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 در قرآن    نامبرده شده اسماء الحسني تعريف اجمالي 
هاي مختلف و به صورت قالب متعدد شود،افعال و اسمايي كه در قرآن به خدا نسبت داده ميچنان كه مالحظه شد 

  هاي منفرد و برخي در قالب فعل و گاهي به صورت جمله و اسنادهاي خبري يا اضافي و ... مي باشد.  برخي به صورت اسماست،
براي باال بردن دقت در مطالعه اسماء بيان معاني آنها ضروري است. بنا به نظر مرحوم عالمه در رساله توحيديه تعريف اين 

برند در معناي آنها تفاوتيي  و اينكه اين اسماء را در ساحت قدس باري بكار مي استهمانند تعريف ساير واژگان و لغات اسماء 
هاي شود مربوط به حقيقت وجود در خداوند و محدوديتشود كه واقعا نيز حس مياگر تفاوت معنايي حس مي شودميايجاد ن

  مخلوق است.  
  و معاني كلمات از التحقيق است. 1از نظر مرحوم عالمه طباطبايي در رساله توحيديه قيتلفيتعاريفي كه در ذيل آمده 

 
  آن اجمال كه  است برقرار خاصى ترتيب ميانشان اما هستند، ثبوتى  مفاهيم دربردارنده  اسمائي كه براي خداوند آمده است، اين  : «اكثر63 ص توحيدى، رسائل   1

 : است چنين  آن،  تفضيل و ذشتگ
 در فقط اثباتى جمالت در »احد« لفظ. است »احد« جهت اين واز باشد،مى  بسيط ذاتش  لذا نيست، خارجى يا و وهمى يا و  عقلى اجزاى از مركب اله، اقدس  ذات

  كار  به نيز  خداوند غير  مورد  در  منفى جمالت  در  ولى[ ؛  »أحد  جائني ما « :شودنمى  گفته  و » أََحدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ « كريمه  آيه  مانند  رود،مى  كار به سبحان  مورد خداوند 

  »احدى« ،»واحداً رأيت  ما: «شود گفته اگر اما. تا چند هم و  دوتا هم و شودمى  نفى  يكى هم كه نيامد ؛  من نزد »احدى« » أحداً رأيت ما: «شودمى  گفته و] رودمى

  برخالف ندارد، اباء كثرت، با  اجتماع از كه  است وحدتى لغت، در »احد« كه  گرددمى  روشن جا،اين  از . نفر چند يا نفر دو نه شود،مى  نفى يكى ديدن فقط نديدم  را

 قرار كثرتى آن، دربرابر كه است محضى وحدت »احد« پس باشند؛ مى) نبود به  مشروط( ال شرط به و) مشروط غير(  بشرط ال: مانند آنها بنابراين،. »واحد«

  زيرا  باشد؛ مى  روا سبحان، خداوند مورد در فقط مثبت، كالم در  »احد« لفظ استعمال دليل همين به  و  باشدمى  بسيط ذاتاً رو اين از. تا چند نه و  دوتا ه ن گيرد،نمى 

  توجه  مورد آنها ذات  تكثر شوند، گرفته درنظر  »واحد« عنوان به ديگر موجودات اگر پس. باشدمى مركب  ديگران، هستى و است صرف اش،هستى  بسيط، او ذات

 .شودنمى   فرض كثرت اساساً  سبحان، خداوند  ذات  در  امّا . رودمى  بين از  وحدتشان شوند، گرفته نظر  در  كثرت از جزيى  عنوان  به   واگر بود، نخواهد
 .)شود دقت(  »القوم أحد هو: «مانند رود،مى  كار  به مثبت كالم در شود، اضافه »احد« اگر لذا و

  شان مفاهيم  گرچه -اوست مقدس  ذات همان كه -دارد مصداق يك هايشنام  همه كه جهت آن از و ندارد،  فرزندى و همسر شريك، كه جهت آن  از سبحان خداوند

 . باشدمى  »واحد« است،  گوناگون
 . باشدمى  »حقّ«  است، ثابت شرائط،  همه در و خود براى و  خود به  او، ذات كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »عليم« و »عالم« او، نزد  موجودات ديگر وحضور خودش براى آن بودن  روشن  و ذاتش  حضور جهت از و
 .است  »شهيد« دارد، حضور جادرآن   كه جهت آن  از و. باشدمى  »محيط« دارد، وجود معلوم، ذات  جهات   همه نزد   كه جهت  آن از عليم،  خداوند و
 . است »الغيوب م علّا«  گردد، منسوب نهان، به   اگر و
 . است »والشهاده الغيب عالم« شود،  داده نسبت  هردو  آشكار، و  ننها به   اگر و
 . بود خواهد   »سميع« شود،  مالحظه  هاشنيدنى  با واگر  است، »بصير«  گردد،  مالحظه هاديدنى   با او نسبت   اگر و
 . است »حفيظ« كند،مى  مشاهده برآنچه تحفظش  و  نگهدارى  جهت از و
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 . است »حسيب« آورده، شمار به   را معلومات همه كه جهت  آن از عليم،  خداوند و
 .باشدمى  »خبير « است،  آگاه امور،  تريندقيق   از كه  جهت  آن از و
 .است  »حكيم« معلوماتش،  استحكام  جهت از و
  ،)انجامدمى  و ا به و شده اوآغاز  از  شود، فرض  او  غير  چه  هر و  است، هستى  وصرف  هستى  عين  او  ذات يعنى ( است  ديگران  مبدأ كه جهت  آن از  متعالى، خداوند و

 . باشدمى  »قدير« و »قادر «
 . است »رحمان« كند،مى  وجود افاضه بيگانه،  سوى از الزامى يا اقتضاء بدون كه جهت   آن از قادر  و
 . است »بارى« آفريند،مى  را ديگران  ذات  كه  جهت آن  از او و
 . است »خالق « كند،مى  جمع ذات، واجزاء ذات  خلق  ميان خود، آفرينش با كه  جهت  آن از و
 . باشدمى »رحيم«  است، سعادت همان  كه خاصش رحمت  جهت از و
 . باشدمى  »لطيف« است،  آفريده را  خردى و ريز  ءشى  هر  كه  جهت   آن از رحيم و
 . باشدمى  »رؤوف«  است، ولطيف رحيم كه  جهت  آن از و
 .است  »ودود« دارد،مى دوست گرفته، تعلق آن به رحمتش را  آنچه كه  جهت  آن از و
 . است »كريم« ندارد،  پاداش انتظار رحمتش،  رساندن  در  كه  جهت  نآ از و
 . باشدمى »شكور« و »شاكر« دهد،مى  نيكو  پاداش را ستايشگرش  كه  جهت آن  از كريم، و
 . است »حليم« دهد،نمى  كيفر زود كرده، اوبدى به كه را كسى كه  جهت  آن از و
 .باشدمى  » غفور« ديگر،  اعتبار به و »عفوّ« اعتبارى هب  پوشاند،مى  را  رحمتش  برابر در  موانع كه  جهت  آن از و
 .باشدمى  » التوب قابل« و »توّاب« كند،نمى   طرد و  پذيردمى  او، به بازگشت از پس را  گناهكار كه  جهت  آن از و
 . است »مجيب « دهد،مى  پاسخ را ديگران  درخواست كه  جهت  آن از و
  »قريب «  بودنش، نزديك ازجهت محيط و  است، »محيط«  باشد،مى  آن با همراه او و اوست، براى دارد، كنمم موجود هرچه كه جهت  آن از  آفريننده، تواناى و

 . باشدمى
  »ظاهر« و يابد، پايان بدو  چيز  هر كه است  »آخر« و شود آغاز  او  از چيز هر كه است »اول« نيست، تهى  او از  چيزى  و  دارد احاطه همه  بر او  كه جهت  آن  از و

 . يابد قوام او،  به  شيءئى هر كه است  » باطن«  و گردد،  آشكار او واسطه  به شيءئى   هر كه  است
  در او وقدرت گرداندمى  مستهلك را، قدرتش  متعلق و احاطه تحت موجود و شكندمى  درهم  شود، تصور راكه مقاومتى هرگونه كه  جهت آن از محيط، خالق قادر و

 .اعتبارى به هركدام . باشدمى  »متين« و »قوى« ،»قاهر« ،»غالب«  يابد،نمى   تزلزلى اش،احاطه و وقدرت گردد،نمى   باطل  است، گرفته  تعلق آن به   آنچه
  او به دارد كه وپستى دنائت به توجه با واگر بود، خواهد »كبير « و »عظيم« گردد، منسوب  او به دارد كه حقارتى به باتوجه ءشى  اگر است، چنين كه وموجودى

 .باشدمى  » متعالى« و »اعلى« ، »علىّ« يابد، انتساب
 . باشدمى  » مقتدر«  اوشود، طرف از  واحاطه قدرت  واعمال قدرت،  متعلق ناحيه  از مقاومت توهّم واگر
 . باشدمى  »ذوانتقام«  شود، افزوده برآن نيز كيفردادن اگر و
 . بود  خواهد »مجيد« دارد، را  اوصاف اين  تمام كه كسى و
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 .باشدمى  »تكبرم« شود، منعكس ذاتش  براى  وصفى چنين   اگر و
 . بود  خواهد »ربّ«  شود، مالحظه  رساندمى  كمالش به رحمتش  با را  هرچيزى  كه جهت   آن از  رحمان،  خالق قادر  اگر و
 .باشدمى  » فاطر« آورد،مى  بيرون آن دل  از را  هستى و شكافته را  عدم كه  جهت  آن از  ربّ و
 .باشد مى  » بديع« است، امور  ترينشگف امراو، كه  جهت  آن از و
 . اويند خاص  هاىنام   از هااين  و  باشدمى) است صبح دم سپيده همان  اصباح( »االصباح فالق و والنّوى الحبّ  فالق« او گاهآن
 . باشدمى »مؤمن« است، بخشايمنى  را، وخطرى كمبود هر و عدم هاىتاريكى  از هراس   او، كه  جهت  آن از و
 .است  »سالم« نيست،  رسان آسيب آفريند،مى  آنچه كه  جهت  آن از و
 .باشدمى  »وهّاب« داشت،چشم  بى  است اىهديه  كند،مى  افاضه آنچه كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »رزّاق« آفريند،مى  گردد،مى  بقايشان  استمرار مايه  راكه  آنچه وجودات، آوردن وجود  به از  پس كه  جهت  آن از و
 . است » واسع« ،آوردنمى   وجودبه   او در  را  كمبودى او، بخشش كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »مقيت«  است،  كرده تعيين زمان هايشبخشش  براى كه  جهت  آن از و
 .باشدمى  »حميد«  كند،مى  افاضه كه است رحمتى همان  او، براى   ستايش ترينبزرگ كه  جهت  آن از و
 . باشدى م »جبّار « كند،مى  پر درمخلوقاتش  را  كمبودى هر  و كرده ترميم را اىشكسته   هر كه  جهت  آن از و
 . است  »نصير« دهد،مى  يارى را  مغلوبى  هر كه  جهت  آن از و
  » وكيل« و »مولى« و » ولىّ« اوست، دست به بعثش و زندگى و مرگ  نه و است خويش زيان و سود مالك نه  كه است مخلوقى امور متولّى كه، جهت آن از و

 . جهت  يك از  هركدام باشد،مى
 . باشدمى  »محيى« است،  آفرين حيات كه  جهت  آن از و
 .باشدمى  »مصوّر« است، آفرين نقش كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  » برّ« اوست، از احسانى  ها،اين  همه كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »مبين«  وسپس »نور « اوست،  از است درهستى  چه   هر ظهور كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »ذوالعرش«  و »مُلِك« كند،مى  تدبير را  آنها او و  اوست براى  چيز همه كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  » عزيز« نيست،  ديگران  پيش اوست،  نزد هرچه  ولى باشد،مى  او نزد  است، ديگران  پيش هرچه كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »غنىّ« ندارد، ءشى  هيچ  به  نيازى كه  جهت  آن از و
 . باشدمى  »والفاتحين والحاكمين الفاصلين خير«  و »اكمينالح أحكم« است، روايىفرمان  سرير وصاحب پادشاه پروردگار، تنها  كه  جهت  آن از و

 . باشدمى  »صمد« آورند،مى  روى او  به   خود، درنيازهاى او تدبير تحت  موجودات و است  نياز  بى  او كه جهت   آن واز
 . باشدمى  »اله« شود،مى  عبادت او، به  خلق توجه با  كه جهت آن  از پروردگار و

.  بود خواهد  »قيوميّت«  شود، داده نسبت غير، به  هم با  دو اين واگر دارند، قرار عليم  و قادر  اسم دو تحت  حق، و احد: واحد نام  سه  استثناى به  ها،نام  اين همه

  همه  شامل وم،قيّ حىّ،: دواسم سلطه  بنابراين . باشدمى  »حىّ« است، قدير عليم ذاتاً كه جهت آن  از  سبحان  وخداوند  دارند؛  قرار قيّوم نام تحت دواسم، آن بنابراين،

 . شودمى وحدت، از  غير ثبوتى هاىنام 
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 » 255 آيه  بقره،  « »القَيُّومُ الحَىُّ  هُوَ إِلّا  إِلهَ ال  اللَّهُ: «فرمود سبحان  خداوند

 .شودمى ثبوتى  اسماى همه  شامل  است، كرده  بيان  هم را توحيد كهآن  به   توجه با آيه  اين 
 فعلى، و  ذاتى جمال، و جالل سلبى، و ثبوتى هاىاسم  همه  جامع و. باشدمى  »قدّوس «  اسم كنند،مى هاعدم  و هاقص ن  برنفى داللت كه سلبى اسامى  همه جامع  اما

 » 78 آيه رحمن،  « »وَاإلِكْرامِ الجَاللِ ذِى  رَبِّكَ اسْمُ تَبارَكَ: «است »واإلكرام ذوالجالل « نام
  ديگرى  معنوى روابط دقت، و انديشه با بتوانيد شما بسا چه و آنهاست تنزّل كيفيت و آنها  ميان شچين و ديگر برخى از هانام  از  برخى آوردن دست به نحوه اين 

 .  گردد  ديگرى هاىنام  استنتاج  موجب كه بيابيد آنها ميان كرديم، بيان  آنچه از غير
 : فرمود السالم  عليه صادق  امام  كه كندمى  عمرنقل  بن م ابراهي از خود سند  با كافى در كلينى كه  است  روايتى گذشته هاىبحث  مضامين براى حديث ترينجامع 

  ندارد،  واضالع ابعاد نيست، رنگى به آميخته نگردد، موصوف تشبيه به ندارد، كالبد و تن نشود، ادا لفظ به ندارد، حرفى صداى كه آفريد اسمى تعالى  و تبارك اللَّه« 

  يك هيچ  كه مقارن جزء چهار داراى قرارداد، تمام  كلمه يك را آن خداى پرده؛ بى  است نهان نيابد، ت دس او، به كنندهتوهّم حس گشته، دور او، از  واطراف حدود

  و  است  گنجينه در كه است اسمى همان آن و داشت، نهان  را آن اسم يك  و ساخت، هويدا داشتند، نياز آن به  خلق كه را  آن اسم سه  سپس نيست؛  ديگرى  از  پيش

  ركن  چهار اسماء، اين  از  اسمى  هر  براى سبحان خداى و است،  سبحان  و تبارك اللَّه،: از عبارت آن  و  شده پوشيءده  گشته، اهرظ و آشكار  كه  اسمى  سه آن  با

  ،قدّوس  ملك، رحيم، رحمان،: عبارتنداز آنها  كه آفريد هستند آنها  به  منسوب فعل كه  اسم  سى  ركنى، هر  دربرابر سپس شود؛ مى  ركن دوازده جمعاً كه  فرمود  مسخّر

  منشى، مهيمن، مؤمن، سالم، قادر، مقتدر، عظيم، علىّ، متكبّر، جبّار، عزيز، حكيم، بصير، سميع، خبير، عليم، وخواب، چرت بى وقيوم، حىّ مصوّر،  بارى، خالق،

  سه،  وآن باشند،مى اسم سه اين  فروع شود،  كامل اسم  وشصت سيصد نيكوتا  اسماى با اسماء اين . وارث و باعث  ميراننده، كننده،زنده  رازق، كريم، جليل، رفيع، بديع،

 : كه خداوند  كالم  معناى است  واين است؛  شده  پنهان گانه،سه   اسماء اين سبب به   است، درگنجينه  كه اىپوشيءده  اسم يك، وآن  اركانند،
 .  »اوست آن از هانام  بهترين  بخوانيد را  كدام هر را، رحمان  يا  بخوانيد  را  اللَّه بگو
 :است  ذيل  مطالب بيانگر  اختصارش، همه  با كه است  تابناكى احاديث از روايت  اين
 بطون؛   و ظهور صورت به ديگر  بعض  به  آنها  از  بعضى  حقيقت وابستگى و اسماء  حقيقت چگونگى . 1
 كلى؛  هاىنام هاىنسبت   واسطه به  جزيى  هاىنام  تعدّد و آنها  تعدّد  نحوه. 2
 باشد؛ مى  آنها به  وجودى وابستگى  و ىذات نياز همان كه  آنها  به خلق نياز نحوه. 3
 .باشد  وادبى لغوى اعتبار يك صرفاً  كه نيست  وچنين باشدمى  حقيقى امر  يك نزول، و  ترتيب اين كهاين . 4
  محو واثرى، وذات  نشان  و هرنام  جادرآن  كه  باشدمى  ذاتى اطالق مقام  از  تنزّل  و تعيّن  نخستين ...».  آفريد اسمى  خداوند : «فرمود كهاين  از  السالم عليه امام مراد  و

  عليه  امام كه آن شهادت به شد، بيان كه است همان آن، از مراد  و ايم،يافته  را اسماء درمرحله، »آفريدن« واژه اطالق درآن كه است موردى تنها اين  و گردد؛ مى

 .است آورده شمار به   فرعى هاىنام  جزء   را » خالق« اسم حديث، ذيل  در السالم
  تبارك  اللَّه،: گانهسه  هاىنام  واسطه  به  كه  است  مقام آن  زيرا باشد؛ مى  احديّت  مقام همان است،  گنجينه  در  كه اىپوشيءده  اسم از مراد كه  گردد مى  روشن جا اين  از

 هويّت،( گانهسه  جهات  اين به شانافعال و صفات ذات، تحقق در خلق كهآن  دليل  به است، گرفته  قرار حجاب در باشند،مى  جالل و جمال هويّت، همان كه سبحان و

 .ماندنمى   باقى  آثارشان و  ذوات از  چيزى   گردد، مالحظه احديت بامقام ارتباط در  خلق  اگر  ولى نيازمندند؛ ) سلبى صفات  و ثبوتى صفات 
 :فرمود و كرد  ياد گانه  سه  هاىنام  اين  با -سبحانه -او  از نيز  كالمش  درآغاز  السالم  عليه امام
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  هر حقيقت يا مفهوم بسيط  ذاتي كه فاقد جزء است.  فاقد تركيب  و جزء  احد
  هر حقيقت منفرد  ذاتي كه تك است.  تك بودن در ذات يا صفت  وحد
  هر حقيقت جاري ثابت  ذاتي كه تغير در او راه ندارد  واقع بودن و ثابت  حقّ

  عالم و عليم
عالم 
  الغيوب 

عالم الغيب 
  و الشهاده

احاطه به همه موجودات و 
ي موجودت حاضر بودن همه

  در نزد او

ذاتي كه احاطه علمي به همه موجودات 
  دارد. و همه موجودات نزد او حاضر است

مي بر هر كسي كه احاطه عل
موجودات دارد و موجودات در 

  نزد او حاضر است.

  عالمي كه بر همه موجودات سيطره دارد  ي همه جانبهسيطره و احاطه  محيط
هر حقيقتي كه سيطره و احاطه 

 دارد

  عالمي كه موجودات نزد او حاضرند  حاضر بودن معلوم نزد عالم  شهيد
هر جا كه مفهومي از حضور 

  مطرح باشد

  هااك و فهم صوتادر  سميع 
هاي مخفي و آشكار، مادي و عالم به صوت

  معنوي
  شنودهر كسي كه صوتي را مي

  بصير 
ها ظاهر و ادراك و فهم ديدني

  مخفي، مادي و معنوي
هاي مخفي و آشكار، مادي و عالم به ديدني

  معنوي
  بيند.هر كسي كه چيزي را مي

  حكيم
مستحكم و خلل ناپذير كه 

  در آن نيستاضطراب و ترديد 
عالمي كه افعالش مستحكم و خالل ناپذير 
  است و ترديد و اضطراب در آن راه ندارد.

هر چيز خلل ناپذيري كه 
اضطراب و ترديد در آن راه 

  .ندارد

  عالمي كه آگاه به جزئيات است  آگاهي به جزئيات  خبير 
هر كسي كه به جزئيات و ريزه  

  هايي آگاه استكاري
هر كسي كه داراي قدرت و تواند ذاتي كه داراي نيرو و توان است و مي  ي در اختيار نيروقادر  و 

 
  اسم، يك كه نمود تفسير صورت اين به  را »الحُسْنى  األَسْماءُ فَلَهُ ماتَدْعُوا أَيّاً الرَّْحمنَ  ادْعُوا أَوِ اللَّهَ ادْعُوا قُلِ: «شريفه آيه  سپس و...».  تعالى و تبارك اللَّه« 

  همان ...»  الحُسْنى  األَسْماءُ  فَلَهُ« آيه  در  ضمير، مرجع  كه ددهمى  نشان  اين  و باشند؛ مى  حجابند  كه  اسم سه  اين بر متفرع  اسما، ديگر و است  گانه سه  اسماء  درحجاب 

  تنها  و است  توجه  نوعى  خواندن، و  دعا زيرا گردد؛ برمى  است، يافته را احدى تعيّن اين كه  جهت  آن از -سبحانه -او به ضمير  يعنى  است، گنجينه در  پوشيءده نام

  رواست، شود خوانده هركدام،  به  و اوست آن  از  نيكو هاىنام تمام  كه  نمود  بيان  سبحان خداوند و باشد؛  تهداش وضوح و تعين نوعى  كه  نمود  توجه  توانمى  چيزى  به 

  آن به قائم هانام  واين شود؛ مى  نامگذارى هانام  اين به كه جهت آن از است ذات شودمى  خوانده كهوآن خواند اورا توانمى دارند، تعيّن نوعى كه هايىنام  باهمه پس

  اطالق عين كه ماندمى  باقى تعيّن يك نتيجه،  در است، شده فرض دعا ناحيه در تعيّنات  تمام طرفى، واز  تعيّن؛  يك با مگر ندارد نسبتى چيز هيچ با  ذات وآن ،ذاتند

  دقت( گسترانندمى اقامت  رحل جادرآن  شوند ومى  منتهى  آن به اسماء، مراتب از گذشتن از اوپس كوى رهروان كه است احديت  مقام  همان واين است تعيّنى بى و

 : خوانيممى  دعاها از دربعضى). شود
   .شد بيان كه  دارد مطلبى به  اشاره اين و » القيوم الحَيّ المخزونِ المكنون  باسمك« 
  » .الهادى واللَّه كنيد؛  استفاده شريف حديث  اين  از را  ديگرى نكات توانيدمى مذكور، درمطالب انديشه  با
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  اختيار است  آن را به اختيار استفاده كند.  قدير 

  رحمن 
افاضه ي وجود و خير بدون 

  استحقاقدر نظر گرفتن 
در نظر داشتن بدون  ،قادر افاضه كننده خير

  استحقاق
هر قادري كه خيري را بدون 

  نند.استحقاق افاضه ك

  خالق

بوجود آوردن و پديدار كردن 
چيزي و ايجاد ظرفيت بر 

  اساس حكمت

كند و به آن قادري كه اشياء را پديدار مي
  دهد.ها ظرفيت مي

هر كسي كه چيزي را پديدار 
  كند.مي

  خالقي كه خلقش را ظاهر نموده است  خلقي كه به ظهور در آمده  باري 
هر كسي كه خلقش را ظاهر 

  كند.

  مرحي
افاضه و جود و خير متناسب با 

  اقتضاء گيرنده
  قادرِ افاضه كننده خير متناسب با گيرنده

هر كسي كه متناسب با گيرنده، 
  كند.افاضه خير مي

  لطيف
دقت همراه با نرمي و دوري از  

  خشونت
 ظرافترحماني كه در نهايت دقت و 

  كند.افاضه مي
هر كسي كه با نرمي و دقت 

  كند.عمل مي

  فروؤ
لطف و رحمتي كه موجب الم 

  شودو كراهت نمي
لطيفي كه لطفش با  الم و كراهت همراه 

  نيست
هر كس لطفش با الم و كراهت 

  همراه نيست

  ودود
اظهار رحمت و دوست 
  داشتني متناسب با ذات

رحماني كه متناسب با ذات خود به ديگران 
  كند.رو مي

  دوست داشتن بر اساس حق

  كريم 
واري در ذات برتري و بزرگ

  چيزي
رحماني كه بدون نياز و درخواست و در  

  كندعين عزت و تفوق، افاضه مي
هر حقيقت داراي عزت و تفوق 
  و افاضه كننده خير بدون توقع

 - شاكر
  شكور 

قدرداني و تجليل از نعمت را  
  ظاهر نمودن

رحماني كه نعمت خود را به زيبايي در 
محل خود جاري و با غرض مشخصي قرار 

  دهد.يم

مطابق با غرضي كه قرار داده 
  شده نعمتي را استفاده كردن

  حليم
ظهور طمانينه و سكون و خالي 
 بودن از حاالت ناشي از هيجان

رحماني كه بواسطه عدم شكر تحت تاثير 
  نمايد.قرار نگرفته، نعمت خود را دريغ نمي

هر كاري كه از روي خرد و 
ي ناشي از Ĥنهاعلم و بدون هيج

  صورت گيرد.حاالت 

  عفوّ
صرف نظر كردن از چيزي و  

  ناديده گرفتن آن
كريمي كه از خطاها، لغزش ها و موانع 

  كند.فيض، چشم پوشي مي
كسي كه از روي بزرگواري از 

  گذرد.خطايي در مي

  هااز بين بردن اثر بدي  غفور
ها و موانع فيض را از كريمي كه آثار بدي

بردبين مي  

ي آثار هكسي كه از بين برند
  بدي و موانع خير باشد

توّاب و 
  قابل التوب

توجه و رجوع به جهت نقص،  
  براي برطرف كردن آن

كريمي كه در جهت رفع نقص و عيب 
  پذيراي موجود ناقص است.

توجه براي برطرف كردن هر 
  گونه نقصي

  مجيب 
 

 

نفوذ،  تاثير و سوراخ كردن 
چيزي است و اگر خواسته يا 

كريمي كه در برابر خواست ديگران را 
پاسخ مي دهد و قدرت سيطره و نفوذ در 

هر كسي كه قدرت پاسخگويي 
به در خواستي را داشته باشد و 
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ا در معرض باشد آن ر سؤال

  تاثير و نفوذ قرار دادن است.
  آن را پاسخ دهد.  آن را دارد.

  محيط
چيره بودن همراه با رعايت و 

  مراقبت و حفظ
يره است و قادري كه بر مخلوقات چ
  هاست.مراقب و حافظ آن

هر كسي كه بر چيزي چيره و 
  مسلط و مراقب است.

  اي بدون حد و حجاباحاطه  قريب 
محيطي كه احاطه او بدون حد و بدون 

  حجاب است.
هر كسي كه به چيزي به 

  اي احاطه يابد.كمترين واسطه

  م استقادري كه بر همه چيز مقدّ  تقدّم و پيشي داشتن بر چيزي  اوّل
هر كسي كه بر چيزي مقدّم و 

  پيشي گيرنده است.

  قادري كه نهايت و غايت هر چيزي است.  نهايت و غايت چيزي  آخر
اي كه غايت و نهايت هر نتيجه

  چيزي باشد.

  آشكار بودن و مخفي نبودن   ظاهر
قادري كه مخفي نيست و به وسيله او بقيه  

  شوند.نيز آشكار مي
  هر آشكار بودني است.

  باطن
قوام هر چيزي كه در حجاب 

  ماندظاهر مخفي مي
  قادري كه منجر به قوام هر چيزي است.

هر عاملي كه منجر به قوام هر 
  چيزي است.

  حفيظ
  الحافظ

دقت و احاطه اي كه در 
حراست چيزي بكار مي رود و  

تواند از هالكت آن مي
به عبارت جلوگيري مي كند. 

مراقبت كردن و ضبط ديگر 
  ست.ا  كردن 

قادري كه بر عوامل هالكت مخلوق سيطره 
كه با ضبط از  به عبارت ديگر قادريدارد. 

  كند.نقص جلوگيري مي

هر مراقبتي براي نگهداراي 
  چيزي است.

  حسيب
ه به قصد  اشراف و اطالعي ك

  رسيدگي باشد.
  حافظي كه براي نگهداري  رسيدگي نمايد.

هر كسي كه به بر چيزي 
آن را كند تا نگهباني مي

  نگهداري كند.

  برتري توام با قدرت  غالب
محيطي كه به خاطر قدرتي كه دارد در 

  تفوق و برتري است.
هر برتري كه با قدرت همراه 

  باشد.

  كند.غالبي كه قدرت خود را اعمال مي  اعمال غلبه در مقام عمل  قاهر
هر كسي كه قدرت هالك 

كردن و نابودن كردن هر چيز 
  داشته باشد.اش را تحت سيطره

  قوي 
نيرويي كه بواسطه آن فعلي 

  يابد.تحقق مي
غالبي كه توانايي او دائمي است و كسي 

  توان  ابطال آن را ندارد.
هر غالبي كه ياراي مقابله با او 

  نيست

  حكمي كه ثبوت دارد  متين 
غالبي كه قدرت و احاطه او تزلزل 

  ..يابدنمي
هر كسي كه قدرتش اليزال و 

  دائمي است.
هر كسي كه به نسبت ديگران درت ها در پيشگاه او ه ق غالبي كه همبرتري در قوت و بزرگي و در    عظيم
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مقابل آن حقير و ناچيز بودن 

  است.
  در بزرگي ِقدرت قرار دارد.  ناچيز و حقيرند. 

  كبير 

برتري در قوت و بزرگي و در  
مقابل آن كوچك و خرد بودن 

  است.

خرد و  غالبي كه همه چيز در مقابلش
  كوچكند.

يگران هر كسي كه به نسبت د
  در بزرگي ِقدرت قرار دارد.

اعلي   –علو 
  متعال  –

رفعت ذاتي و بلندمرتبگي و در  
مقابل آن پائين بودن و نداشتن 

  شان و رتبه است.

غالبي كه همه چيز در مقابلش پست و 
  بدون شان و اعتبارتند.

هر كسي كه به نسبت ديگران 
  قرار دارد. ايي باالدر رتبه 

  مقتدر 
نيروي در اختياري كه بر 

  ديگران چيره است.
  رود.غالبي كه توهم مقابله با او نمي

كسي كه قدرت خود را به 
كند كه توهم اي اعمال ميگونه

  رود. مقابله با او نيز نمي

  ذو انتقام
اي كه همراه با مجازات مواخذه

  است.
مقتدري كه مواخذه او همراه با مجازات 

  ست.ا 
- كسي كه اعمال مجازات مي

  كند.

  عظمتي در وسعت و بلندي  مجيد
غالبي كه در وسعت و بلند مرتبي و شكوه 

  است.
  هر چيز يا كس باشكوهي

  اظهار عظمت و  بزرگي  متكبّر 
كبيري كه بزرگي و عظمت خود را اظهار 

  كند.مي
  هر كسي كه اظهار بزرگي بكند. 

  ربّ 
سوق دادن چيزي به سمت 

  و رفع نقص از آنكمال 

رحماني كه به سمت كمال سوق داده، براي 
كند. رحماني كه مالك رفع نقص تدبير مي

  تدبير است.

هركسي كه تدبيري را به جهت 
سوق دادن امور به سمت كمال 

  به عهده دارد.

  فاطر
وجود آوردن تحولي كه ه ب

 حالت قبل خود را نقض نمايد.

جاد ربي كه بعد از خلق اول منجر به اي
تحوالتي شده و مخلوق را به صحنه هستي 

  سازد.مي وارد

هركس لباس هستي به چيزي 
  بپوشاند.

  بديع
اي كه ايجاد چيزي به گونه

  سابقه نداشته باشد.
اي نيست ربي كه خلق او مسبوق به سابقه
  شود.از اينرو موجب شگفتي مي

هر كس كار جديد بدون سابقه 
  قبلي خلق كند.

  حيّ

كت و مرگ است و مقابل هال
از علم و قدرت خدا ناشي 

  شود.مي

ذاتي كه داراي علم و قدرت دائمي و بدون 
  انقطاع است.  

هر موجودي كه داراي تحرك 
  و تحسس است.

  حيات هر حقيقت افاضه كننده  كندربي كه حيات افاضه مي  ي حياتافاضه كننده  محيي 

  مؤمن 
آرامش  و دوري از خوف و 

  اضطراب
افاضه كننده ايمني از وحشت و  ربي كه 

  اضطراب است.
هر كسي كه برطرف كننده 
  وحشت و اضطراب است.

  سالم 
موافقت بين ظاهر و باطن و 
خالي بودن از ناهماهنگي، 

اش از هر گونه نقص ربّي كه خود و افاضه
  و ضعف و ناهماهنگي مبراست.

هر كسي كه به دور از نقص و  
  آسيب و ضعف باشد.
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  ضعف و نقص

  وهّاب
بخشيدن بدون توقع پاسخ و 

  عوض
  كند.پاسخ، عطا مي ربي كه بي توقعِ

هر عطايي كه در آن توقع 
  عوض نباشد

  – رزّاق
  رازق 

 آنچه موجب ادامه حيات است.
ربي كه،  آنچه الزمه ادامه حيات است را 

  كند.عطا مي
سي كه منجر به استمرار هر ك

  شود.حياتي مي

  واسع
حاطه به گسترش و بسط در ا 

  چيزي
ربي كه احاطه و رحمت خود را به سمت 

  نمايد.كمال گسترده مي
هر كسي كه به سمت كمال 

  گسترشي ايجاد كند.

  مقيت
عطا كننده ي قوت و طعام و 

  خوراك
  رازقي كه عطا كننده قوت و  طعام است.

هر كسي كه براي استمرار 
حيات خوراك و قوت تدارك 

  بيند.مي

  حميد
ي كه از روي ستايش زيباي

  اختيار پديدار شده باشد.
  كسي  كه سزاوار ستايش باشد  ربي كه سزاوار ستايش و ثنا است

  جبّار

ظمت و نفوذ   ظاهر شدن ع
اي كه قدرت و تسلط به گونه

نقصي جبران و  امري اصالح 
  شود.

ربي كه با عظمت و نفوذ  قدرت و تسلط 
 نمايد.خود نقص ها را جبران و برطرف مي

تواند نقصي را ي كه ميهر كس
  برطرف و جبران نمايد.

  نمايد.ربي كه هر مغلوبي را ياري مي  ياري و كمك در برابر ديگران  نصير 
ديگران را  ،هر كسي كه به حق

  ياري رساند.

 –وليّ 
  مولي

قرار گرفتن چيزي وراي چيزي 
  اي بين آن دوهمراه با رابطه

ربي كه مخلوقات را به حال خود رها 
ها و در ارتباط مستمر پيگير امور آن  هنكرد

  با آنها و تدبير كننده امورشان است

هر كسي كه به سرپرستي كسي 
  ورزد.مبادرت مي

  وكيل
اعتماد به ديگري و واگذاري 

  ويامر به 
ربي كه مورد اعتماد واقع مي شود و امر 

  گيرد.مخلوق را به عهده مي
هر كسي كه بر اساس اعتماد به 

  شود.ه او واگذار مياو اموري ب

  مصوّر

به سمتي گرداندن و سوق دادن 
و چيزي را داراي خصوصيات 

  متمايز نمودن

ربي كه موجود را داراي خصوصيات 
به سمت آن و موجود را  متمايزي نموده

  دهد.سوق مي

اي شكل هر كسي كه به پديده
  دهد.ايزي ميتماص مخ

  عمل نيك در برابر ديگران  برّ 
كننده و لطف كننده و در ربي احسان 

  گذرنده از اشتباهات و گناهان
هر كسي كه به ديگران لطف و 

  كند.مهرباني مي

  آشكار و آشكار كننده  نور 
ربي كه هر آنچه هست به واسطه او ظاهر 

  و آشكار است.
  شود. هر گاه حقيقت آشكار

  مبين 
روشن ساختن چيزي كه مبهم 

  است.
م و اجمال ربي كه حقايق را از پرده ابها

  سازد.خارج مي
هر گاه حقيقتي واضح شده از 

  ابهام خارج شود.
ي براي يهر كسي كه قلمروربي كه بر همه چيز احاطه دارد و تدبير   داراي احاطه و تدبير -ذوالعرش
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  تدبير كردن دارد.  همه به دست اوست  مَلِك

  برتري و تسلط بر غير خود  عزيز 
اي غير ربي كه همه چيز براي اوست و بر

او چيزي نيست و از اين رو بر هر چيز 
  تسلط و غلبه دارد.

  هر گاه غلبه و تسلطي باشد.

  ربي كه نياز در او راه ندارد  عدم نياز و فقر  غني 
هر گاه كسي نسبت به چيزي 

  نياز نداشته باشد.
احكم 

الحاكمين  
خير  –

 الفاصلين و
 خير 

  الحاكمين 

تعيين كننده امر و نهي و  
اساس حق (حكم)  تكليف بر

كه پس آن امور از هم متمايز 
  شود (فصل)مي

مَلِكي كه بايد و نبايدها و تعيين حدود از 
  جانب او و بر اساس حق است.

هر گاه بايد و نبايدي بر اساس 
حق جاري و حدود مشخص 

  شود.

  صمد
ي بي نياز مورد قصدِ بلندمرتبه

  هر نيازمند
دي ربي بي نياز كه مورد قصد هر نيازمن

  است.
نياز و مقصود هر گاه كسي بي

  ديگران باشد.

  ياري و پشتيباني  مستعان 
و حاجت  سؤالربي كه ياري او مورد 
  است

اش خواسته هر كس كه ياري
  شود.

  اله
توجه و پرستش و عبوديت 

  همراه با تحير
  هر گاه كسي پرستيده شود.  شود.ربي كه با تحير پرستش و عبادت مي

  حفيّ
جاب و داشتن نداشتن ح

  خلوص و صفا

ربي كه بي حجاب با بندگان مرتبط است و 
در اين ارتباط خلوص و ترك تعلق و صفا 

  حاكم است..

هر گاه در روابطي صفا و 
خلوص و يك رنگي حاكم 

  باشد.
خير 

  الماكرين 
تدبير و تقدير براي ضرر 

  رساندن به غير
تاديب بندگان  ربي كه ضرر و زيان ابزار

  متخلف اوست.
هر گاه براي كسي ضرري تدبير 

  شود.

خير 
 –الفاتحين 
  فتّاح

ها  و  برطرف باز كردن قفل
ها و كردن سدها و حجاب
  گشايش امور

كند و موانع را ربي كه گشايش ايجاد مي
  نمايد.برطرف مي

هر گاه در هر كاري گشايشي 
  ايجاد شود.

خير 
  الوارثين 

انتقال چيزي پس از انقضاي 
  ي يا چيزياجل آن به كس

به او  ربي كه ازلي و ابدي است و همه چيز
  گردد.بر مي

هر گاه چيزي به كسي انتقال 
  يابد.مي

  نهايت است.ربي كه فيض وجود او تا بي  امتداد موجود  ذوالطّول
هر گاه امتدادي از هر جهت 

  واقع شود.
ذوالفضل 

  العظيم 
  عطاي بيشتر از حد مقرر

يض خود را رحماني كه بيش از حد مقرر ف 
  گستراند.مي

هر خوبي و خيري كه بيش از 
  حد مقرر باشد.

ذو الجالل  
  و االكرام

عظمت و بزرگي و شكوه 
معنوي در ذات بدون در نظر 

  ذاتي كه عظيم و با شكوه است.
هر شكوه و بزرگي ذاتي كه 

  شود.واقع مي
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  گرفتن ديگران

  رقيب 
حراست به قصد تحقيق يا 

  اشراف
ات خود نظارت و ربي كه بر مخلوق 

  مواظبت دارد.
هر كس كه محافظ و مراقب 

  است.
شديد 
  المحال 

در تنگناي نعمت و وسعت 
  قرار گرفتن

مقتدري كه از مجازات او در تنگنا قرار 
  گرفتن نعمت و وسعت است.

هر جا كه فرد به خاطر كفران 
  ضيق قرار گيرد. دچار تنگي و

فالق 
 –اإلصباح 

فالق الحبّ 
  و النوي

يزي به سمت كمال كه دو تما
آن در نظر   -قبل و بعد- طرف 

  گرفته شود.

ربِ شكافنده ظلمت و شكافنده دانه و 
  هسته.

-هر جا كه تمايزي صورت مي
  پذيرد.

  قيّوم
قائم به ذات بودن و قائم بودن 

  اشياء به آن
  اي قائم به اوستذاتي كه هر شي

هر حقيقت پاينده و قائم به 
  ذات

  قائم بالقسط
اندن حقي به محل و  رس

  موقعيت خود
    

  هر حقيقت منزه از نقص  ذاتي كه ازنقص منزه است  تنزه از نقص  قدّوس

  ي اشياء مسلط استربي كه بر همه  تسلط بر اشياء  ملك
هر حقيقتي كه بر اشياء تسلط 

  دارد

  مهيمن 
ي شاهد و ناظر بودن به همه

  اشياء
  قيومي كه شاهد و ناظر بر اشياء است

سي كه شاهد و ناظر است هر ك
  و  قوام اموري به دست اوست.

  فاعل
فعّال ما  

  يريد 
  كندربي كه هر اثري را او ايجاد مي  ي هر اثرايجاد كننده

هر جا كه اثري مشاهده 
  شود.مي

  شفيع

رساندن چيزي يا قوه اي به 
ديگري براي رسيدن به غرض 

  مطلوب

ربي كه براي رساندن مخلوق به كمال او را 
  كند.ساعدت و كمك ميم

هر گونه كمك به ديگري براي 
  رفع نياز او.

  بر طرف كننده بيچارگي  كاشف الضّر
ربي كه بيچارگي بنده را جبران و برطرف 

  كند.مي
  هر برطرف كردن غم و اندوهي

  
ز زاويه ديگر داراي تعاريف فوق است و البته ممكن است با تكميل تعاريف و يا ا اساسآنچه در نمودار زير آمده است بر 

  هاي ديگري شود.بنديشاخه 
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