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    چچچچكككك����ددددهههه:::: اسمـاى االهى در عرفـان اسالمى از اهم�ت باال�ـى برخوردار است، در
ا�ن مـــقــالـه به بحث از اســـمـــاء از جــهـت وجــودشنـاخــتـى، مــعنـاشناخـــتى و
معـرفت4شناختـى پرداخته شـده و با ب�ان و تـوض�ح روابط مـوجود ب�ن اسـماء به
تقس�م4بـندى اسماى االهى در عرفان اسـالمى، همانند تقس�م اسـماء به تنز�هى
و تشب�ـهى مستأثر و غ�رمـستأثر، جالل و جمال و اسم4ذات، صـفات و افعال و…
اشاره شده است. در پا�ان ن�ز به اجمـال به بحث از توق�فى بودن اسماى االهى

و رابطهE انسان با اسماى االهى پرداخته شده است.
ككككلللل����دددد    ووووااااژژژژهههه4444ههههاااا:::: عرفـان اسالمى، عرفـان نظرى، اسماى4االهى، اسم اعظم، اسـماى

جمال و جالل.

t�bI� 

در عرفـان نظرى مقـام ذات غ!ـر قابل شناخت و فـراتر از اند�شه و شـهود است و نسـبتى با مـاسوى
ندارد و آنچـه عارفـان به شناخت آن دست مى�4ابند، تعـ!نّات ذات مطلق است كـه در وهلهÏ نخست
ـاى االهى جلوه4گر شده است. اسماى االهى در قوس در مرتبهÏ (حضرت) واحد�ت در قالب اسم

v¼ô« rÝ«
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نزول مـا�هÏ جتلّ!ـاتى اسـت كـه به ظهـور مظاهر و پد�ـده4ها اجنـامـ!ـده و در قـوس صـعـود نـ!ـز منشـاء
ـارف جلوه4گر شده و او را با حق آشنا مى4سازند. بد�ن حلاظ اشراقات و جتل!اتى است كه بر قلب ع
اسـماى االهى در عـرفان هم از جـهت وجودشناسى، خـداشناسى و جـهان4شناسى و هم از جـهت
شناخت4شنـاسى و سلوك، اهمـ!ت اسـاسى دارد. مى4توان گـفت: مـحـور عـرفـان نـظرى بر علم
االسما و نظر�هÏ اسما اسـتوار است. نقش دو گانهÏ اسماء در ناح!ـه وجود، آشكار سازى مظاهر در
قـوس نزول است و اكمـال مظاهر در جهـت رجوع به اصل در قـوس صعـود و در ناح!ـهÏ شناخت،

امكان ارتباط شناختارى انسان با خداوند، از طر�ق علم حضورى و جتلّ!ات اسما�ى.

v²šUMýœułË Ït³Mł “« v¼ô« ÈULÝ«

ـ!ن حق اطالق مى4شود. و در نزد عارفـان ن!ز (نظ!ر مـتكلمان) اسم در اصطالح عرفـان به ذات متع
ـنا و حتقق مى�4ابد كه ذات حق، به صفتـى از صفات متص\ شـود. عارفان اسم حق در صورتى مع
از صـفات با تعـاب!ـرى از جـمله احكام ذات حق، نسب جـهات، اضـافـات، معـانى، اعـتبـارات،
ـ!ر مى4كند. به تعب!ر ق!صرى، ذات حق با اتصـاف به صفتى از صفاتش و تع!نات و جتل!ات ذات تعب
ـاتش و �ا نسبتى از نسبت4هاى مربوط به او «اسم» نام!ـده مى4شود و اسماى به اعتبار جتلى4اى از جتل!
ملفــوظ (لفظ اسـمــاء) در واقع اسـمــاء اسـمــاء حق4اند؛١ �عنى عــالمت وضـعـى و قـراردادى از

عالمت4هاى تكو�نى ذات.
حاصل آن4كـه ذات ناشناختنى حـق (وجود مطلق و ال بشرط) هـر گاه از ح!ث �كى از تـع!نات
كمـالى �ا از ح!ث نـحوهÏ ارتبـاط با افعـال و عـالم خلق حلاظ گـردد، موصـوف به اسـما مى4شـود و

براساس ا�ن تع!ّن، ظهور �افته و شناختنى مى4شود.
بر ا�ن اساس در نگرش عرفانى، اسماء در رتبهÏ متأخّر از ذات واقع4اند و ـ به4تعب!ر ابن عربى ـ
ذات حق همـان4طور كه از عـالم و مظاهر خو�ش بى4ن!ـاز است،٢ از اسمـاى خود ن!ـز بى4ن!از است
چرا كــه اسـمـاء ارتبــاطات حق4اند با عــالم و ا�ن ارتبــاط براى مـخلوقــات و به4خـاطر آنهــاست.

ازا�ن4رو، آنچه به اسماء ن!ازمند است حق ن!ست بلكه عالم است.
مقام ذات (وجود البشرط) و ن!ـز تع!ّن احدى ذات؛ �عنى مرتبهÏ احد�ت (وجود بشرط ال) كه
ه!چ�4ك از اسـماء و صفـات ظهور ندارنـد، مقدم4اند بر تـع!نات اسـما�ى كه در مـرحلهÏ واحد�ت و

به4واسطهÏ جتلى نخست!ن �ا ف!ض اقدس (آشكارى ذات براى ذات) حاصل مى4شوند.
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در واحد�ت همهÏ اسمـاء مندرج و با وجود بسـ!ط متحـدند و ه!چ كثـرتى در ا�ن مقـام حاصل
نشـده و هنـوز مظهـرى به ظهـور نـرسـ!ـده است. ا�ن مـقــام را كـه ابن عـربى «الوه!ـت» مى4نامـد،
خاسـتگاه پ!دا�ـش و ظهور كَثَـرات ع!نى و مـظاهر خارجى دانسـته4اند. به تعـب!ـر خود او: «املتـوجّه
على ا�جـاد ما سوى الّلـه ـ تعالى ـ هو االلوهة باحكامـها و نسـبهـا و اضافاتـها و هى التى اسـتدعت
اآلثار»٣؛ آنچه به ا�ـجاد ما سـوى4 متـوجه است مقـام الوهت است، با متام احكام و اضـافه4ها�ش؛
چرا كه هم!ن مرتبه است كـه استدعا و اقتضاى بروز آثار مى4منا�د. عُرفا(اهل عـرفان) مقام نخست
و �ا احـد�ت را منشـاء �ا مرتبـط با ش!ـئى از مظاهر و جتل!ـات و تعـ!نات منى4دانند؛ ابن عـربى در ا�ن
باب معـتقد است كه مـرتبهÏ اسمـاء هم مرتبه با مـرتبهÏ ظهور نسبت4ها و ارتبـاطهاست و نسبت4ها در
مـرحلهÏ احـد�ت حتــقق ندارند.٤ اومى4گـو�ـد: «التـجلى فى االحــد�ة ال �صح الن4ّ التـجلـى �طلب
االثن!ن و البد مـن التـجلى فـالبـد من االثن!ن؛٥ جتلى در احـد�ـت صـحـ!ح ن!ـست؛ چـرا كـه جتلى

اقتضاى دو طرف را دارد و آن4جا كه جتلّى است، حتماً با�د طرف!ن حاضر باشند.»

 UH� Ë ULÝ«  œU|“ U| X}M}Ž

ـانى زائد بر ذات4اند و نه احوال و نه آن4كه ذات ن!ابت از صفات از د�د عارفان، اسماى االهى نه مع
را به4عـهـده داشـتـه باشــد، بلكه در همـهÏ مـراتب ـ چه واحـد�ت و چـه پس از آن ـ توحـ!ـد صـفـاتى

حكم4فرماست، �عنى وحدت و ع!ن!ّت ذات با صفات و ع!ن!ت صفات با �ك4د�گر.
توض!ـح آن4كه ابن عربى و تـابعان او صفـات را از جهـتى ع!ن ذات دانسـته4اند و از جـهتى غـ!ر
آن؛ صفات او معانى و اعتبارات و نِسَب و اضافات است، پس به ا�ن4جهت ع!ن ذات است؛ چرا
كه جـز ذات موجودى ن!ـست و از آن جهت غـ!ر ذات است كه مـفهومـشان با ذات مـختل\ است،
�عنى صفـات مفـهوماً با �ك4د�گـر و با ذات مختل\4اند، امـا مصـداقاً و به حَسَب حـق!ـقت و هستى

ع!ن ذات4اند.
ابن عربـى در رسالهÏ كـشM املعنى عن سـر اسـمـاء احلـسنى، مى4گو�د: كـالم او علم اوست و
علم او ع!ن ذاتش، ازا�ن4رو، هم اوست كـه به4حلاظ ذات به اسماء نامـ!ده مى4شود.٦ در فتوحات
مك!ه، ن!ز مى4گو�د: «علم و ح!ات و قدرت و د�گر صفات حق، نِسَب و اضافات است نه اع!انى
زائد بر ذات؛ چرا كـه اگـر صفـات اعـ!انى زائد بـر ذات باشد، الزم مى4آ�د كـه ذات ناقص باشـد و

چ!زى كه با امرى زائد كمال مى�4ابد، به4ذات خود ناقص است.٧



¥µ
¨Â

Ëœ
 Ë

 ‰
Ë«

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

«Ë
œ ‰

UÝ
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

ق!صرى در مـقدمه خو�ش بر شرح فصوص احلكم، جنبهÏ وجودشناختى مبـحث ع!ن!ت صفات
Ïبا ذات را بد�ن صـورت تقـر�ر كـرده است كـه ا�ن بحث در دو مـرتبـه قـابل طرح است: در مـرحله
واحد�ت: كـه در آن دو وحدت مطرح است: ال\) ع!ن!ت صـفات با ذات، ب) ع!ن!ت صـفات با
ـاء را به4سبب تكثر صفات و كثرت صفـات را به4اعتبار مراتب �ك4د�گر. وى پس از آن4كه تكثر اسم
ع!ـنى صفـات «مفـات!ح غ!ب» مى4داند، مى4افـزا�د: صفـات و مفـات!ح غ!ـبى، در غ!ب وجـود حق
به4نحو معانى معقول4اند نه موجـودات ع!نى و اساساً حتت عنوان موجود وارد منى4شوند.٨ البته، او

در مرحلهÏ فعل ن!ز احتاد صفت با ذات را صح!ح مى4داند.
ـات زائد بر ذات آن است كه: از آن4جا كه حق به واسطهÏ صفات استدالل ابن4عربى بر نفى صف
است كه اللّـه است (اشاره به مقـام الوه!ت)، حال اگـر صفـات4حق زائد بر ذات باشند الزم مى4آ�د
كه الوه!ت معلول صفات باشد و در ا�ن4صـورت اگر صفات ع!ن اللّه باشند، الزم مى4آ�د كه شىء
علت خود بـاشد. و اگر غـ!ر او باشند، الزم مى4آ�د كـه اللّه معلول علتى باشـد كه ع!ـن او ن!ست و

ا�ن محال است چرا كه علت در رتبه بر معلول مقدم است.٩

Ëb½¬ d|UGð U| ÅvÒL�� Ë rÝ« œU%«

از آن4جا كه اسماء ساختار دو گانه دارند، مى4توان اسم را هم ع!ن ذات (مسمّى4) دانست و هم غ!ر آن.
به4تعبـ!ر ابن4عربى، اسمـاى االهى با مسمّى واحـدند، ز�را همهÏ اسماء به4حلـاظ اشاره به حق چ!زى
جز مسمّى (ذات) ن!ستند، پس ذات4اند از منظر روابط متـفاوتى كه جتلّى محصول آن است (حقائق
النسب) از جـانب د�گر اسمـاء با مسـمّى متـفاوت4اند اگـر به4طور مسـتقل و جـدا از ذات مدلـوشان

حلاظ شوند.١٠
ابن4عربى در مواضع متعـددى از آثارش با استناد به قاعدهÏ «الع!ن واحدة و احلكم مختل\» كه
بر امكان وحدت ذات موصوف و ظهور احكام متكثر و مختل\ از او به4عنوان اوصاف داللت دارد
فتـوحات4مكـ�ه، بد�ن مطلب حق تعـالى و اسمـاى او را از بارزتر�ن مـصاد�ق ا�ـن قاعـده �افتـه و در 

چن!ن اشاره مى4كند:
فـاللّه و الرب و الـرحـمـان و امللك4
حـقــائق كلّمــا فى الذات تشــتـرك

وى در جا�ى مى4گو�د: عق!دهÏ من ا�ن است كه گرچه اسماء متعدد مى4منا�د اما مسمّى واحد است.

فـالعــ!ن واحـدة و احلكم مـخــتل\
لذا به اجلــسم و الروح و الـفلك١١



¥∂
¨Â

Ëœ
 Ë

 ‰
Ë«

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

«Ë
œ ‰

UÝ
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

ولى در مـفهـوم واحد ن!ـست و گـرنه تعدّد اسـمـاى االهى عبث خـواهد بود. بنابرا�ن، مـعقـول!ت
اسماء فرع بر اعتبار نسبت است و در نت!جه، مفاه!م اسماء ع!ن هم ن!ستند.١٢

او در فص اسـماعـ!لى فـصـوص احلكم چن!ن آورده: «اعلم ان مـسـمى اللّه احـدىُ بالذات كل
باملعنى»، مـسمـاى االهى از ح!ث ذات، احـدى، بس!ـط و غ!ـرمتكثـر است؛ اما از حـ!ث الوه!ت
(مقـام واحد�ت) داراى نسبت4هاى كـث!ر نامـتناهى چنان4چه واحد (�ك) نسـبت به اعداد و نص\ �ا

ثلث �ا… بودن نسبت4هاى نامحدودى پ!دا مى4كند، پس هم واحد است و هم كل.١٣
وى در �ك جـمع4بـندى نسـبت به اقـوال مــخـتل\ در باب عـ!نـ!ت �ا غـ!ـر�ت اسم بـا مـسـمّى

مى4گو�د:
آنهـا كه به غـ!ـر�ت اسم و مسـمّى قـائل شـده4اند، در واقع نظر به الفـاظ و مفـاه!م
اسـماء (اسـماء اسـمـاء) كرده4اند، آنان كـه به عـ!ن!ت اسم و مـسمى گـرو�ده4اند به

اسماء قد�م كه ع!ن وحدان!ت من جم!ع الوجوه است، نظر داشته4اند.١٤
ابن4عربى نه تـنها ذات را مسـمّى به جم!ع اسـماء و ـ از حـ!ث وجود ـ ع!ن آنهـا مى4داند؛ بلكه
هر اسـمى را ن!ز مـوسوم به جـم!ع اسـماء و مـصداقـاً ع!ن د�گـر اسمـا مى4داند، �عنى هر اسمى ن!ـز
(مبانند ذات) از وجهى ع!ن و از وجـهى غ!ر د�گر اسمـاست و جامع جم!ع حقـا�ق د�گر اسماء.١٥
از ا�ن حلاظ، قاعدهÏ كلى كه عـارف اندلسى، ابن4قسى(مـتوفى٥٤٦هـ4ق. ) ب!ان داشـته: «كل اسم
االهى �تـسـمـى بجـمـ!ع االسـمـاء» مـعنا مـى�4ابد؛ �عنى هر اسم االهى از حــ!ث داللتش بر ذات و
ع!ن!ت4اش با آن به همهÏ اسمـاء د�گر موسوم و مـتص\ است. آنهـا را داراست؛ چرا كه هر اسم از
ح!ث ذات همان مسماست و تنها از ح!ث معنا�ى كه به4خصوص براى آن در نظر گرفته شده جداى

از آن است.١٦

ÊUNł Ë v¼ô« ÈULÝ«

ـ!نى است و از ا�ن جهت هر موجودى عالم، مجمـوعه4اى از اسماى االهى حتقق �افته به4صورت ع
بر ذات حق داللت دارد. اسـماى االهى هم جنبـهÏ فـاعلى پ!ـدا�ش و ظهـور عالـم كثـرات را تأمـ!ن
مى4كنند و هم جنبهÏ قابلى و استعدادى مظاهر را. از آن4جا كـه ذات حق جز با وساطت اسماء ظهور
منى�4ابد، اسماء را مفات!ـح غ!ب (كل!دها �ا مخازن غ!بى عالم در قوس نـزول) گفته4اند؛ همان4طور

كه ابواب �ا راه4هاى وصول به قرب االهى در قوس صعودند.
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براساس همـان ساختار دو گـانه اسماى االهى در حـركت دور شدن از مركـز به سمت تنوع و
تكثر مى4روند (به ظهور رساندن مظاهر در عالم كثرت) و در حركت رجوع به سمت مركز به سوى

ذات واحد ارجاع دارند.
ن!ـاز و افتـقار خلق به حق ن!ـز از طر�ق اسمـاء در مرتبـهÏ اسمـاست؛ �عنى حق در مـرتبهÏ اسما
سـبب حتقق عـالم است نه در مرتبـهÏ ذات (كـه در آن مرتبـه غنى عن العاملـ!ن و بى ارتباط با هر چ!ـز
است) به تعـب!ـر ابن4عربى «براى هر حـقـ!قـتى از حقـا�ق وجودى، اسـمى از اسمـاء وجود دارد كـه
مخـصوص به آن است و آن اسم رب4ّ آن حـق!ـقت است و آن حقـ!قت عـار�ه آن اسم حتت تكل!\ و
ترب!ت آن. به4عـالوه ممكن است در شىء واحـد، وجوه و حـقا�ق مـتـعددى باشـد كه هر وجـهى،
اسمى از اسـماى االهى را طلب منا�د. چنان4كه حـتى در جوهر فرد، حقـا�ق متعددى مـحَقّق است
كـه هر �ك طالب اسـمى است؛ بد�ن صـورت كـه حـقـ!ـقت ا�جـادش طلب اسم «القـادر» است و
احكامش طالب «الـعالـم» و خاص بودنـش طالب «املر�د» و ظهـورش طالب اسم «البـصـ!ـر». ا�ن

وجوه حقا�ق ثانو�ه است كه اطالع بر آنها دشوار است و حتص!ل آنها از راه كش\ دشوارتر.١٧

¡ULÝ« s}Ð jÐ«Ë—

مـ!ان اسـماء روابط گـوناگونى برقـرار است. از آن4جا كـه برخى مظاهر مظهـر چند اسم االهى4اند،
عارفـان عمـدتاً، ارتبـاط اسمـاء با �ك4د�گر و ن!ز تأث!ـر چند اسم در جتلّى آنهـا بر ممكنات را به چند

قسم تقس!م كرده4اند. از آن جمله است:
±UL?�« ÊËUF� Æ¡∫ وقتى اسـمى به4تنها�ى مـنشاء بروز مظهر و خـاص!ـتى كه درخـور غا�ت آن

ـاى د�گر، ا�ن امر اجنام مى4شود؛ چنان كه اسم رازق، است منى4شود، با مدد و دخالت برخى اسم
مظهر�ت خود را با تعاون اسم العل!م، املدبّر و احملصى و… اجنام مى دهد. اسماء كمكى را اعوان

و سدنهÏ آن اسم مى4خوانند.
≥U?L?�« ©Ã«Ëœ“«® `�UM� Æ¡∫ نوع تركـ!ب در مـ!ـان اسـمـاء االهى كـه به تاث!ـر و تأثر اسـمـا از

�ك4د�گر و پ!ـدا�ش مظهرى كـه صورت وحـدانى جامـع آنهاست، مى4اجنـامد؛ به4نحـوى كه مظهـر
حتـقق�4افـتــه واجـد خـاصـ!ـتى سـواى خـاصــ!ت مظهـر هر �ك از دو اسم گـردد؛ چـنان4كـه و�ژگى
مـوجـودى كـه مظهـر دو اسم الـقـادر و القـاهر باشـد با خـاصـ!ت مـوجـود مظـهـر القـادر و الرحـ!م

متفاوتست.١٨
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≤U?L??�« q�U?I� Æ¡∫ عـارفـان اخــتـالفـات، تزاحم4ها و برخــوردهاى تكو�نى �ا تشــر�عى ب!ن

پد�ده4ها را به مـدد نزاع �ا تقـابل �ا تخـاصم اسـمـاء تب!ـ!ن مى4كننـد. البتـه، ا�ن تخـاصم را تخـاصم
ممدوح مى4دانند كه همـه در جهت برقرارى نظام احسن است. ا�ن اخـتالف، حاصل اقتـضاءهاى
ـاى االهى در مظهرطلبى است؛ چنان4كه مقتضـاى دو اسم مح!ى و مم!ت �ا هادى و گوناگون اسم

مضل4ّ و. . متفاوت است.
¥UL�« q{UH� Æ¡∫ برخى از اسماى االهى همانند اسم جواد عظ!م4اند و برخى ن!ز اسم اعظم

(مـانند اللّه). برخى از ح!ث شـمول بـر مظاهر، محـ!طاند (همانـند اسم عل!م) و برخى محُـاط (به
ـتبوع اند (مثل قادر) و برخى تابع (همانند رازق). از ا�ن رو، مانند اسم مح!ى)، برخى از اسماء م
ب!ن مظاهر ا�ن اسـما ن!ـز هم!ن نسـبت4ها محـقق مى4شود، و اخـتالف درجـات اسماء بـه تفاوت در
درجـات مظاهر مى4اجنـامـد و در نهـا�ـت آنچـه مظهـر اسم جـامع �ا اسم اعظم اسـت، مظهـر اعظم

االهى ن!ز هست كه قطب، محددّ و معد*ل عالم به4حساب4آمده و «انسان كامل» نام!ده مى4شود.
ا�ن نظام اسما�ى كه در ضمن آن هر اسم واالتر همهÏ اسماء مادون و پا�!ن4تر را دربرمى4گ!رد،
به نظام عالم مظاهر ن!ز سرا�ت مى�4ابد و هر مظهر اعظمى دربرگ!رندهÏ د�گر مظاهر است و از آن4جا
Ïكـه اسمـاى االهى اسمـاى حسنى هسـتند، نظام عالم مـظاهر ن!ز نظام احـسن است كه ظل4ّ و سـا�ه
Ïواحد�ت حق، نت!جه و ثمره Ïـاست. افزون برا�ن، همان4طور كه ظهور اسـماء در مرحله عالم اسم
ـا�ى بوده است ظهور مظاهر عالم ن!ز به4واسطهÏ محبت اسما�ى و محبّت محبت ذات و محبت اسم

افعالى براى ظهور اسما است، ا�ن مظهرطلبى در مراتب مختل\ را «حركت حبّى» نام!ده4اند.

vzeł ÈULÝ«

عارفـان مظاهر، آثار وافـعال خـداوند را ن!ز به اعـتبـار داللت بر مسـمّى و عالمت و حكا�ـت4گر از
كمـاالت ذات بودن، اسم دانستـه4اند١٩ كـه براى متا�ز آنها از اسـماى بـرخاسـته از صـفات، آنهـا را
«اسـماى جـزئى» مى4نامند كـه بر خالف اسـمـاى كلى ـ كه مـحـدوداند ـ نامتناهـى هستند؛ چرا كـه
ـته باشد، نامحدود است. ابن4عربى در جتلّ!ات االهى و روابطى كه حق تعالى4 مى4تواند با عالم داش
فص ش!ثى فصـوص احلكم مى4گو�د: «اسماى خداوند نامتناهى است. اسـماى او به آثار و افعالى
كه از او صادر مى4شود، شناخته مى4شود و آن آثار و افـعال ن!ز نامتناهى است، هرچند كه اسماء به
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اصول متناهى، �عنى امّهات اسماء باز مى4گردد.»٢٠
فتوحـات4مك�ه ن!ز ضـمن تقس!م اسمـاء به اسماء ُحـسنى (جزئى) و اسماء احـصاء (كلى) از در 
اشرف علوم اهل اللّه را ا�ن دانسته كه اسماء االهى مانند ممكنات، نامتناهى است و هر ممكنى كه
به وص\ خـاصى مــوصـوف است، اسـمى از اسـمـاى االهى مـخـصـوص اسـت كـه با آن از د�گر

ممكنات متا�ز مى�4ابد.٢١
به4عنوان جـمع4بندى بحث اسمـاء االهى و جهـان مى4توان گفت. اسـاساً د�د عارف نسـبت به
ـاطت اسماى االهى و ا�ن نظرگاه، �عنى د�د االهى، مـتفرع عالم نگاهى است از باال. �عنى با وس
ـات عارفان و ن!ز مفاد حد�ث قدسى، چشم و بر وصول به مقام قرب نوافل است كه براساس جترب!
گـوش و قـواى ادراكى و حتـر�كى عـارف، االهى و حـقّـانى مى4شـود؛ از ا�ن4رو در�افت عـارف از
عـالم و تقـسـ!م بندى4ها و مـقـوالت ذهنى و تقط!ـعـات ذهن او از �افـتـه4ها�ش ن!ـز تغـ!ـ!ـر مى�4ابد.
به4عبارت د�گر، نگرش و نگاه براساس علم االسماء و شـهود ظهور و سر�ان اسماء حق در عالم،
باعث مى4شـود كـه تقـسـ!م4بندى4هاى عـرفى �ا رسـمى �ا فلسـفى و كـالمى و… در د�د عـارف رنگ
بازد، و از آن جملـه است تقس!م4بنـدى عالم ممكنات به جـوهر و عرض٢٢ �ا متـحرك و ثابت٢٣ و
ن!ز تـقس!م عـالم به جانـدار و بى4جان �ا گـو�ا و غ!ر گـو�ا،٢٤ ظلمانى و نورانى�٢٥ا خ!ـر و شر٢٦ و

مانند آن.

ÊU�dŽ —œ v¼ô« ÈULÝ« ÈbMÐÅr}�Ið

بنابر آنچـه گفـته شـد در�افتـ!م كه اسم، ذات حق است همـراه با صفـتى و تع!نى خـاص. بنابرا�ن،
اسماء جز به تبع صفات و �ا ظهور و جتلّى آنها �ا لوازم و توابع ا�ن جتلّ!ات تقس!م منى4شوند.

عارفـان، اسماء االهى را از جـهاتى تقسـ!م4بندى كرده4اند كـه گاه با تقسـ!م ف!لسوفـان و عاملان
ـ!م صفات به صفات ثبوتى و سلبى٢٧ و تقس!م صفات ثبوتى به علم كالم مشترك است؛ نظ!ر تقس
حق!قى، اضافى و حقـ!قى همراه با اضافه٢٨ اما در بعضى موارد به4طور و�ژه و به4حسب درجات و
تفاضل اسما �ا به4حلاظ نحوهÏ بروز كماالت �ا مظاهر آنها و �ا نحوهÏ علم به آنها و لوازم و جتل!اتشان

به تقس!ماتى دست �از�ده4اند كه در ا�ن4جا به برخى از آنها اشاره مى4كن!م:
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١. اسماى تنز
هى و تشب�هى

ابن4عـربى در مقـدمـه كتـاب كـشM املعنى عن سـّر اسمـاءاللّه احلـسنى، اسمـاى االهى را به دو
صن\ تقـسـ!م مى4كند: ال\) عَـلَم (اسم خـاص) مانـند اللّه (در زبان عـربى) و ب) صـفت (نعت)

مانند رحمان و كر�م، و قسم دوم را ن!ز به دو صن\ تقس!م مى4كند:
١. قسمى كه بر صفات تنز�ه داللت مى4كند (مختص به خداوند و تعالى او) مانند فرد و واحد؛

٢. قسمى كه از صفات افعال حكا�ت مى4كند، همانند خالق و رازق.

٢. اسم اعظم ـ اركان امهات اسماء

به جهت تفـاضل و درجات اسـماء، �ك اسم اسم اعظم نامـ!ده شده و دو گـروه از اسمـاء ن!ز
به4عنوان ر�شــه و اصل و مـرجع و مـحـ!ط نسـبت به د�ـگر اسـمـاء به4شـمـار مى4آ�ند كـه بـه ترت!ب به

توض!ح آنها مى4پرداز�م:
»�ªrE�« r�«©n اغلب عــارفـان اسم اعظم را اسم الـلّه (حـقـ!ــقت اسم اللّه نه جـنبـهÏ لفظ و

اسم4االسم آن) دانسته4اند. چرا كه اللّه منا�ان4گر مرتبهÏ واحد�ت و جامع همهÏ اسماست. اللّه را اسم
ذات مسمّى به همهÏ اسماء و صفـات دانسته4اند٢٩ (اسم جامع). خواصى كـه بر اسم اعظم مترتب
دانسـتـه4اند مـربوط به شـخصـى است كه (در عـرفـان علمى و قـوس صـعـود) مظهـر�ّت ا�ن اسم را
داراست و درا�ن اسم فـانى گشـته است، ابن4عربـى دو اسم اللّه و رحمـان را جامع تر�ن اسـماء در

سلسلهÏ مراتب شمولى نام4هاى االهى دانسته است.٣٠
«©»—�tF?�—« ÊU∫ اسمـاى چهار گانه را كـه حتت پوشش اسم جامع اللّه و الرحـمان واقع4اند و

همهÏ مظاهر و اشـ!اء را در بردارند، عبـارتند از: االول، االخر، الظاهر و الـباطن.٣١ كاشانى ا�ن
اسماء را سم!ع، بص!ر، قادر و قائل دانسته است.٣٢

l�?�  UN?�«©Ã∫ عـارفان هفت اسم را حتت عنـوان «اصول االسـماء االلهـ!ـه و ائمه سـبعـه،

محـ!ط و مقدم بر د�گر اسـماء دانسته4اند. كـاشانى در اصطالحات الصـوف�ه، ائمه واصـول اسماء را
عبـارت مى4داند از حى، عالـم، مر�د، قادر، سـم!ع، بصـ!ر و مـتكلم٣٣، اما در لطائM االعالم٣٤
به4تبع ابن4عربى در انشـاء اله واثر٣٥ اصـول اساسى اسـمـاء (امهـات) را حى، عـالم، مر�د، قـائل،
ـاس ذات را باطن اسماء، متكلم، سم!ع، بص!ر و قادر، جواد و مقسط دانسته و در جا�ى د�گر اس
ـا را به نام «مفات!ح غ!ب» مى4خواند.٣٦ او مى4گو�د: «اصل همهÏ اسماء قادر به حساب آورده كه آنه
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باطن وحـدت االهى اسـت و اصل اول!ـهÏ آنهـا جتلـى اول است كـه عـبـارتسـت از ظهـور ذات براى
ذات.»٣٧ برخى ن!ـز اسم «حى4ّ» را ام االئمـة و امام ائـمه صـفـات دانستـه و همـه را حتت پوشش آن

دانسته4اند.

٣. اسم مستأثر و غ�ر مستأثر

تقـسـ!م4بندى د�گـرى كـه ابن4عـربى در آثار خـود از جـمله در كـشM املعنى عـن سـرِّ اسـمـاءالله
ـاء االهى برخى (�كى) مستأثر است؛ �عنى تنهـا مختص به احلسنى، آورده چن!ن است كه: از اسم
علم حق است و خلق را بدان راهى نـ!ست. و قـسم د�گر اسـما�ى كـه به بندگـان تعل!م شده و عـام
است و از ا�ن سنخ ن!ـز برخى را به همهÏ مـردم شناسانده4اند؛ مـانند بصـ!ـر، سمـ!ع و… و برخى را

مختص خواص از اول!ا قرار داده4اند، همانند: اسم اعظم.
آن قـسم كه به بـندگان تعلـ!م شده خـود به دو صن\ تقـسـ!م مى4شود: برخـى هم اع!ـان و هم
احكامشان در قالب جتلّ!ات به ظهور رس!ده و برخى د�گر تنهـا احكامشان به ظهور رس!ده اما اع!ان
آنها مـستـأثر و مخـتفى است و مـردم در ارتباط با ا�ن قـسم اخ!ر دو صنـ\4اند: برخى مبدأ جتـل!ات

مزبور را مى4شناسند و مى4دانند كه كدام�4ك از اسماست و برخى د�گر منى4شناسند.٣٨
مى4توان ا�ن تقس!م4بندى را در غالب منودار ا�ن چن!ن خالصه منود:
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٤. اسماى جمال و جالل
ـارت4اند از اسمائى كه از عظمت و كبر�اى حق اسماى جالل، در اصطالح عرفان نظرى، عب
و تَعالىِ او از خلق حكا�ت كنند و باعث خفاى او مى4شوند �ا آن4كـه موجب منع نعمتى �ا كمالى در
خلق4اند؛ نظ!ر مـتكبر، عز�ز، قهّـار، منتقم و در عرفـان عملى بر اسما�ى اطالق مى4شـود كه جتلّى

آنها باعث قبض و ه!بت سالك مى4شود؛ چرا كه بر لط\ و رحمت حق داللت دارند.
اسـماى جـمـال در عـرفان نظرى اسـمـا�ى را گـو�ند كه باعـث ظهور حق و اعطـاى كمـالى از
كـمـاالت و نعـمـتى از نعـمت4ها بر خلق مى4شـوند؛ نظ!ـر رحـ!م، رزاق، لط!\ و… و در عـرفـان
عملى بر اسما�ى اطالق مى4شوند كه جتلى آنها ما�هÏ انس و سرور سالك مى4شود؛ چرا كه بر قهر و
ـابل مزبور در ظاهر است نه در باطن چـرا كه غضب حق داللت مى4كنند.٣٩ اما از د�ـد ابن4عربى تق
در باطن هر جاللى جمـالى نهفته و در باطن هر جمـالى ن!ز جاللى نهفتـه است. وى ا�ن نكته را كه

از عجا�ب اسرار مى4داند چن!ن شرح مى4دهد:
جالل جمال از ا�ن جهت است كه هر جمال، به4خصوص جمال مطلق قهار�تى دارد كه
مجالى براى منا�ش غ!ر باقى منى4گذارد، آن4چنان4كه تابش آفتاب مجالى براى پرتوافكنى
سـتارگـان باقى منى4گذارد. و امـا جمـال جـالل ن!ز بدان سـبب است كه اگـر جالل خـدا
احتـجاب او در پس پردهÏ مظاهر است و مظاهر بر حـسب آن كه مظهـر اسم جمـ!ل4اند و

حاكى از اسماى حُسنى، از ا�ن4رو خود ن!ز جم!ل4اند و به ظهور رسانندهÏ جمال.٤٠
ج!لى در االنسـان الكامل از اسم �ا صـفت كـمـال نام مى4برد كـه مـشتـرك است ب!ن جـمـال و
جالل، �عنى وجهى به جـالل دارد و وجهى به جمال؛ مانند «ربوب!ت» كه از حـ!ث قدرت نشان از

جالل دارد و از ح!ث پرورش عالم نشان از جمال او.٤١

٥. اسم ذات، صفات و افعال

تقس!م4بندى د�گرى كه ابن فنارى از مصباح االنس و ن!ز ق!صرى در شرح فصوص احلكم به تبع
موقـذى و ابن عربى٤٢ مطرح كـرده4اند؛ تقسـ!م اسمـابه اسمـاى ذات، اسمـاى صفـات و اسمـاى
افعال به ا�ن ب!ان كه اگر اسمى نشان دهندهÏ ذات بود، اسم ذات است؛ مانند اللّه، الرب و… و اگر
حكا�ت4گر صفتى و كمالى از ذات باشد، اسم صفت است؛ مانند احلى، الشكور، القوى، و اگر

منا�ان كنندهÏ فعلى از حق باشد، اسم فعل است؛ مانند املبدء، املع!د و الوك!ل.
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هرچند همـهÏ اسـمـاء به4نحـوى منـا�ان4گـر ذات4اند، امـا ا�ن حكا�ت گـاه بـا واسطه است و گـاه
بى4واسطه.٤٣ و البته ممكن است در اسمى چند جهت باهم جمع شود، چنان4كه در اسم رب چن!ن

است، اما به4حسب آن4كه ا�ن اسم كدام جنبه را ب!شترى مى4منا�اند به همان نام خوانده مى4شود.

٦. اسم متصل و منقطع الظهور

اسم فعل را كه در تقس!م4بندى پ!ش!ن به آن اشاره شد، به اعتبار دولت اسماء؛ �عنى نحوهÏ ظهور
و غلبهÏ جتلّى آن بر پد�ده4اى و�ژه �ا در دوره4اى خاص در ظرف عالم، به سه قسم تقس!م كرده4اند:٤٤

»�s}??�dD�« qB?�??� ©n∫ كـه ظهــور آن اسم و دولت آن از ازل تا ابد است (نـه آغـاز دارد و نه

اجنام). دولت چن!ن اسما�ى دائمى است مثل اسماء حاكم بر مجرّدات.
«© �s}�dD�« b�« lDIM∫ كه ظهور آن اول دارد، ولى آخر ندارد.

ا�ن اسماء دولتى حادث دارند اما دائمى مانند اسماء حاكم بر نفوس انسانى.
s}�dD�« lDIM� ©Ã∫ كه ظهور آن هم آغاز دارد و هم اجنام.

دولت ا�ن اسماء موقت است مثل اسماء حاكم بر ماد�ات و اجرام متحرك.

v²šUMýUMF� Ït³Mł “« v¼ô« ÈULÝ«

پ!ش از ا�ن ب!ـان شد كه اسـماى االهى از جـهتى به دو سنخ تـنز�هى و تشبـ!هى تقـس!م مى4شـوند كه
ـترك ب!ن حق و خلق است و بر هر دو اطالق مى4شـود؛ مانند سمـ!ع، متكلم كاربرد سنخ اخـ!ر مش
و… . ا�ن اسمـاء را «اسماء اخـبارى» هم گفـته4اند. كه در كـتاب االهى ذكر شـده. هم4چن!ن است

صفاتى مانند ذوال!د �ا ذوالوجه بودن حق.
حـال، با�د د�د به4حلـاظ معناشناخـتى و از د�د عـارفـان، مجـوّز به كـاربردن صفـات تشـب!ـهى
چ!ست؟ به4عبارت د�گر آ�ا ا�ن4گونه اسماء صرفاً مشترك لفظى (ب!ن حق و خلق)اند �ا نوعى مجاز
و �ا مـشتـرك مـعنوى به4حـساب مـى4آ�ند؟ افزون4برا�ـن، آ�ا رو�كرد عارفـان به صـفـات حق تنز�هى

است �ا تشب!هى و �ا به سنخ سومى گرا�ش دارند؟
ق!ـصرى در ا�ن زمـ!نه در شرح فـصوص احلكم مى4گـو�د: «تكون اطالقهـا عل!هـا و على الذات
باالشتـراك املعنوى على سبـ!ل التشك!ك»٤٥ اسناد و حمل ا�ن4گـونه اوصاف بر ممكنات و بر ذات
حق به4نحو اشـتراك معنوى ـ اما به شـ!وهÏ تشك!ك و حمل به درجات ـ است. توضـ!ح آن4كه حمل
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صـفات مـزبور به حق نـه به اشتـراك لفظى نسـبت به همـ!ن صـفـات در ممكنات است و نه به نحـو
تواطى (اشتراك معنوى با همسانى در حمل و اطالق) بلكه به4نحو تشك!ك (اشتراك معنوى همراه
با درجات متفاوت صدق) است. ازا�ن4رو، حمل علم و عل!م بر خداوند به4حلاظ معنا�ى با علم در
ممكنات مـشـترك است، هرچـند علم در مرتـبه4اى َعـرَض است و در مـرتبه4اى جـوهر، در جـا�ى
ممكن است در مرتبه4اى ع!ن ذات واجب بلكه در موضعى حـق!قى است و در موضعى مجاز و ا�ن

درجات تشك!كى با وحدت معنا�ى علم به معنى آگاهى در مقابل جهل تنافى ندارد.٤٦
ا�ن مسـئله را ابن عربى از حُ!ث وجودى و مـعنا�ى حتت عنوان جمع تنز�ه و تشبـ!ه دربارهÏ حق
مـتـعال مطرح مـى4كند. از د�د او همـان4طور كه تـشبـ!ـه، مـقّ!ـد سـاخنت ذات حق است و برقـرارى
شبـاهت ب!ن او و مادّ�ات تنز�ه ن!ـز به نوعى د�گر، تق!ـ!د ذات اوست و تشـب!ه وى به مـجرّدات٤٧،
حـال آن4كـه حق مـتـعـالى هم از تشـبـ!ـه تـشـبـ!ـه4كنندگـان برتر است و هم از تنز�ـه منزهان. او نه در
قالب4هاى تنگ مـادّى مى4گنجد و نه از آنها بـه4دور و بر كنار است تا در قالب مجـردات بگنجد، در
ع!ن حال هم خداوند منزه است و هم مشبّه؛ �عنى او به4حلاظ فعل (وجود منبسط) در همهÏ قالب4ها

ظاهر مى4شود. در ع!ن حال كه ذاتاً (بلحاظ ذات) مق!د به ه!چ4كدام ن!ست.

¡ULÝ« X}H}�uð

ابن عربى در موارد كث!رى به توق!فى بودن اسـماء اللّه تصر�ح و حتّى در ا�ن4باره ادعاى اجماع كرده
است چنان4كـه در برخى از آثارش نه تنهـا اطالق اسمـا�ى همـچون: مـاكـر، خادع، ناسى و مـانند
آن4كـه در عُرف زشت و ناپـسند مى4منا�د، را بر خـداوند جا�ز منـى4داند (كه از آ�اتى كـه به4نحـوى ا�ن
الفاظ دربارهÏ خداوند به كار برده شـده اسمى مشتق كن!م)؛ بلكه از اطالق اسمـا�ى هم كه در عرف

ن!كو شمرده شده ولى در شرع وارد نشده باشد ن!ز بر حذر مى4دارد.
او در كـتاب الـقصـد گـو�د: «ال�جوز لـنا ان نسمّى الّلـه تعالى اال مبا سـمّى به نفـسـه على السنة
رسله»٤٨ او در باب ١٧٧ فتوحات4مك�ه ن!ز گو�د: «براى اهل ادب با خداوند، براى آنان كه ادب را
در پ!ـشگاه االهى مراعـات مى4كنند، جـا�ز ن!سـت كه اسـمى را هرچند آن اسم َحـسَن باشد به نحـو
اشتقاق به او نسب دهند.»٤٩ در جا�ى د�گر ن!ز مى4گو�د: اسماء اللّه توقـ!فى و محدود و محصور
است كه آنها را هزار و �ك �ا نود و نه اسم دانسته4اند، البـته ا�ن حصر و حتد�د دربارهÏ كل!ات اسماء

است نه جزئ!ات اسماء كه خارج از حد و حصراند.٥٠
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v¼ô« ÈULÝ« UÐ ÊU�½« tDÐ«—

جداى از ارتباط وجـودى و تكو�نى همهÏ ممكنات و مظاهر با اسـماء و اقتـفار ذاتى كه همـه چ!ز در
ناحـ!ـهÏ ذات، صـفت و فـعـل به اسـمـاء االهى دارد و ازآن به «تعـلق عـام» به اسـمـاء االهى تعــبـ!ـر
مى4شـود، براى انسـان، به4عنوان مظهـر و�ژهÏ اسـمـاى االهى، سه نوع ارتبـاط خـاص با هر اسـمى

تعر�\ شده است كه به ترت!ب عبارت از: تعلق، حتقق و تخلّق.
ابن4عربى در مـقدمهÏ كتاب كشM املعنى عـن سّر اسمـاء اللّه احلُسنى مى4گو�د: «عبـد نسبت به
اسـماء حق مـتعـال سه گـونه ارتبـاط دارد: تعلق، حتقّق و تخلّق؛ تـعلّق عبـارتست از افتـقار عـام و
ـه آن اسماء بر ذات داللت دارند و حتقق؛ شناخت معانى احت!اج مطلق تو به آن اسماء از آن ح!ث ك
آن اسـمـاء است در مـورد حق و در مـورد خـود تـو و تخلّق؛ آنست كـه آنچـه مـتناسـب با توست به

خودت نسبت دهى و آنچه ال�ق شأن خداى سبحان است به او.٥١
مقصود از تعلّق در كـالم ابن عربى به قر�نهÏ لفظ خطاب (افتقارك) تعـلق خاص است كه مربوط به
انسان است و كاشانى آن را چن!ن تعر�\ كرده: «تعلق خاص به اسماء االهى، �عنى معرفت عبد نسبت
به احت!اج و افـتقارش به همهÏ اسماء االهى به4گونه4اى كه آثار آن اسـماء را در خو�ش بطلبد و متناسب هر

آنچه بر حسب اسمى در او ظهور �ابد، علمى مانند شكر، جزا، عذر �ا غ!ر آن داشته باشد.٥٢
Mمـذكور در ذ�ل هر �ـك از ٩٩ اسم االهى در كتـاب كـش Ïتوضـ!حـى كه از سـه واژه Ïبه قر�نه
املعنى عن سـّر اسماء اللّه احلُـسنى آمده مـى4توان گفت كـه: تعلق عبـارتست از ربط وجودى عـام �ا
خـاص انسان4ها با اسم. �عنى جنبـهÏ وجودى و ظهـورى ا�ن اسم در انسـان به وجه عام �ـا در انسان
خـاصى كه مى4خـواهد آن اسم رادر خـود جلوه4گر كند. امـا حتـقق عبـارت است از كـمال �ا مـعناى
كمالى كه به واسطهÏ آن معنا حق تعالى4 به ا�ن اسم خـوانده مى4شود، �عنى جنبهÏ وجودى ا�ن اسم �ا
صـفت در حق تعـالى. و تخلق، عـبـارت است از آثار و احـوال �ا شـ!ـوهÏ وص\ به مظهـر�ت اسم
خاص در انسـان4ها�ى كه مظهـر �ا عبـد آن اسم خاص گشـته4اند تا از آن حـ!ث، به بارى4تعالى تشـبّه
ـثال، در مورد اسم «لط!\» چن!ن آورده است: «تعلق به اسم لط!\ عـبارتست از بجو�ند. براى م
افتـقار تو به خداى سبـحان در ا�ن4كه تو را بر نعـمت4هاى پنهان مطلع كند تا او را سپـاس گو�ى و از
ـاه سازد تا هش!ار باشى و اما حتقق آن اسـم؛ لط!\ (به عنوان اسم خداوند) همان مكر نهان خود آگ
است كـه در ذات خود از درك مـدرك4ها خفـى و نهان است و در فـعل خود نـ!ز از ا�ن4كـه مشـاهده
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شود پنهان مى4ماند و به4عالوه كمك4ها را از راههاى نامعلوم به محتاجان مى4رساند. و اما تخلق به
ا�ن اسم، آن است كـه عبد در مـرحلهÏ ذكر نفـسى (مخـفى) و عبـادت پنهان حـتى از خو�ش مـخفى
مباند، چه رسد به غ!ر خـود و ن!ز بكوشد (به مانند خداوند) مصلحت حـاجت4مندان را بدون شناخته

شدن خو�ش به آنها برساند.٥٣

U¼ÅXýu½ÅvÄ 

١. مقدمه شرح فصوص احلكم ق�صرى، قم، انتشارات ب!دار، ١٣٦٣، ص ١٣.
٢. فصوص احلكم، تهران، انتشارات الزهرا، ١٣٦٦، ص ١٠٤ ـ ١٠٥.

٣. فتوحات4مك�ه (طبع عثمانى �ح!ى) ج ١، ص ١٩١.
٤. كـشM املعنى عن سـر اسمـاء اللّه احلـسنى، قم، بخـشا�ش، ١٤١٩، ص ٢٧: «و النسب ال تعـقل للموصـوف
باالحد�ة من جـم!ع الوجـوه.» او اسماء مـختل\ را به نسـبت4ها ارجاع مى4دهد و نسـبت4ها را ن!ز حقـا�ق معـقوله

مى4داند نه واقع!اتى ع!نى؛ «امور عدم!ه حقا�ق معقولة غ!ر وجود�ة» (فتوحات مك�ه، ج ٢، ص ٥١٦)
٥. فتوحات4مكّ�ه، ج ١٠، (طبع عثمان �ح!ى)، ص ٢٠٧.

٦. كشM املعنى عن سر اسماءالله احلسنى، ص ٢٧.
٧. فتوحات مك�ه، ج ١، ص ٤٢. وى سپس در نقد قول اشعرى كه مى4گو�د «صفات او نه اوست و نه غ!ر» او آن4را
كــالمى در غـا�ت بُعــد مى4داند چرا كــه ا�ن قــول بى4ترد�د به اثبــات امـرى زائـد بر ذات داللت دارد و در انتـهــا
مى4افزا�ـد: «تعدد تعلقـات، رخنه4اى در وحدان!ت ذات او ا�جـاد منى4كند چنان4كه كـثرت صـفاِت ذاتِى مـوصوف

دل!ل تعدد آن موصوف ن!ست.
٨. شرح فصوص احلكم، ص ١٢ و ١٣. ق!صـرى به تبع ابن4عربى، در فص نخست فصوص احلكم، مى4گو�د: فهى

موجودة فى العقل معدومة فى الع!ن و لها االمر و احلكم ف!ما له الوجود الع!نى.
٩. فتوحات4مك�ه، ج ١، ص ١٦٣. ابن4عربى در مواردى به4شدت بر اشاعره در باب امور زائد بر ذات خرده گرفته و

ا�شان را سرگردان، ح!ران و نادان خوانده است. (همان، ج ٤، ص ١٠٢).
١٠. كاشـانى در لطائM االعـالم، تهـران، مـ!راث مكتـوب، ١٣٧٩. در ا�ن4باره مى4گـو�د: هر اسم االهى ظـهور وجـود
است كه عبارت است از ع!ن ذات اما نه ذات من ح!ث هوهو (مقام ال بشرط و �ا احد�ت) بلكه از ح!ث تع!ن خاص
به صفتى و�ژه مـثل ح!ات، بنابرا�ن در اسم حى4ّ به حلاظ ع!نى وجـودى غ!ر ذات است و به حلاظ تع!ن خاص مـتما�ز

از آن پس مى4توان گفت اسم ع!ن مسمّى است و �ا غ!ر مسمّى هر دو موجّه است (لطائM االعالم، ص ٩١).
فتوحات4مك�ه، ج ٣، ص ٣١٠. هم4چن!ن نك: همان، ج ١، ص ١٨٥. ج ٢، ص ٣٩٢ و ج ٣، ص ٤٣٠ و  .١١
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ن!ز فصوص احلكم (فص4ّ نوحى).
١٢. فتوحات4مك�ه، ج ٤، ص ٤٢.

١٣. فصوص احلكم، ص ٩٠.
١٤. كشM املعنى عن سر اسماءالله احلسنى، ص ٢٦ تا ٢٨.

١٥. فتوحات4مك�ه، ج ١، ص ١٠١.
١٦. فصوص احلكم، ص ٧٩ ـ ٨٠.

١٧. فتوحات4مك�ه، ج ١، ص ٩٩ و ١٠٠.
١٨. شرح فصوص4احلكم ق�صرى ص ٤٧٧ ـ ٤٨٠.

١٩. كاشانى در لطائM االعالم، ص ٩٠، مى4گو�د: «گاه اسم را به4كار مى4برند و از آن هر حقـ!قت از حقا�ق عالم را
از ح!ث استعداد و قابل!تش نسبت به اضافه با وجود مطلق اراده مى4كنند كه ا�ن موارد را اسماى جزئ!ه مى4نامند.

٢٠. فصوص احلكم، ص ٢٦.
٢١. فتوحات4مك�ه، ج ١، ص ٤٣١.

٢٢. از د�دگـاه عـارفان حق جـوهر عـالم و ثابت است و مـا سـوى اللّه اعراض4انـد و در مَعـرض تغـ!!ـر و حتـول نك:
فصوص احلكم ص ١٢٥ ـ ١٢٦.

٢٣. از د�د عـارف، مــاسـوى اللّه ـ اعـم از مـجـرّد و مــادى ـ در نوعى حـركت و خلـق جـد�د به4سـر مـى4برند. نك:
فتوحات4مك�ه، ج ٣ (طبع عثمان �ح!ى)، ص ٥١.

٢٤. عـارفان همـهÏ هسـتى را حى4ّ دانسـته و سـر�ان حـ!ـات و تسبـ!ح االهى را در همـهÏ مظاهر شـهود كـرده4اند. نك:
فتوحات4مك�ه، ج ٣ (طبع عثمان �ح!ى)، ص ٣٤٥ و ن!ز فصوص احلكم، ص ١٧٠.

٢٥. بر خـالف شـ!خ اشـراق كـه اجـسـام را ظلمـانى دانسـتـه و ارواح و مـافـوق آن4را نورانى، عـارف نور االهى را در
سرتاسر عالم جلوه4گر مى4ب!ند.

٢٦. آنچه حك!م با علم حصولى بدان مى4رسـد كه الشرفى الوجد و عارف بع!ن التع!ن خـ!ر�ت و نظام احسن عالم را
از آن ح!ث كه ظل اسماى حسناى االهى است مى�4ابد. نك: فصوص احلكم فص4ّ ا�وبى، ص ١٧٢.

٢٧. مقدمه شرح فصوص احلكم ق�صرى، ص ١٣. ممكن است به ذهن ب!ا�د كه ا�ن همان تقـس!م4بندى ف!لسوفان است
كه صفات خدا را عمدتاً به صفات سلبى و صفـات فعل (اضافى) باز مى4گردانند، اما ابن عربى، ف!لسوفان را اهل
تنز�ه محض و علم ا�شان به خداوند را صرفاً سلبى مى4داند كه از حالوت علم ا�جابى و ذوقى بى4بهره4اند، چرا كه

محدودهÏ عقل ب!ش از ا�ن ن!ست كه تا آستان حق!قت پ!ش رود، امّا رؤ�تى از نفس حق!قت و جتل!ات آن ندارد.
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٢٩. كاشانى، لطائM االعالم، ص ٩٨.
٣٠. فصوص احلكم، ص ١١٩، مقدمه شرح فصوص احلكم ق�صرى، ص ١٤.

٣١. ق!صرى، شرح فصوص احلكم، ص ١٤ و ١٥.
٣٢. لطائM االعالم، ص ٩٨.

٣٣. اصطالحات الصوف�ه، ص ٣٣ و ن!ز نك: فرغانى، مشارق الدرارى، ص ٢٩ ـ٣٠.
٣٤. لطائM االعالم، ص ٢٤٨ و ٢٩٨.

٣٥. انشاء اله واثر، ص ٣٣ ـ ٣٤.
٣٦. لطائM االعالم، ص ٩١ و مقدمه شرح فصوص احلكم، ص ١٤.

٣٧. همان.
٣٨. كشM املعنى عن سر اسماء الله احلسنى، ص ٢٤ ـ ٢٧.

٣٩. ج!لى، االنسان الكامل، ص ٨٩ـ٩٣ و مقدمه شرح فصوص احلكم ق�صرى، ص ١٣.
٤٠. «كتاب اجلالل و اجلمال»، مندرج در رسائل ابن العربى، ص ١ ـ٥.

٤١. االنسان الكامل، ج ١، ص ٨٩ و ٩٣.
٤٢. فتوحات4مك�ه، ج ٢، ص ٣٠٣.

٤٣. مقدمه شرح فصوص4احلكم ق�صرى، ص ١٤؛ مصباح االنس، ص ١١٣.
٤٤. مقدمه شرح فصوص احلكم ق�صرى، ص ١٥ و ١٦.

٤٥. مقدمه شرح فصوص احلكم، ص ١٢.
٤٦. او مبنـاى وجودى نظر خود را ا�ـن نكته مى4داند كـه مق!ـد (براى4مثـال، علم انسان) عـبارتست از مطلق (عـلم كه
مطلق آن مـر�د و… حق است) به اضـافه، تعـ!ن و تقـ!دى خـاص، از ا�ن4رو متـعـ!ن، مرتبـهÏ نازلهÏ مطلق است و

جلوهÏ همان مطلق (شرح فصوص احلكم، ص ١٣)
٤٧. فصوص احلكم، ص ٦٧.

٤٨. به نقل از ال�واق�ت، شعرانى، ج ١، ص ٨٢.
٤٩. فتوحات4مك�ه، ج ٢، ص ٣٠٠ ـ ٣٠١.

٥٠. ال�واق�ت، همان، ص ٨٢.
٥١. كشM املعنى عن سرّ اسماء اللّه احلُسنى، ص ٢٦.

٥٢. لطائM االعالم، ص ١٦٢ و ١٧٥.
٥٣. كشM املعنى عن سرّ اسماء اللّه احلُسنى، ص ٨٥.


