
 اسماء توفیقی،

 61: جلد

 1611:مقاله شماره

 .دارد اختصاص تعالى باری گذارینام معیار بررسی به که کالم علم اصطالحات از اَسْماء، توقیفی،

 و اسماء از بایدن تعالى باری گذارینام برای که بودند اعتقاد این بر امامیه، متکلمان از برخی و بغداد، معتزلۀ اشاعره، بیشتر حدیث، اهل متکلمان

 مقابل در. نامیدندمی هیٰ  ال اسماء توقیف را این و کرد تجاوز ــ( ع) ائمه احـادیث امامیه، نزد ــ اجمـاع و سنت کتاب، در منصوص وصفهای

 بغدادی، ؛53 ،...شرح فخرالدین، ؛35-35 مفید،) نبودند هیٰ  ال اسماء توقیف به قائل امامی متکلمان از گروهی و باقالنی ابوبکر بصره، معتزلۀ

  ،...اصول

113-113 .) 

 داوندخ افعال و صفات از که است اسمائی به تعالى باری تسمیۀ نزاع، محل بلکه نیست، مطرح «اهلل» مانند علَم، اسماء دربارۀ اسماء توقیف

 .گیردمی دربر نیز را هیٰ  ال صفات معنی همین به و( 8/012 جرجانی،) اندشده مأخوذ

 رب آنها اطالق از یا شده، صادر اذن آنها اطالق در شارع سوی از که صفاتی و اسماء: کرد تقسیم دسته دو به توانمی را هیٰ  ال صفات و اسماء

 ستۀد دربارۀ. است آمده منعی نه و شده، صادر اذنی نه شارع سوی از آنها اطالق دربارۀ که صفاتی و اسماء دیگر، و باشد؛ شده منع تعالى باری

 (.5/555 تفتازانی،) گیرندمی قرار اسماء توقیف بحث موضوع که هستند دوم دستۀ تنها و نیست بحثی اول

 اهل او از یشپ هرچند است؛ کرده تأکید خداوند اسماء بودن توقیفی بر که باشد کسی نخستین فورک، ابن از نقل به اشعری، که رسدمی نظر به

 عبیرهات و نامها چون که است آورده دلیل اشعری. نامیممی نامیده را خود آنچه با تنها را خداوند ما که بودند گفته حنبل، بن احمد ویژهبه حدیث،

 اشعری، از پس متکلمان(. 50-51 فورک،ابن) کند تجاوز امت اجماع و سنت کتاب، «توقیف» از نباید نیز خداوند اوصاف و اسماء است، توقیفی

 خاص تبیینهای و دالیل یک هر اما(. 113 همان، بغدادی،) پذیرفتند اجماع و سنت کتاب، بر مبتنی را هیٰ  ال اسماء بودن توقیفی باقالنی، جزبه

 .اندآورده باره دراین را خود

 وا دربارۀ آن اطالق خوانده، نام آن به را خود شرع، در خدا چه هر او عقیدۀ به. توقیف نه و بود توقف به قائل باره این در جوینی الحرمین امام

 حرام یا حالل دربارۀ است، کرده منعی نه و داده اذنی نه آن دربارۀ که هم را آنچه. است حرام آن اطالق کرده، منع شرع در را چه هر و حالل،

 صفات، و اسماء میان تفکیک با ،(همانجا) رازی فخرالدین او تبع به و ،(190 ص) غزالی اما(. 151-153 ص) آوریمنمی میان به سخنی آن بودن

 وصیفاتت به محدود شود، مراعات توصیف این در کمال و حسن کهصورتی در را تعالى باری توصیف او اما است؛ دانسته توقیفی را اسماء تنها

 (.195 غزالی،) داندنمی منصوص

 امکان رتیبت بدین. نیست جایز والیت بدون که است مسمى در تصرف نوعی تسمیه و دارد داللت مسمى بر که است لفظی اسم غزالی، اعتقاد به

 شرع در کذب خبر که باشد کاذب یا صادق تواندمی و است امری دربارۀ اِخبار توصیف، اما. کند گذارینام خداوند برای بتواند بنده که ندارد

 (.01 زاده،حسن:  نک نیز ؛195-195 ص) است حالل صادق خبر و حرام،



 عالم ار خدا گرچه ما گفتندمی که اشاعره از دسته آن جواب در او. نیست اسماء توقیف به قائل که است باقالنی ابوبکر تنها اشاعره میان در

 اسماء ودنب توقیفی از غیر چیزی جواز عدم این دلیل و بنامیم است، عالم با مترادف که وعاقل فهیم فقیه، عارف، را او نیستیم مجاز ولی نامیم،می

 بر آن ثبوت هک کندمی داللت چیزی بر هاکلمه این از کدام هر که است سبب این به بلکه نیست، توقیف سبب به امر این:  گویدمی چنین نیست،

 (.59 -53 همان، فخرالدین،) نیستند تعالى باری نام مناسب دارنـد، که نواقصی دلیل به نامها این واقع، در. نیست جایز خداوند

 لْحِدُونَیُ الَّذینَ وَذَروا بِها فَادْعوهُ الْحُسنى الْاَسْماءُ هِٰ  وَلِلّ» آیۀ کنند،می استناد آن به هیٰ  ال اسماء بودن توقیفی به قائالن که نقلی دلیل ترینمهم

 «الجنۀ دخل احصاها من اسما تسعین و تسعاً جل و عز هٰ  للّ ان»  مشهور حدیث و( 1/182/ اعراف) «یَعْمَلوُنَ کانوا ما سَیُجْزونَ اَسْمائِهِ فی

 ؛0/981 بخاری، ؛0/038 حنبل، بن احمد ؛555 عضدالدین، ؛12-13/39 ،...التفسیر فخرالدین، ؛119 اصول، بغدادی،:  نک نمونه، برای) است

 (.12/01 بیهقی، ؛3/352 ترمذی، ؛8/513 طباطبایی، ؛1/115 کلینی،:  نک حدیث، امامیۀ منابع برای ؛0235 مسلم،

( ص)پیامبر به است، آن از بیش هیٰ  ال اسماء شمار کند ادعا که هر و دارد اسم 99 تنها خداوند حدیث، این بر بنا که داشت تأکید ظاهری حزم ابن

 تفصیل چه، اند؛ندانسته جایز شمار این به را خداوند اسامی بودن محدود دیگران اما(. 111-0/113) رودمی شمار به کافر و است بسته دروغ

 چون اسماء از برخی این بر افزون(. 559-1/558 هندی، همانجا؛ ترمذی،:  نک) است نشده روایت یکسان نبوی حدیث در هیٰ  ال اسم 99

 بغدادی،) است نشده بازگو روایت این در اما آمده، قرآن در که است اسمائی از «الدرجات رفیع» چون مرکب اسمهای برخی و نصیر مولى،

 (.181 غزالی، همانجا؛

 ینا به منوط حصر این پذیرفتن اینکه نخست: شماردمی بعید وجه دو به را ادعا مورد حصر حدیث، این تحلیل از پس غزالی محمد حامد ابو

 یک یا نبی که است این حصر این مقتضای آنکه دیگر نیاوریم؛ شمار به است، نهفته خداوند غیب علم در که را اسامی از دسته آن ما که است

 (.183 ص) نیست چنین که کند احصاء را هیٰ  ال اسماء همۀ بتواند ولی

 رفتننظرگ در بدون بصره معتزلۀ. نبود مطرح هیٰ  ال اسماء بودن توقیفی مسئلۀ معتزله از برخی و کرامیه همچون متکلمان از گروهی برای اما

 عقلی رحص از باری صفات و اسماء تعیین شیوۀ در عقلی، قبح و حسن ۀقاعد بر تکیه با و هی،ٰ  ال صفات و اسماء شمار برای شرعی محدودیت

 را او تا ودشمی واجب پس است، عالم خدا که کند داللت عقل هرگاه که بود معتقد جبایی ابوعلی نمونه برای. کردندمی استفاده نظری تحلیل و

 (.303 ،191 اشعری،) باشد ننامیده نام آن به را خود خداوند اگر حتى بنامند، عالم

 

 فاتـیص و اسمـاء نخست: کردمی تقسیم دسته دو به دانست،می شایسته هیٰ  ال افعال برای که را صفات و اسماء از دسته آن عبدالجبار قاضی

 و اسماء ومد. خداوند برای مرید وصف مثل شود،می متصف آنها به ــ فعل آن بودن فاعل اعتبار به ــ بخصوصـی «فعل» برای تعالـى باری که

 تعلق خدا فعالا همۀ به که صفاتی و اسماء اول: گردندمی تقسیم بخش دو به خود نوبۀ به نیز دسته این. شوندمی مشتق خداوند فعل از که صفاتی

 باری که یهٰ  ال صفات و اسماء. دارند تعلق خاص فعل یک به که صفاتی و اسماء دیگری حکیم؛ صفت یا( شایسته)=  مصیب صفت مثل دارند،

 (.183(/0)02) روندمی شمار به دسته این از نیز شودمی نامیده آن به خاص فعلی ندادن انجام دلیل به

 از اشاعره بیرتع به و عقلی دالیل از قدیم، و موجود بصیر، حی، قادر، عالم، مثل خاص صفتی به باری گذارینام برای بصره معتزلۀ ترتیببدین

 182 آیۀ تفسیر در نیز طباطبایی عالمه(.  بب 181(/ 0)02 عبدالجبار، قاضی:  نک نیز ؛113 ـ113 اصول، بغدادی،) بردندمی بهره عقلی «قیاس»

 (.همانجا) ندارد وجود هیٰ  ال صفات و اسماء دانستن توقیفی برای دلیلی که سازدمی خاطرنشان اعراف سورۀ



 ایهام دارای که صفاتی و اسماء که دیدندنمی شایسته و داشتند نظراتفاق باشد، هیٰ  ال شأن با مناسب باید خدا صفات و نامها اینکه در متکلمان

 خداوند هک نداشت قبول جبایی ابوعلی نمونه برای. شود استفاده تعالى باری دربارۀ نیستند، هیٰ  ال مقام مناسب و دارند نقص از نشان یا بوده،

 هاینمونه برای ؛5/531 سبکی،) است شده گرفته( شتر زانوی بستن)=  عقال از عاقل و است بازداشتن معنی به لغت در عقل زیرا بنامند، عاقل را

 «الوکیل نعم» را خود خداوند آنکه با فوطی، عمرو بن هشام همچنین(. 012-021(/0)02 عبدالجبار، قاضی ؛131 ،...الفرق بغدادی،:  نک بیشتر،

 است ردهک واگذار خداوند به را کاری کسی که است آن بیانگر وکیل مفهوم زیرا کنند، خطاب وکیل را تعالى باری دانستنمی جایز بود، خوانده

 (.153 همان، بغدادی، ؛112-139 ،38-31 خیاط،)

 

 یروت،ب ژیماره،. د کوشش به االشعری، الحسن ابی الشیخ مقاالت مجرد محمد، فورک، ابن الخانجی؛ مکتبۀ قاهره، الفصل، علی، حزم، ابن: مآخذ

 م؛1982/ ق1522 ویسبادن، ریتر، هلموت کوشش به االسالمیین، مقاالت علی، اشعری، قرطبه؛ مؤسسۀ قاهره، مسند، حنبل، احمدبن م؛1983

 م؛1908/ ق1553 استانبول، الدین، اصول عبدالقاهر، بغدادی، م؛1981/ ق1521 بیروت، البغا، دیب مصطفى کوشش به صحیح، محمد، بخاری،

 سنن، محمد، ترمذی، م؛1995/ق1515 مکه، عطا، عبدالقادر محمد کوشش به الکبرى، سنن احمد، بیهقی، م؛1911 بیروت، الفرق، بین الفرق همو،

 ،بیروت عمیره، الرحمان عبد کوشش به المقاصد، شرح مسعود، تفتازانی، العربی؛ التراث احیاء دار بیروت، شاکر، محمد احمد کوشش به

 علی و موسى یوسف محمد کوشش به االرشاد، ،عبدالملک جوینی، ؛م1921/ق1503 ،قاهره ،المواقف شرح ،علی ،جرجانی م؛1989/ق1529

 عبدالرحیم، خیاط، ش؛1511 تهران، اسمـاء، توقیفیت در علیـا کلمۀ حسـن، آملـی، زادۀحسـن ؛م1932/ق1539 ،قاهـره عبدالحمید، عبدالمنعم

 محمد محمود و حلو محمد کوشش به الکبرى، الشافعیۀ طبقات عبدالوهاب، سبکی، م؛1903/ ق1555 قاهره، نیبرگ، کوشش به االنتصار،

 غزالی، الکتب؛ عالم بیروت، المواقف، عبدالرحمان، ایجی، عضدالدین ش؛1530 تهران، المیزان، حسین، محمد طباطبایی، م؛1990 جیزه، طناحی،

 الحسنى، اهلل اسماء شرح همو، ؛ق1515 ،قاهره الکبیر، التفسیر ،رازی فخرالدین م؛1983 بیروت، شحاده، فضله کوشش به االسنى، المقصد محمد،

 قرآن ؛م1935 ،قاهره ،دیگران و مدکور ابراهیم کوشش به المغنی، عبدالجبار، قاضی م؛1913/ق1593 قاهره، سعد، عبدالرئوف طه کوشش به

 دار بیروت، عبدالباقی، فؤاد محمد کوشش به صحیح، حجاج، بنمسلم ؛ش1535 ،تهران ،غفاری اکبرعلی کوششبه ،الکافی محمد، ،کلینی کریم؛

 سقا، صفوت کوشش به کنزالعمال، علی، هندی، ق؛1515 قم، انصاری، ابراهیم کوشش به المقاالت، اوائل محمد، مفید، العربی؛ التراث االحیاء

 .م1989/ق1529 بیروت،


