
 

63 

 
 
 
 

 اسماء و صفات الهی در نهج البلاغهشاخصه های نظام 
 /محمد رسول ملکیگوفرسید محمد راست /زهراسادات کبیری

 13/6/62رش: یخ پذیتار   33/17/69افت: یخ دریتار
 

 دهیچک

 اا، ،داوند و یشااد و تعالی به سااوی قق مساابو  به معرع، به او و شاادا،، 

کامل )،داوند( اساا،  توا  گف، کمان معرع،، معرع، اسااماو و لاافا  اوساا،  می

الل ووود ،داوند برای غالب انسا  ها امری ملبون اس، و لان آنچه باا  ا،رالف 

ه مدجر باشد کاس، تفاو  آنها دی تللی از هرویدگای میبدیادین میا  ،داباویا  گکاره

البالغه بیی از اثبا  ووود اسااا، لذا دی نهجبه ظهوی مااتب و مذاهب مردوی شاااده

البالغه که ساماو و لفا  الهی اس،  نظا  اسماو و لفا  الهی دی نهج،دا بل  از ا

اس،، دایای شا،وه هایی اس، که بر مدکر آیای گوناگو  اندیکمددا  مسلما  شده

باشد که اگر دیس، ملوی معایف توقیدی دی هر ساه مرتبه اا  و لافا  و اععان می

ازد  شاا،وه های این نظا  سادیک شاوند ،داباویا  یا به ا،الص دی توقید نائل می

ی هاابایتدد از: نفی لاافا  از اا  ، اثبا  بالتکاابیه لاافا ، اماا  شاادا،، و یاه

 باشد  یو  این ملاله تللیلی تولیفی اس، آ     می
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 مقدمه 
شود زیرا شناخت اسماء و  فار الهی می نمده مباحث توحیدی حول اسماء و  فار الهی مطرا

المومنین شود و شناخت حق نیز آغاز سرآمد همه معاری است. امیرهمان شناخت خداوند محسوب می
ال  برای آله همواره در جهد و تونلیهاللهنلی بن ابیطالب ی  ه در تاری  بشریت به تبع رسول ا رم  لی

مردم و مخاطبین خود بودند تا همه انسانها با شناخت درست ولو  ارائه در   حیل و به دور از شر  برای
اند  و محدود و بر اسا  ظرفیت فکری و وجودی خود در جهت  مال و نیل به حقیقت قدم بهذارند و 

(. در بین 1خطبه «)اول الدین معرفته»اند: دچار  ج روی و انحرای نشوند. لذا حضرر نلی ی فرموده
السالم سخنان امیر موحدان بسیار بلند مرتبه و متعالی است و سرچشمه لیهمسخنان اهل بیت نصمت ن

ای است و مباحث و لطایج توحیدی و البالغه دارای جایهاه ویژهویژه روایار نهجمعاری توحیدی است به
زند. بدون  فار خداوند راهی به سوی او نیست لذا بندای و اطانت اسماء و  فار الهی در آن موج می

وسیله ارتبا  جهار خلقت و خصو یار موجود در اشیاء با ذار » شود: با شناخت  فار میسر می حق
 «متعالی پرورداار، همانا  فار  ریمه اوست، یعنی  فار واسط میان ذار و مصنونار اوست.

میان  ی(.مسأله اسماء و  فار الهی پیشینه بسیار طوالنی دارد و در ادیان اله313، 8)طباطبایی، بی تا، ج
است. در جهان اسالم نیز ادنشمندان با رویکردهای مختلج به تبیین اسماء و نالمان آنها رواج داشته

الدین و المعني از محيالبینار فخر رازی و شجاند؛ مانند اسماء و  فار بیهقی و و لوامع فار پرداخته
ایی، توان نالمه طباطب ران نیز میاالسماء سبزواری و غیره. از معاو شرا اسماءالحسنی قشیری و شرا

آملی و آیت الله  افی الپایهانی و د تر دینانی را مطرا نمود . زاده ، جوادیامام خمینی ، استاد حسن
آن  هایالبالغه به طور مستقل و به ویژه شاخصه دام به نظام اسماء و  فار الهی در نهجلکن هیچ
های لفظ شناسی و معرفت و معنا شناسی و ر الهی در حوزهاند. بعد از نظام اسماء و  فانپرداخته

 ود.ششوند و در این مقاله به شاخصه های اسماء و  فار در این حوزه ها اشاره می وجودشناسی مطرا می

  یشناسمفهو  -1
 شود.شناسی اسماء و  فار الهی پرداخته میدر این قسمت به مباحث مفهوم

 تعريف اسم و صفت 1 - 1

االسم: ا ل تاسیسه: السمو و الج :» دانند می« سمو»از دانشمندان لغت  ا ل اسم را از بعضی 
، 1609دی، فراهی«)االسم زائدة و نقصانه الواو، فاذا  غرر قلت: سمی و سمیت و  سمیت و تسمیت بکذا. 

ًل »االسم »اوید:(. فیومی نیز می 319: 3ج َم ًل »و هي « السِّ جَتَمعل « الَموِسمل »و منه « العالم هل َمعَلٌم یل ن 
َ
ِم

ًِ »الیه. جمع  مع  ند اسم :ماده اسم(. راغب نیز بیان می1616میلل ِنَدٍة َو ِنداِر.)فیومی، « ِسماٌر «  »السِّ
العرب (. در لسان228: 1606شود. )راغب ا فهانی، چیزی است  ه به واسطه آن ذار شيء شناخته می



 

60 

غه
بال

ج ال
 نه

 در
هی

ت ال
صفا

ء و 
سما

ام ا
 نظ

ای
ه ه

خص
شا

 

60 

قناٍء. الزجاج معنی قولنا اسٌم هو مشت» آمده: 
ل
فعً، قال: و ام ل فیه ِسمٌو میلل ِقنٍو و   مو  و هو الرع ق من السل

، و تقدیره ّلفٌع، و الذاهب منه الواو منع جمَعه »الجوهری :  ًٌ ه تنویٌه َو ِرفع و االسمل مشتٌق من َسمورل من 
. َمیٌّ ه سل ای رفعت  ه به نحوی (. بنابراین اسم به معن602:  16، ج 1601منظور، ابن«)  سماٌء و تصغیرل

اردد مختار نویسنده است .در تعریج ا طالحی نیز بیان شده نالمت شیء است وموجب شناخت اومی
ز ذار  ند و دیهر اینکه غیر ااست  ه تعریج اسم به دواونه است: یکی اینکه فقط داللت بر ذار می

ارفته  با و فی و  فتی در نظر معنای و فی را هم در بر بهیرد یعنی حکایت و داللت بر ذاتی  ند  ه
 اویند: آملی می(. استاد جوادی319: 8است. )طباطبایی،همان ،جشده

رحله و چهار م« اسم در ا طالا نبارر است از ذار همراه با تعیینی از تعیینار و  مالی از  ماالر.»
ذهنی هستند. اسم نینی  ه انیان خارجی و مصداق مفاهیم -3اسم مفهومی -1اسم لفظی  -1دارد: 

 ند  ه ا طالا اسم نزد (. سبزواری نیز بیان می 328: 2، ج  1383آملی،حقائق برتر الهی )جوادی -6
نرفا  تعینی از تعینار  مالی ویا انتبار تجلی خاص ویا همان وجود به شر  تعین است و خود تعین همان 

اسم، به لحاظ انتباری بودنش  (. تعاریفی  ه بیان شد تعریج136: 1332باشد )سبزواری،  فت می
 اذارد لکن اسم به لحاظ تکوینی و واقعی بودنشهایی  ه انسان بر اشیا و موجودار میباشد مانند ناممی

جهت دیهری نیز دارد یعنی اسم نشانه و نالمت واقعی از شخر مسمی است و فقط یک لفظ نیست بلکه 
اسم و مسمی، رابطه حقیقی و تکوینی وجود دارد. در حقیقتی در واقع و خارج است  ه در این لحاظ بین 

این لحاظ، اسم، فعل و جلوه ای از مسمی خواهد بود، میل وجود یک  تاب از یک نویسنده،  ه نشان از 
وجود نویسنده و توانایی او در نوشتن دارد. در تعریج لغوی  فت بعضی از اهالی و بزراان لغت،  فت را 

فت در شود با این تفاور  ه  و نشانه دانسته اند  ه با آن نشانه اذاری می مانند اسم به معنای نالمت
ی، )نسکر «. ّلن الصفً ما  ان من امسماء مقیدا»نشانه بودن به ویژای خا ی مقید و محدود است: 

« و ج»: ماده و ج(. همچنین بیان شده است  ه  لمه  فت از ریشه 1616و فیومی،  112: 1600
، 1616اند و به معنای آراستن و نعت است. )زبیدی، را حذی و به آخر آن )تاء( افزودهاست  ه )واو( آن 

ود ش( یا آنچه به مو وی قائم باشد میل نلم و جمال و نالمتی  ه مو وی با آن شناخته می123، 12ج
یره غاند: چیزی است  ه وجود لنفسه آن نین وجود ل. در تعریج ا طالحی  فت در فلسفه نیز بیان  رده

( لذا هرااه ذار شی را از این جهت  ه مو وی به و ج یا معنای ویژه ای 226. 1341آن باشد)زنوزی، 
ند  (. بنابراین  فت بر معنایی داللت می13: 1394رود)رازی، است در نظر بهیریم واژه  فت به  ار می

: 8ار) طباطبایی، بی تا، ج ه ذار متصج به آن است انم از اینکه آن معنا نین ذار باشد یا غیر از ذ
(. با توجه به آنچه بیان شد تعریج لغوی و ا طالحی اسم و  فت در بین اندیشمندان، مشتر  312

دهد لکندر مورد تفاور اسم و فت باید است،هم اسم و هم  فت، مسمی و ویژای هایش را نشان می
ند.  از مسمی داللت میافت  ه اسم بر ذار مسمی و  فت بر ویژای و خصو یت و معنای خا ی 

دهد تا حقیقت شیء را به طور مفصل بشناساند در  فت از چهونهی ماهیار خبر می» اوید:رازی می
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(بنابراین اسم بر مسمی، و  فت بر  41)رازی، همان :«  ند.مقابل اسم  ه داللت بر ذار به ابهام می
 وی است در حالی  ه اسامی افراد معنی ای در مسمی داللت دارد و  فت دال بر وجود امری در مو

 ای در مو وی یا مسمیطور نیست  ه داللت بر وجود معنیمختر به اشاره به آن افراد هستند و این
ود. ش(. اسم و  فت در مورد خدای متعال به انتباری و تکوینی  تقسیم می30: 1610نمایند) راجکی، 

یژه فالسفه وهستند لکن نظر نرفا و ا یر فالسفه به از نظر ا یر متکلمان اسماء الهی همان اسماء لفظی
باشد. حکیم  هبا )آقا محمدررا قمشه ای( مانند ابن نربی حکمت متعالیه در این زمینه متفاور می

(، و هر ااه ذار  41و63:  1338نامد) هبا، مالحظه ذار با قطع نظر از ما ندای او را حضرر هویت می
(. مال درا نیز معنای 302: 2، ج 1388شود او را اسم اویند )ابن نربی، به  فت معینی از  فار ظاهر 

هر فضیلتی  ه وجود حقیقی واجد یا مبدا آن است مفهوم و محمولی نقلی به او »دارد: نرفانی را بیان می
ا و او ای هشود  ه در این فن به آن  فت اویند و چنانچه ذار به لحاظ یکی از این تعینمینسبت داده

الحظه شود آن را اسم نامند. و هویت شخصی و  ری و وجود حقیقی را  ه ناری از هر اسم، رسم و م
 (249: 4، ج 1348) درا، «. نعت و فی است ذار اویند

 رجوع اسماء الل  ه به اوصاف الل  ه  1 - 2

 دشود در مورد خدای متعال بایاار اسم به معنای حکایت  ننده در ذار شیء)مسمی( در نظر ارفته
ای است  ه هیچ حد و اسمی در آن راه اسماء را به او ای برارداند زیرا ذار حق سبحانه، هویت غیبیه

-ندارد. خدای متعال، اسم به معنای دال بر ذار مسمی ندارد بنابراین هر اسمی به تعبیر امام ررا نلیه

: 1، ج 1388 و  لینی 192: 1398السالم  فتی است برای مو وی  ه حضرر حق باشد. ) دوق، 
است: اللهم اني اسال  باسم  یا الله یا رحمان یا رحیم یا  ریم... (، در دنای جوشن  بیر نیز آمده113

بر  ماالتی مانند نلم و قدرر و  (. در  لمار حضرار معصومین 336:  91، ج 1603)مجلسی، 
، وا ژه های اسم و  فت، هر دو حیار نیز بر ذاتی  ه متصج به  ماالر است مانند نالم و قادر و حی 

است و هم از لفظ است. در مورد سمیع و بصیر و مانند آن هم از لفظ  فت استفاده شدهاطالق شده
(، الله اسم َنَلم است ولی از آنجا  ه ریشه آن را)وله( یا )اله( بیان  163و  164اسم) دوق، همان: 

(، لذا )الله( بر اثر  133و 231: 1394برنجکار،و  31: 1390اند این اسم نیز مشتق است ) احمدوند، رده
 یرر استعمال، اسم خاص ذار مقد  خداوند است و جامع همه  فار جاللی و جمالی است . اسم و 

 1346مسمی در در روایار اسالمی و همچنین در بین متکلمین امامیه و حکما و نرفا متغایرند )مفید، 
از تغایر اسم و مسمی، اوید  ه مراد معصومین ی می(. آشتیان281:  1601و سید مرتضی،  119:

(، لذا حکما و نرفا اسماء ملفوظه را 116:1338اسم اسم است  ه همان اسماء لفظی هستند)آشتیانی،
 نند نه اسم . تقسیمار اسماء و  فار مربو  به مال ار مختلفی است  ه اسم اسم معرفی می

نوان میال مال درا  فار را به دو نوی محسوسه و معقوله تقسیم اند به ناندیشمندان به آنها توجه داشته
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سازد.خواجه نصیر طوسی و  ند و هر  دام را به دو قسم نین مو وی یا غیر مو وی منشعب میمی
(. بونلی سینا  12و  39: 1614نالمه حلی،  فار را به ثبوتیه و غیر ثبوتیه تقسیم  رده اند)طوسی ، 

الج( ذاتیه  ب( نرریه ج( ارافه حقیقیه محضه  د( ارافیه محضه تقسیم می  او ای را به چهار قسم:
(. بنابراین تقسیم  فار الهی به وجودی و سلبی و تنزیهی، مادی و مجرد، 134: 1606 ند)ابن سینا، 

ثابت و موقت، حقیقی و انتباری، ذاتی و نرری، قاره و غیر قاره و موقت، نفسیه و معنویه و تقسیمار دیهر 
است. ا یر حکمای الهی  فار را به دو قسم حقیقی و ر  تب محققین از متکلمین و فالسفه موجودد

قسیم بندی اند اما در یک تارافی و  فار حقیقی نیز به حقیقی محا و حقیقی ذار ارافه تقسیم  رده
 (286: 1346اند.)طباطبایی، دیهر  فار را به  فار ذار و  فار فعل تقسیم نموده

 های آننظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه و شاخصه -1

المنمنین  ه شخصیت نلمی و الهی او را  رفا باید با پیامبر مقایسه نمود در رابطه با اسماء افتار امیر
است  ه مخاطبین در زمان حضرر در حد فهم و ظرفیت نلمی خویش از آن و  فار الهی به نحوی بوده

 نا »فرماید:اند. حضرر میهم بعدها متکلمان و نرفا و فالسفه از آن استفاده نمودهاند و مند شدهبهره
 363:39، ج 1603و مجلسی ،  161: 1389برسی، «.)نندي مفاتیل الغیب الیعلمها بعد رسول الله ّلال  نا

د جوهای لفظ شناسی و معرفت و معناشناسی و والبالغه در حوزه(. نظام اسماء و  فار الهی در نهج
 شود.ها اشاره میهایی است  ه به آنشناسی دارای شاخصه

 لفظ شناسی 2-1

از  فت به اسم نیز تعبیر شده است آنجا  ه خداوند را به در روایار پیامبر ا رم و ائمه اطهار 
-خواند)دنای جوشن  بیر(. در زمان امیرالمومنین اسم و فت به جای یکدیهر استفاده میاسامی او می

معنای خاص ا طالحی برای اسم و  فت وجود نداشت زیرا اسامی خداوند تعابیر و نشانه هایی  شدند و
(در رابطه با تعریج اسم و  فت 32: 1،مقاله سبحانی، ج 1380روند. )رشاد ،از ذار مقد  او به شمار می

اسم و مسمی و در مورد مساله    ه مربو  به بحث لفظ شناسی است در نهج البالغه مطلبی یافت نشد اما
 همین طور  فت و مو وی به طور  ریل و وارل در روایار مطالب بسیار زیادی وجود دارد .)

( رابطه  فت و مو وی مانند 141: 19و ج386: 91،ج1603ومجلسی،121و33: 1،ج1388 لینی،
 رابطه اسم و مسمی از جهتی به بحث لفظ شناسی مربو  می شود و از جهتی نیز می توان  در مبحث

وجود شناسی به آن پرداخت .  لکن به جهت اینکه بحث نفی  فار از ذار و همین طور بحث نینیت 
 فار با ار در وجود شناسی مطرا می شود رابطه  فت و مو وی به  ورر مختصر تقریر می اردد 

 امیرالمومنین نیز در خطبه خود به تفکیک و مغایرر  فت از مو وی تأ ید دارند:
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ًِ ِلَشَهاَدِة  ل » َف رل الصِّ هل َغین نع
َ
وٍی   لِّ َمون ل وِی َو َشَهاَدِة  ل َمون ل رل الن َها َغین نع

َ
  ًٍ  (1خطبه«)لِّ ِ َف

 دهد  ه آن غیر از مو وی است.)ترجمه مکارم(زیرا هر  فتی اواهی می

بنابراین مو وی و  فت،دو چیز متغایرند،مو وی قائم بنف  است و  فت قائم بمو وی و مو وی 
وجود قیام بذار مستغنی از  فت است.اار چه در  مالش مفتقر به  فت است و  فت در ا ل در ا ل 

ر مو وی قوام و وجود پیدا نمی   ند پ   فت نارضوجود و قوامش محتاج بمو وی است اما بدون تصو 
 می باشد و مو وی معروض و لذا متغایر و متمایزند در وجود و هستی،پ  با و ج خداوند سبحان بصفار

 شود.مقارنت به دیهری ایجاد می

 معرفت و معناشناسی 2-2

 های آن است.از مباحث مربو  به معرفت شناسی امکان شناخت و راه

 امکان شناخت خداوند6- 1-1
است ارچه  سی و یا موجودی نقل و فطرر بشری از شناخت خداوند به طور  امل، محروم نشده

توان به وجود  و اسماء و  فار او نلم اجمالی پیدا  رد و ولی میتوان رسیدن به  نه معرفت او را ندارد 
َبها َنن »مند شد:به مقدار از الزم معرفت خدای متعال بهره وَل َنلی َتحدیِد ِ َفِتِه َو َلم َیحجل قل طِلع العل َلم یل

 (.69خطبه «) َواِجِب َمعِرَفِتِه 

 ی آنشناخت  فار خالق از طریق شناخت  فار مخلوق و نف1- 1-1
حضرر به  ورر های مختلج  فار سلبی خداوند را از راه ندم شباهت حق به مخلوقار تبیین 

ال نلی وجوِده بخلق و بحدوث خلِقه نلی  ولیِته و ِباشتباِههم نلی  ن ال شبَه »است: نموده الحمد لله الد 
د ها بر ازلیت خداون(. بنابر سخن حضرر آفرینش مخلوقار بر موجودیت و حادث بودن آن112)خطبه « له

های شناخت خداوند همین است  ه  ند. لذا یکی از راهها بر قدرر مطلق حق تعالی داللت میو نجز آن
ها از خداوند  ه خالق همه چیز است بتوان به در  ها و مخلوقار و نفی همه آنبا شناخت  فار پدیده

وِث امشیَ »تر خداوند نائل شد.  حیل دل سَتشِهٌد ِبحل دَرِتِه َو مل
ل
ِیِته َو ِبَما َوَسَعها ِبِه ِمَن الَعجِز َنَلی ق اِء َنَلی  َزلع

ها ّلَلیِه ِمَن الَفَناِء َنَلی َدَواِمه به  البالغه نیز مانند دیهر روایار معصومین همان(. در نهج«)ِبَما ارطرع
ال و قت آیت خدای متعاست  ه خلاست و تأ ید فراوان داشتهخلقت و مخلوقار الهی بسیار توجه شده

ها و دهم  ه آسماناواهی می:»راهی محکم و استوار و روشن برای شناخت و معرفت حق تعالی است 
ه ای و حجتت را بای  ه خود افتهدهند  ه تو همان اونهها و اواهان تو هستند و شهادر میزمین نشانه
(. 3: 18، ج 1618محمودی، «) نند...قرار میار بر پروردااریت اهای توانمندینشانند و نشانه رسی می
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های بسیار، خلقت اواه و شاهد بر وجود و قدیم بودن خداوند است . مخلوقار نالم معلولند لذا در خطبه
تواند به مقدار الزم و ظرفیت دارای خالق و  انع هستند و چون خلق همان اثر و فعل خالق است می

ها و از طرفی همان خالق، نلت و  امل است و از همه نقر وجودی خویش به شناخت حق پی ببرد و
تواند به او احاطه یابد بنابراین هر چیزی  ه در مخلوق از آن نظر  ه مخلوق فقرها، دور است، مخلوق نمی

نزیه البالغه مملو از  فار سلبی و تاست  ه نهجشود و از این قاندهاست یافت شود، در خالقش یافت نمی
وب»ست.  حق تعالی ا بع َو الَمربل وِد َو الرع وِی َو الَحادِّ َو الَمحدل اِنِع َو الَمصنل  )همان(.« الفِتراِق الصع

 شناخت نقلی و قلبی او ای خداوند  1-1-3
های شناخت نالم به طرق مختلج بر وجود حق و او ای او داللت دارد، راه نقل و راه فطرر از راه

 باشند.البالغه میحق تعالی در نهج
 راه نقل 2-2-3-1

واند به تهای نالم میبنابراین انساان هم از طریق انف  و خودشاناسی و هم از طریق آفاق و شهفتی
  13وجود خداوند و  فار او در حد خویش پی ببرد)فصلت، آیه 

 :شناخت نقلی به دو  ورر ممکن است 
 الف(خودشناسی 

 ند  ه وجود همچنین به حاالر و افعال آن در  میانسان با نلم حضوری به نف  و هویت خود و 
های آن پی به وجود خالق و انع ها و توانمدیرعیج و محتاجی دارد و در نین حال با شناخت پیچیدای

 برد:نالم و قادر می
وِد َو َنقِا الِهَمِم » قل بَحَانهل ِبَفسِ  الَعَزاِئِم َو َحلِّ العل ( بنابراین 210مت )نهج البالغه، حک« َنرفتل اللَه سل

ترین برهان و استدالل به شمار از آنجا  ه نف  حقیقت و هویت انسان است شناخت از طریق آن قوی
 رود.می

 ب(حدوث و نظم در جهان خلقت 
-ندسیها و مههای متنوی و بی نهایت و پیچیدایدر این طریق نقل از راه حدوث جهان و نظم و زیبایی

شود. در قرآن  ریم و روایار ایان در آن بر وجود  انع و  فار او هدایت میپها و وجود نلم و قدرر بی
 است.از این رو  بسیار استفاده شده اطهار ائمه

هل َلهل َو َدلیال  نلیِه » جع لُّ ما َخَلَق حل ِتي  حَدَثتها آثارل َ َنعِتِه َو  ناَلمل ِحکَمِتِه َفَصاَر  ل َو ّلن  َفَظهرِر الَبدائعل ال 
اِئمً. اَن 

َ
بِدِی ق هل َنَلی المل لتل ًٌ َو َدالع دبیِر َناِطقل ه ِبالتع تل جع  ( 91خطبه «)َخلقا  َ اِمتا  َفحل

 راه قلب و فطرر 1-1-3-1
واسطه ادرا  در این راه انسان حضور و وجود حق را   ه همراه با او ای اوست به طور مستقیم و بی
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 ند و او ای حق در ستدالل و برهان خداوند را شهود می ند. در این مقام روا و نف  انسان بدون امی
 ترین معرفت انسان است و درشود. این معرفت نخستین و ابتداییحد وجود آدمی برایش مکشوی می

َلهل َو َواَتَر ّلَلیِهم  نبَیاَءهل ِلیس»است: هنهام خلقت اولیه در انسان به ودیعه اذاشته شده سل م َفَبعَث فیِهم رل وهل َتأدل
م َمنِسيع ِنعَمِتِه  وهل رل َذ ِّ (. همچنین هنهامی  ه از حضرر پرسش شد  ه آیا 1)خطبه « ِمیَیاَق ِفطَرِتِه َو یل

م؟ آن فرد بینم بپرستای؟ امیرالمونین در پاس  چنین فرمودند: آیا چیزی را  ه نمیپرورداار خود را دیده
هل اَل »بینی؟ حضرر در پاس  فرمودند: پرسید چهونه او را می دِر ل َشاَهَدِة الِعَیاِن َو َلِکن تل ونل ِبمل یل هل العل دِر ل   تل

لوبل ِبَحقاِئِق اإِلیَمان ِته»فرمایند: (. در جای دیهری می139)خطبه « القل جع وِبِهم ِبحل لل اِهِر ِلقل خطبه «)َو الظع
وِب َنَلی ِفطَرِتَها(. » 108 لل  (.32)خطبه « َو َجاِبل القل

 تشبیه و نه تعطیل( و تو یج به افعالرنایت حدین )نه  1-1-4
یکی از مباحث بسیار مهم معنا شناسی مساله ندم تعطیل محا و ندم تشبیه خالق به مخلوق است. 

البالغه ندم تعطیل و ندم تشبیه مال  فهم و اطالق  فار در روایار اسالمی و همین طور در نهج
حسی و مادی سرو  ار دارد و حتی در امور ناطفی   مالی به حق تعالی است. انسان به طور معمول با امور
رای  ند. شعرا و نویسنداان و خطبا از چنین روشی بو یا غیر حسی نیز از تشبیه های محسو  استفاده می

ایرند و در واقع تشبیه معقول به محسو  انجام می دهند چنانکه در قرآن بیان اهدای خویش بهره می
ه و است. نخستین رسالت انبیا و اولیا این بود  ه مردم را از چنهال تشبیفته ریم نیز چنین روشی به  ار ر 

تجسیم نجار دهند. با اینکه رسول ا رم در این باره بسیار سعی نمودند تا پیروان خود را از تشبیه دور  نند 
د چنانکه شدن انهاری و دوری از معاری اهل بیت در دام تشبیه ارفتاراما بعضی از مسلمانان به خاطر ساده

 (.  10:  1386بعضی از اهل حدیث و اشانره در خداشناسی دجار تشبیه شدند)سبحانی، 
البالغه حضرر امیر در فرازهای فراوانی و به طور مکرر خداوند را منزه از تشبیه به مخلوقار در نهج

اند: ه فرمودهچنانک اند و با نسبت  فار سلبی به خداوند مسلمانان را از تشبیه برحذر داشتنددانسته
َواِ ِفیَن » َغاِلِب ِلَمَقاِل الن وِقیَن،الن لل َمخن َعِليِّ َننن َشَبِه الن ِه الن دل ِللع َحمن  .(213خطبه«)الن

اَل َحِقیَقَتهل »:بنابراین تشبیه دام خطرنا ی است برای معتقدان به خداوند و جوینداان معرفت حق تعالی 
َمهل  ِه َو َتَوهع َشاَر ِّلَلین

َ
َههل َو اَل َ َمَدهل َمنن   اهل َنَنی َمنن َشبع َلهل َو اَل ِّلیع َ اَب َمنن َمیع

َ
 (. 184)خطبه «  

پذیرد چنانکه در شناخت نقلی و قلبی به آن اشاره ند را هم نمیالبته حضرر، تعطیل در شناخت خداو
شد زیرا با توجه به آیار و روایار بیان  فار الهی  رفا برای تالور و رسیدن به ثواب و بهشت خداوند 

ه است و معرفت به اسماء و  فار الهی بنیست بلکه مقدمه نبودیت است  ه هدی آفرینش معرفی شده
اخت خداوند در پیوند است .به همین جهت است  ه انبیا و اولیا خداوند را به افعال طور مستقیم با شن

دَرِته »هایی میل  ردند و جملهتو یج می (داللت می  نند بر اینکه خالق  183خطبه «)َخَلَق الَخالِیَق ِبقل
نَتِقٌر ِسواهل »خالق اوست و دیهری خالق چیزی نیست. و مانند عٍط مل لُّ مل لُّ (»91خطبه «) ل ِبَیِدَك َناِ َبهل  ل
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لِّ َنَسَمً ًٍ َو ّلَلیَ  َمصِیرل  ل ( خداوند قیوم است و معنای قیوم این است  ه او قائم به ذار 109)خطبه «. َدابع
اند مستلزم همین معنا باره فرمودهخویش است و پایداری ماسوی الله به اوست، و آنچه امام )ی( در این

یاَا ِبَرحَمِته َفَطر الَخالِئَق »باشد.می دَرِتِه َو َنَشَر الرِّ شرِ هل ِفي ِفطَرِتها فاِطر َو َلم یعنهل »( ،1خطبه «) ِبقل َلم یل
و ج به افعال بسیار البالغه نیز مانند روایار دیهر اهل بیت (. در نهج181)خطبه « َنلی َخلقها قاِدر

ق ند بنابراین از تشبیه خالق به مخلواردد نه ذار خداواست. در این رو  فعل حق تو یج میمطرا شده
ون شود چشود و معرفت و شتاخت حا ل میشود و با اینکه  ماالر خداوند بیان مینیز اجتناب می

شود حد ندم تشبیه و ندم مخلوقار انتزای می تو یج مربو  به فعل خداوند است و از رابطه خداوند و
 اردد.تعطیل نیز رنایت می

 
 وار بودن نالم خلقت  تجلی و آینه 2-2-1

 توان پی به  فار سلبی خداها از خداوند میااهی با شناخت  فار و ویژای مخلوقار و سلب آن
ها از  فار ممکنار،  ماالر حق را به حد برد و ااهی با دیدن زیبایی ها و  ماالر و مجرد نمودن آن

این موروی اهل معرفت و نرفا از سخنان روند در ظرفیت فهمید. تمام نالم نشانه و آیار حق به شمار می
 نند زیرا حضرر همه نوالم هستی و موجودار را محل حضور اسماء و  فار المومنین پیروی میامیر

مائ  وبأس»است: خواند به همه اسمائی  ه ار ان همه اشیاء را پر  رده ند و خداوند را میالهی بیان می
لفظ تجلی برای بیان ظهور و آشکار شدن حق بر موجودار دنای  میل(.«)التي مَر ار ان  ل شيء

است. مقام تکوین خود دارای سه مقام شود،در دو مقام تکوین و تدوین تجلی را مطرا  ردهاستفاده می
ی ِلَخلِقِه ِبَخلِقِه »فرماید:نین و نلم وقلب است . در مقام نینی و نلمی تکوین می َتَجلِّ )نهج «َالَحمدل للِه المل

ون»(و  108غه، خطبه البال یل وِل َو ِبها امَتَنَع َنن َنَظِر العل قل َها ِللعل ی  اِنعل ها (. خدواند بر قلب184)خطبه « َتَجلِّ
ِتِه »نیز متجلی شده است: جع لوِبِهم ِبحل اِهِر ِلقل ی ِلَخلِقِه ِبَخلِقِه َو الظ  َتَجلِّ (.  مراد از 108خطبه «)الَحمدل للِه المل
ذره ای از مخلوقار او شبیه به آینه ای است  ه خالق متعال، خود را برای بنداانش  تجلی این است  ه هر

ینند، برخی باست، و مخلوقار به اندازه قابلیت و ظرفیت و شعای بصیرر خود، او را میدر آن نمایان ساخته
و  ی اول، خداوند نند، بعضبینند، برخی هر دو را با هم مشاهده میابتدا مخلوق و بعد از آن خالق را می

 بینند. حق تعالی با حجت و برهان خویش نند، برخی هم جز حق چیز دیهر نمیسپ  به ماسوا توجه می
در دل انسان نمایان است و هستی او حتی در دل  سانی  ه به سبب افکار و افتار باطل و نادرست او را 

بر آن ها ظاهر  رده و برهان وجود خود   نند نیز روشن است زیرا خداوند دالئل هستی خویش راانکار می
است. این برهان همان احساسی است  ه نفو  منکران در برابر نظمت و استحکام ها ثابت نمودهرا بر آن

 3م ،همان، ج میینظام آفرینش دارند، هر چند  ه برای توجه بدان به اند ی تنبه و هشیاری نیازمندند)ابن
تعالی، فراتر از آن است  ه به دیده سر انجام شود، خداوند در اندیشه و (. در واقع ظهور و تجلی حق 30:

، مافوق دیدن و استدالل «تجلی»ذهن آدمی ظاهر است و این اندیشه خود برهان و تجلی الهی است. لذا 
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« طحدوس»و «  بری»و «  غری»است. زیرا دیدن، دارای شرایط و حدود است، و استدالل نیز وابسته 
-اونه ابهامی در آن وجود ندارد؛ محدودیتی همه نین وروا و روشنی و معرفت است و هیچاست؛اما تجل

ی باشد زیرا تجلهای براهین، در آن نیست و حتی خود پدیده هم واسطه آن نمیهای دیدن و پیچیدای
 یخود، جلوه ای از حقیقت است، نه رابط و وسیله حقیقت آن. مانند اشعه خورشید  ه خورشید نیست ول

 باشد. نشانه مستقیم می

 وجودشناسی 2-3
-هایی است  ه به آن پرداخته میوجودشناسی اسماء و  فار الهی در نهج البالغه دارای شاخصه

 :شود
 نفی هراونه  فت از ذار به ننوان  مال توحید 2-3-1

ی زیادر فاست لکن دیدااه  حیل  ه متعلق به امامیه است ننظریار مختلفی در این رابطه مطرا شده
(. 420: 6319وسبزواری،  42: 6490و  اشانی،  361: 1، ج 6460باشد.) درا،  سفار  فار بر ذار می

( 660: 6314فالسفه مانند ابن سینا و شی  اشراق و مال درا و متکلمین امامیه مانند شی  مفید )مفید، 
زیرا نظریه زیادر مساوی با ( طرفداران نظریه نینیت هستند  102: 6، ج 6492و سید مرتضی )مرتضی، 

 (240:  6301و همو، 00:  6تا، ج قول به تعدد قدما و مخالج توحید ذاتی است.)سبزواری، بی
شبیه   ه ذار حق تعالی یکتا است ودر ا طالا اندیشمندان و حکما توحید ذاتی یعنی انتقاد به این

د ر یبی در ذاتش نیست ؛ لذا ذار خداون ه، بسیط است واجزا و تو شریکی در ذار برای او نیست و این
ناسی  فت شباشد. در مسأله لفظذاتی بسیط و به دور از هراونه اجزا، انم از بالفعل، بالقوه و تحلیلی می

و مو وی به طور  ریل و وارل در روایار مطالب بسیار زیادی وجود دارد. امیرالمومنین نیز در خطبه خود 
لِّ » وی تأ ید دارند:به تفکیک و مغایرر  فت از مو وِی َو َشَهاَدِة  ل ها َغیرل الَمو ل نع

َ
  ًٍ لِّ ِ َف ِلَشَهاَدِة  ل

َفِه  نهل َغیرل الصِّ
َ
وٍی   (. مو وی و  فت، دو چیز متغایرند، مو وی قائم بنف  است و 184خطبه «)َمو ل

ج ذا و  فت قائم بمو وی ...پ   فت نارض است و مو وی معروض و الجرم متغایرند در وجود ل
 (.  86: 10،ج 1601مستلزم حد است.)مدر  وحید، 

در نبارار مختلج ندم دسترسی به مقام ذار و غیب الغیوب حق تعالی را تصریل   حضرر امیر
هل »است:نموده ي َحقع َند  ون و الیل حصی َنعماَءهل العاد  الحمدلله الذي ال یبلغل ِمدَحتهل القاِئلون و ال یل

جَتِهدون (،زیرا ماسوی الله، معلول اویند و معلول  ه نین ارتبا  به نلت است و چیزی نیست 1خطبه «)المل
 ند لذا مجردار و موجودار نالیه و نقل ااه احاطه بر نلت پیدا نمیجز همین ارتبا  و ربط تعلق، هیچ

 32-34: 1396توانند مدا خدا  نند، آن طور  ه شایسته ذار اقد  احدیت است)مصطفوی،اول ، نمی
اندیش، ذار خداوند را نتوانند در   نند و دست غوا ان دریای نلوم به او نخواهد (. بنابراین افکار ژری
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نِه َمعِرَفِتِه َو »اند:(.لذا حضرر فرموده 39: 1383رسید) مغنیه،  ِذي انَحَسرِر امَو ایل َنن  ل الَحمدل للِه الع
وَل َفَلم َتِجد َمَساغ قل هل العل وِتِه َرَدنتل َنَظَمتل ًِ َمَلکل وِغ َغاَی لل  «ا  ّلَلی بل

(. بنابراین هراز ممکن نیست  ه آن ننقا شکار    شود و نامحدود را نقل بیابد، بلکه 111) خطبه 
 توان فهمید. فهمد  ه آن الیتناهی را نمینقل می

ه و  مالل َمِعرفته التصدی»اند: حضرر در مورد  مال اخالص فرموده ین َمعِرَفتل ل الد   قل به، و َ مالل او 
 ًٍ التصدیق به توحیده و  مالل توحیده اإلخالصل له و  مالل اإلخالِص له نفي الصفاِر ننهل بشهاَدِة  لِّ ِ ف

َفً هل َغیر الصِّ ها َغیرل المو وی، و شهادِة  لِّ مو وِی  نع ( در این مساله اندیشمندان انم از 1خطبه « ) ّلنع
ااونی را مطرا  ردند. اخالص، همان ایمان و انتناء به یهانهی و متکلمان وفالسفه و نرفا سخنان اون

های آن و دور از ستم و هر همتایی خداوند در  مال مطلق است و اینکه خداوند دور از ماده و ویژایبی
نیازی از همهان است،  مال اخالص جدا  ردن خداوند از  فار مخلوقار است و منظور اونه زشتی و بی
، مملو از  فار  آن دسته از  فاتی نیست  ه نین ذار خدا باشند زیرا  الم امام از نفی  فار 

  ند پ  اار از  فار، تنها برای اشاره به یهانهیترین شکل تو یج میخداوند است  ه او را به  امل
یز ی نخداوند در  مال و جالل اراده شود، نه تنها مانعی وجود ندارد  ه از لحاظ نقلی و شرنی قابل دفا

(؛ 96توان به درااه خداوند متوسل شد و او را ستود)مغنیه،همان:هست و با همین  فار است  ه می
هل َفَقد»

َ
، َو َمن َجزع  هل

َ
اهل َفَقد َجزع  ، و َمن َثن  اهل رَنهل فَقد َثن 

َ
َرَنهل َو َمن ق

َ
د ق ََ  َمن َجَهَله َو  َفَمن َوَ َج اللَه سبحاَنه َفَق

شاَر 
َ
ه َو َمن قاَل فیَمن َفَقد َرِمَنهل َو َمن قاَل َنالَم َجَهله َفَقد   ه َفَقد َندع ه َو َمن َحدع شاَر ّللیه َفَقد َحدع

َ
ّللیه َو َمن  

حلی ِمنه. 
َ
(. بنابراین حقیقت اخالص این است  ه ناری نباید غیر خدا را با خدا انتبار نماید 1)خطبه « َفَقد  

د را آید  ه ذار خداونبر این هر    خدا را تو یج  ند الزم میزیرا  فت با مو وی مغایرر دارد و بنا 
در موارد دیهر برای خدا اثبار  باشد زیرا امام مقارن چیزی بداند لذا نفی  فار همان نفی معانی می

ا هستند ه ند. ممکن است منظور از نفی  فار از حق متعال  فاتی باشد  ه مخلوق دارای آن فت می
فرماید:  فار مخلوقین است، آنجا  ه میی( به همین معنی در آخر خطبه اشاره فرمودهچنان  ه امام )

(. بنابراین  ری انتبار  فت برای خداوند مستلزم 248: 1، ج 1613مییم، برای خدا روا نیست ) ابن
 تباشد، لذا تو یج خداوند تعالی به آن  فار از نظر دین امری روشن اس یرر و تر یب ذار خدا نمی

رساند)همان(. نرفا نفی  فار را به مقام  ه برای هر اروه و جمعیتی از مردم معنای توحید و تنزیه را می
غیبی ذار و  فار را به مرحله تعین ثانی در  قع ذار، نسبت دادند لذا از نظر آنها  الم امیر نیازی به 

 تأویل و قید ارافی ندارد.

 بساطت و ندم تر یب ذار حق  1- 1-3
از مباحیی  ه در وجود شناسی اسماء و فار الهی و توحید  فاتی مطرا می شود مسأله  یکی

به  ورر های مختلج یکتایی و یهانهی حق بیان می  ند چنانکه  بساطت خداوند است  امیرالمومنین
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حدر حضرر پ  از نفي انطباق و می فرماید خداوند هستی مطلق است و هستی مطلق قابل تعدد نیست
  :فرمایدنوني درباره خداوند متعال، مي نددي و

ٌه  َذِل  َر » َیاِء ِشبن شن َ  َلهل ِفي امن َو َواِحٌد َلین َقاِئِل هل لل الن َتاِن ِفیِه َفَقون بل َذاِن َیین َهاِن اللع َوجن ا الن لل بُّ  مع ون
َ
َنا َوق

هل  ِني ِبِه  نع َني َیعن َمعن هل َنزع َوَجلع  َحِديُّ الن َقاِئِل ِّلنع َنا َنزع الن ٍم  َذِل  َربُّ ٍل َواَل َوهن وٍد َواَل َنقن جل َقِسمل ِفي ول اَل َینن
؛  (83: 1398) دوق،»َوَجلع

ا  ه  معناي نفي شبیه اساتیعني دو وحدانیتي  ه درباره خداوند مطرا است: یکي، یهانهي خدا به
داوند هم در وجود خارجي، خداونداار ما چنین است ا و دیهري، احدیت ذار می باشد؛ به این معنا  ه خ

حسب نقل و وهم قابل تقسیم نیست و شاید بتوان مفاد بخش آخر این حدیث بردار نیست؛  وهم بهتقسیم
 نند، تطبیق را بر آنچه امروزه حکیمان و فیلسوفان تحت ننوان نفي اجزاي تحلیلي )ماهیت( از آن یاد مي

وفرض هراونه  لیلي موجودار محدود است ا نیست رد؛ یعني خداوند داراي ماهیت ا  ه از اجزاي تح
 (248: 1،ج1391)مصباا یزدی،.تقسیم دیهري نیز براي خدا در ذهن نادرست است

حٌد ال وا:»تعابیر دیهری نیز در یکتایی و ندم تعدد و تکیر ذار در نهج البالغه ذ ر شده است 
ِویِل َنَددٍ »( و181خطبه«)ِبَعَدٍد.

ن
َحدل ِباَل َتأ

َ ِعیال »(و112خطبه )  «امن بن ًل َوالتع ِزَئ جن هل التع ان  »(و81)خطبه« َواَل َتَنالل
نا واحد  (18)خطبه« رب 

 شود: بساطت و ندم تر یب مستلزم اموری است  ه به آن ذیال اشاره می

 خداوند آغاز و انجام همه  ماالر 1-3-1-6
وجودی و قیومیت حق، هر  مال با توجه به بساطت وجودی خداوند و ندم هراونه محدودیت و احاطه 

و خیری از آن اوست و او بالذار واجد حقیقی همه او ای  مالی است.حضرر  فار  مالی را به خداوند 
هد د ند و به مخاطب خود توجه میدهد و الله را مبدا و حقیقت  مال و او ای  مالی معرفی مینسب می

لُّ َشیٍء َخ »ه اویند وهیچ  مالی از خود ندارند: ه غیر حق و ماسوی الله در این او ای نین نیاز ب اِرٌع  ل
وٍی  لِّ َملهل لع َرعیٍج َو َمفَزیل  ل ةل  ل وع

ل
لِّ َذلیٍل َو ق لع َفِقِیر َو ِنزُّ  ل اِئٌم ِبِه َغِنی  ل

َ
لُّ َشيٍء ق َکلع َلهل َو  ل َم َسِمَع َمن تل

هل َو َمن ناَ  َفَعلیِه  طَقهل َو َمن َسَکَت َنِلَم ِسرع ه نل نَقَلبل هل َو َمن َماَر َفَِلیِه مل
ل
(.از سیاق بیان  109خطبه «) ِرزق

شود  ه نظام اسماء و  فار الهی در نهج البالغه در مقام اثبار همه مراتب توحید است و استفاده می
  یفقط آفریداار نالم این  ماالر را داراست و غیر او دارا نیست، و اال این نبارار تحمید و تمجید و تقد

 برای خدای متعال نخواهد بود.

 تعالی در نین تباین او از ماسوی اللهاحاطه و معیت حق 1-3-1-1
از  فار مهم ثبوتی  فت معیت و احاطه است و چندین بار معیت و احاطه حق تعالی با مخلوقار به 

 طرق مختلج مطرا شده است و محور مباحث بلند نرفانی و فلسفی نیز قرار ارفته است. 
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 ند در حالی  ه در روایار این احاطه و معیت را فراتر از نلم و قدرر معرفی می المومنین میرا
 است و جمع این دو دسته از روایار  عب و دشوار استدیهر به بینونت و تنزه حق از خلق نیز پرداخته شده

ونت خدا از خلق به بین  و همین طور در سخنان حضرر نلی  زیرا در بعضی از روایار اهل بیت 
 است :است و در روایار دیهر نیز به ندم بینونت تصریل شدهتا ید شده

ا هها مکان دارد و دور از اشیاء نباشد تا افته شود خدا از آنحلول در اشیاء نکرد تا افته شود در آن»
دار حلول (. در موجو332: 2،ج 1603)طبرسی، « جداست خالی از اشیاء نباشد تا افته شود در  جاست

ها جدا است)مکارم، آن« از»ها فا له نهرفته تا افته شود ها است و از آنآن« در»نکرده تا افته شود 
باشد نه نزلت . بنابراین خداوند هم (. منظور از بینونت، بینونت  فت می 141:  41،خطبه  1، ج 1330

اشد: به اونه ای  ه از خلق جدا ب بائن است از خلق و هم بائن نیست یعنی در  فار بائن است ولی نه
رسی، همان، ج طب«)معرفته توحیده و توحیده تمیزه من خلقه و حکم التمییز بینونً  فً البینونً نزلً»
لُّ (.»81البالغه، خطبه نهج«)له االحاطه بکل شيء و الغلبً لکل شيء و القوة نلی  ل شيء(.»201: 1  ل

ا
َ
لُّ َشيِء ق لِّ َرعِیٍج َشيٍء َخاِشٌع َلهل َو  ل ة  ل وع

ل
لِّ َذلیٍل َو ق لِّ َفِقیٍر َو ِنزُّ  ل م، خطبه فیا االسال«)ِئِم ِبِه َغِنی  ل

108 .) 
آنچه مسلم است معیت و احاطه خداوند با تعالی و تنزه همراه است و این معیت چنان است  ه نه تنها 

لِّ َشيِء اَل َمَع  ل :»بیه نیز است حدی و ندم نقر و تش ند بلکه الزمه بیاو را به مخلوقار تشبیه نمی
 ًٍ زاَیَل لِّ َشيٍء ال ِبمل ًٍ َو َغیرل  ل قاَرَن البالغه اقسام رابطه (. نالمه جعفری در شرا خود بر نهج1خطبه « ) ِبمل

 -ت رابطه معی -رابطه قیومی  -رابطه احاطه   ند  ه نبارتند از :خداوند متعال با موجودار را بیان می
 -ودیت رابطه نب -رابطه رب و مربوبی  -رابطه حفظ  -رابطه مالکیت مطلقه  -و  انعیت رابطه خالقیت 
رابطه  دارند  هدهند و بیان میرابطه نوری ایشان هر  دام از این رابطه هارا توریل می -رابطه ملکوتی 

ست ااشاره نمودهالبالغه به آن ای است  ه حضرر در نهجاحاطه و قیومی و معیت منشا و مبدا همان رابطه
است: )او با همه چیز است بدون امتزاج و غیر و جمله معروی خود  ه به  ورر های مختلج بیان شده

(. نده ای این  83:  2، ج 1334از همه اشیاء است بدون مباینت (اشاره به همین رابطه است)جعفری ، 
ن احاطه حق را فراتر از نلم و قدرر  نند و فیلسوی مشربااحاطه را  رفا از نوی نلم و قدرر معرفی می

یتی  ند  ه فراتر از نلم و قدرر معمییم این احاطه را از نوی نلت و معلولی معرفی میدانند چنانکه ابنمی
 (281: 1مییم،همان، ج است .)ابن

 اسماء الهی به ننوان حقایق تکوینی 3 -1-3
 ند: حقایق منثر در تکوین مطرا میالبالغه اسماء الهی را از جمله نهج روایار معصومین 

ها در نالم نین است و برای آن(، لذا به اسماء و  فار الهی قسم یاد شده 39ِسیروا َنَلی اسِم اللِه )خطبه 
دو  َو »است: و تکوین اثراتی قائل شده فأسئلک ِباسِمَک الذي َظَهَرر ِبه لخا ً اولیائک َفَوحع
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(، لذا منظور از اسم  ری لفظ نیست بلکه حقیقتی است  ه  314: 49،ج  1603مجلسی ، «)َنَرفو 
دارای تأثیر و واسطه ربوبیت حق است به همین خاطر است  ه نرفا و فالسفه بر خالی متکلمان  ه اسم 

مان نمایند. لذا اسامی نینی خداوند، هدانند اسم را تقسیم به نینی و لفظی میخدا را همان اسم لفظی می
 (.29و28:  1619اسامی لفظی همان اسم االسم است)طباطبایی، قسم تکوینی و 

 
 
 

 نتیجه
-البالغه را تحت سه حوزه لفظتوان مسأله اسماء و  فار الهی در نهجبا توجه به آنچه بیان شد می

و وی شناسی بیان شد  ه  فت و مبندی  رد: در حوزه لفظشناسی دستهشناسی ، معناشناسی و وجود
ست، امباحث مربو  به معناشناسی بیشترین حجم را در احادیث به خود اختصاص دادهغیر یکدیهرند. 

شناخت خداوند از طریق نقل و قلب و وحی و مسأله با اهمیت اثبار بالتشبیه است. در حوزه وجودشناسی 
فی ن البالغه وجود دارد: روایاتی  ه وجود هراونه  فتی را در ذار حق تعالینیز روایار بسیاری در نهج

 نند و روایاتی  ه  نند و روایاتی  ه به وجود  ماالر در خداوند و ندم محدودیت آنها اشاره میمی
  نند، لذا منظور از اسم  ری لفظ نیست بلکه حقیقتی استاسماءالهی را حقایق منثر در تکوین مطرا می

. تباین مخلوق در  فار اشاره دارد ه دارای تأثیر و واسطه ربوبیت حق است و روایاتی  ه به تباین خالق و 
میان خالق و مخلوق به معنی تباند نیست بنابراین تباین حق از موجودار باید با معیت حق با موجودار 
فهمیده شود زیرا روایار مربو  به معیت و احاطه نیز اشاره به ندم بینونت نزلی دارند. بنابراین ادرا  

ست هم باید  فت  مالی را به خداوند نسبت داد و هم باید در  فار خداوند به  ورر اثباتی و سلبی ا
همان حال محدودیت ها و نواقر را سلب نمود. در مسأله وجود شناسی ،حضرر  فار را از ذار حق 
نفی  ردند و حکما مراد از تفی  فار را نفی  فار زائد بر ذار و  فاتی  ه حق را به مخلوقار تشبیه 

 نرفا به نحو دیهری است  ه در آن نیازی به این قید و توریل ارافه نیست. دانند و تبیین ند میمی
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