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 چکیده
ـان عملـی و هـم     اسـماء . پردازدمی» اسم کریم«این مقاله از منظر عرفانی به بررسی      هللا هـم در عرف

شـود و نـه     که بدون آنها نه شناخت عارفانه حاصـل مـی         طوريای دارد، به  عرفان نظری جایگاه ویژه   
شناختی، وجودشناختی و سلوکی اسم کـریم       د مختلف معرفت  در این تحقیق به ابعا    . سلوک عرفانی 

شود که شناختی، کریم به کسی اطالق میدر این رابطه مشخص شد که از جهت معرفت. پرداختیم
بخـشد و از    اش بخشش او دائمی بوده و حتی بدون درخواست، به دیگران می           به خاطر شرافت ذاتی   

اسم کریم از اسمای صفات بوده و با اسم جلیل تناکح          شناختی،از منظر هستی  . گذردخطای آنها می  
در این تناکح که غلبه با اسم جلیل است، اسم کریم جالل خـدا را کـه موجـب دوری         . اسمایی دارد 

کند، همچنین ایـن اسـم سـبب خلقـت     بندگان از اوست، تلطیف کرده و راه را به سوی حق باز می         
ـ پیوند سه ز منظر سیر و سلوکی،      ا. ممکنات و رساندن عطایای الهی به آنهاست        تعلـق، تخلـق و      ۀگان

ـ     یجایگاه واالیی دارد و مظهر اسم کریم سالک       تحقق در سلوک عرفانی      ـالم بـوده،     ی است کـه مربّ  ع
 یا چنین بنـده .  را از او زدوده باشد و به مکارم اخالق زینتش بخشیده باشد یهای خلق  زشتی یتمام

ـاع خـروج خـود از حکـم ربوبیّـت حـق را                 چون به مظهریت این اسم نائل شده است،         به عیان امتن
 .یابد ییابد و به کرم موالیش حسن ظن م یدرم
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 مقدمه
های مهم در کالم، فلسفه و عرفان اسالمی صفات و اسـماي خداونـد اسـت،        یکی از بحث  

ن بحث پیوند عمیقی با معرفـت توحیـدی خداونـد دارد؛ چنانکـه در آیـات قـرآن       زیرا ای 
، ١ ج   ،١٧[هللا، حاصـل شـد       معرفـت اسـماء    ۀواسـط کریم، برتری انـسان بـر مالئکـه بـه         

اند که معنـای اسـما و صـفات          در کالم و فلسفه، از جهت مفهومی، سعی کرده         ].١١١ص
اما در عرفـان، بحـث   . را تبیین کنندخداوند و چگونگی توحید و شرک اعتقادی و عملی        

عرفـا در عرفـان     .  اسماي هللا کامال متفـاوت بـوده و رویکـرد وجودشـناختی دارد             ۀدربار
در عرفان عملی، سـیر و      هللا پیوند زده و     گیری عالم و حقایق آن را به اسماء       نظری، شکل 

هـر اسـمی از اسـمای       رو، هر موجـودی مظ     از این . داننداساس آنها محقق می   برسلوک را   
کند تا مظهـر ایـن اسـما شـود و مراتـب      الهی است و سالک با تالش و کوشش سعی می   

، یکـی از اسـمای      »اسم کریم «در این میان    . شودسالکان با توجه به همین امر محقق می       
بـه تعبیـر    . ای هم در عرفـان نظـری و هـم عرفـان عملـی دارد              مهم است که نقش ویژه    

 .شودبب خروج ممکنات از ظلمت عدم می، این اسم  سعربی ابن
با توجه به آنچه بیان شد، در این مقاله ضمن بررسـي ابعـاد مختلـف اسـم کـریم در                     

شـناختی، وجودشـناختی و سـیر و سـلوک          عرفان نظری و عملی، آن را از جهت معرفت        
 .کنیمعرفانی بررسی می

 
 تحقیق ۀپیشین

هـای  های مهم عرفانی، کتـاب ی از بحث  عنوان یک با توجه به اهمیت بحث اسمای الهی به       
های مـستقلی را    تا آنجا که عارفان و فیلسوفان کتاب        اندوبیش، به آن پرداخته   عرفانی، کم 

عربی، سمعانی، قونوی، قشیری، غزالی و سبزواری از        ابناند که   در این زمینه تألیف کرده    
 »انـشاءالدوائر «و ]  ٢[» فتوحات مکیـه «طور مشخص ابن عربی در کتاب  و بهاندآن جمله

هللا اشـاره نمـوده اسـت؛ امـا ایـن           های خوب و مهمی در مـورد اسـماء         خود به بحث   ]١[
اند، تـا   و کمتر به یک اسم خاص پرداختهها نگاهي جامع به تمام اسمای الهی دارد     کتاب

طور خـاص بـه ایـن بحـث         ای که به  نامه یا مقاله  آنجا که در مورد اسم کریم کتاب، پایان       
 . شودپرداخته باشد، یافت نمی
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 شناختیاسم کریم از جهت معرفت) ١
  معنای لغوی کریم ـ

کریم از صفات و اسمای خداوند، بـه        ) ١ :سه معنا برای کریم آمده است     » العربلسان«در  
پـذیرد و کـریم     ای کـه عطـای او پایـان نمـی         معنای صاحب خیر بسیار، جواد و بخشنده      

  کسی است که جامع انواع خیر و شـرافت و فـضائل اسـت و               کریم) ٢االطالق است؛    علی
پس خداوند کـریم    . کریم اسم جامعی است برای کل آنچه متعلق حمد واقع می شود           ) ٣

صـاحب  . ]٥١٠، ص   ١٢ ج   ،٥[و حمید در افعال و او پروردگار عرش کریم و عظیم است             
ه و ادعا کـرده کـه       ، کریم را صفت خدا، قرآن و انسان، سخن و کار برشمرد           »العروستاج«

؛ اما مهـم ایـن اسـت کـه در مـورد آنچـه               ]٦١٣ـ٦١٢، ص   ١٧ ج ،٧[ معنا دارد    ٣٢کریم  
ند بیان کرده، اتفـاق نظـر وجـود دارد و بـا کمـی تأمـل                 او راجع به اسمای خد    منظور ابن
 اوصافی است که بـا معنـای کـریم در مـورد             ۀتوان فهمید که این سه معنا جامع هم        می

ود؛ بنابراین در این بحث که به اسم کریم خداونـد از جهـت عرفـانی                رخداوند به کار می   
 .کنیمپردازیم، به همین مقدار در بحث لغوی اکتفا میمی

 
 کریم  کاربرد کریم در قرآن

 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته و کاربردهای مختلفی دارد؛ امـا فقـط دو                 ٢٦ کریم   ۀواژ
 راغب. عنوان صفت خداوند قرار گرفته است     ، به )ارانفط /٥(و  ) نمل  / ٤٠(مرتبه، در آیات    

 :گویددر مورد صفت کرم که مبدأ اسم کریم است، می
 وصـف  واژه ایـن  بـا  یتعال یخدا گاه است و هردادن نعمت و کرم به معنای بخشش   «
ي  فَـإِنَّ «: آیه مثل ظاهری است؛  هایبخشش نعمت  و احسان یبرا یاسم شود،  غَنِـيٌّ  رَبـِّ
 یبـرا  اسـت  یاسـم  صـورت  آن در شـود،  به کرم وصف   انسان هرگاه و ).٤٠:ملن (» َکرِیمٌ
 و کرم صفت اند که  گفته علما از یبعض. شودمي ظاهر او از که یا پسندیده افعال و اخالق

 یهـا خـوبي  در حریـت  و یجـوانمرد  اینکـه  جـز  است یجوانمرد صفت مثل یبخشندگ
 و هـا  ینیکـ  در مگـر  شـود، نمـي  گفته »کَرَم «ی ول .رودمي به کار  دو، هر بزرگ، و کوچک
 ۀواژ بـا  باشـد،  ارجمنـد  و شریف خودش غایت و حد در که یچیز هر و... بزرگ محاسن
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). ٧:شـعراء ( »کَـرِیمٍ  زَوْجٍ کُـلِّ  مِـنْ  فِیهـا  أَنْبَتْنا«: گوید یتعال ی خدا .شودمي توصیف کَرَم
 »کَرِیمـاً  قَْولًـا  لَهُمـا  قُـلْ  وَ«). ٧٧:واقعه( » کَرِیمٌ لَقُرْآنٌ إِنَّهُ«). ٢٦:دخان(»کَرِیمٍ مَقامٍ وَ زُرُوعٍ«
 .]٧٠٧ ص ،١٠[) ٢٣:اسراء(

از . بنابراین مشخص است که کاربرد قرآنی کریم با موارد کاربرد لغوی تفـاوتی نـدارد              
تفصیل وارد بحث قرآنی شویم؛ اما با توجه بـه اینکـه عرفـا             این جهت نیازی نیست که به     

های آینده بـه    کنند، در بحث   بر مبنای آیات قرآن کریم مطرح می       های خود را  غالباً بحث 
 .پردازیماشارات عرفانی قرآن کریم در این زمینه می

 
 اشارات عرفانی به معنای کریمـ 

با توجه به جایگاه مهم اسم کریم در عرفـان، هـم از جهـت وجودشـناختی و هـم از جهـت                       
توانـد در   انـد کـه مـی     یف آن مطرح کرده   سلوکی، عارفان و صوفیه نکات مهمی در مورد لطا        

 از آنجا که صـفت کـریم بـین خـدا و انـسان               .شناخت حقیقت و معنای این اسم کمک کند       
اند که شامل هم طور کلی آن را معرفی کردهمشترک است، عارفان در تعریف کریم غالباً یا به

 . اندخت اسم الهی زدهخدا و هم انسان بشود یا با معرفی آن در عالم انسانی، پلی برای شنا
اولـین بعـد    : با مراجعه به سخنان عارفان دو بعد در اسم کریم قابل بازشناسی اسـت             

 ینام«: گوید ی، م » الکریم «  در توضیح اسم   یالدّین احمد سمعان  شهاب. عفو و گذشت است   
 بـود کـه از مجرمـان    ی و در زمان عرب، کریم کس ـ  جلّ جالله ـ  خداوندیهااست از نام

 اسائت کند، بـه احـسان مقابلـه      ی در حقّ و   ی کند و از گناهکاران درگذرد و اگر کس        عفو
طورکه در ایـن سـخن      همان. ]٣٦٧ ص   ،١٢[» کند، این چنین کس را عرب کریم گویند       

کنیم، برای شناخت معنای اسم کریم، از صفات انسانی که در جاهلیـت هـم               مشاهده می 
 و سه ویژگی را برای آن مطرح کرده است کـه            در میان اعراب رواج داشته، استفاده شده      

، کـریم را    ابوعلی دقـاق  . عفو مجرمان، بخشش گناهان و خوبی در مقابل بدی        : عبارتند از 
 مـشخص اسـت کـه در ایـن          .داند که عفو او برای مذنب و مطیع یکسان اسـت          کسی می 

رای سخنان صرفاً بعد اول اسم کریم مطرح شده و کریم کسی است که بخشش دیگران ب   
بخشد، بلکه در مقابل بدی دیگـران هـم نیکـی           او کار آسانی است، تا آنجا که نه تنها می         

بعد دوم برای کریم، بخشش و احسان به دیگران است که غالباً ما شخص کـریم            . کندمی
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داند که از شدت سخاوت، بـرایش        کریم را کسی می    حارث محاسبی . شناسیمرا با آن می   
ش را بـه همـه کـس عطـا          ابخـشد و دارایـی     به چه کسی می    مهم نیست که چه مالی را     

هـا را بـرآورده   داند که تمـام نیازمنـدی   کریم را کسی میجنید. ]٢٦٩ص ، ١٨ [کند می
داند که مالش را رها سـاخته و آنچـه از           ابن عربی کریم را کسی می     . ]٢٣٠ ص   ،١[سازد  

اسـت شـود از روی کـرم ادا         حقوق را که بر خودش الزم ساخته، قبل از اینکه از او درخو            
 همین تعریف را با اضافه کردن عطـای فـراوان و عـدم              قونوی. ]٤، ص   ٤  ج   ،٢[نماید  می

تـوان گفـت کـه      ؛ بنابراین مـی   ]٢٥٩ ص   ،١٩[کند  منت نهادن به خاطر بخشش ذکر می      
. اندعرفا کریم را با احسان و نیکی به دیگران، مخصوصاً در بعد بخشش مال، معرفی کرده  

ه این بخشش، با لطایف معنوی خاص نیز همراه است؛ مثل اینکه بخـشندگی کـریم                البت
بخـشد، نداشـته و در ایـن    عمومی است و اصالً توجهی به طرف مقابـل و مـالی کـه مـی     

 .بخشش، منتی نیز ندارد
تـری نیـز توجـه      اما برخی عارفان، عالوه بر توجه به آثار اسم کـریم، بـه بعـد عمیـق                

م را از صفات ذات دانسته و به معنای نداشتن نقص و دور بـودن از                 کری قشیری. اند کرده
او در بیـانی دیگـر کـریم را         . کنـد ها که معادل شرافت و نفاست است، تعریف می        پلیدی

 و نکـرده خواهد؛ امید مؤمنان را قطـع  داند که حوایج خویش را فقط از خدا می        کسی می 
پناهان را پنـاه داده و حقـوق امـوات و           کند؛ بی کسی را که به او متوسل شده، ضایع نمی        

در ادامـه قـشیری قبـول عـذر گنهکـاران،         ). ٢٧٠ ص ،١٩ (ردک  الحقوق را از یاد نمی    ذوی
هـا را از    کنندگان، عیادت بیماران، زیارت از سفر برگشتگان و رفع نیازمنـدی          وصل دوری 

بـل از    هرگونـه نیـازی ق     ۀکنندمشخصات کریم شمرده و اصوالً چنین شخصی را برطرف        
او چند شـاهد از سـلوک عملـی عرفـا را در ایـن          . دانداین که از وی درخواست شود، می      

استناد کـرده کـرده اسـت کـه آن          ) ع(الموحدین علی  عملی مولی  ۀرابطه آورده و به سیر    
ابو همچنین از   . حضرت به هنگام بخشش چراغ را خاموش کردند تا سائل خجالت نکشد           

داد، بلکـه آن را      با دست خویش چیزی به سـائل نمـی         کند که او   نقل می  سهل صعلوکی 
دانست کـه   تر از آن می   ارزشداد تا مستحق آن را بردارد و دنیا را کم         روی زمین قرار می   

 . ]٢٧١ ص،١٩[به خاطر آن دستش باالی دست دیگری قرار گیرد 
 رسد که هر چند عرفا اغلـب کـریم را از جهـت            با توجه به آنجه بیان شد، به نظر می        
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 اعلی  ۀاند، اما این اسم یک بعد ذاتی داشته و حاکی از ذاتی در مرتب             آثار آن معرفی کرده   
از جهت شرافت است و دو اثر اصلی چنین ذات شریفی، این است که عفـو و گذشـت از                    

راحتـی آنهـا را انجـام       خطای دیگران و بخشش مال به دیگران برایش آسان اسـت و بـه             
تـوان ایـن دو   کند؛ البتـه مـی  ها را نیز رعایت می ا و ظرافت  هدهد و در این راه لطافت      می

کند و همچنین کـسی کـه بـه      معنا را به یک اصل برگرداند، کسی که دیگران را عفو می           
پـس کـریم در عـالم       . بخشد، همه ریشه در از خودگذشتگی دارد      دیگران از مال خود می    

 بـه دیگـران عطـا        وجودی خـود، بـدون چـشمداشت       ۀانسانی شخصی است که از سرمای     
 .کند و در خداوند نیز همین معنا بدون اینکه نقصی در وجود او باشد، وجود دارد می

 
 شناختیاسم کریم از دیدگاه هستی) ٢

طورکه اشاره کردیم بحث اسمای الهی و تأثیر آن در عالم اهمیت زیادی در عرفان               همان
آورد و تمام حقایق عالم     دید می اسمای الهی تجلی کرده و حقایق عالم را پ        . اسالمی دارد 

کنند، زیـرا   مظهر آن است؛ البته اسمای الهی در مراحل مختلفی چنین نقشی را ایفا می             
از طرف دیگر، بسیاری از حقایق در اثـر         . برخی اسمای ذات و برخی اسمای فعل هستند       

ر معـروف هـستند؛ از ایـن رو تـأثی         » نکاح اسـمایی  «آید که به    همکاری اسمایي پدید می   
. گیری عالم، یکی از مباحث مهم عرفانی استشناختی و شکلاسمای الهی، از بعد هستی

در این میان، اسم کریم نیز جایگاه خاص خود را دارد، بنابراین باید روشن شود که اسـم                  
یـک در عـالم تـأثیر        کریم در کدام مرتبه از اسمای الهی قرار دارد و بـا همکـاری کـدام               

. د جایگاه اسم کریم در میان اسمای ذات، صفات و افعال روشن شودگذارد و اینکه بای می
 نکـاح   ۀ اسم کریم را با سایر اسمای الهی، مثـل اسـم جلیـل و ثمـر                ۀهمچنین باید رابط  

اسمایی به این دو را بیان کنیم، عالوه بر این باید مشخص شود که آیا  اسم کریم با اسم                    
 .دیگری در ارتباط است یا نه

 
  کریمحقیقت اسمـ 

 را بـه اسـمای      ی اسمای الهـ   یبنداسمای الهی اقسام مختلفی دارند؛ عرفا در یک تقسیم        
لیکن با توجه داشته باشیم که به یک اعتبار، تمام          . کنند یذات، صفات و افعال، تقسیم م     
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اسما، اسمای ذات بوده و به اعتبار دیگر، یعنی ظهور ذات یا صفات، یا افعال در آنهـا، بـه    
، دو یا سه اعتبار از این       یاکثر اسمای اله  . شوند تقسیم می   صفات و افعال   ذات،اسمای  

 صفت ثابت در خداوند است که به این اعتبار          ی، هم به معنا   »رب«مثالً  . اعتبارات را دارند  
 مـصلح فعـل     یو هم بـه معنـا     ) صفت تربیت ( مالک آن صفت     یاسم ذات، و هم به معنا     

بـه  . ]٤٥ ص   ،٢٠[شـود   اسم فعـل محـسوب مـی      است که به این دو اعتبار اسم صفت و          
 ی است کـه هماننـد ذات اطـالق داشـته و هـیچ تعینـ               یاسم» اسم ذات «تر،  تعبیر دقیق 

از ایـن   . اسمی که به لحـاظ متعلقـات در نظـر گرفتـه شـود             » اسم صفت «نداشته باشد و    
را جهت، اسمای ذات، همانند ذات، در مقام تعینات و تنزالت همان احکـام را دارنـد، زیـ                 

خـاطر، هماننـد      از ذات تمایز دارند و به همـین          ت جز ذات نیستند و فقط اعتبارا      یچیز
 صـفات از    ی ذات عین ذات بوده و اسما      یبنابراین اسما . پذیرند یذات احکام متقابل را م    

لحاظ عینیت با ذات اعتبار شود، اسـم ذات و            دارند؛ لذا اگر یک صفت به      یآن امتیاز نسب  
تفاوت اسماي صـفات    .  با ذات اعتبار شود، اسم صفت است       ییرت اعتبار  لحاظ مغا   اگر به 

و اسماي افعال در این است که اسماي صفات به تأثیر در عالم داللت نـدارد و صـرفاً بـر                     
 ،٤ [کنـد   ی اسماي افعال عالوه بر کثرت بر تأثیر نیز داللت مـ          یکند، ول کثرت داللت می  

 هـر   ی، جـزو اصـل    ینا به تعریف اسم عرفان    به بیان دیگر، یک صفت خاص که ب       . ]٢٨٠ص
، »رب«،  »اللّه«شود همچون    است، گاهی به ذات اشاره دارد که اسم ذات نامیده می           یاسم

؛ »عظـیم «،  »یعلـ «،  »، متکبر »جبار«،  »عزیز«،  »مهیمن«،  »مؤمن«،  »سالم«،  »قدوس«،  »ملک«
، »قهار«،  »شکور«،  »یح«شود همچون   یا به صفات آن اشاره دارد که اسم صفت نامیده می          

ار «،  »کریم«،  »رحیم«،  »رحمان«،  »یقو«،  »مقتدر«،  »قاهر« و » رئـوف «،  »ودود«،  »غفـور «،  »غفـَّ
یا به بعد تأثیر آن اشاره دارد که متوقف بر وجود غیر است و اسـم فعـل نامیـده     ؛  »حلیم«
، »حفیظ«،  »مقیت«،  »حسیب«،  »واسع«،  »مجیب«،  »باعث«،  »وکیل«،  »مبدئ« مانند   ؛شود یم
 . »مصور«و » یبار«، »خالق«

با توجه به آنچه بیان شد اسم کریم نیز همچون اسم رب، به حسب معانی متعـددی                 
این اسم اگـر بـه معنـای شـرافت و      .  ذاتی، وصفی و فعلی دارد     ۀگانکه دارد، اعتبارات سه   

چنانکـه در کلمـات قـشیری و        ) کریم ذاتـی  (نزاهت و نفاست باشد، از اسماي ذات است         
لغویان بیان شد و اگر به معنای ستوده در افعال مالحظـه شـود از اسـمای افعـال                   برخی  
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و اگر به معنای جواد و بخشنده باشد از اسـماي صـفات خواهـد بـود                 ) کریم فعلی (است  
 کریم را از اسمای صفات دانسته و منـشأ آن           ]١[الدوائرابن عربی در انشاء   ). کریم وصفی (

- مشهور که امهات اسما هم نامیده مـی     ۀ اسمای هفتگان  هر یک از  . داندرا صفت اراده می   
، از صـفت کـالم اسـم        »حـی «از صفت حیـات اسـم       . شوند، منشأ اسمای دیگری هستند    

 ۀ، از صـفت اراد    »قـادر «و  » قوی«،  »مقتدر«،  »قاهر«،  »قهار«، اسم   »قدرت«، از صفت    »شکور«
و » بِـرّ «،  »حلـیم «،  »رئـوف «،  »ودود«،  »غفـور «،  »غفـار «،  »کـریم «،  »رحـیم «،  »رحمن«اسمای  

، از صـفت    »شـهید «و  » حکـیم «،  »محـصی «،  »خبیر«،  »علیم«، از صفت علم اسمای      »صبور«
از سـوی دیگـر     . ]٢٩ ص   ،١[شـوند   سمع اسم سمیع و از صفت بصر اسم بصیر ایجاد می          

التـوب و  اسم کریم مبدأ اسمای شکور و شـاکر و حلـیم و عفـو و غفـور  و تـواب و قابـل          
دهـد، شـاکر و شـکور       ز آن جهت که ستایشگری را پاداش نیکو مـی         کریم ا . مجیب است 

دهد، حلیم است و از آن جهت کـه موانـع           است و از این جهت که بدی را زود کیفر نمی          
پوشاند، به اعتباری عفُوّ و به اعتبار دیگر غفور اسـت، همچنـین کـریم از                رحمتش را می  

التـوب اسـت و از ایـن        واب و قابـل   پذیرد، تـ  این جهت که گناهکار را بعد از بازگشت می        
 .]٤١ ص ،١٤[گیرد دهد، مجیب نام میجهت که به درخواست دیگران پاسخ می

 
 نکاح اسمایی بین اسم کریم و جلیل ـ 

های مختلـف   مراد از نکاح اسمایی یا اجتماع اسمایی آن است که برخی از اسما با نسبت              
محصول این  . کنندری را ایجاد می    و محدودت  یبا اسمای دیگر ترکیب شده و اسمای جزئ       
 :نویسد در این رابطه میقیصری. تناکح، ظهور اسمای نامتناهی جزئی است

 ۀ أو غیر متقابلـ    ۀو یتولّد أیضا من إجتماع األسماء بعضها مع بعض سواء کانت متقابل            
 .]٤٦ ص ،٢٠ [ی و العینی الوجود العلمی و لکلّ منها مظهر فۀأسماء غیر متناهی

اه عرفانی میان اسم کریم و جلیل ارتباط وثیقی برقرار و بـا همـدیگر تنـاکح                 از دیدگ 
کَ ذُو الْجَـاللِ وَ الْـإِکْرامِ          یوَ یَبْق « ۀ با استناد به دو آی     یابن عرب . اسمایی دارند   و  »  وَجْهُ رَبـِّ

او بـرای   . دانـد  اسم کریم را تابع اسم جلیل مـی        ،» تَبارَكَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَاللِ وَ الْإِکْرامِ      «
بیان تفاوت این دو آیه، به دو وجه متالزم و متناقض اسم جـالل کـه از یـک جهـت بـه                       

جویـد کـه هـر یـک کرامـت          عظمت و از جهت دیگر به حقارت داللت دارد، تمسک می          
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 اول، به بعد عظمت جالل توجه کرده که متعلـق بـه             ۀاو در تفسیر آی   . طلبدخاصی را می  
 این بعـد، او در خـود احـساس حقـارت کـرده و دچـار یـأس و                    با توجه به  . خداوند است 
خداوند بـرای   . کند که هیچ مناسبتی بین او و حق نیست        شود، زیرا احساس می   ناامیدی می 

دهد که  برطرف کردن این احساس، بالفاصله اکرام خودش را یادآور شده و به بنده تذکر می              
ه در خویش احساس عظمت کرده و خداوند را         با این تذکر بند   . رسانداو را به مقام واالیی می     

یابد؛ البته این عظمت حق نزد عبد بـسیار بـاالتر از عظمـت اول اسـت کـه از                    نیز عظیم می  
 دوم را با توجه به بعد دیگر جالل که احساس حقارت            ۀاو آی . احساس حقارت ناشی شده بود    

را درک کـرده و دچـار       بنده با توجه به اسم جالل حقـارت خـود           . کندبنده است، تفسیر می   
خداونـد بـا    . اندیشد که آیا راهی بـرای عظمـت وجـود دارد          شود، زیرا به این می    ناامیدی می 

دهـد کـه او صـاحب کـرم و بخـشش اسـت و               یادآوری اسم اکرام به این حقیقت توجه مـی        
ترین کرم او این است که او را از نیستی به هستی آورده و کسی کـه چنـین کـاری را                       بزرگ
 .]٢٥٣ـ٢٥٢، ص ٤ ج ،٢[داده، قادر است که او را به عظمت برساند انجام 

اول از ایـن جهـت کـه اسـم          : دانـد  نیز تبعیت کریم از جالل را به دو وجه می          قونوی
. شودشود و در نتیجه اکرام الهی هم شامل نیکوکار و بدکار می           جالل بر اضداد اطالق می    

چون جـالل الهـی بنـده را از نیـل بـه      دوم همان جهتی که از ابن عربی هم نقل شد که       
کند، اکرام را در پی دارد تا این ناامیـدی را برطـرف نمـوده و او را                  عظمت او مأیوس می   
در مـورد آنچـه     . ]٢٥٩ ص   ،١٩[تواند به بارگـاه عظمـت او راه یابـد           امیدوار سازد که می   

حتمـال اول   ا: توان مطـرح کـرد    نامد، دو احتمال می   قونوی داللت جالل را بر ضدین می      
همان است که از ابن عربی نقل کردیم که جالل به هر دوی عظمت خدا و حقارت بنـده                

آورد و احتمال دوم مطلبی است کـه        داللت دارد و هر جهت اکرام خاصی را به دنبال می          
هایی که بـر    اسم. آورد و ابن عربی هم به آن پرداخته است        قونوی در ادامه بحث خود می     

در معنای فـاعلی ایجـاد      . رونده دو معنای فاعلی و مفعولی به کار می        وزن فعیل هستند ب   
خدا از این جهت که به تمام موجودات وجود         . کنند و در معنای مفعولی پذیرنده هستند      

همچنـین از  . های او بعد از وجود همه عالم را فرا گرفته، کـریم اسـت         بخشیده و بخشش  
پـس  . است» مکرَم«ه و آن را پذیرفته،      جهت اینکه از مردم درخواست صدقه و قرض کرد        

 ،٢[گـردد   این صفت او در تمام اجزای عالم سریان داشته و سپس همه به سوی او بازمی               
 .]٢٦٠؛ ٢٥٣، ص ٤ ج ،١٩
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این دو اسـم بـا   . شود اسم جلیل و کریم مشخص می    ۀبا توجه به آنچه بیان شد، رابط      
کنند و هـم او را در تمـام         اش مطرح می  همکاری یکدیگر هم خدا را در عظمت و بزرگی        

 .سازدعالم ظاهر می
 
 اسم کریم و موجوداتـ 

طورکه قبالً اشاره کردیم، حق تعالی از طریق اسم کریم با تمام موجودات در رابطه               همان
انـد و ایـن      کرم الهی ممکنات از ظلمت عدم به نور وجود پـای گذاشـته             ۀواسطاست و به  

نیز اسم کریم یکی از مجـاری       ). ٢٥٣، ص   ٤ ج   ،٢(سریان دارد   اسم در تمام اجزای عالم      
 یگـاه . شـود عطایای الهی به بندگانست، زیرا بخشش خداوند از طریق اسماء محقق می           

 از مجـرای اسـم      یگیـرد و گـاه     ی اسم رحمان به موجودات تعلق مـ       یاین عطایا از مجرا   
یـن اسـماء بـه یـک جهـت از      هر یـک از ا ... کریم و یا حکیم و یا وهاب و غفار و جبار و           

رحمـت  : این عطایا بر سه قـسم انـد       .  آنهاست یعطایای الهی توجه داده و نشان گوناگون      
خاصه بحسب ظاهر و باطن، رحمت ممزوج که خود بر دو نوع است یا در ظـاهر رحمـت        

چنانکـه حـضرت    . و در بـاطن رحمـت     است و در باطن نقمت یا در ظاهر نقمـت اسـت               
 نقمته و اشتدت نقمتـه      ۀسبحان من اتسعت رحمته ألولیائه في شدّ      «: فرماید می )ع(علی

کند کـه بـه      ی را اقتضا م   یا هریک از عطایای الهی شرایط ویژه     . » رحمته ۀالعدائه في سع  
 که مخصوص آن امر است از خزانه غیب         ی مناسب و به واسطه اسم     یقدر معین و در وقت    

ت است که به هر موجود آنچه را به موجودات می رسد، و این همان قسط و عدل و حکم    
این عطایـا گـاهی     . ]٢١٦ـ٢١٤ ص   ،٩[کند   یکه مناسب استحقاق و قابلیت اوست عطا م       

گـردد و عطایـای جزئـی بـه     عطایای کلی به اسمای کلیه برمی. کلی است و گاهی جزئی 
اسمای جزئیه و مقتضای این کالم غیر متناهی بودن اسماي الهی است چرا که عطایـای                

 .]١٣٣  ص،٢٤ [ نهایت استیجزئی ب
 
 تأثیرات سلوکی اسم کریم) ٣

 عالوه بر آفرینش، در جریان سلوك و نیل به معرفت حق نیـز نقـش                یاسما و صفات اله   
 خدا و تفکر درباره یها از یک طرف سلوك غالباً با تلقین و تکرار نامی از نام. اساسی دارد
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 از طرف دیگر، موجودات مظهر اسما و        شود و   صفات و اسماي الهی و مظاهر آنها آغاز می        
گر ساخته و    اي است که پروردگار از طریق آن خود را جلوه         ها مجاري   هستند و نام    صفات

از این جهت ارتقا به مراتب کمال به میزان معرفت سالک به حقیقـت اسـما                . شناساند یم
صـل  متعلق است و بدون معرفت عرفانی بـه اسـمای الهـی صـوفی بـه مراتـب کمـال وا                    

، همچنـین تحـول سـالک و سـیر در مقامـات بـا تجلـی                 ]١٩٥ـ١٩٤ ص   ،١٣[ شود نمی
ای شود و با تجلی هر اسمی در او حالی و حالتی پدیدار گشته و نکتـه           اسمایی محقق می  

 : گوید در این رابطه میالقضاتعین. شودبر او آشکار می
 ی از تجلی کند و هر نوعیجل هزارگونه تی را هزار و یک نام است و به هر نامی تعالیخدا

 .]٧٤ص ، ٢٤[ دیگر پیدا کند ی نکته و کاری در وی بود در سالک و هر حالیموجب حال
برای روشن شدن بحث تأثیر اسم کریم در مراتب سلوک، بـه بحثـی کلـی در مـورد                   

 ۀپردازیم و سپس به رابط     تعلق، تخلق و تحقق اسمای الهی در سالک می         ۀگانمراحل سه 
ای به آثار اسـم     پردازیم و در نهایت نیز اشاره      کریم و مظهر آن عبدالکریم می      موجود بین 

 .کریم خواهیم داشت
 
 تعلق، تخلق و تحقق در اسم کریمـ 

 ۀرابطـ . شـود در عرفان اسالمی سالک با سیر در مراتب مختلف مظهر اسمای الهـی مـی              
شامل تمام موجودات    اول تعلق است که      ۀمرتب: موجودات با اسمای الهی سه مرتبه دارد      

 این را دارد که محل ظهور و تجلی اسـماي الهـی و آثـار                ۀدر این مرتبه بنده قو    . شودمی
این امر هنگامی اسـت کـه بنـده بـه مقتـضای             .  دوم تخلق به اسماست    ۀمرتب. آنها گردد 

پس از تخلق . حقیقت آن اسم چنان قیام کند که آثار آن اسم در او ثابت و خلق او گردد    
 صـاحب  .  تحقق اسـت   ۀگردد که مرحل   کمال پیوند اسمایی مقدور می     ۀهللا مرحل اءبه اسم 

 :نگاردگانه می این پیوند سهۀدربار» الروحنفحه«
 بر سه وجـه     یو کشف این سرّ آن است که ارتباط خلق به حق از حیثیّت اسماء آله              «
 موجـودات   ۀزیـرا همـ   .  موجـودات را هـست     ۀارتباط تعلّق، و این پیوند جمل     : ییک. است

 را بـر    یو در این پیوند کـس     . یمحالّ ظهور آثار اسماءاند اوّال، و الّا هیچ چیز موجود نشد          
 انفسها، چـه هـر      ی اختصاص و افضلیّت نیست الّا از جهت تفاضل حضرات اسماء ف           یکس
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تر، متعلّـق آن اسـم کـه مـرتبط بـه اوسـت،              تر و تعلّق او عام     که حضرت او محیط    یاسم
 دیگر یو قسم.  که بدان سعت و حیطت نباشد فافهمی فرعیز متعلّق اسمتر باشد ا فاضل

 ی تعلّق اوّل بنده بـه مقتـضا       ۀو تخلّق چنان باشد که بعد پیوند و رابط        . پیوند تخلّق است  
 چندان قیام نماید که آثار آن اسم از آن شـخص تمامـاً ظـاهر شـود و      یحقیقت هر اسم  

 تحقّق است کـه دل ایـن بنـده عـرش آن اسـم      پیوند ثالث. خلق او گردد و ملکه او شود      
چنان که آثار او به عالم از آن بنده متواصل باشد و ایـن بنـده بـه آن اسـم تحقّـق                       . شود

 که متعلّق است به عالم و آثار جود ایـن           یمثال از اسم جواد مثالً از اسماي اله       . یافته بود 
 نیـست   ی بنـده را در آن تعمّلـ        تعلّق اوّل و   ۀالدوام ظاهر به رابط   یاسم در تمامت عالم عل    

تقصّد از او بالذات واقع شـود، اظهـاراً و ظهـوراً،          ی از او یا بر او ظاهر شود چه ب         یاگر جود 
 یفافهم؛ امّا چون تقصّد تخلّق به خلق جود کند و پیوسته در سـرّا و ضـرّا بـه جـوانمرد                    

، و هـو اللّـه      ی حقیقـ   تخلّق به خلق جـواد     ۀالدوام به این نیّت قیام نماید و رابط       یتمام عل 
 رساند که نقش نفس او شـود، او         ی آورده باشد و چون این خلق را به جای         ی، به جا  یتعال

 تحقّق محقّق گردد و اسم جـواد بـر عـرش دل او اسـتبرا                ۀمظهر اسم جواد باشد و رابط     
گیرد و کذلک تمامت اسما را بر این نوع تخلّق و تحقّق کند و چون محقّق به تمامت نود     

 کـه اسـم اسـت       ی نام تحقّق یافته باشد، مرتّب به این وجه، او به اسم اللّـه از آن رو                و نه 
 گـردد و    ی فـان  یکلّمتخلّق باشد و حینئذ در مظهریّت حقّ از خلقیّت و انانیّت خویش به            

، به تمامت اسما و صفات و احدیّت جمـع ذات در حقیقـت هویّـت                یحقّ، سبحانه و تعال   
 .]٥٩ ص ،٨[»  و ظاهر گرددیتجلّاین بنده به انیّت خویش م

شود که انسان با تحقق اسمای الهی در وجـود  با توجه به آنچه بیان شد، مشخص می    
تواند تخلق و تحقق بـه      رسد؛ البته در مورد اینکه انسان می        خود به کمال نهایی خود می     

ق بغیـر از  اکثر صوفیه امکان تخل. تمام اسمای الهی پیدا کند یا نه، دو دیدگاه وجود دارد     
» تمهیـدات «القضات در کتاب    اما برخی همانند عین   . کننداسم هللا و رحمن را مطرح می      

 امکان تحقق و تخلـق      ]٢٤[» الروحنفحه«در کتاب    جَندی  و مؤید الدین      ]٣٤٥ ص   ،٢٤[
 .اند؛ البته این بحث از موضوع این مقاله خارج استبه همه اسما را صواب پنداشته

ه، در سخن عارفان، در مورد اسم کریم نیز مطرح است و عبدالکریم گاناین مراتب سه 
در اینجا صرفاً بـه دیـدگاه       . شودکسی است که به تخلق به این اسم و تحقق آن نایل می            
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ـ  در مورد ترتیـب سـه     ،»یالحسنهللا عن سر اسماء   یالمعنکشف« در کتاب    الدینمحی  ۀگان
او . کنـیم  و آن را در بحث آینده تکمیل می        تعلق، تخلق، تحقق در اسم کریم اشاره کرده       

 :گونه بیان کرده استگانه را اینمراتب سه
 ی نیـاز بـه خـدا    یسازد که رو   ی با نام کریم پیوند برقرار م      یعبد سالک وقت  :  تعلق ـ١

  و زشتی دورش سازد؛ ی نیک را به او ببخشد و از بدیها سبحان نموده تا اخالق و روش
 ی است که هیچ سـائلی را نرانـد و از هـر نظـر دارا         ی کس کریم در بخشش  :  تحقق ـ٢

 صفات نیکو و برجسته باشد؛
 نیکو و اخالق حمیده و پسندیده متصف گردید و          یها  انسان به روش   یوقت:  تخلّق ـ٣

 بـا   ی جست، قطعاً به این اسم متخلق شده اسـت؛ امـا وقتـ             یها دور  یها و ناپاک   یاز زشت 
 مردم سراسر وجودش را فراگرفت، بـه        یست و دوست   کریمانه به خلق خدا نگری     یرویکرد

در اصـطالح اهـل     . آورد یترین درخواست و اشـاره نیـاز نیازمنـدان را برمـ           محض کوچک 
 اسـت کـه بـه       یکـس » یسخّ« است که قبل از درخواست ببخشاید،        یکس» جواد«معرفت  

ت و خود    است که آنچه در دست دارد و مقدور اوس         یکس» ایثارگر«اندازه نیاز عطا کند و      
 کـریم،   یصفات مذکور یعن  . نیاز دارد به دیگران ببخشاید و دیگران را بر خود مقدّم دارد           

 ].٢٣٦ص ، ٣[  به نحو اطالق در خور شأن خداوند متعال استیجواد و سخّ
 

  اسم کریم و مظهر آن عبدالکریمۀرابطـ 
بـه حقیقـت     آن   یشـده و بـه مقتـضا      »  الکریم «  به اسم  ی است که متجل   یعبدالکریم کس 

 او و عدم تجاوز از مقام       ۀ شناخت قدر و انداز    یعبودیت تحقق یافته باشد؛ زیرا کرم اقتضا      
یابد که انتـساب بـه       نمی ی نیست و هیچ چیز    یاو را دارد، پس دانسته که بنده را مالکیّت        

 ی بـر او ـ بـر بنـدگان و    ی کـرم حـق تعـال   ۀواسـط عبد داشته باشد، جز آنکه آن را ـ بـه  
بیند جـز آنکـه بـه کـرم خـود آن را              ی از هیچ کس نم    یطور هیچ گناه   مینه. بخشد یم
رود جـز آنکـه از آن        ی از هـیچ کـس بـر او نمـ          ی و جرمـ   یپوشاند و هیچ ستم و تباه      یم

دهـد؛ بنـابراین چنـین       یترین کردارها پاسخش مـ    ها و خوب   یدرگذشته و با بهترین نیک    
بیند و در قبال کرمش جمیع نعیم      جمیع گناهان خلق را در قبال کرم او هیچ نمی          یکس

تـرین    کرم پروردگارش به او کریم     یپس به صدور فعل به علت تجل      . نهد نمی یدنیا را وزن  
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 اسـت کـه   یهمچنین مظهر اسم کـریم سـالک      . ]٥٠ـ٤٩، ص   ١ ج   ،٢١[مردم خواهد بود    
 را از او زدوده و به مکارم اخالق زینـتش بخـشیده             یهای خلق خداوند متعال تمام زشتی   

 چون به مظهریت این اسم نائل شده است، به عیـان امتنـاع خـروج                یا اشد، چنین بنده  ب
یابـد و بـه هـیچ        ییابد و به کرم موالیش حسن ظن م        یخود از حکم ربوبیّت حق را در م       

 . ]٥٠٤، ٢ ج،٢١[یابد  ی ذنوب تمام خلق در کنار کرم حقّ نمی برای قدریرو
ـ   ی، یعن ی از اسماي اله   ی، از این حیث که مظهر اسم      یهر موجود چون    از  ی مظهر رب

 رب خـویش،  ۀ و پـسندید ی آن رب است، عبدالکریم مرض ۀ و پسندید  یارباب است، مرض  
 از  ییعنی اسم کریم، است، زیرا فاعل و صانع عبدالکریم رب اوست و هـر فاعـل و صـانع                  

 انجـام   ینـوع عبدالکریم نیز فعل و صـنعت خـود را بـه          . فعل و صنعت خود خشنود است     
 و  یکند، پـس فعـل و صـنعت او نیـز مرضـ             یدهد که رب او یعنی اسم کریم اقتضا م         یم

 است که نزد رب خود مرضی باشد؛ امـا از           یمحبوب رب اوست و سعادتمند و سعید کس       
آید که نزد ارباب دیگر نیز مرضـی باشـد،           ی بودن هر موجود نزد رب خود الزم نم        یمرض

خاص خود اوست و محال اسـت کـه کـل            نصیب هر موجود از خداوند فقط رب        «چرا که   
 رب خاص خویش از     ی، و هر موجود به قدر استعداد خود از مجرا         »آنها متعلق به او باشد    

 رب خاص او رضایت اربـاب دیگـر الزم          ی از رضا  یشود، یعن  یمند م   بهره یکماالت وجود 
عید  و س  ی، نزد رب خاص خود مرض     یترتیب هر موجود، اعم از سعید و شق        بدین. آید ینم

ــ  ٦٤١؛ ٤١٥ــ ٤١١، ص ٢٠ ،٩[ به شمار آید ی دیگر شقیاست هر چند که نسبت به رب 
 :نگارد نیز در تعلیقات خود بر فصوص مییابوالعالء عفیف. ]٦٤٢

صفات جمـال و صـفات جـالل، عاصـیان و کـافران             : خداوند را دو نوع صفات است     «
. هـا ظهـور دارد     در آن ارباب خود را دارند مثل جبار و قهار و مضلّ، و همـین اسـما                
 و رحـیم و ودود، و       یمطیعان و مؤمنان نیز ارباب خـاص خـود را دارنـد مثـل هـاد               

 رب خـود باشـد و       یکه عبد مرض   بنابراین میان این  . شود یها ظاهر م   ها در آن   همین
 یکه عبد از نظر دین و اخالق پسندیده باشد، باید فرق گذاشـت، زیـرا در رضـا                  این

 ی از اسماي الهـ ی اسمی باشد که معنای از مظاهر  یعبد یک  است که فعل     یاول کاف 
کند، اما رضایت دوم وابـسته بـه آن اسـت کـه عمـل عبـد بـا                    یدر آن تحقق پیدا م    

به این ترتیب عمل عبد ممکن است که نزد .  منطبق گرددی و اخالقیمقتضیات دین
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سوب  ناپـسند محـ    یحال از لحاظ قوانین دینـ      رب خاص او پسندیده باشد و در عین       
 . ]٨٨، ص ٢ ج ،١٥[»  نیستیشود و میان این دو تناقض

به عبدالکریم به این معناست که به ربش یعنی         »  ...ۀیا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ   «خطاب  
 است کـه رب     ی هر موجود همان اسم    یاسم کریم رجوع کند، چرا که بهشت خداوند برا        

دهد که به بهشت خود داخل شود و به رب           ی به نفس مطمئنه فرمان م     یحق تعال . اوست
خویش، که ذات و حقیقت اوست، بازگردد و حق را، کـه در آن پنهـان اسـت، مالحظـه                    

 خـود را شـناخته و بـر غیـر رب خـود نظـر                  گردیـده کـه رب     ی بندگان ۀنموده و در زمر   
 و خـشنودند و رب      یرسـد، راضـ    یها مـ    رب خویش به آن    یکنند و به آنچه از مجرا      ینم

» راضـیه و مرضـیه    «اند و در نتیجه به مقـام          و خشنود ساخته   ی را نیز از خود راض     خویش
حال نفس ناطقه چون به بهشت خود درآید و آیات الهی را در خـود مـشاهده                 . اند رسیده

معرفـت اول همـان اسـت کـه در حـدیث            . یابـد  ی از معرفت دست م    یکند، به نوع دیگر   
اما قسم دیگر معرفت آن است که       . شده است ذکر  » من عرف نفسه فقد عرف ربّه     «مشهور  

 رب خود را شناخته و ظهور او را در مظاهر گوناگون مشاهده کند، آنگاه بـه نفـس                   یآدم
خود رجوع  و از معرفت رب به معرفت نفس راه یافته و بار دیگر نفس خود را به عنـوان                     

تـر از   مـل  کای بشناسد، در این مقـام اسـت کـه بـه شـناخت        ی از مظاهر حق تعال    یمظهر
 اسـت کـه پیـامبر اکـرم ص در حـدیث             یاین همان معرفت  . یابد دست می  یشناخت قبل 

معرفـت اول مربـوط بـه اهـل نظـر و اسـتدالل و               . بیان کرده اسـت   » عرفت االشیاء باللّه  «
؛ ٩٢ــ ٩٠، ص   ٢، ج   ٢٠ ،١٥[ معرفت دوم مخصوص عارفان و اهل کشف و شـهود اسـت           

 .]٦٧٥ـ٦٧٤؛ ٦٤٨ـ٦٥٠
 
  آثار اسم کریمـ 

ترین کرم او این است که موجودات را از نیـستی بـه هـستی آورده اسـت و                  بزرگ ـ١
از آثـار کـرم     . کسی که چنین کاری را انجام داده قادر است که او را به عظمـت برسـاند                

الهی اعطای نعمات بدون در نظر گرفتن اسـتحقاق بنـدگان اسـت او بـدون سـؤال عطـا                    
 نماید؛حسنات  مبدل میکند و در هنگام توبه سیئات را به  می

پـذیرد و در     از کرم الهی است که کرم بندگان و عطایشان از قرض و صدقه را می               ـ٢
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این طلب کرم خود را نیازمند نشان داد تا عباد را آگـاه سـاخته کـه در عطایاشـان جـز                      
 ؛]٢٥٣، ص ٤ ج ،٢[نگرد مجرد احسان را نمی

ز آثار کرم الهی است که عبـاد هـم    ستر عیوب و ذنوب بندگان و تغافل ازگناهان ا  ـ٤
بایستی در مقابل گنهکاران این چنین باشند نیز از آثار کرم الهی اعطا ثواب زیاد و مـدح      

 نیکو بر طاعات آسان و سهل است؛
 مالزمت ذکر کریم باعث ازدیاد نعمات ظاهری و باطنی و تسهیل در جهت جلـب                ـ٦

رسـد، همچنـین نیـز اسـم        انسان مـی  به  راحتی و بدون سختی     رزق شده چنانکه رزق به    
 .]١٩١ ص ،٦[کریم همراه با اسم واهب دارای ثمرات عجیبی است 

 
 گیرینتیجه

های گذشته مشخص شد که اسم کریم در میان اسمای الهی در عرفـان              با توجه به بحث   
شناسی و هم در سیر و سلوک       اسالمی کارکردهای زیاد و عظیمی داشته و هم در هستی         

عرفا با توجه به معانی لغوی و قرآنی کریم، که تقریباً معنای واحدی             .  است عرفانی مطرح 
این . تفصیل ابعاد معنایی اسم کریم را توضیح دهند      اند که به  دهند، سعی کرده  را ارائه می  

دهـد کـه    خوبی روشن کرده و نشان مـی      ابعاد جایگاه اسم کریم را در میان سایر اسما به         
های الهی مربوط بوده و     یک معنای کریم به افاضه و نعمت      . داین اسم دو معنای کلی دار     

هـا را بـه دیگـران عطـا         داشتی نعمـت  کریم کسی است که همواره و بدون هرگونه چشم        
منشی و بدون کند و معنای دوم به بخشش جرم و خطای دیگران، البته از روی بزرگ         می

همان عطـای نعمـت اسـت و        توان گفت که اصل معنای کرم       البته می . تحقیر اشاره دارد  
 . شودبخشش گناه نیز یک مصداقی از عطا محسوب می

شناختی اسم کریم مشخص شـد کـه کـریم          در این تحقیق بعد از بررسی بعد هستی       
اسـم  . یکی از مجاری مهم فیض خداست که از طریق آن کل هستی پدیـد آمـده اسـت                 

رسد از کـرم او     وجودات می کریم منشأ آفرینش و ربوبیت است، زیرا هر آنچه از حق به م            
شود، همچنین این اسم با اسم جلیل تناکح اسمایی داشته و در کنـار آن قـرار                 ناشی می 

جـالل الهـی بنـدگان را از او دور کـرده و آنهـا را از اینکـه                   . کندگرفته و آن را کامل می     
ن نزدیـک   اما کرم الهی خداوند را به بندگا      . کندبتوانند به قرب او نائل شوند، مأیوس می       
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شود که خداوند بندگانش را بـه       این امر موجب می   . کندکرده و امید را در آنها شکوفا می       
 . زندعظمت خود پیوند 

از منظر سلوکی مشخص شد که سالک در سیر سلوکی خود مظهر اسم کریم شده و                
 تعلـق، تخلـق و      ۀدر مورد تمام اسمای الهی سـه مرحلـ        . شودعبد الکریم بر او اطالق می     

سـالک در صـورتی مظهـر       . حقق مطرح است و اسم کریم نیز این سه مرحله را داراست           ت
 را از او زدوده و بـه مکـارم          یهـای خلقـ    زشـتی  یشود که حق تعالی، تمام    اسم کریم می  

اخالق زینتش بخشیده باشد، در این صورت، سالک به عیان امتناع خروج خـود از حکـم     
 ی برا ی قدر ییابد و به هیچ رو     ییش حسن ظن م   یابد و به کرم موال     یربوبیّت حق را درم   

 .یابد یذنوب تمام خلق در کنار کرم حقّ نم
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