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چکیده
از مسائل قابل توجهی که هم در قرآن بیان شده است و هم اهل عرفان به آن پرداختهاند اسماء اهلل است.
حکیم نصرت امین اصفهانی؛ مفسر و مجتهدۀ معاصر؛ در کتاب وزین سییر و سیکوخ خیود و نیی در تفسییر
گرانسنگ مخ ن العرفان ،صفحاتی چند را اختصاص به اسماء ،حسنای الهی و صفات عکیای حق تعیالی داده
که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است .در قرآن کریم به خواندن اسماء الهی توصیه شده و اربیاب
ذکر و اصحیاب توحید ،خداوند سبحیان را به اسمیاء و صفیاتش میخواننید و بیه ایین ررییق در مراحییل
سکوخ گام برمیدارند .تردیدی نیست که ذکر خداوند به وسیکۀ اسماء و صفات ،یک فضیکت است و میتواند
موجب قرب انسان به خداوند گردد .در قرآن مجید چهار آیه وجود دارد که از اسماء حسنای الهی یاد شده و
آیاتی است که فقط از اسماء سخن گفته شده است .در این مقاله کیه بیه روش تحکییل محتواسیت بیه ریور
اسنادی ابتدا به این اسماء متعالی از کتاب بانو امین پرداخته شده و سپس نظرات بعضی از عرفیا و فسسیفه و
مفسران در این رابطه بیان میشود و در این رابطه سه سؤال مهم :مقصود از احصاء اسماء در حیدی
اکرم(ص) چیست؟ چگونه احصاء اسماء باع

پییامبر

دخول در بهشت میشود؟ به چه رریق میتیوان متخکیق بیه

اخسق اهلل گردید؟ مورد پژوهش قرار گرفته است.

کلید واژهها:
اسماء الهی ،صفات الهی ،بانو امین اصفهانی ،سیر و سکوخ ،مخ ن العرفان.

 -1دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایرانzkashaniha@yahoo.com .

پیشگفتار
بیان مسأله
در باب اسماء و صفات حق تعالی کتب ،1مقاالت و مطالب بسیاری نگاشته شده است .عکت این
امر اهمیت مطکب است چرا که به دلیل بح

صفات حق تعالی ،نحکهها به وجود آمده و دسیتههیا و

گروههای متعدد در مورد آن اظهار نظر کردهاند چون معطکّه کیه شیناخت و معییرفت صیفات حیق
تعیالی را تعطیل و به عبارتی غیر ممیکن اعسم نمودهاند و مشبّهه که بسیار در این راه به خطا رفته و
اظهاراتی غیر حق نموده اند و صفات انسان و خدا را شبیه هم دانسته و گاهی تفیاوتی بیین آن قائیل
نشدهاند و گروهی سخن از صفات خبریۀ خداوند به مییان آوردهانید و برخیی از « وَادعُیوهُ بههیا» در
اسماء الهی فقط به تسبیح دست گرفتن و ذکر اسامی مقدسۀ الهی را بر زبیان جیاری نمیودن بسینده
کرده و از آن پا فراتر ننهادهاند .این در حالی است که در قرآن مجید عمیل بیه دسیتورات آنهیم بیا
اخسص عمل است که انسان را تا اعکی عکییّن اوج میدهد و صِرف خوانیدن لسیانیه دعیا و نمیاز و
اسماء الهی مرتبۀ واالیی نصیب انسان نمیگردد بککه حضور قکب و درخ و خواستن واقعی است که
میتواند انسان را به اوج قرب برساند .ذات خداوند را به هیچ مخکوقی نمیتیوان تشیبیه کیرد« :لییسَ
کمِثکِهِ شئ»(شورا )11 ،از ررف دیگر ،هر صفتی از صفات که انسان میشناسد صفت مخکوق اسیت نیه
صفت خالق .پس اگر خالق نی متصف به آن صفت شناخته شود مخکوقات با او در آن صفات شریک
و شبیه شدهاند و لذا راهی بین نفی و تعطیل و تشبیه باید انتخاب کرد .در خطبه اول نهی البسغیه امیام
عکی(ع) جمکه هایی دیده میشود که در ابتدا به نظر میرسد ررفداری از تعطیل و تعبّد در صفات الهیی
میباشد و گویا هرگونه مداخکۀ عقل را در ساحت صفات الهی ناروا مییشیمارد( .دشیتی ،1931،نهی
البسغه ،خطبه)02 :1
آنچه از راهنماییهای پیشوایان دین استفاده میشود محدودیّت قدرت سیر عقسنی بشر اسیت نیه
ناتوانی و ممنوعیّت کامل عقل بشر آنچنانکه «معطّکه» ادّعا میکنند « .لم یُطْکِیِه العُقیول عَکیَ تحدییدِ
صِفتِهِ ،و لم یَحجُبْها عَن واجهبه مَعرهفتِهِ » (صبحی صالح ،خطبه ) 88 :1931 ،13یعنی عقول را اجازت
نداده که حدود صفات او را مشخص کنند اما در عین حال ،آنها را از مقدار الزم منِ نکرده است .پیس
معکوم میشود در عین ناتوانی عقول از وصول به کنه معرفت باری تعالی ،یک «مقیدار واجیب» در کیار

 -1شرح اسماء ،سب واری ،نجفقکی حبیبی  ،انتشیارات دانشیگاه تهیران و اسیماء و صیفات حیق تبیارخ و تعیالی ،دکتیر
غسمحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات اهل قکم.
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است که در آن مقدار نه تنها ممنوعیّت نیست بککه وجوب و ل وم تحقیق در کیار اسیت .عقییول را از
معیرفت به مقدار ضیروری خود مانِ نگشتیه است .در جیای دیگر چنییین مییفرمایید« :الحَمدُلِکیهِ
الَّذی أعجَ االوهامَ أن تنال اِال وُجُودهِ و حَجَبَ العُقول عَن أن تتخیّل ذاتِیهِ فیی اِمتِناعِهیا عَین الشیبهِ
وَالشکله بَل هُوالّذی لم یَتفاوت فی ذاتِهِ ،وَ لم یَتبَعَّض فی تج ئۀ العَدَدَ فیی کمالِیهِ ،فیارقه االشییاءَ ،ال
عَکی اختِسفِ االماکِن وَ تمَکَّن مِنها ،ال عَکی المُمازَجَه ،و( »...صدوق)1931 ،
سپاس خدایی را که اوهام را عاج کرده از این که ج وجود او را نایل شیوند و عقیول را میانِ
شده از این که ذات و حقیقت او را تصور کنند .از این جهت که از هرگونیه شیبه (ماننید) و شیککی
امتناع دارد بککه اوست که هرگ در ذات خود ،تفاوت و اختسف پیدا نکیرده (و اگیر شیبه و شیکل
داشت ذاتش با آنها و بدون آنها تفاوت میکرد) و پاره پاره نشده ،به واسطه عروض تج ییه عیددی
در کمالش .از اشیاء جدایی گرفته ،نه به رور اختسف مکانی و از اشیاء متمکن شده و بر آنها تسیکط
یافته ،نه به رور آمی ش ،و آنها را دانسته ،نه به واسطه آلتی که بدون آن عکم میسر نشیود ،مییان او و
معکوم او عکمی ج خودش نیست (ذات خودش عالم است به همه چیی ) .اگیر گفتیه شیود« :بیود»،
مرجعش این است که وجودش ازلی و غیرمسبوق است (نه به معنی زمان گذشته) و اگر گفته شیود:
هرگ زوال نداشته ،منظور ،نفی عدم و نیستی از ذات او بوده (نه پیوستگی زمانی) ،پیس سیاحت او
من ه و بسی بکند است از سخن کسانی که غیر او را پرستیده و ج او خدای دیگری گرفتهاند.
از ککمات امیرالمؤمنین عکی(ع)معکوم میشود که «خدا» بشر را از معرفتش به ککی ممنوع نکیرده
است« :لم یَحجُبها [العقول ]عَن واجهب مَعرهفتِه» عقول را از معرفت بیه مقیدار ضیروری خیود میانِ
نگشته است.

« الحَمدُلِکهِ الَّذی أعجَ االوهامَ أن تنال اِال وُجُودهِ و حَجَبَ العُقول عَن أن تتخیّیل ذاتِیهِ »(همیان،
 )39،90کسی را توان آن نیست که به کنه حقیقتش برسد ولی به وجودش عکم اجمالی پیدا میکنیم.

حال که به مقدار الزم از معرفت خدای متعال بهره مندیم آیا چنین معرفتی مییتوانید معرفتیی از
راه استدالل باشد؟ به عبارت دیگر ،آیا عقل آدمی قادر است وجود خدا را اثبات کند یا چنین عکمیی
به خدای متعال از عکومی است که انسان قادر بر استدالل آن نیست؟ از دیگر روایات و نی سیخنان
مولی الموحدین چنین بر میآید که انسانها به اندازه عقول و ظرفیت خود میتوانند به شناخت خدا
نائل شوند.
«...او دارای همه کماالتی است که ما در عالم سراغ داریم ،از قبیل حیات ،قدرت ،عکم ،شینوایی،
بینایی ،رزق ،رحمت ،ع ت و امثال آن ،در نتیجه او حی ،قادر ،عالم ،سمیِ و بصیر است چیون اگیر
نباشد ناقص است حال آن که نقص در او راه ندارد .و همچنین او رازق ،رحیم ،ع ی  ،محیی ،ممیت،
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مبدی ء ،معید ،باع

و امثال آن است زیرا که رزق ،رحمت ،ع ت ،زنده کردن ،میراندن ،ابداء ،اعاده

و برانگیختن کار اوست ...این راه سادهای است که ما برای اثبات اسماء و صفات خدای تعیالی ریی
میکنیم»( .رباربایی)913-912 :1981 ،
معناشناسی
عدهای اسم را از سُمُوّ به معنی بکندی گرفتهاند و برخی از ماده «وسم» به معنی عسمت دانستهاند.
(قیومی)032 :1111 ،
اسم در لغت؛ نحویون از مکتب بصره ،اسم را مشتق از (سمّو) به معنای برتری مییداننید کیه در
این صورت هر لفظی که داللت بر معنایی کند آن را اسم مینامند و بنابر نظر مکتیب کوفیه ،اسیم از
(سمه) به معنای عسمت و نشانه میباشد بنابر نظر نحویون ،زمانی که لفی مفیید معنیی باشید آن را
اسم میخوانند حال آن معنی از معانی اسمیه یا حرفیه یا فعکیه باشد فرقی نمیکند..

فخر رازی در شرح اسماء اهلل الحسنی ،عکم اسماء را که خداوند به آدم آموخت به معنیای تعکییم
همه لغات میداند اعم از آنکه آن لغات را به معنی اسم بدانیم یا فعل و یا حرف .اسم مبین حقیقتیی
از ذات خداوند است( .رباربایی)930 :1331 ،
اسم در اصطسح و عرف به معنای لفظی است که بر شخص ییا شیئ داللیت مییکنید .اسیم در
اصطسح اهل معرفت به معنای ذات با تعیّن خاص است یعنی ذاتی کیه صیفتی از صیفات ییا همیه
صفات او مورد نظر باشد اسم است که از مقولۀ لف نیست .چنین اسمی خیود دارای اسیم اسیت و
مفهوم دال بر آن را اسم اسم االسم مینامند .اسماء مکفوظ غیر از نفس اسیماء اسیت( .ابین عربیی،
1112و سب واری)1930 ،
«اهلل» اسیم خاص خداوند است که جامِ همه صفات جسلی و جمالی میباشد و تنها بر خداوند
متعال ارسق میشود .به همین خارر لف جسله «اهلل» موصوف همه اسیمای حسینای خداونید قیرار
میگیرد ولی خود ،صفت هیچ اسمی واقِ نمیشود .بر این اساس گفته میشیود کیه اهلل اسیم ذات و
دیگر اسمهای خداوند متعال نامهای صفات او هستند( .جوادی آمکی)923 :1981 ،
«عالم» «عکیم» «قادر» «مرید» و ...در زمره صفات و اسمای الهی هسیتند .گیاه نیی تفیاوتی بیین
معنای این دو اصطسح در نظر گرفته نمیشیود و گیاهی ،مفیاهیم «عکیم» «قیدرت»« ،حییات» و ...از
صفات خداوند و مفاهیم «عالم» «عکیم» و «قدر»« ،حی» و ...از اسمای باری تعالی محسوب میشیود.
تنها راه عمومی شناخت خدا ،معرفت اسماء و اوصاف اوست.
تعبیر اسماء و صفات خدا و مراتب آن
دو نوع تعبیر در مورد خداوند متعال به کار رفته است -1اسماء الهی -0صفات الهی
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این دو تعبیر تفاوت چندانی با هم ندارد اما هرگاه معنایی از معانی که ذات خیدا بیه آن متصّیف
باشد داللت کند مانند عکم ،صفت است و زمانی که بر ذاتی داللت کند که صفتی را مورد توجه قرار
داده اسم می باشد .پس اسم بیانگر کماالت و صفاتی است که ج ء ذات خداوند است مثل حییات و
عکم صفت است و حی و عالم اسم پس اسم از صفت مشتق شده مثل عالم که از عکیم گرفتیه شیده
است( .رباربایی )910 :از نظر اهل معرفت اسماء از مقوله لف نیست بککه از سنخ وجود خارجی و
عینی است .از آنجایی ذات خداوند نامتناهی است و از هرگونه ظهور و تجکی به دور بیوده و غییب
الغیب است گاه در رتبه متأخر متعیّن شود اسم نامیده میشود (جیوادی آمکیی )038 :1938 ،اسیم از
سنخ الفاظ است و مسما از سنخ مفاهیم و معانی .با این معیار اسم لفظی در واقِ اسم االسیم اسیت.
(سبحانی99 :1101 ،و )93
گاهی اسم در مقام ذات است و زمانی در مقام فعل .اسم اعظم خدا کیه همیه اسیماء و حسینای
الهی را در بردارد وسیِ ترین اسماء از نظر مرتبه است.
جایگاه و روابط اسماء در خلقت و هستی
اسماء و صفات خدا واسطه بین او و مخکوقاتش هستند و همه صفات انسیانهیا در ظیلّ اسیماء
خدا تجکی یافتهاند« :همه صفات موجود در وجود انسانها در سایه اسماء خیدا تجکیی یافتیهانید بیه
عنوان مثال :عکم موجود در انسان بواسطۀ صفت عالمیت خدا حاصل شده و قدرت انسیان در سیایه
قادر بودن خدا پدید آمده است»( .رباربایی)919 :
در مذهب و شریعت ،خکقت با اسم شروع میشود و معرفت هم به اسم منتهی میشیود و فراتیر
از اسم خدا ساحتی برای ما قابل شناخت نیست.
معرفت را منتهی به اسماء ،خکقت را هم شروع شده در اسماء میبینییم .تشیریِ بیا اسیم شیروع
میشود «بسم اهلل الرحمن الرحیم» همچنان که تکوین با اسم شروع میشود «اقراءباسیم ربیک الیذی
خکق» (عکق )1 ،در تعکیم آدم ،خواندن و نوشتن با اسم سازگار است نه با ذات که «عکم آدم االسماء»
پس نخستین ساحت در خکقت و نهاییترین ساحت در معرفت ،سیاحت اسیماء اسیت .ابین عربیی
هستی را در حضرات خمس تدوین میکند.
انسان در اوج گیری و تقرب به خدا ،خود میشود اسم خدا «ما أرسَکناخَ اال رَحمَهَ لِکعالمین» امیا
اسماء مستأثره خدا همین ساحت ذات خداست که قابل وصف نیست مگر آن که خود وصیف کنید.
در قرآن چنین آمده است« :تعالی اهللُ عَما یَصِفُون» اما نفرمیوده اسیت تعیالی اهلل عمیا تصیف نفسیه.
درست است که نمیتوانیم او را وصف کنیم ولی به آنچه که او خود وصف کرده وصف مییکنییم.
«و هو الغنی الحمید»؛ «و هو حیّ ال یموت» «قل هو اهلل احد» و ...او یکی اسیت نیه بیه معنیی فاقید
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صفت بککه به معنی واجد صفت .اما صفت خارج ذاتش نیست بککه عین ذاتش اسیت .حیال ببینییم
اسم چیست؟ اسم عبارت است از ذات با لحاظ کردن یک صفت.
اسم= صفت +ذات
مقتدر و قدیر و قادر= قدرت+ذات
مرید=اراده+ذات
غافر و غفار=غفران+ذات
عکیم و عالم=عکم+ذات
جامِ جمیِ این صفات ،اسماء و نعوت جمالّیه و جسلّیه استصفات جمالّیه و جسلّییه متقابکنید و
هر کدام مقتضی جهات متباین از یکدیگرند .هر چه که تعکق به لطف و رحمت بگیرد صفت جمیال
است و آنچه که مقتضی قهر قهر است صفت جسل است .اگرچه در بارن هر صفت جمالی ،جسلی
و در بارن هر صفت جسلی ،صفت جمالی موجود است که ایین خیود از عجاییب اسیرار اسیت».
(آشتیانی)010 :1931 ،
بعضی از عرفا 1اسماء حق را در یک تقسیم ککی به چهار دسته قسمت کردهاند.
 -1اسماء الذات مثل :اهلل – الرّب – المکک – القدّوس – السّسم – المؤمن – المهیمن و...
 -0امّهات االسماء مثل :الحیاه – الکسم – القدره – االراده – العکم – السّمِ – البصر و...
 -9اسماء الصفات مثل :الحیّ – الشّکور – القهار – القاهر – المقتدر – القوی – القادر و...
 -1اسماء االفعال مثل :المبدئ – المعید – الوکیل – الباع

– المجیب – الواسِ – الحبیب.

«اهل عرفان به تقسیم دیگر ،اسم اول و آخر و ظاهر و بارن را امهات االسماء مییداننید .جیامِ
این چهار اسم ،اسم جامِ است یعنی اسم اهلل و اسم رحمان.
جمیِ اسماء حسنی و صیفت اولییاء در حیطیه دو اسیم – اهلل و رحمیان – واقیِ شیده اسیت».
(آشتیانی 010 :1931 ،و قیصری ،مقدمه شرح بر فصوص)
اسم ،عسمتی است که با آن مسمّی تداعی میشود .ما به تعداد پدیدههای عالم بیرای مبیداء اعیس
اسم داریم .هر موجودی لحاظ ذات است با تجکّی یک صفت .آسمان اسم خداست چون رفعت خدا
را نشان میدهد .انسان اسم خداست چون مظهر جامعیّت اوست .این اسماء را که بیه کیار مییبیریم
اینها اسم االسم هستند.
خسصه آنکه آفرینش مدیون اسم است .همه آفریدهها اسم خداوندند یعنی آفرینش ،مبیدیی بیه
 -1فناری ،حم ه ،بی تا ،شرح مفتاح از کتاب انشاء الدوائر ،شیخ اکبر محیی الدین عربی.
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نام اسم دارد .این که در قرآن کریم آمده است« :عکّم آدمَ االسماء» آدم با حقیقیت آفیرینش کیه اسیم
است آشنا شد .منظور لف اسماء نیست بککه باالترین درجه معرفت کیه تعکییم اسیماء اسیت یعنیی
حقایق هستی را به آدم آموخت چون عالیترین درجه حقیقتشناسی اسمشناسیی اسیت .کسیی کیه
اسم خدا را شناخت عالِم به مجموعه عالم است .خسصه آن که معرفت منتهی به اسم است و خکقت
نی آغاز شده از اسم میباشد.
برای اسماء الهی از سوی ب رگان عرفان تقسیماتی شده است.
عدهای گویند خداوند بی نهایت موجود و بی نهایت اسم دارد«ال تعیدّ وَ ال تُحصیی»( .کاشیانیها،
)128-111 :1980
قیصری در تعریف عرفان میگوید« :عرفان عبارت است از عکم به حضرت حق از حیی

اسیماء

و صفات و مظاهرش»( .قیصری ،التوحید و النبوه و الوالیه)
در کتاب سیر و سکوخ حکیم ب رگوار امین اصفهانی چنین آمده است :رسیدن بیه ذات و ییافتن
کنه حقیقت حق تبارخ و تعالی برای احدی ممکن نیست زیرا که او محییط بیه همیه چیی اسیت و
چون حقیقت شئ بدون احاره به آن صورت نگیرد و الزمۀ شناسایی کنه ذات حق تعالی احاریۀ بیه
اوست و محیط هرگ محاط نمیگردد پس شناختن کنه حقیقیت او محیال اسیت و چگونیه عاقیل
آرزوی وصول و رسیدن به کنه ذات را در قکب بپروراند و حال آن که احاره به ذاتیی کیه از حیطیۀ
زمان و زمانیات و مکان و مکانیات خارج است محال به نظر میآید و شهپر عقل تاب پرواز بیه آن-
جا را ندارد( .امین اصفهانی )092 :1931 ،او بعد از این مطکب به ذکر اسماء پرداخته و به روایتیی از
رسول خدا (ص) چنین میپردازد:
 ...به ذکر اسماء الحسنی و بیان مختصری از معیانی و خیواص از بعضیی از آنهیا مییپیردازیم:
روایت از پیامبر اکرم (ص) است که آن ب رگوار فرمود :از برای خدای تبارخ و تعالی نود و نه اسیم
است .کسی که احصاء نماید آنها را داخل بهشت مییگیردد و ...صیدوق (ره) در کتیاب توحیید از
صادق آل محمد (ع) و آن حضرت از پدران خود چنین روایت مینماید که پیغمبر(ص) فرمیود :بیه
درستی که از برای خداوند تبارخ و تعالی نود و نه اسم است کسی که احصیاء کنید آنهیا را داخیل
بهشت میشود.
بعد از ذکر اسماء متبرکۀ خداوند متعال؛ بانو امین خارر نشان میکند که سه مطکیب قابیل توجیه
است که باید به مطالعه کنندگان گوش د شود:
 - 1مقصود از احصاء اسماء در حدی
 -0چگونه احصاء اسماء باع

پیامبر (ص) چیست؟

دخول در بهشت میشود؟
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 -9به چه رریق میتوان متخکق به اخسق اهلل گردید؟
مقصود از احصاء اسماء
در مورد سوال اول ،ایشان در کتاب سیر و سکوخ چنین نگاشته است:
« بدان که معنای احصاء نه فقط تعداد و شماره نمودن اسماء الهی نیست زیرا که تکف بیه الفیاظ
آنها و شماره نمودن عدد آنها به تنهایی باع

دخول در بهشت نمیشود و همچنین تصور مفیاهیم

و فراگرفتن معنای تحت الکفظی آن مراد نیست زیرا این دو جهت اختصاص به مؤمن و موحد ندارد
بککه هر عرب بدوی معانی این الفاظ و مفاهیم آن را میفهمد اما تصور اجمالی و تصدیق به این کیه
حق تعالی متّصف به صفات حسنه است و لو آنکه فضیکتی است و به وی ایمان محقّیق مییگیردد.
لیکن ظاهر این است که در اینجا مقصود امری است فوق آن و آن شناسایی حیق تعیالی اسیت بیه
تمام مدالیل اسماء الحسنی و اوصاف جسل و جمال و چون اسم دال بر مسیمی اسیت یعنیی وضیِ
اسم برای این است که مسمی شناخته شود چنانچه به شنیدن اسم شخصی ،فوراً آن شخص به نظیر
میآید این است که کسی را اسماء متعددی باشد و هر یک را به لحاظی بر وی ارسق نمایند اگر در
مقام معرفی او بر آیی بایستی به تمامی آنها وی را معرفی کنی وگرنه او را بیه تمیام معنیی معرفیی
ننمودهای و به آنروری که هست او را نشان ندادهای»( .همان)013 :
آنچه مسکم است ایناست که شمردن و به عبارتی احصاء اسماء الهیی بایید معنیایی فیوق ییک
مفهوم سطحی و ساده داشته باشد .هیچکس نمیتواند باور کند که صرف شمارش و خوانیدن اسیماء
الهی در بهشت برین خداوند جای بگیرد و بدون هیچگونه زحمتی و فقط به صرف بیر زبیان آوردن
این اسماء و صفات مبارخ در جوار قرب الهی قرار گیرد .اگرچه باید اذعان کرد که بر زبیان جیاری
کردن اذکار و نامهای الهی دارای تأثیرات و خواصی است که در کتب مربوره از آنها یاد شده است
و خود این بانوی عارف و آگاه از آن اسیماء و صیفات ییادکرده و بیه خیواص و تعیدادی از آنهیا
پرداخته است.
در تفسیر گرانسنگ مخ ن العرفان بعد از گذر از مقام حضرت موسی(ع) چنیین مینویسد:
«لکن نبی خاتم(ص) به قدری در مقام معرفت و شناسایی به مقام الوهیت ،کامل بود که در همان
ابتداء ن ول وحی به مجرّد خطاب اقرأ بهاسم رَبِّکَ )بنا بر مشهور که اول ن ول وحی سوره اقرء باشد)،
یا بقول دیگر که سوره مدّثر یا أیُّهَا المُدَّثرُ قُم فأنذِر و هر چه باشد او را مأمور میگرداند که به اسماء
الحسنی و صفات عکیا که داللت بر مسمّی دارد و قبسً عارف به آن گردیده اسیت میردم را بیه مقیام
الوهیت و وحدت آشنا گرداند( .امین اصفهانی ،بیتا)098 :
آنگاه که در مورد ذکر خدا صحبت میکند «یا أیُّهَا الَّذِین آمَنُوا اذکُرُوا الکّیهَ ذِکیراً کثِییراً» سیخنان
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مفسرین در توجیه ذکر کثیراً را چنیین توضیح میدهید -1 :از رسیول اکیرم(ص) رواییت شیده کیه
مقصود از ذکر کثیر این است که در هیچوقت خدا را فراموش نکنید( .مجاهد )بنا بر ایینکیه در ایین
حدی ؛ مقصود از ذکر کثیر توجه قکبی است که مؤمن بایستی همیشه متذکّر و به یاد حق تعالی باشد
زیرا که ذکر لسانی دائمی نمیشود -0 .مقصود از ذکر کثیر محبّت قکبی است چنانچه گفتهانید «مین
احب شیئا اکثر ذکره» نشان دوستی ذکر و بیاد بودن محبوب است زیرا که محبّت نگذارد زبان از ذکر
دوست و قکب از فکر او خالی ماند -9 .مراد از ذکر کثیر تسبیح و تن یه حق تعالی از نقایص امکیانی
و ستایش او است به صفات عکیاء و اسماء الحسنی -1 .مقاتل از ائمه(ع) نقل نموده کیه مقصیود از
ذکر کثیر مداومت نمودن بر تسبیحات اربِ است .سبحان الکّه و الحمد لکّه و ال اله الّا الکّه و الکّیه اکبیر.
«وَ اذکُره اسمَ رَبِّکَ» خطاب به پیغمبر اکرم (ص) نموده و حضرتش را به دو عمیل میأمور گردانییده،
یکی پروردگارت را به اسماء حسنی یاد کن و دیگر از خکق منقطِ شو و پشت بیه خکیق و رو بحیق
گردان شاید مقصود این باشد که اگر چه به حسب ظاهر برای تبکیغ رسالت بایستی بیا میردم روبیرو
شوی لکن در بارن و حقیقت؛ رو به حق آر و قبکه حقیقی تو خیدا باشید نیه خکیق« .وَ ذرُوا الَّیذِین
یُکحدُون فِی أسمائِه سَیُج ون ما کانُوا یَعمَکُون» شاید مقصود اینکه باشد که واگذارید آنهیایی را کیه
تعدّی نمودند و بتهای خود را به این نامها میخوانند یا حق تعالی را وصف میکنند به چی ی کیه
در خور جسل و عظمت او نیست و بر خدای تعالی نامهایی میگذارند به چیی ی کیه جیای نیسیت.
(همان )118 :در کتاب توحید روایت کرده به سند خود از حضرت رضیا ع از پیدران ب رگیوارش از
عکی ع که فرموده :برای خدا نود و نه اسم است هر کس خدا را به آنها بخواند دعایش مستجاب می-
گردد و هر کس آنها را شماره نماید داخل بهشت میگردد .و به همین مضیمون اخبیار دیگیری نیی
رسیده است( .همان)991 :
او در کتاب سیر و سکوخ مینویسد« :ادراخ کنه ذات واجب الوجیود بیه نحیو احاریه و تصیور
شخصیت او برای ممکن محال است لیکن تصور موجود واجب الوجودی که ازلی و ابدی و قائم به
ذات و مقوّم غیر باشد و به ذات خود متّصف به تمام اوصاف عظمت و جسل و مبرا از تمام نقیائص
ممکنات باشد امکان دارد بککه نفوس قدسیّه کیامکین را سی اوار اسیت کیه اجمیاالً در آیینیه وجیود
ممکنات مشاهده نمایند ذاتی را که جامِ تمام کماالت و فوق هیر کمیال و بهیایی اسیت کیه بتیوان
تصور نمود و هر وقت متذکر اسمی از اسماء الحسنی شیود فیوراً متوجیه بیه آن حقیقیت وحیدانی
گردند .خسصه چون ذات مطکق غیر متناهی الهی از جهت سعه وجیود و احاریه؛ تیام و فیوق تمیام
است .لذا به هر گونه وصفی که در استعداد و فهم بشر بوده و برای انسان ممکین اسیت توصییف و
تمجید نماید آن ذات مقدس را و از ررف حق تعیالی به توسیط سفیرای الیهی موظیف گشتییهاییم
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که به همیان اوصیاف او را ستییایش نمیاییم»( .امیین اصیفهانی )032 :1931 ،او پیس از بییان ایین
مطکب چنین توضیح میدهد:
پس از این مقدمه معکوم میشود معنای احصاء و شمردن که پیامبر اکرم (ص) فرموده :کسی کیه
احصا کند اسماء الحسنی را ،داخل بهشت میگردد این است که احاره نماید به تمام معیانی آنهیا و
اجماالً تصور نماید ذات مطکقی را که مصداق تمامی این صفات و اسماء مییباشید و کسیی کیه بیه
مفاهیم تمام این اسماء و اوصاف او را نشناخت در معرفت؛ ناقص خواهد بود( .همان)
توضییح اینکه به نظر میرسید منظور از احصیاء که نتیجیۀ آن دخیول در بهشیت میباشید این
اسیت که از آنجاییکه انسان نفخۀ الهی است و از این باب است که میتواند صبغۀ الهی پییدا کنید.
به عبارتی او کسی است که قادر است صفات الهی را در خود متجکّی کند و مظهریتی برای اسیماء و
صفات خداوند گردد چنانچه انسان کامل که مظهر اتم و اکمل آن؛ رسول اکرم و ائمه ارهار(ع) می-
باشند چنیناند .لذا هرچه انسان بتواند بیشتر این اسماء و صفات را بشناسد و در خود ظهور دهد و
بیشتر مظهر اسماء و صفات الهی شود به انسان کامل ن دیکتر بوده و قرب الهیی را بییشتیر درخ
میکند .به نظر نگارندۀ این سطور ،منظور از احصاء این است اگر انسان در مراحل مختکف زندگی و
در ضمن فراز و فرودهای آزمایشهای الهی و با سعی و تسشهیا و ممارسیت و تمیرین کیه « وَأنْ
لیْسَ لِکْإهنْسَانه إهلّا مَا سَعََ»(نجم)93 ،؛ این اسماء و صفات حق تعالی را هرچیه بییشتیر در خیود بیه
ظهور و بروز برسیاند موفیقتر و مقیربتر بوده و هیرچیه بییشییتر خیداگییونه شییده و صبغییۀ
معشیوق ازلیی در او پیدییدار مییگردد( .کاشانیها )30 :1980 ،این بانوی دانشیمند به ایین مطکییب
اکتیفا نکرده و برای فهیم هرچه بیشتر اذهان چنین توضییح میدهد :گمان مکین کیه شیناختن حیق
تعالی به مفاهیم اسماء و صفات شناختن کنه ذات و احاره به حقیقت وجود احدیت است که محیال
بودن آن برای مخکوق به دلیل عقل و نقل مبرهن است ...اگر کسی خیکی کوشش کنید و خیود را از
ضیق انانیّت نفس و قیودات ربیعی برهاند ممکن است به داللت مفاهیم اسیماء و صیفات و از پیس
پردۀ آثار اجماالً ذاتی را که متصف باشد به اوصاف جسل و جمال مشاهده نماید و این نحو شناختن
معرفت به وجه است نه به کنه ذات و حقیقت( .امین اصفهانی)031 :1931 ،
در کتاب اسماء و صفات بعد از مقدمهای نسبتاً مفصل چنین آمده است «:ارباب ذکر و اصحییاب
توحید ،خداوند سبحیان را به اسمیاء و صفیاتش میخوانند و به این رریق در مراحیل سیکوخ گیام
بر میدارند .تردیدی نیست که ذکر خداوند به وسیکه اسماء و صفات ،یک فضیکت است و میتوانید
موجب قرب انسان به خداوند گردد»( .ابراهیمی دینانی)99 :1931 ،
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چگونگی احصای اسماء الحسنی و دخول در بهشت
در مورد اینکه چگونه احصاء اسماء حق تعالی؛ سبب دخول به بهشت میگردد این بانوی فاضل
چنین مینگارد:
نخستین چی ی که ما را به جاده هدایت رهبری مینماید و درب معرفت و شناسایی خیدا را بیه
روی ما میگشاید و صفات او را به ما نشان میدهند همان اسماء الحسنی است که در سوره اعیراف
به آن اشاره شده و میفرماید « :وَلِکَّهِ الْأسْمَاءُ الْحُسْنَ فادْعُوهُ بههَا وَذرُوا الَّیذِین یُکْحِیدُون فِیی أسْیمَائِهِ
سَیُجْ وْن مَا کانُوا یَعْمَکُون » (اعراف )133 :نامهاى نیکو بیه خیدا اختصیاص دارد پیس او را بیا آنهیا
بخوانید و کسانَ را که در مورد نامهاى او به کژى مَگرایند رها کنیید .زود اسیت کیه بیه [سی اى]
آنچه انجام مَدادند کیفر خواهند یافت و همانرور که مشاهده میشود عباد خود را امر فرمیوده کیه
او را به آن اسماء بخوانند .لذا اول رریق شناسایی حق تعالی این اسیت کیه شیخص بیه قیدر سیعۀ
وجودی خود اسماء الحسنای خدا را بشناسد .تمی دادن بین صفات واجیب و ممکین؛ وی را میسّیر
گردد و وقتی تمام آنها را با هم جمِ کرد و در تمامی آنها یک حقیقت و یک مصداق را مشیاهده
نمود که متصف به تمام آن اوصاف و کماالت میباشد البته به قدر اسیتعداد و سیعۀ نفیس؛ خیدا را
شناخته است و اگر همانروری که امر فرموده او را به همین اسیماء الحسینی بخیواینم و در اوقیات
شب و روز؛ روی توجه و نیازمنیدی به در خانۀ فییض و احسیانش بنمایییم البته به کرمییش میا را
قبول میفرماید و در جایگاه قرب خیود منی ل میدهید و در آخرت در آن ضیافت خانیه بهشیتی و
محل کرامت ما را گرامی میدارد( .امین اصفهانی)039 :1931 ،
وی در پایان برای سؤال دوم اینگونه نتیجهگیری میکند :خسصه ظاهر این است که اعکی درجه
بهشت جایگاه موحدی است که حق را به حق بشناسد به او نه به غیر او .چنانچیه ایین حیدی

در

کتابهای حدیثی با دو سند متفاوت و اختسف محدودی در عبارت از امیرالمیؤمنین عکیی(ع) نقیل
شده است در حدی

است «عَکِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذکرهُ عَنْ أحْمَدَ بْنه مُحَمَّدِ بْنه عِیسََ عَنْ مُحَمَّدِ بْینه

حُمْران عَنه الْفضْله بْنه السَّکنه عَنْ أبهی عَبْدِالکَّهِ عکیه السسم قال قال أمِیرُالْمُؤْمِنِین عکیه السیسم :اعْرهفُیوا
الکَّهَ بهالکَّهِ وَ الرَّسُول بهالرسَاله وَ أُولِی الْأمْره بهالْأمْره بهالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْله وَ الْإهحْسَیانه»( .ککینیی)81 :1123 ،
یعنی خدا را به خدا بشناسید .حضرت امیر (ع) در دعای صباح میگوید « :یا مَن دَلّ عَکی ذاتِهِ بهذاتِهِ»
ای کسی که راهنمایی نمودی بر ذات خودت به ذات خودت.
اى آنکییه خییودش راهیییبر بنییده شیییده

ذاتیییش بیییه خیییودش راهنماینیییده شیییده

خورشییید دلیییل ذات خییود هسییت مییدام

اى از تییو شعیییاع مهیییر تابنیییده شیییده
(نیریزی ،شرح دعای صباح)
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ممکن است ادعا کنیم که چنین کسی مقام و مرتبۀ او باالتر از آن است که بهشت حاوی او گردد
بککه او محیط و حاوی بهشت میباشد یعنی انسان کامکی که قوت و سعۀ نفس را به جیایی رسیانده
که حق را به حق میشناسد و آثار جمال و جسل خدایی را در مرآت موجودات مشیاهده میینمایید
چگونه ممکن است شئ محیط بر او گردد؟ بککه او فعّال ما یشاء است یعنی به قدرت و مشیّتی کیه
مظهر و نمایندۀ مشیّت کامکه الهی است خکّاق بهشت است و بهشت در سعۀ نفس فعّالیه او موجیود
است .ادنی درجۀ بهشتی جایگاه کسی میباشد که ایمان و معرفت او فقط از روی مدالیل الفاظ باشد
یعنی به قدر داللت اسماء الحسنی خدا را بشناسد و البته بین این دو مقام درجات و مراتبی است بیه
حسب درجات ایمان و معرفت؛ هرکس در ایمیان و معیرفت کامل گردد و در عبییودیت و بنییدگی
ثابت قیدم شیود در محل کرامت گیرامی است (امین اصفهانی031 :1931 ،و  )031ائمه ارهار(ع) در
بعضی دعاها و روایات از خداوند خواستهاند معرفت حقیقی که همان شناخت خداوند یکتا است از
رریق خود خداوند نصیب آنان گرداند .امام سجاد(ع) در دعای ابوحم ه ابراز میکند این خواسته بیه
اجابت رسیده و شناخت خدا از خود خدا برای آن حضرتش حاصل شده است:
« بهکَ عَرفتُکَ وَ أنْتَ دَلکتنِی عَکیک وَ لُوال أنْتَ لمْ أدْره مَا أنْت» (سیدبن راووس)111 :1111 ،
برای این چهار گروه چهار مصداق مشخّص دارد .جامِ همه یکی است و آن این است که انسان
خدا را به وسیکه خدا بشناسد .خدا راهنمای انسان است و اگر خدا کسی را راهنمایی نکند نمیتواند
خدا را بشناسد و خدا راهنماییهای فراوانی را اِعمال کرده است و این سالک است که بایید از ایین
راه ها استفاده بکند و به مقصد برسد .پس همگان ،همه این روائف أربعه ایین جمکیه را مییخواننید
منتها هر کس در حدّ خاصّ خود که باید تسش کند این سخن معصوم در حد خودش در او متجکیی
گردد.
همچنین امام صادق(ع) در بیان شفاف و روشنی؛ راه حقیقی شناخت را فقط از رریق خود خیدا
میداند و به صراحت میفرماید راههای دیگر ،آدمی را به مقصود اصکی نمیرساند و اگر چی ی هیم
به عنوان خدا در ذهنش تصور کند خدای حقیقی نیست« :أنَّما عَرفَ اهلل مَن عَرّفهُ بهاهلل فمَن لم یَعرهفیهُ
بههِ انَّما یُعرفُ غیرهه هلیسَ بَین الخالِقه وَ المَخکُوق شیء وَ اهللُ خالقُ االشیاءَ المِن شیء»( .ککینیی:1123 ،
)111
امام صادق(ع) در این حدی

به دلیل مدعای خیود پرداختیه و مییفرمایید چیون مییان خیدا و

مخکوقاتش وجه مشترکی نیست نمیتوان از رریق مخکوقات به معرفت حقیقی حضرتش نائل شد.
شیخ صدوق بر این نظر است که شناخت واجب الوجود از یکی از این سه راه ممکن است:
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الف) عقل :یعنی خدا را با براهین آفاقی بشناسیم.
ب) نقل :یعنی خدا را از راه معرفی انبیا ،حج الهی و کسً از رریق وحی بشناسیم.
ج) نفس :یعنی خدا را از راه برهان انفسی بشناسیم.
وی پس از این تقسیمبندی میاف اید از آنجا که خالق عقل و نفس و همچنین مبعیو

کننیده و

برانگی اننده رسول وحی ،ذات الهی است پس معرفت و آگاهی حاصل شده برای انسیان ،حقیقتیاً (و
نه مجازاً) به خدا استناد داده میشود( .صدوق)032 :1938 ،
آثار متصف شدن به اسماء و تخلق به آن
مطکب سوم که در اسماء الحسنی مورد توجه این بانوی حکیم و عیارف گرفتیه ،ایین اسیت کیه
چگونه میتوان متصف به صفات خدایی و متخکق به اخسق الهی گردید؟ چنیانچیه حیق تعیالی در
حدیثی قدسی امر فرموده به حضرت داود(ع) که « :تخکّق بهاخسقی» یعنی متخکّق به اخسق مین شیو.
سپس بعد از ذکر مقدماتی مفید در کتاب ارزشمند سیر و سکوخ چنین میینویسید :چگونیه ممکین
است ممکن متصف به صفات واجب گردد با آن که صفات حق تعالی عین ذات او و با ذات او یکی
است و به هیچ وجه تعددی در کار نیست( .امین اصفهانی)031 :1931 ،
وی میف اید :گمان مکن مقصود این است که ممکن بتواند در مقابل خالق عرض انیدام کنید و
متصف به صفات خدایی گردد .حاشا؛ هرگ ممکن نیست زیرا همانروریکیه حیق تعیالی در مقیام
ذات؛ بیمثل و بیهمتاست در مرتبۀ صفات هم بیمثل و بینظیر است( .لیسَ کمثکِهِ شیئ) و ال یُشیبههُ
شیئاً و ال یُشبهههُ شئ)( .همان)
ظاهراً مقصود این است که کسی قکب و دل خود را در آالیش نفسانی و کثافات ربیعی و رذائیل
اخسقی و آرزو و آمال دنیوی پاخ و پاکی ه نماید و خود را به اخسق روحانیون بیارایید و بیا توجیه
کامل روی امید و نیازمندی به آن مبدأ مقدس نماید و در رریق بندگی و عبودیت ثابت قدم باشد تیا
آنکه کم کم محل اشراق نور معرفت و محبت حق تعالی گردد و به آن قوّۀ مغناریسی الهی مجذوب
شود و در محل قرب من ل گ یند .آن وقت است که اول به مشاهده و مکاشفه به بعضی صفات الهی
نائل میگردد یعنی به عکم الیقین و به مشاهده عینیّه و با چشم بصیرت در مظاهر موجودات ،صیفات
حق تعالی را مینگرد.
در احادی

صحیح رسیده که اسماء الکّه توقیفی است و ما را امر فرموده که آن ذات مقدس را بیه

همان اسماء بخوانیم« وَ لِکّه الأسماءُ الحُسنی فادعُوه بهها» و نامهایی که حکماء نسبت میدهند مثل این-
که خالق را عکّت و مخکوق را معکول گویند و نی الفاظ دیگری که بین آنان دائر است .اگر مقصود از
عکّت و معکول همان خالق و مخکوق باشد بدون خصوصیت زائدی ظاهراً در آن اشکالی نباشید زییرا
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که مقصود از اسم آن است که داللت بر مسمّی داشته باشد نه فقط الفاظ .لکن اگر خصوصیت دیگری
در آن مکحوظ باشد و به آن اعتبار اسم دیگری به حساب آید درست نیست و از ررف شیرع ممنیوع
است .بعضی دانشمندان در تفسیر خود در توجیه« سیبّح اسیم» بییانی دارنید کیه مختصیری از آن را
ترجمه مینمایم :چنین گفته در اینجا سرّ دیگری است و آن این است که در عرف متیألّهین تسیبیح
نمودن حق ذاتی را س د یعنی کسی تواند او را ستایش نماید که مجرد باشد از مادّه و عوارض و صور
اجسام؛ زیرا که مبدء هر صفتی به وجه کمال بایسیتی در مرتبیه ذات خیود دارای آن مرتبیۀ کمیال و
فضیکت باشد پس معنی «سبح اسم ربک» یعنی مجرد و برهنه گردان ذات خود را از عسقیه دنییا و از
عوارض مادّیّات خالی شو تا بتوانی تقدیس نمایی و بشناسی چگونگی اسم الکّه و تن یه نمایی او را از
نقایص ممکنات و نی ذهن خود را از مطالعه کاینات خالی گردان تا بتیوانی مسحظیه نمیایی ذات و
صفات و افعال الهی را بدون آنکه او را به ممکنات تشبیه نمایی ییا تعطییل نمیایی صیفات جیسل و
اوصاف جمال آن فرد بیهمتا را و منکر گردی یا آنکه در ناموس خکقت و نظام آفیرینش و نیوامیس
افعال و سنن الهی خدشه نمایی آری کسی که قکب و دلش آلوده به محبّت دنیا گردیده و خیود را بیه
زنجیر قوای حیوانی و اخسق سبعی و بهیمی بسته گردانیده و پابند محظوظات مادّی و ربیعیی باشید
نمیتواند به درخ اسماء و صفات حق تعالی نائل گردد( .امین اصفهانی ،بیتا)33 :
در خاتمه چنین مینویسد :اگر آینۀ دل خود را مصفّا نمایی و در مقابل خورشید وجود نگه داری
به قدر سعه و صفاء نفس ظهور وجود احیدی و تللیؤ انیوار صیفات الهیوتی را در خیود مشیاهده
مینمایی یعنی به قدر سعۀ وجود و صفات و کماالت خود ،وجود و صفات و کمال خدا را خیواهی
دید( .امین اصفهانی)031 :1931 ،
در کتاب شریف «اربعین الهاشمیه» در ذیل حدی

چهارم ،در حدیثی از امام صادق چنیین آورده

است ... :و کسی که اسم بدون معنا را عبادت کند کافر است و چی ی را عبادت نکرده است و کسیی
که اسم و معنای آن را عبادت کند دو چی را عبادت نموده است پس موحد کسیی اسیت کیه فقیط
معنای اسم را عبادت کند( .امین اصفهانی)82 :1983 ،
با توجه به روایتی که در اصول کافی از امام صادق(ع) نقل شده است که بیه آییه شیریفه اشیاره
فرمودهاند « :واهلل نحن اسماء الحسنی»؛ معکوم میگردد؛ چون این ب رگیواران؛ یعنیی ائمیه هیدی(ع)
مظهر تام و تمام اوصاف و اسماء الهیاند و حق در وجود آنها تجکّی یافته و ظهور پیدا میکنید لیذا
در پیروی از آنها و عمل به دستورات ایشان که همان اوامر خداوند و رسیول گیرامیش(ص) اسیت
تکامل انسان و سیر صعودی او میسر میباشد و تخکق به اخسق و صفات مککوتی برای بندگان خیدا
زمانی محقق میشود که در اثر راهنمایی این ب رگان دین و پیروی از آنان که ن دیکتیرین افیراد بیه
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خدا هستند تخکق به صفات و اخسق الهی میسور گردد.
توضیح بیشتر اینکه حضرت حق که در هویت غیبیه و ذات غیبی اسیت همیۀ کمیاالت را بیه
نحو بسارت دارا میباشد .کماالت یا صیفات کمالییه حیق تعیالی در مقیام ذات ،عیین ذات و عیین
یکدیگرند و در عین حال غیر یکدیگر هستند و کثرتی به حضرت ذات غیبی راه نیدارد .در سیخن
عکی (ع) در نه البسغه که میفرماید« :کمالُ االخسصه لهُ نفییُ الصیفات عَنیهُ »..کیه در خطبیه اول
کتاب شریف نه البسغه آمده است« منظور از نفی صفات از مقام ذات ،نفی صیفات جیدا از ذات و
متمای از ذات و نفی صفاتی است که غیر از ذات و غیر یکدیگر باشند و منظور این نیست کیه ذات
حق دارای صفات کمالیّه نبوده و باید کماالت را از ذات الهی نفی نمود»( .شجاعی)13 :1931 ،
تجکی ذات غیبی و به عبارتی در مقام ظهور ذات ،صفات جمال و جسل جکوهگر میشیود .قابیل
ذکر است که ظهور ذات در صفات دارای مراتب است «اسماء الحسنی» نامییده مییشیود کیه همیان
ظهور هویت غیبیّه در مظاهر صفات کمالیّه است.
« ظهور یا تجکّی ذات در مظاهر و مجالی صفات ،دارای مراتب است و در نتیجه ،اسماء الحسینی
دارای مراتب خواهد بود .اسم اعظم ،اسم عام و اسم خاصّ ،اسماء ککیّه و اسماء ج ئیه ،اسماء جمال
و اسماء جسل ،اسماء ذات و اسماء فعل و نظایر اینها ،به همین مراتب بر میگیردد»( .همیان)131 :
لذا تجکّیات و جکوات ذات حق که همان هویت غیبیّه است با صفات صورت میگیرد.
آنچه از خکق و ایجاد وجود دارد به اسماء و صفات الهی منتهی میشود و نی آنچه بیه عیود و
بازگشت است نی منتهی به اسماء و صفات حق تعالی است.
در قرآن مجید و در آیه  01سوره حشر همه عالم وجود و آنچه را کیه در نظیام هسیتی وجیود
دارد از جکوات اسماء حسنی و صفات خداوند متعال میداند .روایات و دعاهای میأثوره نیی بییانگر
همین مطالب است که« وَ بهأسمائکَ الّتی مَلت أرکان کُل شئ» (مفاتیح الجنان ،دعای کمیل) و از این
فراز از دعای کمیل به روشنی معکوم میگردد اسماء و صفات الهی به همه چی احاره داشته و همیه
جا را پر نموده است .لذا میتوان گفت که همه عوالم وجود و آن چه درآن است ،همیه ظهیورات و
تجکّیات اسماء است اگر چه حُجُب اسماء نی میباشند .حال اگر عناییات خیاص حیق تعیالی بیرای
کسی باشد تجکیات انوار خداوند در مرتبۀ باالتری در وجود او ظهور و بیروز پییدا کیرده و در ایین
حجابها باقی نمانده و ماورای اشیاء برای او مشهود شده و اسماء و صفات حق را دیده و به عیالم
اسماء وارد میشود که مقام کشف خفی است .جمستی نظیر دعای امام حسین (ع) در عرفیه بییانگر
این مقام است« :وَأنتَ تعَرفت لی فی کُل شئ فرأیتُکَ ظاهِراً فی کُیل شییء»( .همیان ،دعیای عرفیه)
اسماء حسنی در مراتب مختکف ،تعیّنات مقام احدیت ذات حق تعالی هستند .به عبارتی اولین تعییّن
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ذات غیبی ،تعیّن نداشتن است که همان تعیّن احدی و اسم «احد» است که مقام احدیّت میباشد کیه
هویت غیبیّه هم به آن ارسق میشود که تعیّن اسمی و وصفی در مقام احدیت وجود نیدارد( .تعییّن
آن در بی تعیّنی است) و در مرحکه اول در مجالی اسماء عام و در مراحل بعید در مجیالی و مظیاهر
اسماء خاص جکوه میکند.
کشف خفی از مراتب کشف معنوی و مقام فنای سالک است که مرتبه ششم کشف بیوده کیه بیا
کنار رفتن حجب شهود وجه اهلل اتفاق میافتد( .شجاعی)193 :
آیات آخر سوره حشر «هُوَ الکَّهُ الَّذِی لا إهلهَ إهلَّا هُوَ عَالِمُ الْغیْبه وَ الشَّهَادَۀه هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِیمُ»« ،هُوَ
الکَّهُ الَّذِی لا إهلهَ إهلَّا هُوَ الْمَکِکُ الْقُدُّوسُ السَّکامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَ هی ُ الْجَبَّارُ الْمُتکبرهّ سُیبْحَان الکَّیهِ عَمَّیا
یُشْرهکُون»« ،هُوَ الکَّهُ الْخالِقُ الْبَارهئُ الْمُصَوِّرُ لهُ الْأسْمَاءُ الْحُسْنیَ یُسَبِّحُ لهُ مَا فییه السَّیمَاوَاتِ وَ الْیأرْضه وَ
هُوَ الْعَ هی ُ الحکِیم»( .حشر )01-01 :از تجکیات مقام احدیت در مظیاهر مختکیف سیخن گفتیه شیده
است .لذا هر اسمی از اسمای حسنی و هر صفتی از صفات عکیای خداوند جکوهای و ظهوری اسیت
از مقام «احدیت» حق تعالی؛ اگرچه حجابی است بر آن و اگر حجیاب اسیماء و صیفات کنیار زده
شود جمال احدی ظاهر و رالِ میگردد که وصول به این مقام که «فنای در توحید»« ،جمِ جمِ» و
مقیام «رمیس ککی» و محو ککی است ،تحقیق مییابد که در بعضی از سخنان پیامبیر اسیسم(ص) و
ائمیه ارهیار(ع) ظهور دارد که کشف اخفی نام نهادهاند .باید دقیت داشیت کیه تجکّییات اسیماء در
وجود انسان متنیاسب با کنیار رفتن حُجب است و چنیین است که با تجکیّی هر اسمی و هر صیفتی
آثار آن در انسیان پیدا میشود.
مسئکه فهم عبارات و مضامین قرآن کریم همواره مورد بح

و مناقشه جریانهای مختکیف بیوده

است .گروهی از فقها که به أخباریون معروف اند و محور سخن آنان بر پییروی بییچیون و چیرا از
روایات معصومین(ع) استوار است؛ بر این عقیدهاند که ما ،سوای روایاتی که در تبیین آیات قرآن بیه
دستمان رسیده است نمی توانیم از آیات قرآن به فهم صحیحی دست پیدا کنیم .اما گروهیی دیگیر از
فقها اهمیت بیشتری به عقل داده و آن را قادر به فهم و درخ آیات میدانند.
اما این گروه نی قائل نیستند که عقل میتواند به معنای تمام آیات قرآن کریم دست یابد .چراکیه
در بین قرآن کرییم ،آیات متشیابه زیادی مشیاهده میشیود که به تصیریح قرآن« :مَا یَعْکییمُ تأْوهیکییهُ
إهلَّا الکَّهُ وَالرَّاسِخُون فِیی الْعِکْیمه»(آل عمران )3 ،تأویکش را جی خیدا و ریشیه داران در دانیش کسیَ
نمَ داند .برخی از مفسرین ،حرف واو را در این آیه حرف عطف میدانند و برخی حیرف اسیتیناف
که در صورت دوم ،معنای آیه این میشود که حتی راسخون فی العکم کیه از آنهیا بیه اهیل بییت(ع)
تعبیر شده ،نی از تأویل آیات ارسع نخواهند داشت هرچند احتمال نخست قویتر به نظر میرسد.
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با ذکر این مطکب ،تبیین میشود یکی از موضوعات سنگین و دشواری که در قیرآن کیریم میورد
اشاره قرار گرفته است مسئکه اسمای الهی است .در آیات متعدد قرآن کریم از اسمای الهی ییاد شیده
است « :وَلِکّهِ الْأسْمَاءُ الْحُسْنَ فادْعُوهُ بههَا» (اعراف )128 :و نامهاى نیکو به خدا اختصیاص دارد پیس
او را با آنها بخوانید .اما درباره این مطکب که منظور از این اسامی چیسیت سیخنی گفتیه نشیده .آییا
منظور از اسماءاهلل همین الفاظی است که در آیات قرآن کریم بیان شده است مثیل غفیور و رحییم و
رحمن و ...یا این که معنایی فراتر از این الفاظ ،مورد نظر قرآن است.
مسصدرا معتقد است که در مرتبه احدیت نشانی از اسم و صفت نیست منتهیی در مرتبیه بعیدی
که مرتبه واحدیت میباشد اسماء و صفات الهی ظهور و بروز دارند( .شیرازی1911 ،و )1932
به اعتقاد آیتاهلل جوادی آمکی ،مفسّر قرآن کریم ،این الفاظ که به عنوان اسماء اهلل در قیرآن ذکیر
شده دارای مفاهیمی هستند که در حقیقت این الفاظ نشانه آن مفاهیمانید .میثس لفی رحمین نشیانۀ
وجود مفهومی به نام رحمانیّت است .خود این مفاهیم هم در عالم خارج ،مصادیق و مظاهری دارنید
که این مفاهیم ،عنوانی است برای آن مصادیق .از کاملترین مصادیق اسمای الهی میتوان بیه وجیود
مبارخ اهل بیت(ع) و اولیای الهی اشاره کرد چنانکه روایت شده « :نحنُ أسماءُ اهلله الحُسینی» .خیود
این مصادیق نی نشانه و گویای وجود یک ذات هستند که ایین مظیاهر از آن ذات صیادر مییشیود.
به تعبیری دقیقتر ،اسمای الهی در حقیقت همان ذات الهی است با تعیّنی خاص .بیه عبیارت دیگیر،
اسم عبارت است از مشاهدۀ ذات با صفتی از صفات و تعیّنی از تعیّنات .مثسً مشاهدۀ اسم عکییم بیه
معنای مشاهدۀ ذات با صفت عکم است ،اما در حقیقت آنچه شهود میشود همان تعیّن است گرچیه
این تعیّن به ذات حق وابسته است زیرا مشاهدۀ ذات حق برای هییچ موجیودی امکیان نیدارد و میا
خداوند را از پس پردۀ اسماء میشناسیم .نتیجه این که الفاظی که در دعای جوشن کبییر وجیود دارد
در حقیقت هرکدام نشانه ای است از یک مفهوم در وجود پروردگار ،که هر مفهوم نی از یک مصداق
در عالم خارج انت اع میشود و آن مصداق هم نشانه ذات الهی است( .جوادی آمکی ،رسیاله الوالییه،
اسماء اهلل)
در کتاب شریف اربعین هاشمیه در ذیل حدی 01در تبیین تقابل بعضی ازاوصیاف الهیی چنیین
مینگارد « :تقابل صفات اهلل و اسماء حسنای او که از اوصاف کمال و نعیوت جیسل اسیت موجیب
اختسف آنها است .برای آن است که جمیِ موجودات آثار و لوازم و مظاهر برای اسماء اهلل تعیالی و
صفاتش میباشد چنانکه گفته شد که ماهیات لوازم اسماءء اهلل تعالی هستند و در اصطسح عرفیا بیه
اعیان ثابته نامیده میشوند و ظهور هر اسمی از اسماء اهلل سبحانه موقوف بر وجود مظهری اسیت تیا
به آن ظاهر گردد و چون اسماء او سبحانه متقابل یکدیگرند مانند هادی و مضیلّ و رحییم و قهّیار و
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غیر ذلک ،الزم است که مظاهر آنها نی چنین باشند و اال مظاهر آنها نخواهند بیود و مسیتک م خکیف
میشود( .امین اصفهانی)011 :1983 ،
نتیجهگیری:
در قرآن کریم به خواندن اسماء الهی توصیه شده و اربیاب ذکیر و اصحییاب توحیید ،خداونید
سبحیان را به اسمیاء و صفیاتش میخوانند و به این رریق در مراحییل سیکوخ گیام بیر مییدارنید.
تردیدی نیست که ذکر خداوند به وسیکۀ اسماء و صفات ،یک فضیکت است و میتواند موجب قرب
انسان به خداوند گردد .در قرآن مجید چهار آیه وجود دارد که از اسماء حسینای الهیی ییاد شیده و
آیاتی است که فقط از اسماء سخن گفته شده است .در مذهب و شیریعت ،خکقیت بیا اسیم شیروع
میشود و معرفت هم به اسم منتهی میشود و فراتر از اسم خدا ساحتی برای ما قابل شناخت نیست.
معرفت را منتهی به اسماء و خکقت هم شروع شده با اسماء است .بعد از ذکر اسماء متبرکۀ خداونید
متعال؛ بانو امین خارر نشان میکند که سه پرسش باید پاسخ داده شود - 1 :مقصود از احصاء اسماء
در حدی

پیامبر (ص) چیست؟  -0چگونه احصاء اسماء باع

دخول در بهشت مییشیود؟  -9بیه

چه رریق میتوان متخکق به اخسق اهلل گردید؟ اول رریق شناسایی حق تعالی این است که شیخص
به قدر سعۀ وجودی خود اسماء الحسنای خدا را بشناسد .تمی دادن بین صیفات واجیب و ممکین؛
وی را میسّر گردد و وقتی تمام آنها را با هم جمِ کرد همانروری که امیر فرمیوده او را بیه همیین
اسماء الحسنی بخواند و در اوقیات شیب و روز؛ روی توجیه و نیازمنییدی بیه در خانیۀ فیییض و
احسیانش بنماید تا در جایگاه قرب خیداوند منی ل گیرد .معنای احصاء فقط تعداد و شماره نمیودن
اسماء الهی نیست و لو آنکه فضیکتی است و به وی ایمان محقّق میگیردد .لییکن ظیاهر ایین اسیت
شناسایی حق تعالی به تمام مدالیل اسماء الحسنی و اوصاف جسل و جمال انجیام پیذیرد .در میورد
تخکق به اخسق اهلل چنین گفته است که اگر آینۀ دل خود را مصفّا نمایی و در مقابل خورشید وجیود
نگه داری؛ به قدر سعه و صفاء نفس ظهور وجود احدی و تللؤ انیوار صیفات الهیوتی را در خیود
مشاهده مینمایی یعنی به قدر سعۀ وجود و صفات و کماالت خیود ،وجیود صیفات کمیال خیدا را
خواهی دید.
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 -11شیرازی ،صدرالدین محمد بن ابراهیم ،)1911( ،المظاهر االلهیه ،ترجمه ،سید حمید ربیبییان ،انتشیارات
امیرکبیر.
 ،)1932( ،------------------ ،----- -11شرح اصول کافی ،کتاب التوحیید ،مؤسسیه مطالعیات و
تحقیقات فرهنگی.
 -11صدوق ،محمد بن عکی ،)1931( ،امالی ،ترجمه :محمدباقر کمره ای ،تهران :کتابچی.
 ،)1938( ،-------- ،---- -13التوحید ،چ ،1قم :انتشارات جامعه مدرسین.
 -18رباربایی ،محمد حسین ،)1981( ،المی ان ،درالکتب االسسمیه 1981 ،المی ان ،ج.8
 -13فناری ،حم ه( ،بی تا) ،شرح مفتاح از کتاب انشاء الدوائر ،شیخ اکبر محیی الدین عربی.
 -02قیصری ،محمد داوود ،التوحید و النبوه و الوالیه؛ با تصحیح :جسل الدین آشتیانی.
 -01قیومی ،احمد بن محمد ،)1111( ،مصباح المنیر ،قم :دارالهجرت ،چاپ ،0ص.032
 -00کاشانیها ،زهرا ،)1980( ،بانو امین اصفهانی ،تهران :نشر رامین.
 ،)1980( ،--- ،---- -09صهبای عرفان ،تهران :نشر رامین.
 ،)1980( ،--- ،---- -01زن مظهر جمال خدا ،تهران :نشر رامین.
 -01ککینی ،محمد بن یعقوب ،)1123( ،اصول الکافی ،چ ،1تهران :دارالکتب االسسمیه ،ج.1
 -01نیری ی ،سیدقطبالدین محمد ،ترجمه و شرح دعای صباح.
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Names and Attributes with an Approach to the Works of Mojtahed
Amin Esfahani
Zahra Kashaniha, Associate Professor, Shahid Rejaee Teachers Training
University1
Abstract
One of the significant issues that has been mentioned both in the
Qur'an and by mystics is the names of God. Hakim Nosrat Amin Esfahani;
Contemporary commentator and mujtahid; In his weighty book and
behavior and also in the precious interpretation of the reservoir of
mysticism, he has dedicated several pages to the names, divine beauty and
supreme attributes of the Almighty, which have been studied in this article.
In the Holy Qur'an, it is recommended to recite the divine names, and the
Lord of remembrance and the companions of monotheism, recite God
Almighty in His names and attributes, and in this way take steps in the
stages of conduct. There is no doubt that the remembrance of God through
names and attributes is a virtue and can bring man closer to God. There
are four verses in the Holy Quran that mention the names of divine beauty
and are verses that only mention the names; It has been said. In this
article, which is documented by the method of content analysis, first these
sublime names from the book of Lady Amin are discussed and then the
opinions of some mystics, philosophers and commentators in this regard
are expressed and in this regard three important questions: The purpose
of counting What are the names in the hadith of the Holy Prophet
(PBUH)? How does the counting of names cause one to enter Paradise?
How can one be created according to the morality of God?, has been
researched
Keywords: Divine Names, Divine Attributes, Lady Amin Isfahani, Journey
and Behavior, Repository of Mysticism
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