در احادیث اهل بیت

(ع)

کاوس روحی برندق



چكيده :مباحث اسما و صفات الهی از پردامنهترین مباحث االهیاتی است .این مقاله
برای اثبات کاربرد اسم خدا در معنای غیر لفظی ،با روش کتابخانهای در گردآوری
مطالب ،و شیوة اسنادی در نقل دیدگاهها ،و روش تحلیل محتوا (توصیفی -تحلیلی)
در تجزیه و تحلیل دادهها ،استداللهای برگرفته از احادیث از اهل بیت

(ع)

را

گونهشناسی و تحلیل نموده و به این نتیجه دست یافته است که از مجموع روایات اهل
بیت(ع) در جوامع روایی شیعی ،قراین و دالیل گوناگون  -از قبیل :استناد آثار تكوینى
به اسماى الهى ،معرفی امور تكوینی به عنوان اسم خدا ،استقرار در ذات و بیرون
نیامدن از حیطة ذات الهی ،برگرفته شدن اسماى الهى از یكدیگر ،اتصاف به اوصاف
غیر متناسب با اوصاف اسم لفظی ،و ظهور خدا از مظهریت اسم برای اولیا و تحقق
اولیا به حقیقت اسم  -دلیل بر کاربرد اسم خدا در معنای تكوینی و عینی است.
کليدواژهها :اهل بیت(ع) ،اسم خدا ،اسمای الهی ،لفظی ،تكوینی ،عینی

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم قرآن و حدیث
دریافت مقاله1395/05/05:

پذیرش مقاله1396/01/14:

email: k.roohi@modares.ac.ir
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مقدمه:
مقولة اسما و صفات الهی از نقطهنظرهای گوناگون مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است .یكی از
مباحثی که در احادیث اسالمی بسیار مورد توجه است ،مفهومشناسی واژة اسم در موارد کاربرد آن
کاربردها در معنای لفظی و در برخی کاربردها به معنای امر خارجی و عینی و تكوینی بهکار رفته
است و این دو کامال با یكدیگر متفاوت هستند .بدینسان ،مسئلهای که ممكن است در این زمینه
شكل گیرد این است که از اسم خدا در احادیث اسالمی چه مفهومی اراده شده است؛ آیا مراد از
آن همانند بسیاری از موارد متعارف عرفی و لغوی آن ،یک مفهوم لفظی و به معنای نام است؛ و یا
مقصود از آن لحاظ حقیقت وجود حق از دریچة یكی از صفات او میباشد؟ در این زمینه دو
دیدگاه میتواند شكل گیرد؛ ممكن است برخی بهشدت جانب لفظی بودن اسمای اطالق شده در
مورد خدا در روایات را نگاه داشته و به تكوینی بودن آنها بتازند؛ درمقابل ،برخی دیگر مدافع
تكوینی بودن اسمای الهی بوده و دالیلی به صورت گذرا برای اثبات آن اقامه کردهاند؛ مسئلهای که
از دیرزمان ذهن دانشمندان اسالمی را بهخود مشغول کرده است و چنانکه از منابع این مقاله
برمیآید ،پیشینة طرح گذرا و منابع بحث بسیار دیرینه است ،لیكن طرح مسئله خاص این مقاله به
عنوان یک مسئله پژوهشی در هیچ کتاب ،پایاننامه و مقالهای یافت نشد .و تنها پایاننامة مرتبط،
پایاننامهای به نام «مفهوم اسم و اسم اعظم از دیدگاه عالمه طباطبایى(ره)» نوشتة کاوس روحى
برندق میباشد .ازاینرو ،به لحاظ اهمیت بحث که یكی از مباحث پرکاربرد االهیاتی در قرآن و
بهویژه در احادیث است و نیز از آنجاکه تاکنون پژوهشی در مورد آن سامان نیافته است ،ضروری
مینماید در گام نخست برای بازشناسی معنای اسم خدا در احادیث اهل بیت(ع) ،انواع استداللها،
دالیل و شواهدی که دال بر اثبات اسم به معنای تكوینی و عینی و نه لفظی است ،مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بدینترتیب ،این مقاله با هدف پاسخ به این سؤال سامان یافته است که
چه استداللهایی را در روایات اهل بیت(ع) برای اثبات اسم خدا در معنای غیر لفظی میتوان استفاده
کرد و چگونه فرازهای احادیث بر این معنا داللت دارد؟» و بر این اساس ،پس از جستجوی پیگیر
تمامی جوامع روایی شیعی ،روایات منقول از اهل بیت(ع) دربارة اسم خدا ،به تجزیه و تحلیل آنها
از نظر اینكه با چه توجیهی بر اینكه مراد از اسم در آنها اسم تكوینی است ،خواهد شد.
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استناد آثار تكوينى به اسماى الهى
(ع)

در فرازهاى فراوان از دعاهاى مأثور از اهل بیت  ،آثار تكوینى به اسماى الهى انتساب داده شده
گونهاى که مىتوان گفت این مسئله در میان ادعیة وارده ،تواتر معنوى دارد .در نیایشهای
است ،به 
(صدوق ،بیتا ب532/2 :؛ مجلسی)174/88 :1404 ،؛ روشنایی و وجود یافتن آسمانها و زمین (مجلسی:1404 ،
95/53؛ 171/83؛ 42/91؛ 111/99؛ مشهدی ،بیتا)664 :؛ به سامان یافتن امور اولین و آخرین (مجلسی:1404 ،

287/86؛ 310/93؛ )11/95؛ نگاه داشته شدن آسمانها از اینكه روی زمین بیفتند (کلینی)572/2 :1407 ،؛
خواری و ذلت تمامی موجودات دربرابر اسم

(کلینی572/2 :1407 ،؛ صدوق ،بیتا (ب)102/2 :؛ سید

بنطاووس ،بیتا45 :؛ مجلسی)341/94 :1404 ،؛ تاریكی شب ،روشنایی روز ،استقرار زمین ،ایستایی
آسمانها بر فراز ،استواری کوهها در جای خود و گستردن روزیها (کلینی )576/2 :1407 ،و امور
دیگر از این قبیل که همگی رخدادهای تكوینی هستند ،به اسمای خدا و یا به اسمهای خاص خدا
استناد داده شده است .آثار و ویژگىهاى تكوینى که در فرازهاى یاد شده براى اسماى الهى
برشمرده شده ،تنها از اسم عینى ساخته است و چنین کارهایى بههیچوجه از اسماى لفظى برنمىآید
(رک :طباطبایی .)105 :1365 ،درواقع این استدالل با چینش دو مقدمه یاد شده به صورت شكل دوم از
اشكال چهارگانة منطقی بیانگر اثبات اسم غیرلفظی است؛ به این صورت که .1 :در متون یاد شده
که اعتبار آن غیرقابل انكار است ،امور تكوینی به اسمای الهی استناد داده شده است؛  .2صدور امور
تكوینی از اسم لفظی محال است؛ بلكه امور تكوینی صرفاً از چیزی که تكوینی است صادر
میگردد .3 .نتیجه اینكه :از اسمای نامبرده در متون یاد شده ،اسم لفظی اراده نشده است ،بلكه
مقصود از اسمهای یاد شده ،اسم تكوینی خواهد بود.
(ع)

صریحترین حدیث در این رابطه ،حدیث «ابراهیم بنعمر» است که از امام صادق نقل کرده
است که به این صورت آغاز میگردد« :إنّ اهلل ـ تبارك و تعالى ـ خلق اسماً ]اسماء[ بالحروف غير
متصوّت ]غير منعوت[  ،و باللفظ غير مُنطَق ،و بالشخص غير مُجسَّد ،و بالتشبيه غير موصوف ،و
باللون غير مصبوغ ،منفىٌّ عنه األقطار ،مُبَعَّدٌ عنه الحدود ،محجوبٌ عنه حسُّ كلّ متوهّم ،مستتر
]مسترّ[ غير مستور» (کلینی112/1 :1407 ،؛ صدوق ،بیتاالف)191 :؛ بهراستى که خداوند ـتبارک و تعالىـ
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اسمى را آفرید که بهواسطة حروف ،به صدا و با لفظ به گفتار درنمىآید و به واسطة پیكر ،مجسم
آفریدهها توصیف نمىشود و به هیچ رنگ

نگشته و کالبدپذیر نمیگردد و به تشبیه و همانندى با
کرانهها از آن نفى شده ،و حدود و مرزها از آن به دور ،و حس و دریافت هر

رنگین نمیگردد.
این حدیث نه تنها ظهور در اطالق اسم در کاربرد احادیث در اسم عینی و تكوینی است ،بلكه
صریح در اطالق اسم به اسم غیرلفظى است (طباطبایی .)107 :1365 ،از صدر و ذیل این حدیث
برمىآید که مقصود از اسما ،اسماى حقیقى و عینى هستند و نه اسماى


اسما (طباطبایی ،1393 ،ج:13

 230ـ  .)229در جملههای آغازین این حدیث تمامى ویژگىهاى اسم لفظى (داراى حروف و قابل
تلفظ بودن و به صورت مجسم درآمدن و متصف گردیدن به مشابهت و یا رنگ) از اسم نفى شده
است .و صفاتى که در این بخش از حدیث براى اسم ذکر شده و نیز ویژگىهایى که بعداً در
حدیث ذکر شده است ،بیانگر آن است که مراد از اسم ،اسم لفظى و یا مفهوم متصوَّر آن در ذهن
نیست ،بلكه مقصود قطعاً ذات متعالى حق و یا قائم به آن است (طباطبایی ،1393 ،ج  .(364 :8در ادامة
روایت ،همة اسماى چهارگانة اصلى و ارکان و فروع مشتق از هر یک از اسماى سهگانة غیرمكنون
را که مجموعاً با اسم مكنون  361اسم مىشود ،در این ویژگى (یعنى غیرلفظى بودن) داخل
مىشوند .افزونبراین ،در برخى نسخههاى حدیث بهجاى «اسماً»« ،اسما» آمده


(مجلسی ،1403 ،ج:4

 )167که خود مؤیّد دیگر این نكته است که هیچکدام از اسماى یاد شده ،اسماى لفظى نیستند.
(ره)

چنانکه عالمه طباطبایى

نسخة بدل« :خلق اسماً بالحروف ،و هو ـ عزّوجلّ ـ بالحروف

غيرمنعوت» را که مرحوم مجلسى آن را در شرح روایت نقل کرده است و بهواسطة ذکر واو
عطف ،داللت بر این دارد که خدا و نه اسم خدا به حروف متّصف نمیگردد ،نادرست برمىشمارد
(مجلسی ،1403 ،ج  ،167 :4پانوشت .)4از این گذشته ،وجه استشهاد امام صادق(ع) به آیة شریفه«:قُلِ
ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ االَسْمَآءُ الْحُسْنَى» (اسراء .)110 :در حدیث شریف ،این
است که مرجع ضمیر «َلَهُ» در آیة شریفه به «أى» است که اسم شرط و از کنایات است و معنا و
مفهوم آن جز عدم تعیّن نیست و مقصود از «اللَّهِ» و «الرَّحْمَـنِ» در آیة شریفه ،مصداق خارجى این
دو لفظ است ،نه لفظ آنها ،به دلیل آنكه نفرموده« :ادعوا باهلل او ادعوا بالرحمن» ،بلكه فرمود« :قُلِ
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ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ» (اسراء( )110 :طباطبایی ،1393 ،ج  .(365 :8نیز افزونبراین ،ازآنجاکه در
حدیث مورد بحث ،فعل «تَبَـارَكَ» و «تَعَـالَى» و نیز جملة«الَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَالَ نَوْمٌ» از اسماى
حُسناى الهى بهشمار آمدهاند ،و این دو اصطالح نحوی فعل هستند و نه اسم ،مىتوان استفاده کرد
است (طباطبایی ،1393 ،ج.(365 :8

نمونة دوم ،تعبیر پر شدن و آکندگی پایههای وجود تمامی اشیا و موجودات از اسمای الهی و یا
اسم خاص خدا است که فراوان در ادعیة اهل بیت(ع) آمده است ،از جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد«.1 :أَسْأَلُكَ بِعِزِّ ذاتِكَ ،أَلْإِسْمِ الَّذِى مَلَأَ كُلَّ شَىْءٍ»؛ (از تو مىخواهم به [حقّ] مقام عزّتِ
ذاتت ،یعنى همان اسمى که هر چیز را پر کرده است (ابنطاووس ،بیتا« .2 .)427 :وَ بِأَسْمائِكَ الَّتِى
غَلَبَتْ [مَلَأتْ] أَرْكانَ كُلِّ شَىْءٍ»؛ و [از تو مسئلت دارم] به اسمها و نامهایت که بر ارکان و پایههاى
[وجود] هر چیز چیره گشته [و یا :ارکان و پایههاى وجود هر چیز را پر کرده] است (ابنطاووس ،بیتا:

«.3 .)707فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِى مَلَأَ أَرْكان كُلِّ شَىْءٍ»؛ پس از تو درخواست مىکنم به
اسم بىهمتا و بىنیاز تو که پایههاى وجود هر چیز را آکنده کرده است (ابنطاووس ،بیتا .)612 :مفاد
این جملهها این است که اسم «الْأَحَد الصَّمَدِ» و یا تمامی اسمای الهی ،ارکان تمامی اشیا را پر کرده
است و بر آن چیره گردیدهاند .بهراستی چه سنخیتی میان واژه و یا تصور ذهنی آن با تمامی
موجودات است که تمامی ارکان آنها را پر کند .برایناساس ،قطعاً مراد از اسم در این کاربرد،
اسم عینی و حقیقی خواهد بود که میتواند سراسر وجود اشیا را پر کرده و بر آنها چیره گردد،
بهگونهای که هیچچیز جز به استناد از حضرت حق ،ظهوری در هستی نیابد ،و این همان حقیقت
توحید اسمائی است.
نمونة سوم ،در پارهای روایات ،سخن از سجدة موجودات دربرابر اسم است ،از جمله «وَأَسْأَلُكَ
بِأَسْمائِكَ الَّتِى سَجَدَ لَها كُلُّ شَىْءٍ دُونَكَ»؛ و به آن اسمایت که همة اشیا غیر تو دربرابر آن سجده و
کرنش کردهاند ،از تو درخواست مىکنم( ...ابنطاووس ،بیتا .)557 :از این عبارت جز معنای حقیقی
اسم مستفاد نمیگردد ،زیرا این امر تكوینی و اتصاف خداوند به کمال است که سجدة موجودات
را توجیه میکند؛ و امر لفظی بههیچوجه خاستگاه سجده و کرنش نمیتواند باشد.
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معرفی امور تكوينی به عنوان اسم خدا
در احادیثى وجود اهل بیت(ع) به عنوان اسماى حُسنى و یا اسم مخزون مكنون معرفى شده است
(کلینی ،1407 ،ج 144 ،1؛ مجلسی ،1404 ،ج 38 :27؛ ری شهری ،1425 ،ج  .)441 :3این رویكرد اگرچه به
است که حمل سیاق جمله و اطالق اسم بر وجود اهل بیت(ع) ،بدون اینكه راه مجازگویی را باز
کنیم ،ظهور در این دارد که آنان خود اسمای خدایند ،و ازآنجاکه وجود آنان یک وجود تكوینی
است ،مراد از اسما ،اسمای تكوینی خواهد بود .بنابراین ،پذیرش کاربرد اسم در معنای عینی و
خارجی ناگریز خواهد بود؛ زیرا هیچ سنخیتی بین واژگان و نامهای لفظی اهل بیت(ع) و اسمای
تكوینی الهی نخواهد بود .برای نمونه ،درخصوص حضرت علی(ع) آمده است« :أَلسَّالمُ عَلَى اسْمِ
اللَّهِ الرَّضِىِّ ،وَ وَجْهِهِ الْمُضِيئِ ،وَ جَنْبِهِ الْقَوِىِّ ،وَ صِراطِهِ السَّوِىِّ»؛ سالم بر تو اى نام پسندیده و روى
پرتو افكن و کنار نیرومند و راه راستِ خداوند (ابنطاووس ،بیتا.)610 :
(ع)

نیز در حدیثى از امام رضا

آمده است که هرگاه سختی بر شما فرود آمد ،بهواسطة ما به

درگاه خدا یاری بجویید و این است معنای سخن خدا که نیكوترین اسمها از آن خداست« :إذا
نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على اهلل ،و هو قول اهلل :وَ للَّهِ األَسمَاءُ الحُسنی فَادْعُوهُ بهَاو»

(اعراف:

( .)180عیاشى ،1380 ،ج42 :2؛ حر عاملى ،بیتا ،ج 140 :7؛ بحرانى ،1374 ،ج 617 :2؛ مجلسى ،1403 ،ج 5 :91؛

مجلسى ،1403 ،ج 22 :91؛ مفید.)252 :1413 ،
(ع)

سخن دربارة اسمای حسنا بودن اهل بیت که در این حدیث بدان اشاره رفته است ،به روشنی
(ع)

نمایان گر کاربرد اسم در یک امر عینی و وجود انسانی دارد .همچنین در حدیثی از امام رضا
آمده است« :الْعَرْشُ لَيْسَ هُوَ اللَّهَ وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَةٍ وَ عَرْشٍ فِيهِ كُلُّ شَیْءٍ»

(کلینى ،1407 ،ج

130-131 :1؛ فیض کاشانى ،1406 ،ج .)498 :1

از این حدیث برمیآید که برای عرش که یک امر عین و خارجی است ،واژة اسم را بهکار برده
است« :وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَةٍ».
نمونة دیگر اینكه در حدیث آمده است« :إِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ  -عَزَّ وَ جَلَّ -فَلَا يُقَالُ
لَهُ جَاءَ وَ ذَهَبَ وَ اسْتَقْبَلَ ،وَ الشَّهْرُ شَهْرُ اللَّهِ  -عَزَّ وَ جَلَّ -وَ هُوَ

مُضَافٌ إِلَيْه» (صدوق ،1396 ،ج  :98حر
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عاملى ،بیتا ،ج« .)320 :10رمضان» نامى از نامهاى خداوند عزّ و جلّ مىباشد .بنابراین ،گفته نمیشود
رمضان رفت و آمد و خواهد آمد ،بلكه آن ماه خداست و به او اضافه میشود.
در این حدیث نیز به صراحت یک واقعیت بیرونی که عبارت از ماه رمضان است ،به عنوان اسم
نیست.
وصفناپذيری جز به معنا و محدود نبودن
در روایاتی سخن از این است که اسم خدا از سخن معنا است .ازجمله در دعای مأثور آمده است:
«أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى ال يُوصَفُ إِلّا بِالْمَعْنى» (ابنطاووس ،بیتا)517 :؛ به آن اسمت -که جز با معنا
توصیف نمىشود .ازاینگونه عبارات نیز خارجی و تكوینی بودن اسم برداشت میشود؛ زیرا
توصیف اسم لفظی به معنا توجیهی ندارد ،چراکه هیچ سنخیتی میان معنا و لفظ نیست .بنابراین ،مراد
از اسم توصیف شده به معنا ،اسم حقیقی خواهد بود.
نمونة دیگر حدیث منقول از امام رضا(ع) است که میفرماید« :وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صِفَةٌ لِغَيْرِ
مَوْصُوفٍ وَ لَا اسْمٌ لِغَيْرِ مَعْنًى وَ لَا حَدٌّ لِغَيْرِ مَحْدُودٍ وَ الصِّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ وَ
الْوُجُودِ وَ لَا تَدُلُّ عَلَى الْإِحَاطَةِ كَمَا تَدُلُّ الْحُدُودُ الَّتِی هِیَ التَّرْبِيعُ وَ التَّثْلِيثُ وَ التَّسْدِيسُ لِأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَ
جَلَّ -تُدْرَكُ مَعْرِفَتُهُ بِالصِّفَاتِ وَ الْأَسْمَاءِ وَ لَا تُدْرَكُ بِالتَّحْدِيدِ بِالطُّولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ
اللَّوْنِ وَ الْوَزْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَحُلُ بِاللَّهِ [جَلَ] وَ تَقَدَّسَ شَیْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَهُ خَلْقُهُ
بِمَعْرِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالضَّرُورَةِ الَّتِی ذَكَرْنَا وَ لَكِنْ يُدَلُّ عَلَى اللَّهِ  -عَزَّ وَ جَلَّ -بِصِفَاتِهِ وَ يُدْرَكُ بِأَسْمَائِهِ وَ
يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِخَلْقِهِ حق [حَتَّى] لَا يَحْتَاجَ فِی ذَلِكَ الطَّالِبُ الْمُرْتَادُ إِلَى رُؤْيَةِ عَيْنٍ وَ لَا اسْتِمَاعِ أُذُنٍ وَ لَا
لَمْسِ كَفٍّ وَ لَا إِحَاطَةٍ بِقَلْب»

(ابنشعبه حرانى424 :1404 ،؛ صدوق ،بیتا الف437 :؛ صدوق ،1378 ،ج 174 :1؛

مجلسى ،1403 ،ج 10 :315؛ حكیمى ،1380 ،ج )373 :1؛ صفت بدون موصوف و اسم بدون مصداق و حد
بدون محدود نخواهد بود .و صفتها نیز بر کماالت موصوف و اسمها بر وجود مسمى و معنى
داللت دارند ،اما نه بهصورت احاطه بر ذات موصوف و مسمى ،چنانکه مثال مربع بودن و مثلث
بودن و مسدس بودن چنین داللتى دارند .شناخت خداى بزرگ نیز از طریق صفتها و اسمها
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ممكن است ،لیكن از طریق احاطه و اندازهگیرى به درازا و پهنا و کمى و زیادى و رنگ و وزن
ممكن نیست؛ زیرا که هیچیک از این چیزها در ذات خداى متعال راه ندارد ،تا آفریدگان او را
مانند شناخت خود نسبت به یكدیگر (یعنى برپایة رنگ و شكل و اندازه) بشناسند .به دلیلى که
خارج) .همچنین آفرینش و آفریدگان نیز بر وجود او داللت و راهنمایى مىکنند .و این داللت تا
به آن حد است که طالب معرفت خدا ،در این معرفت و شناخت ،نیازمند دیدن با چشم ،یا شنیدن
با گوش ،یا بساویدن با دست ،یا احاطه کردن با قلب نیست.
در این حدیث نیز اسم در معنای کالمی و یا معنای عرفانی استعمال شده است و مراد از آن
صرف اطالق لفظی نیست؛ زیرا چنانکه مجلسی میگوید سخن در این روایت از این است که اسما
و صفات ،در مورد خداوند متعال ،داللت برتحدید و تعیین حدود ندارد ،و فقط داللت بر کمال و
اتصاف و داللت بر وجود و تحقق معانى و واقعیات اسما و صفات در ذات متعال دارد

(مجلسى،

 ،1403ج  .)326 :10بدینترتیب ،سخن از مفهوم این صفات و معنای کالمی آنها و یا عینیت آنها و
معنای عرفانی است ،نه صرف کاربرد لفظ در مورد خداوند.
استقرار در ذات و بیرون نیامدن از حیطة ذات الهی
در مواردی از ادعیه و زیارات اهل بیت(ع) یكی از اسمای الهی به اینكه استقرار در ذات خدا دارد و
هرگز از آن بیرون نیامده است ،توصیف شده است .از جمله در زیارت آلیاسین مىخوانیم« :أَللَّهُمَّ،
إِنِّى أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى خَلَقْتَهُ مِنْ ذلِكَ [ذاتِكَ] وَاسْتَقَرَّ فِيكَ ،فَال يَخْرُجُ مِنْكَ إِلى شَىْءٍ أَبَداً»؛
خداوندا! از تو درخواست مىنمایم به آن اسمى که آن را از آن [ذات خویش] آفریدى ،پس در تو
مستقر گشت [و بدان متّصف شدى] ،و هیچگاه از تو بهسوى هیچچیز [دیگر] خارج نمىشود
(مجلسی ،1403 ،ج  .)95 :102و در مورد دیگر آمده است« :وَبِاسْمِكَ األعْظَمِ الْأعْظَمِ الْأعْظَمِ األجَلِّ
األكْرَمِ الَّذى خَلَقْتَهُ فَاسْتَقَرِّ فى ظِلِّكَ ،فَاليَخْرُجُ مِنْكَ إلى غَيْرِكَ»؛ (و به اسم اعظم اعظم اعظم
بزرگ بزرگوارت که آن را آفریدى و در سایهات قرار گرفت و هرگز از تو بهسوى دیگرى خارج
نمىشود[ ،مسئلت دارم]) (ابنطاووس ،بیتا .)678 :نیز در دعاى بعد از نماز امیرالمؤمنین -علیهالسالم-
آمده است« :أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى جَعَلْتَهُ فِى مَكْنُونِ غَيْبِكَ وَ اسْتَقَرَّ عِنْدَكَ ،فَال يَخْرُجُ مِنْكَ إِلى
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شَىْءٍ سِواكَ»؛ از تو درخواست مىکنم به آن اسم تو که آن را در غیب نهان خود قرار داده و نزد
تو استقرار دارد و از نزد ذات تو بهسوى هیچچیز دیگر بیرون نمىآید (مجلسی ،1403 :ج .)173 :91
تعابیر استقرار در خدا «فیک» و یا نزد او «عندک» و یا در سایه او «فی ظلّک» و نیز تعبیر بیرون
إِلى شَىْءٍ سِواكَ» بهروشنی داللت بر این دارد که مراد از اسم در این فقرات ،اسم لفظی نیست؛ زیرا
امر لفظی در ذات خدا راهی ندارد تا چه رسد که در آنجا استقرار یابد .بنابراین ،قطعاً مقصود از اسم
در اینجا ،اسم لفظی نخواهد بود.
تعبیر دیگر مشابه تعابیر گذشته ،آفریده شدن از نور خدا است که در موردی آمده است:
«أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى هُوَ مِنْ نُورِكَ»؛ و اى خدایى که یوغ خوارى و سرافكندگى را بر گردن
پادشاهان نهادى! لذا آنان از سختگیرىهاى تو در هراساند (ابنطاووس ،بیتا.)124 :
و باالخره ،تعبیر همراه صفات الهی بودن ،ویژگی دیگری است که برای برخی از اسمای الهی
برشمرده شده ،که از جمله میتوان به مورد زیر اشاره کرد« :وَ بِاسْمِكَ الَّذِى تَسَمَّيْتَ بِهِ ،وَجَعَلْتَهُ مَعَ
قُوَّتِكَ وَ مَعَ قُدْرَتِكَ وَ مَعَ كُلِّ سُلْطانِكَ ،وَ صَيَّرْتَهُ فِى قَبْضَتِكَ ،وَ نَوَّرْتَهُ بِكَلِماتِكَ ،وَ أَلْبَسْتَهُ وَقارَها
مِنْكَ ،أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ عَلى آلِ مُحَمَّدٍ( »...ابنطاووس ،بیتا)427 :؛ و به آن اسمت
که نام گرفتهاى و آن را همراه قوت و قدرت و با تسلطت همراه گردانیده و در قبضة خویش
درآورده و با کلمات خویش آن را نورانى کرده و وقار مخصوصى از ناحیة خود به آن پوشانیدهاى،
از تو مىخواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستى . ...
در این دو فراز نیز قطعاً مراد از اسم ،اسم غیرِلفظی است ،آفریده شدن از نور و همراهی با
صفات خدا ،با توجه به آنكه اسما و صفات الهی با ذات الهی عینیت دارد ،و درهرحال صفات از
جنس امر لفظی نیست ،بنابر این ،همراه آن نیز که اسم است ،قطعاً از جنس لفظ نخواهد بود .و
همچنین آفریده شدن از نور ،با توجه به آنكه مراد از نور ،نور مادی نیست ،و آفریده شدن یک امر
تكوینی است ،به هیچ وجه آفریده شدن لفظ نخواهد بود.
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اطالق صفت بر اسم
(ع)

در حدیث محمد بنسنان از امام رضا آمده است :از آن حضرت پرسیدم« :االسم ما هو؟» فرمود:
«صفة

لموصوف» (کلینی ،1407 ،ج 113 :1؛ فیض کاشانى ،1406 ،ج 466 :1؛ مجلسى ،1404 ،ج 31 :2؛ صدوق،

129؛ مجلسى ،1403 ،ج 159 :4؛ صدوق،1403 ،ج 2؛ حر عاملى ،1376 /1418 ،ج .)204 :1

در این حدیث اسم به صفت تفسیر شده است و این با اصطالح عرفانی مبنىبر استعمال اسم در
معناى عینى (ذات با مالحظة صفتى از صفات) هماهنگ است .مرحوم مجلسى این بیان را به عنوان

احتمال سوم در بیان این حدیث بیان کرده است ،چنانکه مرحوم فیض کاشانى در کتاب تفسیر
صافی این احتمال را به عنوان یكى از دو احتمال پذیرفته و آن را «اَظهر» دانسته است

(مازندرانی،

 ،1421ج  ،102 :3پانوشت 1؛ همان ،297 ،پانوشت  .1نیز رک :مجلسی ،1403 ،ج 159 :4؛ مجلسى ،1404 ،ج 31 :2؛

فیض کاشانی ،1979 ،ج  .)112 :1همچنین فیض کاشانی در جای دیگر این حدیث را بر معنای عرفانی
حمل و معنا نموده است (فیض کاشانى ،1406 ،ج  .)464 :1درمقابل ،دیدگاه دیگر این حدیث را بر
معنای اسم لفظی حمل و معنا نموده است (مازندرانى ،1421 ،ج 388 :3؛ مجذوب تبریزى ،1387 /1429 ،ج :2

 .)219لیكن بهلحاظ اینكه در متن حدیث صریحاً اسم به صفت و ویژگی تفسیر شده است ،دیگر
نمی توان آن را غیر از مسمی دانسته و بر اسم لفظی حمل نمود .توضیح اینكه اسم در کاربردهای
گوناگون دارای معانی مختلف است .1 :اسم در لغت عبارت از عالمت و نشانه است؛  .2مفهوم اسم
در عرف نیز به معناى «لفظ دالّ بر مسمّى» است؛  .3اسم در یک اصطالح علم صرف و نحو در
مقابل فعل و حرف ،و بهمعنای کلمهاى است که بهنفسه بر معنایى داللت دارد ،ولى همانند فعل،
مقترن به زمان نیست؛  .4اسم اصطالح در دانش منطق در مقابل کلمه و اَدات و مقصود از کلمه،
همان فعل در صرف و نحو ،و مراد از ادات ،حرف و منظور از اسم ،همان اسم در صرف و نحو
است؛  .5اسم بر پایة اصطالح دیگر در علم صرف و نحو در مقابل لقب و کنیه عبارت است از
کلمهاى (مشخصاً بنابر اصطالح اول یعنى اسمى) که معرفه و از میان معارف مشخصاً عَلَمى که نه
مُصدَّر به اب و امّ باشد و نه داللت بر مدح و ذمّ کند؛  .6اسم بر پایة اصطالح دیگر در علم صرف و
نحو در مقابل اعم از اسم ذات و اسم معنا است؛ یعنى در مواردى بر ذات قائم بذاته (اسم ذات)
داللت دارد .مانن د :انسان ،زید و ...و در مواردى دیگر داللت بر معناى قائم بغیره (اسم معنا) داللت
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دارد مانند :ضرب ،کتابت و ...و صفت در مقابل این دو ،بر ذاتى که متصف به معنا و داراى یک
ویژگى خاص است ،داللت دارد مانند ضارب ،کاتب و ...و همواره با وزن خاصى همراه است.
مانند :اسم فاعل ،اسم مفعول ،صفت مشبهه ،صیغة مبالغه و اسم تفضیل؛  .7در علم کالم ،اصطالح
فعل است ،مانند :خلق؛ و یا صفت است ،مانند حیات؛ و یا اسم ،که از فعل یا صفت به صورت
توصیفى ساخته شده و بر خداوند متعال اطالق مىگردد ،مانند :خالق و حىّ؛  .8در اصطالح حكمت
متعالیه و عرفان نظرى ،اسم به عنوان یک امر عینى دربرابر ذات ،صفت و فعل الهى قرار میگیرد و
مراد از آن لحاظ ذات حق به اعتبار دارا بودن یكی از صفات میباشد؛  .9نیز در اصطالح حكمت
مت عالیه و عرفان نظرى ،اسم به عنوان وجود تكوینى عینى غیر از اسمای الهی کاربرد دارد و تمامى
موجودات به لحاظ داللت بر حق ،اسم حق هستند و وجودهاى تكوینى خاص (انسان کامل ،شخص
شخیص رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) اسم اعظم الهى مىباشند (روحی برندق .)1392 ،با این مقدمه،
مشخص میگردد که در حدیث مورد بحث چگونه مراد از اسم اصطالح هشتم است.
اما دیدگاه سوم در تفسیر این حدیث و موارد مشابه آن مطرح گردیده که اساساً اسم و صفت را
در زبان احادیث داراى مفهوم یكسان مىداند ،با این توضیح که چون در این حدیث و احادیث
مشاب ه آن اسم به معناى صفت استعمال شده است و درمقابل ،در احادیث دیگر صفت در معناى اسم
کاربرد دارد و در احادیث دیگر اسم و صفت در یک معنا کاربرد دارند ،ازاینرو ،از مجموعة این
قراین اتّحاد معنایی اسم و صفت استفاده میشود (ر ک :ری شهری ،1425 ،ج  .)323 :3ولى عمدة اشكال
وارد بر این دیدگاه آن است که تفسیر اسم در اینگونه احادیث به اینكه به معناى صفت است ،به
جهت تبیین اتحاد مفهوم اسم و صفت نیست ،بلكه دربرابر دیدگاهى است که مدعى است اسماى
الهى ،اسماى لفظیه هستند و این احادیث درصدد آن است که اسماى الهى لحاظ مسمى با صفت
خاص هستند .این مطلب با رجوع به ابوابى که همین احادیث در جوامع روایى در آنها آمده است،
روشن مىگردد (مجلسى ،1403 ،ج  .)153 :4و در احادیث صریحاً «اسما» به «صفات» عطف داده شده و
یا اسما بهگونهای بهواسطة صفات نبیین شده است (کلینى ،1407 ،ج 87 :1؛ 88؛  115و  .)116که حكایت
از مغایرت این دو دارد و حمل آنها بر یگانگی نیازمند دلیل و خالف ظهور است.

Downloaded from erfanmag.ir at 13:13 +0430 on Saturday September 21st 2019

اسم دربرابر صفات و افعال کاربرد دارد؛ زیرا امورى که به خداوند متعال نسبت داده مىشود ،یا

پژوهشنامه عرفان  /دو فصلنامه /سال دهم /شماره هجدهم

40

نمونة دیگر روایت سلیمان مروزی از امام رضا(ع) است که آن حضرت در ادامة بحث از ماهیت
ارادة خداوند میفرماید« :فَإِنَّهَا اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ قَالَ الرِّضَا ع هَلْ سَمَّى نَفْسَهُ بِذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا لَمْ
يُسَمِّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ قَالَ الرِّضَا ع فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُسَمِّيَهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ قَالَ قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ مُرِيدٌ
أَسْمَائِهِ» (صدوق ،بیتا الف451:؛ صدوق ،1378 ،ج )189 :1؛ پس اراده نامى است از نامهاى خداوند .امام
رضا (ع) فرمود :آیا خود را به این نام نامیده است؟ سلیمان گفت نه خود را به این نام ننامیده است.
امام رضا (ع) فرمود :پس تو را روا نیست که او را به چیزى بنامى که خود را به آن ننامیده باشد.
سلیمان گفت :خود را به این وصف کرده که او مرید است .امام رضا(ع) فرمود :وصف کردنش
خود را به اینكه مرید است نه اخبار از این است که خداوند اراده است و نه اخبار است از آنكه
اراده نامى از نامهاى او است.
این حدیث بهترین گواه بر تفكیک توصیف خداوند به صفت و اسم از توصیف خدا به فعلی از
افعال است و صرف اینكه فعل اراده را خداوند در قرآن بهخود نسبت داده دلیل بر این نمیشود که
خدا را به آن توصیف کنیم و صفتی از آن برای خدا بسازیم و یا به صورت اسمی بر خدا اطالق
کنیم .توضیح اینكه :وجود خداوند متعال وجودی بسیط و یكتایی بیهمتاست ،ولی عقل بهلحاظ
نقص خود ،هنگام توجه به ساحت مقدس او ،از دیدگاههای مختلف به او توجه میکند تا بهوسیلة
تحلیل عقلی ،به شناخت نسبی حضرت حق نایل شود .براساس یک تحلیل عقلی کلی وقتی به
وجود و اطوار و آثار وجودی حضرت حق نظر میکنیم ،به این نتیجه میرسیم که خداوند متعال،
دارای «ذات»« ،صفات»« ،اسما» و «افعال» است .1 :ذات؛ که عبارت است از اصل وجود حضرت
حق ،که منشأ همة کماالت (اعم از صفات ،اسما و افعال) است .2 .صفات؛ که عبارتاند از
کمالهای وجودی حضرت حق که از تشعشعات نور وجود هستند و افعال الهی از آنها سرچشمه
میگیرد ،مانند :علم ،قدرت ،حیات و  .3 . ...اسما؛ که عبارتاند از «ذات با لحاظ کمال و صفت
وجودی خاص» و درواقع ،تصویر بُعدی از ابعاد وجودی حضرت حق؛ و تفاوت آنها با صفات در
این نكته است که در صفات ،تنها صفات و کماالت حضرت حق مورد لحاظ است ،ولی در اسما،
صفات و کماالت حضرت حق با مالحظه ذات .برای نمونه ،عالم و قادر اسم ،و علم و قدرت،

Downloaded from erfanmag.ir at 13:13 +0430 on Saturday September 21st 2019

قَالَ الرِّضَا ع لَيْسَ صِفَتُهُ نَفْسَهُ أَنَّهُ مُرِيدٌ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّهُ إِرَادَةٌ وَ لَا إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ الْإِرَادَةَ اسْمٌ مِنْ

گونهشناسی دالیل و شواهد کاربرد «اسم خدا» به معنای اسم عینی در احادیث اهل بیت

(ع)

41

صفت هستند .زیرا در عالم و قادر ،ذات (که ضمیر «هو» است) مورد لحاظ است ،ولی در علم و
قدرت ،هیچ نظری به ذات نیست .4 .افعال؛ که عبارت است از آثار وجود حضرت حق که طی یک
نظر تحلیلی ،با سیر نزولی از ذات ،اسما و صفات سرچشمه میگیرد و با سیر صعودی ،به صفات،
در شئون وجودی حضرت حق جستوجو کنیم و تعریف جامع و مانعی از اسم و مفهوم اصطالحی
آن ارائه دهیم و بگوییم« :اسم عبارت است از ذات حضرت حق با لحاظ صفت و کمال وجودی
خاص» .لیكن نكتهای که ممكن است هنگام توجه به مفهوم اسم عینی مورد غفلت قرار گیرد ،آن
است که صرف این مفهوم «ذات با مالحظه صفتی از صفات» اسم عینی نیست ،بلكه واقعیت
خارجی آن اسم عینی است (روحی برندق .)12-11 :1393 ،ازاینرو ،در اصطالح حكمت متعالیه و
عرفان نظری ،اسم ،به عنوان امری عینی ،دربرابر ذات ،صفت و فعل االهی قرار میگیرد .مانند
حقیقت خارجی عالِم و قادِر ،که عبارت است از ذات خداوند با توجه به صفت علم و قدرت او؛ و
برایناساس ،الفاظ عالِم و قادِر و ...اسماءِ اسما خواهند بود (صدرالمتألهین ،1981 ،ج  280 :8و  ،281ج :7
 315؛ سبزواری ،بیتا ،ج  19 :1و 215؛ قیصری1024 ،707 ،702 ،655 ،640 :1375 ،؛ طباطبایی ،1393 ،ج 17 :1؛ ج :6

 .)254درهرحال ،با تأمل در عبارت حدیث مورد بحث روشن میگردد که اسم در این حدیث در
معنای کالمی و یا معنای عرفانی استعمال شده است و مراد از آن صرف اطالق لفظی نیست.
برگرفته شدن اسماى الهى از يكديگر
وقتى به روایات و ادعیه مراجعه مىکنیم میبینیم انشقاق اسمهاى با مفهوم جزئیتر از اسمهاى با
(ع)

مفهوم کلى به صراحت در احادیث و دعاهاى وارده از معصومین

آمده است .یكى از این

روایات ،روایت پر محتواى «ابراهیم بنعمر» بهنقل از امام صادق(ع) است که پیش از این ذکر شد.
(ع

نیز از برخی فرازهای ادعیة مأثور از اهل بیت

مجلسی ،1404 ،ج 170 :26؛ حویزی ،1412 ،ج 525 :2؛ ج :4

 )458برمی آید که در این موارد از اشتقاق ،اشتقاق صرفی (اعم از صغیر و کبیر) اراده نشده است.
بنابراین مقصود از اشتقاق اسما از یكدیگر ،ترتب اسمای عینی محدود بر اسمای کلی و مطلق
خواهد بود .با توجه به اینكه قطعاً مراد از اشتقاق در این موارد ،اشتقاق صرفى نیست ،بلكه اشتقاق
حقیقى و عینى است ،.این بخش از احادیث و دعاها بهخوبى داللت بر این معنا دارد که مقصود از
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اسم یک واقعیت خارجى است .توضیح آنكه :تدبر در مفهوم هر یک از اسماى الهى و ارتباط
مفاهیم آنها با یكدیگر ما را به این نكته راهنمایى مىکند که مفهوم برخى از اسما از برخى دیگر
گستردهتر است و بعضى از آنها زیرمجموعة برخى دیگر بهشمار مىآیند .براى نمونه ،مفهوم

و اشیایى است که با چشم دیده مىشوند (بىآنكه خداوند براى اطالع از آن ،نیاز به چشم داشته
باشد) و مقصود از «سمیع» و «اسمع السامعين»؛ (شنواترین شنوا) فقط علم به مسموعات است و...
بدینترتیب ،اگر تمام اسماى الهى را به این صورت مورد بررسى قرار دهیم ،درنهایت مىتوانیم
یک نمودار منسجم از اسماى الهى ارائه دهیم که اسمایى که مفاهیم کلىترى دارند در مرتبة قبل از
اسمای جزیىتر قرار گیرند و بدینترتیب روشن است که اسمى که مفهوم آن از همة اسما کلىتر
است ،در رأس این نمودار قرار خواهد گرفت و رسم این نمودار بستگى به دیدگاه و تفسیر ما از
یكایک اسما خواهد داشت و هر صاحبنظرى نمودار خاص خود را خواهد داشت .یكى از این
نمودارها که بهصورت درختى ترسیم شده ،نمودارى است که حضرت عالمه طباطبایى

(طباطبایی،

 )45 :1365براساس تفسیر خویش از یكایک اسما ارائه داده است.
معرفی اسمای لفظی غیر معهود به عنوان اسم
در مواردى از احادیث« ،ضمیر» به عنوان اسم ذکر شده است ،ازجمله در روایت منقول از امام
باقر(ع) که مىفرماید« :هُوَ اسمٌ مُشارٌ وَ مَكْنِىٌّ إِلى غائِب .فَالهاءُ تنبيهٌ عَنْ مَعْنىً ثابِت ،وَ الواوُ إِشارَةٌ
إِلى الغائِبَ عَنِ الحَواسّ»؛ هو ،اسمى است که اشاره و کنایه از غایب است .یعنى «هاء» آگاهى دادن
از معناى ثابت ،و «واو» اشاره به غایب از حواس است (مجلسی ،1404 ،ج  .)221 :3نیز ضمیر «هو» اسم
اعظم الهى معرفی شده است (عسقالنی ،1379 ،ج 191 :11؛ مجلسی ،1404 ،ج  .232 :90نیز رک :کفعمی ،بیتا:

 . )312همچنین در مواردی از احادیث ،فعل یا مجموع چند اسم و یا یک جمله به عنوان اسم اعظم
ذکر شده است ،از جمله .1 :دو موردی که در ضمن حدیث ابراهیم بنعمر گذشت .2 .کلمة «ال اله
االّ اهلل» (رک :عسقالنی ،1379 ،ج « .3 .)192 :11اهلل الرحمان» (کفعمی ،بیتا« .4 .)306 :يا حىّ يا قيّوم»
بنابر حدیثى که از امام رضا(ع) آمده است (مجلسی ،1404 ،ج  .)223 :90و عبرى آن «اهیا شراهیا» است؛
(کفعمی ،بیتا .)306 :و یا «يا اهلل الحىّ القيّوم» (کفعمی ،بیتا306 :؛ نیز رک :عسقالنی ،1379 ،ج .)191 :11
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« .5يا ذا الجالل و االكرام» بنابر حدیث منقول از رسول خدا(ص) (کفعمی ،بیتا« .6 .)306 :اهلل اهلل اهلل
(ع)

العظيم» بنابر حدیث منقول از امام سجاد

در مجامع اهل تسنن (عسقالنی ،1379 ،ج .)191 :11

«.7الحنّان المنّان ،بديع السماوات و األرض ،ذوالجالل و اإلكرام ،الحىّ القيّوم» براساس حدیث
واحداً ال اله االّ أنت» (کفعمی ،بیتا« .9 .)306 :حسبنا اهلل و نعم الوكيل» (کفعمی ،بیتا.10 .)307 :
«توكلّت على الحىّ الذى اليموت» (کفعمی ،بیتا« .11 .)307 :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» بنابر برخی
احادیث (مجلسی ،:1404 ،ج 223 :90؛ کفعمی ،بیتا .)306 :همچنین در مواردی حروف و یا اشكال خاصى
به عنوان اسم اعظم معرفی شده است (کفعمی ،بیتا.)311 :
وجه اینكه مجموع این نصوص دینی داللت بر کاربرد اسم در امر عینی و تكوینی دارد ،این
است که ضمیر ،جمله و  ...به عنوان اسم لفظی در زبان عربی کاربرد ندارد ،و مقصود از این گونه
اسم ،قطعاً مفهوم خارجی آن است که از مجموع برآیند فعل و یا چند فعل ،یک جمله و یا یک
عبارت برمیآید.
اتصاف به اوصاف غیر متناسب با اوصاف اسم لفظی
(ع)

اسم مكنون و اسم مخزون دو کلید واژهای است که بسیار در روایات اهل بیت به کار رفته است.
از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد« :أَللَّهُمَّ! إِنِّى أَسْأَلُكَ بِالْمَخْزُونِ مِنْ أَسْمائِكَ ،وَ ماوَارَتِ
[بِما وَارَتْهُ] الْحُجُبُ مِنْ بَهائِكَ»...؛ خداوندا! به اسمای مخزون [و نهانى] و به بهایت که حجابها آن
را پوشانده است ،درخواست مىکنم( ...ابنطاووس ،بیتا.)387 :
اگرچه می توان در دید نخست ،ویژگی پنهان بودن را ویژگی لفظ نیز بهشمار آورد ،لیكن
واقعیت این است که قرینة عقلی هرگز مراد از پنهان در اینجا ،پنهان لفظ نیست؛ زیرا اموری
تكوینی در این فقرهها به اسم انتساب داده شده که هرگز نمیتوان آنها را برونداد اسم لفظی
بهشمار آورد و هیچ سنخیتی با لفظ ندارد تا بهواسطة لفظ به وجود آید؛ بنابراین ،قرینة عقلی یادشده
که از سیاق و ارتباط جملههای روایات با یكدیگر ما را به آن میرساند ،دلیل بر این است که
مقصود از اسم در این موارد ،اسم لفظی نیست.
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افزون بر وصف اسم به پنهان بود ،استناد صفت نزدیكی و دوری است که در روایتی به نقل
محمد بنسنان از امام رضا(ع) آمده است« :إِنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ،أَقْرَبُ إِلَى اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ
مِنْ سَوَادِ الْعَيْنِ إِلَى بَيَاضِهَا»؛ (حویزی ،1415 ،ج 8 :1؛ مجلسى ،1403 ،ج « .)233 :89بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
در این روایت سخن از نزدیكی «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» به اسم اعظم است .ژرف اندیشی در
این روایت بیانگر آن است که مراد از اسم در آن اسم لفظی نیست؛ زیرا در جهان واژة نزدیكی و
دوری جز نزدیكی حروف چیزی نیست .بنابراین ،با توجه به آنكه در این حدیث مراد نزدیكی
واژگانی و اشتقاقی مراد نیست ،پس مراد از اسم اعظم نیز اسم لفظی نخواهد بود .بنابراین ،از این
روایت برداشت میشود .1 :منظور از اسم ،اسم لفظی نیست .2 ،اسمها نسبت به هم دارای مراتب
هستند و یكی از آنها اسم اعظم است« .3 ،بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» اسم اعظم نیست ،بلكه
نزدیک به اسم اعظم است .درواقع ،این حدیث بیانگر مطلبی است که عارفان از آن یاد کرده و
گفتهاند« :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من العارف بمنزلة كن من اللّه» (جیلی)53 :2008 ،؛ «بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» از بنده مثل کن فیكون از خداوند است؛ بهاینترتیب ،اگر بندهای محقق به اسم
اعظم شود و به واقعیت «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آراسته شود میتواند خلیفة خدا شود و هر کاری
خداوند انجام میدهد ،انجام بدهد .چنانکه در روایت آمده است« :يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا حَیٌّ لَا أَمُوتُ
أَطِعْنِی فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لَا تَمُوتُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ لِلشَّیْءِ كُنْ فَيَكُونُ أَطِعْنِی فِيمَا أَمَرْتُكَ
أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِلشَّیْءِ كُنْ فَيَكُونُ» (مجلسى .)376 ،90 :1403 ،اى فرزند آدم! من زندهاى هستم که مرگ
را بر من راه نیست ،در آنچه دستور دادهام اطاعتم نما ،تا تو را نیز زندهاى گردانم که هرگز نمیرى؛
من به هر چیز بگویم :موجود شو ،موجود مىشود؛ در آنچه امر نمودهام اطاعتم کن ،تا تو را نیز
آنچنان کنم که به هر چیز بگویى :موجود شو ،موجود شود.
ویژگی توصیف اسم به «بهترین» نیز از باب است ،از جمله در برخی روایات برخی اسم ها این
گونه توصیف شده است« :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ،بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْماءِ» (ابنطاووس ،بیتا)441 :؛ به
نام خداوند رحمتگستر مهربان ،به نام خدا ،بهترین اسمها .اگرچه خیر و بهتر بودن در مورد اسم
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لفظی قابل تصور است ،به این صورت که امور خیر از آن صادر میگردد ،لیكن این یک معنای
مجازی است و وصف شیء به اعتبار متعلق آن میباشد؛ و معنای حقیقی این است که اسم خود خیر
با شد که جز در مورد اسم حقیقی و امر تكوینی مصداق ندارد .بنابراین ،مراد از این فقره نیز اسم
نوشته شدن بر سراپردههای عرش الهی نیز در این عنوان میگنجد ،که در احادیث فراوان سخن
از کتابت اسم در عرش ،سرادق و سرادقات است .ازجمله« :أَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا مَنْ كُتِبَ اسْمُهُ فِى
السَّماءِ عَلَى السُّرادِقاتِ» (ابنطاووس ،بیتا)609 :؛ سالم بر تو اى کسى که اسم او در آسمان ،بر
سراپردهها ،نوشته شده است .انسان در دید نخست اینگونه روایات را بهمعنای نوشتن واژگانی چند
از اسمای الهی در عرش ،کرسی و سرادقات معنا میکند ،غافل از آنكه در معنای صحیح ،عرش،
کرسی ،سرادقات هرگز امور مادی نیستند تا کتابت اسم خدا بر آنها معنا پیدا کند ،بلكه در معنای
صحیح مراد از عرش ،کرسی و سرادقات موجودات مجرد و فرامادی است .بنابراین مقصود از
نگاشته شدن اسم در آنها ،قطعاً نوشتنی مادی نخواهد بود ،و درنتیجه مقصود از اسم نیز امر مادی
نخواهد بود.
ظهور خدا از مظهريت اسم برای اولیا و تحقق اولیا به حقیقت اسم
از برخی احادیث برمیآید که مقصود از اسم یک حقیقت عینی و خارجی است که خداوند آن را
برای اولیای خاص الهی آشكار میسازد و یا به عبارت درستتر از طریق آن برای آنان ظاهر
میشود ،و براثر آن اولیای الهی به توحید و معرفت خدا راه پیدا میکنند .ازجمله در دعایی که امیر
(ع)

مؤمنان

به نوف بكالی تعلیم فرموده آمده است« :فَأسأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذى ظَهَرْتَ بِهِ لِخاصَّةِ

أولِيائِكَ ،فَوَحَّدُوكَ وَعَرَفُوكَ ،فَعَبّدُوكَ بِحَقيقَتِكَ ،أنْ تُعَرّفَنى نَفْسَكَ ،لُاقِرَّ لَكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ عَلى حَقيقَةِ
اإليمانِ بِكَ ،وَال تَجْعَلْنى -يا إلهى! -مِمَّنْ يَعْبُدُ اإلسْمَ دُونَ الْمَعْنى» (مجلسی ،1403 ،ج )96 :94؛ (پس از
تو مسئلت دارم به [وسیله] اسم و نامى که بدان براى اولیای خاصت آشكار گشتى ،پس به یگانگى و
شناسایى ات نایل آمده و تو را براستى پرستیدند ،اینكه خودت را به من بشناسانى ،تا بر ایمان راستین
به تو به پروردگارىات اقرار نمایم ،و اى معبود من! مرا از کسانى مگردان که اسم بدون معنى و
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حقیقت را مىپرستند) .روشن است چنین چیزی که اثر آن یک امر واقعی است ،نمیتواند یک امر
قراردادی و لفظی صرف باشد .اما در ذیل دعا که اسم را دربرابر معنی قرار میدهد ،مقصود از اسم،
واژه است و یا معنای مفهومی و ذهنی آن؛ لیكن همین عبارت هم بیانگر آن است که عبارت صدر
براساس روایت مورد بحث منقول از امام رضا(ع) ،گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ،خود را به
نشانهای از نشانههای خداوند  -عزّوجلّ  -که عبودیت و بندگی است ،عالمتگذاری کردن است.
چنانکه در حدیثی حسن بنعلی بنفضال به نقل از پدرش نقل میکند که در بارة معناى «بِسْمِ اللَّه
الرَّحمنِ الرَّحِيمِ» از حضرت رضا -علیهالسالم -پرسیدم ،حضرت فرمود« :أَيْ أَسِمُ عَلَى نَفْسِی بِسِمَةٍ
مِنْ سِمَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هِیَ الْعُبُودِيَّةُ» (صدوق ،1378 ،ج 260 :1؛ صدوق ،بیتاالف .)229 :این
عالمت گذاری کردن صرف گفتن نیست بلكه تمام مراحل ابعاد وجود انسانی را شامل میگردد.
بنابراین ،ممكن است بهترتیب به یكی از معانی زیر باشد .1 :اعتقاد داشتن :یعنی شخص به گفتن
«بسم اهلل» اعتقاد دارد .2 .تذکر و بهیاد آوردن :یعنی در شروع کار «بسم اهلل» گفتن بهمعنای این
است که کار را با بندگی خدا آغاز میکند .3 .محقق شدن :یعنی فرد به مرحلهای میرسد که به
بندگی خدا محقق شود؛ چنانکه خواجه نصیر طوسی در مراتب یقین آورده است که وقتی ایمان
باال رود به یقین میرسد ،یقین به سه صورت است .1 :علم الیقین یا یقین علمی :مثل این است که
فرد دودی را ببیند و آن را نشانة آتش بداند .2 .عین الیقین یا یقین عینی :مثل اینكه آتش را از
نزدیک ببیند .3 .حق الیقین یا یقین حقیقی و تحقق یافته :مثل این است که فرد دست به آتش بزند و
با وجود خود گرما و حرارت آن را لمس کند .همچنین در ایمان به خدا و عبودیت ،در مرحلة اول
شخص به خدا اعتقاد دارد و با تمام وجود به او عالقهمند و دلبسته است ،ولی ممكن است در عمل
به دستورهای خداوند عمل نكند .مرحلة دوم تذکر و به یاد آوردن خداوند است ،در مرحلة سوم
فرد در ابتدای هر کار خدا را شهود و خود را گم میکند ،مثل پروانه که نور آتش را دوست دارد و
خود را آنقدر به آتش میزند تا فانی گردد .به این صورت اگر فرد یک «بسم اهلل» بگوید که
انانیت خود را بهطور کامل بسوزاند «بسم اهلل» بهمعنای حق الیقین میشود که امام رضا(ع) میفرماید:
«و یقین را مراتب است ،و در تنزیلعلم الیقین و عین الیقین و حق الیقین آمده است ،چنانکه
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فرموده است« :لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ» (تكاثر .)7 -5 :و دیگر
گفته است« :وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ» (واقعه .)95 -94 :و در مثل آتش که در باب
معرفت گفته آمد مشاهدة هرچه در نظر آید به توسط نور آتش به مانند علم الیقین است ،و معاینة
آنچه بدو رسد تا هویت او محو کند و آتش صرف بماند حق الیقین (طوسی .)78-77 :1373 ،بلكه
می توان گفت در این حدیث به حق الیقین و تحقق معنای عرفانی اسم اشاره دارد.
در فراز دیگر از دعای نوف بكالی در مورد اولیای خاصّ خدا آمده است« :إِلهى! تَناهَتْ أَبْصارُ
النّاظِرينَ إِلَيْكَ بِسَرآئِرِ القُلُوبِ  ...فَلَمْ يَلْقَ أَبْصارَهُم رَدٌّ دُونَ ما يُريدُونَ .هَتَكْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حُجُبَ
الغَفْلَةِ ،فَسَكَنُوا فى نُورِكَ ،وَتَنَفَّسُوا بِرَوْحِكَ  ...فَجالَسُوا اسْمَكَ

بِوَقارِ الْمُجالَسَةِ» (مجلسی ،1403 ،ج :94

)95؛ (معبودا! دیدگانِ آنان که با چشم دل بهسوى تو ناظرند ،به نهایت رسیده  ...پس چشمهاى دل
آنان به چیزى برنخورده است که آنان را از آنچه مىخواهند باز دارد .حجابهاى غفلت میان خود
و ایشان را برداشتى ،تا اینكه در نورت منزل گرفته ،و با رحمتت نَفَس کشیدند  ...و درنتیجه ،با وقار
همنشینى ،با اسم تو همنشین شدند).
از این فراز برمیآید اولیای الهی با اسم خدا مجالست و همنشینی دارند ،اگرچه امكان اینكه در
معنای نازل مجالست با اسم همانند مجالست با ذکر خدا معنا شود و همطراز با معنای سطحی حدیث
«أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِی» (کلینی ،1407 ،ج )496 :2؛ من همنشین کسی هستم که مرا یاری کند؛ و یا «أَنَا
جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنِی» (ابنطاووس ،بیتا)628 :؛ من همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند ،گفته
شود که مراد از همنشینی با اسم و یاد خدا ،گفتن و به زبان راندن آن دو است؛ لیكن با توجه به
قراین لفظی موجود در این فراز از دعا که در جملههای پیشین نمایان است و بیپرده سخن از شهود
حضرت حق دارد ،هرگز نمیتوان این مجالست را یک مجالست لفظی صرف تلقی کرد،
بدینترتیب ،نه تنها در این دعا ،بلكه در حدیث مورد اشاره نیز باید مجالست شهودی معنا شود .و در
این صورت ،قطعاً مراد از اسم ،حقیقت اسم یعنی لحاظ خداوند از دریچه یک کمال وجودی
خواهد بود.
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نتیجه:
حاصل پژوهش حاضر در تحلیل چگونگی داللت احادیث منقول از اهل بیت(ع) بر کاربرد اسم خدا
به مفهوم عینی و تكوینی این است که از احادیث براهین متعددی برای اثبات این موضوع میتوان
کاربرد ندارد و حمل روایات بر این معنا ،نادرست میباشد .این براهین عبارتاند از .1 :استناد آثار
تكوینى به اسماى الهى .2 ،معرفی امور تكوینی به عنوان اسم خدا .3 ،وصفناپذیری جز به معنا و
محدود نبودن .4 ،استقرار در ذات و بیرون نیامدن از حیطة ذات الهی .5 ،اطالق صفت بر اسم،

.6

برگرفته شدن اسماى الهى از یكدیگر .7 ،معرفی اسمای لفظی غیر معهود به عنوان اسم .8 ،اتصاف
به اوصاف غیر متناسب با اوصاف اسم لفظی .9 ،ظهور خدا از مظهریت اسم برای اولیا و تحقق اولیا
به حقیقت اسم.

کتابنامه:
–

قرآن کریم

–

ابنحجر عسقالنی ،أحمد بنعلی 1379( .ق) ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،بیروت :دار المعرفة.

–

ابنشعبه حرانى ،حسن بنعلى1404( .ق) ،تحف العقول عن آل الرسول صلى اهلل علیه و آله ،چاپ دوم،
قم :جامعه مدرسین.

–

ابنطاووس ،على بنموسى( .بیتا) ،إقبال األعمال (ط -القديمة) ،چاپ دوم ،تهران :دارالكتب اإلسالمیه.

–

ابنعربى ،محیىالدین ،ابوعبداهلل محمد بنعلى ،)1422( .تفسیر ابنعربى ،بیجا :دارالكتب العلمیه.

–

بحرانى ،سید هاشم بنسلیمان ،)1374( .البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسه بعثه.

–

جزائرى ،نعمت اهلل بنعبداهلل ،)1404( .النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین ،قم :مكتبة آية اهلل
المرعشی النجفی.

–

جیلی ،عبدالكریم ،)2008( .الكهف و الرقیم فى شرح بسم اهلل الرحمن الرحیم ،محقّق و مصحح قاسم
الطهرانى ،بیروت :دار و مكتبة الهالل.

–

حرّ عاملى ،شیخ محمد بنحسن( .بیتا) ،وسائل الشیعه ،قم :آل البیت إلحیاء التراث.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1376 =1418( .الفصول المهمة فی أصول األئمة (تكملة الوسائل) ،قم:
موسسه معارف اسالمى امام رضا علیه السالم.
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–

حویزی ،عبد على بنجمعة ،)1415( .تفسیر نور الثقلین ،چاپ چهارم ،قم :اسماعیلیان.

–

روحی برندق ،کاوس ،)1393( .جلوه ذات ،تهران :مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس.

–

ــــــــــــــــــــــــــ ( .زمستان « ،)1392بررسی تحلیلی معنای اسم در علوم اسالمی عقلی و نقلی»،
مجله پژوهش های فلسفی کالمی ،دوره  ،15ش  ،58ص .121-140

–

ــــــــــــــــــــــــ ( .پاییز « ،)1394تحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا
بودن اهل بیت (ع)» ،مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،دوره  ،12ش  ،3ص .27-47

–

رىشهرى ،محمد ،)1425( .موسوعة العقائد االسالمیه ،قم :دارالحدیث.

–

سبزوارى ،مالهادى( .بیتا) ،شرح االسماء الحسنى ،قم :مكتب بصیرتى.

–

صدرالمتألهین ،صدرالدین محمد شیرازى ،)1981( .الحكمة المتعالية فی األسفار العقلية األربعة ،چاپ
سوم ،بیروت :دار احیاء التراث.

–

صدوق ،شیخ محمد بنعلى بنحسین بنبابویه ،)1378( .عیون أخبار الرضا علیه السالم ،تهران :نشر
جهان.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1396( .فضائل األشهر الثالثة ،قم :کتاب فروشى داورى.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1403( .معانی األخبار ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ..بیتا) الف ،التوحید ،تصحیح هاشم حسینى تهرانى ،چاپ دوم ،قم :جامعه
مدرسین.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .بیتا) ب ،من ال یحضره الفقیه ،چاپ دوم ،قم :جامعه مدرسین.

–

صفار ،محمد بنحسن ،)1404( .بصائر الدرجات ،قم :مكتبه آیه اهلل العظمی المرعشی النجفی.

–

طباطبایی ،محمد حسین ،)1365( .الرسائل التوحيدية ،قم :بینا.

–

ــــــــــــــــــــــــ  ،)1393( .المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسّسة االعلمی للمطبوعات.

–

طوسی ،خواجه نصیرالدین ،)1373( .اوصاف االشراف ،چاپ سوم ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت ارشاد اسالمى.

–

عیاشى ،محمد بنمسعود ،)1380( .تفسیر العیّاشی ،تهران :المطبعة العلمية.
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–

حكیمى ،محمدرضا و دیگران )1380( .الحیاة ،ترجمه احمد آرام ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى.
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–

فیض کاشانى ،محمد محسن بنشاه مرتضى ،)1406( .الوافی ،اصفهان :کتابخانه امام أمیر المؤمنین على
علیه السالم.

–

قیصرى ،محمد داود ،)1375( .شرح فصوص الحكم قیصرى ،بیجا :شرکت انتشارات علمى و
فرهنگى.

–

کفعمى ،ابراهیم بنعلى عاملى( .بیتا) ،مصباح کفعمى ،قم :رضى.

–

کلینى ،محمد بنیعقوب بناسحاق ،)1407( .الكافی ،چاپ چهارم ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.

–

مازندرانى ،مولى محمد صالح ،)1421( .شرح اصول کافى ،بیروت :دار الحیاء التراث.

–

مجذوب تبریزى ،محمد ،)1387 =1429( .الهدایا لشيعة أئمة الهدى (شرح أصول الكافی للمجذوب
التبریزی) ،قم :دار الحدیث.

–

مجلسى ،محمد باقر بنمحمد تقى ،)1403( .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،چاپ دوم،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1404( .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،چاپ دوم ،تهران :دار
الكتب اإلسالمية.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1406( .مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،قم :کتابخانه آیه اهلل مرعشی
نجفی.

–

مشهدى ،محمد بنمشهدی و ابوعبداهلل محمد بنجعفر( .بیتا) ،المزار ،بیجا :بینا.

–

مشهدی ،محمد بنمحمدرضا ،)1368( .تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمى ،سازمان چاپ و انتشارات.

–

مفید ،محمد بنمحمد ،)1413( .اإلختصاص ،قم :الموتمر العالمى اللفية الشیخ المفید.
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–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1979( .تفسیر صافى ،بیروت :موسسة االعلمى للمطبوعات.

