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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۹تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۱۲ – ۱۰؛ ۱۳۹۵ – ۰۹ – ۲۰؛ ۱۴۳۸ – ۰۳ – ۱۰شنبھ 
تِ  ْرضَ ٱألَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  )۳( َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  الَّ إِ  )۲( لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا َمآ )۱(طه  الرَِّحيم الرَّْمحَنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  وَٰ  َعَلى رَّْمحَـٰنُ ٱل )٤( ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

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

کھ  را اي باشد آندهجز آن کھ بیادآرن  )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، بودي جزاین هللا است، کھ نیست ھیچ مع :ٱْحلُْسَىنٰ  ٱَألْمسَآءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَـٰهَ  الۤ  ٱهللَُّ  .1
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جوادي  یة هللاآهللا، کھ تفصیل آن گذشت، لیکن پیش از بررسي راي استاد اتي دارد بھ راي خود درباره اسماء اشار حجاب
فتوحات (کنیم ور ميمرسلبي بودن اسماء هللا است بر آملي در این باب، بار دیگر آن بخش از کالم شیخ را کھ استداللي 

 ):٤۱۷ -٤۲٤ ، ص۱۳ج، عثمان یحیى، ت. مكیة
 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
 اتصفاست بر این کھ دلیل  ترینقوىاین و ! شناسیم او رانمیلی وشناسد ما را میو  کنیم او را،می دوشھ وکند ما را می
ا بشد میھر اظنمود آنھا را ھنگامی کھ می ھرظا بودند،می ثبوتي ]صفاتزیرا اگر [ثبوتي،  ھستند، نھ سلبي -تعالى -او
گر ا. او ھستیممقلد  او بھ تمعرفس ما در پ، خودش تعریفا ب] را بھ عنوانی مگر -تعالى -شناسم او [ولی ما نمی، شذات

پس  یست.نچنین أمر لی و دیدیمش،نچھ میآا خود بشناختیم او را ما می، و بودندش میعین ذات بودند،می ثبوتي شصفات
 .أرباب عقول از"، ھ"مشبھاز  گرایان ھل نظر و أرباب فكر، صفاتدارند بدان ا داعتقآنچھ اخالف لت دارد بر دال[این] 

چنین  فلسفھ واستاد عارف، آیة هللا حسن زاده آملي درباره اصطالح جمال و جالل، و ثبوتي و سلبي درعرفان  یادآوري: .3
 ):٤۸ – ٤۹ص ، الحكم فصوص شرح در الھمم (ممدفرمایند مي

 از جمیل جمیل است. مراد -جّل و عال -حقّ  :و ثبوتى و سلبي در زبان فیلسوف ،صفات جمال و جالل در زبان عارف
 ،ل استو حق تعالى ذو الجال .و صفات جمالیھ آن چیزھایى است كھ متعلق بھ لطف و رحمت است ،صفات جمالیھ اوست

حات اصطال مراد از جالل آن چیزھایى است كھ بھ قھر و عزت و عظمت و ستر متعلق است. جمال و جالل بھ این معنى از
 كنند و از جالل بھ صفات سلبي. بھ صفات ثبوتى تعبیر مى و حكما گاھى از جمال ،عرفاست

ھ طوره مبارکھ تفسیر س ادامھاستاد عارف، آیة هللا جوادي آملي در استاد آیة هللا جوادي املي درباره اسماء هللا: ادامھ بحث  .4
 :فرمایندچنین ميدرباره اسماء هللا 

 در این كھ چھ است هللا الّرحمن نام كنار در مھم موارد از گونھ این در معموالً  و بردند را الرحمان مبارك نام اینكھ از بعد
 بر رحمان فرمود این كھ از اإلسراء). بعد ۱۷:۱۱۰" (ٱلرَّْمحَـٰنَ  ٱْدُعواْ  أَوِ  ٱهللََّ  ٱْدُعواْ  ُقلِ " كھ است مطرح الرحمان ھم هللا نام كنار

 این تیجھن اوست. براي حسنا اسماي ھمھٴ  كھ است هللا ھمان رحمان این فرمود است، مستوي و مستولي فرمانروایي عرش
 مقام از عنيی استوت"، العرش علي الُحسنيٰ  "األسماء كھ شد خواھد این نتیجھ استوي"، العرش علي "هللا كھ شودمي

 .مطلب یك این رانندمي حكم دارند حسنا اسماي فرمانروایي،
 ھايكتاب ھمین از نھ، یا مسّماست عین اسم گویندمي كھ معروف بحث این نشانھ. و ِسمھ یعني "اسم" این كھ دیگر مطلب

 كھ را الفاظ این قبلي. گانھٴ سھ مراحل نھ است، چھارم مرحلھٴ  آن اسم از آنھا منظور كرده، سرایت دیگر علوم بھ معرفت اھل
 عرش، مثل دو، این خارجیھ حقایق براي ھستند اسما مفاھیم آن یك، این مفاھیم آن براي ھستند اسماء اینھا كنیم،مي تلفّظ ما

 اسم فالن مظھر پیغمبر فالن گوییممي كھ الھي اسماي براي مظاھرند خارجیھ حقایق این [و] وصّي. ولّي، نبّي، انسان، فرش،
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 بحث چھارم فصل در چھار. این است اعظم اسم مظھر -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلّي -خاتم پیغمبر مبارك وجود كھ است
 آنھا ھستند. آن مظھر عرش و فرشتگان و اولیا و انبیا كھ خارجیھ حقایق آن یعني نھ، یا مسّماست عین اسم آیا كھ شودمي
 و وجھٍ  ِمن ھستند آنھا گویند، "عینمي بعضي گویند، "نھ!"مي نھ؟ بعضي یا ھستند مسّما عین آیا آنھا الھي اسماي گویندمي

 دعاھا این در كھ است آن سوم مسئلھٴ . است مطرح چھارم فصل در دومي این یعني دو، این آخر." وجھٍ  ِمن ھستند آنھا غیر
 اْألَْكَرمِ  اْألََجلِّ  اْألََعزِّ  اْألَْعَظمِ  اْألَْعَظمِ  اْألَْعَظمِ  اْلَعِظيمِ  اِبمسِْكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اللَُّهمَّ "[ كھ دھیممي قسم اسم فالن بھ را تو خدایا كنیممي عرض كھ

 آن وسیلھٴ  بھ كھ دھیممي قسم اسم فالن بھ را ) توالسمات " (دعاءانـَْفَتَحتْ  اِبلرَّْمحَةِ  لِْلَفْتحِ  السََّماءِ  أَبـَْوابِ  َمَغاِلقِ  َعَلى ِبهِ  ُدِعيتَ  ِإَذا الَِّذي]
 بعضي در یا ندبھ دعاي در این كھ شود.مي باز بھشت درھاي كھ دھیممي قسم اسم فالن بھ را تو دارد،برمي شكاف آسمانھا

 راجع این "كذا  للّنار و كذا  للَجّنة و كذا  لألرض و كذا  للسماء ِبهِ  ُدِعيتَ  ِإَذا" كھ دھیممي قسم اسمي بھ را تو كنیممي عرض خدا بھ ادعیھ
 ِبَعَظَمِتكَ " گوییممي كمیل دعاي ھمین در كھ است این چھارم مسئلھٴ  یا پنجم مسئلھٴ . است چھارم مرحلھٴ  كھ خارجیھ حقایق آن بھ
 بلكھ اسما، مصادیق بھ ناظر نھ مفاھیم، بھ ناظر نھ اسما، بھ ناظر نھ است، چھارم فصل آن بھ ناظر این] ۳[" َشيْ  ُكلَّ   َمَألَتْ  الَِّيت 

 مدلولِ  مفاھیم آن كھ است مفاھیمي تطبیق مورد مصادیق این كھ ھستند مصادیقي پیدایش منشأ كھ حقایقي [است] آن بھ ناظر
 چھارم فصل در دارد، دور از دستي كھ بداند باید نھ، یا مسّماست عین اسم از سخن كھ شنید كسي اگر پس است. الفاظ این

 ".َشيْ  ُكلَّ   َمَألَتْ  الَِّيت  ِبَعَظَمِتكَ " است مطرح
 آصف مثالً  یا شودمي حل مشكالت از خیلي بود بلد اعظم اسم كسي اگر گویندمي كھ است آن پنجم مطلب یا پنجم مرحلھٴ 
 كسي كھ نیست این معنایش این بود بلد اعظم اسم از وسیعي بخش امیر حضرت مبارك وجود بود بلد اعظم اسم از ايگوشھ

 این عین َطْرفة بھ وردبیا فلسطین بھ یمن از را لقیسب تخت بتواند این آورده ذھن بھ فھمیده را مفھوم آن یا گفتھ را لفظ این
 آن بھ كار باشد چنیناین كردن، ُمرده را ايزنده مفھوم با یا كردن، جا جا بھ لفظ با كھ بازیچھ بشود عالَم كھ نیست طور

 بھ او از كھ اسما نآ بنابراین، كردم. پیدا رابطھ حقیقت آن با من بگوید كسي ھر كھ نیست بازیچھ ھم آن است، وابستھ حقیقت
 فالن با گوییممي ذلك لامثا و ندبھ دعاي این در كھ است الھي اسماي ھمان غیب كلید است، � شودمي یاد غیب مفاتیح عنوان

 ھاياسم این و آن، مانند و كنيمي اداره را آسمان اسم فالن با كني،مي اداره را زمین اسم فالن با كني،مي باز را بھشت اسم
ً  غیب عالم بھ بخواھد كسي یعني غیب. مفتاح شوندمي آنھا اند،كرده پُر را عالَم تو  دكن پیدا راه عمالً  یك، كند پیدا راه علما

 داربرخور اسما آن از نشد، عنداللھي كسي تا اند،عندهللا اندغیب مفاتیح كھ ھااسم این و برسد، اسم آن بھ باید بكند كارگشایي
 سخن ھارمچ مرحلھٴ  آن بھ راجع ماست نزد اسما علمِ  باخبریم، لھيا اسماي از ما فرمایندمي -الّسالم علیھم -ائمھ این كھ نیست.

 ھمین نیست، فلز و بچو و سنگ و میخ عرش چھارگانھٴ  ھايپایھ كھ مستقّرند الھي عرش در حسنا اسماي این گویند.مي
 بعھار تسبیحات كھ -علیھما هللا سالم -صادق امام مبارك وجود از ھم رسید پیغمبر مبارك وجود از ھم است. اربعھ تسبیحات

 .خب خداست عرش چھارگانھٴ  ھايپایھ
 .است ھمین البقرة) ۲:۳۱" (ُكلََّها  اْألَْمساءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ ": پرسش

  اْألَْمساءَ  آَدمَ  مَ َوَعلَّ " ھا"،"َعرض نھ "،ِئَكةِ ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلي اْلَمالَ " آورد سالم مذّكر جمع ضمیر اینكھ دلیل بھ دیگر ھست، آنھا بلھ،: پاسخ
 .بقرة)ال ۲:۳۱" (هُؤَالءِ  أبَِْمسَاءِ  أَنِْبُئوِين  َفقالَ  اْلَمالَِئَكةِ  َعَلي َعَرَضُهمْ  ُمثَّ  ُكلََّها

 .كنندمي اداره را عالَم دارند اینھا اند،الھي عرش روي " اینھااحلُْْسَين  اْألَْمساءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  الَ  اهللَُّ خب، فرمود، "
 عاِلم گوینديم را كس فالن كھ شنیدیم اگر ما مسّماست. آن عالمتِ  ِسمھ، اسم، دیگر مواردي در كھ است این بعدي مطلب
 قابل یكي است حمل قابل یكي .اسمشود مي عاِلم ،صفت شودمي علم .بشود البشرط كھ است صفت اسم، این از منظور چون
 گوییممي اگر ما اسم. شودمي بشود مالحظھ ذات تعیّن با اگر وصف؛ شودمي بشود مالحظھ بعدھا صفت آن اگر نیست. حمل
 نشانھٴ  و عالمت و ِسمھ نای عاِلٌم" "زیدٌ  گفتیم این كھ از كنیم.مي حمل او بر را علم صفت این كھ براي داناست شخص فالن

 وصف این ونچ شد. حاصل او براي وصف این باألخره دادند، او بھ یا كرده كسب یا حاال است، علم داراي زید كھ است آن
 عاِلم. شده او شد، حاصل او براي

 وصف این كھ نھ است، وصف بر دلیل او است، قائم او بھ علم است، مطلقھ ھویّت ذات چون الھي، اقدس ذات دربارهٴ  اما
 است، ثابت او براي سنّت و كتاب در علیم وصف این كھ براي نھ است، عاِلم خدا بگوییم بخواھیم اگر ما باشد. او بر دلیل
 عالمت و ِسمھ او داراست. را علم پس است، شده وارد او دربارهٴ  علیم چون نھ داراست، را علم است، نامتناھي حقیقتِ  چون

ً  چون ما است. صفت این داراي او كھ باشد این عالمت وصف این كھ نھ است، وصف  یا علیم این كماالتیم، این از خالي ذاتا
ً  وگرنھ شدیم، متّصف وصف این بھ ما كھ است عالمت و ِسمھ این دادند، ما بھ كھ دیگري وصف  اما این. از بودیم خالي ذاتا

 دیگر كماالت سایر و حیات و قدرت و علم مایھ ھویّت این خود است، محض بسیط و نامتناھي ھویّت كھ الھي اقدس ذات
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 علم چون نھ است، علیم خداست چون بكنیم، پیدا راه ذات اتّصاف بھ وصف از نھ بریم،مي وصف بھ پي ذات از كھ است،
 است. علیم دارد
 چنین د،باش شده ثابت وا براي خارج از سما این كھ نھ "،اْألَْمساءُ  َلهُ "، "ٱَألْرضِ  ِيف  َما َ َلهُ كھ " طوري ھمان "اْألَْمساءُ  َلهُ " لذا خب،

 .است عالَم فرمانرواي خدایي
 در ابتداء بحث فرمودند:استاد آیة هللا جوادي آملي: جمع بندي راي  .5

 مطلقھ ویّتھ یعني است، ممنوعھ منطقھٴ  منطقھ، دوتا دوم و اول فصل آن است سوم فصل در مباحث این ھمھٴ  كھ مستحضرید
 ھست، هللا وجھ در ھابحث ھمھٴ  است، ممنوع كالً  اكتناھش است ذات عین كھ ذات است، صفات ممنوع كالً  است ذات مقام كھ
 ...ذلك امثال و است النّور) ۲٤:۳٥" (َواْألَْرضِ  السَّماَواتِ  نُورُ و " ھست، هللا فیض و

 است." صفت این داراي او كھ باشد این عالمت وصف این كھ نھ است، وصف عالمت و ِسمھ در پایان ھم فرمودند، "او
واھد آمد، ذیل خ شاید با در نظر گرفتن این سخن عمیق و دقیق، بتوان راي عرفاني ایشان را بھ راي شیخ ابن عربي، کھ در

 نزدیک دانست، اگر نھ یکي.  
نماییم کھ شیخ در بحث خود بدانھا مالحظھ مي از قرآن مجید رار شیخ اکبر ابن عربي، چند آیھ پیش از گفتاانواري قرآني:  .6

 د میفرماید:استشھا
َ  قـَْوِمهِ  بِِلسانِ  ِإالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلنا ما وَ   )ابراھیم ۱٤:٤( يمُ احلَْك اْلَعزيزُ  ُهوَ  وَ  َيشاءُ  نْ مَ  يـَْهدي وَ  شاءُ يَ  َمنْ  اهللَُّ  فـَُيِضلُّ  َهلُمْ  لِيـَُبنيِّ

 ھدایت و را خواھد، كھ کند ھرگمراه ميپس، خدا  ایشان. براى كند بیان تا قومش بھ زبان مگر را رسولى ھیچ نفرستادیم (و
 !)است عزیز حکیم او و را خواھد، نماید ھر كھ

 افّات)الصّ  ۳۷:  ۱٥۹-۱٦۰( ٱْلُمْخَلِصنيَ  ٱهللَِّ  ِعَبادَ  َيِصُفوَن  ِإالَّ  َعمَّا ٱهللَِّ  ُسْبَحانَ 
 ده.)کنند، مگر بندگان خالص گردانده ش(پاک است خدا از آنچھ وصف مي

 نھ متّصل. ده شود،شیخ ابن عربي، چنانچھ خواھد آمد، استثناء در این آیھ کریمھ، باید استنثاء منقطع فھمیبنا بر دیگاه 
ا ٱْلِعزَّةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ   الّصافّات) ۳۷:  ۱۸۰( َيِصُفونَ  َعمَّ

 کنند.)ي عّزت، از آنچھ وصف ميا(پاک است پرودگارت، ھمان دار
فرماید فتوحات مّکیھ چنین مي ۳۳۸در باب  خ ابن عربيیش عربي درباره اسماء حسناي هللا:گفتاري دیگر از شیخ ابن  .7

 :)۱٤۸ -۱٤۹، ص ۳اربع مجلدات، ج، المكیة لفتوحات(ا
 ]است نعت ذاتيي ھمان مرچیزي براي ا تھلیّ [ا 
ا بخودش مگر  غیربا  تيمشاركشود در آن نميقع و وا ،باشد نعت ذاتي ھماناست کھ  يمرچیزي براي ا تھلیّ بدان کھ ا و

صلی هللا  -گامت در آن، چنانچھ رسول هللا ه باشددیلغزو کرده باشی نت ثبّ آن را تبخشي آن را،  قحقّ ، ھنگامي کھ تبعید تينسب
آن  ھلآتش، آنھا کساني ھستند کھ اھل اا مّ ي کھ از او روایت شده است فرمود، "اصحیحدر حدیث  -علیھ و آلھ و سلّم

]، و آنان ۱آن ھستند ھلشوند از آنھا بھ ھیچ وجھ بھ خاطر آن کھ آنھا انمي رجاخآنھا ھماناني ھستند کھ و ، [باشندمي
  .شوندزنده نميو میرند در آن نمي

ش نیست، ھللي او اوشود آن مي خلادکسي را کھ نعت اک فرمود استدرقرار داد، سپس و موت  تنفي حیاشان را نعتپس، 
  و فرمود:

مام و تمیراند آنھا را در آن مردني [بھ شان، و خدا ميذنوبھ خاطر بکند مي صابتمردمي ھستند کھ آتش آنھا را اكن یو ل
 کمال.]
 بود. ھلکسي است کھ براي آن اخالف نعت آن و  رگ،مھ بفرمودشان  نعتپس، 

 این طائفھ را از آتش.  خروجسپس، یاد فرمود 
                                                           
 

، در -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -ظاھرا، عبارت داخل قالب شرح حدیث توسّط شیخ است، نھ بخشي از کالم رسول هللا - ١
 صحیح مسلم این حدیث چنین آمده است:

: قَالَ  أَوَ ، ِبُذنُوهِبِمْ  رُ النَّا َأَصابـَتـُْهمُ  َ�سٌ  َوَلِكنْ ، يَـْونَ حيَْ  َوَال  ِفيَها ونَ َميُوتُ  َال  مْ فَِإ�َُّ ، أَْهُلَها ُهمْ  الَِّذينَ  النَّارِ  ْهلُ أَ  ص: اَمَّا -اهللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ ، َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ 
بـُُتونَ ، َعَلْيِهمْ  أَِفيُضوا، اْجلَنَّةِ  ْهلَ أَ  �َ : ِقيلَ  ُمثَّ ، اْجلَنَّةِ  َأْ�َارِ  َعَلى فـَبـُثُّوا ائِرَ َضبَ  َبائِرَ ضَ  هِبِمْ  يءَ َفجِ ، اِبلشََّفاَعةِ  أُِذنَ ، َفْحًما َكانُوا  ِإَذا َحىتَّ ، ِإَماتَةً  فََأَماهَتُمْ  ِخبَطَاَ�ُهمْ "  فـَيَـنـْ

يلِ  ِيف  َتُكونُ  اْحلِبَّةِ  نـََباتَ   ْلَباِديَِة.ابِ  َكانَ   دْ قَ  -ص -اهللَِّ  َرُسولَ  َكَأنَّ   :اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فـََقالَ "، السَّْيلِ  محَِ
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ا ب ثناءِ است، زیھ ، و تسبیح تنشحمدھ تسبیح ب بارا عالم در آورده است ھمھ نطق چنان است کھ بھ  حقّ زیرا  آگاه باش، پس،
و  یست،تي نمشاركدر آنچھ براي اوست  واست،  آنھل شود بر او مگر با آنچھ او ااء گفتھ نميثننیست، چرا کھ ثبوتي  يمرا

خلق و تعبد نیست مگر آن کھ براي  ا معلومزد من -سبحانھ -ي اوي برااسمھیچ و  ء او،سماا ابشود بر او مگر اء گفتھ نميثن
را اء ثنآن است،  ھلو ااء گفت بر او با آنچھ اثنشود نميعالم ي کھ شایستھ آن است. پس، چون در قدربر  آن بھ است اتصاف

اإلسراء) (تسبیح  ۱۷:٤٤" (ِحبَْمِدهِ ُيَسبُِّح را بدان، و فرمود، "حمد  ھ فرمودضافبراي ھمین، او  ي قرار داد از ھر چیزي،تسبیح
فرماید، مي -سبحانھ -، چھ اوسبیحتنیست مگر و  ش است،ھلاو او اق آن را دارد ستحقا یي کھثنا با عنيیگوید با حمدش)، مي

ا َيِصُفونَ "  کنند!)،از آنچھ وصف مي ن داراي عّزت،الّصافّات) (پاک است پروردگارت، ھما ۳۷:۱۸۰" (ُسْبحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
از  راي او ؟؟؟)ب: مگر اإللھبر او کھ نبوده باشد الھي [برتر] ( ثناءِ سوي اوست بھ توسّط چیزي از وصول از منع ت و عزّ 

 است.واصف  اگویيثنھر  وکنند. مي صفآنچھ و
" يِهنَّ ْرُض َو َمْن فِ ْبُع َو اْألَ بُِّح َلُه السَّماواُت السَّ ُتسَ ي، و گفت، "عیناز ھر حال و خود را در ھر  تسبیح یاد فرمود -سبحانھ -پس، خدا

واقع نیست چیزي مگر  و گانھ، و زمین، و ھر کھ در آنھاست)،ھاي ھفتگویند براي او آسماناإلسراء) (تسبیح مي ٤٤:۱۷(
 ھا.ھمین

ت امر کھ فرموده بود براي او، گفت بھ صور عیشرآنچھ تو  شانقضاء رسالتنگام ھ -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -دمحمّ بھ 
النّصر) (پس، تسبیح گو با حمد  ۱۱۰:۳" (َفَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك َو اْستَـْغِفْرهُ بر او را، "ثناء [چیزي] از  کند (انشاء کند) عیشرت

اي بر خودت)، این فتھگودت ثناء ناني کھ خ" (تو چنـَْفِسكَ  َعَلى أَثـْنَـْيتَ  َكَما  أَْنتَ پروردگارت، و غفران خواه از او!) پس، گفت، "
 است. حمدا تسبیح بھمان 

د تنھا یاو  ،یي راثناو کنیم براي ا طاستنبچنین است کھ بیان نمودیم، مرا توانایي نیست کھ ا�َّ بر ثناء ھ امر ب پس، چون
 حدّ نھ بر  داند،آنچھ او مي حدّ ھایش بر باكتفرموده است در  زلانودش در آنچھ خنماییم او را با آنچھ یاد فرموده است از مي

است  مجھولاي کھ شده اء گفتھثنبر ثناء وت کننده ھستیم، چرا کھ تال گريتیاحكبر او ثناء یم. پس، ما در فھمآنچھ ما مي
 ھست، وشود آن سان کھ در خودش شناختھ نميو  ت،تحت كیفیشود نميخل او د را، حدود و رسومکند نميل وقب[و]  ش،ذات
 ام ھیشبي کھ حیثو از ابھ ا م استنادبر  لت دارنددالتنھا و  ،دالالتاو بھ  تمعرفندارند بر  لتدالو  است، عالمیناز غني او 

 تمعرف آن نیست ھمان آن، و بھشویم ميصف تّ نیست مگر آن کھ ملھي ا ياسمھیچ و  ما را، وصفکند نميل وقبیا  نیست،
ز انفي آن و  را، ھر چیزي انھطرافآفرید  بر آن ورا، تسبیح فرمود ع یشردر نتیجھ، ت بھ خودش،ي کھ علم دارد با آن مقصود

از آنچھ  ي نشدندضاعلماء رپي بردند چیزي از این ھرچند ھل نظر از ا يبعضبراي ھمین، و  .ثباتنھ ا ي است،وصفھر 
 تركمشاھ آنھا دیدند آن این است کو (دلنشین).  ملیحي وجھ(واقع) از نفس األمر در   استحقّ آن كن یو لآنھا سوي آن رفتند، 

 ممعدویند، "است"، گو �َّ موجودبر او. پس، چون بھ آنھا گفتھ شود، "طالق الفاظ در اى حتّ نیست  یحث و �َّ صحبین محدَ 
، گویند "،است زنده�َّ تي نیست؛ و چون بھ آنھا گفتھ شود، "و مشارك است، وجودھ ث موصوف بمحدَ نیست"، چرا کھ 

 ند،است"، گوی  مرید�َّ " نیست"، عاجزگویند، " است"، �َّ قادرنیست"، " جاھلگویند، " است"، �َّ عالمرده نیست"، "م"
خن دا با آن سي کھ خاصلو روان شدند بر  ،ثباتنھ ا است، و تسبیح تنزیھ و نفي را، لفظ نفينیست". پس، آوردند قاصر "

اء خالف ثنھ بھا، شود با آن زبان، کھ خستھ نميتسبیح �َّ بابر و ثناء  ارظّ بین نَ را  غریبپیمودند راھي  گفت با ھر چیزي، و
 شده بودع یشرفت آن کھ گفت از آنچھ تگبراي ھمین، و  شوند در آنھا.فرومانده ميو عاجز و ھا خستھ زبان ، چھسماءا با

 " (بھنـَْفِسكِ  َعَلى أَثـْنـَْيتَ  اَكمَ   أَْنتَ  كَ َعَليْ  ثـََناءً  ُأْحِصي َال گفت، " و حصرو در پایان، ھنگام عجز  ،�َّ بر ثناء براي او کھ بگوید از 
  اي بر خودت تو!) چناني کھ خودت ثناء گفتھتو آورم ثنایي بر تو، دست نمي

، وصففرمود خودش را از ھ ینزت کھبل ھایش،باكت تي را درصفقرار نداد بر خود کھ در این  -تعالى -�َّ  تحكمبنگر بھ و 
قرار ندادشان و  ھایي،سمارا ھاي زیبا)، و قرار داد آنھا األعراف) (و براي خداست اسم ۷:۱۸۰" (َو هللَِِّ اْألَْمساُء احلُْْسىنفرمود، "

را و اسم ثناء  ،ثناء ستھاا آنو ب األعراف) (پس، بخوانید او را با آنھا)، ۷:۱۸۰" (هِبَا فَاْدُعوهُ فرمود، "و  ھایي،و صفت ھانعت
یاد نفرمود  حقّ برند بھ خاطر آن کھ نمي مردم پيكثر ا ليو دھد،ت بھ دست مينعت و صفآن را تنھا دھد، و بھ دست نمي

اند، بلکھ فقط براي نیآمدهثناء خاّص، کھ براي  ھايسمھایي مانند اسمتنھا قرار داد آن او  ش،خلقرا در  ينعت براي او (خود)
و  ،ھاا آنب ء گفتیم بر خودو ثنا شود بر ما،اء گفتھ ميثنھایي ھستند کھ با آنھا نعتھمان حسنى  اسماء الھيآن  و اند،ت آمدهدالل
ھ وفاق داشتند آنچ حكمھ ب ي بوده استل�َّ تنزّ از سوي عالم در نزول شرائع چرا کھ پیشتر گفتیم  ،ھاا آنباء گفت بر خود ثنخدا 

ا آنھا ب حقّ یي کھ سمامردم مواقفت دارند کھ این او  در آن یا نھ،  زده باشندحقّ بر لسان آن ھل خواه ا ،لسانآن ھل بر آن ا
ھ کسي بداشتھ باشد  امیقھنگامي کھ محدثات شود درباره اء گفتھ ميھا ثنخودش را نامیده است از جملھ آن چیزھایي است با آن

ھایي ھستند، نھ سمانھا آگاھي بخشید بر این کھ آو ا آنھا، باء گفت خدا بر خود ثن تي، پسصف یانعت  بھ او یام دارندقکھ 
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دلیل شرع چنانچھ  در خودش،حكم امر وفاق است، نھ از حكم ظریف، کھ آن از  يفھمشنونده را، با  اندفھمتا ب ھایي،نعت
کند نميل وقبپس  ،جمیع وجوهاز  الشوری) (نیست ھیچ چیزي مثل او) ٤۲:۱۱( "ءٌ لَْيَس َكِمثِْلِه َشيْ ر این کھ "بداللت دارد 

الشوری) (نیست ھیچ چیزي مثل او)  ٤۲:۱۱" (ءٌ لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ بود، "نمي دقاصکرد آن را، مي لوقبکجایي را، چرا کھ اگر 
براي وفاق است، حكم با این حال، و  ،صالآن را ا گویدنمي ،ا دلیل عقليمّ او  ت است.مماثلکجایي قبول چھ  ،اطالقبھ طور 

ش بھ این کھ کجایي علمجا را بھ خاطر لفظ فرمود بر او ق الطبھ کنیزک سیاه الل گفت، "خدا کجاست؟"، ا -ص -رسول �َّ 
کرد آنچھ اشاره ل وقبه. پس، شارا باکنیزک سیاه گفت، "در آسمان!"  . پس،نعت ھمنزلھ بنھ  است، اسم يھمنزل او بھ حقّ در 

 از خودش کھ او در آسمان است، و او (کنیزک سیاه) تصدیق خبر داده استقرار داد، چرا کھ خدا  مؤمناو را و  کرد بھ آن،
درباره او در آن ھنگام نفرمود کھ او  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -رسول هللا کرد او را در خبرش، بنابراین، مؤمن بود. و

است از  [این] تنبیھي (آگاه فرمودني) عبودّیت است،رھایي یلھ (رھا) بودن از بند  فرمود بھ رھایي او، و امر عالم است، و
 ٤۲:۱۱" (ءٌ لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ "بر آن کھ  ِملك بودن، عبودیّت و با رھایي در حّق او از قید -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -نبي

سمان)، کھ کنیزک سیاه در جواب آورد. ظرف" (در آ "فاء و رھایي است از بند کجایي الشوری) (نیست ھیچ چیزي مثل او)
  ھمھ این تنزیھ است! و با�، عارف آور شارعپس، بنگر چھ شگفت

نھا ھایي چنانچھ آنھا براي آنعت ار خلق قرار دادند آنھا ھایي، واسم اثبات، کھ قرار داد آنھا را  با صفات بر �َّ  پس، ثناء
" نباشد، ءٌ لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ "ا ب تسبیحي آن صورت چون صورتي کھ روح از عبد شود چنین ثنایي واقع ھایي ھستند، اگرنعت

رده باشد، بھ در آو حصر و حدّ  تحترا و ا ،شود بر او، چھ اوآن کھ ثناء گفتھ مي بدانچھ استحقاق آن را دارد جھلي بوده باشد
 ھایي. نھ نعت بوده باشند،ھایي آن کھ اسم خالف

دمیده  شي،بوده با یک سره،. پس، چون تو بھ این مثابت را از ثناء خودت بر �َّ  بنابراین، اي دوست، جدا مگردان تسبیح
با گفتھ  روز قیامت شوندعذاب مي گراني کھز صورتاي آن را. پس، مباش اکھ انشاء کرده ت،ثنای در صورت باشي روحي
شود بر نمي نجا وا قعآدر  قدرتي نداشتھ باشند بر آن در آنجا، چرا کھ دعوي و کھ "زنده کنید آنچھ خلق کردید!"،شدن بھ آنھا 

 چنین نیست. در دنیا ولي امور، آنچھ او بر آن است از روي كشف
سخن او با  بھ تسبیح ندمیده باشي در آن روح کھ ھنگامي ثناء صورت آنچھ یاد کردیم از انشاء کن در تحقیق سپس، نظر

 خوانید از غیر ّ�؟آنچھ مي آیا دیدید :) (بگواألحقاف ٤٦:٤" (ْألَْرضِ ا ِمنَ  َخَلُقوا ذا ما أَُروِين  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ما رَأَيـُْتمْ  أَ  ُقلْ اي، "طائفھ
ز زمین کرد ا خلق و است غیر �َّ  إلھ خوانده شده خلق کردند از زمین!) اگر گویند کھ عیسى را چیزي چھ مرا كھ دھید نشان

 برودت میّتكو درنتیجھ،  برودت، و خاکي با آنچھ در آب است از رطوبت اجزاء ِگلي را براي انتظام با آنچھ عجین کرد
جزاء ایي کھ در خاک بود، التیأم یافت اخشکي رطوبت را زایل کرد و انتظام، عدم و و سنگین شد از تحلیل تراب زیادتر شد،

 و خلقش بود، �َّ  پرنده را بھ اذن عیسى پیشتر فرمود کھ خلق پرنده. بنابراین، حّق بھ خاطر این قول، شكل براي ظھورآن 
َئةِ كَ   الطِّنيِ  نَ مِ  َختُْلقُ  ِإذْ  وَ و فرمود، " داشت در آن، زیرا او اذن جست با آن سوي �َّ مي براي او عبادتي بود کھ تقّرب  ْذِين إبِِ  الطَّْريِ  َهيـْ

 آن در پس، ساختىمى پرنده شكل بھ] یزىچ، [ِگل از، من اذن بھ كھ گاه آن المائدة) (و ٥:۱۱۰" (إبِِْذِين  َطْرياً  فـََتُكونُ  ِفيها فـَتَـنـُْفخُ 
، بھ اذن خلقش را مگر پس اضافھ نفرمود شد)،مى اىپرنده من اذن بھ و، دمیدىمى  اشد، إلھ نب عبد و است، عبد مأمور و �َّ

 شود بر ھر چیزي از آنچھمي کھ اطالق چھ آن لفظي است "ما" (آنچھ)، يكلمھ آوردیم بھ خاطر عمومّیت و ما این مسألھ
چھ  بھ زبان، شود در علممي او ھمان است کھ بھ او رجوع و گوید،ورزد. سیبویھ چنین مياز آنچھ عقل مي و ورزد،عقل مي
 د، وندار دارد بدانچھ عقل اختصاص "ما" (چھ) گویند کھ لفظدانند ميمي راستھ بھ این فنّ از کساني کھ خود را آ بعضي
بستھ  ایم جمعدیده عرب كالم ما در مستند، این سخني است غیر ولي دارد بھ کسي کھ عقل دارد، (کسي) اختصاص "من"

رباره دیم تا مبادا این گفت بر آنچھ عقل دارد، و "ما" اطالق و بستند آنچھ عقل دارد، بھ صورت جمع شدن آنچھ عقل ندارد را
 عیسى و کسي را کھ عقل ندارد، األحقاف)، گفتھ نشود کھ اراده فرموده است ٤٦:٤" (اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ماقول خداي تعالی، "

 تر است.شایستھ سیبویھ قول ولي شود در این خطاب،نمي بنابراین، داخل عقل دارد،
بدان پایھ است تا  ادب ایماني و اسالميا ر -ضوان هللا تعالی علیھر -شیخ اکبر، ابن عربياشارتي ایماني و بشارتي رحماني:  .8

، و قرآن و -یھ و آلھ و سلّمصلی هللا عل -چیزي از معارف را با شھود و کشف نیابد، و کشف خود را بر کشف تاّم محّمدي
زند. پس از آن، براي ياز آن دم نم -یھ و آلھ و سلّمصلی هللا عل -یابد با کشف تاّم محّمديسنّت عرضھ ندارد، و آن را موافق ن

فرماید تا ان مياھل حجاب و فروماندگان در وادي عقل، آنچھ را از روي کشف یافتھ است در قالب استدالل عقلي و نظري بی
ی بوده بر حّق تعال -معلیھم الّسال -ھ اجرش نیز چون انبیاءاشد کب -با زبان آنان سخن گوید و آنھا را چون انبیاء راه نماید

اشتن دھ پاس باشد. در اینجا براي درک اھمیّت کشف و شھود اھل هللا در زنده نگھداشتن دین خدا، و ھشدار و سفارش ب
 آوریم:مالي روم در دفتر اّول مثنوي ميحرمت آنان اشعاري را از 
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    سخن این بودی گشتھ رد جھان در   کن امر واقفان نیندی گر
    گمان در وھمی نیم افکندشان  نشان و تقلید اھل ز ھزاران صد
    شانبال و پرّ  جملھ و ستقایم   استداللشان و تقلید بظن کھ

    سرنگون کوران جملھ این فتند در  دون شیطان آن انگیزد ایشبھھ
    بود تمکین بی سخت چوبین پای   بود چوبین استداللیان پای
    سرخیره گردد کوه ثباتش کز   وردیده زمان قطب آن غیر
    حصا بر او سرنگون نیفتد تا   عصا باشد عصا نابینا پای
    بصر سلطان کیست را دین اھل  ظفر شد را سپھ کو سواری آن
   انددیدهروشن خلق پناه در  انددیده ره اگر کوران عصا با

    جھان در اندیمرده کوران جملھ   شھان و بدندی بینایان نھ گر
    سود و ھاتجارت نھ عمارت نھ  درود نھ آید کشت کوران ز نھ

    استداللتان چوب شکستی در  افضالتان و رحمت نکردی گر
    جلیل بینا دادشان کھ عصا آن  دلیل و قیاسات بود چھ عصا این

    ضریر ای بشکن خرد را عصا آن  نفیر و جنگ آلت شد عصا چون
    زدیت وی بر ھم خشم از عصا آن  آمدیت پیش تا داد عصاتان او

    آورید میانھ در را دیدبان  اندرید کار چھ بھ کوران یحلقھ
    عصا از دید ھاچھ دمآک نگر در   عصا دادت کو گیر او دامن

    خبر با استن و مار شد عصا چون  نگر را احمد و موسی یمعجزه
    دین بھر از زنندمی نوبت پنج  حنین استن از و ماری عصا از

    معجزه چندین بھ حاجت بدی کی   مزه این بودی نامعقول گرنھ
    مد و جر بی معجزه بیان بی  خوردمی عقلش ستمعقول ھرچھ

    بین مقبول مقبلی ھر دل در   بین نامعقول بکر طریق این
    حسد از رمیدند در جزایر در   دد و دیو آدم بیم کز ھمچنان

    گیا زیر منکران کشیده سر   انبیا معجزات بیم ز ھم
    کیند کھ ندانی تا تسلس در   زیند مسلمانی ناموس بھ تا

    پادشاه نام و مالندمی نقره   تباه نقد آن بر قالبان ھمچو
    صرع تخم نان در ھمچو آن باطن  شرع و توحید الفاظشان ظاھر
    زند ھم بر حقش دین زند دم   زند دم تا نھ زھره را فلسفی
   او فرمان در دو آن گوید چھ ھر  او جان و جماد او پای و دست

 دھندمی گواھی پاھاشان و دست   نھندمی تھمت چھ گر زبان با
 

 
 


