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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۷تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۱۱ – ۲۶؛ ۱۳۹۵ – ۰۹ – ۰۶؛ ۱۴۳۸ – ۰۲ – ۲۶شنبھ 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  )۳( َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  )۲( لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا َمآ )۱(طه  الرَِّحيم الرَّْمحَنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  وَٰ  َعَلى ٱلرَّْمحَـٰنُ  )٤( ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

تِ  ِيف  َما َلهُ  )٥( ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ  وَٰ نَـُهَما َوَما ٱَألْرضِ  ِيف  َوَما ٱلسَّمَٰ رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  بِٱْلَقْولِ  َجتَْهرْ  َوِإن) ٦( ٱلثـََّرىٰ  َحتْتَ  َوَما بـَيـْ  لَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلَـٰهَ  الۤ  ٱهللَُّ ) ۷( َوَأْخَفى ٱلسِّ
 )۸( ٱحلُْْسَىنٰ  ٱَألْمسَآءُ 

کھ  را اي باشد آنجز آن کھ بیادآرنده  )۲( فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي )۱( ھا ، طا،رحیم رحمان خداى بنام
). [خداي] رحمان بر عرش راست است ٤ھاي باال را (اي از آن کھ آفرید زمین و آسمان) فروفرستاده۳دارد (نگراني مي

 بھ آواز بلند اگر ) و٦باشد ( ثری زیر آنچھ و آن دو است میان آنچھ و است زمین در آنچھ و ھاآسمان در آنچھ راست او ).٥(
 .زیباتر ھاىاسم راست او او، جز) این هللا است، کھ نیست ھیچ معبودي ۷تر را (پنھان وسّر  بداند را، او سخن گویى

I. تفسیر 
 زیباتر. ھاىاسم راست او او، این هللا است، کھ نیست ھیچ معبودي جز :ٱْحلُْسَىنٰ  ٱَألْمسَآءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَـٰهَ  الۤ  ٱهللَُّ  .1

 ):۱٦۹ - ۱۷۲ص ، ۱٤ج، المیزان تفسیر فرمایند (ترجمھچنین مي مرحوم عالمھ طباطبایي در تفسیر این آیھ کریمھ
 "احلُْْسىن اْألَْمساءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  ال اهللَُّ "

 و، محذوف مبتداى براى باشد خبر جاللھ اسم كھ است آن ترمناسب لذا، و است. گذشتھ بیانات براى نتیجھ منزلھ بھ جملھ این
 از كھ چند ھر..."  نیست او جز معبودى كھ است �َّ  ھمان، شد گفتگویش سابقھ آیات این در كھ كسى این"باشد،  چنین تقدیر
 خبرش" ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  ال"جملھ  و، مبتدا جاللھ كلمھ كھ آیدمى چنین ترنزدیك نظر بھ، آن جامعیت و آیھ مضمون استقالل نظر
 .خبر از بعد خبر" احلُْْسىن اْألَْمساءُ  َلهُ "جملھ  و، باشد

 مطلقھ ربوبیت در را خداى توحید و، گذشت سابق آیات در كھ مطالبى با است ممكن" ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  ال اهللَُّ "جملھ  حال ھر بھ و
 .شود تعلیل" احلُْْسىن اْألَْمساءُ  َلهُ "فرماید مى كھ بعدیش جملھ با ھست ھم ممكن و، شود تعلیل كرد اثبات

 كالم معناى و، حق بھ معبود یا و است معبود معناى بھ یا" ال إِلَه ِإالَّ ُهوَ "جملھ  در" اله"كلمھ  اینكھ براى است ممكن اّولى اما
 و، ربوبیت شؤون از معبودیت ھمین و" نیست موجود او جز حق بھ معبود"یا  و" نیست او جز حقّى معبود �َّ "شود مى این

 پس، است خدا بھ حاجت اظھار و مملوكیت و عبودیت كردن ترسیم و دادن تجسم نوعى عبادت این كھ براى آن است لواحق
 است چیز ھر ربّ  خدا چون و باشد، او ربّ  باید كھ است این ترشخالصھ كھ باشد، او امر مدبر و خود عابد مالك معبود باید

 .نیست معبودى او غیر و است ھم او معبود تنھا پس نیست ربّى او غیر و
 "]اْحلُْسىن اْألَْمساءُ  َلهُ "تعالى  خداى بھ آنھا اختصاص و" حسنى اسماى"باره  در [تفصیلى

 معبود نزد كھ است خیرى بھ امید باب از یا، است جھت سھ از یكى خاطر براى عبادت كھ این براى، است ممكن دومى اما و
 او امر بھ اعتنایىبى و او از اعراض در كھ است شرورى از ترس باب از یا و، كندمى عبادت را او آن طمع بھ كھ، است

 .كند خضوع و عبادت برابرش در كھ بیندمى آن اھل و شایستھ را او كھ است این باب از یا و، دھدمى احتمال
 خدا كھ را آنچھ مگر نیست چیز ھیچ مالك كس ھیچ و، است خیرات تمامى مالك كھ است مالكى یگانھ، سبحان خداى و

 كھ است قادرى یگانھ سبحان خداى نیز و، نشده سلب آن از مالكیتش باز كرده تملیك كھ این عین در تازه، باشد كرده تملیكش
 شفا، ده حیات، مفضل، منعم یگانھ او معنا ھمین بھ و، باشد كرده تملیكش او كھ مقدار آن مگر ندارد قدرتى ھیچ كس ھیچ

 خداى پس، است او براى باشد خیر از معنایى آن در كھ ھایىاسم تمامى و، است عزیز و، غنى، رحیم، غفور، رازق، بخش
 .خدا غیر نھ، شود پرستش است او نزد كھ خیراتى امید بھ باید و، است عبادت مستحقّ  كھ است كسى تنھا سبحان

 كھ، العقاب شدید است نیرومندى منتقم تنھا و، آوردنمى را او قھر تاب احدى كھ است قاھرى مقتدر یگانھ سبحان خداى نیز و
 ترس از تا، است بندگى سزاوار او تنھا باز پس، رسدمى ما بھ او اذن بھ آنكھ مگر نیست چیز ھیچ و كس ھیچ نزد شرى ھیچ

 .باشد آن مستلزم كبریایش و عظمت برابر در نكردن خضوع است ممكن كھ غضبى آن، شود پرستش غضبش
 بھ جز شوند خاضع كسى براى دیگران كھ این تاھلیّ  چون، دارد را پرستش تاھلیّ  كھ است كسى یگانھ سبحان خداى نیز و

 نشود تواندنمى و شودمى خاضع برابرش در نقص كھ است كمال تنھا و تنھا پس باشدنمى ھست كس آن در كھ كمالى خاطر
 ادب زمین برابرش در عقل كھ است جاللى یا و شودمى مجذوب آن سوى بھ نفس كھ جمالى از است عبارت یا كمال آن و

 او از ھاجمال تمامى بلكھ، است خدا در اعالیش حد بگیریم نظر در كھ را كدام ھر، گرددمى بیخود خود از قلب و، بوسدمى
 اىقطره آنكھ مگر نیست جاللى ھیچ نیز و، است او جمال از آیتى آنكھ مگر نیست موجودى ھیچ در جمالى ھیچ چون، است
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 حسنى اسماء ھمھ چون"، سواه معبود ال و ھو اال الھ ال" كھ است معبودى سبحان خداى پس، است او جالل بیكران دریاى از
 .است او مال

 اگر اینكھ توضیح، است تعالى خداى از اسم آن باشد بوده اسم بھترین خود نظائر بھ نسبت كھ شود فرض كھ اسمى ھر یعنى
 علم اصطالح در كھ است چیزى ھمان آن از مراد كھ است این بر دلیل خود، فرموده توصیف حسن وصف بھ را اسم خود

 تنھا را نامھا و ھاملَ عَ  اینكھ براى ذات لَمعَ  معناى بھ اسم نھ، مشبھھ صفت) اسم( و فاعل اسم مانند ،گویند صفت آن بھ صرف
 شنونده گفتند را كلمھ این وقت ھر كھ است این براى گذارندمى على كھ را كودكى نام مثال( دھندمى قرار ذات بھ اشاره براى
 پس، آن امثال و جاھل، عالم، ظالم، عادل مانند، فھماندمى صفات را قبح یا و حسن بھ صافاتّ  ولى) كیست بھ اشاره بفھمد
 دارد را جمال درجھ نھایت كھ را او جمیلھ صفات و دارد وصفى معانى بر داللت كھ است الفاظى حسنى اسماء از مراد
 مثال، كرده اطالق توصیف بر را نھادن اسم كھ ھست بسیارى موارد كریم قرآن در و، قدیر و علیم و حي مانند، فھماندمى

 .كنید توصیف را آنھا بگو یعنىالّرعد)  ۱۳:۳۳(" َمسُّوُهمْ  ُقلْ " فرموده
 اسماء خدا (براى األعراف) ۷:۱۸( "َأْمسائِهِ  ِيف  يـُْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َذُروا وَ  هِبا فَاْدُعوهُ  احلُْْسىن اْألَْمساءُ  هللَِِّ  وَ " شریفھ آیھ مدعا این دیگر دلیل

 خداى صفات از انحراف كھ استكن!)  رھا شوندمى منحرف او اسماء در كھ را كسانى و بخوان را او آنھا با، است حسنى
 .خوانده او اسماء در الحاد را

 كھ اىجاللھ اسم نھ، قدیر و علیم، حىو ، الھ مانند، كند داللت وصفى معانى بر كھ است چیزى ھر حسنى اسماء از مراد پس
 اسماء دیگر قسم، جاھل، جائر، ظالم مانند، زشت اسماء قسم یك: قسمند دو اسماء البتھ و، است او مقدس ذات براى نام و علم
 چند ھر، زیاد یا كم یا ھست آنھا در كمال از سھمى كھ اسمایى یكى، است قسم دو ھم زیبا اسماء و. عالم و عادل مانند، زیبا
 اسمایى آن دیگر قسم، آن امثال و، فرفرى مو و، القامھ معتدل و خوشگل مانند، نباشد ھم خالى امكان و نقص شائبھ از كھ

 لوازم از كھ شرطى بھ البتھ، قدیر و علیم و حى مانند نباشد نقص شائبھ با آمیختھ و، باشد محض كمال از حاكى كھ است
 است چنین چون و نیست آنھا در عیب و نقص چون، االسماءاند احسن، اسماء از قسم این، شود مجرد تركیب و مادى امكان
 .كرد توصیف آنھا با را خدا و، شوند اطالق تعالى خداى حق در كھ اندالیق اسماء ھمین
 آیھ چون، است خدا مال باشد احسن كھ اسمى ھر بلكھ، ندارد اسم دو و اسم یك بھ اختصاص توصیف و اطالق اینگونھ البتھ

 الم و الف با جمع كلى طور بھ و، شده آورده الم و الف با ھم و است جمع ھم كلمھ این و" احلُْْسىن اْألَْمساءُ  َلهُ "، فرموده شریفھ
 براى منحصرا حسنى اسماء تمامى پس، رساندمى را انحصار مبتدا بر خبر شدن مقدم این بر عالوه، رساندمى را عمومیت

 .است خدا
 دیدیم ھم خدا غیر در آنھا از اگر و، است آنھا مالك بالذات او كھ است این"، تعالى خداى براى اسماء این بودن" معناى و

 افاده را آن است انحصار سیاق كھ نیز آینده آیات سیاق كھ ھمانطور، داده خواستھ كھ قدرى بھ و، داده او بھ خدا كھ دانیممى
 ُهوَ  وَ " ،نیست) او بھ جز معبودى، زنده است او غافر) (تنھا ٤۰:٦٥( "ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  ال احلَْيُّ  ُهوَ " ، است زیر آیات آن و، كندمى

 اْلُقوَّةَ  َأنَّ " ،)بینا و شنوا است او تنھا) (غافر ٤۰:٥٦( "اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  ُهوَ " ،توانا) داناى است او الّروم) (تنھا ۳۰:٥٤(" اْلَقِديرُ  اْلَعِليمُ 
يعاً  هللَِِّ  يعاً  هللَِِّ  اْلِعزَّةَ  فَِإنَّ " ،است) خدا از نیرو ھمھ و نیرو البقرة) (تنھا ۲:۱٦٥( "مجَِ  و تنھا اشھمھ و النّساء) (عزت ٤:۱۳۹(" مجَِ

 مگر ندارند احاطھ مقدارش ھیچ بھ او علم (از البقرة) ۲:۲٥٥( "شاءَ  ِمبا ِإالَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ءٍ ِبَشيْ  حيُِيُطونَ  ال وَ "است)،  خدا آن از تنھا
 .دیگر آیاتى ھمچنین و) .بخواھد خودش كھ را آنچھ

 عمومیتش كھ دانستھ خدا ملك را صفات ھمھ بحث مورد آیھ در كھ است این آن و آید وجود بھ اىشبھھ اینجا در است ممكن
 و علم و حیات مانند و قدیر و علیم و حي مانند خدا ذات عین صفات كھ آن حال و شودمى است ذات عین كھ ھم صفاتى شامل
 چنان ھم، است جائز مالك نفس بر ملك اطالق كھ گوییممى شبھھ این جواب در، باشد ذات ملك اینكھ نھ است ذات عین، قدرت

 فرموده آن در كھ ھستنیستم)  خود نفس غیر مالك من (خدایا المائدة) ٥:۲٥( "نـَْفِسي ِإالَّ  أَْمِلكُ  ال ِإّينِ  َربِّ " آیھ در اطالق این كھ
 .ھستم خود نفس مالك

 ):٥۲٤-٥۲٥ ص، الحكم فصوص شرح در الھمم فرماید (ممدشیخ ابن عربي در فص ھاروني فصوص الحکم مي اشاره: .2
 برده كار بھ مورد چندین در ذوق كلمھ كتاب این [پاورقي: در .است صور در تجلى و است تجلى، ذوق و است ذوق خبره و

 و وجدان سبیل بر عالم كھ است چیزى آن، ذوق از مراد كھ فرمود تفسیر) ۲٤٥ ص( ھودى فص در قیصرى عالمھ و شد
 كند تجلى آنھا در حق كھ باشد صورى باید ناچار پس ].تقلید و ایمان بھ أخذ طریق بھ نھ و، كسب و برھان بھ نھ یابدمى كشف

 حكم بھ( بیندمى مظاھر و صور آن در را حق كھ كس ھر ناچار پس، باشد متجلى صور آن بھ كھ باشد حقى باید ناچار و
 حرفھاى اگر، كند پرستش را آن) ھمھ در الھیھ ھویت سریان سبب بھ أشیاء جمیع در است عشق و ھوى كھ محبت سریان
 .سبیل قصد خداست بر و، كردى فھم را ما گذشتھ
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َوهللِِّ اَألْمسَاء ، "بدانھا شوداو را أسمای حسنایی است، کھ باید خوانده  خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید إشراقاتی قرآنی: .3
 األعراف)  ۷:۱۸۰" (احلُْْسَىن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُرواْ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَآئِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 

برای خداست، پس بخوانید او را با آنھا، و رھا كنید كسانى را كھ در مورد أسمای او إلحاد می ورزند، بھ (و أسمای نیکو 
 دادند).زودی جزاء داده شوند آنچھ را انجام مى

مولی عبدالرّزاق قاسانی در  أسماء و برترین آنھا می باشند. "الحسنى" تأنیث "األحسن" است، یعنی، أسمایی کھ نیکوترین
 ر این آیھ کریمھ چنین می فرماید:تفسی

" پیش از این گذشت کھ ھر اسمی ھمان ذات است ھمراه صفتی، و خدا تدبیر می کند ھر أمری را با اسمی َوهللِِّ اَألْمسَاء احلُْْسَىن "
ال چنانچھ جاھل ھنگامی " (پس بخوانید او را با آن اسم ھا) ھنگام افتقار بھ آن اسم یا بھ لسان حفَاْدُعوُه هِبَااز أسماء خویش، "

کھ طلب شفاء می کند، می خواند او را بھ  ھنگامیکھ طلب علم از او می کند، می خواند او را بھ اسم العلیم او، و مریض 
اسم الشافي او، و فقیر ھنگامی کھ طلب ِغنى می کند، می خواند او را بھ اسم المغني او، ھمھ با تحصیل استعدادی است کھ 

قبول آن و برای تأثیر آن اسم و أثر آن صفت، و یا بھ لسان قال است، ھنگامی کھ أولی بگوید "یا رب"،   الزم است برای
مرادش از آن "یا علیم" باشد، بخاطر اختصاص ربوبیتش بھ آن اسم. و دومی، مرادش از "یا رب"، "یا شافي" باشد، سومی 

ند او را طالب سالك با إتصافش بھ آن صفت، و ھنگامی کھ فانى مرادش "یا مغني" باشد؛  و یا بھ لسان فعل چنانچھ می خوا
شود از علم خود بھ علم او، می خواند او را با اسم العلیم، و چون بیابد شفاء دردش را از او، و طلب کند از او کھ شفاء دھد 

ز فقرش بدو، بخواند او را با غیر خود را با اتصافش بھ صفت شفاء، می خواند او را بھ اسم الشافي او، و چون غنى گردد ا
َوَذُروْا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف اسم الغني او. و این دعوتی است کھ مأمور بدان ھستند موحدان از مؤمنین، پس امتثال کن امر را. "

ضافھ می ا و، وکنند از غیر ا" (و رھا کنید کسانی را کھ إلحاد می ورزند در أسماء او) [یعنی]، طلب این صفات می َأْمسَآئِهِ 
 کنند آنھا را بھ آن غیر و شرك می ورزند بھ خدا.

اتي دارد اشار تقوای حجابضمن بحث از  شیخ ابن عربی در باب ھشتاد و پنجم فتوحات در راي ابن عربي درباره اسماء: .4
 ):٤۱۷ -٤۲٤ ، ص۱۳ج، عثمان یحیى، ت. فتوحات مكیة(بھ راي خود درباره اسماء 

 از خودش استستر داند مي  ، ھمان است کھسترورزد از آن کھ تقوا مي
 شد در دیروزش ت وفگرید بر آنچھ مي  ھنگامي کھ گذشت بر او روزي کھ دیده شد

 کھ برداشتھ شود از قبرشن آقبل    فنادر سراي ستر اگر برداشتھ شود 
 شقدسھاي شان از بھشتتھمّ  دست یابد بدانچھ دست یافتند مرداني کھ برگشت 

  ششمسدر و  يوقت بدرَ در    شانسرّ در  حقّ ي بدرخشد چھرهو 
 شحسش از آن یا عقلا ب   بیند را در آنچھ ميترجیح نبیند  

 شحسترسد از ھم مي حس   شعقلترسد از  يعقل مچنانچھ 
 شمسّ ، از یطاناز شقى متّ بھ سان    قىمتّ ورزد وا ميتقبراي ھمین 

 ھ منزلھ رگ گردن ماست]ب حقّ باشیم در حالی کھ می جاب حجبپشت ح[ما 
ُْم َعْن َرهبِِّْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ فرماید، "می -تعالى -�َّ  -کھ خدا ما و تو را تأیید کناد يا –بدان   زھى المطففین) ( ۸۳:۱٥" (َكالَّ ِإ�َّ

 ]أَْلفَ [َسْبِعَني  هللِ  إنَّ "فرمود،  -لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص -اوو )، جوبندپندار، كھ آنان در آن روز، از پروردگارشان سخت مح
" (ھمانا خدا را ھفتاد [ھزار] حجاب از نور و ظلمت است، کھ أَْدرََكُه َبَصرُهُ ما َوْجِهِه  َألَْحَرَقْت ُسُبَحاتُ  هافَ شَ ِحَجاٍب ِمْن نُوٍر َو ظُْلَمٍة َلْو كَ 
ھستند ف یلطپس بنگر، چھ  اش بر آن افتد!)اش ھر آنچھ را دیدهھای چھرهآینھ بھ آتش کشد درخشش اگر برگیرد آنھا را، ھر

ق)  ٥۰:۱٦" (َو َحنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ فرماید، "می تعالىچھ خدای  چھ چیزی پنھان داشتھ است آنھا را،و  ھا،باحجاین 
قرب عظیم، و شوند ما را از دیدن او در این می نعام ھایی کھباحجاین وجود ردن)، با تریم از رگ گ(و ما بھ او نزدیک

َو َحنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْنُكْم َو لِكْن ال فرماید، "می تعالىخدای . و ھستند از ما محجوبو آنھا نیز  ی را،عین ھاباحجبینیم برای این نمی
بینیم نمیو بینیم تو را، نمی -!آری، ای پروردگار تریم بھ او از شما ولی نبینید)،نزدیکالواقعة)  (و ما  ٥٦:۸٥" (تـُْبِصُرونَ 

ما. و تر بھ ما از باشی، یا نزدیکو نسبت بھ ما در جایگاه رگ گردن میتھستیم در حالی کھ  حجابو ما پشت ، ھا راباحج
و تبیند، چھ گونھ تو را ببینیم در حالی کھ خودش را نمینسان ا ھ تو،ما بتعلّق دیدن است از  سبب عدمخود ھمان قرب این 

 !است عد حجاببُ  تغایاست ھمان سان کھ  قرب حجاب تغایپس،  !؟تری بھ ما از خود مانزدیک
 ]!را حیران کرد و فكرایی کھ پشت را شکست [شگفتی
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ز روی تو، ا قولدر این " بینددا میخ"ما کھ  لمو عِ تو بود،  قولان کرد حیرعقل را و ایی کھ پشت را شکست آن شگفتیو 
ُتمْ  َو ُهَو َمَعُكْم أَْينَ تو، " و قول !)،بیندمگر ندانستھ كھ خدا مىالعلق) ( ۹٦:۱٤" (أَ ملَْ يـَْعَلْم أبَِنَّ اهللََّ يَرى، "توبیخ و تنبیھ  ٥۷:٤" (ما ُكنـْ

 وفوصیث کھ محاز آن ، خودت راو  ما حجاب بیناگر تو برگیری "الحدید) (و او با شماست ھر جا کھ باشید)، سپس، گفتم، 
آن  و -المعظھور درست آمد نور  و با ات."ا انوار چھرهب ات بر آن افتدبسوزاند ھر آنچھ را دیده، ھحات وجھیّ بُ سُ ھ ب ھستی
و  (ایجاد أمرو دسپس، با این  ت ھم اینجاست.حیر !؟است إیجاد شتحقیقَ گرداند آنچھ م وعدپس چگونھ م -ش استوجود ھمان

یھ پرداز نظرکھ عقلي،  هقوّ کند آنچھ قرار دادی در ما از می رانكاین را اتحت حكم تحدید، و خود را  گرداندی خلاداعدام) 
 .حس و عقلکھ ما را نیست جز  ، در حالیفكري تصف با است
 .شدقع اوپس، حدّ ! شوینمی دركھم عقل  ، و باشوینمی حس درك باپس، 

باشی، تو  محیطھر چیزی  ھباگر ! و یمحدود ،حجابتر بھ ما باشی از اگر نزدیک! و یمحدودباشی،  حجاباگر پشت 
 ینبو  تو حائل بین ھایباحجا آنچھ آموختی بھ ما درباره حد بگرداندی در  خلبرای چھ خود را دانفى حد! تری بھ نزدیک

 !؟ن توو بی ما ، و بینما
 ]!را عقولخطاب نکرد مگر  عقول، و حقشدند  انریح[
 یدلیلکرد  تاثبو آنچھ را ا، را متقابلیل دال ]حقبرپا داشت [! و را عقولمگر  ]حقنکرد [ب اعقول، و خطان شدند ریح 

نَـُتَك ُتِضلُّ هِبا َمْن َتشاُء َو هَتْدي َمْن َتشاُء "کرد دلیلی دیگر،  ینف نیست آن األعراف) ( ۷:۱٥٥( "َمحْنالَنا َو ارْ اْغِفْر لِيُّنا فَ ْنَت وَ أَ ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ
یامرز ا پس بمگر بالى تو اضالل میكنى بآن كسى را كھ میخواھى و راه نمایى كسى را كھ میخواھى تویى صاحب اختیار م

را از  -لیھ الّسالمع -موسىخدا  !؟تر از این استیدشدان غفرکدامین و  )،ما را و رحمت كن ما را و تویى بھترین آمرزندگان
نَـُتكَ "خود،  قولھ کرد از طرف ما با ترجمجانب ما خیر دھاد کھ  کنی) آوری (آزمایش میمی رااختب، کھ در -"ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ

 لتاضع، دالودارد بر  لتدال ی است کھ. دلیل موضوعگرداند سوی تو صلاوی نیست کھ دلیلدر آنجا ، و ھأدل بارا  تبادع
 .شواضع تحقیقندارد بر 
برای ! و ھا ھستیباعین حجکھ تو خود ن ندیدیم مگر آ، آیدبھ دست می كالم قدیمآنچھ از و  ،۱سیمتقبعد سبر و پس، ما 

برای  ھ آنبآن ھمان است کھ نامیده شدی و  -شانبودن "ت"نور و ظلمبا وجود ، بینیم آنھا راو نمی ھاباحجھمین، پنھان شدند 
ی کھ بر اوست از �َّ عین حجابپس، اگر . را پیشھ سازیم ى �َّ واتقفرمودی ما را تا  أمر"الباطن". و  "الظاھر" وما از 
باشیم، و می موحدشده است کھ ما بت اث لی! وباشیم مشرك ما، او نباشد "الباطن" اسماز ي ان"الظاھر"، و ظلم اسماز نوري 

 .ھستی عین حجاب ]-سبحانك! -شده است کھ تو [بت اث
 ھ]صفات إلھیبودن ، و سلبي از ماحق، و احتجاب حق ما از احتجاب [

شوی بھ خاطر آن آن کھ شناختھ نمیغیر  .تظھورا بنداریم مگر ت ا، و احتجھ توسّط توبما از تو نیست مگر ب ااحتجپس، 
 آنو  اسمبدان غیر ظاھر با ما باشد  ]قحھرچند [، شاسم و صفتجوییم از را میلك مَ چنانچھ ، تاسمجوییم از کھ ما تو را می

 دو، و شھگوییم با اوما سخن میو گوید با ما پس، او سخن میذاتى.  ی استظھور برای ما] -تعالى -او ظھور[ کھبلت، صف
 -او فاتصاست بر این کھ دلیل  ترینقوىاین ! و شناسیم او رالی نمیوشناسد ما را میو  کنیم او را،می دوشھ وکند ما را می

، شذاتا بشد میھر اظنمود آنھا را ھنگامی کھ می ھرظا بودند،می ثبوتي ]صفاتزیرا اگر [ثبوتي،  ھستند، نھ سلبي -تعالى
 شاتصفاگر . او ھستیممقلد  او بھ تمعرفر دپس ما ، خودش تعریفا ب] را بھ عنوانی مگر -تعالى -شناسم او [ولی ما نمی

لت دالپس [این]  چنین نیست.أمر لی و دیدیمش،یا خود آنچھ مبشناختیم او را ما می، و بودندش میعین ذات بودند،می ثبوتي
 .أرباب عقولاز "، ھ"مشبھاز  گرایان ھل نظر و أرباب فكر، صفاتدارند بدان ا داعتقآنچھ اخالف دارد بر 

 ]عیان ممكناتشیئي" نیست مگر ا عدم در "�َّ و نیست مگر وجود [در 
ر أعیان مظاھاست در  ظھور حقّ معتقد شویم کھ آن ، شانتفاصیلبا موجودات، کشاند ما را بھ این کھ در امر این و  

شد  ھراظکھ  ياعیانزیرا  "ر"الظاھشدند بر  ختلفم صفاتپس، استعدادات. از ممكنات آنچھ بر آن ھستند حكم ھ ممكنات، ب
وجود در  پس،. او سنفآنھا در  زتعدد اعیان و تمیّ ند بھ سبب دیگرد تعددموجودات و شدند م یزامو مت، ھستند ختلفدر آنھا م

یان عا(و آنھا ، وجودھ اتصاف ب، آماده براي عیان ممكناتنیست مگر اشیئى"  "عدمِ در حكام اعیان، و ا�َّ و نیست مگر 
نیستند و  ند،دارن وجودي در عینھستند ولي پس، آنھا . ستھاآن حكاما است ظاھرچرا کھ آنچھ وجود، در نیستند ممكنات) 

ھ سبب باست ز بین موجودات معقول و محسوس ! و تمیّ است، پس اوست ظاھر، چرا کھ او نیستاو و ھست  اوھمان گونھ 
 پس او نیست.  ،حكام اعیانااختالف 

 او"!"نیست ھمان " او"نھ، و  و"!             من"او نیست  پس، اي "من"،

                                                           
در توضیح "سبر و تقسیم" گفتھ شده است: سبر و تقسیم ھر دو یکي است و عبارت از محدود کردن خصوصیات و اوصاف، در اصل و بي اعتبار  - ۱

 باشد. نمودن بعضي از آنھا بھ منظور متعین ساختن باقیمانده براي اینکھ علت
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کندش. اثبات مي و یابدش اعیان ولي کندش،نفي مي و کند آن را برھانکھ ردّ مي، دقیق اشارتي است و، رقیق مغازلتي است 
  و، در اعتقادش چیست. پس، خطاء نکرد ھیچ معتقدي خواھي، کھ آشکار نمودم برایت کھ امرآن بگو ھرچھ مي پس، بعد

 ش.نداشت ھیچ منتقدي در انتقاد جھل


