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Abstract 

This article aims at investigating the Divine Names and their relation with fundamental 

principles of Ibn 'Arabi's philosophy of unity of existence (waḥdat al-wujūd). To do 

so, the primary texts, written by Ibn 'Arabi and the secondary texts interpreting his 

works were meticulously studied. The analysis of the content of the fore-mentioned 

sources revealed that there is an existential relation between fundamental principles of 

Ibn 'Arabi's philosophy of unity of existence (waḥdat al-wujūd) and the Divine Names. 

In other words, the concepts of manifestation, mercy, and creation from God are 

actualized through Divine Names. Moreover, based on the findings of this research, in 

Ibn 'Arabi's perspective, the Divine Names are countless and graded. The most exalted 

Divine Name is "Allah" which is one, just like the Divine Essence. The most 

significant and greatest names are derived from "Allah". The names derived from 

Allah are in the inferior existential level than Allah and as agents (Sadaneh) make the 

creation of material world possible. From another angel, all Divine Names are 

gathered in perfect man and man is considered as a mirror in which Divine names are 

reflected. In this article, each of these mystical and existential concepts is thoroughly 

explained and the relation between each concept and the Divine Names is illustrated.            
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God; fixed prominent; Divine Names; manifestation; mercy; creation.  
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مراتب اسمای االهی و ارتباط آنها با اصول و مبانی فلسفه 
 عربیوحدت وجودی ابن

 *مرادیانمحمودرضا 

 [22/47/2937ترفیخ پذیرش:  19/21/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

هد  این پژوهش برفسی اسمری االهی و افتبرط آنهر بر مبرنی و اص ول بنی ردین فلس فه  
عرب ی نگرش ته منیوف، منربع دست اول که به قلم ابنعربی است. بدینودد  وجودی ابن

دق ت برفس ی ش د. تحلی ل شرح و بس ط ک رده ب هو منربع دست دوم که آبرف وی فا  شده
عرب ی ب ر محتوای منربع یردشده نشرن داد که مفرهیم بنیردی فلسفه ود د  وج ودی اب ن

و « فدم ت»، «تجلّ ی»اسمری االهی افتب رط وج ودی دافد. ب ه عب رف  دیگ ر، مف رهیم 
ش ود. همچن ین، ب ر یما  جرن  درر  دق ا  طریق اسمری االهی محقَّ ق « آفرینش»
ان د. ش مرف و ذومرات  عرب ی ب یهری این پژوهش، اسمری االهی ا  نیر اب نسرس یرفتها

هر ، امرمرن « اّلل »واالترین اسِم االهی  است که همچون ذا  درر  دق وادد است. امَّ
ص ردف « اّلل »ش وند. اس مری االه ی ک ه ا  اس م یمصردف « اّلل »و پیشوایرن اسمر ا  اسم 

برع ث خل ق ع رلَم « َسَدنه»ری دافند و به عنوان کرفگزافان یر شوند مرتبه وجودی فروتیم
شوند. ا  طرفی، همه اسمری االهی یکجر دف انسرن کرمل مستجمع است و انسرن یممردی 

دهد. دف این مقرله ه ر یمیرفته است که اسمری االهی فا به صوف  کرمل نشرن آینه صیقل
ده یم و افتب رط ج وهری ه ر ل شرح م یتفصییک ا  این مفرهیم عرفرنی و وجودی فا به

 کنیم.یممفهوم فا بر اسمری االهی مطرح 
 

عربی، فلسفه ودد  وج ود، در ر  د ق، اعی رن بربت ه، الدین ابنییمح ها:کلیدواژه
 .اسمری االهی، تجلّی، فدمت، آفرینش
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 مقدمه

 فوسفه وحد  ومود بر وحد  میان خالق و مخووق استوار اس ، بدین معدا که خرالق 
و مخووق از همدیگر مدا نیستدد. ال ته این یعدی همه مهان و اشریایی کره در آن اسر     

. بره  (741: 7181)نصار   « حقیق  آنهرا چیرتی مرت حقیقر  او نیسر      »خدا نیس ، بوکه 
رود. ن ار  دیگر، خوق همان حق اس  و نالم ومود تجوّی حتر  حق به شرمار مری  

ور و تجوّی ذا  حتر  حق اس  و هرر  های گوناگونش ظهمهان هستی با تمام مووه
شود حقیقتری واحرد اسر .    های متعدد و متکار دیده میآنچه در نالم ومود به صور 

همه چیت یکی اس  ... و ... همه چیت خدا »ماح ل کالم ایدکه در فوسفه وحد  ومود 
 . (10-21: 7128)استی:  « اس 

رف برترگ اسرالمی و واضر     نربی، به ندوان فیوسوف برمسته و ناالدین ابنمحیی
؛ یثربا،   214: 7112؛ غعا،   781: 7111)کفکافی،   گذار فوسفه وحد  ومرودی  حقیقی و بدیان

فرصّ حکمر  قدوسری    »تح  ندوان  ف وص الحکم، در ف ل چهارم کتاب (12: 7181
و نین یکی اس  از مجموع در مجموع. پس ومود کارر   »گوید: می« در کومه ادریسی

باشد. هیچ مت نین نیسر   ها اس  که امور ندمی میا همان نس  در اسما اس  و اسم
. در واق ، ایرن وحرد  در مقابرل کارر      (418: 7182عربا،   )اب « که آن همان ذا  اس 

نیس ، بوکه وحدتی اس  که کار  در آن مای گرفته و نهان شده اس . هرر آنچره در   
نیس . ذا  حترر   نالم کار  به صور  مم  ومود دارد، واحد اس  و یکی بیش 

شرود اسرما و   حق واحد اس  و آنچه بانث کار  اس  و به صور  ممر  دیرده مری   
صفا  حتر  حق اس  که بانث رنگارنگی، کارر  و تدروع در مهران خرارج شرده      

فرصّ حکمر    »، در براب  ف وص الحکم نربی در مای دیگر در ف ل شعماس . ابن
در نفرس خرود، ترو مرام  همره       ای آفریددرده اشریا  »گویرد:  مری « حقی در کومه اسحاق

آفریدی که در تو هستدد. ترو تدگری و   مدتها را در خود میآفریدگان  هستی. آفریدگان بی
. ج ق این بدد، حترر  حرق تمرامی مومرودا  نرالَم را بره       (111: 7182)هنو  « فراخی

صور  مم  در خود آفریده و مای داده اس . او مومودی اس  که واحد اسر ، امرا   

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 مذاهب اسالمی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 211

برودن حترر    جوّی و ظهور، هیچ مومودی خارج از احاجه او نیس  و فرراخ در مقام ت
حق نیت به همین معدا اس . از جرفی، حتر  حق تدگ اس ، بدین معدا کره او واحرد   

 اس  و هیچ چیت و هیچ کس مال او مقام احدی  ندارد.
برانگیت این اس  که هرچدد صدور کایر از واحد محا  اس ، ایرن  اکدون، نکته بحث

گیررد؟ از  کار  و صُوَر گوناگون که در نالَم تجوّی یافته اسر  از کجرا سرچعرمه مری    
اهداف مهم این نوشتار آن اس  که رمرت و راز ایرن تجوّری و صردور کایرر از واحرد را       

آید آن نربی برمیدریابیم و حوقه واسط را پیدا کدیم. آنچه از فوسفه وحد  ومودی ابن
حق و نرالم کایرر کره تجوّری و آفرریدش را ممکرن       اس  که حوقه واسط میان حتر  

کدد، اسمای االهی اس . اسمای االهی از یک سو با حتر  حق به ندروان واحرد و   می
از سوی دیگر با نالم کار  و مهان مادی به ندوان کایر ارت اط ومودی دارنرد. از ایرن   

نعرای  کدد و بانرث صردور رحمر  االهری و ا    مدظر ومودی، آنچه تجوّی را ممکن می
شود اسمای او اسر  و م رانی و مفراهیم کویردی و بدیرادین فوسرفه وحرد         ومود می

نربی همچرون حترر  حرق معورق، رحمر  و تجوّری االهری، آفرریدش،         ومودی ابن
مامعیّ  انسان، صفا  و انیان ثابته و نالم ظهور یا مخووقا  با اسمای االهری ارت راط   

ح ایرن مفراهیم کویردی و ومرودی و     کدد. هدف اصوی این پژوهش شرومودی پیدا می
یرابی  نحوه ارت اط هر یک از آنها با اسمای االهی و بررسی مراتب آنها اس . برای دس 

نربری  هرای ابرن  شرده فروق، کتراب   های معررح به اهداف این تحقیق و پاسخ به پرسش
را، که در آنها سخن از اسرمای   الحکم، فتوحا  مکی  و االنعاء الدوایر ف وصهمچون 

الهی به میان آمده اس  به ندوان مداب  دس  اوّ ، و کترب و مقراالتی را کره بره شررح      ا
نربی پرداخته اسر ، بره ندروان مدراب  دسر  دوم، بررسری       فوسفه وحد  ومودی ابن

 ایم.کرده
ای از نربری، شرامل مجمونره   ، اثرر ارزنرده ابرن   الحکم ف وصاز باب نمونه، کتاب 

ام ر نس   داده شده و حکم  مرت ط با هر پیرام ر را  ها اس  که هر کدام به یک پیفصّ
. خرودِ کومره   (17: 7182)مفتافح   معابق اندیعه وحد  ومودی خرود شررح داده اسر     
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نیرت  « کومره »اسر  و مدظرور از   « کومره »به معدای نگین اسر  ولری اسرتعاره از    « فصّ»
گرردد.  براز مری  اند و کومه هر پیام ر و ن ی به حکم  مخ وص آن پیام ر و ن ی پیام ران

برا ن رار    « خع ر  الکتراب  »تح  ندوان نربی  الحکم ف وصمموه اوّ  مقدمه کتاب 
کددرده  سرذاس خردای را نراز    »بره معدرای   « الحمد هلل مُدَتِّ ِ الحِکَم نَوری قُوروب الکِوَرم   »

نیت دالل  برر همرین حقیقر  دارد کره پیرام ران کومراتی       « های کوما ها بر د حکم 
برای هر کدام از آنها مقدّر داشته و حکمر  و دانرایی را برر د      هستدد که حتر  حق

. محمدنوی موحد و صمد موحد در توضیح اولرین  (271: 7182عرب،  )اب آنان فرو فرستاد 
 نویسدد:  می« خع   الکتاب»مومه 

به معدای « کومه»به معدای گفتار و « کالم»اس . « کومه»مم  « کوما »و « کَوِم»
در قرآن آمرده اسر . در   « کوما »و « کَوِم»ر هر دو صور ِ سخن و مم  آن د

یراد شرده اسر . در    « کومره خردا  »چدد آیه نیت از حتر  نیسی دع( به ندوان 
تع یری اس  از روحانیر  شرخص ن ری، و موضروع     « کومه»نربی اصعالح ابن

)موحا و موحا  های مدسوب به ان یا اس  شرح حکم ف وص ]الحِکَم[ کتاب 

7182 :711) . 

هم کتابی فوسفی و  الحکمف وص توان چدین نتیجه گرف  که از گفتارهای فوق می
تأکیرد خراص دارد و   « کومه»شداختی. چون به تع یری بر نرفانی اس  و هم کتابی زبان

دهد. اسمای االهی، که محور اصوی این مقالره  آن را م دای فوسفه وحد  ومود قرار می
اند. در واق ، تجوّری  واسط میان حتر  حق و مخووقا اس ، بر کوما  اشاره دارد که 

شود و هر کومره  ذا  اَنمی و نهان حتر  حق از جریق اسما و کوما  االهی میسر می
خالق شیء خاصی اس  که در ادامه، در حد وسر  و بتران  نومری و فهرم و ادراک     

 خود، درباره خود اسمای االهی و مراتب آنها بیعتر سخن خواهیم گف .
، دو اثرر ارزنرده دیگرر    فتوحرا  مکیر  و االنعراء الردوایر     ای معابه، کتراب گونهبه 

د. در گوینربی، از اسمای االهی و نقش ومرودی ایرن اسرما در آفرریدش سرخن مری      ابن
تررین  برترگ »نویسرد ایرن کتراب    می فتوحا  مکی خواموی در مقدمه ترممه خود از 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 مذاهب اسالمی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 212

که در ت وف پدید آمده و ترألیف   ترین کتابی اس ترین و مام ت دیف او و نیت بترگ
گردیده اس ، و انسان را باور نیس  که دس  روزگار همانددش را بیاورد ... این کتراب  

وری تمرام از  خالصه معارف ت وف و آرای صوفیان و متفکران اسالمی اس ، ولی بهره
« آن، موقوف افراد متخ ص و خرّیتان این فن و کاوشرگران در حقرایق ت روف اسر     

حجم و مخت رر اسر    کتابی کم االنعاء الدوایر نیت. (21-22: 7111عرب،  وی  در: اب )مواج
نربری  دهد. از جرف دیگرر، ابرن  اخت ار ماهی  و مراتب اسمای االهی را شرح میکه به

باب و شش قسم ت دیف کرده و هرر قسرم در چدردین براب      614را در فتوحا  مکی  
در براب حرروف و   « معرارف »دروان کوری   نوشته شده اس . باب یک تا چهرار تحر  ن  

اسمای االهی اس . ما در این پژوهش فقط اسرمای االهری و مراترب ومرودی آنهرا در      
کدریم و در براب حرروف و م رانی ومرودی آنهرا سرخدی        نربی را بررسی مری آرای ابن

نخواهیم گف . برای پیع رد اهداف مقاله، ابتدا درباره حتر  حق، که م ردر رحمر    
گوییم و سرذس ارت راجش را برا اسرمای االهری شررح       ش اس ، سخن میمعوق و آفرید

 دهیم.می

 حضرت حق و ارتباطش با اسمای االهی

حتر  حق یا، به تع یر کاشانی، حتر  اوّ  در مقام اجالق قرار دارد، به این معدا کره  
نیرافتدی اسر .   آید. بدرابراین، او دسر   حتر  حق ناشداختدی اس  و به ادراک درنمی

. ایتوتسو درباره مقام اجرالق  (12: 7182)کفشفن،  اری از هر صف  و کیفیتی اس  چون ن
 نویسد:  حتر  حق می

هرا اسر ،   ترین نرامعیّن مدقو  اس  که حق به این مفهوم انکرالدکرا  یا نامعیّن
زیرا که هیچ کیفیتی ندارد و با هیچ چیت غیر از خود نس   ندارد. از آنجا که او 

و غیرمتحدد اس ، معوقاب غیرقابل شداخ  اسر . لرذا، ن رار     معوقاب غیرمتعین 
 . (21-22: 7112)ایدوتسو  ها اس  ترین ناشداختهانکرالدکرا  به معدای ناشداخته
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گوید حتر  حق ورای هر تعیّن، تعخص و تمرایتی اسر . بدرابراین،    ن ر نیت می
ر حالر  یگرانگی   شود. ددر سعح نخستین تعیّن ذاتی خویش دارای اسما و صفا  می»

معوق، خدا برتر از همه صفا  اس ، و به همرین مهر ، ایرن مرت ره، مرت ره یگرانگی       
. از ن ارا  فوق (710: 7181)نصر  « شودناپذیر و بدون شرط، یا احدی ، نامیده میتقسیم

ماند و کُده و ذاترش را  آید که حتر  حق در مقام اجالق تا ابد ناشداخته میچدین برمی
شداخ  مگر از راه تجوّی او در اسما و صفا . پس بررای شداسرایی حترر     توان نمی

نربی، خردا گدجری نهران اسر  دکدرتاب      حق باید اسما و صفاتش را بعداسیم. از نظر ابن
کدرد. در واقر ،   مخفیاب( و برای ایدکه آشکار شود خود را در اسما و صفاتش متجوّی مری 

حرق معورق   »دد. به تع یرر ایتوتسرو،   کحتر  حق در اسمای االهی و صفاتش نتو  می
ناشدنی اس  و حتی با کعف و ذوق هم همچدان بره صرور  معمرایی غراما     شداخته

« شردنی اسر   باقی خواهد ماند. در شرایط نادی، حق تدها از راه تجوّری ذاتری شرداخته   
و تجوّی حتر  حق در اسمای االهی اس . نفیفی در شررح فرصّ    (17: 7112)ایدوتسو  

دربراره تجوّری   « فصّ حکم  االهری در کومره آدمری   »تح  ندوان  الحکمف وص اوّ  
 نویسد:  اسمای االهی از سرچعمه حتر  حق می

معیّ  حق این بود که انیان ثابته اسمای خود را ب یدد. یعدی تعیّدا  ایرن اسرما   
خواسر  نرین خرود را    توان گف  کره او مری  را در ومود خارمی بدگرد و می

او مت ذا  متّ ف به اسمایش نیس . پس ظاهر شرد در  رؤی  کدد، زیرا نین 
ای که به ظهور آمد، و نقاب از کدت مخفی که هستی آنچه ظاهر شد و بدان گونه

 . (21: 7181)عفیف،  همان ذا  معوق مجرد از نالقا  و نِسَب اس  برافکدد 

 ِ فرصِّ حکمر  »که در باب  الحکمف وص نربی خود نیت در فصِّ دوم در ادامه، ابن
 دهد:  اس ، اسمای االهی را چدین شرح می« دَم االهی در کومه شیسی

گردنرد و  های خدا نامتداهی اس ، زیرا که آن اسما به آثار خود معووم مری و نام
گردد به اصرو  متدراهی کره همران     این آثار نامتداهی اس ، اگرچه آن اسما برمی

آنجرا یرک حقیقر  بریش     االسماء باشدد و در حقیق  األسماء یا حتر اُمها 
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ها و اضافا  را، که بره کدایره اسرمای االهیره نامیرده      نیس  که همه این نس  
 .(477: 7182عرب،  )اب « گرددشود، پذیرا میمی

نربری در  العاده مهمی درباره نگرش وحد  ومودی ابناز ن ارا  فوق، نکا  فوق
شرماری  شمارند و این بری بیشود. اوّ  آنکه، اسمای االهی باب اسمای االهی حاصل می

شود، شماری در نالم ج یع  میهای بیبودنِ اسما بانث خوق و ظهور پدیدهو الیتداهی
چون هر آنچه در نالم ج یع  اس  نمرایش اسرمای االهری اسر . دوم آنکره، اسرمای       

کدد به واسرعه اسرمای   اند و هر آنچه در نالم ظهور پیدا میاالهی دارای نویّ  و س  یّ 
از آنجرا کره   »نربی، آنچدان که در سخن ایتوتسرو آمرده اسر ،    هی اس . به تع یر ابناال

شدن نیازی او از مد وبنیاز از مهانیان اس ، همین امر نین بیذا  ]حتر  حق[ بی
کددرد برر مسرماهای    جور که بر ذا  داللر  مری  اسما به او نیت هس ، چراکه اسما همان

. (771: 7112)ایدوتساو   « یل بر این امرر آثرار اسرما اسر     کددد. دلدیگر خود نیت دالل  می
اسمای االهی دارای خاصیّ ِ نویّر   »نویسد: ایتوتسو در شرح س  یّ  اسمای االهی می

انرد. مهران نیازمدرد    انداز، اسمای االهی نوّ  ومود نرالم و س  یّ  هستدد. از این چعم
توانرد بردون آنهرا ومرود     نمری  اسمای االهی بدان مفهوم اس  که هیچ چیت در این نالم

. به ن ار  دیگر، گرچره حترر  حرق در ذا  کرامالب غدری و      (740)هنف:: « داشته باشد
نیاز اس  و هیچ نیازی به اسما و نالم هستی ندارد، اما این نالم اس  که برای ظهور بی

و تجوّی نیازمدد اسمای االهی اس . بدابراین، حتر  حق نیازی به خوق مهران نردارد.   
چون او غدی معوق اس ، بوکه این نالم هستی اس  که نیازمدد اسمای االهی اسر  ترا   
اشیای متکار در آن از جریق این اسما مامه ومود به تن کددد و تجوّی مرادی بیابدرد. بره    

نربری را وضروح   قو  ایتوتسو، هیچ چیت دیگری بهتر از شرح کاشانی بدد فروق از ابرن  
 گوید:  نقل از کاشانی در شرح بدد فوق می. ایتوتسو به )هنف:(بخعد نمی

اسمای االهی چیتی هستدد که نالم به آن محتاج اس ، چه آن اسمی که بره آن  
احتیاج اس  به نالَمی باشد مال نالَم خود آن، ماندد احتیراج پسرر بره پردر در     

های اسمای حق و مظاهر ومودش و ارتتاقش و حفاظتش، زیرا که آنها صور 
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چه احتیاج به نین حق باشد ماندد احتیاج در صورتش و شکوش  آنها هستدد. و
و خوقش به حق م وّر خالق و این حق از نالَمی مال نالَم فرزند نیس . فورذا  

 .(747-740)هنف:: اسم که در ایدجا بدان احتیاج اس  اهلل اس  و نه چیت دیگر 

کدرد،  یواسعه مهان محسوسا  را خورق نمر  ترتیب حتر  حق مستقیم و بیبدین
دهرد ترا نرالم محسوسرا  از     بوکه اسمای االهی را به ندوان مومودا  واسط قرار مری 

شود و سرذس  جریق آنها پدید آید. بدابراین، ابتدا اسمای االهی از حتر  حق صادر می
آید. اسمای االهی در این معدا نوّ ِ خورق و  مهان محسوسا  از اسمای االهی پدید می

های مومود در آندد. از نظر مرت ه ومرودی نیرت اسرمای    دیدهظهور نالَم محسوسا  و پ
 االهی از حتر  حق فروتر و از مومودا  مهان محسوس یا حتر  خوق فراترند.

 اعیان ثابته و ارتباطشان با اسمای االهی

هرا حترر  حرق اسر  و ناشرداختی و      در بخش ق وی بیران شرد کره اولرینِ حترر      
کدرد و از  حق شداخته شود خرود را متجوّری مری   نیافتدی اس . برای ایدکه حتر  دس 

آید. برای همین مدظور، او ابتدا، به واسعه فیا میاین جریق نالَم محسوسا  به ومود 
آفریدد، و سذس انیان ثابته و اسمای االهری  اقدس، اسمای االهی و انیان ثابته آنها را می

ان ثابته ومودی واسط دارنرد  دهدد. بدابراین، انینملِ خوق نالَم محسوسا  را انجام می
اند. به همین دلیرل، بره تع یرر کاکرایی،     و در میان حتر  حق معوق و نالَم محسوسا 

اندی ومهی به سوی حتر  دارند و ومهی دیگر به سوی خوق. این انیان آنها دوومهی
 .(282: 7111)کفکفی،  اند ثابته به س ب ومه اوّ  قدیم و به س ب ومه دوم حادث

نامد. این امور کویّه در نرالَم  ی انیان ثابته را مومودا  معقو  یا امور کویّه مینربابن
کددرد و نرالَم محسوسرا  را    اند و از جریق فیا مقدّس تجوّی دیگری پیدا مینِوم حق
فصّ حکمر  االهری در   »در باب  الحکم ف وصنربی در فصِّ او  آورند. ابنپدید می

 نویسد:  ته می، در شرح انیان ثاب«کومه آدمی
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بودنِ آنهرا در ذهرن   امورِ کوی اگرچه ومود نیدی ندارند ولی در معقو  و معووم
شکی نیس . این امور کوی که همواره از ومود نیدی پدهان هستدد، در هر چیرت  

باشدد بوکه ]باید گف  که[ مومود نیدری،  که ومود نیدی دارد حاکم و مؤثر می
مان امر کوی اس  و چیرت دیگرری نیسر .    یعدی انیان مومودا  نیدی، خود ه

مانرد، یعدری از حیرثِ انیران     نفسره معقرو  براقی مری    ولی امرِ کوی همیعه فری 
 .(721: 7182عرب،  )اب باشد مومودا  آشکار و از حیثِ معقولی  پدهان می

به تع یری، انیان ثابته یا امور کویه و معقو  مال سکه اس  کره دو رو داردی در یرک   
ور اسررمای االهرری اسرر  و در روی دیگررر آنهررا انیرران خررارمی مهرران  روی آنهررا صرر

گویدد این انیان ثابته هم آشکارند و هم محسوسا  قرار دارد. از این حیث اس  که می
انرد. از جرفری،   ها پدهاناند و از نظرها و دیدهاند چون در نِوم خدا نهفتهپدهان. آنها پدهان

کارند. چون در نالَم خرارج صرور  نیدری دارنرد و     انیان ثابته و امور معقو  و کویه آش
 آورند.های مومود در این نالَم را به ومود میمحسوسا  و پدیده

اما پرسش این اس  که: رابعه انیان ثابته با اسمای االهی چگونه اسر ؟ آیرا انیران    
ن ثابتره  کددد و انیاثابته مقدم بر اسمای االهی هستدد یا ابتدا اسمای االهی تجوّی پیدا می

آید ایرن اسر    نربی و آثار وی برمیآیدد؟ آنچه از کالم ابناز اسمای االهی به ومود می
آورد. آنگاه انیان ثابته از اسمای االهی به که حتر  حق ابتدا اسمای االهی را پدید می

های ذاتی اسمای االهی هستدد. سرذس  آید. به ن ار  دیگر، انیان ثابته صور ومود می
شوند. قی ری درباره رابعه انیران ثابتره برا    بته بانث خوق مهان محسوسا  میانیان ثا

 نویسد:  اسمای االهی می
های معقولی در نوم االهی دارند، چراکه حق به ذا  خرود  های خدا صور نام

رو بره اسرما و صرفا  خرود و لروازم آنهرا نیرت دانرا اسر .          دانا اس  و از این
ه نین ذا ِ متجوّی بره تعریّن خراص و نسر       های معقو  به انت ار ایدکصور 

شروند، خرواه کوری باشردد و     اند، در اصعالح نارفان انیان ثابته نامیده میمعیده
خواه متئی. اگر کوی باشدد به اصرعالح فیوسروفان آنهرا را ماهیرا  و حقرایق      
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نامدد. انیان ثابته از یرک مهر    گویدد، و اگر متئی باشدد آنها را هویّا  میمی
: 7111)قیصاری   انرد  ر اسمای االهی و از مه  دیگر حقایق انیان خرارمی صُوَ

178-171). 

تروان گفر  انیران ثابتره صرور  ذاتری اسرمای        قرو  مری  با تومه به محتوای این نقل
اند. به ن ار  دیگر، اسمای االهی پس از آنکه به واسعه فریا اقردس از حترر     االهی

شوند که بر اساس آن، نرین یرا مومرود    بتی میشوند، هر کدام دارای نین ثاحق صادر می
دهرد تحقرق اسرمی از    شود. چون هر چیتی که در نالم خارج رخ مری خارمی آفریده می

اسمای االهی اس ، حتر  حق از جریق مد ه خاصی که آن اسم االهی معرف آن اس ، 
خوقر   دهد. هر اسم نیت دارای یک نین ثابتره اسر  و   نمل تجوّی و آفریدش را انجام می

 دهد.هر پدیده در نالم خارج به واسعه نین ثابته هر یک از اسمای االهی رخ می
شان، که همان انیان ثابته آنها اسر ،  های ذاتیهای االهی و صور از این مدظر، اسم
اند، یکسان نیستدد و با هم تفاو  دارند. ایتوتسرو در توضریح   نهای در نین حا  که بی

 گوید:  این معوب می
یرافتن  ای که در آن واقر  شرود در حقیقر  تحقرق    چیت در نالم و هر حادثه هر

اسمی از اسمای االهی اس . این به معدای تجوّری حرق اسر  از جریرق مد ره      
توان در ایدجا گرفر  آن  ای که میخاصی که نام اسم االهی بر خود دارد. نتیجه

ه در نرالم  اس  که تعداد اسمای االهی همان تعرداد اشریا و حروادثی اسر  کر     
 . (747: 7112)ایدوتسو  اند نهای ومود دارد. اسمای االهی به این مفهوم بی

 نهای  اس .بدابراین، اسمای االهی و انیان ثابته مربوط به هر یک از اسما بی

 و ارتباط آنها با سایر اسمای االهی« رحمان»و اسم « اهلل»مراتب اسم 

شوند که مموگری  ها و اضافاتی تعریف می، نس  که ق الب اشاره شد، اسمای االهیچدان
کددد. این حقیق  معوق، ذا  حتر  حق اس  که واحرد  به حقیق  واحدی اشاره می
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کددرد  اس  و در وی کار  راه ندارد. اما وقتی اسمای االهی بر صفا  حق داللر  مری  
ه یرک اسرم   برانگیت آن اس  کر شوند. نکته تأملدارای معانی متفاو  و متمایت از هم می

اس . به تع یرر  « اهلل»تدهایی بر تمامی صفا  حق دالل  دارد و آن اسم ومود دارد که به
 محمدنوی موحد و صمد موحد:  

نربی خادمان و پیعکارانی هسرتدد کره کویره مواهرب     اسمای االهی به تع یر ابن
بیکران ومود را در اختیار دارند. هر چره ممرا  و زی رایی اسر ، کویرد آن بره       

اسم ممیل حق اس  و هر چه قدر  و توانایی اس ، کوید آن در اختیار  دس 
هرا از اسرم   اسم قادر حق اس . همه موه   حیا  از اسم حیّ و همه حکم 

حکیم حق اس . هر متئی از مهان هستی مظهر یکی از اسماء حق اس  و آن 
لره  تدهایی مظهر ممی  اسما، یا به ن رار  دیگرر، مظهرر اسرم مال    مومود که به

 . (714: 7182)موحا و موحا  اس  انسان اس  « اهلل»

« فصِّ حکم  احدی در کومه هرودی »که در باب « درآمدی بر فصّ دهم»در بخش 
 نویسدد:  االرباب و اهلل میاس ، محمدنوی موحد و صمد موحد در باب رابعه رب

مرام   « اهلل»نرامیم، و  مری « اهلل»انرد کره او را   االربابها همه نمایددگان ربرب
ممی  اسمای االهی یا اصل و مرکت آنها اس  ... همچدان که تعدد و تکار اسرما  

کدد، تعدد و تکار جُرُقی هم کره مرردم در   ای در احدی ِ االهی وارد نمیخدشه
 . (212)هنف:: اند مدافی احدی ِ ربوبی حق نیس  پیش گرفته

کره  « اهلل»اسر ، کومره   آید که از حتر  حق که واحرد  از ن ارا  فوق چدین برمی
از واحرد بره مرت واحرد صرادر      »شود. بدابراین، به قانرده فوسرفیِ   واحد اس  صادر می

نیت همچون حترر  حرق واحرد اسر . چرون      « اهلل»شود. ای وارد نمیلعمه« شودنمی
نهای  بانث بروز و ظهور بی« اهلل»رسدد. از جرفی، اسم ممی  اسما در او به وحد  می

هستددی بدابراین، کار  از اسرم  « اهلل»ود که مموگی فروتر از اسم مالله شاسم االهی می
کره گفتره شرد، اسرمای االهری دارای      شود نه حتر  حق. سذس، چدانشروع می« اهلل»
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ها و حوادث نالَم محسوسا  و کار  و رنگرارنگی یرا   شوند که پدیدهای میانیان ثابته
تروان فرآیدرد   آورند. بدابراین، تا ایدجا مری های نامتداهی مومود در آن را پدید میصور 

کره  « اهلل»تجوّی را چدین توضیح داد. از حتر  حق معوق که واحد اس ، کومه ماللره  
ن مومرودی اسر  کره از    اولری « اهلل»به ن رار  دیگرر، اسرم     شود.واحد اس  صادر می

متداهی های نابانث ایجاد اسم« اهلل»شود. سذس، اسم واحد حتر  حق معوق صادر می
آید و این انیان ثابته به ندوان کارگتاران شود. آنگاه انیان ثابته اسمای االهی پدید میمی

 آورند.حتر  حق مخووقا  مهان مادی و محسوس را به ومود می
انردی یعدری   توان از ن ارا  فوق دریاف  که اسمای االهری دارای مرت ره  همچدین، می

)یثربا،   تری نس   به دیگر اسمای االهی قرار دارند برخی از اسمای االهی در مرت ه باال

آید که باالترینِ ایرن اسرمای   نربی چدین برمی. از فوسفه وحد  ومودی ابن(178: 7114
شرود. از  ترین آنها نیت محسوب میاس  و، به تع یر ایتوتسو، مام « اسم رحمان»االهی 

د و اسمی کره در مرت ره براالتر    اسمای االهی نیت خود دارای مرات ی هستد»نظر ایتوتسو، 
گیرند. اگر چدرین باشرد   تر از آن قرار میهایی اس  که پایینقرار دارد متتمن همه اسم

های مراتب را، حاوی همه اسمترین اسم در این سوسوهج یعی اس  که باالترین و مام 
)ایدوتسو  « نربی، چدین اسمی ومود دارد: رحماندیگر بدانیم. در حقیق ، بدا بر نظر ابن

از لحاظ واحردی  و  « اهلل»را با اسم « رحمان». در مای دیگر، ایتوتسو، اسم (711: 7112
کدد. وی در این براره  همانی ایجاد میداند و بین این دو اسم االهی اینمامعی  یکی می
تررین و  تررین، مرام   از میران اسرمای متعردد االهری، برترگ     »دهد که چدین توضیح می

اسمی اس  مام ، چراکه مسرتجم  همره اسرمای     رحماناس .  رحمانم، ترین اسقوی
)هناف::  « شرود نامیرده مری   اهللدیگر در یک وحد  اس . و حق در این مرت ه از وحد  

نربی به معدای تجوّی حتر  حق اس  و ایرن رحمر  از   . رحم  االهی نتد ابن(742
و رحم  االهری در   گیرد. در بخش تجوّیجریق انعای ومود به مومودا  صور  می

این باره بیعتر سخن خواهیم گف . اما امماالب باید گف  روابعی کره حترر  حرق برا     
کدرد کره   نربی در این زمیده را چدین بیان مینالَم دارد نامحدود اس . ایتوتسو، نظر ابن
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اند. با ایرن حرا ،   نهای اند. درنتیجه اسمای االهی بینهای های تجوّی االهی بیصور »
 .(778)هنف:: « تر گرد آوردبددی کرد و آنها را در زیر اسمای اصویتوان اسما را ج قهمی

از اسمای االهری متفراوتی نرام     فتوحا  مکی نربی در مای دیگر در باب چهارم ابن
برد و مرات ری، هرچدرد در قالرب کالمری پیچیرده، غراما و دشروار و بره صرور           می

ک یرر،   شود. از باب نمونه، وی در این کتابقائل میغیرصریح و حتی پراکدده، برای آنها 
، «قائرل »، «قرادر »، «مریرد »، «نرالِم »، «حریّ »گانه اسمای االهی را کره شرامل   امَّها  هف 

گانه دو اسم مادر دامّهرا  اسرماء(   شمرد که دختران هف اس  برمی« مقسط»، و «مواد»
نربری در مرای دیگرر از    . ابن(177: 7111عرب،  )اب هستدد « مدف ِّل»و « مدبِّر»های به نام

کدد. ایرن  همین اثر ارزنده به امامان و پیعوایان اسمای االهی بدون نظر به نالَم اشاره می
ایرن اسرمای   «. ال  ریر »و « السرمی  »، «المرتکوِّم »، «الحریّ »انرد از:  اسمای االهی ن رار  

شروند،  مری چهارگانه در ذا  حتر  حق قرار دارند و نورم او بره خرویش محسروب     
. وی در قععره پایرانی براب    (174)هناف::  نومی که مدای از ذا  حتر  حرق نیسر    

« اسم مقدَّم مرام  »آن را  انعاء الدوایرداند و در کتاب را اسم انظم می« اهلل»چهارم، اسم 
کدد. با در نظر گررفتن  توصیف می (10: 7111عربا،   )اب که دارای مام  معانی اسما اس  

در میران همره اسرمای االهری     « اهلل»آید، اسرم  هایی که از وی در پی میشرح و استدال 
 دارای باالترین مرت ه ومودی اس . چون: 

تمام اسما دس  به دامن آن امامان ]اسما[ شدند و امامان ]اسما[ هم دسر  بره   
پدرراه برره ذا  ]حتررر  حررق[، از حیررث « اهلل»شرردند، اسررم « اهلل»دامررن اسررم 

بررد و درخواسر  بررآوردن دنیراز( آنچره را اسرما از او       اش از اسرما،  نیازیبی
بخش کریم، از پری درخواسر ، دریرای    روی احسانخواسته بودند کرد. از این

کرم و مودش به موش آمد و فرمود: به امامان ]اسما[ بگو کره: آغراز بره ابررازِ     
ن بره نرتد آنرا   « اهلل»کدد، نمایدد. اسم نالَم، بر حسب آنچه حقایقعان ایجاب می

سررن  و برا خوشرحالی و    رف  و از فرمان االهی آگاهعان ساخ . آنان هم به
 .(171: 7111)هنو  سرور بازگردیدند 
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درباره اسرمای االهری معرخص    فتوحا  مکی  از سعور برگرفته فوق از باب چهارم 
. 9انرد و متمرایتی   . این اسما متفراو  2شمارند و متعددی . اسمای االهی بی7شود که: می
اسر  کره در   « اهلل»ی مراتب و مقاما  متفاوتی هستدد. واالترینِ اسمای االهی اسرم  دارا

صدر تمامی اسمای االهی قرار دارد و تدها اسمی اس  کره برا حترر  حرق معورق در      
واسعه اس ی این اسم االهری رابرط میران حترر  حرق و اسرمای       ارت اط مستقیم و بی

، امَّها  و امامان اسما قرار دارنرد  «اهلل»اسم  االهی فروتر از خود اس . در مرت ه فروتر از
تر آمد. در مرت ه سوم، سایر اسمای االهی قررار دارنرد کره دسر  بره      که شرحعان پیش
 زندد و نس   به دو دسته فوق از مقام فروتری برخوردارند.آفریدش نالَم می

ی، روابرط میران   نربر های ابنال ته، باید به این نکته نیت اشاره کرد که بر اساس نوشته
اسمای االهی به دو صور  کوی جولی دصعودی( و نرضری دبرابرر( اسر . مراالب اسرم      

رابعه جولی دارندی بدین معدا که « سایر اسما»و « امَّها  و امامان و پیعوایان اسما»، «اهلل»
رویرم مرت ره ومرودی و مقرام معدروی اسرم براالتر        پیش می« اهلل»هر چه به سم  اسم 

در صدر تمامی اسمای االهی قرار دارد و مرت ه وی فراترر از امَّهرا ،   « اهلل»رود. اسم می
نربی رابعه جولی میان اسمای االهی را رابعره  امامان و پیعوایان اسمای االهی اس . ابن

مادر دامّ( همه اسمای االهری اسر  و   « اهلل»خواند. از این مدظر، اسم می« دختریمادری»
. در مقابل، امَّها  اسما (177-170)هنف:: روند وی به شمار میهمه اسمای االهی دختران 

رابعره نرضری دارنرد و از نظرر     « ال  ریر »و « السرمی  »، «المتکوّم»، «الحیّ»های مال اسم
نربری دو اسرم   مرت ه ومودی، این چهار اسم با هم برابرند و رابعه خواهری دارند. ابرن 

، «حیّ»کدد که هر دو مادرانِ هف  خواهر فی میرا دو خواهر معر« المدف ِّل»و « المدبِّر»
گانه خرود  هستدد. این خواهرانِ هف « مقسط»، و «مواد»، «قائل»، «قادر»، «مرید»، «نالِم»

بددی اسرما،  . در واق ، این ج قه(170)هنف:: مادرانی دامَّها ( برای اسمای االهی دیگرند 
یا کومره تعرکیک ایجراد کررده، آن را      ایم، در اسمتف یل گفتهبه که در مای دیگرچدان

کدد. به ن ار  دیگر، کوما  باالتر نسر   بره کومرا  فروترر از درمره و      ذومراتب می
مراترب، هرر چره مرت ره     مرت ه ومودی و معدوی باالتری برخوردارنرد. در ایرن سوسروه   
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شرود و برا او   ترر مری  رود، آن اسم به حتر  حق نتدیرک ومودی اسم االهی باالتر می
رود ارت اجش با کدد. بالعکس، هر چه مرت ه ومودی اسم فروتر میبیعتری پیدا میقرب 

 .(721: 7112)مرادیف:  شود و از حتر  حق دورتر نالَم بیعتر می

 تجلّی، رحمت و آفرینش و ارتباط آنها با اسمای االهی

، «رحمر  »نربری، یعدری   در این بخش، ابتدا مفاهیم کویدی فوسفه وحد  ومودی ابرن 
کدیم. سرذس ارت راط هرر کردام از ایرن مفراهیم را برا        را تعریف می« آفریدش»و « تجوّی»

محرور اساسری   « تجوّی»کدیم. نربی معرح میاسمای االهی در آرای وحد  ومودی ابن
بیدی وی بر آن استوار شده اس . به ن رار  دیگرر، اگرر    نربی اس  و مهاناندیعه ابن

مهانی متجوّی نکدد، مهران  های اینود را در صور خدا در مقام اجالق باقی بماند و خ
صور  مادی به خود نخواهد گرف  و اشیای مادی به ومرود نخواهدرد آمرد. ایتوتسرو     

تجوّی روندی اس  که جری آن حرق،   »نویسد: نربی میبیدی ابندرباره این مد ه از مهان
دهد. از ظهور می ترهای نیدیکه در ذا  خود معوقاب ناشداخته اس ، خود را در صور 
های محدود و خاص، تجوّری  آنجا که تجوّی حق قابل تحقق نیس  مگر از خال  صور 

. نکته در خور مالحظه آن (711: 7112)ایدوتساو   « حق« تعیّن»و « تحدّد»چیتی نیس  مت 
اس  که تحدّد و تعیّن حتر  حق دارای مراتب و مراحوی اس  که در آنهرا حترر    

گیرد. به ن ار  دیگر، حتر  حق در تعیّن اوّ  صرور   د میحق صور  مادی به خو
؛ 720الف:  7111)صارالای  قونوی  کدد اسمایی به خود گرفته و انیان ثابته اشیا را خوق می

. سذس در مرت ره دیگرری از تجوّری، انیران ثابتره، صرور  مرادی و        (717ب:  7111هنو  
 گیرند.  مهانی به خود میاین

ه در کتاب ایتوتسو آمده اس ، چگونگی این مراترب تجوّری را   کاشانی، به شرحی ک
دهد. در مرت ه اوّ ، حتر  حق در مقام ندم تعریّن و تحردّد   در شش مرت ه توضیح می

اس  و هدوز تجوّی پیدا نکرده اس . در مرت ه دوم، حتر  حرق تحردّد و تعریّن ذاتری     
. بره  (711-718: 7112)ایدوتساو   د کدر تجوّی پیدا مری « اهلل»پیدا کرده و در قالب اسم مالله 
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دربرگیرنده همه تحدیدهای فانوی مربوط بره مد ره   »تع یر ایتوتسو، حق در این مرحوه، 
االهی هستی دیعدی اسما( و تحدیدهای انفعالی مربروط بره مد ره شرهودی و آفریدعری      

یر ماند. این واحد هدوز به تکاباشد. حق در این مرحوه همچدان واحد باقی میهستی می
تر گفتیم، حترر  حرق واحرد اسر .     . با تومه به آنچه پیش(718)هنف:: « نرسیده اس 

شود باید واحد باشد و هریچ کارتری نداشرته    بدابراین، اولیّن مومودی که از او صادر می
برره ندرروان مح ررو  صرردور اوّ  از حتررر  حررق دارای ویژگرری « اهلل»باشررد و کومرره 

راه ندارد. در مرت ه سوم، که مرت ه احدی  االهی کار  « اهلل»واحدبودن اس  و در اسم 
گیررد. در  اس ، همه تحدیدهای فانوی و مؤثر به ندوان یک کرل متکامرل صرور  مری    

شرود و در قالرب اسرمای    مرت ه چهارم، احدی  االهی به تحدیدهای مستقل تقسیم مری 
مکرن و  کدد. مرت ره پردجم ظهرور و تجوّری اشریای م     االهی ظهور و تجوّی مادی پیدا می

مخووق در نالم صیرور  و شدن اس  و همه تحدیدهای انفعالی در صرور  احردی    
گیرد. در مرت ه شعم، وحد  مومود در اشریای ممکرن و مخوروق کره دارای     شکل می

کدرد و بره صرور     وحد  اس  به صور  اشیا و کیفیا  مومود تجوّی مادی پیدا می
همره امدراس، افرراد، انترا و انرراض و      » آید. باز به تع یر ایتوتسو،نالم فیتیکی درمی

 شود.و تجوّی حتر  حق تکمیل می (711)هنف:: « یابدها در این مرحوه تحقق مینس  
بیدری  نربی اس  و مهانهای وحد  ومودی ابنگرچه تجوّی محور اساسی اندیعه

رود ار میبیدی او به شمنیت از مفاهیم کویدی مهان« آفریدش»او بر آن بدا شده، اما مفهوم 
تروان بره تجوّری تعریرف کررد. در      که با اسمای االهی ارت اط موهری دارد و آن را مری 

شرود. بره ن رار  دیگرر،     تجوّی، مهان هستی از جریق مرات ی از حتر  حق صادر می
گرذارد و در ایرن مهران    هیچ اتفاق و رخدادی و هیچ مومودی پا به نرصه هستی نمی

آفریدش که بره معدرای   »گوید، ی. آنچدان که ایتوتسو میشود مگر از جریق تجوّواق  نمی
. در فوسرفه  (477)هناف::  « پا به هستی گذاشتن مهان اسر  ج یعتراب همران تجوّری اسر      

نربی، آفریدش سره مد ره دارد. ظهرور و تجوّری ایرن سره مد ره از        وحد  ومودی ابن
و واحرد   شود. مال همیعه، آفریدش از حتر  حق معوقآفریدش بانث خوق مهان می
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شود و آنگاه انیان دثابته( در نوم ظهور در آغاز نوم در حق انگیخته می»شود. شروع می
یابدد. این به معدای والی  تکارا  ممکن دالومرود( اسر . بدرابراین، حترر  ذا      می

)هناف::   «یابرد برودن( نرتو  مری   دمرت ه ومودی حق بما هو حق( به حتر  االهی  داهلل

آید. این اراده م تدی بر نورم اسر  ترا    رت ه بعدی، اراده به ومود می. در مرحوه و م(474
فعرل  »انیان از ندم پا بره نرصره ومرود بگذارنرد. برر اسراس همرین اراده اسر  کره          

شود. بدرابراین، ایرن سره مد ره از     شود و مهان مادی خوق میصادر می« زای کُنخوق 
دب( اراده بررای ظهرور اسرما و     توان به دالف( حق معوق در مد ه تجوّی،آفریدش را می

برای ظهور نالم خالصه کرد. ایتوتسرو،  « کُن»زای انیان االهی و دج( امر یا کومه خوق 
 دهد:  نربی، سه مد ه آفریدش را به شرح زیر توضیح میبه نقل از ابن

گرانگی  بدان خدای تو را توفیق دهد که امر م تدری برر فردیر  اسر  کره سره      
شرود و براال   ی ( اس . پس فردیر  از سره شرروع مری    دتاویث( برای آن دفرد

رود. بدابراین، سه اولرین داز انرداد( فررد اسر . و از ایرن حترر  االهری        می
گانگی درونی( اس  که ای که حق دیگر احد نیس  بوکه فرد اس  با سهدمرت ه

گوید مت این نیس  که سخن ما به یک چیت نالم به ومود آمد. لذا او تعالی می
اده دومود( آن را کردیم آن اس  که بگوییم دکُن( دباش( و آن هسر .  چون ار

یابیم. پس هریچ چیرت بره ومرود     گانگی ذا ، اراده و کومه را میبدابراین، ما سه
ای که ذا  را به ایجاد یک آید مگر به دلیل دالف( ذا ، دب( اراده آن ارادهنمی

لحظره کره اراده ذا  را   انگیتد و دج( کومه دکُن(! که در همران  شیء خاص می
 . (471)هنف:: شود دهد به شیء گفته میدر آن مسیر قرار می

بر همین اساس، اگر حتر  حق اراده کدد کره بره چیرتی انعرای ومرود کدرد و آن را       
کدد و در پاسخ بره ایرن امرر،    و آن شیء امتاا  امر می« باش»گوید بیافریدد فقط به آن چیت می

این نظر، تکوین، کار آن شیء اس  نه کرار خردا. خداونرد در آیره     آید. از شیء به ومود می
که در دومی فانل مموه خرود شریء اسر .    « فیکون»گوید بوکه می« فیکّون»گوید قرآن نمی

 نویسد:  تر امتاا  امر از ناحیه شیء، ایتوتسو به نقل از کاشانی میدر شرح مف ل
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آن شیء، چراکه آن دتکوین( تکوین که امتاا  امر اس  ن وده مگر به س ب خود 
گوید( در قوّ  آن چیت بوده اس ، یعدی دتکروین( برالقوه   نربی میکه ابندچدان

در آن چیت به صور  نهان ومود داشته اس . بر همین اساس اس  که خداوند 
آید(. یعدی ایدکه شریء بره محرا شردیدن     دآن به هستی می« فیکون»فرماید می

کدد. ایدکه در قو  او داین تکوین( بوده اس  ر میشدن امتاا  امفرمان با هس 
بدان دلیل اس  که آن ومود اس  مدتها در غیرب. زیررا کره ث رو  ددر انیران      
ثابته( چیتی مت ومود باجدی و خفی نیس  و هر چه که باجن باشرد در قرو    
خود دبالقوه( دارای ظهور اس ، چراکه ذا  اسم نیداب ذا  اسم ظراهر اسر  و   

 .(472)هنف:: همان فانل اس   قابل نیداب

آید که حتر  حق بدون واسعه و مستقیماب مهران  از این بدد کاشانی نیت چدین برمی
کدد، چون حتر  حق واحد اس  و صدور مهان کایرر از حترر  حرقِ    را خوق نمی

شرود،  واحد محا  اس . به همین دلیل حتر  حق، که به صور  واحرد معرفری مری   
را کره  « اهلل»ریدد. برای حف  فردی  و واحردی  خرود ابتردا اسرم     آفاسما و انیان را می

ممی  اسمای االهی و انیان ثابتره آنهرا را خورق    « اهلل»آفریدد. کومه واحد واحد اس  می
، از مانب «زای کُنکومه خوق »به آفریدش مهان توسط « امر»کدد و اراده به انیان و می

این مقاله آن اس  که حتر  حق بره   شود. نکته مرت ط با بحثحتر  حق صادر می
، نمل خوقر  و آفرریدش   «کن»زای ، دیگر اسمای االهی و کومه خوق «اهلل»واسعه اسم 
یابد. اشیای مادی نیرت  شود و تجوّی میدهد و رحم  حتر  حق صادر میرا انجام می

)کفکفی،   صور  پذیرد« کُن»آیدد تا فعل کددد و پدید میپس از ظهور اسما، امتاا  امر می

7111 :280). 
نربی که با اسمای االهی ارت راط  سومین کومه کویدی در فوسفه وحد  ومودی ابن

بره معدرای انعرای    « رحم »اس . در تعریف، « رحم »ومودی و موهری دارد کومه 
شود. حتر  حق نمل رحم  را از جریق تجوّری در  ومود اس  و شامل همه اشیا می

انرد از رحمر    هرای آفریدعری ن رار    دهد. این صور های آفریدعی انجام میصور 
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االهی یا ذاتی، رحم  اسمایی یا صور  ذاتی و رحم  صور  محسوس کره تردریجاب   
نربی، فرآیدد تدریجی رحمر  را بره   کدد. ایتوتسو، به نقل از ابنظهور و تجوّی پیدا می
 دهد:  شرح زیر توضیح می

گردنرد. اوّ  آن  ی  به یک نین باز میاسمای االهی از اشیا هستدد و آنها در نها
چیتی که رحم  خدا بر آن گسترش یاف  شی یّ  آن نین بود کره بره واسرعه    
رحم ، رحم  را ایجاد کرد. پس اوّ  چیتی که رحم  بر آن گسترش یافر   
خود رحم  بود، آنگاه شی یتی بود کره بره آن اشراره شرد و بعرد شری ی  هرر        

و چره در آخرر ، چره نَررَض باشرد و چره        نهای ، چه در دنیامومودی تا بی
 . (711: 7112)ایدوتسو  آید موهر، و چه مرکب باشد و چه بسیط، به ومود می

آید که حتر  حق در مقام اجرالق، ومرودی از خرود صرادر     از این بدد چدان برمی
گونه تجوّی و رحمتی در کار نیس . اما برای ایدکه ومود کدد و در این صور  هیچنمی
در حراقّ حرق   »شود و نمل تجوّی، آفریدش و رحم  رخ دهد، به بیران ایتوتسرو،   انعا 

کدد. لیکن رحم  ق رل از  معوق یا تاریکی ژرف، در آغاز نونی ترقّب ضعیف ظهور می
آنکه تجوّی کدد ندم اس  و لذا نیازمدد چیتی دیگر اس  که به آن ومود نعا کدد و آن 

ن هیچ رحمتری متقردم برر رحمر  االهری      رحمتی دیگر اس  مقدم بر این رحم . لیک
نیس . تدها احتما  آن اس  که رحم  االهی خود شرامل رحمر  االهری شرده باشرد.      

شود اولین مرحوه از ظهور رحمر   رحم  ذاتی د= خود به خود( که شامل رحم  می
. با تجوّی رحم  حق در خود، حتر  حق از مقام اجرالق یرا   )هنف:(« دهدرا شکل می
ترتیرب  آورد. بردین شود و شی یّ  به دس  میرون آمده، به شیء ت دیل میناشداختدی بی

 کدد.حتر  حق به ذا  خود نوم پیدا می
آیدد و ومود بره آنهرا نعرا    در مرحوه بعدیِ رحم ، اسما و انیان ثابته به ومود می

ا اند، شری ی  پیرد  شود. به ن ار  دیگر، اسما و صور  ذاتی آنها که همان انیان ثابتهمی
نربی این مرحوه از تحقق و تجوّی رحم  االهری  شوند. ابنکددد و به شیء ت دیل میمی
نامرد. ایرن مرحوره واسرط میران حترر  حرق معورق و مهران          مری « فیا اقردس »را 
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. لذا این مرحوه از رحم  را رحم  اسمایی نیرت  (244: 7182عرب،  )اب محسوسا  اس  
وان اولین مرحوه از رحم  و رحم  اسمایی گویدد. پس از آنکه رحم  ذاتی، به ندمی

پرذیرد، اشریای مسرتقل و مومرود در مهران      به ندوان دومین مرحوه از رحم  پایان می
کار ومودی رحم  االهی بدین وسیوه تکمیل شده و تجوّری  »آیدد و محسوس پدید می

ین مرحوره  نربی ا. ابن(718: 7112)ایدوتساو    «رسداش میهم به نوبه خود به مرحوه نهایی
: 7181)عفیف،  نامد می« فیا مقدس»دهدد از رحم  االهی را که اسمای االهی شکل می

گیرند و بره صرور    . به ن ار  دیگر، اسمای االهی صور  شیء مادی به خود می(28
آیدد. بدون ومود اسمای االهری یرا بردون ومرود رحمر       اشیای مستقل و مادی درمی

گیررد، مهران ج یعر  تجوّری محسروس پیردا       میاسمایی که از حتر  حق سرچعمه 
محرور، فوسرفه وحرد     گررا یرا اسرم   نربی با اتخاذ رویکرد تقویلکرد. در واق ، ابننمی

ومودی خود را به اسمای االهی گرره زده ترا حترر  حرق از جریرق اسرمای االهری        
، «تجوّری »نربری همچرون   صور  مادی پیدا کدد. مفاهیم کویردی فوسرفه ومرودی ابرن    

گیرنرد و اسرمای   به واسعه حوقه واسط اسمای االهی صور  می« آفریدش»و  «رحم »
االهی با تمام کار  و تعددشان، اشیای کایر و متعدد مومود در این نرالم را بره ومرود    

 آورند.می

 نتیجه

های وی نعان داد که مفراهیم  شده درباره کتابهای نگاشتهنربی و شرحبررسی آثار ابن
امَّهرا  و  »، «اسمای االهری »، «حتر  حق معوق»وی همچون بدیادی وحد  ومودی 

بره جرور   « انسران مرام   »و « آفریدش»، «رحم »، «تجوّی»، «انیان ثابته»، «پیعوایان اسما
مددی با اسمای االهی ارت اط ومودی و موهری دارد. ایرن  انگیت، مدسجم و نظامشگف 

را، م رانی فوسرفه وحرد     گر فیوسوف و نارف بترگ اسالمی با اتخاذ رویکردی تقویرل 
نربری،  نهد. به ن رار  دیگرر، از نظرر ابرن    بدیان می« اسم»یا « کومه»ومودی خود را بر 

شرداختی هسرتدد و   اسمای االهی دارای مقام و مرت ه ومودی و معدوی و ارزش هسرتی 
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نربری، اسرمای   اند. به ن ار  دیگر، از نظر ابرن حائل میان حتر  حق و حتر  خوق
شمارند، دارای مراتب ومودی و معدوی هستدد. واالتررین اسرم   ر ایدکه بیاالهی نالوه ب
اس  که مال حتر  حرق  « اهلل»شود اسم واسعه از حتر  حق صادر میاالهی که بی

شرود. در واقر ، همره اسرمای     سایر اسمای االهری صرادر مری   « اهلل»واحد اس . از اسم 
های مرت ه رسد. اسمبه وحد  میمستجم  اس  و در وی « اهلل»شمار االهی در اسم بی

نربی در براب  روند. بررسی آثار ابنبه شمار می« امامان و پیعوایان اسمای االهی»فروتر 
مراتب اسما ما را به این نتیجه مهم رساند که وی بین این اسما رابعه مادری و دخترری  

یرا  « مادر»ارای ندوان اند، یعدی دکدد. برخی از اسما با هم برابر و در یک مرت هبرقرار می
در یک رت ه و مرت ه ومرودی قررار   « المدف ِّل»و « المدبِّر»هستدد. ماالب دو اسم « خواهر»

، «حری »گانه شوند و اسمای االهی هف دارند. یعدی این دو اسم خواهر هم محسوب می
هرم بره   اند و خرواهر  نیت در یک مرت ه« مقسط»و « مواد»، «قائل»، «قادر»، «مرید»، «ناِلم»

، مادران دامَّهرا ( اسرمای االهری    «المدف ِّل»و « المدبِّر»آیدد، اما دو اسم االهی شمار می
از اسرمای االهری   « المدف ِّل»و « المدبِّر»اند. بدابراین، امَّها  اسمای االهی گانه فوقهف 
گانه برترند و از مرت ه ومودی باالتری برخوردارند. نترایج ایرن تحقیرق همچدرین     هف 

آیدد. اند و از جریق اسمای االهی به ومود مینعان داد که انیان ثابته، ذا  اسمای االهی
اند. نکتره آخرر   انیان ثابته نیت مال اسمای االهی حائل میان حتر  حق و حتر  خوق

و « رحمر  »، «تجوّری »نربری همچرون   ایدکه، مفاهیم بدیادی فوسفه وحد  ومودی ابن
ای ومودی و معدروی دارنرد. در واقر ، اسرمای االهری      بعهبا اسمای االهی را« آفریدش»

کددرد  کارگتارانی هستدد که تجوّی، رحم  و آفریدش را از سوی حتر  حق میسر مری 
« کُرن »زای تا از مجالی اسمای االهی، نالَم صور  مادی به خود گیرد و کومره خوقر   

واسط میان حترر    انجام پذیرد و مهان فیتیکی و متکار پدید آید. اسمای االهی حوقه
 گیرد.حق و نالَم پدیدار اس  و به کمک آنها این مهان صور  مادی به خود می
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، تف ریل  ف وص الحکم: درآمد، برگرردان مرتن و توضریح و   (. 7916موحد، محمدنویی موحد، صمد د

 تهران: کارنامه.
 ترممه: احمد آرام، تهران: امیرک یر، چاپ هفتم. سه حکیم مسومان،(. 7913ن ر، سید حسین د
قم: بوستان  ت وف، مسائلنرفان نظری: تحقیقی در سیر تکاموی و اصو  و (. 7912یاربی، سید یحیی د

 کتاب، چاپ شعم.
قم: بوسرتان کتراب،   نرفان،  مسائلز اصو  و م انی و فوسفه نرفان: تحویوی ا(. 7911یاربی، سید یحیی د

 چاپ شعم.
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