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Abstract
As Mersad al-Ebad is a mystical book, its most important subject is theology, and the names of
God are mentioned in it frequently and in different forms. There has been a lot of research on the
names of God, but there is no linguistic or rhetorical research on the names of God in Mersad alEbad. In this descriptive-analytical study, the names of God in the Persian expression of Mersad
al-Ebad are examined to determine the most widely used ones, the properties of their uses, and
their semantic application. The investigation of God's names in Mersad al-Ebad showed that their
most important property is the infrequent metaphorical names and the frequent metonymical
(Majazi) ones are made particularly by derivation and pun (Jenase Eshteqaq); the most frequent
cause of using God's metonymical names is the mighty of God's high position as the creator and
heavenly God. From a semantic point of view, the results showed that every holy name has a
specific meaning and application and some of them possess aesthetic use in Mersad al-Ebad. In
addition, some of the names of God in Mersad al-Ebad are Asmae Jamali (Aesthetic Names) and
Asmae Jalali (Glory Names).
Introduction
Much attention has been paid to the names of God in theoretical mysticism. In addition to mystics,
philosophers and theologians have paid much attention to the discussion of the names of God
(divine names) and have written many works about it. The main reason for mystic's attention to the
discussion of divine names is the great emphasis of religious teachings on the names of God since
based on their point of view‚ the knowledge of God is the ultimate aim of mysticism and progress‚
and the knowledge of Almighty God is achieved by knowing the divine names. Najmoddin Razi,
known as Najme Daye is one of the famous mystics in the seventh century AH. His most important
work is Mersad al-Ebad men al-Mabdae El al-Ma'ad whose subject is about religious behavior,
reaching the certainty, training of the human soul, and cognition of divine attributes. In its Persian
expressions‚ the names of God are used for artistic‚ rhetorical, and precise semantic purposes‚
which are studied in this study. The following research questions were posed:
1) What are the features of linguistic and rhetorical uses of God's names in the Persian
expressions of Mersad al-Ebad?; 2) What special semantic functions do the names of God have in
the Persian expressions of Mersad al-Ebad?
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Materials and Methods
This study was carried out using a descriptive-analytical method. First, the text of Mersad al-Ebad
was read and the names of God from Persian expressions of this book were extracted to investigate
what names for "God" were used. In addition to examining Mersad al-Ebad‚ the researchers of the
current study have compared the use of God’s names in this book and the following two books:
Resale-ye Qoshayriyye and Kashf al-Mahjub.
Discussion of Results and Conclusions
The most frequent names of God in the Persian expressions of Mersad al-Ebad and their number of
applications are Haq (350)‚ Khoda and Khodavand (134)‚ Hazrat (56)‚ (Hazrat) Ezzat (55)‚
(Hazrat) Oluhiyyat (27)‚ Hazrate Jallat (17)‚ Ahadiyyat (17)‚ and (Hazrat) Robubiyyat (11). Each
of the names of God has a specific semantic and rhetoric use. One of the effective factors in using
the names of God is who uses the divine names and with what social and cultural status. The results
show: 1) the frequent uses of the names of God, which are made through the metonymy (Majaz),
especially, for the sake of derivation with the aim of glorifying the dignity of God; 2) the frequent
use of many agentive names for God, the implication of which means that attributes are used for
God; 3) the rareness of the use of metaphorical names for God, and 4) the omission of the name of
God in some genitive expressions because the name of God has been quite obvious. The semantic
use of the names God in Mersad al-Ebad showed that "Haq" has been used in the mystical texts but
"Khoda" is less mentioned in expressions with pure mystical content. It is used in cases where God
is the "creator". Also‚ in many cases the attributes have been used instead of the name of God
because the direct reference to the name of the great God is in conflict with the rites of servitude. In
Mersad al-Ebad, "Hazrat-e Ezzat" is one of the aesthetic names and "Hazrate Jallat" is one of the
glory names.
Keywords: Haq, Khoda (God), Mersad al-Ebad, the Names of God, Divine Names, Najme Razi
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کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارتهای فارسی مرصادالعباد


زهره احمدیپور اناری؛  فاطمه جعفری کمانگر

چکیده
ديده
نامهای متعالی خدادرآنفراوان  
ازاينرو موضوع محوری آنخداجويی است و  
مرصادالعباد کتابیعرفانیاست؛  
نامهای خدا در
پژوهشهای فراوانی انجام شده؛ اما تاکنون تحقيقی زبانی و بالغی دربارة  

میشود .دربارة اسماءاهلل 


نامهای خدادر
بهروشتوصيفی ـتحليلیانجام شده است  ،
مرصادالعباد صورتنگرفته است؛ بنابراين دراينمقالهکه 
عبارتهای فارسی

نامها و کارکرد معنايی آنها در 
میشود تا پرکاربردترين آنها ،شيوة کاربرد اين  
مرصادالعباد بررسی  
میرود و
نجمرازی به شمار  
گاههای هنر واژهگزينی  
جلوه 
مهمترين  
نامهای الهی از  
مرصادالعباد مشخص شود .گزينش  
نامهای
کهمهمترينويژگی کاربرد 

میدهد 
ایرامیطلبد.بررسیاسمایالهی درمرصادالعباد نشان  


توجهويژه
اينرو 
از 
بهويژه با عالقةاشتقاق
نامهايی استکهازطريقمجاز ،
نامهای استعاریوفراوانیکاربرد 
خدادر مرصادالعباد،نادربودن 
نامهای مجازی خدای متعال ،تفخيم و بزرگداشت مقام معبود آسمانی
مهمترين داليل کاربرد بسيار  
شدهاند .از  
ساخته  
هایمقدس،درجايگاهخاصمعنايیبه کار

میدهد که هريکازاين 
نام
نامهای خدا نشان  
است.بررسیکاربردمعنايی 
خدادرعبارتهایفارسیمرصادالعباد،حکماسمایجمالیوجاللیخدارادارد .

نامهای
میرودوکاربردبرخی 

واژههای کلیدی 



نجمرازی
نامهایخدا؛ 
اسمایالهی؛خدا؛مرصادالعباد؛ 
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1ـ مقدمه
افزونبر عارفان ،عالمان و فيلسوفان و متکلمان نيز به بحث
اسمای الهی از مباحث مهم در عرفان نظری است .
شتهاند.علتاصلی توجه عارفانبهبحثاسمایالهی،
اسمای الهی توجهبسيارداشته وآثارزيادیدربارةآننگا 
آموزههای دينی بر اسمای حسنای الهی است؛ زيرا از ديدگاه عارفان ،شناخت خدا «هدف نهايی
تأکيد فراوان  
نمیآيد مگر با شناخت اسمای الهی» (ميری:1398 ،
عرفان و سيروسلوک است و شناخت خداوند متعال حاصل  

میرسند و «باالترين حد شناخت اسمای الهی را رسيدن به
 .)144عارفان با شناخت اسمای الهی به معرفت خدا  
میدانند(نظرپور .)173:1398،
معرفتوشهودعرفانی» 
مهمترين اثراو
نجمالدينرازیمعروفبه«دايه»ومتخلصبه«نجم»ازمشاهيرمتصوفةقرنهفتماست .

مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد است  کهموضوعآنبيانسلوکدينووصولبهعالميقينوتربيتنفس
انسانیومعرفتصفاتربانیاست(صفا،1368،ج،3بخش.)1194:2مرصادالعباداولينکتابصوفيهاستکهنثر
فنیدرحدیمعتدلدرآنديدهمیشود؛بهعبارتديگر،نثراينکتابنوعینثرموزونمعتدلبيننثرخواجه
بهشمارمیرود(شميسا«.)154:1397،تأثير

اينروبيننثرمرسلوفنی
عبداهللوقاضیحميدالدينبلخیاستواز 
زرينکوب .)108:1369،
درادبصوفيةبعدازویقابلمالحظهاست» (

کتابمرصادالعباد
باتوجهبه اهميت ايناثرارزشمندعرفانی و سبکواالیآن،دراينپژوهش کارکردهایادبیومعنايی
گزينیدربرجستهسازیسبکنوشتار تأثيربسياردارد؛اهميت

نامهایخدادر مرصادالعباد بررسیمیشود .
واژه

هایواژهگزينی«،نوگرا»يیوبه


يکیازجنبه
گزينیمیدانند.


راهنرواژه
واژهگزينیتاآنجاستکهبرخی«سبک»

کار نبردن واژگان «عادی» است (فتوحی .)250 :1395 ،کاربرد اسمای الهی در مرصادالعباد بيانگر بالغت کالم و
نجمرازیاستکهدراينمقالهبدانپرداختهمیشود.
نوگرايی 
1ـ 1بیان مسئله
نترين و غنیترين متون صوفيانه است که غنای محتوا ،زبان ادبی ،لحن عاطفی و
مرصادالعباد از شيري 
بهنظرمیآيد .موضوعاينکتابمانندديگر

کمنظير
الانگيزی برخی از فصول آن ،درعرصةادبيات صوفيانه  
خي 
نامهای متعالیخدا ديدهمیشود.
اينرودرسراسراينکتاب  ،
متون صوفيانه ،خداشناسیوخداجويی است؛ از 
مهمترين
ی را برمیانگيزاند  .
توجه و کنجکاو 
نامهای خدای متعال در مرصادالعباد  ،
بهطور کلی شيوة کاربرد  

یآيدوپاسخآنهادراينپژوهشارائه
سؤاالتیکهدرزمينةکاربردنامهایخدایمتعالدرمرصادالعبادبهذهنم 
نامهایخدادر
نامهايیيادشدهاست؟کاربرد 
یشود،عبارتانداز:درعباراتفارسیمرصادالعباد«،خدا»باچه 
م 
نامهای خدا در عبارات فارسی مرصادالعباد چه
مرصادالعباد ازنظر زبانی و بالغی چه ويژگیهايی دارد؟  
کارکردهایمعنايیخاصیدارند؟ 
1ـ2پیشینة پژوهش
پژوهشهایفراوانیانجامشدهاست؛اماباتوجهبهاينکهاينپژوهش،تحقيقیزبانیوبالغی

درزمينةاسماءاهلل
مربوطبهموضوعمقاله،درذيلذکرخواهدشد :

است،پژوهشهای
نهوند ونيازی )1379(درمقالة«معناشناسیاسماءاهلل» باپرداختنبهروابطمعنايیاسماءاهلل،مسائلیمانند
آيي 

مرصادالعباد/زهرهاحمدیپوراناری*وفاطمهجعفریکمانگر71/

درعبارتهایفارسی

کارکردهایادبیومعنايیاسمایالهی

اشتقاقهای صرفی اسما را در قالب يک حوزة واژگانی

یها و 
هممعنايی ،چندمعنايی ،تضاد معنايی ،همنشين 

زبانشناسانهدارد .
کردهاند.اينتحقيقرويکردی 
بررسی 

کتيبه )1398(در رسالةدکتری خود باعنوانسير تحول کاربرد اسماءاهلل در متون منثور عرفانی تا پايان قرن
هفتم (با محوريت روح االرواح سمعانی) ،کاربرد اسماءاهلل را ازنظر بالغی بررسی کرده است .در اين رساله،
نويسندهبهايننتيجهرسيده کهکاربرداسماءاهللازنظربالغتوزيباسازیمتنوازنظرانديشه ،تحولیبنيادی
يافتهاست .
نامهای خدادر مرصادالعباد
بررسیپيشينةتحقيقنشانمیدهدکه تاکنونپژوهشی زبانیوبالغی دربارة 

انجامنشدهاست .

2ـ بحث
عدهایاسماءالحسنیراهزارويکاسم
صوفياناعتقاددارندکهبرایخداوندعالم،اسماءالحسنینامعدوداست .
میدانندکهيکیازآنها«اسم اعظم» است.حديثیازابوهريرهنقل شدهاستکهبرمبنایآن،اسماءاهللنودو نه

اسمهایخاصالهی
میدانندواينرقمنودونهوهزارويکرابه 
اسماست.بيشترمشايخاسماءاهللرااليتناهی 
میکنندکهدراذکارواورادوادعيهازآنها استفادهمیکنند.همچنين اسماءاهللرابهسهدستةاسمایذاتی
اطالق 
میشود که مبين ذات اوست؛
کردهاند«:اسمای ذاتی» به آن دسته از اسماءاهلل اطالق  
و صفاتی و افعالی تقسيم  
مانند اسم «اول» و «آخر» و «اسمای صفاتی» مربوط به صفات حق است چون «عالم» و «قادر» و «اسمای افعال»
بهطور کلی اين اسما ظاهری دارد و
بيانکنندة افعال اوست؛ مانند «خالق» و «رزاق» (گوهرين ،1388 ،ج   .)232:1

همهکس آشکار است و باطن آن فقط بر همان انسان کبير يا ولی و قطب و مرشد ظاهر
باطنی که ظاهر آن بر  
اسمهای الهی را
میکنند (همان  .)233 :
نسبتبه استعداد و خلقيات او از آن استفاده  

است که در اذکار سالکان 
نهايتنيستومعانیاسمایالهینيزغايتیندارد.
2ـ 1توقیفیبودن یا نبودن اسمای الهی
آنهاکهبهتوقيفیبودناسمای

توقيفیبودنيانبودنايناسامیاست.

دربررسیاسمایالهی،يکیازمسائلمهم،
الهیباوردارندمعتقدند « :جايزنيستاسمياصفتیبرخداگفتهشودمگرآنکهدرکتابيارواياتيااخبار
صحيحهمنصوصباشد» (بوالحسنیوفضلی .)311:1399 ،البتهتوقيفدربارة اسمای علممانند«اهلل»مطرحنيست.
یشود؛ مثال اسم «واجب» يا
اختالفی هم اگر هست درباب اسمايی است که از صفت و افعال خدا اخذ م 
توقيفیبودناسمایالهی»درفقهوکالمباعرفانتفاوت

رابرخیجايزنمیدانند.نکتة ديگرآنکه«

«علتالعلل»
عالوهبر
دارد؛دربحثفقهیوکالمیمراداز«اسما»،اسمای لفظیيانوشتاریاست؛ امادرفلسفهوعرفان  ،
اختصاصداشتنهراسمی

شودومرادازتوقيفیبودناسمایالهی،

تکوينینيزبحث  
می

اسمایلفظی،ازاسمای 
ازاسماءاهللتکوينیبهموطنخاصخوداست(همان) .
توقيفیبودناسمای

درمرصادالعباد نويسندهاز اسمای  علممانند«خدا» استفادهکرده است کهدر اينباره 
سمهايیمانند«حضرتجلت»«،حضرتعزت»«،حضرتالوهيت»و
نمیشود.همچنيننجمرازیا 
الهیمطرح 
بهعنوان
»است .اسمایالهی« ،اگر 
«حضرتاحديت»راآورده استکهدرواقعوصفیبرای«تحميد»و«تجليل 
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وصف  ،درمورددعاوذکروتحميدوتنزيهوتجليلوامثالآنياترجمةلفظیبهلفظمرادفازقبيلاختالف
زبانها باشد ،چنانکه در فارسی «خدای» و در ترکی «تنگری» گويند جايز است؛ به اين شرط که خدا را به

عنامهای وصفی واستعاریو
اوصافیبخوانندکهبدانهاموصوفاست» (کمالی .)78:1387،بههرصورتتنو 

میدهد که نجمرازی گرچه ازنظر کالمی اشعری است ،برخالف بسياری از
کنايی خدا در مرصادالعباد نشان  
اشعريانبهتوقيفیبودناسماوصفاتاعتقادیندارد .


2ـ 2بسامد کاربرد اسمای الهی در عبارتهای فارسی مرصادالعباد
میکند.موضوع
ازجملهمتونخوش آهنگوسرشارازاحساساستکهخوانندهرابهخودجذب  

مرصادالعباد 
میزندوگاهینثررا
اينکتاب،عشقوعرفاناست؛بههمينسببعاطفهواحساسدرسراسراينکتابموج 
عالوهبرکيفيت،
درهرارتباطی،بسيارمهماستکهمخاطبباچهنامیخواندهمیشود .

میکند.
بهشعرنزديک  
تعلقخاطر باشد .در
بردنهای متعدد ،نشانة  
نام 
یرسد  
کميت نامبردن هم اهميت بسياری دارد؛ به نظر م 
وحتیبینظيراست .

تأملبرانگيز
مرصادالعبادبسامدنامهایخداوتنوعوشيوةبيانآن 
عبارتانداز«:حق(تعالی)»«،خدا»و«خداوند»،

عبارتهایفارسیمرصادالعباد

نامهایخدادر
پرکاربردترين 
«حضرت»(«،حضرت)عزت»(«،حضرت)الوهيت»«،حضرتجلت»«،احديت»(«،حضرت)ربوبيت».درجدول
زيربسامدتکرارهريکازاسمایالهیذکرشدهاست :
جدول شمارة  :1بسامد کاربرد اسمای پرکاربرد الهی در عبارتهای فارسی مرصادالعباد

حق

خداو

(تعالی) 

خداوند 

350بار 

134بار 

حضرت 
56بار 

(حضرت)

(حضرت)

حضرت

عزت 

الوهيت 

جلت 

55بار 

27بار 

17بار 

احديت 
17بار 

ربوبيت 
11بار 



«حق» پرکاربردترين عنوان برای خداست .کاربرد عنوان «حق» تقريبا سه برابر کاربرد عنوان «خدا» در
نامهای«باری»4(بار)،
مرصادالعباداست.همچنيناز«خدا»باعنوانمجازی«حضرت»نيزفراوانيادشدهاست .
به کار رفتهاند.
بهندرت  
نامهای خدای متعال نيز  
«رب العالمين»  3(بار)« ،محبوب»  2(بار) و «خالق» و ديگر  
نمیشود؛برایمثال دررسالة قشيريه «خدا»با
چنينتنوعیدرکاربردنامهایخدادرديگرمتون عرفانیديده  
ايننامهاذکر شده است«:خدا» 783(بار)«،خداوند» 63(بار)«،حق» 236(بار)«،آفريدگار» 5(بار)«،آفريننده»

( 3بار)«،معبود» 3(بار)«،سلطانحقيقت» 3(بار)«،ايزد» 2(بار)«محبوب»«،رحمن»«،باریتعالی»و«صانع»
نامهای مبارک خدا ،تنوع چندانی به خرج نداده است.
(قشيری .)1379 ،نويسندة رسالة قشيريه در کاربرد  
هایبالغیبهويژه«مجاز»برایاستفادهاز


استونويسندهازظرفيت
پرکاربردتريننامدررسالة قشيريه «خدا»
کشفالمحجوب نيزاغلب« ،حق»و«خدا»درجايگاهعنوانخداقرار گرفته
هایخدابهرهنبرده است.در 


نام
میگيردـ217بارعنوان«حق»(حق،حق
است؛چنانکهدرهفتباباولاينکتابـکهنيمیازکتابرادربر 
تعالی ،حق جل جالله ،حق سبحانه و تعالی ،حق عز اسمه ،حق تعالی و تقدس ،حق عزوجل ،حضرت حق،
حضرت حق تعالی ،حضرت حق جل جالله) 132 ،بار عنوان «خداوند» (خداوند ،خداوند تعالی ،خداوند
عزوجل ،خداوند جل جالله ،خداوند تعالی و تقدس) و  103بار عنوان «خدا» (خدا ،خدای تعالی ،خدای
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میشود ،مؤلف
عزوجل ،خدای جل جالله ،بارخدای) به کار رفته است (رک .هجويری .)1384 ،چنانکه ديده  
حالیکهدرمرصادالعباد
کشفالمحجوبازعنوانهای«حق»و«خدا»همراهباصفتبسياراستفادهکردهاست؛در 

حسابشده،هنریوادبیاست .

تنوعنامهایخداوشيوةکاربردآنـچنانکهنشاندادهخواهدشدـ

2ـ 3کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در مرصادالعباد
عبارتانداز :

مهمترينکارکردهایادبی
نامهایخدادرمرصادالعباد ،
درزمينةکاربرد 
2ـ3ـ 1استفادة فراوان از مجاز در ذکر نامهای خدا
نامهای خدادر
گونهای ازمجازکهدرکاربرد 
«مجاز»استعماللفظدرغيرمعنیاصلیاست (همايی  .)47:1388،
عالقههایمجازاست
مرصادالعبادپرکاربرداست،مجازبهعالقةاشتقاقاست.وابستگیوپيونداشتقاقیازجمله 
بهجایصيغةديگری» (هاشمی ،1383،ج  .)122 :2درزبانفارسینيز
غهای  
جايگزينکردنصي 

وعبارتاستاز«
ايننوعمجازکاربرددارد؛برایمثالدربيتزير«بد»،مجازاز«بدی»بهعالقةاشتقاقاست :
دانـــشانـــدردلچـــراتروشـــناسـ ـت   وزهمــهبــدبــرتــنتــوجوشــناســت 


 

(غالمرضايی )39:1392،

مشتقهای لغویبهجایمشتقديگریازهمانريشهاست.ازاين
ةاشتقاقبهکاربردنيکیاز 

بنابراين عالق
شده است؛ برایمثالدرعبارت
استفاده  

نوعمجازهادر مرصادالعباد برایبزرگداشت مقامحضرتحق،فراوان
زير «احديت»مجازاز«خدایاحد»است کهباحذفموصوفوسپسافزودنپسوند«يت»بهآنساخته شده
است :
«روحمحمدیازپرتونور احدیت پديدآمد» (نجم رازی« .)43 :1384 ،چندين هزارسال از پرتو نور صفات
جاللاحدیتپرورشيافتهبود»(همان74:؛ونيزرک.همان .)294،224،218،207،185،158،102،64،63،44،43:

حذف شدهو«احديت»

بهای «نوراحديت»و«جاللاحديت»
درشاهدباال،مضافيعنی«خدا» ازترکي 
بهجای«احد»آمده است«.احديت»مصدرجعلیاست.مصدرجعلیازاضافهشدنيایمشددوتايیدرآخر

یشودومعنایآن،صفتالزمآناسماست؛مانند«:ربوبيت»يعنیصفتیکه«رب»دارایآنصفت
اسمساختهم 
گفتهشدهاست«:برخیازاسمایخدا
بهصورتمصدر 
ابنعقيل.)204:1382،دربارةکاربردنامخدایتعالی 
است (
مانند«السالم»و«الحق»و«العدل»وجهمصدریدارند .برخیازنحوياناينقبيلازاوزانراملحقبهصيغة
مبالغهدانستهاند؛  گويیکهموصوفازشدتتجسمحدثدراوبهلفظمصدریذکرشود؛مانندعادلیکهاز
نهوندونيازی.)6:1379،درمرصادالعبادنيزبعضیاسمایخدامانند
میيابد»(آيي 
شدترفتارعادالنهدرعدلتجسم 
«الوهيت»«،عزت»«،جلت»و«احديت»وجهمصدریدارند؛مانند :
یگفت :منتورا ازمشتیخاکذليل
«عزتربوبیت ازکبرياوعظمتباجانمستمندودلدردمندآدمم 
بيافرينم»(نجمرازی94:1384،؛نيزرک.همان.)320،218،446،337،336،303،239،218،211،96:

مرتبهایاستکهجامعجميعمراتب اسماوصفات الهی
«الوهيت»نيزمجازاز«اهلل»است؛زيراالوهيت«نام 
بهتمامی حقايق وجود و احکام و مظاهر آن تعبير میکنند .نام اين مرتبه که باالترين مراتب است
است که از آن  
ازلحاظاسمایالهی«اهلل»است»(گوهرين،1388،ج .)26:1
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جمالنمایحضرتالوهیتخواستبود»(نجمرازی3:1384،؛نيزرک.همان،345،194:
«نفسانسانبودکهآينة 
 .)196

بهجای «صمد» به کار
«صمديت» مجاز از «خدای صمد» است که مضاف آن حذف شده است و «صمديت»  
رفتهاست«:روحپروانةشمعجمالصمدیتشود»(همان18:ونيزرک.همان .)22،381،224:
جدول شمارة  :2ذکر نامهای مقدس خدا با مجاز اشتقاقی

نامهای خدا

کاربرد مجازی

عالقة مجاز

اهلل(اسم) 

الوهيت(مصدر) 

اشتقاق 

رب(اسم) 

ربوبيت(مصدر) 

اشتقاق 

عزيز(صفت) 

عزت(مصدر) 

اشتقاق 

جليل(صفت) 

جلت(مصدر) 

اشتقاق 

احد(صفت) 

احديت(مصدر) 

اشتقاق 

صمد(صفت) 

صمديت(مصدر) 

اشتقاق 

نامهای مجازی استفادهکرده است؟ازنظر بالغی کاربرد نام مجازی چه امتيازی دارد؟
اما چرا نويسندهاز  
یرسد؛اماابهامدرمجاز ،سبب
اگرلفظحقيقیبه کار رودهمةجوانبمعنیآنبهذهنم 

پاسخآناستکه
میشود در خواننده شوقی برای جستوجو و طلب مفهوم تازه برانگيخته شود و اين عاملی روانی است که

ونفوذیبيشترمیبخشد.همچنينامتيازديگرکاربردايننامهایمجازیايناستکهازنظرتلفظ

سخنراتأثير
خوشآهنگتر باشد (شفيعیکدکنی)106:1370،؛چنانکه درمرصادالعباد

سادهتر و
ودرزنجيرةگفتارممکناست 
خوشآهنگیوبرجستگیشدهاست .

کاربردمجازهایاشتقاقی،سبب
بهوجودآمدن مجازعبارتاستاز:
آناستکهراههای 

استفادهازمجازبرایذکرنامهای«خدا»

دليل ديگر
اتساع،تأکيد و تشبيه«.تأکيد»سببتفخيممیشود (همان) وبرایذکرناممعبودآفرينشمناسباست؛برای
اغراقوتفخيموبزرگداشتیدرسخناستکهدرترکيب«الطاف

مثالوقتینويسندهمیگويد«:الطافربوبيت»

رب،»آنمقدارمبالغهوجودندارد .
،يکويژگیمنحصربهفرداستکهسبب

کاربردنامهایمجازیدرمرصادالعباد

باتوجهبهآنچهنقلشد ،
برجستگی زبان و غنای موسيقی متن شده است و با اين کميت و کيفيت در ديگر آثار عرفانی مانند
نمیشود .
کشفالمحجوبورسالةقشيریديده 


2ـ3ـ 2نامهای کنایی «خدا» در مرصادالعباد
درمرصادالعباد گاهنويسندهنامیمانند «پادشاه»رابرای«خدا»آورده است؛ اماآننامراباصفتیمثل «حقيقی»
بهسویمعنایحقيقیبراند.درمثالهای زيرمنظوراز«پادشاه»« ،خدا»
همراهکرده است تاآنراازمرزاستعاره 
استکهباصفت«تعالیوتقدس» (کهمخصوصخداست)وصفت «حقيقی»مقيدشده و«کنايهازموصوف»
پديدآمده است.کنايهازموصوفآناستکه «وصفاسمیرابگوييموازآنخوداسمراارادهکنيم» (شميسا،
 .)94:1381

ینهايت پادشاه تعالی و تقدس چناناستکهبيانوبناناينضعيفرااز
یعلت وکرمب 
«اميدبهعنايتب 
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سهووزللوخطاوخللمحفوظومصوندارد»(نجمرازی .)27:1384،
جدول شماره  :3نامهای کنایی خدا در مرصادالعباد

لفظ کنایه

قراین استعارهنبودن

نوع کنایه

پادشاهحقيقی 

«احکمالحاکمين»ازاسمایالهیاستوپادشاه

کنايهازموصوف 

سلطانحقيقی 

معنایواقعیدارد(خدابهپادشاهتشبيهنشده
استواستعارهنيست؛خداواقعاپادشاههستی
است) .
باتوجهبهآية«وعلماالدماالسماء(»...بقره:

معلمغيب 

کنايهازموصوف 

،)31معلممعنایواقعیدارد(خدابهمعلم
تشبيهنشدهاستواستعارهنيست؛خداواقعا
معلمغيباست) .
آفتابحقيقی 

براساسآية«اناهللنورالسماواتواألرض»

کنايهازموصوف 

(نور)35:آفتابمعنایواقعیدارد(خدابه
آفتابتشبيهنشدهاستواستعارهنيست،خدا
واقعاآفتابونورهستیاست) .
سلطانفرمانروای«و« احکمالحاکمين»ازاسمایالهیاستوسلطان
عنتالوجوهللحی

معنایواقعیدارد(خدابهسلطانتشبيهنشده

القيوم» 

استواستعارهنيست؛خداواقعاسلطانهستی

کنايهازموصوف 

است) .

ايننکتهگفتنی استکهفضایعرفانیمتنوديدگاهعارفانةنويسندهدرتعيينشواهديادشدهبرای کنايه
مؤثراست .

2ـ3ـ 3نامهای استعاری خدا در مرصادالعباد
نامهای استعاریبسياریدارد؛بت،نگار،ماه،صنم،طبيب،لعبتو يوسف ازآن
درادبياتعاشقانه ،معشوق  ،

نامهای استعاری چندانی ندارد .در مرصادالعباد
جمله است؛ اما در نثر عرفانی مرصادالعباد ،معشوق (خدا)  
نامهای استعاریاستکهبرایخداآمده است .دراينشواهد معدود همنويسنده پيشازاين
«يوسف»يکیاز 
بهروشنی دريابد «يوسف» همان «معشوق اصلی» يعنی
استعاره ،تعبير «معشوق اصلی» را ذکر کرده تا خواننده  
خداست :
«دلکهعاشقسوختةديرينهاستوچونيعقوبساکنبيتاألحزانسينهاستديدهبهجمالیوسف روشن
خواهدکرد»(نجمرازی .)208:1384،
نامهایاستعاریخدادرمرصادالعباداست :
«ماهمعرفت»«،خورشيدوحدت»و«مخدرةغيب»ازمعدود 
«امااينمخدرة غیب  راپيشازينهيچمشاطهازانبياواوليانقابعزتازرخسارهبرنينداختهاند» (همان:
 .)118

ذکرنامهایخدابهندرت

درپاياناينبحثبيانیبهايننکتهپرداخته میشودکه چرااز«استعاره»برای
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یگيرند؛
استفادهشدهاست؟دراستعارهدوچيز«دورازهم»ومتباين(مستعارلهومستعارمنه)درکنارهمقرارم 

بهطورکامل و دقيق برقرار باشد» و «در کار برقراری اين پيوند بايد رعايت شباهت
اما «بايد تالؤم ميان آنها  
چندانکهاختالفآندوچيز ـازنظرچشموحس ـبههماناندازهروشنوآشکارباشدکه

ظاهری»بشود؛ «
ارتباطوائتالفآنهاازنظرعقلوحدس»(شفيعیکدکنی،بهنقلازجرجانی.)121:1370،باتوجهبهسخنانعبدالقاهر
لکمبودن نامهای استعاری خدا اين است که اگر «خدا»« ،مستعارله» قرار

جرجانی بهنظرمیآيد يکی از دالي
گيرد،برقرارکردنسازگاریميان«مستعارله»و«مستعارمنه»کاردشواریخواهدبود .
2ـ3ـ 4ذکرنشدن نام خدا بهسبب شدت پیدایی
درمرصادالعبادبسياراتفاقافتادهکهازترکيبیاضافیمثل«عنايتخدا»،فقطمضافذکرشدهاستومضافاليه
مضافاليه«خدا»است :

کهجايگاهذکرنامخدابوده،حذفشدهاست؛اماازشدتپيدايی،آشکاراستکه
«عنايت بیعلت {خدا} از کمال عاطفت يکبارگی به دستگيری« عسی اهلل ان يتوب عليهم» برخيزد» (نجم
رازی .)358:1384،

بیغايت {خدا}آن اقتضا کرد که در وقت تخمير طينت آدم ،به يد قدرت
بینهايت و قدرت  
«پس حکمت  
زجاجهصفتبسازد»(همان .)121:

درباطنآدمکهگنجينةخانةغيببوددلی
بیواسطه،شرفقربتيافتهبود»(همان .)102:
«آنروحپاککهچندينهزارسالدرخلوتخاص{خدا} 
«آتشیازسرادقاتجاللوعظمت{خدا}درآمد»(همان .)80:
دهمیشود .
ازايننمونههادرمرصادالعبادبسياردي 

2ـ 4کاربرد معنایی «حق»« ،خدا» و «حضرت» در مرصادالعباد
بهکاررفتهاست؛برای
گاههایخاصخود 
نامهادرجاي 
نامهایخدادرمرصادالعبادبسياراستوهريکازاين 

تأملبرانگيز است؛ مريد از
مثال در عبارت زير دو واژة «خدا» و «حضرت» آمده که ازنظر زبانی و لحن گوينده  
بهدليلتفخيم وبزرگداشتحضرتحق،از
واژة«خدا»استفادهکردهاستوشيخابوسعيدکهعارفیبزرگبود 
واژة«حضرت»استفادهکردهاست :
نعرهای بزد و بيرون
«وقتی مريدی از آن شيخ ابوسعيد رحمة اهلل عليه وضو ساخته بود.در خلوتخانه رفت .
دويد،گفت:خدایرابديدم.شيخاحوالدانست ،فرمود:ایکارناديدهآننوروضویتوبود.توازکجاهنوزو
آنحضرتازکجا؟»(نجمرازی .)301:1384،
تعيينکننده در
نامهای متعالی خدا ،کاربرد مشخصی دارند.يکی از موارد  
یدهد هريک از  
عبارت باال نشان م 
یبرد .در ادامه به
نامهای خدا ،آن است که چه کسی و با چه جايگاه اجتماعی و فرهنگی از «خدا» نام م 
کاربرد  
یشود .
کاربردمعنايیمهمتريننامهایخدادرعباراتفارسیمرصادالعبادپرداختهم 
2ـ4ـ« 1حق»
«حق»«اسمی استازاسامیخدای تعالیو نزد صوفيان،مرادازآنذاتخداوند عزوجلاستکهشناسايیآن
برای کسی ميسر نيست؛ چون اين ذات را مانند و نظيری نيست و تضاد و مماثلت در آن راه ندارد؛ بلکه نوری
است که شامل همه ذرات کائنات شده و اظهر و اجلی از جميع مفهومات و بديهيات است» (گوهرين ،1388،ج :3

« .)238حق از اسمای حسنای خدا است که ده بار در قرآن تکرار شده است.چهار آيه در قرآن بيان میکند که
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«اهلل» همان «الحق» است»؛ همچنين «الحق» «در روايات حاوی نود و نه اسم حسنای الهی ذکر شده است (مبلغ،

میخوانند؛ زيرا وجود خدا نزد ايشان ثابت است و نيازی به
 ،1388ج :3مدخل حق) .صوفيه «خدا» را با نام «حق»  
زرينکوب،1364،ج .)725:2
اثباتندارد (
میشود؛هرجااز«خدا»باعنوانمعشوقعارفان
درفضای عرفانیمرصادالعباد«،خدا»بيشتربانام«حق»ياد  
به کار رفته
يادکرده،اغلبلفظ«حق»استفادهشده است« .حق»ازاسمایحسنایخداست ودرقرآندهبار 
همچنينبرایعارفانواهلتصوف،درمرتبةفنا،يکیازعالیتريناذکار،ذکر« الحق»است؛ زيرا ايشان

است؛ 
یبينند« .کاربرد
دهاند و ظواهر رانم 
ازمرتبةشهودافعالوصفاتارتقايافتهوبهمرتبةشهود ذات الهیرسي 
حقدرسياقدينیودراصطالحاتصوفيه،نمايانگرمتعالیترينوبهيکمعناباطنیترين معنای

خاصواژة 
بهمنزلةامریثابتواستواروفراگيرداللتدارد» (فنا و عباسی:1393،مدخل
اينکلمهاستکهبرواقعيتخدا 

حق) .
گاههایزيربهکاررفتهاست :
درمرصادالعباد«حق»درجاي 
ـهرگاهآيهایازقرآنياسخنیازحضرتحقدرمتنمرصادالعبادآمده«،خدا»بانام«حقتعالی»ذکرشده
است :
«حقتعالیمیفرمايد:انمااموالکمواوالدکمفتنه» (نجمرازی505:1384،؛ رک .همان،481 ،500 ،523 ،201 ،47 :
 .)69،145،193،181،541،540،537،527،524،492،486

ـهرگاهازآفرينشانسانوآفرينشروحانسانوعالمغيرمادیسخنرفته،خدابانام«حقتعالی»ذکرشده
است :
« حقتعالیآبوگلآدمرادرميانمکهوطايفپرورشمیداد»(همان149:؛نيزرک.همان،59،37،52،38،68:
 .)64،175،162،161،150،103،77

ـهرگاهازمقرباندرگاهسخنرفتهاست :
« بعضیبندگانباشندکهحقتعالیحجابازپيشنظرايشانبرگيرد»(همان109:؛نيزرک.همان،192،147،123:
 .)517،538،31،247،36،233

نامهای متعالیخداستکهدرفضاهایعرفانی متن مرصادالعباد ـکه
باتوجهبهشواهدباال «حق»نامیاز 
بهکاررفتهاست .
میشودـ 
میگيردوفاصلةميانانسانومعبودکم 
«خدا»درجايگاهمعشوقانسانقرار 
2ـ4ـ 2خدا
«خدا»نامذاتباریتعالیومترادفاهللاست.در مرصادالعباد واژة«خدا» درفضاهاینابعرفانیذکرنشده
به کار نرفته است؛زيرااينصفحات
است؛ بههمينسببلفظ «خدا» در 52صفحةابتدایکتابمرصادالعباد  
تعريفمیشود؛

سرشارازاحساسوعاطفة عرفانیاستوقصةآفرينشانسان درفضايیعاشقانهوعارفانه 
شدهاست :
هرگاهبانگاهیفلسفیوتاريخیواجتماعیازصاحبهستیسخنبهميانآمده،لفظ«خدا»آورده 
«بدانپادشاهراسهحالتاست:اولحالتاوبانفسخويش،دومحالتاوبارعايا،سومحالتاوبا خدای
بهای «خلق خدا» (همان« ،)455 ،448 ،444:بندگان خدا» (همان« ،)510:حدود
خويش» (نجمرازی )432:1384،ترکي 
یدهد که«خدا» درمرتبة آفريدگاروصاحبدنياومافيهادرنظربودهاست .عنوان
خدا» (همان )423:نيز نشانم 
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بهکاررفتهاست :
«خدا»درمراتبزيردرمرصادالعباد 
ـهرگاهدربارةدينوشريعتومسائلوتوصيههایدينیسخنرفتهاست :
«هرپيغامبریکتابیداردازخدای»(همان)138:؛«قرآنوعلمشريعتجملهبيانراهخداست»(همان .)251:

یگويد :
یهایآنهاسخنم 
ـهرگاهدربارةخلقوويژگ 
«فضلخدایازخلقخدایدريغندارد»(همان)455:؛«پيوستهدرهرکارکهباشدجانبخداینگهداردواز
آناحترازکندکهکاربهصورتباخلقراستکندوجانبخدایمهملگذارد»(همان .)467:
2ـ4ـ 3خداوند
ساخته شده است«.وند»ازجملهپسوندهایستروناستودرواژة

«خداوند»ازترکيب«خدا»وپسوند«وند»
نامهای الهیاستکهبهمعنیمولی(مقابل
«خداوند»معناینسبتدارد (کلباسی« .)105:1387،خداوند»نامیاز 
نيزبه کار رفته است«.خداوند»بهمعنیآقا،بزرگ،پادشاه،موالونوعیخطابتوقيریبرایپادشاهانو
بنده) 
وزيرانوفرماندهانوصاحبانمقامبه کار رفته است (دهخدا:1377 ،ذيلخداوند)؛ امالفظ «خداوند» (بدون«الف»
عبارتهایفارسیمرصادالعباد«خدا»تنهابا

بهندرتذکرشدهاست.در
نداو«ی»صفتنسبی)درمرصادالعباد 
لفظ«خداوندا»مناداقرارگرفتهاست .
بهصورتصفتنسبی«خداوندی»فراواناست؛
کمکاربرداست؛اماکاربردآن 
واژة«خداوند»درمرصادالعباد 
از آن جمله است :حضرت خداوندی  31(بار) ،صفات خداوندی  12(بار) ،الطاف خداوندی  3(بار) ،کار
خداوندی ،انوار خداوندی ،ذات پاک خداوندی ،قدرت خداوندی ،فرمان خداوندی ،ثنای خداوندی ،عز
خداوندی،حکمتخداوندی،کرمخداوندیوخالفتخداوندی .
یرسيد»(نجمرازی .)538:1384،
«ازحضرتخداوندیامدادلطفبههريکازخلوتيانم 
رفته است؛ هرگاهمعبودبا عظمتوباهيبت
به کار  
یرسد دراينباره نيزمجازبهعالقةاشتقاق 
بهنظرم 
باشد،اشارةمستقيمبهناماوخالفرعايتمقاماوست؛بنابراينصفتنسبی«خداوندی»بهجای«خدا/خداوند»
اينرو در مثال اخير خالف احترام و عظمت معبود است که گفته شود« :امداد لطف از خدا به
آمده است؛ از 
پيشازنامخداقرارمیگيرد وسپسصفتنسبی

یرسيد»؛ پسدرمرحلةاول«حضرت»
هريکازخلوتيانم 
میآيد.اوجزيبايیکاربردصفتنسبی« خداوندی»آناستکه«خداوندی»بهتنهايی
بهجای«خدا» 
«خداوندی» 
ذکرشدهاست :
یکنی»(همان )78:
دستکاریم 
«چندينگاهاستتادرينمشتیخاکبهخداوندیخويش 
مضافومضافاليهاست (رک .شميسا،

درعبارتاخيرنيز«خداوندی»مجازاز«قدرتخداوندی»بهعالقة

 .)47 :1381در اين جمله مضاف يعنی «قدرت» حذف شده است و مضافاليه (خداوندی) جانشين مضاف
(قدرت)شدهاست .
2ـ4ـ 4حضرت
نامهايی استکه درمرصادالعباد درخطاببهخداازآناستفاده شده است« .حضرت» بهمعنی
حضرتنيزاز 
حضور(مقابلغيبت)،جانب،نزد،خدمت،مجلس،درگاه،شهروپایتخت است(دهخدا:1377،ذيلحضرت).در
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مرصادالعبادواژة«حضرت»اغلبمجازاز«خدا»است :
«چونآينهصافیگشتبههرصفتکهحضرت بروتجلیکندبدانصفتدرومتجلیشود» (نجمرازی،
 .)32:1384

به
«حضرتی»نيزصفتنسبیاست بهمعنای«خدايی» (منسوببهحضرت) کهدرکتاب مرصادالعباد بارها  
کاررفتهاست :
« تااکنوناگربيضةانسانيتدنياویبوداکنونمرتعبديتخاصحضرتی گشت» (همان243 :؛نيز رک.همان:
304،315،314،216و )...

2ـ4ـ 5حضرت عزت
یدهد که هرگاه
نامهای خدا در مرصادالعباد است .بررسی کاربرد معنايی آن نشان م 
«حضرت عزت» ازجمله  
صفتلطفومحبت وانس خدا مدنظربوده است،از ترکيب «حضرتعزت»استفاده شده است؛ چنانکه در
آمدهاست :
عبارتهایزيرعنوان«حضرتعزت»با«انس»و«رحمت»همراه 

یدانستبدانست»(همان .)89:
«قدرانسحضرتعزتکهتااينساعتنم 
هرنفسوهرلحظهطبق هایرحمتوکرامتازحضرتعزت،مالئکهمقرببدومیرسانند» (همان457 :؛

«
نيز رک .نجم رازی،61 ،544،520،494 ،485،478 ،465 ،458،432،457 ،435،429 ،426 ،421،401،330 ،327،305:1384،
،273،284،273،269،268،265،243،223،216،185،170،169،167،154،145،134،109،108،90،89،81،80،78،62
 .)40،263،240،334،384،360،70،419

2ـ4ـ 6حضرت جلت
نامهای خدا استکه 17باردرمرصادالعباد ذکرشده است.مطالعةايننام مبارک نشان
«حضرتجلت»نيزاز 
یدهد کهدرمرصادالعباد «حضرتجلت»آنجا به کار رفته است کهمتنبهجذبهوهيبتوقدرتخداوندی
م
اشارهداشته است.باورعارفانايناستکههمةاسماوصفاتیکهلطفورحمتازآنها منتجمیشود،اسمای
جاللیاند (رک .کتيبهوهمکاران،

جمالیپروردگارندواسماوصفاتیکهناشیاز قهروخشمخداوندنداسمای 

.)35:1397درعبارتزيرنشانةهيبتخداآناستکههرکسیشايستگیثنایاوراندارد :
 



«حضرتجلتماازآنعزيزتروبزرگوارتراستکهخودهرکسحمدوثنای ما تواند» (نجمرازی .)61:1384،

درعبارتزيرزنهارگفتنبهمخاطبنشانةهيبتاست :
خلقاالنسانضعيفا»ببينيدبهچشم
:زنهاراگراوراباپرکهایضعيف«و 

«ازحضرتجلتخطابآمدکه
حقارتدرومنگريد» (همان382:؛و نيز رک .نجم رازی،432 ،414 ،382 ،362 ،310 ،240 ،213 ،130 ،125 ،81 ،72 :1384 ،
 .)16،382،15،72،545،465،545،465،442

نامهایخدابههمنشينیو
باتوجهبهشواهدیکهنقلشد،معلوممیشودکهنويسندةمرصادالعباددرکاربرد 
هماهنگیاسممتعالیخدا باعبارتتوجهداشته است.درپايانبحث الزماست بهايننکتهاشارهشود کهدر
ازنامهایمقدسخدا
متونعرفانیديگرازجملهرسالةقشيريهوکشفالمحجوباينکاربردهایمتنوعودقيق 
واژههای«خدا»و«خداوند»در
بهطورکلیکاربرد واژة «حق»درفضاهایعرفانیوکاربرد 
نمیشود؛ اما 
ديده  
ديدهمیشود .
ديگرفضاهایمعنايی 
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3ـ نتیجهگیری
نامهای
یهايی داردکهمهمترين آنها عبارت است از)1:کاربردفراوان  
نامهای خدادرمرصادالعباد ويژگ 
کاربرد 
بهويژهمجازبهعالقةاشتقاقساختهشدهاستوعلتآنتفخيموبزرگداشتشأنمعبود
خداکهازطريقمجاز ،
صفتهايی

یهاو
نامهایکنايیخدانيزدرمرصادالعبادفراواناست؛کنايهازموصوفيعنیذکرويژگ 
است؛ )2
نامهای استعاری
تأملبرانگيز است؛ )3کاربرد 
وايننامهانيز در مرصادالعباد  

یکند 
کهبرنامموصوف داللتم 
بودننامهایاستعاریخداايناستکهاگر«خدا»«،مستعارله»

برای«خدا» بسيارنادراست؛ يکیازدالي 
لکم
قرار گيرد ،برقرارکردن سازگاری ميان «مستعارله» و «مستعارمنه» کار دشواری خواهد بود؛  )4در برخی از
مضافاليه بوده است ،مضافاليهيعنی«خدا» ازشدتپيدايیوآشکاربودنحذف

بهای اضافیکه«خدا»
ترکي 
شدهاست .
نامهای خدا در مرصادالعباد نشان داد که «حق» نامی است که در
در اين پژوهش بررسی کاربرد معنايی  
بهکاررفتهاست؛بهعبارتديگر«حق»نامعرفانیخدااست؛اما
عبارتهاوفضاهایناب عرفانیمرصادالعباد 

درعبارتهایبامحتواینابعرفانیکمترذکرشده استوآنجابهکاررفته است کهمعبودنهدرنقش

«خدا»
بهجای
بهصورت متعدد ،صفتنسبی 
معبودعرفانی،بلکهدرجايگاه «خالق»مدنظربوده است .نکتةديگراينکه 
نامخدااستفادهشدهاست؛زيرامعبودآنچنانبلندمرتبهاستکهاشارةمستقيمبهناماوخالفادباستوادب
بهصورتغيرمستقيمبهناماواشارهشود .
یکندکهباصفتنسبیو 
بندگیحکمم 
کاربرددونام«حضرتعزت»و«حضرتجلت»درمرصادالعباد چناناستکهگويی«حضرتعزت»از
درعبارتهايیبه کار رفتهاستکه

اسمای جمالیو «حضرتجلت»ازاسمای جاللیاست؛ «حضرتعزت»
جملههايی کاربرديافته کهقدرتو
سخنازلطفومحبتوانسباخدابوده است و«حضرتجلت»در 
هيبتخداياهشداریبهبندگانبيانمیشدهاست .
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