نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی ّ
وعطار
مسلم مصطفوی ،1تورج عقدایی

2

تاريخ دريافت94/08/04 :
تاريخ پذيرش94/09/18 :
چکیده
توجه شاعران و نویسندگان
«اسماءحس��نی» ،یکی
ازاهم مباحث علوم قرآنی اس��ت که مورد ّ
ّ

بوده و بازتاب گس��ترده ییدر ادبیّات فارسی ،به ویژه درآثار پایه گذاران ادبیّات عرفانی ،حکیم سنایی
غزنوی وش��یخ ّ
عطارنیش��ابوری؛ داشته اس��ت .لذا مقالهی حاضر؛ به چگونگی بازتاب پرکاربردترین

اس��مای ذات الهی که تج ّلی بیش��تری در آثار ای��ن دو دارد ،همراه بامعانی لغ��وی و اصطالحی آنها
میپردازد و با آوردن ش��واهدی ازآثاراین دو ش��اعرِعارف ؛ موضوع را ازجنبههای مختلف ش��کلی

و ماهوی بررس��ی میکند .س��رانجام نتیجه میگیرد که آثار س��نایی و ّ
عطار ،منشوری ازاسما وصفات
خداوند متعال بوده و نامهای زیبای حضرت حق از زوایای گوناگون در آنها بازتابیده است .به ویژه
اس��مای ذات ،که در سراس��ر آثارش��ان تج ّلی یافته ،به طوری که بعضی از این آثار را میتوان آیینهی

تمام نمای اسمای ذات الهی دانست.
کلید واژهها :اسمای الهی ،اهلل ،سناییّ ،
عطار.

 - 1دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ايران.
 - 2دانشیار ،عضو گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،ايران.

Mostafavi_teacher@yahoo.com
Dr_aghdaie@yahoo.com
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مقدمه
مهم نظام وجود و عالم خلقت است .تدبّر
«اسماءحس��نی» ،یکی از موضوعات ّ

در آیات قرآن کریم ،این حقیقت را روش��ن میکند که خدای متعال در مقام بیان خلق
و تدبیر ،ودر مقام بازگش��ت وجود ،به اسمای حسنای خود اشاره فرموده؛ و هر امری
خاصی به ذات غیبی خود نسبت میدهد .واین نشانگر اهمیّت فوق
از امور را با اسم ّ

العادهی اس��مای الهی درقرآن کریم اس��ت«:اَهللُ خالِقُ ُک ّ ِل َشئٍ َو ُه َو َعلی ُک ِّل َشئٍ َوکیل»
(قرآن ،زمر « .)۶۲ :خدای متعال ،خالق هرچیز است .و اوست وکیل بر هر چیز».

گسترهی تج ّلی وظهورات بسیارمتن ّوع اسمای الهی در ادب فارسی به ویژه در ادبیّات
غنایی و عرفانی ما ،تا حدّ ی است که این آثار را به آیینهی تج ّلی اسمای الهی تبدیل کرده

است .زیرا «عارفانی که باورمند به وحدت وجودندّ ،
کل جهان یا هریک از اجزای آن را
آیینهای میانگارند که نمودار جمال معشوق الیزال است» (سرامی.)۳۲۲ : ۱۳۹۲ ،

آثار س��نایی ّ
وعطار ،ازمهمترین و برجس��تهترین مواردی است که نامهای خداوند

متعال در آنها به روش��نی بازتابیده است .درمجموع میتوان گفت که آثارگران سنگ
آنان ،آیینهی روشنی است که اس��مای حسنای الهی ،باجلوهها وشکلهای متن ّوعی در

آن تج ّلی یافته اس��ت .به س��خن دیگر ،ذهن آنان ممل ّو از نامهای زیبای حضرت حق

بوده که به گونهای ناخودآگاه برزبانش��ان جاری ش��ده واز زوایای گوناگون برآیینهی
آثارش��ان جلوه گری کرده است .به ویژه مثنویهایشان که سرشارازحقایق باری تعالی
ِ
وحقایق اذواق ومواجید که
و منشورصفات جالل وجمال اوست« .آن َقدَ راسرارتوحید
ّ
وی(عطار) اندراج یافته ،در س��خنان هیچ یک از این طایفه یافت
درمثنویّات وغزلیّات
نمی شود» ( جامی.)۸۱۷ :۱۳۷۰ ،

در مقالهی حاضر ،ابتدا برخی ازاس��مای ذات الهی برطبق منابع اسالمی ،استخراج
ش��ده و بر پایهی حروف الفبا ،از جنبههای مختلف لغوی و اصطالحی مورد بررس��ی
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قرار گرفته و پس بازتاب آن در آثار سنایی و ّ
عطار ،همراه با شواهد مثال از آثار منظوم
ِ
عارف ش��اعر ارائه گردیده اس��ت .هم چنین هراسم را در دو مقوله به
و منثور این دو

ترتی��ب ذی��ل ،مورد بحث ق��رار داده؛ کاربرد هر یک را به لحاظ ش��کلی و محتوایی،
بررس��ی کردهایم و در برخی موارد نیز نگاه ن ّقادانهای بر دیدگاههای مختلف داشتهایم:
 -۱ویژگی ومعانی لغات و اصطالحات -۲ظهورات و تجلیّات .از آن جایی که بسامد
و کاربرد اسمای ذات در آثار آنان به مراتب بیشتر از اسمای صفات و افعال است ،در

نتیجه به توضیح پرکاربردترین اس��مای ذات الهی ،پرداختهایم .به همین مناسبت روش
کار نگارنده ،بر پایهی مطالعه و تحقیقات کتابخانهای است.
بی��ان این نکته هم ضرورت دارد که ب��رای رعایت ایجاز ،بحث خود را در مبحث
ظهورات و تجلیات ،به ش��واهد و مثال هایی از آثار سنایی وعطار منحصر کردهایم که
از حی��ث ظهور و تج ّلی ،قوی ترند و بازتاب پررنگتری نس��بت به بقیّه دارند.گر چه
همهی اسما و صفات حضرت حق در ذات خود ،یکی بیش نیستند؛ ا ّما ظهورات آنها
در هستی و از جمله در آثار سنایی و ّ
عطار ،جلوههای متفاوتی دارند.

زیرا خداوند متعال در آ ِن واحد هم علیم ،هم قادراس��ت .هم چنان که ذات اقدس
او همان حال که قادر اس��ت ،مدبّر هم هس��ت .چه؛ مدبّر بودن خداوند متعال با علم و
قدرت او مغایرتی ندارد.

« -۱اهلل»

«اهلل» یا «اِله» ،در لغت به معنای «خدای سزای پرستش»است (محقق.)۲۳۸: ۱۳۶۲ ،

«اهلل» ،واژهی عربی اس��ت و دو دیدگاه دربارهی ساختار لغوی آن وجود دارد -۱:اکثر
مح ّققان و دانش��مندان ،این واژه را مش��تق نمیدانند بلکه معتقدند اس��می است منفرد
خاصی اس��ت که بر معبود
برای خداوند و از جملهی اس��مای اعالم اس��ت .لذا اس��م ّ
راستین داللت میکند (جرجانی -۲ .)۲۱: ۱۳۷۷ ،عدّ های دیگر آن را مشتق دانسته و با
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نگرشهای متفاوت در اصل و ریش��هی آن ،به معانی مختلفی تفسیر میکنند از جمله:
خدا ،پروردگار ،خداوند و ( ...کاشانی.)۳۷ : ۱۳۹۰ ،
مال حبیب اهلل شریف کاشانی ،در کتاب ارزشمند خود با عنوان «خواص و مفاهیم
اسماء اهلل الحسنی»به هر دو دیدگاه اشاره نمودهاند بدون آن که دیدگاه خود را در این
باره بیان کرده باش��ند (همان) .لذا با یک نگاه ن ّقادانه باید گفت که مؤلف این اثر ،بهتر
ب��ود در مباحث پژوهش��ی خود اوال منابع و مراجع معتبر ب��رای هر دو دیدگاه معرفی
میکردند و در ثانی الزم بود نظر و دیدگاه خودش��ان را دربارهی آن ،همراه با دالیل و
مستنداتی بیان میداشتند .در حالی که در اثر مذکور ،چنین کاری صورت نگرفته است.
در اصطالح علم األس��ماء نیز« ،اهلل» عبارت اس��ت از َ « :م ْن ل َ ُه اإلِلهیّ ُة َواإلِلهیّ ُة ِه َی
ال ْ ُقدْ َر ُة َعلی الإْ ِخْ تِرا ِع»« .اهلل» آن اس��ت که الهیّت او راس��ت و الهیّت ،قدرت بر آفریدن

است و پدید آوردن و این صفت حق است َج َّل َجاللُه که قادر است بر ایجاد ،اختراع،
انشاء و ابداع( ...سمعانی .)۴ : ۱۳۶۸،
در قرآن کریم ،ذکر «اهلل» بیشتر از سایر اسماء است و در  ۲۶۹۹موضع ،احصاء شده
است .بیشتر مح ّققین «اهلل» را اسم اعظم خدا میدانند و میگویند این اسم ،جامع تمام
اسمای ذاتیّه و نعوت کمالیّه است .اسم ذات موصوف به جمیع صفات است و داللت

بر معبودی میکند که در برگیرندهی همهی نامهای خداس��ت .اسم اعظم ،همان اسمی
است که خداوند ،به رسولش امر فرمود تا با این اسم ،معبودش را با عظمت و جاللش

س��جادیّه میخوانیمَ «:وبِاِس ِم َ
ک ال ْ َعظی ِم
به پاکی یادکند .در دعای پنجاه ود ّوم صحیفهی
ّ
ک ب ِ ِه َوب ِ َجال ِل َو ْجهِ َ
ک اَنْ یُ َس ِّب َح َ
ت َرسول َ َ
ک ال ْ َکری ِم الَّذی الیَبْلی َوالیَتَ َغ َّی ُر»(آیتی،
الَّذی ا َ َم ْر َ
« )۳۶۸ :۱۳۷۲و به حقّ نام مهین تو که پیامبرت رافرمودهای که تو را بدان نام تس��بیح

گوید و به عظمت ذات بزرگوار تو سوگند که نه کهنه میشود و نه تغییر مییابد» .لذا

«اهلل» ،برترین و باالترین اسماءاهلل استَ « .کل ِ َم ُةاهلل ِ ِه َی ال ْ ُع ْلیا» (قرآن،توبه)۴۰:
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هم چنین عدّ های از بزرگان علم األس��ماء ،با استناد به قرآن کریم معتقدند که «اسم
اعظم» خدای تعالی ،آن است که با «اهلل» شروع و به « ُهو» ختم گردد .نقطه ندارد و در
پنج جایگاه ازکتاب الهی به همین ش��کل آمده اس��ت (شریف کاشانی )۳۹ :۱۳۹۰،که
مهمترین آن در«آیةالکرسی»است«:أَهللُ الاِل َهاِلاّ ُه َوال ْ َح ُّی ال ْ َقیّو ُم»(قرآن،بقره.)۲۵۶ :
این اسم درآثار ّ
عطار و سنایی به صورت «اسم واحد» درسه شکل مفرد ،ترکیبی و
اسنادی ظاهر گشته است .عطارآن را به شکل مفرد(اسم االسم) به دو صورت «اهلل» و
«اله» بکار برده است:
که چــون شد شــصت سال ازبهر«اهلل»

ازای��ن بری��ان م��را ی��ک لقم��های خ��واه
(عطار)۱۳۰: ۱۳۶۸ ،

زهــی دریــــای پــــر د ّر الـــــهی

ک��ه ننش��یند ب��ر او گ��رد

تباه��ی

(همان )۱۲۸ :

الزم به توضیح اس��ت که «اهلل» ،ش��کل دیگری از «اِل ْه» اس��ت که الف و الم عربی
گرفته و هر دو کلمه به یک معناست .دربارهی اصل این کلمه ،چنین نوشتهاند« :اهلل» در
اصل «اِال ْه» بوده و الف و الم تعریف بر آن وارد ش��ده و «اَلأْ ِل ْه» ش��ده است پس عرب،
همزه را به ع ّلت سنگینی در تل ّفظ حذف کرده است .وقتی همزه حذف شد کسرهی آن

را به الم تعریف دادند و به صورت «اَلِال ْه» درآمد و سپس الم تعریف را حرکت دادند،
دو الم متح��رک در کنار هم قرار گرفتند ،اول��ی را در دومی ادغام کردند و به صورت

«اهلل» در آمده است (شریف کاشانی.)۳۸ : ۱۳۹۰ ،

بیش��ترین وگس��تردهترین نوع بازتاب این اسم در آثار سنایی و ّ
عطار ،کاربرد آن به

صورت ترکیبات عربی است .از قبیل« :صبغ ُة اهلل »ُ « ،
حبل اهلل »« ،کتاب اهلل» و ...که در
ٌ
مضاف إلیه قرارگرفته است:
اغلب آنها «اهلل» در جایگاه
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ِ
خونش«صبغَ�� ُة اهلل» گش��ت ن��اگاه
ک��ه
(عطار)۱۰۴ :۱۳۶۸،

به«ح ُ
بل اهلل »زنـــده است
بگــوتاجــان َ

توان��د ب��وک زی��ن چ��اه ب�لا رس��ت
(همان )۲۱۱:

جز«کتاب اهلل»وعترت زاحمدمرسل نماند

ی��ادگاری کان توان تا روزمحش��ر داش��تن
(سنایی)۲۴۵ :۱۳۸۸،

ِ
تش��بث به
«صب َغ ُةاهلل» ،به معنی رنگ خدایی داش��تن و َ
«حبلاُ هلل» ،کنایه از تو ّکل و ّ

مکرر در مقام
امدادهای الهی و مقصود از «کتاباهلل» قرآن کریم اس��ت .این نوع ترکیبّ ،

تجلیل از عظمت الهی و توصیف مقام واالی پیامبر اکرم(ص) به صورت «شبه جمله»
تعجب به کاررفته است:
برای حالت ّ
وبزرگی وشرف
اینت بی حد کرم ولطف
ّ

دریکی ش��خص مر ّکب شده«س��بحان اهلل»
(همان)۲۹۴ :

از آن جا که اس��رارنامهی عطار ،سرشار از رموز عشق الهی است ،بازتاب و کاربرد
«س��رالهی» یا «اسرارالهی» ،در آن بس��امد باالیی دارد و عطار آنها را
ترکیبات وصفی
ّ
به ش��کلهای گوناگون بیان کرده است .به ویژه وقتی که اوصاف کماالت پیامبر عظیم

ّ
الشأن(ص) را میشمارد؛ دربارهی آن حضرت میگوید:
ِ
گـــوی رازِ پادشــــاهی
مجـــالس

مع ّمـــ��ا دا ِن اس��ـــــرارِ الهــــ��ی
(عطار)۹۳: ۱۳۶۸،

مقصود از «اسرارالهی» در بیت باال ،عشق به ذات اقدس خداوند است که وی پس
از ابیاتی ،با اس��تفاده از آرایهی بس��یار زیبای «التفات» ،وجود مبارک آن حضرت را از
«غیبت به خطاب» این گونه توصیف میکند:
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ســر الــهی
زهـــی ،مستــــحضر
ّ

ب��ه تومس��تظهر از م��ه ،ت��ا ب��ه ماه��ی
(همان)۹۷:

در کاربرد اس��نادی (درجمله) ،گاهی آیات قرآن��ی ،احادیث و روایات و جمالت
قصار بزرگان را  -که همراه با اس��م جاللهی «اهلل» اس��ت -در ابیاتی بیان میکنند .در
ای��ن نوع کاربرد معموالً از آرایهه��ای تضمین ،اقتباس ،درج و تلمیح نیز بهره میبرند.

سنایی ،در مقام اثبات ذات واجب الوجود ونفی «ماسواهلل»؛ با استعانت از «الاله الاّ اهلل»؛
تعابیر بسیار زیبایی درتوحید باری تعالی خلق میکند که در نوع خود ،بی نظیراست:
چو«ال»ازحدّ انسانی،فکندت درره حیرت

پ��س ازنورالوهیّ��ت ب��ه«اهلل»آی از«الاّ »
(سنایی)۵۸ :۱۳۸۸،

سرحرف شهـادت راازآن معنی نهادایزد

چوحرف«الا ِلَه»گفتی،به«ا لاّ اهلل»مبراک��ن
(همان)۲۵۵ :

استفاده از احادیث و روایات مأثوره نیز ،در قالب جمالت عربی ،جلوهای فوقالعاده

به آثار سنایی و عطار بخشیده استّ .
عطار وصف معراج حضرت ختمی مرتبت را این
گونه بیان میکند:
تـــوای روح األمین بنشــین به درگـاه

��ع اهلل»
��ی َوقْ ٌ
��ت َم َ
مش��و رنج��ه ،ک��ه «ل ِ ْ
(عطار)۹۹: ۱۳۶۸،

قت ال یَ َس�� ُعنِی فِی ِه َم َل ٌ
رس ٌل» که در
اش��اره دارد به «ل ِ ْی َم َع اهلل ِ َو ٌ
ک ُم َق َّر ٌ
ب َو ال نَب ِ ٌّی ُم َ

متون ادب صوفیه ،به عنوان حدیث شهرت بسیار دارد (اسفراینی .)۵۶ :۱۳۵۸،در جای
دیگر از کتاب «اسرارنامه» گوید:
تویی فــی الجمله مستــغنی زعـالم

س��خن کوت��اه ش��دَ « ،واهللُ أَ ْع َل��م »

(عطار)۱۳۶۸:۹۳،
آثار س��نایی نیز ،سرش��ار از این نوع کاربردهای زیباست .به ویژه در تحمیدیّههای
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خود به وفور از آیات قرآنی و تعبیرات عرفانی و اخالقی ،در قالب جمالت اس��نادی
بهره میگیرد:
هــــرچــــــه جــــز «الالـــه الاّ اهلل»

همــ��ه در قعــ��ر بحــ��ر «ال» انــ��داز
(سنایی)۱۸۰ :۱۳۸۸،

عطار در «تذکرة االولیاء» ،با همین کاربرد ،تعبیر بس��یار ظریفی در ستایش حضرت
الوهیّت دارد:

« َفاِنْ ن َ َظرنا اِلی الأْ
ِ
وصاف الأْ ُلُو ِه َّی ِة َفالاِل َه اِلاّ ُهو َواِنْ تَ َا َّم ْلناال ْ ُو ُجو َد َفال ُه َواِلاّ ُهو»
(عطار)۱ :۱۳۷۰،

توجه این که بیان اس��م جالل��ه ی «اهلل» همراه با «ه��و» ،از اه ّمیت
نکت��هی قاب��ل ّ

فوقالعادهای در نزد بزرگان علم االس��ماء برخوردار است که سنایی از آن استفادههای
فراوانی برده است .از دیدگاه بسیاری از اهل معرفت ،این ترکیب نشانگر یگانگی ذات
حضرت حق و تطابق آن ،با صفات اوست:
بگروای ملحدبه قرآن«قل هواهلل»یـادگیر

چندباشدبرس��رت ازجهل وکفروشک،فسار
(سنایی)۱۵۵ :۱۳۸۸،

کارب��رد این دو اس��م در کنار هم و تکرار متوال��ی آن در «هیالج نامه»ی عطار هم،
بسیار قابل مالحظه است:
بـــیان ایـن مــعـانی کــرد آگــاه

صف��ات ذات پاک��م «ق��ل ه��و اهلل»

مـنـــــم در «قل هــو اهلل» راز دیـــده

درای��ن جاگ��ه «ه��واهلل» ب��از دی��ده

چــو ذاتـــم «قل هواهلل» اســت بنــگر

نم��ود مـ��ن «ه��واهلل» اس��ت بنگ��ر

نـمـــودم از «هو اهلل» اســـت پــــیـدا

عـیانم«ق��ل

پی��دا...

چــو ذات پاکــم اینـــجا «قـل هو اهلل»

عی��ان ش��د جوه��ر نق��ش «ه��واهلل»

هواهلل»اس��ـت

(عطار۲۵۴:۱۳۷۱،و)۳۰۵
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چون مش��رب عرفانی عطار «وحدت وجودی» اس��ت ،لذا گرایش عرفانی وی در
مضامین و مفاهیم کاربردهای ترکیبی و اس��نادی کام ً
ال مش��هود است .در دیدگاه وی،
«قل هو اهلل» بیانگر ذات اقدس الهی اس��ت؛ و«هواهلل» نشانگر تج ّلی صفات اوست .لذا
تطاب��ق کامل و یگانگی حقیقی بین صف��ات و ذات اقدس الهی وجود دارد .هم چنین
وی معتقد است فلسفهی «سجده به آدم» که یک امر الهی است و ابلیس از آن نافرمانی
کرد ،اش��اره به مقام خلیفه ال ّلهی انس��ان دارد و حاکی از این اس��ت که انسان ،وحدت
وجودی با ذات حضرت حق دارد:
حـــقیقت «قل هو اهلل» اســـت بــودم

از آن ایـ��ن جـایـگ��ه دایـ��م س��جودم

مـــنـم در شـــوق دائـم قـائـم ّ
الذات

ک��ه یک��ی «ق��ل ه��و اهلل» ام زآی��ات
(همان)۳۲۲:

عطار در «الهی نامه» نیز با همین تعابیر ،اشاراتی به مضمون فوق دارد:
چـــوداری مونسی چـــون«قل هواهلل»

خط��ی درک��ش ب��ه گ��رد ماس��وی اهلل
(همان )۳۱:۱۳۷۷،

« -۲اَ َحد»

«ا َ َحد» ،در لغت به معنای «یکی و هیچ کس» ضبط گردیده است (مح ّقق.)۲۲۱ :۱۳۶۲،

مبرای از اجزاس��ت و کس��ی است
مجرد و ّ
در اصطالح« ،احد» یعنی کس��ی که ذاتش ّ

که ش��بیه و نظیر ندارد و به معنای «واحد» نیز آمده است (شریف کاشانی.)۴۳ :۱۳۹۰،
مرتبهی احدیّت را «العماء» نیز میگویند (جرجانی.)۱۱۷: ۱۳۷۷،

ةالسبعة» خوانند و مراد از آن هفت اسم الهی باشد
«احد» را «ائ ّمة االس��ماء» و «ائ ّم ّ

«الح ّی ،العالِم ،ال ُمرید،
که ا ّو ِل همهی اس��ماء و مقدّ م در رتبه میباش��ند و عبارتاند ازَ :
المتک ّلم و ا َال َحد» (کاشانی .)۳۴۵: ۱۳۷۶،در کلمات عارفان« ،احد» به
الس��میعُ ،
القادِرَّ ،

عبارت انتفای تعدّ د صفات ،اسم ذات است .و«احدیت جمع» عبارت از اسم ذات است
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به اعتبار اتّصاف او به جامعیّت صفات ذاتیّه.

بازتاب این اسم در آثار عطار و سنایی ،به صورت مفرد (اسم االسم) و «اسماءمتعدّ د»،

ِ
«اسنادی»
قابل بررسی است .و نیز در کاربرد آن به گونهی «اسم واحد» ،شکل «مفرد» و
آن نس��بت به ش��کل ترکیبی ،بازتاب بیش��تری دارد .توصیف یگانگی ذاتش ،در قالب
توجه است:
جمالت اسنادی ،در کتاب «طریق التّحقیق» حکیم سنایی ،بسیار قابل ّ
له»صفت��ش

الش��ریک

«شهـــــداهلل» ،گـــــواه معـــــرفتش

«وح��ده

کـــس نــداند کـــه چیســــت الاّ او

صفت��ش « ،ال ال��ه الاّ

(سنایی)۱۱ :۱۳۸۰،
ه��و »
(همان)۲:

تج ّلی صفات تنزیهی پروردگارِ یکتا در «حدیقةالحقیقة» ،به مراتب بیش��تر از سایر
آثار سنایی است:
غـــضب وخـــشم وکین و ِحقدوحسد

نیس��ت ان��در صف��ات «ف��ردِ» «ا َ َح��د»
(سنایی)۱۰۱ :۱۳۸۷،

ش��یخ عطار نیز ،توصیف یگانگ��ی خداوند را غالب ًا همراه ب��ا زیباییهای هنری و

آرایههای ادبی ،به تصویر میکش��د و در آن ،همهی توصیفات را در قبال وصف ِ
ذات
بیهمتای احدیّت ،بیمقدار و بیمایه میداند .در «مختارنامه» گوید:
درهردوجهان ،هرگلِ وصفت که شکفت

در وادی توحی��د تو ،یک خاربن اس��ت
(عطار)۷۵: ۱۳۸۶،

دیدگاه عطار آن اس��ت که به سادگی ممکن نیست کسی به وحدت وجودی باری
تعالی دست یابد .بلکه باید انسان به مرحلهای از یقین برسد تا به وحدانیّت و یگانگی
خداوند متعال پی ببرد .لذا بسیاری از افراد ،به ظاهر خدا را یگانه میدانند؛ ولی با تمام
وجود و از سویدای دل بدان یقین ندارند .در نتیجه در عمل به غیر خدا تع ّلق دارند:
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همه یآآآکی اسآآآت اینجا در حآآآقیقت

ول��ی نـ��ادان ،دوی بین��د طبیع��ت
(عطار)۹۸: ۱۳۷۱،

«اَل ََاْحد» و «اَلْوا ِحد» ،هر دو از اس��امی خداوند متعال و دلیلی بر وحدت و یکتایی

ذات بی مثال «اهلل» است« .اَلْوا ِحد» ۲۲ ،بار در قرآن کری مذکر شده و بنا بر تحقیقی که
از اسم «االحد» به عمل آمده است ،بازگشت اسم «الواحد» به آن بوده است .به سخن
دیگر« ،الواحد» مرتبهی ظهورحقیقت در «احدیّت» میباشد .از این رو عرفا با استناد به
احادیث وارده در این مورد ،هرگونه عددیّت یا حتی اعتبار «و حد تعددی» را از ذات
خداوند نفی کرده و به «وحدت اطالقی» وی قائلند:

احــدست و شمــار از او مـــــعزول

صمدس��ت و نی��از ازو مخ��ذول

آن احـــد نی کــه عــقل داند و فـهم

و آن صم��د نی ک��ه حس شناس��د و وهم

نــه فــراوان نــه انــــدکی باشــــد

یک��ی ان��در یک��ی یک��ی باش��د
(سنایی)۲۸:۱۳۸۷،

توجهی وجود دارد و آن ،این است که
در مورد لفظ «اَل ََاْحد» ،نکتهی ظریف و قابل ّ
این لفظ در قرآن کریم بدون الف و الم معرفه ،و به صورت نکره نازل ش��ده است.لذا

اش��اره به این نکته دارد که «احدیّ ِ
ت» باری تعالی ،صفتی نیست که قابل شناخته شدن

باشد .او بیمثال و یکتا است ،ازلی و ابدی است ،هیچ چیز به او شباهت ندارد و جایز
نیس��ت شیئی یا ش��خصی را همانند او بدانیم .او در معبودیّت فرد است و در کاینات،
نمونهی د ّومی ندارد .بنابراین صفتی از خداوند را که برای انسانها شناخته شده نباشد،

نمیتوان به صورت معرفه آورد (شریف کاشانی)۴۵: ۱۳۹۰،
« -۳ظاهر»

«ظاهر» در لغت به معنای «پیدا به هس��تی» است (مح ّقق« .)۳۱۷ :۱۳۶۲،ظاهر» ،در
(سجادی.)۵۶۱ :۱۳۷۰،
مقابل «باطن» یعنی آنچه با احساس قابل دریافت باشد ّ
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توجه به معانی ف��وق و دیدگاههای گوناگونی که از ای��ن واژه ،در فرهنگهای
ب��ا ّ
مختلف لغت به عمل آمده ،وجه مشترک همهی آن ها این است که «ظهور» ،در اصل
ب��ه معنای «بروز ،آش��کار و نمود» چیزی اس��ت .در تعاری��ف و تعابیر اصطالحی نیز
نظرات متفاوتی ارائه گردیده که به چند مورد اشاره میکنیم:
در اصط�لاح صوفی��ه« ،ظاهر» عب��ارت از «وجوداله��ی» یا «ظاهر وجود» اس��ت
(جرجان��ی .)۱۰۶: ۱۳۷۷،و مقص��ود از «ظاهر الوجود» همان تج ّلیات اس��ماء اس��ت
(تهان��وی )۹۳۰ :۱۸۶۹،و ظهور حق ،یعنی تج ّلی در اس��ماء و صف��ات وتعیّنات .زیرا

(س��جادی:۱۳۷۰،
146موجودات ،مظاهر اویند و او در آنها ،خود را باز نموده اس��ت
ّ
توجه به بطن و بطون است (همان)۱۹۷ :
 )۵۶۳ولی اساس رمزیّات عارفانّ ،

ب��ا امعان نظر به معانی مختلف این اس��م ،و تعابیر متفاوت آن ،در مجموع میتوان

گفت که «ظاهر» ،کس��ی اس��ت که آثار قدرت او در همهی عوالم آفاق و انفس ،هویدا
هرت َفالتُخفی َعلی ا َ َح ٍد اِلاّ َعلی ا َ ْک َم�� ٍة الیَعر ُ
ِف ال ْ َق َمر»(خداوندا،
و نمایان اس��ت« .ل َ َقد َظ َ

ت��و آن قدرآش��کاری که بر هیچ کس پنهان نیس��تی مگر بر کوران ،ک��ه ماه را ندیده و
نمیشناسند) (شریف کاشانی.)۹۲ :۱۳۹۰،
اس��م «ظاهر» در قرآن کریم ،فقط یک بار ذکر ش��ده اس��ت( :قرآن،حدید )۳ :و از
جملهی اسمای پرکاربرد درآثار سنایی و عطاراست .دو نکته دربارهی این اسم ،الزم به
توضیح است :ا ّوالً بازتاب و کاربرد آن به عنوان یکی از «اسماءحسنی» ،در اغلب موارد

همراه با اسم «باطن» بیان شده و در نتیجه یکی از مصادیق کامل آرایهی مطابقه (تضا ّد)
در علم بدیع اس��ت .و به ندرت اتّفاق افتاده که به صورت «اس��م واحد» ،به تنهایی به
کار رود مگر این که دربارهی غیر خدا باشد .و نیز در برخی موارد ،اسمای سه گانهی
«ظاهر ،باطن و نور» با هم تج ّلی میکنند .در نتیجه اس��م «ظاهر» به همراه اسم «باطن»
یا توأم با س��ایر اس��ماء ،غالب ًا به ش��کل «بازتاب اس��ماء متعدد» به کار رفته است .ثانی ًا
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بیشترین بازتاب اسم«ظاهر»به تنهایی وبه صورت«اسم واحد» ،برای غیرخداست.یعنی
اعم ازانسان وغیرانسان استعمال گردیده است.
برای پدیدههای عالم خلقتّ ،

بازتاب آن به صورت اس��مای متعدّ د ،به گونهای اس��ت که گاهی در یک مصراع یا

بیت ،دو یا چند اسم از اسماء الهی بازتاب آشکارتر و محسوستری دارند و برخی دیگر،
به ظاهر ضعیفتر و نامحسوسترند .ازقبیل :اسماء «ظاهر» و«باطن» .ا ّما در برخی موارد،
با کمی دقّت در مییابیم که اتّفاق ًا همان صفات ضعیفتر ،به مراتب تج ّلی بیشتری نسبت

به صفات به ظاهر قویتر دارند .به عنوان مثال ابیات زیر بررسی میشود:
یــکی ظاهر کــه باطن از ظهور اسـت

یک��ی باط��ن ک��ه ظاهرت��ر ز نوراس��ت
(عطار)۱۱ : ۱۳۸۶ ،

خــموشی تـــو از گــویایی تــوست
ّ

نهــان��ی تــ��و از پیـــدای��ی تـــوس��ت
ّ
(همان )۴۴ :

ابیات مذکور با وجود این که با هم قرابت معنایی دارند ،صفات «ظاهر و باطن» را
قویتر نشان میدهند ا ّما واضح است که مقصود اصلی شاعر در آنها ،بیشتر بازتاباندن
و متج ّلی س��اختن صفت «نور» اس��ت زیرا از یک طرف ،یکی از ویژگیهای ذاتی نور
این اس��ت که روش��نی بخش اس��ت یعنی همه چیز در پرتو آن متظاهر میشود و در
نتیجه نور س��بقت ذاتی نس��بت به ظهور دارد.از طرف دیگر نوری که موجب ظهور و
پدیدار شدن پدیدههاست ،خود از شدّ ت آشکاری ،به چشم نمیآید وگویی ره به باطن
برده اس��ت .لذا نور همه چیز را به ظهور میرس��اند و متجلی میسازد اما خود ،کانون
توجه نمی باش��د مثل نور خورش��ید که پدیدههای اطراف را روش��ن میکند و همهی
ّ
پدیدهه��ا را ظاه��ر میکند در نتیجه ما همه چیز را در پرتو آن مش��اهده میکنیم اما از
خود نور غافلیم در حالی که تأللؤات و تشعش��عات آن آش��کارتر از هر چیز است اما
توجه قرار نمی گیرد لذا نور ،هم ظاهر
چون پرتو آن در اوج ظهور است ،کانون نظر و ّ
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است و هم باطن .باطنی است که آشکارتر از هر ظهوری است.
در بیت ا ّول مقصود از «ظاهرتر ز نور» اش��اره ب��ه این تعبیر هم دارد که «رؤیت و

اِبصار و مشاهده ،وقتی تح ّقق مییابد که روشنی و نور به حدّ کافی وجود داشته باشد
پس تا نور نباشد ،رؤیت امکان پذیرنیست و وجود نور ،بر رؤیت هر چیزی تقدّ م دارد
و نور ،از همه چیز ظاهرتر است» ( .رازی)۴۱۵ : ۱۴۱۰ ،
ش��یخ عطار در اس��رارنامه با به کارگیری اس��مای به ظاهر متناقض ،میخواهد این
حقیق��ت را بگوی��د که وجود خداوند متعال نور مطلق اس��ت و با این که همه چیز را
توجه ما را به تج ّلیات خود معطوف گردانیده؛ ا ّما ذات اقدس او که
جلوهگر ساخته و ّ

توجه قرار نگرفته ؛ لذا «باطن» است و این
کانون و مظهر تجلیّات است ،به ظاهر مورد ّ

باطن بودن حضرت حق در اثر شدّ ت ظهور است نه به خاطر نبود نور .یعنی حق تعالی
از فرط ظهور ،مخفی است وگرنه در تمام ذ ّرات عالم در تج ّلی است:

تـــــو را بــــر ذ ّره ذ ّره ،راه بیـــــنم

��م َو ْج�� ُه اهلل » بین��م
دو عال��م « ،ث َ َّ
(عطار)۸۹ : ۱۳۸۶ ،

حکیم سنایی نیز درهمین مضمون ،ابیات وتعبیرات فراوانی دارد از جمله در«عشق
نامه» گوید:
عشـــق با عــشق در باخــته در ِســـر

بازپوش��یده

باط��ن

از

ظاه��ر

(سنایی)۲۹ : ۱۳۴۸ ،

این تعبیر قبل از آن که در آثار عطار و سنایی بازبتابد ،یک بحث فلسفی و عرفانی
بوده ،ش��یخ ش��هاب الدّ ین س��هروردی مقتول ،قبل از آنان به این مضمون اشاره دارد:
ک َو َکما ِل نُور َّیت ِ َ
ت ب ِ ِشدَّ ة ِ ُظهور َّیت ِ َ
ک»
«إحتَ َجبْ َ
ْ

(شمس الدّ ین دنیسری)۳۲۰ : ۱۳۵۰ ،

یعنی«از بسیاری آشکارایی و از بسیاری روشنی ،در پرده شدی».
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ش��یخ عطار در آغاز«تذکرةاالولیاء» ،تحمیدیّهی بسیار زیبایی در اوصاف ذات باری

تعالی بیان کرده و در بخش��ی از آن ،به همین مضمون اش��اره نموده است« :اَل ْ َحمدُ للِِهّ

ال ْ َج ّوادِ ب ِ َا َ
دس َوال َّثنآ َع ْن ا َ ْعیُنِ
ب ب ِ َانْوارِال ْ َم ْج ِد َوال ُق ِ
فض��لِ اَنوا ِع النّ َعمآءِ...اَلّذی َعآل َف ْ
احتَ َج َ

رین َواَبْصارِالْبُ َصرآءِ»(عطار)۱ :۱۳۷۰،
النّا ِظ َ

این مضمون،بعدازعطار وس��نایی نیز درمباحث فلس��فی بازتاب دامنه داری داشته

باتوجه به همین نکته اس��ت که حکیم س��بزواری با بهره گیری از اس��ماء
اس��ت .لذا
ّ
متعدّ د(هو ،نور ،ظاهروباطن) درآغاز منظومهی خویش اشاره به همین مضمون دارد:
ـــو إِخْ تَــــفی بِنُــــورِه ِ
« یــا َم ْ
ــن ُه َ

أَ ّ
ــ��ی ُظ ُه��ورِهِ»
ــ��ر أَلْبا ِط
ُ
لظا ِه ُ
ــ��ن ف ِ ْ
(سبزواری)۱۳۶ : ۱۳۶۷ ،

بنابرای��ن اگر با دیدهی حقیقت بین بنگریم؛ در می یابیم که وجود حضرت حق در
همان حال که باطن اس��ت ،ظاهرتر از همه چیز اس��ت .و این تعبیر متناقض نما ،بدان
توجه نباشد:
دلیل است که شدت و اوج ظهور موجب گردیده تا ظاهرا ً کانون ّ
ای گــــشته چــــو آفـــتاب تــابان

در س��اــیهی نــ��ور خـــ��ود ،مس��ــتّر
(سنایی)۱۶۷ :۱۳۸۸،

«بعضی از موجودات نیز ،کثرتشان باعث خفای آنها میشود .مثل خود خورشید.
کثرت نور خورش��ید در روز  -به ع ّلت روش��ن بودن همه جا -باعث غفلت از وجود
خورش��ید میش��ود .لذا هیچ کس نمی گوید :من فالن چیز را به نورخورشید می بینم،
بلکه میگوید :فالن شیء را می بینم  .هم چنان که نور آفتاب نشانهی وجود خورشید
اس��ت؛ وجود کلیّهی ممکنات نش��انهی وجود خداست .از اثر پی به مؤثر و از مصنوع

پی به صانع میتوان برد( ».طیب)۹۹: ۱۳۸۲ ،

در دیدگاه عطار ،خداوند نورحقیقی و مطلق اس��ت .برچشم عقل (فطرت انسانی)
ظاهر است و بر چشم خیال ،باطن .ذات اقدس الهی ،هم درخفا و هم در ظهور ،کمال
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دارد .این تعابیر با هم تناقض ندارند؛ بلکه به ظاهر متناقض مینمایند .س��نایی هم این
دوگانگی ظاهری را به صورتهای متن ّوعی به تصویر میکشد:
تانسیم روی ومویت پرده ازرخ برنداشت

ن��ه ظل��م ازنور پیداب��ود ،نه ن��ور ازظلم
(سنایی)۲۰۶ :۱۳۸۸،

همین مضمون را دوباره به نوع دیگری بیان میکند:
رویت به نام ایزدچومه،زلفت به نام ایزدسیه

هم عذر با تو هم گنه ،هم نور با توهم ظلم
(همان)۲۱۳ ،

به هرحال نگاه عطار نیز در این در این مورد ،همانند دیدگاه سنایی است بدین معنا
که تعدّ د و کثرت در پدیدههای هستی ،در حقیقت یکی است و آن عبارت از «وجود»
ِ
تابش نور آن کثرت دارد .در
اس��ت .همان گونه که خورشید ،یکی است ولی ظهور و
نتیجه تمام پدیدهها به نورخورشید دیده میشوند ،ولی کثرت موجودات دلیل بر وجود
چند خورشید برای مشاهدهی آنها نیست:
نبینــم جز تو مــن یــک چیز دیــگر

چ��و ت��و هس��تی ،نباش��د نی��ز دیگ��ر

نـــکوگویی نکـــوگـفته است در ذات

��قاط الأْ
ِ
ک��ه « :أَلتّو ِحی��دُ ا ِ ْس ُ
ضاف��ات»

در آن وحـــدت چــرا پیوند جـــویم

ت��وای مطل��وب وطال��ب ،چن��د جوی��م؟
(عطار)۸۹ : ۱۳۸۶ ،

« -۴نُور»
«نور» ،در لغت به معنای «روش��نایی» است (مح ّقق .)۳۷۰: ۱۳۶۲ ،ا ّما در اصطالح،

کاربرد مجازی پیدا کرده و به معانی متعدّ دی از جمله« :هدایت و راهنمایی»« ،ظهور»،

«دین وآیین»« ،ذات مقدّ س حق تعالی» و غیره به کار رفته است« .نُو ُرال ْ َّسموات ِ َوالَاْ ْر ِ
ض»
(قرآن ،نور )۳۵:یعنی «راهنمای آس��مان و زمین» (مح ّقق .)۳۷۰: ۱۳۶۲ ،لذا «نُو ُرالنُّور»
کنایه از «حق تعالی» است.
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در اصطالح عرفانی و فلس��فی؛ نور اس��می اس��ت از اس��ماء الهی ب��ه حکم «اَهللُ

ِ
الَأْرض» (قرآن ،نور  )۳۵:و عبارت از «تج ّلی حق است به اسم ّ
ِ
(الظاهر)
موات َو
الس
نُو ُر َّ

که مراد وجود عالم ظاهر است در لباس جمیع صور اکوانیّه از جسمانیّات و روحانیّات»
(ش��ریف کاش��انی )۳۶۹: ۱۳۹۰ ،لذا وجود عالم ظاهر از آن جهت که ظهور دارد ،نور
است.
تج ّلی «نور» ،با معانی و کاربردهای مختلف به عنوان «اسم واحد» در آثار سنایی و
عطار ،بازتابی به مراتب بیش��تر و قویتر نسبت به سایر اسماء الهی دارد .چه به شکل
لفظی ،چه حقیقی .که ذی ً
ال به شرح و تفصیل هر یک میپردازیم:
 -۱-۴نور ،به معنای «ظهور»

نور به این معنا ،با اسم دیگری از اسماء خداوند متعال به نام « ّ
الظاهر » قرابتی بسیار

آشکار دارد .تعابیری که سنایی و عطار در آثار خود ،در مورد نور به کارمیبرند ،بیشتر
به این معنا نزدیکتر اس��ت .زیرا که برای نور دو ویژگی ذاتی قائلند« -۱:ظاهر» بودن
ُ « -۲مظهر» بودن .لذا در اغلب موارد ،اسم «ظاهر» را با اسم «نور» ،توأمان به کار میبرند:
یــکی ظاهر ،کــه باطن از ظــهور اسـت

یک��ی باط��ن ،ک��ه ظاهرت��ر زنور اس��ت
(عطار)۸۷ : ۱۳۸۶،

گــر باطنت از نــور یقین اسـت من ّور؛

برظاهرتوچ��ون ک��ه عیان نیس��ت،صفایی؟
(سنایی)۳۰۳ :۱۳۸۸،

وح
تعریف شهاب الدّ ین احمد سمعانی از اسم «نور» در کتاب گران سنگ خود « َر ُ
َ
��رح أَس��ماءِال ْ َمل ِ ِ
اح» به این معنا و مضمون نزدیکتر اس��ت؛ ولی
ک ال ْ َفتّ ِ
رواح فِی َش ِ
األ ْ

بیش��تر ویژگی « ُمظهر بودن» آن را در نظر داشته استَ « :والنُّو ُر فِی ال ْ َحقی َق ِة مایُنَ ِّو ُر َغیْ َر ُه»
(س��معانی .)۵۸۶ :۱۳۶۸،در کتاب «تعریفات» میر سیّد شریف جرجانی دربارهی «نور»
آمده اس��ت« :کیفیّتی که نخس��ت چشم آن را می بیند و س��پس به واسطهی آن ،سایر
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دیدنیها را درک میکند» (جرجانی  .)۱۸۴: ۱۳۷۷،یعنی هم ظاهر اس��ت و هم ُمظهر.

«تهان��وی» نیز در کتاب ّ
«کش��اف» ،تم��ام موجودات را مرتبهای از ان��وار حق میداند.
(سجادی)۷۷۲ : ۱۳۷۰ ،
 -۲-۴نور ،به معنی «دین وآیین»
گاهی «نور» به معنای دین و آیین است .از آن جهت که دین ،هم راهنما و روشنی
بخش بوده و هم تکیه گاه محکمی برای انسانهاس��ت .قرآن کریم در آیهای ازسورهی
توب��ه ،واژهی «نور» را به معنی «دین اس�لام» ذکر میکند« :یُری��دونَ أَنْ یُ ْطفِئوا ْ نو َراهلل ِ

ب ِ َأفوا ِههِ ْم َو یَ ْأبَی اهللُ إلاّ أَنْ یُت ِ َّم نو َر ُه َو ل َ ْو َک ِر َه الْکافِرونَ »(قرآن ،توبه )۳۲ :

نکتهی ظریفی که در آیهی مذکور وجود دارد و از ترکیب اضافی «نوراهلل» دریافت

میش��ود ،آن اس��ت که «نور دین» ،بازت��اب همان نور الهی اس��ت و در متون دینی و
عرفان��ی ما نی��ز تعبیراتی از قبیل «نور قرآن»« ،نور اس�لام»« ،نور رس��ول اهلل و ائ ّمهی

اطهار(صلواةاهلل و س�لامه علیهم اجمعین)؛ همگی از یک نور واحدند و آن ،نور ذات
اقدس الهی اس��ت «ک ّلهم نورواحد) .و لکن تج ّلیات و ظهورات آن نور واحد؛ مراتب
مختل��ف و درجات متفاوت��ی در عالم کثرات دارد .لذا نور دین همان نور وجود پیامبر
(صلواةاهلل وسالمه علیه) است و هر دو از نور الهی است:
بدر دین از نور آثار تو میگــردد مــنیر

ش��اخ حرص از ابر احس��ان تو مییابد نما
(سنایی)۴۰ :۱۳۸۸،

در اس��رارنامهی عطار نیز« ،نور» به معنی «دین و آیین» بازتاب گس��تردهای دارد و
توجه به
اهمیّت کاربرد آن در این منظومه ،به قدری اس��ت ک��ه وی این اثر خود را با ّ

همین معنی آغاز میکند و در ابیات دیگر نیز بدان تأکید دارد:
به نـــام آن کـــه جان را نور دیــن داد

خ��رد را در خ��دا دان��ی یقی��ن داد
(عطار)۸۷ : ۱۳۸۶ ،
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در معارف دینی و عرفان اسالمی ،قلب انسان را مظهر و مجالی اصلی نور میدانند.
نورانیّت دل مهمترین و بنیادیترین شرط سیر و سلوک إلی اهلل است .لذا عرفا معتقدند
معارف دینی باید با باور قلبی همراه باشد و وجود انسان را در قلب او خالصه میکنند

و میگویند تا زمانی که قلب انسان به مرحلهی آیینگی نرسد ،راه به جایی نبرده و نور
حق در آن نخواهد تابید و این امر ،مس��تلزم آن اس��ت که رذیلتهای اخالقی ،از لوح
دل س��ترده شود و صفات پاک افالکی ،جای گزین وجود خاکی گردد .همان گونه که
پیامبر بزرگوار ما (صلوا ه اهلل وسالمه علیه) به این فضیلت اخالقی ،متخ ّلق بود:
اگــر شخــصش از خاک دارد مـــزاج

پ��س اخ�لاق او ،ن��ور ک ّل��ی چراس��ت؟
(سنایی)۷۳ :۱۳۸۸،

اه ّمیت دل در س��یر الی اهلل در گام ا ّول ،صفای دل از کدورتها و پلشتیهاس��ت

(تخلیه) س��پس آراس��تن دل به فضایل و صفات پسندیده است (تحلیه) مرحلهی س ّوم
توجه به این مراحل
بازتاب نور حق و اس��ماء حس��نای الهی در آن اس��ت (تجلیه) .با ّ

سهگانه ،عطار نیز معتقد است دریای معارف الهی در دلهای نورانی میتابد و از درگاه
حق ،طلب هدایت به نور دین دارد:
خـــدایا نـــور دیـــن هـــمراه ما کن

محم��د را ش��فاعت خ��واه م��ا ک��ن
(عطار)۱۰۲ : ۱۳۸۶ ،

هم چنین دعایی که عطار در ابیات پایانی اسرارنامه ،هنگام نزع پدرش در حقّ وی
از خداوند مسألت میکند ،آن است که قلب وی را با نور دین ماالمال نماید:
گـــناهش عفــو کن جــانش قوی دار

ب��ه ن��ور دی��ن دل��ش را مس��توی دار
(همان )۲۳۴ :

 -۳-۴نور ،به معنی «ذات مقدّ س حق تعالی»

از تدبّ��ر در آی��ات قرآن کریم و ب��ا دقّت در روایات اس�لامی و ادعیهی مأثوره از
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حضرات معصومین(ع) ؛ بر می آید که مقصود اصلی از «نور» ،ذات مقدّ س حق تعالی
ِ
الَأْرض» (قرآن ،نور  .)۳۵:لذا همان گونه که متذ ّکر ش��دیم،
الس��موات ِ َو
اس��ت« :اَلل ُهنُو ُر َّ

اس��تفاده از عبارتهای ترکیبی مثل« :نُو ُرالنّ��ور» یا «نُو ٌر َعلی نُورٍ» ،نیز ذات اقدس الهی
است .امیرالمؤمنین ،علی(ع) در دعای جوشن کبیر ،خداوند را «نُو ُرالنّور» خطاب میکند

(قمی .)۱۷۱: ۱۳۷۰ ،میر سیّد شریف جرجانی هم میگوید مقصود از «نورالنّور» ،ذات
حق تعالی است( .جرجانی)۱۸۴ :۱۳۷۷ ،

بازتاب نور به این معنا در ادبیّات فارس��ی ،به ویژه در آثار س��نایی و عطار بس��یار

وسیع و حائز اه ّمیت است که ما فقط به نمونههایی از آن اشاره میکنیم .حکیم سنایی

میگوید ،نور الوهیّت زمانی بر دل میتابد که آن از غیر خدا خالی باشد و بتواند مظهر

و مجالی حضرت حق قرارگیرد:

چو«ال»ازحدّ انسانی فکندت درره حیرت

پ��س ازنورالوهیّ��ت ،ب��ه«اهلل»آی از«الاّ »
(سنایی)۵۸ :۱۳۸۸،

در اس��رارنامهی عطار نیز بازتاب «نور» به این معنا ،در ابیات چندی آمده اس��ت و
مطابق با این تفسیرعرفانی است که تمام موجودات ،مراتبی از نور ذات اقدس الهیاند:
فــرو حضـــور نـــور آن ذات
زهــی ّ

ک��ه

بره��رذ ّره

میتاب��د

زذ ّرات

(عطار)۸۹: ۱۳۸۶ ،

خواجه عبداهلل انصاری در «کش��ف االسرار» ،ترکیب «نُو ٌر َعلی نُورٍ» را که یک تعبیر

قرآنی اس��ت (قرآن ،نور  ،)۳۵:به همین معنا تفس��یر میکند و میگوید« :نُو ٌر َعلی نُورٍ»:

یعنی «نورعبودیّت در نور ربوبیّت ناپدید گردد»( .میبدی ،۱۳۶۳ ،ج)۵۶۲: ۶
از چراغ و شمع کس را یاد نامد زان سبب

کزجم��ال خ��وب رویان،نوراندرنورب��ود
(سنایی)۱۱۷ :۱۳۸۸،
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 -۴-۴معانی وکاربردهای دیگر«نور»:
« نور» عالوه بر معانی مذکور ،بازتاب گس��ترده و به عنوان اسمی پرکاربرد در آثار
س��نایی و عطار ،معانی دیگری هم دارد از جمله به معنای عقل انس��ان اس��ت که در
احادیث و روایات و نیز متون ادب فارس��ی ،فراوان به آن اشاره شده است .نقل است،
ا ّول چیزی که خداوند خلق کرده ،عقل بوده که نهاد وسرشت نوری دارد .خداوند نور
وحدانیّت خود را به عقل ارزانی داشته تا عقل راه به معرفت صفات او برده است:

جهـــان پر نــام تو وز تــو نشــان نه

ب��ه ت��و بینن��ده عق��ل و ت��و عی��ان ن��ه

عیــان عقــــل و پنهـــان خــــیالی

ن��ور تعال��ی

تعال��ی اهلل ! زه��ی

(عطار)۸۹ : ۱۳۸۶ ،

این نکته اشارهای دارد به سخن بوسعید که فرمود« :ل َ ّما خَ َلقَ اهللُ تَعالی ال ْ َع َ
قل َو َق َف ُه
قالَ « :من أَنا؟» َف َ
قال « َم ْن أَنَا؟» َفتَ َح َّی َر َف َک َّح َل ُه بِنورِ َو ْحدان ِ َّیت ِ ِه َف َ
بَیْ َن یَدَ یْ ِه َف َ
نت الإل َه
قال« :أَ َ
��ن َم ْع ِر َفت ِ ِه إلاّ ب ِ ِه » (من ّور .)۳۰۷: ۱۳۶۶ ،یعنی« :چون
إلاّ أَنْ��تَ ».ف َل ْم یَ ُک ْن ل ِ ْل َع ْقلِ َطریقٌ م ِ ْ

خدای تعالی عقل را بیافرید او را در پیشگاه خویش بداشت وگفت :من کیستم؟ آنگاه
عق��ل گفت :تویی اهلل که جز تو خدایی نیس��ت .پس عق��ل را راهی به معرفت خدای
نبود ،جز بدو».
در ق��رآن کریم ،یک��ی از معانی نور عبارت از وجود مبارک حضرت رس��ول اکرم
(ص) اس��ت که خداوند متعال ،وج��ود آن حضرت را با عنوان «س��راج منیر»خطاب
َ
ناک شا ِهدا ً َو ُم ِّ
َّبی إِن ّا أَ ْر َس ْل َ
بشرا ً َو نَذیرا ً َودا ِعی ًا إِلَی اهلل ِ بِإ ِ ْذن ِ ِه
میکند و میفرماید«:یا أیُّ َهاالْن ُّ
َو ِسراج ًا َو ُمنیراً»(قرآن ،احزاب ۴۵ :و )۴۶
هم چنین عرفا و از جمله سنایی و ّ
عطار ،معتقدند که فقط در اثر عبودیّت و بندگی

اس��ت که انوار حق در دل انس��ان تج ّلی میکند و نور بندگی که تن ّزل یافتهی نورالهی
اس��ت و در تمام هس��تی و نیز در نهاد انسان به عنوان عالم اصغر ،به امانت نهاده شده،
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او را به مقام ربوبی متّصل میکند .سنایی گوید:
چـــون دلت پـر ز نور احـــمد بـــود

ب��ه یقی��ن دان ک��ه ایمن��ی ازن��ار
(سنایی)۱۳۹ ،۱۳۸۸،

در آثار عطار و نیز در اغلب متون دینی و عرفانی ،لفظ «نور» به همین معنی و هم
کرات اطالق گردیده است:
چنین به برخی از اشخاص به ّ
در آدم بـــود نـــوری از وجـودش

و گرن��ه ک��ی مل��ک ک��ردی س��جودش

چــو نــورش را ودیــعت داشت عالم

بیام��د ت��ا ب��ه عب��داهلل ز آدم...

فــغان در بــست جــبریل امــین زود

ک��های مهترزب��ان بگش��ای هی��ن زود

دل پــر نور را دریـــای دیــــن کــن

رب العالمی��ن ک��ن
حدی��ث وح��ی
ّ
(عطار)۹۴ : ۱۳۸۶ ،

عطاروقتی درآخراس��رارنامه از خداون��د میخواهد که روح پدرش را در عالم
قیامت با نوروجود پیامبر اکرم(ص) قرین ومحشور نماید؛ به این مضمون اشاره میکند:
ز جــان مصــطفی  ،نور عـــلی نور

ب��ه جان��ش میرس��ان تانفخ��هی ص��ور
(همان )۲۳۴ :

در آثار س��نایی هم ،تعبیراتی مث��ل «نور ایمان»« ،نور عل��م» در برخی موارد ،قابل
مالحظه است:
تــو اگر ز ارکان دانی صــفت نوروضیا،

نزد من این دو صفت جز اثر «ایمان» نیست
(سنایی)۸۱ ،۱۳۸۸،

مـاه گردی گــربیابی آتشی از نور «علم»

نور اگر خواهی چنین شو سوی آن شمع تبار
(همان)۱۴۵ ،

« -۵هو»
در لغت به معنای «او» (خدا) اس��ت (مقتدری .)۱۵۲ :۱۳۶۸ ،هر چند در بادی امر،
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این کلمه ضمیر محس��وب اس��ت ،ولی این کلمهی مبارک برای خداوند متعال ،اس��م
منظور گردیده و اشاره به ذات واجب الوجود حق تعالی است.
در اصطالح عبارت است از تمام معانی ،اسما و صفات جاللیه ،جمالیه وکمالیهی الهی
است .و در قرآن کریم هم در اغلب موارد به همین مقصود استفاده شده است(.همان.)۱۵۳ ،
«هو» کنایه از غیب مطلق و یکی از اس��مای ذات است( .سجادی« .)۸۰۰ :۱۳۷۰ ،هویّت»

ذات مطلق را گویند .وجود هرگاه به طور مطلق اعتبار ش��ود ،نه به ش��رط شئ ،و نه به
شرط الشئ ،هویّت ساریه است(.همان .)۸۰۱ ،درکتاب ارزشمند «روح االرواح» ،آمده:
بدان که معنی «هو» او بود(.سمعانی)۲ :۱۳۶۸ ،

کوتاهترین نام یا ضمیری است که به عنوان اسم الهی به کار میرود .و درعین حال
بلندترین فکرها واندیشه ها ،به آن نمی رسد .و در کتب عرفانی نیز همواره آن را برای
مکرر آمده
نام ذات اقدس الهی ،به کار میبرند.و در قرآن کریم ۲۸۳ ،بار در  ۵۸سورهّ ،
است .در ۳۹آیهی مبارکهی تهلیل هم اگر بررسی شود ،در ۳۲مورد آن ها ،کلمهی «هو»
خاص ذات اقدس الهی به کار برده شده است:
ّ
عـــقل دیــــوانه اســـت بـــر در او

روح بیگان��ه اس��ت ب��ر در او
(سنایی)۵۱ :۱۳۸۸ ،

البته صوفیان اسالمی و عرفای ایرانی نیز غالب ًا معتقد بودهاند که نام خداوند را نباید
با حساب و شماره ذکر کرد .دل انسان باید همواره و بی حساب و بی عدد و ال ینقطع،
به ذکر خدا باش��د و گوینده هم بداند که با چه کس��ی طرف ذکر اس��ت ،تا خلوص و
ادب را نگه دارد و متوجه معنی هم باش��د .وگرنه تنها عبارت از ذکر نوعی ش��طحیات
اس��ت .که شطح در لغت عرب ،به معنی آواز بی کلمات چوپانان است که بی معنی و
فقط یک نوع آهنگ صداست و توجه به معنی و مفهوم ندارد:
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اناالح��ق ،م��ا زدی��م از ماس��وی اهلل
(عطار)۱۳۶ :۱۳۷۱ ،

در «روح االرواح» آم��ده« :در میان عوام تا «هو» را با «اهلل» تعریف نکردی ،بر مراد
گوین��ده واقف نگردد ،اما خواص و اهل اختصاص و م��ردان میدان دین و خداوندان
عی��ن الیقین – ک��ه دلی صاف دارند و همتی عالی و س��ینهای خال��ی -چون بر زفان
گوینده برود که  :هو ،از این کلمه جز حق – جل جالله – مفهوم ایشان نگردد .و علی
الحقیقه دلی باید از هوی مص ّفی ،و سینهای به ُهدی مح ّلی ،و باطنی قبول حق را مهیّا
سر او موصوف گردد.
تا حقیقت هویّت بر وی مکشوف شود و به ادراک ّ

آوردهاند که آن عزیزی در راهی میرفت ،درویشی پیش آمد ،گفت :از کجا میآیی؟

گفت :هو .گفت :کجا میروی ؟ گفت :هو  .گفت  :مقصودت چیست ؟ گفت :هو .از
هر چه سؤال کرد ،جواب این یافت که :هو.
از بــس که دو دیده در خـــیالت دارم

در ه��ر چ��ه نگ��ه کن��م ،ت��و میپن��دارم

و ای��ن کلمهی هو ،چون از س��ینهی مرد صاحب وقت بر آی��د ،هیچ چیز حجاب
نیاید ،اگر عرش رفیع پیش او آید و اگر کرس��ی ،به آتش محبتش بسوزد .و از این جا
زاح َمنی ال ْ َع ُ
رش ل َ َم َحقتُ ُه .اگر عرش رفیع پیش وقت ما درآید،
گفت آن عزیز عهد  :ل َ ْو َ
پستش کنیم.

و علی الحقیقه این «هو» خاصترین همهی نام هاس��ت « .هو» یک حرف اس��ت و
آن « ها» اس��ت و این «واو» برای قرار ن َفس راس��ت .و دلیل بر آن که یک حرف است
که چون تثنیه کنی «هما » گویی؛ نه «هوما»  .پس این نام فردی است دلیل بر فردی.
سر
«هو» باید که از قعر دل مترقّی گردد به ن َ َفس پاک ،از نَفس پاک ،از دل پاک ،از ّ

پ��اک ،از ضمیر پاک ،از باطن پاک کرده قص��د درگاه پاک کند ،گذران و روان و ّبران،

چون برق خاطف و ریح عاصف ،نه چیزی به او در آویخته ،نه او به چیزی در آویخته»
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(سمعانی .)۳ : ۱۳۶۸ :حکیم سنایی گوید:
هـــمه عالم ،دو حـــرف نامهی اوست

نق��ش انس��ان ،ز نق��ش خام��هی اوس��ت
(سنایی)۵۱ :۱۳۸۸ ،

«هو» ،از اسمای ذات ،بلکه به عقیدهی بعضی ،اشرف از اسم «اهلل» است و در آیاتی
از قرآن که ابتدا به «اهلل» و ختم به«هو» شده ،در آن جا اسم اعظم خداوند است .و این
در پنج موضع از مواضع قرآن کریم است .در «الهی نامه» آمده:
اگـر تو مشک «هو» خــواهی در این راه

مب��اش از آهوی��ی ک��م در س��حرگاه
(عطار)۳۱۶ :۱۳۷۷ ،

«هو» در بیت فوق ،اسمی است جامع برای ذات احدیّت ،که به معنی حقیقت واحد

تجرد ،بی مانند است .در کتاب «تذکره األولیا»
و بس��یطی است که از جهت عظمت و ّ
آمده:

«فان نظرنا الی االوصاف االلوهیّه فالاله اال هو و ان تأ ّملنا الوجود فالهو الاّ هو»
(همان)۱ :۱۳۷۰ ،

نتیجه گیری

از مجموع مباحث ،روشن میشود که حکیم سنایی و شیخ ّ
عطار ،در کاربرد اسمای

الهی ،اوالً اش��راف کاملی به آنها داش��ته وآثارشان ،آیینهی روشنی از اسما و صفات
خداوند متعال اس��ت .ثانی ًا حاصل بررس��یها و تحقیقات ،گویای آن است که بازتاب
اس��مایذات در آثار آنان ،به لحاظ ش��کلی بسامد باال و به صورت محتوایی تن ّوع بسیار
زیادی دارد .به ویژه این گوناگونی و کاربرد ،در تحمیدیّهها به مراتب بیش��تر از س��ایر

بخشهاست .بنابراین بحق میتوان آنها را منشوری از اسما و صفات الهی دانست.

بررسیهای دقیق وتحقیقات عمیق ،نش��انگرآن است که ازمیان اسمای ذات الهی،
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اسم «اهلل» و «نور» از نظر شکلی ،کاربرد فراوان و از لحاظ محتوایی ،بازتابی به مراتب
قویتر و پر رنگترنس��بت به اسمای دیگر دارند .جز این دو اسم؛ اسمای «احد ،ظاهر
و هو» تج ّلی بیشتری نسبت به بقیّه دارند .هم چنین سنایی و ّ
عطار ،در کاربرد اسمای
متعدد ،در اغلب موارد ،اس��م «ظاهر» و «باطن» را همراه با اس��م «نور» بیان کرده؛ و در

مواردی ،اس��م «ظاهر» را مترادف با «نور» می دانند .در مجموع ،مهمترین ش��اخصهی
عرفانی و شعری این دو شاع ِر عارف ،تن ّوع کاربرد اسمای ذات الهی در آثارشان است.

به ویژه ،تحمیدیّهها و مثنوی هایشان ،مظهر و مجالی اسما و صفات الهیاند و حاصل
تراوشات فکری و آیینهی تمام نمای ظهورات و تج ّلیات قلبی سنایی و ّ
عطارند.

از لحاظ شکلی (لفظی) ،سه گونه کاربرد ازاسمای ذات خداوند متعال ،در آثارشان
مشاهده میشود -۱ :مفرد (اسم األسم) ،مانند«اهلل»« ،نور»« ،ظاهر»« ،باطن»و-۲ ...ترکیبی،
«رب الع ّزة»« ،حبل اهلل» و -۳...اسنادی (در جمله) مثل« َم ْن َرب ُّ َ
ک»َ « ،واهللُ ا َ ْع َل ُم» و...
مانند ّ
از لح��اظ محتوای��ی (حقیقی و معنوی) نی��ز ،ا ّوالً بازتاب اس��مای ذات ،به مراتب

بیش��تر از اسمای صفات و افعال اس��ت و ثانی ًا ،کاربرد آن نسبت به اسمای سه گانهی
لفظی ،بسامد باالیی دارد .مانند این جمله از«تذکرةاألولیا» در«ذکر امام مح ّمد باقر(علیه
حی ،قیّوم و بصیر»است:
ّ
السالم)» که معنا و مضمون آن ،به ترتیب نشانگ ِر اسمای «اهللّ ،

«بارخدایا ،تو زندهای و پایندهای و بینندهای» ّ
(عطار.)۷۲۰ :۱۳۷۰ ،
.
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کتاب نامه
1 .1قرآن کریم
سجادیّه ،چاپ ا ّول ،تهران ،سروش
2 .2آیتی ،عبدالمح ّمد ( ،)۱۳۷۲صحیفه ی ّ

3 .3بایرک توسن ( ،)۱۳۷۹زیباتریننامها ،ترجمهی پریچهر فرجادی ،چاپ ا ّول ،تهران،
آیین تفاهم

4 .4تهانوی ،محمد بن علی (۱۸۶۹م) ،کش ّاف اصطالحات فنون  ...هند ،چاپ اول
عبدالرحم��ن ( ،)۱۳۷۰نفح��ات األن��س ،تصحی��ح دکتر محم��ود عابدی،
5 .5جام��ی،
ّ
تهران،ا ّطالعات

6 .6جرجانی ،میرسیّد شریفعلی بن محمد( ،)۱۳۷۷تعریفات فرهنگ اصطالحات معارف
اسالمی ،ترجمهی حسن سید عرب وسیما نوربخش ،تهران ،فرزان

7 .7رازی ،فخرالدّ ین ابوعبداهلل مح ّمدبن عمر ( ۱۴۱۰ق)،شرح اسماءاهلل الحسنی ،چاپ
د ّوم ،بیروت ،دارالکتاب العربی

8 .8رازی ،فخرالدّ ی��ن ابوعبداهلل مح ّمدبن عمر (۱۴۲۰ق) ،مفاتیح الغیب (تفس��یرکبیر)،
چاپ س ّوم ،بیروت ،داراحیاءالتّراث العربی

9 .9راغب اصفهانی ،حس��ین بن مح ّمد(۱۴۱۲ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت،
دارالعلم الدّ ّ
ارالشامیة

1010سبزواری ،حاج م ّ
ال هادی ( ۱۳۶۷هـ.ق) ،شرح منظومه ،تهران ،چاپ افست از روی
نسخهی ناصری
سجادی ،سیّد جعفر ( ،)۱۳۷۰فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،چاپ
ّ 1111
ا ّول ،تهران ،کتابخانه ی طهوری

1212سرامی ،قدم علی ( ،)۱۳۹۲عرفان در آیینهی ذهن انسان ،چاپ نخست ،تهران ،ترفند
1313سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( ،)۱۳۸۷حدیقة الحقیقة و شریعة ّ
الطریقة،
با مقدّ مه و تصحیح مح ّمد روشن ،تهران ،نگاه

1414س��نایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( ،)۱۳۸۸دیوان حکیم س��نایی بر اس��اس
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معتبرترین نسخهها ،بدیع ال ّزمان فروزانفر ،به اهتمام پرویز بابایی ،چاپ س ّوم ،نگاه

1515س��نایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( ،)۱۳۴۸مثنویهای س��نایی ،مح ّمد تقی
مد ّرس رضوی ،تهران ،دانشگاه تهران

وح
 1616س��معانی ،ش��هاب الدّ ین ابوالقاس��م ابن ابی المظ ّفر منصور ،احمد (َ ،)۱۳۶۸ر ُ
َ
��رح ا َ ْس��ماءِ ال ْ َمل ِ ِ
اح ،به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی،
ک ال ْ َفتّ ِ
واح فِی َش ِ
األ ْر ِ
چاپ ا ّول ،علمی و فرهنگی

1717شجاعی ،مح ّمد ( ،)۱۳۸۳اسماء حسنی ،چاپ ا ّول ،تهران ،سروش

1818شریف کاشانی ،م ّ
ال حبیب اهلل ( ،)۱۳۹۰خواص و مفاهیم اسماء اهلل الحسنی ،مترجم:
استاد محمد رسول دریایی ،چاپ ششم  ،تهران ،صائب
1919شهیدی ،سیدجعفر ( ،)۱۳۷۰نهج البالغه ،چاپ دوم ،تهران ،آموزش انقالب اسالمی
2020طبرسى ،فضل بن حسن( ،)۱۳۷۴مجمع البيان في تفسير القرآن ،به تصحیح وحواشی
شیخ ابوالحسن شعرانی ،چاپ اول ،تهران ،اسالمیّه

2121طیّب ،زهیر ( ،)۱۳۸۲اسماء الحسنی ،چاپ چهارم ،تهران ،سفینه

ّ 2222
عطار نیشابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم (،)۱۳۸۶اسرارنامه،مقدمه وتصحیح و
تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ،چاپ دوم ،تهران ،سخن
2323عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم ( ،)۱۳۷۷الهی نامه ،عطاء اهلل تدیّن،
چاپ اول ،تهران ،دانشگاه تهران

2424عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم ( ،)۱۳۷۳پند نامه ،ع.روح بخش��ان،
چاپ اول ،اساطیر
2525عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم ( ،)۱۳۷۰تذکرة االولیاء ،به کوشش
نیکلسن ،بامقدمه ی مرحوم قزوینی ،چاپ ا ّول،صفی علیشاه

2626عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم ( ،)۱۳۸۶مختار نامه،مقدمه،تصحیح
وتعلیقات دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی  ،چاپ سوم،سخن
2727عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهی��م ( ،)۱۳۸۳مصیبت نامه ،با اهتمام و
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تصحیح دکتر نورانی وصال ،چاپ چهارم ،زوار

2828عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهی��م ( ،)۱۳۷۱منطق ّ
الطیر ،به اهتمام و
تصحیح سید صادق گوهرین ،چاپ هشتم،علمی و فرهنگی

2929عطار نیش��ابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم ( ،)۱۳۹۲منطق ّ
الطیر،مقدمه،تصحیح
وتعلیقات دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی،چاپ هشتم،سخن
3030عطار نیشابوری ،فرید الدین محمد بن ابراهیم(،)۱۳۷۱هیالج نامه  ،باتصحیح احمد
خوشنویس ،چاپ دوم،کتابخانه ی سنایی
3131قمی ،شیخ عباس ( ،)۱۳۷۰مفاتیح الجنان ،ترجمه الهی قمشه ای ،چاپ سوم ،رجاء
الصوفیّه ،ترجمه ی محمدعلی مودودالری،
3232کاشانی،
عبدالرزاق ( ،)۱۳۷۶اصطالحات ّ
ّ
به کوشش دکترگل باباسعیدی،چاپ ا ّول ،تهران،سوره

3333مح ّق��ق ،محمدباق��ر ( ،)۱۳۷۲اس��ماء و صف��ات الهی فق��ط در قرآن،چ��اپ اول،
تهران،اسالمی
3434مح ّقق ،مهدی( ،)۱۳۶۲لسان التّنزیل ،چاپ د ّوم ،تهران،علمی وفرهنگی

3535مد ّرس دولت آبادی  ،محمدباقر( ، )۱۳۸۸تفس��یر اسنی درشرح اسماء الحسنی ،قم،
دارالعلم

3636مقتدری ،محمد تقی ( ،)۱۳۶۸نامها و صفت های خدای رحیم در قرآن کریم ،چاپ
چهارم ،آثار اسالمی
3737میبدی ،ابوالفضل رش��ید الدین( ،)۱۳۶۳تفسیر کشف األس��راروعدّ ة األبرار ،محمد
جواد شریعت ،چاپ اول ،امیر کبیر
3838ناصری ،آیت اهلل علی اکبر( ،)۱۳۸۶ش��رح اس��ماء حس��نی ،با تصحیح دکترس��عید
رحیمیان ،شیراز ،کوشامهر
3939هجویری ،ابوالحس��ن علی بن عثمان ( ،)۱۳۷۵کش��ف المحج��وب ،چاپ چهارم،
تهران،کتابخانه ی طهوری

