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  . مقدمه١

، اسـماء و صـفات   انـد  يكی از مسائلی كه علما و دانشمندان مسلمان به آن توجه داشـته 

را به خواندن خداوند با اسـماء الحسـنی دعـوت كـرده     مسلمانان  كريم قرآن. است الهی

از طـرف ديگـر در كتـب روايـی     ]. ١٨٠/اعراف» [بِها فَادْعُوهُ  الْحُسْنى الْأَسْماءُ لِلَّهِ وَ«: است

 وَ تِسْـعَةً  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ لِلَّهِ إِنَّ«: نقل شده است كه فرمودند(ص) حديثی از پيامبر اسالم

برخـی  اساس،   اين . بر]١٩٥، ص٤» [الْجَنَّة دَخَلَ أَحْصَاهَا مَنْ وَاحِداً إِلَّا مِائَةً اسْماً تِْسعِينَ

شرح و  آوری جمعرا الهی  یاسما، ای مختلف های فكری و فرقه با گرايش علمای مسلمان

  . باره شكل گرفت ات بسياری در اينتأليفو  كردند

اولـين  . اند ی به اين امر پرداختههای مختلف با رويكردها و روشاسمای الهی شارحان 

بـه نظـر   . شـناختی داشـتند   رويكرد لغـوی و زبـان  نوشته شدند، آثاری كه در اين حوزه 

) ق. ه ٢٨٥ متوفـای المبرد (اسمای الهی كتاب نوشت، رسد اولين كسی كه در حوزۀ  می

كـه   بـه جـای مانـده    العبره عن أسـماء هللا و  معانی صفات هللاز او دو كتاب . بوده است

) در ق. ه ٣١١متوفـای  اسـحاق زجّـاج (  ر معانی لغوی اسـت. پـس از او، ابو  بها  آن تمركز

پـردازد.   اسـمای الهـی مـی   نيز با رويكرد لغوی به شرح و توضيح  األسماء الحسنیكتاب 

بر اساس علم لغت به شرح معـانیِ   الزينه) نيز در كتاب ق. ه ٣٢٢متوفای حاتم رازی (ابو

اسمای اولين كتابی است كه در شرح ، رسد اين كتاب به نظر می. دپرداز میاسمای الهی 

  . به علم حروف نيز توجه داردالهی 

رويكرد ديگر در شرح اسمای الهی، رويكرد حديثی است. آثـار مربـوط بـه ايـن رويكـرد در      

 شـرح ابوسـليمان خطّـابی بسـتی    تأليفات قرن چهارم هجری قابل پيگيری است؛ بـرای مثـال،   

ق) نيـز در بخشـی از   . ه ٣٨١ق) رويكرد حديثی دارد. شيخ صـدوق (متوفـای   . ه ٣٨٨(متوفای 

كنــد. رويكـرد و روش ابــوبكر   بـر مبنــای احاديـث، اســمای الهـی را شــرح مـی     توحيــدكتـاب  

نيز حديثی اسـت. البتـه    األسماء و الصفاتق) در كتاب . ه ٤٥٨حسين بيهقی (متوفای  احمدبن

 ها حديثی است.   خورد؛ ولی رويكرد غالب آن چشم میدر اين آثار مباحث كالمی نيز به 

متوفـای  اند؛ مانند غزالـی (  رويكرد كالمی داشتهاسمای الهی،  برخی ديگر از شارحان

اسمای الهی معانی ، المقصد األسنی فی شرح أسماء هللا الحسنی) كه در كتاب ق. ه ٥٠٥

 اسماء شرح البينات لوامعن ) با عنواق. ه ٦٠٦ متوفایاثر فخر رازی (. را شرح كرده است

البتـه در ايـن دو اثـر    . در اين دسـته بـه شـمار آورد    توان میرا نيز  و الصفات یتعال هللا

  . مباحث لغوی و حديثی نيز وجود دارد
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رسد اولـين   می به نظر. اند شده تأليفبا رويكرد عرفانی اسمای الهی،  های برخی شرح

شرح اسـماء  كتاب لهی را بررسی كرده است، اسمای اكتابی كه در حوزۀ عرفان و تصوف 

 عربـی  ابـن الـدين   محيـی . ) اسـت ق. ه ٤٦٥ متوفـای اثر ابوالقاسم قشـيری (  هللا الحسنی

، ١١[ كرده استشرح اسمای الهی را ) نيز در آثار خود با اين رويكرد ق. ه ٦٣٨ متوفای(

  . ]٣ـ٢. صص، ٢؛ ١٤ـ١٣. صص

، رسد اولين اثر شده است كه به نظر می در حوزۀ اندلس آثاری در اين موضوع نوشته

عنوان آن نيز البته كتاب او موجود نيست و . ) استق. ه ٤٥٦ متوفایحزم ( متعلق به ابن

األمد االقصـی فـی   ) نيز كتابی با عنوان ق. ه ٥٤٣ متوفایالعربی ( بنمعلوم نيست. ابوبكر

  . ]١٤ـ١٣. صص، ١١نگاشته است [باره  دراين شرح االسماء الحسنی و صفاته العلی

شرح اسـماء  باره دست به قلم زده و اثر او با عنوان  يكی از متفكران اندلس كه در اين

است. نـام كامـل او    م) ١١٤١ق / . ه ٥٣٦متوفای ( برجان ، ابنمشهور است هللا الحسنی

اللخمـی المغربـی   ، الرحمنعبـد  الرجال محمـدبن  ابی بن الرحمنعبد بن السالمابوالحكم عبد

، مـتكلم ، او يك شيخ صوفی. قی االندلسی االشبيلی و مشهور به غزالیِ اندلس استاالفري

، ٣» [الشـيخ الفقيـه الصـالح الزاهـد    «شود:  میث است كه در وصف او گفته مفسر و محد

يعنـی  ، او قاری قرآن نيز بود و معتقد بود قاری بايد تالش كند به قرائت برتـر . ]٣٦٥ص

شـاگرد و پيـرو مكتـب     برجـان  . ابـن ]٥، ص١٢ان برسد [بصيرت تام از كتاب عاَلم و انس

علمـی و مـذهبی    یاينكه شخصيتبر . او عالوهبودمسره  ابناز شاگردان ، عريف عرفانی ابن

اينكه بـا دولـت   جمله  از داشت؛ زيادیهای  اجتماعی و سياسی نيز فعاليتلحاظِ  ، ازبود

(گروهی » مريدين«ز پيشوايان او يكی ا. مرابطون در اندلس به مخالفت و مقابله برخاست

  . ]٩٧، ص٣ج، ١٤از صوفيۀ غرب اندلس) بود و نفوذ فراوانی ميان مردم داشت [

در . های نهضت علمی و حركت فكری در اندلس بود ترين شخصيت از مهم برجان ابن

كـدام روش فكـری و دينـی خـاص خـود را      رۀ سياسی وجود داشت كه هردو دو، اندلس

اعتقـادی سـلفی   لحـاظِ   ازفقهـی مـالكی و   لحاظِ  ازبطون بود كه مرا ۀيكی دور. داشتند

های شـاخص ايـن دوره بـه     از چهره برجان ابنموحدون است كه  ۀبعدی دور ۀدور. بودند

 تـأثير  كالمی اشعری بـود؛ همچنـين تحـت   ازلحاظِ جريان فكری اين دوره . آيد شمار می

، ٣[ داشـت به طرح مسائل فلسفی های صوفيانه و متمايل  گرايش، حزم افكار غزالی و ابن

تنبيـه  ازجملـه   آثار مهـم ديگـری  ، شرح اسماء هللا الحسنیاو عالوه بر كتاب . ]٣٧٣ص

  . ]٣٨ـ٢٨. صص، ١٣از خود به جا گذاشته است [ ايضاح الحكمهو  االفهام
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بـر  اسمای الهـی  در توضيح و شرح  برجان ابنهدف اين مقاله بررسی روش و رويكرد 

تحليلی  ـ روش اين مقاله اسنادی و توصيفی. است ماء هللا الحسنیشرح اساساس كتاب 

اسمای الهی و بحث  برجان ابنتوجه به جايگاه علمی . استای  و بر اساس منابع كتابخانه

  . دهد اهميت و ضرورت اين پژوهش را نشان می

  

  . پيشينۀ تحقيق٢

ن مقالـۀ پژوهشـی بـه    های اطالعات علمی نشان داد كه تاكنو جستجو در منابع و پايگاه

انجـام نشـده   اسمای الهی و رويكرد او در شرح  برجان ابنزبان فارسی و انگليسی دربارۀ 

ای پژوهشی به زبـان فارسـی يافـت     و افكار او نيز مقاله برجان و آرا ابنالبته دربارۀ . است

  . نشد و اين دليلی بر نوآوری مقاله است

  

  . معرفی شرح اسماء هللا الحسنی٣

 تـأليف  ق. ه ٤٩٥تا  ق. ه ٤٩٠را احتماالً حدود  شرح اسماء هللا الحسنیكتاب  رجانب ابن

احمد فريـد   به همتصفحه  هفتصداين كتاب يكی از آثار مهم اوست كه در . كرده است

او در اين كتاب چندين بـار بـه كتـاب ارشـاد خـود      . مزيدی تصحيح و چاپ شده استال

اين كتـاب  ، اين بر  . عالوه]٣٢٥ـ٣٢٤و  ٢٧٥صص، ٢؛ ج٢٥٥، ص١ج، ٥دهد [ می ارجاع

 المقصدالعربی كتاب  بنابوبكرغزالی نوشته شده است ( المقصدقبل از آشنايی او با كتاب 

ـ  بر اساس گزارش ابـن . )كردو معرفی  به اندلس برد ق. ه ٤٩٥در سال غزالی را  ايـن  ، اراب

بيلی و ديگران به مـراكش  الحق االششاگردان او ابوالقاسم قنطری، ابومحمد عبد راكتاب 

تدريج در مشرق پخش شد و در ميان دانشـمندان عثمـانی در تركيـه     و به كردندمنتقل 

 . [pp. 136- 137 ,16]مشهور شد 

 شـود،  مـی  موضوعات مختلفی كه به هر اسـم مربـوط   دربارۀ در اين كتاب برجان ابن

القدير؛ القادر؛ المقتـدر؛  در توضيح اسامیِ ناظر به قدرت الهی (، برای مثالكند؛  می بحث

. ]١٥٥ــ ١٤٣صـص ، ٢ج، ٥[ كنـد  مـی  اراده و كسـب نيـز صـحبت   ، القوی) از قضا و قدر

، ٢ج، ٥گيـرد [  قـات ايمـان قـرار مـی    مبنـای او در توضـيح متعل  » الشاهد«همچنين اسم 

اسم  ٩٩به  برجان ابناين است كه  شرح اسماء هللا الحسنیهای  از ويژگی. ]١١٧ـ١صص

اسـم را توضـيح    ١٣٢بلكـه  ؛ كنـد  اكتفـا نمـی  ، برخی احاديث بيان شـده خداوند كه در 

 دربـارۀ  البته روش او در انتخاب اسامی الهی روش عقلی معتزلـه نيسـت؛ بلكـه   . دهد می
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او در توضيح اسامی كند.  می بحث است، اسامی كه خود خداوند در آيات قرآن بيان كرده

ـ    نظر می و به كند می خداوند از آيات و روايات استفاده . توقيـف اسـت   ۀرسـد پيـرو نظري

  . محور است قرآناسمای الهی،  رويكرد او در انتخاب

كه اين  كند می بيان گونه ايناين اثر را  تأليفانگيزۀ خود از  برجان ابنتأليف: انگيزۀ 

الـولی الحبيـب و االخ المصـافی    «يكـی از دوسـتانش (كـه او را     سؤالاثر را در پاسخ به 

ان للـه تسـعه و   «: كـه فرمـود  (ص) ) دربارۀ معنای حديث پيامبركند یم خطاب» القريب

؛ ]٢٧ـ٢٦صص، ١ج، ٥نوشته است [» مائه اال واحداً مَن احصاها دخل الجنه، تسعين اسماً

اين اثر فقط پاسخ به درخواستِ دوستِ خود نبـوده   تأليفرسد انگيزۀ او از  اما به نظر می

دهندۀ تخصـص او   كه نشان كند می كتاب مطرحمباحث متنوعی در اين  برجان . ابناست

ات ديگرش تأليفهای اصلی او كه در  همۀ آموزه، به بيان ديگر. های مختلف است در حوزه

موضـوعات  دربـارۀ  در اين كتـاب  . [p. 140 ,16] شود میدر اين كتاب ديده ، آمده است

 ،كالمـی دارد  بيشتر صبغۀ، رسد از حيث موضوعات اما به نظر میكند؛  می مختلفی بحث

زيرا مباحث فراوانی (البته به اجمال نه به سبك متكلمين) دربارۀ موضوعات كالمی مثل 

گـرايش او  . دهد های خداوند ارائه می جبر و اختيار و رابطۀ بين ذات و نام، رؤيت خداوند

قصد  برجان ابنرسد  به نظر می، بر اساس مجموع اين نكات. عرفانی است، در ارائۀ مطالب

هـای خـود    نظرات و آموزه، و در اين قالباسمای الهی ضمن توضيح و شرح  است شتهدا

اسـمای الهـی از   شايد علت انتخاب قالبِ شـرح  . های عرفانی) را ارائه دهد ويژه آموزه (به

م بـرای  و هم انعطاف الز داردنتيجه اعتبار و دراو اين باشد كه هم يك قالب دينی  سوی

  . ]p. 308 ,16[ دهايش را دار توضيح ديدگاه

پيشگام يك رويكـرد و روش   برجان ابن: پذيری از آنتأثيرتوجه ديگران به اثر و 

 برجـان  ابـن شـرح   ،رو ايـن . از[p. 141 ,16]در اندلس است اسمای الهی جديد در شرح 

و شـده  توجـه  بـه آن  است كـه  اسمای الهی گذار دربارۀ تأثيرهای مشهور و  يكی از شرح

 از پـس  عالمـانی . گذاشـته اسـت   ها تـأثير  آن و بر آثار اند رسی كردهآن را بردانشمندان 

 آن از وكننـد   مـی  نگـاه  مرجـع  كتـاب  يـك  عنوانِ به اواسمای الهی  شرحبرجان، به  ابن

گـذاری آن بـر   تأثيربيان و توضيح ميزان توجه دانشمندان به اين اثر و . اند كرده استفاده

شـود؛   میگنجد و فقط به چند مورد اشاره  ل نمیات ديگران در اين مجاتأليفها و  ديدگاه

، دارداسمای الهی  شرح در اثری كه )ق. ه ٦٩٠ متوفای( تلمسانی الدين عفيف، برای مثال

كنـد.   مـی  نقل غزالی و بيهقی نظرات كنار در نيز را برجان ابن نظرات، اسم هر توضيح در
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 قصـيده  شـارح  همچنين. است برجان ابن اثر غنای دهندۀ نشان، ويژه توجه و ترجيح اين

 او هـای  ديـدگاه  از المعـانی  روح در آلوسـی  و منظور ابن، الحنفيه طبقات صاحب، قيم ابن

  . ]٤٠٦، ٣[ اند كرده استفاده

حيّـان غرنـاطی   )، ابوق. ه ٦٧١همچنين مفسرانی مثل ابوعبـدهللا قرطبـی (متوفـای    

عاشـور   بنو محمـد الطـاهر  ) ق. ه ٨٨٥ی (متوفـای  عبقاالدين  برهان، )ق. ه ٧٤٥ متوفای(

متكلمانی چون . اند جمله شرح اسماء الهی) ارجاع داده) به آثار او (ازق. ه ١٣٩٣متوفای (

) نيـز بـه   ق. ه ٧٢٨متوفـای  تيميـه (  بـن  الـدين  ) و تقیق. ه ٥٤٣متوفای العربی ( ابوبكربن

ی او توجـه  هـا  و ديـدگاه  برجـان  ابـن عرفا نيز بـه ايـن اثـر    . اند های او اشاره كرده ديدگاه

 ٥٤٩متوفـای  العبـاس اقليشـی (  توان ابو اند. در اين حوزه می تهاند و از او الهام گرف داشته

. [pp. 136- 138 ,16]الدين التلمسانی را نـام بـرد    عربی و عفيف الدين ابن یيمح، )ق. ه

 كند یم اشاره با ذكر نام اوبرجان،  ابنها و نظرات  به ديدگاه الفتوحات المكيهدر  عربی ابن

، ٦٠صـص ، ٢؛ ج٢٩٧و  ٦٠صص، ١ج، ٦[ كند می ياد» رجال هللا«يكی از  عنوانِ بهو از او 

  . ]٦٤٩و  ٥٧٧، ١٠٤

الحصّار  ابن، مثال عنوانِ ؛ بهاند های او در اين اثر نيز پرداخته البته برخی به نقدِ ديدگاه

) ق. ه ٦٧١وفـای  متقرطبی (، و در مقابل كند می ) نقدهايی به او واردق. ه ٥٩٨متوفای (

 ارجــاع و اســتفاده، توجــه. [p. 141 ,16] كنــد مــی از او دفــاع و بســيار از او تمجيــد

  . كتاب است اين اهميت و نمايانگر جايگاه، اين اثر به های مختلف دانشمندان با گرايش

اسـمای الهـی   های بررسی جايگاه و اهميت شرح  يكی از راه: تفاوت با شرح غزالی

البتـه  . ۀ آن با ديگر شروحی است كه در اين زمينه نوشته شـده اسـت  مقايسبرجان،  ابن

بايسته است اين مقايسه در مقالۀ ديگری انجام شود تـا مجـال بيشـتری بـرای بحـث و      

مشهور است (اين » غزالی اندلس«به  برجان ابن ، ازآنجاكهبا وجود اين. بررسی فراهم باشد

ها  آن های شباهت ديدگاه، يا حداقل برجان ابن ديدگاه غزالی بر تأثيرد بيانگر توان می لقب

شـرح خـود از شـرح     تـأليف هنگـام   برجان ، ابناشاره شد طور كه قبالً البته همان. باشد

، شـرح غزالـی بـوده اسـت)     تـأثيرِ  غزالی اطالعی نداشت و شايد نتوان گفت كه او تحـت 

ـ    برجـان  ابنهای شرح  اجمال به چند مورد از تفاوت به المقصـد  ا عنـوان  و شـرح غزالـی ب

اسـمای الهـی   مخالف اشـتقاق زبـانی   ، غزالیبرخالفِ برجان،  . ابنكنيم اشاره می االسنی

؛ رو ايـن شـود. از  میآغاز اسمای الهی معتقد است فرايند خلقت و زبان از  برجان . ابناست

تفـاوت  . ]٤١، ص١ج، ٥را قبـول نـدارد [  » اله«يا » وله«از ريشه » هللا«اشتقاق ، برای مثال
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برجـان بـه    ابـن ؛ ولـی  كند می استفاده» تخلق بأخالق هللا«غزالی از اصطالح ، ديگر اينكه

، بـرد  را به كار مـی » قتخل«كند و اگر در مواردی واژۀ  می استفاده» دتعب«از » تخلق«جای 

  . ]p. 151 ,16است [» تخلق باسماء هللا«صورتِ  به

  

  . هفت مرحلۀ احصای اسمای الهی٤

، ١ج، ٥دهـد [  روش خود را توضـيح مـی   شرح اسماء الحسنیمه كتاب در مقد برجان ابن

، كه پيـامبر(ص) فرمودنـد  احصای اسمای الهی كه فرايند  كند می او بيان. ]٣٢ـ٢٩صص

  شود:  میشامل هفت مرحله 

  آوری معنای لغوی اسماء؛ ) جمع١

  ) شناخت مفهوم هر اسم و تمايز آن با معنای لغوی؛٢

هر اسم به صفات برتر (الصفات العـال)؛ منظـور از صـفات     ) شناخت ارتباط و ارجاع٣

او هر اسمی را . اراده و پادشاهی است، قدرت، علم، حيات، يگانگی (الوحده)، برتر الوهيت

وتـر و  ، فـرد ، أحـد ، اسـامی واحـد   ،برای مثال؛ داند معنا به اين صفات مرتبط میازلحاظِ 

، سـميع ، خبيـر ، مچنين اسامی عليمه. داند صمد را متعلق به صفت وحده و يگانگی می

  . داند بصير و شهيد را به صفت علم متعلق می

  در جهان خلقت؛اسمای الهی و گردآوری معانی و آثار  ) احصا٤

) شناخت تعبد و بندگی نسبت به اقتضای هر اسم و معنای آن و شـناخت اوامـر و   ٥

  نواهی عبادات؛

اء به دست آمده است؛ الزام نفس به بستن و عمل به همۀ معارفی كه از اسمكار ) به٦

  . پيروی از اوامر و نواهی قرآن و سنت

كه اثبات وجود خدا به واسطۀ جسـتجو   كند تأكيد میهفتم  برجان در احصای ابن) ٧

زيرا كسـی كـه   . از عدم يقين فرد استای  دهندۀ درجه نشان، در آثار او در جهان خلقت

اسماء و صفات خداوند نيازی ندارد؛ معرفـت او   آوری واقعاً عارف به خداوند است به جمع

» بعلم جزم و عرف فضل دون تذكر و ال تفكر«: يقينی است و به تذكر و تفكر نيازی ندارد

رسيدن به مقام احصای اسمای الهی، كه آخرين مرحلۀ  كند می او بيان. ]٣٢، ص١ج، ٥[

با روح انسان عجين  رسد و محبت الهی زيرا شناخت نظری به پايان راه می؛ محبت است

اذ صـعد  «كنـد:   مـی  و بـدون واسـطه پروردگـار خـود را درک     اًو انسان مستقيم شود می

ترتيب . ]جا  همان» [يقع العلم لصاحبه بان ربه محبه... باحدهم الی اعلی مقامات المحبه 
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، اين هفت مرحلـه كـه مرحلـۀ پايـانی آن شـناخت و معرفـت حضـوری خداونـد اسـت         

اسـماء   یاو رسيدن به مرحلۀ هفـتم احصـا  . و رويكرد عرفانی اوست دهندۀ گرايش نشان

يعنی كسب معرفت عقلی و نقلی (توجه به مباحـث  ؛ الحسنی را نتيجۀ طی مراحل قبلی

  . داند كالمی) و همچنين عمل به وظايف می

  

  . رابطۀ اسم و مسمی و تقسيم اسما٥

ۀ اسـم و مسـمی (يعنـی    رابطـ شـود،   مـی مطـرح  اسمای الهی يكی از مسائلی كه دربارۀ 

دادن يـك اسـم بـه يـك      چيست؟ معنای نسبتاسمای الهی خداوند) است؛ اينكه منشأ 

گـذاری و تسـميه را    چهـار حالـت اسـم    سـؤال در پاسخ به اين  برجان ابنشیء چيست؟ 

  : دهد توضيح می

) اسمی كه لقب است (أحدها ان يكون االسم لقبا) و برای يك شیء يا موجود زنده بـه  ١

  شده نيست.  گذاری رود. مانند گنجشك، سگ، طناب و... . اين نوع اسم همان شیء نام میكار 

) اسمی كه به شرايط يا حالت روحی خوب مربوط است (و االخر ان يكـون االسـم   ٢

گذاری برای تمييز و تشخيص ايـن حـاالت از    تفاؤال)؛ مانند خير، نجاح، فتح و... . اين نام

إن هی الّا أسماء سميتموها انتم و آباءكم ما انزل هللا بها مـن  «حاالت ديگر است. او آيۀ 

كـه ايـن    كند می برجان تأكيد داند. ابن را به اين نوع تسميه ناظر می ]٢٣نجم/[» سلطان

شناختی، ارتباطی با حقيقت واقعـی موجـود    اسماء، برخالفِ اسمای الهی، ازلحاظِ هستی

  غير حقيقه المسمی).  موردِنظر ندارد (تلك االسماء الواقعه علی

دهـد   ها می ) اسمی كه صفت است (و الثالث ان يكون االسم صفه) و خبر از ويژگی٣

و اسـم فرزنـد   (ص) محمـد ، ماننـد اسـم پيـامبر اسـالم    . د صادق باشد يا كاذبتوان میو 

(ص) اين نوع اسامی دقيقاً مطابق با مقام معنوی و رفيع پيامبر. يحيی(ع)، حضرت زكريا

  . ای حضرت يحيی(ع) استه و ويژگی

اسـامی خداونـد را غيـر از اسـامی      برجان . ابن) اسمی كه اسم خداوند متعال است٤

  كند:  می را به چند دسته تقسيمها  آن داند و می ديگر

  . محيی و مميت، رازق، فعل كه بر ذات و فعل داللت دارند؛ مثل خالق اسمای ـ

  . رحمن و رحيم، دائم، اسمائی كه بر ذات و صفت داللت دارند؛ مثل حی ـ

بر حد نهايی و باالترين كمال داللـت  ها  . آناسمائی كه بر ذات و معنا داللت دارند ـ

  . قديم و معبود، دارند؛ مانند موجود
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اسمائی كه حروف مركب يا مفرد هستند و به ذات متكلم يا ضمير مخاطب اشـاره   ـ

  . مانند هو دارند؛

، باء، مثل الفشود؛  میباطنی كه منظور و معنای آن ضمن گفتگو مشخص  اسمای ـ

هـد كـه   د او توضيح مـی . داند می» سر محجوب مكنون«را  ، نون و الكاف. او اين اسماءياء

غافل باشد و فطرتاً برای انسان معلوم است (هو المعلوم فی  تواند از اين اسماء كسی نمی

   .اصل الفطره)

شـود،   كند كه در باالترين درجه، وقتی معرفت با ايمان عارف همراه مـی  برجان تأكيد می ابن

  ]. ٣٧ـ٣٥، صص. ١، ج٥شوند [ همۀ اسمای بامسمی متحد شده و ازلحاظِ عرفانی يكی می

برجان در كتاب خود، اسمای الهی را تقريباً بر اسـاس هفـت صـفت اصـلی و برتـر       البته ابن

كنـد اسـمای مربـوط بـه هـر صـفت را نيـز         كند. همچنـين سـعی مـی    ئه میبندی و ارا تقسيم

كنـد:   ترتيب بيان می اين شده توضيح دهد؛ برای مثال، اسمای مربوط به الوهيت را به بندی دسته

ترند، مثل هللا، اله، واحد و هو؛ اسمای ذاتی كه بر صفات داللـت   اسمائی كه به ذات الهی نزديك

ن؛ اسمائی كه بر قِدَم خداوند داللت دارند، مثل باقی و دائم؛ اسـمای  دارند، مثل حی، حق و مبي

]. او ١٧٩ــ ٤١، صص١، ج٥مربوط به عظمت و بزرگی خداوند، مثل كبير، علی، عظيم و جليل [

دهد و معتقد است فهـم يكـی    همچنين اسامی قرينه (مثل مذّل و معزّ) را با يكديگر توضيح می

  ].  ٢٢٠ـ٢٠٥صص، ٢، ج٥بدون ديگری ممكن نيست [

كه بر معرفـت عقلـی و نقلـی تأكيـد      برجان در مسئلۀ اسم و مسمی نيز درحالی بنابراين ابن

  داند.   كند، باالترين حد شناخت اسمای الهی را رسيدن به معرفت و شهود عرفانی می می

  

  برجان در شرح اسما . روش ابن٦

  : شود میدربارۀ هر اسم به سه بخش تقسيم  برجان ابنتوضيحات 

او در ابتدای توضيح هر اسـم (بـدون اينكـه عنـوانی بـرای ايـن       : تحليل لغوی .١ـ٦

، قسمت بگذارد) معانی مختلف لغـوی و اصـطالحی آن اسـم را بـر اسـاس آيـات قـرآن       

 برجـان  ابنتخصص و مهارت . دهد ی لغت توضيح میها فرهنگادبيات و ، اشعار، احاديث

منبعـی   عنوانِ بهشناسان نيز از اين اثر  لغت. هدد در زبان عربی در اينجا خود را نشان می

لسـان  منظـور در   ابن، برای مثال. [p. 144 ,16]كنند  های زبانی استفاده می برای كاوش

  . ]٣٧٤، ص٥ج، ٨[ كند می را نقل» العزيز«از  برجان ابنتعريف ، »عزّ«ذيل ماده  العرب

از آن اسمای الهی توضيح  در اين بخش به علم حروف نيز توجه دارد و در برجان ابن
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، االصـوات و همچنـين علـم تجويـد     از علم آواشناسی يا علـم  برجان كند. ابن می استفاده

 تأكيـد البته او بر ارزش عـددی حـروف   ؛ برد نيز بهره می بندی حروف ويژه بحث دسته به

هـای حـروفِ    خـواص و داللـت  ، هـا  او ويژگی. دارد تأكيدبلكه بر مخارج حروف  ،كند نمی

از كنـد.   مـی  معانی مختلف اسـم را بيـان  ، دهد و بر اساس آن را توضيح میمای الهی اس

 (كه بر اسـاس مخـارج حـروف بيـان     های مختلف حروف اسماء تركيب ويژگیديدگاه او 

فمخارج الحروف هـی الـدالالت علـی امكنـه     «: سازد را روشن می ، معنای اسماء)شود می

و  كند می بحثاسمای الهی حروفِ دربارۀ فقط  انبرج ابنالبته . [p. 336 ,15]» المعانی

، برای مثـال ؛  [p. 149 ,16]گويد  از همۀ حروف عربی و حروف مقطعه قرآن سخن نمی

دهنـدۀ   دهد كه مخارج هر حرف آن و مجموع حروف نشان توضيح می» الجبار«ذيل اسم 

معنای ، شود می جا جابهحتی وقتی ترتيب سه حرف اصلی . غلبه و هيبت است، سلطنت

رجـب بـه معنـای هيبـت و     . »بـرج «و » رجـب «: مانند شود؛ میهيبت و عظمت آن حفظ 

برج نيز به معنای وسعت سفيدی چشم و بنای بلند است كـه بـاز معنـای    . عظمت است

  . ]٣٢٥، ص١ج، ٥وسعت و عظمت در آن وجود دارد [

واص حـروف  ها و خ او معتقد است ويژگی. است» القوی«بحث او در اسم ، نمونۀ ديگر

از حروف استعالست » قاف«. غلبه و ظهور داللت دارند، قدرت، بر معانی استعال، اين اسم

و » واو«. و دارای شدت است؛ همچنين حرف لقلقه است و بر تسلط و غلبـه داللـت دارد  

و الـواو  «: بودن اين صفت داللت دارد نيز حروف استفال و باطنی هستند و بر باطنی» ياء«

  . ]١٤٧، ص٢ج، ٥» [يان باطنان لوجود هذه الصفه باطنهو الياء دان

، اسم را بر اسـاس كاربردهـای   »االعتبار«برجان تحت عنوان  در بخش دوم، ابن. اعتبار: ٢ـ٦

كنـد. اهميـت ايـن بخـش بـه       قرآنی و روايی آن و از نگاه كالمی و عرفانی واكاوی و بررسی می

  . [p. 7 ,15]اند  لقب داده» فی آيات هللا معتَبِر«حدی است كه برخی بر اساس آن، او را 

سينا برای شيوۀ اسـتنتاج اسـتقرايی بـه كـار      الصفا و ابن اخوان، را فارابی» اعتبار«واژۀ 

) نيز كاربرد ق. ه ٣١٩متوفای ( مسره ابناما اين واژه در مكتب عرفانیِ ؛ ]٥٤، ١٠اند [ برده

او . ]٦١١، ص٤ج، ٩[ داشـت معتزلی های  گرايش، متفكر و عارف اندلسی مسره، . ابندارد

بلكه آن را نوعی ؛ داند تنها استدالل عقلی برای شناخت می اعتبار را نه، رساله االعتباردر 

او اعتبار . تا به معرفت الهی برسد كند می كه به انسان بصيرتی عطا كند می شهود معرفی

قـل  «او بـا بيـان آيـۀ    . نددا و وحی را با اعتبار موافق و سازگار می، كنندۀ وحی را تصديق

كسـی   كنـد  تأكيد می ]٤٣/رعد[» كفی بالله شهيدا بينی و بينكم و من عنده علم الكتاب
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و ال يصل بشر الی معرفه علـم  «: رسد كه وحی را با اعتبار همراه كند می» علم الكتاب«به 

  . ]٦٠، ص٧» [الكتاب حتی يقرن الخبر باالعتبار و يحقق السماع باالستبصار

از پيروان مكتـب عرفـانیِ او بـه     برجان ابن و از عرفای اندلس بود مسره ابن جاكهآن از

نـوان ايـن   در انتخاب اين واژه برای ع برجان ابناين احتمال وجود دارد كه ، آيد شمار می

و ديدگاه او توجه داشـته   مسره ابن رساله االعتباربه ، الهی بخش و توضيح معنای اسمای

، در اين قسمت كه با استدالل بر اسـاس آيـات قـرآن    برجان ابن روش، اينبر . عالوهاست

  . شاهدی بر اين احتمال است، دهد را توضيح میاسمای الهی معنای 

به ، دهد ارائه میاسمای الهی در اين قسمت دربارۀ  برجان ابنبر اساس توضيحاتی كه 

بـرای  ؛ اسـت رسد او معتقد است همۀ معانی هر اسم برای خـدا قابـل اسـتعمال     نظر می

و » عِظَـم «، »كبـر «، »ظهـور «، »علـو «آن را متضـمن معـانی   » الجليـل «در ذيل اسم  ،مثال

]. ٢٣٧ــ ١٧١صـص ، ١ج، ٥داند [ نسبت به خدا می را قابلِها  آن داند و همۀ می »خيروره«

كه معانی » المتين«بر امور مادی و انسانی داللت دارند؛ مانند اسم  اما معانی برخی اسماء

برجـان   ابن ؛ پسكالمی شايستۀ خدا نيستندازلحاظِ و  دارد» اجتماع االبعاض«و » صالبه«

در اين . كه شايستۀ خداوند باشد كند می معنايی برای آن بيانگونه اسماء،  در اعتبار اين

  . ]١٥٥ـ١٥٤صص، ٢ج، ٥داند [ می »ابعاض القوه«برای خداوند را » المتين«مورد معنای 

لم تجليات الهی كه راهی برای رسيدن به عالم غيب است، برای هر برجان برای توضيح عا ابن

هايی هستند  مثابۀ نردبان كند. اين آثار به اسم الهی، آثار، مجاری و مسالك آن در جهان را بيان می

مسئلۀ اصلی و دغدغۀ » عبره«توان به محضر الهی صعود كرد. اين تأمل يا  ها می كه با تأمل بر آن

  . [pp. 146 ,16]در شرح اسمای الهی است  برجان محوری ابن

دهد كـه چگونـه    می توضيح آن» اعتبار«و در بخش » الواحد«او ذيل اسم ، برای مثال

كه آثـار و مسـالك الواحـد در     كند می او بيان. گردد میچيز به اصل و منشأ خود باز همه

و ، جمعه شائعهدالئل الوحدانيه فی الوجود ا«: است شدنی جهان طبيعت آشكار و مشاهده

، هـا  شـاخه ، ها تنه، ها ريشه ،برای مثال؛ ]٧٢، ص١ج، ٥» [شواهدها ظاهره مفصحه ناطقه

دربارۀ انسـان نيـز   . رسند های يك درخت در آن يك درخت به وحدت می ها و ميوه برگ

والقلـب  «ر اصلیِ بدن است دارد و قلب او مدبقوام او به سر اوست كه بر كل بدن رياست 

چيـز بـه خـدای واحـد      طور كـه همـه   همان. ]٧٥، ص١ج، ٥» [هه التدبيرواحدها من ج

كـل بـدن فاسـد    ، ست كه اگر فاسد شودا بدن انسان نيز به قلب او وابسته، وابسته است

: كه فرمودنـد  كند می نقل(ص) حديثی از پيامبر اسالم، سخن خود تأييد او در شود.  می
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الجسد و اذا فسدت فسد سائر الجسد و  اال ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح لها سائر«

زند كه خـانواده در خانـه    از جامعه  نيز مثال می برجان . ابن]٧٥، ص١ج، ٥» [هی القلب

روسـتاها در شـهرها و شـهرها در    ، شـوند  مـی  ها در روستاها جمـع  خانه، شوند جمع می

 .صـص ، ١ج، ٥رسـند [  شوند و به وحدت مـی  می كشورها و همۀ كشورها در زمين جمع

بودن هـا، واحـد   تـرين آن  ترين تا بزرگ چكاز كو، موجودات عالم ۀهم، بنابراين؛ ]٧٦ـ٧٣

  . دهند خدا را نشان می

اگر نيـاز بـه   ، الهی در ادامۀ بخشِ اعتبارِ برخی اسمای برجان : ابن»شبهه«و » فصل«

 ارائه» فصل«آن توضيح را تحت عنوان ، توضيح بيشتر دربارۀ مطلبی دربارۀ آن اسم باشد

ايمـان و   ، توضيحی دربـارۀ اسـالم  ، »السالم«پس از بيان اعتبار اسم  ،برای مثال؛ دهد می

توضـيحی دربـارۀ   » االمين«برای اسم . ]٢٧٨، ص١ج، ٥دهد [ زكات و روزه می، حج، نماز

، »الشـهيد «بـرای اسـم   . ]٢٩٠، ص١ج، ٥دهـد [  ارائه می ]٧٢/انسان و آيۀ امانت [احزاب

  . ]٨٢ـ٢١. صص، ١ج، ٥[ كند می ات مختلف بيانفصل در موضوع سیبيش از 

» شبهه«همچنين اگر شبهه و مسئلۀ كالمی دربارۀ آن اسم مطرح باشد، آن را ذيل عنوان 

ايـن بـاور كـه    » شـبهه «، تحـت عنـوان   »الفرد«كند؛ برای مثال، ذيل اسم  مطرح و بررسی می

، صـص.  ١، ج٥كنـد [  یناميـده شـد را رد مـ   » الفـرد «خداوند بعد از خلقت ديگـر موجـودات،   

طوركلی در موضوعات كالمیِ مربوط به اسمای الهـی معتقـد اسـت     برجان به ]. ابن١٠٥ـ١٠٤

كه هرچند خداوند، متعاِل مطلق و يگانه است؛ اما با اسمائی كه در قرآن و روايات آمده است، 

كنـد   مـی توان او را توصيف كرد و شناخت. او موضعی بين اهل تنزيه و اهل تشبيه اتخـاذ   می

[16, p. 145]    او در موضوعات مختلف ازجمله رابطۀ صفات الهـی و ذات خـدا و همچنـين .

، ١، ج٥كنـد [  های اشاعره را تأييد می بحث ارادۀ آزاد و جبر، ضمن رد ديدگاه معتزله، ديدگاه

]؛ البتـه در برخـی مـوارد بـا موضـع      ١٥٩و  ١٥٢و  ١٥١، صص٢؛ ج٤٠٢و  ١٠٥و  ٩٧صص

  ].  ١٠٠، ص٢، ج٥در صفات الهی [» بال كيف«كند، ازجمله بحث  اشاعره مخالفت می

او بـرای  . داند حس و عقل می، منابع معرفت را وحی برجان ابناينكه  توجه قابلِنكتۀ 

. دانـد  هـای عقـل مقـدم مـی     او وحی و خبر را بـر يافتـه  . وحی اهميت زيادی قائل است

پـذير اسـت    يق وحی امكانهمچنين معتقد است معرفت نسبت به امور غيبی فقط از طر

رسد بر اين مبناست كه او معموالً در مباحث خـود در   به نظر می. ]٣٩٣ـ٣٩٢. صص، ٣[

. دارد تأكيد فـراوان  قرآن كريمو بر آيات  كند می بحث را با آيات قرآن آغاز، بخش اعتبار

  . گردد میشناسی بر  او دربارۀ مباحث معرفتاو به ديدگاه  تأكيداين 
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 هـای عملـیِ هـر اسـم را بيـان      ها و الزام داللت، در اين بخش برجان ابن: د. تعب٣ـ٦

بلكـه  ؛ فقط يك بررسی نظری و تحليلی نيستاسمای الهی از ديدگاه او بررسی كند.  می

او در ايـن  . گـذارد  يـا بنـدگی مـی   » دعبت«در راستای يك سير معنوی است كه نام آن را 

به شناخت اسمای الهی خت و معرفت كه در شنا كند می مخاطب خود را تشويق، بخش

و ايـاک و  «و در معرفت خود به يقين برسد:  اوليه اكتفا نكند و آثار هر اسم را كشف كند

، ٥» [و تتبع آثاره فی العالم حتی يبلغ درجه اليقين من معرفتـه ... ،  القناعه باوايل العلم

  اسـت كـه:   نـد كسـی   ها نزد خداو ترين انسان كه محبوب كند تأكيد میاو . ]١٥٠، ص١ج

  بيشـتر متخلـق شـده باشـد؛      اسماء و صفات الهیبه معانی ، دهای تعب ) بر اساس شيوه١

و جبـروت) نـزاع و جـدل     ات تعالی و جالل الهی (مثل كبريا) همچنين در معنای صف٢

) بيشـترين محبـت را نسـبت بـه     ٣و  كند ر او را از عبوديت خارج میاين كا ، چوننكند

حـب  «ايشـان حبيـب خداسـت و     ؛ چراكهه باشد و به او اقتدا كندداشت(ص) رسول خدا

بنابراين او در اين بخش ؛ ]٦١ـ٦٠صص، ١ج، ٥» [حبيب الحبيب من ارفع درجات المحبه

دهد كه چگونه به آن اسم الهـی   توضيح می، برای كسانی كه به دنبال قرب الهی هستند

، دانسـتن خـدا   ز توحيد و يگانـه د اسم الواحد عبارت است ا، تعببرای مثال. متخلق شوند

پرستش و  نشدن برای او قائل شريك، رازقيت و ديگر امور، يقين به يگانگی او در خالقيت

كـه   كنـد  تأكيـد مـی  در ادامه تعبد اسم الواحـد   برجان . ابن]٨٢، ص١ج، ٥و بندگی او [

و انجـام  او و برای رضـای ا خاطرِ  بهكه  كند می الواحد است و فقط عملی را قبول خداوند

  . ]٨٢، ص١ج، ٥ريا و عجب عاری باشد [ هرگونهشريكی در آن نباشد و از ، شده باشد

 شـود  مـی د كوتاه و مختصـر  ، بخش تعبشرح اسماء هللا الحسنیالبته در اواخر كتاب 

] و ٢٠٢، ص٢ج، ٥كنـد [  د بيـان نمـی  تعبـ  برای برخی صفات، به بعد] ٢٣٩، ص٢ج، ٥[

شايد اين اختصار . ]٢١٦ـ٢١٣صص، ٢ج، ٥د [و نه تعبفات نه بخش اعتبار دارد برخی ص

 دبه يكديگر بوده و ازنظرِ او تعبشبيه اسمای الهی بوده كه مفهوم بسياری از علت  به اين

لذا از تفصيل پرهيز كرده و بخـش تعبـد را ذكـر نكـرده يـا بـه       ، يكسان بوده استها  آن

  . [p. 148 ,16]اختصار بيان كرده است 

  

  . نتيجه٧

 گـرايش  بـا  را خـود  توضـيحات  و اسـت  عرفـانی اسمای الهی  شرح در برجان ابن درويكر

احصای اسمای الهی،  دربارۀ(ص) اسالم پيامبر حديث به عمل در او. دهد می ارائه عرفانی
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او . هاسـت  آن حضـوری  درک، آخـر  مرحلـۀ  كه است قائل إحصاء اين در مرحله هفت به

اسـمای الهـی   شـدن عـارف بـه     و متخلق را قرب الهیاسمای الهی هدف نهايی شناخت 

 عـارف  ايمـان  بـا  معرفت وقتی كند می تأكيدنيز  و مسمی اسم ۀرابط مسئلۀ در. داند می

  . بيند می متحد عرفانیازلحاظِ  ی رامسم و او اسم، شود عجين

 معـانی  كـه  اسـم  لغـوی  تحليل) الف: دارد مرحله سه اسمای الهی، شرح در او روش

 آواشناسـی  و حروف علم از، بخش اين در اوكند.  می بيان مختلف منابع از را آن مختلف

 و تحقيقـات  كـه  اعتبـار ) ب. بـرد  می بهره اسماء معانی/  معنا تبيين در حروف مخارج و

 بـه  بخـش  ايـن  در او. دهـد  مـی  ارائه قرآن آيات بر مبتنی را اسم آن دربارۀ خود تتأمال

 عملـی  هـای  الزام و ها داللت كه دتعب) ج. پردازد می نيز اسم آن به مربوط كالمی مسائل

 دستورالعملی بخش اينكند.  می بيان را آن دربارۀ خداوند نواهی و اوامر و اسم به مربوط

  . است الهی اسمای به شدن متخلق و الهی قرب مسير طی برای

برجان،  ابن ديدگاه از. است شناسی معرفت مباحث دربارۀ او ديدگاه مبتنی بر او روش

 بـر  لـذا ، اسـت  وحی، غيبی امور از اطالع منبعِ بهترين و است غيبی امور ازالهی اسمای 

 خداونـد  اسم ١٣٢، قرآن آيات اساس بر اوكند.  می تكيه نبوی روايات و كريم قرآن آيات

 معرفـت  را معرفـت  درجـه  بـاالترين  اينكه به توجه با البته. است كرده شرح و انتخاب را

 مقـام  بـه  رسـيدن  رااسـمای الهـی    شناخت مرتبۀ ترينباال، داند می شهودی و حضوری

 جهـان  دراسـمای الهـی    آثـار  در تأمـل  واسـطۀ  بهاسمای الهی  حضوری درک و محبت

 دربـارۀ  عقلـی  و نقلی معرفت كسب از پس، مرتبه اين به رسيدن است معتقد او. داند می

 كالمـیِ  سـائل م بـه  او البتـه . اسـت  پذير امكان خداوند دستورات به عمل واسمای الهی 

  . دارد توجه نيزاسمای الهی  به مربوط

برجـان،   برجان شروحی با رويكرد عرفانی نگاشته شده بود؛ ولی روش ابـن  هرچند قبل از ابن

 توان اين موارد را نام برد: جامعيـت نسـبی   های او می ها و نوآوری روش جديدی است. از ويژگی

)؛ ... عرفـان و  ، اخـالق ، المعلـم كـ  ، علـم حـروف  ، (توجه تخصصـی بـه مباحـث لغـوی    

د؛ ، اعتبار و تعبـ بندی مطالب با عناوين جديد و شرح هر اسم ذيل سه بخش لغت تقسيم

كـردن   كاربردی برای» دبتع«؛ عنوان جديد احصای اسمای الهیتعريف هفت مرحله برای 
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