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چکیده
موضوع اسم اعظم خداوند ،از دیرباز در شاخههای مختلف علوم اسالمی بویژه عرفان اسالمی مورد
توجه قرار گرفته است .نوشته حاضر با بهره گیری از قرآن ،روایات و میراث تفاسیر عرفانی قرآن کریم بر
آن است که بهرهمندان اسم اعظم خداوند و مهمترین ویژگی آنان را کشف و معرفیکند.
این پژوهش به روش کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع معتبر به این نتیجه رسیده؛ اسم اعظم
به گونه ای معلوم و قابل دستیابی است و به نظر میرسد اسمی است لفظی که هر کس بدان دست یابد
و با آن خدا را بخواند ،دعایش مستجاب میشود .خداوند این اسم را دراختیار بندگان خاص خود قرارمی
دهد از جمله؛ اهل بیت(علیهم السالم) ،حضرت آدم(ع) ،پیامبران(ع) ،آصف بن برخیا(ع) ،بلعم بن باعورا،
علمای راسخ و انسانهای پاک ،اما بهره مندی آنان از اسم اعظم متفاوت بوده ،از این روی سهم
پیامبرخاتم(ص) و اهل بیت(ع) از اسم اعظم بیش از دیگران بوده است و مهمترین ویژگی بهرهمندان
اسم اعظم ،انقطاع کامل آنان از غیر خداست.
کلیدواژه :اسم اعظم ،بهرهمندان اسم اعظم ،تفاسیر عرفانی
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مقدمه
جویندگان راه حقیقت از همان عصر رسالت تا کنون برای رسیدن به حقیقت ناب
اسمای حسنای الهی و بهره گیری از آثار بی شمار مترتب بر آن در زندگی خود تالش
و کوشش مستمر داشتهاند ،بدین گونه که از همان عصر رسالت از وجود مقدس پیامبر
اکرم(ص) و بعد از آن حضرت از ائمه اطهار(علیهم السالم) در مورد حقیقت اسمای الهی
بویژه از حقیقت بزرگترین و مؤثرترین اسم حق که در لسان روایات و ادعیه از آن به
اسم اعظم یاد شده است سؤال می کردند ،و آن وجودات مقدس در پاسخ به آنها ،عده
ای را که طاقت تحمل فهم حقیقت اسم اعظم را نداشتند از ورود به آن باز میداشتند،
ودر پاسخِ عده ای دیگر به معرفی آیاتی که میتوان از آنها به عنوان راههای رسیدن به
حقیقت اسم اعظم نام برد پرداخته اند ،و یا اذکاری را به آنان میآموختند .اما حقیقت
این است که هر کسی توانایی فراگیری اسم اعظم را ندارد ،از اینروی گفتهاند یکی از
مهمترین ویژگیهای بهرهمندان اسم اعظم ،انقطاع کامل از غیر خداست.
این پژوهش در صدد اثبات اسم اعظم الهی نیست ،زیرا آن مسأله خود حدیث
مفصلی دارد و در کتاب ها و رساله های متعدد اثبات شده است .بلکه با تکیه بر قرآن،
سنت و سیره معصومان(علیهم السالم) ،میراث تفاسیر عرفانی قرآن کریم و بهرهگیری از
منابع معتبر ،در صدد پرده برداری یا رمز گشایی از بهرهمندان اسم اعظم خداوند است،
امید آنکه مقبول افتد.
بیان مسأله
بنا بر آنچه از روایات استفاده میشود خداوند متعال اسم اعظم را به بعضی از
انبیاء و اولیاء اعطاء فرموده و در بین امتهای پیشین نیز این موضوع مطرح بوده
است ،همچنین این موضوع در آثارمتفکران اسالمی مانند عرفاء ،فالسفه و مفسران
مطرح شده است.
در چندین روایت به ما خبر داده شده که خداوند دارای نام بزرگی است که ازسایر
نامها متمایز است و هر شخص میتواند با توسل به آن ،حاجتش را طلب کند و هرگاه
بدان دعا شود ،مستجاب میشود و هرگاه بدان چیزی خواسته شود ،داده میشود؛ «
ظمِ الَّذِی إِذَا ُسئِلَ بِ ِه أَعْطَى
ل اللَّ َه بِاسْمِ ِه الْأَ ْع َ
ی (ص) َو الَّذِی نَ ْفسِی بِیَدِهِ َلقَ ْد سَأ َ
ل ال َّنبِ ُّ
فَقَا َ
وَ إِذَا دُ ِعیَ بِهِ أَجَابَ؛ قسم به خدایی که جانم به دست او است او خدا را به اسم اعظمش
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مي به آن دعا کنند
اسالاگر
کند و
مبانيمی
اساسعطا
بخوانند
ماهيت آن
درباره را به
اگر خدا
عرفان
انسان بر
کهاوشو
اسمیهای
همانديدگاه
خواندانتقادیِ
تحليلي
اجابت مینماید»(مجلسی،محمدباقر4121 ،ق  ،ج  92ص .)552-551
اگر 19چه آراء و نظرات گوناگونی درباره اسم اعظم بیان شده است ،اما قول مشهور
این است که اسم اعظم ،اسمی است لفظی ،از اسماء خداوند و هر کس بدان دست یابد
و با آن خدا را بخواند ،دعایش مستجاب میشود .ما در این پژوهش برآنیم که با تحقیق
در آیات ،روایات و تفاسیر عرفانی قرآن ،بهرهمندان اسم اعظم الهی و ویژگی های آنان
را شناسایی و معرفی کرده و مهمترین ویژگی بهرهمندان اسم اعظم خداوند را بیان
کنیم.
اهمیت و ضرورت
در اعتقادات دینی مسلمانان ،ایمان به خداوند متعال اساس همه اعتقادات است.
بر همین اساس ،بحث از شناخت حق تعالی از جایگاه ویژه و اهمیت واالیی برخوردار
است و از آنجا که شناخت ذات غیبی حق تعالی برای احدی از مشتاقان لقاء ،میسر
نیست و ذات مقدسش همواره در حجاب اسماء و صفات پنهان است و از طرفی اسماء
محل تجلّی این ذات اقدس است ،از این رو اهمیت پرداختن به بحث اسماء آشکار
میگردد .اسماء الهی ،عالیم و نشانههای حق تعالی است ،بی تردید ،شناخت اسماء ما
را به شناخت خداوند سبحان به مقداری که اسماء ،قابلیت نشان دادن او را دارند،
رهنمون میکند .از این رو بحث از اسماء الهی ،جایگاه واال و اهمیت ویژهای در خدا
شناسی دارد .با توجه به اینکه عقاید و باورهای هر فرد ،رفتارهایش را شکل میدهد،
بدیهی است که تقویت عقاید و باورهای الهی ،رفتارهای الهی گونه را ایجاب میکند و
پژوهش حاضر نیز در راستای تقویت همین باورها طرح میشود.
پیشینه پژوهش
خوشبختانه اولیای دین در گذشته وحال تالشهایی در باب شناخت اسماءاهلل و
بویژه اسم اعظم داشتهاند .در میراث تفا سیر عرفانی قرآن کریم از قرن سوم به بعد این
موضوع مطرح شده ،اما در خصوص بهرهمندان اسم اعظم پژوهشی مستقل صورت
نگرفته و بطور پراکنده اشاراتی گذرا به آن شده است ،از جمله آقای دکتر احمد عابدی
در کتاب دفتر عقل و قلب(قم :انتشارات زائر ،سال 4191شمسی  ،صفحه  )14و آقایان رضا
کهساری و رضا زارعی سمنگان در فصلنامه علمی پژوهشی کالم اسالمی(دوره  ،52شماره
 ،99تابستان  4192شمسی  ،صفحه  )19بصورت گذرا به چند مورد از حامالن اسم اعظم
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اشاره داشتهاند  ،اما آن اشارات گذرا نیاز مشتاقان ،عالقمندان ،محققان و دلباختگان به
کشف حقیقت اسم اعظم خداوند و مهمترین ویژگی بهرهمندان از آن را برآورده
نمی کند .از این روی توجه به این موضوع ضروری به نظر میرسد.
.1اطالحات و مفاهیم
 .1-1اسم در لغت
اسم در لغت از ریشه «سـ م ـ و» به معنای بلندی یـا از ریشـه «و ـ س ــ م» بـه
معنای عالمت است) فیومى ،احمد بن محمد 4141 ،ه .ق ،ص 592و فیروز آبادى ،محمد بن یعقوب،
 4142ه .ق ،ج 1ص 194و مرتضى زبیدى ،محمد بن محمـد 4141،ه .ق،ج  49ص  )216و نیـز مـی
تواند از ماده «سمه» اشتقاق یافته باشد و به معناى لفظى باشـد کـه بـر مسـمى داللـت
کند ،و «سمه» به معناى داغ و عالمتى است که بر گوسفندان مىزدند تا مشـخص شـود
کدامیك ازآنِ کدام شخص است (طباطبایى ،محمدحسین4131 ،ش،ج  4ص .)53
 .1-2اسم در عرف
اسم در عرف به معنای « ،لفظ دال برمسمی» است (.همان  ،ص)59

 .1-3اسم در اصطالح عرفان
در اصطالح عرفان« ،ذات الهی همراه با صفتی معیّن و به اعتبـار یکـی از تجلّیـاتش
در مقام واحدیّت ،اسم نامیده میشود و اسمهای لفظی ،اسـمِ اسـم اسـت»(قیصـری ،داود،
4132ش ،ص .)11

 .1-4اعظم
اعظم صیغه تفضیل بر وزن أفْعَل ،به معنی بزرگترین و بی مانندترین (فیـروز آبـادى،

محمــد بــن یعقــوب 4142 ،ه .ق ،ج 1ص )119وبرخــی گفتــهانــد بــه معنــی بــزرگ و عظــیم
است(مرتضى زبیدى ،محمد بن محمد 4141،ه .ق ،ج43ص.)199
 .2اسم اعظم
اگر اسم را بـه معنـاى عالمـت و نشـانه در نظـر بگیـریم ،اسـماى حـق ،عالمتهـا و
نشانههاى وجود حقتعالى هستند و همة موجودات نشانهاى از حق را دارا بوده و صـفتى
یا صفاتى از حق را نشان مىدهند و همـه اسـماى خداوندنـد کـه برخـى برتـر و برخـى
پایینترند .بنابراین هر یك از اسماى الهى اسم اعظم است اما در مقام سنجش اسـماء بـا
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همچنین الفاظى که با آن به صفتى از حق اشاره مىشود مانند «علیم»و «قادر» که بیان
19و قدرت حق است در حقیقت اسمِ اسم است .و اسـم حـق همـان حقیقـت و
کنندة علم
موجودى است که این صفت را داراست و این لفظها آن را حکایت مىکنند (ر.ک .خمینـى،
روحاهلل4194 ،ش ،ص .)426

درمیان مردم شایع شده که اسم اعظم لفظی است از اسمای خداوند سبحان که اگر
خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب میشود و درهیچ مقصدی از تأثیر باز نمیمانند .اما
دیدگاه مفسران ،اندیشمندان ،حکماء و عرفا براین موضوع گوناگون است ،از این روی به
دو دیدگاه مطرح شده در حقیقت اسم اعظم اشاره میکنیم.
دیدگاه اول  :اسم اعظم اسمی مشخص نیست.
به اعتقاد برخی اسم اعظم ،یکی از نامهای خداست که با برزبان آوردن آن ،خواسته
گوینده برآورده میشود .این اسم را کسی نمیداند و در میان اسمای حسنای الهی
نهفته است و معلوم نیست کدام یك از آنهاست .پنهان بودن اسم اعظم تنها به سبب
بىتعیّن بودن آن است که باعث میشود احدی به آن دست نیابد ،مگر درصورت فناء ،و
ذ لِ َّلهِ»(حج( )26/ر.ک .شیروانى،على،
ك یَوْمَئِ ٍ
درآن صورت ،دیگر نشانى از مخلوق نیست« :الْمُ ْل ُ
4199ش،ص.)39
دیدگاه دوم :اسم اعظم مشخص و معین است ،اما این گروه خود به دو دسته تقسیم
میشوند.
گروه نخست براین باورند که اسم اعظم معین و مشخص است ،اما نزد انسان معلوم
نیست .این گروه بر این باورند که این اسم مانند شب قدر از مبهمات است و کسی به آن
آگاهی ندارد ،وخداوند به هرکس که شایستگیاش را داشته باشد الهام میکند(ر.ک به
قشیری،ابوالقاسم عبد الکریم4155 ،ه ق ،ص .)16استدالل گروه نخست بر دیدگاه خود مبنی
بر مخفی ماندن اسم اعظم برای آن است که ،مردم بر همه اذکار خداوند سبحان
مواظبت کنند ،به امید آنکه اسم اعظم بر زبانشان جاری شود(همان ،ص،)13
گروه دوم براین باورند که اسم اعظم به گونه ای معلوم است ،اما در تعیین مصداق
آن آراى گوناگونى گفته شده ،برخی از این گروه تصور میکنند اسم اعظم الهی ،از سنخ
الفاظ است و مصادیقی از جمله :اهلل ،هو ،الْحَیُّ الْقَیُّومُ ،ذوالجالل واالکرام ،حروف مقطعه،
روح القدس ،بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ،ربّ و  ...را ذکر کردهاند ،اما برخی دیگر اسم
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اعظم را اسم عینی دانستهاند نه کتابتی و لفظی ،و مصادیقی از جمله :انسان ،انسان
کامل ،پیامبر(ص) و اهل بیت(علیهم السالم)را برای آن اسم ذکر کردهاند.
.3بهرهمندان اسم اعظم از نگاه قرآن ،روایات و تفاسیرعرفانی
مهمترین منبع برای پی بردن به بهرهمندان اسم اعظم ،قرآن کریم و روایات اهل
بیت(علیهم السالم) است و از دیگر منابع قابل توجه و معتبر که باید به آن مراجعه شود،
تفاسیر عرفانی قرآن کریم است .از این روی با بررسی از منابع ذکر شده ،به اختصار ،از
بهرهمندان اسم اعظم رمزگشایی و پرده برداری میشود.
 .1-3اهل بیت پیامبر(علیهم السالم)

ن عِ ْندَهُ
در آیه 11سوره الرعد از کسى یاد شده که همه علم کتاب نزد اوستَ « :و مَ ْ
عِلْمُ ا ْلکِتابِ»(الرعد )11/براساس روایات ،مقصود این آیه امیرمؤمنان(ع)و پس از او دیگر
اهل بیت(علیهم السالم)هستند(ر.ک .العروسى الحویزى ،عبد على بن جمعة4142 ،هق ،ج 5ص.)251
همین مضمون نیز در کتاب «تفسیر القرآن الکریم» ابوحمزه ثمالی آمده(ر.ک .ابوحمزه
ثمالى ،ثابت بن دینار4152 ،ق ،ص .)552از این روی گفتهاند،کسى که علم کتاب نزد او باشد،
اسم اعظم را نیز دارد؛ «عِ ْندَهُ عِلْ ٌم مِنَ ا ْلکِتابِ این علم کتاب اسم اللَّه االعظم
است»(میبدى ،احمد بن محمد4134 ،ش ،ج 3ص  ،)551روزبهان بقلی نیز این مطلب را تأیید
میکند(ر.ک .روزبهان بقلى ،روزبهان بن ابىنصر5229 ،م ،ج 1ص .)69
روایتی را شیخ حر عاملی در کتاب « اجلواهر اﻟﺴﻨﻴﺔ يف ا ألحاديث اﻟقدس ﻴﺔ » آورده که پیامبر
خاتم(ص) به دستور خداوند در پایان عمرشان ،اسم اعظم را به حضرت علی(ع) آموختند؛
و عن محمّد بن یحیى عن محمّد بن الحسین عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب
ی عن أبی جعفر علیه السالم قال :سمعته
عن محمّد بن الفضیل عن أبی حمزة الثمال ّ
یقول :لمّا أن قضى محمّد صلّى اللَّه علیه و آله نبوّته و استکمل أیّامه أوحى اللَّه إلیه أن
یا محمّد ،قد قضیت نبوّتك و استکملت أیّامك ،فاجعل العلم الذی عندک و اإلیمان و
االسم األکبر و میراث العلم و آثار علم النبوّة فی أهل بیتك عند علیّ بن أبی طالب ،فإنّی
لن أقطع العلم و اإلیمان و االسم األکبر و میراث العلم و آثار علم النبوّة من العقب من
ذرّیّتك ،کما لم أقطعها من ذرّیّات األنبیاء؛ و از محمد بن یحیى از محمد بن حسین از
احمد بن محمد از ابن محبوب از محمد بن فضیل از ابو حمزه ثمالى از ابو جعفر علیه
السالم نقل کرده که حضرت فرمود :وقتى مدت نبوت محمد صلّى اللَّه علیه و آله نزدیك
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محمد مدت نبوت تو
عرفاناى
مباني کرد:
اساسوحى
انسان بربه وى
ماهيتخداوند
رسید،
اوشوآخر
های به
عمرش
شد و
تحليليپایان
به
اسالمي
درباره
ديدگاه
انتقادیِ
تمام شده و عمرت هم به آخر رسیده .پس آن علمى را که در نزد تو است و نیز ایمان و
اسم اعظم12و میراث علم و آثار علم نبوت را در میان اهل بیتت به على بن ابى طالب
تسلیم کن.چون من هرگز علم و ایمان و اسم اعظم و میراث علم و آثار علم نبوت را از
ذریه تو قطع نمى کنم ،همان طورى که از ذریه پیامبران گذشته قطع نشد (شیخ حر
عاملى ،محمد بن حسن4192 ،ش ،ص.)152

امیر المؤمنین(ع) به سلمان و جندب فرمود؛ خداوند به ما چیزىرا که جلیلتر و عظیمتر و
باالتر و بزرگتر از همه است عطاء فرمود ،آن دو گفتند یا امیر المؤمنین آن که اعظم از همه آنان
است و به شما عطا شده چیست؟ حضرت فرمود؛ به ما علم اسم اعظم عطاء شده ،آنچنان که
اگر بخواهیم آسمانها و زمین ،بهشت و جهنّم را خرق مىکنیم و بوسیله آن به آسمان باال
مىرویم و فرود مىآئیم ،همه چیز حتّى آسمانها ،زمین ،آفتاب ،ماه ،ستارگان ،کوهها ،درختان،
جنبندگان ،بهشت و جهنّم ما را اطاعت میکنند(ر.ک .میرجهانى طباطبایى ،محمدحسن،

4199ه.ق ص.)412-415
 .3-2حضرت آدم (ع)
در تفسیر آیه شریفه« َو عَ َّلمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها»(بقره )14/میتوان گفت که خداوند
همه اسماى الهى را بهآدم(ع)آموخت و او مظهر اسم اعظم خدا بود(ر.ک .قشیرى ،عبدالکریم
بن هوازن5222 ،م ،ج 4ص .)36ابن عربی نیز باور بر همین مضمون دارد(ر.ک.ابنعربى ،محیی
الدین محمد بن على4142 ،ه.ق ،ج 4ص429و.)442
در تفسیر«عرائس البیان فی حقائق القرآن» ذیل آیه مذکور چنین آمده است« :و
قال الجریری :علّمه اسما من أسمائه المخزونة ،فعلّم به جمیع و األسامی؛ جریری گفت:
یکی از اسامی پنهان خدا را به او آموخت و به وسیله آن همه اسمها را یاد داد»(روزبهان
بقلى ،روزبهان بن ابىنصر5229 ،م ،ج 4ص  .)15در کتاب «الفواتح اإللهیه و المفاتح الغیبیه»
نیز تأکید دارد که خداوند همه اسامی را برای حضرت آدم ذکر کرد(ر.ک .شیخ علوان،
نعمهاهلل بن محمود4999 ،م ،ج 4ص  .)53صدرالدین شیرازی در کتاب«تفسیرالقرآن الکریم»
نیز تأکید بر تعلیم همه اسامی خداوند به حضرت آدم دارد(ر.ک .صدرالدین شیرازى ،محمد
بن ابراهیم4164 ،ش  ،ج 1ص)24

از این روی میتوان اینچنین نتیجه گرفت؛ از آنجایی که خداوند همه اسماءاهلل را به
حضرت آدم(ع) آموخت و اسم اعظم نیز از اسماءاهلل یا بهتر بگوییم بزرگترین نام
خداست ،پس حضرت آدم(ع) اسم اعظم را میدانستهاند.
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 .3-3حضرت عیسى (ع)
حضرت عیسی(ع) توانایی زنده کردن مردگان و شفای کور مادرزاد و شخص مبتال
به پیسی را داشت ،درآیه  91سوره آل عمران اینچنین آمده:
ن
«وَ رَسُوالً إِلى بَنی إِسْرائیلَ أَنِّی قَ ْد جِئْ ُتکُ ْم بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکُ ْم أَنِّی أَخْلُقُ لَکُ ْم مِنَ الطِّی ِ
ن
طیْرِ فَأَنْ ُفخُ فی ِه َفیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَ ْکمَهَ َو الْأَبْرَصَ وَ أُحْیِ الْمَوْتى بِإِذْ ِ
کَهَیْئَ ِة ال َّ
اللَّهِ وَ أُنَبِّئُکُمْ بِما تَأْکُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فی ذ ِلكَ لَآیَةً َلکُمْ إِنْ ُکنْ ُت ْم
مُؤْمِنین»(آل عمران)19/؛ و [او را به عنوان ] پیامبرى به سوى بنى اسرائیل [مىفرستد،
که او به آنان مىگوید]« :در حقیقت ،من از جانب پروردگارتان برایتان معجزهاى
آوردهام :من از گِل براى شما [چیزى] به شکل پرنده مىسازم ،آن گاه در آن مىدمم،
پس به اذن خدا پرندهاى مى شود؛ و به اذن خدا ،نابیناى مادرزاد و پیس را بهبود
مىبخشم؛ و مردگان را زنده مىگردانم؛ و شما را از آنچه مىخورید و در خانههایتان
ذخیره مىکنید ،خبر مىدهم؛ مسلم ًا در این [معجزات] ،براى شما -اگر مؤمن باشید-
عبرت است(فوالدوند ،محمدمهدى4149 ،ه.ق ،ص.)26
در همین راستا نیز در سوره مائده آمده:
ل اللَّهُ یا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتی عَلَ ْیكَ وَ عَلى وا ِلدَتِكَ إِذْ أَیَّدْ ُتكَ بِرُوحِ
« إِذْ قا َ
حکْمَ َة وَ التَّوْراةَ َو ا ْلإِنْجیلَ َو
ب وَ الْ ِ
ك ا ْلکِتا َ
ال َو إِذْ عَلَّمْ ُت َ
س تُکَ ِّل ُم النَّاسَ فِی الْمَ ْهدِ َو کَهْ ً
الْقُدُ ِ
ن کَ َهیْئَةِ الطَّ ْیرِ بِإِذْنی فَ َتنْ ُفخُ فیها َفتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنی وَ تُبْرِئُ الْأَ ْکمَهَ َو
إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّی ِ
ت
ك إِذْ ِجئْتَ ُهمْ بِالْبَیِّنا ِ
ل عَ ْن َ
الْأَبْرَصَ بِإِذْنی وَ إِ ْذ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنی وَ إِ ْذ َک َففْتُ بَنی إِسْرائی َ
فَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا ِمنْهُ ْم إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبینٌ »( مائده)442 /؛ [یاد کن] هنگامى را که
خدا فرمود « :اى عیسى پسر مریم ،نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور ،آن گاه که
تو را به روح القدس تأیید کردم که در گهواره [به اعجاز] و در میانسالى [به وحى] با
مردم سخن گفتى؛ و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم؛ و آن
گاه که به اذن من ،از گِل[ ،چیزى] به شکل پرنده مىساختى ،پس در آن مىدمیدى ،و
به اذن من پرندهاى مى شد ،و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا مىدادى؛ و آن گاه
که مردگان را به اذن من [زنده از قبر] بیرون مىآوردى؛ و آن گاه که [آسیب] بنى
اسرائیل را -هنگامى که براى آنان حجّتهاى آشکار آورده بودى -از تو باز داشتم .پس
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جز افسونى آشکار
چیزى]
این [ها
اوشو شده
هایکافر
ديدگاهکه
انتقادازیِ آنان
کسانى
اسالمي
مباني عرفان
گفتند:اساس
بودند انسان بر
درباره ماهيت
تحليلي
نیست(فوالدوند ،محمدمهدى4149 ،ه.ق ،ص.)456
12از مفسران با تکیه بر روایات بیان میدارند که حضرت موسی(ع) با توسل به
برخی
اسم اعظم «یاحی یا قیوم» میتوانسته مردگان را زنده کند«:کلبى گفت :دعاء عیسى که
ى یا قیوم!»(میبدى ،احمد بن محمد4134 ،ش ،ج 5
بهآن مرده زندهکردى این بود که« :یا ح ّ
ص  ،)451در«تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان» نیز همین مضمون آمده است(ر.ک.
نظام االعرج ،حسن بن محمد 4146 ،ه.ق ،ج  5ص .)466
در کتب روایی نیز ،روایاتی نقل شده که حضرت عیسى(ع)به سبب برخوردارى از
اسم اعظم مىتوانست این اعمال را انجام دهد:
حمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْ ِد ال َّلهِ الْبَرْ ِقیِّ یَ ْرفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْ ِد ال َّلهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّ َه عَزَّ َو
أَحْمَدُ بْنُ مُ َ
جَلَّ جَعَلَ ا سْمَهُ الْأَ ْعظَمَ عَلَى ثَلَا َثةٍ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً فَأَعْطَى آدَ َم مِ ْنهَا خَ ْمسَةً وَ ِعشْرِینَ حَرْف ًا
وَ أَعْطَى نُوحاً مِنْهَا خَ ْمسَةً وَ ِعشْرِینَ حَرْفاً وَ أَ ْعطَى مِنْهَا إِبْرَاهِیمَ َثمَانِیَةَ أَحْرُفٍ وَ أَعْطَى
مُوسَى مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ وَ أَعْطَى عِیسَى مِ ْنهَا حَرْفَیْنِ وَ کَانَ ُیحْیِی بِهِمَا الْمَوْتَى وَ ُیبْرِئُ
ن حَرْف ًا وَ احْتَجَبَ حَرْفاً لِئَلَّا یُ ْعلَ َم مَا
ن َو سَبْعِی َ
بِهِمَا الْأَکْمَ َه َو الْأَبْرَصَ َو أَعْطَى مُحَمَّد ًا اثْنَیْ ِ
ل اسم اعظم خود را بر هفتاد و سه
س ا ْلعِبَادِ؛ خداوند ع ّز و ج ّ
فِی نَ ْفسِ ِه وَ یَعْ َل َم مَا فِی نَ ْف ِ
حرف نهاد؛ از آن شمار ،بیست و پنج حرف به آدم داد و بیست و پنج حرف به نوح و
هشت حرف به ابراهیم و چهار حرف به موسى و دو حرف به عیسى که به کمك آن دو،
مردگان را زنده مى کرد و کوران مادر زاد و مبتالیان به پیسى را شفا مى بخشید و
هفتاد و دو حرف به محمّد داد و یك حرف را دریغ داشت ،تا از آنچه در ذات اوست بر
کسى معلوم نشود ،در حالى که او از آنچه درون بندگان مى گذرد آگاه است(مجلسى،
محمد باقر بن محمد تقى4121 ،ه.ق ،ج 1ص.)544
در کتاب «الکافی» کلینی نیز روایتی با همین مضمون آمده است(ر.ک .کلینـى ،محمـد بـن
یعقوب 4123 ،ه ق ،ج 4ص.)512

 .3-4پیامبران
در روایات به دیگر پیامبران نیز اشاره شده که اسم اعظم را مىدانستند مانند :نوح،
ابراهیم ،موسى ،یعقوب ،خضر و یوشع بن نون (ر.ک .مرکز فرهنگ و معارف قرآن4195 ،ه.ش،
ج 1ص.)563-569
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مرحوم کلینی در کتاب«الکافی» روایتی را از امام صادق(ع) آوردهاند که حضرت
عیسی(ع) ،حضرت موسی(ع) ،حضرت آدم (ع) ،حضرت نوح(ع) و حضرت پیامبر
خاتم(ص) بهرهمند از اسم اعظم بودهاند:
ی حَرْفَ ْینِ کَانَ یَ ْعمَلُ بِهِمَا َو
ط َ
امام صادق (ع) فرموده  :إِنَّ عِیسَى ابْنَ مَرْیَ َم ع أُعْ ِ
ح خَ ْمسَةَ عَشَ َر حَرْف ًا َو
طیَ نُو ٌ
ف وَ أُ ْع ِ
طیَ إِبْرَاهِی ُم ثَمَانِیَةَ أَحْرُ ٍ
ی مُوسَى أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ َو أُعْ ِ
أُعْطِ َ
حمَّدٍ ص -وَ إِنَّ اسْ َم
أُعْطِیَ آدَمُ َخمْسَةً وَ عِشْرِینَ حَرْفاً وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى َجمَعَ َذ ِلكَ کُ َّلهُ لِمُ َ
ب عَنْ ُه
ن حَرْف ًا َو حُجِ َ
حمَّ ٌد ص -اثْ َنیْنِ َو َسبْعِی َ
ی مُ َ
اللَّهِ الْأَ ْعظَ َم ثَلَاثَةٌ َو َسبْعُونَ حَرْفاً أُ ْعطِ َ
حَرْفٌ وَاحِدٌ؛ به عیسى بن مریم دو حرف داده شد که با آنها کار مىکرد و به موسى چهار
حرف و به ابراهیم هشت حرف و بهنوح پانزده حرف و به آدم بیست و پنج حرف داده
شد و خدای تعالى تمام این حروف را براى محمد (ص) جمع فرمود ،همانا اسم اعظم
خدا هفتاد و سه حرفاست و هفتاد و دو حرف آن به محمد(ص)داده شد و یك حرف از
او پنهان شد(کلینى ،محمد بن یعقوب4123 ،ه ق ،ج 4ص.)512
عالمه مالمحمدباقرمجلسی نیز مضمون روایت ذکر شده باال را آورده(ر.ک .مجلسى،
محمد باقر بن محمد تقى4121 ،ه.ق ،ج 92ص ،)556و در ادامه روایتی را آورده که به صراحت
بیان میدارد خداوند سبحان ،حضرت یعقوب(ع) را از اسم اعظم الهی بهرهمند ساخته
بود:
ن رَبَّ ُه تَعَالَى أَنْ ُیسَلِّ َم عَلَى
ك ا ْلمَوْتِ ا ْستَأْذَ َ
حیَى بْنِ ُمسْلِمٍ بَ َلغَهُ أَنَّ مَ َل َ
بِإِسْنَادِ ِه إِلَى یَ ْ
ل لَا
ح یُوسُفَ قَا َ
ل َقبَضْتَ رُو َ
ل لَ ُه بِالَّذِی خَ َل َقكَ هَ ْ
ن لَ ُه فَأَتَا ُه َفسَلَّ َم عَلَیْهِ فَقَا َ
یَعْقُوبَ ع -فَأَذِ َ
ل اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاکَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْ یَا ذَا ا ْلمَعْرُوفِ الَّذِی
قَالَ أَ لَا أُعَلِّ ُم كَ کَلِمَاتٍ لَا تَسْأَ ُ
طعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصِی ِه غَیْ ُرهُ قَالَ َفمَا طَلَعَ ا ْلفَجْرُ َحتَّى أُتِیَ بِ َقمِیصِ یُوسُفَ ع؛ ملك
لَا َینْقَ ِ
الموت از خداوند اجازه خواست تا به دیدار یعقوب(ع) رود ،به او اجازه داده شد ،موقعی
نزد یعقوب(ع) رفت ،یعقوب به ملك الموت گفت :به آن خدایی که تو را آفرید آیا جان
یوسف را قبض کردی؟ ملك الموت گفت :نه .پس به یعقوب(ع) گفت :می خواهی به تو
کلماتی را بیاموزم که به برکت آن هرآنچه از خدا بخواهی اجابت کند ،یعقوب(ع)گفت:
ف الَّذِی لَا یَ ْنقَطِعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصِیهِ غَیْرُهُ» پس یعقوب آن
بلی .گفت بگو «:یَا ذَا الْمَعْرُو ِ
کلمات را گفت ،چون فجر پدیدار شد پیراهن یوسف به او رسید(همان).
شیخ حر عاملی روایتی را با این مضمون نقل کرده که وقتى مدت نبوت حضرت
آدم(ع) خاتمه یافت و روزىاش قطع شد ،خداوند به وى وحى فرمود که نبوت تو پایان
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مي از علم و ایمان و
اسالکه
عرفانآنچه
مبانيکن
اساس نگاه
یافته ،پس
پایان
زمین
روى
ديدگاههم
روزى ات
یافته و
انسان بر
ماهيت
درباره
هایدراوشو
انتقادیِ
تحليلي
میراث نبوت و آثار علم و اسم اعظم که در نزد تو هست ،همه را به فرزندت هبة اللَّه
تسلیم کن ،چون من زمین را بدون علم نمىگذارم ،زیرا بواسطه علم ،طاعت و
(شیث) 11
دین من شناخته مى شود و هر کس به دین من اطاعت کند نجات مىیابد(ر.ک .شیخ حر
عاملى ،محمد بن حسن4192 ،ش ،ص.)59

 .3-5آصف بن برخیا(ع)
ك
ل أَنْ یَرْتَ َّد إِلَ ْی َ
ك بِهِ قَبْ َ
ن ا ْلکِتابِ أَنَا آتِی َ
ل الَّذِی عِنْدَ ُه عِلْ ٌم مِ َ
در تفسیر آیه شریفه«قا َ
طَرْفُكَ»(نمل )12 /آمده ،به آصف بن برخیا یك حرف از اسم اعظم داده شده بود که با
آن یك حرف توانست کمتر از چشم برهم زدنى ،تخت ملکه یمن را از یمن به شام ،نزد
سلیمان (ع) آورد(ر.ک .طبرسی ،فضل بن حسن4122( ،ه.ق) ،ج 1ص.)556
ابن عربی نیز براین باور بوده است که آصف بن برخیا اسم اعظم خدا را میدانسته
ل الَّذِی عِ ْندَهُ عِلْ ٌم ِمنَ ا ْلکِتابِ ،و هو آصف بن برخیا ،و کان یعلم االسم
است « :قا َ
األعظم»(ابنعربى ،محیی الدین محمد بن على4142 ،ه.ق ،ج 1ص  .)591حقی بروسوی نیز بر
این باور بوده که آصف بن برخیا ،اسم اعظم خداوند را میدانسته و مستجاب الدعوه بوده
است(ر.ک .حقى برسوى ،اسماعیل بن مصطفى ،بی تا ،ج 6ص  ،)119در کتاب«بحر المدید فی
تفسیر القرآن المجید» نیز به صراحت بر این مطلب تأکید دارد که آصف بن برخیا بهره-
مند از اسم اعظم خداوند بوده است« :قیل هو :آصف بن برخیا -وزیر سلیمان علیه
السّالم ،کان عنده اسم اللّه األعظم ،الذی إذا سئل به أجاب»(ابنعجیبه ،احمد 4149 ،ه.ق ،ج
 1ص .)493
 .3-6بلعم بن باعورا
در قرآن ،داستان شخصى بیان شده که خداوند آیات خویش را به او داد ،ولى وى
خود را از آنها تهى ساخت.
«وَاتْل عَلَیْهِم نَبَأَ ا َّلذِی آتَیْنَاه آیَاتِنَا فَانْسَلَخ مِنْهَا فَأَتْبَعَه الشَّیْطَان َفکَان مِن الْغَاوِینَ »
(األعراف.)432/

« و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن
عارى گشت؛ آن گاه شیطان ،او را دنبال کرد و از گمراهان شد»(فوالدوند ،محمدمهدى،
4149ه.ق ،ص.)431

طبق برخى روایات این شخص ،بلعم باعورا مردى از بنىاسرائیل بود که اسم اعظم
به او عطاء شده بود و هرگاه با آن دعا مىکرد دعایش مستجاب مىشد ،ولى بر اثر
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پیروى از فرعون و دشمنى با حضرت موسى(ع) اسم اعظم را از دست داد .على بن
ابراهیم قمى در « تفسیر القمی » در ذیل آیه  432سوره «األعراف» روایتی را از امام
علی بن موسی الرضا(ع) در تأیید همین موضوع نقل کردهاند:
پدرم از حسین بن خالد از ابى الحسن امام رضا(ع) برایم نقل کرد که آن حضرت
فرمود :بلعم باعورا داراى اسم اعظم بود ،و با اسم اعظم دعا مى کرد و خداوند دعایش را
اجابت مى کرد ،در آخر به طرف فرعون میل کرد ،و از درباریان او شد ،این بود تا آن-
روزى که فرعون براى دستگیر کردن موسى و یارانش در طلب ایشان مىگشت ،عبورش
به بلعم افتاد ،گفت :از خدا بخواه موسى و اصحابش را به دام ما بیندازد ،بلعم بر االغ
خود سوار شد تا او نیز به جستجوى موسى برود االغش از راه رفتن امتناع کرد ،بلعم
شروع کرد به زدن آن حیوان ،خداوند قفل از زبان االغ برداشت و به زبان آمد و گفت:
واى بر تو براى چه مرا مى زنى؟ آیا مى خواهى با تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمى
با ایمان نفرین کنى؟ بلعم این را که شنید آنقدر آن حیوان را زد تا کشت ،و همانجا اسم
ن
شیْطا ُ
اعظم از زبانش برداشته شد ،و قرآن درباره اش فرموده « :فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَ ُه ال َّ
ن »( قمى ،على بن ابراهیم4161،ه ش ،ج 4ص.)519
ن الْغاوِی َ
فَکانَ مِ َ
همین روایت نیز در کتاب«بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار» آمده(ر.ک.
مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى4121 ،ه.ق ،ج 41ص ،)133مطلبی قریب به این مضمون نیز
در کتاب« تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان»آمده است(ر.ک .نظام االعرج ،حسن بن
محمد 4146 ،ه.ق ،ج  1ص .)112

در تأیید این موضوع ،درکتاب تفسیر«رمحﺔ من اﻟرمحن ىف تفﺴري و اشارات اﻟقرآن» نیز چنین
آمده:
فدل على أن اآلیات کانت على بلعام ابن باعورا فی الظاهر کالثوب ،فإنه أعطی
الحروف ،فکان یفعل بالخاصیة ال بالصدق ،فعمل بها فی غیر طاعة اللّه فأشقاه اللّه ،و لو
کان فی باطنه لمنعه الحیاء و المقام من الدعاء على نبی من األنبیاء ،و أجیب لخاص
االسم ،و عوقب و جعل مثل الکلب ،و نسی حروف ذلك االسم؛ پس چنین استدالل می-
شود که آیات بر بلم باعورا در ظاهر مانند لباس بود پس به او حروف را عطاکرده ،او با
خاصیت و ویژگی کار میکرد نه با صدق ،لذا به وسیله خاصیت در غیر طاعت خدا عمل
کرد و خدا نیز اورا بدبخت کرد ،و اگر در باطنش بود ،شرم و حیا و مقام و موقعیت او را
از نفرین بر پیامبر و پیامبران خدا باز میداشت ،و به اسم خاص پاسخ داده شده و
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فراموش کرد(ابنعربى،
اسم را
اساسروف
انسانشدبر و ح
گردانیده
ديدگاهو به
داده شد
مجازات
اسالمي
آنعرفان
مباني
سگ ماهيت
ماننددرباره
های اوشو
انتقادیِ
تحليلي
محیی الدین محمد بن على4142 ،ه.ق ،ج  5ص .)494

صدرالدین قونیوی این مضمون را در«اعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن» آورده(ر.ک.
99
صدرالدین قونیوى ،محمد بن اسحاق 4194 ،ه.ش ،ص .)419علی بن احمد مهائمی نیز همین

مضمون را با اندکی تغییر آورده اند(ر.ک .مهائمى ،على بن احمد 4121 ،ه.ق ،ج  4ص  .)531ابن
عجیبه نیز در کتاب«البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید» بلعم بن باعورا را بهرهمند
از اسم اعظم دانستهاند(ر.ک .ابنعجیبه ،احمد 4149 ،ه.ق ،ج  5ص  .)594سلطان علی شاه نیز
در کتاب«بﻴان اﻟﺴعادة يف مقامات اﻟعبادة» روایت معروف امام رضا(ع) را آورده و به صراحت بیان
کردهاند که بلعم باعورا اسم اعظم خداوند را میدانستهاند(ر.ک .سلطان علىشاه ،سلطان محمد
بن حیدر 4135 ،ه.ش ،ج  2ص .)139
 .3-7علمای راسخ
علم به حقیقت اسم اعظم خداوند در اختیار اولیاء و علمای راسخ است و از سایر
انسانها پنهان مانده ،اگر اشاراتی به حروف یا کلمات اسم اعظم در کتب عرفانی شده ،یا
برگرفته از سنت اهل بیت(علیهم السالم) یا نتیجه عبادت ،ریاضت و کشف و شهود اولیاء
و علمای راسخ است ،آن هنگام که دل از غیر خدا بریده و خانه دل را برای خدا خالص
گردانیدهاند(ر.ک .خمینى ،روحاهلل4194 ،ش ،ص.)96
 .3-8انسانهای پاک
در قدیمی ترین تفسیر عرفانی موجود ،یعنی«تفسیر التستری» به صراحت آمده که
فقط پاکان به درک اسم اعظم میرسند:
« اللّه :هو االسم األعظم الذی حوى األسماء کلها ،و بین األلف و الالم منه حرف
مکنى غیب من غیب إلى غیب ،و سر من سر إلى سر ،و حقیقة من حقیقة إلى حقیقة .ال
ینال فهمه إلّا الطاهر من األدناس ،اآلخذ من الحالل قواما ضرورة اإلیمان؛ اللّه ،اسم اعظم
الهی است که همه اسماء و صفات را در بردارد؛ میان الف و الم آن ،حرفی نهفته است
که غیبی از غیب است و به سوی غیب متوجه است و سرّی از س ّر است و رو به سوی
سرّ دارد و حقیقتی از حقیقت است و به حقیقت نظر دارد .کسی جز آن که از آلودگیها
پاک است و از حالل به اندازه نیاز توشه برگرفته است ،آن را درک نمیکند»(تسترى،
سهل بن عبداهلل4151 ،ه.ق ،ص.)55
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محی الدین ابن عربی بر این باور است که اسم اعظم جز در قلب ظاهر نمیشود و
آن اسم ،تجلی ذات با همه صفات است یا اسم ویژه ای برای هر یك از آن صفات ،یعنی
هر کمال شایستهای ،استعداد رسیدن به آن اسم را دارد(ر.ک .ابنعربى ،محیی الدین محمد
بن على4155 ،ه.ق ،ج 4ص.)22

باور صدرالمتألهین نیز بر ای ن است که هرکس خانه قلب خود را فقط برای
وحدانیت خدا خالی کند ،به هر اسمی که اذن داده شد ،همان اسم ،اسم اعظم خواهد
بود:
و اعلم أنّ االسم األعظم ،الذی روی أنّه مخفیّ ،خفائه ألجل أنّ لکلّ سائل لیس له
لسان حال؛ فإنّه إنکان له لسان حال ،فکلّ اسم دعا به ربّه یکون االسم األعظم؛ [و لذلك
لمّا سئل أبو یزیدعن االسم األعظم] فقال« :لیس له حدّ محدود؛ و لکن فرّغ بیت قلبك
ل اسم هو االسم األعظم؛ و بدان که اسم اعظم که چنین روایت شده
لوحدانیّته ،فإذن ک ّ
که مخفی می باشد ،مخفی بودنش به این خاطر است که هر سؤال کننده یا خواهندهای
زبان حال ندارد ،پس اگر زبان حال داشته باشد ،هر اسمی که با آن پروردگارش را فرا
بخواند اسم اعظم است[بدین خاطر وقتی از ابوزید درمورد اسم اعظم سؤال شد] گفت:
تعریف محدود ومشخصی ندارد ،اما خانه دلت را برای یگانگی او خالی کن که در این
صورت هر اسمی اسم اعظم است»(صدرالدین شیرازى ،محمد بن ابراهیم4139 ،ش ،ص.)15
 .3-9انسانهای گرفتار
هر کدام از اسماءاهلل که در وقت درماندگی ،خداوند را با آن نام بخوانند ،همان اسم،
اسم اعظم خواهد بود .در تفسیر ابوالفتوح رازی ،روایتی از امام صادق(ع) بیان شده که
این نظریه را تأیید میکند:
«مردى به نزدیك صادق(ع) آمد گفت :یا بن رسول اللّه! مرا خبر ده از نام مهترین
خدا ،و در پیش او حوضى آب بود ،و روزى سرد بود ،مرد را گفت :در این حوض رو و
غسل کن تا تو را خبر کنم .مرد در آب رفت و ساعتى بود ،چون خواست که به در آید
کسان خود را گفت رها مکنى( .یعنی امام اجازه خروجش از آب را نداد) مرد ساعتى
بود سردش شد ،گفت :یا ربّ اغثنی ،بار خدایا به فریاد من رس! (در حالتی که امیدش
از همه غیر خدا قطع شده بود) صادق(ع)گفت :این است که گفتى ،که بنده در وقت
درماندگى که خداى تعالى را به این نام بخواند ،خداى تعالى او را فریاد رسد(ابوالفتوح
رازى ،حسین بن على4129 ،ه.ق ،ج 4ص.)69
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نتیجه
گیری های اوشو درباره ماهيت انسان بر اساس مباني عرفان اسالمي
یِ ديدگاه
تحليلي انتقاد
دغدغه بشر برای دست یابی به اسم اعظم و بهره مند شدن از آثار آن ،ما را برآن
داشت که99بهره مندان از اسم اعظم را شناسایی و معرفی کرده و مهمترین ویژگی بهره-
مندان از آن را بیان کنیم ،بررسی آ یات ،روایات و تفاسیر عرفانی قرآن کریم نشان می
دهد که:
اوالً :اسم اعظم به گونه ای معلوم و قابل دستیابی است و به نظر میرسد اسمی
است لفظی که هر کس بدان دست یابد و با آن خدا را بخواند ،دعایش مستجاب می-
شود.
ثانیاً :هر انسانی توانایی فراگیری اسم اعظم را ندارد ،بلکه آن اسم در اختیار بندگان
خاص خدای متعال قرار دارد ،از جمله؛ اهل بیت(علیهم السالم) ،حضرت آدم(ع)،
پیامبران(ع) ،آصف بن برخیا(ع) ،بلعم بن باعورا ،علمای راسخ و انسانهای پاک.
ثالثاً :بهرهمندی بندگان خاص خداوند از اسم اعظم متفاوت بوده ،دراین میان سهم
پیامبرخاتم(ص) و اهل بیت(ع) از اسم اعظم بیش از دیگران بوده است.
رابعاً :نکته مهم و کلیدی این است که اسم اعظم ،لزوم ًا در اختیار معصومان(علیهم
السالم) نبوده ،بلکه انسان ها میتوانند با کسب کماالت و داشتن شایستگی و لیاقت ،از
آن اسم بهرهمند شوند.
خامساً :هر گاه انسا ن در وقت درماندگی ،خدای تعالی را به هر نامی بخواند ،همان
اسم ،اسم اعظم خواهد بود.
سادساً :مهمترین ویژگی بهرهمندان اسم اعظم خداوند ،انقطاع کامل آنان از غیر
خداست ،افراد شایسته که دل در گرو خدا دارند و دل آنها صرفاً متوجه خدا باشد و خانه
قلب خود را فقط برای وحدانیت خدا خالی کنند میتوانند به اسم اعظم خداوند دست
یابند.
با تمام این نکات به نظر میرسد ،اسم اعظم اینطور نیست که برای هر شخصی که
داننده آن است یکسان باشد و یا یکسان تجربه شود ،بلکه تنها توسط خداوند سبحان و
از طریق درونی یا بیرونی به فرد القاء میشود.
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