
  دوم هشمار، پانزدهمسال  :قم هشى دانشگاهپژو - فصلنامهٴ علمى

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No. 2 

 

  سالمى عقلى و نقلىبررسى تحليلى معنای اسم در علوم ا

  با تأكيد بر تطبيق آن بر خداوند

 *كاوس روحى برندق

  چكيده

و » اسـم« اسماء و صفات االهى، از مباحث بسـيار پردامنـه االهيـاتى اسـت و واژه

) اعم از علوم نقلى و عقلى(ی بسيار پركاربرد در علوم اسالمى ها مشتقات آن از واژه

های مربوط  در موضوع گزاره ای كننده يننقش تعي» اسم خدا«بحث از مفهوم  .است

معنای اسـم خـدا در علـوم ، پس از بررسى اين مقاله. االهى دارد یبه مباحث اسما

تفاوت اين معـانى را ، علم كالم، فلسفه و عرفان اسالمى، از جمله مختلف اسالمى

افزون بر نتايج مختلف درباره ارتباط معـانى اسـم خـدا در علـوم مختلـف  .كاود ىم

اسم خـدا بـا اصـطالح حكمـت  كه اصطالح كالمىرسد  مىالمى به اين نتيجه اس

در علم كالم مقصود از اسم خـدا، لفـظ  .متعاليه و عرفان اسالمى آن متفاوت است

در اصطالح حكمت متعاليه و عرفان اسالمى اسـم  امامأخوذ از صفت و فعل است، 

  .كاربرد دارد امر عينى در برابر ذات، صفت و فعل االهى كبه عنوان ي

عرفـان  ،اسم خدا، اسم لفظى، اسم عينى، كـالم اسـالمى، فلسـفه :ها واژهكليد

  .اسالمى

  

                                                            
 .استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس *
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  طرح مسئله

كـه مختلفى دارد ل ئاز مباحث االهياتى است كه فروع و مسايكى مباحث اسماء و صفات االهى، 

فلسـفه و عرفـان  الحـديث، كـالم، فقه  تفسير، ، از جملهاز آنها در علوم گوناگون اسالمى كهر ي

شود كه هر يـك  همچنين مباحث فرعى فراوانى از اين بحث مشتق مى. شود بررسى مىاسالمى 

االهى؛  یتعداد اسما .2مغايرت اسماء با ذات االهى؛  .1: برای خود مبحث مستقلى است، از جمله

سـه معنـای االهى و مقاي یاز اسما كمفهوم هر ي .4االهى؛  یتعيين اسم اعظم از ميان اسما .3

 .7و تسـميه؛  اسم با مسمى تعينيت يا مغاير .6مسئله تناكح اسماء؛  .5؛ ءاسماديگر آن با معانى 

ل ديگر كـه ئاالهى؛ و مسا یيا عدم توقيفى بودن اسما توقيفى .8مفهوم احصای اسمای االهى؛ 

از اين  ای از مذاهب اسالمى در پاره كو هر ي مختلف استدانشمندان علوم كدام محل بحث هر 

   .را دارندهای خاص خود  ل ديدگاهئمسا

توان گفت  ای كه مى به گونه ،دارد ،اعم از آيات و روايات ،ريشه در متون اسالمىمباحث اين 

رو بسـيار مـورد  از اين. ی بسيار پركاربرد در متون دينى استها و مشتقات آن از واژه» اسم«واژه 

لغـت و علـوم ادب  هـای گنه تنها در فرهناست؛ رفته توّجه مؤلّفان علوم مختلف اسالمى قرار گ

عربى اعم از صرف، نحو و بالغت، كه در تفسير، فقه، حديث و نيز در علوم عقلى اعم از منطـق، 

ی خـود را ها و دانشمندان بزرگ علوم اسـالمى ديـدگاه شدهكالم، فلسفه و عرفان نظری، مطرح 

تـرين  م، زيربنـايىكني مىبررسى ه اسمای االهى را ل مربوط بئوقتى مسا. اند آن بيان كرده درباره

و مشتقات آن به هنگام كاربرد آن در مورد خدا و  »اسم«بحث در اين ميان، بحث از مفهوم واژه 

های مربوط  گزاره» موضوع«در  ای كننده است كه نقش تعيين» اسم يا اسمای خدا«كلمه  كدر ي

ها به طور دقيق مرزبندی نشود، هر  اين گزاره» وعموض«چراكه اگر  ؛االهى دارد یبه مباحث اسما

  . شود، مجهول و نامفهوم خواهد بود بر آن بار مى» محمول«كه در  حكمى

گوناگون اسم خدا و تفاوت اين معـانى  بر اين اساس، مسئله پيشاروی اين مقاله بررسى معانى

خـدا در لغـت و علـوم معنـای اسـم  .1 :شـدبا يكديگر است كه در دو عنوان زير بررسى خواهـد 

مقايسه معنای اسم خدا در كاربردهای گوناگون آن در علوم اسالمى، با تأكيد  .2مختلف اسالمى؛ 

  . بر علم كالم، فلسفه و عرفان نظری
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 معاني اسم خدا در لغت و علوم مختلف اسالمي. 1

گـاه در يـك لغت و هر يك از علوم مختلف اسالمى دارای مفهوم اصطالحى ويژه و در واژه اسم 

علم دارای كاربردهای متفاوتى است و طبيعتا واژه اسم با تاكيـد بـر كـاربرد آن در مـورد خداونـد 

معانى اسم با رويكرد كاربرد آن در مورد خداوند را به ترتيب زيـر . دارای معنای خاصى خواهد بود

  .مى توان سامان داد

 

  مفهوم اسم در لغت. 1. 1

راغـب (شـود  داند كه وجود هر چيز با آن شـناخته مى ز چيزی مىراغب اصفهانى اسم را عبارت ا

فيروزآبادی، (اند  منظور و زبيدی اسم را نشانه معنا كرده و فيروزآبادی و ابن) 244: 1404اصفهانى، 

اسم را عبـارت از  و ابوالعباس )10/183: 1414؛ زبيدی، 14/401: 1405منظور،  ؛ ابن4/344: تا بى

: 1405منظور،  ابن(آن شناخته شود 	شود تا به وسيله برای هر چيز گذاشته مى داند كه ای مى نشانه

داند كه بـر جـوهر يـا عـرض  ای مى سيده اسم را عبارت از واژه و ابن) 183: 1414؛ زبيدی، 401

و ) 401: 1405منظور،  ابن(آن از يكديگر جدا شوند 	شود، تا جواهر و اعراض به وسيله گذاشته مى

: 1395خـويى، (د نـكن تبيـين معنـای اسـم، آن را بـه معنـای نشـانه تفسـير مىمحقق خويى در 

، يعنـى لفظـى »اسـم«آن است كه  لفظى به ظاهر متفاوت، های بندی اين تعريف جمع .)14/424

آيد و هنگام ذكر آن  ای كه عالمت و نشانه آن معنا به شمار مى كه بر معنايى داللت دارد، به گونه

كند و آن چيز ـ اعم از جوهر و عـرض ـ از ميـان ديگـر معـانى در ذهـن  معنا، به ذهن خطور مى

» لفـظ داّل بـر مسـّمى«در عرف نيز به معنای  »اسم«واژه . شود انسان جدا شده و بازشناخته مى

  .)1/17: 1393طباطبايى، (است 

اطـالق هايى خواهد بود كـه در لغـت بـر خداونـد  ، واژه يا واژه»اسم خدا«بر اين اساس، مراد از  

يـا بـه صـورت باشـد د؛ خواه به صورت حقيقى به عنوان علم يا غير آن بر خدا وضع شده شو مى

  . مجازی استعمال شود

  در مقابل فعل و حرف  اسم مفهوم. 2. 1

گذاری صرف و نحو بـر اسـاس  اين اصطالح به اندازه ِقدمت علم صرف و نحو، قدمت دارد و پايه

كلمه را به سه قسم  )ع(بسياری از نحويون، امام على  بر نقلِ  آن صورت گرفته است؛ آنجا كه بنا



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره پا  دوم، 

124 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

گـذاری  پايـهابواألسود دوئلى علم نحو را  ،د و به دستور آن حضرتكرتقسيم ) اسم، فعل و حرف(

توضـيح آنكـه كلمـه در  .)1/161: تـا ؛ امين، بـى5/279: 1407 ؛ ذهبى،4/83: 1413ذهبى، ( دكر

ای كه به خودی خود و بنفسـه داللـت بـر معنـا  كلمه .1: شود تقسيم اّولى به دو قسم تقسيم مى

شود  ناميده مى» حرف«قسم دوم در اصطالح صرف و نحو، . ای كه چنين نيست كلمه .2كند؛  مى

گردد؛ زيرا يا مقرون به زمـان معـين اسـت يـا  و قسم اول در تقسيم ثانوی به دو قسم تقسيم مى

اسـم و ) ای الكلمـه(و هـى «: شود ناميده مى» سما«و قسم دوم » فعل«قسم اول  .چنين نيست

الثانى الحرف؛ و األّول إّمـا أن يقتـرن . فعل و حرف؛ ألنها إّما أن تدّل على معنى فى نفسها، أو ال

 »حـّد كـّل واحـد منهـا كو قد ُعلم بـذل. الثانى االسم؛ و االّول الفعل. بأحد األزمنة الثالثة، أو ال

ای است كه بنفسه بر معنايى داللت دارد،  اين اساس، اسم كلمه بر .)30ـ1/27: 1975استرآبادی، (

  .ولى همانند فعل مقترن به زمان نيست

 توان گفت تمـامى ای كه مى كاربرد اين اصطالح در مورد خداوند بسيار روشن است، به گونه 

رد يـا مركّـب، های مفـ اّهللاٰ در مورد خداوند كاربرد دارند، اعم از اسـم هايى كه به عنوان اسماء اسم

تـوان  را نمى همگى اسم به معنای مقابل با فعل و حرف هستند و در ميان اسمای االهـى اسـمى

حرف يا فعلى هم به عنوان  يافت كه از نظر علم صرف و نحو، حرف يا فعل باشد؛ بلكه اگر فرضاً 

  .، از نظر نحوی تبديل به اسم شده استاطالق شوداسم بر كس يا چيزی 

  اسم در علم منطقمفهوم . 3. 1

خود به سـه قسـم  شود و مفرد به نوبه در دانش منطق، لفظ به دو قسم مفرد و مركب تقسيم مى

د و كلمه، در اين تعريف مترادف با فعل در صرف و نحو، و واژه شو تقسيم مى) كلمه، اسم و ادات(

ينقسـم «: سـتدر صرف و نحـو ا »اسم«مترادف با واژه  »اسم«، مترادف با حرف و واژه »ادات«

اللفظ الذی : هو...  المفرد .1: إلى قسمين -غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا  -اللفظ مطلقا

و هو اللفظ الـذی " القول"  و يسمى: المركب -ب . ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء

: أقسـام المفـرد. قصتـام و نـا: المركب: أقسام المركب. له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء

 .2...  كتب، يكتب، اكتـب: و هى الفعل باصطالح النحاة، مثل: الكلمة .1. كلمة، اسم و أداة: المفرد

و : األداة .3...  محمد، انسان، كاتب، سؤال: و هو اللفظ المفرد الّدال على نسبة زمانية، مثل: االسم

  .)64ـ63 :تا مظفر، بى(» ... هى الحرف باصطالح النحاة
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پيشين از نظر واژگانى متفاوت هسـتند، ولـى در  اتبا اصطالح اتكه اين اصطالح يىاز آنجا 

لـذا  .، حتى از نظر واژگانى تفاوتى ندارند و مراد از اسـم در هـر دو يكـى اسـت»اسم«مورد واژه 

  . خواهد بوداشكال كاربرد اين اصطالح در مورد خداوند نيز بى 

  كنيهمفهوم اسم در مقابل لقب و . 4. 1

به سـه قسـم » معرفه و نكره«در بحث » معارف«به عنوان يكى از » َعَلم«در علم صرف و نحو 

است كـه در آغـاز آن واژه  ، َعَلمى»كنيه«و مقصود از  شود تقسيم مى» كنيه«و » لقب«، »اسم«

سـت ا است كه داللت بر مدح يا ذّم كند؛ و اسـم، َعَلمـى آمده باشد؛ و لقب، َعَلمى» امّ «يا » اب«

بر پايه  .)3/265: 1975؛ استرآبادی، 1/119: 1964، همدانى عقيل ابن( كه نه كنيه باشد و نه لقب

كه معرفه و ) بر اصطالح اول يعنى اسمى مشخصًا بنا(ای  اين اصطالح، اسم عبارت است از كلمه

ر به اب و اّم باشد و نه داللت بر مدح و  از ميان معارف مشخصًا َعَلمى ذّم كندكه نه ُمصد.  

توان گفت  با اين كاربرد معنايى در مورد خداوند نيز شايع است و مى »اسم«كاربرد اصطالح  

در مورد خداوند بـه » لقب«يا به عنوان  )در مقابل لقب و كنيه(بيشتر اسمای االهى با اين مفهوم 

االهـى  د و از ميـان اسـمایشـو كار رفته است؛ اگرچه عنوان لقب بر اسمای االهى اطالق نمـى

كه اطالق چنـين واژه  يىتوان يافت و اساسًا از آنجا باشد نمى» امّ «يا » ب«ای كه مصّدر به  واژه

لـم «و با معارف عقلى بنيادين االهياتى و نّص آيات قرآن از قبيـل  داردمركّبى بر خداوند، نقص 

  . در تضاّد است، جايز نخواهد بود) 3 :اخالص(» يلد و لم يولد

  سم در مقابل صفتمفهوم ا. 5. 1

رونـد  اسـم و صـفت در مقابـل هـم بـه كـار مى بارهـاگوناگون نحـو و صـرف،  مباحثدر ميان 

، 3/86؛ 154و  2/117؛ 1/199: 1395؛ استرآبادی، 646و  394، 300، 2/144: 1975استرآبادی، (

و داّل بر گونه موارد مترادف با، اسِم به اصطالح اول است كه جامد  و مقصود از اسم در اين) 136

بـا ايـن . اسـتكه اسم مشتّق داّل بر ذات موصوف به ويژگى خـاّص  ،صفت ذات باشد؛ در مقابلِ 

اين تعريف، مشخصًا مقصود از اسم، اعم از اسم ذات و اسم معنا است؛ يعنـى در  بر توضيح كه بنا

مـواردی ديگـر و در  ؛... انسـان، زيـد و: ماننـد ،داللت دارد) اسم ذات(مواردی بر ذات قائم بذاته 

و صفت در مقابـل ايـن دو،  ؛... ضرب، كتابت و: مانند ،دارد) اسم معنا(داللت بر معنای قائم بغيره 

 ؛... ويژگى خاّص است، داللت دارد مانند ضارب، كاتـب و كبر ذاتى كه متّصف به معنا و دارای ي
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مبالغه و 	شبهه، صيغهاسم فاعل، اسم مفعول، صفت م: مانند، و همواره با وزن خاّصى همراه است

  .اسم تفضيل

ای كـه بـر صـفت خداونـد صـادق  به عنوان لفظ و واژه ،كاربرد اين اصطالح در مورد خداوند

موردی كه به عنوان نام ذات خـدا مطـرح اسـت  كای كه جز ت به گونه. است فراواناست، بسيار 

ند، شـو خداوند اطـالق مـى، ساير اسمای االهى به عنوان صفت با مفهوم يادشده بر )»اّهللاٰ «واژه (

واژه نيز خود محّل اختالف است؛ برخى آن را اسم ذات و برخى آن را اسم خدا به  كبلكه همين ت

داننـد و هـر  منّزه اسـت، مى ها نقايص و كاستى هگرفته و از هم عنوان اينكه همه كماالت را فرا

بـه  .)14/124؛ 8/356؛ 1/18 :1393طباطبايى، (اند  داليلى بر اثبات مّدعای خود يادآور شده كي

بين مفّسران در اين جهت اختالف نظر وجود دارد كه » اّهللاٰ «در خصوص لفظ جالله  عبارت ديگر،

طباطبـايى آن اسـت محمدحسين از جمله ديدگاه . آيا مانند اسمای ديگر، اسم است يا َعَلم بالغلبه

عنـا كـه اسـم اّهللاٰ در اصـل معنـای كه اسم جالله، َعَلم بالغلبه برای ذات است، نه اسم؛ به اين م

؛ 1/18 :همـان( ولى در اثر كثرت استعمال به علم تبـديل شـده اسـت ،كرده معبوديت را افاده مى

  .)14/124؛ 8/356

  اسم خدا در علم كالم؛ اسم در مقابل افعال و صفات خدا. 6. 1

نـه خصـوص های لغوی و صرف و نحوی گذشته كه در مورد اسـم و  در علم كالم، فارغ از بحث

پردازند، اصطالح اسم خدا با مفهوم مشخص، در برابر صـفات و افعـال خـدا  اسم خدا به بحث مى

شود، يا فعل بـه معنـای  با اين توضيح كه اموری كه به خداوند متعال نسبت داده مى. كاربرد دارد

يـا صـفت ، كه از فعل است صرفى و نحوی است، مانند َخَلَق؛ يا صفت است، مانند حيات؛ يا اسم

در » ايجى«. د، مانند خالق و حىشو به صورت توصيفى ساخته شده و بر خداوند متعال اطالق مى

كـه در لغـات  و اعالمـىها  دارد كه مقصود از اسمای االهـى، اسـم اين باره به صراحت اظهار مى

و شود، نيست؛ بلكه محّل نزاع دربـاره اسـمايى اسـت كـه از صـفات  گوناگون بر اشيا گذاشته مى

و ليس الكالم فى اسمائه، األعالم الموضوعة فـى اللغـات، انمـا النـزاع فـى «: شود افعال اخذ مى

  .)8/210: 1907؛ جرجانى، 3/313: 1997ايجى، (» اَألسماء المأخوذة من الصفات و األفعال

 هرگز به معنای اسم لغـوی» اسم خدا«اين سخن به اين معناست كه اصطالح علم كالم در 

نيست؛ بلكه مراد از اسم خدا در علم كالم، واژه يا واژگانى است كه از افعـال متعـدد ) )1(معنای (

به معنای اسم معنا در (يا از صفات ) گذشت) 2(فعل به اصطالح علم صرف و نحو كه در معنای (
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ساخته شده و بر خداوند اطـالق ) ذكر شد) 5(علم صرف و نحو در برابر ذات كه در ضمن معنای 

تـوان گفـت در ايـن  ر واقع، با تأّمل بيشتر در مفهـوم اسـم خـدا در ايـن اصـطالح مىد. دشو مى

  . است) 5(اصطالح اسم معادل با صفت به معنای 

بـه  ،كه بدون هيچ نقدی آن را ذكر كرده استرا، با اين حال، اين سخن ايجى و نيز جرجانى 

اره اسـمای االهـى اسـت هـای آن دربـ مباحث علم كالم كه گزاره صورت مطلق در مورد تمامى

، ای مباحث كالمـى مباحث اسمای االهى از صفات االهى در پاره كتوان پذيرفت؛ زيرا تفكي نمى

كـه  چنـان. اسـتو دوگانگى معنايى اسم و صفت در مورد خداونـد  كخود بهترين شاهد بر تفكي

ت هسـتند ل به يگانگى معنايى اسم و صفت خدا در اصطالح روايـائكه قا ،سخن برخى معاصران

عمـده اشـكال وارد بـر ايـن  .سـتناپذيرفتنى ا، مورد نقد و )3/323: 1425شهری،  ریمحمدی (

ديدگاه آن است كه تفسير اسم در احاديث به اينكه به معنای صفت است، در برابر ديدگاهى قـرار 

دارد كه مّدعى است اسمای االهى، اسمای لفظيه هسـتند و ايـن احاديـث در مقابـل آن ديـدگاه 

اين مطلب بـا رجـوع بـه . با صفت خاّص هستند رصدد آن است كه اسمای االهى لحاظ مسمىد

: 1393روحى برندق، (شود  ابوابى كه همين احاديث در جوامع روايى در آنها آمده است، روشن مى

29(. 

سويى آن با اسـم  ترين بحث درباره مفهوم اسم خدا در علم كالم، تبيين تفاوت يا هم اما مهم

از بحـث از مفهـوم اسـم خـدا در ر اصطالح حكمت متعاليه و عرفان نظری است كـه بعـد خدا د

 تحـتاصطالح حكمت متعاليه و عرفان نظری و نيز تفاوت معانى اسـم خـدا در علـوم اسـالمى 

  .شدمستقل بررسى خواهد  ىعنوان

 امر عينى  كاسم خدا در مقابل ذات، صفت و فعل خدا، به عنوان ي. 7. 1

در برابـر ذات، صـفت و  ،عينـى یبه عنوان امر ،كمت متعاليه و عرفان نظری، اسمدر اصطالح ح

مانند حقيقت خارجى عالِم و قاِدر، كه عبـارت اسـت از ذات خداونـد بـا . گيرد فعل االهى قرار مى

. اسماِء اسماء خواهنـد بـود...  و بر اين اساس، الفاظ عالِم و قاِدر و ؛و قدرت او توّجه به صفت علم

گـر  ی فلسفى كه با رويكرد حكمت متعاليه نگاشته شـده جلـوهها حقيقت در جای جای كتاباين 

كند كـه مـراد از  هين اصطالح عارفان در اين باره را چنين بيان مىألحكيم االهى، صدرالمت. است

در اصطالح آنـان اسـماِء  هاست، بلكه اينياسماء در اصطالح عارفان، الفاظ عالِم و قاِدر و غير آن ن

و ليس المراد من اَألسماء هـهنا هى ألفاظ العالم و القـادر و غيرهمـا، و انمـا هـى «: اسماء هستند
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اظهـار  یدر جـای ديگـر وی .)8/280: 1981لهين، أصـدرالمت(» أسماء اَألسماء فى اصـطالحهم

ات ای از تجلّيـ كند كه اسم نزد عارفان عبارت از ذات االهى با اعتبار صفتى از صفات يا تجلّى مى

و اعلم أّن االسم عندهم عبارة عن الذات االلهيـة مـع «: است و اسماء لفظى، اسماء اسماء هستند

: همـان(» اعتبار صفة من الصفات او تجل مـن التجليـات، و اَألسـماء الملفوظـة أسـماء اَألسـماء

خواه  از ذات با اعتبار صفتى از صفات،است گويد كه اسم عبارت  مى ینيز در جای ديگر .)7/315

» الذات مع اعتبار صفة من صفاتها اسم من اَألسـماء كليـًة كانـت او جزئيـةً «: كلّى باشد يا جزئى

اند كـه اسـم  دارد كه عارفان تصريح كرده همچنين در الشواهد الربوبية اظهار مى .)7/313: همان(

ار صـفة مـن فإنّهم صّرحوا بـأّن الـذات مـع اعتبـ«: عبارت است از ذات با اعتبار صفتى از صفات

   .)44: تا ، بىهمو(» الصفات هو االسم

دارد كه  در مقام ذكر تفاوت اسم، صفت و ذات اظهار مى اسفارر پانوشت نيز د حكيم سبزواری

تعين وجودی، و اسم عبارت است از وجود همراه بـا آن تعـين، و خـود  كصفت عبارت است از ي

التعـين الوجـودی هـو الصـفة؛ و  كس ذلـنف«: از مسمىاست وجود با قطع نظر از تعين، عبارت 

» الوجود مع قطع النظر عن التعـين هـو المسـّمى كالتعين هو االسم؛ و نفس ذل كالوجود مع ذل

گونـه  تفاوت اسم با صفت نزد عارفان را اين شرح االسماء الحسنىدر  وی. )8/281: 1981، همو(

شـود، و  عارفـان اسـم ناميـده مى از صفات در عرف ككند كه ذات موجود با اعتبار هر ي بيان مى

فالذات الموجودة مع كّل «: شود نزد عارفان صفت ناميده مى ]بدون ذات[نفس اين محمول عقلى 

سـبزواری، (» المحمول العقلى هى الصـفة عنـدهم كمنها يقال لها االسم فى عرفهم، و نفس ذل

  .)215و  1/19: تا بى

عربى در  از جمله ابن ؛خورد نيز به چشم مىاهل عرفان های  نوشتهاين اصطالح در جای جای 

كنـد  ادعا مى ،سلسله امور نسبى و اضافى دانسته كاسمای االهى را عبارت از ي الفتوحات المكية

عربى،  بنا(گردند  وجود واحد برمى كو اضافاتى به ذات هستند كه به يها  كه اسمای االهى نسبت

از اسـت عبدالرزاق قاسانى آمده است كه اسم عبارت  نوشته عربى تفسير ابننيز در  .)1/163: تا بى

). 416و  371و 2/16؛ 426و  270و  1/31: 1422عربــى،  ابــن(ذات بــا اعتبــار صــفتى از صــفات 

اسم را عبارت از ذات با مالحظه صفتى از صـفات ذات  شرح فصوص الحكمهمچنين قيصری در 

تبيين و تعريف اصطالحى اسم بـه  .)1024، 707، 702، 655، 640: 1375قيصری، (دانسته است 

؛ 1/17: 1393طباطبـايى، (خـورد  معنای يادشده در آثار عالمـه طباطبـايى فـراوان بـه چشـم مى
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الذات مـأخوذة بوصـف «به  ،كه از اسمای االهى است ،برای نمونه، اسم عالِم .)13/229؛ 6/254

 .تبيين شده است )1/71: همان(» العلم

توان تبيين كرد كه وجود خداوند متعال وجودی بسيط و يكتايى  اين معنا را به اين صورت مى

ی ها همتاست، ولى عقل به لحاظ نقص خود، هنگـام توّجـه بـه سـاحت مقـّدس او، از ديـدگاه بى

بـر . شودكند تا به وسيله تحليل عقلى، به شناخت نسبى حضرت حّق نايل  مختلف به او توّجه مى

كنيم، بـه  ود و اطوار و آثار وجودی حضرت حّق نظر مىتحليل عقلى كلّى وقتى به وج كاساس ي

  :است» افعال«و » اسما» «صفات«، »ذات«رسيم كه خداوند متعال، دارای  اين نتيجه مى

اعـم از (كه عبارت است از اصل وجود حضرت حّق، كه منشـأ همـه كمـاالت  ؛ذات .الف

 .است) صفات، اسما و افعال

وجودی حضرت حّق كه از تشعشعات نور وجـود  های اند از كمال كه عبارت ؛صفات .ب

 . ... علم، قدرت، حيات و: گيرد، مانند سرچشمه مى هاهستند و افعال االهى از آن

و در واقع، تصوير » ذات با لحاظ كمال و صفت وجودی خاّص «اند از  كه عبارت ؛اسما .ج

سـت كـه در با صفات در اين نكتـه ا هاو تفاوت آن ؛ُبعدی از ابعاد وجودی حضرت حق

صفات، تنها صفات و كماالت حضرت حق مورد لحاظ است، ولى در اسماء، صـفات و 

و علـم و قـدرت،  ،برای نمونه، عالم و قادر اسم. كماالت حضرت حق با مالحظه ذات

مورد لحاظ است، ولى ) است» هو«كه ضمير (زيرا در عالم و قادر، ذات  .صفت هستند

 .نيستدر علم و قدرت، هيچ نظری به ذات 

نظـر تحليلـى، بـا سـير  كاز آثار وجود حضرت حّق كه طى يـاست كه عبارت  ؛افعال .د

گيرد و با سير صعودی، به صفات، اسماء و  نزولى از ذات، اسماء و صفات سرچشمه مى

 .گردد ذات االهى باز مى

رت ون وجـودی حضـئتوانيم جايگاه اسمای االهى را به طور دقيق در ش بر اساس اين تحليل، مى

: از اسم و مفهوم اصطالحى آن ارائه دهيم و بگـوييم ىوجو كنيم و تعريف جامع و مانع حّق جست

ای كه  ليكن نكته .»اسم عبارت است از ذات حضرت حّق با لحاظ صفت و كمال وجودی خاّص «

ممكن است هنگام توجه به مفهوم اسم عينى مورد غفلت قرار گيـرد، آن اسـت كـه صـرف ايـن 

اسم عينى نيست، بلكه واقعيت خارجى آن اسم عينـى » ا مالحظه صفتى از صفاتذات ب«مفهوم 

  .)12-11: 1393روحى برندق، (است 
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  اسم به عنوان وجود تكوينى عينى غير از اسمای االهى. 8. 1

موجـودات بـه لحـاظ  كه در حكمت و عرفان نظری مطرح است، تمـامى ی،بنا بر اصطالح ديگر

انسان كامل، شخص شخيص رسول (ند و وجودهای تكوينى خاّص داللت بر حق، اسم حّق هست

: 1403؛ ميردامـاد، 1/143 : 1407كلينـى، ( هسـتنداسم اعظم االهـى  )ع(و اهل بيت ) ص(اكرم 

؛ 161و  131: تـا زاده، بـى ؛ بـالى176و  85: 1370 ؛ عفيفـى،1/491 : 1406؛ فيض كاشـانى، 355

  ). 177: 1380 ؛ جندی،37: 1410خمينى، 

اصطالح در واقع مبتنى بر توسعه در معنای لغوی و عرفى اسم است، كه در اين زمينه دو  اين

ديدگاهى بر آن است كه اسم در معنـای لغـوی و عرفـى صـرفًا در الفـاظ  .1: ديدگاه مطرح است

آن به غير حوزه لفـظ و واژه مخـالف بـا مفهـوم  هواژگان داّل بر معنا كاربرد دارد و تعميم و توسع

؛ )1/17: 1393طباطبـايى، ( استلذا نادرست . استو خروج از حوزه وضع و استعمال  »اسم«واژه 

ای  را شامل هر گونه داّل و نشـانه »اسم«از اساس، مفهوم لغوی و عرفى واژه  یديدگاه ديگر .2

بر آن است كه موجودات بـه لحـاظ  ،اعم از لفظ و غير آن حتّى وجودهای تكوينى خارجى گرفته

و بر ) 8/267: همان(آيند  دهنده و مظهر حضرت حّق هستند، اسم خداوند به شمار مى اينكه نشان

داللت لفظ را از اين جهت كمتر از وجودهای تكـوينى  هدرج ،اين اساس، برخى گام فراتر گذاشته

نيـز بـر  .)2/122: 1428فرغانى، (اند  به شمار آورده» اسم اسم«لذا، واژگان لفظى را  .اند برشمرده

تر گفت، به لحاظ آنكه وجودهای خـارجى  توان گام دوم را برداشت و با تحليل دقيق پايه، مىاين 

ساز وضع و استعمال واژگان است، وجودهای خـارجى  ساز تصّور ذهنى، و تصّور ذهنى زمينه زمينه

  . هستند» اسِم اسِم اسم«و واژگان و الفاظ » اسِم اسم«و وجودهای تصّوری و ذهنى » اسم«

در معانى عينى و  »اسم«حال، با توّجه به داليل متعدد قرآنى و روايى كه در آنها واژه  در هر 

تـوان اسـتعمال اسـم در مـورد  كـم مى دسـت) 34-13: 1393روحى برندق، (خارجى كاربرد دارد 

  . وجودهای تكوينى را استعمال مجازی تلّقى كرد

از نظر برخـورداری از شـّدت و ضـعف بندی وجودهای تكوينى  بر اين پايه، با توّجه به درجه 

در وجود، هر كدام از وجودهای تكوينى كه از شـّدت وجـودی  كوجودی، بر اساس نظريه تشكي

د، درجه اسم بودن و حكايت آن از حضرت حّق و داللت آن به سوی خدا و نبيشتری برخوردار باش

آنكه انسان از ميـان سـاير مظهريت آن نسبت به خدا، بيشتر خواهد بود و بر اين اساس، به لحاظ 

موجودات دارای برجستگى وجودی است، درجـه اسـم بـودن آن از سـاير موجـودات بيشـتر و در 
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های كامل و اعظـم خداونـد خواهنـد  اسم) انبيا و اوصيا و اوليای االهى(های كامل  نتيجه، انسان

  . ای است كه ديدگاه هشتم درصدد بيان آن است اين دقيقًا نكته. بود

  ايسه انواع مختلف معانى اسم خدا در علوم اسالمىمق. 2

تساوی، (های چهارگانه منطقى  از بين نسبت از نظر مفهومى) 1معنای (مفهوم لغوی و عرفى اسم 

نسبت تساوی دارند و رابطـه معنـای ) تباين، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه

بـه  -هارم و پنجم و حتـى معنـای ششـم دوم و سوم تساوی و نسبت اين دو معنا و نيز معنای چ

معنـای اول عـام، و (با معنای اول، عموم و خصوص مطلـق  -است) خدا(اعتبار اينكه اسم خاص 

  .است) معانى ديگر خاص

اسم در معنای لغـوی  :از سوی ديگر 8و  7از يك سو و دو معنای  6-1مقايسه ميان معنای 

به معنای اسـم لفظـى اسـت، بـرخالف ) 6-1 معنای(معنای اصطالحى اول  5	و عرفى به اضافه

امر عينى، خارجى و واقعـى بـه  كمعنای هفتم و هشتم اصطالحى كه اسم در آن دو به معنای ي

ترين فرق ميان اين دو  توان عمده اين تفاوت مهم را مى .)1/17: 1393طباطبايى، (كار رفته است 

را به دو دسته عمـده اسـم لفظـى و اسـم ترتيب اسم  بدين .تلّقى كرد »اسم«دسته از معنای واژه 

 . كنند مىعينى تقسيم 

اسم به معنـای لغـوی و عرفـى  :از سوی ديگر 7از يك سو و معنای  1مقايسه ميان معنای 

ما يدّل به علـى «است؛ زيرا اسم در لغت و عرف بر  7به لحاظى اعّم از اسم به معنای ) 1معنای (

مثال قسـم اّول، الفـاظى اسـت كـه . ا افاده كند يا نكندداللت دارد، خواه معنای وصفى ر» الشىء

عالوه بر داللت بر ذات، بر وجود وصفى در ذات نيز داللت دارند؛ و مثال قسم دوم، َاعالم ـ مثـل 

زيد و عمرو ـ به ويژه اعالم مرتجل است، كه فقط بر ذات داللت دارند و به هيچ وجه بر وصف و 

؛ ولى در اسمای ُحسنای االهى، همواره معنای وصـفى )8/342 :همان(مشّخصه آن داللت ندارند 

ملحوظ است؛ نه تنها اسمای االهى دربردارنده معنای وصـفى هسـتند، بلكـه دربردارنـده معنـای 

دربردارنده معنای وصفى َأْحَسن هستند و به همين لحاظ در مقام توصيف، بـرای و وصفى َحَسن، 

ـر اسـت و در (َسن است كه مؤنث َاحْ » ُحسنى«اسمای االهى واژه  به دليل آنكه اسماء جمع مكس

: همـان( دشـو ذكـر مـى) مقام آوردن صفت برای آن، صفت آن يا بايد مؤنث باشد يا جمع مؤنـث

معنـای (و اسم عينـى ) 1معنای (تفاوت ديگر ميان اسم به معنای لغوی و عرفى . )125ـ14/124

بـه ايـن . شود يا حتى چند جمله مى كل يآن است كه اسم به معنای امر عينى و خارجى شام) 7
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معنا كه آن جمله يا چند جمله حكايت از واقعيتى دارد كه خداونـد سـبحان بـدان متّصـف اسـت، 

از نظر ديگـر، اسـم بـه ). 9/76 :همان(برخالف اسم لفظى كه مخصوص به مصداق خاّص است 

ای نمونه، لفظ عالِم، كه از بر. است) 1معنای (معنای هفتم، مسّمای اسم به معنای لغوی و عرفى 

اسمای االهى است، همان اسم به معنای لغوی و عرفى است كه بر مسّمای خـود داللـت دارد، و 

كه رابطه اسم بـه معنـای  چنان ؛از ذات خداوند متعال با لحاظ صفت علماست مسّمای آن عبارت 

ان از آن خبـر داد و تـو از اوصاف و اسمای االهـى نمى ككه با هيچ ي ،هفتم با ذات حضرت حق

تحليـل لغـوی در وضـع  كبر اساس يـ: توضيح آنكه. است اسم و مسمى	بدان اشاره كرد، رابطه

وضـع شـده اسـت و » لفظ داّل بر مسّمى«در لغت بر  »اسم«واژه  .1: توان گفت مى »اسم«	واژه

لفـظ  اسـمای االهـى هماننـد .2 ؛داللـت دارد بنابراين، اسم عبارت است از لفظى كه بر مسـمى

نتيجه آنكه اسـمای االهـى و  .3 ؛داللت دارد، بر ذوات خارجى داللت دارند كه بر مسمى »اسم«

اسـم : شود ترتيب اسم به دو گونه تقسيم مى شوند و بدين اوصاف داّل بر ذوات نيز اسم ناميده مى

سم لفظـى در مقام مقايسه بين اين ا .4 ؛به معنای امر لفظى؛ و اسم به معنای امر عينى و خارجى

مستقيمًا و بدون واسطه بر ذات داللت ) امر عينى(توان گفت اسم به معنای دوم  و اسم عينى، مى

: در نتيجه اسم به معنای دوم بر ذات داللت دارد و	دارد؛ برخالف اسم به معنای اّول كه به واسطه

كـه  چنـانامـا، . اسـتدر واقع، اسم به معنای عينى، اسم است و اسم به معنای لفظى، اسِم اسـم 

اگرچه اين تحليل لغوی در نظر به واقع امر درسـت اسـت،  ،بر اساس ديدگاهى ،تر اشاره شد پيش

بگوييم اسم در لغت هم بر اسـمای عينـى كـه  ،توانيم آن را بر لغت تحميل كرده ولى هرگز نمى

بر حقـايق  هاشود و هم بر اسمايى كه به واسطه آن بدون واسطه بر ذوات داللت دارند، اطالق مى

بر لغت، مفهوم اسم همان لفظ داّل بر معناست كه  ؛ بلكه بنا)اسم به معنای لغوی(= داللت دارند 

است، و  در لغت و عرف همان لفظ داّل بر مسمى »اسم«	واژه: نتيجه آنكه. پيش از اين گفته شد

تـوان  نمى تحليل عقلى درست مبتنى است، ولى هرگز كاطالق اسم بر اعيان خارجى اگرچه بر ي

آنچه گفته شد در  .)1/17: همان( شود گفت اسم در لغت بر اعيان خارجى و حقايق نيز اطالق مى

مـادّل «مورد اطالق اسم در لغت و عرف است؛ اما در اصطالح حديث در مواردی اسم به معنـای 

ا توّجـه بـ ،خود ،؛ هرچند اين ديدگاه)8/367: همان(خواه لفظ باشد يا غير آن  ؛است» على الشىء

 . ناپذيرفتنى استتر اشاره شد، مورد نقد و  به داليلى كه پيش

محمدحسـين . اسم عينى قسيم اسـم بـه معنـای َعَلـم ذات اسـت :8و  5رابطه ميان معنای 

در اصـطالح علـم صـرف » صـفت«اسم عينى، همان « :گويد طباطبايى در توضيح اين نكته مى
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ت، نه اسـم بـه معنـای َعَلـم ذات و مـراد از اسـمای ـ اس	... مانند اسم فاعل و صفت مشبهه و	ـ

مانند اِله، حـى، علـيم و قـدير؛ نـه . حسنای االهى، الفاظى است كه بر معانى وصفى داللت دارند

  .)14/124: همان( »كه َعَلم ذات است» اّهللاٰ «مانند اسم جالله 

) فـان نظـریاصطالح حكمت متعاليه و عر( 7معنای و ) اصطالح كالمى( 6اما تفاوت معنای 

  .كنيم طرح مىدارد كه در ادامه  ینياز به بحث بيشتر

  نسبت ميان اسم خدا در علم كالم؛ و حكمت متعاليه و عرفان. 3

، واژه يا )6اصطالح (ايجى نقل شد، مراد از اسم خدا در علم كالم از بنا بر عبارتى كه پيش از اين 

است كه دقيقًا همان اسم معادل با صـفت در واژگان برساخته از افعال يا صفات مستند به خداوند 

است؛ ولى در مقابل اسم خدا در اصطالح حكمت متعاليه و عرفـان نظـری ) 5معنای (مقابل اسم 

از حقيقت خارجى و كمال واقعى تكوينى ذات حضرت حـّق بـه اعتبـار است عبارت ) 7اصطالح (

شهروزی نيز در اين . بودن خداوندمانند حقيقت عالم بودن و قادر  ؛از صفتى از صفات یبرخوردار

های معنا است نه  ها، اسم های گوناگون است و مقصود از اين اسم خداوند دارای اسم گويد باره مى

از آنها معنـايى متفـاوت بـا  كها يكسان و مترادف نيست، زيرا از هر ي اسم َعَلم و معانى اين اسم

های متباينى هستند كه بر ذات خداوند كـه  اسم ها بنابراين، اين اسم. شود معنای ديگر فهميده مى

قد عرفت أّن البارئ تعالى واحد، و أّن له أسـماء كثيـرة هـى «: شوند لذاته واجب است اطالق مى

أسماء معان ليست بأسماء أعالم و ال هى مترادفة على معنى واحد؛ فإنّه يفهم من كل واحد منهـا 

» تـواردة علـى ذات واحـدة هـى ذات الواجـب لذاتـهغير ما يفهم من اآلخر؛ فهى أسماء متباينة م

  .)280: 1383شهرزوری، (

اين است كه آيا واقعًا در همه مباحث علم كـالم وقتـى موضـوع يـا محمـول  پرسشاكنون  

د و در مقابل، در شو گزاره، اسم خدا است، مراد از آن واژگانى است كه بر خداوند متعال اطالق مى

از آن حقيقت خارجى ذات االهى به اعتبار داشتن صفتى از صفات  حكمت متعاليه و عرفان منظور

مراد از اسم خـدا، حقيقـت خـارجى كـه  توان گفت در هيچ بحث كالمى ای كه مى ؛ به گونهاست

دارد نيست و در مقابل در هيچ بحث عرفانى، از اسـم خـدا، واژگـان اراده  واژگان از آن پرده برمى

هـای مربـوط بـه  كند كه مباحـث و گزاره پرسش اقتضا مى پاسخ به اين نشده است؟ روش علمى

. صحت، رّد يا تكميل فرضيّه يادشده به آزمون گذاشـته شـودبررسى، و اسم خدا در اين سه علم 

هايى كه در حكمت متعاليه و عرفان از مصنّفان اين علـوم نقـل  ليكن برای اين منظور، با تصريح
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سم خدا در آنها، واژگان يا مفهوم ذهنى نيست، بلكه مراد از توان پى برد كه مراد از ا شد، قطعًا مى

  .به واژگان است آن حقيقت خارجى و مسمى

افزون بر اين، يكى از مواردی كه به روشنى بيانگر كاربرد اسـم خـدا در حكمـت متعاليـه در  

لهين در ايـن بـاره أاسـت كـه صـدرالمت» عينيت صفات بـا ذات«معنای اسم عينى است، مبحث 

معنای عينيت صفات حضرت حق با ذات او نزد حكيمان محّقق، عبـارت كه دارد  ًا ابراز مىصريح

با قطع نظر از انضمام معنا يا اعتبار كيفيت يا  - از اين است كه وجود خداوند متعال در مرتبه ذات

های صفات باشد؛ نه آنكه در اتّصـاف بـه آنهـا بـه  مصداق برای حمل مفهوم -حالتى غير از ذات

فإن معنى عينية الصفات عند محققى الحكماء هو عبارة عن كون وجوده «: زی نياز داشته باشدچي

 -تعالى فى مرتبة ذاته مع قطر النظر عن انضمام معنى أو اعتبـار كيفيـة أو حالـة غيرهـا مصـداقا

ء منهـا مفتقـرا إلـى عـروض هيئـة  الصفات ال بأن يكون فى اتصافه بشـى كلحمل مفهومات تل

اين بيان و سـخنان ديگـر او در جـای جـای بحـث از  .)2/316: 1981هين، ألصدرالمت(» وجودية

حقيقـى اسـت نـه  ىصريح در اين است كه بحث از اسماء و صفات، بحث» عينيت صفات با ذات«

 143، 6/142؛ 332، 2/317: همـان: .نك(بار كردن مفهوم واژگان اسما و صفات بر خداوند  اً صرف

: همـان(و حيـات ) 284، 282، 6/264: همـان(سماء االهى ماننـد علـم در مورد برخى او )145و 

ين در بحث تقسـيم صـفات هنيز صدرالمتأل. به خصوص بر اين مطلب تأكيد ورزيده است) 6/415

به ثبوتى و سلبى، صراحتًا به يگانگى صفات و اسـما بـا ذات از زبـان اسـاطين حكمـت اسـالمى 

توان  فراوانى را مى های عرفان اسالمى نيز سرفصل در). 121-6/119: همان(تصريح كرده است 

توان به موارد زير  يافت كه قطعًا مراد از اسم خدا از آنها، اسم به معنای عينى است كه از جمله مى

  :اشاره كرد

 :همـان(و مرتبه خاص هر اسم از اسمای االهى ) 1/98: تا عربى، بى ابن(مراتب اسمای االهى  .1

  . ن مرتبه وجودی هر اسم در پهنه هستى استكه مراد از آ) 2/469

كـه مقصـود از آن ) 14: 1426؛ قاسـانى، 1/100 :تا عربى، بى ابن(امهات و ائّمه اسمای االهى  .2

وجود بودن برخى اسمای االهى برای اسمای ديگر و توقـف و تفـرع و انشـقاق اسـمای  أمنش

  .فرعى از اسمای اصلى است

  .)101/ 1 :تا عربى، بى ابن(عينيت اسمای االهى با ذات  .3

: 1382؛ آملـى، 11: 1426قاسـانى، (احصای اسمای االهى و تحّقق و آراسـته شـدن بـه آنهـا  .4

) ع(و امام صادق ) ع(على و ) ص(توضيح اينكه در احاديث متعدد به نقل از رسول خدا  ؛)521
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اره درآورد، وارد اسـم را بـه شـم 99هر كس اين . اسم دارد 99خداوند : عبارت زير آمده است

: 1407كلينـى، (» إّن ّهللاٰ تسعة و تسعين اسمًا، من أحصـاها دخـل الجنـة«: بهشت خواهد شد

و  312: الـف تا ؛ كفعمى، بى349و  318و  317: 1408؛ ديلمى، 2/333: 1403؛ طبرسى، 1/87

؛ 187و  4/186: 1404؛ مجلسـى، 7/140: 1409؛ حّر عاملى، 21و  20: ب تا ؛ كفعمى، بى349

 317: تا ؛ ابن فهد حلى، بى2/593: 1403؛ صدوق، 220و  195و  194: تا ؛ صدوق، بى90/273

؛ 8/169؛ 3/185: 1401؛ بخاری، 516و  499و  427و  267و  2/214: تا حنبل، بى ؛ ابن318و 

ايـن . گانه به شمار آمده اسـت نه و نود های اسم ،برده روايات نام در برخى .)8/63: تا مسلم، بى

رو، برای  از اين. نيستها الى است كه منظور از برشمردن اين اسما، قطعًا شمارش تعداد آندر ح

غير از شمارش الفاظ اسـما بـرای  یرفع اين چالش از سوی انديشمندان اسالمى معانى ديگر

 :اند از ها عبارت برخى از اين احتمال. اين حديث ذكر شده است

: تا ؛ ابن فهد حلى، بى4/187: 1404؛ مجلسى، 195: تا صدوق، بى( هااحاطه به معنای آن -

318(. 

؛ ثقفـى 6/219: 1404مجلسـى، (اذعان و اعتقاد به اتّصاف خداوند به همه ايـن اسـما  -

 .)8/359: 1393ى، ي؛ طباطبا1/240: تا كوفى، بى

؛ نـووی، 6/716: تـا عابـدين، بـى ابن؛ 349: 1408ديلمى، (خواندن خداوند به اين اسما  -

1407 :17/6(. 

 .)8/169: 1401بخاری، (حفظ اين اسما  -

نـووی، (و اعتقاد بـه آن  هابه بهترين نحو و نيز مراعات مقتضای معانى آن هامراعات آن -

1407 :17/6(. 

 .)17/6: 1407نووی، ( هاعمل به مقتضای آن -

 .)17/6: 1407نووی، (تالوت و حفظ كّل قرآن، زيرا قرآن همه اين اسما را در بردارد  -

  .)3/104: 1421 مازندرانى،( هاتوجه قلبى و فنا در معنای آن -

بدان اشـاره ) 9/337: 1410(و مباركفوری ) 11/192: 1379(حجر  و اقوال ديگر كه ابن -

 .اند كرده

رسد مراد از تحّقق و آراسته شدن به اسمای االهى همان احتمال هشتم  به نظر مى ،بر اين اساس

 .كه فراتر از يك بحث لفظى است ،ستهانا در معنای آنباشد كه توجه قلبى و ف
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گويد كليد و گشايش هسـتى و ايجـاد  در اين باره مى تناكح ميان اسمای االهى؛ جيلى صريحاً  .5

موجودات به توسط نكاح بين اسمای االهى يعنى تداخل و همكاری آنهاست و از اين معنا بـه 

فتح بـاب اإليجـاد، بظهـور الكـون فـى : يعنى. حالمفتاح فى النكا« :تناكح اسما ياد شده است

فعبّر عـن دخـول حكـم األسـماء . األسماء، أی توالج بعضها فى بعض، لظهور هذا العالم  تناكح

ترتيب سخن از تنـاكح در ايـن بحـث،  بدين .)111: 2004 جيلى،(» بعضها على بعض، بالنكاح

  . ختى استشنا يك بحث هستى

فان لكّل اسـم مبـدأ « :گويد الدين على بن تركه در اين باره مى توقيفيت اسمای االهى؛ صائن .6

اّال فى موطن خاص من مواطن تنوعات الذات و مرتبة مخصوصـة مـن مراتـب  كال يظهر ذل

االعتبار و هذا معنى من معـانى مـا عليـه ائمـة  كاالسم عليها اّال بذل كتنّزالتها ال يطلق ذل

من اّمهات مسائل هذا الفـّن، كمـا  كق توقيفية و ذلأن اسماء الح -رضى اّهللاٰ عنهم -الشريعة

چنين  زاده آملى مفاد اين سخن را اين حسن. )1/535  :1386تركه،  ابن(» سبق بيانه فى المقدمة

توقيفيت به اين معناست كه هر كلمه وجودی در مرتبه خاص به لحاظ نظام «: بيان كرده است

آيـد و بـدل  اهى معلوم دارد كه از آن فـرود نمـىعنايى ربّانى جايگ كيانى ناشى از نظام علمى

در  یدر جـای ديگـروی نيـز  .)454: 1385 زاده آملـى، حسن(» شود نگرديده و دگرگون نمى

اند كه ظهورات و بروزات تجليات هويت  اسماء، حقائق عينيه«: گويد تركه مى توضيح سخن ابن

سعى كلى است كه صـمد اسـت، اند، و اين هويت مطلق وجود و وجود مطلق به اطالق  مطلقه

شود و به حسب غلبه  يعنى ال جوف و ال خالء له و از اين ظهور و بروز تجلى تعبير به اسم مى

  .)78: 1383،  همو( »شود آن مظهر به اسم آن غالب ناميده مى ،يكى از اسما در مظهری

االهـى در علـم  یمااّما در علم كالم قطعًا مراد از اسم خدا در سه بحث كليدی كه در مباحث اس

  :ها عبارت اند از اين بحث. د، اسم لفظى استشو كالم مطرح مى

؛ طباطبـايى، 4/343: 1409؛ تفتـازانى، 1/140: 1420رازی، (االهـى  یتوقيفيّت اسما .1

  ؛)2/146: 1412؛ سبحانى، 8/210: 1325، جرجانى؛ 8/359: 1393

ــمى .2 ــم، مس ــايرت اس ــا مغ ــاد ي ــث در اتّح ــميه  بح ــ(و تس ؛ 4/337: 1409ازانى، تفت

  ؛)8/207: 1325ميرسيدشريف، 

بحث از اقسام مدلول اسم كه آيا ذات حضرت حق است يا ذات به اعتبار برخى اجـزاء،  .3

  ). 8/209: 1325، جرجانى؛ 4/364: 1409تفتازانى، ... (عوارض و صفات و افعال و 
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ست كه موضـوع بحـث از دهنده آن ا توان مواردی را برشمرد كه نشان افزون بر اين، مى 

  : اند از اسمای االهى در علم كالم، يك موضوع لفظى است، اين موارد عبارت

بغدادی، . (شماره اسمای االهى و تعداد الفاظى كه به عنوان اسم خدا مطرح شده است .4

  .)4/184: 1404؛ مجلسى، 97: 2003

نوان نام غيرخدا انتخاب كـرد توان به ع اّهللاٰ را مى هايى از اسماء بحث از اينكه چه اسم .5 

   .)103: 2003بغدادی، (

ل مربوط به اسمای لفظى حضرت حق است، به لحاظ روشنى عناوين بحث ئتقرير اينكه اين مسا

  .برده، نياز به تقرير ندارد های نام و نيز تصريح دانشمندان كالم ذيل بحث

  گيری نتيجه

 :اند از آمده از تحقيق عبارت نتايج به دست

هوم لغوی و عرفى اسم در زبان عربى، نام و نشانه است؛ ولـى ايـن واژه افـزون بـر مف .1

  .اين، در اصطالح علوم گوناگون اسالمى در هفت معنای متفاوت ديگر كاربرد دارد

اسم در عمده معانى به معنای اسم لفظى و در برخـى معـانى بـه معنـای امـر عينـى،  .2

  .خارجى و واقعى به كار رفته است

م به معنای امر عينى، خارجى و واقعى در مورد خداونـد، مسـّمای اسـم بـه معنـای اس .3

  .لغوی و عرفى است

و رابطـه ميـان  دارای نسبت تساوی هستند مفهوم لغوی و عرفى اسم از نظر مفهومى .4

معنـای اول و دوم عـام، و (معانى ديگر با معنای اول و دوم، عموم و خصوص مطلـق 

  .است )معانى ديگر خاص

اسم خدا با اصطالح حكمت متعاليـه و عرفـان اسـالمى آن متفـاوت  اصطالح كالمى .5

در علم كالم مقصود از اسم خدا، لفظ مـأخوذ از صـفت و فعـل اسـت، ولـى در  .است

امر عينى در برابـر ذات،  كاصطالح حكمت متعاليه و عرفان اسالمى اسم به عنوان ي

  .صفت و فعل االهى كاربرد دارد
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 عمنابفهرست 

 قرآن كريم. 
  قـم ،)شـرحترجمـه و ( التمهيد فى شرح قواعد التوحيد ).1384(ابن تركه، صائن الدين على بن تركه :

   .چاپ اول، سرای اشراق كتاب

 فتح البـاری شـرح صـحيح البخـاری، ).١٣٧٩( ابن حجر عسقالنى، أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 

  .دار المعرفة :بيروت
 دار صادر :بيروت المسند، ).تا بى( ابن حنبل، احمد.  
  نا بى: جا ، بىحاشية رد المختار ).تا بى(ابن عابدين، محمد امين.  
 دار احيـاء التـراث : مصطفي ربـاب، بيـروت: تحقيق تفسير ابن عربي، ).١٤٢٢(ى الدين يابن عربى، مح

 .العربي، اول
 ىلالطبعة االوصادر،  دار: ، بيروتالفتوحات المكيۀ ).تا بى(ى الدين يابن عربى، مح. 
 المكتبة التجارية الكبری، چهاردهم :مصر شرح ابن عقيل، ).١٩٦٤( همدانى ابن عقيل . 
  الكتـاب  دار :جا بى عدة الداعى، ).تا بى(ابن فهد حلى، جمال الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن اسدی

   .االسالمى

 زهنشر ادب حو :قم لسان العرب، ).١٤٠٥( ابن منظور، محمد بن مكرم. 
 محمد نور الحسن، : تحقيق و ضبط و شرح شرح شافية ابن الحاجب، ).١٣٩٥( استر آبادی، رضى الدين

 .دار الكتب العلمية :بيروت الحميد، محمد الزفزاف، محمد محيى الدين عبد
 مؤسسه صادق :تهرانشرح الرضي علي الكافية، ). ١٩٧٥( استر آبادی، رضى الدين.  
 التعارف للمطبوعات دار: بيروت اعيان الشيعة،  ).تا بى( امين، سيد محسن. 
 ،اول ، چاپالجيل دار: عبد الرحمن عميرة، بيروت: تحقيق  المواقف، ).١٩٩٧(عضد الدين  إيجى. 
 سـيد محسـن موسـوی  :، تحقيـقالحقيقۀ و اطوار الطريقۀ و اسرار الشـريعۀ انوار ).1382( آملى، حيدر

 . اولچاپ : تبريزی، قم
 الكتب العلمية دار :بيروت ، شرح فصوص الحكم ).تا بى( ىزاده، مصطف بالى . 
 دارالفكر: بيروت صحيح بخاري،). 1401( بخاري، محمد بن اسماعيل. 
 دار مكتبۀ الهالل: ابراهيم محّمد رمضان، بيروت :تحقيق اصول االيمان،). 2003( القاهر بغدادی، عبد .  

 الشـريف الرضـى، : عبـدالرحمن عميـره، قـم :تحقيـق شـرح المقاصـد، ).1409( الـدين تفتازانى، سعد

  . االولى الطبعه

 نا بى: جا ، بىالغارات ).تا بى( ثقفى كوفى، ابى اسحاق ابراهيم بن محمد. 
 الطبعة االولىمطبعة السعادة،  :، مصرشرح المواقف ).1907( جرجانى، على بن محمد . 
  الشـريف الرضـى، : نعسـانى، قـم الـدين بدر :، تصحيحشرح المواقف ).1325( شريفجرجانى، ميرسيد

 . ىولالطبعة اال
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 مؤسسـة  :، قم السيد جالل الدين اآلشتيانى :، تحقيقشرح فصوص الحكم ).1380( جندی، مؤيد الدين

 ). مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم االسالمى للحوزة العلمية(بوستان كتاب 
 الطبعة االولىلكتب العلميةدار ا: بيروت، المناظر االلهية ).2004( جيلى، عبد الكريم ،. 
 مؤسسـه  :قم وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،). 1409( حّر عاملى، محمد بن حسن بن على

  .الطبعة االولىآل البيت، 
 اولچاپ ،  الف الم ميم :تهران ، البالغه انسان كامل از ديدگاه نهج ).1383( ، حسن زاده آملى حسن. 
 اميركبيـر،  :، تهران عيون مسائل النفس و سرح العيون فى شرح العيون ).1385( ، حسن زاده آملى حسن

  . دوم چاپ

 دفتـر تبليغـات  :قـم تعليقات على شرح فصـوص الحكـم و مصـباح األنـس،). ١٤١٠( اّهللاٰ  خمينى، روح

   .دوم ،اسالمى حوزه علميه

 ،الطبعة الرابعهدار الزهراء،  :بيروت البيان فى تفسير القرآن، ).١٣٩٥( ابو القاسم خويى. 
 سسه آل البيتؤم :قم اعالم الدين، ).١٤٠٨( ديلمى، حسن بن ابى الحسن.  
 ،ىلالطبعة االوالكتاب العربى،  دار تاريخ االسالم، ).١٤٠٧( شمس الدين محمد ذهبى. 
  ،نهم، مؤسسة الرسالة: بيروتسير أعالم النبالء، ). ١٤١٣( شمس الدين محمدذهبى. 
 الطبعة الثالثهدار احياء التراث العربى، : بيروت تفسير مفاتيح الغيب،). 1420( الدين رازی، فخر .  

 الطبعـة دفتـر نشـر الكتـاب،  :جـا بى مفردات غريب القرآن، ).1404( راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسين

  .الثانية
 اولچاپ انتشارات دانشگاه تربيت مدرس،  :، تهرانجلوه ذات ).1393( روحى برندق، كاووس . 
 الفكر دار :، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس ).1414( ی، محّمد بن محّمدزبيد. 
 للدراسـات  المركـز العـالمى :، قـمااللهيات على هدی الكتاب و السنۀ و العقل ).1412( سبحانى، جعفر

  . الطبعة الثالثهاالسالميۀ، 

 مكتب بصيرتى :، قمشرح االسماء الحسنى ).تا بى( سبزواری، مالهادی . 
 تصحيح و تحقيقرسائل الشجرۀ االلهيۀ فى علوم الحقايق الربانيۀ). 1383(هرزوری، شمس الدين ش ،: 

 . اّولچاپ مؤسسه حكمت و فلسفه ايران،  :ى، تهرانبلى حبيقنجف
 سـيد جـالل : تصـحيح و تعليـق ،شواهد الربوبية فى المناهج السلوكية ).1360( ، محمد لهينأصدر المت

   .مركز الجامعى للنشر، دوم :الدين آشتيانى، مشهد،

 دار احيـاء التـراث :، بيروتالحكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة ).1981( ، محمد لهينأصدر المت  ،

 . الطبعة الثالثه
 جامعه مدرسين :، قمالخصال ).1403( صدوق، شيخ محمد بن على بن حسين بن بابويه.  
 هاشم حسينى تهرانى، قـم  :، تصحيحالتوحيد ).تا بى( يهصدوق، شيخ محمد بن على بن حسين بن بابو: 

  .دومچاپ جامعه مدرسين، 
 نا بى :، قمالرسائل التوحيدية ).1365( طباطبايى، سيد محمدحسين . 
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 للمطبوعات ، مؤّسسة االعلمى:، بيروتالميزان فى تفسير القرآن ).1393( طباطبايى، سيد محمدحسين . 
 اولچاپ ،  نشر مرتضى :، مشهد االحتجاج ).1403( طبرسى، احمد بن على.  
 تعليقه بر فصوص الحكم محيى الدين ابن عربى، انتشـارات فصوص الحكم ).1370( العال عفيفى، أبو ،

 . دومچاپ ، )س(الزهراء 
 عاصـم ابـراهيم  :، تحقيـقيۀ ابـن الفـارضيمنتهى المدارك فى شرح تا ).1428(الدين  فرغانى، سعيد

 . الطبعة االولىالكتب العلميّۀ،  دار :الكيالى، بيروت
 جا ، بىالقاموس المحيط ).تا بى( فيروزآبادی، محمد. 
 چـاپ ، )ع(خانه امام أميرالمـؤمنين علـى  كتاب :، اصفهانالوافى ).1406(محمدمحسن  ،فيض كاشانى

    .اول

 ت دار منشـورا :، قـممصباح المنير فى غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـى ).تا بى( فيومى، أحمد بن محمد

 .الطبعة االولىالرضى، 
 الكتـب  دار :بيـروت ،عاصم ابراهيم الكيـالى :تحقيق اصطالحات الصوفيۀ، ).1426( قاسانى، عبدالرزاق

 .ىولالطبعة االالعلميۀ، 
 و فرهنگى انتشارات علمى :جا ، بىشرح فصوص الحكم قيصری ).1375( قيصری، محمد داود . 
 اولچاپ انتشارات رضى،  :قم ،)مصباح كفعمى(المصباح  ).الف تا بى( كفعمى، ابراهيم بن على عاملى.  
 نا بى: جا ، بىالمقام االسنى فى تفسير األسماء الحسنى ).بتا  بى( كفعمى، ابراهيم بن على عاملى.  
 چهارمچاپ الكتب االسالميه،  دار :، تهرانالكافى ).1407( كلينى، محمد. 
 ميـرزا ابوالحسـن شـعرانى، : ، تحقيق و تعليقصول كافىشرح ا). 1421( مازندرانى، مولى محمد صالح

  .ىولالطبعة االدار احياء التراث العربى،  :سيد على عاشور، بيروت: ضبط و تصحيح
 دار الكتـب  :، بيـروتتحفة االحـوذی). 1410( مباركفوری، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم

  .العلمية
 مؤسسۀ الوفاء: ، بيروتالنوارا بحار ).1404( باقر مجلسى، محّمد. 
  الطبعة االولىالحديث،  دار :، قمموسوعة العقائد االسالمية ).1425( شهری، محّمد ریمحمدی .  

 الفكر دار: بيروت، مسلم صحيح ).تا بى( مسلم، ابن الحّجاج النيسابوری.  
  جامعه مدرسين :، قمالمنطق ).تا بى(مظفر، محمدرضا. 
 ىولالطبعة االالخيام،  :، قمالتعليقة على أصول الكافى). 1403( محمدبن  ميرداماد، محمد باقر. 
 شـرح مسـلم( صـحيح مسـلم بشـرح النـووي ).1407( نووي، محيي الدين ابوزكريا يحيي بن شرف( ،

 .دارالكتاب العربي، دّوم :بيروت

 


