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  چکیده

نظریات مختلف و گوناگونی دربارۀ ظهور یا عدم ظهور خارجی و علمی اسـماء مسـتأثر   
داننـد.   وجود دارد. برخی عارفان همانند فرغانی اسماء مستأثر را همان ذات احدیّت می

ر اساس روایات موجود معتقدنـد اسـماء مسـتأثر از اسـماء خداونـد اسـت کـه        برخی ب
ها  داند. عرفا و حکما درموردِ این اسماء ویژگی ها را مخصوص ذات خود می تعالی آن حق

اند که ظهور یـا عـدم ظهـور خـارجی و علمـی در ایـن میـان،         و احکامی را بیان کرده
د فرغانی به عدم ظهور خارجی این اسماء ای مهم و اساسی است. برخی عرفا مانن مسئله

عربـی  اند. در ایـن میـان، ابـن    ها سخنی نگفته اند و نسبت به ظهور علمی آن حکم کرده
تـوان بـا توجـه بـه     دانـد؛ امـا او را مـی   گرچه این اسماء را زیرمجموعۀ اسماء ذات مـی 

ن عباراتش، در زمرۀ منکران ظهور خـارجی ایـن اسـماء دانسـت. برخـی دیگـر همچـو       
اند. در این میان افرادی همانند عالمـه   ها قائل خمینی به ظهور علمی و خارجی آن امام

طباطبایی تنها به ظهور علمی چنین اسمائی اعتقاد دارند. در ایـن مقالـه ابتـدا اسـماء     
ها و درنهایت، ظهور یا عدم ظهور خارجی  شوند، سپس دربارۀ ویژگی مستأثر تعریف می

  شود.   لیل بررسی میو علمیِ این اسماء تح
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  . طرح مسئله1
مسـائل بسـیار    ازجملـۀ اسماء و صفات الهی در فلسـفه و عرفـان   ، معرفت و شناخت ذات

انـد؛   کـرده  تأکیدو روایات و آیات بسیاری به این مهم  است شده و اساسی محسوب  مهم
رفا مباحث بسـیار متنـوع و گونـاگونی دربـارۀ چگـونگی رابطـۀ میـان        حکما و عرو،  ازاین
و ... بنـدی اسـماء الهـی     تقسیم و دسته، نحوۀ صدور ممکنات از او، تعالی و مخلوقات حق

و دشـواری ایـن مسـئله همـان بـس کـه عـدۀ معـدودی از          اهمیـت از . انـد  مطرح کرده
تفسـیر   را حدوث کیفیتء و متخصصان فلسفه و عرفان احادیث و روایات مربوط به اسما

هنوز جـا بـرای   ، فالسفه و عرفا، متکلمان ۀگرفت های انجام با وجود بحثاند.  کردهو تبیین 
  . های موشکافانه باز است ارائۀ تفاسیر و تحلیل

در تحـت اسـماء ذات   هـا،   آن بـه ظهـور  قائالن  آنکه اسماء مستأثر در دیدگاهعلت  به
به بیان حقیقت اسـم و برخـی احکـام و تقسـیمات آن و      و کوتاه لذا اجماالً، مندرج است

  . شود به بیان حقیقت اسم ذات در دیدگاه عرفا پرداخته میدرنهایت، 
ات ماننـد  تعینـ ی از تعینـ معنای اسم نزد عرفا عبارت است از ذات الهی بـا مالحظـۀ   

. ]64، ص1ج، 20[ اسم خواهد بود» عالم«علم که در این صورت  تعینلحاظ ذات الهی با 
مرتبۀ غیـب  : اند از این مراتب عبارت ؛ذات الهی از منظر عرفا مشتمل بر چند مرتبه است

از این مراتب در کتب هریک  مرتبۀ احدیّت و مرتبۀ واحدیّت که خواص و ویژگی، الغیوب
البته این سخن به معنای جزءداشـتن و تجزیـۀ   . ]51-47ص، همان[ عرفا ذکر شده است

حاصـل مشـاهده و رؤیـت عـارف در کشـف و شـهود         ین تقسـیم بلکه ا ؛تعالی نیست حق
  . خویش است
 ، هویـت مقام غیب الغیـوبی ، مسامحه است ۀتعبیر به مقام و مرتب البته، ستخمرتبۀ ن

تعـین،  گونـه   تعالی در ایـن مرتبـه هـیچ    حق. است »ال اسم له و ال رسم له«مطلقه و مقام 
و تجلـی ذات   تعیننخستین . اهد بودظهور چیزی نخو حتی مبدأ تقید و ظهوری ندارد و

وحدت عام و مطلقه است که جنبۀ بطون آن احدیّت و وجهـۀ ظهـور آن واحـدیّت    ، الهی
و انـدماجی حضـور دارنـد و ایـن      اسماء و صفات الهی در مقام احـدیّت اجمـاالً  . نام دارد
 قـام شود؛ لذا اسـماء الهـی در ایـن م    مفصل ظاهر می صورتِ بهدر مرتبۀ واحدیّت  اجمال

  . ]405و  357و  329ص، 6[ یابند جدای از یکدیگر ظهور می صورتِ به
آیـد؛ لـذا اعیـان ثابتـه از      می اعیان ثابته به وجود، از تناکح و ازدواج اسماء با یکدیگر
در دیدگاه عرفا هر موجودی از موجودات نظام . اند لوازم اسماء و صفات در مرتبۀ واحدیّت
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تعالی و  دهندۀ حق مظهر و نشان، وجودی خویش هویتش هستی به اندازۀ سعه و گنجای
اسماء و صفات الهی تاروپود تمام کلمات هستی و ارکان موجودات . اسماء و صفات اوست

را پر کرده است؛ لذا خداوند با اسماء و صفات خویش در نهاد و بنیاد هـر شـیئی حضـور    
  . ]451-448ص، همان[ دارد

تقابـل  بـر اسـاس    هـا  ه تشریعی و نزاع میـان پدیـد  ، در دیدگاه عرفا اختالفات تکوینی
تمام موجودات از عـین ثابـت   . شود موجود میان اسماء و صفات تبیین و توضیح داده می

دوبـاره  ، شـود  مـی  محقق مادهشوند و در یک فرآیند تکمیلی که در عالم  خویش نازل می
صدر و ذیل نظام جهت،  ازاینگردند؛ لذا  به همان عین ثابت و اسم حاکم بر خویش بازمی

  . هستی بر یکدیگر منطبق و سازگار است
های گوناگون و مختلفـی   بندی عارفان الهی نسبت به اسماء خداوند تقسیمات و دسته

  . شود بدان اشاره می اًاند که اکنون مختصر ارائه کرده
. شـوند  اضافۀ محض و ذات اضافه تقسیم می، محض اسماء و صفات الهی به حقیقیِ. 1

اضافۀ محض همانند اوّلیّت و آخریّت و صـفات ذات  . محض مانند حیات و وجوب قیقیِح
  .  اضافه مانند ربوبیّت و علم

نبـودن و   تقسیم اسماء و صفات به ثبوتیّه و سلبیّه مانند علم و قدرت و جسـمانی . 2 
  .  نبودن ممکن
صـفاتی هماننـد   . تتقسیم دیگر به اعتبار احاطۀ تامّۀ کلّیّه و عدم احاطۀ کلّیّه اسـ . 3
نـام دیگـر ایـن    . بصر و کالم از احاطۀ کلّـی برخوردارنـد  ، سمع، اراده، قدرت، علم، حیات
  ندارد.  لکن صفتی همچون رزق چنین احاطه و شمولی  ؛است» أئمۀ سبعه«اسماء 

اسماء صفات و اسماء افعال چهارمین تقسـیمی  ، تقسیم اسماء الهی به اسماء ذات. 4 
اگرچه تمام اسماء به جهت و اعتبار خاصی اسـم ذات  اند.  کردهی ارائه است که عارفان اله

به اعتبارات و لحـاظ حیثیـات گونـاگون بـه سـه دسـته        توجهلکن با ، شوند محسوب می
  ].  72-62ص، 1ج، 20[ شوند تقسیم می
در اسـاس،   ، بـراین انـد  مندرج  بیان شد که اسماء مستأثر در ضمن اسماء ذات تر پیش

 فصـوص الحکـم  قیصری در شرح خـویش بـر    توان چنین گفت که ذات میتوضیح اسماء 
لکـن اسـماء ذات را بـه    ، معتقد است که اگرچه تمام اسماء به اعتبـاری اسـم ذات اسـت   

  . ]69ص، همان[ داند معنای ظهور ذات در اسماء می
ظهور یا عدم ظهور خارجی و علمی اسماء مستأثر در زمرۀ مباحـث و مسـائلی اسـت    
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خی از عرفا و فالسفه پس از تحمل ریاضـات علمـی و غـور در کتـب روایـی و      که تنها بر
ی نگارنـده در  وجـو  جسـت نتیجۀ فحص و . بر اساس اند کرده اظهارِنظرعرفانی دربارۀ آن 

توان چنین گفت که عارفان الهی نسبت به مسئلۀ ظهور  می، عبارات و کلمات آنان، اقوال
به ظهور خـارجی  ها  آن بدین معنا که برخی ازد، ان گرفتهیا عدم ظهور آن موضعی دوگانه 

 تنهـا . اند و برخی دیگر منکر ظهور خارجی چنـین اسـمائی هسـتند    این اسماء قائل شده
ظهور چنین اسمائی استناد به برخی از ادعیه است که این اسـتناد   منکرانو برهان علت 

    .دشو می بررسیدر ادامه 
ت ظهور این اسماء در دو مقـام علـم و عـین،    مسئلۀ ظهور علمی و عینی و تبیین کیفی

بیان دیدگاه عرفا نسبت به تعریف و احکام این اسـماء در ایـن مسـئله و بررسـی و تحلیـل      
گونـه کـه شایسـته     علت ارائه از سوی منکران ظهور این اسماء ازجملۀ مباحثی است که آن

شـود، سـپس    تعریف می است به آن توجه نشده است؛ لذا در این مقاله، ابتدا اسماء مستأثر
شود و آنگاه دیدگاه منکـران و قـائالن بـه ظهـور ایـن اسـماء        ها بیان می برخی از احکام آن

  .  شود یم یبررستبیین شده و درنهایت، دیدگاه منکران به ظهور این اسماء تحلیل و 
  

  . پیشینه2
کمتر سـخن  اسماء مستأثر  دربارۀ است که این است گفته شودای که در اینجا الزم  نکته

اما  ؛اند به آن توجه نکردهاسالمی  نگونه که باید متفکرا آنجهت،  و ازاین گفته شده است
این اسماء و برخی از احکـام آن ماننـد ظهـور و عـدم ظهـور       ماهیت بارۀدربا وجود این، 
برخی معتقدند کـه اسـم مسـتأثر همـان ذات غیـب      . وجود دارد نظر اختالفِخارجی آن 

  .  دانند برخی دیگر آن را زیرمجموعۀ اسماء ذات می. الغیوب الهی است
اند و در عـالم اثـر و    آنکه تمام اسماء و صفات الهی مشتمل بر مظهر خاصیبر اساس  

اند و مظهر آن را هماننـد   برخی به وجود مظهر خارجی این اسماء حکم داده، ظهور دارند
ی دیگر نسبت به چنین اسـمائی  لکن بعض، دانند مستأثر و پنهان میها  آن اسماء حاکم بر

  .  مظهر و ظهوری قائل نیستند
توانـد   آن عالوه بر اینکه می دربارۀاین مسئله همان بس که بحث و تحلیل  اهمیتاز 

تـر   در اسـتنباط دقیـق  ، ان کمک شایانی کندمحققدر فهم هرچه بیشتر متون روایایی به 
 بررسـیِ بحـث و  ، ؛ افزون بـر ایـن  گشا باشد تواند راه برخی از مباحث عرفان نظری نیز می

اش،  صـعوبت و دشـواری  علـت   به آن  ۀان اسالمی دربارنظر صاحبمسائلی که متفکران و 
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ها و زوایای پنهان متون دینی و آثار عرفانی  تواند از برخی الیه می، اند سخن نگفته مفصل
ۀ دقیـق و  اسـت کـه پیشـین   جهت  و ازاین بردارد  پرده، است ها توجه شده به آنکه کمتر 

بـاره،   درایـن خورد و تنها کتاب مستقل موجود  منسجمی دربارۀ این مسئله به چشم نمی
  . است شدهاست که در این مقاله استفاده  خمینی وصیت امامدر  »اسم مستأثر«رسالۀ 
  

  . تعریف اسماء مستأثر3
ماء ذاتـی  تر تعریف اسماء ذاتی از منظر عرفان بیان شد. اسماء مسـتأثر زیرمجموعـۀ اسـ    پیش

انـد کـه اسـماء ذاتیّـه حکـم و اثـر        است. در دیدگاه استاد آشتیانی برخی از عارفان الهی قائل
، 4نامنـد [  معین و مشخصی در عـالم خلـق ندارنـد و چنـین اسـمائی را اسـماء مسـتأثر مـی        

  ].  26، ص11دانند [ ]. برخی دیگر آن را هفتادوسومین حرف از اسماء اعظم می261- 260ص
تعالی کـه نسـبت بـه     آشتیانی معتقد است که نخستین اسماء کمالی حقمهدی میرزا

، قـدرت مطلـق  ، حیـات مطلـق  : انـد از  اند که عبارت هفت اسم، سایر اسماء برتر و باالترند
اطـالق البشـرطی و احـاطی     صـورتِ  بهها  آن اطالق. سمع و بصر مطلق، کالم، علم، اراده
شود؛ زیرا تنها خداوند متعال و برخـی از   یاسماء مستأثر گفته م، به چنین اسمائی. است

وی وجـه تسـمیۀ   . انـد  هـا عـالم و آگـاه    بـدان  صلّی اللّه علی محمّد و آله اولیای محمدی
از ، آنهـا را نیـز سـبع المثـانی    «: کند که عبارت او چنین اسـت  بیان می باره درایندیگری 

در قوس صـعود  ها  آن هورظو ، یدر فاتحه و خاتمۀ کتاب تکوینها  آن جهت تکرّر تجلّیّات
، احـدیّت و واحـدیّت و عـالم کبیـر و عـالم اکبـر      و ، تحلیـل و نزول در معـراج ترکیـب و   

  . ]51-50ص، 5[ »نامند می
طـور بالـذات    ۀ آملی معتقد است که اگر تمام اسماء حسنای الهـی بـه  زاد حسناستاد 
  . ]58-57ص، 1ج، 10[ شوند مستأثر می، لحاظ شود
دربارۀ اینکه به چه صورت اعیان ثابتـه   یش بر مقدّمۀ قیصریشرح فارسی خووی در 

مراد از ممتنعات در نزد عارف همـان  «: گوید می چنین ، ایناند تعالی از اسماء مستأثرۀ حق
صور علمیّۀ اشیاء و نفسیّت و حقیقت و خزانۀ اشیاء در ذات غیبی است که محـال اسـت   

آیـد و   ک تجـافی و طفـره پـیش مـی     از آن موطن بیرون آید و از جای خود خالی شـود 
توان گفـت کـه اعیـان ثابتـۀ اشـیاء در صـقع ذات        لذا به وجهی می...  تجافی محال است

  . ]505-504ص، 1ج، 9[ »اند اند که در ذات عین ذات ربوبی از اسماء مستأثرۀ حق
اند که ممکن اسـت در مرتبـۀ ذات الهـی     برخی دیگر در وجه تسمیۀ این قبیل اسماء قائل
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الی از کماالت باشد که هرگز ظهور نکرده است و ظهور هم نخواهد کـرد کـه در اصـطالح    کم
  ].  704- 703، ص2، ج7؛ 47، ص17گویند [ به این نوع از کماالت مکنون اسماء مستأثر می

، این امر که آیا چنین اسمائی در عالم ظهور دارند یـا نـه   بررسیدر ادامه به تحلیل و 
اطـالع  یان برخی از احکام اسماء مستأثر بدین جهت است که ضرورت ب. شود پرداخته می

تواند به تبیین برخی از دقایق و ظرایف مباحث عرفـان نظـری    و آگاهی به این احکام می
اکنـون برخـی از احکـام و    . کمک کنـد و ... ظهور اعیان ثابته  ، کیفیتمانند حقیقت بداء

  .  شود می نییتبهای اسماء مستأثر  ویژگی
  

  های اسماء مستأثر از منظر حکما و عرفا برخی از احکام و ویژگیان ی. ب4
برخی از احکـام  ، اند عرفا ذکر کردهآنچه  به توجهپس از تعریف مفهومی اسماء مستأثر با 

  :  شود این اسماء بیان می
مگـر  ، کس بدان عالم و آگاه نیسـت  مفاتیح غیب برخی از اسماء الهی است که هیچ. 1

، تجلی کرده اسـت ها  آن ذاتی خویش بر هویتتعالی با  کمّلی که حقی ها انساناقطاب و 
شوند؛ لذا افـرادی کـه مظهـر تجلـی      تعالی واقع می تجلی ذاتی حقیعنی کسانی که موردِ

این اسماء در حیطۀ اسم اول و اسم . اند نسبت به این اسماء اطالع و آگاهی ندارند صفاتی
ظهور اعیـان   مبدأنیز ها  آن هستند که  سمائیظهور ا مبدأچنین اسمائی . اند باطن داخل

 توجـه بـا  هستند. ظهور اسماء مستأثره ، اند ؛ اسمائی که بر اعیان ثابته حاکمهستندثابته 
، 20؛ 261-260ص، 4[ انـد  همان مفـاتیح غیـب  درواقع، اسماء مستأثر ، به آنچه ذکر شد

  .  ]71-70ص، 1ج
 یری و اظهار عدم علم انبیـا و اولیـا  زا، تضرع، نگرانی، برخی معتقدند که اضطراب. 2

 الهی به عواقب و سرانجام امور خود از جهت علم و آگاهی نسبت به اقتضائات این اسـماء 
ممکن است کـه  حتی  ؛ زیرا آثار این اسماء در لوح قضاء و قدر مشهود نبوده است واست

بـه مقـام و    انبیا و اولیـا نسـبت  درموردِ  هبوط و نزول، به سبب مقتضیات چنین اسمائی
  . ]51-50ص، 5[ حاصل گردد، ای که دارند درجه
کـه   چنان، شود یکی دیگر از احکام اسماء مستأثر آن است که کسی بدان آگاه نمی. 3

سـفر دوم را  ، رسـاند  سفر اول را به پایان می، هنگامی که سالکِ الی اللّه، گفته شده است
این سفر با حـق اسـت؛    اًو یقین اًقطع. این سفر از حق به حق و با حق است. کند آغاز می

زیرا سالک در این مرحله به مقام والیت نائل شده اسـت و وجـود چنـین فـردی حقـانی      
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جـا کـه تمـام اسـماء و      کند تـا بـدان   شده است؛ لذا سلوک از ذات به کماالت را آغاز می
   .]144ص، 12[ شود داند و بدان آگاه می را می، جز اسماء مستأثر به، صفات الهی

عربی در همین راستا معتقد است که تنها خداوند به این اسماء آگاه و عالم اسـت   ابن
  . ]267ص، 3ج، 2[ علم نداردها  آن انسان کامل نیز بهحتی  کسی و هیچ

صـلّی اللّـه    قال رسول اللّه« : گوید چنین می باره دراین فتوحاتوی در وضع دیگری از 
نّي أسئلک بکلّ اسم سمیّت به نفسک أو علّمتـه أحـداً   الّلهم إ: ي دعائهعلی محمّد و آله ف

ثمّ قال أو استأثرت . یعلمه هو الجلي عند من علّمه اللّه إیّاه و الخفي عمّن لمو  من خلقک
رَّ و هـو  ، فهذا خفيّ عمّا سوی اللّه فال یعلمه إلّا اللّه، به في علم غیبک علَمُ السِّ فإنّه تعالی یَ

خ فَی و هو ما ال یعلمـه إلّـا هـو مثـل مفـاتیح الغیـب التـي عنـده         ما بینه و بین خلقه و أَ
خداوندا من از تو درخواست : فرمود چنین اینپیامبر اکرم در دعای خود  ».الیعلمها إلّا هو

را بـه یکـی از مخلوقـات    ها  آن نامیدی یا آنکهها  آن دارم به هر اسمی که تو خودت را به
را بـه او تعلـیم داده   هـا   آن برای کسی که خداونـد ای و این قبیل اسماء  خود تعلیم داده

پنهـان  ، را به او تعلیم نـداده اسـت  ها  آن آشکار است و نسبت به کسی که خداوند، است
را پنهـان  هـا   آن یا اسـمائی کـه در علـم غیـب خـودت     : پیغمبر اکرم سپس فرمود. است
تنها خداوند به ایـن  پس این قبیل اسماء از ماسوای او پنهان و مخفی است؛ لذا . ای کرده

های که میان او  یعنی آن دسته از چیز ؛داند بنابرین خداوند اسرار را می. اسماء عالم است
 یعنی آن چیزهایی کـه تنهـا خداونـد بـه     ؛به امور مخفی آگاه است. و مخلوقات او هست

اه عـالم و آگـ  هـا   آن عالم است مانند مفاتیح غیب که نزد خداوند است و تنها او بـه ها  آن
  . ]321ص، همان[ است
 ازآنجاکـه یعنـی   ؛پذیر اسـت  وجود و تحقق اسماء مستأثر تنها به حکم وحی اثبات. 4

 لـذا اجمـاالً  . اشـاره شـده اسـت   هـا   آن در برخی روایات و خصوصاً در بعضی از ادعیه بـه 
 بـاره  درایـن تعالی چنین اسمائی نیز دارد و بیـان تفصـیل بیشـتر     توان دانست که حق می

 و بیـرون اسـت   خـارج  ها انساناز دسترس معرفتی ها کامالً  آن چیستی و چگونگیمانند 
  .  ]56ص، 19؛ 704-703ص، 2ج، 7[

اسماء مستأثر آن است که این اسماء از ذات الهی حکایـت   پنجمین حکم از احکام. 5
و آگاهی نسبت بـه ایـن اسـماء بـه ذات الهـی آگـاه        اطالعبه  توجهی با هرکسکند و  می

. شـود  به چنین اسمائی تنها از طریق فناء در مقام احدیّت حاصـل مـی   . اطالعخواهد شد
وصـول بـه   جهـت،   ازاینمظاهر این اسماء در مراتب اعلی و اشرف فیض اقدس هستند و 
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حال یا به نحـو   صورتِ به اعم از اینکه این فنا، در ذات الهی استی این اسماء مستلزم فنا
ن اسماء از مرتبه و درجۀ عین ثابت انسان کامل بـاالتر  مرتبۀ وجودی اعیان ای. مقام باشد

لکن باطن ، است» اللّه«و برتر است؛ زیرا باطن و مرّبی عین ثابت انسان کامل اسم شریف 
  .  ]70ص، 19[ و اسماء مستأثره مربّی اسم اللّه است هستنداسم اللّه اسماء مستأثره 

، تعـالی  نـی بنـدگان خـاص حـق    علیه یع حاضربودن در نهان و مرتبۀ غیبی متجلی. 6
عبارت برخـی از عرفـا در تفسـیر ایـن دعـای شـریف       . احکام اسماء مستأثر است ازجملۀ

، 85ج، 22[ »الّلهم إنّي أسئلک بکلّ اسم سمیّت به نفسه أو استأثرت به في علـم غیبـک  «
ف بهـا إلـی عبـاده و التـي      «: چنین است. ]234ص فاألسماء التي سمّي بها هي التي تعـرّ
التي استأثر بها في غیبه هي التي نبّهنا علیها بأنّهـا أسـماء أحـوال    و  ثر بها إلی عبادهاستأ

  ».المتجلّی علیه بها من عباده و ذلک مستأثر في غیب المتجلّی علیه
، نامیـده اسـت  هـا   آن تعـالی ذات خـویش را بـه    یعنی آن دسته از اسمائی کـه حـق   

ه بندگان خویش شناسـانده اسـت و اسـمائی    بها  آن تعالی خودش را با اند که حق اسمائی
انـد کـه از احـوال بنـدگانی      اسـمائی ، در غیب خویش پنهان شده استها  آن که با وجود

چنـین اسـمائی در غیـب و نهـان ذات     ، تجلی کـرده اسـت  ها  آن تعالی بر هستند که حق
  .]111ص، 8[ علیه هستند متجلی

   
  لمی اسماء مستأثر. تحلیل و تبیین ظهور یا عدم ظهور خارجی و ع5

احکـام   ءاگرچه سخن از ظهور یا عدم ظهور این اسماء در عالم خارج و در علم الهـی جـز  
و  بـاره  دراینموجود میان عرفا  نظر اختالفِلکن به جهت ، شود اسماء مستأثر محسوب می

  .  شود و مستقل بدان پرداخته می  جداگانه، این موضوع اهمیت
گونه ظهور و مظهری در عالم خارج ندارنـد   اسماء هیچ برخی از عرفا معتقدند که این

اند و برخی دیگر از عارفان الهی به ظهور  و نسبت به ظهور علمی این اسماء سخنی نگفته
در ایـن  . و برخی دیگر تنها به ظهور علمی چنین اسمائی اعتقـاد دارنـد   خارجی و علمی

قـائالن   سپس دیدگاه، شود میظهور خارجی این اسماء بیان  منکرانابتدا دیدگاه ، بخش
ایـن   بررسـی تحلیل و درنهایت، شود و  به ظهور خارجی و علمی اسماء مستأثر تبیین می

  .  شود مسئله به همراه نظر نهایی نگارنده بیان می
  

  . تبیین دیدگاه منکران ظهور خارجی اسماء مستأثر1ـ5
ایـن  . و بیـرون اسـت   عربی معتقد است که اسماء مستأثر از خلق و نسب خلقی خارج ابن
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هـا   آن اند و تنهـا او بـه   اسماء هیچ تعلقی به موجودات ندارند و در علم غیبی الهی پنهان
صدرالدین قونوی و برخی از حکما . ]83ص، 1ج، 20؛ 442ص، 2ج، 2[ عالم و آگاه است

همانند میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا هاشم اشکوری معتقدند که حکمی در عـالم خـارج   
تعالی این اسماء را تنها برای ذات  است و حق شدهن تعینه برخی از اسماء ذاتی منسبت ب

  .  ]58-57ص، 1ج، 10؛ 206ص، 19؛ 55و  47ص، 17[ خویش برگزیده است
داشت که وقتـی گفتـه    توجّهباید « : گویند چنین می باره دراینن محققابرخی دیگر از 

بدان معنا نیست که ، ماء الهی استشود هر موجودی در عالم کبیر مظهر اسمی از اس می
بلکه تنها بدین معناسـت کـه چنـین    ، همۀ اسماء الهی لزوماً در عالم کبیر مظهری دارند

 ؛آن موجود مظهر اسمی از اسماء الهی نباشـد ، اما نیست که موجودی در عالم کبیر باشد
کمـاالت در  تعالی همچنـان کمـالی از    زیرا انکارناپذیر نیست که شاید در مرتبۀ ذات حق

  . ]704-703ص، 2ج، 7[ »کار باشد که هرگز ظهور نکرده و هرگز ظهور هم نکند
برخی دیگر از عرفا معتقدند که اسم مستأثر همان ذات احدیت مطلقـه اسـت و ایـن    

نه ذات اقدس الهی و غیب توانند مظهر و ظهوري در عالم داشته باشند؛ زیرا کُ اسماء نمی
شود؛ لذا تحت هیچ حکم معینـی نخواهـد بـود     نه دانسته میشود و  نه فهمیده می هویت

بـراي  ها  . آنشود نمی محققبدین معنا که علم و آگاهی نسبت به او ، مگر به حکم سلبی
 ]234ص، 85ج ،22» [أو استأثرت به فی علم غیبک« توجیه دیدگاه خود به دعاي شریف

  ]. 47، ص17؛ 36-35، ص1، ج15کنند [ میتمسک 
معتقد است ، به ظهور خارجی این اسماء در خارج استقائالن  ه خود ازک خمینی امام
دربارۀ عدم ظهور این اسماء در خارج به خطا رفتـه و   تفسیر کالم قونویفناری در  که ابن

ده است؛ لذا وی سـعی در تبیـین   کردرستی تفسیر و تبیین ن کالم صدرالدین قونوی را به
با دیـدگاه قونـوی مخـالف     باره دراینخمینی  اماگرچه رویکرد ام، است کردهسخن قونوی 

  .  شود است که در ادامه بدان پرداخته می
ایـن  ، آنکه این اسماء در خارج ظهور و بروزی ندارنـد علت  از منظر صدرالدین قونوی

، عـالم اسـت  هـا   آن اند و تنها خداوند به الهی  است که اسماء مستأثر از ذات مکنون غیبی
این اسـماء مشـتمل بـر     که ازآنجاییگوید  یر کالم قونوی چنین میفناری در تفس ابنلکن 

معتقـد   خمینـی  امـام  کـه  ، درحالیاند؛ لذا در خارج ظهور و بروزی ندارند شئون نامتناهی
شئون این اسماء متناهی و محدود باشد نیز حکم چنـین اسـمائی در    که ، درصورتیاست

  نخواهد شد [همان].  خارج ظاهر 
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  : شوند این اسماء به دو دسته تقسیم می داشتنِ خارجیظهورِ بنابراین، منکران
 کـه  آنجـایی  ازبرخی معتقدند که اسماء مستأثر همان ذات احدیّت مطلقه است و . 1 

ی وجود ندارد؛ لذا این اسماء نیز حکم و ظهـوری  اطالعاز ذات و غیب مطلق هیچ خبر و 
  .  نه ذات الهی نخواهند داشتهمانند کُ تعینم

لکـن خداونـد   ، ی دیگر معتقدند که اسماء مستأثر نوعی از اسماء ذاتـی اسـت  برخ. 2 
ها عـالم و آگـاه    و تنها اوست که بدان است این قبیل اسماء را برای ذات خویش برگزیده

  .  گونه بروز و ظهوری نخواهند داشت است؛ لذا هیچ
کـه آنـان   تـوان چنـین گفـت     براساس سخنان و عبارات منکران ظهور اسماء مستأثر، می

سخن صریحی نسبت به ظهور یا عدم ظهورِ علمیِ چنین اسـمائی ندارنـد، بـه دیگـر سـخن،      
قائالن به این دیدگاه نسبت به اینکه چنین اسمائی در مقام علـم الهـی ظهـور دارنـد یـا نـه،       

گونه مدعی شد که بـر اسـاس دیـدگاه برخـی از      توان این اند. گرچه می موضع صریحی نگرفته
خارجی این اسماء یعنی دستۀ دوم که در باال بدان اشاره شـده اسـت، آنـان بـه     منکران ظهور 

  شود.   باره دیده نمی ها دراین اند، لکن سخن صریحی از آن ظهور علمی چنین اسمائی قائل
  

  . تبیین دیدگاه قائالن به ظهور خارجی و علمی اسماء مستأثر2ـ5
افرادی مانند قیصری و عالمـه  است،  هکرد بررسیعرفا را  یتا آنجا که نگارنده اقوال و آرا

برخـی دیگـر از عارفـان الهـی     ؛ امـا  اند طباطبایی تنها به ظهور علمی چنین اسمائی قائل
عـالوه بـر ظهـور    ، آشـتیانی  الـدین  جاللمیرزا مهدی آشتیانی و سید خمینی،  اماممانند 
وۀ ظهور علمی ایـن  ابتدا نح، اکنون. به ظهور عینی چنین اسمائی نیز اعتقاد دارند، علمی
  .  دشو ظهور عینی اسماء مستأثر تبیین می کیفیتسپس ، اسماء
  

  . تبیین چگونگی ظهور علمی این اسماء 6
ظهـور  اما  قیصری بر آن است که این اسماء هرچند ظهور و تحققی در عالم خارج ندارند؛

. دشـو  گـاه در عـالم عـین ظـاهر نمـی      که هـیچ  استو صورت این اسماء وجودات علمیه 
، و لمّا کانت هذه األسماء بـذواتها طالبـة للبـاطن هاربـة عـن الظـاهر      «: گوید که می چنان

ة ممتنعة االتّصاف بـالوجود  ، یکن لها وجود في الظاهر لم فصور هذه األسماء وجودات علمیّ
لـذا  ، کننـد  اند و در ظهور فرار می اسماء مستأثر بذاته خواستار باطن که ازآنجایی ».العیني

اسمائی موجـودات علمـی در    چنین اینصورت ؛ بنابراین، در عالم نخواهند داشتظهوری 
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، 20[ به وجود عینی و خارجی محال و ممتنع استها  آن مقام علم الهی است که اتصاف
اسماء در مرتبۀ  مبدأاسماء مستأثر را ، وی در بخش دیگری از سخنان خود. ]83ص، 1ج

توان چنـین گفـت کـه وی     میبنابراین،  اند؛ یان ثابتهاع مبدأنیز ها  آن داند و واحدیّت می
  .  ] همان[ چنین اسمائی استدرموردِ  قائل به ظهور علمی

معتقد است که هر اسـمی مظهـر و    فصوص الحکمدر تعلیقات خویش بر  خمینی امام
، مظهر اسماء مستأثر در علم غیب الهـی مسـتأثر و پنهـان اسـت    رو،  این از ؛ظهوری دارد
بـه وسـیلۀ   ، مقام احدیّت که تمام اسماء و صفات در آن مقام مستهلک اسـت یعنی ظهور 

  .  ]26ص، 11؛ 159ص، 19[ اسم مستأثر است
 خمینـی  امـام این است کـه  ، شود دیده می خمینی امامتفاوتی که در سخن قیصری و 

 مبـدأ لکن قیصـری ایـن اسـماء را    ، داند ظهور مقام احدیّت را به سبب اسماء مستأثر می
دانـد؛ لـذا    مـی ، انـد  نیز سـبب ظهـور اعیـان ثابتـه    ها  آن الهی در مقام واحدیّت کهاسماء 

توان چنین گفت که گرچه هریک از این دو عارف قائل به ظهور علمـی بـرای اسـماء     می
  . ظهور علمی با یکدیگر متفاوت است ۀاز این نحوها  آن لکن تبیین، مستأثر هستند

الهـی کـه واسـطۀ در ظهـور      تعیناوّلین : «گوید چنین می باره دراینطباطبایی  عالمه
وحدت مطلقه و وحدت حقیقی اسـت کـه جهـت بطـون آن را     است،  اسماء از مقام غیب

مقام احدیّت ذاتی کـه  . نامند احدیّت و جهت ظهور آن را مقام واحدیّت و ظهور اسماء می
اسـاس  . بـر  ]47ص، 14[ »همان اسم مسـتأثر اسـت  ، الهی است تعینجهت بطون اوّلین 

همـان اسـم   درواقـع،  توان چنین گفـت کـه مرتبـۀ احـدیّت      می، طباطبایی عالمهسخن 
  . ظهور علمی چنین اسمائی است نشانگراین سخن و  مستأثر است

، 5[ دانـد  میرزا مهدی آشتیانی نیز ظهور این اسماء را به اعتبار مرتبۀ احدیّت ذات می
ر در مقـام علـم را از خـواص ایـن     آشتیانی نیز ظهـو  الدین جالل سیدتاد سا. ]51-50ص

وی معتقد است که مظهر و عین ثابت این اسماء بر فـیض  . ]159ص، 19[ داند اسماء می
در  یبه مقام فنـا ، رسول اکرم پس از عبور از این مظاهر جزئی و مقید. اقدس مقدم است

اهی اند؛ زیـرا آگـ   مظهر این اسماء در قوس صعود مفاتیح غیبجهت،  ازاینرسد و  ذات می
یی حاصـل  هـا  انسـان ذاتی خویش بـه چنـین    هویتبه مفاتیح غیب پس از تجلی حق با 

آنکه پیغمبـر اکـرم در قـوس    علت  به: توان چنین گفت لذا می ؛]281ص، همان[ شود می
کنـد؛ لـذا مظهـر اسـماء      پیدا می اطالعشود و به مفاتیح غیب  صعود به مقام فنا نائل می

  .  مستأثر در قوس صعود خواهد شد
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تـوان چنـین گفـت کـه بیـان       به این سـخن و دیـدگاه اسـتاد آشـتیانی مـی      توجهبا 
لکـن  ، طباطبایی ناظر به مظهریت این اسماء در قـوس نـزول اسـت    عالمهو  خمینی امام

ایـن دیـدگاه   . ناظر به مظهریت ایـن اسـماء در قـوس صـعود اسـت     ، بیان استاد آشتیانی
مظهریـت ایـن اسـماء در عـالم خـارج      و چگـونگی   کیفیـت تواند به نوعی توسـعه در   می

مأخوذ از عبارات میرزا مهدی آشـتیانی اسـت   درواقع، بیان استاد آشتیانی . محسوب شود
  .اشاره شد باره دراینبه عبارت وی تر  پیش که

   
  . تبیین کیفیت ظهور عینی اسماء مستأثر1ـ6

ظهـور خـارجی    نحـوۀ دربـارۀ  اکنون ، ظهور علمی این اسماء بیان شد ، کیفیتجا تا بدین
، انـد  چنین اسمائی نزد کسانی که افزون بر ظهور علمی به ظهور عینی ایـن اسـماء قائـل   

دیـدگاه   مصـباح األنـس  در تعلیقات خویش بر کتاب  خمینی . امامشود یم یبررس بحث و
کند کـه اثـر و ظهـور ایـن      بیان می به این صورتظهور خارجی این اسماء بارۀ خود را در

رج مستأثر و پنهان است؛ زیرا هر شیئی جهت و وجهۀ خاصـی نسـبت   اسماء در عالم خا
شود که تنهـا خداونـد بـدان     تعبیر می» سرّ وجودی آن شیء«به مقام احدیّت دارد که به 

سرّ وجودی هر شیئی که جنبـۀ ارتبـاط او بـا مقـام احـدیّت      بنابراین،  عالم و آگاه است؛
مانند خود این اسماء مستأثر و پنهـان  مظهر اسماء مستأثر است و این مظهر نیز ه، است
ـوَ آخِـذٌ       {سـورۀ هـود    56وی در این مقام به آیاتی نظیر آیـۀ  . است ـا هُ ـةٍ إِلَّ ابَّ ـا مِـنْ دَ مَ

وَلِّیهَا{سورۀ بقره  148و آیۀ  }بِنَاصِیَتِهَا وَ مُ هَةٌ هُ لٍّ وِجْ   . ]47ص، 17[ کند تمسک می }وَ لِکُ
تکلم و ارادۀ مطلـق را اسـماء   ، قدرت، بصر، معس، کالم، میرزا مهدی آشتیانی نیز علم

جهـت،   . ازایـن البشرط مقسمی است صورتِ به در دیدگاه وی این اطالق. داند مستأثر می
، اقسام چنین مقسمی یعنـی علـم مقیـد    که ازآنجایینتیجه گرفت که  چنین اینتوان  می

. خواهد بـود  پذیر اثبات بودن مقسم لذا به خارج ؛در عالم خارج وجود داردو ... ارادۀ مقید 
بـه  ، تحقـق افـرادش در عـالم خـارج    بـر اسـاس    البشـرط مقسـمی کـه    ماهیـت همانند 
عبـارت او بیـان   تـر   پـیش  که چنان، افزون بر اینکرد. توان حکم  بودن آن نیز می خارجی

  .  کند حکیم آشتیانی به ظهور چنین اسمائی در قوس نزول و صعود تصریح می، شد
در تبیین ظهور عینـی ایـن    خمینی امامآشتیانی نیز همگام با  ینالد جالل سیداستاد 

اسماء در عالم خارج معتقد است که مظاهر این اسماء مسـتأثر اسـت؛ زیـرا مظـاهر ایـن      
هستند و از خصوصیات آن اسم حـاکم  ها  آن اسماء در احکام خویش تابع اسماء حاکم بر
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ای دارد کـه   باطن حظ و بهـره  وی معتقد است که هر موجودی از اسم. کنند حکایت می
  . ]261-260ص، 4؛ 117ص، 3[ به وجه خاص و مظهر اسم مستأثر نیز تعبیر شده است

در توضیح وجه خاص باید گفت که نزد عرفا و صاحبان معرفت مسلّم و واضـح اسـت کـه    
تعالی و بندۀ وی وسائط و حجب نورانی و ظلمانی وجود دارد. فیض الهی به بنـدگان   میان حق

رسد. در این سیر، تحقق و وجود هر شـیئی بـر    اند، می طریق اسباب و وسائط که علل معدّه از
ها معتقدند که فیض الهـی بـه طریـق دیگـری،      علل و اسباب سابق بر وجود او توقف دارد. آن

تنها به سالکان مسیر الهی، بلکـه بـه تمـام موجـودات نیـز       غیر از طریق وسائط و علل معدّه نه
تعالی از جهت احاطـۀ قیّـومی خـویش جـدای از اسـباب و علـل        دیگر، حق عبارتِ رسد. به می

  شود.   متعارف، ارتباط دیگری با موجودات دارد که به آن وجه خاص گفته می
عارفـان  . سوزی نیز تعبیر شده است قرب وریدی و رشتۀ سبب، از این طریق به تولیه

لِ الوَرِیِد{سورۀ ق » 16«به آیاتی نظیر آیۀ  باره دراینالهی  رَبُ إلَیِهِ مِنْ حَبْ نُ أَقْ حْ و آیـۀ   }نَ
وَلِّیهَا{سورۀ بقره » 148« وَ مُ هَةٌ هُ لٍّ وِجْ اسـباب و علـل   ، در این طریق. اند هکرداستناد  }لِکُ

از هـر امـر   ، تعالی از حیث احاطۀ قیومیه و اتحاد مطلـق بـا مقیـد    مدخلیتی ندارند و حق
تعـالی   تمام موجودات در مقابل سلطه و سـیطرۀ حـق   که . ازآنجاییتر است قریبی نزدیک

  . ]134-133ص، 13؛ 65-64ص، 18[ ندتأثیر مقهورند؛ لذا اسباب و شرایط معدّه بی
  

  . تحلیل و بررسی7
 بـودن دیـدگاه   نکتۀ نخست دربارۀ صحیح. شود تحلیل این مسئله ضمن دو نکته بیان می

نکتـۀ دوم بیـان   و  اسـمائی اسـت   ظهور چنین منکرانبه ظهور خارجی نسبت به قائالن 
بـه  قـائالن   ظهور خارجی این اسـماء و رویکـرد   منکرانتنافی میان دیدگاه برخی از  نبود

  . ظهور خارجی این اسماء است
ظهور چنین اسمائی نسبت به ظهـور   ، منکرانکه بیان شد : همان گونهنکتۀ نخست

سـخنی  هـا   آن ر علمـی انـد و نسـبت بـه ظهـو     موضع گرفتـه  اًعینی اسماء مستأثر صریح
به ظهور علمی این اسماء قلمداد قائالن  توان برخی از آنان را در زمرۀ گرچه می. اند نگفته

برخـی از آنـان    ؛شـوند  خود به دو دسته تقسیم مـی ، به ظهور چنین اسمائیکرد. قائالن 
عینی به ظهور ، اند و برخی دیگر عالوه بر ظهور علمی تنها به ظهور علمی این اسماء قائل

  .  این اسماء نیز معتقدند
بـه نظـر    گونـه  ، ایـن ظهور خـارجی ایـن اسـماء    منکرانبه سخنان و عبارات  توجهبا 
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تعـابیر موجـود در   ، ایـن اسـماء   داشتنِ خارجیتحقق ظهورِ علت منکران رسد که تنها می
]؛ 231ص، 1ج، 21اسـت [  »أو استأثرت به في علم الغیب عندك«برخی از ادعیه همانند 

ایـن اسـماء    داشـتنِ  خـارجی بـه ظهورِ قـائالن   کـه دیـدگاه   ادعا کردتوان چنین  یلکن م
ظهـور   منکـران اسـتناد  ای کـه موردِ  آید؛ زیرا با دقت در همین ادعیه می تر به نظر درست

توان چنین گفت که اسم مستأثر در کنار سایر اسماء  می، اسمائی است چنین اینخارجی 
  . ]53ص، 23[ ده استالتفات و تمسک واقع ش الهی موردِ

مخفـی و    گرچه ایـن اسـماء در علـم غیبـی الهـی     ، به ادعیۀ موجود توجهبا بنابراین، 
چنانچه این اسماء همـان  ، در این صورت، اند قرار گرفته توجهالتفات و موردِ، اما اند پنهان

ونه که گ آن، گرفتند التفات و استناد قرار نمیگاه موردِ هیچ، باشد  ذات غیبی و احدی الهی
ذات غیبی الهی و مرتبۀ البشرط مقسمی اسم و رسمی ندارد و از دسـترس تمـام انبیـا و    

 در ایـن دعـا  صلّی اللّه علی محمّد و آله  لذا از جهت آنکه پیامبر اکرم، عارفان خارج است
نتیجه گرفت که این اسماء همان ذات احـدی و   گونه اینتوان  میاند،  کرده ها توجه به آن

توان به وجود مظهـر خـارجی بـرای چنـین      میاساس،  براینب الهی نیستند و غیب الغیو
ای اسـت کـه هـر     این مظهر خارجی همان وجهۀ خاص و ارتباط ویژهکرد. اسمائی حکم 

  .  موجودی با ربّ خویش دارد
را در تحـت اسـماء ذات   هـا   ، آنبه ظهور خارجی چنین اسـمائی ، قائالن به بیان دیگر

هریـک   اساساً. اند سعی کردهها  آن در تبیین ظهور خارجیجهت،  اینازدانند و  مندرج می
ظهـور   در نگـاه منکـران  این در حالی است که ، از اسماء اللّه اقتضای نوعی ظهور را دارند

اسمائی اسـت کـه    ۀاین اسماء همان ذات احدی و غیب الغیوبی یا ازجمل، چنین اسمائی
به اطالق اسم به اسـماء مسـتأثر و اینکـه     توجها لکن ب، آگاه استها  آن به تعالی  تنها حق

بـه  قـائالن   دیـدگاه ، گفتـه  تحلیل دعای پیشبر اساس  هر اسمی اقتضای ظهوری دارد و
  .  رسد تر به نظر می ظهور خارجی این اسماء صحیح

کسـانی اسـت کـه منکـر      ۀبیان شد که صدرالدین قونوی ازجملـ تر  پیش: نکتۀ دوم
معتقـد   فاتحة الکتـاب وی در تفسیر خویش بر اما  ی است؛اسمائ چنین اینظهور خارجی 

این است که توسل ، ندناظر تمسک به اسم مستأثر که برخی از ادعیه بدانکه علت  است
نسـبت بـه   ، موجب تسریع در اجابت دعاست؛ افزون بر ایـن  به اسماء شریف و عزیز الهی

اء الهـی اسـمی اسـت کـه     برترین اسم، در دیدگاه وی. حال سائل نیز مفیدتر خواهد بود
بدون مشـارکت چیـزی دیگـری داشـته باشـد و اسـماء       ، تعالی بیشترین داللت را بر حق
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مستأثر در زمرۀ این اسماء است؛ زیرا این اسماء داللتی تام بر ذات الهی دارند و تنهـا بـه   
بدون آنکه معنای دیگری در این داللـت تـامّ بـا اسـماء مسـتأثر      ، ذات او اختصاص دارند

صلّی اللّه علـی محمّـد    و النبيّ«: که گوید چنان. ک باشند که سبب تعدد و تکثر شودشری
و آله یقول في دعائه، الّلهم إنّي أسئلک بکلّ اسم سمیّت به نفسـک ... أو اسـتأثرت بـه فـي     

فهذا ممّا یستروح منه أنّ السؤال من الحقّ بأعزّ أسمائه و أحقّها نسبةً إلیه أنفـع  » علم غیبک
و » و آکد في أسباب اإلجابة و أحقّ األسماء نسبةً إلیه سبحانه ما کملت داللته علیـه للسائل 

خواهم بـه هـر اسـمی     خداوندا از تو می«فرماید:  پیغمبر اکرم صلّی اللّه علی محمّد و آله می
پـس ایـن درخواسـت از    » که تو خودت را به آن نامیدی ... یا در علم غیب تو پنهان اسـت. 

کنـد و اینکـه    ها راحتی و آسایش طلـب مـی   که پیامبر اکرم به وسیلۀ آنهایی است  چیزی
ترین و برترین اسماء او، برای انسان سـائل مفیـدتر اسـت و     تعالی به عزیز درخواست از حق

ترین اسماء نسبت به ذات او، آن اسمی است  تأثیر بیشتری در استجابت دعا دارد و شایسته
    ].149- 148، ص16تری داشته باشد [ بیشتر و تمامکه داللت او بر ذات الهی، داللت 

گوید که این دعای شریف که توسط پیامبر اکـرم نقـل    می چنین اینقونوی در ادامه  
دهنـدۀ آن اسـت    نشان، ]234ص، 85ج، 22[ »أو استأثرت به في علم غیبک«: شده است
حتی  ای که گونه هب، تعالی این اسماء را در عالم برای هیچ فردی ظاهر نکرده است که حق

صلّی اللّه علی محمّد  پیغمبر اکرم که درصورتیانسان کامل نیز بدان عالم و آگاه نیست و 
در دعای خویش در پیشگاه الهی به ایـن اسـماء احتیـاج پیـدا     ، بود ها آگاه می بدانو آله 
، امـا  شـود  گرچه تمسک به این اسماء سبب تسریع در اجابت دعا مـی بنابراین،  کرد؛ نمی
اسماء مستأثر برای پیامبر اکرم حاصل نبوده است و ظهوری در عالم نیز ندارد حال،  بااین

  . ]149-148ص، 16[ ها عالم و آگاه است تعالی بدان و تنها حق
تعـالی بـه شـخص     ویژۀ حـق  توجهتمسک به این اسماء موجب ، براساس دیدگاه وی

انسـان  حتی  فردی از افراد انسانهیچ  که ، اما ازآنجاییشود سائل در اجابت دعای وی می
به اینکه صدرالدین قونوی این اسماء  توجهبا و  کامل نیز به این اسماء عالم و آگاه نیست

داند نه همان ذات الهی و غیب الغیوبی خداوند که برخـی دیگـر از    را جزء اسماء ذات می
ـ   کردادعا  چنین اینتوان  می، عرفا به آن اعتقاد داشتند وی از عـدم ظهـور   که منظـور قون

هـا عـالم و آگـاه     خارجی این اسماء آن است که هیچ موجودی از موجودات امکانی بـدان 
 دارد نـه عـدم ظهـور خـارجی     ها اطـالع  آن نیست و تنها ذات خداوند است که نسبت به

عدم ظهور خارجی ایـن  ، به دیدگاه وی که در باال بدان اشاره شد توجهبا ها. بنابراین،  آن
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نیست؛ زیرا عدم ظهور خارجی به معنـای  ها  آن داشتن خارجیعنای نفی مظهرِاسماء به م
ندارد؛ زیرا برخورداربـودن از مظهـر   ها  آن است و این منافاتی با ظهور خارجی اطالعی بی

  .  ها نخواهد شد مخفی و پنهان سبب علم و آگاهی بدان
، ارجی ایـن اسـماء  به ظهور خقائالن  شاهد بر این مدعا آن است که قونوی نیز مانند

 توجـه التفـات و  موردِجهـت،   ازایـن را سبب استجابت دعا دانسته است و ها  آن تمسک به
است کـه   توجهبر اساس این التفات و ، بوده استصلّی اللّه علی محمّد و آله  پیامبر اکرم

توان چنین گفـت کـه در    د؛ لذا میکرحکم ها  آن داشتن خارجیتوان به مظهرِ نوعی می به
هـا حتـی    انسـان یـک از   هـیچ  اطـالع به معنای عدم نه اه قونوی عدم ظهور خارجی دیدگ

بـه ظهـور   ، قـائالن  از سـوی دیگـر  هـا.   آن نه به معنای مظهرنداشتن و انسان کامل است
تا آنکه ایـن سـخن   ، و آگاهی نسبت به این اسماء ندارند اطالعخارجی این اسماء ادعای 

توان چنین گفت که میان دیدگاه  می، بنابراین، باشدآنان با دیدگاه قونوی منافات داشته 
  . به ظهور خارجی این اسماء تباینی وجود نداردقائالن  قونوی و رویکرد

  
  گیری . نتیجه8

اساسـی و   یها علتاینکه یکی از بر اساس  و باره دراینبه ظاهر ادعیۀ موجود  توجهبا 
توان چنین گفت که این اسماء  می، کردن حوائج مخلوقات است ظهور اسماء برآورده مهم

ظهور علمی این . این ظهور اعم از ظهور عینی و علمی است. از ظهور خارجی برخوردارند
این ظهور یا در مرتبۀ احـدیّت اسـت یـا آنکـه بـه      . اسماء به دو صورت تفسیر شده است

وجـه  بر اسـاس   ظهور عینی اسماء مستأثر. شود سبب این اسماء مرتبۀ احدیّت ظاهر می
تعالی با تمام موجودات نظام  ارتباط حق. خاص و قرب وریدی تبیین و توجیه خواهد شد

تعـالی   خارج از دایره و نظام علی و معلولی است که تنها حق، هستی از طریق وجه خاص
تعـالی بـا تمـام     مظهر عینی اسماء مستأثر همـان ارتبـاط حـق   بنابراین،  بدان عالم است؛

مسـتأثر و  هـا   آن این مظهر همانند اسماء حاکم بـر . ستموجودات از طریق وجه خاص ا
داشتن این اسـماء   خارجیبه عدم ظهورِقائالن  توان دیدگاه نمیترتیب،  این . بهپنهان است

بـه ظهـور   قـائالن   توان میان رویکرد او و دیدگاه با دقت در کلمات قونوی میپذیرفت. را 
  کرد. خارجی این اسماء جمع 
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