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چکیده
این باور در میان مسلمانان رواج گسترده دارد که خداوند را نامی پنهان از همگان است ،جز خواص کسی
از آن آگاه نیست ،هرکه بتواند خدا را با یادکرد آن بخواند سریع به خواستهاش میرسد ،و تصرفات
خارقالعاده در عالم هستی تنها با کاربرد آن ممکن میشود .مسلمانان از گذشتههای دور این نام را «اسم
اعظم» خوانده ،و درباره ماهیت و خواص و نحوه کشف و کاربرد آن سخنان متفاوت گفته ،و حکایات
بسیار نقل کردهاند .مطالعه پیشرو کوششی به منظور مرور و دستهبندی همین آراء و بازنمون دورنمایی از
نگرشهای رایج در فرهنگ اسالمی به اسم اعظم است؛ کوششی که میتواند گامی نخستین برای
بازشناسی تاریخ انگاره اسم اعظم در فرهنگ اسالمی تلقی شود .در مقاله بیآنکه از خاستگاه انگاره یا سیر
تحول درک ها از آن در گذر زمان بحث شود ،شواهد مختلف توجهات مسلمانان به اسم اعظم را مرور ،و از
خالل نقل حکایتها ،اقوال تفسیری ،مواعظ اخالقی و نظریهپردازیهای متکلمانه و فیلسوفانه آراء درباره
اسم اعظم را در آثار پراکنده بازشناسی و تبیین میکنیم .چنانکه خواهیم دید ،انگاره اسم اعظم در تاریخ
طوالنی خود در فرهنگ اسالمی از جایگاه کارگزار خدا تا شیوهای سحرگونه برای تصرفات عظیم و کالن در
 .1تاریخ دریافت1211/1/22 :؛ تاریخ پذیرش1011/2/11 :
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هستی ،و از مصادیقی آشکار به مصادیقی پنهان و رازآلود گراییده ،و موضوع بحثهای متکلمانه و
ایدئولوژیهای مختلف مذهبی گردیده است.
کلیدواژهها :تاریخ انگاره اسم اعظم ،اسماءالحسنی ،اعجاز ،آیات ،رازگرایی.

درآمد
پیروان اغلب ادیان کهن برای نامها اوصاف رمزآلودی قائلاند .مثال ،هندویان معتقداند
َ
هرچه نامهای کسی بیشتر باشد ،با پنهان ماندن نام راستینش بیشتر از گزند آسیبها در

امان است 2.از منظر صاحبان این باورها نام هر کس حاوی قوای وجودی اوست و باید با

پنهان کردنش امکان بهرهجویی دشمنان از آن را سلب کرد .تغییر نام همه افراد قبیله در
مقاطعی خاص و پنهان کردن نام پیشوایان دینی و شاهان از دیگر شواهد وجود همین درک
در میان اقوام مختلف است.

0

مردمان از گذشتههای دور باور داشتهاند که آگاهی از نام یک خدا میتواند موجبات
دستیابی به قدرت او را فراهم کند .در پاپیروسهای بازمانده از مصر باستان اشاراتی به این
معنا دیده میشود که خدای َرع با برخواندن اسم خویش در نخستین اقیانوس جهان هست
شد ،نخست جز اسم نداشت و بعد با تعمق در نام خویش تحقق یافت .مصریان معتقد
بودند این اسم رازآلود ،بر همگان پنهان ،و منشأ قدرت خدای َرع است .برپایه اساطیر،

چون َرع با دسیسه فرزندش ایزیس خواست کشته شود ،مجبور شد نام پنهان خود را به
5
ایزیس وانهد؛ بدان امید که ایزیس بر او نیز َبرخواند و نجاتش بخشد.
باور به این قبیل خواص جادویی برای اسم در میان اقوام باستانی خاورمیانه هم

3. Denny, 6410.
 .0برای تفصیل بحث در اینباره ،نک .فریزر.271-271 ،
 .5نک .جمعه.233 ،
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سابقهای قدیم دارد 6.ازجمله ،عربها برخواندن فرد با نامش را خوش نداشتند و اشخاص را
ُ
به فرزندی موهوم یا حقیقی ُمن َت َسب میکردند .به چنین لقبی «ک َنیه» گفته میشد؛ چون قرار

بود نام فرد را پنهان کند 7.این اقوام درنتیجه باور به همین خواص برای نام حساسیتهای

بیشتری درباره نام خدایان داشتند .همین حساسیت سبب شد که در آیین یهود یادکرد خدا
3
با نام راستینش جز در ّایام و آیینهایی بخصوص ممنوع شناخته شود.
نگرشهای بازتابیده در کهنترین منابع فرهنگ اسالمی از جهاتی مشابه این باورها ،و
از جهاتی با آنها متفاوت است .برای نمونه ،در قرآن کريم برای نفی هماوردی و اشتراک
َ َ َ
اشخاص در قدرت خدا بر این تأکید میرود که او هیچ «همنامی» نداردَ « :هل تعل ُم ل ُه

َسم ّیا»؛ 1گویی همنامی فرد با خدا به معنای بهرهمندی او از قدرتی مشابه است 11.ازآنسو،
در قرآن بر ذکر یا بهزبان آوردن نام خدا تأکید بسیار میشود؛ 11امری که آشکارا مخالف این

باور اقوام بدوی است که باید نام خدایان را پنهان داشت .ازآنسو ،گفته میشود خداوند
َ
ُ
سماءالحسنی» نیکوست؛ 12آموزهای که
نامهای بسیار دارد و خواندن خدا به هریک از این «ا
ُ
شاید با کوشش برای پنهان داشتن نام خدا متناسبتر مینماید 12.باور به اثربخشی دعا با
نامیدن خدا به اسماءالحسنی موجب شده است از گذشتههای دور عالمان مسلمان
اسمهای خدا را از منابع دینی استخراج کنند .ایشان فهرستهایی پدید آوردهاند که گاه بیش
6. Guillaume, 19-21.
 .7برای پیوند این رسم با رسوبات اعتقاد به خواص جادویی نام ،نک.Wensinck, 395 .
 .3برای تاریخگذاری این رسم ،نک.Leech, 59-60 .
 .1مریم.65 /
 .11نک .نافع بن ازرق152 ،؛ مقاتل620 /2 ،؛ یحیی بن سالم.220 ،
 .11برای نمونه ،نک .بقره110 /؛ حج26 ،20 ،23 /؛ برای داللت ذکر بر بهزبان آوردن ،نک .خلیل بن احمد/5 ،
.206
 .12اعراف131 /؛ اسراء.111 /
 .12برای پنهان داشتن نام فرد با تکثیر نامهایش ،نک.Denny, 6410 .
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از  70744نام را دربر میگیرد.
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در کنار باور به تعدد اسماءالحسنی ،این اعتقاد نیز در میان مسلمانان رواج داشت که
خدا را نامی پنهان هم هست؛ نامی که تصرفات خداگونه هرچند نامشروع با برخواندن آن
ممکن میگردد .از آن نام به «اسم اعظم» تعبیر کردهاند .کهنترین منبعی که در آن میتوان
کاربست چنین تعبیری را دید تفسیر مقاتل بن سلیمان (د 754ه) است؛ وقتی که احضار
َ
تخت بلقیس برای سلیمان 15را نتیجه آن میشناساند که وزیر سلیمان آصف بن برخیا اسم
ْ
خواند؛ 16یا آنجا که حکایت َبلعم باعور کاهن یهودی ُم َ
ست ُ
جابالدعوه شهر
اعظم بر تخت
َبلقاء در شام 17را بازمیگوید که به دعوت پادشاه موسی(ع) را نفرین کرد و با بردن اسم

اعظم راه وی را به پایتخت بست 13.جای دیگر که باز در آن سخن از یک چنین تصرف
ُ
نامشروعی میرود روایت ابن ق َتیبه (د 616ه) از داستان هاروت و ماروت 11است :زهره
َ
21
اسم اعظم خدا را َبرمیخواند و چون ستاره به آسمان برمیشود.
در منابع متأخرتر میتوان انبوهی از احادیث ،حکایات ،نظریهپردازیها ،باورهای
عامیانه حتی زبانزدها را درباره اسم اعظم دید؛ آثاری که حکایت از رواج گسترده باور به
وجود چنین اسمی در میان مسلمانان دارند .اگر بخواهیم از میان انبوه گزارشهای بازتاباننده
ذهنیت مسلمانان درباره اسم اعظم به ذکر یکی اکتفاء کنیم ،شاید نتوانیم توصیفی دقیقتر از
آن بیابیم که در ضمن دعایی َ
مندرج در مفتاح الفالح شیخ بهائی (د 7447ه) دیده میشود:
 .10برای نمونه ،نک .کفعمی ،المقام االسنى 102 ،بهبعد؛ نیز ،برای نمونه از مناقشهها درباره توقیفی یا اجتهادی
بودن نامهای خدا ،نک .ابن بطال12 /1 ،؛ فخر رازی ،التفسیر الکبیر.152 /1 ،
 .15نمل.01-23 /
 .16مقاتل.217 /2 ،
 .17برای وی ،نک .حاجمنوچهری.077-076 ،
 .13مقاتل.75-70 /2 ،
 .11بقره.112 /
 .21نک .ابن قتیبه.172 ،16 ،
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اسم اعظم از همه اسماء خدا نزد او محبوبتر است ،نزدیکترین راه سلوک معنوی به سوی
خداست ،پاداش ذکر آن پیش خدا از بردن همه نامهای دیگر بیشتر است ،با خواندن آن فرد
سریع به اجابت میرسد ،میان اسماء الهی مخفی است ،فقط یکی است ،و در تورات و
انجیل و قرآن مذکور است.

21

طرح مسئله
عالمان مسلمان از گذشتههای دور فراوان درباره ماهیت ،مصداق ،و خواص اسم اعظم
پرسش و طرح بحث نمودهاند .برخی از ایشان رویکرد محدثانه داشته ،و خواستهاند بر پایه
روایات فراوانی که درباره اسم اعظم رسیدهاست پاسخ اینگونه سؤاالت را بازشناسند .شاید
ُّ ُّ ُ َّ
الم َنظم» سیوطی باشد 22.برخی نیز
مشهورترین اثر با چنین محتوایی رساله «الدر
کوشیدهاند افزون بر نقل واعظانه و گزینشگرانه این روایات ،مجموعی از حکایتها درباره
خواص و نحوه اثربخشی آن را گزارش کنند .از جمله آثار گذشتگان با این رویکرد میتوان
الم َ
غاية َ
غنم فى االسم االعظم ابن ُد َریهم (د 166ه) فقیه شافعی 22،و از آثار معاصران نیز
مفتاح االسم االعظم ابراهیم محمد َبطاوی ،االسم االعظم محمد غروی قزوینی ،و قصص
االسم االعظم سعید ابومعاش را نام برد.

20

بااینحال ،دامنه مناقشات درباره اسم اعظم بسی گستردهتر از این بوده ،و اوصاف و
کاربردهای آن بحثهای گستردهای در کتب حدیث ،تفسیر ،کالم ،تصوف و عرفان اسالمی
بههمراه داشتهاست .نخستین توجهات آ کادمیک به اسم اعظم در دوران معاصر نتیجه
کوششها برای بازخوانی آراء عالمان مسلمان در ضمن همین گونه آثار بود و با تبیین آراء
 .21شیخ بهائی،مفتاح الفالح.101 ،
 .22نک .منابع؛ برای اشاره به دیگر آثار کهن با همین رویکرد ،نک .سرحان111 ،؛ فاضل.216 ،
 .22نک .زرکلی.6 /5 ،
 .20بهترتیب چاپ قاهره (دار اإلنسان1112 ،م) ،بیروت (اعلمی1012 ،ق) و قم (دار المجتبی1026 ،ق).
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طباطبایی در المیزان آغاز شد؛ وقتی که برخی از خیل عظیم گرایندگان به تفسیر وی در دهه
7484-7414ش کوشیدند با تبیین نگرش او به اسم اعظم از این دفاع کنند که باور به وجود
ّ
چنین اسمی با حاکمیت نظام علی ـ معلولی در جهان جمعشدنی است 25.در همان دوران
کوششی مشابه را هم سیف و دهنبی برای بازخوانی رأی حافظ شیرازی درباره اسم اعظم
دنبال کردند.

26

از دهه 7484ش بهتدریج توجهات آ کادمیک به اسم اعظم با گسترش مطالعات عرفان
نظری نیز پیوند خورد و دانشجویان و پژوهشگران عرفان اسالمی به تناسب یادکرد گسترده
اسم اعظم در آثار عرفانی ،ضمن توضیح اقوال عارفان مختلف به تبیین درک ایشان از اسم
اعظم نیز پرداختند .نخستین کوشش از این قبیل ،مطالعه حسین معصوم (7483ش)،
خوانشی است آزاد از مفهوم اسم اعظم برپایه آراء عارفان مسلمان ،و ّ
خاصه نگرشهای

طباطبایی در المیزان 27.پس از آن مطالعاتی با رویکرد و روشی مشابه برای بازخوانی آراء

ابنعربی 23یا مقایسه آراء ابنعربی و طباطبایی ،21یا مقایسه آراء فخر رازی و طباطبایی

21

صورت گرفت .مطالعاتی نیز با کوشش برای بازخوانی آراء عرفانی امام خمینی در همین باره
به انجام رسید.

21

سومین دسته از مطالعات معاصران درباره اسم اعظم کوششهایی محدثانه است برای
ارزیابی روایات با رویکردی دروندینی و جمع میان مضمون آنها و بازشناسی اسم

 .25نک .اسدی06-00 ،؛ ناطقی.136-130 ،
 .26سیف و دهنبی ،سراسر مقاله.
 .27نک .معصوم ،سراسر مقاله؛ برای کوششی دیگر با همین هدف ،نک .روحی« ،مفهوم اسم.126-122 ،»...
 .23نک .رحیمیان ،51-51 ،جهانیپور 216 ،بهبعد.
 .21پورطولمی.27-26 ،
 .21کهساری ،سراسر مقاله.
 .21نک .موحدی ،شاهینفر ،عابدی ،سراسر مقاالت.
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اعظم 22،تبیین حکمت تعدد مصادیق آن در روایات 22،سبب اعظم شناسانده شدن نامی از

میان همه نامهای خدا 20،فرق اسم اعظم با «اسم مکنون» 25،یا نقد آراء گرایندگان به عرفان
در اینباره برپایه روایات.

26

اینگونه ،عموم مطالعات درباره اسم اعظم با رویکرد دروندینی صورت گرفتهاست و
در اغلب آنها بیمرور شواهد تاریخی تنها خواستهاند خوانشی گزینشی از آراء برخی
عالمان مسلمان درباره اسم اعظم بازنمایند؛ خوانشی که بتواند میان این آراء با اعتقادات
صحیحانگاشته مؤلفان جمع کند .هیچ یک از این مطالعات را نمیتوان واجد رویکردی
تاریخی به آراء عالمان مسلمان یا کوششی برای تبیین سیر تحول این آراء شناخت .حتی در
آنها کوشش نشدهاست برپایه مجموع شواهد تاریخی تصوری واضح از انگاره اسم اعظم یا
تمایز درکهای رایج در میان فرقههای مسلمان و ادوار مختلف فرهنگ اسالمی حاصل
شود.
مطالعه پیشرو گامی نخستین برای تحقق همین منظور است .میخواهیم در آن برای
بازنمایی تصویری کلی از درک مسلمانان به اسم اعظم بکوشیم و بدینسان ،زمینه را برای
مطالعات تاریخی درباره سیر تحول این انگاره بازگشاییم .شفافسازی زمینه بحث و کشف
پیوندها میان نظریات و انگارهها و شخصیتها میتواند ما را به شناخت گونههای مختلف
تلقی از اسم اعظم در فرهنگ اسالمی ،و تبارشناسی و تبیین سیر تحول هریک در گام بعد
نزدیک کند .براینپایه ،در این گام نخست خواهیم کوشید پاسخ این پرسشها را دریابیم:
اوال ،اوصاف و کاربردهایی که مسلمانان به اسم اعظم نسبت میدادهاند برپایه کدام
 .22نک .مظاهری ،سراسر مقاله.
 .22روحی« ،چندگانگی اسم اعظم در حدیث» ،سراسر مقاله.
 .20همو« ،معیار اعظم بودن 12 ،»...بهبعد.
 .25همو« ،معنا و مصداق اسم ظاهر ،»...سراسر مقاله.
 .26نک .حسینی 52 ،بهبعد.
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شاخصهها قابل دستهبندی است؛ ثانیا ،در فرهنگ اسالمی راه دسترسی به اسم اعظم و
مصادیق احتمالیاش به چه گونههایی تبیین شدهاست؛ ثالثا ،مباحث نظری که با اعتقاد به
اثربخشی اسم اعظم توسعه یافته ،از چند سنخ است.
 .1کاربردهای اسم اعظم
بازشناسی کاربردهای اسم اعظم خاصه ازآنرو واجد اهمیت است که میتواند ما را به
ذهنیت عالمان مسلمان درباره اسم اعظم و تعریفی که از آن در ذهن داشته ،و البته ابراز
ننمودهاند رهنمون شود .در تالش برای بازشناسی این کاربردها در منابع مختلف خود را با
دو سنخ کاربرد متفاوت روبهرو میبینیم :برخی کاربردها بسیار مشهوراند و در اغلب منابع
ذکر شدهاند؛ اما برخی را تنها در ادبیات شماری از مکاتب و اصناف علمی یا در آثار
بازمانده از برخی فرقهها و دورهها میتوان بازدید .این کاربردهای نامشهور خود نیز دو
دستهاند؛ برخی به تصرفات خدا در هستی بازمیگردند و برخی نیز به تصرفات انسانها
ناظراند.
الف) مشهورترين کاربردها
مهمترین کاربردی که برای اسم اعظم برشمردهاند اثربخشی قطعی در استجابت دعا است.
در کهنترین گزارشها درباره اسم اعظم _ازقبیل گفتار ابناسحاق (د 754ه) یا یحیی بن
ّ
َسالم (د 644ه)_ نیز میتوان تداعی استجابت دعا با آن را مشاهده کرد 27.افزون بر این ،در
روایاتی منسوب به پیامبر اکرم(ص) نیز این ارتباط منعکس شدهاست 23.مسلمانان حتی

باور داشتهاند میتوان با یادکرد اسم اعظم در ضمن دعا خواستههای نامشروع را نیز

 .27نک .یحیی بن سالم505/2 ،؛ طبری.066/11 ،
 .23نک .طبرانی ،الدعاء.121/2 ،
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برآورد 21.باور به استجابت قطعی دعا با یادکرد اسم اعظم سبب شدهاست عالمانی در
سدههای میانی اصرار ورزند که از دعا با یادکرد نامهای مختلف خدا برای دستیابی به
اجابت غفلت نشود؛ شاید که از آن میان یکی اسم اعظم باشد.

01

تحقق معجزات پیامبران هم با علم ایشان به اسم اعظم پیوند خوردهاست .اغلب اسم

اعظم را فرد اعالی «آیات» خدا شناساندهاند که میتواند به کسی داده شود 01.معجزات
انبیاء بزرگ را نیز نتیجه آگاهی ایشان از اسم اعظم بازنمودهاند 02.در روایاتی شیعی گاه از آن

سخن میرود که خدا وقتی میخواهد کسی را به رسالتی بزرگ برانگیزد ،نخست اسم اعظم

خود را به او میآموزاند تا بتواند صدق مدعای خود را به همگان بازنماید 02.بر همین
اساس ،پیامبر و اهل بیت(ع) هم از آگاهان به اسم اعظم شناسانده میشوند.

00

دیگر کاربرد مشهور اسم اعظم را احیاء مردگان دانسته ،و مثال احیاء مردگان به دعای

عیسی(ع) را نتیجه کاربست اسم اعظم شناساندهاند 05.پیامبران دیگری هم بودهاند که نه در
مقام اعجاز که به منظورهای دیگری مبادرت به همین کار کردهاند .گفتهاند ابراهیم(ع) وقتی

خواست به اطمینان قلب درباره معاد رسد 06،به امر خدا بر چهار پرندهای که کشت اسم

اعظم برخواند 07.پیروزی داوود بر جالوت را نیز نتیجه رجوعش به پیرزنی بازنمودهاند که

 .21نک .نیشابوری.023/2 ،
 .01ابن قیم جوزیه.15-12/1 ،
 .01ابن جوزی.171-163/2 ،
 .02نک.حقی23/2 ،؛ کفعمی ،البلد االمین.11/1 ،
 .02نک.کلینی.111/3 ،
 .00نک .شیخ طوسی.216 ،
 .05سمعانی.116/1 ،
 .06بقره.261 /
 .07ابوالشیخ اصفهانی.613/2 ،
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اسم اعظم میدانست؛ 03ظاهرا ازآنرو که پیرزن کاهنی مرده را زنده کرد و راه غلبه بر

جالوت را به داوود نمایاند 01.حتی گفته میشود برخی پیامبران برای ازدیاد جمعیت مؤمنان
به برخواندن اسم اعظم و زنده کردن مؤمنان مرده توسل جستهاند 51.نهتنها پیامبران ،بلکه

حتی فرشتگان مرگ و زندگی نیز با برخواندن این اسم جان میبخشند و بازمیستانند.

51

ب) تصرفات خدا در هستى
این باور نیز در میان مسلمانان رواج داشته که همه تصرفات مهم در جهان ،حتی تصرفات
خدا نیز با برخواندن اسم اعظمش ممکن شدهاست .کهنترین شواهد وجود این قبیل باورها
را میتوان در اقوال منتسب به پیروان فرقه ُم ٖغیریه در ربع نخست سده دوم هجری یافت که
میگفتند وقتی خدا خواست جهان بیافریند اسم اعظم برخواند؛ اینگونه ،پرواز کرد و بر تاج
خود نشست ،بعد با انگشت خود همه کارهای بندگان را بر کف دستش نوشت 52،و بعد از
آن هم گردش افالک و تدبیر امور هستی را با برخواندن همین نام خویش پیگرفت.

52

اعتقاد به این را که تصرفات خدا نیز در هستی با برخواندن اسم اعظم امکانپذیر
میشود میتوان در شماری از دعاهای شیعی دید؛ ادعیهای که گاه به اهل بیت(ع) منتسب
گشتهاند .در دعایی آمدهاست خدا نام خود را بر شب و روز نهاد و تاریک و روشنشان
کرد 50.در دعای دیگری سخن از آن میرود که خورشید و ماه و کوهها ،حتی عرش و کرسی

 .03مقاتل.211/1 ،
 .01نک .عهد عتیق ،اول صموئیل11-7/23 ،؛ نیز نک .سبط ابن جوزی.150/2 ،
 .51نک .عیاشی.101/1 ،
 .51مجلسی ،لوامع صاحبقرانى.102/5 ،
 .52قس .شهرستانی177/1 ،؛ ابن اثیر.221/0 ،
 .52شهرستانی172/1 ،؛ برای تشابه این باور با اعتقادات مزدکیان ،نک .همو.203/1 ،
 .50شیخ طوسی.310 ،
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خدا ،بدان سبب در جایگاه خود استقرار یافتهاند که اسم اعظم بر آنها خوانده شدهاست.
حامالن عرش عظیم خدا نیز با گفتن اسم اعظم توان چنین کاری را پیدا کردهاند.

55

56

برپایه این دعاها ،سنجش امور مختلف و نگهداری حساب آنها نیز با کاربرد اسم
اعظم صورت میگیرد .مثال گفته میشود خداوند حساب همه چیز حتی وزن کوهها و پیمانه
َ
آب دریاها را هم با اسم اعظم نگاه میدارد .برخی افعال الهی مثل روزی دادن به بندگان هم
که نیازمند حساب و کتاب گسترده و دقیق است با اسم اعظم پیوند خورده ،و گفته شدهاست
خدا حسابشان را با کاربرد اسم اعظم حفظ میکند.

57

پ) تصرف انسانها در امور
بهطبع میتوان انتظار داشت افزون بر خدا و پیامبران ،هر کس دیگر نیز که اسم اعظم بداند
َ
بر تصرفات گسترده در عالم هستی توانا شود .شواهد باور به این را که انسانهای عادی هم
با دانستن اسم اعظم قادر به تصرف در اموراند میتوان در دو اشاره مقاتل بن سلیمان به
داستان بلعم باعور و آصف بن برخیا که پیشتر یاد شد ،بازدید .در منابع حدیثی کهن عامه
مسلمانان تصرف در حیات موجودات با برخواندن اسم اعظم خدا ممکن شناسانده
شدهاست .مثال حکایت کردهاند سگی به فردی حمله آورد و هنوز به او نرسیده بود که جان
53

داد؛ پیامبر اکرم(ص) دیدند و فرمودند حتما وی خدا را به اسم اعظمش خواندهاست.
در منابع متأخرتر هر رویداد ناممکنی که وقوعش برپایه اساطیر ُمجاز باشد نتیجه
برخواندن اسم اعظم دانسته میشود .مثال گفتهاند اینکه فرشته داستان هاروت و ماروت به

 .55ابن طاووس ،اقبال االعمال231/1 ،؛ نیز نک .کفعمی ،البلد االمین.11/1 ،
 .56شیخ طوسی.216 ،
 .57همو.51 ،
 .53برای تحریرهای مختلف داستان ،قس .ابن ابیشیبه213/3 ،؛ ابن حبان.175/2 ،
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آسمان برشد ازآنرو بود که اسم اعظم خدا را بازگفت 51.پیامبر اکرم(ص) نیز که خواست
خورشید را پس از غروبش بازگرداند تا علی(ع) نماز گزارد ،اسم اعظم برخواند و « َر ُّد

الشمس» روی داد 61.در منابع متأخرتر حتی وقوع چنین رویدادهایی نتیجه اعجاز یک
پیامبر یا رویدادی اساطیری در زمانی و مکانی متفاوت با اکنون تاریخی دانسته نمیشود؛
بلکه میگویند هرکه این اسم را بداند بر چنین تصرفاتی قادر است .مثال راه رفتن بر آب را
نیز با برخواندن اسم اعظم امکانپذیر میدانند.

61

با آگاهی از اسم اعظم تصرف در ذهن خویش و دیگر انسانها نیز ممکن دانسته
ُ
ُ
میشدهاست .از قول ابن ش ْب ُرمه فقیه کوفی (د 733ه) نقل کردهاند استادش ک ْرز بن َو َبره از
خدا خواست اسم اعظم به وی بیاموزد؛ با این تعهد که آن را در امور دنیوی صرف نکند و

تنها برای بسیار خواندن قرآن از آن بهره گیرد 62.راوندی (د 514ه) نیز در کتاب الخرائج
والجرائح روایتی نقل میکند حاکی از آنکه علی(ع) بر فردی نانویسا اسم اعظم خواند و
درنتیجه او توانست قرآن بخواند.

62

از برخی دعاهای متأخرتر در منابع شیعی چنین برمیآید که فرد با برخواندن اسم اعظم
در بدن خود نیز تصرفاتی میتواند بکند؛ مثال دعایی را برای بند آوردن خون حیض نافع

میدانند و در آن خدا را به اسم اعظمش قسم میدهند 60.با مرور برخی دعاهای رایج در
میان عامه مسلمانان نیز ،میتوان دریافت برخواندن اسم اعظم را برای اداء َدین و تصرفاتی از
این قبیل در امور اجتماعی نیز نافع میدانستهاند.
 .51فخر رازی ،التفسیر الکبیر.007-002/1 ،
 .61ابن فهد.33 ،
 .61نمازی.161-167/5 ،
 .62سبط ابن جوزی.212/12 ،
 .62راوندی.113-117/1 ،
 .60صاحبمعالم.032/5 ،
 .65نک .پتنی.52/1 ،
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 .2امکان فراگیری اسم اعظم
بخشی از نگرشها به ماهیت اسم اعظم در فرهنگ اسالمی را میتوان در بحثهایی دید که
بر سر امکان فراگیری آن صورت گرفتهاست؛ بحث بر سر اینکه آیا فراگیری آن الهامی است
یا اکتسابی ،چه کسانی میتوانند بدان دست یابند ،و هر چه از این قبیل.
الف) پنهانى و آشکاری اسم اعظم
نظر مشهور در میان عموم مسلمانان آن است که اسم اعظم از همگان مخفی است و جز
خواص اولیاء خدا کسی از آن آگاهی ندارد .برخی عالمان از عامه مسلمانان با اشاره به
روایاتی نبوی که در آنها از  99نام نیکوی خدا سخن میرود اسم اعظم را خارج از این

شمار ،و صدمین دانستهاند 66.گاه از این اسم اعظم صدمین بدان اعتبار که علمش نزد
ُ َ َ
ستأثر» نیز تعبیر میکنند 67.از منظر پذیرندگان این دیدگاه اسم اعظم
خداست ،به «اسم م
نماد علم الهی شناخته میشود .ازهمینرو ،هرجا در قرآن سخن از آموزش علمی الهی به
انسان میرود آن را با تعلیم اسم اعظم تطبیق دادهاند .برای نمونه ،دستیابی قارون به گنج
بزرگی که دستاورد علم او بود 63را نتیجه آگاهیاش از این اسم دانستهاند 61.حتی گفتهاند

مراد از آنکه خداوند به انسان بیان آموخت 71همین تعلیم اسم اعظم است.

71

مرور برخی دعاهای منقول در منابع فرق مختلف اسالمی هم از آن حکایت میکند
که برخی معتقد بودهاند گرچه اسم اعظم بهظاهر مخفی است ،چیزی خارج از همان نامها
که عموم برای خدا میشناسند نیست؛ چنانکه اگر کسی دعایی حاوی اسماء مختلف
 .66ابن حجر.221/11 ،
 .67برای نمونه ،نک .غزالی.163 ،
 .63قصص.73 /
 .61نک .ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم.255/6 ،
 .71الرحمن.0 /
 .71فیض کاشانی.20/2 ،
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خداوند را بخواند ،میتواند امید َب َرد اسم اعظم بر زبانش جاری ،و دعایش مستجاب گردد.

از جمله دعاها که واجد این وصف شناساندهاند ،میتوان به جوشن کبیر اشاره کرد 72.برخی
نیز میان اسم اعظم و اسم مستأثر خدا فرق نهاده ،آگاهی به اسم اعظم را برای دیگران
ممکن ،اما علم به اسم مستأثر را مختص خدا دانستهاند.

72

دیدگاه رقیبی که در عرض باور به پنهانی اسم اعظم رواج داشته ،اعتقاد به آشکاری
اسم اعظم است .سهیلی ،مورخ و مفسر اندلسی (د 587ه) معقتد است صدمین نام خدا
نیز مخفی نیست و همان اسم جالله «الله» است 70.در منابع متأخرتر از وی نیز شواهدی

دیده میشود که از امتداد پذیرش همین قول حکایت دارد .برای نمونه ،دعایی نقل کردهاند
که گفته میشود ابراهیم ادهم (د 767ه) آن را در تعلیم اسم اعظم انشاء نمود؛ 75گویی

روایتکنندگان این دعا اسم اعظم را چیزی پنهان و دستنیافتنی نمیدانستهاند .به نظر
میرسد آنجا نیز که سیوطی در رساله «الدر المنظم»  71قول مختلف در تعیین مصداق
اسم اعظم نقل میکند 76،به آراء همین گروه اشاره دارد.
ب) تشکیکى بودن آ گاهى از اسم اعظم
برخی نیز معتقد بودهاند اسمهای خدا همه عظیماند ،هیچ یک بر دیگری برتری ندارد ،و
ّ
اعظمیت بقیه نیست 77.احتماال همایشان اسم اعظم
توصیف هریک به اعظم به معنای نفی
را بسته به افراد متفاوت میدانسته ،و معتقد بودهاند هر کس با هر اسمی خدا را بخواند و
 .72نک .کفعمی ،المصباح.212 ،
 .72سیوطی072 ،؛ برای شواهدی حاکی از رواج این قول ،نک .صفار« 223 ،حجب عنه حرفا»؛ نیز نک .ضبی،
.162
 .70سهیلی.112/1 ،
 .75نک .دمیری.51/1 ،
 .76سیوطی 072 ،بهبعد.
 .77همو.072-072 ،
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احساس خلوت با خدا و انقطاع از غیر حاصل کند ،آن اسم برای او اعظم است 73.چنین
دیدگاهی را به َ
بایزید بسطامی ،صوفی مشهور ،منسوب کردهاند 71.میتوان محتمل دانست
که از نگاه صاحبان این رأی ،صرف دانستن اسم اعظم کار دشواری محسوب نمیشود و کار
اصلی و مهمی که فرد باید بکند تا بتواند از این آگاهی بهره َب َرد ،نیکو دانستن اسم اعظم
است؛ نه هر جور دانستنی .گویی از نگاه اینان مسئله اصلی در خصوص فراگیری اسم اعظم
و کاربست آن دانستن لفظ نیست؛ بلکه تبدیل این آگاهی به بخشی از وجود و هویت و
افکار و رفتار مهم است.

31

حتی برخی از آنها نیز که باور به پنهانی اسم اعظم داشتهاند ،آگاهی از آن را امری
تشکیکی میانگاشتهاند .از شواهد کهن رواج این درک ،سخنی منسوب به ابن عباس (د
68ه) است .از وی در تفسیر «ع ْن َد ُه ع ْل ٌم م َن ْال َ
کتاب 31»...نقل میشود که مراد «نیکو»
َ
َ
االکبر 32.»...گویی آگاهی از اسم اعظم سطوح و
االسم
دانستن اسم اعظم استُ « :یحس ُن
مراتبی دارد و ممکن است مثال کسی اسم اعظم را بداند؛ اما به نیکوترین حد ممکن از آن
آگاه نباشد .البته پایینترین مراتب آگاهی از اسم اعظم نیز برای آنکه فرد بتواند کارهای
خارق عادت بکند کافی است .در روایاتی شیعی حتی تفاوت مراتب پیامبران نیز برپایه
تفاوت میزان آگاهیشان از اسم اعظم تبیین میشود :از  14حرف اسم اعظم خدا ،موسی،
ابراهیم نوح و محمد(ع) بهترتیب هریک  75 ،8 ،3و  16حرف اسم اعظم را میدانستند؛
یک حرف را نیز خدا برای خود نگاه داشته ،و به هیچ پیامبری ندادهاست.

 .73قس .همو 076-075 ،که این دیدگاه را مجزا میانگارد.
 .71ذهبی ،سیر اعالم النبالء.37-36/12 ،
 .31برای یادکرد و نقد این دیدگاه ،نک .فخر رازی ،التفسیر الکبیر.112/1 ،
 .31نمل.01 /
 .32یحیی بن سالم.505/2 ،
 .32کلینی.221/1 ،
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پ) آ گاهان از اسم اعظم
گفتهاند آگاهی از اسم اعظم تنها برای برخی از خواص میسر است .البته ،ممکن است
ایشان بعد از آگاهی از اسم اعظم دچار انحراف شوند و از آگاهی خود استفادههای نابجا
کنند؛ چنانکه دو فرشته هاروت و ماروت نخست صالح بودند و بعد از آنکه اسم اعظم
دانستند منحرف شدند 30.انبیاء و برخی عالمان بزرگ ادیان پیشین هم آگاه از اسم اعظم

شناسانده شدهاند .افزون بر آصف بن برخیا ،بلعم باعور و عیسی(ع) که ذکرشان رفت،
خضر نبی را هم از جمله آگاهان به اسم اعظم یاد کردهاند.

35

عامه مسلمانان کمتر به این تصریح کردهاند که پیامبر اکرم(ص) اسم اعظم
میدانستند .تنها روایتی از قول پیامبر(ص) نقل میکنند که بهتلویح میتواند آگاهی وی از
این اسم را برساند؛ همان که چون بناگاه سگ حملهور به فردی از پای درآمد ،فرمودند حتما

آن فرد البد خدا را به اسم اعظمش خوانده است 36.روایتی دیگر هم از قول پیامبر اکرم(ص)

نقل می شود که به عائشه فرمودند از آموزش اسم اعظم به زنان و سفیهان معذوراند.

37

ازآنسو ،در منابع شیعی از قول امامان شیعه روایت میشود که پیامبر(ص) و امامان شیعه

اسم اعظم را میدانند 33.در منابع شیعی سده پنجم ،فراتر از امامان شیعه(ع) ،برخی

شخصیتهای نمادین تشیع مثل سلمان فارسی هم صاحب این آگاهی شناسانده شدهاند.

31

دستکم در اواخر سده ششم عموم مردم آگاهی از اسم اعظم را مختص صلحاء
نمیدانستهاند .فخر رازی (د 646ه) از این گالیه میکند که چون کسی مدعی شود اسم
اعظم میداند و میتواند با آن سحر کند و جنیان را به پیروی وادارد ،شنوندگان ضعیفالعقل
 .30نک .فخر رازی ،التفسیر الکبیر.007-002/1 ،
 .35طبرسی.025/11 ،
 .36نک .سطور پیشین.
 .37ابن عدی161 /2 ،؛ نیز نک .ذهبی ،میزان االعتدال.120/2 ،
 .33برای نمونه ،نک.کلینی.221/1 ،
 .31االختصاص.11 ،
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اعتماد میکنند ،نوعی ترس درونشان پدید میآید و اینگونه ،تردستیهای ساحران را

تصرفاتی راستین میانگارند 11.در آثار این دوره حکایات فراوانی میتوان یافت که در آنها
به بزرگان صوفیه همچون ابراهیم ادهم آگاهی از اسم اعظم نسبت دادهاند 11.ابن عربی

مؤلف الفتوحات المکیة (د 648ه) را نیز به این میشناختهاند که داننده اسم اعظم بوده ،و
به این علم نه با تحصیل علوم اکتسابی بلکه از راه دریافت باطنی و شهودی رسیدهاست.

12

ت) شیوه آ گاهى از اسم اعظم
بر سر این که چهطور میتوان از اسم اعظم آگاه شد نیز ابهامات و اختالف اقوالی در میان
مسلمانان دیده میشود .حتی در حکایات مرتبط با بلعم باعور شیوه دستیابی او به اسم
اعظم را به دو گونه مختلف ترسیم کردهاند؛ گاه آن را نتیجه تحصیل علم از کتابی
و گاه نتیجه الهامی حاصل از عبادات بسیارش نمایاندهاند.

10

این دیدگاه را که شناخت اسم اعظم الهامی است ،میتوان دستکم در شواهد بازمانده
َّ
از سده دوم پی جست .برای نمونه ،از غالب قطان شاگرد ابن سیرین و از ناموران صوفیه (د
798ه) روایت کردهاند بعد از  64سال ریاضت اسم اعظم را با رؤیایی الهامی شناخت.

15

گاه گفتهاند افرادی اسم اعظم را با مکاشفه از امثال خضر و داوود نبی(ع) فراگرفتهاند 16.در
برخی گزارشها نیز گرچه تحصیل اسم اعظم آشکارا با الهام و رؤیا و مکاشفه پیوند
 .11فخر رازی ،التفسیر الکبیر.203/2 ،
 .11نک .دمیری.51/1 ،
 .12ابن اثیر156/12 ،؛ برای ادعای صوفیانی متأخرتر که از این آگاهی برخورداراند ،نک .عیدروس237 ،؛ جبرتی،
221 /1؛ زرکلی.60/1 ،
 .12نک .طبری« 253/12 ،اوتی کتابا.» ...
 .10نک .طبرانی ،التفسیر.215/2 ،
 .15نیشابوری.216/5 ،
 .16طبرسی025/11 ،؛ ذهبی ،سیر اعالم النبالء.231-233/7 ،
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نمیخورد ،باز محتاج تالشی ریاضتگونه برای حصول خلسهای بدین منظور است .از این
قبیل ،میتوان دعاهایی را یاد کرد که گفتهاند مضمونشان به اسم اعظم نزدیک ،و تکرار
صدباره آنها قرین اجابت است.

17

گویا برخی نیز ،دستکم در سده چهارم دستیابی به اسم اعظم را با تعلیمگرفتن از
آگاهان امکانپذیر میدانستهاند .روایات متعددی حاکی از مراجعه افرادی به بزرگان دین
است با این درخواست که اسم اعظم به ایشان آموزش داده شود .بیشتر این تقاضاها با
توصیه به خواندن اورادی پاسخ داده شدهاست که امید میرود اسم اعظم در آنها باشد.

13

در تعالیم طریقههای صوفیه ،خاصه متأخران ،بسیار میتوان تأکید بر فراگیری و بازخوانی
اورادی را دید که غالبا منبعی ناشناس به خواندنشان توصیه کرده ،و گفتهاست اسم اعظم
خدا در میان اسمهای مختلفی که در آنها ذکر میشود جای دارد .دعاهای متعددی از این
َ
11
ُ
ُ
االعظم هو »...آموزشی اینچنین میدهند.
االسم
قبیل میتوان سراغ داد که با تعبیر « َوقیل
برخورداری فرد از برخی صالحیتها نیز برای آگاه شدن وی از اسم اعظم ضروری
شناخته شدهاست؛ زیرا فرد فاقد آن اوصاف ممکن است با کاربست نابجای اسم به خود و
دیگران صدمه بزند یا موجب گمراهی افرادی شود .مولوی در یکی از حکایات مثنوی
تمثیلی در اینباره آوردهاست حاکی از اصرار فردی به فراگیری اسم اعظم و انکار عیسی(ع)
و بعد عجزش در برابر اصرار فرد و تعلیم اسم اعظم به وی ،که درنهایت موجب میشود آن
َ
مرد اسم اعظم را بر استخوانهای شیری ُمرده برخواند و خود نیز دریده شود 111.حتی گاه
میان اوج تقرب یک فرد به خدا با آگاهی او از اسم اعظم پیوند برقرار شدهاست.
 .17برای نمونه ،نک .ابن طاووس ،مهج الدعوات.217 ،
 .13برای نمونه ،نک .ابن بابویه.31 ،
 .11برای نمونه ،نک .ابشیهی.501/2 ،
 .111مولوی ،دفتر دوم ،بیت .061-057 ،107-101
َ
َ
ّ
َ
اإلسم األعظم».
 .111نک .طبری« 066/11 ،کان صدیقا َیعل ُم
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برخی عالمان مسلمان با تصریح به اینکه آگاهی از اسم اعظم یک موهبت الهی
است ،محتمل دانستهاند که اشخاص بتوانند با پروردن برخی خصال نیکو در خود بدان
دست یابند .گزارشهایی حاکی است که آگاهان از اسم اعظم برای تعلیم آن به دیگران
شرط میکردهاند که شخص توانایی تحمل حقائق و هضم دشواریهای آگاهی از آن را

داشته باشد 112،آگاهیاش از این اسم سبب اختالل نظم عمومی اجتماع یا رسیدن آسیبی به
مردم نشود 112،و دربرابر وسوسههای شیطانی بزرگ تاب َآو َرد 110.گاه نیز برخی مدعیان
آگاهی از اسم اعظم آن را در نوشتهای پنهان میکرده ،و با وصیت به خواندن آن مکتوب،
عمال بازشناسی صالحیت افراد برای دستیابی به اسم را به تقدیر وامینهادهاند.

115

بههرحال ،از دید عالمان مسلمان رسیدن به مقام آگاهی از اسم اعظم نیز بهتنهایی
نمیتواند فرد را از انحطاط اخالقی بازدارد؛ آنسان که کسی در جایگاه بلعم باعور نیز

ممکن است با غرور به ضاللت افتد 116.ایشان تصریح کردهاند همانقدر که آگاهی از اسم
اعظم به فرد فایده میرساند ،برای او مسئولیت آفرین نیز هست و اگر سوءاستفاده کند ،به
همان اندازه که نعمت بزرگی دریافت کرده ،مجازاتش نیز بزرگ و مساوی با ضاللت ابدی
است.

117

 .3مصداقهای احتمالى اسم اعظم
برپایه شواهد موجود ،دستکم از اواخر سده نخست هجری این باور که کسانی جز خدا و
خواص اولیاء او نیز میتوانند از اسم اعظم آگاه شوند رواج داشت .اینگونه ،بهمرور
 .112برای نمونه نک .صفار.221 ،
 .112نک .حقی.223/1 ،
 .110ابن کثیر ،البداية والنهاية.127-126/11 ،
 .115نک .عیدروس.126 ،
 .116نک .قشیری.257/1 ،
 .117نیشابوری023/2 ،؛ طبرانی ،التفسیر.217/2 ،
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کوششهایی نیز برای بازشناسی مصداق آن با تحلیل آیات و روایات پیگرفته شد 113.وقتی
از اوائل سده ششم این باور فراگیر شد که خدا خود خواستهاست اسم اعظم ،شب قدر و

ساعت اجابت روز جمعه پنهان باشد 111،این بینش جایگزین گشت که میتوان با برخواندن
دعاهایی به اجابت موعود با اسم اعظم امید داشت؛ زیرا اسم اعظم هرچه باشد از
اسماءالحسنی خارج نیست و برخی نامهای خدا چنان به اسم اعظم نزدیکاند که اگر با
حضور قلب ادا شوند همان فایده را دارند .همزمان با رواج این دو گفتمان در سدههای
متقدم و متأخر ،کوششهای بسیاری برای مصداقیابی اسم اعظم شکل گرفت.
الف) نامها و اوصاف مشهور خدا
از گذشتههای دور برخی عالمان مسلمان اسم اعظم را در نامهای مشهور خدا میجستند.
برای نمونه گفتهاند ابوالشعثاء جابر بن زید (د 94ه) ،عالم بزرگ عصر تابعین در بصره،
ُ َ ُ َّ
الله الذی
اسم اعظم خدا را «الله» میانگاشت و به آیه آخر سوره حشر استناد میکرد« :هو
ّ
ّ
ال إل َه إال ُهو 111.» ...از نگاه تاریخی این البته جای پرسش دارد که آیا ابوالشعثاء وقتی الله را
ْ
اسم اعظم خدا بازمیشناساند همان خواص مرموز یک نام پنهان را نیز برایش قائل بود یا نه.

111

باری ،انتساب این دیدگاه به یک تابعی رواج گسترده آن را در ادوار بعد بههمراه آورد؛
ّ
آنسانکه بعدها ادعا شد نظر مشهور عامه مسلمانان همین است 112.ازآنجاکه «الله» نامی
آشکار است ،کسانی از قبیل نیشابوری (د پس از 854ه) که این دیدگاه را پذیرفتند،

 .113برای کهنترین نمونه ،نک .مجاهد072 /2 ،؛ نیز نک .طبری.065 /11 ،
 .111بغوی ،معالم التنزيل.221 /1 ،
 .111طبری.215 /22 ،
َ
َ
 .111برای مرور استداللها بر این معنا ،نک .ابن عجیبه202 /2 ،؛ هرری.51 /1 ،
 .112بدر.155-151 /1 ،
 .112نک .نیشابوری.66 /1 ،
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مجبور بودند صرف اداء اسم اعظم را برای تحقق استجابت کافی نشمرند 110.یک نسل بعد
از ابوالشعثاء ،مجاهد بن جبر تابعی مکی (د 743ه) اسم اعظم را «یا ذا الجالل و
َ ُ ِّ َ
االکرام» 115و ابنشهاب ُزهری تابعی مدنی (د 763ه) هم آن را «یا َ
إله کل شئ إلها
إلهنا و
واحدا ال َ
ْ 116
إله إال أنت» شناساند.
در ادوار متأخرتر انبوهی عبارات مشابه را میتوان یافت که دربردارنده اسم اعظم
بازنموده شدهاند.

117

وصف «رب» را هم از مصادیق محتمل اسم اعظم انگاشتهاند.

113

برخی نیز به استناد قول ابوالشعثاء و مجاهد و ابنشهاب زهری گفتهاند اسم اعظم خدا
ّ
مجموعی از اسماءالحسنی است 111.برخی هم اسم اعظم را در «اللهم» جستهاند؛ با این
ّ
ّ
دفاع که الله داللت بر ذات خدا دارد و میم بر دیگر اسماءالحسنی و کسی که اللهم بگوید
گویی همه نامهای خدا را با هم یاد کردهاست.

121

ب) آيات قرآن
چنانکه گفتیم ،دستکم از نیمه سده دوم و دوران تألیف تفسیر مقاتل ،تطبیق اشاره قرآن به
«کسی که علمی از کتاب داشت» 121با داستان آصف بن برخیا و احضار تخت سلیمان با
کاربست اسم اعظم سبب شد این باور فراگیر شود که اسم اعظم علمی موجود در کتاب
 .110همو.11/2 ،
 .115مجاهد.072/2 ،
 .116طبری.065/11 ،
 .117برای نمونه ،نک .ابن طاووس ،مهج267-251/1 ،؛ ابشیهی501/2 ،؛ کفعمی ،المصباح211 ،؛ عاملی،
.110/0
 .113نک .مجلسی ،مرآة العقول.213/12 ،
 .111نک .سیوطی 027 ،بهبعد.
 .121همو.076 ،
 .121نمل.01/

ّ
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خداست و برای یافتن آن باید سراغ قرآن رفت 122.اینگونه ،وجود اسم اعظم را در کلمات و
آیات مختلفی از قرآن محتمل انگاشتند.
از این میان ،برخی اسم اعظم را در حروف مقطعه جستند؛ با این تلقی که هر یک از

این حروف عالمتی اختصاری برای یک وصف خدایاند 122،یا با این تلقی که میتوان با
ترکیبشان اسم اعظم را برساخت؛ چنانکه مثال حاصل ترکیب «الر»« ،حم» ،و «ن» اسم
«الرحمن» می شود .این نظریه را گاه به علی(ع) ،گاه به ابن عباس و گاه به امام صادق(ع)
منتسب کردهاند 120.در منابع متأخر شیعی گذشته از آنکه گاه با نقل روایاتی همین دیدگاه به
پیامبر(ص) نیز منتسب شده ،125در تعیین مصداق اسم اعظم بر اساس حروف مقطعه نیز

گمانههای متفاوتی در میان آمدهاست.

126

برپایه دیدگاهی دیگر که به امام رضا(ع) منتسب میشود اسم اعظم را در َب َ
سمله باید
ّ
جست؛ زیرا نزدیکی نام خدا در این تعبیر به اسم اعظم در حد نزدیکی سیاهی چشم به

سفیدی آن است 127.در روایاتی دیگر اسم اعظم گاه در آیاتی پراکنده از جایجای قرآن،123

گاه در آیاتی متوالی ،121گاه در سورههای کوتاه مثل حمد و توحید و قدر 121و گاه در برخی
سورههای پیاپی مثل حوامیم 121جسته میشود.

 .122برای تصریح به این معنا ،نک .کفعمی ،المصباح.216 ،
 .122تستری.25 ،
 .120قس .همانجا؛ طبرسی.76-75/1 ،
 .125نک .کاشی.125-120/3 ،
 .126نک .مجلسی ،بحاراالنوار.276/31 ،
 .127طبرسی.52/1 ،
 .123نک .ابن ابیشیبه213 /3 ،؛ ابن طاووس ،مهج الدعوات.216 ،
 .121برای نمونه ،نک .همان217 ،؛ ابن قیم جوزیه15-12/1 ،؛ جزی.202/2 ،
 .121شیخ بهائی ،مشرق الشمسین257 ،؛ مجلسی ،بحار االنوار.222-222/11 ،
 .121کفعمی ،المصباح.217 ،
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ُ
پ) ادعیه ،اذکار ،مکررات و اغلوطات
از دورانی که هنوز نمیدانیم دقیقا چه زمانی است ،بهمرور این طرز فکر گسترش پیدا
می کند که آگاهی از اسم اعظم نه برای همگان مقدور است ،نه همگان صالحیت آگاهی از
آن را دارند و اگر بدانند میتوانند از آن استفاده نیکو ببرند .برایناساس ،افراد به این ترغیب
میشوند که با کاربست راهبردهای متفاوتی به اجابت وعدهشده با اسم اعظم دست یابند و
درعینحال ،ریاضات الزم برای آگاهی از آن و مسئولیت حاصل از این آگاهی را نیز متحمل
نگردند.
یک راهبرد از این قبیل آن است که اشخاص دعاهایی حاوی نامهای خدا بخوانند؛
ادعیهای که محتمل دانسته میشود اسم اعظم یا نامهایی بسیار نزدیک به آن را دربر داشته
باشند .شخص در برخی از این دعاها خدا را به همه نامهایش قسم میدهد؛ خواه نامهایی

که میشناسد یا نمیشناسد 122.از همین قبیل دعاها ،ادعیه منسوب به برخی پیامبران گذشته

همچون یونس(ع) است که در آن برخی نامهای خدا یاد شدهاند 122.هم چنین است است
برخی دیگر دعاهای کوتاه حاوی نامهای خدا 120یا برخی دعاهای طویل و مشهور مثل
125
دعای مشلولُ ،مجیر ،و جوشن کبیر.
گاه نیز کوشش برای نزدیک شدن به اسم اعظم با راهبردی متفاوت صورت میپذیرد:
افراد بر این اساس که مضمون برخی اذکار به اسم اعظم خدا نزدیک است امید میورزند با
تکرار آنها بتوانند کاستی حاصل از یاد نکردن اسم اعظم را جبران کنند و اصرارشان بر آن
اوراد سبب شود که خداوند اجابتی شبیه آنچه برای اسم اعظم توقع میرود نصیبشان
دارد .از جمله این اوراد ذکری است مرکب از بسمله و الحول که گفته میشود امام رضا(ع)
 .122طبرانی ،الدعاء.50 ،
 .122نک .ابن طاووس ،مهج الدعوات213 ،؛ قاسمی.267/1 ،
 .120نک .شیخ طوسی026/1 ،؛ بغوی ،شرح السنة26/5 ،؛ ابن طاووس ،الدروع الواقیة.7/1 ،
 .125نک .کفعمی ،المصباح.212 ،

ّ
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تکرار صدباره آن را بعد از نماز صبح نافع دانسته ،و محتوای آن را به اسم اعظم از سیاهی
ّ
چشم انسان به سفیدیاش نزدیکتر توصیف کردهاند 126.دعاهای دیگری را نیز که مظان
وجود اسم اعظم و قرین اجابت شناسانده شدهاند و حاوی تکرار اذکاراند باید به همین دسته
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
نور یا ُ
رحمان یا ُ
نور یا
ملحق کرد؛ مثال «یا الل ُه یا الل ُه یا الل ُه یا رحمان یا رحمان یا
ُ
نور.»...

127

از جمله اورادی که حاوی اسم اعظم شناسانده میشود و تکرار آن را برای دستیابی به
اجابت نافع میدانند ،ضمیر «هو» ست .دستکم در متون سده چهارم مثل توحید ابن

بابو یه میتوان اشاره به این ضمیر را همچون اسمی برای خدا دید 123.بعدها صوفیان در
اینباره نظریهپردازی کرده ،و ضمیر هو را اشرف اسماء خدا دانستهاند؛ با این استدالل که
ّ
اسم اعظم خدا الله ،و معنای هو از آن هم پنهانتر است؛ 121گویی باید اسم اعظم را در

تعبیری رازآمیز 101جست .کاربرد مکرر این ضمیر در اوراد صوفیه و مجالس ذکر ایشان تا
دوران معاصر هم رواج دارد.

101

باور به رازآلودگی اسم اعظم و تطبیق آن با مصادیقی مبهم _چون حروف مقطعه یا
ضمیر هو_ سبب شدهاست بهمرور این دیدگاه نیز پذیرفته شود که باید اسم اعظم را در
نامهایی اسرارآمیز جست .این گونه ،ادعیه و اورادی نیز اسم اعظم را در کلمات و عباراتی
ُ
فاقد معنا بازمینمایند که گاه «اغلوطات» نامیده شدهاند؛ 102عباراتی مثل «حفص البرح
ّ
 .126ابن طاووس ،مهج217-216 ،؛ برای اورادی مشابه ،نک .کفعمی ،المصباح213 ،؛ سیوطی« 075 ،هو الله
ّ ّ
الله الله.»...
 .127ابن طاووس ،مهج222 ،؛ برای نمونهای مشابه ،نک .مجلسی ،بحار االنوار.171/53 ،
 .123نک .ابن بابویه.31 ،
 .121نک .بقاعی.226/1 ،
140. esoteric
 .101نک .خلیلی256/2 ،؛ ظهیر.225 ،
 .102برای اشارهای به این تعبیر ،نک .حاجیخلیفه.10/1 ،
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صطفص».

102

ّ
از همین قبیل است قسم دادن خدا به برخی حروف الفباء« :اللهم إنی

أسألک بألف االبتداء ،بباء البهاء »...با این باور که حاکی از اسم اعظماند.

100

افزون بر همه موارد ذکرشده ،گاه نیز دعاهایی ترویج شدهاند که دربردارنده مجموعهای
از عوامل فوق با همدیگر دانسته میشوند؛ مثال ،دعایی که ابن طاووس نقل میکند و گفته
شدهاست که پیامبر(ص) با آن در خواب امام زینالعابدین(ع) را اسم اعظم تعلیم نمود.

105

 .4سبب تأثیر اسم اعظم
گذشته از آنکه برخواندن اسم اعظم را برای تصرفاتی نافع دانستهاند ،نوشتن و همراه داشتن
آن را نیز مفید انگاشتهاند .مثال گفتهاند ثروت قارون

106

بدانسبب حاصل شد که به

برگههایی حاوی اسم اعظم دست یافت 107.نیز ،گفتهاند اگر اسم اعظم بر کاغذی نویسند و
بر آتش افکنند نخواهد سوخت 103.نهادن و دفن کردن اسم اعظم در مکانی خاص را نیز
برای اموری مفید انگاشتهاند؛ چنانکه گفتهاند آصف بن برخیا اسم اعظم زیر تخت
سلیمان(ع) پنهان ،و اسباب حکومت وی بر جهان را پدید کرد 101.برای فرونشاندن طغیان

دریا نیز نهادن برگههای حاوی اسم اعظم بر چهارسوی آب را نافع دانستهاند 151.ظاهرا

گاهی هم اسم اعظم را برای رهایی مردگان از عذاب قبر بر کاغذی مینوشته ،با مرده دفن
 .102مجلسی ،بحار االنوار.221/11 ،
 .100کفعمی ،المصباح.211 ،
 .105ابن طاووس ،مهج الدعوات267-251/1 ،؛ برای دیگر نمونهها ،نک .کفعمی ،المصباح211 ،213 ،؛ متقی
هندی.201-203/2 ،
 .106نک .قصص.76 /
 .107ابونعیم اصفهانی.27/6 ،
 .103ابن اثیر.211/1 ،
 .101نسائی.12/11 ،
 .151ابونعیم اصفهانی.27/6 ،
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میکردهاند.

151

درباره مسجدی در شهر دمشق باور داشتهاند که دعا در آن مستجاب

میگردد؛ زیرا اسم اعظم خدا در گوشهای ناشناخته از آن مکتوب شدهاست 152.احتماال

کتابتش بر نگین انگشتری را نیز نافع میدانستهاند 152.به هر روی ،پابهپای گسترش توجهات

به اسم اعظم در فرهنگ اسالمی ،بحثهای گستردهای نیز درباره ماهیت و خواص آن
صورت گرفتهاست؛ بحثهایی بر سر اینکه چرا میتوان با یادکرد آن در هستی تصرف
نمود .گرچه این اقوال متنوعاند ،میتوان برپایه شباهتهایی عمومی آنها را ذیل چند محور
دستهبندی کرد.
الف) تأثیر به اعتبار کارگزاری خدا
یک دیدگاه کهن درباره ماهیت اسم اعظم آن بوده که کارگزار خداوند است .گرچه در جایی
بهصراحت این دیدگاه ابراز نمیشود ،میتوان برپایه شواهدی به وجود آن پی برد .از قول ابن
ُُ
عباس در تفسیر « َّ
155
وأی ُ
دناه بروح القدس» 150نقل شده که اسم اعظم خدا «القدس» است.
گویی صاحب این تفسیر تأیید و حمایت عیسی(ع) با روحالقدس را به معنای تأیید و
حمایت وی با «روح اسم اعظم» انگاشتهاست.

156

با این فرض ،ترکیب اضافی «روح اسم اعظم» ترکیبی نیازمند تحلیل است؛ گویی
خداوند روحهای مختلف را در خدمت خود حاضر دارد که یکی از آنها روح اسم اعظم
است .شاید چنین درکی بر این پایه استوار بوده که همچنان که فرشتگان کارگزار خدایاند،
 .151ابن عساکر012/17 ،؛ قس .مجلسی ،روضة المتقین 276/1 ،استحباب کتابت دعای جوشن کبیر بر کفن با
اعتقاد به وجود اسم اعظم در آن.
 .152نعیمی.267/2 ،
 .152نک.حافظ شیرازی ،غزل  ،236بیت .7
 .150بقره.37 /
 .155ثعلبی.023/2 ،
 .156قس .سمعانی 116/1 ،اینهمانی روح با اسم اعظم.
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ارواحی نیز در خدمت خدایاند و یکی از ایشان روح اسم اعظم است؛ روحی که البد
157
مأموری ویژه محسوب میشود و اوامرش ُمطاع است.
از کنارهم نهادن برخی آیات قرآن و اقوالی نیز که در تفسیرشان بیان شدهاست میتوان
به رواج دیدگاهی مشابه پی برد :ظاهرا برخی عالمان مسلمان اسم اعظم را آیهای از آیات
خدا میدانستهاند که برخواندن آن حکم بازنمودن یک نشانه را دارد؛ گویی فردی که اسم
َ
َ
اعظم برمیخواند ،خود را بهسان مأموری بازمینمایاند که از جانب خدا ارسال شده ،و
مأذون بودن خود برای تصرف در امور جهان را با ارائه نشانه مخصوص بازنمودهاست .این را
در توصیفی میتوان یافت که عبدالرحمان بن زید بن اسلم (د 786ه) درباره بلعم باعور
َ
کردهاست .وی در توضیح «آَت َین ُاه آَیات َنا» 153میگوید مراد از دادن نشانه خدا به بلعم آن است
که اسم اعظم میدانست و بههمینسبب از خدا هرچه میخواست برآورده میشد.

151

دیدگاه دیگر از همین جنس نظر حکیم ترمذی (د ح 444ه) است .وی چیزی را که
موجب اجابت میشود نه بر زبان آوردن الفاظ اسم اعظم که غرقه شدن دعاکننده در معنای
ّ
آن الفاظ میداند؛ آنسان که هستی َمجازی خویش در دنیا را از یاد ببرد و به مقام فناء فیالله
برسد 161.از نگاه وی آنچه به داننده اسم اعظم توان تصرف میدهد 161مقام قربی است که

حاصل میکند؛ نه دانستن صرف یک نام .بعدها مالصدرا از همین دیدگاه تبیینی فلسفی،

162

و در دوران معاصر طباطبایی نیز خوانشی جدید بازنمودهاند .برپایه تبیین طباطبایی ،نامهای
خدا ازجمله اسم اعظم او حقائقی پنهان در عالم هستیاند که اگر شخص بتواند آن حقائق

 .157برای احتمال رواج درکی مشابه درباره اینکه «رحمت» یکی از کارگزاران خداست ،نک .مهروش.165-160 ،
 .153اعراف.175 /
 .151نک .طبری.253/12 ،
 .161حکیم ترمذی.126/0 ،
 .161برای اشاره او به امکان چنین تصرفی ،نک .همو.135/0 ،
 .162مالصدرا.05-02 ،
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را در وجود خویش تحقق بخشد ،به قدرتی خدایی برای تصرف در هستی دست خواهد
یافت.

162

ب) تأثیر بهمثابه دعايى مستجاب
نگرش دیگر در تبیین ماهیت اسم اعظم آن بوده که دعایی مستجاب است .باید توجه داشت
که در فضای غلبه بتپرستی همچون فرهنگ عربها در عصر پیش از اسالم ،خدایان
مختلفی برخوردار از قدرت اثربخشی در جهان دانسته میشدند که هریک در جایی
بخصوص می زیستند .دعا به معنای فراخواندن یک خدا از میان خدایان متعدد و چهبسا اهل
جایی دیگر بود؛ کاری که اگر اشتباه صورت میگرفت هرگز نتیجهبخش نمیشد و به
احضار آن خدا برای یاریرسانی نمیانجامید .اینگونه ،احتماال معتقد بودند هر یک از
خدایان اسمی بخصوص دارند و تنها اگر بدان خوانده شوند پاسخ میگویند.
به نظر میرسد نگرشی مشابه در دوره اسالمی نیز رواج داشته ،و گاه به پیامبر
اکرم(ص) نیز منتسب شدهاست .برپایه روایتی ،پیامبر(ص) فرمودند «میخواهید شما را بر
اسم اعظم خدا آگاه کنم؟؛ همان دعا که یونس در ظلمات برخواند و َ
وارست 160.»...اینکه
دعا برای اسم اعظم بدل واقع شده ،گویای رواج این باور است که اسم اعظم خود چیزی از
جنس یک دعاست .در دعایی که محمد بن جعفر دیباج (د 644ه) از قول پدرش فرزند

امام صادق نقل میکند 165گفته میشود یک نام‘ «اعظم اعظم اعظم» نامهای خداست و
خدا اجابت با دعا به آن را بر خود واجب کردهاست .برپایه روایاتی دیگر خدا ازآنرو با

برخوانده شدنش حاجات را برمیآورد که شنیدن آن را خوش میدارد 166و با یادکرد آن
 .162نک .طباطبایی.117/3 ،
 .160حاکم نیشابوری.516/1 ،
 .165طبرانی ،الدعاء.121/2 ،
 .166شیخ طوسی ،مصباح المتهجد227 ،115 ،؛ شیخ بهائی ،مفتاح الفالح.210 ،

ماهیت ،کارکرد و سبب تأثیر اسم اعظم :بازخوانی و گونهشناسی نگرشها 21/

رحمتش جلب میشود.

167

یک دیدگاه دیگر درباره سبب تأثیر اسم اعظم آن بوده که با برخواندن این اسم گویی
خدا را به همه نامهایش خواندهاند .در روایتی آمدهاست فردی در زمان پیامبر اکرم(ص) دعا
َ
َ
ُ َ
ّ ّ
ک ّالذی ال َ
الرحیم َبدیع َّ
الرحمن َّ
أنت َّ
السماوات
إله إال
میکرد «الل ُه َّم إنی أسألک باسم
َ َّ َ ُ َ ُ َ
َ
َواألرض َو إذا َأردت أمرا فإنما تقول ل ُه کن ف َیکون» و پیامبر(ص) فرمودند وی خدا را به اسم
اعظمش فراخواندهاست 163.صرفنظر از اینکه انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) چه

اندازه میتواند پذیرفتنی باشد ،بینشی درباره سبب تأثیر اسم اعظم در آن پنهان است)7 :
اسم نه تعبیری برای یادکرد نام یک موجود ،که توصیفی کامل از چیستی آن است؛  )6هرگاه
چیستی امری بهدرستی توصیف شود ،میتوانش به خدمت گرفت؛  )4میتوان با توصیف
کامل خدا از قوای او برای تصرف در جهان بهره جست؛  )3با یادکرد اسم اعظم خدا
میتوان توصیف کاملی از وی بازنمود؛  )5اسم اعظم خدا دربردارنده اوصاف مختلف
خداوند است که مجموعا سبب شدهاند بر جهان هستی غلبه یابد.
ابن عربی (د 648ه) نیز درباره اسم اعظم توضیحاتی دارد که میتوان برپایه آنها
دریافت نگاه وی به سبب تأثیر اسم اعظم شبیه همین بودهاست .وی میگوید اسم اعظم در
رأس نامهای خدا قرار دارد و ذکر آن مستوجب ذکر همه نامهای خداستَ « :
استوج َب م ُنه

ُ
جمیع األسماء» 161.گویی از نگاه ابن عربی شناخت هریک از نامهای خدا موجب میشود
فرد بتواند تصرفاتی محدود در حوزهای از هستی به انجام رساند؛ اما وقتی کسی اسم اعظم
را یاد کند ،گویی همه نامهای خدا را یاد کرده ،و بر تصرفات حاصل از همه آنها با هم توانا
شدهاست.
َُ
تحلیل مشابهی را در کتاب الجواهر المضیئة عبدالقادر قرشی (د 115ه) میتوان دید.
 .167شیخ طوسی ،همان« 202 ،باسمک العظیم ُ
الم َت َر َّحم به».
 .163ابن ابیشیبه.57/7 ،
 .161ابن عربی ،الفتوحات المکیة121/2 ،؛ همو ،االجوبة.211 ،
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َ ُ
ُ
األسماء الحسنی فادعوه بها» 171میگوید مراد آن است که همه نامهای
وی در تفسیر « َولله
خدا نیکاند؛ اما باید خدا را به اسمی متناسب خواسته خود بخوانیم .برای نمونه ،آنگاه که
از خدا رحمتی میطلبیم ،بهتر است «یا رحیم» بگوییم ...وی میافزاید سبب آنکه
برخواندن اسم اعظم با اجابت مقرون شده ،همین است که یادکرد آن بهمثابه یادکرد همزمان
همه نامهای نیکوی خداوند است.

171

پ) تأثیری مشابه سحر و جادو
در برخی روایات اسالمی بهوضوح قدرت حاصل از دانستن اسم اعظم برای تصرف در امور
با دستاوردهای سحر و جادو قیاس شدهاست .از جمله ،در روایتی از ابن عباس تعبیر قرآنی
َ َ َّ َّ
َ َ ُ َ ِّ ُ َ
اس ِّ
ون َّالن َ
الس ْح َر» 172چنین تفسیر میشود که پس از مرگ
کن الشیاطین کفروا یعلم
«ول
سلیمان(ع) ،دیوهایی به تخت پادشاهی او راه جستند ،اسم اعظم را که وزیرش آصف در
پای سریر پنهان کرده بود بیرون کشیدند ،مکتوباتی سحرآگین بدان افزودند و به همگان

گفتند سلیمان با بهرهمندی از جادو بر جهان حکومت میکردهاست 172.سیاق روایت نیک
نشان میدهد مخاطبان آن تصرف با اسم اعظم را بسیار شبیه تصرفات جادوگرانه
میانگاشتهاند.
در برخی دعاها نیز ،وقوع برخی تصرفات مهم در هستی نتیجه آن بازنموده میشود که
َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ
أضاء َو علی اللیل فأظل َم» 170.در
اسم اعظم را روی چیزی بنهند ...« :وضعته علی النهار ف
روایاتی منسوب به امام باقر و امام صادق(ع) نیز تصویر مشابهی از شیوه تأثیر اسم اعظم
 .171اعراف.131 /
 .171قرشی11/1 ،؛ نیز نک .نیشابوری.110/2 ،
 .172بقره.112 /
 .172نسائی.12/11 ،
 .170شیخ طوسی.310 ،

ماهیت ،کارکرد و سبب تأثیر اسم اعظم :بازخوانی و گونهشناسی نگرشها 22/

بازنموده میشود :با برخواندن اسم اعظم چیزهایی را میتوان معدوم کرد و اینگونه،
ْ
مسافتها میان خود با خواسته را درنوردید .مثال ،وقتی آصف بن برخیا اسم اعظم برخواند،
زمینی که میان آصف و تخت بلقیس بود معدوم و سپس اعاده شد؛ آنسان که آصف

توانست به یک آن تخت را برگیرد و در جای جدید نهد 175.شبیه همین تبیین به ابن اسحاق
(د 754ه) نیز منتسب شدهاست :سریر بلقیس در زمین فرورفت و از کنار سلیمان
سربرآورد.

176

ظاهرا در حدود سده 6ق حتی مدعیان ساحری نیز توانایی خویش برای تصرف در

جهان را به آگاهی خود از اسم اعظم پیوند میزدهاند 177.اینگونه ،برخی متکلمان مسلمان
از پذیرش پیوند میان اسم اعظم و تصرف ساحرانه فراتر رفته ،و در تبیین علل آن هم
نظریهپردازی کردهاند .چنانکه فخر رازی (د 646ه) گزارش میدهد ،ایشان معتقد بودهاند
با اسم اعظم ازآنرو تصرف ممکن میشود که اسم عین ّ
مسمی است و آگاهی از اسم خدا
عین آگاهی از ذات اوست 173.این را نیز که عالمی همچون ابن حاج (د 969ه) اسم اعظم

را «اکسیر اولیاء» میشناساند 171باید نتیجه رواج همین دیدگاه تلقی کرد؛ گویی دو راه برای
تصرف نامعمول در جهان هست :کیمیاگری اهل فن با اکسیر و تصرف اولیاء در مواد جهان
با برخواندن اسم اعظم.
ت) تأثیر بهمثابه اسم ذات خدا
برپایه دیدگاهی متأخرتر ،سبب امکان تصرف در هستی با برخواندن اسم اعظم آن است که
 .175کلینی221/1 ،؛ ابن قولویه.123 ،
 .176ابن ابیحاتم.2337/1 ،
 .177فخر رازی ،التفسیر الکبیر.203/2 ،
 .173همو ،لوامع البینات.5-2 ،
 .171عیدروس.126 ،
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اسم ذات خداست .صاحبان این دیدگاه باور دارند هرگاه اسم ذات خدا برخوانده شود
اجابت خواسته حتمی است .البته ،هیچ توضیح نمیدهند چرا میان برخوانده شدن اسم
ذات خدا با چنین اجابتی تقارن میبینند .از جمله این عالمان رجب ُب ْرسی (د ح 874ه)
عالم شیعی عراقی است .وی برای خدا سه اسم اعظم قائل است :اسم ذات ،اسم صفات و
اسم س ِّر ذات .او مصداق این سه را بهترتیب الله ،محمد و علی(ع) میداند 131.گویی از نظر
ُبرسی اسم اعظم خدا همان مخلوقاتاند که شیعیان آفرینش جهان را طفیل هستی ایشان
میدانند.
رأی دیگری از همین جنس را فیروزآبادی (د 871ه) بازنمودهاست .وی با ارائه یک
دستهبندی از نامهای خدا ،اسم اعظم را نامی چند میداند که خداوند برای خود
برگزیدهاست و هرگز بر کسی جز او نمیتوانشان اطالق کرد .گویی از نگاه وی سبب تأثیر
نامهای اعظم همین است که چون تنها بر یک مصداق خارجی قابلیت حمل دارند ،هرگاه
خوانده شوند اجابت حتمی است.

131

نیشابوری (د پس از 854ه) نیز رأی گروهی را نقل میکند که معتقداند حقیقت ذات
خدا اسمی ندارد؛ زیرا تسمیه مستلزم شناخت است و هیچ کس نمیتواند حقیقت ذات خدا
را بشناسد .او با نقد این رأی اشکال میکند که اسم ذات خدا را انسانها وضع نکردهاند و
خدا خود واضع نام برای ذات خود بودهاست .سپس میافزاید حال که ذات خدا دارای اسم
بخصوصی است ،قطعا این اسم از دیگر نامها برتر وباالتر ،و همان اسم اعظم خداست.
گویی از نگاه وی نیز ،برخواندن اسم ذات خدا موجب اجابت قطعی خواسته خواهد بود.

 .131برسی.207 ،
 .131نک .فیروز آبادی.026/1 ،
 .132نیشابوری.65/1 ،
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نتیجه
هدف از این مطالعه شفافسازی زمینه بحث درباره اسم اعظم و بازشناسی راهبردهای
مطالعه تاریخی در این زمینه بود .اکنون با تکیه بر دستاوردهای بحث میتوانیم زمینههای
مختلفی را مشخص کنیم که شناخت تاریخ انگاره اسم اعظم به پیشبرد مطالعه در آنها
منوط است.
یکی از این زمینهها تلقی مسلمانان از ماهیت اسم اعظم است .برپایه شواهدی
محتمل شناختیم که اسم اعظم در نخستین ادوار خود ،دستکم از نگاه برخی مسلمانان
درشمار کارگزاران خدا تلقی میشد و جایگاهی شبیه ایزدان در باور ایرانیان باستان داشت.
خواه این فرضیه درست باشد یا نه ،قدر مسلم این است که مسلمانان اسم اعظم را در
ادواری کهن از تاریخش همچون یک دعای مستجاب مینگریستهاند .چنین دعایی در یک
دوره از تاریخ انگاره اسم اعظم فرداعالی علم موهبتی تلقی میشود؛ آنسان که هرجا در
قرآن سخن از تعلیم دانشی مهم به بشر یا برخورداری از قدرت و دولتی درنتیجه دانش
میرود ،اولین چیزی که متبادر به ذهن مفسران مسلمان میشود ارتباط آن با اسم اعظم
است .در دورهای نیز ،اسم اعظم با آیات خدا پیوند میخورد و معجزات پیامبران همه را
نتیجه آن میانگارند .از دورهای به بعد نیز اسم اعظم بیش از آنکه چیزی از جنس الفاظ
َ
تلقی شود ،ماهیتی شبیه احراز و طلسمات پیدا میکند؛ چنان که به نگهداری و حفظ آن و
نگارشش نیز فوائدی مهم نسبت میکنند یا برپایی کائنات را نتیجه کاربست آن میانگارند.
این مطالعه نشان داد برعکس معاصران که تصرف در طبیعت را با شناخت مواد و
تصرف در آنها پی میگیرند ،قدمای مسلمانان میخواستهاند چنین تصرفی را با شناخت
امور ماورایی مثل نامهای خدا و استخدام آنها به دست آورند .چنانکه دیدیم ،برخی
پیشفرضهای کالن و ایدئولوژیهای پنهان در نوع نگاه غالب مسلمانان به اسم اعظم
وجود داشتهاست؛ پیشفرضهایی مثل اینکه اسم نه تعبیری برای یادکرد نام یک موجود ،که
توصیفی کامل از چیستی آن است؛ یا اینکه هرگاه چیستی امری ماورائی با تسمیه آن
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بهدرستی توصیف شود ،میتوانش به خدمت گرفت؛ یا اینکه خدا خود نیز با تحققبخشی
به اوصاف مختلف خود بر جهان هستی غلبه دارد.
در سخن از مصادیق اسم اعظم نیز دیدیم خیلی زود نظریهپردازیها از اشاره به
مصادیقی آشکار و معدود به مصادیقی متعدد ،ناشناخته ،رازآلود و حتی نامفهوم گرایید .نیز،
با وجود گسترش اشارهها به اسم اعظم در دانشهای مختلف اسالمی ،عالمان مسلمان
هرگز نخواستند با توسعه بحثهای کالمی و عرفانی و فلسفی خود اسباب و علل تصرف با
اسم اعظم را واضح بیان کنند .گویی همواره رازآلودی آن از نگاهشان امری مطلوب دانسته
میشد .در این نظریهپردازیها ،چنانکه دیدیم ،بزرگان شیعیان و صوفیه نقشی مهم داشتند.
مطالعه ما پرسشهای مختلفی درباره دیگر ابعاد و جوانب بحث درباره اسم اعظم نیز
برمیانگیزد .برای نمونه ،دیدیم از دورانی که هنوز نمیدانیم چه زمانی است ،افراد به این
ترغیب شدهاند که به جای کوشش برای شناخت اسم اعظم ،دعاهایی حاوی اسماءالحسنی
بخوانند .از نگاه مورخانه جا دارد پرسیده شود رواج این بینش چه ارتباطی با زمینههای
فرهنگی و اجتماعی مختلف یا مثال توسعه گرایشهای حرفهای به مطالعه تخصصی ادبیات
دعایی دارد .به همین ترتیب ،برخی عالمان مسلمان معتقد شدند همه نامهای خدا اعظم
است یا برخی اسم اعظم را واجد مراتب و درجاتی دانستند.
آگاهی از این رویدادها ما را به تأمل در این میخواند که چنین بینشهایی نتیجه کدام
ضرورتهای نظری و عملی ،یا کدام زمینههای تاریخی بودهاست .گرچه در این مطالعه
دیدیم باور به خواص اسم اعظم در پهنه گستردهای از جهان اسالم رواج داشتهاست ،مطالعه
ما هرگز به سمتی نرفت که نقش بومهای مختلف در توسعه این مباحث را بازنماید .کوشش
برای پاسخ به این سؤال نیز همچون تاریخگذاری هریک از دیگر تحوالت یادشده ،و
شناخت ربط و نسبت آنها با دیگر تحوالت فرهنگی جهان اسالم اولویت مطالعاتی است.
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قرآن کريم.
ابشیهی ،محمد بن احمد ،المستطرف ،به کوشش مفید محمد قمیحه ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
7986م.
ابن ابیحاتم ،عبدالرحمان بن محمد ،التفسیر ،به کوشش اسعد محمد طیب ،صیدا ،المکتبة العصریه،
بیتا.
ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،المصنف ،به کوشش سعید محمد لحام ،بیروت ،دار الفکر7349 ،ه/
7989م.
ابن اثیر ،علی بن محمد ،الکامل ،به کوشش عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی،
7371ه .
ابن بابویه ،محمد بن علی ،التوحید ،به کوشش هاشم حسینی تهرانی ،تهران7481 ،ه7961 /م.
ابن بطال ،علی بن خلف ،شرح صحیح البخاری ،به کوشش یاسر بن ابراهیم ،ریاض ،مکتبة الرشد،
7364ه6444 /م.
ابن جوزی ،عبدالرحمان بن علی ،زاد المسیر ،بیروت ،المکتب االسالمی7343 ،ه .
ابن حبان ،محمد ،الصحیح ،به کوشش شعیب ارنؤوط ،بیروت ،مؤسسة الرساله7373 ،ه7994 /م.
ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری ،به کوشش محبالدین خطیب ،بیروت ،دارالمعرفة،
7419ه .
ابن طاووس ،علی بن موسی ،اقبال اعمال ،به کوشش جواد قیومی ،مکتب اعالم اسالمی7373 ،م.
همو ،الدروع الواقیة ،قم ،آل البیت7373 ،ه .
همو ،مهج الدعوات ،به کوشش علیاصغر مالباشی ،تهران کتابخانه سنایی.
ابن عجیبه ،احمد بن محمد ،البحر المديد ،به کوشش احمد عبدالله قرشی رسالن ،قاهره ،حسن
عباس زکی7379 ،ه .
ابن عدی ،عبدالله ،الکامل فى ضعفاء الرجال ،به کوشش سهیل زکار ،بیروت ،دار الفکر7349 ،ه .
ابن عربی ،محمد بن علی ،االجوبة علی اسئلة الحکیم الترمذی ،به کوشش احمد عبدالرحیم سایح و
توفیق علی وهبة ،قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیة7366 ،ه6446 /م.
همو ،الفتوحات المکیه ،بیروت ،دار صادر.
ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاريخ مدينة دمشق ،به کوشش علی شیری ،بیروت ،دار الفکر7375 ،ه .
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ابن فهد حلی ،احمد بن محمد ،عدة الداعى ،به کوشش احمد موحدی قمی ،قم ،وجدانی.
ابن قتیبه ،عبدالله بن مسلم ،تأويل مختلف الحديث ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزيارات ،به کوشش جواد قیومی ،قم ،نشر الفقاهه7371 ،ه .
ابن قیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،الجواب الکافى لمن سئل عن الدواء الشافى ،بیروت ،دارالمعرفه،
7378ه7991 /م.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،البداية والنهاية ،به کوشش علی شیری ،بیروت دار احیاء التراث العربی،
7348ه7988 /م.
همو ،تفسیر القرآن العظیم ،به کوشش سامی بن محمد سالمه ،بیروت ،دار طیبه للنشر والتوزیع،
7364ه7999 /م.
ابوالشیخ اصفهانی ،عبدالله بن محمد ،العظمة ،به کوشش رضاءالله بن محمد مبارکفوری ،ریاض،
دارالعاصمة7348 ،ه.
ابو نعیم اصفهانی ،احمد بن عبدالله ،حلیة االولیاء ،قاهره ،مطبعة السعادة7457 ،ه7946/م.
االختصاص ،منسوب به شیخ مفید ،به کوشش علیاکبر غفاری و محمود زرندی ،بیروت ،دارالمفید،
7373ه7994 /م.
اسدی ،احمد« ،اسم اعظم الهی چیست؟» ،کالم اسالمى ،شماره  ،3زمستان 7417ش.
بدر ،عبدالرزاق بن عبدالمحسن ،فقه االدعیه و االذکار ،کویت ،مؤسسة موقع مکتبة المدینة الرقمیة.
برسی ،رجب بن محمدرجب ،مشارق انوار الیقین ،به کوشش علی عاشور ،بیروت ،اعلمی7379 ،ه .
بغوی ،حسین بن مسعود ،شرح السنة ،به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد زهیر شاویش ،دمشق/
بیروت ،المکتب االسالمی7344 ،ه7984 /م.
همو ،معالم التنزيل ،به کوشش خالد عک و مروان سوار ،بیروت ،دارالمعرفة7341 ،ه7981 /م.
بقاعی ،ابراهیم بن عمر ،نظم الدرر فى تناسب االيات والسور ،قاهره ،دارالکتاب االسالمی.
پتنی ،محمد طاهر ،تذکرة الموضوعات ،چ سنگی هندوستان7406 ،ه .
پورطولمی ،منیرالسادات« ،مبانی حکمی اسم اعظم در عرفان نظری» ،مطالعات عرفانى ،شماره ،71
بهار و تابستان .7496
تستری ،سهل بن عبد الله ،التفسیر ،به کوشش محمد باسل عیون سود ،بیروت دارالکتب العلمیة،
7364ه .
ثعلبی ،احمد بن محمد ،الکشف و البیان ،به کوشش ابومحمد بن عاشور ،بیروت ،دار احیاء التراث
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العربی7366 ،ه6446 /م.
جبرتی ،عبدالرحمان بن حسن ،عجائب اآلثار ،بیروت ،دار الجیل.
جزی غرناطی ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلوم التنزيل ،بیروت ،دار الکتب العربی7984 ،م.
جمعه ،محمد لطیف« ،السحر والتمائم والحجب» ،مجمع اللغة العربیة ،سال  ،77تموز و آب
7947م ،شماره .8-1
جهانیپور« ،سیر و سلوک حضرت آدم(ع) در قرآن کریم» ،بینات ،سال  ،75بهار .7481
حاجمنوچهری ،فرامرز« ،بلعام باعور» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی،
جلد دوازدهم ،تهران ،مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی7484 ،ش.
حاجیخلیفه ،مصطفی بن عبدالله ،کشف الظنون ،بغداد ،مکتبة المثنی7937 ،م.
حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد ،ديوان ،به کوشش سلیم نیساری ،تهران ،سخن7481 ،ش.
حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک على الصحیحین ،حیدرآباد دکن ،مطبعة دائرةالمعارف
النظامیة7443 ،ه .
حسینی سیاهکلرودی ،قوامالدین« ،تجلی و ظهور اسماء الهی در تفسیر حدیثی از امام صادق(ع)»،
آيین حکمت ،سال چهارم ،شماره  ،73زمستان .7497
حقی ،اسماعیل بن مصطفی ،روح البیان ،بیروت ،دارالفکر.
حکیم ترمذی ،محمد بن علی ،نوادر االصول ،به کوشش عبدالرحمان عمیره ،بیروت ،دارالجیل.
خلیل بن احمد ،العین ،به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل،
7984م.
خلیلی ،محمد بن محمد ،الفتاوی ،چاپ سنگی ،مصر ،مطبعة محمد شاهین7683 ،ه .
دمیری ،محمد بن موسی ،حیاة الحیوان ،بیروت ،دارالکتب العلمیة7363 ،ه .
ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء ،به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عر قسوسی،
بیروت ،موسسة الرساله7374 ،ه .
همو ،میزان االعتدال ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،دارالمعرفة7486 ،ه7964 /م.
راوندی ،سعید بن هبةالله ،الخرائج والجرائح ،به کوشش محمد باقر ابطحی ،قم ،موسسه امام مهدی،
7349ه .
رحیمیان ،سعید« ،اسم االهی در عرفان اسالمی» ،نقد و نظر ،شماره  ،36-35بهار و تابستان .7486
روحی برندق ،کاووس« ،چندگانگی اسم اعظم در حدیث» ،علوم حديث ،شماره  ،3سال  ،71زمستان
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.7497
همو« ،معیار اعظم بودن اسم اعظم خداوند در عرفان اسالمی» ،مطالعات عرفانى ،شماره  ،66پاییز و
زمستان .7493
همو« ،مفهوم اسم و اسم اعظم خدا از دیدگاه طباطبایی» ،معارف عقلى ،سال هشتم ،شماره  ،68پاییز
.7494
روحی برندق ،کاووس و نوروز امینی« ،معنا و مصداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روایت ابراهیم
بن عمر» ،حکمت اسراء ،شماره  ،64بهار .7493
زرکلی ،خیرالدین ،االعالم،بیروت ،دار العلم للمالئین7984 ،م.
سبط ابن جوزی ،یوسف بن قزاوغلی ،مرآة الزمان ،به کوشش محمد برکات و دیگران ،دمشق ،دار
الرسالة العلمیة7343 ،ه .
سرحان ،محیی هالل« ،فهرست المخطوطات المصورة المحفوظة فی مکتبة مرکز البحوث والدراسات
االسالمیة» ،البحوث والدراسات االسالمیة ،شماره 6441 ،9م.
سمعانی ،منصور بن محمد ،التفسیر ،به کوشش یاسر بن ابراهیم و غنیم بن عباس ،ریاض ،دارالوطن،
7378ه7991 /م.
سهیلی ،عبدالرحمان بن عبدالله ،الروض االنف ،به کوشش عمر عبدالسالم سالمی ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی7367 ،ه6444 /م.
سیف ،عبدالرضا و دهنبی ،حمید« ،حافظ و نام مهین خداوند» ،دانشکده ادبیات و علوم انسانى
دانشگاه تهران ،سال  ،58شماره  ،3پاییز .7486
سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر« ،الدر المنظم فی االسم االعظم» ،ضمن الحاوی للفتاوی ،جلد ،7
بیروت ،دارالفکر7363 ،ه .
شاهینفر ،منصور« ،اسم مستاثر با نگاهی بر آراء امام خمینی» ،معارف قرآن و عترت ،سال دوم ،شماره
 ،4بهار .7495
شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،به کوشش محمد سید کیالنی ،بیروت ،دارالمعرفه،
7343ه .
شیخ بهائی ،محمد بن حسین ،مشرق الشمسین ،قم ،بصیرتی.
همو ،مفتاح الفالح ،بیروت ،دار االضواء7345 ،ه .
شیخ طوسی ،محمد بن حسن ،مصباح المتهجد ،بیروت ،موسسة فقه الشیعه7997 ،م.
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صاحبمعالم ،حسن بن زینالدین ،منتقى الجمان ،به کوشش علیاکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین،
7466ش.
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،به کوشش حسن کوچهباغی ،تهران ،اعلمی7466 ،ش.
ضبی ،محمد بن فضیل ،الدعاء ،به کوشش عبدالعزیز سلیمان بعیمی ،ریاض ،مکتبة الرشد7379 ،ه .
طباطبائی ،محمد حسین ،المیزان ،قم ،جامعه مدرسین7376 ،ه .
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسیر ،به کوشش هشام بدرانی ،اربد ،دار الکتاب الثقافی6448 ،م.
همو ،الدعاء ،به کوشش مصطفی عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة7374 ،ه .
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،بیروت ،اعلمی7375 ،ه7995 /م.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،به کوشش احمد محمد شاکر ،مکه ،دارالتربیة والتراث.
ظهیر ،احسان الهی ،دراسات فى التصوف ،قاهره ،دار االمام المجدد7366 ،ه .
عابدی ،احمد و مهریزی ،محسن« ،رابطه انسان کامل با اسم اعظم ،جالء و استجالء و کون جامع در
اندیشه عرفانی امام خمینی» ،پژوهشنامه مذاهب اسالمى ،شماره  ،74بهار و تابستان .7499
عاملی ،محمد ،مدارک االحکام ،قم ،آلالبیت7374 ،ه .
عهد عتیق ،ترجمه فارسی ،لندن ،بریتیش بایبل سوسایتی7895 ،م.
عیاشی ،محمد بن مسعود ،التفسیر ،به کوشش هاشم رسولی محالتی ،تهران ،اسالمیه7484 ،ه .
عیدروس ،عبدالقادر بن عبدالله ،النور السافر ،بیروت ،دارالکتب العلمیة7345 ،ه .
غزالی ،محمد بن محمد ،المقصد االسنى ،به کوشش بسام عبدالوهاب جابی ،قبرس ،الجفان
والجابی7344 ،ه .
فاضل ،داوود علی« ،تعریف بمخطوط فتح المجید» ،دار الحديث الحسنیة ،شماره 7346 ،5ه .
فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر کبیر ،قاهره ،المطبعة البهیة.
همو ،لوامع البینات ،به کوشش محمد بدرالدین نعسانی ،قاهره ،مکتبة الخانجی7464 ،ه .
فریزر ،جمیز جورج ،شاخه زرين ،ترجمه کاظم فیروزمند ،تهران ،آگاه7484 ،ش.
فیروز آبادی ،محمد بن یعقوب ،بصائر ذوی التمییز ،به کوشش محمد علی نجار ،قاهره ،لجنة احیاء
التراث االسالمی7996 ،م.
فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی ،التفسیر االصفى ،قم ،جامعه مدرسین7378 ،ه7416 /ش.
قاسمی ،محمد بن محمد ،محاسن التأويل ،به کوشش محمد باسل عیون سود ،بیروت دارالکتب
العلمیة7378 ،ه .

ّ
 /36تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوچهار ،بهار 7344
قرشی ،عبد القادر ،الجواهر المضیئة فى طبقات الحنفیه ،کراچی ،میرمحمد کتبخانه ،بی تا.
قشیری ،عبدالکریم بن هوازن ،الرسالة ،به کوشش عبدالحلیم محمود و محمود بن شریف ،قاهره،
دارالمعارف.
کاشی ،فتحالله بن شکرالله ،منهج الصادقین ،تهران ،علمی7444 ،ش.
کفعمی ،ابراهیم بن علی ،البلد االمین ،بیروت ،اعلمی7344 ،ه7984 /م.
همو ،المصباح ،بیروت ،اعلمی7344 ،ه .
همو ،المقام االسنى ،به کوشش فارس حسون ،ضمن تراثنا ،شماره  2سال پنجم1011 ،ه .
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافى ،به کوشش علی اکبر غفاری ،تهران ،اسالمیه7494 ،ش.
کهساری ،رضا و زارعی سمنگان ،رضا« ،اسم اعظم با تأکید بردیدگاه فخررازی و عالمه طباطبایی»،
کالم اسالمى ،شماره  ،98تابستان .7495
متقی هندی ،سید علی ،کنز العمال ،به کوشش صفوت سقا ،بیروت ،موسسه الرساله7349 ،ه .
مجاهد بن جبر ،التفسیر ،به کوشش عبدالرحمان طاهر سورتی ،بیروت ،المنشورات العلمیة.
مجلسی ،محمد باقر بن محمدتقی ،بحار االنوار ،بیروت ،موسسة الوفاء7344 ،ه7984 /م.
همو ،مرآة العقول ،تهران ،اسالمیه7343 ،ه7464 /ش.
مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی ،روضة المتقین ،به کوشش حسین موسوی کرمانی و علیپناه
اشتهاردی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران7499-7494 ،ه .
همو ،لوامع صاحبقرآنى ،قم ،اسماعلیان7373 ،ه .
مظاهری ،عبدالرضا« ،اسم اعظم الهی و چگونگی کارکردهای آن در قرآن» ،سراج منیر ،شماره ،3
پاییز .7494
معصوم ،حسین« ،اسم اعظم چیست؟» ،انديشههای فلسفى ،سال دوم ،شماره  ،3زمستان .7483
مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،به کوشش عبدالله محمود شحاته ،بیروت ،دار احیاء
التراث7364 ،ه .
مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ،اسرار اآليات ،به کوشش محمد خواجوی ،تهران ،انجمن حکمت و
فلسفه ایران7464 ،ش7346 /ه .
موحدی ،نرگس و موسوی ،محمود« ،ویژگیهای انسان کامل از دیدگاه امام خمینی و ابن عربی»،
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسالمى ،شماره  ،41پاییز .7494
مولوی ،محمد بن محمد ،مثنوی معنوی ،به کوشش رینولد نیکلسون ،تهران ،مرکب سپید7486 ،ش.

ماهیت ،کارکرد و سبب تأثیر اسم اعظم :بازخوانی و گونهشناسی نگرشها 02/
مهروش ،فرهنگ« ،بازتاب مکاتب کهن دینی و فرهنگی ایرانی در گرایشهای تفسیری حکیم ترمذی»،
مطالعات تاريخى قرآن و حديث ،شماره  ،64بهار و تابستان .7491
ناطقی ،ح« ،اسماء الهی از منظر امامیان و ماتریدیان با تأکید بر دیدگاههای دو اندیشمند» ،هفت
آسمان ،سال هفتم ،شماره  ،61پاییز .7483
نافع بن ازرق ،المسائل عن عبدالله بن العباس ،به کوشش محمد احمد دالی ،قبرس ،الجفان والجابی،
7374ه7994 /م.
نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الکبری ،به کوشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی ،بیروت ،مؤسسة
الرسالة7367 ،ه6447 /م.
نعیمی ،عبدالقادر بن محمد ،الدارس فى تاريخ المدارس ،به کوشش ابراهیم شمسالدین ،بیروت،
دارالکتب العلمیة7374 ،ه7994 /م.
نمازی شاهرودی ،علی ،مستدرک سفینة البحار ،به کوشش حسن نمازی شاهرودی ،قم ،جامعه
مدرسین7378 ،ه.
نیشابوری ،حسن بن محمد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،به کوشش زکریا عمیرات ،بیروت،
دارالکتب العلمیة7996 ،م.
هرری ،محمدامین بن عبدالله ،حدائق الروح والريحان ،به کوشش هاشم محمد علی ،بیروت ،دار
طوق النجاة7367 ،ه6447 /م.
یحیی بن سالم ،التفسیر ،به کوشش هند شلبی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة6445 ،م.
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