
  

  عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی
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  )٢٥/٨/٩٨ تاريخ پذيرش مقاله: ـ١٩/٢/٩٨ تاريخ دريافت مقاله:(

  
   چكيده

های دينی بر اسمای حسنای الهی موجب شد تا عارفان مسـلمان از  اهتمام فراوان آموزه

های سلوكی سالكان از اسمای الهی به ميان آورنـد. ايـن   نخستين دوران، سخن از بهره

يافـت و خـود را در لسـان عارفـان، در قالـب       كم تكامل و انسـجام بيشـتری   انديشه كم

معمـوالً  » تعلـق «نشـان داد.   به اسـماء هللا » تحقق«و » تخلق«، »تعلق«گانۀ پيوندهای سه

و  مرتبـۀ ميـانی   »تخلـق « شـمرده شـده و   اسـماء هللا  نخستين مرتبه از مراتب پيوند با

عربی در آثار خـود   بنآيد. اترين مرتبه به حساب میمرتبه فنا در اسماء و نهايی »تحقق«

به تبيين جوانب گوناگون اين مسئله همت داشت و پيروان وی نيز به اين مقوله، توجـه  

  اند. و مروج اين انديشه بوده ويژه نشان داده

بـه اسـماء   » تحقق«و » تخلق«، »تعلق«اين پژوهش با بررسی ديدگاه عارفان دربارۀ مثلث 

عربـی   پردازد و سير تكاملی آن را در مكتب ابن های تاريخی اين مبحث می، به ريشههللا

سویِ مبحـث مهـم    ای بهكند تا ضمن برداشتن پرده از ابهامات مسئله، پنجره دنبال می

  اسماء هللا در حوزۀ عرفان اسالمی باز كرده باشد. 

 
تحقق بـه  پيوند با اسماء هللا، سِيروسلوک، تعلق به اسماء هللا، تخلق به اسماء هللا، ها:  واژه كليد

  اسماء هللا.

                                                                                                                             
  ؛ اسالمی دانشگاه تهران ۀمعارف و انديش ۀكداستاديار گروه اخالق و منابع اسالمی دانش. ١
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  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٤٤

    مقدمه

اصلی اين توجه . علت داشتنداسماء هللا توجه ويژه  به اهل معرفت از ابتدای تاريخ عرفان

در  قـرآن كـريم   های دينی بر اسمای حسـنای الهـی اسـت.   ويژه، تأكيدات فراوان آموزه

، به و در چهار مورد استجای آيات نورانی خود از اسمای گوناگون خداوند مشحون  جای

؛ ٢٤؛ حشـر/ ٨طـه/  ؛١٨٠اعـراف/ اختصاص حق متعال به اسـمای حُسـنا تصـريح دارد. [   

وانـی كـه   اآن، ابواب مختلفی از جوامع روايی نيز به نقل احاديث فر بر  ] عالوه١١٠اسراء/

، ٤١ ؛١٨٥، ص٢٣؛ ١١٤ص، ١ ج، ٤٠اختصـاص يافتـه اسـت [    ،انددر اين باب وارد شده

ــر آن .]٢٣٦ص ،٩٠ ج رفــت حــق متعــال، ميــوه و هــدف نهــايی عرفــان و  مع ،افــزون ب

 ؛مگر با شناخت اسمای الهی ،آيداست و شناخت خداوند متعال حاصل نمی سِيروسلوک

 های اسالمی به اسماء هللا بها دهند. بنابراين طبيعی است كه عارفان بيش از ساير نحله

] و اين ١٢٩، ص٥٨ج، ٤١» [تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّه«: فرمودند (ص)همچنين پيامبر اكرم

ايـن  سرلوحه برنامه سالكان الی هللا قرار داشـته اسـت.    (ص)دستور سلوكی پيامبر اكرم

و بـه  پيشـه گيـر ...     اللّـه   كه تخلقوا باخالق یودل بپذير و خُلق خداي نصيحت را به جان

ان ، تا نيكوتر نيكویتا از حسن خلق به احسن خلق برآي یآرا یباطن خود را مافعال نيكو

].٢٥ص، ١ ج، ١٥به وقت ظهور صفت كه از عالم غيب آيد به صورت. [ ،یتو باش
١

  

كردن  در نگاه اهل معرفت، مراد پيامبر اكرم از سفارش به تخلق به اخالق الهی، پياده

جوانب وجودی سـالك اسـت. سـالك متخلـق بـه       ۀاسماء و صفات حسنای الهی در هم

 ای خواهد داشت. الهی نصيب و بهرهاخالق الهی، از هركدام از اسمای حسنای 

إن   . و قـد سـمعت بعـض المشـايخ يقـول     یتعال  اللّه  العبد أن يتخلق بأخالق یمنته

قبل أن يقطع الطريـق تصـير األسـماء التسـعة و التسـعون       یاللّه تعال یسالك الطريق إل

  ].٨٧ـ٨٦ص، ٥ ج، ٢٨أوصافا له. أي يكون له من كل واحد نصيب [

الدين حموی نيز دستور پيامبر اكرم به تخلـق بـه اخـالق الهـی را     اساس، سعد براين

شدن سالكان به صفات الهـی دانسـته اسـت. بـه بـاور وی سـالك، در        سفارش به متصف

هركدام از منازل سلوک، اسمی از اسمای حسنای الهی را در خود شكوفا كرده و يكی از 

يت سلوک، متخلق به اخـالق  . درنهاكند می صفات كمالی حق متعال را در خود نهادينه

  . شود می اسماء و صفات الهی ۀيعنی هم ؛هللا

                                                                                                                             
رسول صلعم در وصيت «همچنين از ابوسعيد ابوالخير چنين نقل شده است كه در وصايای خود گفت: . ١

  .]٣٣٩ص، ١ ج، ٤٥[» گوييم یما شما را همين م  اللّه  اصحاب را گفته است: تخلّقوا باخالق
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اوصـاف  ، ست كه چون سالك قدم در راه نهد به رياضتا آن» تخلقوا بأخالق اللّه« یمعن

رساند كه به اوصاف حق موصوف شود و سالكان راه كه اصحاب طريقـت و   یخود را به جاي

پس چون سالك  ... تخلق به اخالق خداوند است همأمورند ك یاند به اين معن ارباب حقيقت

از  یبـه صـفت   یمقام[هر] درين راه منازل قطع كند و او را سلوك مقامات ميسر شود و در 

صفات خداوند موصوف شود و چون به نهايت مقامات راه برسد، جميع صـفات در او جمـع   

  .]٤٤٤، ص١٨[ تخلق باخالق اللّه مر سالك را ثابت شود یشود، آنگاه معن

مسـتفيض   كـه اتفاقـاً   آله در حديث شريف ديگریو عليه هللا اسالم صلی گرامیپيامبر 

ـ «: فرمودند ،]٣٥٩ص، ٨، ج٢٤اند [بوده و فريقين آن را روايت كرده ه اسـم  خداوند نودونُ

عارفان  .]١٩٤، ص٢٣[ »رودها را احصا كرده و برشمارد به بهشت می دارد كه هركس آن

دانسته و در تفسير حديث »  تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّه«يز همسو با حديث اين حديث شريف را ن

 شـود و از  مـی هـا حاصـل    شدن به آن مزبور بر اين باورند كه احصای اسماء هللا با متخلق

  اند. ست كه پيامبر اكرم به تخلق به اخالق الهی سفارش فرمودهرو اين

انّ لله مائة اسم الّا واحدا من احصاها دخل اللّه عليه و آله سلّم،  یقال رسول اللّه، صلّ

كـه خـارج عـدد اسـت. هـر كـه در        ی، صد اسم است الّا يكیرا، تعال یخدا یالجنّة. يعن

هر صد را به شمار تنزيل كند، و به همه تخلـق  » تخلقوا باخالق اللّه« یاخالق خود بمعن

].٥٤ص، ٤٤كند و متحقق گردد به بهشت تحقق رسد [
١

  

در عرفان اسالمی مطـرح  » الهی پيوند سالك با اسمای«رفته آموزۀ  رفته ترتيب اين  به

حسـنای   اسـمای ، تخلق و تحقق بـه  مرحلۀ تعلقو به مراتب اين پيوند در قالب سه  شد

و » پيوند سالك با اسمای الهی«بررسی چندوچون آموزۀ عرفانی  ،الهی توجه شد؛ بنابراين

طلبـد؛ خصوصـاً   ر محققان اين فـن را مـی  نقش كليدی آن در تكامل سالك، توجه بيشت

هـا بـه   های دينی ما و همچنين آثار عرفانی اهل معرفـت كـه در طـول قـرن    آنكه آموزه

  . استدر اين موضوع بسيار غنی  ،نگارش درآمده

  

  پيشينه تحقيق. ١

اند. شروح  ها و آثار متعدد و زيادی دربارۀ اسماء هللا نوشتهدر طول تاريخ، عارفان پژوهش

                                                                                                                             
و «داند: سو و در راستای يك معنا میمكه چگونه دو حديث را ه كنيدعبارت توجه همچنين به اين . ١

حقائق هذه األسماء و معانيها و  یأمّا إحصاؤها [أی إحصاء االسماء] تخلّقا، فبتطلّع الروح الروحانية إل

»  اللّه  أخالقتخلّقوا ب«وفق ما أمر به في قوله:  یصفاتها و التخلّق و االتّصاف بحقيقة كل واحد منها عل

  .]٤٧ص، ١ ، ج٣٠[
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روح قشيری و  شرح االسماءهمچون  ؛اندعددی كه اهل معرفت بر اسمای الهی نگاشتهمت

... بخشی از اين آثار است؛ حتی چنانكه خواهـد آمـد، عارفـانی     و  یاحمد سمعان األرواح

نـوعی   بـه  تخلـق بـه اسـمای الهـی را     یچگـونگ ، اشبيلي و قشيري  برجان ، ابنیهمچون غزال

ای در بـاب تبيـين سـه    ، نظريـه كشـف المعنـی  بی در ضمن كتاب عر و يا ابن دانكرده یبررس

مرحلۀ تعلق، تخلق و تحقق به اسـماء هللا ارائـه داده اسـت. امـا تـاكنون تحقيـق مسـتقل و        

جهـت، پـژوهش    معتنابهی دربارۀ مراتب پيوند سلوكی با اسماء هللا شكل نگرفته است و ازاين

توان برخی اشارات  می وگريخته ردی جستهدر موا است. هرچندرو در نوع خود نخستين پيشِ

؛ امـا پژوهشـی كـه بـه     الی كلمـات بعضـی محققـان پيـدا كـرد     اين مسئله را در البه دربارۀ

بـاره را  عربـی در ايـن   يابی تاريخی مسئله پرداخته و اهم كلمات مطـرح در مكتـب ابـن    ريشه

    .خوردتبيين و تحليل كند و پرده از ابهامات آن بردارد، به چشم نمی

 
  »تعلق، تخلق و تحقق«گانۀ اصطالحی  گيری سههای تاريخی شكلزمينه. ٢

از ديربـاز ايـن انديشـه را در    » تخلقوا باخالق هللا«روايت  ۀحديث إحصاء اسماء به ضميم

مندی از اسمای حسـنای  ميان اهل معرفت به وجود آورد كه ميان سلوک الی هللا و بهره

 ۀ) به بهـر ق. ه ٢٦١چنانكه بايزيد بسطامی (متوفای  الهی، پيوستگی خاصی برقرار است؛

وی عارفی  ۀعارفان از چهار اسم كلی اول و آخِر و ظاهر و باطن اشاره كرده است. به گفت

مقابل، عارفی كه از دارد و دربه عجايب قدرت الهی نظر  ،كه از اسم ظاهر بهره برده است

 ،در باطنِ هرچيـز تجلـی كـرده اسـت     نگاهش به انوار پروردگار كه ،اسم باطن بهره دارد

يعنـی   ،متناسب با آن، به ما سَبَق ،مند استباشد؛ اما عارفی كه از اسم الهی اول بهرهمی

بـه   ،چنانكه عارفی كه از اسم الهی آخِـر بهـره دارد   ؛مشغول است امور مربوط به گذشته

.]١٦٩، ص٢٦؛ ١٩٣ص، ١ ، ج٣؛ ٣٧٧ص، ٣٣امور مربوط به آينده مشغول است [
١

  

سلوكی سالك را از دو اسم الهی ظـاهر و بـاطن    ۀ) نيز بهرق. ه ٣٠٩عطا (متوفای  ابن

متناسـب بـا آن،    ،وی سالكی كه از اسم ظاهر بهره برده است ۀتوضيح داده است. به گفت

هـای مختلـف عبـادت     يعنی به آراستن ظاهر خود بـه گونـه   ؛به ظاهر خود مشغول است

بـه مقتضـای ايـن     ،ه حظ خود را از اسم باطن برده اسـت مقابل، عارفی ك درپردازد.  می

  .]١٩٩، ص١ ، ج٢١سازد [اسم، نهان خود را با نور عصمت الهی مزين می

) رنـگ و  ق. ه ٣٢٠پيوند سالك با اسمای الهی در آثار حكيم ترمذی (متوفای  ۀمسئل

                                                                                                                             
 .]١٨٣، ص١٩[ : ـنك ؛ا به ابوبكر واسطی نسبت داده استخرگوشی اين سخن ر. ١



    ١٤٧   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

تبه مطـرح  برای پيوند با اسماء و صفات حسنای الهی سه مر  تری يافته است. اوبوی جدی

هـا بـوده و پيونـد     كرده است. از نگاه وی بهرۀ عامه مردم از صفات الهی، تنها ايمان بـه آن 

ای كـه  عرفا و اوليای مقربين با اسماء، شرح صدر برای پذيرش صفات الهی است؛ بـه گونـه  

ها را روشن كرده است؛ اما پيوند محدثين و اوليای خاص  نور شناخت اين صفات، سينه آن

   ها بر قلبشان است. ها و اشراق و تجلی نور آن ا اين صفات، مالحظه آنالهی ب

فحظوظ العامة من صفاته إيمانهم بها. و حظوظ المقتصدين و عامة األولياء المقربين، 

قدره، و قدر نور قلبـه.   یالصدر لها و استنارة علم تلك الصفات في صدورهم؛ كلّ عل  شرح

ولياء، مالحظـة تلـك الصـفات، و اشـراق نـور تلـك       و حظوظ المحدّثين، و هم خاصة األ

 .]٣٣٥، ص١٧[قلوبهم و في صدورهم  یالصفات عل

كنـد كـه وی در سـؤال     حكيم ترمذی مهم جلوه مـی قدر برای  پيوند سالك با اسماء هللا آن

ويكم از سؤاالت خود، بيست
١
پرسد:  مندی اوليا و عرفا از اسمای حسنای الهی میاز چگونگی بهره 

  ].١٧٢ص، ١٧[ »ء حظوظ االولياء من أسمائه؟ ل الحادي و العشرون: وَ أيُّ شيالسؤا«

هايی كه عارفان در شرح اسماء هللا نگاشـتند، شـكل   رفته، در كتاب رفته ،اين انديشه

) در شـرح االسـماء   ق. ه ٤٦٥قشيری (متوفـای   ،برای نمونه ؛تری به خود گرفتمنسجم

، ٣٤] اسـم سـالم [  ١٤١، ص٣٤چون اسم مَلِك [تحقق به برخی از اسماء هم ۀخود، نحو

] و چنـد اسـم ديگـر را    ١٦٩، ص٣٤] و اسم جبـار [ ١٥٩، ص٣٤] اسم مهيمن [١٥٠ص

تبيين كرده است. او شرح خود دربارۀ هر اسم را با پرداختن به آدابـی كـه سـالك بايـد     

بـه پايـان بـرده اسـت. ايـن رويـه در آثـار ديگـر          ،برای ادای حق آن اسم داشـته باشـد  

نويسندگان از اهل معرفت نيز دنبال شده است.
٢

  

خود به اين نكته كه كمال هر  شرح االسماء ۀ) در مقدم٥٠٥ابوحامد غزالی (متوفای 

اشاره دارد. او كمترين نصـيب و   ،سالك، به ميزان تخلق و تحلی او به اسمای الهی است

                                                                                                                             
سؤال مطرح كرده است كه  ١٥٥ ،كه بتوان عارف حقيقی از دروغين را جدا كردحكيم ترمذی برای آن. ١

بی، جواب اين سؤاالت با فكر عر ابن ۀزيرا به گفت ؛آيندها برمی جواب آنۀ فقط عارفان حقيقی از عهد

 :ـ كن ؛ها خواهد بود قادر به جواب آن ،مند استآيد و تنها عارفی كه از تجليات الهی بهرهبه دست نمی

  اين سؤاالت اختصاص يافته است. پاسخبه  فتوحات مكّيهسوم بخشی از باب هفتادو .]٣٩ص، ٢ ، ج٨[

خود  حاتيوض، تیاله یشرح اسماء حسناكتاب در  نيز) ق. ه ٥٣٦اشبيلی (متوفای  جانبرّ ابنچنانكه . ٢

 ،]٢٩، ص٢كه در مقدمه متذكر شده است [ گونه آنوی هر اسم در سه فصل آورده است.  دربارۀرا 

اختصاص ها  آن قيحقا بهشدن به اسماء و تعبد  كيراه نزد از شرح هر اسم را به بررسیفصل سوم 

 .]٢٦٢ص، ٢ ج، ٤٣[است  داده



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٤٨

كه در حد صرف اعتقـاد  بهره از اسمای حسنای الهی را بهره اكثر مردم و بلكه اكثر علما 

داند؛ اما پيونـد عارفـان و مقربـان    می ،اندبه اتصاف حق متعال به اين اسماء متوقف شده

  : دهددرگاه الهی را با اسماء هللا در سه مرتبه مترتب بر هم توضيح می

نخست، معرفت كشفی و شهودی اسماء هللا است. روشن است كه عـارفی كـه    ۀمرتب

-يابد، معرفتی بسيار زاللها درمی با مكاشفه و مشاهده عينی آناسمای حسنای الهی را 

تر و يقينی بس فراتر از ديگرانی كه علم به اسماء را از رهگذر برخـی بـراهين كالمـی و    

  اند، دارد. جدلی به دست آورده

ه و او را بـرای حركـت   ، بزرگی و عظمت اسماء در دل عارف تجلی كردمرتبۀ دومدر 

  . كند می حق متعال با اتصاف به اين صفات كمالی تشويق به به سمت نزديكی

و تحلی به اسمای حسنای الهی است. به سالكی كه به  مرتبۀ تخلق مرتبۀ سومو اما 

زيرا به قرب الهی راه يافته و رفيق مأل اعلی گشته  شود میاين مرتبه بار يابد، ربانی گفته 

  ]٦٠ـ٥٨، ص٢٩؛ ٢٧ـ٢٦، ص٢٧است. [

كارهـايی دربـارۀ هرچـه    اساس، شرح خود بر هر اسـم را بـا ارائـه راه     همين غزالی بر

ترتيب  اين شدن سالك به آن اسم به پايان برده است. به ترشدن و درنهايت، متخلقنزديك

مهيا شده كامالً » تعلق، تخلق و تحقق«گيری مثلث های تاريخی شكلبينيم كه زمينهمی

امثال حكـيم ترمـذی و   . بندی كردندسماء را مرتبهبود. عارفان از سويی، پيوند سالك با ا

و از سوی ديگر، مفردات مثلـث   سه مرتبه ذكر كردندغزالی، هركدام به شكلی، برای آن 

مـثالً غزالـی در    ؛رفتها به كار می وگريخته در برخی كلمات آن ای جستهمزبور، به گونه

تخلقـوا  «تأثر از حديث شـريف  و نهايی پيوند سالك با اسماء هللا، در  مرتبۀ سومتوضيح 

خود از اصطالح تحقق  شرح االسماءقشيری در  استفاده كرد،» تخلق«ۀ از واژ» باخالق هللا

) به دو اصطالح تعلق و تخلـق بـه   ق. ه ٣٣١به اسماء بهره برد و ابوبكر واسطی (متوفای 

  ].٨٩ـ٨٨، ص١٠اسماء اشاراتی دارد [

- به چشم نمـی » تعلق، تخلق و تحقق«انۀ اصطالحی گ به هر روی، تا زمان غزالی اثری از سه

  گيری آن در قاموس اصطالحات عرفانی مهيا شده بود.  خورد، هرچند همۀ شرايط برای شكل

  

  » تعلق، تخلق و تحقق«گانه گيری نظريه بر مبنای سهشكل. ٣

ا ر در آثـار عارفـان  » تعلق، تخلق و تحقق« گانۀ اصطالحی سه از های منسجمنشانه نياول

عربی، بجوييم. گويا  )، شيخ ابنق. ه ٥٩٣ (متوفای بايد در سخنی كوتاه از ابومدين مغربی



    ١٤٩   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

ـ در قالـب سـه   وی اولين عارفی است كه به مراتب پيوند سالك با اسماء اصـطالحی   ۀگان

است. در توضـيح مختصـر وی، تعلـق، بـه آگـاهی از       اشاره كرده» تعلق، تخلق و تحقق«

. تحقق به هر اسم استات اسم در سالك ظهور معنا و اقتضائبه معنای اسم است. تخلق، 

  آيد. با فنای در آن اسم به دست می

اسماء هللا تعالی، بها تعلق و تخلق و تحقق. فالتعلق الشعور بمعنی االسـم. و التخلـق   

ابومـدين بـه   . ]٩٣، ص٩ان يقوم بك معنی االسم. و التحقق ان تفنی فی معنی االسـم [ 

ای نـدارد؛ امـا    و هـيچ توضـيح افـزوده   اسـت  مبحث مهم اكتفـا كـرده   طرح اجمالی اين 

، مرتبـۀ تعلـق  جهت كه نخستين سند تاريخی است كـه سـه    هرحال، عبارت فوق ازآن به

عنوانِ سه مرتبه پيوند سالك بـا اسـماء ذكـر كـرده و از هـر مرتبـه        تخلق و تحقق را به

  تعريفی ارائه داده است، اهميت دارد. 

 ؛كردابومدين مطرح  كه اجماالً و برای اولين باررا  »تحقق«و » تخلق«، »تعلق« گانۀسه

تحليل و تبيين كـرد.    یشمس المعارف الكبر) در كتاب ٦٢٢(متوفای   یبون یعل احمدبن

 »تحقق«و » تخلق«، »تعلق« اسماء را به سه مرحلۀ بونی احصای موردِنظر در حديث احصاء

كلی مطرح در عرفـان عملـی    بر سه مرحلۀترتيب،  به. او اين سه مرتبه را كند می تقسيم

»احسان«و » ايمان«، »اسالم«يعنی 
١

هـای  دهد. وی در ادامه،  احكام و ويژگـی تطبيق می 

  : دهدخوبی شرح می را به »تحقق«و » تخلق«، »تعلق« كدام از سه مرحلۀهر

سـماء در  بخشـيدن بـه آثـار ا   سالك در اين مقام به دنبال عينيـت : تعلق به اسما ـ١

اعضا و جوارح بدنی خود است. سالك در مقـام   ،سراسر وجود خود و در همۀ قوای نفس

ترين وجه، در خود، اظهـار  تعلق به اسماء به دنبال آن است كه اثر هر اسم را به شايسته

كند؛ يعنی در مقابل اِنعام الهی و اسم منِعم، به شـكر برخاسـته و در مقابـل باليـا صـبر      

حـال از اسـمای    دلش به اسمای جمالی پروردگـار گـرم بـوده و درعـينِ     و كند می پيشه

 جاللی حق متعال خوفناک است. 

 خود را با حقائق اسمای حسنا آشنا مرتبۀ روحسالك در اين مقام، : تخلق به اسما ـ٢

را اشاره به همين مرتبه دانسته و بر آن اسـت  » تخلقوا بأخالق اللّه«. بونی حديث كند می

 به هر اسم، فعلی مانند آن اسم خواهد داشت. كه متخلق 

، آمدن از انانيت خيالی شرط تحقق به اسمای الهی، تقوی و بيرون: تحقق به اسماـ ٣

، بـه فنـا   شود میصور و معانی حادث منسوب به سالك است. در اين مقام، عارف حقانی 

                                                                                                                             
 ؛»احسان«و » ايمان«، »اسالم« ۀمراحل كلی عرفان عملی به سه مرتبتقسيم  دربارۀبيشتر  برای توضيح. ١

  .]به بعد ٤٤٢ص ، ١٤[ : ـنك



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٥٠

ر در اسـماء هللا  و انبوه سُبُحات حضرت حق [در سفر دوم از اسفار اربعه كه سـي  رسد می

  گيرد. است] او را فرا می

التعليق في مقام اإلسالم، و التخليق في مقام اإليمان، و التحقيق : كانت أنواع اإلحصاء

في مقام اإلحسان. فإحصاؤها بالتعلق في مقام اإلسالم، هو تطلب السالك آثار كـل اسـم   

ته النفسـانية و الجسـمانية،   منها في نفسه و بدنه و جميع قواه و أعضائه و حاالته و نشـأ 

جميع ذلك من أحكام هذه األسماء و آثارها، فيقابل كل أثر بما يليق بـه، فيقابـل    یفير

االنعام بالشكر، و الباليا بالصبر و غير ذلك... و احصاؤها بالتخليق في مقام اإليمان، يكون 

و منها ما أخبر بقوله  بتطلع الروحانية لحقائق هذه األسماء و معانيها و مفهومها و التخلق.

بحيث يكون المتخلق هـو عـن ذلـك االسـم، أي      یتخلقوا بأخالق اللّه تعال: عليه السّالم

عما قام بك   و االنخالع  یمقام اإلحسان يكون بالتقو یيفعل مثله... و احصاؤها بالتحقق ف

رة او ظهر فيك من الصور و المعاني المتسمة بسمة الحدوث و االسـتتار بسـبحات الحضـ   

الحقية و االحتجاب بسجف أستارها و أعيانها
١
 .]١٦٣ـ١٦٢، ص١١[ 

وری سـلوكی از اسـمای حسـنای الهـی و مراتـب آن      ، اگرچـه مسـئله بهـره   ترتيب اين  به

رفته در قـرن   وبيش از ابتدا در ميان عارفان مسلمان مطرح بوده است؛ اما اين مسئله، رفته كم

به اسماء » تحقق«و » تخلق«، »تعلق«الب سه مرتبۀ صورتِ يك انديشۀ منسجم و در ق ششم به

  تر كرد.  تر و پررنگظهور يافته و با گذشت زمان، حضور خود را در آثار عارفان، جدی هللا

  

  عربی در آثار ابن» تعلق، تخلق و تحقق«گانۀ اصطالحی تدوين سه .٤

كه  كند می تأكيد خوبی آگاه است او عربی به تاريخچۀ مبحث تخلق به اسمای الهی به ابن

اساس عرفان بر پايه تخلق به اخالق الهی بوده
٢

تخلـق بـه    چون و چندو عارفان در باب 

انـد. اسمای الهی سخن بسيار گفتـه 
٣

ويـژه از عارفـانی همچـون ابوحامـد غزالـی،      او بـه  
١
 

                                                                                                                             
خود اين  تفسير روح البيانای بسياری دارد كه با توجه به آنكه برسوی در اين عبارت، اغالط نسخه. ١

 : ـنك ؛ايم، متن فوق را تصحيح كردهالبيان تفسير روح ۀبا استفاده از نسخ ،عينه آورده است هعبارت را ب

  .]٤٨، ص١ ، ج٣٠[ : ـنكهمچنين  ؛]٢٨٣، ص٣ ، ج١٦[

  ]؛٥٥٧، ص٢٠دانست [چنانكه ابوالحسين نوری نيز مالک و معيار تصوف را به تخلق به اخالق الهی می. ٢

اخالق الهی معرفي عربي هم در همين راستا اساس عرفان را تخلق به  ]. ابن٤١٣، ص ٢٦: [ ـنكهمچنين 

  ].١٢٦، ص٢ ، ج٨كند [مي

نوا في ذلك الدواوين و سبب ذلك لما أحبوه اتصفوا بصفاته بأسماء اللَّه و دوّ  و قد علم العلماء التخلق. ٣

  .]٢٦٧ص، ٢ ج،  ٨؛ ٥٩٦ص، ٢ ج، ٨[ حد ما يليق بهم یعل



    ١٥١   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

،اشبيلي  برجان ابن
٢
افريععبداللَّه م بكربن أبي 

٣
القاسم قشيريوباو  

٤
ه عنوانِ عارفانی كـ  به 

  .]٦٤٩ص، ٢ ج، ٨برد [اند، نام میچگونگی تخلق به اسمای الهی را بررسی كرده

، »تعلق« ۀمندی سالك از اسماء به سه مرحلبندی مراتب بهرهدسته ۀبه هر روی، انگار

عربـی، جهشـی    های عرفانی با ظهور ابـن مانند بسياری ديگر از آموزه »تحقق«و » تخلق«

در آثـار   بـه اسـمای حسـنای الهـی    » تحقـق «و » تخلق«، »قتعل«گونه يافت. مثلث انقالب

امـا قطعـاً    ؛. هرچند او مبتكر اين انديشه و اصطالح نيسـت شود میديده  بسيارعربی  ابن

. او عالوه بر اشارات فراوانی كه در آثار خود به مبحث مزبور استآن  ۀدهندمروج و بسط

يكـی   ؛ن مبحث اختصاص داده استخود را به اي فتوحاتدارد و افزون بر آنكه بخشی از 

  . كنيم بررسی می را ها است كه در ادامه آن نوشتهدو اثر مستقل نيز در اين باب 

  

  یعن سر اسماء هللا الحسن یكشف المعن. كتاب ١ـ٤

در اسـماء هللا اسـت.   » تعلق، تخلق و تحقـق «گانۀ ، بسط تفصيلی سهیكشف المعنمحور كتاب 

عبـد بـا اسـماء هللا در سـه مرتبـۀ تعلـق، تحقـق و         تقسيم رابطۀعربی در اين كتاب پس از  ابن

  تخلق، ويژگی هر اسم را در هركدام از سه مرتبه مزبور، جداگانه تحليل و تبيين كرده است.  

بـه   كند. می به اسماء را به نيازمندی هر انسانی به اسمای الهی تعريف مرتبۀ تعلقاو 

روشن  همچنان كهرو به ذات حق متعال است و  ایاعتبار آنكه هركدام از اسماء، دريچه

  . شود میها برقرار حق با خلق از همين دريچه رابطۀاست از ديدگاه عرفا، 

به اسماء ناميده است. در اين مرتبـه، سـالك بـه     مرتبۀ تحققرا  مرتبۀ دومعربی  ابن

هـر   يازد و به دنبال معرفتِ نسبتِ خاصی اسـت كـه  شناخت معانی اسماء هللا دست می

  اسم با حق متعال و با عبد دارد. 

مرتبۀ سوم، تخلق نام دارد. در اين مرتبه كه باالترين مرتبۀ انتساب اسـم بـه عبـد اسـت؛     

                                                                                                                             
 ب نگاشته است.را در اين با المقصد األسنی فی شرح اسماء هللا الحسنیغزالی كتاب  .١

 تر گذشت. برجان، پيش ابن شرح االسماءشاره به كتاب . ا٢

االمد االقصی ) كتابی با عنوان ٥٤٣العربی المعافری االشبيلی (متوفای  محمد ابن بن عبدهللا . ابوبكر محمدبن٣

نويسد: ] می٤٨٦ـ٤٨٥، ص٢، ج٤دارد. وی در پايان اين كتاب [ فی شرح اسماء هللا الحسنی و صفاته العلی

تالش وی بر آن بوده است تا جهت اتمام فايدۀ كتاب، چهارده مورد را در آن لحاظ كند. دو مورد هفتم و 

 هشتم آن، بررسی وجه اختصاص حق و خلق به هركدام از اسمای حسنای الهی است.

دارد كه  يرالتحبير فی علم التذكو   یشرح أسماء هللا الحسنهای قشيری در اين باب دو كتاب با نام .٤

 اند.هر دو به چاپ رسيده



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٥٢

گونه كه به حق متعال منسوب است، به او نيـز   قدر ارتقا يافته است كه اسم الهی آن سالك آن

شود. ء هللا میشود؛ تو گويی سالك در اين مرتبه، مجرای ظهور اسما منسوب می
١
    

  : تعلق و تحقق و تخلق یو للعبد بأسماء الحقّ تعال

  الذات.  یإليها مطلقا من حيث ما هي دالّة عل  افتقارك:  فالتعلق

  معرفة معانيها بالنسبة إليه سبحانه و بالنسبة إليك. : و التحقق

يق بـه  ما يل یما يليق بك كما تنسب إليه سبحانه عل یأن تنسب إليك عل: و التخلق

  .]٢٠٨ـ٢٠٧، ص٦[

گيـری سـالك از   عربی در اينجـا بـرای بهـره    ، مراتبی كه ابنشود میچنانكه مشاهده 

جـز آنكـه وی در    ،اسماء مطرح كـرده اسـت، بـا اصـطالح رايـج چنـدان تفـاوتی نـدارد        

گذاری، جای تخلق و تحقق را عوض كرده است. نام
٢

  

  

   العبادلة. كتاب ٢ـ٤

منـدی از تجليـات اسـمائی، حـق متعـال را در پرتـو       مقام بهـره  سالك فانی در اسمای الهی در

كند. به ديگر سخن، هنگامی كه سالك مراتـب تخلـق و تحقـق بـه      اسمای حسنايش شهود می

يك اسم را در وجود خود نهادينه كرد، آن اسم بر او تجلـی يافتـه و او محـل ظهـور و صـاحب      

  ].٤٩٨، ص٢ ، ج٣٧رود [به شمار می تجلی آن اسم و يا به تعبيری ديگر، عبد آن اسم خاص

از اسمای حسنای الهی به حسب تناسب، بر سالكی كه اسـتعداد و آمـادگی    كدام هر

هـا نيـز متعـدد     به تعداد اسماء، عبدهای آن ،بنابراين كند؛ می تجلی ،الزم را داشته باشد

بـرای   ،ستا» عبد هللا«را كه جمع » عبادله«عربی اصطالح  ست كه ابنشود و در اينجا می

 اشاره به اين عباد وضع كرده است. 

و قبـل   استعربی مبتكر اين نگاه و اصطالح خاص در عبوديت اسمای الهی  گويا ابن

عربی  چنان برای ابن ن به كار نرفته است. اين نگاه آ» عبوديت اسماء«از او اصطالح عرفانی 

است. وی در  نگاشته بادلةالعمهم جلوه كرده است كه وی كتابی مستقل دربارۀ آن با نام 

 ۀاين كتاب به روش خود، به معرفی هركدام از عباد اسماء هللا پرداخته اسـت. در حاشـي  

از به عارفانی كه  »اصطالح عبادله«موجود از اين كتاب، نسخ خطی صفحه نخست يكی از 

                                                                                                                             
 )السالم عليه(صادق الهی است. چنانكه امام یانسان كامل برای تمام اسمانهايت اين مرتبه، مظهريت  .١

  .]١٥٦، ص ٤ ، ج٤٢[ : ـنك ؛برای شرح اين حديث .» یالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ ـ وَ اللَّهِ ـ نَحْنُ«فرمودند: 

  خواهيم پرداخت. »تخلق« و» تحقق«بندی ميان به نسبت و مرتبه مقاله، تفصيالً ۀدر ادام .٢



    ١٥٣   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

ل كـه  اند. اين عارفان، به صـفات حـق متعـا    مندند، معرفی شدهحق متعال بهره تجليات اسمائی

انـد. در ادامـۀ ايـن    دهندۀ اسمای حسنای الهی هستند، متحقق و محلـی گشـته   حقائق تشكيل

عربی با وضع اين اصطالح در اين كتاب به دنبال تعريـف و بيـان    گونه آمده است: ابن حاشيه اين

  ].٤٠٨ص، ٢٥اند [های سالكانی است كه به تجليات اسمائی پروردگار دست يافتهويژگی

 
  ات مكيه. فتوح٣ـ٤

كه يكی از ابواب بسيار طوالنی آن است، به معرفی اسمای  فتوحات مكيهوهشتم  باب پانصدوپنجاه

عربی در اين باب بيش از صد اسم الهی  ]. ابن١٩٦ص، ٤ ج، ٨حسنای الهی اختصاص يافته است [

م را نيز های عبد آن اسطورِجداگانه، ويژگی های هر اسم بهكند و ضمن بيان ويژگی را معرفی می

عربی در اين بخش، تفاوت چندانی ميان دو اصطالح تخلق و تحقق نگذاشته  كند. ابن معرفی می

، ٤ ج، ٨است و در مواردی، عبد اسم را به عارفی كه متخلق به آن اسـم باشـد، شـناخته اسـت [    

٢٠٨صص 
١
، ٢١٦

٢
٢٥١ و 

٣
، ٤ ج، ٨] و در مواردی هم به جـای تخلـق، سـخن از تحقـق دارد [    

٢١٨صص 
٤
، ٢٣٣

٥
٢٩٢و  

٦
، فرقی ميـان ايـن دو   فتوحاتهای اين بخش از پردازی]. در عبارت

إذا أراد اللَّـه  «نويسـد:  اند؛ چنانكه میاصطالح لحاظ نشده است و لذا به جای يكديگر به كار رفته

لهي ... فيبذل جهده... و يقدّم ما ينبغي أن يقدّم تخلقا باالسم اإل بعبده أن يقطع أمله يشهده أجله 

  ].٣٤٦ص، ٤ ج، ٨» [المقدّم و ... يؤخّر ما ينبغي أن يؤخر تحققا باالسم اإللهي المؤخر

  سنجی ميان تخلق و تحقق در ادامه مقاله بررسی خواهد شد. مسئله تفاوت و نسبت

 
  عربی در مكتب ابن» تعلق، تخلق و تحقق«گانۀ اصطالحی تدوين سه  .٥

گانه مزبور داشـت، طبيعـی   عربی برای سه تی كه ابنها و تأكيداها و تبيينپس از تحليل

                                                                                                                             
  عبدالجبار. یبهذا االسم [ای االسم الجبار] يسم  المتخلق .١

  من قهر تخلقا [باالسم القهار] من عباد اللَّه فإنما قهر بالله من نازع أمر اللَّه ال بنفسه.. ف٢

  .»الجالل حضرة« .٣

  . يعظم منه و له الوجوه تعنو     بجالله  عبده  تخلق فإذا ...

  . عبدالجليل الحضرة هذه صاحب یيدع ...

  عبدالوهاب. یخاصة و هو المسمی حضرة الوهب التی لالسم الوهاب]بهذه الحضرة الواهبة [ا  من تحقق. ٤

بهذه الحضرة [ای حضرة السمع التی لالسم السميع] و علم إن كالمه من عمله و إن اللَّه   فمن تحقق .٥

  لسانه في قوله قل كالمه. عند

 ء من الممكنات. لم يعتص عليه شيحضرة الوجد التی لالسم الواجد]  العبد بهذه الحضرة[ای  . و إذا تحقق٦



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٥٤

صورتِ يـك اصـطالح دائـر و سـائر درآمـده و       است كه اين آموزه در لسان پيروان وی به

ها به آن اشاره شده است. كرات در آثار آن به
١

  

عنوانِ سه مرتبـه ارتبـاط و پيونـد خلـق بـا       محقق جندی، تعلق، تخلق و تحقق را به

  : دهده توضيح میگون اسمای الهی اين

  : بر سه وجه است یارتباط خلق به حق از حيثيّت اسماء اله

  ، ارتباط تعلق؛ و اين پيوند، جمله موجودات را هست... یيك

حقيقت  ی... بنده به مقتضا ديگر، پيوند تخلق است و تخلق چنان باشد كه یو قسم

ظـاهر شـود، و خُلـق او     چندان قيام نمايد كه آثار آن اسم از آن شخص تماماً یهر اسم

  گردد و ملكه او شود. 

آثار او به عالم  كه چنانپيوند ثالث، تحقق است كه دل اين بنده عرش آن اسم شود، 

  ].٥٩ـ٥٨ص، ٤٤از آن بنده، متواصل باشد و اين بنده به آن اسم تحقق يافته بود [

، در اسم جواد عنوانِ مثال ، تخلق و تحقق را بهمرتبۀ تعلقاو برای توضيح بيشتر، سه 

د و ظهور آثار جود اين . تعلق همۀ عالم در سراسر هستی خود به اسم جواكند می تشريح

تر از آن است كه به توضيح نياز باشد؛ اما تخلق به پای جهان هستی، روشناسم در سرتا

ات ئالدوام رفتـار خـود را بـا اقتضـا     اسم جواد آن است كه سالك، كمر همت بسته و علی

اخالقـی او شـود. در    ۀی جود و سخاوت هماهنگ سازد تا جايی كه جود، ملكخُلق نيكو

، سالك، فـانی در ايـن   ديگر عبارتِ به، اسم جواد بر قلب سالك تجلی كرده و مرتبۀ تحقق

]. محقق جندی همچنـين تخلـق و تحقـق بـه اسـم قـدير را       ٥٩، ص٤٤گردد [اسم می

متعـال  مستغرق شهود قدرت حق ايد ب مرتبۀ تخلقكه سالك در  كند می گونه تبيين اين

، اسم قدير بر او تجلی كرده و اثر اين تجلی آن مرتبۀ تحققو اما در  و عجز مخلوق باشد

است كه از جانب خداوند قادر متعال بـه او قـدرت بـر انـواع تصـرفات در عـالم، عنايـت        

  .]٧٠ـ٦٩، ص٤٤[ شود می

و همچنـين مشـارق    مـدارک منتهی السعيدالدين فرغانی نيز در چند مورد از كتاب 

: ـنكآورده است [» تعلق، تخلق و تحقق« گانۀ اصطالحی سهالدراری، مطالبی را در بر پايه 

او پـيش   .]٦٥٩و  ٧٥٨، ص٣١؛ ١٤٧و  ١١٩و  ١١٣ـ١١١صص، ٢ جو  ١٢٧، ص١ ج، ٣٠

                                                                                                                             
عربی كه سخن از تخلق و تحقق و تعلق به  به دنبال ابن فصوص الحكمبرای نمونه، برخی شارحان  .١

، ٣٨[ : ـنك ؛انددر شرح فصوص خود مطرح كردهگانه را اين سه دربارۀاسم ولیّ دارد، توضيحاتی 

  .]٥٦٠، ص١، ج٢٢؛ ٨٣٩ـ٨٣٨صص، ٣٥؛ ٢٠٤ص



    ١٥٥   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

، به ايـن نكتـه   منتهی المدارک ۀاز ورود تفصيلی به شرح اسمای حسنای الهی در ديباچ

بـه   مرحلـۀ تعلـق  ، تخلـق و تحقـق دارد.   مرتبۀ تعلقكه إحصاء اسماء سه  كند می اشاره

نفس و بدن خود پيـاده كنـد.    ت كه بايد آثار اسماء را در مرتبۀسالك مبتدی مربوط اس

نفـس بـه    ۀ متوسطه و ميانی اسـت كـه از مرتبـۀ   مربوط به سالك در مرحل مرتبۀ تخلق

ارتقا يافته است. چنين سالكی بايد آثار اسماء را در روح خود پياده سازد؛ اما  مرتبۀ روح

سره تحقق، به خواص از سالكان مترقی مربوط است كه خود را از آثار حدوث، يك ۀمرحل

هـا تجلـی كـرده     اند و در پی آن، اسمای حسنای الهـی بـر آن  رهايی داده و حقانی شده

به اين نكته اشاره دارد » أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة  مَنْ«...  یِاست. فرغانی در تفسير حديث نبو

كه بهشتی كه پاداش إحصاء اسماء است، متناسب با مراتب إحصاء، مراتب خواهد داشت 

تعلق را جنت اعمال و پاداش إحصـاء اسـماء بـه     ۀرو، پاداش إحصاء اسماء به گونو ازاين

داند  اسماء به شكل تحقق را جنت امتنان می تخلق را جنت ميراث و پاداش إحصاء ۀشيو

  .]٤٨ـ٤٧ص، ١ ، ج٣٠[

عربی بيشترين توجه را بـه   ی از ديگر عارفانی است كه در مكتب ابنالرزاق كاشانعبد

، همان توضـيحی كـه فرغـانی در بـاب     لطائف االعالماين مبحث نشان داده است. او در 

با همان عبـارات   تقريباًق را داشت، ، تخلق و تحقمرتبۀ تعلقتقسيم احصاء اسماء به سه 

ــ١٥٦، ص١ ، ج٣٧آورده اســت [ ــين اصــطالحاتی همچــون   .]١٥٨ـ ــق «وی همچن التعل

التخلق «[همان] و » تعلق الخاصة باألسماء اإللهية«] و ٢٧٤ص، ١ ج، ٣٧» [باألسماء اإللهية

]) و ٢٥٧ص، ١ ج، ٣٧» [التحقيق باألسماء اإللهية«] و ٢٥٩ص، ١ ج، ٣٧» [باألسماء اإللهية

الفرق بـين  «] و ١٩٢ص، ١ ج، ٣٧» [أعالم التحقق«] و ١٩٠ص، ١ ج، ٣٧» [أعالم التخلق«

] را در راستای مثلث تعلق، تخلق و ٦٣ص، ٢٠؛ ٥٦٢ص، ٢ ج، ٣٧» [المتخلق و المتحقق

  تحقق تعريف كرده است. 

 ههمچنـان كـ  نيز توجه ويژه نشان داده است. » عبادله«الرزاق كاشانی به اصطالح عبد

مرتبۀ گذشت، عبادله، عارفانی هستند كه در پی دريافت تجليات اسمائی حق متعال، به 

، ٣٧؛ ٤٥، ص٢٠» [هم أرباب التجلّيـات األسـمائيّة   ةالعبادل«اند. به اسماء راه يافته تحقق

و  اصـطالحات الصـوفيه  ] كاشانی در هركدام از دو كتاب ١٤٧، ص٦ ، ج١٣؛ ٤٩٧، ص٢ ج

يف اصطالح عبادله پرداخته و در ادامه، حـدود صـد مـورد از عبـاد     به تعر لطائف االعالم

اسماء را برشمرده و هركدام را جداگانه تعريف كرده و برخی احكام مربوط به هركـدام را  

 .]٥٧ـ٤٥، ص٢٠؛ ٥٢٠ـ٤٩٧، ص٢ ، ج٣٧به اختصار بيان داشته است [



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٥٦

 تذكرة الفوائـد ه اسم های خود باز يكی از كتاب لطائف االعالمكاشانی همچنين در كتاب 

نويسد: صد صفحه از ايـن كتـاب را بـه توضـيح چنـدوچون تخلـق و       به بزرگی نام برده و می

تحقق به اسمای متعـدد الهـی اختصـاص داده و در آن بهتـرين فوائـد را بـرای اهـل قلـوب         

]. البته متأسفانه تاكنون اين كتاب پيدا نشده است.٢٥٩ص، ١ ج، ٣٧گنجانده است [
١

  

گانه تعلق، تخلق و تحقق توجـه نشـان داده و آن را تعريـف    ری نيز به سهمحقق فنا

  .]٣٠٧ـ٣٠٦، ص٣٢كرده است [

  

گانـۀ اصـطالحی    ها و اختالفات در بـاب سـه  ترين ابهامتبيين و تحليل مهم. ٦

  »تعلق، تخلق و تحقق«

 گانه تعلـق، تخلـق و تحقـق،   بندی مراتب پيوند با اسمای الهی در قالب سهاگرچه درجه

اساسی در عرفان اسالمی پيدا كرده است؛ اما همچنان  ۀعنوانِ يك قاعد جايگاه خود را به

برخی ابهامات در سخنان عارفان در اين باب، ممكن است موجـب سـردرگمی محققـان    

  ها خواهيم پرداخت.  شود كه در ادامه، به اهم آن

  

  ؟»تخلق«برتر است يا » تحقق.«١ـ٦

 ؛انـد و تخلق را پيش از آن دانسـته  دانند میاء را مرتبۀ نهايی عارفان، غالباً تحقق به اسم

  اند. عكس، تحقق را پيش از تخلق قرار دادهبراما در مواردی، 

گونه ابهامات، از عدم استقرار بسـياری از اصـطالحات عرفـانی در     بايد توجه داشت كه اين

در زمرۀ اصـطالحاتی   ميان اهل معرفت برخاسته است. سه اصطالح تعلق، تخلق و تحقق نيز

رود و  های متفاوتی به كار مـی است كه در لسان عارفان و گاهی در لسان يك عارف، به لحاظ

  جا كرده است.   های گوناگون، ترتيب ميان اين سه را جابهدر مواردی اين لحاظ

مشهور، تخلق را مرتبۀ نهايی معرفی كـرده  برخالفِ  عربی در مواردی برای نمونه، ابن

است
٢،٣

تعريـف   مرتبـۀ تخلـق  را پيش از  مرتبۀ تحقق، كشف المعنیاو در ابتدای كتاب  .

                                                                                                                             
  ].١٩٦، ص٣٩: [ـ نك، توضيحاتی دربارۀ اين كتاب دارد؛ مجموعه رسائل كاشانیزاده در مقدمۀ  آقای هادی  .١

 را تخلق دانسته بود. مرتبۀ نهايیچنانكه گذشت، غزالی هم در مقصد أسنی . ٢

حالی است كه خود وی در جايی ديگر، بر اين امر تصريح دارد كه ازنظرِ او، رسيدن به مقام تحقق . اين در ٣

ء هو  ء إذا امتنع التخلق به، إذ التخلق بالشي اني أمنع إدراك التحقق بالشي«قبل از تخلق ممتنع است: 

  ].٩٠، ص٧[ »يدركهالتحقق به، و ما ال يتخلق به فال يتحقق أصال، إذ ال ذوق  یالدليل الموصل إل



    ١٥٧   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

تعريـف   ،ای كه باالترين سطح پيوند سالك با اسمای حسنا باشدكرده و تخلق را به گونه

را بر همين پايه، سامان  كشف المعنیالدين كتاب  محيی .]٢٠٨ـ٢٠٧، ص٦[ كرده است

م را با توضيح تعلق به آن اسم شروع كرده و تحقـق  داده و مراتب پيوند سلوكی با هر اس

  مثابۀ مرتبۀ نهايی تبيين كرده است.  عنوانِ مرتبۀ ميانی و تخلق را به را به

عربی شارحان وی را به زحمت انداخته اسـت.   عدم استقرار اين اصطالح در لسان ابن

: دارد» ولـیّ «به اسـم   تحقق و تعلق، تخلقسخن از  فصوص الحكموی در جايی از كتاب 

، ٣٨] كاشـانی [ ١٣٦ص، ١ ج، ٥» [فهو [أی االسم الولیّ] لعبيده تخلقاً و تحققـاً و تعلقـاً  «

ايـن مـتن را بـه     ]٨٣٩ــ ٨٣٨، ص٣٥:  ـنك[] و به دنبال وی شاگردش قيصری ٢٠٤ص

شروع شده و  مرتبۀ تخلقاند كه مراحل انتساب سالك به اسم ولی از ای شرح كردهگونه

گيـرد. چيـدمانی   قق بوده و تعلق، در سومين و باالترين مرتبه قرار میآن تح مرتبۀ دوم

چنـان غريـب    ؛انـد كه كاشانی و قيصری در اينجا ميان تخلق، تحقق و تعلق طرح كـرده 

 .]٥٦١ــ ٥٦٠، ص١ج، ٢٢:  ـنكـ تركه را برانگيخته است[ الدين ابن است كه اعتراض صائن

نقـل كـرده و    كشف المعنیمزبور از كتاب  ۀانگعربی را از سه الدين ابتدا تعريف ابن صائن

ابتدا تخلـق و سـپس    فصوص عربی در اين بخش از كتاب اگرچه ابن: نويسددر ادامه می

عربی در  ابن ،اند كه كاشانی و قيصری گفته گونه آنولی  ؛تحقق و تعلق را ذكر كرده است

كس، از باال به پايين مرتـب  بلكه برع ،گانه را از پايين به باال مرتب نكردهاينجا مراتب سه

ـ در شرح سـه  فصوص الحكم، اين اختالفات شارحان هرحال بهكرده است.  ، »تعلـق « ۀگان

گواه ديگری بر عدم استقرار چيدمان و ترتيب ميان اين سه اصـطالح   »تحقق«و » تخلق«

  عربی است.  در لسان ابن

هم سـخن عارفـان   رسد بهترين راه برای حل مشكالتی از اين دست، در فبه نظر می

آن است كه محقق، نخست تالش كند به عمق محتوايی كه موردِنظر آنان اسـت، دسـت   

محكمات سخنان آنان و با استفاده از مبانی، اصول و قواعد  و سپس با در نظرداشتنِ بديا

صـورت، ممكـن    ايـن  غيـر  الّـا در  جاری در اين علم، به فهم درست سخن، دست يابد. و

و كلمات، رهزن محقق شـود.  است برخی اصطالحات
١
اسـاس، پـس از بررسـی      ايـن  بـر  

 اسـمای الهـی   كه مرتبۀ نهايی پيوند سـالك بـا   شود میمحتوايی ديدگاه عارفان، روشن 

پـيش از آن، تـالش سـالك     ۀفنای سالك در آن اسم و تجلی اسم بر قلب او است. مرتب

                                                                                                                             
اند كه چگونه در مواردی ممكن است اصطالحات يابی كردهپناه اين مطلب را ريشه استاد يزدان  .١

 .]٢٠٥ـ٢٠١، ص ٤٦[:  ـنك ؛شده در كلمات عارفان، برای مخاطب ناآشنا، رهزن شود  استفاده
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ی، در محتـوای همـۀ   برای همواركردن اين مسير برای خود است. اين مالک كلی و اصـل 

كلمات آنان، مراعات شده است. حال با در نظرداشتن اين معيـار كلـی، اگـر دوبـاره بـه      

خواهيم ديد كه اختالف ميان اين سخنان، يـك   ،كلمات مختلف عارفان نگاهی بيندازيم

و اال در اصل محتوا، تفاوت چندانی بـه چشـم    گذاری استالف ظاهری و در حد ناماخت

اند به حـديث شـريف   ناميده» تخلق«آيد كسانی كه مرتبۀ نهايی را نظر میخورد. به نمی

اند و اينكه پيامبر اكرم(ص) پيروان خود را به تخلـق بـه   نظر داشته» تخلقوا باخالق هللا«

» تحقـق «عنوانِ باالترين قله، فراخوانده است. كسانی كه نام مرتبۀ نهايی را  اخالق هللا به

هـای آن در  خانوادهو جايگاه ويژه اين واژه و هم» تحقق«نای لغوی اند، نگاه به معگذاشته

قاموس اصطالحات صوفيه
١
  اند. داشته 

  

  »تعلق به اسم«. دو معنای متفاوت برای اصطالح ٢ـ٦

يكی ديگر از ابهاماتی كه ممكن است موجب سردرگمی محققان در اين باب شود آن است 

مقابـل،   انـد و در ا مشترک ميان همۀ عالم دانستهكه برخی عارفان، مرتبۀ تعلق به اسماء ر

  اند. برخی مرتبۀ تعلق را مختص به سالكان و اولين مرتبۀ پيوند سلوكی با اسماء گفته

در  »تعلق به اسـم «اصطالح توجه داشت كه  نكتۀ مهمبرای رفع اين ابهام بايد به اين 

سـلوكی و  لحـاظ   بـه اهی آثار عارفان به دو معنای متفاوت به كار رفتـه اسـت. يعنـی گـ    

اند و گاهی اين اصطالح را با نگاه وجودی معيارهای خاص آن به اين اصطالح نظر داشته

اند.شناسانه به كار بردهو هستی
٢

ـ در سـه » تعلـق «اگرچه اصطالح   تعلـق، تخلـق و   « ۀگان

 نخست از مراتـب سـلوكی   ۀ، با نگاه سلوكی و به معنای مرتبدر آثار عارفانغالباً » تحقق

اما در مواردی، امثال جندی و فناری تعلق به اسـماء را  است؛ پيوند با اسماء به كار رفته 

 »تحقـق «و » تخلـق « ۀاند كه هيچ بار سلوكی ندارد و تنها دو مرتبای توضيح دادهبه گونه

است كه ارزش سلوكی داشته و سالك بايد به دنبال آن باشد كه ابتدا متخلق به اسـماء  

چنان عام بوده كه تحصـيل آن   ن ها شود. اما تعلق به اسماء آ ق به آنو سپس متحق شده

                                                                                                                             
و » حقيقی«و » حقيقة«و » تحقيق«اصطالحات عرفانی كه در تركيب واژگانی خود، شامل كلماتی همچون . ١

ترين مراتب عرفانی به كار رفته و ... هستند به فراوانی در آثار عرفا برای اشاره به باالترين و نهايی» حقانی«

  های اصطالحات صوفيه مشاهده كرد.كتاب توان در سلسلهراحتی می های آن را بهاست. نمونه

ولی در  ؛موجودات تعلق به اسماء دارند همۀناسانه، ش چنانكه خواهد آمد، در معنای وجودی و هستی. ٢

حسنای الهی راه  سلوک خود به مرتبۀ تعلق به اسمایواند كه با سير معنای سلوكی، تنها سالكان

 يابند.اند و در صورت ادامه سلوک، به مراتب عاليه تخلق و تحقق راه میيافته
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در اين نگـاه   ،. درواقعشود مینيازی به سلوک ندارد و بلكه همۀ مخلوقات الهی را شامل 

شناسی عرفانی مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت. در علـم      نقش كليدی اسمای الهی در هستی

سـتند و جنـدی و فنـاری، تعلـق بـه      موجودات مظاهر اسمای الهی ه ۀعرفان نظری هم

 ؛اند. در اين نگاه، همۀ موجودات به اسماء تعلق دارنداساس تعريف كرده اسماء را برهمين

ها هستند و اساساً اگر اين تعلق و مظهريت مخلوقات برای اسماء نبـود،   يعنی مظاهر آن

شــد. روشــن اســت كــه تعلــق در ايــن تعريــف، محتــوايی هــيچ مخلــوقی موجــود نمــی

و در آن شدت و ضـعف و تفاضـل نيـز را     ردشناسانه داشته و هيچ بار سلوكی ندا ستیه

دارد و هـا   زيرا هر موجودی مظهر برخی اسمای خاص است و تعلق خاصی بـه آن  ؛ندارد

داشتن با اسماء، تفاضل راه ندارد. هرچند اسمائی كه طـرف تعلـق   در نفس تعلق و پيوند

ای از تفاضـل را  گونـه  تـوان  مـی جهت،  يستند و ازاينهمه در يك مرتبه ن ،گيرندقرار می

از موجودی  ،و مظهر آن است ردتصوير كرد. يعنی موجودی كه به يك اسم كلی تعلق دا

  رود. برتر است و مظهر آن به شمار می رد،كه با يك اسم جزئی پيوند دا

اين  كه ارتباط تعلق ؛يك: بر سه وجه است یاله خلق به حق از حيثيّت اسماء ارتباط

، و اال موجودات محالّ ظهور آثار اسـماءاند اوالً  ۀزيرا هم؛ جمله موجودات را هست پيوند

الّـا   ،اختصاص و افضليّت نيست یرا بر كس یو در اين پيوند كس یهيچ چيز موجود نشد

تر و تعلـق   كه حضرت او محيط یانفسها، چه هر اسم یاز جهت تفاضل حضرات اسماء ف

كـه   یفرعـ  یتر باشد از متعلق اسـم  آن اسم كه مرتبط به اوست، فاضلتر، متعلق  او عام

  .]٥٩ـ٥٨، ص٤٤[ بدان سعت و حيطت نباشد

و  كنـد  مـی  شناسانه تعريـف نيز تعلق به اسماء هللا را با محتوای هستی فناریمحقق 

دهد. از نگاه او همۀ موجودات عالم، پيوند گسترده آن قرار می ۀهمۀ مخلوقات را در داير

ها قدرت، علـم، اراده و سـاير اسـمای     زيرا در ايجاد همۀ آن ؛قی با اسمای الهی دارندتعل

  اند. ها ظهور يافته الهی به نوعی، نقش داشته و در آن

ما بتعلقها، و ذلك بالكل، إذ كل إ: ان حكم األسماء في العالم بأحد الوجوه الثالثة اعلم

.]٣٠٦ص، ٣٢[ و كذا مراد ارادته. ..و كذا معلوم علمه... مقدور قدرته... موجود 
١

  

  

  نتيجه

ترين مباحثی كه از ابتدای تاريخ عرفان اسالمی دربارۀ اسمای حسنای الهی يكی از مهم

                                                                                                                             
موجودات دانسته و  ۀيشان تعلق را نسبت به همق است. اخمينی نيز با همين تعريف مواف حضرت امام. ١

  .]٤٨، ص١٢[ ايشان اختصاص به كمّل دارد نظرِ دانند و اما تحقق ازحله سلوک میتخلق را در مر
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مطرح بوده است، موضوع پيوند سالك با اسماء هللا است. اهل معرفت در سخنان خود به 

مـوالً ضـمن شـرح    هـا مع  اند. آناين مسئله توجه جدی داشته چندوچونوتحليلِ  تجزيه

اند، سخنانی كه از امثال بايزيد بسطامی و اسماء هللا به تبيين پيوند با اسماء نيز پرداخته

عمق تاريخی  نشانگر ،به يادگار مانده استباره  دراينعطا از صدر تاريخ عرفان اسالمی  ابن

ری و هايی از اين مبحث در سخنان حكيم ترمذی، قشياين مسئله است و در ادامه، رگه

عربـی هسـتند، بـرای     خورد. ابومدين و بونی كه هر دو معاصر ابـن غزالی نيز به چشم می

ترتيـب،   اين به اسماء هللا سخن گفتند و به» تحقق«و » تخلق«، »تعلق«اولين بار، از مثلث 

به اسمای حسـنای الهـی، در   » تحقق«و » تخلق«، »تعلق«رفته، اصطالحاتی همچون  رفته

  گرفت. لسان عارفان شكل 

را ابـزاری   سـالك بـه اسـماء هللا   » تحقـق «و » تخلـق «، »تعلق«مراتب  عربی مكتب ابن

رو آن را دنبال كرده و بـه آن  اينند سالك با اسماء هللا ديده و ازمناسب برای تحليل پيو

عنوانِ يكـی از قواعـد مهـم عرفـانی      مزبور، سرانجام به ۀگاندامن زده است تا آنجا كه سه

يدا كرد. روشن است كه اين انديشه، بهترين ابزار برای تبيين مراتب پيوند جای خود را پ

انسان با هركدام از اسماء و بهترين سنجه، جهت ارزيابی ميزان پيوستگی عبد با هركدام 

  از اسماء است. 

هـای متعـددی تعريـف    های گوناگون، به گونـه گانه، با نگاهالبته هركدام از اين مراتب سه

داند كه هركدام از ايـن تعـاريف از   ی محققِ آگاه به سخن و مبانی اهل معرفت میاند؛ ولشده

هـای  ترتيب، برخی تهافـت  اين كند. به ای خاص مراتب پيوند با اسمای الهی را تحليل میزوايه

بـه اسـماء   » تحقق«و » تخلق«، »تعلق«عربی دربارۀ مثلث  وكنار مكتب ابن ظاهری كه در گوشه

  پذير به يك اصل واحد خواهد بود.   شدنی و ارجاع ود، حلش هللا مشاهده می
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  چاپ اول.  

  تا). الفتوحات المكية (اربع مجلدات)، بيروت، دار الصادر، چاپ اول.   ی(ب ــــــــــــــ .]٨[

 ديــعبدالحم قيــتحقد، يــو نزهــة المر ديــم). انــس الوح٢٠١١(، یمغربــ یلياشــب نيابومــد .]٩[

  انتشارت عالم  المعرفة. ر، يالجزاات، يحاج

  ف، ليدن، مطبعة بريل.  التصو یم). اللمع ف١٩١٤، (یابونصر السراج الطوس .]١٠[

ــون .]١١[ ــدبنیالب ــ ، احم ــر ١٤٢٧( یعل ــارف الكب ــور  یق). شــمس المع ــروت، موسســة الن ، بي

  للمطبوعات، چاپ دوم.  

، »مصـباح األنـس  «و » فصوص الحكـم «شرح  یق). تعليقات عل١٤١٠هللا ( روح، ینيخم امام .]١٢[

  پاسدار اسالم، چاپ اول. 

المحيط األعظـم، تهـران، سـازمان چـاپ و انتشـارات       ق). تفسير١٤٢٢حيدر (سيد، یآمل .]١٣[

  ، چاپ سوم.  یوزارت ارشاد اسالم

 ۀقـم، انتشـارات مؤسسـ   ، یبـا مجموعـه عرفـان اسـالم     يی). آشـنا ١٣٩٤( ینژاد، عل ینيام .]١٤[

  چاپ چهارم.  ، ینيخم امام

تهـران،  ، یخواجه عبدهللا انصـار  ی). مجموعه رسائل فارس١٣٧٧، خواجه عبدهللا (یانصار .]١٥[

  انتشارات توس، چاپ دوم.  

  تا). تفسير روح البيان، بيروت، دار الفكر، چاپ اول.   ی، اسماعيل (بیبروسو یحق .]١٦[

  ق). ختم االولياء، بيروت، مهد اآلداب الشرقية، چاپ دوم.  ١٤٢٢، (یحكيم ترمذ .]١٧[

، یر)، تهران، نشر نپي یها ). مقاصد السالكين (اين برگ١٣٨٣( ني، سعدالدیحمويه جوين .]١٨[

  چاپ دوم.  



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ١٦٢

اصـول التصـوف،    یق). تهـذيب االسـرار فـ   ١٤٢٧محمـد (  بن ، ابوسعد عبدالملكیخرگوش .]١٩[

  الكتب العلمية، چاپ اول. بيروت، دار

  مكتبة لبنان الناشرون، چاپ اول.  روت، ي، بموسوعة مصطلحات التصوفم). ١٩٩٩رفيق العجم ( .]٢٠[

، تهران، مركز نشـر  یمجموعة آثار السلم). ١٣٦٩الحسين ( مدبن، ابوعبدالرحمن محیسلم .]٢١[

  ، چاپ اول.  یدانشگاه

  ، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول. شرح فصوص الحكم). ١٣٧٨تركه ( بن یالدين عل صائن .]٢٢[

  ، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول.  التوحيد ق).١٣٩٨( یعل صدوق، محمدبن .]٢٣[

، قم، دفتـر انتشـارات   تفسير القرآن یالميزان فق). ١٤١٧ن (، سيد محمد حسيیطباطباي .]٢٤[

  علميه قم، چاپ پنجم.   ۀجامعه مدرسين حوز یاسالم

، مصـر،  تاريخُها و تصـنيفُها  یعرب مؤلفات ابنم)، ٢٠٠١احمد محمد الطيب ( ؛یعثمان يحي .]٢٥[

  الهيئة المصرية العامة للكتاب، چاپ اول.  

  ، تهران، انتشارات زوار، چاپ شانزدهم.  تذكرة األولياء). ١٣٨٦( ، فريد الدينیعطار نيشابور .]٢٦[

  چاپ اول.  ة، يدار الكتب العلمروت، يب، یالمقصد االسنق). ١٤٢١( ابوحامد، یغزال .]٢٧[

  ، چاپ اول.  ی، بيروت، دار الكتاب العربإحياء علوم الدينتا).  ی(ب ــــــــــــــ .]٢٨[

، تهـران، سـازمان چـاپ و    اسـماء و صـفات حـق   ). ١٣٨١( نيغالمحسـ ، ینـان يد یميابره .]٢٩[

  . یانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

، بيـروت، دار  فـارض  شرح تائيـة ابـن   یالمدارك: ف یق). منته١٤٢٨، سعيدالدين (یفرغان .]٣٠[

  الكتب العلمية، چاپ اول. 

م، مركـز انتشـارات دفتـر    ، قفارض : شرح تائيه ابنیالدرار). مشارق ١٣٧٩( ــــــــــــــ .]٣١[

  ، چاپ دوم.  یتبليغات اسالم

، مصـباح األنـس بـين المعقـول و المشـهود     ). ١٣٧٤، شمس الدين محمد حمـزه ( یفنار .]٣٢[

  ، چاپ اول.  یتهران، انتشارات مول

  ، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول. الرسالة القشيرية). ١٣٧٤، ابوالقاسم عبدالكريم (یقشير .]٣٣[

  ، قاهره، دار الحرم للتراث، چاپ اول. یشرح أسماء هللا الحسنق). ١٤٢٢( ــــــــــــــ .]٣٤[

، یو فرهنگـ  ی، تهران، شركت انتشـارات علمـ  شرح فصوص الحكم). ١٣٧٥، داود (یقيصر .]٣٥[

  چاپ اول.  

    ، بيروت، دار الكتب العلمية، چاپ اول.اصطالحات الصوفيةق). ١٤٢٦، عبدالرزاق (الف) (یكاشان .]٣٦[

، قـاهره، مكتبـة   إشـارات أهـل اإللهـام    یلطائف األعالم فـ ق). ١٤٢٦(ب) ( ــــــــــــــ .]٣٧[

  الثقافة الدينية، چاپ اول. 

  ، قم، انتشارات بيدار، چاپ چهارم.  شرح فصوص الحكم). ١٣٧٠( ــــــــــــــ .]٣٨[

  ميراث مكتوب، چاپ دوم.  ، تهران، یمجموعه رسائل و مصنفات كاشان). ١٣٨٠( ــــــــــــــ .]٣٩[



   ١٦٣   عربی در مكتب ابنپيوند سالك با اسمای الهی  مراتب بررسی تاريخی

  ، تهران، دار الكتب اإلسالمية، چاپ چهارم.  الكافيق). ١٤٠٧اسحاق ( بن يعقوب ، محمدبنیكلين .]٤٠[

، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار ق). ١٤٠٣( یمحمدتق ، محمدباقربنیمجلس .]٤١[

  بيروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم.  

  ، چاپ اول.  یمطالعات و تحقيقات فرهنگ ۀ، تهران، مؤسسشرح أصول الكافي). ١٣٨٣را (مالصد .]٤٢[

، بيـروت،  تراجم السادة الصـوفية  یالكواكب الدرية فم). ١٩٩٩، محمد عبدالرؤوف (یالمناو .]٤٣[

  الصادر، چاپ اول.  دار

  ، چاپ اول.  یت مول، تهران، انتشارانفحة الروح و تحفة الفتوح). ١٣٦٢( یمؤيد الدين الجند .]٤٤[

، تهـران، انتشـارات   سـعيد  یمقامات أبـ  یأسرار التوحيد ف). ١٣٨٦منور ( ، محمدبنیميهن .]٤٥[

  آگاه، چاپ هفتم.  

  .  ینيخم امام ۀسسؤقم، انتشارات م، یو اصول عرفان نظر یمبان). ١٣٨٩هللا (دي ديسپناه، زداني .]٤٦[





  


