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Abstract
The Holy Quran is a sacred text that has been revealed to The Holy 
Prophet Muhammad in order for its verses to be explained and interpret-
ed to people. Among the methods used to explain verses and recognize 
the grand intention behind utilizing certain material is recognizing the 
Quranic vocabulary. Quranic Semantics is a novel research methodology 
in the field of Quran, which is effective in conceiving the exact meaning 
of the words and interpreting verses in a way that a careful analysis of 
the scientific meaning of vocabularies helps the interpreter to reveal the 
semantic layers and achieve the divine intention. A group of vocabular-
ies that need to be semantically recognized in Quran – and explaining 
them enhances human recognition and knowledge about the true nature 
of the Holy God – are the divine names and adjectives. This research 
uses a descriptive-analytical methodology to explain and analyze single-
purpose divine inherent names and adjectives in the Holy Quran.  This 
paper starts with explaining the meaning of divine names and differenti-
ates between divine inherent and practical adjectives. Following that, the 
single-purpose divine inherent names including The First, The Last, The 
Manifest, The Hidden, The Eternal, The Source of Peace, The Guardian 
of Faith, The Protector, The Compeller, The Majestic, and The Light are 
analyzed regarding different perspectives from interpreters. It was found 
that the interpreters did not agree on whether the meaning of some adjec-
tives were inherent or practical. 
Keywords:Divine Names؛ Inherent Names؛ Adjective Names؛ Descrip-
tive Semantics؛ The Holy Quran
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 نگاه معناشناسانه مفسران 
به امسای ذات اهلی تک اکربردی در قرآن رکمی

)تاریخ دریافت: 1400/04/20 تاریخ پذیرش: 1400/08/29(
محمد سبحانی یامچی1
مریم گرمرودی2

چکیده
قرآن کریم متنی قدسی است که بر پیامبر اکرم )ص( وحی شد تا آیاتش برای مردم تبیین و 
تفســیر شود. یکی از روش های تبیین آیات و شناخت و دستیابی به مراد جدی  الهی از مفاد 
استعمالی، شناخت واژگان قرآن است. معناشناسي واژه هاي قرآني، یکي از روش های نوین 
پژوهش در قرآن اســت که در فهم دقیق کلمات و تفســیر آیات تأثیرگذار است، به طوری 
که بررسی علمی معانی واژگان، مفسر را در کشف الیه های معنایی و رسیدن به مراد الهی 
یاری می کند. یکی از واژگانی که نیاز به شناخت معنایی در قرآن دارد و با تبیین آن معرفت 
و شــناخت انسان نسبت به ذات باری تعالی بیشتر می شود، اسماء و صفات الهی است. این 
پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی در صدد تبیین و تحلیل معانی اسامی و صفات ذات تک 
کاربردی الهی در قرآن  کریم اســت. این نگاشت پس از بیان مفهوم  اسمای الهی و تفاوت 
 شناســی صفات ذات و فعل الهی، اسمای ذات الهی تک کاربردی »اول، آخر، ظاهر، باطن، 
صمد، سالم، مومن، مهیمن، جبار، متکبر و نور« را از نگاه مفسران بررسی کرد و مشخص 
شــد که بین مفســران در معنای صفت ذات یا فعل بودن برخی از اســمای تک کاربردی 

اختالف نظر وجود دارد و وحدت نظری در معناشناسی تفاسیر دیده نمی شود.
واژگان کلیدي: اسماي الهي، اســماي ذات، اسماي صفات، معناشناسي توصیفي، قرآن 

کریم.
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1. مقدمه
قرآن کریم معجزه فرازمانی و مکانی پیامبر اکرم )ص( است که توسط جبرئیل بر حضرتش 
وحی و بر قلب مطهرش نازل شــد تا آیات و شرایعش برای مردم توسط حضرت تفسیر و 
تبیین شــود. در کنار آیاتی که به موضوع توحید، نبوت، معاد، احکام فقهی و غیره پرداخته 
شده، قرآن اشاراتی به اسامی و صفات الهی نیز دارد. بی شک هرچه شناخت انسان نسبت 
به اســامی و افعال و صفات الهی بیشتر باشد، معرفت و درک عمیق از حضرت حق نیز به 
مراتب بهتر و عمیق تر خواهد بود. معناشناسی جزو مباحث جدید مطالعات قرآنی است که 
مفســر را در شناخت و دســتیابی به مراد الهی از مفاد استعمالی یاری می کند. چرا که نگاه 
معناشــناختی به متن و تحلیل معنایی واژگان آن، یکی از راه های دســتیابی به دقایق معنا و 
مقصود اصلی گوینده است، این نوع نگاه در قرآن به دلیل جنبه  هدایتگری قرآن و نقشی که 
در تأمین سعادت و کمال بشر دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که قرآن لفظ و 
معنایش از جانب خداوند اســت و چنان که از آیات و روایات به دست می آید، از سطوح 
معنایی متعددی برخوردار است. )مودب، 1388: 44( بی تردید، اساسی ترین و ضروری ترین 
بحث در حوزه دین پژوهی، مسأله شناخت حق سبحانه و اسماء حسنای اوست؛ و به دلیل 
آن که بحث از اســماء حق ســبحانه محور اصلی و اساسی همه علوم الهی همچون کالم، 
فلسفه و عرفان و مانند آن است، هر کدام از آن ها از منظر خاصی، خود به تشریح آن پرداخته 
و حقایق ظریف و مهمی در این زمینه ارائه نموده اند.عقل انســان با تأّمل در نظام آفرینش 
مي تواند بفهمد که خداوند داراي صفات و خصال نکویي مانند خالق، رازق، شــافي، جواد، 
هادي، قابض، منتقم و... است. بنابراین، اگرچه شهپر فکر هیچ حکیم بلند اندیش و غّواصي 
هیچ عارف ژرف نگر توان اکتناه ذات الهي را ندارد، لیکن شــناخت اجمالي او با اســماء و 
صفات وي، مقدور همه انســان ها خواهد بود؛ یعني هر کسي به اندازه مرتبه وجودي خود 
مي تواند از راه آثار، به اسماي حسناي او پي ببرد و از طریق اسماي حسنا دریچه اي به ذات 
و صفات ذات بگشــاید. )جوادي آملي، 1389: 157/3( پیام مشترک و رهنمود بلیغ همه یا 
بیشتر آیات، تعلیم اسماي حسناي الهي و تهذیب نفوس و تزکیه ارواح براي نیل به مقام منیع 
خالفت الهي اســت؛ زیرا محور اصیل خالفت انسان کامل فراگیري حقایِق جهان هستي به 
عنوان اسماي حسناي خداست. اسماي الهي در سراسر قرآن کریم در اطراف، اکناف، متون، 
حواشــي و زوایاي آیات الهي منثور اســت تا هر انساني با فراگیري عین آن ها در حد خود 
به مرحله اي از مراحل حقیقت تشکیکي خالفت الهي نایل شود. )همو، 1388: 127/1( در 
این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی ســامان یافته، نویسندگان در مقام بررسی تمامی 
اسامی و صفات الهی نیستند، بلکه سعی دارند از میان اسامی الهی، اسامی تک کاربرد ذات 
را بررســی کنند و مراد مفسران از این واژگان را معناشناسی کنند. لذا این تحقیق در صدد 
پاسخ به این سوال است که آیا در قرآن اسمای ذات تک کاربردی وجود دارد؟ چه تفاوتی 
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بین اســماء ذات و فعل الهی است؟ و مفسران در نگاه معناشناسانه چه دیدگاهی نسبت به 
این اسمای ذات الهی دارند؟

 به عنوان پیشــینه پژوهش می توان به اسماء و صفات خداوند در قرآن نوشته علی زمانی 
قمشه  ای )موسسه امام صادق علیه السالم: 1389(؛ بررسی تطبیقی اسمای الهی، نوشته مرضیه 
شــنکایی )سروش: 1388(؛ و توحید و صفات الهی، نوشــته علی اهلل بداشتی )دانشگاه قم: 
1390( اشــاره کرد که در خصوص اســمای الهی و صفات الهی نگارش یافته، نویسندگان 
در تحقیقات خود به بررسی اسماء و صفات خدا در قرآن و بررسی تطبیقی آن پرداخته اند، 
اما نوشته مستقلی که به تبیین معناشناسی اسماء الهی تک کاربردی در بین تفاسیر  پرداخته 
باشد، یافت نشــد. لذا این تحقیق اوال نگاه مفسران قرآن کریم را با رویکردی معناشناسانه 
بررسی کرده، ثانیا در این پژوهش به بررسی معانی اسماء الهی ذات تک کاربردی در قرآن 

از نگاه مفسران قرآن کریم پرداخته شده است.

2. مفهوم شناسی 
برای تعریف معناشناسی ابتدا باید نشانه را تعریف کرد. مراد از نشانه چیزی است که در 
برابر چیزی دیگر قرار می گیرد و نشــانه به این معنا با نشــانه به معنای عرفی تفاوت دارد. 
در زندگی روزمره معموالً نشــانه در این حد وسیع در نظر گرفته نمی شود و تنها به عالئم 
مانند عالئم راهنمایی و غیره نشانه گفته می شود و به واژه ها و کلمات نشانه گفته نمی شود. 
معنای نشانه در دو سطح تفسیر می شود: نخست، همان معنایی که نشانه یا ترکیبی از نشانه ها 
فی نفسه و بیرون از سیاق دارد. این همان معنایی است که واژه در فرهنگ لغت دارد. و دیگر، 
معنایی که نشــانه در کاربرد پیدا می کند. این نوع معنا با قصد کاربران و موقعیت و شرایط 
کاربرد ارتباط دارد. )قائمی نیا، 1389: 42 و78( در واقع نشانه به معنای کلمه  کلیدی خاصی 
است که قرار است معنای آن مورد بررسی قرار گیرد. برای فهم درست و دقیق مفاد و معانی 
واژه ها باید به بافت و ســیاق هم توجه کرد، به ویژه در متون دینی مانند قرآن کریم که یک 
مجموعه ی تصادفی از کلمات بدون نظم و قاعده نمی باشد بلکه واژه های آن با قرار گرفتن 
در نظام خاص قرآنی در ارتباط با سایر کلمات رنگ معناشناختی خاصی به خود می گیرند 
که اگر بیرون از دســتگاه و بدون در نظر گرفتن بافت و سیاق آیات لحاظ شوند، هرگز آن 
معنا را در بر نمی گیرند. )ایزوتسو، 1361: 25( سیاق کالم در اصطالح قدما به زنجیره سخن 
یا صدر و ذیل کالم یا الفاظ هم جوار گفته می شود. به کمک سیاق می توان دریافت که مراد 
متکلم آیا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی آن و یا کدامیک از معانی لفظ مشترک 

را گوینده اراده کرده است. )نکونام، 1390: 344( 
اســم به معنای چیزی اســت که بیانگر ذات چیزی یا صفت آن باشد )مصطفوی، 1430: 
226/5( و ذهن شــنونده با شنیدن آن لفظ به معنای ویژه ای منتقل شود. )جوادی آملی، 1389: 
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142/3( به فرمایش عالمه طباطبایی اسم به چیزی گویند که به وسیله آن انسان به سوی چیزی 
راه پیدا کند. )طباطبایي، 1374: 448/8( اســم الهی عبارت اســت از: »ذات یا صفتی معیّن از 
صفات و تجّلی ای از تجّلیات؛ مثاًل، هرگاه ذات حق سبحانه با صفتی معیّن تجلی کند، اسمی 
از اســماء از آن پدید می آید؛ مثاًل، از تجّلی خداوند با رحمت واسعه او، اسم »الّرحمن« پدید 
آمده و از تجّلی او با رحمت خاصه کمالی، اسم »الّرحیم« ظاهر شده است، و از تجلی حق با 
وصف انتقام، اسم »المنتقم« ظهور یافته است.« )خمینی، 1389: 20( و در اصطالح اهل معرفت 
به معناي »ذات با تعیّن خاّص« است؛ یعني ذاتي که صفتي از صفات یا همه صفات او مورد نظر 
باشد. اسم در این اصطالح از سنخ وجود خارجي و عیني است، نه از مقوله لفظ. )جوادي آملي، 
1388: 278/1( بنابراین مراد از اسم در اصطالح عبارت است از ذات همراه با تعیّني از تعیّنات 
و کمالي از کماالت؛ و این معنا غیر از معناي اسم در لغت است که اعم است از اینکه داللت 

کند بر ذات بدون وصف، یا داللت کند بر ذات همراه با وصف. )همو، 1383: 227(
نکته ای که در این بحث، باید بدان اشاره شود، تفاوت اسم و صفت الهی است. اهل معنا 
برآنند که هستی را بی هیچ گونه تعیّن، مسّمی؛ و به شرط تعیّن اسم، و خود تعیّن را صفت 
می گویند. )ســبزواری، بی تا: 214( تفاوت بین اسم و صفت مانند تفاوت عرض و صورت 
اســت؛ مثاًل، عالم و قادر، سمیع، بصیر را »اســم«، و علم، قدرت، سمع، و بصر را »صفت« 
گویند. )صدرالدین شیرازی، 1366: 282( صفت در لغت به ویژگی  ها و چگونگی یک شیء 
اطالق می شــود و اسم چیزی است که به واســطه   آن ذات شیء شناخته شود. بین اسمای 
وصفی و صفت تفاوتی نیســت جز اینکه معانی وصفی به اعتبار ذات شیء اسم اند و بدون 
اعتبار ذات وصف اند. مثاًل معنی علم را به اعتبار اول صفت و به اعتبار دوم اســم؛ از معنی 

اول علم و از معنای دوم عالم تعبیر کنند. )بداشتی، 1390: 262(

3. تفاوت صفات ذات و فعل 
اینکــه بین صفات ذات و فعل الهی تفاوتی وجود دارد یا نه باید گفت که »صفات ذات« 
به اوصافي گفته مي شــود که عین ذات خداست و فقط در رابطه با خود خدا در نظر گرفته 
مي شود و براي اتّصاف او به آن صفات، به در نظر گرفتن چیزي جز ذات او نیاز نیست؛ مثاًل 
مي توان گفت: او حي، عالم، قادر و... اســت؛ خواه موجود دیگري غیر از ذات الهی وجود 
داشته باشد، خواه وجود نداشته باشد، در حالي که اتصاف او به صفات فعل، تنها با در نظر 
گرفتن موجودات دیگر صحیح اســت. ریشه و اساس صفات ذات به حیات، علم و قدرت 
برمی گردد. اما صفات دیگري که به عنوان صفت ذات مطرح مي شــود؛ مانند سمیع و بصیر 
بودن و... به یکي از صفات اصلي مزبور برمي گردد. صفات ذات در حالي که عین یکدیگرند، 
عین ذات نیز هستند و تغایري با آن ندارند. تغایر، فقط در مفهوم و تحلیل هاي عقلي است، 

نه در مصداق ونه در صدق. 
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»صفات فعل« به اوصافي گفته مي شــود که از فعل خدا، یعني موجودات ممکن )انسان، 
فرشته، حیوان، جماد و...( انتزاع مي شود )نه از ذات(. لذا صفت فعل، رابطه خدا را با جهان 
خلقــت بیان مي کند. بدین معنا که تا امري غیر از ذات خدا فرض نشــود، واجب تعالي به 
آن صفت متّصف نمي گردد، بلکه باید چیز دیگري غیر از ذات الهي مالحظه گردد؛ آن گاه 
رابطه او با آن غیر در نظر گرفته شود و پس از مالحظه این رابطه، آن صفت به خدا نسبت 
داده شود )به آن صفت متّصف گردد(؛ مانند: خالق، رازق، محیي، ممیت. یعني پیش از آنکه 
خداوند چیزي را خلق کند، به او »خالق« گفته نمي شــود؛ چنان که پیش از روزي دادن، به 
او »رازق« گفته نمي شود و پیش از حیات بخشیدن و میراندن، به او »محیي« و »ممیت« گفته 
نمي شــود. ریشــه  همه اوصاف فعلي، همان اوصاف ذاتي است که عین ذات خداست و با 
قطع نظر از هر چیز دیگر، براي خدا ثابت اســت. البته مرز برخي صفات مشخص است و 
هر یک از آن ها نامي مخصوص دارد، مثاًل »قادر« صفت ذات است و »خالق« )که از ُشَعبات 
قدرت اســت( صفت فعل، اما گاهي صفت ذات و صفت فعل، یک اســم دارند و از باب 
اشــتراک لفظي یا اشتراک معنوي و رعایت تشــکیک در مصداق )نه در مفهوم( بر هر دو 
اطالق مي شود؛ مانند علم که در مثل ﴿إّن اللَّ بكّل شي ء عليم﴾ ؛ )انفال/75( از صفات ذات 
خداســت و در مثل ﴿ليعلم اللَّ الّذين ءامنوا﴾؛ )آل عمران/140( و ﴿و ليعلم المؤمنين و ليعلم 
الّذيــن نافقوا﴾ ؛ )آل عمران/166-167( از صفات فعل خداوند و از فروعات و انشــعابات 
علم ذاتي محسوب مي شود. این اشتراک لفظي یا تشکیک مصداق، گاهي منشأ مغالطاتي نیز 

مي شود. )جوادی آملی، 1389: 164/3( 

4. اسماء ذات تک کاربردی 
در این بخش به معناشناسی اسامی ذات الهی که در قرآن تکرار ندارند، اشاره می شود.

4. 1. اّول و آخر و ظاهر و باطن 
اِهُر َو الْباِطُن َو ُهَو بُِكلِّ َشــيْ ٍء َعليٌم﴾  )حدید/3(؛ »اّول و آخر و  ُل َو اْلِخُر َو الظَّ ﴿ُهَو اْلَوَّ

پیدا و پنهان اوست؛ و او به هر چیز داناست .«

4. 1. 1. معنای لغوی »اّول و آخر«
اول وصفی است که مقابل و ضد آخر است، )فیروزآبادی، 1415: 453/3؛ قرشی، 1371: 
144/1( آغازگر اعداد و به معنای »واحد« است. )مصطفوی، 1430: 174/1( اول یعنی آنچه 
در ابتدای عالم وجود اســت و آِخر یعنی متاخر مطلق نســبت به ماقبلش است. آخر تمام 
مراحل بعد از اول را دربرمی گیرد و آخر همیشــه در کنار اول برای داللت بر امتداد مفهوم 
وجود بعد از اول استعمال می شود. )همان: 45/1( اول از اسماء و اوصاف الهی است. وصف 
کردن خدا به اول، بدین معناســت که پیش از او چیزی به وجود نیامده است. )رفسنجانی، 
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1383: 5، 305( »ظاهــر و باطن«؛ ظاهر از ماده »ظهر« داللت بر قوت و بروز دارد. ظاهر به 
معنای آشکار است  و در مقابل باطن است. )مصطفوی، 1430: 219/7( باطن به معنای نهان 
اســت و از ماده »بطن« اســت که معنی اصلی آن شکم است و با معنای فرعی آن که پنهان 

بودن است، بی ارتباط نیست. )قرشی ،1371: 202/1(

اِهُر َو الْباِطُن...﴾ ُل َو اْلِخُر َو الظَّ 4. 1. 2.  مفهوم قرآنی ﴿ُهَو اْلَوَّ
امین االســالم درباره دیدگاه مفسران درباره آیه شریفه می نویسد: او اول است برای اینکه 
قبل از هر چیز بوده، و آخر اســت چون بعد از هالک و فنای هر چیز هست، و ظاهر است 
چون ادله ای بسیار بر وجودش داللت می کند و باطن است چون عالم به تمامی اشیاء هست 
و احدی نیســت که از او داناتر باشد. )طبرسی، 1372: 199/24( در واقع به نظر می رسد به 
اعتبار آخر آیه ﴿...ُهَو بُِكلِّ َشيْ ٍء َعليٌم﴾ گفته اند که »خداوند ظاهر و باطن است چون عالم به 
تمام اشیاست. عده ای نیز گفته اند خداوند ظاهر و باطن است چون قاهر بر تمام اشیاست.« 

)طوسی، بی تا: 518/9( مفسران درباره این چهار اسم چند مطلب را بیان کرده اند.
الف. توصیف به اول و آخر بودن تعبیر لطیفی است از ازلیت و ابدیت او، زیرا او وجودی 
است بی انتها و واجب الوجود، یعنی هستیش از درون ذات او است نه از بیرون، از ازل بوده 
و تا ابد خواهد بود. بنابراین تعبیر به اول و آخر هرگز زمان خاصی را در بر ندارد و اشــاره 
به مدت معینی نیست. توصیف به ظاهر و باطن نیز تعبیر دیگری از احاطه وجودی او نسبت 
به همه چیز اســت، از همه چیز ظاهرتر اســت؛ چرا که آثارش همه جا را گرفته، و از همه 
چیز مخفی تر است چون که ذاتش بر کسی روشن نیست. )مکارم  شیرازی، 1374: 298/23( 
»باطن« یعنی خداوند از چشم های مردم و اوهامشان در حجاب است. ذاتی است که چشم 

آن را درک نمی کند و وهم به آن احاطه پیدا نمی کند. )ابن اثیر، 1367: 136/1( 
ب. اّول و آخر و ظاهر و باطن بودن و اختالف آن ها، نسبت به ماست و گرنه ذات باری 
در عین وحدت با همه  آن ها توصیف مي شود و عین همه  آن هاست چنانکه غیب و شهادت 
هم نسبت به ماست و نسبت به خدا نهان و آشکار نیست، بلکه همه چیز پیش خدا عیان و 
آشکار است. )قرشی، 1371: 202/1( پس هر چیزی که فرض شود اول باشد خدا قبل از آن 
چیز بوده، هم چنین هر چیزی که ما آخرینش فرض کنیم خدای تعالی بعد از آن هم خواهد 
بود، چون قدرتش احاطه به آن چیز دارد، هم به ما قبلش و هم به ما بعدش. ظاهر و باطن 
بودن و اختالف آن ها، نسبت به ماست هر چیزی را که ما ظاهر فرض کنیم خدا ظاهرتر از 
آن است به خاطر احاطه ای که قدرتش بر آن چیز دارد، همچنین هر چیزی که باطن فرض 
شود خدا به خاطر احاطه قدرتش بر آن باطن تر از آن است، و ما ورای آن قرار دارد، چون 
او اســت که آن چیز را باطن کرده اســت، لذا خدا اول و آخر و ظاهر و باطن علی االطالق 

است. )طباطبایی، 1374: 254/19(
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ج. تفسیر دیگر درباره  اولیت و آخریت خدا این است که خدا از آن نظر که مبدأ المبادی 
و غایة الغایات است، به اّول و آخر بودن توصیف می شود؛ سرچشمه  هستی اوست و غرض 

از خلقت نیز اوست. )سبحانی، 1388: 134/2(
د. اولیت خدای تعالی و آخریتش و همچنین ظهور و بطونش زمانی و مکانی نیســت، و 
چنین نیست که در ظرف زمان اول و آخر باشد، و گرنه باید خود خدا جلوتر از زمان نباشد، 
و از زمانی و مکانی بودن منزه نباشد، و حال آنکه منزه از آن است، چون خالق زمان و مکان 
و محیط به تمامی موجودات است، بلکه منظور از اولیت و آخریت و همچنین ظاهر و باطن 

بودنش این است که او محیط به تمام اشیاء است. )طباطبایی، 1374: 254/19(
هـ. توصیف به ظاهر و باطن نیز تعبیر دیگری از احاطه وجودی او نســبت به همه چیز 
اســت، از همه چیز ظاهرتر است چرا که آثارش همه جا را گرفته، و از همه چیز مخفی تر 
است چون که ذاتش بر کسی روشن نیست )مکارم  شیرازی، 1374: 299/23( »باطن« یعنی 
خداوند از چشــم های مردم و اوهامشان در حجاب است. ذاتی است که چشم آن را درک 

نمی کند و وهم به آن احاطه پیدا نمی کند. )ابن  اثیر، 1367: 136/1(

4. 2. »احد«
احد از ماده وحد به معنای یگانه و یکتا از اسماء و صفات الهی است. )فیروزآبادی، 1415: 
379/1( و در اصطالح فلســفی و عرفانی هر موجودی که یگانه باشد و متعددی از جنس 
آن نباشــد احد می نامند و اخص از واحد است، زیرا واحد هم اطالق بر چیزی می شود که 
یگانه باشــد و متعددی از جنس آن نباشد و هم بر چیزی که متعدد باشد. احد در نزد عرفا 
اســم ذات است به اعتبار انتفای تعدد صفات و اسماء و نسب و تعینات و به اعتبار سقوط 
اعتبارات و نفی اضافات از اسماء و صفات است. )سجادی، 1373 : 88/1( یکی از صفات 
که در قرآن کریم به صورت تک کاربردی برای خداوند بیان شــده، صفت احد است. احد 
از صفات ذات خداوند است )شنکایی، 1388: 45( که تنها در یک مورد و آن هم در سوره 

ُ أََحٌد﴾ توحید صفت خداوند واقع شده است. ﴿قُْل ُهَو اللَّ

4. 2. 1.  معانی »احد«
اصل واژه احد، »وحد« است که در آن واو به همزه تبدیل شده است )مصطفوی، 1430: 

40/1( که در دو معنی به کار می رود:
الف( در حالت نفي: براي استغراق یعني در برگرفتن تمام مفاهیم، معني است خواه مفرد، 
جمع، مذّکر، مؤنّث و یا کم و زیاد باشد، مانند »ما في الّدار احد« یعني حتّي یکي هم در خانه 
نیست که در این عبارت هیچ کس نبودن را درباره یک، دو، و بیشتر مي رساند. بنابراین در 
معني فوق، به کار بردن احد در اثبات درســت نیست معني -في الّدار احد- در خانه یکي 
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هست، درست نیست ولي اگر به جاي احد در جمله مثبت )واحد( به کار رود و بگویند- في 
الّدار واحد- هم وجود )واحد( یعني یک فرد در خانه بیان شــده و هم بیشتر از یک فرد و 

این موضوع بسیار روشن است.
 ب( در حالت اثبات: به کار بردن واژه احد به صورت مثبت بر سه وجه است:

اّول. ضمیمه شدن احد به اعداد ده دهي مانند- احد عشر- احد و عشرون.
دّوم. اضافه شــدن احد به ضمائر چه به صورت مضــاف و یا مضاف الیه مانند آیه ﴿اَمَّا 
َُّه َخْمراً﴾ )یوسف/41( که احد در این آیه به ضمیر، کما- اضافه شده و به  اََحُدُكما فَيَْسِقي َرب

صورت- یوم االحد- که احد، مضاف الیه است.
سّوم. احد به طور مطلق به صورت صفت به کار مي رود که فقط مخصوص وصف خداي 

ُ اََحٌد﴾ )اخالص/2(. )راغب اصفهانی، 1374: 156/1( تعالي است ﴿قُْل ُهَو اللَّ
بــرای اختصاص خداوند به یگانگی و برای همین غیر خداوند با آن وصف نمی شــود؛ 

بنابراین گفته نمی شود: رجل احد و ال درهم احد. )مصطفوی، 1430: 40/1(
با یک تقسیم بندی دیگر معانی زیر برای اسم »احد« بیان شده است:

الف( احد از اســماء خداوند است به این معنا که او یگانه ای است که وحدانیتش هرگز 
نابود نمی شود و دیگری همراه او وجود ندارد. )ابن اثیر، 1367: 27/1(  

ب( احد به این معنی اســت که در ذاتش یکی است و اجزا ندارد و شماره ها را نمی توان 
در موردش به کار برد.

ج( معنی دیگرش این اســت که او یکی است و شــبیه ندارد و کسی با او در وحدانیت 
شریک نیست. )طباطبایی، 1374 : 671/20(

4. 2. 2. فرق بین »احد« و »واحد«
عده ای از مفســران احد را به معنای واحد گرفته اند و فرق بینی میان این دو صفت قائل 
نشده اند و معتقدند هر دو اشاره به آن ذاتی است که از هر نظر بی نظیر و منفرد می باشد، در 
علم یگانه است، در قدرت بی مثال است، در رحمانیت و رحیمیت یکتا است، و خالصه از 
هر نظر بی نظیر است. )فخررازی، 1420: 357/32( اما بیشتر مفسران تفاوت هایی میان معانی 

احد و واحد قائل شده اند که شامل موارد زیر می شود: 
الف( در احدیت هیچ یک از اســماء و صفات ظهور ندارند و ذات صرف اســت؛ اّما در 
واحدیت، اسماء و صفات در موثرهایشان ظاهر می شوند. )ثعلبی، 1422: 334/10( درواقع 

احد اسم ذات خداوند است، اّما واحد در مقام اسماء و صفات استعمال می شود.
ب( احد در شــمار اعداد نمی آید، اّما واحد در شمارش ها به کار گرفته می شود. »واحد« در 
جایي به کار مي رود که ثاني و ثالث براي آن فرض شــود، بر خالف »احد« که در مورد یکتا 
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و یگانه اســتعمال مي شود. )قطب، 1412: 4002/6( مرحوم عالمه می نویسد: کلمه »احد« در 
مورد چیزي و کسي به کار مي رود که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن، به 
خالف کلمه »واحد« که هر »واحدي« یک ثاني و ثالثي دارد یا در خارج و یا در توهم و یا به 
فرض عقل. )طباطبایی، 1374: 671/20( ولي این تفاوت با موارد استعمال آن در قرآن مجید و 
احادیث چندان سازگار نیست. بعضي نیز معتقدند: احد اشاره به بساطت ذات خداوند در مقابل 
اجزاء ترکیبیه خارجیه یا عقلیه )جنس و فصل، و ماهیت و وجود( اســت، در حالي که واحد 
اشاره به یگانگي ذات او در برابر کثرات خارجیه مي باشد. )مکارم شیرازی، 1374: 435( عدم 
تقسیم در خارج، عقل و وهم را دلیل بر بساطت ذات او شمرده شده است؛ چون شیء مرکب 
یا ترکیبش خارجی اســت مانند جسم که مرکب از ماده و صورت است یا ترکیبش مقداری 
است مانند خط و سطح و حجم و عدد و یا ترکیبش از چند جزء مادی است مانند نمک که 
مرکب از دو جزء ســدیم و کلر اســت. نوع دوم ترکیب که از خداوند نفی نموده اند، ترکیب 
عقلی است. ترکیب ممکنات که حتی اگر مانند عقول مجرده در خارج جزء نداشته و بسیط 
باشند؛ چون ممکن الوجودند، در عقل قابل تجزیه به دو جزء وجود و ماهیت هستند. نوع سوم 
از ترکیب، ترکیب وهمی است. مثاًل اگر جسم مادی را در خارج نتوان با اشیای برنده تقسیم 
کرد. در وهم قابل تقسیم است؛ چون جسم دارای دو طرف است. اّما چیزی که هیچ یک از این 

تقسیم ها را نپذیرد، در ذاتش بسیط است. )بداشتی، 1390: 150؛ فخررازی، 1420: 357/32(
ج( احد اسم خاص خداوند است، در حالی که واحد برای مخلوق نیز به کار برده می شود.
د. به این دلیل خداوند با صفت احد در این آیه توصیف شــده و با واحد توصیف نشده 
چرا که صفت مشــبهه نهایت آنچه را که نزدیک به معنای وحدت خداوند است، به عقول 

اهل زبان عربی می رساند. )ابن عاشور، بی تا: 538/30(
بــا یک جمع بندی کلی به این نتیجه می رســیم که: معناي وحدت بر چهار قســم حمل 
مي شــود؛ دو قسم از آن از صفات سلبي است، که خداي سبحان به آن معناها واحد نیست 
و دو قسم دیگر آن از صفات ثبوتي است، که خداي سبحان طبق آن معناها واحد است. دو 

قسمي که از صفات سلبي خداست وحدت عددي و نوعي است.
الف( وحدت عددی:  »واحدی« که بتواند معروض کّمیت باشــد، یعني بتوان در کنار آن 
چیزي را که از سنخ آن است قرار داد تا دوتایي با هم »اثنان« شده، قابل تقسیم باشد »واحد 
عددي« اســت. از  این رو وحدت عددي از صفات ســلبي خداوند سبحان است. خداي 

سبحان از وحدت عددي منّزه است.
ب( وحدت نوعی: منظور از وحدت بالنوع آن است که دو چیز یا بیش از آن تحت نوع 
واحد مندرج باشند و چیزي که منّزه از ماهیت است هیچ  یک از این امور درباره او صادق 

نیست. 
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دو معناي دیگر از معاني چهارگانه وحدت که از اوصاف ثبوتي بوده،  یکي به »واحد« و 
یگانه و دیگري به »اَحد« و یکتا باز مي گردد:

الف( یگانگي. خداوند بي شریک و شبیه و مثیل است و هیچ موجود دیگري غیر از خداي 
سبحان واجب الوجود نیست.

ب( یکتایي. خداوند بســیط الحقیقه است و بسیط محض از هر گونه جزئي منّزه است؛ 
و ترّکب از چند جزء به ذات بسیط او راه ندارد؛ نه جزء خارجي و نه جزء ذهني یا تحلیل 

عمیق عقلي. )جوادی آملی، 1388: 164-161/8( 
عده ای از مفســران »احد« را به این گونه معنا کرده اند که خداوند در ذات، صفات و افعال 

بی همتاست. )طبرسی، 1372: 367/27(

4. 3. »صمد«
صمد مصدری است که به معنی قصد آمده است. صاحب مقاییس صمد را دارای دو اصل 
می داند، اصل اول به معنی قصد و اصل دوم به معنی صالبت در چیزی است. )ابن فارس، 
1404: 309/3( اصل در معنای کلمه »صمد« قصد کردن و یا قصد کردن با اعتماد اســت، 
وقتی گفته می شود: »صمده« معنایش این است که فالنی قصد فالن کس یا فالن چیز را کرد، 
در حالی که بر او اعتماد کرده بود. )طباطبایی، 1374: 20، 671( در فصوص الحکم »صمد« 
صفت ذات معرفی شده است اّما در المیزان »صمد« صفت فعل معرفی شده است. )طباطبایی، 
َمُد﴾ )توحید/2( را به این معنا بگیریم که »خداوندی که بی نیاز  ُ الصَّ 1374: 671/20( اگر ﴿اللَّ
َمُد﴾ )توحید/2(  ُ الصَّ است یا خداوندی که دائم و باقی است« صفت ذاتی است، اّما اگر ﴿اللَّ
را به این معنا بگیریم که »خداوندی است که همه  نیازمندان قصد او می  کنند.« صفت فعلی 
است که این دیدگاه درست تر به نظر می رسد. اهل لغت برای واژه صمد معانی مختلفی بیان 
کرده اند: برخی آن  را به معنی قصد و آهنگ، )مصطفوی، 1430: 337/6( و برخی به صالبت 
و استحکام، )ابن فارس، بی تا: 310/3( دائم و باقی بعد از فنای خلق، )ابن اثیر، 1367: 53/3( 
و بــه معنی بلند پایه یعنی بزرگواری که هیچ امری از نظر او پنهان نمی ماند، معنی کرده اند، 
صاحب قاموس قرآن اعتقاد دارد که  معنای الزم صمد همان بی نیاز اســت )قرشی، 1371: 
151/4( چنان کــه برخی دیگر چیز پُر که میان تهی نباشــد )ابن اثیر، 1367: 5/3( را معنای 
صمد دانسته اند. بعضی از مفسرین این صفت را به معانی متعددی تفسیر کرده اند که برگشت 

بیشتر آن ها به معنای زیر است: 
ســید و بزرگی که از هر سو به جانبش قصد می کنند تا حوایجشان را برآورد و چون در 
آیه مورد بحث مطلق آمده همین معنا را می دهد، پس خدای تعالی سید و بزرگی است که 
تمامی موجودات عالم در تمامی حوائجشان او را قصد می کنند. اگر الف و الم بر سر کلمه 
»صمد« در آمده، منظور افاده حصر اســت، می فهماند تنها خدای تعالی صمد علی االطالق 
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است، به خالف کلمه »احد« که الف و الم بر سرش در نیامده، برای اینکه این کلمه با معنای 
مخصوصی که افاده می کند در جمله اثباتی بر احدی غیر خدای تعالی اطالق نمی شود، پس 
حاجــت نبود که بــا آوردن الف و الم حصر احدیت را در جناب حق تعالی افاده کند، و یا 

احدیت معهودی از بین احدیت ها را برساند. )طباطبایی، 1374: 671/20(
از معانی و مواردی که برای کلمه »الصمد« ذکر شده، معلوم مي شود که معنای اصلی آن، 
هر چیز پر و فشرده و نفوذناپذیر است چنان که »الحجر المصمد- المصمت« نیز به این گونه 
ســنگ گویند. و شاید شخص بزرگوار و ملجأ نیازمندان را از این جهت »صمد« خوانند که 
نسبت به دیگران بی نیاز و پر و برجای خود استوار است و نیازمندان به او روی می آورند و 
بنابراین، توصیف خداوند متعال به الصمد، از روی مجاز در کلمه و برای نزدیکی به اذهان 
آمده. تا نشــان دهنده  وجود مطلق و قدرت کاملی باشد که تحدید و تغییر و تأثر در ذات و 
صفاتش راه ندارد و غبار حوادث بر او ننشیند. زیرا آنچه محدود و متغیر و متأثر است ممکن 
مي باشــد که قائم به غیر و تو خالی اســت و از خود هستی و بقاء و کمال ندارد. )طالقانی، 
1362: 301/4( بعضی  از مفسرین گفته اند: کلمه »صمد« به معنای هر چیز تو پری است که 
جوفش خالی نباشــد، و در نتیجه نه بخورد و نه بنوشــد و نه بخوابد و نه بچه بیاورد و نه 
از کســی متولد شود. )طباطبایی، 1374: 671/20( امام حسین بن علی )ع( در حدیثی برای 
»صمد« پنج معنی بیان فرمودند: صمد کسی است که در منتهای سیادت و آقایی است؛ ذاتی 
اســت دائم ازلی و جاودانی؛ وجودی اســت که جوف ندارد؛ کسی است که نمی خورد و 

نمی آشامد؛ کسی است که نمی خوابد. )مجلسی، 1403: 223/3(

4. 4. »سالم«
الُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن  وُس السَّ َّذي ال إِلَه إاِلَّ ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ ُ ال در آیه 23 ســوره حشــر ﴿ُهَو اللَّ
ا يُْشِرُكون ﴾ به چند اسم از اسمای الهی اشاره شده است  ِ َعمَّ حاَن اللَّ الَْعزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكبُِّر ُســبْ
که پنج تای آن ها از اسمای تک کاربرد در قرآن است. این پنج اسم که عبارتند از: »الّسالم، 
المؤمن، المهيمن، الجبّار و المتكبر از صفات ذاتی خداوند اســت.« )قطب، 1412: 3533/6( 
ســالم مصدر است که ریشه اش از سلم است و زیادی حروف در آن بر فزونی معنا داللت 

دارد. دو معنا درباره  »سالم« به کار رفته است.
الف. ســالمت دهنده: ســالم یعنی آنکه بندگان از ظلمش سالم اند. که در این صورت از 
صفات فعل اســت. )قرشی، 1371: 299/3( به عبارت دیگر هیچ گونه ظلم و ستم بر کسی 
روا نمی دارد، و همه از ناحیه او در سالمتند. کلمه»سالم« به معنای کسی است که با سالم و 
عافیت با تو برخورد کند، نه با جنگ و ستیز، و یا شر و ضرر. )طباطبایی، 1374: 383/19( 
ب. ســالمت: سالم  به این معنا که در وجودش ذره ای ضعف و حاجت و فقر و نقص 
و محدودیت وجود ندارد و منزه از هر عیب و ضعفی اســت که تصور شــود. )مصطفوی، 
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1430: 233/5( که این معنا بیشتر مّد نظر لغت  شناسان قرار گرفته است. بعضی از مفسران 
نیز»سالم« را در اینجا به معنی سالمت از هر گونه عیب و نقص و آفت معنی کرده اند ولی 
با توجه به اینکه این معنی در کلمه »قدوس« که قبال آمده مندرج اســت و به عالوه »سالم« 
در قرآن مجید معموال به مســأله سالمت بخشیدن به دیگران آمده و اصوال کلمه »سالم«که 
به هنگام مالقات به دیگر گفته می شود و به معنی اظهار دوستی و بیان روابط سالم با طرف 
مقابل اســت و بیشتر مفسران نیز معنای اول را برگزیده اند. )طباطبایی، 1374: 383/19( در 
صورت اول از صفات فعل و در صورت دوم از صفات جالل اســت و آن در اصل مصدر 

است و از باب مبالغه در وصف حق تعالی آمده است. )قرشی، 1371: 299/3(

4. 4. 1. فرق بین »قدوس« و »سالم«
 قدوس اشاره به منزه بودن خداوند از تمام عیوب در گذشته و حال دارد و سالم اشاره به 
سالم بودن خداوند از عیوب در زمان آینده دارد یعنی سالمتی او زایل نمی شود. )فخررازی، 
وُس  برای داللت بر منزه بودن ذاتش به کار می رود. در حالی که سالم  1420: 514/29( الُْقدُّ

برای داللت بر عدل در معامله با خلق به کار می رود. )ابن عاشور، بی تا: 108/28(

4. 4. 2. فرق بین »سالم« و »تحیت«
»تحيّة« بر وزن »تفعلة« مصدر باب تفعیل از »حي« به معناي درخواســت حیات از خدا 
براي گروه یا شــخصي اســت؛ مانند حیاک اهلل. تحیّت، اعم از سالم و سالم برتر از تحیّت 
اســت، )عســکری، بی تا: 50/1( چون ســالم دهنده ضمن طلب زنده بودن، سالمت الهي 
را نیز براي شــخص مقابل خواســتار اســت. در جاهلیت، درود مردم به یکدیگر به لفظ 
»حيّاك الل« بود که با آمدن اســالم، این تکریم به صورت ســالم درآمد و از آداب جمعي 
شــد. )جوادی آملی، 1388: 53/20( مبادله ســالم هنگام مقابل شدن با دیگران، ساده ترین، 
آســان ترین و ارزشمندترین وســیله براي ابراز  ارادت، تکریم و تعظیم مخاطب و تحکیم 
پیوندهاي اجتماعي اســت. سالم، نوعي تحیّت و درود است. اصل »تحیّت« به معناي طلب 
حیات براي مخاطب است، خواه حیات ظاهري باشد یا حیات باطني، مادي باشد یا معنوي. 

)جوادی آملی، 1389: 89/1( 

4. 5. »مؤمن«
الف( ایمنی دهنده: اسم فاعل از »أمن« که اگر فعل امن متعّدی بنفسه باشد به معنی ایمنی 
دادن است. )قرشی، 1371: 125/1( »مؤمن« به معنای کسی است که به تو امنیت بدهد، و تو 
را در امان خود حفظ کند )طباطبایی، 1374: 383/19( مؤمن درباره ی انسان ها به معنی کسی 
است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند. )سبحانی، 1388: 341/2( صفت »مؤمن« 
درباره خداوند به این معناست که مردم از ظلمش ایمن هستند و کسی که به خداوند ایمان 
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دارد از عذابش در امان می ماند. )بغوی، 1420: 67/5( 
ب( بخشــنده ایمنی و ایمان: در جای دیگر به غیر از معنای ایمنی دهنده، معنای دهنده 
ایمان را نیز اضافه کرده و  گفته اند: خداوند به دوستدارانش ایمان مرحمت می کند. )مکارم 

 شیرازی، 1374: 553/23(
ج( تصدیق کننده: )ابن منظور، بی تا: 23/13( مؤمن درباره  انســان به این معنی است که به 
خدا و کتب آسمانی و پیامبران الهی ایمان دارد و آن ها را تصدیق می کند. )سبحانی، 1388: 
341/2( اّما مؤمن درباره ی خداوند به این معناست که تصدیق کننده ی خودش و پیامبرش 
یا با قول و یا با خلق معجزه )آلوسی، 1415: 257/14( »مؤمن« معنایش مصّدق است برای 
آنچه که وعده داده اســت. )طبرسی، 1372: 351/24( جمع میان معانی سه گانه امکان پذیر 
است، اما معنای اول با توجه به ریشه  کلمه و نظر اکثریت مفسران درست تر به نظر می رسد.

4. 6. »مهیمن«
الف( از ریشه »أمن« به معنای امنیت دهنده: اسم فاعل به معنای امنیت دهنده از خوف که 
همزه در آن تبدیل به هاء شده است. )آلوسی، 1415: 257/14( بعضی گویند: که مهیمن در 
معنی همان مؤمن اســت برای آنکه اصلش: مؤیمن است مگر اینکه آن مبالغه اش در صفت 

بیشتر است. )طبرسی، 1372: 349/24(
ب( از ریشه »هیمن« به معنای مراقب و محافظ و نگهبان: او حافظ و نگاهدارنده و مراقب 
همه چیز است. )قرشی، 1371: 166/7(حفظ حقوق هر ذی حّقی را می نماید نگهبان است 
حّق کســی را از بین نمی برد. )طیب، 1378: 484/12( شاهد بر اعمال مردم است؛ )بغوی، 
1420: 67/5( شــاهدی که چیزی از او غایب نمی شود. )فخررازی، 1420: 514/29( کلمه 
»مهیمن« به معنای فائق و مســلط بر شخصی و یا چیزی است. )طباطبایی، 1374: 383( که 

معنای دوم طبق نظر اکثریت مفسران صحیح به نظر می رسد.

4. 7. »جبّار«
الُم  وُس السَّ َّذي ال إِلَه إاِلَّ ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ ُ ال چهارمین اسمی که در آیه 23 سوره حشر﴿ُهَو اللَّ
ا يُْشِرُكون﴾ آمده و جزو اسمای تک کاربرد  ِ َعمَّ الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكبُِّر ُسْبحاَن اللَّ
و اسمای ذاتی خداوند اســت، اسم »الجبّار« است که جزو صفات جاللی خداوند است و 

اشاره به قهر و غلبه الهی دارد. )قطب، 1412: 3533/6( 
»جبّار« از ریشه »جبر« و »أجبر« گرفته شده است. بعضی از لغت شناسان گفته اند از أفعلت، 
فّعال ساخته نمی شود. پس جبّار از فعل اجبرت ساخته نمی شود از مصدر اجبار صیغه جبّار 
نمی شــود تا معنی قهر و اجبار و زور داشــته باشد و پاسخ داده شده که جبّار از معنی لفظ 
»جبر« در روایتی که از پیامبر )ص( روایت شده که: »ال جبر و ال تفویض« گرفته شده نه از 
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لفظ و مصدر »اجبار«. )راغب اصفهانی، 1374: 376/1( این واژه در قرآن مجید در ده مورد 
به کار رفته که نه مورد آن در باره افراد ظالم و گردنکش و مفسد است، و تنها یک مورد آن 

درباره خداوند قادر متعال می باشد. )مکارم شیرازی، 1374: 554/23(
الف( زورگو )در معنــای منفی(: تصّور زور و قهر با علّو و برتری بر دیگران این صفت 
به صورت ذّم و ســرزنش گفته می شود مثل این سخن خدای تعالی که ﴿َو خاَب ُكلُّ َجبَّاٍر 
َعنِيٍد﴾ )ابراهیم/15( )راغب اصفهانی، 1374: 376/1( بنابراین معنای جبّار آن است که مردم 
را مجبور مي کند بر آنچه که خواسته است. )طبرسی، 1372: 350/24( قاهر، نافذ )مصطفوی، 
1430: 16/10( )در معنای مثبت(: جبّار بودن خداوند از این جهت است که مردم را بر آنچه 
می خواهد وامی دارد و مقهور می ســازد. )ابن منظور، بی تا: 114/4( »جبار« کســی است که 
اراده اش نافذ است و اراده خود را بر هر کس که بخواهد به جبر تحمیل می کند. )طباطبایی، 
1374: 383/19( صفت جبّار بر مســخر بودن موجــودات تحت اراده خداوند داللت دارد. 
)ابن عاشور، بی تا: 110/28( خداوند با واژه قاهر توصیف شده است و قهر و چیرگی و غلبه 
او جز بر مقتضای حکمت نیست. »جبّار« به معنی واحد آن، یعنی وادار کردن دیگری بر یک 
عمل، از سوی خدا پسندیده است؛ زیرا دارای چنین حقی است. در حالی که در مورد غیر 
خدا زشــت است. بنابراین »جبّار« به عنوان وصف خداوند کنایه از اقتدار و نفوذ اراده ی او 

در جهان خواهد بود. )سبحانی، 1388: 171/2(
ب( جبران کننده و اصالح کننده: کلمه»جبار« صیغه مبالغه از»جبر« یعنی شکســته بند و 
اصالح کننده اســت، )طباطبایی، 1374: 383/19( نامیدن خداوند به صفت جبّار-از معنی 
جبرت الفقیر-است زیرا خداوند حال مردم را با بخشیدن نعمت هایش به صالح می آورد، و 

التیام می بخشد. )راغب اصفهانی، 1374: 376/1(
ج( اصالح کردن چیزی با غلبه و قدرت: اصل جبر اصالح کردن چیزی اســت با غلبه و 
قدرت این واژه هنگامی که در مورد خداوند به کار رود بیانگر یکی از صفات بزرگ او است 
که با نفوذ اراده و کمال قدرت به اصالح هر فسادی می پردازد، و هر گاه در مورد غیر او به 
کار رود معنی مذمت را دارد، و به گفته  راغب به کســی گفته می شود که می خواهد نقصان 
و کمبود خود را با ادعای مقاماتی که شایســته آن نیست »جبران« می کند. )راغب  اصفهانی، 

)376/1 :1374
د( عظیم و قوی: به کار بردن این صفت برای نخل نشــان از عظمت، طویل و قوی بودن 
آن دارد. و در آیه ﴿إِنَّ فِيها قَْومًا َجبَّاِريَن﴾ شاید همین معنا مّد نظر باشد. )ابن منظور، بی تا: 
114/4( »جبّــار« درباره خداوند به این معناســت که بزرگی و عظمت و کبریایی خاّص او 

است. )طیب، 1378: 484/12(
به طور کّلی جمع هر ســه معنا درباره اسم »جبّار« امکان پذیر است. به عبارت دیگر این 
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صفت می تواند نشانگر عظمت، قهر، غلبه و نفوذ اراده خداوند و اصالح هر فسادی توسط 
خداوند باشد. )بغوی، 1420: 67/5(

4. 8. »متکبّر«
الُم  وُس السَّ َّذي ال إِلَه إاِلَّ ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ ُ ال پنجمین اسمی که در آیه 23 سوره حشر ﴿ُهَو اللَّ
ا يُْشِرُكون﴾ آمده و جزو اسماء تک کاربرد  ِ َعمَّ الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكبُِّر ُسْبحاَن اللَّ
و اســماء ذاتی خداوند )بغوی، 1420: 68/5( اســت، اسم »المتکبر« است که جزو صفات 
جاللی خداوند است )طباطبایی، 1374: 383/19( و اشاره به قهر و غلبه الهی دارد. )قطب، 

 )3533/6 :1412
صفت »متکبّر« از ریشه »کبر« گرفته شده است. کبر حالتی است که انسان با بزرگ دیدن 
خویش به آن صفت مخصوص مي شود و همان است که انسان جان و وجود خویش را از 

غیر خویش بزرگتر می بیند. تََکبُّر هم دو وجه دارد:
اول. تکبر پســندیده و شایسته، و آن این است که افعال نیک در حقیقت آن قدر در کسی 
زیاد باشــد که افزون بر نیکي های غیر از اوســت و بر این معنی خدای تعالی با واژه تکبر 

توصیف شده است. 
دوم. تکبر مذموم و ناپســند این است که بزرگی با تکلف و زحمت همراه  باشد و انسان 
بیش از شــخصیت خویش آن بزرگی را طلب کند؛ )راغب اصفهانی، 1374: 295-293/3( 
یعنی افراد کوچک و کم مقدار ادعای بزرگی کنند، و صفاتی را که ندارند به خود نســبت 
دهند، و از آنجا که عظمت و بزرگی تنها شایسته مقام خدا است این واژه به معنی ممدوحش 
تنهــا در باره او به کار می رود و هر گاه در غیر مورد او به کار رود به معنی مذموم اســت. 

)مکارم شیرازی، 1374: 554/23(
صیغه تفّعل داللت بر سختی دارد، یعنی انسان متکبّر با سختی و زحمت می خواهد خود را 
بزرگ نشان دهد، اّما درباره  خداوند داللت بر آنچه الزمه  ی سختی است؛ یعنی نیرو می کند. 
به این معنا که خداوند به واســطه نیرومندیش، بزرگی در او ظاهر است. )ابن عاشور، بی تا: 
110/28( برای صفت »متکبّر« که درباره خداوند به کار رفته است، چند معنا ذکر شده است.
الف( صاحب عظمت و بزرگی: صفــت »متکبّر« درباره خداوند به معنای صاحب کبریا 
و صاحب عظمت اســت. )قرشی، 1371: 75/6( به عبارت دیگر خداوند متلبّس به کبریا و 

بزرگی است و بزرگی در او ظاهر است. )طباطبایی، 1374: 383/19(
ب( بزرگتر از آنچه موجب نقص و حاجت است: )آلوسی، 1415: 257/14( بزرگتر از هر 
بدی است. باالتراز صفات ممکنات و بزرگتر از آنچه الیق او نیست. )بغوی، 1420: 67/5(   
گرچه هر دو معنا نزدیک به هم اســت و درســت به نظر می رســد. اّما از دیدگاه محقق 
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معنای اول دقیق تر است، چرا که »متکبّر« اسم فاعل از مصدر تفّعل است و صیغه تفّعل برای 
مطاوعت و اثرپذیری )شــرتونی، 1387: 45/4( به کار برده می شود. به این معنا که خداوند 
صاحب عظمت است و بزرگی در او نمایان است. در آیه 23 سوره حشر سخن از حاکمیت 
خداوند و شئون این حاکمیت است و صفاتی چون »قدوس« و »سالم« و »مؤمن« و »جبار« 
و »متکبر«، با توجه بــه معانی آن ها که در باال ذکر کردیم همه از ویژگي های این حاکمیت 

مطلقه الهی است. )مکارم شیرازی، 1374: 554/23(

4. 9. »نور«
ــماواِت َو اْلَْرِض َمثَُل نُوِرهِ َكِمْشــكاٍة فيها ِمْصباٌح الِْمْصباُح في  ُزجاَجٍة  ُ نُوُر السَّ در آیه ﴿اللَّ
يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزيْتُونٍَة ال َشْرقِيٍَّة َو ال َغْربِيٍَّة يَكاُد َزيْتُها يُضي ُء  َّها َكْوَكٌب ُدرِّ جاَجُة َكَأن الزُّ
 ُ ُ اْلَْمثاَل لِلنَّاِس َو اللَّ ُ لِنُوِرهِ َمْن يَشــاُء َو يَْضِرُب اللَّ َو لَْو لَْم تَْمَسْســُه ناٌر نُوٌر َعلى  نُوٍر يَْهِدي اللَّ
بُِكلِّ َشــيْ ٍء َعليم﴾ )نور/35(؛ »خداوند نور آسمان ها و زمین است؛ مثل نور خداوند همانند 
چراغدانی اســت که در آن چراغی )پر فروغ( باشــد، آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی 
شــفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می شود که از 
درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی؛ )روغنش آن چنان صاف و 
خالص است که( نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ 

و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند، و خداوند به هر چیزی داناست .«
واژه »نــور« به عنوان صفت برای خداوند متعال به کار رفته اســت که از اســمای ذاتی 
)شنکایی، 1388: 45( و تک کاربرد در قرآن است. نور روشنایی پراکنده اي است که کمک 

به دیدگان و بینایی مي کند که دو گونه است: نور مادی و نور معنوی.
الف( نور محسوس مادي که مقابل ظلمت مادي است که در اثر تموج و تحرک مولکول ها 
ایجاد مي شود. نور محسوس که به دیدن چشم ظاهر کمک مي کند و از اجسام نوراني ساطع 

و منتشر مي شود. مثل نور خورشید و ماه و ستارگان و سایر اشیاء نوراني )چراغ و غیره(. 
ب( نــور معنوي: نور معقول که کمک به چشــم دل و بصیرت مي کند. مانند نور علم و 

معرفت نور ایمان نور عقل )مصطفوی، 1430: 284/12(
واژه »نور« که به عنوان صفت برای خداوند متعال به کار رفته اســت از اقسام نور معنوی 
است.ابتدا باید خواص و ویژگي های نور مادی بررسی شود، چرا که به نظر می رسد مفسران 

معانی ای که برای نور معنوی در نظر گرفته اند با تأمل در ویژگی های آن بوده است. 
 الف( نور باالترین ســرعت را در جهان ماده دارد. نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در 
ثانیه می تواند کره زمین را در یک چشم بر هم زدن )کمتر از یک ثانیه( هفت بار دور بزند، 
به همین دلیل  مسافت های فوق العاده عظیم و سرسام آور نجومی را فقط با سرعت سیر نور 

می سنجند و واحد سنجش در آنها سال نوری است. )مصطفوی، 1430: 284/12(
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ب( نور وسیله تبیین اجســام و مشاهده موجودات مختلف این جهان است، و بدون آن 
چیزی را نمی توان دید، بنابراین هم »ظاهر« است و هم »مظهر«.

ج( نور آفتاب که مهم ترین نور در دنیا است پرورش دهنده گل ها و گیاهان بلکه رمز بقای 
همه موجودات زنده است و ممکن نیست موجودی بدون استفاده از نور)به طور مستقیم یا 
غیر مســتقیم( زنده بماند. امروز ثابت شده که تمام رنگ هایی را که ما می بینیم نتیجه تابش 

نور آفتاب یا نورهای مشابه آن است و گر نه موجودات در تاریکی مطلق رنگی ندارند!
د( نور آفتاب نابود کننده انواع میکرب ها و موجودات موذی است و اگر تابش اشعه این 
نور پر برکت نبود کره زمین، تبدیل به بیمارســتان بزرگی می شد که همه ساکنانش با مرگ 

دست به گریبان بودند )مکارم شیرازي، 1374: 473/14(
اگر بخواهیم برای ذات پاک خدا تشــبیه و تمثیلی از موجودات حسی این جهان انتخاب 
کنیم )گر چه مقام با عظمت او از هر شبیه و نظیر برتر است( آیا جز از واژه »نور« می توان 
اســتفاده کرد؟! همان خدایی که پدید آورنده تمام جهان هســتی است، روشنی بخش عالم 
آفرینش است، همه موجودات زنده به برکت فرمان او زنده اند، و همه مخلوقات بر سر خوان 
نعمت او هستند که اگر لحظه ای چشم لطف خود را از آن ها باز گیرد همگی در ظلمت فنا 

و نیستی فرو می روند. )مکارم شیرازي، 1374: 473/14(

4. 9. 1. معانی »نور«
مفسران واژه »نور« در آیه 35 سوره نور را به نور معنوی تفسیر کرده  و معانی مختلفی برای 

آن بیان کرده اند که عبارتنداز:
الف( هدایت کننده: خدا هدایت کننده اهل آسمان ها و زمین به سوی مصالح ایشان است. 
ب( روشن کننده: خدا به وسیله خورشید و ماه و ستارگان آسمان ها و زمین را روشن مي کند. 
ج( زینت بخش )طوســی، بی تا: 437/7؛ بغوی، 1420: 415/3؛ طبرسی، 1372: 138/17( 
خداوند زینت بخش آسمان هاست به فرشتگان و زینت بخش زمین است به پیامبران و علما.  

)طبرسی، 1372: 139/17( 
د( ُمدبِّر: تدبیرکننده ی امر آسمان ها و زمین است. )طریحی، 1375: 504/3(

هـ( ُمنعِم: اینکه در صفت خدا نور وارد شده، به خاطر این است که هر نفعی و هر احسان 
و انعامی از جانب خداست . )طبرسی، 1372: 138/17( 

و( مکّون: مکّون و هستی بخش آسمان ها و زمین به علت اینکه نور هم ظاهر و هم مظهر 
است. )مصطفوی، 1430: 288/12( در اینجا مقصود از نور، معنای کنایی و مجازی آن است؛ 
یعنی، وجود؛ چرا که جهان بدون هستی بخشی خداوند، در ظلمت و تاریکی عدم محض 

خواهد بود.
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ز( ظاهر و ُمظهِر: در تعریف  »نُوُر« آمده  اســت: »ظاهر بنفســه و مظهر لغیره«؛ یعنی، نور 
هم خود روشــن است و هم روشنایی بخش اشــیای دیگر است. )ابن منظور، بی تا: 240/5( 
اگر نور را به معنی وســیع کلمه به کار بریم یعنی هر چیزی که ذاتش ظاهر و آشکار باشد 
در این صورت به کار بردن کلمه »نور« در ذات پاک او جنبه تشبیه هم نخواهد داشت، چرا 
که چیزی در عالم خلقت از او آشــکارتر نیست، و تمام آنچه غیر او است از برکت وجود 
او آشکار است. )مکارم شــیرازی، 1374: 473/14؛ طباطبایی، 1374: 168/15( با توجه به 
ویژگی های نور جمع میان تمام معانی باال امکان پذیر است؛ معنای ششم و هفتم مشابه هم 
هســتند، اّما آخرین معنایی که مطرح شد، دقیق تر به نظر می رسد؛ چرا که بارزترین ویژگی 

نور ُمظهِر بودن آن است.

4. 9. 2. فرق بین »نور« و »ضیاء«
عده ای از لغت شناسان »نور« را مترادف »ضیاء« معرفی کرده اند، )ابن منظور، بی تا: 241/5؛ 
فراهیدی، بی تا: 276/8( »ضیاء« قوی تر از »نور« اســت و فرق بیّن بین آن ها این اســت که 
»ضیاء« دارای روشــنایی ذاتی اســت، ولی روشــنایی نور عارضی است. )طریحی، 1375: 

ْمَس ِضياًء َو الَْقَمَر نُوراً﴾ )یونس/ 5( َِّذي َجَعَل الشَّ 504/3( ﴿ُهَو ال

نتیجه گیری
در ایــن پژوهش که درباره اســماء الهی ذات تک کاربردی در قــرآن کریم بود، پس از 
معناشناسی و بیان تفاوت اسامی ذات و فعل الهی، در بیان معناشناسی اسماء الهی گفته شد 
که اسماء و صفات حسناي الهي حلقه اتّصال بین مخلوقات با ذات قدسی است؛ چون گرچه 
انســان توان و قدرت درک ذات و اکتناه آن را ندارد و نمي تواند به کنه هســتي و حقیقت 
وجود خداوند راه پید کند، لیکن راه معرفت شناسی به هیچ عنوان برای او به طور کامل بسته 
نیست؛ چرا که انسان به واسطه قدرت و قوه عقالنیتی که خداوند در او به ودیعه نهاده است 
بــا تفکر و تعقل و تدبر و تامل در نظام آفرینــش، می تواند خداوند را متصف به صفات و 
خصال نیک الهی همچون خالق، شافی، هادی، قابض و... بکند. گرچه انسان توان شناخت 
کنه ذات الهي را ندارد، لیکن شــناخت اجمالي خدا با اسماء و صفاتش، برای همه انسان ها 
مقدور است و هر کسي به اندازه مرتبه وجودي خود مي تواند از راه آثار، به اسماي حسناي 
او پي ببرد و از طریق اسماي حسنا دریچه اي به ذات و صفات ذات بگشاید. اسماي خداي 
سبحان برخي ذاتي و برخي فعلي است. صفات ذاتي به اوصافي گفته مي شود که عین ذات 
خداست و فقط در رابطه با خود خدا در نظر گرفته مي شود و براي اتّصاف او به آن صفات، 
به در نظر گرفتن چیزي جز ذات او نیاز نیست؛ در حالي که اتصاف او به صفات فعل، تنها 
با در نظر گرفتن موجودات دیگر صحیح است. در این تحقیق اسماء کم کاربرد مورد بررسی 
قرار گرفت و مشــخص شد که معناي وحدت بر چهار قسم حمل مي شود؛ دو قسم از آن 
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از صفات ســلبي اســت، که خداي سبحان به آن معناها واحد نیست و دو قسم دیگر آن از 
صفات ثبوتي اســت که خداي سبحان طبق آن معناها واحد است. دو قسمي که از صفات 
سلبي خداست، وحدت عددي و نوعي است. دو قسمی که از صفات ثبوتی خداست، یکي 
به »واحد« و  یگانه؛ یعنی بی شریک و شبیه و دیگري به »اَحد « و یکتا؛ یعنی بسیط محض 
و منزه از اجزای خارجی و ذهنی، بازمي گردد. همچنین احد به این معناست که خداوند در 
ذات، صفات و افعال بی همتاست. »صمد« به معنای قصد است؛ به این معنا که خدای تعالی 
ســید و بزرگی اســت که تمامی موجودات عالم در تمامی حوائجشان او را قصد می کنند. 
»صمد« به معنای هر چیز پر و فشرده و نفوذناپذیر نیز آمده ، بنابراین توصیف خداوند متعال 
به الصمد، از روی مجاز در کلمه و برای نزدیکی به اذهان آمده تا نشــان دهنده  وجود مطلق 
و قدرت کاملی باشــد که تحدید و تغییر و تأثر در ذات و صفاتش راه ندارد و معانی سایر 

اسماء نیز به همین صورت مشخص شده است.
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