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دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران


محمدفردین جاللی

دانشجوی دكتری و مربی الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردبیل ،ایران


عبدالرّضا عبدالرّحیمی

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت6861/68/69 :؛ تاریخ پذیرش)6867/88/87 :

چکیده
«سلفیه» اصطالحی نوظهـور در تـاریخ اندیشـة اسـالمی اسـت كـه گروهـی از اهـل حـدیث و پیـروان
احمدبن حنبل ،ابنتیمیه و محمدبن عبدالوهاب برای خویش برگزیدهاند .آنان در روش شناخت ،نقـلگـرا
و در فهم نقل ،ظاهرگرا هستند .عقل را شایستة فهم مسائل الهی ندانسته اند و رسالت آن را تنها فهم درست
سخنان سلف می دانند .بر مبنای هستی شناسی سلفیه ،خدا موجودی آسمانی و نشسته بـر عـرش در آسـمان
هفتم است .صفات خبری زاید بر ذات همچون «یَد»« ،نَفْس» و «وجه» دارد و در قیامت به چشـم سَـر دیـده
خواهد شد .آنان در تبیین و تفسیر این گونه صفات الهی از حیث معناشناسی بر اساس اصل ظاهرگرایی در
قرآن و سنت ،و به تبعیت از برخی اهل اثر و اصحاب حدیث به معنای ظاهری و عامیانه این صفات بسـنده
كرده ،آنان را تأویل نمی كنند .این گروه با تفسیر افراطی و متعصبانهای كه از توحید دارنـد ،فقـط خـود را
توحیدی می خوانند و سایر مسلمانان را مشرک و كافر قلمداد می كنند .امام علی(ع) تشبیه را رد كردهاسـت
و برای ردّ آن ،ادلهای آورده است .امیر مؤمنان علی(ع) تنزیه مطلم را قبول ندارد و قائـل بـه ایـن اسـت كـه
خدا را در حدّی كه خود خدا و پیامبران او معر فی كرده اند و بر اساس آیات و افعال او ،می توان شناخت.
در این مختصر مبانی سلفیه به خامه نقد كشیده شدهاست.

واژگان کلیدی :صفات خبری ،تشبیه ،ظاهرنگری ،تأویل ،سلفیه.
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مقدمه
ظاهرگرایی در فهم دین از نظر سِیر تاریخی ،به داودبن علی اصبهانی ظـاهری (د178 .
یا  179ق ).برمیگردد (ر.ک؛ سبحانی6917 ،م .)68 :.امـا پـیش از آن نیـز ظـاهرگرایی از
جمله مبانی فرقة تکفیری خوارج در تفسیر دین بودهاسـت (ر.ک؛ ابـوزهره6661 ،م.)19 :.
البته با مرگ اصبهانی ،ظاهریه تقریباً به فراموشی سنرده شد .اما بـا پیـدایش اهـل حـدیث،
بهویـژه احمـدبن حنبـل (د 196 .ق  ،).ایـن تفکـر دوبـاره جـان تـازه گرفـت .ظـاهرگرایی
احمدبن حنبل همـزاد بـا نقـلگرایـی او و در نتیجـه ،مخالفـت او بـا خِـرَدورزی در فهـم و
معرفت دینی شد؛ زیرا نقلگرایی صِرف با رویکرد تأویل نمیسـازد .افـزون بـر ظاهریـه و
حنبلیان ،شاخههای دیگری از ظاهرگرایی ،مانند حشویه ،مجسـمه و مشـبهه هسـتند كـه در
گذشته ظهور كردهاند (ر.ک؛ كثیری6963 ،م .)91 :.ظاهرگرایی در سدة سوم نیز در فرقة
تکفیری بربهاریه به نوعی خود را نشان داد و در سدة چهارم و پنجم ،ابنحـزم (839ــ993
ق ).آن را احیا كرد (ر.ک؛ سبحانی6917 ،ق .)66 :.ابنحزم بهشدت ظاهرگرا بود تا آنجـا
كــه هــر نــوع كــاربرد مجــازی ،كنــایی و ماننــد آن را درو مــیدانســت (ر.ک؛ محمــود،
6966ق .)98 :.در سدة هفتم با ظهور ابنتیمیه ،ظاهرگرایی بـه عنـوان مبنـای اصـلی تفسـیر
آیات و روایات ساماندهی شد .نگرش ابنتیمیه را پیروانش همچون ابنقـیم و ابـنكثیـر ،و
در سدههای اخیر ،جریان سلفی وهابی دنبال كردنـد و مبنـای اصـلی تفسـیری سـلفیهـای
معاصر ،مانند شنقیطی و ابنعثیمین قرار گرفت .برخی از نویسندگان اهل سنت با استناد بـه
ادلة عقلی و نقلی برآنند كه سلفیهای ظاهرگرای تکفیری معاصـر ،همـان خـوارج دیـروز
هستند (ر.ک؛ شمری6989 ،ق176 :.ـ.)177
این جریان ،با ادعای پیروی از صحابه ،تابعان و پیروان تابعان و با شعار بازگشت به سـه
قرن نخست اسالمی ،خود را پیرو راستین سلف صالح معرفی میكند و موافقان خـویش را
هـدایتیافتــه و مخالفــانش را گمـراه مــیشــمرد (ر.ک؛ همـان )98 :و چــون ابــنتیمیــه در
نظاممندی فکری و نظری سلفیة افراطی نقش برجستهای داشت و پس از او ،پیروانش مانند
ابنقـیم و ابـنكثیـر ،و در دو سـدة اخیـر از محمـدبن عبـدالوهاب گرفتـه تـا رشـید رضـا،
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ابنعثیمین ،شنقیطی ،همگی وامدار اندیشـههـای سـلفی ابـنتیمیـه بـودهانـد و بـدان اذعـان
كردهاند ،در این نوشتار بیشتر به دیدگاههای ابنتیمیه استناد خواهد شد.

 .1طرح مسئله
هدف از تدوین این نوشتار ،بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ،به ویژه دیدگاه وهابیت
دربارة صفات خبری اسـت .در قـرآن كـریم و احادیـث نبـوی ،صـفاتی چـون یَـد ،وجـه،
استوای بر عرش ،آمدن ،خندیدن و مانند آن به خدای متعال نسبت داده شدهاست .داللـت
این صفات و اسما بر خدای متعال چگونه است؟ آیا ظاهر این الفاظ مراد اسـت ،یـا معنـایی
دیگر اراده شده است؟ اگر معانی دیگری اراده شده است ،آن معانی كدامنـد؟ آیـا ممکـن
است اصالً معنایی اراده نشده باشد ،یا معنایی اراده شده باشد ،ولی بشر مکلف بـه فهـم آن
نباشد؟ طرفداران هر دیدگاه چه كسانی هستند؟ دالیل آنان چیست؟ پیامـدها و لـوازم هـر
یک كدام است؟ نوشتار پیش رو تالشی برای پاسخ به این پرسشهاست.

 .2پیشینة پژوهش
معناشناسی صفات از گذشته تاكنون اندیشة متألهان شرق و غـرب را بـه خـود مشـوول
كرده است و هر یک كوشیده اند مشکل معناشناختی اوصاف الهی را بـه نـوعی حـل كننـد
(ر.ک؛ الهبداشتی36 :6871 ،ـ 63و برومر 6876 ،و  .)6838به گزارش شهرستانی ،گروهی
از سلف كه برای خدا صفات زائد بر ذات را اثبـات مـی كردنـد« ،صـفاتیه» نامیـده شـدند.
صفاتیه در معناشناسی دو گروه شدند:
«برخی تأویل را پذیرفتند و برخی با ردّ هر گونه تأویل در آیـات و روایـات،
به ظواهر این مفاهیم و گزاره های الهیاتی بسنده كردند و گفتند ما معنای الفـاظی
را كه در باب صفات خبری ،مثل الـرححمَن عَلَـی العَـرشِ اسـتَوَی( طـه )9/و
مانند آن آمدهاست ،نمیدانیم ...و مکلف به شناخت تفسیر و تأویل آنها نیستیم»
(شهرستانی6916 ،ق689 :.ـ.)689
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در مقابل ،امامیه و معتزله تأویل این دسته از مفاهیم و گزاره هـا را ضـروری دانسـته انـد
(ر.ک؛ سبحانی6969 ،ق661 :.ـ )633تا خدای سبحان را از هر گونه تشبیه انسان و تجسیم
منزه كنند.
عالمه طباطبائی دربارة ریشة این مشکل می نویسـد« :جمـود بـر یکسـانی معنـا در همـة
مـوارد اســتعمال آن ،چیـزی اســت كـه ســبب شـد مقلــدان اصـحاب حــدیث از حشــویه و
مجسمه ،بر ظواهر آیات در تفسیر آن جمـود بورزنـد( » ...طباطبـائی6967 ،ق ،.ج .)68 :6
ســلفیه نیــز در بســیاری از مســائل فکــری در بــاب الهیــات ،از صــفاتیه و اهــل حــدیث اثــر
پذیرفته اند و به پیروی از آنان هیچ تفسیر و تأویلی را در باب آیـات و روایـات مربـوط بـه
صفات الهی روا ندانسته اند و به ظاهر آیات و احادیث بسنده نمـوده انـد و گفتـهانـد آیـات
مربوط به صفات خبری از متشابهات است و تأویل متشابهات را كسی جز خدا نمیداند.

 .3معناشناسی سلفیه
كلمة «سلف» در زبان عربی به معنای «گذشته» است و قـوم «سـالف» ،یعنـی «گروهـی
كه در گذشته می زیستند» .البته هر زمان نسبت به زمانی هایی كه قبل از آن آمـده و سـنری
شـده« ،خلـف» اسـت (ر.ک؛ منتظـری« .)689 :6833 ،سـلفیه» از نظـر لوـوی« ،انتسـاب بــه
گذشته یا گذشتگان» و تقریباً به معنای «گذشته گرایی» است .بنابراین ،می تـوان گفـت كـه
سلفیگری به معنای تقلید از گذشتگان است.

 .4مفهومشناسی اصطالح «سلفیه»
سلفیه (اصحاب السلف الصـالح) در معنـای اصـطالحی آن ،نـام فرقـه ای اسـت كـه بـا
تمسک به دین اسالم ،خود را پیرو سلف صالح مـی داننـد و در اعمـال ،رفتـار و اعتقـادات

خود سعی بر تابعیت از پیامبر اسالم(ص) ،صحابه و تابعین دارنـد .آنـان معتقدنـد كـه عقایـد
اسالمی باید به همان نحو بیان شوند كه در عصر صحابه و تابعین مطـر بـودهاسـت؛ یعنـی
عقاید اسالمی را باید از كتاب و سنت فراگرفت و علما نباید به طر ادله ای غیـر از آنچـه
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قرآن در اختیار می گذارد ،بنردازند .با ایـن توصـیف« ،سـلفی كسـی اسـت كـه در احکـام
شرعی به كتاب و سنت رجوع كند و به غیر آنها رجوع نکند» (بشیر.)31 :6868 ،
پیشینة این نگرش را باید در سدة نخستین اسالمی و در فرقة خوارج جستجو كرد .پس
از آن ،در سدة دوم هجری نیز جریانی به نام اهل حدیث به وجود آمد كه از نظـر كالمـی،
در برابر معتزله و از نظر فقهی ،در برابـر اهـل رأی موضـع گرفـت و زمینـه را بـرای زایـش
رویکردهایی چون جسمگرایی فراهم آورد .جسمگرایان گروهی بودنـد كـه بـا اسـتناد بـه
ظــاهر برخــی آیــات و احادیــث و نیــز پرهیــز از هــر گونــه تفســیر عقالنــی ،خــدا را جســم
می انگاشتند .اما در قرنهای بعد ،آنان رو به افول نهادند تا اینکه در قرن دوازدهـم هجـری
قمری محمدبن عبدالوهاب این اندیشه هـا را بـار دیگـر در عربسـتان زنـده كـرد .در واقـع،
سلفیت بر خلـوص اعتقـادی در تعامـل خـود بـا گـرایش هـای مخـالف در درون صـفوف
اسالم گرایان تأكید دارد .همچنین ،بر مرجعیت سلف در تعامل با تمام مسائل و امور تأكید
میكند ،بهگونـهای كـه از محـدودة دیـدگاههـای رایـ نـزد سـلف بیـرون نمـیرود و در
صورت اختالف سلف بر دو دیدگاه ،تأسیس دیدگاه سوم را جایز نمیداند.

 .5دیدگاه سلفیه در معناشناسی صفات الهی
یکی از نظریه پردازان مهم این عرصه ابن تیمیه است .وی در این مسئله معتقد است كـه
تأویل آیات صفات جایز نیست ،اما تفسیر و فهم معـانی لوـوی آن هـا جـایز اسـت (ر.ک؛
حلمی6966 ،ق .)11 :.وی در ادامه برای بیان مقصود خویش ،به آنچه كه از مالک دربارة
آیة الرححمَنُ عَلَى العَرشِ استَوَى( طه )9 /پرسیده شـده ،اشـاره مـیكنـد و مـینویسـد:

«اإلستواء معلوم والکیف مجهـول واإلیمـان بـه واجـب والسـؤال عنـه بدعةة :معنـای اسـتوا
آشــکار ،چگــونگی آن ناپیــدا ،بــاور آن واجــب و ســؤال از آن بــدعت (در دیــن) اســت»
(ابنتیمیه ،بیتا.)137 :
سلفیه سؤال از كیفیت «استواء» را بدعت می دانند ،چـون پاسـخ بـه آن مسـتلزم تـأویلی
است كه كسی جز خدا از آن آگاه نیست ،اما آنچه از استوا و نظایر آن مـی فهمـیم ،همـان

11

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

تفسیری است كه خدا و رسول او بیان كردهاند .ابنتیمیه در ادامه مینویسد« :خدای تعـالی
امر كردهاست كه در قرآن تدبر كنیم و آن را برای تعقل نازل كردهاست» (همان).
گفتنی است تدبری كه سلفیه از آن سخن می گوینـد ،گـوش جـان سـنردن بـه سـخنان

سلف است؛ چنان كه ابن تیمیه پاسخ مالک بن انـس دربـارة آیـة الـرححمَنُ عَلَـى العَـرشِ

استَوَى را در باب همة صفات ،مانند نزول پروردگار ،یَد ،وجه او ـ جـلّ جاللـه ـ و ماننـد
آن ها جاری می داند؛ مثالً دربـارة نـزول پروردگـار بعـد از دو ثلـث شـب بـه آسـمان دنیـا
می نویسد« :معنای آن معلـوم ،كیفیـت آن مجهـول ،و ایمـان بـه آن واجـب و سـؤال از آن
بدعت است» (ابنتیمیه6961 ،ق ،.ج .)19 :8
ابن تیمیه علم به كیفیت صفت را فرع علم به كیفیت ذات می دانـد .از ایـن رو ،علـم بـه

كیفیت سمع ،بصر ،تکلیم ،استوا و نزول را ممتنع می داند ،چـون علـم بـه چگـونگی ذات،
ممتنـع اسـت (ر.ک؛ همـان) .وی بـرای توجیـه نظریـة خـود مـینویسـد« :همـان طـور كـه
نعمت های دنیا با نعمت های آخرت فقط اشتراک لفظی دارند ،صفاتی هم كه برای خـدا و
مخلوق ثابت میشوند ،چنین هستند» (همـان .)11 :از دیـدگاه ابـنتیمیـه مفـاهیم صـفات و
كلماتی كه برای مخلـوق و خـدا بـه كـار مـی رود ،فقـط مشـترک لفظـی هسـتند .او تبـاین
نعمت های دنیا با آخرت را تمثیلی برای تباین صفات خدا و مخلوق می داند و مـی نویسـد:
«وقتی حقایم اخروی كـه خـدا از آنهـا خبـر دادهاسـت ،بـا حقـایم موجـود در دنیـا فقـط
اشتراک اسمی داشته باشد ،پس مباینت خالم ـ سبحانه و تعالی ـ با مخلوقات بسی بیشـتر از
مباینت مخلوق (دنیا) با مخلوق (آخرت) خواهد بود» (همان) .در جـایی دیگـر ،وی بـرای
نفی مثلیّت صفات مخلوقات با خالم چنین مـی نویسـد« :وقتـی ذات مقـدس او مثـل ذوات
مخلوق نیست ،صفات او نیز مثل صفات مخلوق نخواهد بود» (همان)96 :؛ برای مثـال ،وی
می گوید استوای خدا بر عرش ،مثل استوای انسان بر پشت چارپایان نیسـت (ر.ک؛ همـان:
 ،)91اما چگونگی استوای خویش را بیان نمی كند ،جز اینکه استوایی است كه مخصـوص
اوست .خالصه اینکه ابن تیمیه برای فرار از تأویل و تفسیر خالف ظاهر آیات ،از یک سـو
به فرار از تشبیه بین خالم و مخلوق و از سوی دیگر ،به اشتراک اسمی مفاهیم بین انسـان و
خدا و نیز تباین مصداقی آنها روی آوردهاست.
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از دیدگاه ابن تیمیه ،همان گونه كه خالم و مخلوق در ذات تباین دارند ،در صفات هم
تباین مصداقی دارند .پس اگر مـی گـوییم خـدا سـمیع و بصـیر اسـت ،دسـت خـدا بـاالی
دست هاست و خدا بر عرش استوا دارد ،چیزی از مصـادیم ایـن الفـا نمـیفهمـیم ،چـون
«طریم علم به [مثالً] استوای خدا بر عرش ،تنها سمع است» (همـان) و عقـل راهـی بـه فهـم
حقیقت صفات ندارد.

 .6مبانی سلفیه در معناشناسی
یکی از مبانی سلفیه ،گریز از تأویـل اسـت .سـلفیه بـا ردّ هـر گونـه تأویـل در آیـات و
روایات ،به ظواهر این مفاهیم و گزارههای الهیاتی بسنده كردهانـد و مـیگوینـد مـا معنـای
الفاظی را كه در باب صفات خبری ،مثل الرححمَن عَلَی العَرشِ استَوَی( طه )9 /و مانند
آن آمــدهاســت ،نمــیدانــیم و مکلــف بــه شــناخت تفســیر و تأویــل آنهــا نیســتیم (ر.ک؛
شهرستانی6916 ،ق689 :.ـ .)689در مقابل ،امامیه و معتزلـه تأویـل ایـن دسـته از مفـاهیم و
گزاره ها را ضروری دانسته اند (ر.ک؛ سبحانی6969 ،ق633 :.ـ )661تا خدای سبحان را از
هرگونه تشبیه انسان و تجسیم منزه كنند.
تکیه گاه سلفیه در این نظریه ،آیة شریفة زیر اسـت :هُوَ الحذِیَ أَنزَلَ عَلَیکَ الکِتَابَ مِنهُ
آیَاتٌ مُّحکَمَاتٌ هُنح أُمُّ الکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ...وَمَا یَعلَمُ تَأوِیلَهُ إِالح اللّـهُ وَالرحاسِـخُونَ فِـی

العِلمِ یَقُولُونَ آمَنحا بِهِ کُلٌّ مِّن عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذحکحرُ إِالح أُولُوا األلبَابِ :اوست كه این كتاب را بر
تو فرو فرستاد .پاره ای از آن آیات محکـم و اصـل كتـاب اَنـد و پـاره ای دیگـر متشـابهات
هستند ...كه تأویل آنها را كسی جز خدا نمیدانـد .ثابـتقـدمان در علـم گوینـد :همـه از
جانب خداست .ما به آن گرویدیم .جز خردمندان كسی متذكر نمی شود( آل عمران.)7/
آنان «واو» را در جملة «وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» ،واو استیناف دانسته اند و بر این مبنا ،پرهیز از
تأویل را شیوة راسخون در علم شمرده اند .از این رو ،بـه پیـروی از آنـان ،تأویـل معنـایی و
تفسیر خالف ظاهر آیات متشابه را جایز نمی دانند .هرچند ابن تیمیه تأویل به معنـای تفسـیر
و تأویلی كه مراد از آن ،بازگشت كالم به اصل خویش باشد ـ مانند سـخن یوسـف(ع) كـه
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فرمود :هَذَا تَأوِیلُ الرُّؤیَایَـ را می پذیرد ،اما تأویل به معنای مخالفـت بـا ظـاهر آیـه را
نمیپذیرد (ر.ک؛ ابنتیمیه6966 ،ق ،.ج.)71 :9
در نتیجه ،از دیدگاه سلفیه ،اندیشیدن در این دسته از آیـات و روایـات جـایز نیسـت و
فقط باید به فهم لووی و گـزارش سـلف و فهـم سـلف از آیـات و روایـات بسـنده نمـود؛
چنان كه ابن تیمیه از رهبران فکری سلفیه می نویسد« :مذهب سلف ...اثبات صفات و حمـل
آنها بر ظاهرشان و نفی كیفیت و چگونگی آنهاسـت( »...همـان ،6961 ،ج  .)66 :9البتـه
مراد ابنتیمیه از سلف ،صحابه ،تابعین ،تابعینِ تابعین و علمـای اهـل حـدیث از اهـل سـنت
هستند .مرعیبن یوسف كرمی مقدسی نیز كه سخنان علمای اهل سنت را دربارة محکـم و
متشابه گرد آورده ،در پاسخ به این سؤال كه آیا خوض در آیات متشابه جایز است یـا نـه،
می نویسد« :مذهب سـلف ،حنابلـه و بسـیاری از محققـین ،عـدم خـوض در آیـات متشـابه،
بهویژه در مسائل اسما و صفات است» (الکرمی المقدسی6981 ،ق.)99 :.
علمای متأخر سلفیه نیز از پیشینیان خویش پیروی كرده ،بر تأویـل نکـردن آیـات رأی
داده اند؛ چنان كـه مصـطفی حلمـی از متفکـران معاصـر سـلفیه ،در علـت پیـروی از سـلف
می نویسد« :آنان به عصر رسالت نزدیک تر بودند .پس فهم آنان از آیـات دقیـم تـر و قابـل
اعتمادتر است» (حلمی6966 ،ق.)11 :.

 .7نقد و بررسی
در نقد این دیدگاه میتوان گفت خدای سبحان آیـات خـود را دو قسـم كـردهاسـت:
محکمات و متشابهات .محکمات را «امّ الکتاب» نامیدهاست تا متشابهات با ارجاع به آنهـا
معنایشان معیّن و مرادشان روشن شود .عالمه طباطبـائی در ایـن زمینـه مـیفرمایـد« :آیـات
متشابه به واسطة محکمات محکـم مـیشـوند و آیـات محکمـات ،بِنَفْسِـها محکـم هسـتند»
(طباطبائی6967 ،ق ،.ج .)19 :8وی در ادامه ،آیـة الرححمَنُ عَلَى العَرشِ اسـتَوَى( طـه/
 )9را مثال میزند و میگوید« :اگرچه مراد آن در بدو امر مشتبه اسـت ،امـا وقتـی بـه آیـة

لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ ارجاع شود ،ذهن مراد حقیقی را درمییابـد كـه مقصـود ،تسـلط بـر
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ملک و احاطه بر خلم اسـت ،نـه تمکـن و اعتمـاد بـر مکـان كـه مسـتلزم جسـمیت اسـت»
(همان).
اما ابنتیمیه ذیل همین آیه (طه )9/به نقل از معمّربن احمد اصفهانی مینویسد« :خـدای
تعالی استوای بر عرش دارد ،بدون آنکه كیفیت آن آشکار باشد یا شبیه استوای مخلوقـات
باشد و بدون آنکه آن را تأویل كنـیم» (ابـنتیمیـه6988 ،ق ،ج .)613 :1الزمـة ایـن سـخن
ابنتیمیه ،یا تشبیه است یا تعطیل معرفت.
مبنای دیگر سلفیه در گریز از تأویل صفات ،به مبنای هستیشناختی آنان برمـیگـردد.
ابنتیمیه وجود موجود مجـرد خـارجی را نفـی كـرده ،آن را فقـط امـری ذهنـی مـیدانـد.
بنابراین ،سلفیه ـ با توجه به مبانی هستیشناختی خودــ در شـناخت خـدا بیشـتر اهـل تشـبیه
هستند ،چون به وجود عینی ،صفاتی مانند نَفْس ،وجه ،یَد و عین را برای خدا قائـل هسـتند
و آیات را حمل بر ظاهر میكنند ،اگرچه از نظر معناشناختی صـفات ،بـه اشـتراک اسـمی
صفات خدا و انسان (خالم و مخلوق) معتقدند كه ثمرة این سـخن ،تعطیـل معرفـت اسـت.
علت این محذور آن است كه ابنتیمیه و پیروانش ،به طور كلـی تقسـیم معنـای صـفت بـه
حقیقی و مجازی را در قرآن نفی میكنند و آن را از بدعتهـای خلـف مـیداننـد (ر.ک؛
حسینی میالنی6966 ،ق.)66 :.
این دیدگاه سلفیه مستلزم تعطیل اعجاز زبـانی قـرآن اسـت ،چـون یکـی از جنبـههـای
اعجاز قرآن ،فصاحت و بالغت آن است و كالم فصیح و بلیغ نمـیتوانـد از صـناعتهـای
ادبی ،یعنی استعاره ،تشبیه ،تمثیل ،مجـاز و ...خـالی باشـد .پـس نفـی آنهـا از كـالم الهـی
مستلزم نفی اعجاز زبانی قرآن است .بنابراین ،مبانی معناشناختی سلفیه با مشکالت اساسـی
مواجه است .آنان از اصول خاصی پیروی میكنند كه الزم است بررسی و نقد شود.

7ـ .1ظاهرگرایی در تفسیر آیات متشابه
دربــارة تفســیر آیــات متشــابه و آیــات صــفات خبــری ،دیــدگاههــای متعــددی مطــر
بودهاست؛ از جمله6 :ـ تمسک به ظواهر آیات ،بـدون توجـه بـه قـرائن عقلـی و نقلـی1 .ــ
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تعطیلگرایی و نفی صفات8 .ـ تأویلگرایی ،استناد به ظواهر كتاب در پرتو خِرَد و استفاده
از تأویل در جاهایی كه اخذ به مدلول ظـاهری آیـات و روایـات مسـتلزم تشـبیه و تجسـیم
می شود9 .ـ تفویض؛ یعنی در عین استناد به ظواهر ،به مفاد ظاهری آنها اخـذ نمـیشـود و
در این گونه از آیات باید از هر گونه اظهار نظر و بیان معنای آیه و روایت خودداری كرد
و علم آن را به خدا واگذاشت (ر.ک؛ شهرستانی ،6916 ،ج 61 :6ـ.)68
در این زمینه ،سلفیة افراطی ،پیرو دیدگاه اول هستند و در تفسیر قرآن ،بیش از هر چیز
دیگر به ظواهر آنها تکیه كرده ،مخالفان خود را به كفر و بدعت مـتهم مـیكننـد (ر.ک؛
ابنتیمیه6911 ،ق ،.ج  .)979 :9ظاهرگرایی سلفی افراطـی در تفسـیر قـرآن ،بـا سـه مؤلفـة
اساسی ،یعنی انکار تأویل ضابطهمند ،نفی مجازهای ادبی در تفسیر قرآن ،و نادیـدهگـرفتن
نقش عقل در فهم قرآن شناخته میشود كه در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

7ـ1ـ .1انکار تفویض سلف از سوی وهابیت
با همة شواهد و قرائن موجود ،سلفیة جدید ،وجود چنین نظریـه ای را در میـان قـدمای
خود برنمیتابند .ابنتیمیه حرّانی (د 713 .ق ،).اهـل تفـویض را «اهـل تجهیـل» مـیخوانـد
(ر.ک؛ همان6988 ،ق ،.ج  )89 :9و قول به تفویض را بدترین اقوال اهل بدعت مـی دانـد.
او می گوید« :معلـوم شـد كـه قـول اهـل تفـویض كـه خـود را پیـرو سـیره و سـنت سـلف
می پندارند ،بدترین و شرترین اقوال اهل بدعت و الحاد است» (همان ،ج  .)189 :6ابن قـیم
جوزیه (د 796 .ق ).نیز به پیروی از استاد خود (ابنتیمیه) و با استناد بـه كـالم او ،سـلف را
از تفویض مبرا می داند« :بعضی پنداشـته انـد طریقـة سـلف مجـرد ایمـان بـه الفـاظ قـرآن و
حدیث ،بدون فقه و فهم معنای آن بوده است ...حال آنکه این گمان فاسد اسـت» (ابـنقـیم
جوزیه6911 ،ق ،.ج .)63 :6
ابن عثیمین از وهابیان معاصر ،نیز كسانی را كه معتقدند سلف اهل تفویض بـوده اسـت،
دروغگو و گمراه و به تبع استاد خود ابـن تیمیـه ،قـول بـه تفـویض را بـدترین بـدعت هـا و
متضمن تکذیب قـرآن و تجهیـل پیـامبر(ص) مـی دانـد (ر.ک؛ ابـن عیثمـین6968 ،ق ،.ج :6
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61ـ .)68چنان كه ناصرالدّین البانی ،از معاصران وهابیت نیز اعتقاد بـه تفـویض را از سـلف
انکار میكند (ر.ک؛ البانی6968،ق ،.ج 99 :1ـ .)91اما شگفت اینکـه ابـنتیمیـه در جـایی
دیگر ،سخنی خالف گفتة سابم بر زبان می راند .او اذعان كرده اسـت كـه «سـلف بـه هـیچ
روی صفات را تفسیر و تأویل نمی كردند ،بلکه توقف كرده ،علـم آن را بـه خـدا واگـذار
می نمودند» (ابن تیمیه6988 ،ق ،.ج 1 :9ـ .)3به گفته او ،صحابه از ورود افراد به متشـابهات
نیز اكیداً منع می كردند .آنان گاهی با كالم تند ،گاهی با تنبیه و گاهی بـا اعـراض ،شـدت
ناراحتی خود را ابراز میكردند .وی بـرای اثبـات گفتـة خـود بـه اقـدام خلیفـة دوم اسـتناد
میكند:
«شخصی از عمر دربارة آیات آغازین سورة ذاریات پرسید .عمـر فرمـان داد
او را تنبیه شدید كرده ،به بصره تبعید نمایند و از همنشینی با او نیز اجتناب كننـد.
لذا مردم همان طور كه از شترِ گر (گال) فرار مـی كننـد ،از نزدیـک شـدن بـه او
اجتناب میكردند تا اینکه به اجبار توبه كرد» (همان.)8 :

همچنین ،وی در ادامه تأكید كرده كـه عقیـده بـه تفـویض میـان تمـام فقیهـان شـرق و
غرب عالم اسالم ،اجماعی است.

 بررسی و نقد
همان طور كه تأویـل بـدون ضـابطه نـوعی گمراهـی اسـت ،جمـود بـر ظـاهر و انکـار
تأویلهای ضابطه مند به صورت مطلم نیز نادرست است و در زمینـة تفسـیر صـفات الهـی،

موجب تشبیه و موهم تجسیم الهی میشود .گاهی نیز سبب برداشتهای انحرافـی از قـرآن
میگردد؛ برای نمونـه ،ابـنقـیّم سـلفی ،لعـن ابلـیس را ناشـی از تأویـلگـری او و خـروج

حضرت آدم(ع) از بهشـت را نیـز نتیجـة تأویـل آن حضـرت دانسـتهاسـت (ر.ک؛ ابـنقـیم
جوزیه6967 ،ق ،.ج  68 :6و .)69
با مراجعه به اقوال صحابه در تفاسیر سلفیه میتوان گفت كه نمونههای ناقض تأویل در
آثار سلف فراوان یافت میشود .طبری ،بووی و ابنعطیه ذیل آیات صفات خبری ،تأویـل
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برخی آیات صفات را از قول صحابه نقل كردهاند (ر.ک؛ طبری6961 ،ق ،.ج7 :8؛ همان،
ج 618 :16؛ بووی6918 ،ق ،.ج993 :8؛ همان ،ج 198 :9؛ ابنعطیه6911 ،ق ،.ج 161 :1و
 )889كه در این نوشتار ،به ذكر برخی از آنها اكتفا میكنیم؛ برای نمونه« ،معیت» در آیـة

وَهُوَ مَعَکُم أَینَ مَا کُنتُم( الحدید )9 /و در آیات دیگری ماننـد آیـة  91سـورة طـه11 ،
سورة شعراء ،و  613سورة نحل ،در لسان سلف به تأیید ،عنایت ،علم و امداد الهـی تأویـل
شدهاست (ر.ک؛ قصبی6988 ،ق188 :.ــ 189و ابـنتیمیـه6911 ،ق ،.ج  .)36 :6همچنـین،
ابن تیمیه از برخی تابعان مانند مجاهدبن جبر و غیر او نقل میكند كه آنها آیة إِلَى رَبِّهَـا
نَاظِرَةٌ( القیامة )18 /را به «إِلَی ثَوَابِ رَبهَا» تأویل كردهاند (ر.ک؛ ابـنتیمیـه6911 ،ق ،.ج
 .)618 :8سلفیه با اعتراف به این تفسیر ،آن را باطل و ناشی از تقدم داشتن عقل بر نقـل در
تفسیر دانستهاند؛ زیرا از منظر آنها ،روایت صریح بر عقل صـریح و یـا حتـی قـرآن مقـدم
است .از این رو ،ابنعثیمین ،مفسر معاصر سلفی ،ضمن دسـتهبنـدی روایـات اسـرائیلی ،بـه
مردود ،مسکوت و مقبول ،روایتی را جزء روایات مقبول میشمارد كه صریح در تشـبیه یـا
دستكم تشبیهنماست (ر.ک؛ ابنعثیمین6968 ،ق ،.ج  )16 :6و نیـز او بـر اسـاس روایتـی
واژة «زیاده» در آیة  18سورة یونس را برخالف معنای ظاهری آن ،بـه رییـت وجـه الهـی
تفسیر كردهاست (ر.ک؛ همان .)88 :سلفیه مطابم همین مبنای تقدم روایـت ،مفـاد صـریح
آیات قرآنی را رد ،و رییت الهی را اثبـات مـیكننـد (ر.ک؛ ابـن ابـیالعـز حنفـی ،بـیتـا:
616ـ 86و فینسان6963 ،ق98 :.ـ.)91
افزون بر آن ،اكتفا به ظاهر الفا قرآن در تفسیر برخی آیات ،مـا را بـا مشـکل جـدی
مواجه خواهد كرد؛ از جمله در آیاتی مانند  31سورة یونس و  79سورة اسراء ،آیا مقصود
پرسش از حیوانات ،مردهها و سنگهاست؟ یا اینکه معانی مجازی مراد است؟ اگـر اینجـا
آیات مطابم اصول متعارف زبان عربی تفسیر و تأویل شود ،باید تمام آیاتی را كه تمسـک
به ظاهر آنها خلل ایجاد می كند نیـز تأویـل كـرد و نبایـد بـین ایـن دسـته آیـات و آیـات
صفات تفاوت قائل شد .بر این اساس ،باید تمـام آیـات ظـاهراً تجسـیمنمـا را تأویـل كـرد
(ر.ک؛ مونیه6917 ،ق613 :.ـ.)678
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7ـ1ـ .2انکار کاربرد مجاز در قرآن
ابنتیمیه آیاتی را كه در آنها ادعای مجاز شده ،بر اساس انکار مجاز تفسـیر مـیكنـد؛
مثالً وی در تبیین معنای «اشتعل الرأس» در آیة  9سورة مریم میگویـد تعبیـر «اشـتعال» در
این آیه ،تعبیر مجازی و از قبیل تشبیه و استعاره نیست ،بلکه این واژه به صورت تركیـب و
همراه با «رأس» جز در این معنا بهكار نمیرود .سنس متوجه تناقضگویی خود مـیشـود و
میافزاید« :البته شعلة رأس مانند شعله هیزم نیست» (صبری6986 ،ق .)688 :.همچنـین ،وی
در تفسیر آیة  19سورة إسراء (وَاخفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) مینویسد:
«"جَنا َ الذُّلِّ" تعبیر مجازی نیست؛ چراكه پَرِ انسان نیز همان پهلوی او است،
چون آدمی پَری مانند پرندگان ندارد .همان گونه كه پَـرِ پرنـدگان نیـز ماننـد پَـرِ
فرشتگان نیسـت .بنـابراین ،تركیـبواژهـا در قـرآن معنـای خاصـی دارد و اینجـا
ساختار ذل با جنا و رحمت معنای حقیقی و نه مجازی دارد .همچنـین ،حـذف
مضاف در آیة وَاسأَلِ الْقَرْیةَ( یوسف )31 /از بـاب مجـاز در حـذف نیسـت،
بلکه تعبیر «قریه» هم آبادی و هم ساكنان آن را در بر مـیگیـرد و بـرخالف نظـر
قائالن به مجاز ،نیازی به فرضگرفتن "اهل" در اینگونه تعابیر نیست» (ابنتیمیه،
6911ق ،.ج 681 :7ـ.)688

ابنقیم هم به تبع استادش ابنتیمیه بر آن است كه معتزلـه ،جهمیـه و متکلمـان متـأثر از
آنان مجاز را برای نفی اسماء و صفات خداوند وضع كـردهانـد .وی بـرای اثبـات مـدعای
ابنتیمیه ،بیش از پنجاه وجه در نفی مجاز قرآن مطر كـردهاسـت و بـه گمـان خـود پنبـة
مجاز در قرآن را زدهاست .سنس بهتفصیل نمونههایی از آیـات قـرآن و حـدیث را كـه در
آنها ادعای مجاز شده نقد كردهاست (ر.ک؛ ابنقیم جوزیه6967 ،ق ،.ج 836 :1ـ.)989

 بررسی و نقد
انکار كاربردهای مجازی در قرآن اشکال اساسی دارد .بدین معنی كه قرآن كـریم بـه
زبان عربی مبین نازل شدهاست و زبان عربی مانند هر زبان دیگری در كنار تعـابیر حقیقـی،
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پر از تعابیر مجازی ،استعاری ،كنایی و ...اسـت و تأویـل ضـابطهمنـد ،منطبـم بـر اصـول و

قواعد زبان ،در لسان عرب ،نوظهور و نامتعارف نیست .قرآن كریم بـر اسـاس آیـة وَمَـا

أَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِالح بِلِسَانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُـم( ابـراهیم )9 /و مطـابم تفسـیر سـلف از آن،
مقاصد خود را بر اساس همان زبان متعارف و معیار عربی رساندهاست تا حجـت الهـی بـر
آنان تمام باشـد (ر.ک؛ طبـری6961 ،ق ،.ج  .)611 :68حـال آنکـه هـر كسـی بـا زبـان و
فرهنگ عربی آشنا باشد ،بدون تأمل میفهمد كه مراد از «یَد» به هنگـام انتسـاب بـه خـدا،
كنایه از «قدرت و تصرف الهی» است و این گونه كاربرد در زبان عربی كامالً رای است،
همانگونه كه در برخی زبانهای دیگر نیز «دست» ،كنایـه از بخشـش ،قـدرت و ماننـد آن
است .از این رو ،اگر كسی این گونه كاربردها را در قرآن انکار كند ،مفاد بخش مهمی از
قرآن و روایات و نیز جوانب اصول محـاورة زبـان عربـی را نشـناختهاسـت (ر.ک؛ محمـد
الحســین6913 ،ق873 :.ـــ .)876از منظــر دانشــمندان علــوم ادبــی و بالغــی ،اســتفاده از
كاربردهای مجازی از مزایا و محاسن كالم فصیح و بلیغ به شمار میرود (ر.ک؛ هاشـمی،
 .)888 :6813از این رو ،در علم معانی و بیان ،مجاز ،رساتر و زیبـاتر از حقیقـت ،اسـتعاره،

برتر از تشبیه صریح ،و كنایه ،گویاتر از تصریح ارزیابی شدهاست .بنابراین ،قرآن كریم نـه
تنها نمیتواند خالی از كاربردهای مجازی باشد ،بلکه به تعبیـر برخـی از دانشـمندان علـوم
قرآنی ،اگر كاربردهای مجازی از قرآن برداشته شود ،بیگمان بخـش مهمـی از زیبـایی و
فصاحت آن نیز كاسته میشود (ر.ک؛ سیوطی6916 ،ق ،.ج.)16 :1

7ـ1ـ .3نادیدهگرفتن جایگاه عقل در تفسیر
ظاهرگرایی سلفی افراطی باعث شده است میزان ،فهم و درک سلف باشد و نتیجـة آن
در عرصه نظر ،تعطیل عقل و شعور است .بر این اساس ،بهصراحت با تفسیر قرآن مخالفت
شدهاست« :برای هیچ كس تفسیر قرآن مطلقاً جـایز نیسـت ،اگرچـه وی دانشـمند و ادیـب
باشد و اطالعاتی گسترده در ادله ،فقه ،نحو ،اخبار و آثار داشـته باشـد و فقـط بـه روایـات
پیامبر ،صحابه و تابعان استناد جوید» (ذهبی ،بیتـا ،ج .)638 :6بنـابراین ،در تفسـیر جریـان
سلفی ،عقل و اجتهادهای عقلی ارزش چندانی ندارد.
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ابنتیمیه و پیروان فکری او مانند ابنقیم به سـبب نگـرش ظـاهرگرایی ،بـه مخالفـت بـا
الفاظی مانند «جسم»« ،حدوث»« ،جـوهر»« ،جهـت»« ،عـرض» و ...مـیرونـد كـه در لسـان
سلف از آنها یـاد نشـدهاسـت (ر.ک؛ ابـنتیمیـه6911 ،ق ،.ج  181 :6و ابـنقـیم جوزیـه،
6967ق ،.ج  699 :6و  .)661در حالی كه مراد از همـة ایـن الفـا در لسـان اهـل كـالم و
فلسفه كامالً روشن است ،بهویژه نفی جسمانیت از خدای متعال كه مسـلّم ،قطعـی و عقلـی
است و خود ابنتیمیه آن را چنین نقل كردهاست:
«منکران صفات از جهمیه و معتزله و غیر آنهـا مـیگوینـد اگـر خداونـد در
آخرت با چشم سَر دیده شود ،الزمه اش آن اسـت كـه خداونـد در یـک جهـت
باشد و هر آنچه را كه در یک جهت قرار گیرد ،جسم خواهد بود و جسمانیت بر
خدا محال است .ولی به سبب فکر سطحی به مبارزه با لفظ و كسانی برمـیخیـزد
كه از آن استفاده میكند و می گوید این الفا در نصوص دینی نیامده و بـدعت
است» (همان181 :ـ.)183

سنس میگوید ،بنا به ادلة عقلی ،رییت خداوند ممکـن و مجـاز اسـت و دلیـل آن نیـز
مطلم وجود خدای متعال است و بر اساس آیات و روایات ،ما خدا را به عیان خواهیم دید
و خدا بر باالی عرش خود میایستد .بعـد مـیگویـد اگـر مـراد شـما از جهـتدار بـودن و
جسمانیت خدا این باشد كه باید مرئی در مقابل بیننده باشد ،این گونه جهـت داشـتن حـم
است و هیچ گونه منافاتی با شرع و عقل ندارد (ر.ک؛ همان.)168 :

 بررسی و نقد
اگر قرآن كریم منبع اصلی فهم دین است ،از جمله آموزههای مهم قرآن ،خِـرَدورزی
در خود قرآن و نگاه ویژه به جایگاه عقل و اندیشه است كه بـه صـورتهـای گونـاگون و
با واژههای كلیدی «تدبر»« ،تفکر»« ،تعقل» و مانند آن منعکس شدهاست .تا آنجا كـه فقـط
مادة «عقل» به شکلهای مختلف 96 ،بار در قرآن آمدهاست .بر ایـن اسـاس ،كنـار نهـادن
عقل به صورت كامل ،مخالفت آشکار با آیات قرآن است كه انسانها را به تدبر و تعقـل،
بهویژه تدبر در قرآن كریم سـفارش مـی كنـد .بنـابراین ،ظـاهرگرایی صـرف بـا توجـه بـه
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جایگاه عقـل و اجتهـاد ،در اسـتنباط مسـائل دینـی از كتـاب و سـنت بـا مشـکالت جـدی
روبهروست؛ زیرا فهم متون ،داللت احادیث و تالش برای رفع تعارضات میان آنها ،پـیش
از هر چیز نیازمند خِرَدورزی و اندیشیدن است .نکتة دیگر اینکه ،در برخـی آیـات قـرآن،
بهصراحت از تدبر نکردن و تعقل نکردن در آیات قرآن نکوهش شدهاست.
عقل و نقل دو حجت خـدا هسـتند كـه انسـان را بـه سـوی كمـال و سـعادت رهنمـون
میشوند ،اما گاه ظاهر برخی از آموزههای نقلی با دستاورد عقلی قطعی متعـارض بـه نظـر
میرسد و رویکردهای متفاوتی را به دنبال داشتهاست .هرچند ابنتیمیه بر تقدم دلیل قطعی
نظر دارد و نیز در فرض قطعی بودن دو دلیل عقلی و نقلی به ناممکن بودن تعـارض آنهـا
اذعان دارد ،اما در عبارات بسیاری ،عمالً ظواهر غیرصریح را صریح و قطعی پنداشتهاسـت
و بر تقدم آن بر عقل قطعی تأكید كردهاست .ابـنتیمیـه بـدون هـیچ دلیـل منطقـی ،قـانون
تأویل را كه قانون عقلی و عقالیی است ،نقد میكند .حـال آنکـه هـر دلیـل عقلـی قطعـی
شرایط استدالل را نخواهد داشت و عاری از موالطـه و بـا نقـل صـحیح و صـریح معـارض
نخواهد بود و آنچه متعارض به نظر رسیده ،ظاهر نقل با حکم عقل قطعی است كه در ایـن
قبیل عبارات ،حکم عقل قطعی از باب قرینة لبّی بر ظاهر نقـل مقـدم مـیشـود و در واقـع،
تعارض نه میان دو دلیـل عقلـی و نقلـی ،بلکـه میـان دیـدگاههـا و برداشـتهـای ناشـی از
اختالف مبانی اعتقادی و نیز عالیم و تمایالت شخصی و فرقهای است.

7ـ1ـ .4دیدگاه تشبیه و تجسیم
كسانی ،در تقابل با نظریة تعطیل ،راه افراط پیموده اند و در گرداب «تشبیه» فرو رفته انـد
و در درّة كفر و شرک سقوط كردهاند .گروهـی از آنـان خـدا را صـاحب جسـمی هماننـد
انسان پنداشته اند كه دست ،پا ،صورت و ...دارد و برای او صفاتی انسانی قائل اَند كه حتـی
می توان او را دید یا لمس كرد .چنین خدایی مکان و جهت دارد و حـاالتی بـر او عـارض
میشود .شهرستانی در این زمینه میگوید:
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«گروه كثیری از سلف ،صفات خبری را بی آنکه آن صفات را تأویل كننـد،
برای خداوند متعال ثابت میدانستند .این گروه كه به صفاتیه معـروف شـدند ،در
اثبات این صفات برای خداوند افراط كرده ،تـا حـد تشـبیه بـه صـفات مخلوقـات
پیش رفتند» (شهرستانی6988 ،ق ،.ج .)689 :6

شهرستانی می افزاید جماعتی از متأخرین ،افراطی تر از متقـدمین گردیدنـد و در تشـبیه
صرف و خالص واقع شدند .آنان می گفتند« :راهی در صفات خبـری جـز حمـل بـر ظـاهر
وجود ندارد» (همان .)689 :وی در ریشهیابی این طرز تفکر به یهود میرسد .او میگوید:
«ریشة این عقیدة افراطی ،اعتقاد فرقه ای از یهود به نام قـرائین بـود» (همـان).
این گروه كه به مُشـبّه حشـویه شـهرت یافتـه انـد ،مالمسـت ،مصـافحه ،رییـت و
زیارت خدای سبحان را در دنیا جایز دانسته اند و برای ذات الهـی ،تمـام اعضـا و
جوار انسانی را قائل شدهاند (ر.ک؛ همان.)618 :

تشبیه گرایان یادشده ،تنها گریزگاهی كه برای خود از این اندیشـه تجسـیمی یافتـه انـد،
این است كه بگویند« :او جسم است ،اما نـه ماننـد دیگـر اجسـام و اعضـای او ،بـا اعضـای
انسان متفاوت است» .اما این توجیه مشکل آنان را حل نمـی كنـد (ر.ک؛ سـبحانی:6816 ،
.)63

 .8تشبیهگرایی ابنتیمیه
8ـ .1ادعای جسمیت خدای متعال
ابن تیمیه در كتاب دِرء التعارض العقل و النقل در تفسیر آیة لَیسَ کَمِثلِهِ شَـیءٌ وَهُـوَ

السَّمِیعُ البَصِیرُ( الشوری )66/و آیة هَل تَعلَمُ لَهُ سَمِیًّا( مـریم )19/مـی گویـد« :هرگـز
این آیات داللت ندارد بر اینکه خداوند صفاتی چون صفات بشر ،مانند دسـت ،صـورت و
پا نداشته باشد و نیز گواه بر آن نیست كه خدا جسم به معنایی كه اهل اصطال می گویند،
ندارد» (ابنتیمیه6988 ،ق ،.ج.)669 :6
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وی در همان كتاب ادعا مـی كنـد كـه از هـیچ یـک از سـلف و پیشـوایان حـدیث دربـارة
تجسیم و مذمت مجسمه سخنی نرسیده است؛ چنان كه دربارة جسم بـودن یـا جسـم نبـودن
خدا نیز سخنی از آنان به چشم نمی خورد .وی در منهاج السنة در ردّ كالم عالمه حلی نیـز
همین سخن را تکرار كـرده اسـت (ر.ک؛ همـان ،ج  .)661 :1وی گـاهی پـا از ایـن فراتـر
گذاشته ،به نوعی عـذر مجسـمه را در تجسـیم گرایـی آنـان پذیرفتـه اسـت و كفـر آنـان را
ناچیزتر از كفر نصارا دانسته است و در كتاب الجواب الصحیح لمن بـدل دیـن المسـیح ،از
قول آنان گفته است« :ظواهر همة كتب آسمانی تجسـیم اسـت ،بلکـه در تـورات و قـرآن،
آیاتی كه ظهور در تجسیم دارند ،شمارشناشدنی است (ر.ک؛ همان ،ج.)998 :9
با وجود موضع گیری های یادشده ،باز هم می توان پذیرفت كه وی تا اینجا خـود را در
چهرة محققی بی طرف نشان داده است كه نه قائل به تجسیم است و نـه تنزیـه ،امـا ناگـاه او
نقاب از چهره برداشتهاست و عقیدة درونی خود را به وضو برمال كردهاست:
«گاهی مقصود از جسم بودن خدا ،یعنی آن چیزی كه میشود بـه آن اشـاره
كرد یا آن را مشاهده كرد و یا حامل صفات (خبریه) است؛ زیرا خدا در آخـرت
دیده می شود و مردم هنگام دعا با دست ،قلب ،صورت و چشمانشان به او اشـاره
میكنند .اگر منظـور كسـانی كـه مـیگوینـد خـدا جسـم نیسـت ،ایـن معناسـت،
جسمیت به این معنا برای خداوند ثابت است و نقل و عقل بر آن داللـت دارنـد»
(ابنتیمیه6988 ،ق689 :.ـ.)689

8ـ .2نقد سخنان ابنتیمیه
«جسم» در لوت و شریعت یک معنـا بیشـتر نـدارد و آن اینکـه جسـم بـه چیـزی گفتـه
میشود كه طول ،عرض و ارتفاع داشته باشد و از اجزایی تركیب یافته باشد .بنابراین ،اگـر
خدا جسم باشد ،بی گمان به همین معنا خواهد بود ،نه معنای دیگر .جسم به این معنا مسلّماً
مکانی الزم دارد كه در آن قرار گیرد .در این صورت ،این سؤال مطر مـی شـود كـه آیـا
مکان یادشده از نخست با خدا بوده ،یا بعدها خلم شدهاست؟ اگر از نخسـت بـوده ،الزمـة
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آن وجود دو قدیم است :خدا و مکان .اما اگر مکان مخلوق است ،پس خدای متعـال قبـل
از آن در كجا بودهاست؟ (ر.ک؛ سبحانی.)68 :6816 ،
اما ادعای ابن تیمیه مبنی بر اینکه سلف در این زمینه هیچ سخنی نگفته اند ،خالف واقـع
است .اشاعره و ماتریدیه بر نفی جسمیت اتفاق نظر دارند (ر.ک؛ همان) و به گفتة بیهقـی،
برخی از اصحاب در مکان مند نبودن خدای متعال به حدیث نبـوی(ص) اسـتدالل كـردهانـد

كه می فرماید« :أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیسَ فَوْقَک شَیءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیسَ دُونَک شَـیءٌ» .بـه گفتـة
آنان« ،خدایی كه برتر از او چیزی نیست و پـایین تـر از او نیـز چیـزی نیسـت ،قطعـاً مکـان
ندارد» (بیهقی6967 ،ق ،.ج .)137 :1
اگر كسی در دفاع از عقیدة تجسیم بگوید« :خدا جسم است ،اما نه مانند دیگر اجسـام،
به گواه اینکه صحیح است گفته شود خدا شیء است ،نـه ماننـد دیگـر اشـیاء» (ابـن تیمیـه،
6966ق ،.ج  ،)986 :9پاسخش این است كه بین مفهوم شیء و مفهوم جسم ،تفاوت است.
در مفهوم شیء ،خصوصیتی مندرج نیست و از آن جز هستی فهمیده نمـی شـود ،در حـالی
كه مفهوم جسم عبارت است از موجودی حادث كـه طـول ،عـرض و عمـم دارد .در ایـن
صورت ،چگونه می توان گفت خـدا جسـم اسـت (یعنـی ایـن ویژگـی هـا را دارد) ،آنگـاه
بگــوییم نــه ماننــد دیگــر اجســام؟ چــون ایــن تنــاقض اســت (ر.ک؛ بــاقالنی6987 ،ق:.
111ـ.)118

8ـ .3تصویرگری ابنتیمیه از خدای متعال
ابن تیمیه در العقاید الواسطیة ،خدای متعال را همچون پادشاهی به تصویر می كشـد كـه
در اوج آسمان ها بر تخت خود نشسته است و از آنجا بندگان خود را زیر نظر دارد (ر.ک؛
ابنتیمیه6988 ،ق38 :.ـ .)39در ادامه ،وی تأكید میكند كه ایـن عبـارت بـه همـان معنـای
ظاهر و حقیقت خود است و در آن هیچ تأویلی روا نیست (ر.ک؛ همان38 :ـ.)39
او سخن خود را به حدیثی منسوب بـه پیـامبر(ص) مسـتند كـرده كـه در برخـی از متـون
روایی معتبر اهل سنت نیـز آمـده اسـت مبنـی بـر اینکـه عـرش خـدا بـر فـراز آسـمان هـا و
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زمین های اوست (در ضمن بیان این كلمات ،حضرت(ص) با انگشتان خود ترسـیم مـی كنـد
كه چگونه عرش به سان خیمه ای بر آسمان ها و زمـین واقـع شـده اسـت) و عـرش خـدا (از
سنگینی خدا) مانند كجاوة مسافران جیرجیر میكند
تشبیه گرایی ابن تیمیه هنگامی آشکارتر مـی شـود كـه سـعی كـرده اسـت در مقـام رفـع

تناقض ظاهری آیات ،معیّت خدای متعال با انسان ،مانند آیـة وَهُوَ مَعَکُم أَینَ مَـا کُنـتُم
(الحدید )9/و آیة مَا یَکُونُ مِن نحجوَى ثَلَاثَةٍ إِلحا هُوَ رَابِعُهُم وَلَا خَمْسَةٍ إِلحا هُوَ سَادِسُـهُم وَلَـا

أَدنَى مِن ذَلِکَ وَلَا أَکثَرَ إِلحا هُوَ مَعَهُم أَینَ مَا کَـانُوا( المجادلـه )7/بـا سـایر آیـات صـفات
برآید .او پس از آنکه برخالف مبنای پذیرفتـة خـود (عـدم جـواز تأویـل آیـات صـفات)،
معیّت در آیات یادشده را به معیّت علمـی تأویـل بـرده اسـت ،بـرای توجیـه اینکـه چگونـه
ممکن است خدای سبحان از طرفی بر عرش مستقر باشد و در عین حال ،همـراه بنـدگان و
مراقب آنان نیز باشد ،در كتاب مجموع الفتاوی به ماه آسمان متوسل می شود« :ماه نشانه ای
كوچک از نشانههای خداست .او در آسمان مستقر است و در عـین حـال ،هـر جـا مسـافر
میرود ،همراه او نیز هست» (ابنتیمیه6961 ،ق ،.ج .)188 :8

8ـ .4ابنتیمیه و رؤیت ظاهری خداوند در دنیا
ابن تیمیه به رییت ظاهری خدای متعال از سوی پیامبر اسالم(ص) در همین دنیا نیز معتقد
است .او برای اثبات این امر به حدیثی استدالل می كند مبنی بر اینکه خـدای متعـال از بـین
پیامبران ،پیامبر گرامی اسالم(ص) را به ویژگی رییت ،حضرت موسی(ع) را به ویژگی تکلّم
و ...برگزیدهاست .او می گوید بدیهی است كه در این حدیث ،رییـت قلبـی مـراد نیسـت؛
زیرا رییت قلبی ویژگی مشـترک همـة پیـامبران اسـت ،همـان گونـه كـه دریافـت وحـی،
ویژگی مشترک همة پیامبران است و با این استدالل نتیجه می گیرد باید رییتی مـراد باشـد
كه مختص خود حضرت است (ر.ک؛ همان6988 ،ق ،.ج .)166 :7
سنس ،او خدای مشهود پیامبر(ص) را در قیافة جوانی نورس با موهای مجعّد و وِزكـرده
كه لباسی سبز به تن پوشیدهاست و در حالی كه قدمهایش در سبزهزار فرو رفتهاسـت و در
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مقابل او پرده ای از جنس لؤلؤ آویخته شده  ،نشان می دهد كه در آن حال ،دست های خود
را بر كتف حضرت(ص) گذاشته ،به طوری كه حضرت(ص) خنکـی دسـت هـای خـدا را بـر
سینة خود احساس میكند (ر.ک؛ همان663 :ـ.)188

 .9نظر قرآن کریم دربارة جسمیت خداوند
با مالحظة دقیم آیات قرآنی به این نکته پـی مـی بـریم كـه خداونـد متعـال از جسـم و
جسمانیت مبرّاست؛ چراكه:
6ـ خداوند می فرماید :یَعلَمُ مَا یَلِجُ فِی الأَرضِ وَمَا یَخرُجُ مِنهَا وَمَا یَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا

یَعرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَکُم أَینَ مَا کُنتُم وَاللحهُ بِمَا تَعمَلُـونَ بَصِـیر ::او هرچـه در زمـین فـرو رود و
هرچه از آن برآید و آنچه از آسمان نازل شود و آنچه بدان باال رود ،همه را مـیدانـد و او
با شماست ،هر كجا باشید و به هرچه كنید ،بهخوبی آگاه است( الحدید.)9/

آیه به صراحت داللت بر سعة وجود خداوند سبحان دارد و اینکـه او در هـر مکـانی بـا
ماست و كسی كه چنین شأنی دارد ،نمیتواند جسم یا حلولكننده در محلّی باشد.
1ـ همچنین ،می فرماید :أَلَم تَرَ أَنح اللحهَ یَعلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرضِ مَا یَکُـونُ
مِن نحجوَى ثَلَاثَةٍ إِلحا هُوَ رَابِعُهُم وَلَا خَمْسَةٍ إِلحا هُوَ سَادِسُهُم وَلَا أَدنَى مِن ذَلِکَ وَلَا أَکثَرَ إِلحا هُـوَ

مَعَهُم أَینَ مَا کَانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا یَومَ الْقِيَامَةِ إِنح اللحهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ ::آیـا ندیـدی كـه
آنچه در آسمانها و زمین است ،خدا بر آن آگاه است .هیچ رازی سه كس با هم نگوینـد،
جز آنکه خداوند چهارم آن هاست و نه پن كـس ،جـز آنکـه خـدا ششـم آنهاسـت و نـه
كمتر از آن و نه بیشتر ،جز آنکه خدا با آنهاست ،هر كجا باشند ،پس روز قیامـت همـه را
به نتیجة اعمال آنان آگاه خواهد ساخت كه خدا به همة امور عـالَم داناسـت( المجادلـه/
.)7
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این آیه نیز بهوضو داللت بـر سـعة وجـود خداونـد متعـال دارد و اینکـه در همـه جـا
موجود و با همه كس همراه است و این گونه خدایی نمـیتوانـد جسـم باشـد؛ زیـرا جسـم
احتیاج به مکان دارد و با وجودش در مکانی ،مکان دیگر از او خالی است.
9ـ در آیهای دیگر میفرماید :وَلِلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فَأَینَمَا تُوَلُّوا فَـثَمَّ وَجـهُ اللّـهِ إِنح

اللّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ :مشرق و مورب هر دو مُلک خداست .پس به هر طرف كه روی كنید ،بـه

سوی خدا روی آورده اید .خدا به همه جا محیط و بر همـه چیـز داناسـت( البقـره.)669/
این آیه نیز همانند آیة پیشین ،داللت بر نفی جسمیّت خداوند دارد.

9ـ همچنین ،میفرماید :لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ :هیچ موجـودی هماننـد
او نیست و او شنوای بیناست( الشوری .)66/واضح است كه اگر خداوند جسم بود ،باید
همانند سایر اجسام و شبیه آنها میبود.
1ـ باز می فرماید :وَاللحهُ الغَنِیُّ وَأَنتُمُ الفُقَرَاءُ :و خداوند از خلم بی نیاز است و شما فقیر

و نیازمندید( محمد .)83/میدانیم كه اگر خداوند جسم بود ،مركّب از اجزا میبود و هر
مركّبی محتاج به اجزای خود است كه این با غنای خداوند سازگاری ندارد.
7ـ همچنین ،می فرماید :هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظحاهِرُ وَالبَاطِنُ :اوّل و آخر هستی و پیـدا

و نهان وجود همه ،اوست( الحدیـد .)8/در ایـن آیـه ،خداونـد متعـال خـود را «ظـاهر» و
«باطن« معرفی كردهاست و اگر جسم میبود ،باید ظاهر آن غیر بـاطنش (عمقـش) باشـد و
در نتیجه ،الزم میآید كه او ظاهر و باطن نباشد.
3ـ ـ ســرانجام ،مــیفرمایــد :الح تُدرِکُــهُ األَبصَــارُ :دیــدههــا او را درک نمــیكننــد
(األنعام.)688/

 .11ردّ تشبیه و تجسیم در کالم امام علی

(ع)

در خطبة  631نه البالغه ،امام قائل به این است كه آن كس كه همانندی برای او قرار
داد ،به حقیقت خدا نرسـیدهاسـت و كسـی كـه خـدا را بـه چیـزی تشـبیه كـرد ،بـه مقصـد
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نرسیده است و در مقام تقبیح كسانی كه خدا را به مخلوقات تشبیه می كنند ،فرمود« :وخـدا
را به اندازة نتیجة خواطرشان تجزیه كردند و بر اساس قرایح عقل هاشان او را به مخلوقـاتی
كه از حیث توان مختلفاَند ،تعریف كردند» (ابنبابویه قمی ،بیتـا ،ج  .)96 :68همچنـین،
در پاره ای دیگر ،خداوند را پیش اهل معرفت از اَشباه و اَضداد منزَّه دانسته ،گمراهان را به
تشبیه خدا به اصنامشان و تزئین حم تعالی به زینـت مخلوقـات مـتهم فرمـودهاسـت (ر.ک؛
همان98 :ـ.)96
همچنین ،در خطبة  676نه البالغه ،پس از ذكر برخـی از عبـارت هـای بـاال ،حضـرت
می فرماید كه خداوند به همه چیز نزدیک است ،نه آنکه به اشیاء چسبیده باشد« :و از همـه
چیــز دور اســت ،نــه آنکــه از آنهــا بیگانــه باشــد .ارادهكننــده اســت ،نــه از روی آرزو و
خواهش .سازنده است ،نه با دست و پا ...بیناست ،نه با حواس ظاهری .مهربان است ،نـه بـا
نازکدلی».
امام(ع) به سه انحراف مجسمه اشاره فرموده است6 :ـ خدا را بهدرستی نشناخته اند1 .ـ بـه
توحید او قائل نیستند8 .ـ به آیات صریح قرآن گوش فرا نداده اند و از تعلیمات این كتـاب
آسمانی بیگانه اند و به همین دلیل ،در «ضَالل مُبین» گرفتارند .سنس به مشركان كـه آن هـا
نیز از مشبهه محسوب میشوند ،اشاره میكند و میفرماید:
«درو گفتند آنان كه برای تو همتایی قائل شدند و تو را بـه بُـت هـای خـود
تشبیه كردند ...و تو را همچون اجسام با پندارهای خود تجزیه كردند (و اجزایـی
همچون دست ،پا ،چشم و گوش برای تو قائل شدند) و با سلیقههای منحط خود،
تو را با مخلوقی كه قوای گوناگون دارد ،مقایسه كردند» (همان).

همة جمله های باال در مقام ردّ تشبیه اند؛ بدین معنا كه خداوند ،بینا ،شنوا و ...است ،امـا
نه به گونه ای كه مثل همگان نیاز به ابـزار داشـته باشـد .از عبـارات فـوق ،جسـمانی نبـودن
خداوند نیز بهدست میآیـد؛ چراكـه چشـمهـا تـوان رییـت او را ندارنـد ،وگرنـه محـدود
میگردد ،بلکه دلها با حقایم ایمان او را درمییابند.
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 .11تأویل آیات موهم تجسیم
پس از ردّ تشبیه و تجسیم ،ممکن است این پرسش مطر شـود كـه مقصـود از آیـاتی
كه در آن ها به «عین هلل»« ،یدهلل» و ...اشاره شده ،چیست .امام علـی(ع) برخـی آیـات مـوهم
تجسیم را تأویل كردهاست كه در اینجا به ذكر چند نمونه اكتفا میشود.
طبم سخن علی(ع) ،مقصود از نظر به خدا در آیة إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ( القیامةة )18/نظـر

به ثواب خداست و مقصود از وَجَاء رَبُّکَ وَالمَلَکُ صَفًّا صَـفًّا( الفجـر ،)11/بـرای خـدا
آمدنی مثل آمدن مخلوقات نیسـت؛ یعنـی آیـاتی كـه در آن هـا عضـوی بـرای خـدا ذكـر
شده است ،تأویل دارند و معنی ظاهری اولیـه مـراد خداونـد نیسـت؛ چراكـه ممکـن اسـت
بسیاری از مطالب در كتاب خدا باشد كه تأویل آن برخالف تنزیل آن است و شبیه كـالم
بشر نیست .از این قبیل است سخن ابراهیم(ع) كه میفرمایـد :ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّی سَـیَهدِینِ
(الصافات )66/و رفتنش به سوی پروردگارش ،یعنی رو سوی او كردن با عبادت و تـالش
و نیز نزدیکی به خدای عزَّوجلَّ است (ر.ک؛ ابنبابویه قمی ،بیتا ،ج 111 :9ـ.)111

 .12دیدگاه علی(ع) در اوصاف خدا
علی(ع) تشبیه خدا به مخلو قات را ردّ ،و ادلهای بر آن اقامـه مـیكنـد .از سـوی دیگـر،
قائل به تنزیه مطلم هم نیست؛ چراكـه ایـن قـول مسـتلزم نـاتوانی انسـان در معرفـت خـالم
می گردد كه با دعوت پیامبران به معرفت خدا منافات دارد .ایشان قائـل بـه ایـن اسـت كـه
شناخت ذات خدا برای ما ممکن نیست و ما چاره ای جز این نداریم كه خدا را بـا افعـال و
صفات او وصف كنیم ،به گونهای كه آیات قرآن و پیامبران توصیف كرده اند .در دیدگاه
علی(ع) ،خداوند از خلـم دور اسـت و از ایـن رو ،چیـزی ماننـدش نیسـت (ر.ک؛ كلینـی،
 ،6818ج  )1 :6و مثل اشیاء نیست كه صفات بر او واقع شود و شَبَح نیست كه مشابه اَشبا
باشد (ر.ک؛ ابنبابویه قمی ،بیتا .)11 :همچنین ،چیزی مثل خدا نیسـت و برتـر از صـفات
مخلوق و برتر از آن است كه شبیه و شریک داشته باشد و او مِثلی ندارد تا شبیه مخلوقـات
شود و نزد اهل معرفت از داشتن شبیه و شریک منزه است (ر.ک؛ نه البالغه/

.)66
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حضــرت امیــر(ع) جســمانی بــودن خــدا را نفــی و در ردّ تشــبیه و تجســیم دالیلــی بیــان
كردهاست كه در ادامه به آنها میپردازیم:
6ـ آن حضرت عظمت نفوذناپـذیر خـدا را مـانع رییـت او مـی دانـد و مـی فرمایـد« :از
عظمت جبروت او ،چشم ها او را درنمی یابند؛ چراكه چشـم هـا در تـراكم ضـخیم او نفـوذ
نمیكنند و اشعة انوارش را نمیشکافند تا متوجّه ذیالعرش شوند (همان.)68 :
1ـ در خطبة  686نه البالغه ،علّت رییت نکردن خـدا را تقـدّم زمـانی بـاری تعـالی از
توصیفكنندگان دانستهاسـت .توضـیح اینکـه خداونـدی كـه از اَزل بـوده ،هرگـز ممکـن
نیست جسم باشد؛ زیرا جسم ،حادث و مركز حوادث است .بنابراین ،دیدنی نیست و ا گـر
اوصافی برای خدا بیان می كنیم ،از طریم اسـتدالل عقلـی یـا دریافـت ازپیـامبران الهـی در
كتب آسمانی است.
8ـ حضرت علی(ع) در خطبة  39نه البالغـه ،احاطـه نکـردن چشـم هـا و اندیشـه هـا بـه
خداوند را یادآوری میفرماید و خطبة  66حاكی از این است كه خدا مردمک چشمهـا را
از مشاهده و ادراک ذات خود بازمی دارد ،همچنان كه قـرآن مـی فرمایـد« :چشـم هـا او را
نمیبینند و او چشمها را میبیند» (األنعام.)688/
همچنین ،هنگامی كه بنی اسرائیل تقاضای مشـاهدة او را كردنـد ،بـه موسـی(ع) فرمـود:
«نگاهی به كوه كُن .اگر در برابر جلوة ذات من پابرجا ماند ،مرا خواهید دید ،ولی كوه در
برابر تجلّی حم چنان از هم متالشی شد كه همة بنیاسرائیل به خاک افتادند و هنگامی كـه
به حال نخست بازگشتند ،اعتراف كردند كه ذات پاک او برتر از آن است كه انسـان او را
ببیند» (ر.ک؛ البقره 99/و األعراف .)698/دلیل اینکه فرمـود چشـمهـا او را نمـیبیننـد ،آن
است كه «انسان با چشم رنگ ها و نورها و به تَبَع آن ها ،اجسام را می بینـد و چـون رنـگ و
نور از خواصّ جسم است و جسم نیز زمـان ،مکـان و اجـزاء دارد ،در نتیجـه ،آنچـه دیـده
می شود ،نیازمند و ممکـن الوجـود اسـت و خـدا برتـر و بـاالتر از آن اسـت كـه نیازمنـد و
ممکنالوجود باشد» (مکارم شیرازی ،6838 ،ج .)931 :8
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9ـ مطابم خطبة  631نه البالغه ،خدا بدون اعضا و جوار و نیز زبان و كام با حضرت

موسی(ع) سخن گفت (ر.ک؛ ابـنبابویـه قمـی ،بـیتـا )89 :و آیـات بـزرگ خـود را بـه او
شناساند (اشاره به آیة  619سورة نساء (وَکَلحمَ اللّهُ مُوسَى تَکلِیمًا)؛ چراكه چیزی را می تـوان
با صفات آن درک كرد كه صاحب شکل ،اعضا و جوار و نیز عمر محدود و اجل معیّن

باشد .قرآن میفرماید :لَیسَ کَمِثلِهِ شَـیءٌ( الشـوری .)66 /همچنـین ،در جـایی دیگـر،
داشتن چشم مادّی را از خدا نفی كردهاست (ر.ک؛ نه البالغه )631 /كه با هـیچ اعضـا
و اندام ،و نه با عَرَضی از اَعراض ،و نه با دگرگونیها و تجزیه وصـف نمـیگـردد .حـرف
می زند ،ولی نه با زبان و كام و دهان .می شنود ،ولی نه با دستگاه شنوایی .سخن می گویـد،
ولی نه با بهكار گرفتن الفا در بیان .حفظ میكند ،ولی نه با رن به خاطر سنردن .دوسـت
میدارد و خشنود میشود ،ولی نه از راه دلسوزی .دشمن میدارد و به خشم میآیـد ،ولـی
نه از روی رن و نگرانی (ر.ک؛ نه البالغه.)631 /
9ـ علی(ع) در مواردی بر این مطلب اذعان دارد كه خدا با شباهت داشتن مخلوقـات بـه
یکدیگر ،نشان داد كه شبیه و نظیری ندارد (ر.ک؛ نه البالغه 639 ،691 /و  .)631پس
شباهت دلیل بر تركیب است؛ زیرا قدر مشتركی از قبیل زمان و مکان و بعضی از اَشکال و
عوارض ظاهری و جهات مختلف دارند كه آن ها را از هم متمـایز مـی كنـد .بنـابراین ،هـر
موجودی مركّب از مابهاإلشتراک و مابهاإلمتیاز است و چیزی كه مركّب باشد ،بـه اجـزای
خود وكسی كه آن ها را با هم تركیـب كنـد ،نیازمنـد اسـت .حـال آنکـه خداونـد شـبیه و
نظیری ندارد ،وگرنه تركیب و احتیـاج در ذات او پیـدا مـی شـد (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی،
 ،6838ج .)98 :1

نتیجهگیری
با مراجعه به آثار نظریه پردازان فرقة سلفی ،به ویژه آثار ابن تیمیه ،معلـوم شـد كـه آنـان
دربارة صفات خبری ،دیدگاهی موایر با سایر مسلمانان ،اعم از شیعیان و اهل سنت دارنـد.
وهابیت اگرچه تالش كرده است برای مشروعیت بخشیدن به دیدگاه تجسیمی خود ،آن را
به گفته های پیشینیان مستند كند ،اما با مراجعه و دقت در سـخنان صـحابه و تـابعین ،معلـوم
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شد كه سلف از تمایل به چنین عقیده ای كه در جای جای آن رنگ و بوی تشبیه و تجسـیم
احساس میشود ،به دور بودهاند.
وهابیت در شناخت اسماء و صفات الهی ،فقط روش نقلی را معتبر مـی دانـد و در روش
نقلی نیز به ظاهرگرایی در فهم كتاب و سنّت اكتفا می كند .از این رو ،وجود هیچ مجـاز و
تأویلی را در قرآن برنمیتابد .آنان ،همچنانكه تفکر در ذات الهی را مجـاز نمـیشـمارند،
تفکر در صفات خدای متعال را نیز جایز نمی دانند ،به این دلیل كـه بـه زعـم آنـان ،ذات و
صفات حکم یکسانی دارند.
وهابیت بـه فهـم ناپـذیری ذات و صـفات الهـی معتقـد اسـت كـه البتـه ایـن دیـدگاه از
پیامدهای مشترک لفظی دانستن مفاهیم اسـماء و صـفاتی اسـت كـه بـین خـالم و مخلـوق
مشترک هستند .وهابیت معتقد است برخی از صفات خبـری ماننـد دسـت ،پـا و ،...صـفت
كمال برای خالم است و به همین دلیل ،واجب است خداوند سبحان ،آن ها را داشته باشد،
اما برخی دیگر از صـفات ماننـد كبـد ،طحـال و ماننـد آن ،چـون صـفت كمـال محسـوب
نمیشوند ،خداوند متعال آنها را ندارد.
خدا برتر از آن است كه صاحب جسم باشد و اگر آیاتی از قرآن بـرای خـدا دسـت و
اعضای دیگر مطر كرده ،از باب كنایه است كه باید به طور صحیح تأویـل گـردد؛ مـثالً
مقصود از «یدهلل» ،قدرت خداست و. ...
از سخنان علی(ع) در نه البالغه ،توحید صدوق و ...به دست مـی آیـد كـه آن حضـرت
قول به تشبیه را رد ،و بر رد آن ادلهای ارائه كردهاست.

منابع و مآخذ
قرآن مجید.
نهج البالغه.

ابن أبیالحدید ،عزّالدّین عبدالحمید6969( .ق .).شرح نهج البالغه .بیروت :اعلمی.
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ابنبابویه قمی (صدوق) ،محمدبن علـی6863( .ق .).التوحید ،و بعد .تصـحیح سـید هاشـم
حسینی .قم :نشر جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .بـی تـا) .التوحیـد .تصـحیح و تعلیـم سـید هاشـم
حسینی .قم :جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
ابن تیمیه ،احمدبن عبـدالحلیم6988( .ق .).اإلستققامة .تحقیـم محمـد رشـاد سـالم .مدینةة
منورة :جامعة اإلمام محمدبن سعود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6669( .م .).مجموع الفتاوی و رسائل .عربستان :مجمع ملـک
فهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6961( .ق .).الجواب الصحیح لمن بدل دیـن المسـیح .ج .9
تحقیم علی حسن ناصر و  . ....ریاض :دارالعاصمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6961( .ق .).مجموع الفتاوی .تحقیـم مـروان كجـک .مصـر:
دارالکلمة الطیبة.
ابنحنبل ،احمد6983( .ق .).العقيدة بروایة أبیبکر الخالل .دمشم :دار قتیبة.
ابنعثیمین ،محمدبن صالح1886( .م .).القوائد المثلی فـی صـفات اهلل و اسـماء الحسـنی.
مدینه :دانشگاه اسالمی.
ــــــــــــــــــــــــــــ 1889( .م .).شرح کشف الشبهات ابنعثیمین .عربستان :دار الثریا.
ــــــــــــــــــــــــــــ 6968( .ق .).مجموع فتاوی بن عثیمین .عربستان :دار الوطن.
ــــــــــــــــــــــــــــ 6968( .ق.).تفسیر ابن عثیمین .ریاض :دار الثریا.
ابنقیم جوزیه6911( ،ق .).مختصر الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة.
القاهره :دار الحدیث.
ابوریة ،محمود6838( .ق .).أضواء علی السنّة المحمدیة .لبنان :صور.
اهلل بداشتی ،علی« .)6871( .مبانی معرفت شناسی مفاهیم ماورای طبیعی دینـی» .نامـة مفیـد.
ش  .68صص 36ـ.63
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ـــــــــــــــــــ « .)6831( .بررسـی و نقـد روش شـناختی سـلفیه در خداشناسـی» .انجمـن

معارف اسالمی .ش  .68صص 96ـ.76
امیری ،حسن امین6968( .ق .).دایرةالمعارف اسالمی شیعه .بیروت :دار التعارف.
باقالنی ،محمدبن طیب6987( .ق .).تمهید األوائل فـى تلخـیص الـدالئل .لبنـان :مؤسسةة
الکتب الثقافیة.
البخاری ،محمدبن اسماعیل( .بیتا) .صحیح البخاری .تحقیم محمد نزار تمیم و هیـثم نـزار
تمیم .بیروت :دار األرقم.
بشیر ،حسن .)6868( .تاریخ فرهنگی سلفیه :از متنگرایی تا زمینهگرایی ،در بنیادگرایی و
سلفیه؛ بازشناسی طیفی از جریانهای دینی .حسین هوشنگی و احمد پاكتچی .تهـران:

انتشارات دانشگاه امام صادق(ره).
بیهقی ،محمدبن حسین6967( .ق .).األسماء والصفات .تحقیم عبدالرّحمن عمیـره .بیـروت:

بینا.
جوهری ،اسماعیل بن حمّاد .)6813( .الصـحاح .تحقیـم احمـد عبـدالوفور عطـار .بیـروت:
افست قم.
حلمی ،مصطفی6966( .ق .).السلفية بین العقيدة اإلستیمية و الفلستفة العربيتة .مصـر .دار
الدعوة.
زهدی ،جاراهلل6968( .ق .).المعقزلة .بیروت :مؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
فخر رازی ،محمدبن عمر6863( .ق .).اعتقادات فرق مسلمین .مصر :نشر كلیات أزهر.
سبحانی ،جعفر6969( .ق .).محاضرات فی اإللهیات .به كوشـش علـی ربـانی .قـم :مؤسسـة
نشر اسالمی.
ــــــــــــــــــ 6917( .ق .).بحوث فی الملل والنحل .قم :مؤسسة امام صادق(ع).
ــــــــــــــــــ « .)6816( .دو نظریة دیگر دربـارة صـفات خبـر » .درسهـایى از مکتـب

اسالم .س  .88ش .3
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سبزواری ،مالهـادی6961( .ق .).شرح منظومـه (غررالفرائـد) .تصـحیح حسـن حسـنزاده
آملی .تهران :نشر ناب.
شمری ،شعبان6989( .ق .).نظریة التفکیک للنّص الدّینی عند العقل التکفیری .بیروت :دار
النصر.
شوكانی ،محمد بن علـی6969( .ق .).الرسائل الستلفية .تعلیقـه خالـد عبـداللّطیف .بیـروت:
دارالکتاب العربی.
شهرستانی ،محمدبن عبـدالکریم6988( .ق .).ملل و نحـل .تحقیـم سـید كیالنـی .بیـروت:
بینا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6916( .ق .).الملل و النحل .بیروت :دار المعرفة.
(ع)

عبداللّهی ،عابد« .)6836( .صـمد تشـبیه یـا تنزیـه از دیـدگاه امـام علـی  .فلسـفه و کـالم

اسالمی .س  .98ش  .6صص 66ـ.667
كثیری ،سید محمد6963( .ق .).السلفية بین أهل السنة واإلمامية .بیروت :الودیر.
كلینی ،محمدبن یعقوب .)6818( .کافی .به تصحیح علی اكبـر غفـاری .تهـران :دارالکتـب
اإلسالمیة.
طباطبائی ،سید محمدحسین6967( .ق .).المیزان فـی تفسـیر القـرآن .تهـران :د ارالکتـب
اإلسالمیة.
مجلسی ،محمدباقر681( .؟؟) .بحاراألنوار .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
مکارم شیرازی ،ناصر .)6838( .پیام امام .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
معتزلی ،احمدبن یحیی6639( .م .).القالئد فی تصحیح العقائد .بیروت :دار الشرق.
مفید ،محمدبن محمد6968( .ق .).تصحیح اإلعتقاد .قم :كنگرة هزارة شیخ مفید.
منتظری ،حسن .)6833( .بررسی سلفی گری در شبه قارۀ هند .رساله سطح سه .قـم :مركـز
مدیریت حوزة علمیه.

