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مقدمه
این پژوهش بر ا ساس فیر ست بالن سبه جامع ا میمترین و م شیورترین ا سماو الی موجود در قرآ و کتاب
میدس (تورات و انجیل) تنویم شده و ت ه شده که ا سماو الی در ا س م با پیش مینهها فرهنگ قرآن و در
ف ضا الییات و حكمت برخا سته ا متو روایات و ادعیه گیربار ا س م تبیین گردد و ا سماو الی محرح در کتاب
میدس نیز بر اساس دیدگاه ها محرح در مضامین آ توضیح داده شود در آغا  ،معان افل این اسما و سپس
وایا و ابعاد گ سترده حیایی که توت پو شش آ ها قرار دارد و نیز م صادیق و مواهر برج سته هر ا سم مورد کند و
کاو قرار گرفته است آ گاه ،استلزامات و نتایج و نكته ها معنای  ،معرفت  ،عییدت که ا آنیا قابل استخراج بوده،
بیا م گردد با توجه به ت ه های که قب در این مینه فتتتورت گرفته ،ت ه شتتتده که این مجموعه ا دقت و
جامعیت و ا ستنادات قرآن بی شتر برخوردار با شد و برا اکثر نكات ا ستخراج شده ا تولیل ا سماو اهلل ،منابع و
مستندات فراوان ذکر شده است هم چنین در موارد بسیار ،فحات الی در ذیل اسماو اهلل مربوطه ،تولیل شده و تا
حد ممكن ،به ارتباط معنای ا سماو اهلل با یك دی ر ا شاره رفته و اگر احیانا ،شبیات و ابیامات یا سوو تحاهمات در
مینه درک معان آنیا در اذها متصتتور بوده ،به روشتتن ر و پاستتگ گوی پرداخته شتتده استتت بستتیار ا نكات
ضرور برا تبیین فویح اسما و فحات الی برا دانشجویا و اساتید معارف اس م نیز ا اهداف بوده که ی به
ی بخش ها مختلف این مجموعه دنبال شده و این نتیجه مسلم حافل شده که کس

معرفت اهلل و تببین معارف

حیه الی به ویژه برا دانشجویا و اساتید بدو شناخت کاف اسماو اهلل امكا پریر نیست

اهمیت اسماء اهلل
 – 1ابعاد معرفت ا سما الی م با توجه به این که ا سما الی در متو دین  ،ا سما اع م به معنا

م صحلح

نیست ،بلكه تماماً ناظر به اوفاف و کمایت الی است ،4شناخت خداوند سبوا چیز جز شناخت اسما حسنا
او نخواهد بود و آ شنای با معارف الی در گرو شناخت ظرایف و دقایی ا ست که در یكایك ا سما الی وجود
دارد
 -2ابعاد تربیت ا سماو اهللم ا سماو اهلل در حد ظرفیت ب شر و برا بیرهمند ان سا ا فیض الی نیحته در این
استتماو بیا شتتده و در میام معرف خدا چنا که هستتت و ییق اوستتت نبوده استتت چرا که حیییت این استتما و
گستردگ اوفاف ربوب  ،امر ماورا فكرت و ظرفیت افق روح و روا و خیال و عیول جمیع ابنا بشر است
4

« نامهاى خداوند جنبه ع مت ندارند ،بلكه نمایا گر فحت و حیییتى ا حیایق ذات میدّس او مىباشند» (مرتض محیر  ،آشنایى با قرآ  ،ص)14
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ا این رو خداوند ستتبوا  ،خود را اهلل نامیده تا ما در فتتحات نیكو جامعیت نستتب بیابیم و رحما نامیده تا مویر
لحف و رحمت برا همه خ یق (ا خوبا و بدا ) باشیم و رحیم نامیده تا بر”نیكا و پاکا و فابرا و ت ش را
و مومنا و متوک

”مویر خیر و نیك و گر شت و اح سا و اکرام با شیم نیز خود را سمیع خواند تا بر گحتهها و

شنیده ها گوه هوه داریم و جز به حق و انصاف و نیكوی و خیرخواه ن وییم و نشنویم و خود را بصیر خواند
تا بر چشتتما خویش تستتلب یابیم و ا ن اه ها ناروا و هوس آلود و نیز ن اه ها خیره به جاذبه ها فریبنده دنیا
اجتناب کنیم و شتتكل و حالت و وضتتع و حال ظاهر و باطن خود را نیز موافق رضتتا حق قرار دهیم :چرا که
حا ضر و ناظر بر احوال ما ست :و خود را قیوم خواند تا ما اعتماد به نحس بیابیم و خودکحا با شیم و نه تنیا ثبات قدم
و عزت و استتتتی ل و اعتماد به نحس خویش را مستتتتوكم ححن کنیم ،بلكه دی را را نیز ا تزلزل و اضتتتحراب و
نجات دهیم و به همین ترتی

وابست

سایر اسما و فحات الی

بنا بر این فلسحه اساس تخلق به اسماو اهلل که شرط اساس خ فت الی در رو

مین است ،هما بیرههای

است که ا این اسما و اوفاف م توا برد
فیض کاشان بیرههاى میربا الی ا معانى اسماو خداى متعال را در سه مرتبه بیا م کندم
اول  -شناخت این معانى به طور مكا شحه و م شاهده تا آنجا که حیایق آ ها با برهانى که خحا در آ نمىرود
برایشا رو شن شده و اتصاف خدا متعال به آ ها بر آنا منكشف شود انكشافى که ا نور وضوح و روشنى مانند
ییینى با شد که براى ان سا ن سبت به فحات باطنى خود که با باطن خویش م شاهده مىنماید (علم ح ضورى) نه با
احساس ظاهرى ،حافل مىگردد و چیدر فرق است میا این کشف و میا باورى که به فورت تیلید ا پدرا و
آمو گارا گرفته شده و بر آنیا مصمم شود ،هر چند میرو به ادله جدلى ک مى بوده باشد
دوم  -بزرگدا شت ای شا ا چیزى ا ست که ا فحات ج ل براى آنا منك شف مىگردد ،به گونهاى که ا این
بزرگدا شت شوق آنا به مت صف شد به آ فحات به قدر امكا بران یخته گردد تا به حق تعالى تیرب یابند قرب
فتتحتى نه مكانى ،و ا این اتصتتاف به آ فتتحات ،شتتباهتى به فرشتتت ا میرب نزد خداى متعال پیدا کنند و هرگز
تصور نمىشود که دل ا بزرگداشت فحتى و آگاهى بر آ سرشار شده م ر آنكه شوقى به آ فحت و عشیى به آ
کمال و جمال و حر فى به آرا سته شد بدا و فف در پى خواهد دا شت ،البته اگر این ات صاف به طور کامل براى
آ شخص ممكن باشد ،و اگر به طور کامل ممكن نیست ناگزیر اشتیاق به قدر ممكن بران یخته خواهد شد ،و کسى
ا این شوق خالى نی ست م ر به دو جیتم یا به جیت ضعف شناخت و ییین ا ست به اینكه آ و فف معلوم ا
او فاف ج ل و کمال مى با شد و یا به این جیت ا ست که دل ا شوق دی رى سر شار و غرق در آ ا ست مث ً
شاگرد وقتى کمال استاد خود را در علم مشاهده کند شوقش به شباهت پیدا نمود به او و دنباله روى او بران یخته
مى شود ،م ر آنكه مث ً گرسن ى سد راه آ گردد ،یرا استغراق باطن او به شوق به غرا بسا که مانع شوق او به علم
گردد ،ا این رو براى کسى که در فحات خداى متعال نور مى کند شایسته است که قل

خود را ا اراده غیر خداى

بزرگ تیى سا د ،یرا معرفت برر شوق ا ست تا مانى که دل را خالى ا بررها و جاذبه هاى شیوات ببیند ،پس
اگر دل خالى ا آنیا نباشد آ برر کامیاب نخواهد بود.
سوم  -کوشش در به دست آورد این فحات به قدر امكا و خو گرفتن به آنیا و آراست ى به یبای هاى آنیا،
بدین ستتب

استتت که بنده ربانى شتتده  -یعنى نزدیك به پروردگار متعال گشتتته  -و بدین ستتب

رفیق و همنشتتین

اسماء و صفات الهی در اسالم و مسیحیت
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فر شت ا م اعلى مى شود ،یرا آنا بر ب ساط قرب قرار دارند ،پس هر که همت خویش را به سوى شباهت پیدا
کرد به فحات آنا ب رداند ،به هر اندا ه که ا او فاف نزدیك سا نده آنا به حق تعالى بیره مند شود به هما
اندا ه به فرشت ا تیرب پیدا خواهد نمود.

5

 – 3بعد عباد و نیایش اسماو اهلل م اسماو اهلل واسحه ارتباط انسا با خداست و ا آداب دعا این است که با
یاد و نام استتما الی آغا گردد وخداوند متعال به استتما حستتنایش ستتوگند داده شتتود ع وه بر این که همه
ادعیه اس م لبریز ا اسما الی است و بدو درک و بصیرت کاف ن سبت به آنیا ،این ادعیه جای اه ار شمند و
تاثیرگرار خود را ا دست خواهد داد

معاني مختلف اسم
 -1ری شه لغو ا سم به معنا بلند یا ن شانه ا ست و در کاربرد متعارف ،عبارت ا ست ا هر چه که گویا و
ن شان ر و مویر و تجل گاه چیز دی ر با شد و ا آ خبر دهد و حكایت نماید ا سم در این کاربرد معنا و سیع
دارد و هم مشتمل بر الحاظ خواهد بود (با دیلت وضع قرارداد ) و هم حیایق (با دیلت تكوین )
1 -1

ا سم بدین معنا همه الحاظ و کلمات را شامل م گردد و ا جیت مترادف با کلمه ا ست و کلمه که
مشتمل بر اسم و فعل و حرف است به هر یك ا این سه نو خود ،نشان ر معنا خاف است که ا
آ پرده بر م دارد :یرا کلمات و الحاظ که وجود کتب اند و ب سا کدها و امور نمادین و قرارداد
بر معنا ذهن خاف دیلت دارند

2 -1

ا سم بدین معنا م شتمل بر حیایق ،یعن ا سما تكوین نیز ه ست :یرا در جیا ه ست  ،هر حیییت
حتتت تاک ا حیایق بایتر ا ست و ا منور عرفان همه حیایق  ،ا حیث وجود  ،ا سماو اهلل و
کلمات اهلل اند و مواهر جمال و ج ل الی موستوب م شتوند و آینه ا هستتند که واقعیات عوالم
ملكوت و یهوت را در خویش نمایا م سا ند

 -2ا سم به معنا نوو در برابر فعل و حرف :یعن کلمه ا که حاک ا معنا م ستیل با شد ،بدو هیات
خاف که بر ما خاف دیلت کند
 -3استتم به معنا ک م  ،ماهیت و ذات چیز بدو در نور گرفتن ویژگ ها و فتتحات آ (مترادف استتما
اعیا ) اسام اع م اشخاص و مكا ها ا این قبیل است
 -4در افح ح عتت ترفا نور  ،ذات را به اعتبار فحت معین و تجلّ ا ا تجلیات”اسم”م نامند و گاه”فحت
”را اسم گویند هر مویر که اسماو ذات در آ ظیور و تجلّ نماید ،تجلّ ذات گویند ،و اگر حق با اسماو و فحات
تجلّ کند ،آ را تجلّ اسمای و اگر با اسماو فعل تجل کند ،آ را تجلّ فعل م نامند
 -5اسم به معنا منحی که معنا مستیل را گویند ،در برابر معنا وابسته که افح حاً معنا حرف نام دارد
در منحق نیز همانند نوو اسم به لواظ قال

فرف فاقد معنا

مان است

6

5

علم الییین  ،ج ، 1ص 54

6

” ای سم هو اللحن المحرد الدال عل معن م ستیل ف نح سه غیر م شتمل عل هیئه تدل عل ن سبه تامه مانیه :مثلم مومد ،ان سا  ،کات  ،سؤال “(المنیج الجدید ف درا سات علم المنحق،

مومد رضا موحر ،ص )46
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فرق اسماء و صفات الهي
فحت ،اسمى است که بر برخى حایت ذات دیلت مىکند ،مانند بلند ،کوتاه ،عاقل و مانند آ در مورد خداوند
متعال ،لحوى که بر وفف تنیا دیلت کند بدو در نور گرفتن ذات ،فحت نامیده مى شود مانند علم ،قدرت و اراده
و لحوى که بر ذات به اعتبار فحت آ دیلت کند”اسم”نامیده مى شود مانندم عالم ،قادر ،مرید و مانند آ پس ،الحاظ
علم و قدرت و اراده و م شیّت و حیات و مانند آ ها فحات اللّه مى با شند ،و الحاظ عالم ،و قادر و مرید و شافى و
حىّ و اسماو اللّه سیّد شریف گرگانى نیز گحته استم”الصحة هى ایسمُ الدالّ على بعض أحوال الرات ،و ذلك نوو
طویل و قصیر و عاقل و غیرها»

7

ارتباط اسماء اهلل با صفات الهي
هما گونه که در ت شریح ا سما الی بیا خواهد شد ،هر یك ا ا سما الی ناظر به یك یا چند و فف ا
او فاف ربوب ا ست « نام هاى خداوند جنبه ع مت ندارند ،بلكه نمایا گر فحت و حیییتى ا حیایق ذات میدّس
او مىباشند»

8

ا این رو اسما الی کمابیش به عنوا الیاب به کار م روند  9البته اسم” اهلل “حاو

ویژگ ها

منوصر به فرد است که بیا خواهد شد

تعداد اسمای الهي
اسما الی که در قرآ و متو روای و ا جمله کت

ادعیه نیل شده ،بسیار است :به گونه ا که عل ( ) به

سیولت فیر ست الحبای ا برخ ا آنیا را بیا م دارد  10در روایات متواتر ا شیعه و سن ا نب اکرم (ص)
7

معجم التعریحات  ،ص 114و نیز م الصحات اإللییة المضافة ف الیرآ الكریم (معجم ودراسة دیلیة)  ،ص 12

8

مرتض محیر  :آشنایى با قرآ  ،ص14

9
10

” فأما أسماو اهلل تعالى کلیا فعائدة إلى الصحات أل نیا دالة على معا ومتضمنة لحوائد و لیس فییا اسم یخلو من ذلك و یجر مجرى اللی

“(کراجك  ،کنزالحوائد ،ج  ،1ص )71

شیگ فدوق نیل مى کندم شخصى خدمت پیامبر اکرم(ص) آمد در حالى که عل ( ) در موضر ایشا بود و ا پیامبر پرسیدم حروف تیجى را چه فایده اى است؟پیامبر به عل ( )

فرمودند جواب او را بدهد عل ( ) پاستگ دادم هی حرفى نیستت م ر اینكه نشتانه اى ا استماو الیى استت آن اه به بیا هر یك ا حروف الحباو پرداخت که بر کدام یك ا استماو الیى
دیلت دارد
ا  -اللّه الرى یاله ای هو الوى الییوم
ب  -باق بعد فناو خلیه
ت  -توّاب ییبل التوبة عن عباده
ث  -الثابت الكائن یثبت اللّه الرین آمنوا بالیول الثابت
ج  -جل ثناؤه و تیدست اسماؤ ه
ح  -حق حى حلیم
خ  -خبیر بمایحعله العباد
د  -دیا یوم الدین
ذ  -ذوالج ل وایکرام
ر  -رؤوف بالعباد
 ین المعبودینس  -سمیع بصیر
ه  -شاکر لعباده المؤ منین
ص  -فادق فى وعده و وعیده
ض  -ضار نافع
ط  -طاهر محیر
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نیل شده که خداوند  99اسم دارد :اما این شماره ناظر به میم ترین فحات و اسما الی است :نه همه آنیا چو
ع وه بر آنیا درقرآ کریم و متو ادعیه و روایات است م  ،استتما بستتیار دی ر ذکر شتتده استتت :مث ً در دعا
جوشن کبیر هزار اسم برا خدا ذکر شده و فدها اسم و فحت در منابع دی ر ذکر شده که همه حاک ا ب پایا
بود فحات و اسما الی دارد
موی الدین عربى ،در”فصوص الوكم”م نویسدم
«ا سماو خداوند نامتناهى ا ست :یرا این ا سماو به وا سحه آنچه ا اینیا فادر مى شود (آثار) دان سته مى شوند و
آنچه ا آنیا فادر مى شود نامتناهى ا ست اگر چه همه ى آنیا به ا فول متناهى که امیات ا سماو یا ح ضرات ا سماو
خوانده مى شوند ،برمى گردند و در واقع جز یك حیییت وجود ندارد که پریراى همهى این ن س
که ا آنیا به اسماو الیى تعبیر مىشود »

و ا ضافات ا ست

11

عبد الرحمن جامى ،در”نید النصوص”م نویسدم
«کلیات استتماو حستتناى الیى نود و نه (به یك نیل) یا هزار و یك استتم استتت (به نیل دی ر) ولى جزئیات آ
بى شمار ا ست :یرا ا سماو ،تعیّنات الیى اند در حیایق ممكنات و ا آنجا که ممكنات بى شمارند ،تعیّنات الیى که
حیایق آنیا هستند ،نامتناهى خواهند بود ،پس اسماو الیى نیز نامتناهىاند»

12

قرآ کریم هم در این باره م فرمایدم”ب و اگر دریا براى نوشتن کلمات پروردگارم مرکّ
آ که کلمات پروردگارم پایا پریرد دریا پایا مىیابد»

شود هر آینه پیش ا

13

اسمای الهي در متون ديني
 -1اسمای الهي در قرآن كريم
 )1ا له )2 ،ا حد )3 ،اول )4 ،آخر )5 ،اعل  )6 ،اکرم )7 ،اعلم )8 ،ارحم الراحمین )9 ،احكم ال واکمین)10 ،
احستتتن الخالیین )11 ،اهل التیو  )12 ،اهل المغحرت )13 ،اقرب )14 ،ابی  )15 ،بار  )16 ،باطن )17 ،بدیع)18 ،

ظ  -ظاهر مویر ی یاته
 عالم بعبادهغ  -غیاث المستغیثین
ف  -فالق الو

و النوى

ق  -قادر على جمیع خلیه
ک  -الكافى الرى لم یكن له کحوا احد ،لم یلد و لم یولد
ل  -لحیف لعباده
م  -مالك الملك
 نور السموات و ایرض من نور عرشهو  -واحد فمد ،لم یلد و لم یولد
ه  -هاد لخلیه
ى  -یداللّه باسحة على خلیه
امیرالمومنین حروف تیجى را به گونه اى دی ر نیز تحسیر نموده است (ر کم عیو اخبار الرضا ،ص )87
11

فصوص الوكم ،ص 116 – 115

12

عبدالرحمن جامى ،نید النصوص فى شرح نیش الحصوص ،فص آدمى ،ص 84

 « 13قُلْ لَوْ کا َ الْبَوْرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّ لَنَحِدَ الْبَوْرُ قَبْلَ أَ ْ تَنْحَدَ کَلِماتُ رَبّ وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَدًا “(کیف :109 :لیما )27 :
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بر )19 ،بصتتتیر )20 ،توّاب )21 ،ج بّار )22 ،جامع )23 ،حكیم )24 ،حلیم )25 ،ح ّ )26 ،حق )27 ،حم ید)28 ،
حست تی  )29 ،ححین )35 ،حح  )31 ،خبیر )32 ،خالق )33 ،خلّاق )34 ،خیر )35 ،خیر الماکرین )36 ،خیر الرا قین،
 )37خیر الحافتتتلین )38 ،خیرالواکمین )39 ،خیر الحاتوین )40 ،خیرالغافرین )41 ،خیرالوارثین )42 ،خیر الراحمین،
 )43خیرالمنزلین )44 ،ذوالعره )45 ،ذوالحول )46 ،ذوانتیام )47 ،ذوالحضتتتل العویم )48 ،ذوالرحمة )49 ،ذوالیوة،
 )50ذوالج ل و ایکرام )51 ،ذوالمعارج )52 ،رحما  )53 ،رحیم )54 ،رؤوف )55 ،رب )56 ،رفیع الدرجات)57 ،
ر اق )58 ،رقی  )59 ،سمیع )60 ،س م )61 ،سریع الوساب )62 ،سریع العیاب )63 ،شاکر )64 ،شدید العیاب)65 ،
شدیدالموال )66 ،شكور )67 ،شیید )68 ،فمد )69 ،ظاهر )70 ،عالم الغی

و ال شیادة )71 ،عزیز )72 ،عحو)73 ،

عویم )74 ،عل  )75 ،علیم )76 ،ع م الغیوب )77 ،غن  )78 ،غحور )79 ،غال  )80 ،غافر الرن  )81 ،غحار)82 ،
فالق الصتتتباح )83 ،فالق الو

والنو  )84 ،فاطر )85 ،فتّاح )86 ،قو  )87 ،قدّوس )88 ،قیّوم )89 ،قاهر )90 ،قیار،

 )91قر ی  )92 ،قادر )93 ،قدیر )94 ،قابل التوب )95 ،قائم عل کل نحس بما کستتتبت )96 ،کبیر )97 ،کریم)98 ،
کاف  )99 ،لحیف )100 ،ملك )101 ،مؤمن )102 ،مییمن )103 ،متكبر )104 ،مصتتتور )105 ،مج ید )106 ،مج ی ،
 )107مبین )108 ،مول  )109 ،مویب )110 ،مصتتت ی  )111 ،مت عال )112 ،موی  )113 ،متین )114 ،می تدر)115 ،
مستعا  )116 ،مبدئ )117 ،مالك الملك )118 ،ن صیر )119 ،نور )120 ،وهاب )121 ،واحد )122 ،ول  )123 ،وال ،
 )124واسع )125 ،وکیل )126 ،ودود )127 ،هاد
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 -2اسمای الهي قرآني با معنای وصفي
الفم ا له (معبود) ،ا حد (یك تا) ،اول (آ غا ) ،آخر (ان جام) ،اعل (برتر) ،اکرم (بزرگوار) ،اعلم (دا ناتر) ،ارحم
الراحمین (بخ شاینده ترین بخ شندگا ) ،احكم الواکمین (داورترین داورا ) ،اح سن الخالیین (بیترین آفرینندگا )،
اهل التیو ( ،سزاوار پرهیز ا او) ،اهل المغحره (اهل آمر ید )
ب -بار (هست کننده) ،باطن (نیا ) ،بدیع (نو آفریننده) ،بر (نیكوکار) بصیر (بینا)
ت -توّاب (بسیار توبه پریر)
ج -جبّار(جبرا کننده) ،جامع (فراهم آرنده)
ح -حكیم (در ست کار) ،حلیم (بردبار) ،ح ( نده) ،حق (برقرار) ،حمید ( ستاینده) ،ح سی

(ح ساب ر) ،حح

(ن اهدار) حح (میربا )
خ -خبیر ( باریك دا ) ،خالق (آفریننده) ،خلّاق (آفریدگار) ،خیر الماکرین (بیترین مكر کنندگا ) ،خیر الرا قین
(بیترین رو

دهندگا ) ،خیر الحافتتتلین(بیترین جدا ستتتا ندگا ) ،خیر الوكامین (بیترین داورا ) ،خیر الحاتوین

(بیترین گشایندگا ) ،خیر الغافرین (بیترین آمر ندگا ) ،خیر الوارثین (بیترین ارث برندگا ) ،خیر الراحمین (بیترین
میربانا )

14

ع مه طباطبای  ،رسائل توحید  ،ترجمه عل شیروان  ،ص 52 -49
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ستتریر) ،ذوالحول (فزاینده نعمت و فتتاح

نعمت گستتترده و مدام) ،ذو انتیام (کین

کشنده) ،ذوالحضل العویم (دارا فضل بزرگ) ذوالرحمه (دارا رحمت) ،ذوالیوه (توانا) ذوالج ل و ایکرام (دارا
میتر و بزرگوار )
ر -رحمن (بخشتتاینده) ،رحیم (میربا ) ،روؤف (میربا ) ،رب (فتتاح
دهنده) رقی

ر اق (رو

اختیار) ،رفیع الدرجات (بلند پای اه)،

(ن اهبا )

س -سمیع (شنوا) ،س م (ب آ ار) ،سریع الوساب (شتابنده در حساب) ،سریع العیاب (شتابنده در عیوبت)
ه -شیید (گواه) ،شاکر ( سپاس دار) ،شكور ( سپاس دار) ،شدید العیاب ( سخت شكنجه) ،شدید الموال
(سخت نیرو)
ص -فمد (ب نیا

که همه بدو نیا مندند)

ظ -ظاهر (آشكار)
 علیم (دانا) ،عزیز (عزتمند) عَحُوّ (در گدرنده) ،عل ّ (برتر) ،عویم (بزرگ) ع م العیوب (آگاه ا نیانیا)عالم الغی

و الشیاده (آگاه ا ناپیدا و پیدا)

غ -غن (ب نیا ) ،غحور (بسیار آمر نده) ،غال

(چیره) ،غافر الرن

ف -فالق ایفتتباح (شتتكافنده فتتبح) ،فالق الو

(آمر نده گناه) ،غحار (آمر نده)

و النو (شتتكافنده دانه و هستتته) ،فاطر (آفریننده) ،فتّاح

(گشاینده)
ق -قو (نیرومند) ،قدّوس (پاک و ب عی ) ،قیوم (پایبنده) ،قاهر (نیرومند) ،قری

(نزدیك) ،قادر(توانا) ،قیار

(میتدر) ،قابل التوب (توبه پریر)
ک -کریم (بزرگوار) ،کبیر (بزرگ)
ل  -لحیف (مداراگر)
م ملك (پادشتتاه) ،مومن (ایمن دهنده) ،مییمن (ن یبا ) ،متكبر (فتتاح
مجید (ارجمند) ،مجی
(عال

کبریا و عومت) ،مصتتور (ن ارنده)،

(پاسگ دهنده) ،مبین (آشكار) ،مول (سرپرست) ،مویب (فراگیرنده) ،مییت (ن یبا )،متعال

جای اه) موی ( نده کننده) ،متین (استوار) ،میتدر (نیرومند) ،مستعا (یار خواسته)
 نصیر (یاور) ،نور (روشنای )و  -وهاب (بخشتتتنده) ،واحد (ی انه) ،ول (اداره کننده امور) ،واستتتع (گشتتتایشگر) ،وکیل (کاردا ) ،ودود

(دوست دار)
اینیا یك صد و هحده ا سم ا ست که در کتاب الی

با با تو فیف آمده ا ست ،موارد دی ر نیز وجود دارد که

نزدیك به هما لسا م باشد ،آ موارد عبارتند ا م
« و انّا له لوافوو » (ما ا آ ن یدار م کنیم)
« و انّا کنا فاعلین » (همانا ما انجام دهنده ایم)
« فعّال لما یرید » (آنچه را خواهد انجام دهنده است)
« قائما بالیسب » (قیام کننده به عدل)
« انّا له کاتبو » (ما برا او نویسندگانیم)
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“ نون الوارثو » (ماییم ارث برندگا )
« انّا منتیمو » (ماییم انتیام گیرندگا )
« لیس لیم من دونه من ول و ی شحیع » (دوست و شحاعت ر جز او ندارند)
« ما لیم من دونه من وال » (جز او سرپرست
« هو الر

ندارند)

یوی و یمیت » (اوست که نده م کند و م میراند)

« ف کاشف له ای هو » (با گیرنده ا برا آ نیست جز او)
ا آیات مرکور م توا این ا سماو را ا ستخراج کردم حافن ،فاعل ،فعّال ما یرید ،قائم بالی سب ،کات  ،وراث،
منتیم ،شحیع ،وال  ،ممیت ،کاشف النصر ،اسمای که در قرآ کریم به فورت فعل آمده فراوا است

15

 -3اسماء الهي در احاديث
در منابع حدیث  ،روایت مشیور ا پیامبر اکرم (ص) نیل است 16که محابق مضمو آ م خداوند  99نام دارد،
هر که تمام آنیا را در یابد ،وارد بیشتتت شتتود ،آ نامها عبارتند ا  ،اهلل ،اله ،واحد ،فتتمد ،اول ،اخر ،ستتمیع ،بصتتیر،
قدیر ،قاهر ،عل  ،اعل  ،باق  ،بدیع ،بار  ،اکرم ،ظاهر ،باطن ،ح  ،حكیم ،علیم ،حلیم ،ححین ،حق ،حستتی  ،حمید،
حح  ،رب ،رحما  ،رحیم ،ذار ( پدید آورنده) ر اق ،رقی  ،رووف ،رائ (بیننده) ،ستتت م ،مؤمن ،مییمن ،عزیز،
جبّار ،متكبر ،سید (میتر) ،ستوح (پاک) ،شیید ،فادق (راست و) ،فانع ( سا نده) ،طاهر (پاک) ،عدل (دادگر) ،عحو،
غحور ،غن  ،غیاث (فریادرس) ،فاطر ،فرد (تنیا) ،فالق ،قدیم ،ملك ،قدّوس ،قو  ،فری  ،قیوم ،قابض (گیرنده)،
با سب (گ شاینده) ،قا ض الواجات (بر آورنده نیا ها) ،مجید ،مول  ،منا (ب سیار نعمت دهنده)  ،مویب ،مبین ،مییت،
مصتتور ،کریم ،کبیر ،کاف (ب نیا کننده) ،کاشتتف الضتتر (دفا کننده بد ) ،وتر (تنیا) ،نور ،وهاب ،نافتتر (یار
دهنده) ،وا سع ،ودود ،هاد (هدایت کننده) وف (وفادار) ،وکیل ،وارث ،باعث (ان یزنده) ،برّ ،توّاب ،جلیل (بزرگ
منزلت) ،جواد (بخ شنده) ،خبیر ،خالق ،خیر النا فرین (بیترین یار کنندگا ) ،دیا (ب سیار ح ساب کننده) شكور،
عویم ،لحیف ،شاف (شحا دهنده)
شیگ فدوق در کتاب خ صال م نوی سدم این خبر ا طرق گوناگون و با عبارت مختلح به د ست من ر سیده
است
نیز پیامبر اکرم (ص) فرمودم

15

هما جا

16

أع م الدین ف فحات المؤمنین  ،ج  ، 1ص 349
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«إِ َّ لِلّهِ عَزَّوَجَلَّ تِ سْعَةً وَ تِ سْعِینَ اِ سْماً مَنْ دَعَا اللّهَ بِیَا ا سْتَجابَ لَهُ وَ مَنْ أَحْصاها  17دَخَلَ الْجَنَّةَ  :18همانا خداوند
را  99نام است ،هر که خداوند را با آنیا بخواند اجابت م شود و هر که تمام آنیا را دریابد ،وارد بیشت گردد»
در توحید روایت دی ر ا اب هریره نیل شده است که رسول خدا (ص) فرمودم
« همانا خداوند  -تبارک و تعال  -را نود و نه ا سم ا ست ،فد ا سم به ا ستثنا یك  ،او فرد ا ست و فرد را
دوست دارد کس که تمام آنیا را دریابد ،وارد بیشت گردد ،پس به ما رسید که گروه ا اهل علم گحته اندم آغا
آ چینن استم
ی اهلل ای اهلل وحده ی شتتتریك له ،له الملك و له الومد ،بیده الخیره و هو عل کل شتتت قدیر ،ی اله ای اهلل ،له
ایسماو الوسن  ،اهلل ،الواحد ،ال صمد ،ایول ،ایخر ،الواهر ،الباطن ،الخالق ،البار  ،المصور ،الملك ،الیدّوس ،الس م
المومن المییمن ،العزیز ،الج بّار ،المتكبر ،الرحمن ،الرحیم ،اللحیف ،الخبیر ،المستتتیمع ،البصتتتیر ،العل  ،العویم،
المتعال  ،الجمیل ،الو

الییوم ،الیادر ،الیاهر ،الوكیم ،الیری  ،المجی  ،الغن  ،الوهاب ،الودود ،الشتتكور ،الماجد،

ایحد ،الول  ،ال سیّد ،الر شید ،الغحور ،الكریم ،الولیم ،التوّاب ،الرب ،المجید ،الومید ،الوف  ،ال شیید ،المبین ،البرها ،
الروؤف ،المبد  ،المعید ،الباعت ،الوارث ،الیو  ،الشتتدید ،الضتتار ،النافع ،الواف  ،الوافن ،الرافع ،الیابض ،الباستتب،
المعز ،ال مرل ،الر اق ،ذوالیوه المتین ،ال یائم ،الوک یل ،ال عادل ،ال جامع ،المعح  ،المجتب  ،الموی  ،المم یت ،ال كاف ،
الیاد  ،ایبد ،الصادق ،النور ،الیدیم ،الوق ،الحرد ،الواسع ،الموص  ،االمیتدر ،المیدم ،الموخر ،المنتیم البدیع “
این دو روایت هر کدام در میام شماره تمام اسماو خداوند متعال هستند ،اما میا آ دو ،در اسماو شماره
شده اخت ف وجود دارد ،ع وه بر آنكه بع ض ا نامهای که در قرآ کریم نیامده ،در آنیا ذکر شده ا ستم مانندم
سیّد ،فانع ،جمیل ،قدیم و …
و ع وه بر آ که برخ ا اسماو وارد شده در قرآ را فاقداند ،مانندم ذ الج ل و ایکرام ،ذوالحول و رفیع
ا طرف دی ر ،لحن”اهلل“ در روایت دوم به عنوا یك ا نامها ذکر شده است ،ول در روایت اول جدا ا آنیا و به
عنوا فدمین نام بیا شده است
کحعم در م صباح

20

19

سه روایت مختلف ا حدیث ا سما  99گانه را آورده ا ست :در هر یك ا این نیل ها

تحاوت های وجود داردم
 -1به نیل ا اَحمد بن فید حلّ در کتاب عدّه ،ا امام ر ضا ( ) م اهلل الواحد األحد ال صمد األول اخآخر ال سمیع
البصتتتیر الیادر الیدیر الیاهر العل األعلى الباق البدیع البارئ األکرم الواهر الباطن الو الوكیم العلیم الولیم الوحین
الوق الوستتتی

17

الومید الخح الرب الرحمن الرحیم الرارئ الر اق الرقی

الرؤوف الرائ الستتت م المؤمن المییمن

شیگ فدوق در توضیح معنا اح صا ا سماو اهلل م نوی سدم«معنى قول النب فلى اهلل علیه واله و سلم إ هلل تبارک وتعالى ت سعة وت سعین ا سما من أح صاها دخل الجنه ،إح صاؤها هو

ایحاطة بیا والوقوف على معانییا ،ولیس ،ولیس معنى ایحصاو عدها ،وباهلل التوفیق»(هما  ،ص  « )195یكى ا اهل معرفت گوید :احصاو آنیا آ است که این اسامى را با توصیل معانى آ

ها در خوده به قدر امكا  ،اسامى خود سا د ،و این مثل فرمایش رسول خدا فلى اهلل علیه و آله است که« خود را به اخلّاق خدا بیارایید»و گرنه اگر کسى هزار هزار اسم ا اسماو بزرگ
را به مجرد لیلیه با بر شمرد بى آنكه معانیى که این ا سامى بر آنیا دیلت دارند در طبع او منعكس شود و در نح سش نیش بندد ،به حیوانى ماند که بر او بانگ مى نند و او جز ارتعاه

فدا چیزى نمى شنود  .می صود این ا ست که ا این فحات امورى براى بنده ثابت گردد که وى فى الجمله با آ ها منا سبت پیدا کند و در ا سم با آنیا م شارکت دا شته با شد هر چند به

فورت کامل شبیه و نویر آنیا نشود(».فیض کاشان  ،علم الییین ،ج ،1فصل سومم معناى احصاو اسماو و شرح اسماو اهلل)
18

ج  ، 2ص 593

19

رسائل توحید  ،ص 52 -49

20

ص 313 – 312
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العزیز الجبّار ال متكبر ال سید ال سبوح الشیید الصادق الصانع الحاهر العدل العحو الغحور الغن الغیاث الحاطر الحرد الحتّاح
الحالق الیدیم الملك الیدّوس الیو الیری

الییوم الیابض البا سب الیا ض المجید الول المنا المویب المبین المییت

الم صور الكریم الكبیر الكاف کا شف ال ضر الوتر النور الوهاب النا فر الوا سع الودود الیاد الوف الوکیل الوارث البر
الباعث التوّاب الجلیل الجواد الخبیر الخالق خیر النافرین الدیا الشكور العویم اللحیف الشاف
 -2به نیل ا شتتیید اول مومد بن مك درکتاب قواعدم اهلل الرحمن الرحیم الملك الیدّوس الست م المؤمن
المییمن العزیز الجبّار المتكبر البارئ الخالق الم صور الغحار الوهاب الرا ق الخافض الرافع المعز المرل ال سمیع الب صیر
الولیم العویم العل الكبیر الوحین الجل یل الرق ی

المج ی

الوكیم المج ید ال با عث الوم ید الم بدئ المع ید الموی

الممیت الو الییوم الماجد التوّاب المنتیم شتتتدید العیاب العحو الرووف الوال الغن المغن الحتّاح الیابض الباستتتب
الوكیم العدل اللحیف الخب یر الغحور ال شكور المییت الو سی

الوا سع الودود ال شیید الوق الوکیل الیو المتین الول

الموصتتت الواجد الواحد األحد الصتتتمد الیادر المیتدر المیدم المؤخر األول اخآخر الواهر الباطن البر ذو الج ل و
اإلکرام المیسب الجامع المانع الضار النافع النور البدیع الوارث الرشید الصبور الیاد الباق
 - 3به نیل ا شیگ فخر الدین مومد بن موا سن در کتاب جواهرم اهلل الرحمن الرحیم الملك الیدّوس ال س م
المؤمن المییمن العزیز الجبّار المتكبر الخالق البارئ المصور الغحار الییار الوهاب الر اق (الرا ق) الحتّاح العلیم الیابض
البا سب الخافض الرافع المعز المرل ال سمیع الب صیر الوكیم العدل اللحیف الخبیر الولیم العویم الغحور ال شكور العل
الكبیر الوحین المییت الو سی

الجلیل الكریم الرقی

المجی

الوا سع الوكیم الودود المجید الماجد الباعث ال شیید

الوق الوکیل الیو الول الومید الموصتت المبدئ المعید الموی الممیت الو الییوم الواحد األحد الصتتمد الیادر
المیتدر المیدم المؤخر األول اخآخر الواهر الباطن الوال المتعال البر التوّاب المنتیم العحو الرووف مالك الملك ذو
الج ل و اإلکرام المیسب الجامع الغن المغن المانع الضار النافع النور الیاد البدیع الباق الوارث الرشید الصبور
ا سو دی ر ،ن صوص روای 21و به ویژه فیرات مختلف ادعیه گیربار اهل بیت ( ) حاو و شارح ا سما و
فحات ربوب ا ست :برا مثال تنیا در دعا مجیر 22این ا سماو اهلل آمده ا ستم” رَحمن ،مجیر رَحیم کَریم ،مَلِك
مالِك ،قدّوس سَ م ،مؤْمِن میَیْمِن ،عَزیز جبّار ،متَكَبِّر متَجَبِّر ،خالِق بارِئ ،مصَوِّر میَدِّر ،هادى باقى ،وَهّاب
توّاب ،فتّاح مرْتاح ،سیِّد مول  ،قَری

رَقی  ،مبْدِئ معید ،حَمید مَجید ،قَدیم عَویم ،غَحور شَكور ،شاهِد

شَیید ،حَنّا مَنّا  ،باعِث وارِث ،موْیى ممیت ،شَحیق رَفیق ،اَنیس مونِس ،جَلیل جَمیل ،خَبیر بَ صیر ،حَحِى
مَلِى ،مَعْبود مَوجود ،غَحّار قَیّار ،مَرْکور مَ شْكور ،جَواد مَعاذ ،جَمال جَ ل ،سابِق را ِق ،فادِق فالِق ،سَمیع
سَریع ،رَفیع بدیع ،فَعّال متَعال ،قا ضى را ضى ،قاهِر طاهِر ،عالِم حكِم ،دآئِم قآئِم ،عا فِم قا سِم ،غَنِى مغْنى،
وَفِى قَوِى ،کافى شتتتافى ،م یَدِّم مؤَخِّر ،اَوَّل آخِر ،ظاهِر باطَن ،رَجآو مرْتَجى ،ذَا الْمَن ذَا الحَّوْلِ ،حَى قَیّوم،
واحِد اَحَد ،سَیِّد فَمَد ،قَدیرٌ کَبیْرٌ ،والى متَعالى ،عَلِى اَعْلى ،وَلِى مَوْلى ،ذارِئ بارِئ ،خافِض رافِع ،میْ سِب
جامِع ،معِز مرِل ،حافِن حَحین ،قادِر میْ تَدِر ،عَلیم حَلیم ،حَكَم حَكیم ،معْحى مانِع ،ضتتتآر نافِع ،مجی

21

این چند مورد به عنوا نمونه ذکر شد و اگر قرار با شد لی ست کامل ا سما الی موجود در ادعیه ذکر شود ،متن ب سیار مح صل خواهد شد برا مثال متن دعا جو شن کبیر م شتمل بر

هزار نام ا اسماو اهلل و اوفاف ربوب است و سحر به سحر دعاها فویحه سجادیه و مصباح المتیجد شیگ طوس و مصباح کحعم و فویحه علویه و محاتیح الجنا همه اسما اهلل است
22

ا ادعیه مشتتیور که کحعمى در بلد ایمین ( ص ) 495-498و مصتتباح (ص )358و شتتیگ عباس قم در محاتیح الجنا (ص) 146-153آورده اند و خواند آ در ایام البیض (رو ها

سیزدهم و چیارهم و پانزدهم) ماه رمضا برا آمر ه گناها توفیه شده است
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حَسی  ،عادِل فا فِل ،لَحیف شَریف ،رَب حَق ،ماجِد واحِد ،عَحو منْتَیِم ،وا سِع موَ سِّع ،رَؤوف عَحوف ،فَرْد
وِتْر ،مییت مویب ،وَکیل عَدْل ،مبین مَتین ،بَر وَدود ،رَ شید مرْ شِد ،نور منَوِّر ،نَ صیر نا فِر ،فَبور فابِر،
موْصى منْشِئ ،دَیا  ،مغیث غیاث ،فاطِر حاضِر ،ذَا الْعِزوالْجَمالِ ،ذَا الْجَبَروتِ وَالْجَ لِ »
نیز در دعا مشلول 23این نام ها آمده استم
ذَا الْجَ لِ وَایْکرامِ حَىُّ قَیّوُمُ ،ذَا المُلْكِ وَالْمَلَكوُتِ ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَبَروُتِ ،مَلِكُ قدّوس ،ستتَ مُ مُؤْمِنُ مُیَیْمِنُ
عَزیزُ جبّار مُتَكَبِّرُ خالِقُ بارِئُ مصتتوّر مُحیدُ مُدَبِّرُ شتتَدیدُ مُبْدِئُ مُعیدُ مُبیدُ وَدُودُ مَوْمُودُ مَعْبوُدُ بَعیدُ قَری ُ
مجی

رقی

حَستتی ُ بَدیعُ رَفیعُ منیعٌ ستتَمیعُ عَلیمُ حَلیمُ کَریمُ حَكیمُ قَدیمُ عَلِىُّ عَویمُ حَنّا ُ مَنّا ُ دَیا ُ

مُستتْتَعا ُ جَلیلُ جَمیلُ وَکیلُ کحَیلُ مُییلُ مُنیلُ نَبیلُ دَلیلُ هادى بادى اَوَّلُ اخِرُ ظاهِرُ باطِنُ قآئِمُ دآئِمُ عالِمُ
حاکِمُ قا ضى عادِلُ فا فِلُ وا فِلُ طاهِرُ مُحَیِّرُ قادِرُ مُیْتَدِرُ کَبیرُ واحِدُ اَحَدُ فَمَدُ عَلِىُّ شامِگُ باذِخُ فتّاح
نَحّاحُ مُرْتاحُ مُحَرِّجُ نافتتِرُ مُنْتَصتتِرُ مُدْرِکُ مُیْلِكُ مُنْتَیِمُ باعِثُ وارِثُ طالِ ُ غالِ ُ مَنْ ی یَحُوتُهُ هارِبٌ ،توّاب
اَوّابُ وَهّابُ مُ سَبِّ َ ایَ سْبابِ مُحَتِّحَ ایَبْوابِ مَنْ حَیْثُ ما دُعِىَ اَجابَ ،طَیُورُ شَكُورُ عَحُوُّ غَحُورُ نُورَ النُّورِ مُدَبِّرَ
ایُموُرِ لَحیفُ خَبیرُ مُجیرُ مُنیرُ بَصیرُ کَبیرُ وِتْرُ فَرْدُ اَبَدُ سَنَدُ فَمَدُ ،کافى شافى وافى مُعافى مُوْ سِنُ مُجْمِلُ
مُنْعِمُ مُحْ ضِلُ مُتَكَرِّمُ مُتَحَرِّدُ ،را ِقَ الْبَ شَرِ مُیَدِّرَ کُلِّ قَدَر ،عالِىَ الْمَكا ِ شَدیدَ ایَرْکا ِ مُبَدِّلَ الزَّما ِ قابِلَ الْیُرْبا ِ ذَا
الْمَنِّ وَایِحْسا ِ ذَا الْعِزَّةِ وَالسُّلْحا ِ رَحیمُ ،عَویمَ الشَّأ ِ مَنْ هُوَ بِكُلِّ مَكا  ،سامِعَ ایَفْواتِ مُجی َ الدَّعَواتِ مُنْجِحَ
الحَّلِباتِ قاضتتتِىَ الْواجاتِ مُنْزِلَ الْبَرَکاتِ راحِمَ الْعَبَراتِ مُییلَ الْعَثَراتِ کاشتتتِفَ الْكُرُباتِ وَلِىَّ الْوَستتتَناتِ رافِعَ
الدَّرَجاتِ مُؤْتِىَ السُّؤْیتِ مُوْیِىَ ایَمْواتِ جامِعَ الشَّتاتِ مُحَّلِعاً عَلَى النِّیاتِ رادَّ ما قَدْ فاتَ ،نُورَ ایَرْضِ والسِّماواتِ
سابِغَ النِّعَمِ دافِعَ النِّیَمِ ،بارِئَ النَّ سَمِ جامِعَ ایُمَمِ شافِىَ ال سَّیَمِ خالِقَ النُّورِ وَالوُّلَمِ ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ اَجْوَدَ ایْجْوَدینَ
اَکْرَمَ ایْکْرَمینَ اَ سْمَعَ ال سّامِعینَ اَبْ صَرَ النّاظِرینَ جارَ الْمُ سْتَجیرینَ اَما َ الْخائِحینَ ظَیْرَ ال ّجینَ وَلِىَّ الْمُؤْمِنینَ غِیاثَ
الْمُ سْتَغیثینَ غایَةَ الحّالِبینَ فاحِ َ کُلِّ غَری

مُؤنِسَ کُلِ وَحید ،مَلْجَاَ کُلِّ طَرید مَاْوى کُلِّ شَرید حافِنَ کُلِّ ضآلَّة،

راحِمَ ال شَّیْگِ الْكَبیرِ ،را ِقَ الّحِحْلِ ال صَّغیرِ جابِرَ الْعَوْمِ الْكَ سیرِ فاکَّ کُلِّ اَ سیر ،مُغْنِىَ الْبآئِسِ الْحَییرِ ،عِ صْمَةَ الْخائِفِ
الْمُ سْتَجیرِ ،مُرْ سِلَ الرِّحِ فالِقَ ایِ فْباحِ باعِثَ ایْرْواحِ ذَا الْجُودِ وَال سَّماحِ ،سامِعَ کُلِّ فَوْت ،جارِىَ اللَّ صیقَ ،رُکْنِىَ
الَوثیقَ ،،رَبَّ الْبَیْتِ الْعَتیقِ ،شَحیقُ رَفیقُ ،اَهللُ ،رَحْمنُ ،رَحیمُ ،عَزیزٌ حَكیمٌ ،الْغَحُورُ الرَّحیمُ ،رَبِّ و سَیِّدى کَریمُ ،رَبِّ
الْعالَمینَ »
نیز در دعا مربوط به اعمال ش

اول ماه شوال این اسماو اهلل ذکر شده استم

رحما  :ملك :قدّوس :س م :مؤمن :مییمن :عزیز :جبّار :متكبر :خالق :بارئ :م صور :عالم :عویم :علیم :کریم:
حلیم :حكیم :سمیع :ب صیر :قری  :مجی  :جواد :واحد :مل  :عل  :ححین :مویب :ماجد :وف  :مولى :قا ض  :سریع:
اهلل :شدید :رؤوف :رقی  :قاهر :أول :آخر :ظاهر :باطن :فاخر :سید السادات :رباه :ودود :نور :رافع :مانع :دافع :فاتح:
نحاح :جلیل :جمیل :شتتیید :شتتاهد :مغیث :حبی  :فاطر :محیر :ملیك :میتدر :قابض :باستتب :موی  :ممیت :باعث:
وارث :معح  :محضتتل :منعم :حق :مبین :طی  :موستتن :مجمل :مبدئ :هاد  :معید :بار :بدیع :هاد  :کاف  :شتتاف :
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ا ادعیه مشیور منیول در محاتیح الجنا
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عل  :عویم :حنا  :منا  :ذا الحول :متعال :عدل :ذا المعارج :فادق :دیا  :اهلل :باق  :واق  :معین :ذا الج ل و اإلکرام:
مومود :معبود :فانع :مكو  :فعای لما یشاو :لحیف :خبیر :غحور :شكور :نور :قدیر

24

تقسیم بندی های اسمای الهي
 - 1ا سماو لحویه (ا سم ای سم) و ا سما تكوین م کلیه کلمات که به فورت ا سم و فحت و عبارت یا شبه
جمله برا اشاره به ذات  ،فحات و افعال الی وضع شده اند ،اسما لحویه حضرت حق موسوب م شوند این
دسته ا اسما الی ا این نور که الحاظ و کلمات بیش نیستند ،همانند همه کلمات و الحاظ بشر مخلوق هستند
این اسما خود بر دو دسته اندم یك دسته که توسب عرف عام و مردما مناطق مختلف دنیا و ضع شده اند و ا سما
اع ماند و یا تو سب عرف خاص عارفا و فیل سوفا و متكلما و امثال آنا و ضع شده اند این ا سماو را ”ا سم
ای سم“ نیز م نامند  :یرا مستییما به حیییت خدا و فحات او اشاره ندارند و وجود کتب یا لحو امور هستند که
ما ا آنیا به وجود ذهن

شا و سپس وجود عین

شا پ م بریم اما حیییت ا سم چیز ا ست که وجوده با

حیییت که دارد ،مستتتییماً ع مت و نشتتانه و آیه خداوند باشتتد این استتما را م توا استتما عین یا تكوین و
حییی الی نامید :مانند همه حیایق جیا ه ست ا کییا و کیك شا و سواب ها و خور شید و ماه تا پ ن تو ها
و تك ستتلول ها که هم

«کلمات ربوب » 25و استتما الی اند :یعن نشتتان ر حق تعال و آیه و آینه وجود و

فحات الی اند برج سته ترین این آیات ،ان سا ها کامل اند 26که همه حرکات و سكنات شا و رفتار و گحتار و
سكوت و سكو شا حاک ا خدا و قیامت و حیایق ملكوت ا ست این ا سما بر خ ف ا سما د سته اول ،تابع
وضع و قرارداد و عرف مردما نیستند و با و کلمات را در آنیا تاثیر ندارد :چرا که با عینیت که دارند و حیییت
وجود خاص خودشا ت هر جا که باشند و برا همه مردما عالم ت اوفاف ربوب را نمایا م سا ند در واقع
رفتار و گحتار و حرکت و ستتكو اولیا حق ،استتم ها وکلمات و حروف استتت که با فتتدا بلند و رستتا حیایق
ملكوت را جلوه گر م کند و بیترین مویر ا مواهر جمال و ج ل ربوب است

27

 - 2اسما ذات :اسما فحات :اسما افعالم اسم ذات آ است که به ذات الی بدو در نور گرفتن ویژگ
خاف نور دارد :مانند” اهلل“ و همتتتتتتتته اسما اع م در همه
24

با ها

28

اسما فحات ،به کمایت و اوفاف

مصباح کحعم  ،ص647

 ” 25قُل لَّوْ کَا َ الْبَوْرُ مِ دَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَحِدَ الْبَوْرُ قَبْلَ أَ تَنحَدَ کَلِمَاتُ رَبِّ “(کیف)109 :
26

این بدا خاطر است که”انسا کامل”آیت کبرا حقّ است و هی موجود نم تواند مانند انسا کامل ،خداوند را نشا دهد و ا این جیت ،حضرت عل ( ) م فرمایدم”ما هلل آیه أکبر

منّ ”(برا خدا آیت و نشانها بزرگتر ا من نیست :بوار ،ج  ،23ص  ،206ح )2آیت و نشانه و کلمها ا انسا کامل مانند رسول اکرم تتتت فلّ اهلل علیه و آله تتتت و ائمه معصومین ت
علییم السّ م ت که هم

نور واحدند ،وجود ندارد نیز آمده است که”نون الكلمات التامّات”(بوار ،ج  ،5ص  ،9ج  )1یعن ما کلمات تامّه و کامله الی هستیم امام هاد ( ) فرمودم”نون

کلمات اهلل الّت ی تنحد وی تدرک فضائلنا و ی تستیص ”(ابن شعبه بوران  ،توف العیول:476،ابن شیر آشوب،المناق  :400 ،4،طبرس  ،ایحتجاج )2،256 ،امام باقر ( ) فرمودم”نون ایسماو
الو سن الّت ی ییبل اهلل من العباد عم ً ایّ بمعرفتنا و نون و اهلل الكلمات الّت تلّییا آدم من ربّه فتاب علیه”(بواراینوار )5 ،25 ،امام فادق ( ) در تح سیر آیه شریحه”و لِلّه ای سماو الو سن
فادعوه بیا”(اعراف )180،فرمودم”نون واهلل ایستتماو الوستتن الّت ی ییبل اهلل من العباد عم ً الّا بمعرفتنا”(فتتاف :1،99،قره العیو  :394 ،واف  )1،491،همچنین ا حضتترت عیستت ( ) به
عنوا ”کلمه اهلل “یاد شتتده استتتم« إِنَّمَا الْمَس تِیحُ عِیس تَى ابْنُ مَرْیَمَ رَس تُولُ اللّهِ وَکَلِمَتُهُ أَلْیَاهَا إِلَى مَرْیَمَ “(نستتاو )171 :هم چنین ا و به عنوا ”آیه”یاد شتتده استتتم”و جعلنا ابن مریم و اُمّه
آیة”(مؤمنو )50 ،
27
28

خلق را چو آب دا فاف و یل

اندرو تابا فحات ذوالج ل (مولو )

شناختن حیییت اسما الی چه اسما ذات و چه فحات – کما هو حیه  -ناممكن است :یرا مستلزم احاطه بر ذات الی است و خداوند مویب غیر مواط است و ذهن مودود آدم

را ظرفیت ادراک نامودود نیستتت خداوند در میام ذات ،ناشتتناختن و دستتت نایافتن استتت هی آینه ا قادر به نمایش ذات او نیستتت ا میام ذات خداوند تعبیر به”عنیا”کرده اند و واژه
”هو”تنیا چیز ا ست که ما م توانیم در این میام بدا ا شاره کنیم خداوند در میام ظیور به دو تجل اقدس و میدس خود را آ شكار م کند خداوند متعال تنیا در میام ا سماو و فحات
قابل شناخت و معرفت م گردد
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متعال الی مربوط م شتتود و استتما افعال به جلوه گر ها فتتحات الی در مخلوقات نور دارد البته استتما
افعال به اسما فحات با م گردد و اسما فحات نیز ا سرچشمه ذات الی ظیور م یابد بنا بر این هی اسم
نیست که ظیور و جلوه ا در عالم هست نداشته باشد و هی اسم و فحت فعلیه ا وجود ندارد که حیییت کمال
وجود آ بتتتته ذات حق و میام احدیت با ن ردد به تعبیر دی ر در اسما ذات ،تصور غیر خدا محرح نیست و
مصداق آنیا تنیا ذات الی است اما اسما فحات و افعال بیان ر رابحه خدا با مخلوقات است و فحات کمالیه الی
را در ارتباط با مخلوقات ترسیم م نماید :مانند خالق و را ق و هاد  ،که مستلزم تصور مخلوق و مر وق و مید
شخ ص و ا ا سما فعل به ا سما ارتباط خداوند

و میتد ا ست ا این رو م توا ا ا سما ذات به ا سما
سبوا تعبیر نمود

البته استتما فتتحات و افعال ا دو حیثیت و منور محرح استتتم یك ا جیت توفتتیف خداوند به کمایت
مربوطه به همراه تنزیه ا نیایص و دی ر ا جیت ا ستناد به غیر خدا که هما متعلق فحات و افعال الی ا ست و
آ هما اعیا خارج و عبارت است ا طبیعت و انسا و جیا که احوال و اوفاف آنیا را نم توا با ذات الی
یك قلمداد کرد در حال که افتتتل کمایت مربوطه را به همراه تنزیه م توا به ذات الی نستتتبت داد و با آ در
عینیت کامل دانست
 - 3استتما حستتن و غیر حستتن 29م همه استتام الی استتما حستتن استتت :نویر آنچه که در قرآ کریم و
نصوص روای و بعضاً در کت

آسمان ادیا دی ر آمده و همه دالّ بر کمال ا کمایت الی است و نیز اسمای که

در قرآ و حدیث نیامده و بدو هی گونه شتتتائبه نیص و کاستتتت بر کمال ا کمایت ربوب دیلت م کند
اسما غیر حسن  ،یعن اسام نارسا و نامو و و غیرمرتبب  ،که در شأ میام ربوب نیست و با عومت  ،تعال ،
ب کران

و ب نیا

خداوند سبوا ناسا گار است و ا عومت و قدّوسیت الی م کاهد  :مانند فحات مثبت

و کمال که بدو حرف جیات نیص و کاستتت به خدا نستتبت داده م شتتود نیز مانند فتتحات اید بر ذات  30یا
فحات و ا سما مخلوقات (ان سا  ،فر شت ا  ،طبیعت ،بت ها و )که گاه با قیا سات غلب به خدا ن سبت داده م
شتتود و دستتت مایه خرافات و ستتوو تحاهمات بستتیار م گردد  :هم چنین ا این قبیل استتت کلمات و استتام و
تعبیرات عامیانه ا که م شرکا و منكرا خدا با توهمات غلب خود بر ساخته و به خدا ن سبت م دهند و خداوند
سبوا ا این قبیل اوفاف و اسماو  ،متعال و پیراسته است
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وَهلل ایَسماو الوُسن فَادعُوهُ بِیا وَ ذَروا الّرینَ یَلوِدو َ ف أسماوِ (اعراف ت ت  2 :)180ت ت قُل اُدعُوا اهلل اَو اُدعوا الرَّحمنَ اَیّاً ما تَدعُوا فَلَهُ ایَسماو الوُسن (اسراو ت ت  :)110اَهللَ ی اِلهَ ایّ هُوَ لَهُ

ایَسماوَ الوُسن
30

31

(طه ت  :)8هُوَ اهللُ الخالِقُ البار وُ المُصَوَّرُ لَهُ ایَسماو الوُسن

(حشر ت )34

میصود ا فحات اید بر ذات  ،برداشت نادرست کسان است که معتیدند فحات خدا مجزا و متاخر ا ذات الی است آنا به غلب تصور کرده اند که اگر همه فحات الی عین ذات

الی باشند  ،مستلزم آ است که کثرت و ترکی

و نیا مند در ذات الی راه یابد و قدیم بود این فحات در کنار ذات الی و نیز تعدد واج

الوجود محرح گردد که مستلزم شرک است

 :در فورت که ذات و فحات الی تنیا محیوماً با هم تحاوت دارند ول م صداقاً عین هم ه ستند و واحد بالرات  ،واحد من جمیع الویثیات ا ست و تحاوت ا سما و فحات مختلف الی ،
ذهن و اعتبار است و به معنا قدیم بود امور متحاوت یا مرک
31

بود ذات الی نیست

قرآ در این باره م فرمایدم” إِ ْ هِ َ إِلَّا أَستتْمَاو ستتَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُکُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِیَا مِن ستتُلْحَا ي إِ یَتَّبِعُو َ إِلَّا الوَّنَّ وَمَا تَیْوَى الْأَنحُسُ »(نجم :)23 :در واقع قرآ کریم این استتام و

عبارات ساخت

کودکانه را با

با کلمات ب معنا و درو تی م داند ،به گونه ا که هی ارتباط با حیییت خدا و اوفاف ربوب و متعال او ندارند

اسماء و صفات الهی در اسالم و مسیحیت
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 - 4امیات استتماوم “ امیات استتماو”هما استتما ذاتند که استتما فتتحات و افعال ا آنیا نشتتأت م گیرند
قی صر گویدم ا سماو به اعتبار تی سیم م

شوند به چیار ق سم که آنیا را امیات ا سماو نامند :که عبارت ا اول و

آخر و ظاهر و باطن باشد که جامع آنیا اهلل و رحمن است  32گاه امیات اسماو را” امیات حیایق “نیز م نامند
 - 5ا سماو جمال و ا سماو ج لم آ عده ا ا سماو خداوند که به مغحرت و رحمت خداوند مربوطاند ،ا جمله
نام ”الرحمن” که در واقع نام ذات الی در قرآ است ،ا اسماو جمال موسوب م شود همچنا که اسما دی ر
مان ند الكریم و الغحور ونوایر آ  ،با گوکننده لحف و رحمت خداوندا ند این نام ها نشتتتا دهنده وجوه ا لحف
خداوند وا جمله ا سماو جمال اند در میابل این ا سماو ،آ نامیای که به عدل ،داور وقدرت خداوند مربوط اند،
مانند عادل و سریع الوساب ،به ج ل وجبروت خداوند اشاره دارند و ا اسماو ج ل اند
ا سماو ج ل نیز همچو ا سماو جمال ،خود را در این جیا با م نمایند به همین سب
نیز با غض

ا ست که ندگ ما

ورحمت درهم تنیده است و ندگ دین در اس م درآ واحد هم بر اهمیت ع تدل خداوند تأکید دارد

وهم بر مغحرت او :هم بر اهمیت غضتتت

خداوند که باید همواره در یاد باشتتتد ،وهم بر اهمیت لحف و رأفت او

نستتتبت به همه مخلوقاتش خداوند اع مال ورفتار ما را م بیند ودرباره آ داور م کند وبا این حال وقت توبه
م کنیم و به او با م گردیم غحور و رحیم است
در افح ح رایج و متداول دی ر  ،ا فحات ثبوت به عنوا فحات جمال و ا فحات سلب به عنوا فحات
ج ل تعبیر م شود چو فحات ثبوت همه به کمایت و جمایت الی
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