
 

 تدبر در اسامء
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

آنها ظهور و  به واسطه یاند كه هستافته از جانب حضرت حقیناذ یقیاسماء، اسباب حق
 ی، علم به حق و حسن جاریات ربوبیل علم به اسماء علم به تجلین دلیابد. به همییم یتجل

له و سبب ابتغا به یت خالصانه،  وسید ناب و تحقق عبودیبه توح یابی، محل دستیدر هست
 است.  یو معنو یماد یاوردهااز دست یمندز عامل بهرهیو ن یوجه ربوب
شان خود یار انسان قرار داده است و ایخود در اخت یایا و اولین علم را به واسطه انبیخداوند ا

 دار تقرب انسان به خدا هستند. عهده یبه عنوان اسماء در هست
 «هست» ای برای ارتباط انسان باواسطه و اسم اسم نیاز مخلوق و رفع نیاز اوستخاستگاه 

 ار مرتبط است. یل با موضوع دعا و سؤال خالصانه بسین دلیباشد و به همیم

های متفاوت؛ مانند هر كتاب های متعدد و با غرضكتاب هستی را حقیقتی است دارای متن
ها دارای یک غرض كلی واحدند. هدف كلی همه ها و غرضدیگر. ولی همه ی این متن

ای از ها مربوط به مرتبههای این كتاب نفی غیر و اثبات حقیقت است و هر یک از متنمتن
 . باشدیم حقیقت

د و به اثبات و اجرای حقایق نمانهایی است كه به جمالت كتاب میب هستی را حکمكتا
 داللت دارد. 

هایی ثابت است و از موجب جاری شدن حکم كالم در این كتاب كه همان كالم اهلل است،
 شود و وقوع، واقعه. مجرای آن حق، حاّقه می
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كرد. چه اینکه هر كلمه و اسمی به  توان با كلمات و اسماء رؤیتكالم خدا در هستی را می
كامل نقشی تام  دهی و معنایابی، وجود انسانِای از حقیقت داللت دارد و در این جلوهجلوه

 كالم و كلمه و اسم، گمشده و ضالّ است.  كند؛ زیرا تا او نباشد رابطه بینایفا می
یگانه و یتیم در هستی حاقه و ضحای قرآن كه اگر او را دّر  و این است سّر سوره واقعه،

 یافت. یر نمییافت كالم به تکلم و كلمه به اسم ِسنمی
رسد و اسماء و كلمات متناسب با غرضی از هماهنگی كلمات و اسم، كالم به غرض خود می

د. مفهوم صراط را در نیابكند، به غرض و مقصدی مشخص راه میكه انسان كامل تعریف می
اند كه توان یافت؛ چه اینکه صراط و سبیلرا در كشف معانی مییابی و مفهوم سبیل این غرض

از  سازند و عبودیت تنها غرض كلی برای انسان كامل و ربوبیت تنها جلوهبرنامه دین را می
 گردد. جانب حی قیوم می

گردد كه انسان در شود و چنان میگری میگیرد و در زمین و زمینیان صورتآسمان شکل می
یابد. نردبان این راه، اسماء و كلمات ود راه آسمان را برای خود بازشده میمسیر رشد خ

هستی است و پای حركت یا بال پرواز مشاهده و شهود است كه الیه یصعد الکلم الطیب و 
 . 1العمل الصالح یرفعه

كه نردبان رشد و یا توان  ،به مبحث ارزشمند اسماء یخواهیم قدرر این كتاب شریف مید
های آدمی است، بپردازیم. موضوع مهجوری كه راه آن، از میان هواهای نفسانی، عبارتپرواز 

 شود. سخت و عدم طهارت، برای انسان باز نمی
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شود كه به درستی سخن از اسماء به میان روشن میتنها وقتی مدیریت انسان كامل در هستی 
 را نخواهد شناخت. تردید امام خویش آید و تا كسی به این مقام وقوف نیابد، بی

راهه، یست. سخن از بهشت و جهنم، راه و بسخن از اسماء، سخن از هدایت و ضاللت ا
 .است گذاردجالل و جمال و هر ضدی كه در این عالم از خود نشانی می

سخن از اسماء، سخن از اسرار اسباب عالم است و اینکه چگونه هر یک از اسماء، مسبب 
 كشاند.را كنار مینمایاند و خود خود را می

بطه با سایر مجلدات آن در را های تدبر در هستی است وكتاب تدبر در اسماء از مجموعه كتاب
آیه است. این مجموعه در صدد آن است ما را به توجه و  تدبر در معنای كتاب، كلمه و

ه شدد و از حکمت آفرینش و مقصد تعیینمشاهده غایت نزول حقایق در هستی راهنمایی كن
 برای آن مطلع سازد. 

 برای این منظور الزم است:
 به مفاهیم پایه حیات آگاه شویم.  -
 مفهوم تدبر و چگونگی به دست آوردن آن را بدانیم. -
 هست را به عنوان وجود دهنده موجودات بشناسیم. -
 مراحل و مراتب دریافت هست را در نظام آفرینش برای هستی فهم نماییم.  -
 افتد را بدانیم.قایق در آنها اتفاق میعوالمی كه سیر نزول ح -
 های هستی آگاه شویم. به نحوه نزول اسماء و ارتباط آن با سایر مؤلفه -
 معانی اسماء و ارتباط آنها را با هم درک كنیم. -
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كتاب حاضر درصدد است مطالبی را در رابطه با تدبر در اسماء بیان كند. این مطالب در هشت 
 فصل تنظیم شده است: 

ای به خاستگاه اسم كه نیاز مخلوق و رفع نیاز اوست اشاره دارد و اسم را واسطهاول فصل 
 كند.معرفی می «هست»و  «وجود»برای ارتباط انسان با 

به شرح معنای رحمانیت پرداخته، لوازم و آثار گسترش وجود را در هستی و در  فصل دوم
اوند مقامی است كه در آن وجود كند. رحمانیت خدحوزه فردی و اجتماعی انسان بررسی می

اند موجود شود و بر اثر آن موجودات با اقتضایی كه یافتهو هست به هستی افاضه می
 شود.  شوند. در این فصل به تدبر دو سوره سبأ و الرحمن توصیه میمی

آیه و فلق پرداخته و ضمن بررسی روابط این سه، به برخی به مقایسه معنای اسم،  فصل سوم
 كاركردهای هدایتی آنها اشاره دارد.از 

ها را از منظر قرآن های هست در هستی را مورد بررسی قرار داده، این جلوهجلوه فصل چهارم
كند. در این فصل ضمن بررسی سوره مباركه رعد به ابتدای دعای كمیل و و ادعیه بررسی می

ها و مراتب آن در همه دعای سحر اشاره شده و بر اساس این سه متن، گستردگی این جلوه
 شود. مخلوقات و به ویژه انسان بررسی می

به شرحی اجمالی از معانی اسماء الحسنی در قرآن پرداخته و به چگونگی بررسی  فصل پنجم
نماید. برای مطالعه هرچه بهتر اسماء در قرآن، در این موضوع اسماء در كتاب الهی اشاره می

مسبحات و فاطر پیشنهاد شده و نحوه بررسی اسماء در  های آل عمران،فصل تدبر در سوره
ها به طور اجمالی مطرح گردیده است. در پایان این فصل مطالبی مختصر در رابطه با این سوره

 بیت علیهم السالم آمده است.شیوه آموزش اسماء توسط اهل
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به  ضمن بررسی تجلی اسم نور در هستی و در ساحت فردی و اجتماعی انسان فصل ششم
مراتب اسماء در ساحت انسان اشاره دارد و در رابطه با ماندگاری در ظلمات و یا خروج از 

كند. در این فصل لبی را بیان میظلمات به سوی نور كه از غایات آفرینش انسان است، مطا
 تدبر در سوره انعام تأكید شده است.

دعا و سؤال را پرداخته است؛ و  ماء الهیمندی انسان از اسهای بهرهبه بررسی راه فصل هفتم
مندی از اسماء و موانع پیش روی كند، شرایط بهرهمندی معرفی میراه اصلی در این بهره

دهد. تدبر در سوره مباركه غافر از توفیقاتی است كه انسان در این زمینه را مورد بحث قرار می
 شود.با مطالعه این فصل برای خواننده حاصل می

مندی انسان از اسماء اختصاص دادیم. البته در همه فصول، ه نقش انبیا در بهرهرا ب فصل هشتم
این نقش به صورت برجسته مورد تأكید بوده است، اما در این فصل درباره ضرورت تشکیل 

ای بیان شده است. از مطالب ارزنده ءحکومت انبیا و وساطت آنها در هدایت و تجلی اسما
شود، مطالعه خطبه اول نهج البالغه است كه ن این فصل حاصل میجمله توفیقاتی كه با خواند

 به صورت مستقیم به موضوع مورد بحث اشاره دارد. 
كند، به بررسی غایت اسماء الهی اشاره كتاب كه در واقع مفهوم تدبر را كامل می فصل نهم

. صد فراز دعای پردازدداشته و در این زمینه به مطالعه و بررسی اجمالی دعای جوشن كبیر می
شریف جوشن، ما را به غایت اسماء نازل شده در ساحت هستی و انسان توسط انسان كامل 

رسم شده  این غایتمندی باشد دهندهتواند نشانیكه م دهد؛ برای هر فراز نموداریداللت می
 توان گفت كه الزم است برای هر فرازی كتابی مستقل نگاشته شود. است. به جرأت می
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پایان الزم به ذكر است كه حوزه مطالعه اسماء الحسنی همان حوزه مطالعه انسان كامل است در 
و هر گونه توفیق در مطالعه و كشف و انکشاف، به معنای قرب به خدا و شناخت بیشتر امام 

باشد. اهتمام به مطالعه این قبیل كتب انسان را به حضرات معصومین زمان علیه السالم می
 كند. م و اسرار درونی آنها بیشتر واقف میعلیهم السال

و هر گونه قوت در كتاب از سنده ینوهر گونه نقص در مطالب كتاب مربوط به بضاعت كم 
 باشد. بیت علیهم السالم میتوفیق ربّ و به مدد آیات و روایات اهل

 گاننویسند جمع یبرا ییهاكتاب نیچنترین و بهترین متاع نگاشتن امید به غفران الهی نزدیک
 آن است.

 

 نیاز و اسمفصل اول: 
 ان نزول اسماءیجر فصل دوم:

 ه، فلقیاسم، آفصل سوم: 
 در هستی« هست»ها و مراتب جلوهفصل چهارم: 

 اء الحسنیاسمفصل پنجم: 
 مراتب اسماء در ساحت انسانفصل ششم: 
 ان اسماءیمندی از جرهای بهرهراهفصل هفتم: 
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