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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  38، شماره مسلسل 3192تان زمس، مپنجسال 

 

 معانی احصای اسماء الهی در احادیث نبوی
 
 
 
 

 1/3/23تاريخ تأييد:    71/2/22تاريخ دريافت: 

 الدین حسینی سیاهکلرودیسیدقوام

 

. باشيند  مانند او ميی  اسماء و صفات الهی راه شناخت خدا و توجه به ذات بی
ترین معارف را دربارة اسماء و صفات خداوند بزرگ  قرآن کریم و روایات ژرف

. یکی از این معارف در جمعيی از  اند روی اندیشمندان و طالبان حق قرار داده فرا

، دربيارة  احادیث آمده است که راویان شیعه و سنی از رسول گراميی اسي    
تر معنای احصا، پي  از   عمیق اند. این نوشتار برای درک احصای اسماء نقل کرده

بنيدی و   بررسی این احادیث، آرای اندیشمندان مسلمان را در معنای احصا دسيته 
به اندیشه در آنها پرداخته است. از نگياه نویسينده، بيه زبيان آوردن ایين اسيماء       

همراه اعتقاد و ایمان به آنها در دعا و غیر آن معنای ظاهر احصای اسماء الهيی و  
نای لغوی آن است.  معانی عرفانی و دقیقيی کيه در تفسيیر احصيا     متناسب با مع

توانند معانی بياطنی   آمده است، افزون بر اینکه حقایقی ثابت و انکارناپذیرند، می
 احصای اسماء به شمار آیند. 

 

احصای اسماء، تخلق به اسماء الهی، تحقق به اسيماء الهيی،    كليدی:  هایواژه

 حصار اسماء الهی، دعا.مظهریت برای اسماء الهی، ان

                                           
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق. 
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 درآمد

بشر راهی برای شناخت تفصیلی و شهود ذات حيق نيدارد. خيدای تعيالی از     

وَ »روی رأفت و مهربانی  بندگانش را از حيریم ذاتيش بير حيذر داشيته اسيت        

ترسياند، و خيدا بيه     ؛ شما را از خيود مي   «یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

 (03عمران:)آلدگان مهربان است. بن

 (22-22)حشر:قرآن کریم خدای متعال را از راه اسماء و صفاتش معرفی کرده 

و سالکان و طالبان جمالش را به توجه و تمسك به اسيماء حسينایش فراخوانيده    

اسماء الهی، ازسویی، وسایط فیض حيق هسيتند و، از سيویی     (083)اعراف:است

نشان حق روی آورد و نزدیيك شيد. از    توان به ذات بی می دیگر، با وساطت آنها

 ترین ابواب معارف الهی است.  این نگاه، معرفت اسماء حسنای حق یکی از مهم

ترین منبع در شناخت معارف الهی و حقایق مربوط به اسماء الهی، قرآن  اصیل

به کریم و احادیث نازل از معدن وحی و عصمت است. این متون  توجه مشتاقان 

معارف الهی را به خود جلب کرده و راهگشای فهم حقایق بسیاری در ایين بياره   

گشته است. از نگاه قرآن، خدای تعالی از هر گونه توصيیفی منيزه اسيت، جيز از     

سوی کسانی که با فنای از خود به مقا  مخلَصین راه یافتنيد و شایسيته توصيی     

؛ منزّه است خداونيد  «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ »حق شدند  

از رسول  (063-051)صافاف::کنند، مگر بندگان مخلص خدا  از آنچه توصی  م 

مليكُ    لی مَيعَ اِِ وَقْيتُ ي یَسَيعُنی فیيهِ    »حکایت شده است که فرمود   خدا

چ فرشيته مقيرب و پیيامبر    ؛ مرا با خدا حايتی است که هی«   مقرَّبُّ و ي نبیُّ مرسل

اینکيه فرميود  هيیچ     (0205:0/001)ااض افااف،  مرسلی را در آن راه نیست. 

دهيد.   پیامبری را در آن مقا  راه نیست، نکره درسیاق نفی است و افاده عمو  ميی 
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حضرت بيا فنيای از    گیرد و، در نتیجه، آن می این سخنْ خودِ آن جناب را نیز دربر

 (0065:555زادهآمل  )حسنار یافته است. خویش به این مقا  ب

سرازیر گشته و در متيون روایيی،    سار نبوی یکی از معارفی که از چشمه

عرفانی و کتب دعا و شرح اسماء راه یافته است روایيات احصيای اسيماء الهيی     

، در این روایات، احصای اسماء الهی را راه ورود است. رسول گرامی اس  

قرب الهی برشمرده است و تمسك به این اسماء را در مقا  دعا به بهشت و جوار 

موجب استجابت دعا خوانده است.  این روایات در کتب شیعه و اهل سنت آمده 

اند و برخی دیگير از   است. برخی از این روایات به تفصیل این اسماء را برشمرده

حققان شمارش اند. اگرچه، برخی از م این روایات تنها به اصل سخن بسنده کرده

داننيد و در روایيات آن خدشيه     نميی  تفصیلی اسماء را از سخن رسول خدا

کنند، ولی شارحان این احادیث در کتب دعا و کتب شرح اسماء به شرح آنهيا   می

اند و بيا آنهيا    اند و سالکان و مؤمنان در دعا و غیر آن به آنها تمسك کرده پرداخته

مله مباحثی که در شيرح ایين احادیيث در    اند. از ج گ تقرّب جستهربه خدای بز

 سخنان محققان و شارحان راه یافته است، معنای احصای اسماء است.  

که همة شيارحان  بير آن اتفياق     تردید، تنها شمارش الفاظ این اسماء، چنان بی

تواند راهگشای ورود به بهشت و مقا  قرب الهی باشد. پي ، معنيای    دارند، نمی

ت؟ و چگونه احصای این اسماء آدمی را به جيوار قيرب   احصای این اسماء چیس

 برد؟  الهی راه می

در این مجال، برای ارائه بیشتر این مباحث در اندیشه و نگياه جامعيه دینيی و    

، نخست، به بررسی اجمالی ایين روایيات   تر از سخن رسول خدا فهم عمیق

مارش و پييردازیم و آرای اندیشييمندان اسيي می را دربييارة معييانی احصييا شيي مييی
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 پردازیم.  نماییم و، در نهایت، به نقد و بررسی آنها می بندی می دسته
 

 مفهوم لغوی واژة احصا

و بيه معنيای احاطيه و    « حصی»مصدر باب افعال از فعل ث ثی « احصاء»واژه 

دسيت   احصا بيه معنيای بيه   »نویسد   علم به مقدار و شمار چیزی است. راغب می

شود  أحصیت کذا؛ یعنی چیزی  ن عربی گفته میآوردن شمارة چیزی است. در زبا

بيه معنيای   « ةحصيا »را شماره کرد ، ف ن تعداد بيود. اصيل ایين کلميه از  واژه     

بردند که عرب برای  کار می جهت، این لفظ را برای شمردن به سنگریزه است. بدان

که ما درشمردن از انگشيتان خيود    کرد، چنان شمردن اشیاء از سنگریزه استفاده می

، (28)جان:« ءٍ عَيدَدا   کُيلَّ شَيیْ    وَ أَحْصي  »فرماید  کنیم. خدای تعالی می استفاده می

 (223)راغباصفهف، :دست آورد و به احاطه پیدا کرد.  یعنی به

کاررفتيه اسيت و، بنيابراین،     معنای احاطه در کاربردهای گوناگون این کلمه به

ي نیست بلکه، بيا توجيه بيه    « دع»این کلمه تنها به معنای شمارش ي همانند کلمه  

در  رود. ع مه طباطبایی می کار معنای احاطه، در معنای اتما  شمارش چیزی به

احصا به معنای بيه  »نویسد   می (23)مزما::«  عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوه»تفسیر آیة کریمه 

)طبفطبافی   .«دست آوردن و احاطه یافتن به مقيدار هير چیيز و تعيداد آن اسيت     

0205:23/55)
 

 بررسی احادیث احصا

حدیث احصا در روایات شیعه و اهيل سينت از طيرق گونياگون و بيا الفياظ       

نقل شده است. برخی از این احادیث تنها به احصای  متفاوت از پیامبر اکر 

گانه در آنها نیامده است. برخيی   نه اسماء پرداخته است و ذکر تفصیلی اسماء نودو
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انيد.    گانه را نیز بيه تفصيیل آورده   لة احصا، اسماء نودونهدیگر، افزون بر اصل مسئ

برخی از این احادیث اشاره دارند که این اسماء در قرآن کریم آمده است و برخی 

اند. در کتب شیعه، روایت تفصیلی احصيا از   نیز اسماء واردشده در قرآن را آورده

ده است. در آغاز، نقل ش از پیامبراکر  مهران و اما  صادق بن طریق سلیمان

 پردازیم.  به بررسی این روایت و برخی نکات موجود در آن می

 فرمود   رسول خدا
اسْمفًمِفئَةًإِلَّفوَاحِداًمَان ََحََْافاَفدَلَا:َإِنَّلِلَّهِتَبَفرَكَوَتَعَفلَىتِسْعَةًوَتِسْعِضنَ

حَدُالََّمَدُال أَوَّلُال آلِرُالسَّمِضعُال بََِضرُال قَدِیرُال قَافاِرُال جَنَّةَوَاِ َاللَّهُال إِلَهُال وَاحِدُال أَ

ال بَفطِنُال حَ ُّال حَكِضمُال عَلِضمُال حَلِ ال بَفرِئُال أَا رَمُالظَّفاِرُ ضمُال عَلِ ُّال أَعْلَىال بَفقِ ال بَدِیعُ

فِ ُّالرَّبُّالرَّحْمَنُالرَّحِضمُالذَّارِئُالارَّزَّاُُالرَّقِضابُال حَفِضظُال حَقُّال حَسِضبُال حَمِضدُال حَ

السَّالمُال مُؤ مِنُال مُهَاضْمِنُال عَزِیازُال جَبَّافرُال مََُكَب ارُالسَّاض دُالسُّابُّو ُ-الرَّءُوفُالرَّائِ 

ال غَفُورُال غَنِ ُّال غِضَفثُال فَفطِرُال فَار دُال فَََّاف ُالشَّهِضدُالََّفدُُِالََّف،ِعُالطَّفاِرُال عَدْلُال عَفُوُّ

ال قَوِيُّال قَرِیبُال قَضُّومُال قَفبِ ُال بَفسِطُقَفضِ ال حَفجَاف:ِال مَلِكُال قُدُّوسُال فَفلِقُال قَدِیمُ

ل مََُو رُال كَرِیمُال كَبِضرُال كَفاِ اَفاِاُُال مَجِضدُال مَوْلَىال مَنَّفنُال مُحِضطُال مُبِضنُال مُقِضتُا

الضُّرِّال وَت رُالنُّورُال وَاَّفبُالنَّفصِرُال وَاسِعُال وَدُودُال هَفدِيال وَاِ ُّال وَاِض:ُال اوَارِثُال بَارُّ

الدَّیَّفنُالشَّاكُورُال عَظِاضمُفصِرِینَلَضْرُالنَّال بَفعِثُالََّوَّابُال جَلِض:ُال جَوَادُال خَبِضرُال خَفلِقُ

i(015ا0018:012بفبویه )ابن؛اللَّطِضُُالشَّفاِ 

همانا برای خدای تبارک وتعالی نودونه اسم، یعنی صد منهای یك اسم، است  

 اند از  ....  که هر ک  آنها را شماره کند وارد بهشت گردد و آنها عبارت

؛ )صد منهای یك( آمده اسيت.  «مِائَةً إِلَّا وَاحِداً»عبارتِ  در بیشتر روایات احصا

                                           

i ابواب الثمانین و مافوقه نقل کرده است.« خصال». مرحوم صدوق همین حدیث را در کتاب 
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است و مجموع صيفت و موصيوف   « مائة»صفت برای « إي»در این عبارت، کلمة 

اسيت. شيارحان ایين    « تِسْعََةً وَ تِسْعَِینَ  »بیان بيرای عيدد    بدل کل از کل یا عط 

ه شيده اسيت   بیيان یيا  بيدل  آورد    احادیث در اینکه چرا برای عدد نودونه عط 

 اند  وجوهی  بیان کرده

. فخرالدین رازی دو وجه بیان کيرده اسيت  نخسيت تدکیيد عيدد نودونيه،       3

« ثَالثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبََْةٍ إِذا رَجََْتُمْ تِلْعََ ََََعرَةك کامِلَعة   »که در آیة کریمة  چنان

ا کتابت عدد تسعة و دیگری جلوگیری از اشتباه در تلفظ ی [ آمده است391]بقره  

نوشيته  « سعبَة و تسعَین  »و « سعبَة و سعبَین  »وتسعین، زیرا این عدد مانند عيدد  

   (0062:58)اخرالدینرازي شود.  می

برای دفع توهم نقصيانی اسيت کيه در عيدد     « مِائَةً إِلَّا وَاحِداً». آوردن عبارت2

ودونه در ایين  رسد، زیرا عدد کامل عدد صد است و بیان عدد ن نودونه به نظر می

احادیث یا برای فواید و برکاتی است که بر این تعداد از اسماء مترتب است و یا 

؛ ]خيدا  «انه وتر یحب الوتر»که در برخی روایات این فراز نیز آمده است که  چنان

برای این است که خداوند تعالی فرد را دوسيت   iفرد است و فرد را دوست دارد[

ئی که در ظاهر قيرآن از آنهيا نيا  بيرده شيده نودونيه       دارد و یا بدین رو که اسما

)قفضا ساعضدقما  نقل شيده اسيت.    که در حدیثی از اما  صادق اند، چنان اسم

0205:0/230-232)

. تعداد اسماء، درحققیت، به تعداد عدد کامل یعنی عدد صد است، جز اینکه 1

                                           

i.  إن هلل تبارك و تَالى تسَة و تسَین اسما مائة إال واحدا إنه وتر یحبقال رسول اهلل :  

 الوتر من أحصاها دخل الجنة.
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ماره اسيت. پي ،   حقّ واحدی که متجلی در این اسماء است منزّه از احصا و شي 

کند او را در مظاهر اسماء حسنایش یياد کيرده اسيت،     کسی که از این اسماء یاد  

؛ ]هيیچ گفتگيو    « ثَالثَعةٍ إِالَّ هوعوَ رابَِوموعم     ما یَكُونُ مِعنْ نَجْعو   »همانند آیة کریمة 

در آیة  (5)مجفدله:  ا  میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست[ محرمانه

خدای متعال چهارمی از سه تا به شمار آمده است، یعنی درحيالی کيه بيا     کریمه،

شود. این آیة کریمه بیانگر وحدت حقة الهيی   آنهاست در ردی  آنها شمرده نمی

است، واحدی که در همة اشیاء سریان دارد، بی آنکه درعرض  آنها باشد و مانند 

لهيی در ایين اسيت کيه آیية      آنها به شماره آید. تفاوت مورد آیة کریمه با اسماء ا

کنيد و دربحيث  اسيماء،     حضور و معیت حق را  با تجلیات فعلی بیان می هکریم

مِائَةً إِلَّعا  »سخن از معیت  ذات حق با  تجلیات اسمائی است. با این نگاه، عبارت 

برای اشاره به این نکته است که شمار اسماء الهی در این حدیث صد اسم «  وَاحِدا

آنکه در ظاهر به شمارش آید، با شمار ایين اسيماء شيمرده     ، بیاست و اسم صد 

 )امفن(شده است. 

تواند تفسیری بيرای ذکرعبيارت    گانه به جای خود می هریك از این وجوه سه

پ  ازعدد نودونه باشد. قاضی سعید قمی وجه سو  را از وجيوه  « مِائَةً إِلَّا وَاحِداً»

ر آنها شمارش تفصیلی اسماء پ  از اصل داند. در احادیثی که د تر می دیگر دقیق

در ردی  اسماء دیگر آورده شيده اسيت. بيا    « اِ»حدیث آمده است، اسم ج له 

رسد. با اینکه، بنا بر صدر این روایت  شمارش این اسم، مجموع اسماء به صد می

اسمائی که وعدة بهشت برای احصای آنها داده شده نودونه اسم بیش نیسيتند. بيا   

در ایين  « اِ»اند که اسم ج لة  این نکته، شارحان این احادیث بیان کردهتوجه به 

احادیث دارای معنای وصفی نیست و برای شيمارش اسيماء دیگير آميده اسيت.      
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این نکته را شاید بتوان مؤید وجه سومی دانست کيه   i(0205:8/062)طبفطبفی  

 ت.  بیان شده اس« مِائَةً إِلَّا وَاحِداً»در توجیه عبارت 

صلت هروی از  اصل حدیث احصا بدون شمارش تفصیلی اسماء از طریق ابی

 نقل شده است. در این حدیث آمده است   از رسول خدا اما  رضا

َحَافافهللعزوج:تسعةوتسعوناسمفمندعفاهللبهفاسَجفبلاهومان

(0018:015بفبویه )ابنالجنة.دل:

کنيد کيه هير     اسماء، این حقیقت را نیز بیان میاین حدیث، افزون بر احصای 

گردد. قاضی سيعید   ک  خدای متعال را با این اسما بخواند دعایش مستجاب می

بنابر مصالحی اسيمای نودونيه گانيه را در ایين      دهد که اما  احتمال می قمی

ذکير تفصيیلی    رود که شیخ صيدوق  روایت نا  نبرده است. این احتمال نیز می

مهران آمده اسيت در ایين روایيت     بن ز این جهت که در روایت سلیماناسماء را ا

  (0205:0/235)قفض سعضدقم  نقل نکرده باشد. 

اینکه مرحو  صدوق با وجود شمارش تفصیلی اسماء در دنبالة روایيت آن را  

ای از روایياتی کيه از    ویيهه  کيه در پياره    رسد، به نقل نکرده باشد بعید به نظر می

سنت نیز نقيل شيده اسيت شيمارش تفصيیلی اسيماء نیاميده اسيت.         طریق اهل 

   (0205:8/060)طبفطبفی  

                                           

i لة في هذه الروایات المَتملة َلى اإلحصاء إلجراء األسماء َلیعه و إال فمعو   و ذکر لفظ الجال

آمده است: المذکور فعي   ( در تَلیقات بر توحید صدوق983: 8931بابویه،  خارج َن الَدد.)ابن

و الظاهر أن الرائى زائد کما أتى في نسخة بدال َن الرءوف، أو « مائة کاملة»البحار و نسخ التوحید 

 (831لجاللة خارج َن الَدد أتى بَنوان المسمى الجاري َلیه األسماء.)همان: أن لفظ ا
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 هریره از رسول خدا در روایات اهل سنت، روایت تفصیلی احصا  از ابی

انه وتير یحيب   »در این روایت، عبارت  (0232:0/028)سضوط  نقل شده است. 

و با  تفاوت « نه وتر یحب الوترا»نیز آمده است. روایتی دیگر بدون عبارت « الوتر

 هریره  نقل شده است.  در ترتیب اسماء از ابی

از  گویيد  از اميا  صيادق    در یکی  از این روایات آمده است کيه راوی ميی  

گانه که هر که آنها را احصا کند به بهشت رود پرسید . فرمود  این  اسمای نودونه

های قرآن  تك سوره را در تك حضرت این اسماء اسماء در قرآن هستند. سپ ، آن

نقاط ضع  فراوان درایين روایيت بيه چشيم      (0232:0/028)سضوط  بیان کرد. 

گاه به شيمار آورده، در   را از اسمای نودونه« اِ»خورد. این روایت اسم ج لة  می

تکرار شده است. نیز در آغاز « کبیر»حالی که از آنها نیست. نیز برخی اسماء مانند 

نودونه اسم نا  برده است با اینکيه اسيماء ميذکور در ایين روایيت بيه        روایت از

در سيورة ميریم و   « فيرد »رسد. و نیز برخی اسماء مانند اسيم   صدوبیست اسم می

 (0205:8/060)طبفطبفی  در سورة مائده نیامده است. « برهان»اسم 

زي )اخرالادینرادر اعتبار این روایات بین محققان اهل سينت تردیيد اسيت.    

0062:50)i توانیم این اسيماء را از   نمی»نویسد   الدین عربی در این باره می محیی

راهی درست تعیین نماییم، زیرا همة احادیثی که ذکر تفصیلی اسماء در آنها آمده 

/2تاف:عربا  با )ابان .«است اضطراب دارند و روایت صحیح درمیان آنها نیست

                                           

i نویسد: تفتازانى در  مي 98ص « کلمة َلیا در توقیفیت اسم» زاده آملي در کتاب  َالمه حسن

الثالث ان االسماء منحصعرة فعى التسعَة و التسعَین، و الروایعة      »: ... شرح مقاصد آورده است که 

فصیلما غیرمذکورة فى الصحیح، و ال خالیة َن االضطراب و التغییر. و قد ذکر کثیعر  المَتملة َلى ت

 .(879، ص 9)شرح المقاصد، ج « من المحدثین ان فى اسنادها ضَفا
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030)

هریيره و   ل سنت، بيا عبياراتی متفياوت از ابيی    اصل روایت احصا، در کتب اه

 عمر نقل شده است. در یکی از این روایات آمده است کيه رسيول خيدا    ابن

و در روایتيی دیگير   « هلل مائة اسم غیر اسم من دَا بما استجاب اهلل له دَاء»فرمود  

«. لي تسَة و تسَین اسماء من أحصاها دخل الجنة»آمده است  خدای بزرگ فرمود  

عمير نقيل شيده اسيت  کيه رسيول        در روایتيی از ابين   (0232:0/028ضوط  )س

هلل تسَة و تسَون اسما معن أحصعاها دخعل الجنعة، و هعي فعي       »فرمود   خدا

)همان( این روایت با روایات تفصیلی احصيا متعيارض اسيت، زیيرا در     «. القرآن

ینکيه  روایات تفصیلی احصا اسمائی آمده است که در قرآن کيریم نیسيت، مگير ا   

  (0205:8/060)طبفطبفی  مقصود وجود معانی این اسماء در قرآن باشد. 

اند کيه شيمارش تفصيیلی اسيماء      برخی محققان از این روایات استظهار کرده

پي   « ايسماء»در رسالة  نیست. ع مه طباطبایی دنبالة سخن رسول خدا

ظياهر روایيت   »یسيد   نو ميی  iهریيره  مهران  و روایت ابی بن از نقل روایت سلیمان

                                           

i هریره را در کتاب توحید نقل کرده است. در ایعن روایعت،    مرحوم صدوق روایت تفصیلي ابي

فبلغنا ان غیر واحد معن  »صیل اسماء آمده است: پس از بخش آغازین روایت و قبل از شمارش تف

( قاضعي  831: 8931بابویه،  ابن«.)اهل الَلم قال اولما یفتتح بال اله اال اهلل وحده له االسما الحسني 

نویسد: این َبارت از مرحوم صدوق است و از  بسیاري از اهل  سَید قمي در شرح این روایت مي

قرائت این اسماء را به جمت احترامي که براي این کلمعات   َلم و ارباب دَوات نقل کرده است که

کردند و براي اینكه  آمادگي الزم براي ذکر این اسعماء را پیعدا    قایل بودند با این کلمات شروع مي

و « اَتصامات»پرداختند. این کلمات را  کنند، پس از حمد و سپاس خداوند به قرائت این اسماء مي

 رحوم صدوق پس از ذکر این کلمات دنباله خبر را نقل کرده است.نامیدند. م مي« افتتاحات»
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هریره این است که شمارش اسماء از متن روایت نیست و بعید نیست که این  ابی

مهران نیز استظهار شيود، زیيرا در روایيت مهيران آميده       بن نکته از روایت سلیمان

:0065)طبفطبافی   .«است  و هی اِ تا آخر روایت، و صد اسم را شيمرده اسيت  

00)

یث احصا، برای احتیاط و تعبد به متن روایت، اسماء با این همه، شارحان احاد

اند. محققيان   گانه را به ترتیبی که در روایات تفصیلی آمده است شرح کرده نودونه

« َعدة العداَي  »فهيد حليی در    و ابين « مصباح المتهجيد »شیعه ي مانند کفعمی در  

طبيق  گانيه را   اسيمای نودونيه   -« شرح ايسيماء الحُسينی  »وع مه درودآبادی در 

کيه محققيان اهيل سينت ي ماننيد        انيد، چنيان   مهران شرح کيرده  بن حدیث سلیمان

الدین در  و محیی« المقصد ايسنی»و غزالی در « لوامع البینات»فخرالدین رازی در 

اند. در مجميوع،   هریره شرح کرده ي این اسماء را طبق روایت ابی« کش  المعنی»

توان  باشد و چه نباشد، می چه شمارش تفصیلی اسماء از سخن رسول خدا

 )امفن( رسیده است.« استفاضه»گفت که اصل روایت احصا به حد 
 

 عدم انحصار اسماء الهی در نودونه اسم 

داند، بلکه همة اسيماء   قرآن کریم اسماء الهی را منحصر در عددی خاص نمی

ات روای  (055-0205:8/056)طبفطبافی  شمارد.  حسنا را از آن خدای بزرگ می

احصا نیز در مقا  حصر نیستند و ديلتی بر انحصار اسماء الهيی در نودونيه اسيم    

کنند که در بین اسمای الهی نودونه اسم وجود دارد  ندارند. این روایات ديلت می

اند و احصای آنها موجب ورود به بهشت و اسيتجابت دعيا    که دارای آثاری ویهه

 (062)امفن:است. 

وایات تيا سیصدوشصيت اسيم بيرای خيدای تعيالی       از سویی دیگر، برخی ر
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دعيای جوشين کبیير خيدای متعيال را بيا        (0235:0/002)الضنا  اند.  برشمرده

هزارویك اسم نا  برده است و برخی روایيات از چهيارهزار اسيم بيرای خيدای      

 (0235:2/0235جمهور َب )ابناند.  تعالی سخن گفته

 

 اسماءسخنان محققان در تبیین معنای احصای 

سازد که احصيای اسيماء الهيی در     دقت در احادیث احصای اسماء روشن می

این احادیث به معنای ظاهری آن یعنی شمارش لفظی اسما نیست، زیرا ورود بيه  

دست آید . از ایين نگياه،    بهشت حقیقتی نیست که تنها با شمارش الفاظ اسماء به

الهيی و دقيت در ایين    شارحان این احادیث و محققانی کيه بيه بحيث از اسيماء     

اند، با تدکید بر این نکته، وجوهی را در تفسیر معنای احصا بیيان   احادیث پرداخته

 اند.  کرده

توان این گروه از محققان را به دو دسيته تقسيیم کيرد  دسيتة      از یك نگاه، می

داننيد و یيك یيا     نخست کسانی هستند که احصای اسماء را دارای یك مرتبه ميی 

اند و دستة دو  کسانی که احصای اسيماء   لی برای آن بیان کردهچند معنای احتما

اند. در ایين نوشيتار، بير     دانند و چند مرتبه برای آن بیان کرده را دارای مراتب می

 پردازیم. اساس این تقسیم به نقل آرای آنان می
 

 اند  . محققانی که یک مرتبه برای احصا بیان کرده1

برخيی از محققيان    ناخت،  ایمـان، حفـ   و تاـرار    . احصای اسماء  در مقام  ش1ـ 1

احصای اسماء الهی را به معنای شناخت معانی این اسيماء و اعتقياد بيه اتصياف     

در کتياب توحیيد، پي  از نقيل      دانند. شيیخ صيدوق   خدای تعالی به  آنها می

إحصاؤها هو اإلحاطة بما و الوقوف َلى مَانیما و لیس »فرماید   احادیث احصا، می
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 (0018:015بفبویه )ابن« اإلحصاء َدها مَنى

در این سخن احصا را به احاطه و آشنایی با معانی همة این  مرحو  صدوق

جنياب احاطيه و آشينایی بيا      اسماء تفسیر کرده است. روشن است که مقصود آن

که شمارش  نباشد، چنان چنینمعانی این اسماء در کنار اعتقاد به آنهاست، که اگر 

اسماء کارساز نیست، احاطه و آشنایی با معانی آنها نیز اگر با اعتقاد بيه  لفظی این 

آنها همراه نباشد، بر سعادت انسان و ورود در بهشت و جوار قيرب  الهيی تيدثیر    

 ندارد. 

 نویسد   در این باره می ع مه درودآبادی
بهاذهاعلمانالمرادبهذهاالحفدیثلضساحَفءالففظهف ب:المرادمعرااةاهلل

الحسناالسمفءالَ ا صففته.امفرويا الكفا بفسنفدهعنابنسنفنعناب 

یعناضنمظهار«.صافةلموصاوف»؟قافل:«سفلَهعناالسممفاو»قفل:الرضف

صفَه ألناسمفئهتعفل مَعددةوصففتهعضنذاته.اافلمرادانهللتعافل تساعةو

اهللبفحَفءتلكاالسامفءدلا:الجناة تسعضناسمفا مظفارصففته منعرف

(0051:22)امدا، درودآبفدي یعن بَعقلهف.

 نویسد   در تفسیر المیزان درباره معنای احصا می ع مه طباطبایی
ایمافن«گردداراسآ،هفرابشمفرددال:بهشتمى»مرادازاینكهارمود:

ساتااهایاناسامفءبهایناستاهلداىتعفلىمََُبهجمضاعآنصاففتىا

اتَاففلداو،ادباهیكاىازآ،هافدربارر  داللتبرآ،هفدار،د بهطورىااه

i(0205:5/051)طبفطبفی  ایمفن،بفاد.بى

                                           

i  :اإلیمان باتصافه تَالى بجمیع  معا تعدل َلیعه تلعَ      « من أحصاها دخل الجنة»المراد بقوله

 األسماء بحیث الیَذ َنما شاذ.
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از ایمان به اتصاف خداوند به صفاتی که این اسماء  مقصود ع مه طباطبایی

است که  از آنها حکایت دارند صرف ایمان بدون عمل نیست، بلکه ایمان صادقانه

های دینی ایمان و عمل صالح را مایية   که آموزه رفتار شایسته را در پی دارد، چنان

به سخن دیگر، به زبان آوردن این  (82)بقره:شمارند.  ها می سعادت و نجات انسان

 اسماء و شناخت و ایمان صادقانه به آنها رفتار شایستة دینی را نیز در پی دارد. 

بخيش   دربارة آثار نجات و امامان معصو  بر اکر روایات فراوان از پیام

به زبان آوردن کلمه توحید وارد شده است. مرحو  صدوق در باب اول توحیيد،  

 ، این روایات را جمع کرده است. اما  صيادق «باب ثواب الموحدین والعارفین»

 در سخنی در این باره فرمود 

صهَنتحجازهالإلاهإالاهللمنقفلالإلهإالاهللمخلَفدل:الجنةوإلال

(0018:25بفبویه )ابناهللعزوج:.عمفحرم
اهللرابهزبفنآوردواردبهشتگرددإاللهإالکلمةاراسازرويالالص

دارد.والالصشبهآناستاهاوراازآ،چهلدايتعفل حراماردهبفز

ب کتاب توحید است. اما  شارح دیگر احادیث این با این سخن اما  صادق

در این سخن کلمة توحید را در صورتی که با رفتار دینی و اجتناب ا ز محرميات  

شيمارد.   الهی همراه گردد مایة نجات و ورود به جوار قيرب الهيی و بهشيت ميی    

بخش است  اند و ایمان به آنها در صورتی نجات احادیث احصای اسماء نیز چنین

 ر مناسب آنها همراه گردد. که صادقانه باشد و با رفتا

انيد   برخی محققان احصا را به معنای حفظ و تکرار این اسيمای تفسيیر کيرده   

سلیمان سيامی محميود احصيای اسيماء را بيه       (0205:0/236)قفض سعضدقم  

معنای حفظ این اسما، به خاطر سپردن آنها، دعا و خواندن خداوند با این اسيماء  
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روشن است که i(05تف:)سفم محمود ب داند. انی آنها میو تکرار آنها با علم به مع

 بخش است.  حفظ و تکرار این اسماء با ایمان به آنها و با رفتار شایسته نجات

احصای اسماء در سخنان این گروه از محققان به معنای شناخت معانی اسماء، 

تيوان   وع، ميی ایمان به آنها و حفظ و تکرار آنها در دعا تفسیر شده است. در مجم

 از آن به احصای اسماء در مقا  معرفت، ایمان و حفظ و تکرار آنها  نا  برد.

برخی شارحان احادیث احصا، با توجيه بيه اسيتظهاری کيه از ایين احادیيث       

اند و با توجه به اینکه شرح تفصیلی اسيماء را خيارا از ميتن ایين حيدیث       کرده

گانيه و   آوردن ایين اسيماء نودونيه    دست اند، احصای اسماء را به معنای به دانسته

استکشاف آنها از قرآن کریم، احادیث و ديیل عقلی دانسيته انيد و معتقدنيد کيه     

توفیق انجا  این کار نیازمند تحصیل علو  گوناگون و ت ش فيراوان اسيت وهير    

ای برسد که بتواند این اسماء را  ک  این علو  را تحصیل کند و با ت ش به درجه

یابد و شایسيتة   ست شرعی استنباط کند به نهایت درجة بندگی راه میاز منابع در

  (0062:82)اخرالدینرازي بهشت و جوار قرب الهی می گردد. 

رسيد، زیيرا بير     این توجیه در تبیین معنای احصای اسماء درست به نظر نميی 

دسيت آوردن ایين اسيماء از منيابع      اساس این وجه، احصای اسماء به معنيای بيه  

دینی است، در حالی که تنها به دست آوردن این اسماء از منابع دینی اگر درست 

با اعتقاد و ایمان به آنها و رفتار مناسب با این اعتقاد یا تخلق به این اسماء هميراه  

گردد و آنگاه که با اعتقاد و عميل و تخليق بيه     نباشد موجب ورود به بهشت نمی

ی در تبیین احصا نخواهد بود و به یکی اسماء الهی همراه گردد، توجیه جداگانه ا

 گردد.  از وجوه دیگر بازمی

                                           

i .و مَني احصاها حفظما و وَاها و َدّها و دَا بما و کرر تالوتما َالما بمَناها 
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از معيانی دیگيری کيه بيرای      . احصای اسماء درمقام  تخلق به اخـق  الهـی   1ـ 2

توان یافت تخلق بيه   احصای اسماء در سخنان محققان و شارحان این حدیث می

بيه اسيماء حيق    اخ ق الهی است، به این بیان که بنده با تقرب به خيدای متعيال   

اند و  گردد. در این معنا از احصا، اسماء الهی همان صفات و اخ ق الهی متص   

بنده با اتصاف به این صفات و اخ ق اسيماء او را احصيا و بيه بهشيت و جيوار      

انيد و   متناهی یابد. ناگفته پیداست که صفات الهی نامحدود وغیر قرب الهی راه می

ات نامتناهی نیست. بنابراین، مقصيود از تخليق و   کسی را توان اتصاف به این صف

اتصاف به  این صفات اتصاف و تخلق به این صفات به اندازه و میزانی است کيه  

 باشد. برای بشر مقدور می

تخلق به اخ ق الهی ي جدای از بحث احصيای اسيماء ي حقیقتيی اسيت کيه        

ای از مسيائل   ئلهاند. در قرآن کریم، کمتير مسي   های دینی به آن دعوت کرده آموزه

فردی و اجتماعی است که به اسمی از اسماء الهی ختم نگردد. در حقیقيت، ذکير   

ای دعوت به این اسماء و تمسك و تخلق بيه   اسماء الهی در پایان این آیات گونه

 نویسد   سورة تغابن می 31در تفسیر آیة  آنهاست. ع مه طباطبایی

واگرمنظورْمغفر:ورحمتعفمالهىبفادبادوناینكاهمقضادباهماورد

رسف،داهاگرمؤمنفنچنضنانند لاودراباهلطفببفاد دراینصور: م 

ا،د چونلداامغفورورحضمصفف:لدامََُوبهالالُلدایىمَخلقارده

(0205:01/035)طبفطبفی  است.

)مجلس    «اِ  تخلقوا بدخ ق»ه است که فرمود  روایت شد از رسول خدا

خيدای  »نقل شده است که فرميود    حضرت همچنین، از آن (0236:0/002

با «. تعالی دارای نودونه اسم است؛ هر که بدانها متص  شود به بهشت وارد گردد
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باشيند،   توجه به اینکه این روایات بيا روایيات احصيا دارای سيیاق واحيدی ميی      

 د شارح و مفسر احادیث احصا باشند. توانن می

 نویسد   زاده آملی) دا  ظله( در این باره می ع مه حسن

)ساضد«اَفباهللینطقبعضهبابع ویشاهدبعضاهعلا بعا »اهچنفن

امچنضن احفدیث،افطقواافادیكدینر،اد.درحادیث( 0202:010رض  

عضنللقفمنتخلقبهفإنهللتسعةوتس»آمدهاستاهدینرازرسوللدا

إنهللتسعةوتسعضنللقفمانتخلاق»ودرحدیثدینرآمدهاست«دل:الجنة

وازاینكاهعادد(026ا025القضفةامادا،  )عضن«بواحدمنهفدل:الجنة

تنضن)مفر(درقضفمتبرايبدافران،ودو،هاست ظافاراًدرمقفبا:ایانالاالُ

بهجفيآ،هفصفف:مذمومهاساتوصافف:مذموماهاریمهاهچونآ،هف،بفاد

)حسانiآیاد.ما درتمث:اعمفلبهصفف:موذیهواابف وصورموحشاهدر

(0065:036زادهآمل  

از نگاه غزالی، استفاده از برکات اسماء و صفات حق مراتب و درجاتی دارد و 

از برتيرین مراتيب    تخلق به اخ ق الهی و اتصاف به معانی اسماء و صفات الهی 

                                           

i. دقامام صا  :فیسلط َلیه في قبره تسَة و تسَین تنیناً لعو  »درباره سوال قبر از کافر فرمود

شوند کعه   شجرا أبدا؛ پس، نودونه مار بر او مسلط مي  أن تنیناً واحدا منما نفخ في األرض، ما أنبتت

 ( شیخ بمایي9/997: 8047اگراز یكي از آنما در زمین بدمد هرگز گیاهي در آن نروید.)کلیني، 

نویسد: یكي  از اهل حال گوید: سزاوار نیست از این َدد تَجعب کنعي.    پس از نقل این روایت مي

شاید شمار این مارها به اندازه شمار صفات مذمومه مانند کبر، ریا و دیگر اخالق و ملكات پسعت  

گردنعد و همعین صعفات در جمعان آخعرت بعه        باشد، زیرا این صفات به انواع فراواني منََب مي

 (.011: 8081آیند. )بمایي،  مي ت مار درصور
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کاربردن الفاظ و معيانی اسيماء و حتيی اعتقياد قلبيی بيه        آن است. در نگاه او، به

اتصاف خداوند به این اسماء از مراتب پایین استفاده از برکات اسماء اسيت. وی  

ای کيه بيرای او    کمال بنده و سعادت او را در تخلق بيه اخي ق الهيی بيه انيدازه     

قربيان را از اسيماء حسينای الهيی را در سيه چیيز       داند و بهيرة م  متصوراست می

 شمارد  می

نخست، شناخت برهانی و یقینی به اسماء حسنای حق که در آن خطيایی راه   

 نیابد

که شوق به اتصاف به این صيفات را در او   دو ، بزرگداشت این اسماء، چنان 

  iدد.برانگیزد و در صفاتش به او نزدیك شود و همانند فرشتگان مقرّب خدا گر

 (22-0016:20)غزال  سو ، ت ش در اکتساب این صفات به قدر ممکن. 

غزالی، با این نگاه، در شرح هر یك از اسماء نودونه گانه، حظّ و بهرة بنده در 

دارد. در یك بیان کلی، کسانی کيه بيه شيرح  اسيماء      تخلق به آن اسم را بیان می

تخلق به اخ ق الهی و اتصاف بيه   اند و احصای اسماء را به معنای حسنا پرداخته

شمارند، در شرح این اسماء نصیب  دانند یا یکی از مراتب آن می صفات ربوبی می

کش  معنی »الدین در کتاب  دارند. محیی بنده در اتصاف به آن اسم را نیز بیان می

النيور ايسيمی فيی    » و سلیمان سامی محميود در کتياب   « عن سرّ اسماء الحسنی

 اند.     از همین روش پیروی کرده« الحسنی شرح ايسماء

احصای اسماء در مقا  عبودیيت و بنيدگی    . احصای اسماء در مقام عبودیت 1ـ 3

یکی دیگر از وجوهی است که درسخنان محققان با بیانات گوناگون آمده اسيت.  

                                           

i. کس از شوق اتصاف به این صفات خالي نیست مگر به دو جمت:  دهد که هیچ وي توضیح مي

 .ضَف مَرفت و یقین، و پر شدن قلب از شوق دیگر و استغراق در آن
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توان، از آثار و برکات معنای نخسيت احصيا، یعنيی     با یك تفسیر، این معنا را می

ری دیگر، از معانی دقیيق  یر مقا  معرفت و ایمان، به شمار آورد و، با تفساحصا د

آید، زیرا بنا بر این تفسیر، بنده در مقا  بندگی و به اقتضای هر  احصا به شمار می

دهد و، به سخنی دیگر، بيه ليواز  و    اسمی از اسماء حسناء عبادتی ویهه انجا  می

در مقيا  عميل و بنيدگی ملتيز       احکا  معرفت و ایمان به اسيماء حسينای حيق   

 کند. گردد و خدای متعال را در مظهر هر یك از اسماء حسنایش عبادت می می

فخرالدین رازی در تبیین این تفسیر از تبیین نخست از احصا در مقام عبودیت: أ. 

 نویسد   احصا می
وجهسومدرتفسضراحَفآناستاهاحَفبهمعنفيطفقاتوتاوانبفااد.

یعن لدايتعفل دا،سات(23)مزم::«تُحَُْوهعَلِمَََن لَن »فل ارمود:لدايتع

 اساَقفمت«تحَوهاسَقضمواولن»ارمود:طفقَشرا،دارید وپضفمبراارم

انضدوارگزتواناسَقفمتافم:،دارید ومعنفيحدیثبنفبراینمعنفازاحَاف

ءرارعفیاتانادواردبهشاتاود:اراسبَوا،ادحرماتایاناسامفچنضنم 

درپفسخبهگردد.مقَودازرعفیتایناسمفءامفناستاهپضفمراارمم 

انتعبداهللاف،اكتاراهوانلامتكان»ازمعنفياحسفنارمود:ض:ئسوالجبر

؛احسفنآناستاهلداراچنفنعبافد:انا ااهگویافاورا«تراهاف،هیراك

بضند.پاس بنادهوقَا دواسامبضن اوتورام را،م بضن :پس اگرتواوم 

اافازاوساتوآورد بدا،دااهاماةرحمات رابهزبفنم «رحضم»و«رحمن»

گوید بدا،داهتمفمعفلمملكازآناوساتوبافرام «ملك»زمف، اهاسم

ووقَا لدایشچنفنراَفرانداهبندهذلض:دربرابرپفدافهعزیزراَفر،مفید 

دارروزياوساتورابهزبفنآورد بدا،داهلدايسبحفنعهاده«رزّاُ»اسم

اند.باهاماضن اهبهوعدةپفدافافناعَمفدم افیشاعَمفد،مفید چنفنبهوعده
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iروش ،سبتبهدینراسمفءحقراَفر،مفید.

ايت او بنابراین تفسیر، خدای تعالی دارای اسمائی است که از صيفات و کمي  

کنند. شناخت خدای بزرگ با هر یك از این اسماء، آنگاه که صادقانه  حکایت می

و از روی اخ ص باشد، آثار و حرکاتی را در بنده به دنبال دارد. معرفت خيدای  

سبحان به این اسماء و حايت و رفتار متناسب با هر یك از آنها  در مقا  بنيدگی  

 کند.  را به بهشت و جوار قرب الهی هدایت میباشد و بنده  احصای این اسماء می

گردد که بشر توان احاطيه و احصيای    در حقیقت، به این معنا برمی این تفسیر،

حقیقی همة اسماء الهی را ندارد و، از این گذر، سزاوار است تا جيایی کيه تيوان    

دارد حرمت این اسماء را در اندیشه و رفتارش رعایت کند. ایين تفسيیر نگياهی    

 ی و سطحی به احصای اسماء در مقا  بندگی است. ظاهر

تير   در سخنان محققان، تفسیری عمیق ب. تفسیر دوم از احصا در مقام عبودیت:

عربی،  در پاسخ  الدین ابن توان یافت. محیی از احصای اسماء در مقا  عبودیت می

 نویسد  می اَوحف:مكضهبه پرسش از اجزاء بندگی در 

لهی دارای نودونه جزء است، که هر ک  آنها را احصا بندگی به شمار اسماء ا

کند به بهشت درآید. برای هر اسمی از اسماء الهی عبادتی است که  بيه آن اسيم   

پرسيتد او را عبيادت    ای کيه او را ميی   اختصاص دارد. با آن عبيادت، هير آفریيده   

  (0235:02/22عرب  )ابنکند.  می

ین تفسیر، بر آن است که کسی جزء اولیای عربی، با تکیه بر ا  محیی الدین ابن

                                           

i. ه تفاوت این وجه با وجه دیگري که از کالم فخرالدین رازي در پیش گذشت در این است ک

در وجه پیَین، َلم و مَرفت در مَناي احصا اَتبار گردید است ولي در ایعن وجعه، َبودیعت و    

 .رفتار متناسب با مَرفت به هر اسمي اَتبار شده است
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الهی از این اسماء آگاه نیست، زیرا هر کسی از مقتضیات اسماء و اینکه هر اسمی 

ایين اسيماء    اقتضای چه عبادتی را دارد آگاه نیست. از نگاه وی، رسول خدا

انيد، وليی روشين     را تعیین نکرده است. برخی در صدد تعیین این اسيماء برآميده  

فرميوده   اند همان اسمائی باشند که رسول خدا مائی که تعیین کردهنیست اس

 )امفن(است. 

توان گفت  خدای بزرگ برای هر کمالی از کمايتش  درتوضیح این تفسیر، می

مستحق عبادتی است، چنانکه اولیای الهی خيدا را چيون شاسيتة عبيادت اسيت      

و ال طمَا في جنتَ و  ما َبدتَ خوفا من نارك» فرمود  پرستند. امیرمؤمنان می

؛ تيو را از تيرس آتيش دوز  و طميع بهشيت      «أهالً للَبادة فَبدتَ  لكن وجدتَ

0230)مجلسا  پرستم، بلکه تو را شایسته بندگی یافتم، پ ، تو را پرستید .  نمی

:65/015)

اند و با وساطت آنها، اصيل وجيود و برکيات و     اسماء الهی وسایط فیض حق

ها نیيز از مظياهر    گردد. بهشت و بهشت هستی افاضه می کمايت وجودی بر همه

اند. خيدای سيبحان بيا هریيك از اسيماء و کميايتش        لقای حق با اسماء رحمت

مستحق عبادتی ویهه است. بنده با این عبادات، خدا را در مظاهر اسماء رحميتش  

)ااجفع  گردد.  کند و به  لقای حق با اسماء رحمت و بهشت نایل می عبادت می

52)

احصا را به معنای بندگی گرفته است  و با بهترین بیان  )دا  ظله(اِ شجاعی آیت

وی توجييه  (002-0080:025)اااجفع  بيه شييرح و تفسييیر آن پرداختييه اسييت.  

ای که در این روایات موجود است، بر فرض اینکيه   دهد که اسماء نودونه گانه می

باشيند. و اسيماء    حيق ميی  باشند، از اسماء رحمت  دنبالة سخن رسول خدا
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خورنيد؛   در آنها به چشم نمی« شدید العقاب»و « ذوانتقا  »، «منتقم»غضب، مانند 

نزد ارباب معرفت روشن است که در سیر انسان به سوی خدای متعيال، رسيیدن    

ها که جلوات اسيماء رحميت    به لقای او درمظاهر اسماء رحمت و نیل به بهشت

 )امفن(مت موقوف است. است به عبادت او در مظاهر رح

کننده باید او را در مظهر هر اسمی از اسماء رحمت او عبادت کند و او  عبادت

را  با هر اسمی از اسماء رحمت بخواند و با همه اسماء رحمت او  به پرستش او 

رحمت او طلب کند تا به لقای همية اسيماء    ءبپردازد و او را در مظاهر همه اسما

را با همه اسماء رحمت او م قات نمایيد و همچنيین بيه    رحمت نایل گردد و او 

جلوات اسماء رحمت نیز که بهشت ها در مراتب مختل  است، برسيد. )هميان(   

ایشان برآن است که با التزا  به صراط مستقیم قرآنيی، کيه قيرآن و عتيرت بیيان      

قای او توان خدا را در مظاهر همة این اسماء پرستید و، در نتیجه، به ل اند، می کرده

در مظاهر همة این اسماء نایل آمد. وی معتقد است که سرّ تعدد و تنيوع عبيادت   

در شریعت دراین نکته نهفته است که بنده او را در مظاهر همة اسيماء رحميتش   

 (0080:002)اجفع   عبادت کند و به لقای او در مظاهر این اسماء نایل آید.

 گوید  که مولوی  نانها دارد، چ ها و ساختن عشق و طلب سوختن
 عاشييقان را هيير زانييی مردنييی اسييت

 

 مردن عشاق خيود یيك نيوع نیسيت     
 

 او دو صييد جييان دارد از نييور هييدی
 

 کنيد هير د  فيدا    و آن دوصد را ميی  
 

 هر یکيی   جيان را  سيتاند   ده بهيا    
 

 امثالهييا    ََععرةاز نبييی  خييوان     
 

 )مثنوی، دفتر سو (

اِ علیه(، نمياز را  رحمة آبادی) ز استادش شاهاما  خمینی )قدس سره(، به نقل ا

 نویسد   داند و می عبادت خداوند با همه اسماء و صفاتش می
جمضععبفدا:سرایتدادنثنفيحقجلتعظمَهاستتف،شئةملكضةبادن.و
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چنف،چهازبرايعق:حظّ ازمعفرفوثنفيمقفمربوبضّتاستوازبارايقلاب

درحظّ است ازبرايملكبدن،ضازحظّا اساتااهحظّ استوازبرايص

عبفر:استامضنمنفسك.پس روزهثنفيحقبهصمدیّتوظهورثنفياوباه

اااهمقافماحادیّتجمعضّاهوجمعضّاتقدوسضّتوسبّوحضّتاست چنفن اه،مفز

اثنفيذا:مقدساستبهجمضعاسمفءوصافف:. )لمضنا اامافم  احدیّهدارد

0088:00)

تيوان   در مجموع، با اندیشه در سخنان محققان و شارحان حدیث احصيا، ميی  

دانند سيه  معنيا بيرای آن     گفت  کسانی که احصای اسماء را دارای یك مرتبه می

 اند   بیان کرده

 . احصای اسماء به معنای معرفت، ایمان و حفظ و تکرار آنها3

 . احصای اسماء به معنای تخلق به اسماء الهی 2

 . احصای اسماء به معنای عبادت و بندگی در مظاهر این اسماء1
 

 اند  . محققانی که چند مرتبه برای احصا بیان کرده2

دانند و بيرای آن چنيدین مرتبيه     برخی محققان احصا را دارای یك مرتبه نمی

دهند  که ظاهر آیات و روایات گواهی می اند. از نگاه آنان، بهشت ي چنان  بیان کرده

ای مراتبی است. احصای اسماء نیز همانند بهشت دارای مراتبی طولی اسيت  ي دار

و هر مرتبه از آن شایستگی ورود به یك مرتبيه از مراتيب بهشيت را بيرای بنيده      

ای از  سازد و، به سخن دیگر، هر مرتبه از احصا موجب ورود بيه مرتبيه   فراهم می

قان درباره مراتيب احصيا   گردد. در این نوشتار، به تفسیر دو تن از محق بهشت می

 نماییم   بسنده می

عبدالرزاق قاسانی در بیيان مراتيب احصيا     . تفسیر قاسانی از مراتب احصـا: 2ـ1
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احصای اسماء الهی به معنای تحقق بنده به این اسماء با فَنا از رسيو   »نویسد   می

 خلقی در مرتبة واحدیّت و بقای بنده به بقای مرتبة احدیّت است، و اما احصيای 

موجيب ورود بيه    اسماء با تخلق به آنها با درسيتی پیيروی از رسيول خيدا    

أُوْلَئكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُيونَ الْفِيرْدَوْسَ هُيمْ    »که آیه کریمة   i«بهشت وراثت»

برنيد و   اند، همانان که بهشت را به ارث مي   اند که خود وارثان )آنان« فِیهَا خَلِدُونَ

بيه آن اشيارت دارد ي اسيت، و اميا       (00-03)مؤمناون:مانند.  ن م در آنجا جاودا

احصای اسماء با یقین به معانی آنها و عمل به محتوای آنها بيا درسيتی توکيل در    

  (0053:26قفسف،  ) .«دارد را در پی iiمقا  پاداش ورود به بهشت افعال

دانيد و   لهی ميی احصا را تحقق به اسماء ا انی در این تفسیر، بايترین مرتبةقاس

شيمارد. وی   ، ميی «بهشت ذات»آن را راه ورود به بايترین درجات بهشت، یعنی 

یيا  « بهشيت وراثيت  »احصای اسماء در مرتبة تخلق به اسماء الهی را راه ورود به 

ترین مراتب احصا، یعنی احصا در مقيا  اعتقياد و    داند و پایین می« بهشت اخ ق»

 شمارد. رین مراتب بهشت، یعنی بهشت اعمال، میت رفتار، را راه ورود به پایین

توان پذیرفت، اما توجه بيه   اصل وجود مراتب برای احصای اسماء الهی را می

                                           

i. لحسعن متابَعة    ةنویسعد: هعي جنعة االخعالق الحاصعل      قاساني در تَریف بمَت وراثت مي

دسعت   بعه  یسته ازرسعول خعدا  ؛ بمَت وراثت بمَت اخالق است که با پیروي شاالنبي

 (.08: 8974آید. )قاساني، مي

ii. و  ةنویسد: هي الجنة الصوریة  من جنس المطاَم اللذیعذ  قاساني در تَریف بمَت افَال مي

المَارب المنیة  والمناکح البمیة ثوابا لالَمال الصالحة و تسمّي جنة االَمال و جنة النفس؛ بمَعت  

هاي گوارا و زنان زیبا است کعه بعه پعاداش     لذیذ و نوشیدنياَمال بمَت مادي از جنس غذاهاي 

 نامند. )همان(. نیز مي« بمَت نفس»اَمال نیَ مي دهند و 
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تر زمینه را بيرای احصيا در    این نکته يز  است که احصای اسماء در مراتب پایین

سازد. معرفت خدای تعالی و اسماء حسنایش بذر سعادت  مراتب بايتر فراهم می

نشاند و رفتار شایسته و تخلق به اخ ق الهی آن را به ایمان  در وجود آدمی می را

کند و رشد و تعالی ایمان، در نهایت، شهود اسيماء الهيی و    و باور قلبی تبدیل می

دهد. بنابراین، تحقق به اسماء الهی ي که در سخن قاسانی از   تحقق به آن را بار می

رده شده است ي ثميرة احصيای اسيماء در مرتبيه      آن به بايترین مرتبة احصا نا  ب

 معرفت و ایمان قلبی وعمل به لواز  آن و تخلق به اخ ق الهی است. 

در بیان مراتب کمال انسانی، شناخت معارف الهيی را نخسيتین    اما  خمینی

مرتبه و رساندن این معارف به قلب و، در نتیجه، راه یافتن ایمان در دل را مرتبيه  

به اطمینان قلبی و کمال ایمان را مرتبه سو  و شهود اسماء الهی را  دو  و رسیدن

:0088)لمضنا اامافم  مرتبه چهار  و بايترین مراتب کمال انسانی شمرده است. 

 (0085:050؛امو 02

قاضی سعید قمی در شرح حدیث  . تفسیر قاضی سعید قمی از مراتب احصا:2ـ2

ای  از آن راه  سه مرتبه دارد، که هير مرتبيه  پردازد که احصا  احصا بدین سخن می

 ای از بهشت است که با آن تناسب دارد   ورود به مرتبه

ي مرتبة نخست این است که این اسماء را همانند اذکار دیگر وِرْد خيود قيرار   

دهد، چه بدون  توجه به معانی آنها و بدون حضور قلب همانند عوا  باشد و چه 

 با حضور قلب مانند خواص؛ با دقت در معانی آنها و 

 ي مرتبة دو  تخلق به این اسماء است؛ 

ست که بنده با تما  وجودش مصيداق اسيماء الهيی گيردد،     اي مرتبه سو  این 

نحين و اِ اسسيماء   »نقيل شيده اسيت کيه فرمودنيد        بیيت  که از اهل چنان
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یين  [ ا3/311  3101؛ قسم به خدا، ما اسيماء حسينای هسيتیم. ]کلینيی،      «الحسن 

، و گياه  و ائمه و از سوی خداست، مانند رسول خدا« وهبی»مرتبه گاه 

(0205:0/236)قفض سعضدقم  آید.  کسبی است و با مجاهدت به دست می

در این تفسیر، به زبان آوردن این اسماء و وِرد قيرار دادن آنهيا، بيا توجيه بيه      

حصا به شمار آمده اسيت.  معانی آنها یا بدون توجه به معانی آنها، مرتبة نخست ا

ویهه اگر با توجه به معانی آنهيا و بيا حضيور     ذکر و وِرد قرار دادن اسماء الهی، به

قلب باشد، دارای آثار و برکات فراوان و موجب تقرب بيه خيدای تعيالی اسيت.     

البته، این آثار و برکات نیز در صورتی است که با اعتقاد و ایميان بيه ایين اسيماء     

ورود به بهشت و جوار قرب الهی با معرفت و ایميان بيه وجيود     همراه باشد، اما

آیيد. بيا ایين نگياه،      دست ميی  این صفات در خدای تعالی و عمل به لواز  آنها به

توان مرتبه نخست احصا در این تفسیر را با مرتبة نخست آن در تفسیر قاسانی  می

تحقق به اسيماء   بازگشت داد. مرتبه دو   و سو  احصا در این تفسیر نیز تخلق و

است که با اخت ف در تعبیرات و نکاتی که در آن است با تفسیر قاسيانی تطبیيق   

 کند. می
 

 بندی جمع

در یك نگاه کلی، دو گونه تفسيیر بيرای معنيای احصيای اسيماء در سيخنان       

شود  نخسيت اینکيه احصيای اسيماء      محققان و شارحان احادیث احصا دیده می

ای از بهشيت اسيت و    از احصا راه ورود به مرتبيه  دارای مراتب است و هر مرتبه

دیگری اینکه احصا دارای یك مرتبه است. کسانی که احصا را دارای  یك مرتبيه  

. احصای اسماء با اعتقياد و ایميان   3اند   دانند سه گونه تفسیر از آن ارائه کرده می

ی خيدای  . تخلق به اسيماء الهيی و بنيدگ   2به اسماء و تکرار آن در دعا و غیر آن 
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 . التزا  به صراط مستقیم بندگی.1متعال در مظهر هر یك از اسماء و 

دانند تخلق به اسماء الهيی   کسانی که احصای اسماء الهی را دارای مراتب می 

و فنای در آنها و مظهریت برای اسماء الهی  و تحقق به این اسيما را، بيا تفاسيیر    

انيد. وجيود مراتيب بيرای      وردهگوناگون، از مراتب دو  و سو  احصا به شيمار آ 

هيایی کيه در    احصا، با توجه به مراتب بهشت و مراتب کمايت انسانی و تفياوت 

توان  ها می در انسان  استعداد رسیدن به این کمايت و ت ش و مجاهدات عبودی

 یافت، دور از واقعیت نیست.

 کيه برخيی احادیيث بيه آن اشيارت دارنيد ي و        تخلق به اخ ق الهی ي چنان  

همچنین تحقق به اسماء الهی و مظهریت بيرای آنهيا، هير یيك بيه جيای خيود،        

نمایيد،   حقیقتی از حقایق است که سالکان را به بهشت و جوار قرب الهی راه ميی 

 ةهمي  بهشتی که با هر یك از این حقایق تناسب دارد. بندگی خداونيد در مظياهر  

گمان، به جيوار قيرب حيق و     ، بی اسماء الهی با التزا  به صراط مستقیم قرآنی نیز

توان از معانی باطنی این احادیث نیيز بيه شيمار     انجامد. این معنا را می بهشت می

 آورد.

کيه   اسيماء ي چنيان    ةتخلق به همة اخ ق الهی و تحقق و مظهریت برای همي 

هميوار   و اوصيیای الهيی   معنای لغوی احصا ديلت دارد ي تنها برای انبیيا  

ن به برخی از این مقامات را دارنيد، نيه هميه آنهيا را.     است و دیگران توان رسید

بنابراین، با تصرف در ظاهر این احادیث و حمل احصا در آنهيا بيه یکيی از ایين     

ماند یا موجب حمل روایات احصا بر مصادیق  معانی  یا مصداقی برای احصا نمی

ر ایين  توان، با پذیرش مراتيب بيرای احصيا، تکيرا     گردد. از این نگاه، می نادر می

اسماء در دعا و تمسك به آنها را با اعتقاد و ایمان به اتصياف خيدای متعيال بيه     
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معانی این اسماء معنای ظاهری و اولی این احایث به شمار آورد. ایين تفسيیر بيا    

 معنای لغوی احصا نیز سازگار است.
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 منابع

 .با تنظیم صبحي صالح، قم البالغة ،هج( 8080حسین ) ع سید رضي، محمدبن

 قم: جامَه مدرسین. الَوحضد  ( 8931) َلى ع ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمدبن

دار   َراقعى، قعم:    تصعحیح مجتبعى   عوال اللئفل  ( 8041)  الدین زین جممور، محمدبن أبي ع ابن

 .  الَمداء للنَر سید

بلو تحقیع  دکتعر پعا    اشُالمعن عنسرّاسامفءالحسان  ( 8083الدین ) َربي،  محیي ع ابن

 بینیتو، قم: نَر بخَایش.

 بیروت: دارصادر. الفَوحف:المكضة تا(  )بي ععععععععععععععععععععععععععع 

قم: مؤسسه نَر اسالمي وابسته بعه جامَعه مدرسعین     االربعونحدیثف ( 8081ع بمایي، محمد )

 حوزه َلمیه قم.

 هنگي رجاء.تمران: مرکز نَر فر ازارویك،كَه ( 8931زاده آملي، حسن ) ع حسن

انتَعارات دفتعر تبلیغعات     علضافدرتوقضفضاتاسامفء ةکلما ( 8978) ععععععععععععععععععع 

 اسالمى.

 .تمران: مؤسسه تنظیم و نَر آثار امام خمیني سرّالَالة ( 8911اهلل ) ع خمیني ]امام[، روح

امعام  تنظعیم و نَعر اثعار     ةمؤسسي تمعران:   آدابالَاالة ( 8911)ب  عععععععععععععععععع 

 .خمیني

تنظیم و نَر آثعار امعام    مؤسسةتمران:  ار حدیثجنودعق:وجه: ، عععععععععععععععع ع 

 .خمیني

 قاهره: دارالصابوني.  النوراالسم ا ار االسمفءالحسن  تا(  ع سامي محمود، سلیمان )بي

اهلل مرََعى   انه آیعت کتابخ  قم: الدرالمنثوراىتفسضرالمأثور ( 8040الدین ) ع سیوطى، جالل

 نجفى.
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 تمران: انتَارات سروش.  اسمفءحسن  ( 8919ع شجاَي، محمد )

قم: دفتر انتَعارات اسعالمى    المضزانا تفسضرالقرآن   (8087ع طباطبایى، سیدمحمد حسین )

 . مدرسین حوزه َلمیه قم جامعة

 و نَر کتاب.  قم: نمایَگاه رسفئ:الَوحضدیه  ( 8931) عععععععععععععععععععععععع 

بعا مقدمعه    المقَداالسن ا ار اسمفءاهللالحسن  ( 8933محمد ) ع غزالي طوسي، محمدبن

 محمود نوادي، قاهره: مكتبة الكلیات االزهریة.

 با مقدمه طه َبدالرئوف سَد، تمران. لوامعالبضنف: ( 8930ع فخرالدین رازي، محمدبن َمر )

 الصدر. ةتمران: مكتب لَفا  تفسضرا( 8081ع فیض کاشانى، محمد )

 ، قم: انتَارات بیدار. اصطالحف:الَواضه( 8974ع قاساني، َبدالرزاق )

تصعحیح نجفقلعي حبیبعي،     ار توحضدالَادوُ ( 8081محمد ) ع قاضي سَید قمي، محمدبن

 تمران: وزارت ارشاد اسالمي.

 اإلسالمیة. تمران: دارالكتب  الكفا  ( 8047اسحاق ) بن یَقوب ع کلینى، محمدبن

 مؤسسية قعم:   روضةالمَقضناا اار مانالیحضارهالفقضاه ( 8043ع مجلسى، محمدتقى )

 فرهنگى اسالمى کوشانبور.

 بیروت: دار إحیاء التراث الَربي. بحفراأل،وارالجفمعة ( 8049ع مجلسى، محمد باقر )

 بیدار. قم: انتَارات  ار االسمفءالحُسن  ( 8973ع همداني درودآبادي، سیدحسین )


