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بررسی تاريخی مراتب پيوند سالك با اسمای الهی در مكتب ابنعربی
محمد ميری

١

)تاريخ دريافت مقاله٩٨/٢/١٩ :ـ تاريخ پذيرش مقاله(٩٨/٨/٢٥ :

چكيده

اهتمام فراوان آموزههای دينی بر اسمای حسنای الهی موجب شد تا عارفان مسـلمان از
نخستين دوران ،سخن از بهرههای سلوكی سالكان از اسمای الهی به ميان آورنـد .ايـن
انديشه كمكم تكامل و انسـجام بيشـتری يافـت و خـود را در لسـان عارفـان ،در قالـب
پيوندهای سهگانۀ »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« به اسـماء ﷲ نشـان داد» .تعلـق« معمـوﻻً
نخستين مرتبه از مراتب پيوند با اسـماء ﷲ شـمرده شـده و »تخلـق« مرتبـۀ ميـانی و
»تحقق« مرتبه فنا در اسماء و نهايیترين مرتبه به حساب میآيد .ابنعربی در آثار خـود
به تبيين جوانب گوناگون اين مسئله همت داشت و پيروان وی نيز به اين مقوله ،توجـه
ويژه نشان داده و مروج اين انديشه بودهاند.
اين پژوهش با بررسی ديدگاه عارفان دربارۀ مثلث »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« بـه اسـماء
ﷲ ،به ريشههای تاريخی اين مبحث میپردازد و سير تكاملی آن را در مكتب ابنعربـی
دنبال میكند تا ضمن برداشتن پرده از ابهامات مسئله ،پنجرهای بهسویِ مبحـث مهـم
اسماء ﷲ در حوزۀ عرفان اسﻼمی باز كرده باشد.

كليد واژهها :پيوند با اسماء ﷲ ،سِيروسلوک ،تعلق به اسماء ﷲ ،تخلق به اسماء ﷲ ،تحقق بـه
اسماء ﷲ.

 .١استاديار گروه اخﻼق و منابع اسﻼمی دانشكدۀ معارف و انديشۀ اسﻼمی دانشگاه تهران؛
Email: m.miri57@ut.ac.ir

١٤٤

اديان و عرفان ،سال پنجاه و دوم ،شماره يكم ،بهار و تابستان ١٣٩٨

مقدمه
اهل معرفت از ابتدای تاريخ عرفان به اسماء ﷲ توجه ويژه داشتند .علت اصلی اين توجه
ويژه ،تأكيدات فراوان آموزههای دينی بر اسمای حسـنای الهـی اسـت .قـرآن كـريم در
جایجای آيات نورانی خود از اسمای گوناگون خداوند مشحون است و در چهار مورد ،به
اختصاص حق متعال به اسـمای حُسـنا تصـريح دارد] .اعـراف١٨٠/؛ طـه٨/؛ حشـر٢٤/؛
اسراء [١١٠/عﻼوه بر آن ،ابواب مختلفی از جوامع روايی نيز به نقل احاديث فراوانـی كـه
در اين باب وارد شدهاند ،اختصـاص يافتـه اسـت ] ،٤٠ج ،١ص١١٤؛  ،٢٣ص١٨٥؛ ،٤١
ج ،٩٠ص .[٢٣٦افــزون بــر آن ،معرفــت حــق متعــال ،ميــوه و هــدف نهــايی عرفــان و
سِيروسلوک است و شناخت خداوند متعال حاصل نمیآيد ،مگر با شناخت اسمای الهی؛
بنابراين طبيعی است كه عارفان بيش از ساير نحلههای اسﻼمی به اسماء ﷲ بها دهند.
همچنين پيامبر اكرم)ص( فرمودند» :تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللﱠه« ] ،٤١ج ،٥٨ص [١٢٩و اين
دستور سلوكی پيامبر اكرم)ص( سرلوحه برنامه سالكان الی ﷲ قرار داشـته اسـت .ايـن
نصيحت را به جانودل بپذير و خُلق خدايی كه تخلقوا باخﻼق اللّـه پيشـه گيـر  ...و بـه
افعال نيكوباطن خود را میآرای تا از حسن خلق به احسن خلق برآيی ،تا نيكوتر نيكوان
١
تو باشی ،به وقت ظهور صفت كه از عالم غيب آيد به صورت ،١٥] .ج ،١ص.[٢٥
در نگاه اهل معرفت ،مراد پيامبر اكرم از سفارش به تخلق به اخﻼق الهی ،پيادهكردن
اسماء و صفات حسنای الهی در همۀ جوانب وجودی سـالك اسـت .سـالك متخلـق بـه
اخﻼق الهی ،از هركدام از اسمای حسنای الهی نصيب و بهرهای خواهد داشت.
منتهی العبد أن يتخلق بأخﻼق اللّه تعالی .و قـد سـمعت بعـض المشـايخ يقـول إن
سالك الطريق إلی اللّه تعالی قبل أن يقطع الطريـق تصـير اﻷسـماء التسـعة و التسـعون
أوصافا له .أي يكون له من كل واحد نصيب ] ،٢٨ج ،٥ص٨٦ـ.[٨٧
برايناساس ،سعدالدين حموی نيز دستور پيامبر اكرم به تخلـق بـه اخـﻼق الهـی را
سفارش به متصف شدن سالكان به صفات الهـی دانسـته اسـت .بـه بـاور وی سـالك ،در
هركدام از منازل سلوک ،اسمی از اسمای حسنای الهی را در خود شكوفا كرده و يكی از
صفات كمالی حق متعال را در خود نهادينه میكند .درنهايت سلوک ،متخلق به اخـﻼق
ﷲ؛ يعنی همۀ اسماء و صفات الهی میشود.
 .١همچنين از ابوسعيد ابوالخير چنين نقل شده است كه در وصايای خود گفت» :رسول صلعم در وصيت
اصحاب را گفته است :تخلّقوا باخﻼق اللّه ما شما را همين میگوييم« ] ،٤٥ج ،١ص.[٣٣٩
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معنی »تخلقوا بأخﻼق اللّه« آن است كه چون سالك قدم در راه نهد به رياضت ،اوصـاف
خود را به جايی رساند كه به اوصاف حق موصوف شود و سالكان راه كه اصحاب طريقـت و
ارباب حقيقتاند به اين معنی مأمورند كه تخلق به اخﻼق خداوند است  ...پس چون سالك
درين راه منازل قطع كند و او را سلوك مقامات ميسر شود و در ]هر[ مقامی بـه صـفتی از
صفات خداوند موصوف شود و چون به نهايت مقامات راه برسد ،جميع صـفات در او جمـع
شود ،آنگاه معنی تخلق باخﻼق اللّه مر سالك را ثابت شود ] ،١٨ص.[٤٤٤
پيامبر گرامی اسﻼم صلیﷲعليهوآله در حديث شريف ديگری كـه اتفاقـاً مسـتفيض
بوده و فريقين آن را روايت كردهاند ] ،٢٤ج ،٨ص ،[٣٥٩فرمودند» :خداوند نودونُـه اسـم
دارد كه هركس آنها را احصا كرده و برشمارد به بهشت میرود« ] ،٢٣ص .[١٩٤عارفان
اين حديث شريف را نيز همسو با حديث »تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللﱠه« دانسته و در تفسير حديث
مزبور بر اين باورند كه احصای اسماء ﷲ با متخلقشدن به آنهـا حاصـل مـیشـود و از
اينروست كه پيامبر اكرم به تخلق به اخﻼق الهی سفارش فرمودهاند.
قال رسول اللّه ،صلّی اللّه عليه و آله سلّم ،انّ لله مائة اسم الّا واحدا من احصاها دخل
الجنّة .يعنی خدای را ،تعالی ،صد اسم است الّا يكی كـه خـارج عـدد اسـت .هـر كـه در
اخﻼق خود بمعنی »تخلقوا باخﻼق اللّه« هر صد را به شمار تنزيل كند ،و به همه تخلـق
١
كند و متحقق گردد به بهشت تحقق رسد ] ،٤٤ص.[٥٤
به اين ترتيب رفتهرفته آموزۀ »پيوند سالك با اسمای الهی« در عرفان اسﻼمی مطـرح
شد و به مراتب اين پيوند در قالب سه مرحلۀ تعلق ،تخلق و تحقق بـه اسـمای حسـنای
الهی توجه شد؛ بنابراين ،بررسی چندوچون آموزۀ عرفانی »پيوند سالك با اسمای الهی« و
نقش كليدی آن در تكامل سالك ،توجه بيشتر محققان اين فـن را مـیطلبـد؛ خصوصـاً
آنكه آموزههای دينی ما و همچنين آثار عرفانی اهل معرفـت كـه در طـول قـرنهـا بـه
نگارش درآمده ،در اين موضوع بسيار غنی است.
 .١پيشينه تحقيق

در طول تاريخ ،عارفان پژوهشها و آثار متعدد و زيادی دربارۀ اسماء ﷲ نوشتهاند .شروح
 .١همچنين به اين عبارت توجه كنيد كه چگونه دو حديث را همسو و در راستای يك معنا میداند» :و
أمّا إحصاؤها ]أی إحصاء اﻻسماء[ تخلّقا ،فبتطلّع الروح الروحانية إلی حقائق هذه اﻷسماء و معانيها و
صفاتها و التخلّق و اﻻتّصاف بحقيقة كل واحد منها علی وفق ما أمر به في قوله» :تخلّقوا بأخﻼق اللّه«
] ،٣٠ج ،١ص.[٤٧
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متعددی كه اهل معرفت بر اسمای الهی نگاشتهاند؛ همچون شرح اﻻسماء قشيری و روح
اﻷرواح احمد سمعانی و  ...بخشی از اين آثار است؛ حتی چنانكه خواهـد آمـد ،عارفـانی

همچون غزالی ،ابنبرجان اشبيلي و قشيري ،چگـونگی تخلـق بـه اسـمای الهـی را بـهنـوعی
بررسی كردهاند و يا ابنعربی در ضمن كتاب كشـف المعنـی ،نظريـهای در بـاب تبيـين سـه
مرحلۀ تعلق ،تخلق و تحقق به اسـماء ﷲ ارائـه داده اسـت .امـا تـاكنون تحقيـق مسـتقل و
معتنابهی دربارۀ مراتب پيوند سلوكی با اسماء ﷲ شكل نگرفته است و ازاينجهـت ،پـژوهش
پيشِرو در نوع خود نخستين است .هرچند در مواردی جستهوگريخته میتوان برخی اشارات
دربارۀ اين مسئله را در ﻻبهﻻی كلمـات بعضـی محققـان پيـدا كـرد؛ امـا پژوهشـی كـه بـه
ريشهيابی تاريخی مسئله پرداخته و اهم كلمات مطـرح در مكتـب ابـنعربـی در ايـنبـاره را
تبيين و تحليل كند و پرده از ابهامات آن بردارد ،به چشم نمیخورد.
 .٢زمينههای تاريخی شكلگيری سهگانۀ اصطﻼحی »تعلق ،تخلق و تحقق«

حديث إحصاء اسماء به ضميمۀ روايت »تخلقوا باخﻼق ﷲ« از ديربـاز ايـن انديشـه را در
ميان اهل معرفت به وجود آورد كه ميان سلوک الی ﷲ و بهرهمندی از اسمای حسـنای

الهی ،پيوستگی خاصی برقرار است؛ چنانكه بايزيد بسطامی )متوفای  ٢٦١ه.ق( به بهـرۀ
عارفان از چهار اسم كلی اول و آخِر و ظاهر و باطن اشاره كرده است .به گفتۀ وی عارفی
كه از اسم ظاهر بهره برده است ،به عجايب قدرت الهی نظر دارد و درمقابل ،عارفی كه از
اسم باطن بهره دارد ،نگاهش به انوار پروردگار كه در باطنِ هرچيـز تجلـی كـرده اسـت،
میباشد؛ اما عارفی كه از اسم الهی اول بهرهمند است ،متناسب با آن ،به ما سَبَق ،يعنـی
امور مربوط به گذشته مشغول است؛ چنانكه عارفی كه از اسم الهی آخِـر بهـره دارد ،بـه
١
امور مربوط به آينده مشغول است ] ،٣٣ص٣٧٧؛  ،٣ج ،١ص١٩٣؛  ،٢٦ص.[١٦٩
ابنعطا )متوفای  ٣٠٩ه.ق( نيز بهرۀ سلوكی سالك را از دو اسم الهی ظـاهر و بـاطن
توضيح داده است .به گفتۀ وی سالكی كه از اسم ظاهر بهره برده است ،متناسـب بـا آن،
به ظاهر خود مشغول است؛ يعنی به آراستن ظاهر خود بـه گونـههـای مختلـف عبـادت
میپردازد .در مقابل ،عارفی كه حظ خود را از اسم باطن برده اسـت ،بـه مقتضـای ايـن
اسم ،نهان خود را با نور عصمت الهی مزين میسازد ] ،٢١ج ،١ص.[١٩٩
مسئلۀ پيوند سالك با اسمای الهی در آثار حكيم ترمذی )متوفای  ٣٢٠ه.ق( رنـگ و
 .١خرگوشی اين سخن را به ابوبكر واسطی نسبت داده است؛ نكـ  ،١٩] :ص.[١٨٣
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بوی جدیتری يافته است .او برای پيوند با اسماء و صفات حسنای الهی سه مرتبه مطـرح
كرده است .از نگاه وی بهرۀ عامه مردم از صفات الهی ،تنها ايمان بـه آنهـا بـوده و پيونـد
عرفا و اوليای مقربين با اسماء ،شرح صدر برای پذيرش صفات الهی است؛ بـه گونـهای كـه
نور شناخت اين صفات ،سينه آنها را روشن كرده است؛ اما پيوند محدثين و اوليای خاص
الهی با اين صفات ،مﻼحظه آنها و اشراق و تجلی نور آنها بر قلبشان است.
فحظوظ العامة من صفاته إيمانهم بها .و حظوظ المقتصدين و عامة اﻷولياء المقربين،
شرح الصدر لها و استنارة علم تلك الصفات في صدورهم؛ كلّ علی قدره ،و قدر نور قلبـه.
و حظوظ المحدّثين ،و هم خاصة اﻷولياء ،مﻼحظـة تلـك الصـفات ،و اشـراق نـور تلـك
الصفات علی قلوبهم و في صدورهم ] ،١٧ص.[٣٣٥
پيوند سالك با اسماء ﷲ آنقدر برای حكيم ترمذی مهم جلوه مـیكنـد كـه وی در سـؤال

بيستويكم از سؤاﻻت خود ١،از چگونگی بهرهمندی اوليا و عرفا از اسمای حسنای الهی میپرسد:
»السؤال الحادي و العشرون :وَ أيﱡ شيء حظوظ اﻻولياء من أسمائه؟« ] ،١٧ص.[١٧٢
اين انديشه ،رفتهرفته ،در كتابهايی كه عارفان در شرح اسماء ﷲ نگاشـتند ،شـكل
منسجمتری به خود گرفت؛ برای نمونه ،قشيری )متوفـای  ٤٦٥ه.ق( در شـرح اﻻسـماء
خود ،نحوۀ تحقق به برخی از اسماء همچون اسم مَلِك ] ،٣٤ص [١٤١اسـم سـﻼم ]،٣٤
ص [١٥٠اسم مهيمن ] ،٣٤ص [١٥٩و اسم جبـار ] ،٣٤ص [١٦٩و چنـد اسـم ديگـر را
تبيين كرده است .او شرح خود دربارۀ هر اسم را با پرداختن به آدابـی كـه سـالك بايـد
برای ادای حق آن اسم داشـته باشـد ،بـه پايـان بـرده اسـت .ايـن رويـه در آثـار ديگـر
٢

نويسندگان از اهل معرفت نيز دنبال شده است.
ابوحامد غزالی )متوفای  (٥٠٥در مقدمۀ شرح اﻻسماء خود به اين نكته كه كمال هر
سالك ،به ميزان تخلق و تحلی او به اسمای الهی است ،اشاره دارد .او كمترين نصـيب و
 .١حكيم ترمذی برای آنكه بتوان عارف حقيقی از دروغين را جدا كرد ١٥٥ ،سؤال مطرح كرده است كه
فقط عارفان حقيقی از عهدۀ جواب آنها برمیآيند؛ زيرا به گفتۀ ابنعربی ،جواب اين سؤاﻻت با فكر
به دست نمیآيد و تنها عارفی كه از تجليات الهی بهرهمند است ،قادر به جواب آنها خواهد بود؛ نكـ :
] ،٨ج ،٢ص .[٣٩بخشی از باب هفتادوسوم فتوحات مكّيه به پاسخ اين سؤاﻻت اختصاص يافته است.
 .٢چنانكه ابنبرّجان اشبيلی )متوفای  ٥٣٦ه.ق( نيز در كتاب شرح اسماء حسنای الهی ،توضيحات خود
را دربارۀ هر اسم در سه فصل آورده است .وی آنگونه كه در مقدمه متذكر شده است ] ،٢ص،[٢٩
فصل سوم از شرح هر اسم را به بررسی راه نزديكشدن به اسماء و تعبد به حقايق آنها اختصاص
داده است ] ،٤٣ج ،٢ص.[٢٦٢
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بهره از اسمای حسنای الهی را بهره اكثر مردم و بلكه اكثر علما كه در حد صرف اعتقـاد
به اتصاف حق متعال به اين اسماء متوقف شدهاند ،میداند؛ اما پيونـد عارفـان و مقربـان
درگاه الهی را با اسماء ﷲ در سه مرتبه مترتب بر هم توضيح میدهد:
مرتبۀ نخست ،معرفت كشفی و شهودی اسماء ﷲ است .روشن است كه عـارفی كـه
اسمای حسنای الهی را با مكاشفه و مشاهده عينی آنها درمیيابد ،معرفتی بسيار زﻻل-
تر و يقينی بس فراتر از ديگرانی كه علم به اسماء را از رهگذر برخـی بـراهين كﻼمـی و
جدلی به دست آوردهاند ،دارد.
در مرتبۀ دوم ،بزرگی و عظمت اسماء در دل عارف تجلی كرده و او را بـرای حركـت
به سمت نزديكی به حق متعال با اتصاف به اين صفات كمالی تشويق میكند.
و اما مرتبۀ سوم مرتبۀ تخلق و تحلی به اسمای حسنای الهی است .به سالكی كه به
اين مرتبه بار يابد ،ربانی گفته میشود زيرا به قرب الهی راه يافته و رفيق مﻸ اعلی گشته
است ،٢٧] .ص٢٦ـ٢٧؛  ،٢٩ص٥٨ـ[٦٠
غزالی بر همين اساس ،شرح خود بر هر اسـم را بـا ارائـه راهكارهـايی دربـارۀ هرچـه
نزديكترشدن و درنهايت ،متخلقشدن سالك به آن اسم به پايان برده است .بهاينترتيب
میبينيم كه زمينههای تاريخی شكلگيری مثلث »تعلق ،تخلق و تحقق« كامﻼً مهيا شده
بود .عارفان از سويی ،پيوند سالك با اسماء را مرتبهبندی كردند .امثال حكـيم ترمـذی و
غزالی ،هركدام به شكلی ،برای آن سه مرتبه ذكر كردند و از سوی ديگر ،مفردات مثلـث
مزبور ،به گونهای جستهوگريخته در برخی كلمات آنها به كار میرفت؛ مـثﻼً غزالـی در
توضيح مرتبۀ سوم و نهايی پيوند سالك با اسماء ﷲ ،در تأثر از حديث شـريف »تخلقـوا
باخﻼق ﷲ« از واژۀ »تخلق« استفاده كرد ،قشيری در شرح اﻻسماء خود از اصطﻼح تحقق
به اسماء بهره برد و ابوبكر واسطی )متوفای  ٣٣١ه.ق( به دو اصطﻼح تعلق و تخلـق بـه
اسماء اشاراتی دارد ] ،١٠ص٨٨ـ.[٨٩
به هر روی ،تا زمان غزالی اثری از سهگانۀ اصطﻼحی »تعلق ،تخلق و تحقق« به چشم نمـی-
خورد ،هرچند همۀ شرايط برای شكلگيری آن در قاموس اصطﻼحات عرفانی مهيا شده بود.
 .٣شكلگيری نظريه بر مبنای سهگانه »تعلق ،تخلق و تحقق«

اولين نشانههای منسجم از سهگانۀ اصطﻼحی »تعلق ،تخلق و تحقق« در آثـار عارفـان را
بايد در سخنی كوتاه از ابومدين مغربی )متوفای  ٥٩٣ه.ق( ،شيخ ابنعربی ،بجوييم .گويا
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وی اولين عارفی است كه به مراتب پيوند سالك با اسماء در قالـب سـهگانـۀ اصـطﻼحی
»تعلق ،تخلق و تحقق« اشاره كرده است .در توضـيح مختصـر وی ،تعلـق ،بـه آگـاهی از
معنای اسم است .تخلق ،به ظهور معنا و اقتضائات اسم در سالك است .تحقق به هر اسم
با فنای در آن اسم به دست میآيد.
اسماء ﷲ تعالی ،بها تعلق و تخلق و تحقق .فالتعلق الشعور بمعنی اﻻسـم .و التخلـق
ان يقوم بك معنی اﻻسم .و التحقق ان تفنی فی معنی اﻻسـم ] ،٩ص .[٩٣ابومـدين بـه
طرح اجمالی اين مبحث مهم اكتفـا كـرده اسـت و هـيچ توضـيح افـزودهای نـدارد؛ امـا
بههرحال ،عبارت فوق ازآنجهت كه نخستين سند تاريخی است كـه سـه مرتبـۀ تعلـق،
تخلق و تحقق را به عنوانِ سه مرتبه پيوند سالك بـا اسـماء ذكـر كـرده و از هـر مرتبـه
تعريفی ارائه داده است ،اهميت دارد.
سهگانۀ »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« را كه اجماﻻً و برای اولين بار ابومدين مطرح كرد؛
احمدبنعلی بونی )متوفای  (٦٢٢در كتاب شمس المعارف الكبری تحليل و تبيين كـرد.
بونی احصای موردِنظر در حديث احصاء اسماء را به سه مرحلۀ »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق«
تقسيم میكند .او اين سه مرتبه را بهترتيب ،بر سه مرحلۀ كلی مطرح در عرفـان عملـی
يعنی »اسﻼم«» ،ايمان« و »احسان« ١تطبيق میدهد .وی در ادامه ،احكام و ويژگـیهـای
هركدام از سه مرحلۀ »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« را بهخوبی شرح میدهد:
١ـ تعلق به اسما :سالك در اين مقام به دنبال عينيـتبخشـيدن بـه آثـار اسـماء در
سراسر وجود خود و در همۀ قوای نفس ،اعضا و جوارح بدنی خود است .سالك در مقـام
تعلق به اسماء به دنبال آن است كه اثر هر اسم را به شايستهترين وجه ،در خود ،اظهـار
كند؛ يعنی در مقابل اِنعام الهی و اسم منعِم ،به شـكر برخاسـته و در مقابـل بﻼيـا صـبر
پيشه میكند و دلش به اسمای جمالی پروردگـار گـرم بـوده و درعـينِحـال از اسـمای
جﻼلی حق متعال خوفناک است.
٢ـ تخلق به اسما :سالك در اين مقام ،مرتبۀ روح خود را با حقائق اسمای حسنا آشنا
میكند .بونی حديث »تخلقوا بأخﻼق اللّه« را اشاره به همين مرتبه دانسته و بر آن اسـت
كه متخلق به هر اسم ،فعلی مانند آن اسم خواهد داشت.
٣ـ تحقق به اسما :شرط تحقق به اسمای الهی ،تقوی و بيرونآمدن از انانيت خيالی،
صور و معانی حادث منسوب به سالك است .در اين مقام ،عارف حقانی میشود ،بـه فنـا
 .١برای توضيح بيشتر دربارۀ تقسيم مراحل كلی عرفان عملی به سه مرتبۀ »اسﻼم«» ،ايمان« و »احسان«؛
نكـ  ،١٤] :ص  ٤٤٢به بعد[.
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میرسد و انبوه سُبُحات حضرت حق ]در سفر دوم از اسفار اربعه كه سـير در اسـماء ﷲ
است[ او را فرا میگيرد.
كانت أنواع اﻹحصاء :التعليق في مقام اﻹسﻼم ،و التخليق في مقام اﻹيمان ،و التحقيق
في مقام اﻹحسان .فإحصاؤها بالتعلق في مقام اﻹسﻼم ،هو تطلب السالك آثار كـل اسـم
منها في نفسه و بدنه و جميع قواه و أعضائه و حاﻻته و نشـأته النفسـانية و الجسـمانية،
فيری جميع ذلك من أحكام هذه اﻷسماء و آثارها ،فيقابل كل أثر بما يليق بـه ،فيقابـل
اﻻنعام بالشكر ،و البﻼيا بالصبر و غير ذلك ...و احصاؤها بالتخليق في مقام اﻹيمان ،يكون
بتطلع الروحانية لحقائق هذه اﻷسماء و معانيها و مفهومها و التخلق .و منها ما أخبر بقوله
عليه السّﻼم :تخلقوا بأخﻼق اللّه تعالی بحيث يكون المتخلق هـو عـن ذلـك اﻻسـم ،أي
يفعل مثله ...و احصاؤها بالتحقق فی مقام اﻹحسان يكون بالتقوی و اﻻنخﻼع عما قام بك
او ظهر فيك من الصور و المعاني المتسمة بسمة الحدوث و اﻻسـتتار بسـبحات الحضـرة

الحقية و اﻻحتجاب بسجف أستارها و أعيانها ،١١] ١ص١٦٢ـ.[١٦٣
به اينترتيب ،اگرچـه مسـئله بهـرهوری سـلوكی از اسـمای حسـنای الهـی و مراتـب آن
كموبيش از ابتدا در ميان عارفان مسلمان مطرح بوده است؛ اما اين مسئله ،رفتهرفته در قـرن
ششم بهصورتِ يك انديشۀ منسجم و در قالب سه مرتبۀ »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« به اسماء
ﷲ ظهور يافته و با گذشت زمان ،حضور خود را در آثار عارفان ،جدیتر و پررنگتر كرد.
 .٤تدوين سهگانۀ اصطﻼحی »تعلق ،تخلق و تحقق« در آثار ابنعربی

ابنعربی به تاريخچۀ مبحث تخلق به اسمای الهی بهخوبی آگاه است او تأكيد میكند كه
اساس عرفان بر پايه تخلق به اخﻼق الهی بوده٢و عارفان در باب چند و چون تخلـق بـه
١
اسمای الهی سخن بسيار گفتـهانـد ٣.او بـهويـژه از عارفـانی همچـون ابوحامـد غزالـی،

 .١اين عبارت ،اغﻼط نسخهای بسياری دارد كه با توجه به آنكه برسوی در تفسير روح البيان خود اين
عبارت را بهعينه آورده است ،با استفاده از نسخۀ تفسير روح البيان ،متن فوق را تصحيح كردهايم؛ نكـ:
] ،١٦ج ،٣ص[٢٨٣؛ همچنين نكـ  ،٣٠] :ج ،١ص.[٤٨
 .٢چنانكه ابوالحسين نوری نيز مﻼک و معيار تصوف را به تخلق به اخﻼق الهی میدانست ] ،٢٠ص[٥٥٧؛
همچنين نكـ  ،٢٦] :ص  .[٤١٣ابنعربي هم در همين راستا اساس عرفان را تخلق به اخﻼق الهی معرفي
ميكند ] ،٨ج ،٢ص.[١٢٦
 .٣و قد علم العلماء التخلق بأسماء اللﱠه و دوّنوا في ذلك الدواوين و سبب ذلك لما أحبوه اتصفوا بصفاته
علی حد ما يليق بهم ] ،٨ج ،٢ص٥٩٦؛  ، ٨ج ،٢ص.[٢٦٧
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ابن برجان اشبيلي ٢،أبيبكربنعبداللﱠه معافري ٣و ابوالقاسم قشيري ٤به عنوانِ عارفانی كـه
چگونگی تخلق به اسمای الهی را بررسی كردهاند ،نام میبرد ] ،٨ج ،٢ص.[٦٤٩
به هر روی ،انگارۀ دستهبندی مراتب بهرهمندی سالك از اسماء به سه مرحلۀ »تعلق«،
»تخلق« و »تحقق« مانند بسياری ديگر از آموزههای عرفانی با ظهور ابـنعربـی ،جهشـی
انقﻼبگونه يافت .مثلث »تعلق«» ،تخلق« و »تحقـق« بـه اسـمای حسـنای الهـی در آثـار
ابنعربی بسيار ديده میشود .هرچند او مبتكر اين انديشه و اصطﻼح نيسـت؛ امـا قطعـاً
مروج و بسطدهندۀ آن است .او عﻼوه بر اشارات فراوانی كه در آثار خود به مبحث مزبور
دارد و افزون بر آنكه بخشی از فتوحات خود را به اين مبحث اختصاص داده است؛ يكـی
دو اثر مستقل نيز در اين باب نوشته است كه در ادامه آنها را بررسی میكنيم.
٤ـ .١كتاب كشف المعنی عن سر اسماء ﷲ الحسنی

محور كتاب كشف المعنی ،بسط تفصيلی سهگانۀ »تعلق ،تخلق و تحقـق« در اسـماء ﷲ اسـت.
ابنعربی در اين كتاب پس از تقسيم رابطۀ عبـد بـا اسـماء ﷲ در سـه مرتبـۀ تعلـق ،تحقـق و
تخلق ،ويژگی هر اسم را در هركدام از سه مرتبه مزبور ،جداگانه تحليل و تبيين كرده است.
او مرتبۀ تعلق به اسماء را به نيازمندی هر انسانی به اسمای الهی تعريف میكند .بـه
اعتبار آنكه هركدام از اسماء ،دريچهای رو به ذات حق متعال است و همچنان كه روشن
است از ديدگاه عرفا ،رابطۀ حق با خلق از همين دريچهها برقرار میشود.
ابنعربی مرتبۀ دوم را مرتبۀ تحقق به اسماء ناميده است .در اين مرتبـه ،سـالك بـه
شناخت معانی اسماء ﷲ دست میيازد و به دنبال معرفتِ نسبتِ خاصی اسـت كـه هـر
اسم با حق متعال و با عبد دارد.
مرتبۀ سوم ،تخلق نام دارد .در اين مرتبه كه باﻻترين مرتبۀ انتساب اسـم بـه عبـد اسـت؛
 .١غزالی كتاب المقصد اﻷسنی فی شرح اسماء ﷲ الحسنی را در اين باب نگاشته است.
 .٢اشاره به كتاب شرح اﻻسماء ابنبرجان ،پيشتر گذشت.
 .٣ابوبكر محمدبنعبدﷲبنمحمد ابنالعربی المعافری اﻻشبيلی )متوفای  (٥٤٣كتابی با عنوان اﻻمد اﻻقصی
فی شرح اسماء ﷲ الحسنی و صفاته العلی دارد .وی در پايان اين كتاب ] ،٤ج ،٢ص٤٨٥ـ [٤٨٦مینويسد:
تﻼش 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.
 .٤قشيری در اين باب دو كتاب با نامهای شرح أسماء ﷲ الحسنی و التحبير فی علم التذكير دارد كه
هر دو به چاپ رسيدهاند.
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سالك آنقدر ارتقا يافته است كه اسم الهی آنگونه كه به حق متعال منسوب است ،به او نيـز
١
منسوب میشود؛ تو گويی سالك در اين مرتبه ،مجرای ظهور اسماء ﷲ میشود.
و للعبد بأسماء الحقّ تعالی تعلق و تحقق و تخلق:
فالتعلق :افتقارك إليها مطلقا من حيث ما هي دالّة علی الذات.
و التحقق :معرفة معانيها بالنسبة إليه سبحانه و بالنسبة إليك.
و التخلق :أن تنسب إليك علی ما يليق بك كما تنسب إليه سبحانه علی ما يليق بـه
] ،٦ص٢٠٧ـ.[٢٠٨
چنانكه مشاهده میشود ،مراتبی كه ابنعربی در اينجـا بـرای بهـرهگيـری سـالك از
اسماء مطرح كـرده اسـت ،بـا اصـطﻼح رايـج چنـدان تفـاوتی نـدارد ،جـز آنكـه وی در
٢
نامگذاری ،جای تخلق و تحقق را عوض كرده است.

٤ـ .٢كتاب العبادلة

سالك فانی در اسمای الهی در مقام بهـرهمنـدی از تجليـات اسـمائی ،حـق متعـال را در پرتـو
اسمای حسنايش شهود میكند .به ديگر سخن ،هنگامی كه سالك مراتـب تخلـق و تحقـق بـه
يك اسم را در وجود خود نهادينه كرد ،آن اسم بر او تجلـی يافتـه و او محـل ظهـور و صـاحب
تجلی آن اسم و يا به تعبيری ديگر ،عبد آن اسم خاص به شمار میرود ] ،٣٧ج ،٢ص.[٤٩٨
هر كدام از اسمای حسنای الهی به حسب تناسب ،بر سالكی كه اسـتعداد و آمـادگی
ﻻزم را داشته باشد ،تجلی میكند؛ بنابراين ،به تعداد اسماء ،عبدهای آنهـا نيـز متعـدد
میشود و در اينجاست كه ابنعربی اصطﻼح »عبادله« را كه جمع »عبد ﷲ« است ،بـرای
اشاره به اين عباد وضع كرده است.
گويا ابن عربی مبتكر اين نگاه و اصطﻼح خاص در عبوديت اسمای الهی است و قبـل
از او اصطﻼح عرفانی »عبوديت اسماء« به كار نرفته است .اين نگاه آنچنان برای ابنعربی
مهم جلوه كرده است كه وی كتابی مستقل دربارۀ آن با نام العبادلة نگاشته است .وی در

اين كتاب به روش خود ،به معرفی هركدام از عباد اسماء ﷲ پرداخته اسـت .در حاشـيۀ
صفحه نخست يكی از نسخ خطی موجود از اين كتاب» ،اصطﻼح عبادله« به عارفانی كه از

 .١نهايت اين مرتبه ،مظهريت انسان كامل برای تمام اسمای الهی است .چنانكه امامصادق)عليهالسﻼم(
فرمودند» :نَحْنُ ـ وَ اللﱠهِ ـ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی« .برای شرح اين حديث؛ نكـ  ،٤٢] :ج ،٤ص .[١٥٦
 .٢در ادامۀ مقاله ،تفصيﻼً به نسبت و مرتبهبندی ميان »تحقق« و »تخلق« خواهيم پرداخت.
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تجليات اسمائی حق متعال بهرهمندند ،معرفی شدهاند .اين عارفان ،به صـفات حـق متعـال كـه
حقائق تشكيلدهندۀ اسمای حسنای الهی هستند ،متحقق و محلـی گشـتهانـد .در ادامـۀ ايـن
حاشيه اينگونه آمده است :ابنعربی با وضع اين اصطﻼح در اين كتاب به دنبال تعريـف و بيـان
ويژگیهای سالكانی است كه به تجليات اسمائی پروردگار دست يافتهاند ] ،٢٥ص.[٤٠٨
٤ـ .٣فتوحات مكيه

باب پانصدوپنجاهوهشتم فتوحات مكيه كه يكی از ابواب بسيار طوﻻنی آن است ،به معرفی اسمای
حسنای الهی اختصاص يافته است ] ،٨ج ،٤ص .[١٩٦ابنعربی در اين باب بيش از صد اسم الهی
را معرفی میكند و ضمن بيان ويژگیهای هر اسم بهطورِجداگانه ،ويژگیهای عبد آن اسم را نيز
معرفی میكند .ابنعربی در اين بخش ،تفاوت چندانی ميان دو اصطﻼح تخلق و تحقق نگذاشته
است و در مواردی ،عبد اسم را به عارفی كه متخلق به آن اسـم باشـد ،شـناخته اسـت ] ،٨ج،٤
صص  ٢٢١٦ ،١٢٠٨و  [٣٢٥١و در مواردی هم به جـای تخلـق ،سـخن از تحقـق دارد ] ،٨ج،٤
صص  ٥٢٣٣ ،٤٢١٨و  .[٦٢٩٢در عبارتپردازیهای اين بخش از فتوحات ،فرقی ميـان ايـن دو
اصطﻼح لحاظ نشده است و لذا به جای يكديگر به كار رفتهاند؛ چنانكه مینويسـد» :إذا أراد اللﱠـه
بعبده أن يقطع أمله يشهده أجله  ...فيبذل جهده ...و يقدّم ما ينبغي أن يقدّم تخلقا باﻻسم اﻹلهي
المقدّم و  ...يؤخّر ما ينبغي أن يؤخر تحققا باﻻسم اﻹلهي المؤخر« ] ،٨ج ،٤ص.[٣٤٦
مسئله تفاوت و نسبتسنجی ميان تخلق و تحقق در ادامه مقاله بررسی خواهد شد.
 .٥تدوين سهگانۀ اصطﻼحی »تعلق ،تخلق و تحقق« در مكتب ابنعربی

پس از تحليلها و تبيينها و تأكيداتی كه ابنعربی برای سهگانه مزبور داشـت ،طبيعـی
 .١المتخلق بهذا اﻻسم ]ای اﻻسم الجبار[ يسمی عبدالجبار.
 .٢فمن قهر تخلقا ]باﻻسم القهار[ من عباد اللﱠه فإنما قهر بالله من نازع أمر اللﱠه ﻻ بنفسه.
» .٣حضرة الجﻼل«.
تعنو الوجوه له و منه يعظم.
 ...فإذا تخلق عبده بجﻼله
 ...يدعی صاحب هذه الحضرة عبدالجليل.
 .٤من تحقق بهذه الحضرة الواهبة ]ای حضرة الوهب التی لﻼسم الوهاب[خاصة و هو المسمی عبدالوهاب.
 .٥فمن تحقق بهذه الحضرة ]ای حضرة السمع التی لﻼسم السميع[ و علم إن كﻼمه من عمله و إن اللﱠه
عند لسانه في قوله قل كﻼمه.
 .٦و إذا تحقق العبد بهذه الحضرة]ای حضرة الوجد التی لﻼسم الواجد[ لم يعتص عليه شيء من الممكنات.

١٥٤
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است كه اين آموزه در لسان پيروان وی به صورتِ يـك اصـطﻼح دائـر و سـائر درآمـده و
١
بهكرات در آثار آنها به آن اشاره شده است.
محقق جندی ،تعلق ،تخلق و تحقق را بهعنوانِ سه مرتبـه ارتبـاط و پيونـد خلـق بـا
اسمای الهی اينگونه توضيح میدهد:
ارتباط خلق به حق از حيثيّت اسماء الهی بر سه وجه است:
يكی ،ارتباط تعلق؛ و اين پيوند ،جمله موجودات را هست...
و قسمی ديگر ،پيوند تخلق است و تخلق چنان باشد كه  ...بنده به مقتضای حقيقت
هر اسمی چندان قيام نمايد كه آثار آن اسم از آن شخص تماماً ظـاهر شـود ،و خُلـق او
گردد و ملكه او شود.
پيوند ثالث ،تحقق است كه دل اين بنده عرش آن اسم شود ،چنانكه آثار او به عالم
از آن بنده ،متواصل باشد و اين بنده به آن اسم تحقق يافته بود ] ،٤٤ص٥٨ـ.[٥٩
او برای توضيح بيشتر ،سه مرتبۀ تعلق ،تخلق و تحقق را بهعنوانِ مثال ،در اسم جواد
تشريح میكند .تعلق همۀ عالم در سراسر هستی خود به اسم جواد و ظهور آثار جود اين
اسم در سرتاپای جهان هستی ،روشنتر از آن است كه به توضيح نياز باشد؛ اما تخلق به
اسم جواد آن است كه سالك ،كمر همت بسته و علیالدوام رفتـار خـود را بـا اقتضـائات
خُلق نيكوی جود و سخاوت هماهنگ سازد تا جايی كه جود ،ملكۀ اخﻼقـی او شـود .در
مرتبۀ تحقق ،اسم جواد بر قلب سالك تجلی كرده و بهعبارتِديگر ،سالك ،فـانی در ايـن
اسم میگردد ] ،٤٤ص .[٥٩محقق جندی همچنـين تخلـق و تحقـق بـه اسـم قـدير را
اينگونه تبيين میكند كه سالك در مرتبۀ تخلق بايد مستغرق شهود قدرت حق متعـال
و عجز مخلوق باشد و اما در مرتبۀ تحقق ،اسم قدير بر او تجلی كرده و اثر اين تجلی آن
است كه از جانب خداوند قادر متعال بـه او قـدرت بـر انـواع تصـرفات در عـالم ،عنايـت
میشود ] ،٤٤ص٦٩ـ.[٧٠
سعيدالدين فرغانی نيز در چند مورد از كتاب منتهی المـدارک و همچنـين مشـارق
الدراری ،مطالبی را در بر پايه سهگانۀ اصطﻼحی »تعلق ،تخلق و تحقق« آورده است ]نكـ:
 ،٣٠ج ،١ص ١٢٧و ج ،٢صص١١١ـ ١١٣و  ١١٩و ١٤٧؛  ،٣١ص ٧٥٨و  .[٦٥٩او پـيش
 .١برای نمونه ،برخی شارحان فصوص الحكم به دنبال ابنعربی كه سخن از تخلق و تحقق و تعلق به
اسم ولیّ دارد ،توضيحاتی دربارۀ اين سهگانه را در شرح فصوص خود مطرح كردهاند؛ نكـ ،٣٨] :
ص٢٠٤؛  ،٣٥صص٨٣٨ـ٨٣٩؛  ،٢٢ج ،١ص.[٥٦٠
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از ورود تفصيلی به شرح اسمای حسنای الهی در ديباچۀ منتهی المدارک ،به ايـن نكتـه
اشاره میكند كه إحصاء اسماء سه مرتبۀ تعلق ،تخلـق و تحقـق دارد .مرحلـۀ تعلـق بـه
سالك مبتدی مربوط است كه بايد آثار اسماء را در مرتبۀ نفس و بدن خود پيـاده كنـد.
مرتبۀ تخلق مربوط به سالك در مرحلۀ متوسطه و ميانی اسـت كـه از مرتبـۀ نفـس بـه
مرتبۀ روح ارتقا يافته است .چنين سالكی بايد آثار اسماء را در روح خود پياده سازد؛ اما
مرحلۀ تحقق ،به خواص از سالكان مترقی مربوط است كه خود را از آثار حدوث ،يكسره
رهايی داده و حقانی شدهاند و در پی آن ،اسمای حسنای الهـی بـر آنهـا تجلـی كـرده
است .فرغانی در تفسير حديث نبویِ » ...مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنﱠة« به اين نكته اشاره دارد
كه بهشتی كه پاداش إحصاء اسماء است ،متناسب با مراتب إحصاء ،مراتب خواهد داشت
و ازاينرو ،پاداش إحصاء اسماء به گونۀ تعلق را جنت اعمال و پاداش إحصـاء اسـماء بـه
شيوۀ تخلق را جنت ميراث و پاداش إحصاء اسماء به شكل تحقق را جنت امتنان میداند
] ،٣٠ج ،١ص٤٧ـ.[٤٨
عبدالرزاق كاشانی از ديگر عارفانی است كه در مكتب ابنعربی بيشترين توجه را بـه
اين مبحث نشان داده است .او در لطائف اﻻعﻼم ،همان توضـيحی كـه فرغـانی در بـاب
تقسيم احصاء اسماء به سه مرتبۀ تعلق ،تخلق و تحقق را داشت ،تقريباً با همان عبـارات
آورده اســت ] ،٣٧ج ،١ص١٥٦ـــ .[١٥٨وی همچنــين اصــطﻼحاتی همچــون »التعلــق
باﻷسماء اﻹلهية« ] ،٣٧ج ،١ص [٢٧٤و »تعلق الخاصة باﻷسماء اﻹلهية« ]همان[ و »التخلق
باﻷسماء اﻹلهية« ] ،٣٧ج ،١ص [٢٥٩و »التحقيق باﻷسماء اﻹلهية« ] ،٣٧ج ،١ص ([٢٥٧و
»أعﻼم التخلق« ] ،٣٧ج ،١ص [١٩٠و »أعﻼم التحقق« ] ،٣٧ج ،١ص [١٩٢و »الفرق بـين
المتخلق و المتحقق« ] ،٣٧ج ،٢ص٥٦٢؛  ،٢٠ص [٦٣را در راستای مثلث تعلق ،تخلق و
تحقق تعريف كرده است.
عبدالرزاق كاشانی به اصطﻼح »عبادله« نيز توجه ويژه نشان داده است .همچنـان كـه
گذشت ،عبادله ،عارفانی هستند كه در پی دريافت تجليات اسمائی حق متعال ،به مرتبۀ
تحقق به اسماء راه يافتهاند» .العبادلة هم أرباب التجلّيـات اﻷسـمائيّة« ] ،٢٠ص٤٥؛ ،٣٧
ج ،٢ص٤٩٧؛  ،١٣ج ،٦ص [١٤٧كاشانی در هركدام از دو كتاب اصـطﻼحات الصـوفيه و
لطائف اﻻعﻼم به تعريف اصطﻼح عبادله پرداخته و در ادامه ،حـدود صـد مـورد از عبـاد
اسماء را برشمرده و هركدام را جداگانه تعريف كرده و برخی احكام مربوط به هركـدام را
به اختصار بيان داشته است ] ،٣٧ج ،٢ص٤٩٧ـ٥٢٠؛  ،٢٠ص٤٥ـ.[٥٧
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كاشانی همچنين در كتاب لطائف اﻻعﻼم از يكی از كتابهای خود به اسم تذكرة الفوائـد

به بزرگی نام برده و مینويسد :صد صفحه از ايـن كتـاب را بـه توضـيح چنـدوچون تخلـق و
تحقق به اسمای متعـدد الهـی اختصـاص داده و در آن بهتـرين فوائـد را بـرای اهـل قلـوب
١
گنجانده است ] ،٣٧ج ،١ص .[٢٥٩البته متأسفانه تاكنون اين كتاب پيدا نشده است.
محقق فناری نيز به سهگانه تعلق ،تخلق و تحقق توجـه نشـان داده و آن را تعريـف
كرده است ] ،٣٢ص٣٠٦ـ.[٣٠٧

 .٦تبيين و تحليل مهمترين ابهامها و اختﻼفات در بـاب سـهگانـۀ اصـطﻼحی
»تعلق ،تخلق و تحقق«

اگرچه درجهبندی مراتب پيوند با اسمای الهی در قالب سهگانه تعلـق ،تخلـق و تحقـق،
جايگاه خود را بهعنوانِ يك قاعدۀ اساسی در عرفان اسﻼمی پيدا كرده است؛ اما همچنان
برخی ابهامات در سخنان عارفان در اين باب ،ممكن است موجـب سـردرگمی محققـان
شود كه در ادامه ،به اهم آنها خواهيم پرداخت.
٦ـ».١تحقق« برتر است يا »تخلق«؟

عارفان ،غالباً تحقق به اسماء را مرتبۀ نهايی میدانند و تخلق را پيش از آن دانسـتهانـد؛
اما در مواردی ،برعكس ،تحقق را پيش از تخلق قرار دادهاند.
بايد توجه داشت كه اينگونه ابهامات ،از عدم استقرار بسـياری از اصـطﻼحات عرفـانی در

ميان اهل معرفت برخاسته است .سه اصطﻼح تعلق ،تخلق و تحقق نيز در زمرۀ اصـطﻼحاتی
است كه در لسان عارفان و گاهی در لسان يك عارف ،به لحاظهای متفاوتی به كار مـیرود و
در مواردی اين لحاظهای گوناگون ،ترتيب ميان اين سه را جابهجا كرده است.
برای نمونه ،ابنعربی در مواردی برخﻼفِ مشهور ،تخلق را مرتبۀ نهايی معرفی كـرده
است .٣،٢او در ابتدای كتاب كشف المعنی ،مرتبۀ تحقق را پيش از مرتبـۀ تخلـق تعريـف
 .١آقای هادیزاده در مقدمۀ مجموعه رسائل كاشانی ،توضيحاتی دربارۀ اين كتاب دارد؛ نكـ  ،٣٩] :ص.[١٩٦
 .٢چنانكه گذشت ،غزالی هم در مقصد أسنی مرتبۀ نهايی را تخلق دانسته بود.
 .٣اين در حالی است كه خود وی در جايی ديگر ،بر اين امر تصريح دارد كه ازنظرِ او ،رسيدن به مقام تحقق
قبل از تخلق ممتنع است» :اني أمنع إدراك التحقق بالشيء إذا امتنع التخلق به ،إذ التخلق بالشيء هو
الدليل الموصل إلی التحقق به ،و ما ﻻ يتخلق به فﻼ يتحقق أصﻼ ،إذ ﻻ ذوق يدركه« ] ،٧ص.[٩٠
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كرده و تخلق را به گونهای كه باﻻترين سطح پيوند سالك با اسمای حسنا باشد ،تعريـف
كرده است ] ،٦ص٢٠٧ـ .[٢٠٨محيیالدين كتاب كشف المعنی را بر همين پايه ،سامان
داده و مراتب پيوند سلوكی با هر اسم را با توضيح تعلق به آن اسم شروع كرده و تحقـق
را بهعنوانِ مرتبۀ ميانی و تخلق را بهمثابۀ مرتبۀ نهايی تبيين كرده است.
عدم استقرار اين اصطﻼح در لسان ابنعربی شارحان وی را به زحمت انداخته اسـت.
وی در جايی از كتاب فصوص الحكم سخن از تخلق ،تحقق و تعلق به اسـم »ولـیّ« دارد:
»فهو ]أی اﻻسم الولیّ[ لعبيده تخلقاً و تحققـاً و تعلقـاً« ] ،٥ج ،١ص [١٣٦كاشـانی ]،٣٨
ص [٢٠٤و به دنبال وی شاگردش قيصری ]نكـ  ،٣٥ :ص٨٣٨ــ [٨٣٩ايـن مـتن را بـه
گونهای شرح كردهاند كه مراحل انتساب سالك به اسم ولی از مرتبۀ تخلق شروع شده و
مرتبۀ دوم آن تحقق بوده و تعلق ،در سومين و باﻻترين مرتبه قرار میگيـرد .چيـدمانی

كه كاشانی و قيصری در اينجا ميان تخلق ،تحقق و تعلق طرح كـردهانـد؛ چنـان غريـب
است كه اعتراض صائنالدين ابنتركه را برانگيخته است]نكــ  ،٢٢ :ج ،١ص٥٦٠ــ.[٥٦١
صائنالدين ابتدا تعريف ابنعربی را از سهگانۀ مزبور از كتاب كشف المعنی نقـل كـرده و
در ادامه مینويسد :اگرچه ابن عربی در اين بخش از كتاب فصوص ابتدا تخلـق و سـپس
تحقق و تعلق را ذكر كرده است؛ ولی آنگونه كه كاشانی و قيصری گفتهاند ،ابنعربی در
اينجا مراتب سهگانه را از پايين به باﻻ مرتب نكرده ،بلكه برعكس ،از باﻻ به پايين مرتـب
كرده است .به هرحال ،اين اختﻼفات شارحان فصوص الحكم در شرح سـهگانـۀ »تعلـق«،
»تخلق« و »تحقق« گواه ديگری بر عدم استقرار چيدمان و ترتيب ميان اين سه اصـطﻼح
در لسان ابنعربی است.
به نظر میرسد بهترين راه برای حل مشكﻼتی از اين دست ،در فهم سـخن عارفـان
آن است كه محقق ،نخست تﻼش كند به عمق محتوايی كه موردِنظر آنان اسـت ،دسـت
يابد و سپس با در نظرداشتنِ محكمات سخنان آنان و با استفاده از مبانی ،اصول و قواعد
جاری در اين علم ،به فهم درست سخن ،دست يابد .و الّـا در غيـر ايـن صـورت ،ممكـن
است برخی اصطﻼحات و كلمات ،رهزن محقق شـود ١.بـر ايـن اسـاس ،پـس از بررسـی
محتوايی ديدگاه عارفان ،روشن میشود كه مرتبۀ نهايی پيوند سـالك بـا اسـمای الهـی
فنای سالك در آن اسم و تجلی اسم بر قلب او است .مرتبۀ پـيش از آن ،تـﻼش سـالك
 .١استاد يزدانپناه اين مطلب را ريشهيابی كردهاند كه چگونه در مواردی ممكن است اصطﻼحات
استفاده شده در كلمات عارفان ،برای مخاطب ناآشنا ،رهزن شود؛ نكـ  ،٤٦] :ص ٢٠١ـ.[٢٠٥
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برای همواركردن اين مسير برای خود است .اين مﻼک كلی و اصـلی ،در محتـوای همـۀ
كلمات آنان ،مراعات شده است .حال با در نظرداشتن اين معيـار كلـی ،اگـر دوبـاره بـه
كلمات مختلف عارفان نگاهی بيندازيم ،خواهيم ديد كه اختﻼف ميان اين سخنان ،يـك
اختﻼف ظاهری و در حد نامگذاری است و اﻻ در اصل محتوا ،تفاوت چندانی بـه چشـم
نمیخورد .به نظر میآيد كسانی كه مرتبۀ نهايی را »تخلق« ناميدهاند به حـديث شـريف
»تخلقوا باخﻼق ﷲ« نظر داشتهاند و اينكه پيامبر اكرم)ص( پيروان خود را به تخلـق بـه
اخﻼق ﷲ بهعنوانِ باﻻترين قله ،فراخوانده است .كسانی كه نام مرتبۀ نهايی را »تحقـق«
گذاشتهاند ،نگاه به معنای لغوی »تحقق« و جايگاه ويژه اين واژه و همخانوادههـای آن در
قاموس اصطﻼحات صوفيه ١داشتهاند.
٦ـ .٢دو معنای متفاوت برای اصطﻼح »تعلق به اسم«

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

كه برخی عارفان ،مرتبۀ تعلق به اسماء را مشترک ميان همۀ عالم دانستهانـد و در مقابـل،
برخی مرتبۀ تعلق را مختص به سالكان و اولين مرتبۀ پيوند سلوكی با اسماء گفتهاند.
برای رفع اين ابهام بايد به اين نكتۀ مهم توجه داشت كه اصطﻼح »تعلق به اسـم« در
آثار عارفان به دو معنای متفاوت به كار رفتـه اسـت .يعنـی گـاهی بـهلحـاظ سـلوكی و
معيارهای خاص آن به اين اصطﻼح نظر داشتهاند و گاهی اين اصطﻼح را با نگاه وجودی
و هستیشناسانه به كار بردهاند ٢.اگرچه اصطﻼح »تعلـق« در سـهگانـۀ »تعلـق ،تخلـق و
تحقق« غالباً در آثار عارفان ،با نگاه سلوكی و به معنای مرتبۀ نخست از مراتـب سـلوكی
پيوند با اسماء به كار رفته است؛ اما در مواردی ،امثال جندی و فناری تعلق به اسـماء را
به گونهای توضيح دادهاند كه هيچ بار سلوكی ندارد و تنها دو مرتبۀ »تخلـق« و »تحقـق«
است كه ارزش سلوكی داشته و سالك بايد به دنبال آن باشد كه ابتدا متخلق به اسـماء
شده و سپس متحقق به آنها شود .اما تعلق به اسماء آنچنان عام بوده كه تحصـيل آن
 .١اصطﻼحات عرفانی كه در تركيب واژگانی خود ،شامل كلماتی همچون »تحقيق« و »حقيقة« و »حقيقی« و
»حقانی« و  ...هستند به فراوانی در آثار عرفا برای اشاره به باﻻترين و نهايیترين مراتب عرفانی به كار رفته
است .نمونههای آن را بهراحتی میتوان در سلسلهكتابهای اصطﻼحات صوفيه مشاهده كرد.
 .٢چنانكه خواهد آمد ،در معنای وجودی و هستیشناسانه ،همۀ موجودات تعلق به اسماء دارند؛ ولی در
معنای سلوكی ،تنها سالكاناند كه با سيروسلوک خود به مرتبۀ تعلق به اسمای حسنای الهی راه
يافتهاند و در صورت ادامه سلوک ،به مراتب عاليه تخلق و تحقق راه میيابند.
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نيازی به سلوک ندارد و بلكه همۀ مخلوقات الهی را شامل میشود .درواقع ،در اين نگـاه
نقش كليدی اسمای الهی در هستیشناسی عرفانی مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت .در علـم
عرفان نظری همۀ موجودات مظاهر اسمای الهی هسـتند و جنـدی و فنـاری ،تعلـق بـه
اسماء را برهميناساس تعريف كردهاند .در اين نگاه ،همۀ موجودات به اسماء تعلق دارند؛
يعنی مظاهر آن ها هستند و اساساً اگر اين تعلق و مظهريت مخلوقات برای اسماء نبـود،
هــيچ مخلــوقی موجــود نمــیشــد .روشــن اســت كــه تعلــق در ايــن تعريــف ،محتــوايی
هستیشناسانه داشته و هيچ بار سلوكی ندارد و در آن شدت و ضـعف و تفاضـل نيـز را
ندارد؛ زيرا هر موجودی مظهر برخی اسمای خاص است و تعلق خاصی بـه آنهـا دارد و
در نفس تعلق و پيوندداشتن با اسماء ،تفاضل راه ندارد .هرچند اسمائی كه طـرف تعلـق
قرار میگيرند ،همه در يك مرتبه نيستند و ازاينجهت ،مـیتـوان گونـهای از تفاضـل را
تصوير كرد .يعنی موجودی كه به يك اسم كلی تعلق دارد و مظهر آن است ،از موجودی
كه با يك اسم جزئی پيوند دارد ،برتر است و مظهر آن به شمار میرود.
ارتباط خلق به حق از حيثيّت اسماء الهی بر سه وجه است :يك؛ ارتباط تعلق كه اين
پيوند جمله موجودات را هست؛ زيرا همۀ موجودات محالّ ظهور آثار اسـماءاند اوﻻً ،و اﻻ
هيچ چيز موجود نشدی و در اين پيوند كسی را بر كسی اختصاص و افضليّت نيست ،الّـا
از جهت تفاضل حضرات اسماء فی انفسها ،چه هر اسمی كه حضرت او محيطتر و تعلـق
او عامتر ،متعلق آن اسم كه مرتبط به اوست ،فاضلتر باشد از متعلق اسـمی فرعـی كـه
بدان سعت و حيطت نباشد ] ،٤٤ص٥٨ـ.[٥٩
محقق فناری نيز تعلق به اسماء ﷲ را با محتوای هستیشناسانه تعريـف مـیكنـد و
همۀ مخلوقات را در دايرۀ گسترده آن قرار میدهد .از نگاه او همۀ موجودات عالم ،پيوند
تعلقی با اسمای الهی دارند؛ زيرا در ايجاد همۀ آنها قدرت ،علـم ،اراده و سـاير اسـمای
الهی به نوعی ،نقش داشته و در آنها ظهور يافتهاند.
اعلم ان حكم اﻷسماء في العالم بأحد الوجوه الثﻼثة :إما بتعلقها ،و ذلك بالكل ،إذ كل
١
موجود  ...مقدور قدرته ...و كذا معلوم علمه ...و كذا مراد ارادته ] ،٣٢ص.[٣٠٦
نتيجه

يكی از مهمترين مباحثی كه از ابتدای تاريخ عرفان اسﻼمی دربارۀ اسمای حسنای الهی
 .١حضرت امامخمينی نيز با همين تعريف موافق است .ايشان تعلق را نسبت به همۀ موجودات دانسته و
تخلق را در مرحله سلوک میدانند و اما تحقق از نظرِ ايشان اختصاص به كمّل دارد ] ،١٢ص.[٤٨
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مطرح بوده است ،موضوع پيوند سالك با اسماء ﷲ است .اهل معرفت در سخنان خود به
تجزيه وتحليلِ چندوچون اين مسئله توجه جدی داشتهاند .آنهـا معمـوﻻً ضـمن شـرح
اسماء ﷲ به تبيين پيوند با اسماء نيز پرداختهاند ،سخنانی كه از امثال بايزيد بسطامی و
ابنعطا از صدر تاريخ عرفان اسﻼمی دراينباره به يادگار مانده است ،نشانگر عمق تاريخی
اين مسئله است و در ادامه ،رگههايی از اين مبحث در سخنان حكيم ترمذی ،قشيری و
غزالی نيز به چشم میخورد .ابومدين و بونی كه هر دو معاصر ابـنعربـی هسـتند ،بـرای
اولين بار ،از مثلث »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« به اسماء ﷲ سخن گفتند و بهاين ترتيـب،
رفتهرفته ،اصطﻼحاتی همچون »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« به اسمای حسـنای الهـی ،در
لسان عارفان شكل گرفت.
مكتب ابنعربی مراتب »تعلق«» ،تخلـق« و »تحقـق« سـالك بـه اسـماء ﷲ را ابـزاری
مناسب برای تحليل پيوند سالك با اسماء ﷲ ديده و ازاينرو آن را دنبال كرده و بـه آن
دامن زده است تا آنجا كه سهگانۀ مزبور ،سرانجام بهعنوانِ يكـی از قواعـد مهـم عرفـانی
جای خود را پيدا كرد .روشن است كه اين انديشه ،بهترين ابزار برای تبيين مراتب پيوند
انسان با هركدام از اسماء و بهترين سنجه ،جهت ارزيابی ميزان پيوستگی عبد با هركدام
از اسماء است.
البته هركدام از اين مراتب سهگانه ،با نگاههای گوناگون ،به گونـههـای متعـددی تعريـف
شدهاند؛ ولی محققِ آگاه به سخن و مبانی اهل معرفت میداند كه هركدام از ايـن تعـاريف از
زوايهای خاص مراتب پيوند با اسمای الهی را تحليل میكند .بهاينترتيب ،برخی تهافـتهـای
ظاهری كه در گوشهوكنار مكتب ابنعربی دربارۀ مثلث »تعلق«» ،تخلق« و »تحقق« بـه اسـماء
ﷲ مشاهده میشود ،حلشدنی و ارجاعپذير به يك اصل واحد خواهد بود.
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] .[١٣آملی ،سيدحيدر )١٤٢٢ق( .تفسير المحيط اﻷعظـم ،تهـران ،سـازمان چـاپ و انتشـارات
وزارت ارشاد اسﻼمی ،چاپ سوم.
] .[١٤امينینژاد ،علی ) .(١٣٩٤آشـنايی بـا مجموعـه عرفـان اسـﻼمی ،قـم ،انتشـارات مؤسسـۀ
امامخمينی ،چاپ چهارم.
] .[١٥انصاری ،خواجه عبدﷲ ) .(١٣٧٧مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدﷲ انصـاری ،تهـران،
انتشارات توس ،چاپ دوم.
] .[١٦حقی بروسوی ،اسماعيل )بیتا( .تفسير روح البيان ،بيروت ،دار الفكر ،چاپ اول.
] .[١٧حكيم ترمذی١٤٢٢) ،ق( .ختم اﻻولياء ،بيروت ،مهد اﻵداب الشرقية ،چاپ دوم.
] .[١٨حمويه جوينی ،سعدالدين ) .(١٣٨٣مقاصد السالكين )اين برگهای پير( ،تهران ،نشر نی،
چاپ دوم.
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] .[١٩خرگوشی ،ابوسعد عبدالملكبنمحمـد )١٤٢٧ق( .تهـذيب اﻻسـرار فـی اصـول التصـوف،
بيروت ،دارالكتب العلمية ،چاپ اول.

] .[٢٠رفيق العجم )١٩٩٩م( .موسوعة مصطلحات التصوف ،بيروت ،مكتبة لبنان الناشرون ،چاپ اول.
] .[٢١سلمی ،ابوعبدالرحمن محمدبنالحسين ) .(١٣٦٩مجموعة آثار السلمی ،تهران ،مركز نشـر
دانشگاهی ،چاپ اول.
] .[٢٢صائنالدين علیبنتركه ) .(١٣٧٨شرح فصوص الحكم ،قم ،انتشارات بيدار ،چاپ اول.
] .[٢٣صدوق ،محمدبنعلی )١٣٩٨ق( .التوحيد ،قم ،جامعه مدرسين ،چاپ اول.
] .[٢٤طباطبايی ،سيد محمد حسين )١٤١٧ق( .الميزان فی تفسير القرآن ،قم ،دفتـر انتشـارات
اسﻼمی جامعه مدرسين حوزۀ علميه قم ،چاپ پنجم.
] .[٢٥عثمان يحيی؛ احمد محمد الطيب )٢٠٠١م( ،مؤلفات ابنعربی تاريخُها و تصـنيفُها ،مصـر،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،چاپ اول.
] .[٢٦عطار نيشابوری ،فريد الدين ) .(١٣٨٦تذكرة اﻷولياء ،تهران ،انتشارات زوار ،چاپ شانزدهم.
] .[٢٧غزالی ،ابوحامد )١٤٢١ق( .المقصد اﻻسنی ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،چاپ اول.
] .[٢٨ــــــــــــــ )بیتا( .إحياء علوم الدين ،بيروت ،دار الكتاب العربی ،چاپ اول.
] .[٢٩ابرهيمی دينـانی ،غﻼمحسـين ) .(١٣٨١اسـماء و صـفات حـق ،تهـران ،سـازمان چـاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمی.
] .[٣٠فرغانی ،سعيدالدين )١٤٢٨ق( .منتهی المدارك :فی شرح تائيـة ابـنفـارض ،بيـروت ،دار
الكتب العلمية ،چاپ اول.
] .[٣١ــــــــــــــ ) .(١٣٧٩مشارق الدراری :شرح تائيه ابنفارض ،قم ،مركـز انتشـارات دفتـر
تبليغات اسﻼمی ،چاپ دوم.
] .[٣٢فناری ،شمس الدين محمد حمـزه ) .(١٣٧٤مصـباح اﻷنـس بـين المعقـول و المشـهود،
تهران ،انتشارات مولی ،چاپ اول.
] .[٣٣قشيری ،ابوالقاسم عبدالكريم ) .(١٣٧٤الرسالة القشيرية ،قم ،انتشارات بيدار ،چاپ اول.
] .[٣٤ــــــــــــــ )١٤٢٢ق( .شرح أسماء ﷲ الحسنی ،قاهره ،دار الحرم للتراث ،چاپ اول.
] .[٣٥قيصری ،داود ) .(١٣٧٥شرح فصوص الحكم ،تهران ،شركت انتشـارات علمـی و فرهنگـی،
چاپ اول.
] .[٣٦كاشانی ،عبدالرزاق )الف( )١٤٢٦ق( .اصطﻼحات الصوفية ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،چاپ اول.
] .[٣٧ــــــــــــــ )ب( )١٤٢٦ق( .لطائف اﻷعﻼم فـی إشـارات أهـل اﻹلهـام ،قـاهره ،مكتبـة
الثقافة الدينية ،چاپ اول.
] .[٣٨ــــــــــــــ ) .(١٣٧٠شرح فصوص الحكم ،قم ،انتشارات بيدار ،چاپ چهارم.
] .[٣٩ــــــــــــــ ) .(١٣٨٠مجموعه رسائل و مصنفات كاشانی ،تهران ،ميراث مكتوب ،چاپ دوم.
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] .[٤٠كلينی ،محمدبنيعقوببناسحاق )١٤٠٧ق( .الكافي ،تهران ،دار الكتب اﻹسﻼمية ،چاپ چهارم.
] .[٤١مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی )١٤٠٣ق( .بحار اﻷنوارالجامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهـار،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،چاپ دوم.
] .[٤٢مﻼصدرا ) .(١٣٨٣شرح أصول الكافي ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی ،چاپ اول.
] .[٤٣المناوی ،محمد عبدالرؤوف )١٩٩٩م( .الكواكب الدرية فی تراجم السادة الصـوفية ،بيـروت،
دارالصادر ،چاپ اول.
] .[٤٤مؤيد الدين الجندی ) .(١٣٦٢نفحة الروح و تحفة الفتوح ،تهران ،انتشارات مولی ،چاپ اول.
] .[٤٥ميهنی ،محمدبنمنور ) .(١٣٨٦أسرار التوحيد فی مقامات أبـی سـعيد ،تهـران ،انتشـارات
آگاه ،چاپ هفتم.
] .[٤٦يزدانپناه ،سيد يدﷲ ) .(١٣٨٩مبانی و اصول عرفان نظری ،قم ،انتشارات مؤسسۀ امامخمينی.

