيبه ابرآن  ، و هم هر مظهري آيت الهي اسبت  باشند مياسماءالحسني 

 «سدم  سررهم  آه تر  في االفد ق و فدي افا  » مايد:فر ميي فصلت  سوره 65

. در دهبيم  مبي يعني ؛ ما آياتمان را در آفاق و انف  و مظاهر ببه شبما نشبان    

خلقبت انسبان از   ، روم( 25و زمبين )  هبا  آنبروبا داشبتن آسبم   ، آيات ارآني

 خشبوع زمبين  ، روم( 46فرستادن بادهاي بشبارت دهنبده )  ، روم( 21روح)

ن و زمبي  ها آنآفرين  آسم، روم(20خلقت انسان از خاك )، فصلّت( 39)

خواب انسان در شب و ، (37و روز وخورشيدوماه )فصلت  روم(، شب 22)

مبوارد عنبوان آيبت و آيبات الهبي شبمرده شبده         اين ي همهروم (  23روز )

 .  است

 . هر اسمي يك راه شناخت حق است

 . هر اسمي يك نحوه از معرفي حق است

هر وصفي بيان يك نوع رابطه حق با عالم است و  اسم آيبت و  

 . ذات بي وايان است ي نشانه

تواند جامببعيّت كمبباالت را    مي شون او يك ذات بي وايان است

تواند از طريق يكي از اسماءالحسني با حبق ارتبباط    مي دارا بباشد. هر كسي

 . برارار كند، يعني؛ هر اسم يك رو  توجّه به اوست

عبالم ببه مبا هبو     . عالم هم به اعتبار اسماءالحسني آيت حبق اسبت  

عبالم ببه مبا    . ت نيست. عالم به ما هو اسماءالحسني آيت حق اسبت عالم، آي



 الحسني و اواي انساني هايي در اسماء نكته...............................................................  66

 

باشبد،   مبي  عالم از هر جهبت مظهبر اسماءالحسبني   . هو عالم، وجه اهلل نيست

متبرجم ذات  ، اسبماءاهلل مببيّن حبق انبد    . و  از هر جهت آيبت حبق اسبت 

اسماء نامتناهي ، . ذاتي كه نامتناهي باشد، براي معرفي ا باشند مياليتناهي 

 به يك وجه او توجّه دهد.، تا هر اسمي به يك بعد او خواهد يم

و يبك نحبوه از    ي نشبانه در اواي نفساني انسان : هر ابوّه آيبت و   

. شناخت عااله است و خود اوّۀ عااله مرآت شناخت خود نف  ناطقه است

كبه ذاتبي هسبت كبه ببه كمبك        كند ميه سامعه به كمك عااله ما را متوجّ

است و  هر اوّه به كمك رئي  اوا كه همان ها  به صدا سامعه اادر و عالم

شبناخت   ي ك نحبوه يب  ابوّه . از طرفي هبر  كند ميعااله است، ادراك  ي اوّه

است كه ببا انحباء ديگبر  شبناخت متفباوت اسبت يعنبي شبناخت نفب  از          

مبصرات غير از شناخت نف   از ملموسات است و همين طور ديگبر ابوا و   

شبناخت نفب  از طريبق  ابوا ببه كمبك عاالبه         اين در مقام ظهور اسبت و  

 است.

 

 اند. اسماءالحسني، حجب نوري حق -36

حجاب حق اند. ، اسماءاهلل در عين آيت بودن و بيان كماالت حق

حق است و يك آيت براي حق است شون كمالك  ي هر اسمي آيت و نشانه

ولبي  ، دهبد  مبي و يك كمبال و يبك وصبف را نشبان      دهد ميحق را نشان 

كه ما توابع داشبته باشبيم    اند  اسماءالحسني هنگامي حجاب نوري حقهمين 

 ي انبدازه اسماءالحسبني ببه   . عظمت حق را نشان دهنبد  ي همهاسماءالحسني 

هبر  . دهند. ذات حق فراتر از اسماءالحسني است مي خبر از ذات، شأن بودن

از ايبن جهبت كبه    ، كمباالت را  ي همهنه  دهد مياسمي يك كمال را نشان 
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، آيبت اسبت و از ايبن جهبت كبه جامعيّبت       دهبد  مبي ال را نشبان  يك كمب 

كماالت را، نشبان نمبي دهنبد حجباب حبق اسبت، حتبي اسبم اهلل هبم كبه           

اسم بودن، معرف ذات است نه ببه   ي اندازهبه  دهد ميجامعيّت حق را نشان 

يك اسم از آن جهت كه شدت ذات . اندازه اي كه ذات معرفِ ذات است

، ، حجباب حبق اسبت   دهبد  مبي ه ذات اسبت( نشبان ن  حق را) به اندازه اي ك

يعني؛ از اين جهت كه تعيّن ذات است )در عالم عيني( ذات به مبا هبو ذات   

البتّه حجاب نبوري در عبين حجباب    ، نيست، بلكه ذات با تعيّن خاص است

ذات حبق هبيچ   ، حبجاب  هبم از جببن  نببور اسبت   ، بودن نورانيّبت است

، اسماءالحسني ببه مبا   باشند مينور واحد اسماءالحسني ، نحوه حجابي ندارد

حجاب نبوري ببودن اسماءالحسبني    ي  جنبه . هو اسماءالحسني نور واحد اند

به اعتبار سير سالك است، كه با اتصّال به يبك اسبم در همبان حبد توابف      

حجباب نبوري خبود سبالِك البي اهلل اسبت. حجباب        ، اين حجاب، كند مي

گردد زيرا هبر اسبمي    مي بود اسم ببرنبوري ببودن اسمباءالحسني به تعيّن خ

آن حجاب نوري را مبا ببه ذات سباري در    ، حامل ذات و صفت معيّن است

شبون   دهبيم  مبي بلكه به وصف موجود در اسم نسببت   دهيم مياسم نسبت ن

 . فقط يك صفت است نه جامعيّت صفات

حجبببب ظبببلماني مرببببوط بببه مبببوجودات ) جسببماني و مرتبببه    

 اسبت و در موجود مبجرّد حجاب جسماني راه ندارد.السافلين عالم(  اسبفل

 يحجابهبا  ،نفب  ناطقبه هبم    ا در اواي نفساني : اواي نفسانيكو امّ

و هم آيات نف  اند، شبون   اند  شون همگي لطيف و مجرّد، اند نوري نف 

هر اوّه اي تنها يبك  . دهد ميكمالي از كماالت نف  ناطقه را نشان  اوّههر 

وسبعت خبود،    ي انبدازه باطقه است و هببر كببدام بببه    نشانه و آيت نبف  ن
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و ي  درجبه ، دهند. ولي هينكدام رتبه ،تجبرّد  مي وسعت نف  ناطقه را نشان

 عظمت نف  را ندارند. هر كدام به طبور محبدود، كمباالت نفب  را نشبان     

دهند، ابوا   مي دهند. هر كدام از اوا، هويّتي نااص و نا تمام از نف  نشان مي

اببوا از ايبن جببهت كببه هببر كبدام تعبيّن        . ير متوالي نف  انبد تداب ي نشانه

خاص خود را دارند، تشخّصك مخصوص به خود را دارنبد و حجباب نفب     

نف  را محبدود  ، محدوديتشان ي اندازهاوا محدوديّت دارند و به . ناطقه اند

هبر ابوه اي كمباالت جبامع     . دهند از اين جهت حجاب نفب  انبد   مي نشان

اين حجاب نبوري  ، دهد مي، بلكه يك كمال را نشان دهد يمنف  را نشان ن

وب    ،دهبد  مبي شدّت و وسعت نف  را هينكدام از اوا نشبان ن ، نف  است

هر كدام از اوا از يك جهبت حجباب نبوري    . حجاب نوري نف  ناطقه اند

با شناخت يك ابوه نمبي   . نف  است ي نف  و از جهت ديگر آيت و نشانه

نمي تبوان ببه    كه با شناخت يك اسم ، طور انهمتوان تمام نف  را شناخت 

كسبي كببه حقيقبت خببود ،) نفب  ناطقبببه( را    . تمبام عظمببت ذات وبي بببرد  

حجاب بودن ابوا نيبز   ، باشند ميبشبناسد ديبگر ابوا حبجب نوري ببراي او ن

اصبل   ،تعبيّن هبر ابوّه   . به اعتبار شناخت سالك است نه به اعتبار خود نفب  

كبه تعبيّن هبر صبفت از حبق ،كنبه ذات        رطبو  همبان  كند ميذات را مخفي 

هبم  ، . همين كه يك حقيقبت مجبرّد ظهبور كبرد    كند مينامتناهي را مستور 

و هم كنبهِ ذات   كند ميابعاد ذات خود را ظاهر  ؛يعني دهد ميخود را نشان 

    . برد مي خود را به خفا

 

 اسماءالحسني بروز و ظهور ندارند. ي همه -37
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ممكنبات   -1انبد   بندي كلي دو اسماسماءالحسني در يك تقسيم 

كه اراده الهي به ظهبور   باشند ميممتنعات  اسماءالحسني ممكنه اسمائي  -2

تعبلّق گرفتبه اسبت و مظباهري دارنبد و آثبار و بركبات آن اسبما در         ها آن

كبه هبيچ    باشند مييي ها آنمظاهر مشهود است ولي اسماءالحسني ممتنعات 

 هبا  آنببه همبين جهبت ببه     انبد   ب مكنبون مواع ظهور ندارند و هميشه در غي

. و شبود  مبي در عالم يافت ن ها آنممتنعات عرفاني گويند و  مظهري براي 

شبون ظهبور ندارنبد و     شبود  ميصادر ن ها آندر نتيجه آثار و بركاتي هم از 

عبالم نيسبت. ايبن كمباالت در     ، هيچ ولي و نبي به حقايق اين اسماءالحسني

يشبه مسبتور و محفبو  و مصبون از ظهبور      و هم هسبتند غراگاه حَرم الهبي  

و  اسماءالحسبني نه تنها مظاهر حسي ندارند بلكبه مظباهر غيببي     باشند مي

و هميشبه   باشبند  مياز اسماء كليّه و ذاتيّه حق  كهدر عوالم مجرّد نيز ندارند 

 .  فقط جزء علم الهي است ها آنوعلم به اند  در بطون مطلق

ت كبه هبم اابليّبت ايجباد     امكان در زبان حكمبت يعنبي موجبودا   

تعلّق  ها آنبه ايجاد خداوند اگر اراده ، شدن دارند شدن و هم اابليّت معدوم

شوند و اگر اراده تعلّق نگيرد موجبود نيسبتند ولبي ممتنبع و      مي بگيرد ايجاد

وجود  ها آنمحال در زبان حكمت يعني اموري كه اصال امكان تحقّق براي 

 . قي ندارند كه ظهور داشته باشند مانند عدمتحق، باشند ميذات  ندارد و ال

ولببي اجببازه ظهبور    انبد   ممتنعات عرفاني حقايببق موجبودِ الهببي   

اسماءالحسبني ظهبور دارنبد و نمبي      ي همبه ندارند و  نمي توان گفت كه 

توان اسماءالحسبني را احصبا و شبمار  عبددي كبرد زيبرا اسماءالحسبنيك        

را  هبا  آنكبه كسبي    باشبند  مبي طبه ن مستأثره اصال  بروزي ندارند و ااببل احا 

 شمار  كند.    
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و هووم موورآت انوود  موورآت ذات الهوويهووم  اسماءالحسووني -38

 يكديگر.

هباي متعبدّد و    آينببه . انبد  ها و مرائي ذات الهبي  اسماءالحسني آينه

خود اوسبت   شئوناند و حق خود را در اين مرائي كه  متنوّع حضرت احدي

ئبه و  اهبر آينبه خاصبيّت ار   . اسبت حاعبر   هبا  آنيعنبي در   كنبد  مبي مشاهده 

باشد رانشبان   مي انعكاس دارد و تصاويري كه در مقابل آن و در مجاور آن

)آينبه  ، دهبد  مبي هر آينه به تناسب شكلي كه دارد تصاوير را نشان   ،دهد مي

شبكل مسبتطيل   ه را بب  مدور تصوير دريا را مدور، آينه مسبتطيل تصبوير آن  

و  دهبد  مبي حجبم خبود نشبان     ي اندازه ( و حجم تصاوير را بهدهد مينشان 

ثر است و هر شه آينبه  ؤهمننين محّدب و مقعّر بودن آينه در ارائه تصوير م

  ي ذات اسماءالحسبني ارئبه دهنبده   . اسبت  تبر  شبفاف تر باشد تصاوير  شفاف

را دارنبد. اسماءالحسبني كليّبه جامعيّبت     هبا   اند و همگبي ايبن وي گبي    الهي

ببه همبين جهبت ابدرت ارائبه       ،حسني جزئيّهبيشتري دارند نسبت به اسماءال

 ي انبدازه اسبت و ببه   تبر    باشبد جبامع  تبر    دارند هر ادر اسبمي كلبي  تر   كامل

مبرآت ببودن اسبماء جزئيّبه     ي  درجبه ، استتر   مرآت بودن كامل ،جامعيّت

همبان  تبر    اسماءالحسبني كامبل  ، است زيرا جامعيّتِ كم تبري  دارنبد  تر   كم

همان اسماءالحسني جزئيّه اند.  تر نازلاسماءالحسني و اند  اسماءالحسني كليّه

هر كدام از كماالت كه همان اسماءالحسني باشند وي گبي خباص خبود را    

برخي جزئي، برخي عبام، برخبي خباص، برخبي ذاتيّبه،       برخي كلي ،، دارند

برخبي مطلبق و برخبي مقيّبد انبد.      . باشبند  مبي برخي وصفيّه  و برخبي فعليّبه   

خبود ذات حبق را    ي انبدازه هبر كبدام ببه    ، كه دارند متناسب با نوع وي گي

اسماءالحسبني در  . ارائه وصفي از ذات و ارائه كمبالي از ذات ، ارائه ميدهند
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اند بلكه با ذات اتحّاد و عينيّت تام دارند و  كامال  خبر از  مجاور ذات الهي

شون تنوّع و تعدّد دارند هر كدام متناسب ببا وصبف خباص    ، دهند مي ذات

 .  دهند مي حق را نشان ،خود

ي  واتي دو آينه كنار هم و مقابل هم ابرار گيرنبد هبر كبدام آينبه     

، كنند مييكديگر را به هم منتقل هاي  و وي گي دهد ميمقابل خود را نشان 

هنگامي كه اسماءالحسني مرآت هم ديگر وااع شبوند ماننبد دو آينبه عمبل     

تناسب با غالب و مغلبوب  ) م كنند ميو احكام خود را به هم منتقل  كنند مي

 بودن ( حالتِ اين دو آينه يا اين است كه دو آينه كوشك مقاببل هبم ابرار   

، گيرند در اين حالت هبر كبدام متبناسب ببا وسببعت و شبفافببيت خبود    مي

مانند هنگامي كبه دو اسبم جزئيّبه در    ، دهد ميآينبه مقابل را در خود نبشان 

انگر وي گبي ديگبري اسبت  هنگبامي     گيرند و هر كدام بي مي كنار هم ارار

گيرند مانند دو اسم كلبي   مي بزرگ در كنار و مقابل هم ارار ي كه دو آينه

. شبوند  مبي  در كنار هم كه باعا آفريدن مظاهر كلي ماننبد مالئكبه مقبرّب   

كه غالببب و مببغلوب ببودن اسبماءالببحسني      شود ميحال اين سؤال مطرح 

اسماء كليّه ببا هبمديگر است؟ يا ميبان   ميان، در مبقام ظهور در مظاهر عيني

اسماء كليّه با اسماء جزئيّه ؟  يا ميان اسماء جزئيّه با يكديگر ؟ جواب به اين 

سؤال نياز به تعمّق فراوان و عنايات الهي دارد. و  اسماءالحسني هم مرائي 

 . باشند ميهم مرائي همديگر يعني از هر جهت مرآت اند  ذات الهي

هبر  . هبم مبرآت يكديگرنبد   اند  ساني : هم مرآت نف امّا اواي نف

. دهبد  مبي و حقايق نف  را نبشان ها  خود وي گيي  اوّه اي متناسب با درجه

عاالبه كبه    ي ابوّه ، تفباوت درجبه دارنبد    و  ابوا تبفاوت ارائه دارند شبون

شون جامعيّبت و  . كامل ترين ارئه را از نف  دارد، باشد. ين اوا ميتر لطيف
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مرآت نف  ناطقه اسبت و ابواي   ، وي گيهاي خودِ اوّه، ري داردلطافت بيشت

و . دارند شون لطافتِ كمتر دارند و جامعيّت ندارند تر نازلي  احساسي ارائه

از خبود اسبت يعنبي؛ ابواي     تبر    عالي ي اوّهمظهر  تر نازلاز طرف ديگر اوّۀ 

و  دنب كن مبي خيبال و عقبل   ي  حسي محل ظهور خيال و عقبل اسبت و ارائبه   

خبود   ي انبدازه ولي حبواس ببه    شود ميخيال و عقل حاكم بر حواس  حكم

 عاالبه را ببر خبود نشبان     ي ابوّه حبواس حاكميّبتِ    ، مرآت خيال و عقل اند

خيال و حواس اسبت ببه ايبن     ي اوّهمرآت  ،عااله ي اوّهدهند و از طرفي  مي

حضبور دارنبد ولبي    ، معنا كه ادراكات حسي در ادراكات عقلبي فباني انبد   

 ي اوّهجامع تر   عالي ي اوّهاز اين جهت كه ، عااله است ي اوّهبه  ها آنظهور 

همان گونه كه اسماء كليّه ببه يبك   . تواند مرآت نازله باشد مي است تر نازل

و اسببماء  انبد   مرآت اسبمبباء جزئبيببّه  ، باشند ميمعنا كه جامع اسماء جزئبيّه 

ه  حضبور حاكمانبه در   كليّب  اسماءالحسبني انبد.   جبزئبيّه مبرآت اسبماء كليّه

 اسماء جزئيّه دارند زيبرا اسماء جزئبيّه حضبور مبا فبوق خودشبان را نشببان    

 دهند.   ما فوق خود را نشان ميي  حاكميّت و احاطه، دهند مي

 

 احاطي و محيطي دارند.ي  اسماءالحسني رابطه -39

متعبدّد ببا هبم دارنبد عبالوه ببر ايبن كبه         هاي  اسماءالحسني رابطه

، اسماءالحسبني ببا هبم   هباي   ي با ذات الهبي دارنبد. يكبي از رابطبه    هاي رابطه

برخي اسماءالحسني نسبت به برخبي ديگبر   . ي احاطي و محيطي است رابطه

از خبود را ببر عهبده     تبر  نبازل ، يعني؛ احاطه و تبدبير اسبماء   باشند ميمحيط 

يعنبي؛ محكبومك حببكم اسمبباء     انبد   محباط ، دارند و اسماءالحسني مقابل آن

و انبد   اسماءكليّه، هميشه محيط و اسماء جزئيّه هميشه محاط باشند مير باالتب
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هببر اسببمي و هببر صببفتي حاكميّببت و حكببم خبباص خببود را دارد ولببي      

و حكم نافذتر دارند تر   اسماءالحسني برخي حاكميّت اوي تر، دولت وايدار

شون جامعيّت عبام دارنبد نبه ايبن كبه اسماءالحسني تفاوت درجّه وجودي 

و ذات الهبي )ببر   انبد   كمباالت ذات واحبد   ،هبا  آن ي همبه ته باشند زيرا داش

اساس مباني ابوي عرفباني و تشبكيك در مظباهر وجبود( درجبات نبدارد.        

ببه  . تبر  نازلو اسماءِ محاط همان اسماءِ اند  اسمباء محيبط همبان اسماء جامع

سبم  عنوان مثال : اسم جامع اهلل و رحمان از اسماءالحسني محبيط هسبتند و ا  

مصوّر از اسماءالحسني محاط به همبين جهبت اوّل در آيبات ارآنبي     ، خالق

بسبم اهلل  » . شبود  مبي آورد و بعد اسم رحمبان و رحبيم آورده    مي اسم اهلل را

اهلل البخالببببق الببببارص المببببصور لبببه  » يبببا عبببببارت « البببرحمن البببرحيم 

كبه احاطبه    باشبند  مبي متفباوت ن هباي   اسماءالحسني وجود« االسماءالحسني

ديگبر باشبد   ي  اسمي بر اسمي ديگر احاطه يك درجبه از وجبود ببر درجبه    

شبأن  ، جامعيّبت يبك شبأن   ، بلكه تدبير يك اسم به كمك اسم ديگر است

اين جامعيّتِ اسمائي همان احاطه داشتن است و امّبا در  ، ديگر را در بر دارد

احاطي و محاطي نسببت  ي  ترتيب اواي نفساني : اواي نف  ناطقه هم رابطه

 ي ابوّه ، تبر  نبازل  ي ابوّه محبيط اسبت و    ي اوّه، مجرّد تر ي اوّه، ه هم دارندب

 محاط است.

 ي ابوّه عاالبه احاطبه ببر     ي اوّهبه عبنوان نبمونه : در ابواي نفساني 

وجبودي و تببجرّد  بباالتر    ي  اواي حسي دارد شون درجبه  ي همهخيال و 

وذيرنبد.   مي عااله راو حكم اند  عااله ي اوّهاست و اين اوا همگي در احاطه 

احكبام اسماءالحسبني عاليّبه و    ، كه اسماءالحسني نبازله و جببزئيّه  طور همان

اي ببر   اوّه ي احاطه شوند ، مي ها آنو محكوم به حكم  كنند ميكليّه را ابول 
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بباالتر   ي ابوّه آن اعمال حكبم  ي  ديگر يك امر تكويني است و نتيجه ي اوّه

و شبافي   كنبد  مبي د را ببر شبافي غالبب    گونه كبه اهلل حكبم خبو    است همان

به حببق بببر تمبام اسماءالحسبني     البتّب . شبود  مبي مغلوب و محكوم حكبم اهلل  

اسماءالحسبني ظهبور   حق و مشيّت ذاتي ي  ذاتي دارد و تحت ارادهي  احاطه

و بطون دارند همان گونه كه تمام اواي نفساني تحت اراده ذاتي نف  يعني 

 .  باشند مي، اراده تكويني

 

 عالم به ما هو عالم و عالم به ما هو ذات الهي ظهور ندارد. -40

يعنبي؛ محبل حضبور و     باشند ميعالم هستي مظاهر اسماءالحسني 

. اسماءالحسني در آن تجلّي و ظهبور يافتبه اسبت   . ظهور اسماءالحسني است

وجبودي  ي  مرتببه و درجبه   ؛بريم يعني مي هنگامي كه عنوان عالم را به كار

موجبودات مبادّي   ي  مرتببه  ؛عالم مادّه يعنبي ، يك درجهمظاهر مشخص در 

تمبام   ،با توجّه به اين نكته. هبه كرده است ها آناي كه حق به  درجبه ؛يبعني

حكايبت از يبك مرتببه حباكم ببر آن عبالم )و       ، و صفات يك مظهر شئون

مانند؛ اند  موجودات مادّي كه داراي ابعاد متنوّع: مظهر( دارد.به عنوان نمونه

حجبم، كميّبت و كيفيّبت كبه     ، رنب  ،  شبكل ، ارتفاع، عمق، و عرضطول 

و حكايبت از مبادّي ببودن عبالم     اند  همگي از اعراض موجود در عالم مادّه

ببه   شبود  ميمرتبه و درجه، اطالق  ،اين اوصاف ي مجموعهبه . دنطبيعت دار

ذاتي همان عالم است به صورتِ مناسبب   ،عالم كهي  مرتبه، عبارت دايق تر

برزخببي فقببط بببه ي  گونببه كببه مرتبببه وه يافتببه اسببت. همببانلببعببالم جهمببان 

عقلي كبه بنحبوي   ي  صورتهاي مثالي بدون مادّه ظهور يافته است و يا مرتبه

ولبي برخبي از    ،ظهور يافته كه هيچ يك از وي گيهاي عالم طبيعت را ندارد
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را عالم به ما هو عالم يعني؛ همين درجه از وجبود  . احكام عالم مثال را دارد

در نظر بگيريم. عالم ببه مبا    (ها آنيا به  ها آندر )بدون ظهور اسماءالحسني 

ظهبور   ،ظهور و تحققي از ديبدگاه عرفبا نبدارد زيبرا عبالم همبان       ،هو عالم

باشد و اصال  اگر عوالم را ببدون لحبا  اسماءالحسبني در     مي اسماءالحسني

. سماءالحسبني داريبم  نظر بگيريم وهم و خيال است، زيرا ما اعتقاد به تنزّل ا

عالم به ما هو اسماءالحسني . اعتقاد به تشكيك در تنزّل اسماءالحسني داريم

 فعليّت و عينيّت دارد.، ظهور، تحقّق

عالم به ما هو ذات هم معنا ندارد زيرا ذات الهبي منبزّه از تجلّبي و    

 ،واسبطه حبق ببا عبالم    ، مستقيم با عالم رابطه ندارد حق به طور تنزّل است و

ظهببور و  ،ان اسماءالحسببني اسببت وبب  عببالم بببه مببا هببو اسماءالحسببنيهمبب

عالم هستي هم مظهبر اسماءالحسبني اسبت و هبم مجبالي      . موجوديّت دارد

زيبرا   تحقبق دارد، عالم به اعتبار نزول اسماءالحسني و حضور توحيدي . آن

شأن به ما هو شأن است و شأن بدون حضور ذات اعتبار ، عالم به ما هو عالم

تحقّقببي  ،از خببود نببدارد. اسماءالحسببني بببه مببا هببو اسماءالحسببنيوجببودي 

اسماءالحسببني بببه مببا هببو ذات و بببا تكيّببه بببر ذات تحقّببق دارنببد و ، ندارنببد

 اسماءالحسني شأن حق و اائم به ذات او هستند.

امّا در اواي نفبساني : ببدن ببه مبا هببو ببدن ظهببور و تببحقّقي      و

اگبر نفب  تبدبير را از ببدن اطبع      ، اسبت نببدارد بدن به ما هو نف  موجود 

از خبود وجبود و ظهبوري     ،. اوا ببه هبو ابوا هبم    شود ميبدن متالشي ، كند

ي  نفب  ببدون واسبطه   . بلكه اوا به ما هو نف  تحقّق و ظهور دارنبد ، ندارند

گبباه نفبب  از خببود  هيببتكبببدون اببوا بببا عببالم بببدن رابطببه اي نببدارد و اببوا  

، نفب  اسبت  ي  ببدن مرتبب  نازلبه   ، اردموجوديّتي ندارد، ظهوري از خود ند
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شأن نف  است و شأن بدون ذات به تنهايي تحقّق ندارد. بدن، همبان نفب    

نفب  و اببوا همببان  ي  نازلببهي  يعنببي؛ مرتببه ، اسبت در مقببام عبالم جسببماني  

. انبد  همان اسماءالحسبني تحقّبق يافتبه   ، در اطوار مجرّد. عالم هستياند  نف 

 .  سماءالحسني باشد عينيّت داردعالم به اعتبار فيض مقدّس كه ا

 

اساسوي  ي  عروج و نزول دائمي اسماءالحسني يك قاعود   -41

 . است

اسماءالحبسني هبم عبروج دارند و هبم نبزول. اسببم يببعني؛ ذات   

ذات در تعبيّن خباص ماننبد علبم. علبيم، يعنبي؛ ذات       ، نازلهي  حق در مرتبه

 در حبال تجلّبي در مظباهر   الهي در تعيّن علمي نزول دارد يعني؛ عليم دائبم  

سوره الرحمن حبق   29 ي آيه «لُّلَ هُو   هُوَ فِي  َأن »بر اساس آيه . باشد مي

دائبم  ، هر لحظه در حال تجلّي است او هر لحظه در شأن جديبد ظهبور دارد  

و اسماءالحسببني كببه در  كنببد مبي از طريبق اسماءالحسببني در مظبباهر جلببوه  

تَرَدزاُُ  » آيببه هباي  . انببد  عت به حقمظاهر جلوه يافته است دائم در حال رج

سوره  «وَ الرُوح ةتَعلرُجُ ال َهَ  ِك»و  4 ي سبوره ابدر آيه «وَ الدرُوح ةال َهَ  ِكَ

تنبزّل و  ، شبون تنبزّل و عبروج اسماءالحسبني دائمبي اسبت       4 ي معارج آيه

 هبا  آنعروج مالئكه هم دائمي است و فعل تمام مظاهر مستند به علل غيببي  

دائم در حبال   ،ذات حق باشدي  اسم كه جلوه. باشد مياءالحسني يعني؛ اسم

 نزول و عروج است.

ا در اواي نفساني: ابواي مبا نيبز دائمبا در حبال عبروج و نبزول        امّ

شبوند و دائبم    مبي  شوند و در بدن ظاهر مي دائما از نف  نازل ؛يعني. هستند

ي  ه جلبوه سبامعه كب   ي ابوّه : در حال بازگشت و ابض هستند. به عنوان مثال
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تجلّي ببه  ، و نوعي تجلّي نف  شود مياز نف  ناطقه نازل ، نف  ناطقه است

و ببه ببدن    شبود  مبي دائم اين اوّه از نفب  صبادر و نبازل    ، نف  ناطقه است

نبه  ، نزول سامعه از نفب  يعنبي؛ نبزول يبك جلبوه از نفب       ، شود ميسال را

، گبردد  مي برمواع خواب همين اوّه به نف  ، نزول خود نف  به ما هو ذات

بببه  هببا آن)و در غيببر خببواب همببين ادراك مسببموعات و نسبببت دادن     

موجودات خارجي يك درجه از عبروج سبامعه اسبت كبه ادراك مفباهيم      

جزئي است و از آن باال تر، ادراك صورت عقلي اين سامعه است و همبان  

به يبك نحبو ديگبر عبروج ميكنبد.(       شود ميلحظه كه سامعه در نف  نازل 

معباد و مرجبع اسماءالحسبني نيبز حبق        اسماءالحسني حق اسبت، شون مبدأ 

 است.   

 

معيّت اسماءالحسني با حق در عين تفاوت درجه و تفواوت   -42

 .ها آننقش 

اند  اسماءالحسني همگي با حق معيّت دارند و به حق اائم و وابسته

و هيچ مواع از حق جدا نمي شوند )معيّت ايوميّه ( و حق اائم به ذات خبود  

، ت و تفبباوت درجبه در اسماءالحسببني ببه اعتبببار نظبر بببه سبالك اسببت    اسب 

و انبد   به ما هو اسماءالحسني همگي مقامات و درجبات الهبي   ،اسماءالحسني

حبق ببه اعتببار كسبي كبه ببه       ، اين كماالت يك جا، در حق جمعند ي همه

تفباوت  ، كنبد  ميبا اسماء متعّدد در منازل متعّدد جلوه  كند ميسوي او سير 

ي هبا  آنحق به اعتبار تفاوت حاالت مبا و تفباوت درجبات مبا در زمب      تجلّي

او  شبئون ، حق يك حقيقت است كه وجبود نامتنباهي اسبت   ، مختلف است

يبك اسبم در    ؛هم با ذات او اتحّاد دارد، تفاوت درجه اسماءالحسبني يعنبي  
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در مقبام واحبديّت   . كند ميمتفاوت ظهور ، منازل متعدّد تجلّي براي سالك

و تفكيك و جدائي از هبم ندارنبد ايبن نبوع     اند  حسني يك مقامهم اسماءال

 .  جداسازي و درجه بندي اسماءالحسني به اعتبار سير سالك است

و در نبظام انساني : ابواي مبا نيبز ببا نفب  معّيبت ايومّيبه دارنبد و         

البتّبه ابواي نفسباني    ، و نف  اائم به ذات خود اسبت اند  همگي اائم به نف 

ابوا ببا وجبودِ    ، متفاوت اسبت  ها آنيعني مراتب تجرّد  تفاوت درجه دارند،

تفاوتِ درجه، همگي با نف  و در نف  و اائم به نفب  انبد، تفباوت نقب      

ابوا ببا حفبظ     ي همبه ، كه همگي در معيّت نفب  نباشبند   شود مياوا باعا ن

 . خود در معيّت نف  ناطقه حضور دارندي  رتبه درجه و

 

 . طافت دارندتمام اسماءالحسني بساطت و ل -43

يبك موجبود   . نبه اجبزاي حبق   ، حبق انبد  هاي  اسماءالحسني جلوه

مركّب طبيعي مجموعهِ اعضا خود است و آن موجبود يبك كببل اسببت و   

جلبوه  ، موجود مجبرّد جبزء نبدارد   . موجوديّت يك كل به اجزاي آن است

كبه   باشبند  مبي ذاتبي آن   شبئون ، باشبند  مياجزاي او ن، هباي او دارد و جلوه

هبا   ها، آن حقيقت را مركّب نمي سازد شون اين جلبوه  هواين جل ي مجموعه

به نحو بسيط نزد مجرّد حضور دارند نه به شكل مجموع و آن مجبرّد، يبك   

هباي   حال اسماءالحسني كبه جلبوه  ، كلي سعي است نه يك كل حامل اجزا

بساطت دارند و به جهت بساطت لطافت ، باشند ميشون جزء ناند  ذات الهي

وب   ، كنبد  مبي جمع امور بسيط نيز يك حقيقت مجرّد را مركّبب ن دارند و 

ببا ذات  هبا   زيبرا جلبوه   شود مياسماءالحسني باعا مركّب شدن ذات حق ن

 . اند نشدهعينيّت و اتحّاد دارند و به ذات عميمه 
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در اواي نفساني : نفب  يبك حقيقبت مجبرّد اسبت كبه ابوا نيبز       

و به جهت غير مبادّي  اند  غير مادّي و تمام اوا مجرّد و باشند مياو هاي  جلوه

بساطت دارند و به جهت مجرّد بودن لطافت دارند )با تفاوت درجّه ( ، بودن

ابوا و ابوا اجبزاء نفب  نيسبتند بلكبه        ي مجموعبه و نف  جامع اوا است نبه  

، كنبد  مبي نف  را  متعبدّد و مركّبب ن  ، و  تعدّد اوا. نف  هستندهاي  جلوه

هبر ابوّه اي لطيبف    ، دت اعتباري و عددينف  وحدت حقيقي دارد نه وح

 است و بسيط، شون غير مادّي است.   

 

 وحدت ذاتي را از ميان نمي برد. ،جامعيّت اسماءالحسني -44

حق جامع اسماءالحسني و كماالت اسبت و اسماءالحسبني اجبزاء    

وحبدت   ،ايبن جامعيّبت اسبمائي   . باشد ها آنكه حق مجموع  باشند ميحق ن

با ذات عينيببّت كامببل دارنبد و     اسماءالحسنيمي برد شون الهي را از ببين ن

هايي هستند كه عبين   وهلكه حق مركّب شود، بلكه ج باشند مياجبزاي حق ن

و حبق در مقبام وحدت، كبل اسماءالحسبني را ببه وحبدت و    اند  ذات الهي

نبور واحبد   ي  اسماءالحسبني در مقبام الهبي ببه منزلبه      ي همبه ، يگانگي دارد

واين تفصيل و تعدّد اسماءالحسبني  اند  ين هم و عين ذات واحدو ع باشند مي

يبك حقيقبت    ،وگرنبه همگبي در مقبام ذات   انبد   به اعتبار ظهور در مظاهبر

، تعدّد اسماءالحسني به اعتبار ظهبور در مظباهر و ظهبور ببه مظباهر       واحداند

است، و  جامعيّت اسماءالحسبني باعبا از ببين رفبتن وحبدت ذات الهبي       

ق هميشه با وجود تجليّات اسمائي متعدّد وحدت ذات  حفبظ  و ح شود مين

 .شود مي
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باشد و ايبن جامعيّبت ابوا،     مي در نظام انساني : نف  هم جامع اوا

انبد   زيرا اوا در مقام ذات نف  فباني ، از نف  و اوا كند مينف  را مركّب ن

نفب  در مقبام وحبدت،    ، و در مقام نف  به خود نف  ظهور دارند نه به اوا

اوا را يك جا دارد و كل اوا عينّيبت ببا نفب  دارنبد حباج مبال هبادي         كل

و فعلبه فبي    يالنف  في وحدته كل القبو »فرمايند :  مي سبزواري در منظومه

كبه   طبور  همبان كثرت اوا در مقبام ظهبور در ببدن اسبت     . «فعله اد النطوي

كثرت اسماءالحسني در مقام ظهور در مظاهر و عوالم بود، هميشبه وحبدت   

، زيبرا ابوا در دو   شبود  مبي ناطقه با وجود ابواي كثيبر و متعبدّد حفبظ     نف  

با نف  وحبدت دارنبد و در مقبام    ، ذاتي  در مرتبه، دو حالت دارند، مرتبه

، تعدّد اوا در مقام فعل و ظهور است نبه در مقبام ذات  ، كثرت دارند، ظهور

سني اسماءالح ي همه، گونه كه تعدّد اسماءالحسني در مقام ذات نيست همان

تعبدّد اسماءالحسبني در مقبام تجلبي در      ،در آن جا وحبدت ببا ذات دارنبد   

در مقبام ذات حبق، فبقط ذات بما هو ذات براي خبود ظهبور   ، مظاهر است

، واتي خود ذات در صحنه ظهبور كنبد  ، دارد نه ذات به ما هو اسماءالحسني

 ديگر از خود ظهوري ندارند. شئون

 

 ت با هم و با ذات دارند. عينيّت و غيريّ، اسماءالحسني -45

. و هر اسمي تعيّن خباص خبود را دارد  اند  اسماءالحسني تعيّن حق

اسماءالحسبني در حبق يبك     ي همه، اسماءالحسني با هم ديگر عينيّت دارند

توحيببد در صببفات ( زيببرا در تمببام   ، ) توحيببد صببفاتي . انببد نببور واحببد 

ماءالحسني، اس ي همهاسماءالحسني يك ذات حاعر است، و وجه اشتراك 

همان ذات اسبت و وجبه اخبتالف ببه صبفات اسبت وب  عينّيبت و اتّحباد          
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 ي همبه اسماءالحسني با هم به جهت يك ذات يبا ذات مشبترك سباري در    

اسماءالحسني است و از آن جهت كه در هبر اسبمي صبفتي خباص از حبق      

غيريّت و تمبايز اسماءالحسبني ببه جهبت تعبيّن خباص يببعني؛        ، ظهور دارد

اسبمي از اسبم    شبود  مبي صبفت مبوجود در هبر اسبم باعببا    . صبفت است

اسبت   ها آنديگر ممتاز و جدا شود و  غيريّت اسما با هم به جهت صفات 

غيريّبت  ، عينيّبت دارنبد  ، و همننين اسماءالحسبني در عبين غيريّبت ببا ذات    

جهت هر اسبمي شبأن ذات   اين به ، اسماءالحسني با ذات تعيّن هر اسم است

وسعت ذات را ندارد وب  غيريّبت دارد و جهبت    ، ستذات ني ي همه، است

واسبطه نبزد ذات حبق حاعبرند و فاصبله اي ميبان        اين كه اسماءالحسني بي

و  انبد  نشبده و عارض بر ذات اند  ذات و اسم نيست و در وااع كماالت ذات

. در مقام ذات، ظهور و تعيّن خاص خود را ندارنبد و عينيّبت ببا ذات دارنبد    

انسبان : ابواي نفسباني ببا ذات نفب  عينّيبت و غيرّيبت        عينيّت و غيريّت در 

 ،در مقببام ذات نفبب  تعببيّن و ظهببور خبباص خببود را ندارنببد    اببوا، دارنببد

با نف  اتحّاد و عينيّت دارند و بيواسطه نزد نفب  خبود حضبور دارنبد و از     

اين جهت كه ابوا در مقبام ظهبور همبراه ببا تعبيّن و تشبخّص خباص خبود          

 شبوند و  مبي  ببا نفب  باعبا غيرّيبت ابوا ببا نفب        اين تعبيّن ابوا   ، باشند مي

در مقبام ظهبور    ها آنديگر مانع اتحّاد و عينيّت  ي اوّهتعيّن يك اوّه با تعيّن 

 است.  

 

 اسماءالحسني است.  ي هر اسمي جامع همه -46

اسمي حق حضور دارد و در تمام اسماءالحسني يبك ذات  هر در 

خود حضبور دارد وب     ئونشحضور دارد و هر جا حق حاعر باشد با تمام 
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هر اسمي به جهت  ؛يعني، را همراه خود دارد شئونتمام  ،در هر اسمي ذات

همان ذات است  ؛يعني، اسماءالحسني است ي همهد جامع ححصور ذات وا

ولي در هر اسمي فقبط  . ديگر را نيز همراه خود دارد شئون، كه در هر شأني

 ات مكنبون و مسبتور  صبفات ديگبر در ذ  ي  يك صبفت ظهبور دارد و بقيّبه   

 مانند. مي

در نظام انساني هم نف  در تمام اوا حضور دارد و يك نفب  در  

را دارد منتهبا در هبر شبأني     شبئون  ي همبه تمام اوا حضور دارد و هر نفب   

باشبد   مبي  ابوا  ي همهيك صفت خباص ظهبور دارد وب  هر اوّه اي حامل 

 حضور دارد. شئونزيرا در هر اوه اي نف  با تمام 

 

 اسماءالحسني رزائن الهي اند.  -47

خزائن ، و هر شقاند  بر اساس آيات ارآن، اسماءالهي خزائن الهي

 «ان مع  ٍ اال و مردف  خزا ر  و م  فرزل  اال بقددٍ معهدو   »دارد نه خزينبه  

هبر شبق خبزائن دارد و آن خبزائن همبان اسبم و        .حجري  سوره 21ي  آيه

باشبد كبه    مبي  باطن و حقيقت اشبيا  باشد خزائن اشيا همان مي اسماءالحسني

و تبمببام هسبتي    كنند ميتمام اطوار يك شق را همان خزائن تدبير و تغذيه 

 باشد. مي آني  يك شق  از خزينه

 

 مشخص دارند.  ي انداز ، تنزّل اسماءالحسني -48

معلوم است يعني؛ هبر اسبمي ببر     ي اندازهنازل شدن آن خزائن به 

هبر اسبمي هبم تجلّبي     . و به اندازه دارداساس حكمت الهي تجلّي مشخص 

ببه يبك انبدازه نبازل     ، وتنزّل به اندازه دارد و هم يك اسم در مظاهر متعدّد
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بلكه در هر مظهبري اسبمي غلبه دارد يعني؛ با شدت بيشبتر نبازل    ،شود مين

. شبود  مبي نبازل  تبر    كبم  ي اندازهو اسم ديگر مغلوب است يعني؛ به  شود مي

براي افراد مستعد ببه طبور   ، ن تجلّي و ظهور آن استتنزّل يك اسم كه هما

شون ظرفيّت افراد متفاوت است و هم اسماءالحسني، نسببت  ، متفاوت است

نمي توان تجليّبات اسبم علبيم را و    ، به همديگر به طور يكسان نزول ندارند 

يكسبان  ، و مراتبب تجليّبات اسبم حكبيم    ها  اطوار نزول اسم عليم را با جلوه

هر اسمي در درجات نزول و تجلّي و ظهور  ببا اسبم ديگبر    دانست يعني؛ 

، ظهببور هببر اسببم بببا اسببم ديگببر متفبباوت اسببت ي  درجببه، يكسببان نيسببت

 بطون هر اسم با اسم ديگر يكسان نيست.ي  كه درجهطور همان

و ايبن  انبد   در اواي نفساني : اواي انساني هم تنزّل و تجلّبي نفب   

اوّه درجات ظهور متعدّد دارد و هبر  معلوم است يعني؛ هر  ي اندازهتجلّي به 

كه اصل درجبه و   يكسان ندارد با اينهاي  ظهور، اوّه اي در حاالت متفاوت

مختلف حيات هاي  خيال در دوره ي اوّه :به عنوان مثال. رتبه ا  ثابت است

در هبر زماني جبلوه يبا جببلوه هبايي از خيبال     ، انساني ظهور يبكسان نبدارد

ساير اوا و در هر اوّه اي درجات بطبون هبم يكسبان    بروز دارد، همين طور 

عاالبه در ادوار مختلبف يكسبان نيسبت      ي ابوّه نيست يعني؛ درجات بطبون  

عالوه بر اين كه اوا نسبت به هبم درجبات ظهبور متعبدّد دارنبد و درجبات       

 ي ابوّه باطن ببودن   ؛هم نسبت به همديگر يكنواخت نيست يعني ها آنبطون 

 يال متفاوت است.خ ي اوّهعااله نسبت به 
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 اسماءالحسني مفاتيح غيب اند.  -49

 تِدي اله لْغَيد ِ ا  وَ مِرْدَهُ مَاَد تِ ُ »انعام داريم : ي  سوره 59 ي  در آيه

غيبب نبزد خداونبد اسبت و كسبي غيبر از       هاي  يعني؛ كليد «هَعلهَ ُمَ  اِلا  هُوال

شبد و  با مبي  غيبب كبه نبزد حبق    هاي  آگاه نمي باشد. كليد ها آنخداوند از 

انسبان ببراي   . باشد مي اسرار اسماءالحسني ،آگاه نيست همان ها آنكسي از 

 دارد كبه همبان اسماءالحسبني   هبا   و كليبد ها  ارتباط با خداوند نياز به واسطه

، ارتباط با عبالم غيبب  هاي  راه، ارتباط با عالم غيبهاي  باشد يعني؛ كليد مي

حسبني يبك كليبد اسبت     هر اسبمي از اسماءال . كدهاي ارتباط با حق هستند

در نبظام تبشريعي احكبام   ،براي شناخبت خبود حبق، براي فهم اسرار غيب

زيبرا احكبام الهبي روح انسبان را ببه       باشبند  ميمفاتيح غيب ي  الهي به منزله

ارتباط با ملكوت عبالم  هاي  و اسماءالحسني كليد كنند ميعالم غيب متصل 

ايبن غببيب شبه    . باشند ميحبق و حقيقت انسان كامل و كليد ارتباط با خود 

آن فقببط ، خببود حببق باشببد يببا عببوالم غبببيب و يببا كببون جببامع راه ارتببباط 

 باشد. مي اسماءالحسني

 

 اسماءالحسني توقيفيّت دارند.  -50

و انسببان اببدرت دخببل و انببد  اسماءالحسببني همگببي جعببل الهببي 

هبر  ، را كبم يبا زيباد كنبد     هبا  آن توانبد  نميرا ندارد يعني؛  ها آنتصرف در 

 اسمي كه در ارآن و احاديا عنوان شده است به عنوان اسم و وصف الهي

ما نمي توانيم بدون اذن الهي اسمي را به عنبوان اسماءالحسبني ببه    ، باشد مي

و ايبن  انبد   در انحصبار حبق  ، اسماءالحسني واف حبق انبد  ، حق نسبت دهيم

و و اسم و مسمي متحد است  باشند مياسماءالحسني كمال و مقام براي حق 
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اين عناوين و الفا  حكايبت از كمباالت ذاتبي الهبي و حقبايق درون ذات      

كبه ممكبن اسبت     كنبد  ميبر خالف اسمائي كبه انبسان وعع  كنند ميحق 

بلكبه صبرف   ، مطابق وااع نباشد و آن اسم ما به اِزاءِ خبارجي نداشبته باشبد   

و انبد   ذات حبق  شبئون ، اسماءالحسني درجات كمال الهبي انبد  . اعتبار باشد

 .باشند ميابل حذف و اعافه و كم و زياد شدن نا

 

 هر اسمي، قلمرو ظهور معيّن دارد.  -51

هر اسبمي در  . فقط ظهور يك اسم است، هر اسمي در مقام ظهور

هر شند ذات الهي ببا   شود ميمقام تحقّق در مظاهر عيني با يك كمال ظاهر 

 ،طرا همببراه خببود دارد شببون ذات بسببي  شببئون ي همببهحضببور در مظبباهر 

يك صفت و كمال و يا ي  جامعيّت اطالاي دارد ولي در هر مظهري به غلبه

جامعيّبت دارنبد    ،و اسماءالحسني در مقام وحدت كند ميشند كمال ظهور 

هر اسمي در مقام وحدت، . يعني؛ هر اسمي واجد اسماءالحسني ديگر است

ايبن كببه هببر اسبم در مقببام ظهبور، المببرو  ظهببور    ، جبامع كمبباالت را دارد 

 .  شخص دارد به جهت محدوديّت مظاهر استم

امّا در اواي نفساني : بينبايي فقبط بينبايي اسبت در مقبام ظهبور و       

در مقبام ظهبور فقبط يبك ابوّه در      . شبنوايي و بويبايي نيسبت   ، بيناييي  اوه

عااله در مقام ظهبور عاالبه،  فقبط ادراك كليبات     ي  هاوّ، صحنه ظهور دارد

خيال باشد و يبا   ي اوّه تواند نمييالي و و نه ادراك صور خ كند ميمفهومي 

عااله، در مقام ظهور نيست. سامعه فقبط سبامعه اسبت و     ي اوّه، سامعه ي اوّه

خود  اسبت يعنبي؛ يبك    ، اي فقط خود  ههر اوّ، ساير اوا نيز همين طور

، سبامعه  ؛باشد يعني مي اي تمام اوا ولي در مقام ذات نف  هر اوّه، اوّه است
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زيرا مقبام ذات نفب ، مقبام    ، عااله، باصره هم هستي  اوه، عقل هم هست

باشببد همببان طببور كببه   مببي اببوا ي همببهوحببدت اسببت و هببر اببوّه جببامع  

فقط سميع اسبت نبه بببصير يعببني؛     ، اسماءالحسني در مقام ظهور اسم سميع

، نه ديدن ولي در مقام وحدت اسم سبميع  كند ميآثبار شنيبدن از آن ظهور 

باشد و ساير اسماءالحسني هم تبابع   مي اسم عليمعين بصير و اسم بصير عين 

 اين ااعده اند.  

 

 .  اسماءالحسني ي هظهور اسم حكيم در هم -52

اسم حكيم در اسماءالحسبني ديگبر حضبور و ظهبور دارد از ايبن      

حكيم . جهت حكيم در رازق حضور دارد و رزق دادن الهي حكيمانه است

حكيم در شافي جلبوه  . است دادن حق حكيمانه  در عليم حاعر است و علم

حكبيم در اسبم ابادر جلبوه     . دارد و شفا دادن حق بر اساس حكمبت اسبت  

. دارد و ادرت نمايي حق حكيمانه است نه اينكه از سبر نقبص و نيباز باشبد    

ارادۀ الهي حكيمانه است و هر اراده  ؛اسم حكيم در اراده حضور دارد يعني

 .   كند مياي  از او ظهور ن

 

 هوا  آنأرّر در اسماءالحسني در مقام ظهور عيني تقّدم و ت -53

  . است

، بلكه مطلق هسبتي و بينهايبت وجبود اسبت     ،خداوند وجود مطلق

وجود بينهايت از جهت رتبه و درجه ببر تمبام مظباهر خبود كبه مخلبوق او       

عبالوه ببر ايبن كبه حبق تقبدّم       ، هستند تقدم دارد و مظاهر تأخّر رتبي دارند

ولي تقدّم حبق ببر اسماءالحسبني فقبط تقبدّم رتببي       ذاتي بر مظاهر نيز دارد 
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و  تبر  نبازل ي  است و اسماءالحسني در رتبهتر   باالي  است يعني؛ ذات در رتبه

اسماءالحسني عبالوه ببر   . است تر نازل ها آنيعني؛ درجات اند  مؤخّر از ذات

اين كه تأخّر رتبي از ذات دارند در مقام ظهور در مظاهر نيبز تقبدّم و تبأخّر    

بر اساس حكمت و تدبير الهي، ترتيب تجليّات الهي تنظبيم  . ظهور دارند در

. اين كه در يك مظهر كدام اسم اوّل ظهبور كنبد و كبدام اسبم در     شود مي

ببر اسباس   ، آخر جلوه كنبد ي  دوّم ظهور باشد و كدام اسم در رتبهي  درجه

ي  ااعبده  توانبد  نمبي حكمت و مديريّت لطيفانه و عالمانه حق است و انسان 

مشخصي براي ترتيب ظهور اسما در مظاهر ويدا كنبد. وب  برخبي اسبما از     

جهت ظهور در يك مظهر تقدّم بر اسبم ديببگر دارنبد و در مببظهر ديگببر      

باشد و يا شنبد اسبم در يببك مببظهر در مببقام ظهبور        مي همان اسم مؤخّبر

مشخصبي دارنبد كبه علبم ببه ايبن حقبايق از        ي  ترتيب تجلي دارند و ااعده

علم معصوم است. اسماءالحسني بر يكديگر در مقام واحبديت تقبدّم    نشئو

 ذاتي ندارند. 

و نفب  كبه    باشبند  ميدر اواي نفساني : اوا همگي مؤخّر از نف  

باالتر وجودي است تقبدّم رتببي و ذاتبي ببر ابواي خبود       ي  در رتبه و درجه

ي و ذاتب ، اوا، از نف  از جهت وجود و رتببه، تبأخّر وجبودي    ي همهدارد و 

 رتبي دارند و اوا در مقبام ظبهور از نبف  نباطقبه، بببا ترتيبب خباص نبازل    

كبه در  ، كننبد  ميابتدا اواي ادراكي حسي در اعضاء مادّي ظهور ، شوند مي

نيباز ببه   ي  ، متناسب با درجهكنند ميجلوتر ظهور  ها آناين اوا نيز بعضي از 

عببااله ظهببور   ي اببوّهخببيال و بببعد    ي اببوّهآن ابوّه و بعبد از اببواي حسبي،    

حكيمانبه و مدبّرانبه اسبت و ببر اسباس علبمك       ، اين ترتيبب تكبويني  ، كند مي



 الحسني و اواي انساني هايي در اسماء نكته...............................................................  88

 

. در هر صورت اوا شود ميتنظيم ، علم الهي استي  تكوينيك نف  كه جلوه

 در مقام ظهور تقدّم و تأخّر در ظهور دارند.    

 

اسماءالوحسني از عولم حوضوري حوق بوه ذات روود     -54

 ند.   شو مي مونشوعب

باشد. يعني؛ ذات حق نزد خود  عين  مي حق معلوم بالذاّت خود

حضور و ظهور است و هيچ نحو غيبتي از خود ندارد و ايبن حضبور كامبل    

حقيقبت  ببراي خبود  مكشبوف      ؛نزد خود منشأ علمك به خود اسبت يعنبي  

يعني؛ حضور ذات ببراي خبود  يبك علبمك بسبيطِ همبه       ، است اين حضور

اسماءالحسبني ظهبور    هعلمبي بب  ، ن علم بسيط و علم ذاتيجانبه است و از اي

، باشبد  مبي  ظهور اسماءالحسني، علمك ذاتي حقي  به بيان ديگر جلوه، كند مي

ظهبور  اسماءالحسبني اسبت كبه ايبن تعبدّد       ، علم ذاتي حق، بسيط اسبت 

علم ذاتي حق به خبود همبان   ي  اسماءاهلل هم عين وحدت است. يعني؛ جلوه

اسماءالحسني شه به شبكل وحبدت و   . الحسني استعلم به تك تك اسماء

گيرنببد وبب   مببي شببه بببه شببكل تفصببيلي از همببان علببم ذاتببي حببق ريشببه  

 يك علم بسيط وحداني هستند.ي  اسماءالحسني جلوه

در اواي نف  ناطقبه: نفب  مبا علبم حضبوري ببه خبود ببه نحبو          

. باشبد  مبي  تكويني دارد و اين علم ظهور ، همان ظهور اوا و يا علم به اوا

يعني؛ تمام تعيّنات مشاعر ما و تمام اواي ادراكي ما از يك علبم حضبوري   

ي  اوا نيبز جلبوه   ي مجموعهو علم حضوري به تك تك و يا  گيرد ميريشه 

علبوم حضبوري نفب      ي همبه همان علم يعني؛ علم ذاتي نف  است كه ببر  

       . تقدّم دارد
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ضوعيف  ، شديد، اشد، ظهور اسماءالحسني در عوالم هستي -55

   . و اضعف دارد

عبوالم هسبتي ظهبور و تجلّبي دارد يعنبي؛ در       ي همههر اسمي در 

اسماءالحسني در مظاهر بطون و ظهبور دارنببد،  . دنمظاهر حضور دار ي همه

مظاهر حضور و ظهور دارد ولي ظهور آن درجه بنبديك    ي همههر اسمي در 

م ظببهور اشببد   يك اسم در برخي مظاهر يعني در برخي عوال، خاصّي دارد

دارد مبانبند اسماء تنزيهي حق مثبل ادوّس وسبّوح كه انسبان كامبل مظهبر    

مظهر متوسط اسماء ، باشد و مجرّدات مثالي مي اشد و اتم اين اسماءالحسني

و موجبودات طببيعببي    باشبند  مبي نو احكام و آثبار مبادّي را دارا   اند  تنزيهي

اسبماء  گوييم ميي كبه حبدّدر  باشند مي اسماءالحسنيمظبهر اععف ايببن 

بسبيار  هباي   غالب بر اسماء تنزيهي است به هر حبال جلبوه  ها  تشبيهي در اين

ععيفي از اين اسما در موجودات مادّي ظهور دارد زيرا هبر موجبود جبامع    

باشد حال يا به بطون و يا به ظهور، و ببه ظهبور هبم     مي اسماءالحسني ي همه

 درجات دارد.

 

علووم   ي همهي  ه ذات رود سرچشمهعلم حضوري حق ب -56

    .  حضوري حق است

درك كامبل ذات خبود،   . ادراك ذات خود است، اوليّن علم حق

علبم ببه وجبود نامتنباهي     ، همان علم به حقيقت ذات خود اسبت. ايبن علبم   

، كنبد  مبي حق تماما  خبود را درك  . است. يعني؛ متعل ّق علم، خود حق است

، زيبرا حبضور كامبل نبزد خبود دارد است و  علم او به خود نيز نامتناهبي

و هبر مجبرّدي   « كل مجبرد فهبو عاابل   »هر مبجرّدي، عاالك ذاتِ خود است 
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 ،محكبم حكمبت  ي  ه بر ايبن دو ااعبده  يمعقول بالفعل ذات خود است با تك

كننببده ذات خببود اسببت و معقببول ذات خببود اسببت و ايببن  خداونببد، درك

علبم  ، عبالم اسبت   ن عاابل و علم و عقل عبي . درك، همان عقل و علم است

علبوم حضبوري    ي همهاين علم حضوري حق، مبدأ ، حق، عين ذات اوست

آن علبم  ، ايبن علبم واحبد اسبت    ي  علم به اسماءالحسبني، جلبوه  . حق است

علم حضوري جامعي است كه شبامل تمبام ايبن علبوم     ، حضوري اوّلي حق

علبم  ي  نيز جلوه ، ذات حق اند، علم به اعيان ثابته كه معلوم بالذاّت. شود مي

يعنبي  ، اعيان ثابته اسبت ي  علم حق به عوالم هستي با واسطه. ذاتي حق است

عبالم ببه تمبام    ، حق عالم به حقيقت اعيان ثابته است و با علم به اعيبان ثابتبه  

 . مظاهر و تمام كليّات و جزئيّات است

در اواي نفساني: نف  يك علم بسيط دارد و آن علم ببه حقيقبت   

وسعت خبود انسبان علبم حضبوري ببه خبود دارد و        ي اندازهه به خود ) البتّ

معبارف ديگبر   ي  .( سرششبمه كند ميحقيقت خود را بالفعل درك ن ي همه

 .  است

و  كنبد  مياين علم نوري به شكل علم به تمام اواي ادراكي ظهور 

)ببعد از عبلم به خبود( اوّل خببود    شود مياواي خود  ي همهنف ،  عالم به 

علبم ببه   ، علبم ببه انفعباالت نفسباني    ، و بعد ابواي خبود را   ندك ميرا درك 

علبم ببه ببدن و تمبام خصوصبيّات      ، علبم ببه تبأثير و تبأثّرات روحبي     ، افعال

   . آن علم ذاتي نف  استهاي  تكويني آن همگي از جلوه
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    . هر اسمي و كمالي در تمام ذات حق جاري است -57

م موجود مجبرّد  حك. ذات الهي حامل و جامع اسماءالحسني است

تمبام ذات مجبرّد متببصف    ، اين است كه وفتي كمال و وصفي را دارا باشد

 كند مييعني؛ مجرّد با تمام ذات، آن كمال را دريافت  شود ميبه آن كمال 

ديگر وصبف ديگبر را   ي  ذات  وصفي را و گوشهي  نه اين كه، يك گوشه

. را بسبيط اسبت  دريافت كند ،جزء و گوشه در موجود مجرّد راه ندارد، زيب 

تكّه تكّه نمي باشد به همين خاطر واتي ، مجرّد زاويه و طرف و وسط ندارد

كبه ذاتب     كمالي را دارا بباشبد، تبمام ذاتب  آن كبمال را داراسبت نه اين

با توجّبه  . طبقه طبقه و گوشه به گوشه باشد و هر كمالي در يك طرف باشد

نبدارد و ببساطت و لطافبت  به اين ااعده كه مجرّد طرف و وسبط و جبهت 

حبق   گوييم ميدارد حضرت حق هر اسمي را به تمام ذات دارد. يعني؛ اگر 

ذات حق را مرز بنبدي و  ، عليم است،  سراسر ذاتِ حق علم و آگاهي است

حق سميع است يعنبي؛ تمبام ذات حبق     گوييم مياگر ، درجه بندي نكرديم

ذات اوسبت و ذات او   هر صفتي تمبام . شنواست و ذات تماما  شنوايي است

تمام آن صفات است و واتي حق جامع اسماءالحسني باشد، يعني؛ هم ذات 

هم هبر كمبالي در تمبام ذات او سباري و جباري       ،او تمام كماالت را دارد

تمبام ذات شبنوايي   ، تمبام ذات ابدرت اسبت   ، است، تمام ذات علبم اسبت  

د، مبانع از  ذات را در بر گرفته باشب  ي همهواتي يك صفت و كمال، ، است

حضور صفت و كمال ديگر نيست، زيرا مادّه مزاحم مادّه است )شون ابعباد  

( و صبفات مجبرّد مبزاحم ذات مجبرّد      خواهبد  ميدارد و ابعاد، جا و مكان 

آن ذات مجّرد اشبباع از  ، واتي يك ذات واجد يك كمال باشد، باشند مين

نامتنباهي اسبت   ذات الهي . كه صفت ديگر را دارا نباشد شود ميآن كمال ن
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هبيچ  ، كند ميو به همين جهت تعدّد كماالت و اسماءالحسني آن را اشباع ن

 نحوه خأل و نقصاني براي ذات الهي وجود ندارد.

در اواي نفساني انساني: نف  ناطقه، واجد كمباالت اسبت و هبم    

اوايي در حّد وجودي خود از طرف حق دارد، و هر كمبالي را كبه دارد ببا    

نببه در يبك   ، و هر وصبفبي در تبمبام ذات مبن سريان داردتمام ذات دارد 

(. نف  تمامبا  شبنوا و   . خباص )كه گوشبه و طبرف و اببعاد نبداردي  گوشه

شنود ولبي بينبايي در    مي بيند و مي باشد يعني؛ با تمام ذات خود مي تماما  بينا

 ،اين كبه تمبام نفب    ، عضو خاص و شنوائي نيز در عضو خاص ظهور دارد

كه تمام نف  شنوا نباشد زيرا مجرّد اشباع  شود ميايي است مانبع از اين نبين

ور شدن و خأل و مأل مربوط به اجسام است و  نف  تمامبا  عبالم   ، شود مين

 است يعني؛ علم در سراسر نف  كه يك وجود بسيط است سريان دارد.

 

سووريان هوور وصووف در تمووام ذات در عووين جامعيّووت     -58

   .  اسماءالحسني

ات الهي يك وصف و يك كمال را در سراسبر ذات دارد و آن  ذ

وصف با تمام ذات اتحّاد دارد ) شون طرف و جهت ندارد ( و هم جامعيّت 

كماالت را دارد يعني؛ سريان يبك كمبال و يبك صبفت در تمبام وسبعت       

. اسماءالحسبني در  شبود  مبي ذات، مانع از جامعيّبت اسماءالحسبني در ذات ن  

و ببا آن اتحّباد دارنبد،    اند  همگي عين ذات، اند نشدهي بند ذات البهي طببقه

و  شون طرف و جهت و ابعاد و خأل و مأل در موجود مجرّد راه نبدارد در  

اگر يك . كماالت را دارد ي همهجامعيّتِ ، عين سريان يك صفت در ذات

كمبال و   توانبد  نمبي صفت در موجود مبادّي در تمبام ذاتب  جباري شببود      
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د و يا دارا بباشد به عنوان مثبال : نمبك تمبام ذاتب      صفت ديگري را بپذير

شوري با ذاتب   . شوري اسبت و شبوري ذاتي آن است، عبين شوري است

واتبي صبفت   . اتحّاد و عينيّت دارد و نمي تبوان شبوري را از آن جبدا كبرد    

صفت شيريني  تواند نميشوري تبمبام طبيعت و ذات نمك را بگيرد، ديگر 

بر خبالف موجبود   ، مادّي محدوديّت وجودي داردرا بپذيرد، شون موجود 

 ،يعنبي، هبر صبفت   ، تواند صفات متعدّد را با تمام ذات بپبذيرد  مي مجرّد كه

بينايي است، تمبام   ،نف  تماما  علم است، تمام نف ، تمام ذات مجرّد است

، اوا را دارد و هم هبر ابوّه اي در ذات   ي همهنف  هم . شنوايي است ،نف 

 عني؛ در تمام ذات جاري است.ي. تمام ذات است

 

   .  جامعيّت اسماءالحسني در عين اطالق اسماءالحسني -59

خداونبد تمبام كمبباالت و اسماءالحسبني را دارد و هبيچ كمببال و     

صفت نيكبويي نيسبت كبه دارا نباشبد )جامعّيبت( و هبر كمبالي را در حبد         

 شبنوا  اگبر . اگر علم دارد، علم نامتنباهي دارد نبه علبم محبدود    . اطالق دارد

يعنبي؛ شبدّت همبان وصبف شبنوايي را      ، شنوايي او حبدي نبدارد  ، باشد مي

شنوايي مطلق دارد نببه ايبن    ،سراسر ذات او شنوايي است و تمام ذات، دارد

شنبوايي مبحدود و طبرف ديگبر شببنوايي متوسبط و      ،ذات كه يك طبرفِ

جهبت نبدارد   ، ذات او طبرف نبدارد  ، طرف ديگر شنوايي اوي داشته باشبد 

حبدِ نهبايي هبر كمبال و     . ر كمالي را با تمام ذات به طور مطلبق دارد و  ه

جامعيّبت كمباالت اسماءالحسبني نبه تنهبا مبانع از       ، ذات حق است ،صبفتي

يا سريان يك كمال در سراسر  شود ميسريان يك وصف در سراسر ذات ن

بلكبه در عبين جامعيّبت     شبود  مبي ذات نه تنهبا مبانع از جامعيّبت كمباالت ن    
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كمباالت را دارد و هبم    ي همبه هبم  ، اطالق كماالت را دارد ،ياسماءالحسن

نامتنبباهي در وجببود اسببت هببم هببم ، هببر كمببالي را در حببدِ نامتنبباهي دارد

، نامتناهي در تعداد كماالت و اسماءالحسني. اگر انسان شند كمال مثل زهد

كه برخي را  شود ميتقوي و علم را داشته باشد جمع اين شند كمال باعا ن

داشبته باشبد و   تبر    دود و برخي بطور شديد و برخي را بطور شديدبطور مح

ولبي حضبرت حبق جامعيّبت اسبمائي       ،برخي كماالت را اصال  نداشته باشد

هبم هبر وصبفي در سراسبر     ، دارد و هم هر كمالي را در حدِ نامحبدود دارد 

نبه اينكبه    باشبند  مبي كماالت عبين ذات   ي همهذات حق جاري است و هم 

 ات باشند و برخي عين ذات الهي باشند.  برخي عارض بر ذ

جمع اطالق اسماءالحسني و سبريان يبك صبفت در سراسبر ذات     

و  جمع جامعيّت اسماءالحسني و سبريان يبك صبفت    . بسيار عجيب است

 . در تمام ذات شقدر عجيب است

اطالق يك كمال در حق مانبع از اين نبيست كبه كبماالت ديگبر  

كمباالت ديگبر را نيبز    ، عين اطالق يك كمبال  را نبيز نداشته باشد بلكه در

 دارد. 

سبببريان يبببك صبببفت در تمبببام ذات مبببانع از ايبببن جامعيّبببت    

 اسماءالحسني نمي باشد. 

 

 وصووفيّه و فعليّووه تقسوويم، اسماءالحسووني بووه اسووماء ذاتيّووه -60

   . شوند مي

 در يببك تقسببيم بنببدي اسماءالحسببني بببه كليّببه و جزئيّببه تقسببيم  

بندي درجه و وسعت ظهور بود.  تقسبيم بنبدي    قسيمشدند كه معيار آن ت مي
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باشبد و يبا اعتببار     مي ديگر به ذاتيّه و وصفيّه و فعليّه بر مبناء مبدأ اخذ صفت

ذات از كبه ببدون واسبطه    اند  اسمائي، واسطه و بي واسطه بودن، اسماءذاتيّه

 و تجليّببات ذاتببي از اسببماءذاتيّه ماننببد حببي و صببمد نببازل كننببد مببيتجلّببي 

صبفت   ها آناسماء وصفيه مبدأ اخذ ، شوند مي ند و از مقام ذات اخذشو مي

مظاهر است، مانند اسم ابادر كبه از ابدرت و اسبم علبيم كبه از علبم اخبذ         

مباننببد اسبم    باشبند  مبي و اسماء فبعليّه مببدأ اخببذ آن مببقام فببعل     شود مي

ببه   اسماءالحسبني  ي همبه ... البته بازگشبت  . مبحيي و مُمِيت و، خبالق رازق

 اسماء ذاتيّه است. 

 

   . باشند ميمشاعر انساني، مظاهر اسماءالحسني  -61
اسماءالحسني با تجلّي در نف  ناطقه مبا در مشباعر مبا نيبز ظهبور      

شبوند و نفب  ببه ابوا ظهبور       مي در وااع اوّل در نف  ناطقه ظاهر  كنند مي
باصبره مظهبر    ي ابوّه ، سامعه مظهر اسم سميع ي اوّهبه عنوان نمونه: . كند مي

عااله مظهر اسم العلبيم   ي اوّه، خبيال مبظهر اسبم البمصور ي اوّه، اسم بصير
سبامعه مظهبر    گوييم مياين كه . باشند ميو اواي تحريكي مظهر اسم القادر 

سبامعه نبزول     ي ابوّه اسم سميع است، يعني؛ اسم سميع در انسبان ببه شبكل    
در يك مرتبه سميع . استخود ي  كرده است و سامعه همان سميع در مرتبه

باالتر اسبم سبامعه ببه شبكل     ي  به شكل سمع ظاهري جلوه نمود و در درجه
، باشبند  مبي هم به همين شبكل   اسماءالحسنيبقيّ  ، كند ميسمع باطني ظهور 

به خاطر همين وي گي از سبامعه ببه اسبم سبميع و از باصبره ببه اسبم بصبير         
. البتّه سبمع و  باشند ميحسني شويم و اواي نفساني، آيات اسماءال مي متوجّه

و دوتباي ديگبر    باشبند  ميدوتاي اولي ابزار ، بصر غير از سامعه و باصره اند
 .  اوّه هستند
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   . طولي است نه عرضي ،تمايز اسماءالحسني -62

، يك علت انبد ي  يك ذات اند، جلوه شئوناسماءالحسني همگي 

عرض هم و عّد هم . در باشند مياز اين جهت اسماءالحسني در مقابل هم ن

طولي اسماءالحسني ببه معنباي رابطبه عليّبت و معلوليّبت      ي  رابطه. باشند مين

، زيبرا در تمبام   باشبند  مينيست، بلكه اسماءالحسني مخالف و معارض هم ن

 ها آناست، تمايز  ها آن ي همهذات واحد حضور دارد و اين اشتراك  ها آن

همبان   هبا  آنطبولي در   ي اسبت در واابع رابطبه    هبا  آنبه صفت موجبود در  

 ظاهر و باطن است كبه شبأني بباطن و شبأن ديگبر ظباهر آن بباطن       ي  رابطه

. اين تر نازلاست و اسم ديگر تر   اسمي نسبت به اسبم ديگر كبامل، باشد مي

اسبت جامعيّبت   تبر    اسمي كه كامل، طولي استي  كامل و نازل همان رابطه

صبفت موجبود در   . كبم تبر  اسبت جامعيّبت    تبر  نازلبيشتر دارد و اسمي كه 

اسماءالحسني علّت تمايز است و يا به تعبير ديگر بحا اندراج است. برخي 

ماننبد رحبيم كبه تحبت رحمبان      ، باشند مياسماء مندرج و تابع اسماء ديگر 

اهبار و منبتقم   ، مندرج است يعني؛ در طول آن است، يا اسماءالحسني عزيز

 در امتداد هم هستند.

 

وسوعت   ي نشوانه ماءالحسني به يوك ذات،  اس ي همهاِسناد  -63

   .  ذات است

و ببه همبان   اند  اسماءالحسني از يك ذات سر ششمه گرفته ي همه

و همگبي هبم ببه    انبد   گردند. همگي جلوه يك بينهايت مي يك ذات هم بر

 ي همبه توانبد   مبي  يبك بينهايبت وجبودي   ، شوند مي يك بي نهايت متّصف

ود باشد شنبد صبفت خباص را ببه او     را دارا باشد. اگر موحودي محد ها آن
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نامتنهاي ببودن   ي نشانهدهند ولي جامعيّت نامتناهي اسماءالحسني،  مي نسبت

اگر شند موجبود نامتنباهي باشبند    ، ذات است و نامتنهاي يك مصداق دارد

متناهي بودن است  و  ي نشانه ها آنتعدّد . همه محدود و متناهي خواهند بود

در مظباهر ببه مظباهر نيبز در واابع نسببت دادن ببه        استناد دادن افعال و آثار 

باشببد، زيببرا موجببودات از آن جهببت كببه مظهريّببت      مببي اسماءالحسببني

اسماءالحسني را دارند مؤثّر و فعّال و مدبر در عالم اند،  هر نبوع فباعليّتي و   

و  تمام آثبار  ، هر نوع تدبيري و تأثيري از اسماءالحسني ريشه گرفته است

نسببت دادن  ، دهبيم  مبي تكويني مخلواات را به حق نسببت  و افعال و تدابير 

هبر كمبالي در   . نسببت دادن ببه حبق اسبت    ، اين آثار و افعال اسماءالحسني

هر نوع تدبير و فاعليتي، تدبير وفاعليّبت يبك اسبم   . مظاهر كمال حق است

تبار و  ، خبود  شبئون است و كمالك هر اسم، كبمال حق است توحيد با تمبام  

هبر موجبود   ي  اصل و فرع و ركبن و حاشبيه  ، ر گرفته استوود عالم را در ب

موجبودات از خبود هبيچ ندارنبد، فقبط      . باشبد  مبي اسماءالحسني هاي  جلوه

   . نيز جلوه صفت است ها آن، تعيّن  اند تعيّن

 

اسماءالحسني بي واسطه نزد حق حضوور و ظهوور    ي همه -64

   . دارند

و شبأن نبزد ذات   نبد  ا ذاتيّه ونِسَبب ذاتيّبه حبق    شئوناسماءالحسني 

حضبوري ببي واسبطه اسبت يعنبي؛ فاصلبببه و       ، حضور دارد و ايبن حضبور  

مقبامبي ميان ذات و اسماءالحبسني موجود نيسبت تا حبق بعببد از آن مقبام   

در انببد  اسماءالحسببني، ذات حببق. بببا كمببباالت خببود رابطبببه داشببته باشببد 

ني اسبت و  ت حق، خود حقيقبت اسماءالحسب  امعلوم بالذّ، اسمائيهاي  جلوه
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حضور اسماءالحسبني نبزد   . نزد حق حضور دارند، با حق و در حق اند ها آن

واتي اسماءالحسني عين ذات و متحّبد ببا ذات   ، حق همان حضور حق است

يبك ذات ببا تمبام    ، دو نحبوه وجبود نيسبت   ، دو نحوه حضور نيست، باشند

 حضور ذات، يعني؛ حضور اسماءالحسني نزد ذات. ذاتي حضور دارد شئون

خداوند كه مطلق وجود و وجود مطلق . و اين همان حضور بي واسطه است

. حضبور را دارد ي  بباالترين درجبه  . تجبرّد را دارد ي  باالترين درجبه ، است

، او عببين حضببور اسببت، حاعببرترين حقيقببت در عببالم حضببور حببق اسببت

حضور مطلق براي خبود و مظباهر دارد.  اسماءالحسبني نيبز، ببدون واسبطه       

خداوند حاعرتر از  ؛يعني. ت دارنداظهور بالذّ ها آن، دارند براي حق ظهور

وجبودي  ي  حضبور متناسبب ببا درجّبه    ي  باشد زيرا درجبه  مي اسماءالحسني

 .باشبد  مبي  اسماءالحسبني ي  ذات بباالتر از رتببه  ي  يك موجود است و رتبه

و  حضور اسماءالحسني مانند حضور خود ذات نيسبت و شبدّت كمتبري    

 دارد.

  ناطقه: تمام مشاعر انسباني هبم نبزد نفب  حضبور      در اواي نبف

معيّت و حضوري بدون واسببطه، يببعني؛ هببيچ    ، دارند  معيّت با نف  دارند

عبين  ، زيبرا مشباعر ذاتبي نفب  انبد     ، فاصله اي ميان ذات و مشاعر ما نيست

ببي واسبطه علبم     هبا  آناز ايبن جهبت روح ببه    انبد   بالبذاّت نفب   ، نف  اند

شوند ) آن هبم ببه يبك     مي ام ظهور در بدن جداحضوري دارد، فقط در مق

ابوا  . و بدون واسطه ظهور براي نف  در خود نف  و در بدن دارند، اعتبار(

ظهور و حضور بي واسطه مشاعر ادراكي نبزد  ، عين انكشاف براي نف  اند

و ظهور ببي واسبطه    واسطه نف  آيت و نشانه اي است براي فهم حضور بي

اسبت از حضبور   تبر    نفب  در هبر ابوّه شبديد     اسماءالحسني نزد حق حضور
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همان اوّه نزد خود نف ، يعني؛ حضبور نفب  در ابوا از حضبور خبود ابوا       

شديدتر است و از طرفي نف  يك نحوه ظهور براي خود دارد، آن هبم نبه   

به اوا و نه در اوا و اين نحوه حضور و ظهور نف  شديدتر است از حضبور  

ود كه مجرّدتر اسبت ظباهرتر و حاعبرتر    نف  به اوا و در اوا زيرا آن موج

   .  است

 

هواي   اسماءالحسني در مقام تجلّي در مظاهر، همان سونّت  -65

   . عالم اند

مظاهر انبد.   ي مجموعهعالم همان اواعد كلي حاكم بر هاي  سنّبت

. اسبما الهبي اسبت    ي مجموعبه هبر شبق، مظهبر اسبمي از اسماءالحسبني يبا       

آن اسبم حباكم ببر آن مظهبر اسبت و       مظهريت يك اسم وااع شدن، يعني؛

. تمببام حبباالت و افعببال آن مظهببر تببابع احكببام و اواعبببد آن اسبببم اسببت  

هباي   باشبد. سبنّت   مي اسماءالحسني ي مجموعهتابع  ،عالم مظاهر ي مجموعه

 ؛يعنببي. باشببند مببيعببالم كببه حبباكم بببر عببالم انببد، همببان اسماءالحسببني    

هبا، يعنبي؛ شبناخت     نّتاسماءالحسني دولت و حاكميّت دارند و شناخت سب 

همبراه  ، اسماءالحسني ظاهر شده در عوالم اين سنن ربوبي حاكم ببر مظباهر  

و  آفرينبد  مبي خداوند هم هسبتي مظباهر را   . مظاهر و اخذ شده از مظاهر اند

مظهبري  . كنبد  ميرا، از طريق اسماءالحسني تأمين  ها آنهم اواعد حاكم بر 

او را در ببر   ،سبنت هبدايت   كه مظهر اسم الهادي واابع شبده اسبت، يعنبي؛    

موجودي كبه مظهبر   . گرفته است، يعني؛ اسم هادي در او جلوه كرده است

، كنبد  مبي المضّل وااع شده است، يعني؛ سنّت اعالل  ثانويّه بر او حكومت 

، ضل بر او تجلّي كرده است و  با شبناخت مظهريّبت اسماءالحسبني   ماسم 
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حباكم ببر اسماءالحسبني را     بايبد اواعبد  . شبود  مبي در عالم شناخته ها  سنّت

 م.  يخوب شناخت تا اواعد حاكم بر عوالم را بشناس

در شببهره   ،اسببم اببهّار  هباي   سنت امال و اسبتدراج همببان جلبوه   

نببزول كتبب آسببماني و ارسببال رسبل، جببلوهاي     . باشند ميعالبم طبيعت 

ند، الهي بر انسان حاكم اهاي  . برخي سنّتباشند ميهبدايبت و اسبم الهادي 

برخببي . يعنببي؛ برخببي اسمباءالبببحسني فقببط بببر نببوع انسببان ظهببور دارنببد  

الهي بر كل عالم مبادّه حباكم انبد، يعنبي؛ برخبي اسببماءالحسني       هاي  سنّت

هباي   برخبي سبنّت  . اختصاص به موجبودات مبادّي دارد   ها آنظهور غالبب 

الهي حاكم بر جوامع ببشري انبد، يعنبي؛ برخبي اسماءالحببسني ظهببور در      

. امبّت دارند نه اين كه اختصاص به بعضي افبراد انسباني داشبته باشبند    يبك 

برخببي از  ؛الهببي خبباص عببوالم مجببرّد اسببت يعنببي    هبباي  برخببي سببنّت 

اسماءالحسني ظهبور غالبب در عبوالم غيبب دارنبد وعّلبت نامتنباهي ببودن         

 . و روابطِ عالم، اسماءالحسني استها  سنّت

 

     .غالب و مغلوب بودن در اسماءالحسني -66

در مقام هويّت و احديّت اسماءالحسني هيچ گونه تعيّن و ظهوري 

در مقبام  . نبه ظباهر  انبد   همگبي بباطن  ، ندارند، همگي فاني در ذات حق انبد 

واحديّت هم اسماءالحسني، ظهور يكسان ببراي حبق دارنببد و مبا نببظر ببه       

كنيم. اسماءالحسني ظهور براي حق دارند و مبا نظبر    مي در حق ها آنظهور 

بببه طببور يكسببان در حببق  هببا آن ي همبه كنببيم  مببي در حببق هببا آنه ظهببور بب 

هبر  ي  ، يعنبي؛ ببا غلببه   كنبد  مبي حاعرند. از اين جا اسماءالحسني غلبه ويبدا  

، صبفت ديگبر  ي  و با غلبه شود ميصفت و اسمي، عيني از اعيان ثابته تقدير 
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كبدام   و طبق برنامه الهبي اعيبان ثابتبه هبر      شود ميديگري مقدّر ي  عين ثابته

. آفرين  عوالم مطبابق ببا اعيبان ثابتبه     باشد ميمظهر  صفتي از صفات الهي 

است، غالب و مغلوب شدن اسماءالحسني، همان حاكم شبدن يبك اسبم و    

محكوم شبدن دولبت اسبم ديگبر اسبت. اسماءالحسبني در مقبام تجّلبي در         

ا شوند و آن اسمي كه در مظهري غلبه ويبد  مي مظاهر، از اين ااعده بهره مند

فبرا   ها آنتا زمبان دولت  شود مي عينيعالم اسم آن ، كند بر طبق اعيان ثابته

 ،ايببن حاكميّببت اسماءالحسببني و حاكميّببت دولببت اسماءالحسببني  ، رسبببد

زمان ظهور اسماءالحسني بر اساس علم الهبي مشبخص    ؛اي است يعني دوره

همان طور كه زمان افول دولبت هبر اسبم هببم مشخببص شبده        ،شده است

دولت يك اسم در مظهر  ؛  غلبه اسماءالحسني در مقام ظهور يعنياست و

 بروز كند و آثار حكومت آن اسم ظهور كند.   

هبر كبدام مشبابه     ،در اواي نفساني : انسان ابواي متعبدّد دارد كبه   

 خواهبد  مبي دولبت هبر ابوّه اي    . اسماءالحسني طالب ظهور و حاكميّت انبد 

هبر ابوّه اي كبه حباكم     . دتجلّي كند و آثار حكومبت خبود را وسبعت دهب    

و احكام ابوّه ديگبر مغلبوب     كند ميبعضي احكام آن اوّه غلبه ويدا  شود مي

ظهبور كنبد و غالبب ببر      خواهبد  مبي خيال  ي اوّهبه عنبوان نبمونه :  شود مي

عااله شود و هر امري را در بدن تحت سيطره و حاكميّت خود انجبام   ي اوّه

عاالبه هبم طالبب     ي اوّه، از طرفي دهد، يعني؛ خيال حاكم بر كل بدن شود

خيبال را مغلبوب و    ي ابوّه  خواهبد  مبي حكومت و غلبه احكام خود است و 

مقهور احكام خود كند وب  اصبل غلببه و مغلوبيبت هبم در مشباعر انسبان        

ي  اسماءالحسبني ببراي حبق درجبه     ي همبه جاري است، در مقام واحبديّت  

بكسببان دارنبد و   حضببور ي ي  ظهور يكسان دارند، همبان طبور كبه درجببه    
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نبه در   )اسماءالحسني( در مقبام فعبل اسبت    ظبهورك غبالب و مغبلبوب داشتن

 .  مقام واحديت

 

اسماءالحسني در مقام مصداق عيني به يك وجوود   ي همه -67

   . تحقق دارند

تعببدّد اسماءالحسببني اسببت و تعببدّد   ي نشببانهعببالم  شببئونتعببدّد 

نامتنببباهي ببببودن . داسماءالحسبببني حكايبببت از يبببك ذات نامتنببباهي دار 

دليلبي ببراي شنبد مصبدااي ببودن       توانبد  نمبي اسماءالحسني از نظر تعبداد،  

شد و وسعت فوق تجبرّد داشبته   باوابتي ذات بي نهايت . باشد اسماءالحسني

. وسبعت ذات،  كنبد  مبي باشد تمام مصاديق اسماءالحسني را در خود جمبع  

اي انسان غيبر  عامل جامعيّت اسماءالحسني شده است و فهم وسعت ذات بر

اسماءالحسني در يك وجود و ببه يبك وجبود و ببراي      ي همه. ممكن است

در جهان هستي، امكان تحقّبق دو نامتنباهي وجبود    . يك وجود تحقّق دارند

ندارد زيرا اگر هر كدام بخواهند نامتناهي باشبند، بايبد هبر كبدام جامعيّبت      

كمباالت را  جامعيّبت   هبر كبدام بخواهنبد   كماالت را داشبته باشبند و اگبر    

د فرض دوّم يعني نامتناهي دوّم محال است وب   نداشته باشد تا نامتناهي باش

هم به يك مصداق  ها آناطعا  اسماءالحسني يك مصداق دارند و بازگشت 

 است.

انسباني اعبم از ابواي ادراكبي و      شبئون )در نف  ناطقه نيبز تمبام   

 (.شود ميتحريكي به يك وجود تحقّق دارند و به آن نف  يا من گفته 
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   . اسماءالحسني در مقام ذات و احديّت ظهوري ندارند -68

اسماءالحسني در مقام ذات و احديّت حضبور دارنبد ولبي ظهبور     

ظهبور اسماءالحسبني را درايبن    ي  هيبت ذات و وحدت ااهره اجازه، ندارند

خود ذات الهي براي خود  ظهبور دارد  ، ، يعني؛ در اين مقامدهد ميمقام ن

قام احديّت است و مقام هويّت اصال  موعوع بحبا نيسبت و مبا    كه همان م

فقببط نظببر بببه تحّقببق و حضببور خببود ذات داريببم. در مقببام واحببديّت        

ظهوري نيز براي ذات دارنبد در حبالي كبه در    ، حضور دارند اسماءالحسني

. دو مقام ابلي ) هويّت و احديّت( حضور در ذات داشتند ولي ببارز نبودنبد  

اعيببان   ظهبور دارد. از واحديّببت   تبر  نازلثابته در مقام  همان طور كه اعيان

 . باشند ميثبابتبه لبوازم تفكيك ناوذير اسماءالحسني 

 

اسماءالحسوني  ، تكوويني عوالم   يهوا  تمام وحدتي  ريشه -69

 .   باشند مي

هبا   مبدأ نزول اين وحدت، موجود استها  در موجودات عالم انواع وحدت

؛  هر نبوع وحبدت و ويونبد تكبويني ريشبه در      يعني باشند مياسماءالحسني 

اسماءالحسبني ببه هبم    ي  عبوالم هسبتي بوسبيله   ، صفتي از صفات الهي دارد

اي از همبان ظهبور    ديگر اتصال دارند، ويوند ميان نف  انسان و ببدن جلبوه  

ديگبري از  ي  وحدت ابواي انسباني ببا نفب  جلبوه     ، باشد مي اسماءالحسني

 فت معبين تمبام ابوا متصّبل ببه نفب       ظهور وحدت است يعني؛ با ظهور صب 

 شبئون شوند. وحدت اطوار و مراتب هستي حكايت از حضبور شبأني از    مي

وحبدت  ، مانند وحدت جنسي، وحدت نوعيّههاي  نمونه. الهي در عالم دارد

هايي از وحدت الهبي هسبتند كبه ببه اشبكال       عددي و وحدت حقيقي جلوه
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نبام عالببم   ببه  اي  عبه مجمو شبئون اتصّبال دادن  ، مختلف ظهبور يافتبه اسبت   

بدون حضور اسماءالحسني امكان ندارد. همان طور كبه  به يكديگر هسبتي، 

صفات الهي است شون هر صفتي طلبب ظهبور   ، ظهور تمام كثراتي  ريشه

مظاهر متعدّد را آفريد تبا تمبام اسماءالحسبني     قح، مصداق عيني داشت در

ي صبفات الهبي   مصداق و مظهر ويدا كنند و بر اساس طلب ظهبور و تقاعبا  

 . از توحيد ظاهر شدند، كثرات

 

هوم ظهوور تشوريعي     واسماءالحسني هم ظهوور تكوويني    -70

   . دارند

اسماءالحسني در عوالم هسبتي ظهبور تكبويني دارنبد و در اديبان      

آسماني ظهور تشبريعي دارنبد يعنبي؛ هبر اسبمي ظهبور  تكبويني و ظهبور         

ءالحسبني و احكبام و   تشريعي دارد  موجودات خارجي مظباهرتكويني اسما 

ببه   باشبند  ميدستورات الهي در كتب آسماني مظاهر تشريعي اسماءالحسني 

عنوان نمونه: اگر اسبم علبيم در موجبودات جلبوه يافتبه اسبت در احكبام و        

اگببر ، معببارف دينببي نيببز نسبببت بببه شببناخت و آگبباهي تأكيببد شببده اسببت

 حبق را بجبا  و همگي ذكر و عبادت اند  موجودات تكوينا  مظهر تسبيح الهي

 .  آورند در احكام دين نيز از توحيد به عبادت ديني تعبير شده است مي

 

   .  باشد مي قلب مح  دريافت تجليّات اسماءالحسني -71

در آيببات اببرآن بببه ، حقيقببت انسببان همببان الببب و روح اوسببت 

موعوع الب بسيار توجه شده است و الب محل دريافت وحي الهي معرفي 

شوند و بعبد   مي ماءالحسني همگي بر الب انسان نازلتجليّات اس. شده است
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وۀ لببهببر حقيقببت غيبببي كببه ج . يابنببد مببي از الببب بببه مشبباعر انسببان تنببزّل 

باشد ابتدا انسان بدون واسطه به علبم حضبوري و ببا البب      مي اسماءالحسني

اسبرار نظبام   ، رسبد  مبي  و بعد به مراحل ادراكي ديگر كند ميخود دريافت 

همگبي جلبوه اسماءالحسبني     ،در عوالم خلقت حقهاي  آفرين  و حكمت

الب اسرار نظام تكوين )حكمت( و هبم  ، كند ميكه الب دريافت  باشند مي

و خطباب مسبتقيم الهبي ببه البب       كند مياسرار وحي )شريعت( را دريافت 

 است.       

 

هواي   نوه واسوطه  اند  ظهور حقهاي  واسطه ،اسماءالحسني -72

 حضور حق  

در اسماءالحسببني ظهببور ، كنببد مببيهببور حببق بببه اسماءالحسببني ظ

حبق دو نبوع ظهبور دارد    ، اسماءالحسني واسطه ظهور حبق هسبتند  . كند مي

يكي ظهور براي ذات خبود ببه كمبك ذات خبود در ايبن مرتببه از ظهبور        

ديگر ظهور براي غير و ظهبور  ي  در مرحله. نيازي به واسطه در ظهور نيست

 شبئون  ،هبا  ي دارد كبه آن واسبطه  به غير )مظاهر عيني (، نياز به واسبطه هباي  

حضبور او  ، ولبي حق در حضور نببياز ببه واسبطه نبدارد    . باشند ميخبود  

 واسطه در حضور نمي باشد.        ،اسم، ت استابالذّ

 

هوايي بوا هموديگر     اسماءالحسني نسوبتي بوا ذات و نسوبت    -73

 دارند.   

بببا ذات اسبت كبببه هببمگي      اسماءالحسبني يك نوع رابطه ميبان  

الحسببني  اسببماءو اتحبباد بببا ذات دارنببد و از طرفببي  باشببند مببيذات  ونشببئ
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آن روابط، ظهور مظباهر متعبدّد   ي   هايي هم با يكديگر دارند كه نتيجه رابطه

 .  است

باشبد كبه در عنبوان     مبي  اتبصّال حق و خلبق همبان اسماءالحسبني   ي  حبلقه

. دخبود ببا عبالم رابطبه دار     شبئون يك مطرح شد و حق از طريبق  ي  شماره

اوّل )فبيض  ي  ارتباط بي واسطه حق فقط با مخلوق اوّل )عقل ( و يا صبادره 

 منبسط( است.

 

ذاتوي  ، اسماءالحسني عوار  بور ذات حوق نموي شووند      -74

 اند.    حق

عببارض و مببعروض در مببوجودات مببادّي آن هبم در       ي رابطبه

، زيبرا  شبود  مبي عبارضك معبروض   ، عروض اعبراض اسبت، يعنبي؛ عرعبي    

ال را ندارد به عنوان مثال: رن  عارض بر ديوار )معروض( معروض آن كم

شون ديوار رن  را ندارد ولي نمك به خودي خود شبور اسبت و    شود مي

ل آن را دارا بلكبه ذاتبي آن اسبت و از اوّ    ،شوري عارض نمك نشده است

و بدون واسبطه نزد حبق حضببور   اند  ذاتبي حق ،اسبماءالحسني. ببوده است

و ببدون واسبطه نبزد حبق     انبد   ظهور حبق ي  دشان واسطههر شند خو، دارند

عارض و معبروض   ي هرابط ،حق با اسماءالحسني ي ابطهرحضور دارند و  

نمبك ببراي شبور    ، )الذَاتِي لَ  هُعَهَدل  علّت بردار نيسبت  ، نيست و امور ذاتي

 ،ذات حبق . عين شبوري اسبت   ،طبيعت نمك ،بودن خود نياز به علت ندارد

 .خواهد ميامبر غبير ذاتي عبلّت ، عبين كبمباالت است
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 اسماءالحسني مبادي فعّال و مدبّر تمام عوالم هستند.    -75

و تبدبير   كنبد  مبي ني عوالم را تبدبير و مبديريّت   سحق با اسماءالح

ي  هببر نبببوع فبباعليّتي از حببق بببا واسببطه ، بببدون اسماءالحسببني معنببا نببدارد

 ي همبه عبل و مببادي   مبببادي ف  ،باشبد وب  اسماءالحسبني    مي اسماءالحسني

. در آيبات ارآنبي هبم  هبر جبا فباعليّتي و سبنّتي را بيبان         باشبند  مبي ها  فاعل

يعني مبادي تأثيرگذاري  كند مياسماءالحسني را ذكر  ،در آخر آيه كند مي

 .  باشند ميهمين اسماءالحسني  ،در مظاهر

، مبادي فعّبال در ببدن انبد    ،در اواي نفساني : اواي ادراكي ما هم

 شبود  مبي عاالبه انجبام   ، فعل و انفعالي در بدن به كمك مبادي خيالهر نوع 

يبا خيبال حباكم اسبت. نبزول       دهبد  مبي يا عااله حاكم است و تعادل  ؛يعني

 . اسماءالحسني تحت مديريّت واحد و يكسان حق اند

 

فويض و كموال از حوق بوه موا      هاي  اسماءالحسني واسطه -76

 .   باشند مي

و كمال به مخلوابات هسبتند، هبر    فيض هاي  اسماءالحسني واسطه

كبمببالي از كببماالت    ، كنبد  مبي و به عبوالم ظهبور    شود مياسمي كه نازل 

فيض الهي است كبه   شود مي، هر صفت الهي كه از حق نازل باشند ميالهي 

 نزول اسماءالحسني از حق به مبا ي  واسطه ؛فيض يعنيي  انسان كامل واسطه

رسبد اطببالق دارد و از خببداوند     مبي  شون فيض كه از حق به مبا ، باشد مي

باشبد   مبي  ، نياز به وساطت در تنزّل اسماءالحسبني شود ميفيض مقيّد صادر ن

كببه ايببن واسببطه، وجببودات نببوري  انسببان كامببل اسببت كببه مصببداق آن   

فبيض حبق   هباي   و  به يك تعبير اسماءالحسني ،واسطه باشند ميمعصومين 
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و ببه يبك    كنبد  مبي ر اندكه فيض حق از ذات در االب اسماءالحسبني ظهبو  

تنبزّل و تعبادل   ي  واسبطه  ؛فبيض اسبت يعنبي   ي  اعتبار، انسان كامبل واسبطه  

باشبد و در حقيقبت تعبادل تنبزّل اسماءالحسبني       مي اسماءالحسني در عوالم

وجببود نببوري ائمببه تعببادل بخبب  در نببزول . همببان مقببام معصببومين اسببت

لم تقسيم اسماءالحسني است يعني؛ فيض اسمائي را ارواح معصومين در عوا

همبان طبور   . از هر اسمي شقدر سهم و انبدازه دارد  يكه هر مظهر كنند مي

به اين معنا نيز اند  ذات الهي با ارواح معصومينهاي  كه اسماءالحسني واسطه

 . فيض و كمال اندي  اسماءالحسني واسطه

 

 شوند.    مي معبود واقع، اسماءالحسني در هر مظهر ي -77

باشبد و خداونبد    مبي  حق به ماي  ز ناحيههر اسمي،كمال و فيضي ا

از طريق اسماءالحسني به مظاهر  توجّه و عنايت دارد به عنوان مثبال: حبق   

علببيم فقببط علببم ي  حببق در جلببوه، دهببد مببيرازق فقببط رزق ي  در جلببوه

و  دهبد  مبي بصير فقط شهود عيني و بصيرت غيببي  ي  حق در جلوه، دهد مي

و  باشبند  مبي حل ببروز و ظهبور آن   مظاهر آن م، شود ميهر اسمي كه ظاهر 

ه ببه  و هر مظهبري تكوينبا  توجّب    شود ميآثار و بركاتي با ظهور اسم حاصل 

خود علم حضبوري ببه حبق دارد و    ي  سعه ي اندازههر مظهري به ، حق دارد

تسببيح و  ، كنبد  مبي با توجّه به اين علبم حضبوري حبق را تسببيح و عببادت      

همان مظهبر و اسبم   ي  ق در جلوهعبادت تكويني هر مظهر در وااع تسبيح ح

 ،كننبد  مبي است. اسماءالحسني ظاهر شده در مظاهر، حق را حمد و ستاي  

معبببود مظهببر وااببع    ، و  حق در هر مظهر يا اسمي كه ظهور كرده اسبت 

وسبعت مظهبر ( و معببود واابع شبدن آن اسبم يعنبي،         ي انبدازه )به  شود مي
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ابع شبده اسبت ولبي عاببد      خداوند در اين مظهر توسط اين مظهبر معببود وا  

حق با همان شأني كبه در ايبن مظهبر ظهبور     . توجّه به آن كمال خاص دارد

 كند ميعزرائيل با اسم القابض جلوه  :كه مثل اين شود ميمعبود وااع  ،كرده

عزرائيلي، كه در وااع ستاي  كننبده  ي  و مظهر، حامدِ اابض است در جلوه

از ايبن سبخن ايبن اسبت كبه       تبر  لطيبف البته ، عزرائيلي  حق است در جلوه

 .كند ميبگوئيم حق خود را در مظاهر و در مقام فعل ستاي  

 

يك ذات در تمام اسماءالحسني، حضور يكسان و اطالقوي   -78

 دارد.   

 شئون ي همهو ذات در اند  ذات واحد شئون ،اسماءالحسني ي همه

و . حضبور يكسبان اسبت   ، خبود  شبئون خود حضور دارد و حضور ذات در 

 شبئون خود حضور اطالاي دارد و  يك ذات در تمام  شئونت در تمام ذا

وبب  هببم . خببود كببه اسماءالحسببني باشببد حضببور اطالاببي و يكسببان دارد 

اسماءالحسني نزد حق حضور يكسان دارنبد و هبم حبق حضبور يكسبان در      

اسماءالحسبني كببه    ،ه ببه اصبول يباد شبده    با توجّب . تمام اسماءالحسني دارد

نزد حق حضور بي واسبطه دارنبد    باشند ميو تبجليّات حق اشراايبّه ي  اعافه

 ،بايبد نبزد ذات حاعبر باشبند     شئونحسني است زيرا لمحضر اسماءا ،و حق

اسماءالحسبني خبود را در ذات   انبد   و مطيبع حبق  اند  زيرا همگي جنود، حق

ابواي نفسباني در محضبر نفب       ي همبه بينند مانند : حضور  مي واحد حاعر

وا بطور يكسان حضور مطلق دارد يعني؛ تمبام نفب  در   در تمام ا ،ناطقه كه

هر اوه اي حاعر اسبت و يبك نفب  در تمبام ابوا حاعبر اسبت وب  ابوا          

انبد   و از طرف ديگر تمام اوا با تفاوت درجّه در نف  فباني اند  محضر نف 
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ببا  ، باشبد  مي در محضر نف  حضور كامل دارند، يعني؛ نف  نيز محضر اوا

حق در مظاهر عيني عالم هم حضبور يكسبان دارد   توجّه به اصول ذكر شده 

تمبام ذات در هبر مظهبري حضبور دارد و     ، يعني حضور اطالاي دارد يعنبي 

تكببه تكببه ، كنببد مببيبسبباطت خببود را حفببظ ، ذات بببا حضببور كامببل خببود

و يك ذات در تمام مظاهر حضور دارد يعني؛ وحبدت در كثبرت    شود مين

، مبام ذات در هبر مظهبر   و حضور واحد در كثرات ولي در عبين  حضبور ت  

همبان طبور   . به يك صبفت ببروز دارد  ، ذات به يك شأن خاص جلوه دارد

در هر اوّه با حضور تمبام ذات اسبت ولبي ظهبور نفب  در       ،كه نف  ناطقه

يك اوّه به يك صفت است به همين خاطر همين تعيّن خاص و ظهور يك 

 حسبني اسماءالتبعببدّد   :كبه  نكتبه ديگبر ايبن   . فقبط يبك ابوّه اسبت     ،صفت

زيرا ذات وسبعت نامتنباهي دارد    كند ميحبضور ذات الهي را كبم رنب  نب

همان گونه كبه  . و تعدّد اسماءالحسني  حجاب و مانع حضور حق نمي باشد

نامتناهي بودن تعداد مبظاهر، مانع حضور حبق نببيست زيبرا    ، در عالم هستي

ام نفب   نامبتناهببي بببر مظباهر  دارد و در مقب    ي  احبباطه ، ذات نبامحدود

انساني هم متعدّد بودن اعضا و جوارح و سلولهاي بدني مبانع حضبور نفب     

 .  زيرا مجرّد هم حضور لطيفانه و هم ظهور لطيفانه دارد ،نيست ها آندر 

ببا تمبام    عدر وااب ، هنگامي كه حق در مظاهر حضبور كامبل دارد  

  .  اسماءالحسني حضور دارد ولي در شأن خاص جلوه دارد
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ءالحسووني در وتيووت كاموو  و وتيووت يكسووان تمووام اسما -79

   . اند حق

كامبل  ي  در احاطبه انبد   حقهاي  و جلوه شئونشون  اسماءالحسني

دارد و اين احاطبه نسببي نمبي باشبد       احاطه ها آنحق بر تمام . ذات الهي اند

 ي همبه اطالابي نيبز ببر     ي اطالاي و كامل است و ايبن احاطبه   ي بلكه احاطه

واليبت   ،كبه ببر برخبي اسبما     يكنواخت است نه ايناسماءالحسني يكسان و 

و ي  در ابببضه اسبما   ي همبه ، داشبته باشد تر نازلو بر برخي واليت تر   كامل

و به اِذن الهي تنزّل و عروج دارند شبون فقبط    باشند ميذات البهي ي  هبيمنه

 شأن هستند.  

 

تكويني و تشريعي بوودن اسماءالحسوني بوراي حوق معنوا      -80

   . ندارد

. ماءالحسني علل ظهور عوالم و علل ظهبور اديبان آسبماني انبد    اس

ظهور تكويني و تشريعي دارنبد يبا ببه    ي  اسماءالحسني در حقيقت، دو نحوه

 و ببه صببورت عبادتهبا ظبباهر   كننببد مبي شبكل و االبب احكببام دينبي جلببوه    

ي و ظهبور اسماءالحسبني،   لب بعبد از تج ، شوند و يا در االب عوالم هستي مي

تكبوين و  و اببل از تنبزّل اسماءالحسبني     كنبد  ميمعنا ويدا  تكوين و تبشريع

توصيف فعل خداوند اسبت و اببل    ،ندارند زيرا تكوين و تشريع معناتشريع 

فعل الهي معني ندارد كه آن فعل در وصف تببكوين   ،از تنزّل اسماءالحسني

عنبوان تشبريع را ببه اعتببار     . ظهور مظباهر اسبت  ي  و تشريع مربوط به نحوه

اراده الهبي به دو شكل تكوين و تشريع ظهبور  . كنند ميانسان مطرح اختيار 

البتّبه ايببجاد شبرايببع و    . دهد ميو به فعل وصبف تكوين و تشريبع  كند مي
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، اديان آسببماني نيبز حقيقبت تكبويني اسببت و ببه اعتبببار انببتخاب انسبان         

 كند. معنا ويدا ميتشريعي بودن آن حقيقت 

 

   . ور و باطن استكنه ذات حق هميشه مست-81

آن هم با كمبك   .باشد ميحّدِ شناخت ما از توحيد اسماءالحسني 

ي  ببه ذات نامتنباهي احاطبه    توانبد  نميو عنايت الهي و از طرف ديگر كسي 

در معبارف كلبي    ،نهايت امبر ايبن كبه    .وجودي  ويدا كندي  علمي و احاطه

شببأن انبيببا و  عقلببي اسماءالحسببني سببير داريببم و سببير در حقببايق اسببماء اهلل

ببه  ذات الهي هميشه در بطون مطلق است و ما . استمعصومين  و اوليا الهي 

 .  كنيم مي مدد الهي به اسماءالحسني شناختهايي در حد ظرفيت خودمان ويدا

 

 حقووايق و اسوورار قضووا و قوودر مربوووط بووه اسماءالحسووني  -82

   . باشد مي

علم ويبدا  ، دشون مي اسماءالحسني در االب اسرار اضا و ادر ظاهر

از مرگ و عوالمي كبه هنبوز كشبف     دكردن به مراحل خلقت و زندگي بع

نشده است مربوط به اعيان ثابته و اسرار اضا و ادر الهي اسبت و كسبي كبه    

لحسني باشد از آن با خبر اسبت، آن هبم ببه انبدازه     امتصل به حقيقت اسماء

اءالحسبني  مظهبر جبامع اسم   ،اعيبان ثابتبه  . وسعتي كه حبق ببه او داده اسبت   

و كسي كه عالم ببه حقبايق اعيبان ثابتبه شبود در واابع ببه مظباهر          باشند مي

اسماءالحسني راه يافته است و از طريق اسماءالحسني به حقبايق اعيبان ثابتبه    

وي برده است حال برخي از اين حقايق مربوط به اسرار ابدر الهبي و برخبي    

 .  مربوط به اسرار اضاي الهي است
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نامتنوواهي بووودن  ، ءِ مظوواهر عينووي علّووت عوودم احصووا  -83

 اسماءالحسني است.  

 اسماءالحسبببنيذات الهبببي نامنتببباهي اسبببت و از ذات نامتنببباهي 

نبه كمباالت محبدود و از طرفبي اسماءالحسبني       كنبد  مبي نبامبتناهي ظهبور  

واتي اسماءالحسبني  ، باشند ميو عوالم مظاهر اسماءالحسني  دطلبن مي مظاهر

به طور طبيعي بايد مظاهر نامتنباهي بيافرينبد    نامتناهي مصاديق عيني بخواهد

البتّبه اسماءالحسبني هبم از    . هايي از وسبعت ذات الهبي ظباهر شبود     تا جلوه

 جهت وجودي و هم از جهت تعداد نامتناهي است.

 

   . باشد مي سلطان اسماءالحسني، اسم جامع اهلل -84

برخبي اسبما ببر    . محيطبي و محباطي دارنبد   ي  اسماءالحسني رابطه

 ،جامعيّت اسما نسبت به هبم متفباوت اسبت. اهلل   . خي ديگر سلطنت دارندبر

اسم اعظم الهي است )اختالف نظر در اين زمينه هست( و اين اسم ببر سباير   

اهلل، سببلطان  ،گببوييم مببيسببلطنت دارد بببه همببين خبباطر     اسماءالحسببني

 ،باشد، البتّه هر اسمي بر مظاهر خود سلطنت و هيمنبه دارد  مي اسماءالحسني

اسماءالحسني نسبت به هم سلطنت دارند  شون ذات در آن اسم ساري است

 باشد. ميتر   سلطنت بعضي عامي  و دايره

در اواي نفساني: ميان مشاعر انساني نيز اين ااعده جباري اسبت و   

، ببر تمبام ابوا سبلطنت دارد     ؛سلطان اواي انسباني اسبت يعنبي    ،عااله ي اوّه

خيبال در حيبوان    ي ابوّه . در بر گرفته است اوا را ي همه ،عااله ي اوّههيبت 

 . سلطنت بر تمام اوا دارد ؛سلطان اواي حيواني است يعني
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مظواهر  تور    و اسوماءِ جزئوي  تور    مصداق كوم تر   اسماءِ كلي -85

   . بيشتري دارند
تر باشند مظاهر كمتبري دارنبد ماننبد     هر اندازه اسماءالحسني كلي

دات عقلي مظاهر غالب اسماء كليّه و مقّدم .. كه مجرّ. اسماء كليّه رحمان و
الهيّبه  ي  انسان كامل اسبت كبه مظهبر غالبب اسبماءكليّه      ،مجردات عقليبر 

هبر ابدر   . مظاهر غالب اسماء جزئيّه هسبتند  ،و موجودات جسماني باشند مي
شبويم جامعيّبت ظهبور بيشبتري دارنبد ببه       تر   به سمت عالم وحدت نزديك

 اند.تر  اسماءِكليّه نزديكهمين خاطر عوالم باالتر به 
 

   .  فيض منبسط و اعيان ثابته هستندي  واسطه ،اسماءالحسني -86
اوليّن فيض حق كه اطالاي است همان فيض منبسط اسبت كبه ببه    

فيض اادس همان مقام احبديّت ذاتيّبه   ، كند ميفيض اادس و مقدس ظهور 

اسبت و   فيض منبسطي  است كه ظهور ذات براي ذات است كه اوليّن جلوه
دوّم فببيض منبسببط همببان واحببديّت اسببت كببه ظهببور جمعببي      ي  جلببوه

. اسماءالحسني است و اعيان ثابته لوازم الينفك اعيان ثابته در اين مقبام انبد  
. هبم اسماءالحسبني و هبم    باشبند  ميظهور اعيان ثابته در مقام اسماءالحسني 

ام ظهبور ببه   اعيان ثابته در مق. فيض منبسط هستندي  اعيان ثابته همگي جلوه

  . صور كليّه الهيّه ظهور كرده است، صورت
 

شونارت انفورادي   ، اسماءالحسني با هم پيوسوتگي دارنود   -87

   . معنا ندارد ها آن
يبك  هباي   بوهلج، اسماءالحسني مربوط به يك ذات هستند ي همه

و ببا هبم ارتبباط    انبد   و در حق حلول نكبرده  اند نشدهاز حق توليد ، ذات اند
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ذات واحد حضور دارد و از يك ذات صبادر   ها آن ي همهو در  ذاتي دارند

ذات هباي   جلبوه  همبه وب  ببه جهبت ويوسبتگي ببا هبم و ايبن كبه         اند  شده

يبك كبل    ها آن ي همهكه  ه آننه به هم است توابس ها آنت خشنا ،اند واحد

حق يبك ذات كببلي   ، باشد اسماءالحسنيباشند و حق حامل اجزائي به نبام 

و يك حقيقت حق متعدّد و هر اسمي هم يك جلوه  سماءااست كه حامبل 

د ببا هبم در يبك    يب همبه را با  ،در شناخت اسماءالحسني. كلي و سعي است

 . ارزيابي كرد و دستگاه شناخت

 

اسماءالحسني است نه وصوف  غالب و مغلوب بودن وصف  -88

 رود حق.

در مقام ذات حق بحبا غالبب و مغلبوب ببودن مببطرح نيببست،       

كه حضور دارند ولي عينيّت  با اين ،مقام اسماءاهلل ظهور ندارندشبون در آن 

وفتبي  ، اسما و صفات با ذات عينيّت اسما و صفات با يكديگر مطبرح اسبت  

اسماظهوري ندارنبد كبه غالبب و مغلبوب     ، اتحّاد و عينيّت اسما مطرح باشد

د ولي هنگامي كه اسماءاهلل فعليّت عيني به خود بگيرند و مصداق طلب نباش

در هر شبق اسبمي   ، كنند و به شكل اشيا و مبالئكه وجود خارجي ويدا كنند

و ببا ظبهبور آن اسبم آثببار و   شود ميدر نتيجه آن اسم ظاهر  شود ميغالب 

و هبنبگامي كبه اسبمي مغلبوب بباشببد  آثبار و       شود مياحبكبام آن جاري 

ه و شبأني  در هر مرتبه اي از مراتب نفساني ابوّ ، رود مي احبكبام آن در خفا

نفب   ي  در صحنه ي اوّهآن ، آن شأن خاصي  يعبني؛ با غلبه شود ميغالب 

 شبأني در خفبا  ، غلبه مربوط به خود شبأن اسبت   ؛عنيي، شود ميو بدن ظاهر 

در موجودات طبيعبي هبم ايبن حكبم و     ، كند ميرود و شأن ديگر ظهور  مي
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هنگامي ، داشيا هر كدام صفات و وي گيهاي متعدّد دارن. ااعده جاري است

و  شبود  مبي و يا ظباهر  تر   آن ظاهر، شدتر   كه از بين صفات يك صفت اوي

ماننبد رنگهبايي    شود ميوي گيها به جهت ععيف بودن لم  ني  ظهور بقيّه

سبفيد ببودن غالبب و    ، طور عبادي در نبور سبفيد   ه ب، كه در نور سفيد است

نشور در مقاببل  هنگامي كه م، حضور مخفيانه دارندها  ظاهر است و بقيّه نور

و يبا ببه تعببيببر     شبود  مبي نور سفيد به هفت رنب  تجزيبه   ، نور ارار گرفت

بببا فبراهم   ، رنبد و شرايببط ظببهور دا   زاراببه ديگر رنگهاي وبنبهان آن نبياز 

ايبن  . ظباهر شبدند  ، ونهبانك موجبود  هباي   نبور ي  هي بقيّب ّ شدن اين شرايط ماد

عبالم هسبتي و   ، م توحيبد غالب و مغلوب بودن كاربردهايي در فهب  ي ااعده

غالب و مغلوب بودن شأن نف  به ما هو نف  نيست بلكه  خودشناسي دارد.

ي  بباشد، در مقبام نف  و ذات ما، همبه  شبأن و وصبف نف  ببما هو اوا مي

ي ابوا ببا نفب  يكبي      اوا با نف  عينيّت و اتحّاد و يگانگي دارند يعني؛ همه

اوا موجود باشد بلكه اوا در نفب    ي كه در مقام نف ، مجموعه است نه اين

ي فببنا حببضور دارنبد، بببه حضبور       ي فنبا تحقّبق دارنبد، ببه نببحوه      به نحوه

باشند از اين جهت در مقام ذات، ما فقبط ببه خبود     حقيقتِ نف ، حاعر مي

كنيم از اين جهت كه ذات فقط هست و فقط حضبور او اصبل    ذات نظر مي

تبر از ذاتِ   دارنبد ولبي در مقبام نبازل    است، هر شند تمام ابوا ببا او معيّببت   

كه نف  در تمام ابواي خود حضور  باشد با اين نف ، كه مقام ظهور اوا مي

عبالمانه و فبعّال دارد ولي نبف  به اوا ظبهور دارد بر خالف مقام ذات كبه  

در اين مقام به خود  ظهور داشت، در مقبام ظهبور ابوا، غالبب و مغلبوب      

ي  تناسب شرايط انساني يبك ابوّه غالبب و ابوّه    بودن مطرح است يعني؛ به 

تبر يبك ابوّه اسبت و       ديگر مغلوب است، غلبه در اوا به معناي ظهبور ابوي  
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ي نبف  حضببور و ظهبور دارد ولبي     يعني؛ در صحنه مغلوب بودن يك اوّه

باشبد و   تر است.  و  غالب و مغلوب بودن وصف اوا مبي   ظهور  ععيف

تبر و    ر و خفباي ابوا و يبا ظهبور ابوي     به عبارتي وصف نف  در مقام ظهبو 

تر اوا است. خود نف  بما هو نف  همه جبا حاعبر و نباظر و      ظهور ععيف

 شاهد و ظاهر است.
 

 اسماء الحسني و اركان اشياء -89
و ب س   ك الهتي مقت اٍلد ن لدل   » در دعاي كميل داريم كه:  

و وبود تمبام   . اسماء الحسني اركان اشياء را در ببر گرفتبه اسبت، تبار     « يٍ
مظاهر حضور حق است، اسماءالحسني محبيط ببر اركبان اشبياء اسبت، هبر       
شيء اطوار و اركان دارد كه ما فوق، اركان اشياء، اسبماء الحسبني اسبت و    

الحمبد  »فرماينبد :   البالغه داريم كه حضرت امير )ع( مي نهج 108در خطبه 
ه براي خلق  به يعني؛ حمد براي خدايي است ك« اهلل المتجلّي لخلقه بخلقه

خلق  تجلّي كرد يعنبي؛ خداونبد هبم در خالئبق و هبم ببه خالئبق ظهبور         
شبود.  و   كند و با ظاهرشدن اسماءالحسني در مظاهر، آثار آن نمودار مي مي

الذي خهقت ب  السَّد  ٍ و االٍ  وب سد ك   »طور در ادعيه داريم كه  همين
واح به كمبك اسبماء   ها و زمين و ار . يعني؛ آسمان«ٍواحالالذي خهقت ب  ا

الحسببني آفريببده شببدند يعنببي مبببدأ ايجببادي و فبباعلي كببل نظببام هسببتي    
 اسماءالحسني است.

 
 اص  مساوقه در اسماء الحسني -90

باشبد و تمبام ايبن     هبا مبي   خداوند جبامع همبه كمباالت و خبوبي     

ي حضبور   باشند، نحوه كماالت با ذات او اتحاد دارند و جدا از ذات او نمي
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اند و  ت الهي با كثرت و تعدّد نيست، اين كماالت، ذاتي حقكماالت در ذا

كنبد يعنبي؛ حبق مركبب از ذات و      ي اين اسماء ذات را كثير نمبي  مجموعه

صفات نيست. حق از همان جهبت كبه سبميع اسبت، علبيم هبم هسبت و از        

همان جهت كه عليم است، سميع نيز هست نه اين كه او مركبب از جهبات   

ائي و هم عين شنوايي و هبم عبين علبم اسبت، او     باشد ذات حق هم عين بين

عين هر كمالي است نه اين كه از يك جهت عليم باشبد و از جهبت ديگبر    

هبا را   آنبد، اعتبارهبا و جهبت    بصير، جهات و اعتبارات خبارج از ذات الهبي  

ي ذات او  سازد، يعني؛ مفاهيم و الفبا  در حيطبه   ذهن ما در مقام تحليل مي

نبه تغباير وجبودي     ،سني با هم تغباير مفهبومي دارنبد   د، اسماص الحنراه ندار

هاست( و جايگاه تغاير مفهبومي   ي آن )شون ذات واحد، مصداق عيني همه

باشد نه ذات الهي، و  او تمام كماالت را از جهبت   و لفظي نيز ذهن ما مي

ي  واحد دارد، همان ذاتي كه ظاهر است، باطن نيز هست زيرا ذات در همبه 

ي كماالت در عبين اتحباد    ل دارد. و از طرف ديگر همهاسماء حضور بالفع

با ذات و عينيّت با ذات، با همديگر هم اتحباد و عينيّبت دارنبد و مبنباء ايبن      

ااعده همان وحبدت شخصبي وجبود اسبت يعنبي؛ حضبور ذات واحبد ببه         

 خود. شئوناطالق در تمام 

 

 ي اسماءاهلل، مبيّن و مفسّر يكديگراند )اسوماءاهلل بوه منزلوه    -91

 اند( حق  آيات محكم و متشابه

اند، برخي ذاتيه و برخبي   بعضي جزئيّه ،الحسني، كليّه بعضي اسماء 

تراند و  اند. اسماء الحسني ذاتيّه نسبت به وصفيه و فعليّه مبنائي وصفيّه و فعليّه

در وااع اصل اسماءالحسني، اسماء ذاتيه است، از اين جهت اسماء ذاتيبه ببه   
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باشند، اصبول، مببيّن    ي فرع مي ء وصفيه و فعليه به منزلهي اصل و اسما منزله

گونبه   كنبيم. همبان   اند و اسماء فعليّه را با ذاتيّه معنا و تفسير مي و مفسّر فروع

كبرديم مثبل    كه در آيات ارآني، آيات متشابه را با آيات محكبم معنبا مبي   

شبدن  ي بيمار كه: در احاديا ادسي داريم كه بيمارشدن مومن به منزلبه  اين

خداوند است و عيادت از مومن عيادت از خداوند است و زيارت حضبرت  

و  )مدع ااٍفدي فقدد ااٍ اهلل    ي زيارت خداوند اسبت   رسول )ص( به منزله

كسي كه مومني را خوشحال كند خدا را خوشحال كرده اسبت، تمبام ايبن    

كنبد،   امور اسماء فعليه حق است و حق در مقام مظهر، خبود را متجلبي مبي   

حق است در مرتبه نازله، در ايبن مقبام و مظهبر و يبا      ،اين مظهر همان يعني؛

و م  ٍميت اذ ٍميدت ولكدع اهلل   »داريم كه سوره انفال ارآن  17ي  در آيه

كه اسم رامي را به خداوند نسبت مي دهد يعنبي؛ حبق در مقبام فعبل      «ٍمي

ق ببودن حب   بودن ويامبر )ص( همان رامي تيرانداز است به عبارت ديگر رامي

در جلوه ويامبر )ص( است، و ما تعابير اعحك و ابكي كبه ببه حبق نسببت     

از اسماء فعليّه است، رامي، اعحك و ابكبي و بيمارشبدن حبق از     ،دهيم مي

اند كه بايد با اسبماء ذاتيبه    اند و در وااع اسماء متشابه مقام فعل حق در  اسماء

 الحسني بايد برگردند.د و به آن اسماء ن.. معنا شو. و )محكم( غني،جامع،اهلل

كببه فببروع اببوا )شناسببي نيببز مببا اببواي جزئيببه   در مباحببا انسببان 

كنبيم و اّبوه    اند معنبا و تفسبير مبي    را با اواي كليّه كه الب و عقل (باشند مي

ي اواي نازله خود است زيرا خطباء در ابواي    كننده همه نيعااله تفسير و تبي

ي  و اواي حسي و خيال ببه منزلبه  ي عااله است  نازله زيادتر از خطاء در اوّه

 باشد. آيت محكم مي ي آيات متشابه نف  ما و اوّه عااله به منزله
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دهد و با شأن رحويم كموال    حق با اسم رحمان هستي مي -92

 دهد. مي

كنبد   خداوند با اسم كليّه رحمان اصل حيات و هستي را اِفاعه مي 

رسباند.   ي خبود مبي  و با اسم رحبيم او را مرحلبه ببه مرحلبه ببه كمبال ثبانو       

كنبد و كمباالت ثانويّبه ببا      استعدادهاي اوليّه مظاهر با اسم رحمان ظهور مي

اسبم رحمببان در مظبباهر بطببور متببوالي و متناسببب بببا ظرفيّببت مظهببر ظهببور  

 كند. مي

 

هر اسمي احكام متفاوت روود را دارد )احكوام وجوود و     -93

 احكام ظهور(

اولبيّن   ،شند و احبديّت با هاي فيض منبسط مي جلوه ،الحسني اسماء 

دومبيّن تجلبي حبق     ،تجلّي نف   رحماني و فيض منبسط و مقام و احبدّيت 

باشبد خبود    است، فيض منبسط شون همان ذات در جلوه فيض انبساطي مي

 ،سبازد  ها را ظاهر نمي باشد ولي در مقام احدّيت آن حامل اسماءالحسني مي

اسماءالحسبني از جهبت    سبازد.  ها را آشكار مبي  بلكه در مقام و احديّت آن

صفت خاص الهي ظهور كرده است ازهبم متمايزانبد،    ،اين كه در هر كدام

الحسبني نسببت ببه هبم صبفات اسبت، احكبام         عامل تفاوت و تمايز اسبماء 

متفاوت هر اسم به جهت تعيّن همان صفت ظباهر شبده در اسبم اسبت، هبر      

احكبام  صفتي طالب ظهور است و احكام ظهور و تجلّي هبر صبفتي غيبر از    

ظهور صفت ديگر است، يعني؛ تنزّالت هر اسم در عوالم و مظباهر ببا اسبم    

كنبد، از ايبن جهبت     ي يكساني ويبروي نمبي   ديگر يكسان نيست و از ااعده

گوئيم، احكام ظهور هر اسبمي در مظباهر ببا احكبام ظهبور اسبم ديگبر         مي
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متفاوت است، هر اسم مظاهر خاص خود را دارد، شبدّت و عبعف خباص    

دارد. البّته اسماءالحسني در مقام و احبدّيت همگبي وجبود يكسبان      خود را

دارند و احكبام خباص مقبام و احبديت را دارنبد، يعنبي؛ اسماءالحسبني در        

ها ظهور كرده اسبت ولبي هنگبامي كبه      اند و ذات در آن جا مظاهر ذات آن

كننببد، اسماءالحسببني ظبباهر و   خببود اسماءالحسببني در عببوالم ظهببور مببي  

باشبببند. وببب  احكبببام  مظببباهر اسماءالحسبببني مبببي ،موجبببودات خبببارجي

اسماءالحسني در مقام و احبديت و در تنبزّالت در عبوالم متفباوت اسبت و      

تشكيك عرفاني، تشكيك در مظاهر وجود اسبت نبه تشبكيك در مراتبب،     

يبك حقيقبت اسبت     ،يعني؛ فيض منبسط كه اوليّن تعيّن و مظهر حبق اسبت  

سبط هسبت )نبه در اصبل     و  تشكيك در فبيض منب  ،داراي درجات متنوع

همبين   .انبد  تشبكيكي  ،ذات حق( و اسماءالحسني هم ببه تببع فبيض منبسبط    

وبب    .تشببكيكي اسببت   ،هببا و تنببزاّلت اسماءالحسببني در عببوالم     جلببوه 

همبان درجبات    ،هاي متنوع دارند كبه  اسماءالحسني در ظهور و تنزّل، درجه

اعتببار  به  ،وجود است، كه، همان درجات مظاهر است زيرا مظاهر عيني هم

اعيان ثابته و اسماءالحسني تحقق دارند يعني؛ هر اسمي در مقام تنزّل درجبه  

وجودي خاصّي را دارد. و  اسماءالحسني احكام وجود خاص خود را نيبز  

دارند، يعني؛ عالوه بر اين كه هر اسمي احكام ظهور خبود را دارد، احكبام   

رجبات اسبماء   همبان د  ،وجود خود را نيبز دارد و درجبات مظباهر در واابع    

باشد كه تنزّل يافته است. تمام اسماءالحسني ابل از تنزّل حضور  الحسني مي

واحد و حضور بسيط دارند، با تجلّي در مظاهر هر كدام يبك نحبو حضبور    

 خاص دارند.
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حكم اتمثال فوي موايجوز و فوي موا     »ي  استفاد  از قاعد  -94

 «تيجوز واحد

ارند، يعني؛ امور هم مرتبه و امور مشابه و مثل هم ما حكم واحد د 

ها جباري اسبت. ببه عنبوان نمونبه : تمبام        ي آن هم درجه يك حكم بر همه

شبوند   .. از مقام فعل انتزاع مي. اسماء افعال مانند خالق، بارص، فاطر، منشي و

د و اين اسما مقاببل  نكن يعني؛ همگي حكايت ازحضور حق در مقام فعل مي

الحسبني ذاتيبه كبه     ه اين حكم را دارند و اسماءيعني؛ تمام اسماء فعليّ ،دارند

شببوند و بببه ذات  درجببه و رتبببه ببباالتر دارنببد از مقببام ذات حببق انتببزاع مببي

شبود ولبي    اند و مقابل بردار نيستند زيرا فعل مقابل براي  فرض مي منسوب

اسبماء ذاتيّبه ايبن حكبم مشبابه را       ي شود، همه براي ذات مقابلي فرض نمي

 دارند.

كه اگبر ابوّه بينبائي حكبم      ،گوئيم با اواي انساني نيز مي در رابطه 

كه همان مجرّد بودن است، اين حكم را تعمبيم ببه   رد، وجودي مشخصي دا

كه تمبام مجرّدانبد و اگبر خبود ششبم كبه ببه         ،دهيم ي اواي حسي مي همه

انبد   عنوان يك عضو مادّي در نظر گرفته شود تمام اعضاء ببدني كبه مبادّي   

.. . دارند، يعني؛ كميّت، كيفيّت، جبرم وزن و حجبم و   همين حكم ششم را

 ،دارند و يا اگر يك صورت عقلي منبزّه از مبادّه و صبورت مقبداري باشبد     

 ،تمام صور كليّه عقليّه اين حكم مشابه را دارند و اگر يبك صبورت ذهنبي   

 ي تجرّد مثالي داشته باشد و مجرّد از مادّه باشد نه از صورت مقبداري، همبه  

 شون مقام مجرد مثالي را دارند، حكم منزّه از صورت را دارند. صور ذهنيه
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 اسماءالحسني در تنزّل و تجلّي، تجافي ندارند. -95

تجافي در مراتب و مظاهر وجود امكان ندارد يعني؛ امكان نبدارد   

كند ابل از آن كه مجرّدات عقلي را ووشب  دهبد ببه     واتي اسمي تجلّي مي

ز تجلّي در عالم مثال، در عالم ماده ظهبور و ببروز   عالم مثال برسد و يا ابل ا

كند، اسماءالحسني در تنزّالت خود، به ترتيب در همه عوالم ظهور و تجلّي 

كنند و هر حقيقتي كه در مقام نازله باشد حتما  اصبل و ملكبوت و بباطن     مي

باشبند   آن در عالم باالتر وجود دارد ولي خيلي از حقايق در عوالم باالتر مي

وب    .انبد  كننبد و هميشبه در بباطن    تر از خود ظهبور نمبي   در عوالم نازلكه 

كننبد. و   اسماءالحسني در ظهور خود ترتيب و درجه عبوالم را رعايبت مبي   

هبا   شود زيرا رتببه  ها حاصل مي اصال  با ظهور اسماء الحسني، درجات و رتبه

 باشند. نزول همان اسماءالحسني ميدرجات و درجات هم، 

و ذات تنببزّل نببدارد، در وااببع نببزول ذات بببه    ذات حببق بمببا هبب 

 باشد  ذات به ما هو اسماءاهلل تنزّل دارد.  اسماءالحسني مي

ذات حق تجافي هم ندارد، يعني؛ اگبر بنبا باشبد ذات تنبزّل كنبد،      

كند كه اسماءالحسني به يك معنبا   تجافي ندارد  و به اسماءالحسني تنزّل مي

كند  الحسني اطوار هستي را طي مياند. و  ذات در االب اسماء مراتب حق

ي  اسماءالحسني در وااع تجافي ندارند، عوالم و مظاهر را ببه ترتيبب درجبه   

د. تنزّل مربوط به اسماءاهلل است، شون رواببط  نده ها ووش  مي وجودي آن

طولي عوالم و روابط عليّت و معلوليت و روابط ظباهر و بباطن ميبان عبوالم     

هباي   ت. فيض حق بايد از مجاري و واسبطه بايد حفظ شود تجافي محال اس

تر برسد بنابراين  فبيض حبق ببدون طبي اطبوار       خاص خود به درجات نازل



 الحسني و اواي انساني هايي در اسماء نكته...............................................................  124

 

، شبروع فبيض از    ترين درجات مظاهر يعني عالم مادّه نمي رسد عالم به نازل

 باشد.  اسماءالحسني مي

در اواي نفساني : ظهور نف  به اوا و در اواست ولي در حضور نف  نببياز  

ي اوا ندارد. خود او به خود  حضور دارد و عالوه ببر آن تنبزّل    واسطبهبه 

نف ، به مشاعر است خود نف  به ما هو نف  تنبزّل هبم نبدارد و از طبرف     

ديگر تجافي هم نه در خود نف  است ) ذات تجافي نبدارد ( و نبه در ابوا،    

ي  هتبر و بعبد ببه ابوّ      شود و بعد به اواي كامبل  يعني فيض از نف  شروع مي

 رسد. خيال و در آخر به اواي حسي مي

 

 احكام مشترك و متفاوت اعيان ثابته -96

باشبند و نسببت اسماءالحسبني     مظاهر اسماءالحسني مي ،اعيان ثابته 

به اعيان ثابته نسبت اوّه عالي به اوه نازل است و اوّه عبالي در نبازل حضبور    

اعيبان ثابتبه    همگبي در  ،باشبد وب  اسماءالحسبني    دارد و محيط ببه آن مبي  

ها دارند، شون هر اسبمي احكبام    و ظهور دارند و احاطه كامل به آن حضور

احكبام   ،شنين در مقام ظهور ظهور و تنزّل متفاوت از اسم ديگر داشت و هم

 ،وجود هر اسمي متفاوت با اسبم ديگبر ببود و ببا ظهبور اسماءالحسبني نيبز       

عامل  ،تفاوت هر اسم اند، تنوّع و درجات و مراتب براي مظاهر، بروز كرده

باشبند و در   مظاهر اسماءالحسبني مبي   ،تفاوت اعيان ثابته شد زيرا اعيان ثابته

صبفات و   ي صفتي غالب و ظاهر است، به جهت همبين غلببه   ،هر عين ثابت

اسماء در اعيان ثابته احكام ظهور اعيان ثابته هم مشبترك اسبت، زيبرا ذات    

ذات واحبد، هبم عامبل وحبدت     واحد در هر عين ثابتي حضور دارد و ايبن  

احكبام متفباوت و متمبايز از هبم      ،الحسبني اسبت و هبم اسبما     ي اسماء همه
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صفت غالب و ظاهر، حقيقت همان عين ثابت  ،دارند، زيرا در هر عين ثابت

ي اسماءالحسبني در عبين حكبم     طور كه همبه  و  همان .دهد را تشكيل مي

متفباوت دارنبد،    واحد مشترك، )كه همان حضور ذات واحد است( احكام

اعيان ثابته نيز احكام مشترك و احكام متفاوت دارند و با نزول اعيبان ثابتبه   

شود يعنبي؛ بباطن و ريشبه     در عالم اين اانون اشتراك و تمايز نيز جاري مي

انبد )كبه حاصبل     مظباهر اعيبان ثابتبه    ،انبد و عبوالم   عوالم، همان اعيان ثابتبه 

جباري اسبت. مظباهر، متناسبب ببا       اند( احكام عبالي در نبازل   اسماءالحسني

شوند يعني؛ هر شبيء   برنامه كلي ثابت الهي در عين ثابت تنظيم و جاري مي

هم مظهر كامل اعيان ثابته است و هم اعيان ثابته، مظهر كامل اسماءالحسني 

طور كبه   باشد و همين باشد. و  هر شيء، حامل كامل اسماءالحسني مي مي

در مقام عالم خارج، آن صبفات   ،تي بودمظهر غالب صف ،عين ثابت هر شي

شود و هر مظهر ببه خباطر غلببه آن صبفت و      خاص، غالب بر آن مظهر، مي

شود. يعني؛ هر مظهري، متمايز  ظهور آثار آن صفت غير از مظاهر ديگر مي

از تمام مظاهر و غيرمظاهر و هر مظهري از اين جهت كه حامبل ذات الهبي   

دارد( با مظاهر ديگر اشتراك و عينيبت  است )كه آن ذات جامعيّت اسمائي 

نتيجه اين كه: تعدّد احكام اعيان ثابته ريشه در تعدّد احكام دارد 

الحسني دارد و تعدّد احكام موجوودات عووالم ريشوه در     اسماء

تعدّد احكام اعيان ثابته دارد وتعدّد احكام اسماءالحسني ريشوه  

 در صفات ساري در اسماء دارد.
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 الحسني ها، اسماء وّعريشه تمام تن -97

تنوّع عوالم ريشه در اسماءالحسني دارد. تنوّع موجودات هر عبالم   

ريشببه در  ،ظهببور انببواع درميببان موجببودات  .ريشببه در اسماءالحسببني دارد

 دارد.المصبور   ها ريشبه در تنبوّع تجلّبي اسبم     اسماءالحسني دارد. تنوّع شهره

هبا ريشبه در ظهبور     ع ادراكتنبوّ  ،ها ريشه در اسماءالحسبني دارد  تنوّع زبان

اسم عليم دارد. تنوّع زيبائيها ريشه در ظهبور اسبم جميبل دارد، زيبائيهبا در     

هبايي از   موجودات وراكنده است و هر موجبودي شبكلي و جلبوه يبا جلبوه     

 زيبائي را دارد.

هاي ديد براي موجودات ريشبه در ظهبور اسبم بصبير      تنوّع ادرت 

ه در تفاوت ظهور اسبم سبميع دارد. هبر    ي ريشيهاي شنوا تنوّع ادرت .دارد

  آسبمان  .شبود  هبا در عبوالم مبي    ظهور منشبأ تفباوت   ،اسمي با تفاوت درجه

مظهر رفعت الهي و اسم رفيع است، آسمان عبدالرفيع است و آيبت رفعبت   

 الهي است.

دهبد   الواسع است، وسعت الهي را نشان مبي  زمين مظهر غالب اسم 

 دالرفيع است.الرفيع است، عب آسمان محكوم اسم

المقبدّر   تفاوت حدّ و اندازه موجبودات از هبر جهبت مظهبر اسبم      

كنبد و ببه هبر شبيء انبدازه       گيبري مبي   است مقدرات حق با اين اسم اندازه

 دهد. مشخص مي

 

 «ك  يوم هو في شأن»ي  توجّه به قاعد  -98

حضرت حق هر آن در حبال تجلّبي و ظهبور اسبت، ظهبور او ببه        

هر آن اراده تازه دارد، مشيّت جديد دارد، هر لحظه  باشد، اسماءالحسني مي
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باشبند، او عبين ظهبور و     ظهور بديع و نو دارد، مخلواات تكرار تجلّبي نمبي  

شبوند، هبر لحظبه از     عين تجلّي است و عوالم و مظاهر هر لحظه ايجباد مبي  

شوند، هر مظهري هر لحظه از حبق فبيض تبازه هسبتي را مبي       حق صادر مي

گيبرد. هبر آن اسبم علبيم جلبوه       حق نعمت و رحمت ميگيرد، هر لحظه از 

گونه  بخشد. همان دارد، اسم جميل هر لحظه جلوه دارد و زيبائي به عالم مي

شبوند، هبر لحظبه از نفب       كه اواي نفساني نيز هر لحظه از نف  ايجاد مبي 

شنود نف   بيند و مي كنند، نف  هر لحظه اراده دارد، هر لحظه مي ظهور مي

ال و مدبّر است و به جهت همين ااعده است كه بدن هبر لحظبه   هر لحظه فعّ

 گيرد. حيات جديد، هستي جديد و ادرت جديد مي ،از نف 

 

 «قاعد  تيشغله شأن عن شأن»توجّه به  -99

كنببد و از طريببق   حببق بببه اسماءالحسببني ظهببور و تجلّببي مببي      

ذات جديبد دارد،   شئونكند، و حق دائم  اسماءالحسني عالم را مديريّت مي

دارد يعنبي؛   الهي شنان وسعتي دارد كه شبأني او را از شبأن ديگبر بباز نمبي     

دارد،  آفريند، آفريدن عالم او را از تبدبير بباز نمبي    هنگامي كه حق عالم مي

دارد، توجّه به موجبودات او   شنيدن صداها او را از ديدن موجودات باز نمي

اسبمي او را از اسبم و شبأن    نه تنها شأني و  ،دارد را از مديريّت عالم باز نمي

دارد ببه عنبوان    دارد، يك شأن هم او را از همان شأن باز نمبي  ديگر باز نمي

شبود، علبم او ببه     مثال: علم او به يك عالم، مانع علم او به عالم ديگبر نمبي  

مبانع   ،شود و يا علم اوبه مظباهر  مانع علم او به مظاهر ديگر نمي ،يك مظهر

الحسبني خبود    و اسبماء  شبئون زيرا او در تمبام   ،شود ايجاد مظاهر ديگر نمي

مانع حضبور در مظباهر ديگبر     ،حضور يكسان دارد و حضور در يك مظهر
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سمعي او را از سمع ديگر بباز   ،كه ،شود به همين جهت در ادعيّه داريم نمي

 دارد كه اين از باب نمونه براي ااعده كلّي ذكر شده است. نمي

عين حال كبه در حبال تبدبير ببدن     در نظام انساني: نف  ناطقه در  

دارد )ببه   شنود، و صدائي او را از صداي ديگر بباز نمبي   است، صداها را مي

ي وسببعت خبود( حضببور در يببك ابوه مببانع حضبور در اببوّه ديگببر     انبدازه 

 ... شود و شود، سخن گفتن مانع از شنيدن او نمي نمي

 

 موجودات به اسماءالحسني شئوناستناد تمام  -100

باشبد. تمبام    الحسبني مبي   هباي اسبماء   ادث عبالم جلبوه  ي حبو  همه 

 الحسني است. هاي اسماء مقدّرات تكويني و تمام مقدّرات تشريعي جلوه

جلبوه اسماءالحسببني اسبت. بببه بباطن رفببتن و     ،ظهبور موجببودات  

 هاي اسماءالحسني است. جلوه ،شدن موجودات مستور

 هبباي اسماءالحسببني اسببت، آفريببدن  تببدبير موجببودات از جلببوه  

موجودات، اعاده موجودات، بقاء موجودات و تمام فعل و انفعاالت، جلبوه  

باشبد، تمبام    الحسني مبي  اسماء  ها، جلوه باشد. ايجاد اابليت اسماءالحسني مي

او در مظاهر  شئونما،  شئونهاي اوست، تمام  در مظاهر از جلوه ،ها دريافت

ودي از هر جهتي باشد، هرموج همان اسماءالحسني مي ،ما شئوناست، تمام 

 شأن و صفت حق است.

 

 محدود و نامحدود بودن اسماءالحسني -101

باشبد و   االسبماء مبي   همبان اصبول   ،اسماء كليّه الهي بطبور طبيعبي   

باشبد، از تركيبب اصبول ببا اصبول و       االسبماء مبي   ه همان فبروع ئياسماء جز
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ايبق  تبوان تعبداد د   كنند، نمي اصول با فروع اسماءالحسني ظهور و تجلّي مي

 21ه را مشخص كرد ولي در روايبت در توحيبد صبدوق بباب     ئياسماء جز

كبيبر   عبدد ذكبر كبرده اسبت و در دعباي جوشبن       91براي اسماءالحسبني  

و يبا   «ه  ٍا ّ مهدي هعقدو   »اسم متذكر شده است. به عنوان نمونه:  1001

 «و الهو . ةالتأخذه سر» يا اسم)دعاي عرفه( و  «ه  ل  ف ضرّ اهو » اسم

 

 جهت تنزيهي در اسماءالحسني -102

ي تنزيه حبق از نقبائص و    ي اسماءالحسني به شكلي، به ااعده همه 

از كماالت محدود نظبر دارد يعنبي؛ هبر اسبمي در عبين ايبن كبه محتبواي         

خاص خود را دارد بطور عمني بر تنزيه حق هم اشاره دارد به عنوان نمونه: 

ت، او علم به اصبوات دارد  خداوند سميع است ولي شنيدن او بدون ابزار اس

و  در شنيدن منزه از ابزار شنوايي يعني؛ ششم است و در عبين حبال منبزّه    

 ،گوئيم و يبا حبق بصبير اسبت     از شنوائي محدود است. و  به او سامع نمي

يعني؛ علم به تمام صورتها را دارد و بصير، منزّه از آن است كبه ببا ششبم و    

حان در اسم بصير سريان دارد و منبزّه از  ابزار صورتها را ببيند يعني؛ اسم سب

بينائي محدود است يعني؛ مطلق بينائي را دارد يعنبي؛ اسبم ابدّوس در اسبم     

كنند.  بصير سريان دارد، اسم سبحان و ادوس درجات تنزيه الهي را بيان مي

داند و ديگري حق را از كماالت محدود. حق  يكي حق را از نقص منزه مي

  هدفدار است و منزّه اسبت از ايبن كبه خبود      حكيم است، يعني؛ نظام

هدف داشته باشد )هدف ذات( عالم هبدف دارد )هبدف فعبل( حبق مبدير      

كند و اراده او عين ايجاد عبوالم اسبت،    است يعني؛ عالم رابا اراده ايجاد مي

زّه از اين است كبه اراده او ببا احساسبات و عواطبف محبدود همبراه        حق من
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 ،انسان كه :مانند ،ت كه اراده او همراه با ابزار باشدباشد، حق منزّه از اين اس

و اسماءالحسني  شئونو  تنزيه در تمام  .دهد كارهاي  را با ابزار انجام مي

جاري است. تنزيه درجات دارد، درجه ابتدائي آن در اسم سبحان است كه 

حق از نقايص منزّه اسبت و درجبات عبالي آن، تنزيبه از كمباالت محبدود       

 است.

هايي از عبارات ادعيّه كه ظهور اسم سببحان و سبريان تنزيبه     نهنمو 

 دهد، عبارتند از : را در اسماءالحسني نشان مي

 سبحان العالم بغير تعليم : تنزيه حق از علم اكتسابي 

 سبحان اهلل عما يصفون : تنزيه حق از توصيف مخلوق 

 تلسبحان الدائم غير الغافل : تنزيه حق از غف 

بّ العببزّه عمّببا يصببفون : تنزيببه حببق از توصببيف  سبببحان ربببك ر 

 محدود

 سبحان ذي الملك و الملكوت : تنزيه حق از مالكيت محدود

 تنزيه حق از حيات مشابه موجودات سبحان الحيّ القيوم :

 تنزيه حق از علّوي كه مخلواات دارند العلي و بحمده :ربي سبحان 

 سبحان ربي العظيم و بحمده

 سبحان العلي االعلي

 ةالعظ سبحان ذي الكبرياء و 

 سبحانك يا اهلل تعاليت

 و الروح ةال ق كسبوح ادوس ربنا و رب 

كه در اين عبارات اسم سببحان در هبر فبرازي معنباي خباص همبان       

از حدّ و نقص منزّه و مبّبرا   شئوندهد در وااع حق درتمام اين  عبارت را مي
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هوراسم سبحان را در اسم باشد به عنوان مثال: سبحان العلي االعلي كه ظ مي

اي از  اي از تنزيبه را دارد نحبوه   دهد و حق در اين اسبم درجبه   علي نشان مي

تنزيه را دارد يعني؛ علّو حق مانند علّو مظاهر نيست علّو حبق ذاتبي و نفسبي    

در حالي كه علّو مظاهر نسبي است علّبو حبق اطبالق دارد ولبي علّبو       ،است

ممتاز  ،منزّه از غير است يعني؛ علّو حق مظاهر محدود است. حق با اسم علّو

علّبو نسببي    ،كه ،علو مكان و علّو مكانت دارند ،از علّو مظاهر است، مظاهر

شبود. تمبام    است ولي حق، علو ذاتي دارد يعني؛ علّو او با غير سنجيده نمبي 

حق، جنبه تنزيهي دارند و حق در هر كمالي از مظباهر ممتباز و منبزه     شئون

كمال ممتاز است كه حق بالذّات آن كمال را دارد و هبم  است هم در اصل 

زّه است و هم در جامعيّت كماالت، منزه از غيبر اسبت.    در اطالق كمال، من

عالوه بر آن تنزيه حق، درجات دارد كه عبارتند ازتنزيه ذات، تنزيه صفات 

و تنزيه افعال، حتي در هر سه مقام از مظاهر خودمنزه است يعنبي ذات حبق   

و نقائص هيچ ذاتي را ندارد، صبفات حبق حبدود و نقبائص صبفات      حدود 

مخلواات را ندارد و افعال خداوند نيز شباهتي ببه افعبال موجبودات نبدارد،     

اسم سبحان، بيان تنزيه حق در مقام وحدت است يعني؛ حق در مقبام اعيبان   

او را  ،ثابته منزّه از تركيبب ببا خالئبق اسبت و حضبور صبور علميبه خالئبق        

كند و اسم ادوس هم، تنزيه حق در مقام وحدت جمعبي اسبت    يمركب نم

تك مظاهر عيني است يعني؛ حق در هبر مظهبري از    و هم تنزيه حق درتك

تمام حدود آن مظهر منزه اسبت و در مقبام اعيبان ثابتبه هبم اوج نزاهبت را       

شود كه از جهت كميّبت و   دارد، عاليترين درجه تنزيه بااسم ادوس بيان مي

تر از اسم سبحان است زيرا اسم سبحان، تنزيه از نقائص اسبت و  كيفيّت باال
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اسم ادوس، تنزيه از نقائص و تنزيبه از حبدود كمباالت اسبت، وب  تنزيبه       

 طور كه حمد و تشبيه درجات دارد. درجات دارد، همان

 

 هاي اسماءاهلل، به مقامهاي رداوند اشار  -103
كماالتي كبه در   اسماءالحسني هم اشاره دارد به معاني و صفات و 

حق است و اين يك درجه آيت بودن اسماءالحسني است مانند: اسبم علبيم   
هر اسمي خببر از حقبايق    ،كه كه اشاره به صفت علم در حق دارد. و هم اين

دهد.يعني؛ اسماء الحسني، صبرف كلمبات و    ميرا   وجودي باالتر از صفت
ذات الهبي دارد.  باشند هر اسمي، حكايت از مقامبات معنبوي در    الفا  نمي

انبد و   هر اسمي، حكايت از يك مقام و يك حقيقت دارد. الفا  اسم االسم

انبد.   ها اسبماء وااعبي   لفظ حكايت از يك درجه و مرتبه و مقام دارد كه آن
تمام نامهايي كه درمتون دينبي ببراي خداونبد ذكبر شبده اسبت هبر كبدام         

اي از تنزيبه   ببه مرتببه   يعني؛ هبر اسبمي اشباره    ،اي را دارند اي از تنزيه درجه
كند و غالبا  اسماءالحسني، به اشكال صيغه مبالغه مانند رحمبان و صبفت    مي

 آيند. .. مي. نافع و -.. و يا اسم فاعل مانند عارّ. حكيم و -مشبهه مانند عليم

عباراتي كبه اشباره دارد، كبه اسماءالحسبني حكايبت از مقامبات        

اَسئ لك ب س   ك الهتي مألت اٍلد ن   الم ّ افيّ»كنند عبارتنبد از :   الهي مي

توانند اركان اشياء را وُبر  كننبد، در    الفا  كه نميكميل   در دعاي «لل  ي

اين عبارت منظور از اسما، همان حقائق الهي و درجبات توحيبد اسبت و يبا     

المد  افّدي    -الم  اِفيّ اسئ لك ب س كَ الذي خهقت بم  الكرسي»در عبارت 

ت ب ِ السّ  ٍ و االٍ  و ب س ك الذي خهقت ب  اسألك ب س ك الذي خهق

 الجنان( . )مفاتيح«االٍواح
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 اشتقاق اسامي ائمه )ع( از اسماء الحسني -104

كبه ايبن روايبت     «فحع اس  ٍ الحسري»امام صادق )ع( فرمودند:  

اشاره به تخلّق و تحقّق اسماءالحسبني در ذوات مقبدّس معصبومين دارد آن    

ها ظهور دارد و با عمير نحن اشباره دارد كبه    آن هم، تمام اسماءالحسني در

در همببه ائمببه)ع( ايببن درجببات توحيببدي اسببت، مسببلّم اسببت كببه الفببا    

اسماءالحسني در ائمه)ع( سريان ندارد بلكه درجات توحيدي مبراد اسبت و   

اسببامي ائمببه)ع( حكايببت از آن اسماءالحسببني دارد، ايببن تناسببب اسببامي   

ااعي وتكبويني اسبت نبه اعتبباري يعنبي؛      ائمه)ع( با اسماءالحسني، تناسب و

اسم علي)ع( حكايت از علّو ذات امام دارد،اشاره ببه مظهريبت ايبن اسبم و     

مقام در اين امبام دارد، ائمبه )ع( مظهبر جبامع اسماءالحسبني براسباس ايبن        

انبد:   باشند و باز در روايت داريم كه حضرت رسول)ص( فرموده روايت مي

 ،كننبد  مع كلم را تعبير ببه اسماءالحسبني مبي   كه جوا «اُوتيتُ جوامع الكه »

هبم   «اوتيت جوامدع العهد   »ها و حضرت امير)ع( فرمودند:  آن هم همه آن

حضرت رسول)ص( و هم حضرت اميبر)ع( مظهبر جامعيّبت اسماءالحسبني     

 باشند. مي

 

 را  شنارت اسماء الحسني در انسان -105

لم بببه همببين خبباطر در عببوا  ،برخببي اسماءالحسببني ظهببور دارنببد  

اند و مظاهري ندارنبد   مظاهري دارند و برخي اسماءالحسني هميشه در بطون

كننبد   ها نيست. آن اسمائي كه در انسان ظهور مبي  و راهي براي شناخت آن

ها ببروز دارد، انسبان را متوّجبه اصبل وجبود آن كمباالت        و آثار ظهور آن

د كنند يعنبي؛ بايبد ببراي شبناخت اسماءالحسبني در خبود ببه البب خبو          مي
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ي  ي همببه مراجعببه كنببيم، زيببرا انسببان مظهببر اسماءالحسببني اسببت و نمونببه 

اسماءالحسني ظاهر شده در انسان به شكل محدود ظهور دارد، يعني؛ هم به 

جامعيّت و هم به نازله ولي همان كمباالت در حبق ببه اطبالق و بينهايبت و      

استقالل موجبود اسبت وب  احصباء اسماءالحسبني در درون انسبان امكبان        

.. داريم از اوّه بينبائي  . د. مثل اين كه: ما اواي بينائي و شنوائي و خيال ودار

شويم كه حبق بصبير اسبت و مطلبق بينبائي را دارد و       در خودمان متوّجه مي

شبويم كبه خداونبد هبم      بينائي او مانند ما نيست. از شنوائي انسان متوجّه مي

قالل دارد و در باشببد و مطلببق شببنوائي را دارد و در شببنوائي اسببت  شببنوا مببي

شبويم كبه شبأني در حبق      شنيدن نياز به ابزار ندارد. از اوّه خيال متوّجبه مبي  

آفرينببد )المصببوّر( و تمببام  وجببود دارد كببه بببا آن شببأن صببور عببالم را مببي

ي هبر اسبمي    .. و  بايبد نازلبه  . كند و ها از آن شأن الهي ريز  مي صورت

 در انسان باشد تا به مطلق آن اسم وي ببريم.

 

 حق مث  و مانند و مشابه ندارد -106

لدي   »فرمايبد:   ي شريفه ابرآن اسبت كبه مبي     مبناء اين ااعده آيه 

معبارف فراوانبي   سوره شبوري   11ي  آيه «ل ثه   يٍ و هوالس يع البصير

اند، آن مطالبي را كه مناسب به اين  در شرح اين عبارت ارآني مطرح كرده

هي و مطلبق وجبود اسبت و    كنيم. ذات حق كبه نامتنبا   اصل است مطرح مي

انبد،   بقيّه موجودات همگي متناهي و محدوداند شبون مخلبوق و شبأن حبق    

و  هيچ مظهري شباهت به ذات الهي ندارد، مثل و ماننبد و مشبابه آن ذات   

بالذّات و كمال مطلق و صمد و غنبي اسبت    بالذات و اائم نيست زيرا او حيّ

ازلبي و اببدي او هسبتند،     همه اائم به وجود و اائم ببه حيبات   ،و موجودات
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عالوه بر ذات، اسماءالحسني هم مثل و مانند ندارد زيرا اسماء الحسبني هبم   

شبود كبه از خبود     انبد و هبيچ مظهبري يافبت نمبي      وجودا  و عبددا  نامتنباهي  

كماالت داشته باشد، اطالق دركماالت داشته باشد، و  اسماءالحسني هبم  

 شبئون انبد يعنبي؛ ايبن     ماءالحسنيمشابه و مانند ندارد و موجودات مظاهر اس

توحيببدي، واببف ذات الهببي اسببت و اسماءالحسببني فقببط كمبباالت ذات    

هبا داده شبده اسبت     ي ظرفيتبي كبه ببه آن    اند و مظاهر از حق به انبدازه  الهي

كمال دارند، حق در هر اسمي لي  كمثله شيء است، يعنبي؛ اگبر خداونبد    

باشبد، ذاتبي    ضبوري مبي  ي علبم را او دارد كبه ح   عليم است تنها اين نحبوه 

.. وب  حبق در اسبم علبيم لبي  كمثلبه       . باشد، مطلق باشد، انفعالي نباشد و

شيء است و يا اگر خداوند حيّ باشد او حيّ بالذات است و حيات او ازلي 

و ابدي است و سرششمه حيات است اين نحوه حيات مخصوص حق اسبت  

سمي او منبزه از  در هر ا ؛و  حق در اسم الحيّ لي  كمثله شيء است يعني

 غير است و  هم ذات او مثل و مانند ندارد و هم اسماءالحسني او.

 

 بودن اسماءالحسني در احاديث معناي حادث -107

در اصول كافي باب اسماءالحسبني در روايبات از اسماءالحسبني ببه     

بببودن  تعبيببر شببده اسببت، تعبيبر حببدوث بببه معنبباي مخلببوق « اسبم محببدثٌ »

اند، ببا ذات حبق    هاي ذاتي حق اسماءالحسني رابطهباشد.  اسماءالحسني نمي

هببا از ذات و يببا معنبباي    اتّحبباد دارنببد و فببرض جببدائي و تفكيببك آن    

اشباره ببه ظهبور اسبماء      ،بودن غيرممكن اسبت، ايبن تعبيبر محبدث     مخلوق

الحسني در مقام و احدّيت دارد يعني؛ اسمائي كه در مقام مافوق و احبديت  

بودند، از مقام بطون به ظهور و از مقام خفباء  در خفا و بطون بالفعل موجود 
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الحسني در مقبام ذات و احبديّت حضبور     به بروز رسيدند، همگي اين اسماء

شبوند   تبر از ذات از سبتر خبارج مبي     دارند ولي ظهور ندارند، در مقام نبازل 

انبد   گونه كه اواي نفساني در يك مرحله در ذات نف  مندك و باطن همان

كننبد يعنبي؛ ابوا اببل از ظهبور حاعبر در        وا( ظهور ميو در مقام بعد )در ا

البّته نف  و اوا مخلبوق   ،كنند اند و بعدا  ظهور مي اند و حاعر در باطن نف 

باشند و اين جنبه مورد نظر ما نيست، حادث بودن اوا نيز به معناي ظهور  مي

از نف  براي خود نف  و براي بدن است شون اوا با نفب  اتّحباد دارنبد و    

 بودن به معناي مخلوق بودن نيست. دثحا

 

 رود  شئونهاي حق با  چگونگي رابطه -108

خبود   شبئون ي روابط ذاتي حبق ببا    همان مجموعه ،اسماءالحسني 

باشند. حق به همه اين روابط ذاتي علم دارد، يعني؛ حقيقبت ايبن رواببط     مي

نزد حق حضورا  موجود است يعني؛ حق به تمبام شبئون خبود توجّبه كامبل      

همان علم حق ببه   ،اند، علم حق به اسماءالحسني ارد و اين روابط ذاتي حقد

اعيان ثابته و صور علميه موجودات است به بيبان ديگبر علبم حبق ببه صبور       

كليّه ثابته موجودات، همان علم به تمام حقائق عيني است. هبر اسبمي، بيبان    

ي  اند و كلّيه كند و اين روابط نسب ذاتيه ي حق را با عالم مي يك نوع رابطه

اين روابط يعني؛ روابط حق ببا اسماءالحسبني و رواببط حبق ببا موجبودات       

اند( ببه علبم حضبوري     ها هم به اعتباري اسماءالحسني فعلي خارجي )كه آن

 نزد حق موجود است.

در اببواي انسبباني : در انسببان شنببد نببوع رابطببه وجببود دارد : اوّل   

هاي ابوا ببا    ف  با بدن و سوّم : رابطههاي ن هاي نف  با اوا دوّم : رابطه رابطه
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باشبند و   هاي مستمر نف  به اوا و بدن مي ها، همان توجّه هم. تمام اين رابطه

كند. ببه   ي اين روابط را به علم حضوري در خود كشف مي مجموعه ،نف 

ي عليّبت ابوا نسببت ببه هبم و       ي عليّت نف  با اوا، رابطه عنوان نمونه رابطه

نسبت به ببدن. هنگبامي كبه نفب  در مقبام ابوّه خيبال         ي عليّت نف  رابطه

ي ايجبادي ميبان نفب  و آن     آفريند، در واابع رابطبه   صورتهاي ذهني را مي

صور خيالي ايجاد شده است، خود آن صورت نزد نفب  حضبور دارد وآن   

صورت خيالي با نف  رابطه و اتّحاد دارد هنگامي كه خود آن صورت نبزد  

ي خبود  را ببا آن صبورت     ي؛ نفب  رابطبه  نف  حضور داشبته باشبد يعنب   

در مرحلب  دوّم نفب     ،كنبد  خيالي به علم حضوري و وجبداني كشبف مبي   

عااله معنا و مفهوم بسازد، يعنبي؛    هاي حضوري در اوّه تواند از اين رابطه مي

ن عقالني كند و به عبارتي آن را به يك ااعبدۀ  يي حضوري را تبي آن رابطه

ي دروني را نف  در ابتدا بدون  ر حال هر رابطهكلي عقلي تبديل كند، به ه

كند و در مرحله بعد از آن روابط درونبي، مفباهيم عقلبي     واسطه كشف مي

 سازد. مي

 

 اند اسماءالحسني وجه اهلل -109

هر شي وجه و جهت و سمت الهي دارد، آيت و وجه الهي اسبت.   

ق اسبت  دهد وجه ح هر موجود از آن جهت كه اسماءالحسني را نماي  مي

و انسان كامل كه مظهر جامع و تام اسماءالحسني اسبت وجبه اهلل اسبت كبه     

و از طرف ديگر سريعا  اعتبراف  « نحن وجه اهلل»معترفند به اين كه  شانخود

يعني؛ مظباهر كامبل اسماءالحسبني، وجبه       «فحع اس  ٍالحسري»دارند كه: 

ي وجه حبق اسبت،   هر اسمي، به نوع ،اند اند، و  اسماءالحسني، وجه اهلل اهلل
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هر كجا نظر كنيد وجبه اهلل   ،دهد يعني؛ جهت كمالي و توحيدي را نشان مي

 «ف هر   تولو فدت  وجد  اهلل  »است. يعني؛ همه موجودات آيت و وجه اويند 

بقره( و هر موجبودي از جنببه خلقبي و حبدّي فباني و هالبك        115 ي )آيه

 88ي  )آيبه  «مد  لدل  ديٍ ه لدك االّ وج   »است الّا جنبه الهي و ربّبي آن  

اند بقاء دارند و فنبا و   اصص(، موجودات از آن نظر كه مظهر اسماءالحسني

سبوره   27 ي )آيبه  «لل مَع مهيم  ف ن وهبقي وجد  ٍبّدك  »نابودي ندارند، 

اهلل گرفت كه اولبيّن   توان آن نف  رحماني را وجه الرحمن( البتّه به بياني مي

 اند. وجودات نوري معصومين ،جلوه خلقي آن

 

 تحيّر در معرفت توحيدي -110
و درجات و كمباالت نامحبدود    شئونتوحيد يك حقيقت بينهايت است و 

اي از تحيّبر و هيببت    شناخت هر درجه از توحيد به لطف الهي، درجه ،دارد
تبر   ي حضبوري ببا اسماءالحسبني كامبل     آورد، هر اندازۀ رابطه معنوي را مي

طبور كبه    رت اسبت و همبان  شود، شناخت، عامبل حيب   شود، تحير كامل مي
ي درجببات  وجببود درجبباتي دارد شببناخت هببم درجبباتي دارد و بببه انببدازه 

كسي كه علم جامع دارد، حيرت او نيز كامل  ،شناخت، درجات تحيّر است
است، حيرت يكي از منازل نف  است. ويامبر اسالم )ص( طلبب حيبرت از   

خبودت زيباد    خدايا تحيّبر مبرا در   «ٍ  ا في فيك تحيّراً»كردند  خدا مي
كن، اين تحيّر در حق كه تحيّر ممدوح اسبت ببا جذببه و سبير و سبلوك و      

شبود و نبوعي كمبال ببراي      تفكر در حق و اسماء جالل و جمال حاصل مي
انسان است و حيرت عقل و الب است برخالف حيرت مبذموم كبه حيبرت    

 خيالي است.
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 حب ظهور اسماء الحسني -111

حبت الهي است. نظام خلقت ببر  مبنا و اساس آفرين  رحمت و م 

آفريده شده است. اين حب الهبي، حبب ظهبور      محور و بنيان ظهور محبت

است، حب ذاتي الهي كه از حق شروع شبد، هميشبه در جريبان اسبت و از     

شود و هر حركتي در عبالم، ريشبه در حركبت     آن تعبير به حركت حبي مي

حبب ظهبور    شبود.  حبي دارد. حركت آفرين  از حركت الهي شبروع مبي  

حق، حب ظهور خود ذات نيسبت بلكبه حبب ظهبور اسماءالحسبني اسبت،       

ذات به ما هو ذات، براي خود ظهور دارد ولي براي مظاهر ظهبوري نبدارد،   

حق هميشه سرّ خواهد بود و با آفريدن عالم و انسان كامل، كنبه ذات الهبي   

خته الحسبني شبنا   شبود بلكبه ببا آفريبدن عبالم و انسبان، اسبماء        شناخته نمبي 

شوند، حق هميشه كنز مخفي خواهد ماند و انسان به انبدازه اسبمائي كبه     مي

از حق ظاهر شده است به حق شناخت دارد )آن هم به اندازۀ ظرفيّت خبود(  

انببد، شببناخته  و آن اسببمائي كببه در كنببه ذات الهببي هميشببه مسببتور و ببباطن

شود كه خود ذات حق هميشه مجهول مطلبق   نخواهندشد، و  مشخص مي

اي خواهببد مانببد، صببرف حببب، فلسببف  آفببرين  نيسببت، بلكببه شببناخت بببا

توحيببدي اسماءالحسببني هببدف اسببت. انسببان بايببد ارتببباط حضببوري بببا    

 ها را حضورا  بشناسد و در خود كشف كند. اسماءالحسني برارار كند و آن

 

 طلبند هم مظهر و هم مرتبه مي ،اسماءالحسني اضافي -112

 :انبد ماننبد   ه در مقام فعل و خارجهايي هستند ك اسماء اعافي، آن 

كنند و به مقبام فعبل    .. اسماء فعليه را از مقام فعل انتزاع مي. خالق و رازق و

دهند كه آن فعل، انسان كامل است ولي در عين حبال كمبال    هم نسبت مي
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دادن آن صبفت و   همان انسان كامل است و نسببت   حق است زيرا فعل حق،

دن آن به حق است مانند رازق كبه كمبال حبق    دا كار به انسان كامل، نسبت

دادن ظهور فعلبي ويبدا    شود كه رزق است ولي واتي كمال حق محسوب مي

كند يعني؛ رزاق در مقام خارج تجلّبي كنبد، اسماءالحسبني هبم در مراتبب      

 ،يعنبي؛ ايبن اسبماء    ،كننبد  حسي طبيعي و هم مثالي و هم عقلبي ظهبور مبي   

مظهبر   ،اي ين درآينبد و در هبر مرتببه   كننبد تبا از علبم ببه عب      مرتبه طلب مي

اند و حق در مقام فعل به آن مقام متصف  كمال حق ،خواهند. اسماء فعل مي

 كنند. الحسني در مقام فعل ظهور مي شود و اين اسماء مي

كنند، ببه شبكل    هنگامي كه اسماءالحسني از غيب به عين تنزّل مي 

انبد، هبر    صبفات الهبي  همبان االبهباي    ،كنند يعني؛ مراتبب  مراتب ظهور مي

تواند صورت عقلي، صورت خيبالي و صبورت طبيعبي ببه خبود       مي ،اسمي

 كنند. اند در مظاهر ظهور مي بگيرد و مراتب كه همان اسماءالحسني نازل

هر مظهري حكايت از مرتبه خاصّي دارد، در وااع مرتبه، آن مقام  

رتبه اسبت  بيان م ،اي است كه در مظاهر ساري و حاكم است. مظهر و درجه

ي آن مظهبر ناشبي از    كند، كه درجبه  و هر مرتبه بيان صفات و كماالت مي

سبازند،   ظهور صفت است يعني؛ صفات الهي ببا تنبزّل، عبوالم مبي     ي درجه

از خود استقاللي نبدارد.   ،سازند، مرتبه بما هو مرتبه صفات الهي، مراتب مي

همان ظهور اسبم   ،شوند، مرتبه اند كه به صورت مراتب نازل مي حقائق يكي

گونبه   است در يك حدّ معين، اين حدّ معين تنزّل، مرتببه سباز اسبت و ايبن    

آفريند و هم مراتب را بلكه مراتب، ذاتي  نيست كه خداوند هم مظاهري مي

هاي متفباوت كبه همبان     مظاهراند و خداوند با اراده خود مظاهر را به اندازه
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مظباهر متعلبق ببه يبك اراده و      همراه ،كند يعني؛ مراتب نازل مي ،اند مراتب

 اند. مشيت

باشببند.  درجببات مظبباهر در حقيقببت، درجببات اسماءالحسببني مببي 

كننبد، براسباس علبم و     هنگامي كبه اسماءالحسبني ببا اراده الهبي تنبزّل مبي      

شبوند )و مبا ننزلبهُ الّبا بقبدر       ي مشخص نبازل مبي   حكمت خداوند به اندازه

هر سبرّي در عبالم درجبات دارد    كننده اراده حق است يعني؛  معلوم( و نازل

بلكه متناسب با اابليت مظباهر و   ،شود كه تمام درجات و ابعاد آن نازل نمي

شببود و اسببرار عببالم هسببتي ريشبب  در اسببرار   بببه تناسببب عببوالم ظبباهر مببي 

 الحسني دارد. توحيد همه اسرار عالم است. اسماء

 

 محبت محور آفرينش -113

عبالم را آفريبد يعنبي؛    خداوند براساس لطف و محبت و رحمبت   

الهي به مخلواات اسبت. اوليباء و انبيباء الهبي نيبز       اساس خلقت، ظهور حب

ترين درجه محبت به مظباهر را   اند يعني؛ خداوند كامل مظاهر تام حب الهي

ها تجلّبي يافتبه اسبت و     ترين درجات اسماءالحسني در آن شون كامل ،دارد

دهبد )هبر    نشبان مبي   را ودحق با حب به مظاهر ، حب ببه اسماءالحسبني خب   

 ،آورد و  داراببودن اسماءالحسبني   اسمي كمال است و هر كمالي حب مي

ي  تبرين درجبه   منشأ محبت ورزيدن حق به مظاهر است( و اوليا و انبيا كامل

محبت را به حق دارند، يعني؛ محبت تبام خبود را ببه حبق ببا اطاعبت ببروز        

ر است، هر موجبودي ببه   دهند. اين ظهور محبت ذاتي حق در تمام مظاه مي

كنبد و   اي از حب الهي را دريافت مبي  ي وجودي خود، درجه تناسب درجه

اي كه محبت را جذب كرده، ايبن   دارد و به اندازهحبي ها ظهور  حق در آن
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دهد، ارائه محبت در موجودات نسببت ببه    كيمياي الهي را ظهور و ارائه مي

كنبد،هر موجبودي    ميحق به شكل حركت ذاتي به سوي كمال مطلق بروز 

ايبن اسبم    ،ذوق و شوق رسيدن به محببوب مطلبق را دارد زيبرا در ذات آن   

ارار داده شده است و هر موجود محبت ذاتي خود به حق را حضورا  حب   

كند ولو نتواند آن را به زبان ما بيان كند، محبت از تجليّات اسماء جمال  مي

انسان كامل كه محبت  هاي اسماء جالل است. است و اهر و غصب از جلوه

كامل به حق دارد نسبت به موجودات هم رحمت و لطبف كامبل دارد كبه    

تعبير رحمهٌ للعالمين در وصف مقام ويامبر اسالم )ص( گوياي ايبن وااعيّبت   

ي حب و لطبف اسبت    است، و خشم و غضب او نيز در سايه و زيرمجموعه

احكبام تشبريعي   در  .كند يعني؛ از سر محبت به كفار و مشركين، غضب مي

ن محببت  كبر مبناء و ر ،هم اگر اهر و غضب و اصاص و جهاد وجود دارد

و لطف است. جهاد در اسالم براي ظهبور محببت و عبدالت اسبت زيبرا ببا       

شود و با محبت هم حق ما در جباي خبود ابرار     ها عايع مي حق انسان ،ظلم

 گيرد. مي

تبري   مبل برخي اسماء الهي در برخبي از افبراد يبك نبوع غلببه كا      

دارند يعني؛ ظهور خاص دارند مانند لطف و محبت و جمال كبه در جبن    

تبر   تر از مرد است و ظهور جالل و غضب در مردها عمومبا  كامبل   زن غالب

انبد و زيببائي نظبام تكبوين و      است. جالل و جمال در آفرين  مكمبل هبم  

اء اسبم زيبائي در احكام نظام تشريع به اين است كه هم اسماء جبالل و هبم   

جمال را در بر دارد يعني؛ محبت در كنار ابدرت بايبد باشبد و ابدرت هبم      

 بايد بر مبناء محبت باشد.

 



14

3 

 ..............................................................  هايي در اسماءالحسني و اواي انساني.  نكته

 

 عدم شنارت عمق و كنه اشياء -114

و ابد خلقكبم   »درجبات و اطبوار دارنبد     ،موجودات عبالم هسبتي   

هباي غيببي آن    كه اطوار هبر شبيء همبان بطبون و ملكبوت و جنببه      « اطوارا 

عمق هر شبيء، همبان بطبون و ملكبوت اشبياء اسبت،       است، در وااع كنه و 

البباطن را دارد   موجود از اين جهت كه درجه يا درجباتي از مظهريّبت اسبم   

باشد، زيرا اسبمائي كبه    كنه و عمق و اطوار دارد وكنه شيء از ما مستور مي

باشند و ظهبور نكردنبد، و هبر مظهبري از ايبن       اند، مستور مي در شيء باطن

در آن ظهور دارد، آثار آن اسما و كمباالت آن اسبما   جهت كه اسمائي در 

ظباهر   ،ظهور دارد، و راه شناخت حق درهر مظهري از طريق همان اسماآن 

يعنبي؛   ،باشبند  شده است و اشبيا از جنببه مظهريبت اسبم بباطن در خفبا مبي       

كريم هبم   ارائه و ظهور آن اسم است، ارآن ي شناخت ما از مظاهر به اندازه

سبوره   53ي  )آيبه  «رهم  آه تر  في االفد ق و فدي افاسدم    سر»فرمايد :  مي

35همين طور در سوره فاطر فصلت( 
هو الذي هدرهك   »فرمايد  خداوند مي 13

 دهد. هاي خود را به شما ارائه مي  او خدائي است كه نشانه «آه ت 

هم شأن و اسبم خداونبد اسبت، يعنبي؛ خداونبد       ،ارائه آيات الهي 

دهد و با شأن ديگر  هاي  را با يك شأن )هو الظاهر( نشان مي و نشانه آيات

بببرد، آن آيببات و  )هببو الببباطن( برخببي از آن آيببات رابببه خفببا و ببباطن مببي

وب  هبر    ،هايي كه در مظاهر آشكار شده اسبت، راه شبناخت اوسبت    نشانه

گونه كه هر مسبتوركردني شبأن    دادني شأن و فعل خداوند است، همان ارائه

تببر اسببت، آثببار آن  ال و تببدبير اوسببت، اسببمي كببه در مظبباهر غالبببو كمبب

 هويداتر است.
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 ربوبيّت و عبوديّت در اسماءالحسني -115

هبا   هر كدام بنا بر درجه وجودي كبه خداونبد ببه آن    ،مظاهر الهي 

دهد، اابليت و استعدادهايي مطابق با عبين ثاببت خبود، از حبق دريافبت       مي

ي كمال مطلبق نيبز مطبابق همبين اسبتعدادها      ها به سو كنند و هدايت آن مي

استعداد و اابليت خود طلبب و تقاعباي    ي هباشد و هر موجودي به انداز مي

هباي متفباوت    كمال از حق دارد و شون مظاهر درجات وجبودي و اابليبت  

انبد كبه آن اسبم ربّ او،     دارند هر كدام تحت تدبير اسبمي از اسبماء الهبي   

ا   د و آن مظهبر تمبام هسبتي و وي گيهباي    باشب  مدبّر او و محيط ببر او مبي  

و  هر اسمي نسبت به مظهر خود تبدبير و   ،نظر و تدبير آن اسم است تحت

كنبد و هبر    ربوبيّت خباص دارد و احكبام و آثبار خبود را در آن ظباهر مبي      

مظهري هم عبد خاص رّب خبود يعنبي؛ همبان اسبم اسبت و هبر مظهبر ببه         

دهد. در يبك نگباه    را نشان مياي است كه كماالت رب خود  آينه ي همنزل

بيند يعنبي؛ حاكميّبت و احاطبه     در محضر مظهر مي ،حق ظهور اسم خود را

بينبد و ببه فعليّبت رسبيدن كمباالت خبود را در آن        خود را در آن مظهر مي

بينبد و   بيند و در يك نگاه مظهر خود را در آينه و محضر اسم مبي  مظهر مي

ي  جا آن اسم خاص مبرآت و آينبه   نكند، در اي معناداري خود را تثبيت مي

شود، به هر حال عرفا  معتقدند تمام مظاهر تحت نظبر و تبدبير    مظهر وااع مي

ي  ي مظاهر، مرآئي اسماءالحسني است و همه باشند و همه اسماءالحسني مي

همه هستي را فبرا   ،اسماءاالحسني، مرآئي مظاهر است و عبوديّت و ربوبيت

االرباب  اهلل رب( 2ي  آيه -)سوره حمدالعالمين. الرب  گرفته است  الحمدهلل

است، هبر اسبمي، رب اسبت و يبك نحبوۀ تبدبير نسببت ببه مظباهر تحبت           
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 ..............................................................  هايي در اسماءالحسني و اواي انساني.  نكته

 

باشبند و همبه    ي خود دارد و آن مظاهر فقط عبد خاص اسم خود مي احاطه

 اند. ها تحت احاطه رب االرباب يعني؛ اسم اعظم اهلل رب

 

 احصاء اسماء الحسني -116

ها، تا اسمي در البب   حسني يعني؛ شناخت البي آناحصاء اسماء ال 

اگبر   ،قت نيستيانسان تجلي نكند و ظهور البي ويدا نكند، اابل شناخت حق

هبا در حبق    ي اسماء در الب انسان ظهبور كنبد، مبا متوجّبه اطبالق آن      نازله

االحسني به معنباي جبامع و ظهبور كامبل      اسماء ي شويم، البته تحقق همه مي

اي كامل است. اسمائي كه ظهور نكرده اسبت، راهبي هبم    ه در الوب انسان

اسبم مسبتأثر    ي ها وجودندارد، امام خمينبي)ره( در رسباله   براي شناخت آن

بهتبرين منببع   « شناسيم اسم مستأثر ظهور كرده است ولي ما نمي»فرمايند:  مي

كبير است. كه البّته الفا   براي شناخت اسماءاالحسني ارآن و دعاي جوشن

شوند در ارآن و ادعيّه ذكر شده اند و اسبماء   االسم ناميده مي اسم اسماء كه

اند، در ذات الهي حضور دارند، البتّبه الفبا  خببر     حقيقي كه حقائق تكويني

كنند و اسماء و صفات در مقام مصداق  از آن حقائق تكويني و وااعيّات مي

و صبفت،  يعني؛ ذات الهي اتّحاد دارند زيرا اسم، ذات توأم با صبفت اسبت   

تعيّن خاص يك كمال است، هر جا صفات باشد، حضور ذات را به همبراه  

دارد، در مقام تحليل عقلي، مفهومبا  از هبم متمايزانبد، صبفت فقبط معنباي       

 كند. وصفي دارد يعني؛ توصيف، موصوف مي

 

 والسّالم

 «خاتمه»
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