اسماءالحس ین
«مَکالُ إِخالِصِ انفیِ ال ِّصفاتِ عانهُ »

باالرتین اخالص نفی صفات از اوست

(امیر المؤمنین (ع))

آب محیی رمز ح ّی آشناست

سرو اقئم از قیام یار ماست

ّ
خاک اگر رد رپده ستاری ندک

ّ
ع
ل
ی
ب
هم ز ستار ا و ی دم زند

ارب خود از رحمتت گویا بود

باد رد ح کرت تو را جویا بود

تو کریمی  ،خاک را زان صد نشان

تو عظیمی آسمان رمزی از آن

مهر مارد آیتی از مهر تو

نقش خوبان رپتویی از چهر تو

از سمن بویان ز تو یابم نشان

آیتی از عشق تو رد ره زمان

رد دلم نجوا کند این جاست نور

عالمی با صد نشاط و صد سرور
حضرت استاد

.#

سبزه خط تو دیدیم هب صحرای وجود هب طلب کاری این مهرگیاه آمده ایم

ای عزیز! این مهر گیاه اسماء و صفات اوست؛ مهر گیاه را به هر که می
دادند عاشق می شد .اگرت بر این اسماء و صفات هم معرفت حاصل آمد
دوستش داری و چون چندی از سر دوستی در آمدی عاشق می شوی؛ هدف را
یافته ای ،سعادت سرمدی را در آغوش کشیدی و از گلزار عالم شهود جز
تجلی او نیافتی که فرمود حضرت امیرالمؤمنین (ع)ّ « :
منزه باد آن خداوندی
(سارغسحر ص)41
که با آفرینش برای خلق متجلّی گشت».
 . #اگر به گفتار قرآن معتقدی ما را عهدی و امانتی بوده است .امانت ،پذیرش
والیت الهی است از اسماء و صفات او که به امانت تو را داده اند؛ سوء
استفاده نکنی و جز در آنجا که ولی تو را اذن داده به کار نگیری.
(همان ص)41
 . #آمدم تا از احسان محسن دامنی پر کنم جمال محسنم آنگونه مسحور کرد که
دامن ازدستم رفت .دیگر به بویم چه کار .آواره هر کویم؛ عاشق اویم؛ شیفته
آن رویم؛ خودش را ،نه احسانش را.
(همان ص)14

من رغیبم از بیابان آمدم

رب امید لطف سلطان آمدم

بوی لطف او بیابانها گرفت

رذه اهی ریگ هم جانها گرفت

ات با ینجا بهر دینار آمدم

چون رسیدم مست دیدا ر آمدم

بهر انن مردی سوی اننوا دوید

داد جان چون حسن اننوا را بدید

رفت موسی کاتشی آرد بدست

آتشی دید او هک از آتش ربست
مولوی

 . #هر اسم عینا ً اسم دیگر است ،کریم ،رحیم است و رحیم ،حی است و
حی ،عا ِلم است و ک ّل عالم ظهور یک ذات بیش نیست و در نتیجه کل اسماء در
اسم جالله حق تعالی یعنی " هللا" محو می شوند.

(عبادت عاشقاهن ص)461

 . #عزیزا! دیدار آن دارد ،که در سایه رحمت هر درخت« ،رحیم» بیند و بر
بخشش روزی هر نهال« ،کریم» نگرد ،در حرکت جویبار «،محیی» شناسد و
الریاح » بر زبان آرد .بر جمال گل به یاد «جمیل»
بر وزش نسیم «،یا مرسل ّ
افتد .بر خنده غنچه « یا من هو اضحک» سراید و بر گریه ژاله « یا من هو
( تخلی ص)41
ابکی» گوید.
 . #این جهان جلوه گاه محبوب است .هر چه بینی اسماء و صفات و افعال او
بینی .کدام جاهل است که دل در گرو این همه آثار ننهد و این جهان را دوست
ندارد .چون سپیده بر جیب افق لبخند زند از« یا من هو اضحک» گوید .و
چون ابر بر دامان زمین گرید از « یا من هو ابکی» دم زند .وقتی گندم ها

خوشه می آورند با تو از « یا جوادا ً ال یبخل» گویند .زمانی که سر بر آسمان
می کنی آسمانت« یا عظیما ً ال یوصف » خواند .و چون به عظمت کهکشان
بیندیشی « یا کبیر ال یصغر» شنوی .سایه های نوازشگر درختان در دمای
تابستان با تو « یا من لطفه ظاهر» گویند .اوراق فرسوده تاریخ با زبان عبرت
( زتکی ص)66
آموزش « یا من ملکه قدیم» آموزد.

. #

باد پیغام تو آرد ره بهار

تس
رعد بیح تو خواند آش کار

قلب اسرار تو گوید بی زبان

روح تمثال تو دارد بی نشان

لمحه اه از ربق دیدا رت جهد

رگ نجنبد جز هک از تو دم زند

قطره خونی بودم و فضل تو بود

هک رب آن قطره چنین رداه گشود

آب محیی رمز ح ّی آشناست

سرو اقئم از قیام یار ماست

ّ
خاک اگر رد رپده ستاری ندک

ّ
ع
ل
ی
ب
هم ز ستار ا و ی دم زند

ارب خود از رحمتت گویا بود

باد رد ح کرت تو را جویا بود

تو کریمی  ،خاک را زان صد نشان

تو عظیمی آسمان رمزی از آن

مهر مارد آیتی از مهر تو

نقش خوبان رپتویی از چهر تو

از سمن بویان ز تو یابم نشان

آیتی از عشق تو رد ره زمان

رد دلم نجوا کند این جاست نور

عالمی با صد نشاط و صد سرور

می همی گوید مرا با صد زبان

هک رد آدیی ای خدا را محرمان

یار اینجا  ،عشق اینجا  ،سور این

راه اینجا ،

ررهو اینجا  ،نور این

رامش اینجا  ،خلوت اینجا  ،وصل این

هستی اینجا  ،مستی اینجا  ،اصل این

دست رد رحمان زن از شیطان گرزی

این خودی بگذا ر رد مستان گرزی
حضرت استاد

 . #واال ترین مدرک برتری انسان بر سایر مخلوقات ،معرفت کل
کروبیان عالم
اسماء الهی است که نصیب هیچ موجود دیگر نشد تا آنجا که حت ّی ّ

ءادم االَسماء کلّها» (آموخت به آدم همگی
قدس بر آن حسد ورزیدند« .و علّ َم
َ
اسماء را) و با این کلمه "کلّها" چه تاج عظیم بر سر انسان نهاد ،چون هر
موجود در عالم امکان ،مظهر ظهور چند اسم خداست و هیچ موجود نیست که
بالقوه
جلوه ای از اسمی از ذات آن عزیز با او نباشد .و با این ترتیب انسان
ّ
استعداد معرفت کل اشیاء عالم هستی را دارد .که این استعداد از برکت روح
رب العالمین بود.
وجانی بود که نفخه ای از نفخات حضرت ّ
(تجلی مقدماتی ص)41
جان جانانیست
 . #فیوضاتی که مادام بر موجودات عالم امکان می بارد از ِ
که خود همه صفت است ،این صفات رکن عالم هستی است .بکوش تا با یک
یک آنها آشنا شوی که ک ّل عرفان همین است.
(انداگشیه ش)3
 . #می گویند و می نویسند که این اسم و یا دعا را با خود دار که چنین و
چنان شود ندانند که این که تو گویی ،کاغذ و اثر مرکبی بیش نیست و در
حقیقت تصویر اسم یا دعاست .اسماء خدا همگی حیات دارند و آن زمان رنگ
حیات را در آن بینی که با حیات و جان تو در آمیزد و آنگاه است که جان تو با
جانان قرین گشته خواه رحمن و یا رحیم باشد همگی اسم اعظم است.
(همان ش)44
 . #در فلسفه ثابت است که معلول علّت تا ّمه جز مرتبه نازله علّت چیزی با
خود ندارد اگر این مطلب را دانستی اکنون می توانی اسماء هللا را همه جا به
(همان ش)34
تماشا نشینی.

. #

ان خدا ی کشتی هستی تویی

خالق باال و ره پستی تویی

قدرت ما هم ز نیرواهی توست

مشرب این سبزه از جواهی توست
حضرت استاد

 . #از خوشه های ده دانه دعای جوشن در خمخانه جانم شرابی انداخته
ام که کم کم دارد کهنه می شود .هر آنگاه غم زمانه بر جانم شبیخون می زند
جامی از آن بر می گیرم آنگونه سرمستم می دارد که دیگر غم و شادی را از
(همان ش)66
هم باز نمی شناسم.
 . #بدان که صفات بعضی بر بعضی احاطت دارد .مثالً اگر گفته شود زید
ادیب است ،ادیب بودن ،اطالعات نظم و نثر و لغت و عروض و قافیه و
دستور و صنایع همی باشد .پس بر آن کس که ادیبش نامی ،دانایی و دارایی
همه این اطالعات صادق است .در ذات باری تعالی صفاتی است این گونه که
(( ا ِئمه صفات )) نامیده شوند و آن ها عبارتند از صفات هفتگانه « :حیات و
علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و کالم»؛ که سایر صفات ح ّق تعالی را
(تجلی  6ص)41
نیز شامل میگردد.
 . #در آفاق نیست موجودی که حادث نباشد و حادث را تاریخ تولّد و تاریخ
فوتی است؛ به عبارت دیگر هر حادث را ّاولی است و آخری است .از بُعد
دیگر هر موجود را ظاهری است که با احساس درک می شود و باطنی است
که درک آن در خور احساس نیست؛ که آن ((ملکوت اشیاء)) است .پس وجود
هر موجود را از داشتن ّاول و آخر و ظاهر و باطن چاره نیست؛ و این چهار
االول
صفت را (صفات ا ّمهات) گفته اند که همگی در این آیه جمع آمده  « :هو ّ
و االخر و الظاهر و الباطن » و خود این ا ّمهات داخل در اسم ((رحمن و

رحیم)) است که احاطتی بر سایر اسماء دارد .چه هللا با اسم رحمن متعیّن
گردد ،با بذل وجود و آفرینش؛ و با اسم رحیم متعیّن گردد ،به کمال بخشیدن به
آفریده های خود؛ که ابتدا و انتهای آفرینش همه را این دو اسم باری تعالی در
(همان ص)41
کار است.

 . #همه اسماء جلوه های ذات هللا اند که در خود ذات گم هستند و محو ،چه
ذات او عین صفات اوست .از معصوم است که « :و کمال معرفته نفی صفات
عنه» .کمال معرفت و شناخت خدا نفی صفات است از او .یعنی هر صفت،
صفت دیگری است و همه صفات ذات او؛ برای مثال آنکه اول است هم او
آخر است و آن که قابض است هم او باسط است و آنکه ُمبدأ است هم او معید
(همان ص)46
ئ و یُعید ».
استِ «.انّه ُ هو یُبد ُ
 . #اسماء ح ّق تعالی روح عالم امکانند ،نا متناهی اند؛ و طبعا ً کلمات و
موجودات نا متناهی و هر موجودی هم در طول زمان از جلوه های متعدد
نامتناهی تشکیل شده .چه در موجود ،و حرکت ،و حرکت الزمه اش تحول و
حول و مبد ّل در کار است .و این رب و فایض از
تبدیل ،و تبدیل و تحول را ُم ّ
اسم واحد است؛ و فیض او در هر لحظه جلوه واحد دارد؛ و الزمه ی تشخیص
عطایای باری تعالی از یکدیگر داشتن اسماء مبارک اوست؛ که همه رجوع به
حقیقت واحد دارد؛ ولی موجودی که از اسم عا ِلم بی بهره باشد وجود ندارد.
چنانکه در کار همه موجودات ،علم به کار رفته است.
(همان ص)36
 . #به هر شئی که در عالم بنگری ،در هر بُعدی صفتی از خدا را بر تو
می نمایاند ،یعنی در حقیقت آن صفت مبدع و ُمظهر آن ب ُعد در شیئ بوده است
و رکن هر ب ُعد در هر موجود اسم« هللا» هست .و این است معنی این جمله از

شئ» ( ،و به نام
دعای شریف کمیلَ « :و ِباَسما ِئک الّتی َمالَت اَرکان کُ ّل َ
هایت که پر کرده است ارکان هر چیزی را) اینجاست که باید از خدا بخواهی
که حجاب عالم صورت از چشمت بر گیرد و چشم دلت را بر عالم اسماء
(همان ص)444
گشایند و جمال محبوب بر تو نمایند.

. #

جهاندیده پیری هب صد چون رسید

هب راهی جوانمرد فرزاهن

دید

جوانی ،سر و کار با جان و دل

هن مشغول و سرگرم این آب و گل

خروشید کای نو رسیده غالم

هب پیران چرا می نکردی سالم؟

ز پیری چو من از هچ اتبی تو روی؟

نشد مو سپیدم هب دست آس کوی

ندیدی جهانی هک من دیده ام

هچ دانی از آن اه هک بشنیده ام

جوان گفت ای دیده سال و مهان

جهاندا ر را دیده ای از جهان؟

دیدنم کار بود

مرا از جهاندا ر دیدن هچ سود؟

جوان گفت ای پیر رب گشته حال

زنیبد جز از کودکی این مقال

سپید است مویت ولی دل سیاه

هچ سرماهی  ،عمر کردی تباه

بگفتا جهان

تو را این مساویست انبود و بود؟

جهاندا ر را چون ندیدی هچ سود؟
حضرت استاد

 . #اسماء را پایانی نیست؛ زین رو تف ّ
کر و ژرف اندیشی تو را نیز پایان نه.
هر چند بیش بر این ژرف اندیشی نشینی روح و طربت بیش باشد .بهشت
آغازین از همین جا یابی که صد شاخه طوبی بر سرت سایه افکند و صد جام
د ُردآلود سرمستت نماید ،گفتم د ُردآلود تا بدانی که د ُردش حجاب صورت است
(همان ص)443
و چون بیشت صافی گشت شرابی بی درد یابی.
 . #عزیزا! عالم مأخوذ از عالمت است و عالمت چیزی است که
چیز دیگر شناخه شود .و عالم طبیعت و آنچه در اوست همه را
از آن ِ
عالم گویند و معنی آن اینکه از دیدار عالم ،صفات و اسماء ح ّق تعالی ظاهر
(همان ص)441
گردد و شناخته شود.
 . #همان گونه که صفات و علوم و ویژگی های یک ناطق از خالل کالمش
ظاهر می شود ،صفات حق تعالی که همگی مجرد است ،در همین موجودات
ماد ّی به ظهور آمد و این نَفَس را نَفَس رحمانی گویند که شمول آن فراگیر
است .و آن گونه که آنچه در وجود ناطق بود همه غیب بود و با سخن به
صحنه آید و ظاهر شود ،همین گونه هو الباطن ،هو الظاهر می گردد .و ذات
مبری و ّ
ّ
منزه است برای ظهور صفات متعدد به
منزه او که از هر کثرتیّ ،
(همان ص)441
لباس کثرت و در پیکر اسماء خود نماید.
 . #هر شیئی در زمان حال مظهر اسماء مختلف است ،در طول زمانی نیز
می تواند مظهر اسماء دیگری قرار گیرد که « :کُ ُّل یُوم ه َُو فی شَأن» هر زمان
او در شأنی است .برای مثال یک نهال درخت سیب چون در زیر زمین دانه

الحب و النّوی) و چون به جنبش آید اسم (محی) و چون از
شکافد اسم (فالق
ِّ
ی من المیت) و چون سایه بر اندازد اسم
خاک مرده سر بر آرد اسم (یخرج الح ّ
(لطیف) و چون با اکسیژن خود هوا را پاک کند اسم (مط ّهر) و چون کربن هوا
را بگیرد اسم (مز ّکی) و چون شکوفه برآرد اسم (جمیل) و چون میوه دهد اسم
( ّ
رزاق) و چون در خزان برگ کهنه ریزد و دوباره در بهار برگ نو آورد
اسم(یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح) و چون خشک شود و از پا در آید اسم
(ممیت) در کار است .اول او که نبود ،دست ّاول در کار بود و آخر او که
نیست ،دست آخر در کار است ،آن زمان که هیچ بود ُمبدأ به کار بود و این
زمان که نیست ُمعید به کار است .چه می خواهی باز گوی که اصوالً در
ظهور هر موجودی جز خدا که در کار است؟
پس ای عزیز برگوی که:

یک دم هک غافل از رخ خوبت گذا شتم

(همان ص)434

ضاعی گذشت و هست رب آنم ندا متی

 . #تمام صفات در عالم شهود با آنکه متنوع می نماید ،صاحب صفت یکی
است و همه صفات در ذات او گم اند .اینجا اسم هم مطرح نیست؛ اگر بیماری،
خدا را بخواند ،خواه هللا خواه رحمن و خواه رحیم گوید ،نظرش به شافی است
و اگر غریقی او را بخواند به هر اسم که بخواند نظرش به منجی است و اگر
فقیری او را بخواند نظرش به مغنی است و اگر گرفتاری او را بخواند نظرش
به ناصر است و همچنین می دان ،بلی اگر معرفت همان اسم را داشته باشد و
با آن نام بخواند بسی بهتر؛ ولی باید بدانی که این کثرت اسماء تو را از وحدت
(همان ص)433
ذات دور ندارد که:

این همه عکس می و نقش مخالف هک نمود

یک فروغ رخ ساقی است هک رد جام افتاد

 . #صفات ح ّق تعالی عین ذات اوست و جدایی و انتزاع آن از ذات محال
است؛ هر جا صفت او ظهور نماید در حقیقت ذات اوست که جلوه گر است.
(همان ص)436

تو از ره رد هک باز آیی بدین خوبی و زیبایی

ردی باشد هک از رحمت هب روی خلق بگشایی

هواالول و آخرشان
 . #موجوداتی که همه حادث اند ّاولشان عدم بود و او بود
ّ
عدم است و اوست هواآلخر ،در این ظهور و جلوه چند روزه جز نمایش خالق
و مبدأ خویش چه دارند؟ با بصیرت او می بینند و با شنوایی او می شنوند و با
قدرت او قادرند و با حیات او زنده اند" .و هو حیاة ک ّل شَیی" " .و اوست حیات
هر موجودی" و همچنین است قدرت و بصیرت و سایر صفات در موجودات .
(همان ص)431
 . #لغت صمد به معنی تو پُری که هیچ خالء و شکافی ندارد؛ و این لغت را
در سوره توحید از اسماء هللا می خوانی .مفهوم آن چنین است که ذاتش محیط
ذره ای از عالم وجود نه از قدرتش و نه
و فراگیر و شاهد ک ّل ماسوی است و ّ
ذره ای در عالم وجود از
از اراده اش و نه از علمش خارج نیست و در نتیجه ّ
او خالی نیست.
(همان ص )431
 . #آنچه در اسماء باید مورد تو ّجه قرار گیرد آن که جای اسماء در ملکوت
عالم است و اسماء ماهیات نیستند .بلکه در عالم مجردات اند .قدرت و علم و
کرم و محبّت تو معذالک که با تو است ،ظاهر نیست .تمام اعضاء و اندامت را
می توانی به دیگران بنمایی ،ولی اوصاف معنویت را با چشم ظاهر نمی توان

دید و آنچه از صفات دیده می شود ،مظاهر صفات است .اگر از سخن تو عشق
و محبت ظاهر شد و یا علم آشکار گردید ،آنچه مربوط به عالم ُملک است
سخن است و آنچه به ملکوت و عالم مجردات تو است آن صفات تُست .در ح ّق
تعالی نیز چنین دان .عالم اسم ظاهر اوست و ملکوت اسم باطن اوست و
جبروت اسم مرید اوست و هللا اسم ذات اوست و در حقیقت همه این اسماء
(همان ص)411
جلوه هللا است که ذات است.
 . #علی (ع) روزی شمشیر به دست در صف کفّار خون می ریخت؛ شبی
کیسه آرد به یتیمان و دردمندان می رسانید ،زمانی به یارانش معرفت ّ
حق می
آموخت و گه گاه به غرس نهال می پرداخت .آنجا منتقمش دیدی ،جایی رازقش
یافتی ،زمانی ُمعلمش خواندی ،و اینجا باغبان .حال علی (ع) چند تا بود؟ دانی
که همه او بود و اینها تجلّی صفات او .خداوند با همه یکتاییش در گوشه گوشه
های عالم هستی هر لحظه و هر جا با صفتی خود نماید .هزاران چشم بایدمان
(همان ص)411
تا به تماشای هزار جلوه نشیند.

با صد زهار جلوه ربون آمدی هک من

با صد زهار دیده تما شا کنم تو را

(فروغی بسطامی)

 . #بدان که جانت با اسماء آشنایی تام دارد .در فطرت سالم تمام صفات ّ
حق
(همان ص)461
دوست داشتنی است.
 . #در آیت "بسم میحرلا نمحرلا هللا" چون هللا اسم ذات است و ذات را جاللی
است که به بارگاهش غیر را ،راه نیست ،الجرم دژخیم غیرت از اسم غیور
ازحرم ذات به در آید و از هر که آهنگ ورود دارد سر بر دارد؛ چون بنده را

وحشت فرا گیرد و آهنگ گریز دارد ،از سویدای ذات صفت الرحمن درگشاید
تا بنده گریزان ،انس یابد و دلش آرام گیرد و چون بنده بر این حرم سر نهاد،
ت الرحیم در رسد و دست مهر بر سر بنده کشد تا مقیم آشیان گردد .در
نواخ ِ
واقع امر چنانست که هللا با آن همه جاللت و عظمت در جلوه الرحمن آمد و بار
عام داد تمام مخلوقاتش را؛ تا بیند که در این بار که محرم باشد؟ تا با او به
خاص خود کند .هم او رحمن است به صفت خالق
خلوتگه الرحیم درآید و بنده
ّ
و هادی؛ چه هر موجود را که آفرید ،هدایت تکوینی داد و رحیم است به هدایت
(همان ص)461
خاص.
ّ
 . #رحمن و رحیم همان هللا است که گاه بدین صفت و گاه بدان صفت خود
نماید .وجود و هستی هزاران نمود دارد ولی همه نمودها در وجود دم می
زنند .راز دیگر بشنو که ک ّل آیه بسم میحرلا نمحرلا هللا 91،حرف است؛ وجود و
واحد نیز شماره عدد ابجدی آن همین عدد است .که نتیجه این می شود که بسم
(همان ص)466
هللا الرحمن الرحیم وجود واحد است.
خاص ،یعنی
 . #اسماء هللا روح عالم جسمانی است که صفات یا عام است یا
ّ
یا نصیب همه است؛ یا بهره ای ویژه ،آنچه عمومی بود صفات رحمانی است و
آنچه خصوصی بود رحیمی است .پس ا ّم االسماء این دو اسم مبارکند حال
معنی این حدیث مولی المو ّحدین حضرت علی(ع) را بهتر دانی « :ظهرت
الوجودات عن بسم میحرلا نمحرلا هللا» ( ظاهر گردید موجودات از بسم هللا
الرحمن الرحیم ).با اسم رحمن موجودات را هستی بخشید و با اسم رحیم آن ها
(همان ص)466
را به کمال سوق داد.

 . #تمام معرفت در بحث معرفت الهی خفته است .باش تا در این زمینه بیشتر
تف ّ
کر نمایی و به ویژه بدان که اسماء محسوس نیستند؛ چه ماد ّه نمی باشند،

معقول اند و با عقل تو سر و کار دارند؛ ولی همگی قیّوم عالم ماد ّه اند و ماد ّه
چیزی جز ظهور اسماء الهی ندارد.
(همان ص)411

 . #در خلوتی بنشین و بیاندیش که تا کنون دلباخته چه چیز هایی شده ای؟ و
مطلوب تو چه کسان بوده اند هر که را از او مهری دیدی همچون مادرت ،هر
که را در او علم و معرفتی یافتی همچون معلّم و استادت ،هر که را در او
قدرت و جمالی بود و صدها محبوب دیگر و چون در همین محبوب ها بنگری
عشق تو نه به ذات که به صفات آن هاست که اگر صفات از ایشان رخت بر
بست محبّت را با خود می برد و این همان درس خلیل هللا است که فرمود « :ال
ّ
(تجلی آخر ص)64
أ ُ ّحب اآلفلین (أنعام آهی» )16

. #

مستی ما از تو بُد نی از شراب

نغمه ما از تو بد نی از رباب

حسن نیکویان ز رنگ و روی تست

با همه گل اه نشان بوی تست

آنچه مجنون بود  ،رسوای تو بود

نغمه بلبل ز سودای تو بود

بیستون را عشق تو رب پا نمود

وامق شوریده را رسوا نمود
حضرت استاد

 . #ای عزیز! چون همه اسماء در أ ّم أالسماء فانی شود و رجوع همه به اسم
جالله « هللا » هست و آن ذات از وحدت بر خوردار است ،بنابر این هر اسمی
با همه اسماء مت ّحد است ،لیکن ظهور و شهودش در آن اسم بود .در هر
(همان ص)11
جاللی ،جمالی و در هر جمالی ،جاللی مستتر است.

 . #با آن که علم و هنر عالم و هنرمند مخفی و عجین با ذات اوست ،بدون
ارائه نه کس عالم را شناسد و نه هنرمند را .برای شناخت الزم است آن چه در
باطن بود ظاهر گردد .وقتی برای انسان چنین شناختی بی ارائه مقدور نیست
چگونه حضرت احدیّت را بدون ظهور در مظاهر توان شناخت؟ که خداوند
فرمود( :دوست داشتم شناخته شوم ،ایجاد آفرینش کردم تا مرا بشناسند) .پس
برای شناخت حضرتش راهی جز شناخت صفات او در آفرینش نیست ،چرا که
راهی به ذات و معرفت آن نیست .جایی که افضل اوالد آدم و کامل ترین انسان
(همان ص)16
فرمود« :ما عرفناک حق معرفتک».
 . #فیوضاتی که دمادم بر موجودات عالم امکان می بارد ،همه از آن جان
جانانی است که ذاتش کنز صفات حسنی است ،بکوش تا با یک یک آنها در
دار هستی آشنایی یابی ،آن وقت است که چشمت در این نمایشگاه بس خیره
ماند و جانت شیفته و واله آن ذات همه جمال و جالل گردد.
(همان ص)16

 . #همی دان که وجود مطلق که نافی جمیع تعیّنات باشد ذات حق تعالی است
و هر تعیّن خواه اسم باشد خواه صفت ،در مقام احدیّت وجود مستهلک وی
گردد که در ذات او دیگر اسم و رسمی مطرح نیست .آن چه را که لباس تعیّن
پوشید ،دون آن مقام باشد .بنابر این همه اسماء الحسنی با ذات متّحدند و این

ت َعنه ُ»
است معنی فرمایش امیر المؤمنین(ع)« :کَما ُل ِإ
صفا ِ
َفی ال ِ ّ
ِ
خالص ِه ن ِ
(همان ص)11
(باالترین اخالص نفی صفات از اوست)
 . #در این عالم صفات چون تعیّن پذیرند کثیر می شوند .برای مثال فرزند تو
اگر ده نوع هنر داشته باشد و در هر نمایشگاهی نوعی هنر عرضه دارد ،در
سمه سازی ،پیکر تراش
نمایشگاه نقاشی ،او را نقّاش خوانند و در نمایشگاه مج ّ
و در نمایشگاه خطّ ،
خطاط و ....ا ّما در خانه یکی بیش نیست و از او همان
فون»
ص َ
شخصیّت او مطرح است« .ت َعا َلی هللاُ َع َّما َی ِ
(همان ص)11

 . #اگر می پذیری که بینایی و شنوایی و دانایی ،هستی دارند و عدم نیستند
الجرم آن ها را جلوه ای از هستی دانی و اگر چشمت به ملکوت آن ها باشد،
آن ها را جلوه ای از نفس دانی و اگر با جبروت آنها آشنا باشی ،جلوه ای از
جبروت و اگر تو را معرفت حق باشد ،همه را جلواتی از ذات بصیر و سمیع
(همان ص)11
و علیم دانی.
 . #سیر و حرکت در اسماء و تخلّق در آنها آدمی را تا بدان جا کشاند که
خود ،مظهر اسماء الهی شود و این شأن معصومین است که فرمودند « :نَح ُن
أسماء هللا» (ماییم اسماء خداوند.اصول کافی)) و وصول به این مقام همان
مژده است که خداوند به آدم داد و انگیزه سجده فرشتگان بر او شدَ « :علَّ َم ءادم
األسماء کُلَّها (بقره آهی » )34و وصول به این منزل آن زمان است که شخص در
اسماء فانی شود.

(همان ص)404

ی راه سلوک برای سالک ،رهین دو بال پرواز است که یک بال ،امید
 .#ط ّ
و بال دیگر ،بیم است که قرآن می فرماید« :یَدعونَنا َرغَبا ً َو َر َهبَا» (می خوانند
ما را از روی بیم و امید

( انبیا آهی  )10و سالک را بدون این دو بال حرکتی

نباشد و بدون این دو آشنایی با اسماء جمالی ،نظیر :کریم و رحیم و رئوف و
غفور و اسماء جاللی ،نظیر :عظیم و جبّار و ق ّهار و مض ّل و شدید العقاب
(همان ص)404
برای سالک حاصل نمی شود.
 . #ای عزیز! اگر در عالم طبیعت دیدار اسماء را توفیق نداری بنگر تا میان
تو و آن ها چه چیز حجاب گردیده و اگر حجاب را در خود نیافتی بر این سخن
معصوم بنگر که فرمود( :آنچه بین خلق و خالق حجاب می گردد کثرت ذنوب
است.

(اصول کافی) )

جمال یار ندا رد نقاب و رپده ولی

(همان ص)404

تو گرد ره بنشان ات نظر توانی کرد
حافظ

 . #ک ّل اسماء هللا در عالم هستی عینیّت دارد و همه در جلوات به ظاهر وجود
تصور کنید که مراد از اسماء لفظ آن هاست .این الفاظ
خود را می نمایاند نه
ّ
فقط برای داللت بر آن اسماء واقعی به کار می رود .مؤثر و مدبّر در وجود،
مس ّمای این اسماء است که آن ،ذات حضرت حق است.
(همان ص)401

 . #با آن که ماهیّات هر یک از نظر وجودی در حصر و نیاز و حدودند ا ّما
آنچه از تجلّی اسماء در آنها هست از حدود و حصر خارج باشد .هر آن که
سرمست جمال اوست ،در هر موجود به هزار جلوه از جلوات دلربای اسماء او
مواجه است.

چو آفتاب می از مشرق ایپهل رب آید

ز باغ عارض ساقی زهار الهل رب آید

نسیم رد سر گل بشکند کالهل سنبل

چو از میان چمن بوی آن کالهل رب آید
حافظ

و بر سالک الزم است که چون راهی به ذات ندارد خود را در تماشای جلوات
اسماء اندازد ،و چشم از آنها باز ندارد و آنچه را که در قرآن دعوت به نظاره
سموات و
ملکوت آمده ،تماشای همین اسماء است « .أولم ینظروا فی ملکوت ال ّ
األرض » (آیا نمی نگرید در ملکوت آسمان ها و زمین؟ (ارعاف آهی ) )416
(همان ص)464
 . #دانی که کریم اگر گدا بر درش نیاید خود بر در خانه گدا رود ،وهللا که
صه به
این کرم و فضل اوست که با هدایت تکوینی و تشریعی و هدایت های خا ّ
دنبال بندگان افتاده تا آن ها را از چنگ شیطان رهاند و به ملک رحمان آورد.
زین رو هر شیئی در عالم هستی با جواذب اسماء ،آدمی را به سوی حضرت
او دعوت کند .گویی عالم ،آینه خانه زلیخا را ماند که تعبیه او بود تا یوسف را
(همان ص)416
با جمال خویش آشنایی بخشد.

 . #صفات حضرت حق ،عارض بر ذات نیست و آن صفات چیزی نیست،
(همان ص)411
صر!
جز جلوه ای از او .فتب ّ
 . #همی دان که اگر آن ذات عزیز را حتّی در مرحله تجلّی اسماء بخواهی
که بشناسی ،باز حقیقت شناخت اسماء را نداری .چون در حضرت کریم
نگری ،یادت به کرم حاتم طائی افتد و پنداری کرم خدا از کرم حاتم بیش باشد
و یا چون در حضرت رحیم نگری ،پنداری مادرم مهربان است و خداوند از او
مهربان تر و حال آن که داستان کرم و رحم خدا ورای این بافته های ماست.
(همان ص)401

اقفیه سنجم ولی دلدا ر من

گویدم مندیش جز رخسار من

حرف و گفت و اقل را رب هم زنم

ات هک بی این ره هس با تو دم زنم

ای ورای گفت و اقل و قیل من

م تم
ث
ی
م
خاک رب فرق ن و ل ن
مولوی

 . #و چون حضرت (هللا لالج ّلجّ) صفات خود را در ممکنات به تماشا نهاد و خود
عشق به این صفات را در نهاد و فطرت تو قرار داد ،اوست که تو را می
خواند و هم اوست که خود را به تو می نمایاند و دعوت می کند ،دعوتی برای
للرسول ِإذا د ُعاکُم ِل َما یُحییکُم » (دعوت خداوند
حیات بخشی « .إست َِجیبُوا ِ ّلِل َو ّ
و رسولش را اجابت کنید ،زمانی که شما را می خواند تا شما را حیات بخشد
(همان ص)414
(أنفال آهی) )41

. #

گل نشان حسن تو رد دشت داشت

رنگس از تو دیدگان سرمست داشت

پیک تو باد صبا رد ره سحر

ّ
رد رب عشاق دارد صد گذر

ارب گرید از فراق روی تو

ربق خندد از رخ دلجوی تو

الهل سوزد از غمت با داغ دل

بهر دیدا ر تو گل روید ز گِل
حضرت استاد

 . #از اسماءالحسنی جویباری جاری است که اگر آن را پی گیری تو را به
آن دریای عظیم صفات حسنی رساند .و چون آن ذات ،کنز صفات است ،به
حکم آن که( :پری رو تاب مستوری ندارد) الجرم هر یک از صفات مظهر و
مجالیی می طلبد تا خود را بنمایاند و این نمود ،شناختی می طلبد و و آن
محرک تو است و تو را به آن
شناخت ،عشقی؛ و حضرت (عشق) است که
ّ
(همان ص)413
کنز صفات می رساند.
. #عزیزا! یاد او باب الجنّت است و اُنس با او بهشت ،هر آن گاه وزش نسیمی
برگی را به ترنّم آورد با آن ترنّم دست مرسل الریاح را به مشاهده نمی نشینی؟
در هر سپیده دم ،در تأثیر گردش افالک فالق األصباح را چطور؟ این جا سر
بر آسمان و افق دارم و چون تاب تجلّی نبود سر بر خاک اندازم و باز این جا
الحب والنوی) (شکافنده
در جوانه تازه دمیده دوباره تجلّی فالق ،این بار( :فالق
ّ

دانه و

هسته (انعام آهی 16

).در صحرا تو و در دریا تو ،در افالک تو و در خاک

تو ،کجاست که تو به مشاهدت خود دعوت نفرمودی «:ألم تر إلی ر ِبّک » (آیا
(پیک مشتااقن ص)16
به سوی پروردگارت نمی نگری؟ (فراقن آهی ) )46
. #

رد دل ره ّرذه اسرار خداست

گل ِستان وهج او بس رپ بهاست

ره کجا رو آوری آنجاست او

ره طرف را بنگری پیداست او
حضرت استاد

 . #صورت لفظی اسماء حق تعالی الفاظی است که صوت آن از دهان
بیرون می آید و صورت کتبی آن ،آنچه با خامه و رنگ در کاغذ نقش ببندد.
ت ذات حضرت حق تعالی است در شأن هر اسم در
ا ّما حقیقت اسماء ،جلوا ِ
رکان کُ ِّل شَیء
ک الَّتی َم ِِلَت أ َ َ
عالم ،که رکن ماهیّات عالم هستی است« ،بأَسما ِئ َ
کم
(دعای یل) » .و حضرت شاهد و ظاهر در عالم طبیعت با آن اسماء خود را به
تماشا نهاده .مفاتیح غیب نیست جز همین اسماء که اگر آن ها را بیابی سلوک
در شاهراه معرفت و آشنایی با غیب عالم برایت بس آسان گردد.
(هدهد سبا ص)44
 . #معصوم(ع) می فرماید( :آه) ،از اسماء هللا هست ،و دانی که آه لفظ
نیست بلکه چون دل به التهاب در آمد و آتشی در آن افتاد ،دودی از آن بر آید
و به صورت آه ظاهر شود و این دود مادام از دل های دردمند عاشقان خدا بر
می خیزد که خود به تنهایی ذکر است و خداوند چنین دل هایی را دوست دارد.
(همان ص)446



 . #آدمی تشنه اسماء هللا هست ،هر جا رنگی از آن ها یابد برای او جذابیّت
دارد ،ک ََرم ،علم ،محبت ،جمال ،غنیّ ،
عزت ،عظمت ،قدرت ....بر این نردبان
از پایین به باال رو و هرگز از باال به پایین میا که آن سقوط است ،چون به
صفت رسیدی ،همان جا توقف کن و بیندیش که بسا خود موصوف باشد.
(حدیث آرزومندی ص)411

 . #خداوند ،کنز جمال و جالل است و تو را هم رنگ خود آفرید؛ اگر خویش
هللا و َمن
صبغَهَ ِ
را ضایع نکنی که این هم رنگی کمال سعادت انسان استِ «.
صبغَه » (رنگ آمیزی خدا و بهتر از رنگ آمیزی او چه رنگی
س َن ِم َن ِ
هللا ِ
أح َ
(همان ص )411
است؟ (بقره آهی)413
 . #یکی از عوامل سرمستی سالک ،مواجهه در همه جا با اسماء محبوب است
ی است ،ا ّما تجلّی او
ی اند ،چون همه صفات یک موصوفند که ح ّ
که همگی ح ّ
در آن منظر بیشتر است و گرنه هر اسمی اسم دیگر است ،این سرمستی به
(همان ص )414
میزان معرفت عارف است.

.#

ز رویت باغ رضوان آفریدند

ز مویت نقش کیوان آفریدند

ز خشنودیت سر زد شاخ نسرین

ز خشمت انر نیران آفریدند

مظاره را ز ظاره نقش بستند

ز باطن عالم جان آفریدند

حیات عالمی از ح ّی رب آمد

ز اقئم سرو بستان آفریدند

رد از خمخاهن وصلت گشودند

از آن میخاهن مستان آفریدند

خزائن را ز رحمت رد گشودند

ز خاک تیره صد خوان آفریدند

چو انز انز نینت گشت آغاز

زهاران جان انالن

آفریدند

شبستان عدم را رد گشودند

جهانی

بهار آمد چو از احیا زدی دم

اماتت

نگین خاتمت چون رپتو افکند

از آن نقش سلیمان آفریدند

هویت غیب را چون رپده رب زد

ز انی عشق دستان آفریدند

چو احمد سر زد از مکمن هگ غیب

رد عالم نور ایمان آفریدند

ز اقف قدرتش رد کهکشان اه

هب باال نقش

زان شبستان آفریدند
را زمستان

آفریدند

کیهان آفریدند

زهاران انجم از خلوتگه غیب

هب یک کن سهل و آسان آفریدند

م
هب قتل عاشقان رد سلخ عشق

وصالش را هب اتوان آفریدند

رپور

ز رنگ و بوی رحمن آفریدند

نهاد

ماردان

مهر

هب خاک مرده چون جانی بیافشاند

جهانی را

چو سر زد رشته ای از حبر علمش

وز آن صد اه دبستان آفریدند

ز هجرانش دل غمگین رب آید

ز وصلش لعل خندا ن آفریدند

چو جان اه رد هبوطش رنج ربدند

لقایش را هب پایان

چو بنمود از جمالش جلوه ای چند

هب مستان جام شایان آفریدند

هب سامان آفریدند

آفریدند

حضرت استاد
 . #ای عزیز! اینجا محل هبوط و عمق چاه عالم هستی است ،اگر چنگ به
ریسمان وحی زدی و ندای « واعتصموا بحبل هللا » را لبیک گفتی و از چاه به
در آمدی و حجب عالم طبع را بر دریدی ،آن وقت است که تجلیّات عالم اسماء

آن گونه در کام جانت لذّت آفریند که دیگر دنیای گذشته را حوصله دیدار
(فریاد جرس ص)14
نداری.

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
 #استاد ،شما در بحث اسماءهللا و در مثالی که برای درختی فرمودید،
گفتید خداوند از حیات خود به درخت نداده بلکه خو ِد حیات خداست که در
درخت ظهور پیدا کرده یا اینکه خدا از قدرت خود به درخت نداده بلکه قدرت
خود خداست که در درخت ظهور پیدا کرده اینها چه تفاوتی می کند؟ حقیر را
از دعای خیرخود بهره مند سازید.

جواب

دقت فرمادییهک صفات خدا عارض رب ذات نیست  ،یعنی قدرت خدا رهجا ظاره باشد یعنی خدا  ،هوحیات ک ّل
ّ
گ
ض
ح
ف
م
م
ا
س
ش
ب
م
شیء ،حیات رهذی حیاتی خود حضرت حی ا ت .ا یدهک ردر ه مَکل ند ی رت وال و ق با ید.
مناجات
الهی ! با تکرار انمت رد نهان خاهن دل رب دعوتت نشسته ام چرا هک گفته بودی رد آسمان نمی گنجم و رد زمین هم،
ّاما رد دل دوستان می گنجم ،اگر این کلبه احزان را با قدوم خویش بهارستان سازی ات ابد با تو انزم.
(انداگشیه ش) 61

کم
ت
آ
الهی ! مگر نفرمودی هک همه موجودات رد همه دم سرود تنزهی تو را خوانند ،ر از ن
ِنیام هک مادام با این سرود هم آهنگ باشم ،هماهنگی با تمام اندا مم با تمام سلول اهی
بدنم و آن دم هم هک این رتاهن را سر می دادیم باز خود تو رد کار بودی.

(همان ص )414

