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design by the Holy Quran is a topic that has occupied the 

minds of theologians and commentators of this divine book for 
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special importance in discussions related to Persian literature, 

especially in the field of mystical literature. Persian mystical 

texts are influenced by religious concepts and themes centered 

on theology and monotheism, and it is appropriate that this 

issue be investigated and investigated comprehensively in 

these works. In this research, an attempt has been made to 

examine the reflection of divine attributes in Sufi prose texts 

in the fourth century and with a case study, the book "Al-Lama 

fi al-Susuf" written by Abu Nasr Siraj. The results show that 

the author of this work, influenced by Quranic verses, has been 

able to create a fundamental change in the process of Persian 

prose works and mystical themes; So that divine attributes are 

directly manifested in his work. 
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 همکاران  و زئی بهرام جمیل 490

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 صوفیه منثور متون در خداوند صفات تحلیل
 

 1زئی بهرام جمیل
 جیرفت، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران جیرفت، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2 عمران اصفهانی نعمت

 زادآ دانشگاه جیرفت، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،
 (مسئول نویسندۀ) ایران جیرفت، اسالمی،

 
 3اسالمی اسماعیل
 آزاد دانشگاه جیرفت، واحد عرب، ادبیات و زبان گروه استادیار،
 .ایران جیرفت، اسالمی،

 
 چکیده

 صفات مبحث ،«خداشناسی و توحید» اساسیِ و مهم مباحث از یکی
 کیفیّت و الهی صفات به مربوط فراوان آیات وجود. است خداوند

 ذهن دیرباز، از که است موضوعی کریم، قرآن سوی از آنها طرح
. ستا ساخته مشغول خود به را آسمانی کتاب این مفسّران و متکلّمان

 هب فارسی، ادبیات به مربوط مباحث در همچنین الهی صفات بحث
. است برخوردار ایویژه اهمّیت از نیز عرفانی ادب حوزۀ در ویژه
 محوریت با دینی مضامین و مفاهیم از متأثر فارسی، عرفانی متون

 این در موضوع این که است شایسته و است توحید و خداشناسی
 تحقیق، این در. گیرد قرار جانبه همه بررسی و تحقیق مورد آثار،
 وفیهص منثور متون در الهی صفات بازتاب که است بوده آن بر سعی

 تۀنوش «التصوف فی اللمع» کتاب موردی، مطالعۀ با و چهارم قرن در
 که دهندمی نشان نتایج. گیرد قرار بررسی مورد سراج، ابونصر

 تحولی است توانسته قرآنی، آیات از تأثیرپذیری با اثر، این نویسندۀ
 هب کند؛ ایجاد عرفانی مضامین و فارسی منثور آثار روند در اساسی
  .ستا یافته تجلّی او اثر در مستقیم طور به الهی، صفات که طوری

 
فی اللمع عرفانی، منثور متون خداوند، صفات :کلیدی واژگان
 .التصوف

 
 11/07/1400: افتیدر خیتار
 15/10/1400:  رشیپذ خیتار
 Dr.esfahaniomran2018@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
ین ترترین و شاید پر دامنهمبحث اسماء و صفات خداوند یکی از مهم

 که ذیل موضوع توحید مطرحو پر گفتگوترین مباحث کالمی است 
شود. نخستین پرسشی که بعد از اثبات وجود خداوند برای می

ها و صفات خداوند است. در قرآن آید، ویژگیمتکلّمان به میان می
پدیدۀ  و روایات از اسماء و صفات خداوند سخن به میان آمده است.

پرستش، یعنی خشوع و تسلیم و خضوع در برابر یک ذات برتر، در 
خورد و همین همیشگی بودن و تداوم همۀ ادوار تاریخ به چشم می

آن، نشان فطری بودن آن است. پس خداگرایی، امری فطری است و 
از آنجا که انسان، عاشق کمال است؛ به جستجوی کمال مطلق که 

-عالوه بر این، بعضی از مذهب پردازد. ذات پروردگار است، می

ران اولیۀ زندگی بشری، خداوند شناسان، اعتقاد دارند که در دو
ه ای است کپرستی و شرک، پدیدهشده است و بتواحد، پرستش می

بعدها پیدا شده است؛ یعنی گاهی، بشر در تشخیص موجود برتری 
که باید او را بپرستد، به خطا رفته و بت را به جای خدا گرفته 
 است. خداجویی نیز با دالیل روشنی که دارد، مخصوصاً مطالعۀ
اسرار آفرینش کار سختی نیست. یکی از بهترین مواردی که می توان 
به آن اشاره کرد، برهان نظم یا همان نظام هماهنگ و به هم پیوسته 

 کند.جهان است که از آفریدگار واحد، حکایت می
شناخت ذات الهی جز از طریق شناخت صفات او میسّر نیست، 

یا به نوعی، از کمال از صفاتی که به خداوند نسبت داده می شود، 
ذات الهی انتزاع می شود، مثل علم و حیات و قدرت و یا به نوعی، 
رابطۀ بین حق تعالی و مخلوقاتش انتزاع می شود؛ مثل رازقیت و 

صفات پروردگار، مانند ذاتش، بی نهایت »خالقیت. از سوی دیگر 
است و اسماء او که بیانگر آن صفات است، به شمار در نمی آید؛ 
چرا که هر اسمی از اسماء او، روشنگر کمالی از کماالت ذات 

الیتناهی است و -مقدس اوست و یک وجود الیتناهی، کماالتش هم
ایت نهکند هم بیهایی که از آن حکایت میطبعاً صفات کمالیه و نام

به همین علت، مسئلۀ خداشناسی از مهمترین مباحث  (1«)است.
و خداشناسی، جز از طریق شناخت انسان در طول تاریخ بوده است 

صفات خداوند، امکان پذیر نیست. علم شناخت صفات، از مهمترین 
و »های علم توحید است. خداوند متعال، مطابق با آیۀ مبارکۀ شاخه

( تنها انسان را از بین سایر موجودات 31بقره/«)عَلّمَ آدم االسماء کلها
؛ اء خود دانسته استبرگزیده و او را شایستۀ فراگیری صفات و اسم

 به همین علت، انسان، آیینۀ تمام نمای اسماء حق است.
علم اسماء و صفات خداوند، زیر مجموعۀ علم توحید است. مأخذ 
و منشأ این علم، قرآن کریم و سنّت ناب محمدی است. در قرآن 

های پروردگار، با عبارت جامع و رسای اسماء الحسنی کریم، نام
 (24؛ حشر/8؛ طه/110؛ اسراء/180)اعراف/مطرح گردیده است. 

در کنار قرآن کریم و احادیث نبوی، ادعیۀ وارده نیز در زمینۀ 
ارباب ذکر و عارفان »شناخت صفات پروردگار نقش بسزایی دارند. 

هم ذکر اسماء الهی را به عنوان گام مهمی در طی طریق مراحل 
ارکان اساسی و دانند؛ چنانکه تلقین ذکر را از سلوک الی اهلل می

دانند و ذکر را بهترین وسیله برای ارتباط دائمی با عملی طریقت می
مواظبت بر »اند. چنانکه از ایشان نقل شده است: خداوند دانسته

مجرد ذکر و اعادت کلمه خفیفه از محافظت الفاظ کثیره و معانی 
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 مَن ال»از طرف دیگر، معتقد است: «. تر استمتنوعه بر نفس آسان
دَ له فالوارد له؛ هر کس که ورد نداشته باشد، وارد غیبی نخواهد ور

 (2«.)داشت
ادبیات فارسی نیز از جهت گستردگی موضوعات و تنوع آثار در 

مانند است؛ چرا که هم وارث فرهنگ و تمدّن ادبیات جهان، بی
های مختلف کهن بوده و هم از تعالیم اسالمی بهره برده و ظرفیت

ین ترل معانی واالی دینی و عرفانی، نشان داده و از غنیخود را در انتقا
 (.3«)و ماندگارترین میراث اصیل انسانی، ایرانی و اسالمی است

، مسیری و عرفان کالم تاریخ در طول صفات الهی مربوط به مباحث
 تحول از این فارغ نحوی که ؛ بهاست کرده را طی پر فراز و نشیب

 دو اصطالح این فراگیر برای مفاهیم تعریفی دادن دست ، بهتاریخی
های معبود یکتا با نام . در اینکهاست ، ناممکنهای گوناگوندر دوره

 ها چهنام این ، اما اینکهنیست شود، جای اختالف خوانده گوناگون
 نو عرفا در کالم که معبود دارد، امری است و صفات با ذات نسبتی

 برانگیخته های فراوانبحث بزرگ در دیگر ادیان و هم اسالمی
 .است

های گوناگون، بنابراین، با توجه به جایگاه ارزندۀ صفات در حوزه
رسد پژوهش و بررسی آن از جملۀ حوزۀ عرفان نظری، به نظر می

نماید؛ چرا که این موضوع، از پر بیش از سایر مباحث ضروری می
ای از مباحث و گفتگوها مقوالتی است که حجم گسترده تریندامنه

را به خود اختصاص داده است که در ضمن موضوع توحید، مطرح 
شود و درک و دریافت بسیاری از مبانی و اصول عرفان، تنها با می

 درک فحوای آن امکان پذیر است. 
در این پژوهش صفات گوناگون پروردگار و چگونگی کاربرد آن 

گیرد. از آنجا که نثور صوفیه، مورد بررسی قرار میدر متون م
های مذهبی و اعتقادی خود، نظریات صوفیان با توجه به گرایش

 اند، برای کسبمختلف و متفاوتی درباره صفات الهی به دست داده
اطالع و آگاهی بیشتر در باب صفات، الزم است به بررسی آرا و 

هیم و برای تف پرداخته شود ههای مهمترین نویسندگان این حوزاندیشه
 تا به در نظر گرفته شده استهجری  قرن چهارمبهتر این موضوع، 

برای این منظور،  گیرد.ای این موضوع مورد بررسی قرار صورت دوره
 «اللمع فی التصوف»از میان آثار عرفانی قرن چهارم هجری، کتاب 

ی این ررسنوشتۀ ابونصر سراج، انتخاب گردیده و سعی شده است با ب
اثر، تعداد و نحوۀ به کارگیری این صفات و معانی آنها مورد مطالعه 

 قرار گیرد. 
 

 پیشینۀ  تحقیق
در زمینۀ تحلیل صفات خداوند در متون منثور صوفیه در سده 

هایی ، تحقیقی به طور مستقل انجام نشده است؛ اما پژوهشچهارم
د نمونه اشاره انجام شده که در ذیل، به چن« صفات الهی»دربارۀ 

 شود:می

تجلّی اسماء و صفات الهی در »(، در تحقیقی با عنوان 1392ثنایی )
، صفات و اسماء الهی را در اشعار سنایی مورد مطالعه «دیوان سنایی

قرار داده است. در این تحقیق، صفات و اسماء الهی به زبان عربی 
فاتی و ص اصل قرار گرفته و روش گزینش به این شیوه است که اسماء

که به زبان عربی در شعر سنایی راه یافته، فهرست شده و صفاتی که 

به زبان فارسی در اشعار سنایی آمده، ذیل همان مدخل اصلی جای 
اند. در این تحقیق، پس از عنوان مدخل، ابتدا شرح مدخل از گرفته

منظر قرآن و لغوی ذکر شده و در پایان نیز از دیدگاه عرفا، به این 
 ع پرداخته شده است.موضو

)فرهنگ جامع اسماء الهی(، به « آسمانگر»( در کتاب 3محمدی )
بررسی تجلی صفات و اسماء الهی در متون ادبی و دینی پرداخته 
است. در پارۀ مداخل این کتاب، ابیاتی هم از سنایی ذکر شده است؛ 
اما تمرکز کتاب بیشتر بر متون قرآن است و در بخش ادب فارسی، 

ین شواهد از آثار شاعرانی نظیر سعدی، حافظ و موالنا انتخاب بیشتر
شده است. این کتاب در دو بخش کلی تدوین شده است: در بخش 
نخست، شرح و تبیین اسم و صفت و انواع آن، حدود اسم الهی، 
اسماءالحسنی و کیفیت آنها آمده است و در بخش دوم، اسماءالحسنی 

آمده است. ذیل هر نام شریف، شرح گانه به ترتیب الفبا نود و نُه
لغوی به نقل از قرآن کریم و تفاسیر قرآنی ذکر شده و در ادامه، به 

 طور مفصّل دربارۀ اسم مورد اشاره بحث شده است. 
کشف المعنی عن سرّ اسماء الحسنی، »(، در کتاب 4ابن عربی )

اسماءالحسنی را به ترتیب اهمیت نام و صفت الهی، از دید عارفان 
ازتاب می دهد و ضمن شرح لغوی آن، شرح قرآنی و همچنین شرح ب

 عرفانی صفت یا اسم الهی را بیان می نماید.
(، در کتاب کلمه علیا در توقیفیّت اسماء، با 5حسن زاده آملی )

بررسی کیفیت اسماءالحسنی، ثغور و حدود آن را به بیان توقیفیّت 
نام برای ذات اقدس  اسماء الهی و ادب عرفانی در نامیدن و اطالق

 الهی پرداخته است.
اسماء و صفات حسنای »(، در پژوهش خود، با موضوع 6اسماعیلی )

، به بررسی صفات و اسماء الهی پرداخته و در آن، «الهی در قرآن
حقیقت اسم و صفت، توقیفی یا قیاسی بودن اسماء، تقسیمات صفات 

 سی کرده است. و اسماء حق مانند صفات ثبوتیّه و سلبیّه را برر
بررسی تجلّی اسماء و صفات الهی »اسکویی، در تحقیق خود با عنوان 

های ظهور و التزام اسماء و صفات ، جنبه«در غزلیات صائب تبریزی
متبرّکۀ الهی را در آیینۀ شعر و هنر صائب تبریزی، مورد بررسی 

 قرار داده است. 
اسماء و صفات الهی »(، در کتاب خود با عنوان 7خداوردی حسنوند )

، اسماء و صفات الهی را در اشعار سعدی مورد «در اشعار سعدی
بررسی قرار داده و اشعاری را که در آنها اسماء و صفات حسنای 

 الهی اشاره شده، تحلیل نموده است. 
های با بررسی مطالعات گذشته و جستجوهای نگارنده در پژوهش

 »به این نتیجه رسیده شد که تاکنون تحقیقی با عنوان  انجام شده،
 : اللمعیمورد ۀ)مطالع هیصفات خداوند در متون منثور صوف لیتحل

، موضوع پژوهش مستقلی نبوده است؛ لذا بنابر اهمّیّت «التصوف(یف
 رسد.موضوع، تحقیق در این زمینه، ضروری به نظر می

 
 «:فالتصواللمع فی»اسامی و صفات الهی در 

 اهلل

ها و صفات ترین نام خداوند دانست که جمیع ناماهلل را باید اصلی
ترین و الهی در آن گرد آمده است. در واقع باید این نام را کامل

واژه همراه با مشتقاتی که دارد،  فراگیرترین به حساب آورد. این
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بار در قرآن آمده است. اهلل یعنی ذاتی که مستجمع جمیع  2841»
کماالت و خیرات است، زیرا صرف جمال و محض  اسماء و صفات

توان به آیۀ قرآن در این باره می«. خیر است. کلمۀ اهلل، عربی است
و لَئن سألتَهم مَن خَلَق السّماوات و األرضَ » فرماید:استناد کرد که می

ها اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان»( یعنی 38)زمر:  «لَیَقولنَّ اهلل
با نظرداشت این آیه «. زمین را آفریده است، خواهند گفت: اهلل و

یشه شود و رتوان چنین گفت که اهلل مربوط به فرهنگ عربی میمی
 در باورهای خداشناسانۀ مردمان حجاز دارد. 

نده تأکید شده است. نویسدر اللمع فی التصوف، بر ویژه بودن اسم اهلل 
ها و اوصاف الهی را ازآنِ ای از نامتواند شمهباور دارد که آدمی می

تواند متخلق به اسم اهلل شود. او این اسم را خود کند، ولی هرگز نمی
داند، نه آنکه بدان منتسب و شناخته صرفاً جهت دلبستگی خلق می

خلق شد، جز اهلل و توان متهای خدا میبه هر نامی از اسم»شوند: 
الرحمن؛ چون که یکی از این دو برای دلبستگی خلق است نه تخلق 

 (8«. )بدان
از دید سراج، اهلل همان اسم اعظم خداوند است. نامی که همۀ معانی 
الهی و معنوی در آن گرد آمده و جمیع اسماء است. او به نقش هر 

با برداشته شدن  دارد کهپردازد و بیان میهای اهلل میکدام از حرف
ماند که به معنی برای خداوند است. در واقع، این باقی می« هلل»الف، 

نام تنها برای شناساندن باری تعالی به مخاطبان است و در این امر، 
ماند که می« له»از آن حذف شود، « ل»شود. اگر انحصار دیده می
ماند که باقی می« ه»دوم، حرف « ل»دهد. با حذف برای او معنا می

به ادعای سراج، همۀ رازهای مگو و اسرار غیبی در آن نهفته شده 
است. این ویژگی صرفاً برای اسم اهلل قابل تصور است و در ارتباط با 

معنا شدن دیگر اسامی، حذف و نادیده گرفتن یک حرف باعث بی
گفته شده که اسم اعظم خدا اهلل است؛ چون که »شود: آن حرف می
ماند. اگر الزم از آن ن برداشته شود، هلل )برای خدا( میاگر الف از آ

ماند و اشاره در حال خود باقی است و اگر )برای او( می« له»برود، 
ماند و همۀ رازها در می« هاء»الم دیگر از آن برداشته شود، فقط 

است، اما دیگر « هو»همان « هاء»است؛ چون که معنای « هاء»همین 
رود حرفشان را برداریم، معنایشان از بین می اسماء خدا را اگر یک

-ای را هم برنمیماند و معنای جملهو جایی برای اشاره به حق نمی

 «.بنامیم« اهلل»تابد. به همین دلیل، روا نیست که جز خدا را 
 حفیظ

فُ رَبيی لِفَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیْکُمْ وَیَسْتَخْ» یۀدر آ
: )هود« قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَیْئًا إِنَّ رَبيی عَلَى کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظٌ

 خود که ۀفیمن به وظ د،یبگردان یپس اگر شما رو» ی( به معن57
من  یکردم و خدا امیابالغ رسالت )و اتمام حجت( بر شماست، ق

 دینتوان یضرر چیشما خواهد کرد و به او ه نیرا جانش گرید یقوم
ا تنه امبری، پ«نگهبان است زیکه پروردگار من بر هر چ دیرسان
 انی. در آخر بداندیخداوند به بندگانش م امیخود را ابالغ پ ۀفیوظ

افراد  یاز کارها یاست و به خوب زیخداوند نگاهبان همه چ شود،یم
افعال و احوال شما در علم : »آمده است هیآ نیا ۀدارد. دربار یآگاه

شود. یا ذات سبحانى الهى محفوظ و مجازات آنها از او فوت نمى
حافظ و نگهبان است مرا از ضرر شما، پس ممکن نیست که اذیتى 

 «.به من رسانید

ابونصر سراج باور دارد که خداوند از هر چیزی مراقبت و نگاهبانی 
 آورد، از سوی نگهبانین میکند. همچنین، سخنانی که افراد بر زبامی

شیخ گفت: »شود: که خداوند گمارده است، بررسی و سنجیده می
مراقبت حالی شریف است. خداوند فرموده: خدا مراقب و نگهبان 

شود، مگر اینکه همراه آن هر چیزی است. و نیز، سخنی گفته نمی
ها و رازهای شما و نگهبانی جدی است. و گفت: خداوند پوشیده

ا هداند. مانند این گفتهکنید، میسازید و آشکار میرا نهان میآنچه 
 (8«. )در قرآن بسیار است

 
 مَلِک و مالک

است  دآورندهیخالق و پد رایدارد، ز تیمالک زیخداوند بر همه چ
 دیرا با تیمالک نیندارد. ا ایحق و شاخصه نیچن یگریو کس د

با  تیمالک نیا انیم یوجه شباهت چیه دیدانست و نبا یذات یصفت
 هستند: گرید ایهر کدام از گونه رایبرقرار کرد، ز یآدم تیمالک

 تیالکبا م یگونه مشابهت چیاست که ه یذات یخداوند صفت تیمالک»
 یعوالم به طور مساو ۀآن ذات مقدس به هم رایندارد؛ ز انیآدم

وجه تفاوت کند  چیاز موجودات به ه یاست، بدون آنکه با موجود
باشد از عوالم  ترکیو نزد ترطیو مجردات مح بیالم غبه عو ای
 «.و فقراست تیصورت، مستلزم محدود نیدر ا رایز گر؛ید

ابونصر سراج باور دارد که هرچه در زمین و آسمان وجود دارد، 
گوید تو برای رو، به پیامبر خود میبرای خداوند است. از این

ای تا آنها را به راه درست هدایت راهنمایی مردم برانگیخته شده
 کنی. خدایی که مالکیت کامل نسبت به همۀ عالم هستی دارد:  

فرماید: بگو ای مردمان من شیخ گفت: خداوند به فرستادۀ خود می»
یابیم که فرستادۀ خدا به سوی همگی شما هستم. از این قول درمی

رماید: فوند میپیامبر برای تمام مردم برانگیخته شده است و بعد خدا
، کنیبه راستی که ای پیامبر تو به راه راست مردمان را هدایت می

راه خداوندی که هرچه در آسمان و زمین است، ازوست. خداوند، 
«. کنداش را به راه راست هدایت میخود گواه آن است که فرستاده

(8) 
 

 حی و محی و بقا

( به 2؛ آل عمران: 255)بقره: « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» یۀدر آ
زنده و قائم به ذات  ست،ین یمعبود چیکه جز او ه کتای یخدا» یمعن

، خداوند «مخلوقات[ است ۀهم ۀ]و مدبر و برپا دارنده و نگهدارند
 اتیبا ح او ودن. البته، زنده بکندیم فیخود را با صفت زنده توص

بوده  شهیدارد. او هم یماهو یتفاوت عتیموجودات و عناصر طب
اسم  نیخود را با ا رو،نی(. از ایخواهد بود )ابد شهی( و همی)ازل

به معناى کسى است  «یح»اسم . »کندیم یبه مخاطبان معرف یحسن
که حیاتى ثابت داشته باشد. چون این کلمه صفت مشبه است و مانند 

 (9«. )مشبه، داللت بر دوام و ثبات دارد اتسایر صف
ابونصر سراج باور دارد که تنها خداوند پابرجاست و هستی همۀ 
مخلوقات را بقایی نیست. در واقع، حیات همۀ آنها محدود و دارای 

و جز به خدا »زمان معیّنی است، ولی خداوند همیشه بوده و هست: 
خدا نیز با خدا فنا شده  بر پا نیست و با خدا از همه چیز بریده و از
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 493... مطالعۀ) صوفیه منثور متون در خداوند صفات تحلیل 
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( در واقع، او خداوند را باقی و هر چیزی غیر از حق تعالی 8«. )است
 داند.را فانی می

 
 خالق

تواند ادعا کند که خداوند همه چیز را آفریده است. کسی نمی
ای را برای نخستین بار ابداع و خلق کرده است. در نتیجه، این پدیده

. با تدبر و تدقیق در مخلوقات الهی صفت تنها شایستۀ خداوند است
از »توان به ابعاد جدیدی از ذات باری تعالی و حقانیت او پی برد. می

-پدیده شود و با تأمل بیشتر درمخلوقات به وجود خالق پی برده می

رو که کیفیت خالق مجهول است و به علت نفی تشبیه ها، از این
داد، بر حیرت انسان مصنوعات را به صانع نسبت  توان صفاتنمی

مستقیم قلبی یا فطری  شود. اینجاست که به شناختافزوده می
 (10«. )شودخداوند نیاز می

قل پذیر نیست؛ زیرا عالبته که اندیشیدن دربارۀ ذات حق تعالی امکان
های الزم برخوردار نیست و یارای درک ذات حق آدمی از ظرفیت

ا هیق تفکر در مخلوقات و آفریدهتواند از طررا ندارد. با این حال، می
ای از وجود باری تعالی پی ببرد. هر اندازه ذهن و وجود آدمی به شمه

رسد. در محدود است، به همان اندازه، خداوند نامحدود به نظر می
کنند نمی ها کنه ذاتش را درکعقل»فرماید: می )ع(این باره امام علی

سازند؛ زیرا صانع ور نمیها اصل وجودش را مستها و پوششو پرده
فرق دارد و محدودکننده و محدودشونده و  و مصنوع با هم

 البالغه: خطبۀ)نهج«. پروردگار و پرورده شده با هم متفاوت هستند
52) 

-با وجود اینکه همۀ مخلوقات ازآنِ خداوند هستند، ولی نباید این

داوند خ ها درگونه پنداشت که عین معانی و مفاهیم مرتبط با آفریده
شود. باید این را نفی کرد و تمایزی اساسی بین خالق و هم دیده می

مخلوق قرار داد. در علم کالم شیعی در این باره توضیحاتی آمده 
پس مفاهیم و معانی که »به معنی « فمعانی الخلق عنه منفیه»است: 

 «.شوددر مخلوقات وجود دارد، از خداوند نهی می
که خداوند چیزها را از ناچیز خلق کرده ابونصر سراج باور دارد 

است. این امر نشان از کیفیت دشوار آفرینش و البته، اهمیت کار 
خداوند دارد. او خداوندی است که در زمان پدیدآوری عالم هستی، 
هرگز از الگوی قبلی پیروی نکرده و کار او را باید بکر و مبدعانه 

اند و سان خلق نشدهدانست. هیچ چیز در ساختار آفرینش الهی یک
 هر مخلوق برای امری پدید آمده است: 

چیزها را از ناچیز آفرید و نه چیزی را در آفرینش خویش پیروی »
نمود و نه چیزی را همسان آن ساخت. هر صانعی برای آفرینش 

رسد، حال چیزی به کار گیرد و هر عالِمی پس از نادانی به علم می
د در خداون«. آنکه نادان بوده باشدیآنکه آفریدگار هستی داناست، ب

ها نیرو و قوّت قرار داده است. او هر چیزی را که همۀ آفریده
توان تصور کرد که دهد. هرگز نمیبخواهد در امر خلقت انجام می

ای بتواند در برابر خالق خود ایستادگی نشان دهد. این آفریده
ند؛ زیرا از این توانند نیروی باری تعالی را کاهش دهمخلوقات نمی

 قابلیت و ظرفیت برخوردار نیستند:
خدایا نیرو، نیروی تو و بخشش، بخشش توست. توراست که در »

ها حول و قوّت هست و فعالی هستی که هرچه بخواهی، همۀ آفریده

ها در برابر تو بایستند، در حالی که آنها کنی ... چه سان آفریدهمی
-هش دهند، در حالی که تو آفریدهرا پدید ساختی و یا نیرویت را کا

ای آنها را. و چگونه آفریدۀ تو نباشند که تو آنها را پدید آوردی و 
هایت را جز تو کسی ها داری و آفریدهخلق کردی، تو بر خود نشانه

 «. نیافریده است
 رحیم

از دید ابونصر سراج، یکی از معانی امید این است که بنده در رحمت 
مند باشد. در این زمینه عارفانی چون ذوالنون انگیزهالهی امیدوار و 

کردند که رحیم بودن او بر ابعاد خطاب به باری تعالی بیان می
 افزود:ها میامیدواری بنده

امید سه گونه است: امید در خدا. امید در سعۀ رحمت خدا. امید »
-در پاداش خدا. امید در پاداش حق و امید در سعۀ رحمت او، بنده

ها دل اند و بدانهای خدا را شنیدهی خواهنده را سزاست که منتها
اند که کرم و فضل وجود از صفات خداوند هستند اند و دانستهبسته

گفت: خدایا کرد و می... ذوالنون مصری حکایت شده که دعا می
های خودمان و بخشد تا طاعتسعۀ رحمت تو ما را بیشتر امید می

ما های توست ... او تو بیش از ترسمان از عقوبتاعتماد بر ما و به عف
ای است که غرق امید است و جز خدا از خدا، امیدوار در خدا، بنده

امیدی ندارد. چنان که شبلی را از امید پرسیدند. گفت: امید آن است 
که پیوسته از خدا بخواهی که جز خودش تو را به دیگری امیدوار 

ی که اسیر بودم روزی زنی را دیدم نسازد. ذوالنون گفت: در روزگار
به من گفت: تو کیستی؟ گفتم: مردی غریب. زن گفت: آیا وقتی خدا 

 «. کنی؟هست اندوه غربت را حس می
 

 رؤوف
از دید مؤلف اللمع فی التصوف، نزدیک شدن بنده به خداوند و 

های باری تعالی از جمله ها و موهبتبرخوردار بودن از نعمت
بودن خالق در حق مخلوق است. او خدایی است های رئوف مصداق
شود تا دارد و ولی و کفیل او میهای خود را از بال دور میکه بنده

دردهای خود را درمان بخشد. اگرچه بر وجه قهاریت باری تعالی 
تأکید شده است، ولی باید بر این جنبه از صفات حضرت حق تأکید 

 شود: های امید در آدمی پدیدار شود تا بارقه
خداوند تو را برتر و گرامی بدارد و به عطای خویش به خود »

ها چندان نصیبت سازد که خشنود گردی نزدیک سازد و از نعمت
و از بالها دورت دارد که درمان یابی و خود در امور بایسته، ولی و 
کافی تو شود. اوست توانای مهربان به هر کسی که بدو پناهد و 

بریم از خودمان و از هر ست. به او پناه میپشتوانۀ هر پناهنده ا
 «. ایبلیه

 
 رزاق

رازقیت باری تعالی را باید یکی از صفات ثبوتی به شمار آورد؛ 
 کنیمآوریم و بیان میها را در نظر میچراکه وقتی خداوند و آفریده

که حق تعالی زمینۀ آفرینش و حیات و زیست موجودات را پدیدار 
ر، یابد. به بیان دیگکند و انتزاع مینا پیدا میسازد، این صفت معمی

تا از خدا فعلی به نام خالقیت و رزق صادر نشود، او را خالق و »
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توان خواند. هرچند بر خلقت و رزق قدرت ذاتی رازق بالفعل نمی
 (11. )دارد

هایی که در قرآن ذکر شده، خداوند، تنها رازق و بر پایۀ آموزه
اهللُ الذی »( و یا: 54)ذاریات: «. اِنَّ اهللَ هُوَ الرّزاقُ»دهنده است: روزی

های دیگر، ( اگر در شماری از آیه40)روم: «. خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ
رازقیت به موجود دیگری منسوب شده است، باید آن را مظهریت 
الهی آن موجودات در این صفت و ویژگی خدایی به شمار آورد و 

( در 5)نساء: «.  وَ ارزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ»آن:  نه شریک بودن در
دهنده و مسئول روزی همۀ مجموع، خداوند برترین و بهترین روزی

وَ ما مِنْ دابَّهٍ »( یا: 11)جمعه: «. وَ اهللُ خَیرُ الرّازِقینَ»موجودات است: 
 (6)هود: «. فِی االَرْضِ اِالّ عَلَی اهللِ رِزْقُها

دهندۀ همۀ هستی است. معاذ در رویکردی روزی خداوند رزاق و
خوار مورد نظر دارد که روزی موظف است تا روزیجالب بیان می

را بیابد و برای او عیان شود. پس، روزی هر فرد آشکار و مشخص 
ل رو، کسانی که قباست و نباید به حقوق دیگران تجاوز کرد. از این
-ستند، شکست مییا بعد از زمان مشخص، در جستجوی روزی ه

یحیی بن معاذ گفت: وجود رزق »برند: خورند و راه به جایی نمی
ای است بر اینکه رزق مأمور آنکه آن را بجوید، نشانهبرای بنده بی

است که روزی خوار را بجوید. دیگری گفته است: اگر رزق را پیش 
یابم. تنها در وقت خود آن اگر بجویم به یا پس از وقتش بجویم، نمی

آورم. از یعقوب حکایت شده است که گفت: مردمان در دست می
اند علت روزی پرستاری سبب رزق احتالف دارند. گروهی هم گفته

هاست. گروهی دیگر تقوا را سبب و هنایت خداست، این گفتۀ قدری
دار اند که: هرکه خویشتنرزق دانسته و به ظاهر قرآن چنگ زده

اش ید و از جایی که نپندارد، روزینماباشد، خدا رهایی را بدو می
 «.بخشیدمی

ها را در علت رزق را باید در آفرینش جست. خداوندی که آفریده
وجود آورد، برای تأمین خوراک آنها روزی مقرری را تعیین نمود. 
در این رابطه هیچ تفاوتی بین مؤمن و کافر و انسان و حیوان و ... 

 اهمیت پیدا کرده است: نیست و رزاقیت باری تعالی در اینجا
سبب رزق خود آفرینش است. به گفتۀ خداوند که: شما را آفرید »

و سپس روزی داد، یعنی همه را چه مؤمن و چه کافر. بایزید گفت: 
مردی از مریدان را پیش عالمی ستودم. عالم گفت: معاش او از 
کجاست؟ گفتم: در خالقش تردید ندارم تا از او رازقش را بپرسم، 

 «.م شرمگین گشت و خاموش ماندعال
 
 میعس

خداوند دارای شنوایی ازلی است و این ویژگی از نوع قدیم به حساب 
شنود و خللی در این ویزگی به وجود آید. او همیشه شنیده و میمی

 15بسیار شنونده است که  سمیع هم به معنای همیشه و»آید. نمی
 «. بار در قرآن کریم ذکر شده است

نه همتا و یگاسراج باور دارد که تنها اهلل متعال را باید بیابونصر 
دانست. او خدایی است که شنواست و در این صفت، همانندی ندارد. 
در واقع، مؤلف اللمع فی التصوف سعی کرده است از طریق این صفت، 

 و بداند که خدایی»یکتایی و توحید باری تعالی را بازنمایی کند: 

. «همتا که همانندی ندارد و شنوا و بینا نیستاست یگانه، پاک، بی
(8) 

 کند و به قرآنیشدن عثمان اشاره میابونصر سراج به ماجرای کشته
که در دست داشت. در این حادثه، زمانی که قرآن را از دست او 

شوند که در آن بر صفت شنوایی ای میکنند، متوحه آیهخارج می
ابونصر از این طریق سعی کرده  حق تعالی تأکید شده است. در واقع،

است به مقام واال و شخصیت معنوی عثمان اشاره کند و بیان بدارد 
که این خلیفه همۀ امور را به خداوندی واگذار کرده بود که شنوایی 

 دانا بوده و از همه چیز خبر داشته است:  
اند: روزی که ]عثمان خلیفه[ در هجوم خشمناکان قرار نیز گفته»

نزدیک به مرگ شد، از جایش تکان نخورد و هیچ کس  گرفت و
را فرمان پیکار نداد و مصحف را از دست فرو نگذاشت تا کشته 
شد و خونش بر مصحف ریخت و کتاب را رنگین ساخت و خون 
در دست بر آیۀ: خداوند بسنده است تو را از بدی آنها و او شنوای 

 . «یع و واالستداناست، فروریخت. این آرامش و تمکین حالتی رف
 شهید

شود که حاضرالقلب باشد. او از دید سراج، شهید به کسی گفته می
خداوند را شاهد و بیننده دانسته و گفته است که خداوند شاهد 

شیخ گفت: خداوند فرموده است: »است و مشهود، عالم هستی است: 
در این قرآن یادکرد کسی است که دل دارد و یا گوش فرا دارد و 

باشد. شهید یعنی حاضر القلب و نیز گفت: شاهد و مشهود یا شهید 
شده. ابوبکر واسطی گفت: شاهد خداست و مشهود بیننده و دیده

هستی است. سمت ناپیدای آن و بخش پیدای آن. ابوسعید خراز 
رنگ گفت: هر کس به دل خدا را بیند همه چیز در نگاهش بی

نماید و در دا ناچیز میگردد و در برابر عظمت خشود و تباه میمی
 «. مانددلش جز خدای نمی

دهد که حق تعالی جنید دلیل شاهد بودن خداوند را چنین توضیح می
گذرد، نسبت به همۀ آنچه در دل و جان و ظاهر و باطن افراد می

چنید را »داند: آگاهی و احاطه دارد و همۀ آنها را با جزئیات می
یند؟ گفت: خداوند شاهد ضمیر پرسیدند که چرا شاهد را شاهد گو

و رازهای توست و از تمامی آنها آگاه است و بینای جمال خویش 
دا نگرد، علم خای بدو میهاست. آنگه که بینندهدر آفریدگان و بنده

 «. شودرا گواه می
 

 صمد
خداوند صمد است و هرگز از کسی زاییده نشده و هیچ کس هم از 

توان نقدی مستقیم و این مقوله را میخداوند در وجود نیامده است. 
آشکار بر باورهای مسیحیان دانست. مؤلف اللمع فی التصوف هم در 

زاید و نه زاده ای که نه میاوست یگانه»دارد: این راستا بیان می
های دیگر را نفی شود و مخالفان و یاوران و همانندان و همۀ بتمی

 «.نماید
-معنای صمد به طور کامل امکان سراج باور دارد که آگاه شدن از

تواند ابعاد پذیر نیست؛ زیرا علم و دانش بشری ناقص است و نمی
گوناگون این مفهوم و البته مفاهیم الهی دیگر را درک و تحلیل کند: 

-توان شناخت و دریافت. خداوند خود میمعنای صمدیت را نمی»

 «.توان احاطه یافتفرماید: به خداوند با علم نمی
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 م و عالمعلی

وید گمؤلف اللمع فی التصوف هم به علم الهی اشاره کرده است. او می
های کسانی را که خداوند بر دل و درون مردم آگاهی دارد و دل

های نفس اماره و گناه و بزه دور بخواهد به واسطۀ علمش از وسوسه
 دارد: و مصون نگاه می

داوند بر تمامی مراقبت بنده آن است که بداند و یقین کند که خ»
های مذموم که دل و درونش آگاه است. پس دل را از همۀ وسوسه

 «. دارند، نگه دارداو را از خدا دور می
خداوند برای همۀ مردم شقاوت و سعادت را رقم زده است و این 

حد و حصر باری تعالی است. البته که اقدام به دلیل علم و آگاهی بی
هم پی ببرد و در درک و تحلیل آن تواند به این مذهن آدمی نمی
 کند. در نتیجه، باید به درکاه خداوند ناالن بود:ضعیف عمل می

بیمناکی که راهی برای روشن شدن کامل آن نیست و هیچ یک از »
آفریدگان درست از آن آگاهی ندارد و دانستن آن، علم خاتمۀ اعمال 

سعادت  است که خداوند برای همه در علم غیب خویش از شقاوت و
پاشد و خردها ها از هم میرقم زده است. در اینجاست که بنیاد دل

آوری به گردد و جز رویها خاموش میشود و علوم و فهمتیره می
 «. ماندای نمیخدا به صدق تمام و نیازمندی و زاری همیشگی، چاره

 
 لیو

خداوند هستند که  هاینام یو اول یمول اء،یاول ،یول»محقق،  دیاز د
 اوریدوست و بزرگ و  یبه معنا ی... ول اندشهیر کیاز  یهمگ
أن ش یبزرگ رود،یکه در ارتباط با خداوند به کار م یو زمان« است

 .دهدیحضرت را نشان م ۀو مرتب
دارد که خداوند ولی و قادر است و مؤلف اللمع فی التصوف بیان می

تواند در دل آدمی باری تعالی میتواند هر کاری را انجام دهد. می
ها نمودار سازد. او عشق را به جریان بیندازد و یاد خود را در دل

خدای چنان نگاهت »برترین همدم است و بر همه چیز تسلط دارد: 
داشت و در دلت عشق پاک را اندازد و دارد که متقیان را نگاه می

ه تو آرد و با یاد ارجمند خویش به خویشت دارد و همیشه روی ب
 «. تو را همدم خود دارد. اوست ولی و قادر

 
 ادر و مقتدر و قدیرق

قدیر در زمرۀ صفات الهی است. گاهی مفاهیم علم، قدرت، حیات و 
... از صفات خداوند و مفاهیم عالم، علیم، قدر، حی و ... از اسماء 

 44قادر به معنای خیلی تواناست که »شود. باری تعالی محسوب می
در قرآن کریم آمده است. مقتدر نیز به معنای بسیار تواناست بار 

در قرآن از آن یاد شده است. از همین ریشه کلمۀ قدیر  که یک بار
نیز در قرآن آمده ... است. قادر و مقتدر که اسم و صفت ازبرای 

چیزی که بخواهد و  خداوند است، نفی عجز از اوست دربارۀ هر
ی به قدرت مطلقه غیر از خداوند اراده کند و محال است موجود

 «. باشد
در اللمع فی التصوف اشاره شده است که خداوند عاملی اصلی و 

آوری عارفان و صوفیان است. به خواست اوست بنیادی برای گردهم
-شوند و به انجام مناسک عبادی مشغول میکه آنها با هم جمع می

که در یک جا دید ابوعلی رودباری هر گاه فقیران را می»شوند: 

خواند: خداست که بر گردآوری آنها اند، این آیه را میجمع شده
 «.تواناست، اگر بخواهد

وانند تخداوند شایسته بر انجام کارهایی است که کسان دیگری نمی
انجام دهند. خداوندی که نگاهبان آدمی در برابر نفس است. 

کند و  شود که این پیوند تداوم پیداشکرگزاری آدمی باعث می
اش را در تنهایی خداوند آدمی را مورد عنایت خود قرار دهد و بنده

ها را به مردم بخشیده رها نکند. او خدایی است که بهترین بخشیدنی
ای در این کار دارد و ها دور کرده است. او توانایی ویژهو از زشتی

 کس دیگری قادر به انجام آن نیست:  
ز نفست باشد و با شکرگویی تو، تو را خدا با یاد خود نگهبان تو ا»

از خودت بازدارد و با روی آوردن به تو تنهایت نگذارد و بهترین 
ها دورت سازد. اوست توانا و ها را به تو بخشد و از زشتیبخشنده

 «. شایسته بر این کار
تواند قدرت باری تعالی را کاهش دهد و از دید سراج، کسی نمی

که هیچ فردی قادر نیست خداوند را  ای استقدرت او به گونه
نسبت به کاری وادار کند یا برای انجام کاری اجبار نماید. پس او 

 کامالً مقتدر است و این اقتدار با چیزی قابل قیاس نیست:
دارد و هیچ کس توان کاستن هیچ چیز تو را از چیز دیگر بازنمی»

کار تو را  قدرت تو را ندارد. هیچ مکانی از تو خالی نیست و هیچ
 .«دارداز کار دیگر بازنمی

 
 وکیل

گوید که توکل مقامی شریف است مؤلف اللمع فی التصوف چنین می
و خداوند به بندگان خود گفته است که توکل پیشه کنند. در واقع، 
توکل با مفهوم ایمان پیوندی عمیق خورده و ارتباطی مستقیم دارد. 

امر برای او کافی به نظر کند، همین کسی که به خداوند توکل می
 رسد: می

شیخ گفت: توکل مقام شریفی است و خداوند دستور به توکل داده »
و آن را مقرون به ایمان ساخته است که فرموده: بر خدا توکل کنید 
اگر شما مؤمن هستید. و نیز گفته است: باید متوکالن بر خدا توکل 

کل نمایند. توکل کنند. و در جای دیگر، مؤمنان باید بر خدای تو
متوکالن را از توکل مؤمنان فراتر شمرده و سپس، توکل خاصان را 
به میان آورده و فرموده است: هر کس بر خدای توکل کند، خدای 
او را بسنده است. یعنی خدا آنان را به کسی جز خود وانخواهد 

که به سرور پیامبران و پیشوای متوکالن گفت: بر گذاشت. چنان
ای که هرگز نمیرد توکل کن و توکل نما بر عزیز هخداوند زند

 «. نگردخیزی، میمهربانی که تو را آنگاه که برمی
اهل توکل سه گروه هستند و توکل شامل سه نوع است که به توکل 

شود. توکل به قدری معنا الخاص مربوط میمؤمنان، خاصان و خاص
-ها نمیآفریدهو مفهوم عمیقی دارد که هیچ یک از موجودات و 

توانند آن را به خوبی ادا کنند. دلیل آن هم این است که غیر از 
 خداوند، کسی از معنای حقیقی و راستین آن آگاه نیست:

. توکل مؤمنان. شرط آن 1متوکالن سه گروهند و توکل سه گونه: »
را ابوتراب نخشبی چنین گفته است: توکل واداشتن بدن به بندگی، 

. توکل 2رسانی خداست ... داوندی و اعتماد به روزیتعلق داشتن به خ
خاصان. همان است که ابوالعباس بن عطا گفته: هر کس بر خدا 
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توکل کند برای امری جز خدا، پس بر خدا توکل نکرده است. باید 
بر خدا، با خدا و برای خدا توکل کند تا متوکل راستین باشد. یا 

ا هفس هنگام رفتن لذتچنان که ابوبعقوب نهرجوری گفت: مرگ ن
. توکل خاص الخاص. چنان 3و بردین از اسباب دنیا و آخرت ... 

تی. و ای و نیساست که شبلی گفته: برای خدای باشی چنان که نبوده
حداوند برای او باشد چنان که بوده است و خواهد بود و چنان که 

واند تها نمیاند معنای درست توکل را هیچ یک از آفریدهبرخی گفته
 «. که بر پا دارد؛ چون که کمال و معنای حقیقی تنها از آنِ خداست

 
 کریم

ابونصر سراج باور دارد که خداوند برترین کریمان است و بسیار 
بخشنده و اهل احسان بوده و رأفت و مهربانی و دستگیری او، مانندی 

داند که سخت به ای خاشغ و فروتن میندارد. ابونصر خود را بنده
های حق تعالی با مشکالتی الهی نیاز دارد و بدون دستگیری کرم

عدیده مواجه خواهد شد. او سالکی است که اندازۀ نیازهای خودش، 
رو، از به درگاه خداوند روی آورده و اظهار نیاز کرده است. از این

 حق تعالی انتظار دارد این بنده را مشمول کریمی خود گرداند:  
خواهم به جود و مجدت ای ونده، از تو میخدایا! ای بهترین شن»

ترین و به احسان ات ای بخشندهاالکرمین و به لطف و مهربانیاکرم
خواهم خواهش مردی دهم و میترین سوگند میو رأفتت ای کریم

خاضع و خاشع و خوار و متواضع و درمانده را که سخت به تو 
ر چه او به قدنیازمند است، بپذیری که فاقۀ او شدت گرفته است؛ 

 «. ضرورت حاجت خود را به نزد تو آورده است
 

 احد و واحد )توحید(

از دید سراج، معنای واقعی توحید این است که بنده بداند قدرت حق 
در همۀ امور به صورت آشکار و نهان وجود دارد. این قدرت را با 

توان درآمیخت. او خدایی است که علت و دلیل همه چیز چیزی نمی
و برای خلقت خود، نیاز به آوردن دلیلی ندارد. او تنها گردانندۀ است 

زمین و آسمان است و هرچه در اندیشۀ آدمی دربارۀ خداوند وجود 
ای دیگر است. در واقع، منظور این است داشته باشد، خداوند به گونه

 شود:  که خداوند در قالب اندیشه محدود و محصور نمی
یدم که گفت: مردی پیش روی ذوالنون از یوسف بن حسین رازی شن»

ایستاد و پرسید راز توحید را برایم بازگوی. ذوالنون گفت: توحید 
آمیختگی و آن است که بدانی قدرت حق در همه چیز است بی

آفرینش او علت همه چیز است و علتی برای شیوۀ آفریدن او نیست 
چه در ای جز او نیست و هرها و زمین گردانندهو در همۀ آسمان

 «. پندارت درآید، خداوند چیزی دگر است و چیزهای دیگر.
. داندانسان موحد کسی است که توحید را صرفاً ویژۀ حق تعالی می

خداوند را باید کمال احدیت دانست. خدایی که یگانه است. جنید 
گوید که هرگاه بنده شبیه به در ارتباط با توحید خاص چنین می

های خود را به هیچ جوییاشد و همۀ چارهای نزد حق تعالی بسایه
انگارد، مردمان را از یاد ببرد و صرفاً خدای تعالی را به حساب 
آورد، به توحید حقیقی و خاص احاطه پیدا کرده است. این توحید 

 گیرد:   شود و گروه محدودی را دربر می-ها نمیشامل همۀ بنده

و کمال احدیت را موحد، حقیقت وحدانیت را فقط ویژۀ او داند »
... باز از جنید دربارۀ  نیز ازو شناسد و بداند که فقط اوست یگانه

وی ای پیش رتوحید خاص پرسیده شد. گفت: این است که بنده سایه
های امواج دریای توحید حق باشد و انواع تدبیرهای خود را در کوهه

رد و او فانی سازد و خود را فراموش نماید و مردمان را از یاد بب
حقایق وجود یگانۀ خدا را در قرب خالصانه بدو با فراموشی جسم 

ای و حس خود بپذیرد و بداند که خدای تمامی کارهای چنین بنده
 «. داردرا بر پای می

 منداراده

متکلمان شیعی باور دارند که ارادۀ خدا علم او نسبت به افعال خویش 
وف در این باره بیان ( مؤلف اللمع فی التص13، 12و بندگان است. )

دارد که از دید عارفان، انسان بابصیرت کسی است که بداند همه می
-چیز در ید فرمان و ارادۀ الهی قرار دارد و آدمی به هیچ روی نمی

ای برای خود متصور باشد و بر اساس آن به هدایت فردی تواند اراده
 ق اهللبپردازد. پس اگر شخصی چون پیامبر اسالم به راهنمایی خل

پردازد به این دلیل است که اراده و خواست الهی در میان بوده می
است. این را باید همان بصیرت واقعی به حساب آورد. از دید سراج، 
آدمی هیچ نقشی در سود و زیان امور ندارد و همه چیز به دست 

ای را تواند بندهخورد. تنها خداوند است که میباری تعالی رقم می
ا زیان نزدیک کند. همچنین، از دید مؤلف، تنها کسانی به به سود ی

 رسند که پیرو و فرمانبردار خداوند باشند: منظور و نیت خود می
فرماید: ای پیامبر، بگو این راه من است، به سوی خدا خداوند می»

خوانم با بصیرت. من و هر که پیرو من است و خداوند را پاکیزه می
یز نیستم. ابوبکر واسطی گفت: منظور از به دانم و از مشرکان نمی

بینم و آنها را با خوانم با بصیرت، آن است که خود را نمیخدا می
دارم. معنای دیگر بابصیرت این است گواهان خود به پذیرش وامی

-ای در هدایت آفریدهکه باورمندم که همه چیز از من نیست تا بهره

نه در سود و نه در زیان، ما ها بخواهم. و معنای دیگر این است که 
من »دستی نداریم جز اینکه خدا آنها را به ما نزدیک سازد. و معنای 

، آن است که هیچ کس به هیچ مراد خود «و هر که پیرو من است
 «.رسد، مگر اینکه خدا بخواهدنمی

تواند آدمی را به اوج عزت تا ذلت برساند. او همان است خداوند می
های خود، بندگانش رهاند و با دهشآدمی را از بال میکه با یاد خود، 

اش، مخلوقاتش را زنده رسانیبخشد و با صفت روزیرا رهایی می
دارد. او همان است که ریسمان هدایت آدمی را در دست نگاه می

-کند، میخواهد و اراده میدارد و او را به سمت و سویی که می

ان در برابر ارادۀ الهی تسلیم کشاند. پس طبق باور سراج، همۀ بندگ
 هستند و هیچ قدرتی در تعیین سرنوشت خود ندارند:

های خداوند با یاد خویش تو را از نفس برهاناد و با نمایش نعمت»
خویش از خودستایی نجات بخشد و از علم آنچه را در فعل توست، 

ات سازد تا ریسمان هدایت گردنت را بگیرد و در بهترین روزی
 «.بنشاندتجایگاه 

 
 منزه

 توانها پاک و منزه است و نمیخداوند از همۀ نقایص و جمیع پلشتی
در این اصل، تردیدی روا داشت. سراج با نگرشی متواضعانه بیان 
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گونه که شایسته و توان به خوبی و اندارد که آدمی هرگز نمیمی
بایسته است، خداوند را عبادت کند. پاکی مخصوص و ویژۀ خداوند 

ای ندارد، جز همان چیزهایی که ت و آدمی هیچ دانش و آگاهیاس
تو پاکی خداوندا! خداوندا چنان »باری تعالی به وی اموخته است: 

ی گویند: پاککه شایستۀ تو بود، تو را عبادت نکردیم. و نیز می
 «. توراست خدایا، ما علمی نداریم جز آنچه تو به ما آموختی

شمارد و مفهومی را که ی خداوند برمیهای متعددی را براسراج نام
-دهد. مثالً بیان میدر هر کدام مستتر شده است، به خوبی شرح می

دارد که در اهلل، هیبت و کبریا نهفته شده و در رحمن، محبت و 
شود و ... در آخر به این اش دیده میمودت خداوند نسبت به بنده

ارای معنا خلق کرده، ها چنین دکند خدایی که این ناممهم اشاره می
 پاک و منزه است: 

–هیبت و کبریا نهفته است و در نام دیگرش  -اهلل–در نام او »

عون و  -رحیم–محبت و مودت او، و در نام دیگرش  -رحمن
ها را معانی جداگانه نصرت او. پس پاک است خدایی که این نام

 «. بخشیده است
 

 رضا
خشنودی است و در اصطالح، رضا در لغت به معنی خشنود شدن و 

سرور دل است به گذاشتن قضا به آنچه پیش آید. و نزد اهل سلوک، 
عبارت است از لذت بردن در بال و در اسرارالفاتحه آمده است: رضا 

( 14خروج است از رضای نفس و به درآمدن است در رضای حق. )
 ،بنابراین، کسی که رضا دارد، از خداوند راضی است و خداوند نیز

 از او رضایت دارد. این موضوع را باید دوسویه دانست.
در ساختار فکری سراج که در اللمع فی التصوف تبلور پیدا کرده 

شود. است، رضا به واسطۀ تن دادن به قضا و خواست الهی حاص می
ها همان رضای الهی است. ترک هرگونه اعتراض در زمان نامالیمات

ز خداوند است. در نگاه سراج، رضا رضا به معنی خشنود بودن بنده ا
ند. کهایش عطا میبه مثابه موخبتی عظیم است که خداوند به بنده

. پیش از آمدن بال از 1رسانند: اهل رضا سه کار مهم را به انجام می
. در زمان بال و ناراحتی، اندوهگین 2کنند خود سلب اختیار می

و بامحبت هستند. اهل  . در زمان بال و گرفتاری، مهربان3شوند. نمی
رضا خلوص نیت دارند. اهل رضا به توکل باور دارند و هرگز به 

کنند. به این اعتبار، آنها هیچ اندوهی در دل خدای تعالی اعتراض نمی
ندارند. اهل رضا اختیار خود را در برابر اختیار خداوند به کنار 

ل رضا تلخی و شود. اهاند. رضا در اثر امیدواری و رجا پیدا مینهاده
 دانند:شیرینی را از جانب خداوند می

شیخ گفت: رضا مقامی شریف است و خدا آن را در قرآن یاد نموده »
اند. و است: خداوند از آنان راضی است و آنان از خداوند راضی

گفت: رضایت خدا برتر از همه است. یعنی رضایت خداوند از 
ان از خداست. رضا در تر از رضایت بندگتر و مهمبندگانش بزرگ

بزرگ خداوند و بهشت دنیاست. رضا آرامش دل بنده در زیر 
های خداست. از جنید معنای رضا پرسیده شد. گفت: رضا فرمان

کنار نهادن اختیار است. قناد را از رضا پرسیدند. گفت: آرامش دل 
با تلخی قضا است. ذوالنون را پرسیدند. گفت: شادی دل با تلخی 

گروهی که رضایت خود از خدا را فدای رضایت خدا مشیت است. 

کنند. برای گفتۀ او که: خداوند از آنان راضی است و از خود می
اند. و برای خویشتن چیزی در این باره اثبات آنان از خداوند راضی

 «. کنند و سختی و درشتی و بخشش و منع یکی استنمی
 
 ناپذیررکد

توان ماهیت و ذات نیست و نمیپذیر از دید سراج، خداوند درک
باری تعالی را با ذهن و عقل ناقص دریافت. این صفت و ویژگی باری 
تعالی باعث شده است تا حتی کسانی که غیب بر قلب و جانشان 
نمودار شده است، قادر به درک ذات حق نیستند و هرگز ادعایی از 

اند سعی کردهیافته تنها اند. این افراد کمالاین دست را مطرح نکرده
 ها اگر همۀبه اثبات صفات الهی بپردازند؛ زیرا طبق باور مسلمان

دریاهای روی زمین جوهر شوند و همۀ درختان روی زمین، قلم 
ونه گتوانند سخنان خداوند را بنویسند. حال که اینشوند باز هم نمی

توان متصور بود آدمی بتواند به ذات و کنه باری است، چگونه می
 پذیر نیست.راه یابد؟! قطعاً این امر امکان تعالی

ها ثابت کرده و غیب در اینجا آن چیزهاست که خدای برای قلب»
هایش و آنچه خود را به و نشان داده است. مثل صفات خدا و اسم

آن وصف کرده است و آنچه از آن خبر رسیده است. و آنان صفات 
ا نکردند، مگر آنچه را اثبات کردند، اما ادعای ادراک نهایت آن ر

قول خدای تعالی شنیده بودند که گفت: و اگر آنچه درخت در زمین 
است، قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری درآیند، نوشتن 
سخنان خدا پایان نپذیرد. و چون وصف کالمش چنین باشد، فهم به 

یابد، پس چگونه حقیقت صفت و رسد و آن را درنمینهایت آن نمی
 «.یابد؟ویت و کنه او را درمیه
 

 اوه
شمارد. های خداوند میرا یکی از نام "اوه"ابونصر در کتاب خود 

این موضوع در آثار دیگر دیده نشده است. او از زبان سهل بن عبداهلل 
ا ر "اوه"گوید که در زمان شکایت از خداوند باید عبارت چنین می

های حق تعالی است! ه نامبه کار برد و بر زبان آورد؛ زیرا از جمل
این نام باعث تزریق نوعی آرامش و سکینت در دل و جان فرد 

نام  "اوخ"رساند. در برابر، شود و او را به ثبات میمضطرب می
 شیطان است و بنده نباید هرگز بر زبان بیاورد:

ت: گفشد، بدو میسهل بن عبداهلل هر گاه یکی از یارانش بیمار می»
شکایت کنی، چنین بگو: اوه؛ چون که اوه یکی از خواهی اگر می

کند و هرگز مگو: اوخ؛ های خداست که دل بیمار را آرام مینام
 «.های شیطان استچون که اوخ از نام

 
 گیرینتیجه

انسان در  یمهم در باب کرامت و ارزشمند اریاز جمله نکات بس
است. پس از مبحث  و صفات الهیمخلوقات، ارتباط او با اسماء  انیم

 یعرفا به شمار م انیدر م یمباحث عرفان نیوجود، که از مهمتر
وجود پروردگار  نهیاز امهات مسائل در زم و صفات الهیرود، اسماء 

و  ثیدارد و برگرفته از احاد میدر قرآن کر شهیمبحث، ر نیاست. ا
 یلها صفاتو متکلمان است. مقوله  لسوفانیعارفان و ف یهابرداشت

برخوردار بوده است که  یتیاسالم از چنان اهم یعرفا شهیر اندد
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

علم جامع  کیآن را به عنوان  ش،یخو قاتیو تحق مالتآنها در تأ
از  یمورد توجه و کندوکاو قرار داده و در هر مورد ریو فراگ

آموزه ها و مطالب  ریسا یربنایو ز هیآن را پا ش،یمباحث خو
 قرار داده اند. یعرفان

ریزی آثار منثور عرفانی اهمیت چهارم تا ششم هجری در پیقرون 
قابل مالحظه ای دارد و آثار زیربنایی مهمی چون اللمع فی التصوف، 
کشف المحجوب و روح االرواح در فاصلۀ این سه قرن، به نگارش 

ن ترین کتب زبادر آمده است. اللمع نوشتۀ ابونصر سراج و از قدیمی
قرن چهارم هجری است که برخی از فارسی با موضوع تصوف در 

 صفات الهی را مورد اشاره قرار داده است

فاده پروردگار و است صفاتدر باب  کتب مذکور لیو تحل یاز بررس 
خداوند و کاربرد آنها  یهاقسم از نام نیاز ا سندهینو سه نیکه ا یا

 گونهنیتوان ا یخود کرده اند، م یعرفان اتینظر حیو تشر نییدر تب
که عرفان هنوز وارد دوره اوج  و پنجم چهارمن وکه در قر افتیدر

خود نشده است و تصوف به شکل متشرعانه رواج دارد  ییو شکوفا
 یعارف گانسندیاند، نویو رسم یمیتعل ییهانگارش ،یو آثار عرفان

 و عتیکه بر شر یفراوان دیبا تأک یریهجوابونصر سراج و چون 
ک خش یبا عبارات یمیتعل یرا به شکل دخود، اثر نعرفان زاهدانه دار

 یاندک که به اقتضا ید، جز در مواردنآور یبه نگارش در م یمو عل
 . ردیگ یو مسجع به کار م نیآهنگ یموضوع سخن، جمالت

سراج، به صفات گوناگونی از خداوند اشاره کرده است. وی نسبت 
به هجویری و سمعانی، کمترین میزان کاربرد صفات الهی در اثر 

از دید سراج، اهلل همان اسم اعظم خداوند است. نامی خود را دارد. 
که همۀ معانی الهی و معنوی در آن گرد آمده و جمیع اسماء است. 

خواهد که این نام را همدم و مصاحب یسراج از مخاطبان خود م
خود قرار دهند؛ زیرا از دستاوردهای مطلوب معنوی آن آگاه است. 

از هر چیزی  حفیظ است و ابونصر سراج باور دارد که خداوند
-کند. همچنین، سخنانی که افراد بر زبان میمراقبت و نگاهبانی می

ی و سنجیده آورد، از سوی نگهبانی که خداوند گمارده است، بررس
. او همچنین خداوند را مَلِک و مالک نامیده است و معتقد شودمی

هرچه در زمین و آسمان وجود دارد، برای خداوند است. است که 
سراج به صفات حی و محی و بقا بودن پروردگار نیز اشاره کرده و 

تنها خداوند پابرجاست و هستی همۀ مخلوقات را باور دارد که 
واقع، حیات همۀ آنها محدود و دارای زمان معیّنی  بقایی نیست. در

ابونصر سراج باور دارد که . است، ولی خداوند همیشه بوده و هست
چیزها را از ناچیز خلق کرده است. این خالق است و همه خداوند 

امر نشان از کیفیت دشوار آفرینش و البته، اهمیت کار خداوند دارد. 
دآوری عالم هستی، هرگز از او خداوندی است که در زمان پدی

الگوی قبلی پیروی نکرده و کار او را باید بکر و مبدعانه دانست. 
اند و هر مخلوق هیچ چیز در ساختار آفرینش الهی یکسان خلق نشده

از دید مؤلف اللمع فی التصوف، نزدیک . برای امری پدید آمده است
های هبتها و موشدن بنده به خداوند و برخوردار بودن از نعمت

های رئوف بودن خالق در حق مخلوق باری تعالی از جمله مصداق
دارد و ولی های خود را از بال دور میاست. او خدایی است که بنده

شود تا دردهای خود را درمان بخشد. اگرچه بر وجه و کفیل او می
قهاریت باری تعالی تأکید شده است، ولی باید بر این جنبه از صفات 

 . سراجهای امید در آدمی پدیدار شودأکید شود تا بارقهحضرت حق ت
آگاه همچنین خداوند را صمد معرفی کرده است و معتقد است که 

پذیر نیست؛ زیرا علم و شدن از معنای صمد به طور کامل امکان
تواند ابعاد گوناگون این مفهوم و البته دانش بشری ناقص است و نمی

مؤلف اللمع فی التصوف  لیل کند.مفاهیم الهی دیگر را درک و تح
تواند هر کاری را دارد که خداوند ولی و قادر است و میبیان می

تواند در دل آدمی عشق را به جریان بیندازد انجام دهد. باری تعالی می
ها نمودار سازد. او برترین همدم است و بر همه و یاد خود را در دل

 را نیز به خداوند نسبت . سراج صفات فراوان دیگریچیز تسلط دارد
داده است از جمله: قادر و مقتدر و قدیر، وکیل، کریم، احد و واحد، 

 منزه، درک ناپذیر و ....
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