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A Critical Analysis of Qaysari’s School of Thought and Clarification of 
Imam Khomeini’s Views on Criterion for Classifying Divine Names as Im-

manent, Attributes and Actions

Seyed Reza Eshaqnia1

Abstract
In theoretical mysticism, the Glorious Names of God fall into immanent names, 
attributes and actions. In his commentary to Fusus al-Hikam (The Seals of Wis-
dom), Qaysari argues that this categorization of names helps manifestation of 
God’s inherent nature, attributes, and actions in each name. According to this 
viewpoint, if the attribution of a name means inherent nature, that name shall be 
considered immanent and if it denotes quality and action it must be considered 
among attributes or actions of God. In his notes on commentaries about Fusus 
al-Hikam, Imam Khomeini says such classification is in no way according to the 
principles of mysticism. He then offers another criterion that goes well with the 
tenets of mysticism. In his view, the manner of classification, observations of the 
wayfarer in stages of spiritual journey and the quality of annihilation in God take 
place in actions, attributes and inherent nature of God. On this basis, whatever 
the wayfarer observes at the stage of annihilation in action, shall be considered an 
instance of action and whatever taking place as annihilation in attributes and in-
herent nature of God shall be considered among attributes and immanent names. 
In this research work, we have first developed a critical approach toward Qaysa-
ri’s viewpoints and then continued with clarification of Imam Khomeini’s theory. 
To that end, further explanation of the four entries namely types of monotheism 
in mysticism, inherent annihilation, four mystical journeys, and ranks of intuitive 
faith is necessary.
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نقد اندیشۀ قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی )ره( دربارۀ 
مالک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان

سیدرضا اسحاق نیا1

چکیــده: اســماء حســنای الهی در عرفان نظری بــه ذاتی، صفاتی و افعالی تقســیم 
می شــوند. قیصری در مقدمۀ شــرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای 
هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از 
اطالق اســمی معنای ذات باشد، آن اســم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از 
اســماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص، 
مــالک مزبور را به هیچ وجــه مطابق با مذاق عرفانی ندانســته و خود بــه ارائۀ مالک 
دیگری اقدام نموده اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، 
مشــاهداِت ســالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق تعالی 
اســت. بر این اساس آنچه را ســالک در مرتبه فنای فعلی می بیند، از قبیل اسماء افعال 
بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشــهود او واقع می شــود، اســماء صفات و 
ذات اســت. در این نوشــتار ابتدا به نقد دیدگاه قیصری و ســپس به توضیح نظریۀ امام 
می پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هالک 

و استهالک، اسفار اربعۀ عرفانی و مراتب یقین ضروری است.
کلیدواژه ها: اســماء ذات، اســماء صفات، اســماء افعال، مراتب یقین، اسفار اربعه 

عرفانی، فنا.
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مقدمه
بحث اســماء و صفات در عرفــان نظری، از اهمیتی ویژه برخوردار بــوده به گونه ای که در 
بســیاری از مسائل دیگر تأثیرگذار اســت و نیز بسیار گسترده و شامل مباحث فراوانی است؛ 
زیرا اسماء و صفات از یک سو مربی موجودات بوده و از سوی دیگر عالمی بس وسیع است 
)ســبزواری 1366: حاشیه 313(. تفاوت اسم و صفت در عرفان به اعتبار اشتمال و عدم اشتمال 
آن دو بر ذات اســت. اســم، مرکب از ذات و تعّین خاص بوده و صفت، بسیط است و تنها 
برتعین خاص اطالق می شود )فاضل تونی 21:1360(، مانند رحمان و قهار که هر دو اسم اند و 
ترکیبی از ذات با تعین رحمت یا قهرند، ولی رحمت یا قهر صفت بوده و خصوص تعین های 
مذکور اســت )قیصری 44:1375(. بر اساس این تفاوت، در علم عرفان برای هرکدام از اسماء 
و صفات تقســیمات جداگانه و گوناگونی مطرح می شود، چنانکه صفات تقسیم می شوند 
به ایجابیه و ســلبیه و ایجابیه به حقیقیۀ بدون اضافه و اضافیه محضه و حقیقیۀ دارای اضافه و 
در تقسیمات دیگری به صفات لطف و قهر و نیز صفاتی که احاطۀ تام و کلی بر همۀ اشیاء 
دارنــد، مانند امهات صفات- علم، قدرت، اراده، حیات، ســمع، بصر و کالم- که به ائمۀ 
ســبعه نامبردارند و صفاتی که چنین احاطه ای ندارند، انقسام می یابند، نظیر سّبوح و قّدوس 
کــه حاکم بر مجردات مانند عقول و نفوس به جهت تجرد و تنزه شــان از ماده می باشــند. 
اسماء نیز در یک تقسیم به چهار اسم اول، آخر، ظاهر و باطن تقسیم گشته که امهات اسماء 
نامیده می شوند و جامع آن ها دو اسم الله و رحمان است و در تقسیم دیگری به اسماء ذات، 
صفات و افعال منقســم می گردند )قیصری 45:1375- 44( محدودۀ بحث در این مقاله تقسیم 
اخیر و خصوص مالک آن است که به گفتۀ قیصری ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات 
و افعال در اسماء بوده و به فرمودۀ امام مشاهدات سالک در مراتب فناست.                                                  

 دیدگاه قیصری و نقد آن
قیصری در مقدمۀ شرح فصوص ضمن آنکه همۀ اسماء را اسماء ذات دانسته، تقسیم مزبور 
را به اعتبار ظهور معنای ذات، صفات و افعال در آن ها می داند. بر این اساس با ظهور ذات، 
اســماء ذات و با ظهور صفات و افعال دو قســم دیگر؛ یعنی اســماء صفات و افعال شکل 
می گیرند. مراد وی ظهور معانی یادشــده در الفاظ اسماء است که با احراز وضع لفظ برای 
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معنای خاصی یا به کمک قرینه به دســت می آید و در صورت شک از راه هایی چند اثبات 
می شــود، مانند:1. تتبع در استعماالت و اعمال رأی و اجتهاد بر فرض خبره بودن در زبان و 
شــناخت نکات بیانی؛2. رجوع به عالمات حقیقت و مجاز از قبیل انســباق و تبادر- پیشی 
گرفتن- معنا از لفظ به ذهن و نظایر آن؛ 3.مراجعه به اقوال عالمان لغت )مظفر1373 ج 2و 1: 
139-138(. قیصری در ادامه می افزاید: بیشتر اسماء، جامع دو یا هر سه اعتبارند؛ زیرا بیش از 
یک معنا دارند و بر پایۀ هر معنایی زیرمجموعۀ یکی از اقسام یادشده قرار می گیرند، از باب 
نمونه اســم رب به معنای ثابت، اســم ذات به معنای مالک، اسم صفت و به معنای مصلح، 
اسم فعل خواهد بود1. سپس به نقل اسماء ذات، صفات و افعال از انشاء الدوایر محی الدین 

می پردازد )قیصری 45-46:1375(.
امام در نقد دیدگاه قیصری تنها به اینکه مالک وی از اســاس با مذاق عرفانی ناســازگار 
اســت، بســنده کرده و راز ناســازگاری آن را توضیح نداده اند. به نظر می رسد وجه سازش 
نداشــتن آن با روش عرفان که مبتنی بر ســیر و سلوک می باشــد آن است که تعیین مالک 
تشخیص ظهور معنا در لفظ، متناسب با علوم ادبی از قبیل صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع 
بوده که موضوع آن ها لفظ است و یا با علوم دیگری، مانند اصول فقه تناسب دارد که جنبۀ 
ابزاری برای فقه داشــته و عهده دار بیان روش استنباط احکام از ادلۀ آن ها و به نوعی با الفاظ 
در ارتباط است و برای تشخیص معنای لفظ در علوم مزبور برفرض تردید، ناگزیر از تتّبع در 
اســتعماالت یا مراجعه به اقوال لغویین و یا رجوع به عالمات حقیقت و مجاز هســتیم، مانند 
تبادر معنا از لفظ به ذهن، عدم صحت ســلب معنا از لفظ و اطراد و شــیوع اســتعمال لفظ 
در معنــا )مظفر 1373 ج 2و27:1-23(. ولی عرفــان علم حقیقی و موضوع آن، اصل واقعیت و 
حقیقت اســت که برخی مراتب آن برای عارف به واسطۀ ســیر و سلوک، کشف می گردد. 
اســماء و صفــات از دید عارفان ازجملۀ مراتب حقیقت یادشــده اند که ســالک در مراتب 

 الی اسماء الذات و اسماء الصفات و اسماء 
ً
1. وی دراین باره می نویســد: »االسماء ینقسم بنوع من القسمه ایضا

االفعال و ان کان کلها اســماء الذات لکن باعتبار ظهور الذات فیها یســمی اسماء الذات و بظهور الصفات فیها 
یسمی اسماء الصفات و بظهور االفعال فیها یسمی اسماء االفعال و اکثرها تجمع االعتبارین او الثالث، اذ فیها ما 
یدل علی الذات باعتبار و ما یدل علی الصفات باعتبار آخر و ما یدل علی االفعال باعتبار ثالث کالرّب فانه بمعنی 

الثابت للذات و بمعنی المالک للصفة و بمعنی المصلح للفعل«.
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ســلوک خویش به کشف آن ها نائل می شود و الفاظ اســماء درواقع اسماء اسمائند نه خود 
آن ها، برخالف دیدگاه کســانی که اسماء و صفات را از سنخ واژگان و الفاظی می دانند که 
حاوی معانی و مفاهیم ذهنی خاص هستند )قیصری 44:1375(. ازاین رو در عرفان باید مالکی 
را برای تقســیم اسماء جســتجو کرد که مبتنی بر سیر و سلوک و تعیین کنندۀ جایگاه واقعی 

و حقیقی آن ها باشد. 

تمهید بیان دیدگاه امام خمینی 
امام سلوک را از مشرب عقلی و ذهنی گواراتر و برتر دانسته و بر اساس آن، مالکی را برای 
تقســیم موردنظر ارائه می فرمایند که برای توضیح آن، بیــان مطالب چهارگانۀ ذیل ضروری 
است، گرچه مطالب مذکور در تعلیقات ایشان مطرح نشده است )امام خمینی 1406: 21-22(.

اقسام توحید در اصطالح عرفا
توحید به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شود)مطهری 1357: 54-48( مقصود از اقسام مزبور 
در علم کالم به ترتیب شــریک نداشــتن در وجوب ذاتی و عینیت صفات خدا با ذات در 
مصداق و شــریک نداشــتن در ربوبیت، تدبیر و ادارۀ عالم است. توحید صفاتی به معنای 
مذکور در مقابل اعتقاد اشــاعره مبنی بر مغایرت مصداقی صفات با ذات بوده که با اشکال 
لزوم قول به قدمای ثمانیه مواجه می شود و توحید افعالی در این اصطالح در تعارض با عقیدۀ 
دو گروه وثنّیه -بت پرســتان- و مفّوضه -معتزله- است که گروه نخست به تدبیر ادارۀ عالم 
از سوی بت ها اعتقاد داشته و ازاین رو آن ها را سزاوار پرستش می دانند )عالمه حلی 143:1365( 
و گــروه دوم نیز بر واگذاری افعال ممکنات از ناحیۀ خداوند به خود آن ها باور دارند )عالمه 
حلــی 1399 :321-319(. عارفان توحید ذاتی، صفاتی و افعالی را به معنای فنای ذاتی، صفاتی 
و افعالی می دانند که به ترتیب از آن ها با اصطالحات محو و طمس و محق یاد می شود. فنا 
به معنای مشاهدۀ استهالک و محو شدن هر موجوِد دارای ظهوری در نور وجود خدا، بوده 

که اصل و اساس آن است.
فنا شهود کّل ذی ظهور                                مستهلکا بنور نور النور

 )سبزواری 1366: حاشیه 314(
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بر این اساس فنای ذاتی در حوزۀ ذوات و وجودات ممکنات و فنای صفاتی در محدودۀ صفات 
و کماالت آن ها و فنای افعالی در دایرۀ افعال ایشان است و درصورتی که سالک موفق به مشاهدۀ 
محو وجود، کمال و فعل ممکنات در نور وجود ذات، صفات و فعل خداوند شود به اقسام فنا نائل 
می گردد. گفتنی است دست یافتن به این مقامات در حالتی میسور است که سالک خود در وجود یا 
صفت و یا فعل حق تعالی فانی گردد تا جز وجود، صفت و یا فعل حق را در عاَلم، اعم از خود و غیر 
خویش نبیند و وجود، صفت و فعل هر ممکن الوجودی را ظهوِر وجود، صفت و فعل حق مشاهده 
کند )سبزواری 1366: حاشیه 314(. البته سالک ابتدا به مرتبه فنای افعالی از طریق فانی شدن در فعل 
خدا؛ یعنی وجود منبسط و فیض مقدس با طی مراحل تجرد نفسانی-مثالی- و عقلی دست یافته و 

سپس به مرتبۀ فنای صفاتی و ذاتی در پرتو فانی شدن در صفات و ذات حق تعالی می رسد.
فالحق موجود علی الحقیقه                     الغیره فی هذه الطریقه

)غروی اصفهانی بی تا:72(
فنای ذاتی هالک و استهالک 

فنای ذاتی دارای دو قســم هالک و اســتهالک اســت )هیدجی 1363: 529(: 1. فنای ذاتی 
هالک به معنای منعدم شــدن عین بنده و تعین او مطلقًا اســت و این قســم در قیامت کبرا 
تحقق یافته، آنگاه که خداوند با اسم »الواحد القهار« متجلی گشته و همۀ کثرات و اشیاء در 
جنب ذات احدیت مقهور و مغلوب شــده و دارایی هستی تنها از آِن وی بوده به گونه ای که 
خود پرســش »لمن الملک الیوم«؛ »ملک هستی امروز از آِن کیست؟« را پاسخ می دهد و 
پاســخ، این اســت که »لله الواحد القهار«؛ از آِن ذات احدیت است؛ زیرا »الواحد القهار« 
اسمی ترکیبی و به معنای احد است )قیصری 1375: 130(. بر پایۀ روایت صحیح خداوند همۀ 
موجودات را می میراند؛ حتی مالئکه و جبرئیل و اســرافیل و میکائیل و ملک الموت، آنگاه 
موجــودات را برای فصل و قضا بازمی گرداند )مالصــدرا 1981 :279(. البته میراندن مجردات 
به معنای قطع انتســاب وجود به ماهیات آن هاست )مالصدرا 1981 : 278(. فنای ذاتِی هالک؛ 
مانند ذوب شدن دانۀ تگرگ در برابر نور آفتاب و یا زوال تعّین قطرات باران هنگام وصول به 
دریا و یا سوختن پروانه است که خود را به دل آتش زده و پر و باَلش می سوزد و به خاکستر 
تبدیل می شود، درصورتی که از شــعور الزم نسبت به آن برخوردار باشد )قیصری 1375: 141؛ 

سبزواری 1366: حاشیه353(.
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2. فنای ذاتی استهالک به معنای اختفای جهت عبودیت در وجهۀ ربوبیت و تبدل تعین 
ظلمانی بنده به تعین حّقانی و ربانی اســت و با فنای بنده در اســم و صفت خداوند تحقق 
می یابد. مقصود از فنا در مبحث والیت در عرفان که ســالک در ســیر خویش به آن دست 
می یابد، این قسم از فنا بوده و مانند مخفی شدن نور ستارگان در نور خورشید و سرخ گشتن 
و گداخته شدن آهن در کورۀ آهنگری و یا شعله ور شدن زغالی است که در مجاورت آتش 
حرارت یافته و مشــتعل می گردد و سیاهی آن به روشنایی آتش تبدیل می شود؛ بنابراین فنای 
ذاتی استهالک، فانی شدن در ذات واحدیت است و در صورتی برای بنده حاصل می شود 
که وی در اســم و صفت حق تعالی فانی گشــته و تعین اسم و صفتی پیدا کند و تفاوت آن 
بــا فنای صفاتی به اعتبار فنای در صفت یا ذاتی اســت که در آن صفت ظهور دارد )قیصری 

.)146-147 :1375

اسفار اربعۀ عرفانی
چهار سفر معروف عرفانی که صدرالمتالهین مباحث عقلی کتاب مشهور خود؛ یعنیالحکمة 
المتعالیة فی االســفارالعقلیة االربعه را بر اساس آن مرّتب کرده است)مالصدرا 1981 ج 1 :13(  

عبارتند از:
1. سفر از خلق به حق: سالک در این سفر از کثرت به وحدت روی آورده و درنهایت 
به مرحله فنای افعالی می رسد و در ذاتی که در مقام فعل ظهور دارد، فانی می شود.

2. سفر از حق به حق یا سفر در حق: سالک در این سفر در اسماء و صفات و کماالت 
حق سیر می کند و در پایان فنای ذاتی و صفاتی و افعالی می یابد.

3. سفر از حق به خلق با حق: این سفر، سیر در مراتب افعال حق از جبروت و ملکوت 
و ناسوت اســت. سالک در این ســفر نبوت تعریف یا انبائی که همان مقام والیت 
اســت، یافته و از معارف ذات و صفات و افعــال خبر می دهد، چنان که پیامبر اکرم 
)ص( فرمودند: »به راســتی در میان امتم کســانی هستند که فرشتگان با ایشان تکّلم و 
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گفتگو می کنند1« یا »برای خداوند بندگانی است که پیامبر نیستند2، ولی مورد غبطۀ 
پیامبران واقع می شــوند« و یا »کســی که قرآن را حفظ کند، نبّوت میان دو پهلوی 
-روح- وی درج گشــته اســت3« )مالصدرا بی تا:377(. نبّوِت تعریف در برابر نبّوت 

تشریع؛ یعنی مقام قانون گذاری است.
4. سفر از خلق به خلق با حق: این سفر، گردش در میان خلق و ارشاد آن هاست به سوی 
آنچه ســعادت دنیا و آخرت ایشــان را تأمین و تضمین می کند. مســافران این سفر، 
پیامبران تشریعی، مانند پیامبران اولوالعزم اند که در مقابل پیامبران تبلیغی قرار دارند، 
مثل پیامبران بنی اســراییل، چنان کــه امیرمومنان)ع( دربارۀ پیامبر گرامی اســالم)ص( 

فرمود: »طبیبی که با طّب خویش در میان مردم می چرخد«4 )دشتی 1379: 200(.

مراتب یقین
سه مرتبه برای یقین مشهور است:

1. علم الیقین و آن مرتبۀ داللت اثر بر مؤّثر بوده و در این مرتبه از مشــاهدۀ اثر چیزی، مانند 
دود به مؤّثر آن مانند آتش، یقین حاصل می شود.

تازگی هر گلستان جمیل                  هست بر باران پنهانی دلیل  
2. عین الیقین، در این مرتبه خوِد شیء، مانند آتش مشاهده می گردد.

3. حق الیقین و آن متحقق شــدن به حقیقت چیزی و آن را در ذات خود دیدن و مشــاهده 
کردن است.

چون که آتش شد ز آهن، سرخ رنگ         پس َانا النار است الفش، بی درنگ
در قرآن کریم با مراتب یقین به آتش به مراتب یقین به نور حقیقی؛ یعنی وجود اشاره شده 
اســت )ســبزواری 1366: حاشــیه 359(. دومرتبۀ علم الیقین و عین الیقین در سوره مبارکۀ تکاثر 

ثین«.
ّ

مین محد
ّ
1 . »ان فی امتی مکل

2. »ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبّیون«.
3. »اّن من حفظ القرآن قد ادرجت النبوة بین جنبیه«.

4. »طبیب دوار بطّبه«.
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مورداشــاره قرارگرفته است؛ آنجا که می فرماید: »َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیقین َلَتَرُونَّ اْلَجحیم؛ یعنی 
اگر در دنیا به مرتبۀ علم الیقین می رســیدید به طورقطع - با رؤیت قلبی- دوزخ را می دیدید« 
ها َعْیَن اْلَیقیِن؛ ســپس–درآخرت- بــه عین الیقین جهنم را خواهید  )تکاثــر:6 - 5(. »ُثــمَّ َلَتَرُونَّ
دیــد« )تکاثر:7(. )عالمه طباطبایی بی تا ج 20 :352( و در آخر ســورۀ واقعه بعد از آن که از اولین 
پذیرایی تکذیب کنندگان و گمراهان در آخرت با آب جوشان یادکرده و به آتش انداختنشان 
را گوشــزد نموده به مرتبۀ حق الیقین اشــاره کرده و فرموده است: »ِإنَّ هذا َلُهَو َحقُّ اْلَیقین؛ 
یعنی این حقِّ یقین به آتش دوزخ است« )واقعه:95(. مراتب یادشده برای دانش نسبت به نور 
گاهی به حقیقت وجود از  وجود نیز قابل طرح است، به این صورت که در مرتبۀ علم الیقین آ
راه مفهوم ذهنی پیدا می شــود که از عوارض و آثار آن حقیقت اســت، چراکه مفهوم وجود 
»عرضی محمول من صمیمه« یا »خارج محمول« برای حقیقت وجود اســت )ترکه اصفهانی 
1360: 15(. ازایــن رو در این مرتبه، علم به وجــود حقیقی از طریق حکایت مفهوم انتزاعی و 
اعتباری وجود حاصل می شــود. در مرتبۀ عین الیقین که شهود نیز به آن گفته می شود، علم 
حضوری و کشــفی و شــهودی به حقیقت وجود در مرتبۀ فعل و ظهور خلقی آن، به دست 
می آید و ازاین رو گرچه این علم به جهت شــهودی بودن آن، اقتضای اتحاد وجودی سالک 
با مرتبۀ مزبور را دارد؛ ولی هنوز تعین خلقی و ماســوایی برای ســالک باقی است، برخالف 
مرتبــۀ حق الیقین که اصطالحًا فنا نامیده می شــود و در آن تعیــن خلقی وی، به تعین حّقی 
تبدیل شــده و سالک به حقیقت اسم و صفت خداوند متحقق می گردد؛ یعنی حقیقت وی، 

حقیقت اسم و صفت می شود. 
اذ مقتضی الفناء فی الشهود                       عینیة الشاهد و المشهود

)غروی اصفهانی 15:1404(
سالک در پایان سفر اول عرفانی پیش گفته به مرتبۀ علم الیقین به حقیقت وجود و در سفر 
دوم به مرحلۀ حق الیقین به آن، می رسد و این دومرتبه در پی آن است که پیش تر واجد مرتبۀ 

علم الیقین به وجود گشته است )قیصری 147-148:1375(.
مرتبۀ چهارمی نیز برای یقین با عنوان برد الیقین مطرح شــده و آن اشاره به مرتبه ای است 
که در اصطالح بقاء بعد الفنا شمرده می شود و آن مرحلۀ بازگشت سالک به کثرتی است که 
حاجب وی از وحدت نیست و سالک در سفر سوم به آن می رسد. نام گذاری مرتبۀ چهارم 
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با الهام از حدیثی از امام علی )ع( صورت گرفته اســت که فرمود: »چه ســعادت بزرگی یافته 
آن کس که قلبش مباشــر با برد الیقین اســت«1)نوری 1408 ج 11: 201(. سالک در این مرحله 
به مثابۀ آهن آتش دیده ای است که اینک خارج از کوره سرد شده است. گفتنی است عرب 
بر این باور اســت که اشــک ناشی از اندوه گرم و اشک شوق سرد است و بر این اساس هر 
چیز لذیذ و دوست داشــتنی را به برودت متصف می کنــد؛ بنابراین برودت کنایه از لّذت و 
فرح و ســرور و دست یافتن به مطلوب است. در حدیث امام صادق )ع( نیز چنین آمده است 
»هرکس نســیم محبت اهل بیت را در دلش یابد، نشــانۀ حالل زادگی اوست2« )شیخ صدوق 
1409 ج 3: 439(. در دعا هم از امیرمؤمنان )ع( واردشــده اســت: »بــار خدایا بین ما و پیامبر 
)ص( در زندگــی خوش و گوارا جمع فرما«3 )دشــتی 1379: 122(. عیش بارد به معنای زندگی 

گواراست )دهخدا 1377 ج 3: 4030(.
ساقی و مطرب و می، جمله مهّیاست ولی        عیش بی یار مهنا نشود، یار کجاست

 دیدگاه امام خمینی 
اکنــون با توجه به مطالب چهارگانه می تــوان از مالکی که امام خمینی در قبال قیصری بعد 

از ناتمام دانستن آن ارائه نموده اند، به مقصود ایشان تا آنجا که در توان فهم است پی برد.
معانی، هرگز اندر حرف ناید             که بحر قلزم، اندر ظرف ناید

بنابراین بایسته است که در این بخش کالمشان را به دّقت نظاره کنیم4 )امام خمینی 21-22:1406(.

1. »ما اعظم سعاده من بوشرقلُبه ببرد الیقین«.
2. »من وجد بردحّبنا علی قلبه فلیکثر الدعا الّمه فانها لم تخن اباه«.

3. »اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش«.
وق العرفانی بشــئ بل ما یقتضی الّسلوك 

ّ
ات و غیرها لیس فی الذ

ّ
ذی ذکره فی تمیز اســماء الذ

ّ
4.»هذا المیزان ال

ی 
ّ
األحلی و المشرب األعلی هو اّن الّسالك بقدم العرفان اذا فنی عن فعله و حصل له المحو الجمالی الفعلی تجل

ی الحّق فی هذا المقام لقلب الّسالك فهو من اسماء األفعال فاذا اخبر 
ّ
ما تجل

ّ
الحّق بحســب تناسب قلبه علیه فکل

ی الحّق علی 
ّ
عن مشــاهداته یکون اخبارا باألســماء الفعلّیة و اذا خرق الحجاب الفعلی و محا عن األفعال بتجل

ی 
ّ
ما شــهد فی هذا المقام فهو من تلك الحضرة حّتی اذا فنی عن تلك الحضرة و تجل

ّ
قلبه باألســماء الّصفاتّیة فکل

 من المقامات یکون 
ّ

اتّیة و فی کل
ّ

اتّیة فعند ذلك یکون مشاهداته من الحضرة األسمائّیة الذ
ّ

الحّق له باألســماء الذ
اهل الّسلوك مختلفا بحسب قوة الّسلوك و ضعفه و جامعّیة المقام و غیرها و هیهنا مقام بسط و تفصیل خارج عن 

عهدة هذه العجالة«.
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دیدگاه معّظم له درباره مناط تقســیم این است: کسی که با قدم معرفت به سیر و سلوک 
می پردازد، هرگاه از فعل خویش فانی گشــته و برای وی محو جمالی فعلی حاصل شــود، 
خداوند متناســب با قلبش بر او تجلی خواهد کــرد؛ بنابراین آنچه در این مقام، حق بر قلب 
ســالک تجلی نماید، از قبیل اســماء افعال اســت و اگر او از مشاهدات خود در این مرحله 
بگوید، از اســماء افعال خبر خواهد داد و هنگامی که ســالک حجــاب فعل را دریده و از 
افــق افعال با تجلی خداوند بر قلب وی با اســماء صفات خویــش، محو گردد آنچه در این 
مقام مشــهود او قرار می گیرد، از حضرت-مرتبۀ- اســماء صفات است تا این که سالک از 
این حضرت نیز فانی گشــته و خداوند با اســماء ذاتیه بر او تجلــی نماید که در آن حالت، 
مشــاهدات وی از حضرت اســماء ذات خواهد بــود، البته اهل ســلوک در هر یک از این 
مقامــات ازنظر قّوت و ضعف ســلوک و نیــز جامعیت مقام و جز آن متفاوتنــد. بر پایۀ این 
مالک، کسی که علم الیقین به حقیقت دارد و در مسیر معرفت حقیقی و سیر و سلوک قرار 
می گیرد و با ریاضت های مشــخص، سفِر از خلق به سوی حق ر ا شروع می کند، در انتهای 
ســفر اول به مرتبۀ عین الیقین و شــهود حقیقت می رســد و برای او فنای افعالی رخ می دهد 
و در فعل حق فانی می گردد و درنتیجه فعلی مســتقل بــرای خود و غیر خود نمی بیند و هر 
فعلی که از هر فاعلی ســر می زند را ظهور فعل الهی می یابد و در این مرحله قلب وی محل 
تجلیات اســماء افعال الهی واقع شــده و اسماء مذکور مشهود او قرار می گیرند و می تواند از 
آن هــا إخبار نماید و هنگامی که از این مرتبه فراتر رفت و به کمال برتر از آن دســت یافت و 
سفر دوم را آغاز و آن را به پایان برد و در ذات واحدّیت فانی گشت، به اعتبار فنای در اسم 
و صفت، قلب وی محل تجلی اسماء صفات قرار می گیرد و به اعتبار فنا در ذاتی که در آن 
اســم و صفت ظهور دارد، قلبش مرکز تجلی اســماء ذات واقع می شود )ر. ک. به:امام خمینی 
22:1406-21(. گفتنی اســت منتهای سیر کامالن، نهایت مراتب اسماء است)سبزواری 1366: 

حاشیه-313(.

نتیجه گیری
از تقســیمات مهم اســماء در عرفان، تقسیم اســماء به ذاتی و صفاتی و افعالی است و چون 
هر تقســیمی مبتنی بر مالک معّینی اســت، در مالک تقسیم یادشــده میان قیصری شارح 
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فصــوص الحکم و امام خمینی صاحب تعلیقات بر شــرح قیصری، اختالف اســت. داود 
قیصری می گوید: چنانچه معنای ذات در اســمی ظهور داشته باشد، آن اسم از اسماء ذات 
بوده و اگر معنای صفت یا فعل در آن ظاهر باشد، از اسماء صفات یا افعال است. از مثالی 
که قیصری برای این مالک ذکر کرده است، معلوم می شود مقصود وی، ظهور معنای ذات 
یــا صفت و یا فعل در لفظ اســم بوده و مالک موردنظر او تشــخیص معنای لفظ از طریق 
وضع یا به کمک قرینه اســت و در صورت تردید باید در استعماالت تتّبع کرد یا به عالمات 
حقیقــت و مجاز و نیز به اقوال لغویین مراجعه نمود. امام خمینی این مناط را موافق با روش 
عرفان نمی دانند و توضیحی به آن نیفزوده اند، ولی راز آن چنان که در این نوشــتار بیان شــد 
به اختصــار ایــن بود که با توجه به این که از یک ســو عرفان، علمی اســت که در آن به طور 
صراحت و وضوح با برخی مراتب واقعیت و حقیقت خارجی ارتباط حاصل می شود و اسماء 
و صفات الهی ازجمله مراتب حقیقت یادشــده اند و از ســوی دیگر یگانه راه ارتباط صریح 
با حقیقت خارج ســیر و سلوک است که به کشف آن می انجامد، ازاین رو باید در عرفان در 
پی مالکی برای تقســیم اســماء بود که مبتنی بر کشِف حاصل از سیر و سلوک باشد و این 
ویژگی در مناطی که امام خمینی برای تقســیم موردنظر ابراز داشته اند، به چشم می خورد و 
خالصۀ آن، تفاوت مشهودات عبد در مراتب گوناگون فناست که در سیر و سلوک خویش 
به آن منتهی می شــود. بر این اســاس مشاهدات سالک در مرحلۀ فنای افعالی از قبیل اسماء 
افعال و مشاهدات وی در مراتب فنای صفاتی و ذاتی به ترتیب، اسماء صفات و اسماء ذات 
اســت. برای تبیین این مالک چهار مطلب را پی ریزی نمودیم. در مطلب اول اقسام سه گانۀ 
فنا و در مطلب دوم دو قســم فنای ذاتی هالک و اســتهالک و در مطلب سوم اسفار اربعۀ 
عرفانی و در مطلب چهارم مراتب یقین به حقیقت و وجود حقیقی را متذکر شــدیم و نتیجۀ 
ارتباط مطالب مذکور با مالک مطرح گشــته از ســوی امام این اســت که: سالک در پایان 
ســفر نخســت به فنای افعالی و مرتبۀ عین الیقین به وجود حقیقی دست یافته و در این مرحله 
قلب وی مجالی اسماء افعال واقع می شود و در پایاِن سفر دوم با تحقق فنای صفاتی و ذاتی 
اســتهالک به اعتبار هرکدام از آن دو به ترتیب، قلب او محل تجلی اســماء صفات و اسماء 
ذات قــرار می گیــرد. نگارنده در خاتمه با اعتراف به کوتاه بودن دســت خود از خرمای بر 

نخیِل حقایق کشفی، به ابیات ذیل مترّنم می شود که:
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