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 خدا اوصاف و نامها: صفات و اَسماء

 

 پس آن مفهوم كه است جهت اين به يا نامها، بر «اسم» واژه اطالق[ 81.]است ارتفاع و بلندى معناى به و «و ـم ـس» ريشه از اسم جمع اسماء

 معناىب از و كندمى پيدا معنا نامگذارى با لفظ كه جهت اين به يا رسد،مى ارتفاع و ظهور و بروز مرحله به پنهانى و خفا مرحله از نامگذارى، از

 [02.]شودمى شناخته و شده ياد مسمّا اسم، واسطه به نيز ;[81]يابدمى ارتفاع و علو آمده، در بودن

 عبارت و[ 08]واو از عوض آن همزه صورت اين در كه اندگرفته عالمتگذارى معناى به «م ـس ـو» مادّه از هبه وزن بر «سِمه» از را آن برخى

 زيرا دانست، وَسْم ريشه از را «اسم» تواننمى معتقدند برخى[ 00.]گردد متمايز چيزها ديگر از تا شود، داده قرار چيزى نشانه كه است لفظى از

 دليل بر افزون و دانسته «سُمُوّ» را اسم اصل نيز طبرسى[ 02.]است «سُمَىّ» آن مصغّر آنكه حال باشد، «وُسَيم» آن مصغّر بايد صورت اين در

 و «وَصْل: »مانند ;شودمى افزوده آن آخر به هاء بلكه آيد،نمى وصل همزه واو، حذف برابر در واوى مثال در كه است كرده استدالل چنين فوق

 [02.]شودمىآغاز وصل همزه با «اسم» كلمه كهدرحالى ،«عِدَه» و «وَعْد» ،«صِلَه»

 كلمه همان صفت كلمه[ 02.]آراست را آن يعنى ;كرد وصف را چيزى[ 02.]شودمى يافت شىء در كه است حالتى معناى به و صفت جمع صفات

 «صفت» و[كردن وصف] است مصدر «وصف: »اندگفته برخى. است شده افزوده آن آخر به عوض در[ هاء] تاء و حذف آن «واو» كه است وصف

 در كه است حالتى و معنا آن خود «صفت» از مقصود روازاين ،[02]است[ موصوف در موجود] زيبايى و زيور معناى به وصف، از برگرفته

 [01.]كندمى حكايت آن از... و «علم» ،«قدرت» مانند الفاظى و دارد وجود موصوف

 سوى از شده، ارائه آنها براى متعددى تعريفهاى سو، يك از تا شده موجب متفاوت ديدگاههاى از و گوناگون علوم در صفات و اسما كاربرد

 ديگرى بر صفت يا اسم از يكى برترى و خداوند ذات و اسما ميان رابطه دو، آن ميان نسبت صفت، با اسم تفاوت: چون مباحثى آن، كنار در ديگر

 .گردد مطرح

 «شَأن ىف هُوَ يَوم كُلَّ» مقتضاى به متعالى خداوند براى زيرا است، حيثيات و اعتبارات شئون، بعضى با ذات از عبارت عرفان اصطالح در اسم

 مفهومى صفت، و[ 01]شودمى حاصل صفتى يا اسم او براى آنها از يك هر حسب به كه است اىعينيه مراتب و ذاتيه شئون( 22،01/الرحمن)

 به و معين صفت با ذات ديگرى، تعريف در[ 22.]است بسيط و مركب نظير صفت و اسم جهت اين از است،[آن بر] عارض و[ ذات از] مجرد

 در تكثر و است مشترك اسما همه ميان در ذات زيرا گردد،مى اطالق اسم صفت خود به گاهى و[ 28]شودمى ناميده اسم خاص، تجلى اعتبار

 از خارجى حقايق و تعيّنات صفت، و اسم تعريف در گاهى[ 20.]است( الغيبمفاتيح) تعالى حق غيبيه مراتب اعتبار به صفات تكثر سبب به اسما

 خوانده «وصف» شود مالحظه تنها چنانچه حقايق و تعيّنات همين و شودمى ناميده «اسم» مطلق ذات با آنها ارتباط و آنها در ذات ظهور جهت

 خواه ;كندمى داللت دارد وجود ذات در كه معنايى بر صفت اينكه جز نيست، صفت و اسم ميان فرقى كه معتقدند نيز محققان برخى[ 22.]شودمى

 «ىّح» ولى ;است صفت دو «علم» و «حيات» پس كند،مى داللت وصف لحاظ با و صفت همراه به ذات بر اسم ولى ;آن غير يا باشد ذات عين

 از اىتجلى و مطلق وجود از اىجلوه اسما مانند نيز صفات و است اعتبارى تفاوتى صفات و اسما ميان تفاوت بنابراين، ،[22]اسم دو «عالم» و

 اسما آنان كه آيدمى دست به اندداشته ابراز صفات و اسما درباره گوناگون عبارتهاى با عارفان آنچه مجموع از[ 22.]خداست متناهى غير ذات

 حدوث» به روايى جوامع در و «اسماء خلق» به روايات برخى در آن از كه[ 22]دانندمى خويش ذاتى اطالق مقام از ذات تنزالت و تعيّنات را

 [22.]است شده تعبير ،«اسماء
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 چنانچه آيد، رد انسان تصور به است ممكن آنچه هر: اندگفته برخى ;است شده تبيين گوناگون صورتهايى به نيز متكلمان نگاه از صفات و اسما

 قرار ذات برابر در وصف تعريف اين در[ 21.]است وصف صورت اين غير در و ذات، باشد ممكن مستقل صورتبه و غير تصور بدون آن تصور

 ماهيت آن كه صورتى در است ماهيت اعتبار اسم: است آمده صفت و اسم براى ديگرى تعريف در. است نيامده ميان به اسم از سخنى و شده داده

 و لطوي رازق، خالق،: مانند ;شودمى ناميده وصف گردد موصوف معين صفتى به ماهيتى اگر امّا ;زمين و آسمان مانند ;گردد لحاظ[ تنهايىبه]

 اب بيانى چنين صفات، آنها مانند و مفعول اسم فاعل، اسم و باشد اسم جوامد همه كه است اين به سخن اين بازگشت چون البتّه[ 21.]قصير

 و ماس ميان فرق در بعضى روازاين او، صفات از نه ;است الهى اسماى از رازق آنان نظر در زيرا نيست، انطباق قابل متكلمان( جمهور) اصطالح

 از. 0. «انسان» و «رجل» ،«اللّه: »مانند ;كندمى داللت ذات صِرف بر. 8: داردكاربرد نوع چند كه است لفظى آن اسم كه باورند اين بر صفت

 تنها صفت امّا ;«خالق» و «رازق: »مانند ;كندمى داللت فعل مبدأ بر. 2. «قادر» و «عالم: »مانند ;كندمى حكايت است متصف وصفى به كه ذاتى

 هتج همين به خلقت، و رزق قدرت، علم،: مانند ;باشد بوده ذات بر عالمتى اينكه بدون كند،مى داللت مبدأ بر تنها يعنى ;دارد كاربرد يك

 را صفت ولى ;است «رحيم» يا «رحمان» يا «خالق» يا «عالم» خداوند: گفت و كرد حمل ذات بر را آن و داده قرار محمول را اسم توانمى

 [22.]استخلق خداوند: گفت و داد قرار محمول تواننمى

 و رفىص تعريف وارد گاه كالم، اصطالح در د*خداون صفات و اسما تعريف در زيرا نباشد، مناقشهبى شده ياد كالمى تعريفهاى رسدمى نظر به

 و جوهر از تعريف شبيه تعريفى و گشته آن منطقى حِكمى تعريف وارد گاه و انددانسته مشتق و جامد نظير را دو آن و شده صفت و اسم نحوى

 شود،نمى محسوب كالم اصلى بحثهاى از( اللّه) متعلَّق بدون صفت و اسم بحث اساساً كه باشد جهت بدان اين شايد. اندكرده بيان آن براى عرض

 قدمهم در صفت و ذات جهت، همين به است، آن تعريف و تبيين دارعهده ديگر، مربوط علوم و آيدمى شمار به آن مقدمات و مبادى جمله از بلكه

 [28.]است شده بررسى آن عامّه امور در و كالم علم

 و دانسته فتص از اشرف و برتر را اسم برخى. است ديگرى بر صفت و اسم از يكى برترى اند،گفتهسخن آن درباره متكلمان كه مباحثى ديگر از

 و اسم ميان فرقى محققان برخى نظر از اينكهبه توجه با امّا ;[20]اندآورده اىادله خويش نظر براى كدام هر و اندپذيرفته را آن عكس بعضى

 .بود نخواهد مفيد شده ياد بحث ،[22]نيست اعتبار به جز صفت

 وجودى كالم در ولى ;است خارجى و عينى حقيقتى عرفان، در اسم كه آيدمى دست به اسما درباره كالم و عرفان ديدگاه دو ميان مقايسه از

 [22.]اسم خود نه ;است اسم اسم عرفان منظر از كالمى اسم بنابراين، نيست، متصور آن براى حقيقتى كتابت، و لفظ وراى و است كتبى يا لفظى

 و علف از ،«زمان بر داللت عدم» و «نفسه فى معنا افاده» ويژگىِ دو با و آيدمى شمار به كلمه اقسام از و حرف، و فعل برابر در ادبيات در اسم

 اسم از اعم ادبى اصطالح در اسم مجموع در[ 22.]آيندمى شمار به اسم اقسام از دو هر و موصوف برابر در صفت امّا ;شودمى متمايز حرف

 [22.]است نحوى اسم از اعم لغت در اسم و است كالمى

 است وصفى معناى داراى كه شده وارد ديگر اسم[ 22]822 خداست، متعالى ذات خاص اسم مشهور بر بنا كه*( اللّه) جالله لفظ از غير قرآن در

 آيات در «وارث» و «حافظ: »است شده ذكر صريح غير صورتبه مورد 82 اسامى اين از. كندمى حكايت خداوند كمال از نوعى، به كدام هر و

 822 و 12 در «فاعل» و «كاتب» ،«يُريد لِما فَعّالٌ: »88/هود 822 در «يريد ما فعّال» ،«الورِثون ونَحنُ» ، «لَحـفِظون لَهُ اِنّا: »82/حجر 02 و 1

: 2/انعام22 و 82 در «شفيع» و «الضرّكاشف» ،«يُميت و يُحيى الَّذى هُوَ: »02/مؤمنون 12 در «مميت» ،«فـعِلين كُنّا اِنّا ،«كـتِبون لَهُ اِنّا: »08/انبياء

 82 آيه در «منتقم» و «بِالقِسط قائِما: »2/عمرانآل 81 در «قسط به قائم» ، «هُوَ اِالّ لَهُ كاشِفَ فاَل» ، «شَفيعٌ وال ولِىٌّ اللّهِ دونِ مِن لَها لَيسَ»
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 يك هر تكرار تعداد با و الفبا حروف ترتيب به است اسم 822 بر بالغ و آمده قرآن در صراحت به كه ديگر اسامى[21.]«مُنتَقِمون اِنّا: »22/دخان

 :از است عبارت

 بار،يك «االعلم» بار،يك «االكرم» بار،دو «االعلى» بار،يك «اآلخر» بار،يك «االوّل» بار،يك «االحد» بار،02 «االله» بار،112 «اللّه. »8

 بار،كي «المغفرة اهل» بار،يك «التقوى اهل» بار،يك «الحاسبيناسرع» بار،دو «الخالقيناحسن» بار،دو «الحاكميناحكم» بار،2 «الراحمين ارحم»

 .بار2 «االبقى» بار،88 «االقرب»

 .بار20 «البصير» بار،يك «البَرّ» بار،دو «البديع» بار،يك «الباطن» بار،سه «البارى. »0

 .بار88 «التوّاب. »2

 .باردو «الجامع» و باريك «الجبّار. »2

 .باريك «الحفىّ» بار،سه «الحفيظ» بار،سه «الحسيب» بار،82 «الحميد» بار،222 «الحقّ» بار،2 «الحىّ» بار،88 «الحليم» بار،12 «الحكيم. »2

 بار،يك «خيرالفاضلين» بار،2 «خيرالرازقين» بار،دو «الماكرين خير» بار،دو «خالّق» بار،1 «الخالق» بار،822 «الخير» بار،20 «الخبير. »2

 بار،يك «نخيرالناصري» بار،دو «خيرالراحمين» بار،يك «خيرالوارثين» بار،يك «خيرالغافرين» بار،يك «خيرالفاتحين» بار،سه «خيرالحاكمين»

 .باريك «خيرالمنزلين»

 ذوالجالل» بار،يك «المتين ذوالقوة» بار،دو «ذوالرحمة» بار،2 «العظيم ذوالفضل» بار،2 «ذواالنتقام» بار،يك «ذوالطول» بار،سه «ذوالعرش. »2

 .باريك «ذوالمعارج» بار،يك «االكرام و

 بار،يك «الرزّاق» بار،يك «الدرجات رفيع» بار،2 «العرش ربّ» بار،12 «الرّب» بار،88 «الرئوف» بار،001 «الرحيم» بار،22 «الرحمن. »1

 .بارسه «الرقيب»

 .باردو «العقاب سريع» و بار1 «الحسابسريع» بار،يك «السالم» بار،222 «السميع. »1

 .باريك «المحال شديد» و بار82 «شديدالعقاب» بار،يك «العذاب شديد» بار،2 «الشكور» بار،دو «الشاكر» بار،02 «الشهيد. »82

 .باريك «الصمد. »88

 .باريك «الظاهر. »80

 .بار82 «الشهادة و الغيب عالم» و بار2 «الغيوبعالم» بار،82 «العظيم» بار،1 «العلى» بار،2 «العَفُوّ» بار،11 «العزيز» بار،822 «العليم. »82

 .بار2 «الغفّار» و باريك «الذنب غافر» بار،يك «الغالب» بار،12 «الغفور» بار،81 «الغنىّ. »82

 .باريك «الفتّاح» و بار2 «الفاطر» بار،يك «والنوى الحبّ فالق» بار،يك «االصباح فالق. »82

 بار،22 «القدير» بار،80 «القادر» بار،سه «القريب» بار،2 «القهّار» بار،دو «القاهر» بار،سه «القيّوم» بار،دو «القدّوس» بار،2 «القوىّ. »82

 .باريك «القائم» و «كسبتبما شىء كل على القائم» بار،يك «التوبقابل»
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 .باريك «الكافى» بار،2 «الكريم» بار،1 «الكبير. »82

 .بار2 «اللطيف. »81

 «ينالمب» بار،يك «المجيب» بار،دو «المجيد» بار،يك «المصوّر» بار،يك «المتكبّر» بار،يك «المهيمن» بار،يك «المؤمن» بار،2 «الملك. »81

 «المستعان» بار،2 «المقتدر» بار،يك «المتين» بار،دو «المحيى» بار،دو «المتعال» بار،يك «المقيت» بار،2 «المحيط» بار،1 «المولى» بار،يك

 .بار822 «المعيد» و باريك «الملكمالك» بار،82 «المبدئ» بار،دو

 .باريك «النور» و بار88 «النصير. »02

 .باردو «الودود» و بار82 «الوكيل» بار،1 «الواسع» بار،يك «الوالى» بار،02 «الولىّ» بار،08 «الواحد» بار،سه «الوهّاب. »08

 .بار82 «الهادى. »00

 خداوند كه كندمى تصريح كلى صورتبه 21/حشر 02 و 02/طه1 ;82/اسراء 882 ;2/اعراف 812 مانند آيات برخى پيشگفته، موارد بر افزون

 ليكن ;است نرفته كاربه قرآن در صراحت به ماده و لفظ همين با گرچه خداوند براى صفت امّا ;«االَسماءُالحُسنى ولِلّهِ: »حسناستاسماى داراى

 داوندخ براى انسانها عامه كه است دانسته منزّه اوصافى از را خداوند ديگر مواردى در و شده وصف صفاتى به خداوند فعليه، جمله با مواردى در

 ،22/ زخرف و 812 ،821 ،22/صافّات ;18 ،02/مؤمنون ;00 ،08/ انبياء نيز و 2،822/انعام) «يَصِفونعَمّا وتَعــلى سُبحـنَهُ: »شوندمى قائل

 .است كردهتأييد اندقائل او براى برگزيده انسانهاى كه را صفاتى وجود( 22،822/ صافّات) «المُخلَصين اللّهِ عِبادَ اِالّ: »استثنا جمله با ولى ;(10

 ايىمعن به توانمى الهى صفات از آيا و هست؟ صفتى يا اسم داراى خداوند اساساً آيا كه هست متكلمان ميان در نظر اختالف اين حال اين با

 بر درصدد نيز گروهى[ 21.]اندپنداشته بدعت نوعى و ناروا را آن به اعتقاد بلكه اند،نپذيرفته را خداوند براى صفت وجود تنها نه برخى برد؟پى

[ 22.]ستا كرده موصوف صفتى به را خداوند شخصى چه باراولين براى و شده نهاده بنيان كسى چه سوى از بدعتى چنين شوند آگاه تا اندآمده

 قول عكس.0. او براى صفت وجود عدم و خداوند براى اسم وجود. 8: اندكرده نقل قول سه خداوند براى صفت و اسم وجود زمينه در برخى

 نسبت كسانى به را دوم نظر وى. است دانسته مردود را اول نظر و پذيرفته را اخير نظر خود ناقل،. خداوند براى صفت و اسم وجود. 2. اول

 نفى سايه در تنها را حقيقى توحيد نيز عارفان برخى[ 28.]ندارد اسم روازاين و نيست شناخت قابل بشر براى خداوند حقيقت معتقدند كه دهدمى

 سلب و نآ مقابلهاى نفى اوصاف، آن از مراد و است سلبى معانى به الهى حسناى صفات همه بازگشت معتقدند و دانسته ميسّر خداوند از صفات

 نفى خداوند از را ثبوتى صفات توانمى چگونه: گويدمى دانسته، شگفتى مايه را شده ياد سخن معرفت اهل مشايخ از يكى[ 20.]است نقايص

 و اسما كسوت در و كرده تجلّى واحديت حضرت در اقدس فيض به احديت ذات كه است اين صفات و اسما درباره عرفا نظر كهدرحالى كرد،

 و اسم وجود درباره شده ياد نظر اختالف گفت بتوان شايد[ 22.]نيست اعتبار به جز اختالفى هيچ مظهر و ظاهر ميان و است شده ظاهر صفات

 صفت و اسم داراى را خداوند فيلسوفان، و( اشاعره و معتزله شيعه، از اعم) متكلمان اغلب اوالً زيرا ندارد، چندانى اهميت خداوند براى صفت

: مانند شيعه از[ 22.]وى پيروان و اشعرى ابوالحسن: چون اشاعره از[ 22.]جبايى ابوهاشم و ابوعلى عالف، ابوالهذيل: مانند معتزله از ;دانندمى

 مالهادى و[ 22]صدرالمتألهين ،[21]سينا ابوعلى: مانند اسالمى حكماى از و[ 21]حلى ادمقد فاضل و[ 22]الهيجى عبدالرزاق ،[22]حلىعالمه

 كاربه خداوند براى بسيارى اسامى ادعيه، و روايات در اينكه ترمهم و ثانياً[ 20.]اسپينوزا باروخ: مانند نيز غرب فيلسوفان از و[ 28]سبزوارى

 البتّه كه شده اشاره او اسم 8222 به كبير جوشن دعاى در و 222 به[ 22]ديگر برخى در و خداوند اسم 11 به[ 22]روايات برخى در ;است رفته

 [22.]است شده دانسته اسم2222 داراى خداوند روايات برخى در[ 22.]شودنمى يافت روايات اين در حصر نشان
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 :الهى صفات و اسما شناخت امكان

 نوعى، لحاظ به انسان[ 22.]نيست دشوارى از خالى گرچه است، ممكن وى، ذات شناخت برخالف خداوند صفات و اسما به دستيابى و شناخت

...« االَسماء ءادَمَ عَلَّمَ و» آيه براساس كهچنان ،[21]شودمى ممتاز موجودات ساير از مرتبه همين به و دارد را الهى صفات شناخت استعداد

 اىعده: دارد وجود عمده نظر دو زمينه اين در حال اين با ،[21]است آمده فائق فرشتگان بر الهى اسماى شناخت با ابوالبشر آدم( 28،22 ،0/بقره)

 هاآن وجود به بايد رسيده ما به وحى طريق از كه جهت آن از فقط و است ناشدنى امرى و خارج بشر توان از صفات و اسما شناخت معتقدند

 «الشّـهِدين مَعَ فَاكتُبنا الرَّسولَ واتَّبَعنَا اَنزَلتَبِما ءامَنّا» ،(2،2/عمرانآل) «رَبِّناعِندِ مِن كُلٌّ بِهِ ءامَنّا: »است آمده قرآن در كهچنان آورد،ايمان

 نه ;برد فرمان الهى اسماى و صفات درباره بايد فقط پس ،(882 ،2/ مائده) «نَفسِك فى ما اَعلَمُوال نَفسى فى ما تَعلَمُ» و( 22 ،2/ عمرانآل)

 صفات ناختش امكان به نوعى به پيشين، سخن برخالف غزالى مانند برخى. گرديد معتقد صفات تعطيل به نه و كرد مقايسه خويش با را خداوند

 حلهمر سه دسته هر براى و كرده تقسيم ظاهر اهل و مقربان دسته دو به را افراد خدا صفات و اسما ادراك درباره او. اندشده معتقد الهى اسماى و

 هب فقط آنها فهم مرحله سه بوده، عاجز خداوند اسماى معانى ادراك از آنان كه است باور اين بر ظاهر اهل درباره. است كرده بيان را معرفت از

 سه و انددمى برخوردار معرفت درجه تريننازل از را اينان روازاين گردد،مى خالصه كلمه لغوى معناى تحقق به اعتقاد و لغوى فهم و لفظ شنيدن

 شده، او صفات به اتصاف مشتاق حق اسماى معانى ادراك با مقربان كه اىمرحله. 8: از است عبارت وصفات اسما به الهى مقربان معرفت مرحله

 اتصف آن به اتصاف و تجلّى كه رسدمى عظمت از ادراكى چنان به حق جالل صفات انكشاف اثر بر سالك كه اىمرحله. 0. ندارند آرام اىلحظه

 تياقاش اين جز شوقى به وى قلب اشتغال يا او ناقص معرفت حق، صفات به انسان اتصاف مانع تنها مرحله اين در و طلبدمى امكان حدّ در را

 مأل در و هگشت واصل حقانى بنده و ربانى انسان مقام به نتيجه در كه الهى اخالق به آراستگى و حق صفات و اسما به دستيابى مرحله. 2. است

 در لوكس راه پيمودن به را حق شناخت گسترش دانسته، گشوده را معرفت باب غزالى رواين از شود،مى رفيق خداوند مقرب فرشتگان با اعلى

 فاوتمت نيز درجات معرفت اهل تفاوت به نگشته، محدود حدّى و درجه به معرفت گاههيچ كه است معتقد و داندمى مربوط صفات و اسما باب

 [22.]بودخواهد

 :الهى صفات و اسما توقيفيت

 ميان در بحث اين همواره ،[28]سنت و وحى از دينى متون در آن رفتن كاربه و متعالى خداوند براى صفات و اسما وجود اصل به اذعان از پس

 و مااس در اينكه يا كرد؟ موصوف وصفى هر به يا ناميد، اسمى هر به را خداوند توانمى آيا كه هست و بوده مطرح مفسران و فقيهان متكلمان،

 نيست، امعن يك به همگان نزد در توقيفيت البتّه كرد؟ بسنده شده شمرده مجاز شارع سوى از و آمده سنت و قرآن در آنچه به بايد الهى صفات

 به اتذ همان اسم از مرادشان هستند صفات و اسما توقيفيت به قائل كه معرفت اهل. ندارد واحدى مفهوم آنان نظر در نيز صفت و اسم كه چنان

 در خود خاص تجلى سبب به الهى اسماى از اسمى هر كه است آن توقيفيت از آنان منظور[ 20.]است تعينات همان صفت از و تعينات همراه

 اسم» يا ،[22]«االسم اسم» را آن عارفان كند حكايت معنا از كه لفظى امّا ;كندمى حكايت خاص كمالى از داشته، قرار خود مخصوص جايگاه

 ديگران، زدن در توقيفيت امّا ;است شايع و شده پذيرفته آنان ميان در و معرفت اهل خاص اصطالح معنا اين به توقيفيت. دانندمى[ 22]«االسم اسم

 و است خداشناسى مهم مباحث جمله از باشد وابسته شارع اجازه به متعالى خداوند براى صفت يا اسم عنوان به لفظى هر كاربرد كه معنا اين به

 اىگونههب كند، متصف وصفى به را او يا نهاده، خداوند بر را نامى خود پيش از تواندمى چگونه خود محدود شناخت با بشر كه شده ناشى آنجا از

 ىبرخ كه اينجاست. نگردد تجسيم و تشبيه گرفتار و ندهد تنزل جسم حد در را او كرده، رعايت را خداوندى منزلت و شأن حال همان در كه

 به جوينى الحرمين امام مانند نيز برخى[ 22.]اندكرده ردّ را آن برخى و[ 22]پذيرفته را آن مفسران و فقيهان و متكلمان از اسالمى، دانشمندان

 مردهش مجاز را آن شارع و آمده سنت و قرآن در آنچه به تنها بايد صفات و اسما در كه اندبرآن توقيفيت به قائالن از برخى[ 22.]اندقائل توقف
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 كارهب وى درباره برده كاربه خود براى خداوند كه را اسمايى همه تواننمى نيز محدوده همين در معتقدند آن بر افزون ديگر برخى[ 21.]كرد اكتفا

 گرچه مثالً ;[21]برد كاربه او درباره خداست جالل و عظمت نشانه و نيست خدا براى نقصى دربردارنده كه را اسمايى توانمى تنها بلكه گرفت،

 و( 2 ،80/يوسف) «القَصَص اَحسَنَ عَلَيكَ نَقُصُّ نَحنُ» ،(02 ،82/رعد) «يَشاء مَن يُضِلُّ» ،(0،82/بقره) «بِهِم يَستَهزِئُ اَللّهُ» جمالت با خداوند

 مراهگ استهزاگر، مانند اسمهايى انتزاع چون امّا ;دهدمى نسبت خود به را دادن فتوا و گفتن قصه اضالل، استهزا،( 802 ،2/ نساء) «يُفتيكُم اللّهُ قُلِ»

 ينا با را خداوند تواننمى است وهن و نقص نوعى موهم عرفاً خداوند درباره آنها كارگيرىبه و شده ياد جمالت از دهنده فتوا و گو قصه كننده،

 نه هك بخوانيم نامى به را خدارسول نداريم حق ما كه است اجماعى مطلب اين كه اندكرده استدالل چنين توقيفيت بر برخى[ 12.]كرد ياد اسامى

 متعالى خداى مورد در پس بخوانيم، دارد كه نامى جز نامى به را انسانى هيچ نداريم حق حتى. خدا رسول خود نه و خوانده نام آن به را او خدا

 ىف اَتُجـدِلونَنى: »كنندمى تمسك آيات اين به گاهى خود مدعاى اثبات براى توقيفيت به قائالن[ 18.]كرد كارى چنين تواننمى اولى طريق به

 بِها اللّهُ اَنزَلَ ما وءاباؤُكُم اَنتُم سَمَّيتُموها اَسماءً اِالّ دونِهِ مِن تَعبُدونَ ما» ،(2،28/اعراف) «سُلطـن مِن بِها اللّهُ مانَزَّلَ وءاباؤُكُم اَنتُم سَمَّيتُموها اَسماء

 با شما جدال: فرمايدمى خداوند نخست آيه دو در[ 12(]2،812/اعراف) «بِها فادعوهُ الحُسنى االَسماءُ ولِلّهِ» ،[10(]80،22/يوسف) «سُلطـن مِن

. داريدن حجتى آن بر خداوند جانب از هرگز و ايدنهاده[بتها بر]> خود پيش از پدرانتان و شما كه است اسمهايى درباره شما پرستش نيز و من

 تجاوز و خواند را وى بايد اسما همان با تنها كه داندمى حسنايى اسماى داراى را خداوند «الحُسنى االَسماءُ» عهد الم و الف قرينه به اخير آيه

 اسماى هك روايتى: شودمى استدالل قبيل اين از رواياتى به توقيفيت اثبات در گاهى. است الهى اسماى در( كجروى) الحاد نوعى شده ياد حد از

 اينكه يا ،[12]يافت دست او ذات كنه به بتوان كه است آن از برتر خداوند كه مضمون اين با رواياتى يا ،[12]داندمى اسم 11 در منحصر را الهى

 ليلد فاقد را توقيفيت به قول شده، ياد روايى و قرآنى استداللهاى دانستن ناتمام با محققان مقابل، در[ 12.]نكن تجاوز آمده قرآن در آنچه از

 حتقبي نيز و پرستىبت و* كفر نفى به تنها 80/يوسف22 و 2/اعراف 28 آيات آنان نظر از. اندگشته معتقد صفات و اسما توقيفيت عدم به دانسته،

 االسماء) آن در الم و الف اينكه به توجّه با 2/اعراف812 آيه و ندارد اسما بودن توقيفى به اىاشاره و دارد نظر خداوند نام به بتها نامگذارى

 در اسما اين همه كه ندارد اىاشاره هرگز ولى ;داندمى خدا براى تنها را حسنا اسماى همه گرچه( عهد نه) است عموم و استغراق براى( الحسنى

 ديگريك با اسما نوع و تعداد گزارش در روايات اين خود اينكه از گذشته و ندارد داللت توقيفيت بر نيز شده ياد روايات امّا ;است آمده قرآن

 برخى گفته به[ 12.]است برده كاربه او درباره را اسامى آن و كرده ياد ديگرى اسامى با را خداوند كه است رواياتى با تعارض در دارد اختالف

 اين مقتضايش و است استحسانى و اقناعى خطابى، دليلى شده اقامه آن اثبات براى آنچه و است عقلى برهان و نقلى دليل فاقد توقيفيت، نظريه

 دننكر رعايت كه ندارد داللت ولى ;باشد شده وارد شرع لسان در كه است خداوند براى اسمهايى كارگيرىبه در اخالق و ادب رعايت كه است

 فرق صفات و اسما ميان توقيفيت، درباره بايد كه اندداده توجّه نكته اين به برخى[ 11.]باشد داشته درپى گناه بوده، حرام شرعى جهت از آن

 قامم در امّا ;است سنت و وحى متون در آن بودن و شارع اذن به محدود و وابسته خداوند درباره آن بردن كاربه كه است اسم اين و شود گذاشته

 گفته[ 11.]ندارد مانعى ندهد نسبت او به را نقصى و نكند نفى او از را كمالى گونه هيچ كه صفتى به او كردن وصف خداوند شناخت و معرفت

 براى هك است فرزند ولىّ اين عرف، در كه چنان كند،مى حكايت ناميده بر نامگذار واليت نوعى از نامگذارى كه است جهت اين به فرق اين شده

 [12.]گزيندبرمى نامى او

 مشاهده را خدا جالل و جمال خود چشم گشودن با آدمى روازاين است، الهى صفات و اسما بركت به انسان خود جمله از چيزى هر وجود

 اين[ 18.]داندمى او به تعلّق و ربط عين را چيز همه و بيندمى ارتباط در هم با را چيز همه و همه با او بيكران صفات و اسما با را خود و كندمى

 صفات، و اسما الفاظِ اطالق در معرفت اهل ويژه به و آدمى كه كندمى اقتضا ادب رواين از است، جارى و سارى چيزى هر در كمال، حقيقت

 كهچنان ندانند، سزاوار وجه هيچ به متعالى خداى بر دارد توغل كونيه صفات در كه را الفاظى اطالق و[ 10]دهند نشان خود از را احتياط كمال
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 هب را او گرچه نكنند، اطالق خداوند بر است، متوغل كونيّه ماده در شدت به كه را ذائقه و شامّه و المسه قوه سه ظاهر، گانهپنج حواس ميان در

 صرف حقيقت آن صرف روابط و ظهورات و شئونات نوريّه اشراقيه اضافه به را همه و دانندمى عالم مذوقات و مشمومات و ملموسات همه

 كه اندشده يادآور محققان از برخى[ 12.]كنندمى اطالق متعالى خداى بر بينندمى ماده از دور به درجه و مرتبه در را بصر و سمع چون و بينندمى

 در دين، در اطاحتي مقتضاى و دارد عهده بر فقه علم را فقهى ديدگاه از مسئله بررسى امّا ;است تفسيرى نگاه از توقيفيت ردّ در شده ياد بحثهاى

 همىم امر تسميه بدون اطالق مجرد امّا ;شده وارد مقدس شرع در كه است نامهايى به اكتفا وى، براى نامگذارى عنوان با خداوند بر اسمى اطالق

 [12.]نيست

 :الهى صفات و اسما در ترادف يا اشتراك

 اسمهايى ميان آيا مثال، طوربه نه؟ يا است مترادف الهى صفات و اسما آيا كه است بوده مطرح معرفت اهل و مفسران ميان در همواره سؤال اين

 الفاظ اين از هريك اينكه يا دارد وجود ترادف آن مانند و «مقتدر» و «قادر» ،«بارى» و «خالق» ،«خبير» و «عليم» ،«عظيم» و «كبير: »مانند

 كنند؟مى حكايت خاصى ويژگى از

 هيچ به ظالفا شكلى اختالف و است، مفيد معنا لحاظ به تنها اسما تفاوت و تعدّد كه است واضح زيرا اند،دانسته مردود را ترادف به قول گروهى

 آنها از كي هر كه روستازاين تنها تعالى و تبارك حق اسماى فضيلت آنكه ديگر. كند توجيه مفيد صورتبه را تفاوت و تعدّد تواندنمى وجه

 روازاين ،نيست آن براى فضيلتى هيچ بيايد شمار به لفظ صرف و باشد، نداشته خاصى معناى اسمى اگر حال. كندمى القا را خاص كمال نوعى

 روايات در كه خداوند اسم 11 كه است بعيد حال هر به شد، نخواهد افزوده آن فضيلت وجه هيچ به شود وضع لفظ هزاران معنا يك براى اگر

 اندكوشيده دانشمندان از بسيارى روازاين ،[12]باشد برخوردار ترادف و تكرار از شده، واقع نيز متكلمان از بسيارى استناد مورد و آمده متواتر

 و «غفور» ،«رغاف» معانى نيستند قائل ترادف به كه كسانى نظريه اساس بر مثال، طوربه ;كنند ذكر متفاوتى معانى مترادف ظاهر به الفاظ براى

 كه ودشمى استفاده مواردى در رسانده، را مغفرت كثرت «غفور» اما ;كندمى داللت مغفرت بر تنها «غافر» ;است متفاوت يكديگر با «غفار»

 بر اشد،ب نظر مورد مكرر طوربه هم آن بسيار، گناهان به نسبت مغفرت كثرت كه رودمى كاربه مواردى در «غفار» و باشد، نظر مورد گناه كثرت

[ 12.]ستني مناسب «غفّار» اسم استعمال نپذيرد انجام گناه تكرار حسب بر آمرزش در شود،وتكرار آمرزيده بار يك گناهكار فرد اگر اساس، اين

 ;كندمى تدالل امور بر آگاهى و علم اصل به تنها عليم كه صورت اين به شود،مى بيان «خبير» و «عليم» اسم ميان كه است تفاوتى ديگر نمونه

 تفاوت به بردن پى كه شودمى يافت مواردى حال اين با[ 12.]است آن مصالح و جزئيات به علم و باطنى امور بر آگاهى معناى به «خبير» اما

 اجمال به مازن در «اكبر اللّه» جاى به «اعظم اللّه» گفتن جواز عدم دليل به اينكه با ،«عظيم» و «كبير» اسم دو مانند ;است دشوار بسيار آنها ميان

 دائير الكبرياء: »قدسى حديث كمك با گرچه كرد، مشخص را دو اين ميان دقيق تفاوت تواننمى ليكن ;هست تفاوتى دو اين ميان دانيممى

 ظاهرى عظمت بيانگر كبريا شايد و[ 11]است عظمت از برتر كبريايى گفت و برده پى دو آن ميان تفاوت به حدودى تا توانمى «إزاري والعظمة

 .استزيرين لباس ازار و رويى لباس ردا زيرا باشد، باطنى بزرگى به اشاره عظمت، و

 تجلى از كدام هر حكايت و خاص موقف در يك هر داشتن قرار اما ;رسدمى نظر به دشوار بسى مشابه، اسماىبرخى تفاوت به بردن پى بنابراين،

 .آنهاست ميان تمايز وجود بيانگر خداوند مخصوص

 تغايرم آنها مفاهيم همچون الفاظ بلكه متحد، آنها مفاهيم نه و است، مترادف آنها الفاظ نه كه اندعقيده اين بر الهى اسماى درباره محققان برخى

 و غييرت هرگونه از دور به اطالقيه، حيثيت حفظ با محض بسيط حقيقت آن كه طورىبه است، موجود وجود يك به آنها همه مصاديق ولى ;است
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 و «لمع» بذاته و «موجود» بعينه واجب ذات يعنى ;است موجود مفهوم انتزاع منشأ كهچنان است، كمال اوصاف آن نمادين انتزاع منشأ تبيين،

 [11.]است «حيات» بتمامه و «قدرت» بنفسه

 

 .«سما» ،218ص ،2ج العرب،لسان[. 81] 

 .02ص ،8ج نمونه،[. 81]

 .«سما» ،210ـ218ص ،2ج العرب،لسان ;201ص مفردات،[. 02]

 .201ص ،2ج قرآن، قاموس. [08]

 .«سما» ،218ص ،2ج العرب،لسان ;همان[. 00]

 .«سما» ،210ـ218ص ،2ج العرب،لسان. [02]

 .12ص ،8ج البيان،مجمع[. 02]

 .«وصف» ،122ص مفردات،[. 02]

 .«وصف» ،282ص ،82ج العرب،لسان[. 02]

 .«وصف» ،282ص ،82ج العرب،لسان[. 02]

 .«وصف» ،802ص ،82ـ82ج التحقيق،[. 01]

 .22ص الحكم،فصوصشرح ;20ص ،2ج صدرالمتالهين، تفسير[. 01]

 .20ص ،2ج صدرالمتالهين، تفسير[. 22]

 .222ص ،8ج تسنيم، ;18ص سحر، دعاى شرح[. 28]

 .22ص الحكم، فصوص شرح[. 20]

 .822ص القواعد، تمهيد تحرير[. 22]

 .12ص نقدالنصوص، ;220ص ،1ج الميزان،[. 22]

 .222ـ222ص القواعد، تمهيد تحرير. [22]

 .22ص التوحيديه، الرسائل[. 22]

 .880ص ،8ج الكافى،[. 22]

 .22ص الفوائد، كشف[. 21]



9 
 

 .28ص الحسنى، اللّه اسماء شرح. [21]

 .22ص ،2ج القرآن، مفاهيم[. 22]

 .22ص الفوائد، كشف[. 28]

 .28ص الحسنى، اهلل اسماء شرح[. 20]

 .220ص ،1ج الميزان،[. 22]

 .222ص ،8ج تسنيم، ;20ص ،2ج صدرالمتالهين، تفسير[. 22]

 .822ص ،0ج العربيه، مبادى[. 22]

 .221ص ،2ج الذهبيه،الموسوعة ;28ـ22ص الحسنى، اسماءاهلل شرح[. 22]

 . 822ص ،2ج القرآن، مفاهيم[. 22]

 .282ـ282 ص، 2ج الدرالمنثور، ;812ص ،2ج ار،بحاراالنو ;22ـ22ص التوحيديه، الرسائل[. 21]

 .بعد به 802ص ،0ج الفصل،[. 21]

 .808ص ،0ج الفصل، ;012ـ022ص ،8ج االسالميين، مقاالت[. 22]

 .22ـ02ص الحسنى، اهلل اسماء شرح[. 28]

 .882ص ،8ج صدوق، توحيد شرح[. 20]

 .282ص حديث، چهل ;02ـ00ص الهدايه،مصباح[. 22]

 .022ـ022ص االسالميين، مقاالت ;821ـ822ص ،8ج االسالميين، مذاهب. [22]

 .12ص ،8ج النحل، و الملل ;212ص المراد، كشف ;21ص ،2ج المقاصد، شرح[. 22]

 .212ص المراد، كشف[. 22]

 .28ص ايمان، سرمايه[. 22]

 .820ـ822ص االلـهيه، اللوامع[. 21]

 .12ـ12ص المعاد، و المبدأ[. 21]

 .822ـ822ص ،2ج اسفار،[. 22]

 .222ص منظومه، شرح[. 28]
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 .22ـ82ص اخالق،.[20]

 .810ص ،2ج الترمذى، سنن ;212ص الخصال، ;812ص التوحيد،[. 22]

 .812ص التوحيد، ;880ص ،8ج الكافى،[. 22]

 .222ص ،1ج الميزان،[. 22]

 .01ص عليا، كلمه ;822ص ،2ج اللئالى، عوالى[. 22]

 .82ـ82ص االلهيه، المظاهر[.22]

 .22ص حق، صفات و اسماء[. 21]

 .22ص االلهيه، المظاهر[. 21]

 .28 ،22ص االسنى، المقصد[. 22]

 .812ـ810ص ،2ج الترمذى، سنن ;212ص الخصال، ;812ص التوحيد،[. 28]

 .18ص سحر، دعاى شرح ;22ص الحكم، فصوص شرح ;222 ،822ـ821ص القواعد، تمهيد تحرير[. 20]

 .20ص ،2ج صدرالمتالهين، تفسير[. 22]

 .222ص ،8ج تسنيم، ;21 ،2ص عليا، كلمه[. 22]

 .22ـ22ص الروح، نفحة ;222ـ222ص ،2ج المقاصد، شرح ;22ـ21ص الحسنى، اهلل اسماء شرح[. 22]

 .282 ـ288ص المراد،كشف ;082ص ،1ج االيجى، المواقف شرح ;222ص ،2ج المقاصد، شرح[. 22]

 .222ـ222ص ،2ج المقاصد، شرح[. 22]

 .22ص الحسنى، اهلل اسماء شرح ;082ـ082ص ،1ج االيجى، المواقفشرح[. 21]

 .02ـ00ص عليا، كلمه[. 21]

 .08ـ02ص عليا، كلمه ;282ص ،2ج ;222ص ،2ج البيان،مجمع[. 12]

 .22ص الحسنى، اهلل اسماء شرح[. 18]

 .22ـ21ص ،2ج قرآن، پيام. [10]

 .222ص ،2ج البيان،مجمع[. 12]

 .212ص الخصال، ;812ص التوحيد،،[. 12]
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 .820ص ،8ج الكافى،[. 12]

 .820ص ،8ج الكافى،[. 12]

 .21ـ22ص التوحيديه،الرسائل ;222،221ـ222ص ،1ج الميزان،[. 12]

 .22ـ22ص الروح، نفحة ;28ـ21 ،82 ـ82ص عليا، كلمه. [11]

 .222ص ،2ج المقاصد، شرح ;281 ،828ص القواعد، تمهيد تحرير[. 11]

 .222ص ،2ج المقاصد، شرح ;08ص عليا، كلمه[. 12]

 .20ص عليا، كلمه[. 18]

 .22ـ22ص الروح، نفحة[. 10]

 .22ص عليا، كلمه[. 12]

 .221ـ221ص ،1ج الميزان،[. 12]

 .22ص حق، صفات و اسماء[. 12]

 .22ص حق، صفات و اسماء[. 12]

 .822ص ،8ج اليقين،علم ;821ص ،82ج الميزان، ;21ص التوحيديه، الرسائل[. 12]

 .802ص االسنى، المقصد[. 11]

 .20ص التوحيديه، الرسائل ;222ـ222 ،222ص ،0ج از 2بخش ;222ـ222ص ،2ج از دوم بخش مختوم، رحيق[. 11]


