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  دهيچك
.  استاالهي  صفاتي در معناشناسيهي تنزيها ديدگاه از يكيض يتفو

ن گروه در يا. كرد هستندين رويرو ايمذهب پ يلب حنث و عالمانِيشتر اهل حديب
 نزد يچنداز ن قاعده پس يا. ف را مطرح كردنديالكب ي قاعده با مشبهه، ييارويرو

 ،در ادامه. شد استفاده ي جدصورت به، هي از مشكل تشبيي رهاي برا،اشاعره
 ،صفات يبرات يفيكوجود ضمن اثبات ف، يكد از بالي جديقرائت ي ارائهبا ان يوهاب

ث و ي برخالف اهل حد،في از بالكها آنقرائت . ض كردنديت را تفويفيآن كعلم به 
منجر ز ينم ي بلكه به تجس،ستيه ني مشكل تشبي برايحل  تنها راه  نه،اشاعره

فات اختالپرداختن به ز از يوجود پره  معاصر، بامفسرانمحمد عبده از . دشو مي
، او هم مانند رضا ديرش. ف داردي بالكي قاعدهقرائت  از دوگانه يكردي، رويمذهب
 هل بي متما،سو  يك از ها ن قرائتيا. دهد ميارائه  اين قاعده از متناقض يقرائت

ه، مشابه ي سلفيمبان از يريرپذيتأثل يدل  به،گري ديدگاه اشاعره است و از سويد
 .استان يكرد وهابيرو
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  مقدمه. 1

گر بر ي دي و برخه استي موهم تشب،اتيشده در قرآن و روا اني صفات بيظاهر برخ
لِ ير و تأوير، تفسي تعبيا چگونگي 1يشناس امعن ،لين دليبه هم. ه مطلق داللت دارديتنز

 از يشمندان اسالمياندن مسائل مورد توجه ين و دشوارتريتر همواره از مهم االهيصفات 
 يها ديدگاهان يفراوان م  اختالف شاهد آن وجود.بوده استو مفسران متكلمان جمله 
ن انسان و ي كه مشترك بي اوصافباب درن امر، ي ايدشوار. نه استين زمي در اموجود

 ، كه مخصوص خداوند استيسه با اوصافيدر مقا... دن ويدن، شني مانند علم، د،خداست
  .دو چندان است... ت ويت، ابديمانند سرمد
مواجه بوده يگري ديادي بنوسته با پرسشِي پيشناخت ا زباني يعد معناشناختالبته ب 
 كهدارد  يطيقت بسي از حقسخن گفتن  بشر توانِيِ محدود و عادا زبانِي آكه ايناست و آن 
د و ي تحديف پروردگار به معناين توصي؟ همچناست ي كماالت وجودي ه همي دربردارنده

 در زبان ييت و تنگناهاين محدوديست؟ با وجود چني نيفروكاستن او به ساحت بشر
 پذير ائه كنند كه هم فهمح از خداوند اري صحيفياند توص شمندان نتوانستهي اندشتريب، يبشر

 ييافزا  معرفتي براي جمعكه چنان ،دباش يمي و تجسيهي تشبيها دور از برداشتو هم به 
ه، ي فرار از تشبيز براي ناي عده. اند آمدهه گرفتار ي تشبي در وادينوع و به 2يوارانگار به انسان

با  يدر مقابل، گروه. اند كرده فهم صفات را به خداوند واگذار ، ش گرفتهيراه توقف را در پ
  .ندا ضي بدون تفوها آن يفهم معنا معتقد به ،هين تنزي در ع،وجود اثبات صفات

 يهيكرد تشبي رودو را به تعالي حق صفات ي موجود در معناشناسيها ديدگاه نيبنابرا
و  هيامام مانند اي عده، يهيتنز يكردهايان رويدر م . كرديبند  دستهتوان مي يهي تنزو

ه ظواهر  كي صفات خبري برخيدر حل مشكل معنادار، يمعتزله با وجود اختالف در مبان
 در مقابل .نددي را برگزلي و تأوهي عقل مخالفت دارند، راه توجي با احكام قطعها آن ييابتدا
ت صفات يفي و كي چگونگي دربارهاظهار نظر هرگونه صفات، از  ضمن اثبات ي گروههم

» ضيتفو« كه به ،ريكرد اخي رو.به خداوند واگذار كردند آن را اجتناب كرده، علم يميتجس
را ت دو نوع برداشت ين قاعده قابلي ا.استوار است» فيبالك «ي قاعده ي بر مبنا،ستمشهور ا

 يبا بررس ،ن پژوهشيدر ا. ندشو ميم يض به دو دسته تقسي اهل تفو،دارد كه بر اساس آن
  .م كردي و نقد خواهيبررس آن ي درباره را ر المناريتفسدگاه صاحبان ي د،ن قاعدهيا

  

  ضي تفوي پيشينه. 2
ن يا. ا توقف استيض يدگاه تفوي نزد مسلمانان، ديهي تنزيها دهين ايتر سابقهاز پر

 كه چنان است، داشته ياديز روانيپ ،سلف مسلمانانِ و نيتابع و صحابه انيم ه درينظر
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 ي دربارهسلف  از يبرخ«: دگوي ميو است  داده نسبت سلف از ياريبس بهرا  آن يشهرستان

ز يچ چيه كه يمدان مي عقل حكم به: گفتند و ل شدنديأودر ت توقف به ه قائليصفات خبر
 ي درباره كه يالفاظ يمعنا اام ست؛ين يموجود چيه هيشب زين او ست ويهمانند خداوند ن
 »يديبِ خَلَقْت« ،)5/طه (»ياستَو الْعرشِ يعلَ الرَّحمنُ«: مانند ؛يمدان مين صفات او آمده،

 ها آن ليتأو و اتيآ نيا ريتفس فهم به فمكلّ زين ما و... و) 22/فجر (»ربك جاء و« ،)75/ص(
ما به . ميمان آوري خداوند و مثل و مانند نداشتن او ايگانگيم به يا شدهف يم، بلكه تكليستين
 ي ثورانيسف از ، در ادامهيو .)105 - 104: ص، ص1:  ج،32 (»ايم كردهف عمل ين تكليا
 ي اصفهانيو داوودبن عل) .ق241.م(، احمد بن حنبل ).ق179.م(مالك بن انس  ،).ق161.م(
  .)105: ، ص1: ، ج32 ( كرده استادي ضي روش توقف و تفورواني پي منزله به) .ق270 .م(

. ندشو ميض محسوب يث از قائالن به تفويشترِ اهل حديبر اساس گزارش فوق، ب
 ي هويش توان مي را ليتأو از اجتناب و ضيتفو ن باور است كه روشيز بر اي نييعالمه طباطبا

با  عبده  مانند محمدي برخهرچند ،)131 - 130: ص، ص14: ، ج33 (دانست سلف اكثر
) متأخران(ف  خَلَي همهل را روشِ ي تمام سلف و تأوي طريقهض را يانه، تفوي حصرگرايريتعب
  .)252: ص ،1: ، ج26(د دان مي

 موجب ينوع ادرست مبرّاست، به نيامد اعتقادي از هرگونه پكه آنض با يكرد تفويرو
. دگرد مي االهي عدم تعقّل و تالش در فهم صفات ي برايزيآو  و دستدشو مي خردل يتعط

 اام م،يخداوند فيتوص و صفات اصل رشيپذ به مكلّف فقط ه،ينظر نيا اساس  بر،قتيدر حق
 در م؛يباش هداشت يا شهياند و نظر گونه چيه ميتوان مين ها آن ميمفاه و يمعان ي درباره
ا  ام،ندا شده بازداشته تعالي حقنه صفات  كُها از درك شهي، انداتيمطابق روا كه حالي

 علَى الْعقُولَ طْلعِي لَم«:  را از معرفت الزم خود محروم نساخته استها آنگاه  چيپروردگار ه
ديتَحد هفَتص و اي لَمهبجنْ حاجِبِ عو هرِفَتع49 ي ، خطبه31 (»م(.   

  

  فيدگاه اثبات بالكيد. 3
 راهكار ي مثابه را به» فيبالك «ي ايده ،االهي صفات يان در معناشناسياشاعره و وهاب

 ؛گيرند مي از آن بهره ،مي و تجسهيتشب از مشكل يي رهايبرا  وكنند مي خود مطرح يهيتنز
 آن از ي و نفدشو مياده ا استفيض اشرَ و عي جسمانيها ويژگي ي درباره »تيفيك« چراكه

هاي  ويژگي، يتمخصوص به كمامور ، ي زدودن حاالت نفساني به معنا،ذات پروردگار
 222: ص، ص2 : ج، 34 (قابل لمس از خداوند استامور همچنين محسوس و امور جسماني، 

- 227(.   
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ان يرا فقط به تمام اشاعره و وهاب» فيبالك«دگاه ي د، از محققاني برخكه آنبا وجود 

 ن قاعده را بزرگانِي ابريم مي پي ،ثيآثار اهل حددر ق يدقجويي و جست با ،دهند مينسبت 
 و ).ق324.م(ي ابوالحسن اشعركه آن تا ،اند كار برده  از مفوضه بوده، بهشانشتري كه ب،ها آن

ر ن، با دقت ديبا وجود ا. اند كردهده استفاده ين ايوفور از ا  و بهيصورت جد سپس اشاعره به
. بريم مي پيف ي بالكي قاعده به اختالف در قرائت ،هيميرو ابن تيانِ پي اشاعره و وهابآراي

ن ي اشاعره در طرح اي دوگانگدشو ميرت يشتر موجب حي بچهآن، ين تشتتيافزون بر چن
 از هر ها آن هرچند ؛ز مشهود استيان نيات وهابين اختالف در نظري اي گستره. قاعده است

  . اند كردهش استفاده يدگاه خويت جلوه دادن د در درسيابزار
زان ي مدقت ف، بهي بالكي قاعده خصوص در المناردگاه صاحبان ي ديش از بررسيپ
 قرار يان مورد واكاويث، اشاعره و وهابينزد اهل حد آن راو نقاط اشتراك و افتراق  يكارآمد

  .دهيم مي
  ثي اهل حددگاهيدف از يبالك. 1 .3

 صفات ي در خالل معناشناسها آن بريم مي پي ،ثي اهل حداه بزرگانِدگي ديكاوابا وا
ن قاعده را در ي اي اشعريِفراوان  بهها آن هرچنداند؛  برده كار   بهف را ي بالكي قاعده، يخبر

شه در يف ري بالكي عقيده«ن باورند كه ي محققان بر اكه چنان ،اند اوردهيش ني خويها كتاب
 مسألهن يان در ايكرد حنبليمذهب، رو يعالم حنبل) .ق329.م (يبهاربر. ان دارديد حنبليعقا

 كه خود و گونه هماند به يخداوند با «:دگوي مياو . م كرده استيق ترسي دقينحو را به
 يي و چراي چگونگي درباره ي اظهار نظركه آنف گردد، بدون ي توصاند كردهامبرش وصف يپ

 ،2(» گر فقها استيو د م مالك بن انسي تعالدهيعقن ي، خاستگاه ايبه نظر بربهار. او شود
  .)65: ص

است نقل كرده ) .ق197.م(ع بن جرّاح ي از وك،هالسنعبداهللا بن احمد بن حنبل در 
ث كما ينسلّم هذه االحاد«:  گفته استكه به انگشتان خداوند اشاره دارد ياتي رواي دربارهكه 

 اند  كه وارد شدهگونه همانث را ين احادي ا؛» كذامف كذا و ال ليجاءت و ال نقول ك
د يز از ابوعبي نيدار قُطن .)39 :ص، 36(ست؟ي چيا براي چگونه است يمگوي مي و نيريمپذ مي

برداشتن پروردگار است،  دن و گاميانگر خندي كه بيثي احادي درباره) .ق224.م(سلّام قاسم بن
فسر هذا و يال: ضحك؟ قلناف يف وضع قدمه؟ و كيل كيإذا ق« :ن نقل كرده استيچن
د؟ يش را گذاشت و چگونه خندي اگر گفته شود كه خداوند چگونه پا؛»فسرهيسمعنا أحداً ال

: ، ص36(ر كرده باشدي را تفسها آن يم كسيدي و نشندشو مير نين موارد تفسيا :يمگوي مي
40(.  
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، مالك ).ق198.م(نه ييان بن عي مانند سف،ثي از بزرگان اهل حديارين از بسيهمچن

 يري تعاب،).ق175.م(ث بن سعديو ل) .ق153.م(، معمربن راشد).ق157.م (ي اوزاع،بن انس
گزارش شده است كه داللت بر لزوم » اَمرُّوها كما جاءت«ا ي» نُمرُّها كما جاءت«همچون 

د ير از قين تعبيتر صريح .)39-38:ص، ص36( داردندا شده كه نقل يات به شكليرش روايپذ
 و تيرؤ«ث ي در مقابل سؤال از حدي وكه چنان؛ از احمدبن حنبل نقل شده است ،فيبالك
 ماني به آن ا؛»ي و المعنفي بها و الكنصدقؤمن بها و ن«: گفت يو مانند آن م» نزول

  .)40: ص ،9(  دارد و نه معناتيفي و آن نه ككنيم مي قي و تصدميآور يم
ث، ير سخنان اصحاب حدير فوق و سايبف در تعاي بالكي قاعده يريكارگ با دقت در به

 صفات پروردگار ي در معناشناسيهي تنزيكردي روثيم كه تمام بزرگان اهل حديبيا ميدر
ز يق ن گزارش صاحبان فوكه چنان ؛اند هدصفات قائل بو يمعنا در فهم  به توقف،داشته

 سلف ريبتعا كه در ،ض و توقفي از تفونظورمن يبنابرا. ن مطلب استي اي هكنند دييتأ
ر يتفس آنان يعنيست؛ ها آن يض در معانيث صفات آمده، توقف و تفويات و احادي آي درباره
   .كنند مي را به خداوند واگذار ها آن ي علم به معان واتيات و رواين آيال يو تأو

 يث، اثبات لفظيشتر بزرگان اهل حديف نزد بي بالكي قاعده از قصود، مگريان ديبه ب
 ابن ين اساس، ادعايبر ا. است) ص(امبري به خداوند و پها آن يض معانيفوه و تيصفات خبر

ض يه و تفوي صفات خبري ظاهريث را اثبات معناي كه روش اصحاب حد،انيه و وهابيميت
در .  مصادره به مطلوب و دروغ استيند، نوعدان مي) ص(امبريت آن به خداوند و پيفيك

  . م پرداختين خواهي دروغيعان اديابه  ،اني وهاباز منظرف يبخش بالك
   اشاعرهدگاهيدف از يبالك .2  .3

انِ يحنابله با جر و هي حشوي هانيگرا تشبيه كرديخ كالم اهل سنت به نزاع رويتار
 از طرفداران ،ي ابوالحسن اشعركه آن تا زله تا اواخر قرن سوم اشاره دارد، معتياگر تأويل

، 24: ج، 21 ( برآمدها آن ديعقا جلوه دادن قولمع و حنابله يآرا ليث، درصدد تعدياهل حد
شتر يدر ب .كار گرفت ه بهيتشب مشكل حلرا در  »فيبالك «ي ايدهاو  .)158-157: صص

 ياشعر.  مشاهده كردتوان ميف را ي بالكي قاعده ،هانيالد  عن اصولهاالبان كتاب يها بخش
 يختصاص داده و صفات خبر اصل موجود در كتاب را به صفات پروردگار ايازده اصل از سي

وجه،  يخداوند دارا دگوي مي يي در جاكه چنان ن كرده است،ييف تبي بالكي قاعدهرا با 
 يبقيو «: كما قالف يك بالوجهاًسبحانه  له نّأو «:  ندارديتيفي اما ك، است...، چشم ودست

 ، كمال قالفيك بالنيدي له سبحانه نّأو  )7/الرحمن (»وجه ربك ذُوالجاللِ و االكرامِ
 و أنّ له )64/مائده(»داه مبسوطَتانِيبلْ « : و كما قال)75/ص (»يديخَلَقْت بِ«: سبحانه

 .)22:، ص12(»)144/قمر(»نناي بِأَعيتَجر«: ف كما قال سبحانهين بالكينيسبحانه ع
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ف؛ كما ياء بالكف شيب من عباده كو أنّ اهللا مقرّ«: دگوي مين صفت قرب يين در تبيهمچن

ثُم دنا فَتَدلَّى «:  و كما قال سبحانه)16/ق (»ديه منْ حبلِ الْوريو نَحنُ أَقْرَب إِلَ«: يقال تعال
سقَو نىيفَكانَ قابأَد 30: ، ص12(»  )9 - 8/نجم (»نِ أَو(.  

ات يآ، ها آن گوناگون و نقد يها ديدگاهز پس از طرح ي صفت عرش ني درباره ياشعر
ات يات و رواين آي اي همه«: دگوي ميد و دان مي بر اثبات عرش يات را شاهديقرآن و روا

، بر يه بر امريت و بدون تكيفيبدون ك] استقرارف و اليبالك[ كه خداوند دهند مي يگواه
ف يگر در طرح اصل بالكي ديا نمونه. )117 -116:ص، ص12 (» گرفته استيعرش خود جا

ها را   كه خداوند قلبكنيم ميد ييتأ «:دگوي مياهل حق و سنت است كه  ي، در معرفينزد و
 ي بر روني و زمها نان آسمي و همچنكند ميان دو انگشت از انگشتانش دگرگون يم

ا بدون نقل شده است، ام) ص(امبري از پيتي در رواكه چنان هم؛  قرار داردپروردگارانگشتان 
 فَاستَخْرَج دهي اهللاَ مسح ظَهرَ آدم بِانَّ«: تيوال رين ذي همچن.)27-26: ص، ص12(»تيفيك

: نويسد مي يحيچ توضيبدون ه)  اختالف در الفاظي، با اندك87: ، ص1، ج4(» هتَيمنْه ذُرِ
  .)126-125: ص، ص12 (»في بالكديفثبت ال«

ض ي، تفو»فيبالك« از ي كه منظور اشعردشو مي مشخص يخوب  به،از موارد فوق
ر يگر، تعابيان ديبه ب. استن صفات ي ايبرات يفيكوجود هرگونه  ي و نفي صفات خبريمعان

ان يب از ي كه همگ،ث دانستير بزرگان اهل حدي مسي هدهند  ادامهتوان مي را يفوق از اشعر
 ي هريرو سي خود را پي اشعركه چنانهم ،كردند يز ميپره يخبر صفاتداشتن  تيفيك

انت خود را ي دكه آن ضمن ،يو در بخشاست بن حنبل دانسته ث مانند ايبزرگان اصحاب حد
ن و محدثان يات صحابه و تابعيو روا) ص(ي و سنت نبواالهيدر گروِ تمسك به كتاب 

اد ي چند يدارد و از او با القاب يژه به ابن حنبل ابراز مي وصورت به ارادت خود را ،ددان مي
 او آشكار كرد و ي هليوس  خداوند حق را بهس الكامل كهيامام الفاضل، رئ:  مانندكند مي

، از االبانة  گوناگونِضع او در موا.)21-20:ص، ص12(...  را توسط او زدود ويگمراه
 ناروا به ساحت يها  و نسبتيهيث تشبي استفاده كرده كه سرشار از احادييها كتاب

  . پروردگار است
 ل است،ي هرگونه تأوبافت او مخال، هاالباندر كتاب  ي اشعرييگر در ظاهرگرايشاهد د

لشان نه از ي دانسته كه در تأويه را از منحرفاني مانند معتزله و قدريانياگر تأويل كه چنان
ص(امبري از جانب پيديي است و نه نقل و تأي حجت و برهانخداوند (متقدم و سلف) 12 ،

ل صفت ي ذ راي در صفات خبري با مجاز و تالش عقالني اشعرحِي مخالفت صر.)14: ص
 كه  كسانيه ي، توجاين صفت خصوص در ، مجزاياو در فصل.  مشاهده كردتوان مي »دي«

 به )47/اتيذار (»ديناها بِأَيو السماء بنَ«و  )75/ص (»يديخََلقْت بِ«: اتيد را در آيلفظ 
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 ي ظاهريناد و به معدان مي، مردود اند كردهر ي پروردگار تفسييات، قدرت و توانايالطاف، عنا

 بر ،لي او ضمن رد هرگونه تأو.)134-133: ص، ص12 (، قائل استتيفي البته بدون ك،دي
 و قت خود باشدين است كه بر اساس ظاهر و حقي ااالهيحكم كالم «: ن باور است كهيا
  .)139: ، ص12(»كند مي مجاز عدول نيسو   از ظاهرش به،لي بدون حجت و دليزيچ چيه

كنندگان صفات قرار   اثباتي ه در زمر،ثي اهل حدي هانند مفوض مي اشعر،نيبنابرا
د يقو است ز كرده يل پرهيبر ظاهرشان، از هرگونه تأو يصفات خبر حمل با كه ،دارد

ث ير بزرگان اهل حدين با توجه به تعابيهمچن. كند ميه ذكر يفرار از تشب يبرا  را»فيبالك«
 كه آن يب قاعده را نيا كه او دشو ميوشن ، ري صفات خبري درباره يو اقوال خود اشعر

 ، گرفته استتي به عارثياهل حداز  صحت و سقم آن ذكر كند، ي درباره يهيح و توجيتوض
 و الفاظ مشابه اند كردهاستفاده » فيبالك« كمتر از لفظ ثْين تفاوت كه اصحاب حديبا ا

ف در آثار ي بالكي اعدهق كاربرد بسامدن درصد يگرفتند، همچن يكار م  به آن رامضمون 
  . نبوده استي اشعري هانداز  بهها آن

 ي در معناشناسيزيگر تأويل و يي ظاهرگراگر انينما كه ،في بالكي هين حال، نظريبا ا
ه مورد توجه قرار گرفت، يميرو ابن تيانِ پي اشاعره و حنبلي است، بعدها از سويصفات خبر

ده ين ايا هرچند. دشو مي محسوب االهين صفات يي در تبها آن از اصول يكي كه اي گونه به
ابهام و  .ل خرد در فهم صفاتي تعط ويپرداز هيابهام در نظر: برد ميشكال بزرگ رنج از دو ا

  به ظاهرِسو يك از ، كه معتقدان به آندشو مي ي ناشجا آنف از ي بالكي ايدهاجمال در 
ف، خود را از افتادن به يد بالكيكر قش، با ذي به گمان خو،گري ديصفات باور دارند و از سو

 بر همان يصفات خبر« كه ي سخنِ اشعردر «كه حالي دراند، ه نجات دادهي تشبي هطور
 ، نمونهيبرا[، » نداردتيفي، اما كدشو ميحمل ] ي مجازيدر مقابل معنا[ يقي حقيمعن

 را ي ماديها ويژگي »دست« كه اين اي: ستيموضوع از دو حال خارج ن ]دي صفت ي درباره
 دست يها ويژگي ي داراچنانهم كه اين اي و ،دشو مي گفته ن»دست« به آن گريندارد، كه د

  .)103: ، ص2: ، ج40 (»ديآ ي مشي پمي مشكل تجسگري كه بار د،است
؛ رود مي شمار بهده ين اي از ابهامات اي مغالطه و مخالفت با قواعد منطق،قتيدر حق

 و أتي بر ه، در لغت»دي« ي هرا واژين است؛ زيضينقن سخن اجتماع ي اي هالزم «چراكه
ت يفي و كأتي، قبول هي لغوي به معنا»دي«رو اثبات  نيااز. دشو ميت مخصوص اطالق يفيك

رد، يپذ ميت يفيرا بدون ك» دي «ي معناي اشعركه اينا ؛ ام)132: ص، 29 (»مخصوص است
مه  مجسدگاهي اشاعره و دفيك بالي هينظران ي مرو نيازا. ن استيضياش اجتماع نق الزمه

  خداوند بههي تشبي ه سكگري دي اشاعره رودگاهي د،قتي وجود ندارد و در حقيفرق چندان
 ي معرفهي اهل تشب،طور معمول  به است كه اشاعره را لي دلني است و به هممخلوقات
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  آنرشي است كه پذنيا» فيكبال«  اصلگرِي دهاي شكالاز ا .)402: ص ،28 (كنند مي

 كه ،له است همان روش معطّاي در فهم صفات خدا و ي خرد آدميي توانا عدميمستلزم نوع
  .)402: ص ،28( اند  از صفات دانستهيو خال ي را عاراالهيذات 

  از متأخرانِيوجود آمد و برخ ان اشاعره اختالف بهيها، بعدها م شكالن ايبا توجه به ا
 كه روست  نيهم از.  آوردنديل رويجستند و به تأو ي دوري افراطييِ از روشِ ظاهرگراها آن
 و »بدعت« ،آنان يسو ازو  ختهيبرانگ را حنابله مخالفت اشاعره التي تأو،ها گزارش يبرخ در
 و فخر ي مانند غزاليبزرگان ان،ين ميدر ا .)42-41:ص، ص36( استشده ريتعب »باطله اهواء«
 در يغزال .ندا پرداختهل متشابه ي تأوي لهمسأ يل گسترده و علمي به تحل، در آثار خوديراز

 واجب است كه هنگام يبر هر مسلمان«: نويسد مين ي چن،الجام العوام عن علم الكالمكتاب 
 يگاه فرد عامه كند و هريت تنزيه، خداوند را از جهت و جسمي موهم تشباتيمواجهه با آ

 به يست و اندام و عضوين الزم است معتقد باشد كه خداوند جسم ،دي را شن»دي« ي كلمه
 ،براي مثالت نكند؛ ي جسمي هر شود كه افادي تعبيي به معنا»دي« يستي ندارد و با»دي«نام 

 ي درباره يستي با،دياين كار برني اي ه از عهدچنانچهر كند و ي تفس»قدرت« يبا معنا آن را
  .)63: ، ص41 (»ه را بفهمدي آيست معناير آن سكوت كند و بر او واجب نيتفس

 پرداخته يل صفات خبري به تأو،ر خودي از تفسي مختلفز در مواضعي نيفخر راز
 كند ميل يد خداوند تأويرا به ذات، رحمت، غضب، وعد و وع» نفس«ت  صفكه چنان است،

 ، ج22 (قت خداونديرا به ذات و حق» وجه« صفت ،)143: ، ص12 ج و18: ، ص8 ج  ،22(
: ، ص30، ج22 (كند ميل ي امر تأويِرا به سخت» ساق « و)106: ، ص29 ج و127: ، ص25
ل كرده يتأو را به جود و بخل ها آن ،»ديبسط و غلّ « دانستن ين، ضمن مجازي همچن.)94

 به بيترت را به» دي«و » نيع«، »ءاستوا «ز صفاتي ني در موارد.)46: ، ص12، ج22 (است
   .)16 - 14: صص ،17، ج22 (ده استكر ليتأو» قدرت«و » تيعنا«، »الياست«
  اني وهابدگاهيدف از يبالك. 3  .3

 ،ث و اشاعرهيشتر بزرگان اهل حدينزد ب» فيبالك «ي قاعده ،ميتر گفت شي پكه چنان
 وجود هرگونه ي و نفي صفات خبريض معانيو منظور از آن، تفواست  داشته يكساني يمعنا

 كه خود را از ،انيز وهابروان او ايو پ هيميت ابن كه حاليدر. استن صفات ي ايبرات يفيك
 ي ظاهري كه همان اثبات معنا،شبرد مقاصد خودي پيند، برادان مي سلف يقيرهروانِ حق
  . ازندپرد مي يخي تارتياست، به انكار واقعت يفيهمراه با اثبات اصل وجود ك يصفات خبر
ث ي متقدمان اهل حدي شيوه را ي معانضِي تفوي نظريه روانشيه و پيميابن ت

 .)25: ، ص5 ج،8 (كنند مي يمعرف» ليتجه اهل«ض را با عنوان ي و اصحاب تفواند هندانست
 و سنت اهل روانيپ از پندارند يم كه ،ضيتفو اهل ي هگفت «:ن باورند كهيفراتر از آن، برا
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 با ها آن .)205: ص ،1 ج،7( »است الحاد و بدعت اهل يها گفته نيبدتر از هستند، سلف
از را  لي و تأوضيروش تفو، يشناس  فرقهيها  كتابياه خ و گزارشيف تاريتحر

   .)116-115: صص ،3ج، 15 (نددان مي هيدي معتزله، اشاعره و ماتره،ي جهميها ييگو اوهي
 ي به اثبات معنا، مانند مالك بن انس،ثي بزرگان اهل حدكه آن اثبات يان برايوهاب

 ي دربارهبه سخن مشهور مالك اند،   قائل بودهها آنت يفيض كي و تفوي صفات خبريِظاهر
  كه او،)347-346: ص، ص1 ج،6 (كنند مي استناد »ياستَو الْعرشِ يعلَ الرَّحمنُ« ي هيآ

 داشتن به باور است و شمرده مجهول آن را تيفيك و استواء پروردگار بر عرش را ثابت اصلِ
 ةيفيالك و معلوم ءاالستوا«: است دانسته بدعت را باره اين در يگر پرسش و واجب آن را
  ابنآنچه كه حاليدر، )105: ، ص1، ج32( »هبدع عنه السؤال و واجب به مانياإل و همجهول

 تي از وهب بن منبه روافي ضعيتي در روافقط دهند مي به مالك نسبت ي ورواني و پهيميت
، 2، جخي ابوالشه العظم؛ به نقل از123: ، ص2، ج40 ( استفي ضعي فردزي ني كه و،شده
ز از آن ي نيز نقل شده است و منابع متعدديگر ني داي گونه به مالك ي جملهالبته  .)706: ص
دگاه اشاعره است و در آن يان و مشابه ديدگاه وهابين نقل كامالً متفاوت با ديا. اند كردهاد ي

مان به واجب و السؤال ير معقول و االيف غير مجهول و الكياالستواء غ«: ن آمده استيچن
 ي نظريهوجه بر  چيه به«نقل  اين .)568: ، ص14  و164-163: صص، 3، ج5(» دعةعنه ب
 ي همان معنايعني معلوم است، ء استوايند معناگوي ميرا آنان يان داللت ندارد؛ زيوهاب

 كالم مالك بن انس ي معناكه حالي در آن مجهول است،ي چگونگي مقصود است، وليظاهر
همراه است، ) تيجسمان(ت يفي كه با كيي به معناء استوان است كهي ا،با توجه به نقل دوم

 باور ي دربارهان ي وهابآنچهافزون بر آن،  .)43: ، ص24 (»در مورد خداوند نامعقول است
است رد شده  ،)ق 684 (ين قرافيالد شهابمانند  ،يند نزد بزرگان مالكا گفتهمالك بن انس 

»  مجهولرياالستواء غ« ،ها آن در باور .كنند مي بي را به امام خود تكذي نسبتنيچن ها آنو 
 عظمت و ي هستي كه شاكند مي داللت يي بر استوا،ي عقللي بر اساس دل، مالكريتعب در

 كه ذات  آن استيبه معنا »معقولري غفيالك و «ي ن جملهيهمچن. استجالل خداوند 
: ، ص2، ج40 (د وصف كر وضع كرده استفي لفظ كي عرب براآنچه به توان مي را ندخداون
 .)243: ، ص13، جي قرافهري الذخ:؛ به نقل از123

 ها آن كه دشو مي مشخص ،هير صفات خبري ساي دربارهان يدگاه وهابيبا مراجعه به د
م يدگاه اهل تجسي با ددقت به ها آنكرد يرو. ث و اشاعره دارندي متفاوت با اهل حديدگاهيد

ف استفاده ي بالكي قاعده از ،هي تشبي ه شائب ازي دورين تفاوت كه برايمطابق است، با ا
 ،ندا  قائلها آنت يفيض كي و تفوي صفات خبري ظاهريان به اثبات معنايوهاب. اند كرده



142  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 ها آن يض معاني به تفو،ي صفات خبري ضمن اثبات لفظ و اشاعرهثي اصحاب حدكه حاليدر

  .اند كردهت فرار يان از لوازم جسمينوع معتقدند و به تيفيگونه ك چيبدون وجود ه
 تناقض يند، دچار نوعا ميه خداوند از تجسي تنزيِ مدعكه آن با  اوروانيپه و يميابن ت

 ي براصفات يِ ظاهريمعنا افزون بر اثبات ها آن. ندا شدهه ي صفات خبريدر معناشناس
 ،هياز تشب يي رهايالبته برا ؛نددان مي و مجهول اند ض كردهيرا تفو ها آنت يفي ك،خداوند

، 13ج، 8(» ستي ما روشن ني آن برايا چگونگ وجود دارد، امتيفي كهرچند«: ندگوي مي
   .)234: ، ص5 ج،7  و165 -164: صص

 چراكهرند؛ يپذ ميرا ت يلوازم جسمان ،در واقع ،تيفيكوجود اصل با اثبات  ها آن
 ،تيفين كيض علم به اي تفو،ن اساسي است و بر اشدني ماده تصوري براصرفاًت يفيك

  .دشو ميه نيان مانع از تشبي وهابيبرخالف ادعا
: كند مي ين معرفيچنرا   نايدگاه وهابي پروردگار، ديت برايفيرشِ كين با پذيميعث

 چي وجود است و هي نفتيفي مطلق كي نفراي نكرده است؛ زي را نفتيفيسلف هرگز ك«
 ي معلوم است و گاهي گاهتيفي كنيا ا است؛ امتيفي كي داراكه اين مگر ست،ي نيموجود
 ، خداوندي برانيبنابرا. ...  ما مجهول استي براي ذات خداوند و صفات وتيفي و كمجهول

صورت مطلق،  به) نشستن (ء از استواتيفي كيو نف... يمدان مي نا كه مدشو مي ثابت يتيفيك
 يتيفي كي دارادي بام،يثابت كردطور حقيقي  به را ء اگر ما استواراي ز، صفت استني اليتعط

   .)194: ، ص1 ج،39 (» استنيچننيز  صفات ي يه بقي دربارهباشد و 
 ضمن اثبات لفظ ،»استواء« صفت در خصوص ث و اشاعرهي اهل حد، نمونهيبرا
ت و يفيخداوند بدون ك«: ندگوي مي و كنند ميض يتفو آن را ي پروردگار، معناياستواء برا
 كه حالي در.)117 -116: صص، 12 (» است گرفتهي، بر عرش خود جايه بر امريبدون تك

، است جلوس بر عرش اي كه استقرار ، كلمهي و لغويقي حقي را به معنا»استواء« انيوهاب
   .)199: ص، 10 (نددان مي جلوس و استواء بر عرش را مجهول ي چگونگهرچند اند، دانسته

ث و اشاعره، يه با اهل حديميرو ابن تي پي هيدگاه سلفيگر در تفاوت دي دي هنمون
ت، جهت را هم يه همراه با اثبات رؤي سلفكه چنان امت است،يت خداوند در قي رؤي درباره
ت را ي او رؤيِعرروان اشيپ و يهقي بكه حالي درت است،ي رؤي ه الزم جهترايز ،اند كردهاثبات 
 ،ندكن  جهت را نفي مياشاعره مشخص است. كنند مي يا لوازمش را نف، اماند كردهاثبات 
ن بدون ي قرار دارد و ايني كه خداوند در جهت خاص و معدشو مين اعتقاد ي منجر به اچون
 عرشِ يدارند خداوند باال  اعتقاد كه اينه با توجه به يا سلف اممد؛جاان يم مي به تجس،ديترد

 هم ، خداوند در جهت علو موجود استكه اينست و ها نا آسميخود است و عرشِ او باال
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 دفاع مسألهن ي از ازينه يميابن ت. ت استي كه از لوازم رؤ،رند و هم جهت رايپذ ميا ت ريرؤ

   .)533: ، ص42 (كرده است
 منحرف كردن يف، نوعي بالكي قاعدهه از ين سلفيي روشن است كه تبطور كامل به

د را پس از ين قي اهرچند ها آن. شتر استيحات بي با آوردن توضيهيكرد تشبيمخاطب از رو
 را در ها آن ،ي باورشان به لوازم جسمان،گيرند ميكار    بهي صفات خبري ظاهريبات معنااث

 ان، منكرانِي وهابيي فتوايها  از كتابيكي در كه چنان ،دهد ميان قرار يگرا تشبيه ي هزمر
  داده شده استها آن خداوند كافر محسوب شده و حكم به بطالن نماز به امامت يمكان برا

ا در يدگاه باشد ين ديكه مخالف اهر«: ن آمده استيز چني در ادامه ن.)361 :، ص7، ج20(
  .)122: ص، 7ج، 20 (»گذار و خارج از جماعت است  او بدعت،آن طعن بزند

  

  ر المناريتفس دگاهيدف از يبالك. 4
استادش محمد  از سخنان ر المناريتفس ي هسندي نودرضايرش سخنان اينكهبا توجه به 

 ها آندگاه ي د،دنت خاص خود را داري است و هر دو اهمشدني كي تفك،منارالصاحب عبده، 
 در مباحث درضايرشدگاه عبده و ي دكيكتف .كردم ي خواهي جداگانه بررسصورت بهرا 

، يدور از اختالفات مذهب و بهانه يگرا بي تقريكرديعبده با روت دارد كه ي اهمرو آن از،يكالم
 يبستگ جهت دل  بهدرضايرش در مقابل، .)48-47: صص، 30(ازدپرد مي يبه مباحث اعتقاد

 ي همجل  هفتمِي او از شماره. رفته استيپذ  اثريگر يان سلفياز جر ،تي وهابي فكريبه مبان
ج و نشر آثار محمد بن يترو به ،آنه توجه كرده است و در يمي ابن تيها ديدگاه به ،المنار

   .)203 - 200 :صص، 17(ازد پرد ميعبدالوهاب 
   عبدهدگاهيدف از يكبال .1 .4

 مطالب ،في بالكي قاعده درخصوص يم ويشو مي متوجه ،با مراجعه به سخنان عبده
ت ي جواز رؤي زمينه  دريكي :ن قاعده اشاره كرده استي در دو مبحث به او تنها ارائه ياندك

ن ي با ا. بقرهي ه سور210 ي هيل آيذ» االهيان يات«ر ي در تفسيگريو دامت يخداوند در ق
  .ش نگرفته استيپف ي در قرائت بالكيكساني ي هي رو،ن دو موردي در هم،حال

 يري با تعبكه آن با ،دي التوحهرسالدر كتاب  عبده: تيف دانستن رؤيبالك .1 .1 .4
 تي رؤي مسأله متكلمان مسلمان در اني در تالش است به حل اختالف مگونه بيتقر

 آن در تيفي كاني با چشم و بدون بتيبه رؤ ،ياشعر  اما خود همچون متكلمان،بپردازد
 تي رؤواز جي مسألهاختالف در «:  استني چننهي زمني در ايسخن و.  باور داردامتيق

 ي منتههي اهل تنزاني مي به توافق،تي اختالف در نهانيشدت گرفت، اما ا) در آغاز(خداوند 
 ،تي از قائالن به جواز رؤي كسانراي ز؛ند نماي اختالف باقي برايمجال) توافق(شد كه با آن 
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 ي معمولتي از نوع رؤتي رؤنياند كه ا  امر با هم متفقني در ا، هم هستندهيكه اهل تنز

 تيبرخالف رؤ( است كه يتي بلكه رؤم،ي با آن آشنا هستي عادطي كه در شرا،ستي نچشم
 تحقق يديا د تنها بيتي رؤني و محدود بودن در آن وجود ندارد و چنتيفيك) يمعمول
 در دني دي هشد  شناختهيژگي وكه اين اي ،دهد مي كه خدا به اهل آخرت اختصاص بديا مي

 هرچند م،يندار آن را است كه ما امكان شناخت يزي چمان هني كند و اريي تغاي دنيزندگ
 نوع كي زي نتيالبته منكرانِ جواز رؤ. كنيم مي قيتصد آن رادر صورت صحت خبر، وقوع 

 يدي ظهور با دني، خواه ااند كرده باشد انكار ني مساوتي رؤني را كه با اينكشافظهور و ا
 ها آن به قول مخالفان ، در معنان سخني و ايگري با حس داي ابدي تحقق ي معمولريغ
   .)205 - 204 :صص، 37 (»دگرد ميباز

كه وجود  ، همسو با قرائت اشاعره است،فير فوق، قرائت عبده از بالكيبا توجه به تعاب
  .كنند مي ي را نفيتيفيهر گونه ك

 در سخنان عبده، به ياشكال اساس: تيف دانستن رؤينقد عبده در بالك. 1 .1 .1 .4
 ي هشي انديرادهاياو در برطرف كردن ا. ت استيش در اثبات جواز رؤيتكلّف انداختن خو

با دقت در . كند ميژه تالش ي وصورت بهت در آخرت، يان متقدم و حفظ اصلِ جواز رؤياشعر
 متقدم در ي ه اشاعريل عقلي متأخر، داليِم كه او مانند متكلمان اشعريبيا مي در،ر عبدهيتعاب

او با توجه به . ددان مي، ناتمام 3 استيمبتن» وجود« بر اغلب كه ،ت پروردگار راياثبات رؤ
» فيبالك«ه، به ي تشبي فرار از افتادن در وادي متقدم و براي اشاعره ي ه ادليِلوازم جسمان

امت، ي مخصوص پروردگار در قتي رؤي درباره عبده يانير ميت قائل شده است؛ تعابيبودن رؤ
ت كه اهل ي به مصداقِ موافقان از قائالن به جواز رؤن امر است و از آني اي هكنند دييتأ

  . دبر پيتوان  مياند،  هيتنز
خدا را در «: ن باور بودندي بر ا متأخر است كهي متكلمان اشعر عبده مراد،طور حتم به
 الزم باشد كه اينرسند، بدون  ي مين مقاميد و مؤمنان در بهشت به چني دتوان ميآخرت 

 تي با منكران رؤ،مسألهن يآنان در ا.  جهت و مكان باشديا داراينده نيخدا در مقابل ب
ا يدر چشم ) دهش دهيد (يء مرئي ارتسام صورت از ش، كه در مورد خداوند، ندارندياختالف

رممكن است؛ اما معتقدند كه بدون ي غ،يء مرئي شيسو شده از چشم به اتصال شعاع خارج
 در ي در مقابل چشم و در جهت آن، حالت ادراكيء مرئيعنوان ش قرار گرفتن خداوند به

گر، اشاعره يبه عبارت د. دشو ميده ي نام»تيرؤ« كه دشو ميجاد ي مؤمنان ايامت برايق
ا متفاوت ين دنيت در ايط رؤي خواهد بود كه با شرايصورت  بهامت يت خدا در قيؤمعتقدند ر

  .)133 - 132: صص، 45 (»است
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 يا دهي د،امتين باور است كه خداوند در قي بر ا،ن عبده مانند متأخرانِ اشاعرهيبنابرا

 آن مانند مشخصات يها ويژگي به مؤمنان خواهد داد كه يوي دني هدير از ديغ
 كه خدا در يا دهيحال پرسش آن است كه د. ستيا ني چشم و بصر در دني هشد شناخته

د توان مي است كه هم اي گونه بهده ين ديا اي است؟ آيا دهي چگونه ددهد ميامت به مؤمنان يق
ن يم اييند؟ اگر بگوي را ببيرجسماني نامحدود و غيبا جسم ما هماهنگ باشد و هم خدا

 به ، كه در اين صورت، خواهد بوديت حسيازمند لوازم رؤيند، نيده قرار است خداوند را ببيد
ده خداوند را ين دياگر هم قرار باشد ا. دشو مي منجر تعالي حقت ي و جسمانيمند مكان

ت به آن باور ي خواهد بود كه منكران جواز رؤيزيند، همان چي او را ببكه اينادراك كند نه 
 238: ص، ص8 ج،33( »يعلم حضور«و »  تاميكشف علم«، »درك پروردگار «يعنيدارند؛ 

   .)112: ، ص20 ج و31: ، ص19 ج و241 -
 كنه در حدت انسان، نه ي ظرفار روشن است كه كشف و شهود پروردگار در حديبس

ات قرآن به آن اشاره شده ي آي و در برخ استيشتر متكلمان اسالمي، مقبول باالهيذات 
 »ديوم حدي غَفْلَةٍ منْ هذا فَكَشَفْنا عنْك غطاءك فَبصرُك الْ يلَقَد كُنْت ف«: اتياست؛ مانند آ

 كشف ،تيمنظور از رؤاگر  ،ير فخر رازيبه تعب. )9/طارق (»وم تُبلَى السرائرُي«و ) 22/ق(
 يرامت ضرويرا حصول معرفت در قيست؛ زي نيچ اختالفي در وقوع آن ه، تام باشديعلم

ت از مقابله، ين رؤيا«: نويسد مين ي مشابه چنيريز در تعبي ني تفتازان.)442:  ص،23 (است
 هركس كه ي براوزمان   هر است كه خداوند»ادراك« ي نوع،ه و در واقع منزّ،جهت و مكان
 كه مورد اتفاق تمام ،يتين رؤي باور به چن.)197: ، ص4 ج،16( »دهد ميبخواهد قرار 

ت با چشم سر است و به ي رؤيعني ،ني نزاعِ نخست است، خارج از محلي اسالمهاي هفرق
 به اصل جواز يبندي در پاها آنهرچند .  اشاره داردتي رؤي اشاعره در اثبات عقلناتوانيِ

 ند،ا پرداخته  نامعلوميها ويژگيده با يك دي به اثبات ،االهيت، همراه با درك و شهود يرؤ
به تكلّف موجب  به باور متقدمانشان، ها آن ي، افزون بر وفادارين اصراريروشن است كه چن
  .  دشو مي ناروانشيانداختن خود و پ

ات، معاد يات و رواي آن است كه بر اساس آ، مانند عبده، متأخري اشاعرهگر بر يراد ديا
 خاص ي هدين دي ا كهدشو مين سؤال مطرح يحال ا.  استي و روحاني دو بعد جسمانيدارا

 مربوط باشد، ي به كدام بعد مربوط است؟ اگر به بعد جسماندهد ميكه خداوند به مؤمنان 
 خواهد يياي دني هدي مانند د،جهي جسم را داشته باشد، در نتيها ويژگيد يز بايده نين ديا

 پروردگار را يا دهين دي عبده معتقد است چنهرچند ط شناخته شده،يبود با همان شرا
ت ي جواز رؤ مطابق با سخنِ منكرانِ، باشدياناگر هم مربوط به بعد روح. نديد ببتوان مين

امت يار روشن است كه درك پروردگار در قيبس. »دشو ميامت درك يخداوند در ق«است كه 
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ن يبنابرا. ستي مطرح ني و مرئي رائي هت و مقابليفي ك،شد و در آنبا ميت متفاوت يبا رؤ
  .ستيامت ني خاص در قي هدين همه تكلّف در اثبات ديازمند اي اثبات درك خداوند، نيبرا

 يا دهي از دين نكته واقف است كه وقتي كه خود او به ادهد ميالبته سخن عبده نشان 
 است و از آن ي مربوط به بعد روحاناي گونه بهده ين دي، ادگوي ميامت سخن يخاص در ق

ن يشاهد ا. شد ميدگاه نين دو دي اينه قائل به تساوت، وگري نه رؤدشو ميانكشاف حاصل 
ا با حس يابد ي تحقق يرمعمولي غيدين ظهور با ديخواه ا«: دگوي مير اوست كه يسخن تعب

ن ي تحقق اي برايرمعمولي غيديت قائل به وجود دي منكران جواز رؤكه حالي، در »يگريد
  . نددان مي ي روحانيحس آن را بلكه ،ستنديظهور و انكشاف ن
 را ي نوع ظهور و انكشافكي زي نتيواز رؤالبته منكرانِ ج «يعني ، عبدهيانيبر سخن پا

 ابدي تحقق يمعمولري غيدي ظهور با دني، خواه ااند كرده باشد انكار ني مساوتي رؤنيكه با ا
 ظهور و كه آننخست : راد وارد استيدو ا .)205 - 204: صص، 37 (»يگري با حس داي

دنِ ي دي درباره متأخر ي ه اشاعرآنچه با ، كاملصورت  بهت يانكشاف مدنظر منكرانِ جواز رؤ
 يست، بلكه حسيده و بصر نيازمند وجود دي نرا انكشافيست؛ زي نيكي خداوند معتقدند

دوم . ده و بصريازمند دي ن مربوط به جسم است وي حسدنِي دكه حالي در است،يروحان
ه  كي كه قائالن به جواز به آن معتقدند با انكشافيتي برخالف نظر عبده، اگر رؤكه آن

  باشد،ي اختالفها آنان يد مي پس نبا، استيكي ندرت به آن باور دايمنكران جواز رؤ
  .كنند مير يگر را تكفيد كين دو دسته ي اي است كه گاهي اختالف تا حدكه آن حال

ان كرده است در يصراحت ب  بهكه آنعبده با : االهيان يف دانستن اتيبالك. 2 .1 .4
 به روش سلف ،بيم غ و عالَاالهي مربوط به خداوند و صفات ض نسبت به امورِيم و تفويتسل

ن مبنا عدول كرده ي از ا،»انيات« صفت يِ در معناشناس،)252: ، ص1: ، ج26 (كند ميعمل 
 ظُلَلٍ منَ الْغَمامِ  يهم اللَّه فيأْتينْظُرُونَ إِالَّ أَنْ يهلْ « ي هيرا در آ» انيات« كه اي گونه به ،است

 »االهيآمدن عذاب  «يبه معنا) 210/بقره (» الْأَمرُ و إِلَى اللَّه تُرْجع الْأُموريئكَةُ و قُضو الْمال
 و بدون ي از ابرها را نزول ناگهاناي هالهن عذاب در يل كرده است و حكمت نزول ايتأو

   .)264: ، ص2، ج26(ددان مي يمقدمه و آمادگ
: دگوي مي و كند ميل يز تأوي نيگري دي هگون بهه را ين آي در ا»انيات«البته عبده 

 265: صص، 2ج، 26 (»است» امتي در قاالهيحصول معرفت «ه ين آيان در ايمنظور از ات«
 درضايرش شاگردش ،كند ميدگاه اذعان ين دي بودن ايلي خود او به تأوهرچنداما  .)266 -

 :دگوي مي و كند مي يمعرف  سلفدگاهيسو با د هم آن را ،دگاه عبدهين دي ذكر اي هدر مقدم
دگاه ين ديح ايان كردند كه شرح و توضي هم بيگري وجه د،هين آير اياستاد امام در تفس«
 فاعل ،گريبه عبارت د[ است ي مسند به خداوند تعالانْيات] از نظر عبده[ كه ،ديآ ي مشمار به
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د خداوند است كه دگاه سلف، خوي كه بر اساس ظاهر داي گونه به ،]آن خود خداوند است

 بزرگ و از اسرار يها ن امر از نشانهيو ا )امتيق(د نه عذاب او و نه روز موعودش يآ يم
  ).265: ص، 2، ج26(» معارف واالست

عبده معتقد [ كه كند ميدگاه ذكر ين ديح اي در ادامه، مثال عبده را در توضدرضايرش
قت يبه حقرا  در قرآن آمده آنچهند و  داريمان قوي اكه كساني: ندا  دو دستهها انسان:] است

اند كه خداوند  نيقين گروه همان اهل ي در آن ندارند، ايا چ شك و شبههي و هاند كردهدرك 
اما گروه دوم اهل . همواره نزد آنان حاضر است، چون معرفت او در عقل آنان ثابت است

 يِقي كه معرفت حقاي گونه به وجود دارد، ي و خداوند حجابها آنان يدند و ميشك و ترد
، رود مين ي و خداوند از بها آنان يامت كه حجاب ميروز ق.  نداردييخداوند در عقل آنان جا

 آن يعنيست؛ ها آن يان خداوند براين همان اتيقت خواهند شناخت و ايحق پروردگار را به
ن همان ي ا.دشو مي حاصل ها آن يا از آن محروم بودند، براي از پروردگار كه در دنيمعرفت
  .)266 - 265: صص، 2، ج26 (ان بر اساس مذهب سلف استي صفت اتيتجلّ

به  ،هين آير ايض در تفسيل و تفويان تأوي مي جمع و هماهنگيبرادر ادامه عبده 
 از ابرها از امور يا هيدر سا) معرفت(ن آمدن يا«: دگوي مي و آورد مي يرو» فيبالك «ي قاعده
 كه را  اينپس راز . كنيم ميقت آن بحث ني حقي دربارهم يگفت كه بارها ، استيبي غياخرو

 حاصل  از ابرهايا هي جاهالن و غافالن به حصول ساين به او برايقيمعرفت خداوند و 
 روشن يها  كه در آن ابرها، چه نشانهيمدان مي و ما چه »كنيم ميواگذار « به خداوند دشو مي

، آشكارتر )آمدن معرفت(ل ين تأويه بر اساس ا وجود دارد و آمدن مالئكيل درخشانيو دال
لِ آشكار يان و تمثي مقامِ برا مقاميز). آمدن عذاب(ل اول ي بر اساس تأوها آناست تا آمدن 

 االهيها در خضوع مقابل جالل   و فرو رفتن قلبي و عظمت خداوند تعالييارو ناشدن فرم
ا در رو نا حضور فرم،ديرد و بدون ترديگ ي را فرا مها آنكه نور معرفت خداوند  ي هنگام،است

نشان  [ي، برا)ستها انسانتر از سپاه جنّ و  سپاه فرشتگان بزرگ(ترش  ان سپاه بزرگيم
و جاء «:  فجر فرمودي هن در سوري هميبرا. تر و آشكارتر است  روشن، عظمتكمالِ] دادن

ئكَةُ اقُوم الرُّوح و الْملَيوم ي«: ز فرمودين نبأ ي ه و در سور)22/فجر (»ربك و الْملَك صفا صفا
  .)266: ، ص2، ج26 (»)38/نبأ (»مونَ إِلَّا منْ أَذنَ لَه الرَّحمانُ و قَالَ صواباتَكلَّيصفا لَّا 

 يبي از ابرها از امور غاي هاله در  رااالهيت آمدن معرفت يفي عبده كه كيانيسخنان پا
 از اني موافق با قرائت وهاب،طور دقيق به، كند ميض يبه خداوند تفورا  آن  رازاست ودانسته 

  .كنند ميض يتفو آن را اما علم به ،نديرپذ ميت را يفي كه اصل وجود ك،ف استيبالك
 210 ي آيهر عبده از يتفس :االهيان يف دانستن اتيبالكدر نقد عبده  .1 .2 .1 .4

   :ست اي سه اشكال اساسي بقره داراي هسور
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 رو روشِي خود را پ،االهي صفات ي درباره كه آن رغم هعبده ب: ي از مبانيتخط. الف

 در االهيبه آمدن عذاب  آن راو است پرداخته » انيات«ل يد، به تأودان ميض سلف يتفو
 با مرور اقوال مفسرانِ كه آن  حال،كند ميل ي تأوآخرتامت و حصول معرفت پروردگار در يق
 خداوند ي برا خودقتي را بر حق»انيات« صفت ها آن كه ميبيا مي در،سلف كردي روروِيپ

 كه عرش ي با هشت نفر، از ابريا هي معتقدند خداوند در ساكه چنان ،نداهسبحان ثابت كرد
 نه به شكل ست اوقي كه الاي گونه به اما ،دشو مي نازل يرو ختم داي برا،كنند ميرا حمل 

، 1: ج ،11 ،192: ، ص2: ج ،35 (دشو ميقات بر آن حمل حركت و انتقال كه صفات مخلو
  .)423: ص

 در االهيرا به آمدن معرفت » انيات«او : ضيل و تفويان تأوي ميختگيآم درهم. ب
 دگوي مي ،نياما با وجود ا. ده استيل ناميدگاه را تأوين دي ا،صراحت امت معنا كرده، بهيق
ان به پروردگار در يوند است كه معتقدند نسبت اتانِ خداي اتي دربارهدگاه سلف ين همان ديا
  .)266 - 265: ص، ص2: ج، 26 (ديآ ي خود خداوند است كه ميعني است، يقيه حقين آيا

دگاه ي دو ديِختگيآم عبده افزون بر درهم: ضيل و تفويان تأويتكلّف در جمع م. ج
دگاه سلف، به يبا ده و هماهنگ كردن آن يل خود از آيه تأوي توجي برا،ضيل و تفويتأو

ل كرده ي تأواالهيرا به آمدن معرفت » انيات «يو. ازدپرد ميز يض نيل و تفويان تأويجمع م
د كه راز دان مي يبي از ابرها را از امور غاي هاله در االهين معرفت يت آمدن ايفيا كام ،است

ض يرا تفوانِ خود خدا يت اتيفي ك سلفكه حالي در ن به خداوند واگذار شده است،آ
 عبده آنچهگر، يان ديبه ب.  را از ابرهااي هاله در االهي معرفت ت آمدنِيفي نه ك،كنند مي

 آمدن معرفت ييض كرده چرايتفو آن رامعرفت از ابرها استاي هاله در االهي و حكمت  
ت آمدنِ خود يفي كاند ض كردهيتفو آن را معرفت  سلفآنچه اما ،)266: ص، 2: ، ج26(

 به ، االعتقادهلمعشرح در كتاب  ، معاصرانياز سلف ،نيميعث. ش استي به ذات خوخداوند
  :دگوي مي است و ن امر اشاره كردهيا

 سنت و ي هليوس  خداوند بهيشده برا  از صفات ثابتاينزول خداوند به آسمان دن«
 ليف و تمثييل و تكيف و تعطين صفت بدون تحرين واجب است ايبنابرا.  سلف استاجماعِ

اما اهل .  خداوند استي هستي است كه شايقي حقي نزولن صفتي خداوند ثابت شود و ايبرا
ر ي تفساالهي از فرشتگان يا ا فرشتهيا رحمت خداوند يه را به نزول عذاب ي آلْيتعط
 آن بوده كه به ي آشكار است عبده در پ،صورت كامل  بهن يبنابرا .)58: ص، 38 (»اند كرده

 با وجود ي سلف جمع كند، حتيضيدگاه تفويش و دي خويليدگاه تأويان دي م،يقيهر طر
  . كسان نباشديگر يد كيدگاه با ين دو ديض در اي وجه تفوكه آن
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  درضايرش دگاهيدف از يكبال. 2 .4

 تمام صفات ي درباره ،ن نوع قرائت آنييرا بدون تع» فيبالك «ي قاعدهدرضا يرش
 از ،ن قاعده در تمام صفاتي ا بودني جاري خود براين مبنايي تبد و دردان مي ي جاراالهي
س يل، فةيست مكيل ،هيتشب ال ف وييتك بال«: مانند ، استفاده كرده استي متعددرِيتعاب
، 26 (»ديالتّحد ف وييث التّكي من حهر معقوليغ، فير مكيغ، هفير مكيغ، فانيكيال ، فاًيمك
  .)182 - 181: ص، ص9ج

ف را ي بالكي قاعده صحت  سعي دارد كه،ي جدليكرديرو باان ياگر تأويلضمن نقد او 
 چه ما و چه مؤوله در اثبات صفات ،ديبدون ترد«: ن استي چنير ويتعب. نشاندب يبه كرس
 كه قائم ين عرَضي تنها هم،اتي از ح،طور قطع  بهم و ما ي اتفاق نظر دار، خداونديذات برا
 كه قائم به اعضا و ين اعراضي تنها همم و از سمع و بصر هميفهم ي ماست را مبه جسمِ

ات خداوند و علم و يح: ندگوي مي) انياگر تأويل (ها آن كه چنانهمم و يفهم ي مجوارح ماست
 ي شايسته نه آنچنان كه ، خداوندي هستي شا هستندي صفاتها آنستند و يبصر او عرض ن

ندارد و علم خداوند ت يفيات خداوند معلوم است، اما كيح: يمگوي ميز ي پس ما ناست،م
ن ي از ايك هيچند و ا ز معلومين سمع و بصر پروردگار نيت ندارد؛ همچنيفيمعلوم است، اما ك

مثل ،صورت دقيق به.  خداوند استي هستيند كه شاا  بلكه چنان،ستندي عرض نصفات 
ت خداوند ين فوقيبنابرا. ت، استواء و نزول خداوند صادق استي فوقي درباهن مطلب يهم

 و  استقت بصر معلوميقت سمع و حقي مانند ثبوت حق، ثابت استيعني معلوم است،
 كه چنانهمت است، يفيت خداوند معلوم و ثابت و بدون كين فوقيهمچن. ت ندارنديفيك

 مانند حركت و يتيفيز معلوم و بدون كي خداوند است و استواء خداوند بر عرش ني شايسته
 عظمت و جالل ي شايستهن استواء چنان است كه يبلكه ا مخلوقات است، ي هستيانتقالِ شا

  .)182 - 181: ، صص9، ج26( »خداوند است
ت دانسته يفي بدون ك،ي صفات ذات را مانند صفات خبردرضايرش ،فوقر يباتعمطابق 

بر اساس . اشاره دارد صفات يه در معناشناسي سلفين مبانيتر  از مهميكي به ن امريا. است
ن ي چن.)55: ، ص43 (نددان مي قرآنم تمام صفات را از متشابهات ي مفاهها آنن مبنا، يا

 ،كند مي دانستن، مخالفت ييا كناينظر در صفات، مانند مجاز   با هرگونه تفكر و دقّتييمبنا
تنها امر مورد جواز . ستيز نيل در متشابهات، جاي و تأودشو ميل محسوب يرا مصداق تأويز

بدون  .)11: ، ص4ج  و56: ، ص3ج، 8 (ات صفات استي آيغور و فهم ليه، تفسينزد سلف
  .مدجاان يل خرد ميدگاه به تعطين دي ا،ديترد

اشتراك  به فقط درضايرشم كه يبيا مي در،با دقت در سخنان فوقگر، ي دياز سو
 است ني در ا دو گروه تفاوتكه آن  حال،توجه كرده است در صفات ذات ضيمؤوله و اهل تفو
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 باورند ني بر اضي اهل تفويرا درك كرد، ولن صفات يا ي معناتوان ميتقدند كه مؤوله مع

  . به پروردگار واگذار كرددي صفات را باني اتيفي و كناكه مع
ف سخن ي بالكي قاعده از سه صفتن يي در تب،ژهي وصورت بهدرضا ي رش،نياوجود با 

ات ي آشكار شدن جزئيه براك ،تيكالم، استواء و رؤ: ند ازا عبارتسه صفت  ني ا.گفته است
 در يكساني ي هي رو،گاهين سه جاي در اي و.يمكن مي يابيل و ارزي تحلرا سه  هر،دگاه اويد

  . آشكار است،طور كامل به او يها ديدگاهش نگرفته و تشتت يف در پي بالكي قاعدهقرائت 
  دريدالمحم  يالوح در كتاب درضايرش: االهيف دانستن كالم يبالك. 1 .2 .4
ان از يوهابقرائت امبرانش، با در نظر گرفتن ي سخن گفتن پروردگار با پي ه نحوي زمينه
امبرانش عاجز يت سخن گفتن خداوند با پيفيان كي را در بي، عقل آدمفيبالك ي قاعده
 از يحيق صحيطر  كه بهي صفاتيبر تو واجب است كه به اثبات و نف«: دگوي ميو  ددان مي

 و بدون يادت و نقصانيگونه ز چي بدون ه،ياوريمان بي ا استدهي رسجانب خداوند و رسولش
 كنه ذات و صفات ي دربارهو عقل خود را ) نظر (ي رأيتوان مي و ن،ليل و تأويل و تمثيتعط

ت سخن گفتن خداوند بر يفيان كيدر ب آن را يتوان مين ني و همچنيخداوند حاكم كن
 به خداوند قائم است و از او صادر آنچهر كنه د آن را يتوان مي و نيفرستادگانش حاكم كن

ش از يث و فقه پين و بزرگان حدي تابعيو علما) ص(امبرياصحاب پ. يز حاكم كني ندشو مي
  .)27: ص ،25 (»اند ن روش بودهين، بر ايظهور بدعت متكلم

ت سخن گفتن خداوند بر يفيان كي عقل را در بيتوان مين« كه ،درضاير رشين تعبيا
ض يتفو آن را علم به صرفاًت است و يفيانگر اثبات وجود كي ب،»ينش حاكم كنفرستادگا

 .ف استي بالكي قاعدهان از ين همان قرائت وهابيكرده است؛ ا
 كه چنانهم درضايرش: االهيف دانستن كالم يك در بالدرضايرشنقد  .1 .1 .2 .4

ت سخن گفتن يفيد، در فهم كدان مي ناتوان االهيعقل را در درك كنه ذات و صفات 
، راه دشو ميل عقل منجر ي كه به تعط،م نارواين تعميا. ددان ميخداوند با فرستادگانش عاجز 

 عقل، ي گستره ي هانداز به توان مي «كه آن  حال،كند مي را مسدود االهي كالم يتدبر در معان
 همان به توان مي كه چنان ،كرد كاوش خداوند كالم و يوح رامونيپ ،خود ادراك و فهم

   .)56: ، ص19 (»آورد جوالن به را شهياند توسن او صفات و ءاسما ذات، قلمرو در اندازه
 ،م به تفكّر و تدبر در تعارض استيدرضا با دعوت قرآن كريسخن رشافزون بر آن، 

أَفَال « :است فراخوانده االهي اتيآ در تدبر به را ها انسان ي همه االهي اقدس ذات «چراكه
اته يدبرُوا آيك مبارك ليكتاب أَنْزَلْناه إِلَ«؛ )24/محمد(» قُلُوبٍ أَقْفالُها ونَ الْقُرْآنَ أَم علىتَدبرُي

ل به علم در رسوخ و است باز همگان يرو به رشد راه  پس.)29/ص (»تَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِيو 
 فراهمرا  علم ذاتش گوهر ي اندازه به يكس هر و است عالم يوجود تيظرف ي هانداز 
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 هر ادراك ي  اندازهبه و داده قرار يهمگان را معرفت واجبِ مقدار سبحان ي خدا.سازد يم

 يذات ي همحدود در زين واجب به علم در رسوخ اساس، نيهم بر. است گذاشته باز را راه ،فرد
  .)363: ، ص21، ج18(» است مطلوب بلكه ،زيجا تنها نه بشر،

 ي قاعده ي دربارهد رضا ي رش، كه در آنياز موارد: ف دانستن استواءيكبال .2 .2 .4
او . است» استواء خداوند بر عرش« صفت ي متناقض برخورد كرده در معناشناس،فيبالك

ات ي به روا،)451: ، ص8، ج26 (»ر خداوند بر تمام عالَميتدب« به ن صفتيال يضمن تأو
اشاره ث و اشاعره ي قرائت اهل حدمطابقِ ،بودن استواءت و ناشناخته يفيرمعقول بودن كيغ

ث متوسل ين احادي، به ايياگر تأويل فرار از يبرا درضايرشكه ار روشن است يبس. كند مي
ل خود را در ي كند و تأويض معرفيرو تفوي، خود را پها آناز ملزوم با تمسك به  تا دشو مي

مالك بن كه از است  اشاره كرده ي به نقل،انين ميدر ااو .  كنديش، خنثير خويصدر تعاب
خود  ي از خود ب، اما اوسؤال كردند) 54/اعراف( » علَى الْعرْشِ ثُم استَوى« ي آيه ي دربارهانس 

: رون آمد، به پرسشگر گفتين حال بي از اي بر بدنش نشست و وقتيشد و عرق سرد
 يإِنِّ و بِدعةٌ عنْه السؤَالُ و واجِب بِه مانُيالْإِ و مجهولٍ رُيغَ منْه الاستواء و معقُولٍ رُيغَ فيالْكَ«

ا تَكُونَ أَنْ أَخَافست و يشده ن ست و استواء از جانب خداوند شناختهيف معقول ني ك؛»ضَال
 و دستور يترسم تو گمراه شو يمان به آن واجب است و سؤال از آن بدعت است و من ميا

  .)568: ، ص14 (رون كردنديرا بداد او 
ضمن مخلوق  ،ر المناريتفسگر از يد يدر موضعدرضا يكرد فوق، رشيبرخالف رو

و ... ددان مي قدرت خداوند را نيت و چگونگيفي ك يكس«: ن باور استيدانستن عرش، بر ا
  عرش مخلوقكه اينبا  ،ددان ميز ني استواء خداوند بر عرش را نيت و چگونگيفين كيهمچن

ت يفير، اصل وجود كين تعبي از ا.)172: ، ص2، ج26(» خداوند است و قائم به قدرت اوست
 با ،المنار ي هدرضا در مجليالبته رش. استان ين مطابق با قرائت وهابيو ا دشو ميبرداشت 

او در . ان شرح داده استيرا بر اساس قرائت وهاب» استواء«شتر، صفت يل بيصراحت و تفص
  : ويسدن مين يابتدا چن
»از او فقط كه يتيفيك بر و ددان مي آن را خداوند فقط كه يئتيه بر را استواء سلف 

 ير، صفت استواء داراين تعبياساس ا بر .)827: ص ،17ج ،27 (»كردند حمل است، آگاه آن
ف در نظر اشاعره ي بالكي قاعدهن سخن مخالف با يا. مي ما به آن علم نداري ول،ت استيفيك

  . ندا  قائلتيفي، بدون كيض معاني تفو كه به،است
صراحت از  ، بهآورد مي مطلب فوق ي هي كه بر حاشيقيدرضا در تعلي رش،در ادامه

 كه چنانرد؛ يپذ مي وهابيان راكرد يف فاصله گرفته است و روي بالكي ايدهر اشاعره از يتفس
 بر ياست، مبن مانند لفظ صفت ،گاهين جايت در ايفيئت و كيكاربرد لفظ ه«: نويسد مي
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 دارند يفي شري اشاره به معناندشو مي پروردگار استفاده ي درباره ، كه در كالمي الفاظكه اين

با عقل و نقل  كه يهي بر اساس تنزيل از هر جهتيه و تمثي تشبيبا نف آن راكه خود خلق 
ت يفي كي از عالمان از مذهب سلف به نفي برخكه حالي درسند،شنا مي ثابت شده است

 است كه از آن به يزين همان چي با عدم علم به آن و ا،تيفي نه به اثبات ككنند مير يبتع
: ، ص17ج ،27(» ساخته شده است» فيبالك« كه از عبارت ي؛ لفظاند كردهر ي تعب»هالبلكف«

  .)هيحاش، 827
درضا بر ير رشيتفسدر : ف دانستن استواءيك در بالدرضايرشنقد  .1 .2 .2 .4

   : ماننددشو مي مشاهده يگانگدون يدچن، صفت استواء
بند يث و اشاعره پاي به قرائت اهل حدسو يكاو از : فيدر قرائت بالك يدوگانگ. الف
 ،گري دياز سو. رديپذ ميت يفي اصل وجود كي را كه در نفها آنرش يات مورد پذياست و روا

 و علم به آورد مي يت داشتن استواء رويفي و كيث و اشاعره، به معناداريبا نقد اهل حد
  .كند ميض يتفو آن را تيفيك

 ثي با استناد به احادسو يكاو از  :يلي و تأويضيكرد تفويان رويم يدوگانگ .ب
 از ،كند مي استواء اعالم يريپذنا تأويل خود را به مذهب سلف در يبندي، پاشده از مالك نقل
، با اهل »داوند بر تمام عالَمر خيتدب«ل صفت استواء پروردگار بر عرش به يگر، با تأوي ديسو
ه، ي سلفي از روش و مبنايروي بر پيد ويل در تضاد با تأكين تأوي ا.كند ميض مخالفت يتفو

  .)253-252: ص، ص1، ج26(م، است يه و ابن قيميمانند ابن ت
درضا قرائت ي كه رشيگاهي دو جا،افزون بر آن: تيف دانستن رؤيكبال .3 .2 .4

 از ،ژهي وصورت  بهت، ين صفت رؤييف مشخص كرده است، در تبيك بالي قاعدهخود را از 
او با وجود انكار .  اما قرائت خود را از آن مشخص نكرده است،ف سخن گفتهي بالكي قاعده

 در تيرؤ ينف اتي آكه اين و ضمن اعتراف به )123: ، ص9، ج26 (ايت خداوند در دنيرؤ
 143 ي آيهر يدر تفس ،ژهيو ي در فصل،)134: ، ص4، ج26(اند اثبات اتيآ از تر صريحآخرت 
ت ي رؤكه اين  هخالص «،در نظر او. ازدپرد ميامت يت خداوند در قيبه رؤ اعراف، ي سوره

 ين نعمت روحانيتر ن و كاملي برترتين رؤي حق است و ا،پروردگار توسط بندگان در آخرت
ن مصداق يتر ستهيت شاي رؤنيبد و ايا مياست كه بشر در دار كرامت و رضوان به آن دست 

 )17/سجده(»نٍيأَع قُرَّةِ منْ لَهم يأُخْف ما نَفْس تَعلَم فَال«: ديمافر مي قرآن است كه ي آيهن يا
ت يروا آن را ،از جانب خداوند) ص(امبر اكرمي كه پاي است يث قدسيحدمطابق ن يو همچن

 لَا و سمعت أُذُنٌ لَا و رأَت نٌيع لَا ما نَيالحالص يلعباد أَعددت«: ديمافر ميكرده است كه 
چ يام كه ه ا كردهي آماده و مهييزهايام چ ستهي بندگان شاي برا؛»بشَرٍ قَلْبِ علَى خَطَرَ
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، 4، ج3(»  هم خطور نكرده استي بر قلب بشريده و حتي نشنيچ گوشيده و هي نديچشم
   .)82:  ص،33 و ج191 و 92: ، ص8 ج،44؛ 101: ص

ت يث فوق، رؤيه و حديكرد سلف از آي رويبر مبناز، يآم تعصب يانيبا ب درضايرش
 هستند كه بر يه از موارديث و آن آين حديا«: دگوي ميو است ف را برداشت كرده يبالك

 ي همه كه ين عبارتيتر  به كوتاهها آن از ي كه برخي مذهب سلف؛كند ميمذهب سلف داللت 
است و اضطراب و  »فيت بالكيرؤ«ن ي و ااند كردهر يند از آن تعبا  بر آن متفقها آن
ان و سرآمدان علم فلسفه ي خواه اهل لغت و بزرگانِ علم ب، علمايها گروه تمام يختگير هم به

 و اثبات نصوص ي، در نف]عرفان[ان و اهل كشف و الهام يث و صوفيانِ احاديو كالم و راو
  .)178 - 177: صص، 9، ج26 (»دگاه استين ديد ايوارده مؤ
درضا قرائت ي رشكه آنبا : تيف دانستن رؤيك در بالدرضايرشنقد  .1 .3 .2 .4

ت يه و رواي پروردگار در آاو،دگاه يبرخالف د ،ف مشخص نكرده استي بالكي قاعدهخود را از 
ند كه خداوند چه دان مي نها انسان«: ديمافر مي االهي يها نعمتان عظمت ي، جهت بفوق
ن ي ا4.»ده استي تدارك دها آن يامت برايعنوان پاداش در قبه)  رايميعظ (يها متنع

 ي مفسران مصداقكه آنبا . ها آنت يفي نه به ك،دگرد مي بازها نعمتندانستن به اصل وجود 
) االهيمثالً معرفت ( احتمال دهد فالن نعمت يحال اگر مفسر ،اند كردهه ذكر ني آيبرا
 كه اين از جهت االهي) يحضور(ن اساس، معرفت ي بر ا،ه باشدي آنيد مصداق اتوان مي

 شما  كه استهرا خداوند فرموديت؛ زيفي نه از جهت ك،ه استيا نشود مصداق آيحاصل شود 
  .  به شما بدهميميد قرار است چه نعمت عظيدان مين

 از جهت نعمت بودنْفقط ت را ي صفت رؤدرضايرش كه اينح فوق، يبر اساس توض
ت در ي اصل وجود نعمت رؤهيرا مدنظرِ آي ز، اشكال استيد، دارادان ميت يه و رواي آقِمصدا

 يها نعمتت جزء يا رؤي كه آيمدان ميگر، ما نيان ديبه ب. تيت رؤيفي نه ك،امت استيق
ت چگونه يم رؤي ندانكه اين نه ست،يا ني هست دهد ميامت به ما ي كه خداوند در قيميعظ

 .دشو ميحاصل 
 از روش سلف، يروي پيعني، درضايرش ياني سخن پاي اگر بر مبناكه آنگر يد ي نكته

نخست : م، باز هم بر او اشكال وارد استيم دهي تعماالهيت را به تمام صفات يه و روايآ
 االهيست، با صفات ها آنان يه درصدد بي كه آ، در آخرت رااالهيم ي عظيها نعمت او كه آن

 نه به اصل ،ت آن صفات ربط داده استيفي علم را به ك عدمكه آندوم . خلط كرده است
ن صفات بر يت ايفي معتقد است ك،ين خلطين صورت، او بر اساس چنيدر ا. ها آنوجود 
ه و ين آي اكه آنسوم . ار خداوند استي ذكرشده نامعلوم و علم آن در اختتيه و رواياساس آ

 از صفات ياري تحقق بسكه ليحاند، درگوي مي سخن ي اخرويها نعمت ي دربارهت يروا
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در ... ن ويد، عي مانند علم، قدرت، وجه، ي صفاتكه چنان ،ا هم هستي مربوط به دناالهي

  .ا هم تحقق دارنديدن
  

  نتيجه. 5
بار توسط  نينخست» فيبالك« اصطالح كند ميان ي كه ب،جيدگاه رايبرخالف د

 يريگي قابل پ،ثيبزرگان اهل حدر ين اصطالح در تعابيا ،كار رفته است به ياشعرابوالحسن 
 و پربسامد مطرح ي جدصورت  بهقاعده ن يا، يروانِ وي و پي با ظهور اشعرهرچند است،
 ها آندگاه ي به مشابهت د،ث و اشاعرهي با دقت در سخنان اهل حد،ن حاليبا ا. شد
  وجودي صفات و نفيض معانيتفو به ،ف در نظر هر دو گروهي بالككه چنان ،بريم مي پي

  . اشاره داردن صفات ي ايت برايفيهرگونه ك
 يخيت تاريبه انكار واقعف، ي بالكجيقرائت رااز  يگردان يروان با يدر مقابل، وهاب

 يمعرف صفات يمعانض يرا منكر تفوث ياهل حدش، يدگاه خوي اثبات ديآنان برا. ندپرداخت
 ، استير ضروها آنت از ي كه تبع، سلف صالحي منزله ث بهي اهل حد،ها آندر نظر . كردند

 از ين قرائتيچن. كنند ميض يت را تفويفي صفات، آن كيت برايفيضمن اثبات وجود ك
  .ه كشاندي تشبيبه واد وهابيان راف، يبالك

 ي هيل روحيدل   معاصرِ اهل سنت، بهيگرا علمن مفسر يتر محمد عبده برجسته
ف ي بالكي قاعده ،ن اساسيا زد؛ براپرد مي مذاهب يها  كمتر به اختالف،يبي و تقرياصالح

ان قرائت از ي در ب،ن موارد اندكيهمدر  ،نيااما با وجود .  داردي در آثار ويظهور كم
 قرائت ،االهيت ي كه در سخن از رؤاي گونه  به.  متناقض سخن گفته است،في بالكي قاعده

  .كند ميمطرح را   ناي قرائت وهاب،انيرفته است و در بحث از صفت اتياشاعره را پذ
 كه چنان ،ف داردي بالكي قاعدهقرائت   بهمتناقض يكريرو ،ز مانند عبدهيندرضا يرش

 ،في بالكي قاعدهت از ي صفت رؤباب در. رديپذ ميرا   ناي قرائت وهاب،االهيدر بحث كالم 
گاه قرائت يك جاي در ،»استواء«ن صفت ييدر تب. دگوي مي آن سخن ن قرائتييبدون تع

  . رديپذ ميرا   ناي قرائت وهاب،گري ديدر موضعاشاعره و 
ل و مقابله با يه و تأوي از تشبي از اهل سنت جهت دورييها گروه كه اينبا وجود 
ن عدم يا. نظر ندارند  بر سر قرائت آن اتفاق،اند كردهف را مطرح يدگاه بالكي د،مشبهه و مؤوله
ن آن ييدرضا در تبي مانند عبده و رشها آن مفسرانِ بزرگ ي است كه حتيياتفاق نظر تا جا

 ،روانش را به مطلوب خودين قاعده نتوانسته پي اكه اين افزون بر ،ندا شده ييگو تناقضدچار 
  .ه است، برسانديم و تشبي از تجسيكه دور
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  ها يادداشت

1. Semantics 
2. Anthropomorphism 

د، فقط ي دتوان مي را يهر موجود« مشهور است،» وجودل اليدل« كه به ، فوقي قاعدهمطابق . 3
 - 51: صص، 12(» ستيدن او محال ني كه خداوند موجود است، دجا آن است، از يدنيمعدوم ناد

 هرچه يت را براي كه امكان رؤكند ميخصم ادعا «: ل آن است كهين دلين اشكال بر ايتر  مهم.)52
 هرچه موجود يز براين را ند امكان مخلوق و ملموس بودي، پس باكند ميكه موجود است ثابت 

را از جمله موجودها خداوند يجه باطل است، زين نتي بدون شك اكه حالي در رد،يجه گياست نت
  .)129: ، ص8: ، ج13(» ستيش نيچ وجه امكان مخلوق و ملموس بودن براي كه به ه،است

ت آن به يعمومو » نفس« با توجه به نكره بودن ، فوقي هي آي معنا،ييدر نظر عالمه طباطبا. 4
 يروشن ي ايهم كه ،ييها نعمت چه خدا ددان مين كس چيه«: ن استي بودن، چنياق نفيجهت در س

 واست  كرده پنهان دادند مجاان ايدن در كه يكين اعمال يازا در ،است يا دهيد صاحب هر ي دهيد
: ص ،16: ج ،33( »شدبا مي تصورشان فراتر از ها نعمت آن كه است آن سبب بهها  نِ آنندانست نيا

263(.  
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