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آشکا میکرد که فهم ت،عی آن ،وگرش های کالمی تشربیهی تنزیهری متقر ا پ یر آ د .د
ای میان ،یکرد تشبیهی م،س ،به اهل تشبیه از س ة ا ل اسالمی با تح،الم متا دی همرراه شر
پس از مقاتل ب سلیمان محم ب کرالا به اب تیمیه سری کره وماینر ة حنابلره د ز را خر،د بر،د.
اب تیمیه د تفسیر هماون اهل ح یث متق  ،ص ،م آیام ا مبنا قرا میده ای برا ا برا ور،عی
تاطیل عقلی همراه میسازد .استنادهای ح یثی اب تیمیه ویز مبتنی بر احرادیثی اسرت کره تنهرا از سر،ی
اهل ح یث ار یافته است .بر ای اساس ،تنها زماوی میت،ان به او یشة ی ی آ د که ا الً ماون ا
قائل به تاطیلی تاقالل د باب جمع جسماویت خ ا با ا صاف تنزیهی ا د قرآن باشیم .ثاویاً برا یکررد
ح یثی ی به سراغ احادیث بر یم از آوان تأیی بگیریم .د غیر ای ص ،م ،با فرد اینکه فردی از
اهل سنت باش  ،اما به مباوی اب تیمیه قائل وباش  ،وخ،اه ت،اوست ماون ا فکر کن به آوچه ا م عی
است ،ایمان آ د.
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مقدمه
م،عرر،ع شررناخت خ ا ور

ت،صرریف ذام ی یکرری از مسررائل عمر ه د سر ههررای

آغازی اسال ب،د .ت،صیفام مذک ،د قرآن ،ص ،مهای متا دی از تشبیه تنزیه ا برر
مسلماوان آشکا میکرد که فهم ت،عی آن ،وگرشهای کالمی متا دی ا پ ی آ د.
ایام ،سبب ش هاست که برخری
اهمیت سترد ی بحثها ح،ل ای دسته از آیام
آغرراز علررم کررال وررزد مسررلماوان ا شررکل یررری همرری وررزاعهررا تلقرری مرریکنن ر .ک؛
اب خل ن ،0315 ،ر  .)383 :1خاسرتگاه وخسرتی وظریرههرای مبتنری برر تشربیه ،برداشرت
سطحی از آیام احادیثی است که د آن از اعضا جر،ا حی بررای خ ا ور سرخ بره
میران آمر هاسرت یرا افاراحی ماونر افارال اوسرانهرا بره ا وسربت داده شر هاسرت .برخرری
یکردهای ا حیه د تفسیر ا صاف احهی ،عال ه بر قائل ش ن به تثبیت ا صاف ،به عینیرت
آوان د ص ،مهای ظاهری احبته با کیفیتی مجه،ل) ی آ دو اهل ح یث متق ا
برره جرر،د آ دو ر  .اینرران د آغرراز د صررف،ف مح ر ثان جررای داشررتن از آن پررس برره
ر ههایی از اهل سنت شیاه ی آ دو  .آوان از همان س ة وخست هجری د ج،امرع
علمی عراق حض ،داشتن

د د ههای متأخرتر ،د جبهة مقابل اشاعره ماتری یه قرا

رفتن  .یکرد دیگر وسبت به کیفیت صفام تشبیهی بره مانرای ثبر،تی صرفام تثبیرت
عی ظاهرِ صفت بر با ی تااحی د جریان فکری مشبّهه یرا اهرل تشربیه خ ومر،د .بره طر،
کلی ،پیش از ظه ،او یشة اشاری ،د با ة خ ا صفام ا د دی اه زیر ج،د داشت:

0ر ر ههایی از صفاتیه ،مجسمه ،مشبهه حش،یه کره همرة صرفام مرذک ،د قررآن
کریم ا برای خ ا و ثابت میداوستن  ،هرچن ای امر به تشبیه هماون داوست خ ا و با
اوسان یا ج،د جنبههای جسماوی د ا اوجام  .اعتقاد به تشبیه از حیث تشبیه خ ا و بره
اوسان یا باحاکس ،د

ر ه عم ة زیر ا شامل میش،د:

احف) ماتق ان به تشبیه خ ا و به اوسان :کساوی که د مسئله شناخت خ ا و

تحلیل

صفام ا  ،به یژه صفام خبریه ،خ ا و ا به اوسان دیگر مخل،قام ا هماون مریکننر
یا اینکه چیزی فتهاو که مستلز چنی تشبیهی است یا صفام خ ا ور ا برا صرفام
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اوسان دیگر آفری ان ا هماون داوستهاو  .ای دسته اهل تشبیه متق

ا شکل دادو کره

مشبهة اهل ح یث یا حش،یه مشبهه کرالامیه پیر ان اب،عبر اهلل محمّر ب کررالا سجسرتاوی
[  155 .ق )].از ای دستهاو .
ب) ماتق ان به تشبیه اوسان به خ ا و  :ر هی د برخ ،د با اوسرانهرایی کره د وگراه
آوان بز ز میوم،دو  ،آوان ا به خ ا تشبیه کردو

یا جنبههایی اح،هی برای ایشان قائرل

ش و یا به حل،ل ح خ ایی د آوران رایی ور .ک؛ صرابری ،0303 ،ر  .)01 :0از
ای دسته با عن،ان «غاحیان» یاد میش،د .ک؛ همان113 :ر .)118ا رچه د میان غاحیان ویز
اعتقاداتی به تشبیه خ ا و صفام ا به آفری اوش دی ه مریشر،د .ک؛ عب اححمیر ،
بیتا11 :ر .)13ای ر ه د برخ ،د با آن دسته از مت،ن دینری کره بره جنبرههرای جسرماوی
اشا ه یا ایها دا د ،به تشبیه صرف ی آ دو .ک؛ شهرستاوی ،بیترا ،ر 31 :0رر.)33
به ای مانا که به ظاهر آیام متشابه تمسک جستن به د یکرد عم ه قائرل شر و 0 :رر
برخی به «تشبیه د ذام» رایی و بررای خر ا دسرت ،پرا صر ،م ثابرت کردور د
وتیجه ،رفتا تجسم آشکا ش و  ،اما وه ماون دیگر اجسا 1 .ر ر هی دیگر ویز به «تشربیه
د صفام» قائل ش و برای خ ا و جهت اسرت،ا ،ورز ل ،صر ا ،حررف ماونر آن ا
اثبام کردو  ،چ،ن ای صفام مستلز تجسیم است که برای هایی از پیام های واد سرت
آن فتن  :خ ا و جهت دا د ،حی وره ماونر جهرام اجسرا  ،صر ا دا د ،وره ماونر سرایر
ص اها . ...
1ر د برابر آن ،ماتزحة وخستی که د دفاع از یگاوگی ذام خ ا و  ،هرر ،وره صرفت
زای بر ذام ا بررای خ ا ور وفری مریکردور ترا آن اور ازه د تنزیره پریش فتنر کره
مخاحفان ،آن ا «ماطالله» وامی و .ک؛ احبغر ادی 0333 ،ق030 :.؛ صرابری ، 0303 ،ر :0
.)188
به ط ،کلی ،وزد فِرَقو،یسان تفکیک دقیقی د شناسایی ر ههای قائرل بره تشربیه د
صررفام مشرربهه) ،تشرربیه د ذام مجسررمه) خرراحق پن اشررت مخلرر،ق غلرر )ّ،صرر ،م
وگرفتهاست؛ زیرا یکرد عم ه د ای جریانها ،طیفی از سیر تشبیه د صرفام بره تشربیه

662

بررسی و نقد رویکرد تشبیهی ابنتیمیه در تفسیر صفات خداوند در قرآن کریم /سیدحمیدرضا رئوف

د ذام د پایان ،غل ،ب،دهاست .یة اعتقادی که باضاً د ای فرقهها با ش م عاف
آشکا ش هاست .د

یکردهای دقیقتر به عن،انهای ای فرقهها ویز یکرد کالمی اهل

تشبیه چه د ح،زة صفام یا ذام) به و،عی منجرر بره فررد جسرماویت بررای ذام برا ی
تااحی است ،هرچن م عی چنی وظری ،جسرماویت احهری ا متفرا م برا جسرماویت مرادّی
برن ا د .به همی دحیل ،عن،ان مشبهه مجسمه غاحباً د کنا یک یگر یا بره جرای یکر یگر
بهکا فتهاست .د وتیجه ،شناسایی دقیرق فرقرههرا با هرای کالمری ایشران ویرز میرزان
رایش آوان به تشبیه ،تجسریم یرا حتری غلر ،،مسرتلز مطاحارة دقیرق با هرای کالمری
یکرد تفسیری آوان د م،اجهه با قرآن خ،اه ب،د.
فرقة مجسمه به وقل ذهبی ،د خراسان د اثنای د ان ترابای شرکل رفرت .ک؛
ذهبی 0803 ،ق ،.ر  .)131 :00آوان د ا اخر قرن ا ل ا ایل قررن د هجرری د کنرا
اهل ح یث حش،یه ،د پذیرش استناد به آوچه د احادیث یا حتی احادیرث عرایف
آم ه ب،د ظاهر رایی افراطی) ،اه افراط ا د پیش رفته ب،دو .ک؛ صابری،0303 ،
ر  .)11 :0به وظر می سر  ،تأکیر د تبر،م صرفام تشربیهی بررای ذام برا ی تاراحی د
م،اجهه با دالیل ماا عان به اهل تشبیه میت،او یکری از بهترری زمینرههرای شرکل یرری
وگرش تجسیم از حیث افراط د با به تشبیه باش  .چن ان که فرردی د برا بره تشربیه
اصرا بر آن به تجسیم فر افت

فردی د برا بره تنزیره اصررا برر آن بره تاطیرل ی

آ د .بنابرای  ،طبیای به وظر میآی که جریان منسجم تجسیم پس از تثبیت با های اهرل
تشبیه شکل رفته باش  .د کتب فرق ،افررادی چر،ن کهمرسبر حسر تمیمری 083 .
ق ،).مقاتلب سلیمان  051 .ق ،).مضرب خاحر  ،ابرراهیمبر ابرییحیری اسرلمی 008 .
ق ،).احم ب عب اهلل احهرجَیمِی احبصری دا د ج ،ابی از جمله ورام ،ان مشربهة حشر،یه،
افرادی چ،ن بَیان ب سماان تمیمی وَهْ ی  003 .ق ).مغیرةب سای عجلری از ورام ،ان
مشبهه غالالم مارفی ش هاور

.ک؛ شهرسرتاوی ،بریترا ،ر 011 :0؛ اشراری ،0310 ،ر :0

31ر30؛ صابری ،0303 ،ر  .)31 :0با ای حال ،وظر به فقر ان دقرت وظرر ورزد فِررَقو،یسران
متق د با ة تقسیم بن ی دقیق میان طیرف یکردهرا از تشربیه ترا تجسریم غلر ،،بایر برا
احتیاط بیشتری د مارفی اَعال اعتقادام ای افراد وگریست.
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یکرد غاحب اهل تشبیه د فهم آیام متشابه قررآن برر ایر اسراس بر،د کره خ ا ور
ص ،تی مشتمل بر اعضا اجزاا دا د ام ،ی چ،ن وز ل صا،د یا اسرتقرا
ی است .آوان حتالی حمس کردن خر ا دسرت دادن برا ا ا ا مریداوسرتن

اوتقرال برر
ماتقر

ب،دو که مسلماوان حقیقی د دویا آخرم با خ ا و مااوقه میکننر  .از دیر اه مشربهه،
ام ،ی چ،ن «است،اا بر عرش»« ،ی » « ،جه» ماون آن ا د همان مانای ظاهری خر،د د
وظر می رفتن .ک؛ احبزد یّ 0303 ،ق 153 :.مشک 0805 ، ،ق .)883 :.دحیل ای امرر
ویز تأکی بر صحت وص مق س پرهیز از فر فت د تفسیر به أی بر،د .تأکیر آوران برر
ای دسته از با های کالمی سبب ش تا برای اثبام م عای خ،د د فهرم مرت  ،عرال ه برر
استناد به احادیث عایف ،به جال ح یث ویز اق ا کردهاو .ک؛ شهرسرتاوی ،بریترا ،ر
015 :0ر .)011حز ت،جه به مت قررآن ،پرایی ترر داوسرت فهرم بشرری از سرط فهرم مرت
مق س ،پرهیز از هر ،وره تفسریر خرالف ظراهر مرت ظراهر رایی) احبتره جرز او یشری
افراطی سبب می ش که ای افراد حتالی احزا به سرک،م پرهیرز از تأمرل تاقرل د براب
آیام ا ویز صاد کنن  .جریان اهل تشبیه د س ههای د ترا چهرا د طر،ایفی از اهرل
سنالت ر ههایی از غاحیان شیاه به حیام خ،د ادامه داد .یکرد اهل تشربیه برا تحر،الم
خ،د د ط،ل زمان ،جایگاه سرمی خر،د ا بره کرامیره از فِررَق اهرل سرنالت سرررد .ک؛
صابری ،0303 ،ر  .)03 :0د میان شیاه ویز از قمیی اهل ح یث س ة س ) ،ویز به عنر،ان
حش،یه یاد میکنن  .هرچن پس از د ة شیخ مفی س ة چهرا ) ،بره طر ،وسربی جریران
حش،ی مسلک د میان شیایان خت بربست ،اما ای جریان د میان ج،امع سرنالی ،بره یرژه
طرف ا ان احم ب حنبل استمرا یافت .ک؛ عب اححمی  ،بیتا101 :ر .)111او یشة تشربیه
پس از اوتقال از مقاتل ب سرلیمان بره محمر ب کررا  ،بره احمر ب حنبرل پرس از آن بره
اب تیمیه سی که وماین ة حنابله د

ز ا خ،د ب،د .ک؛ وشا  ،. 0311 ،ر .)311 :0
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 .1تفسیر ابنتیمیه از صفات خداوند در قرآن
د قرائت تشبیهی ،از آن دسته آیام قرآن کریم که د آنها از ا صاف اوسراوی بررای
خ ا و استفاده ش ه ،مفسران به د

ر ه تقسیم میش،و :

1ـ .1اهل تجسیم
ر هی که بره تشربیه محرض ی آ دهاور
یافتهاو .

بره جسرماویت ذام خ ا ور

ررایش

1ـ .2اهلتشبیه یا ظاهرگرایان
ر هی از مشبهه که صرفام محر ثام ممکنرام ا بره خ ا ور وسربت مریدهنر
ماتق و خ ا و دا ای «ی » « ،جه»« ،ساق»« ،وفس» امثال آن است ،اما کیفیّت صرفت
آن ا وامال ،میداون  .مار فتری

یکردهای جسماوگا ی د هر د

یکرد ،تجسریم

تشبیه ا میت،ان به چها قسمت عم ة زیر تقسیم کرد:
ر با به حل،ل مکاوی.
ر با به جابهجایی مکاوی.
ر قائل ش ن به کیفیام اوساوی دست پا) برای خ ا و .
ر مشاه ة عینی خ ا و .
بررر ایر اسرراس ،طبررق آیررام شرراخص مرر ،د وررزد اهررل تشرربیه تجسرریم د ذیررل ای ر
یکردها ،به بر سی آ ای اب تیمیه میپردازیم تا مشخص ش،د که ا اهل تشبیه اسرت یرا
اهل تجسیم .آیام م ،د وظر ذیل ایر

یکردهرای تفسریری عبا تنر از :احبقررهن 13هُروَ

الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی األَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَی إِلَی السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَربْعَ سَرمَاوَاتٍ وَهُروَ

بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ) ،با به حل،ل مکاوی؛ احمائ هن... 18بَلْ یدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ،)...با به دست
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داشت خ ا و ؛ احقلمن 81یَوْمَ یَکْشَفُ عَنْ سَاقٍ) ،برا بره پرا داشرت خ ا ور ؛ احقیامرهن:13
إِلَی رَبِّهَا نَاظََِ ٌ) ،با به ؤیت خ ا و ؛ احفجرن 11وَ جَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَرفًّا) ،برا
به جابهجایی مکاوی خ ا و  .ا رچه آیام دیگری ویز د قرآن جر،د دا د کره د قرر ن
ا حیه محل بحثهای ج ی اهل تشبیه تنزیه ب،ده ،اما اوتخاب ای آیام به عن،ان وم،وره
بیشتر به دحیل مح ،یت داشت مقاحه بر کتاب تفسیر اب تیمیه است .برر ایر اسراس ،د ایر
مقاحه به آیاتی پرداخته ش هاست که ابر ت یمیره بره طر ،خراو برر او یشرة خر،د پافشرا ی
کرده است .ای آیام یکردهای تفسیری ذیل با به تشبیه یا تجسیم د باب خ ا ور ا
یکرد مقبر،ل خر،د
بهخ،بی آشکا می سازد .بر سی وق وظر ی ویز بر مبنای ش
اب تیمیه ،یانی فهم صری آیام قررآن د قر
اکررر

و)

ال

جر،ع بره احادیرث صرحابة سر،ل

تررابای مشرره ،د مرحلررة د اسررت .د ادامرره برره بر سرری یکرررد تفسرریری

اب تیمیه میپردازیم تا از ای طریق ،یکرد ی بهتر آشکا ش،د.
*  هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکم مَّا فِی األَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْرتَوَی إِلَری السَّرمَاء فَسَروَّاهُنَّ سَربْعَ

سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ احبقرهن.)13

اب تیمیه د با ة ثُمَّ اسْتَوَی إِلَی السَّمَاء به ایت اب عباس دیگرر مفسرران متقر
استناد کردهاست «اسْتََ،ی» ا به مانای «به س،ی آسمان فت» برای خلقرت آسرمان براال
فت) مانا وم،دهاست به وقل از فرالاا ،اب کیسان دیگر وح،ی،ن ،امرر م،جر،د د آیره ا
به مانای قص بر خلقت آسمان د وظر می یرد .اما با ت،جه به اهمیت بحث د با ة اسرت،اا
به آیة  58س ،ة اعراف ثُمَّ اسْتََ،ی عَلَی احاَررشِ) اشرا ه کرردهاسرت بره وقرل از کلبری
یکررد ا
مقاتل ،است،اا ا به مانای «استقر» قرا رفت) مانا میکن  .ی ایر تفسریر
فتا اهل سنالت میداو می ،ی قرا رفت خ ا و بر عرش ،صرفتی از خ اسرت کره
کیفیت آن مشخص ویست بر هر اوساوی اجب است که به آن ایمان آ د علرم وسربت
به آن ا به خ ا و

ا ذا د .ی برای اثبام ایر

فترا بره جملرة ماحرکبر اورس اشرا ه

می کن که چ،ن مردی د با ة است،ای خ ا و بر عرش از ی سلال کرد ،پاسخ داد :قررا
رفت خ ا و بر عرش ش است ،اما کیفیت ای امر واشناختهاسرت ایمران وسربت بره
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آن اجب است سلال د با ة آن وا ا بر عت اسرت جرز مراهری فرجرامی ور ا د.
اب تیمیه سخ دیگر جال سلف ،همچ،ن سفیان ث ،ی ،أ زاعی ،حیثب سرا  ،سرفیانبر
عریینه عب اهللب مبا ک ا د تص یق صفام متشابه خ ا و به صر ،م ظراهری ،احبتره برا
فرد مجه،ل ب،دن آنها ،دحیل میآ د .ک؛ اب تیمیه 0831 ،ق ،.ر 000 :0ر.)001
... بَلْ یدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ...احمائ هن)18
ص ،م کامل آیه چنی است :قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلولَةٌ غُلَّتْ أَیدِیهِمْ وَ لُعِنُرواْ بِمَرا
قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ کَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم مَّا أُنْرزِلَ إِلَیرکَ مِرنْ رَّبِّرک
طُغْیانًا وَکُفْرًا وَأَلْقَینَا بَیْنَهُمُ الْعَََاوَ َ وَالْبَغْضَاءَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ کُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَرا

اللّهُ وَیَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ الَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ .ابر تیمیره مرراد آیره ا از فترا
یه،دیان یَ ر احلالهِ مَغْلولَةٌ) به مانای «بخیل خسیس داوست خ ا و » تابیر میکن

عبا مِ

بَلْ یدَاهُ مَبْسُروطَتَانِ ا ویرز «بخشرن ی سرخا م خ ا ور » مریداور  ،امرا د ادامره
میافزای که د ت ،ام ،دست داشت خ ا و به اثبام سی هاست سایر اوبیاا ویز ای امر

ا تص یق کردهاو ؛ چنانکه د قرآن ویز ذکر ش هاست .ی آیة قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ

أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَی ون  )15ا دحیل بر دست داشرت خ ا ور مریداور کره برا

احادیث صحی از وظر ی) عقل از وظر ی) مطابقت دا د .ی د ادامه میافزای که
مانای بخل یا بخشش مانای ظاهری است که دالحت بر حقیقت دسرت داشرت مریکنر
دالحت حقیقی ای آیه ا ویز تأیی ی بر فتا خ،د میداو .ک؛ اب تیمیره 0831 ،ق ،.ر
.)511 :1
 یوْمَ یکشَفُ عَن سَاقٍ احقلمن.)81
ق،ل مفسران سلف د مانای ای آیه ،ش م رفت

سختی امرر اسرت ،امرا ابر تیمیره

ای ق،ل ا ومیپذیرد می ،ی حفظ «عَ » وشران مریدهر کره منظر ،سرخت شر ن امرر
ویست .ی با استناد به ح یثی از پیامبر و) د باب ؤیت خ ا و د آخرم ،0ایر آیره ا
اشا ة مستقیمی به امر ؤیت مریداور .ک؛ ابر تیمیره 0831 ،ق ،.ر  .)300 :1سرلف ا ،
یانی مقاتل ب سلیمان د ذیرل ایر آیره بره د ایرت اسرتناد مریکنر  :احرف) ایتری از
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اب مسا،د که ای آیه ا به مانای آشکا ش ن ساق است خ ا ور مریداور ؛ هماونر وَ

أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا احزمرن .)13ب) ایتی از اب عباس که مانای ای آیه ا اشرا ه
به ش م سرختی ز قیامرت دا د .ک؛ مقاترل 0815 ،ق ،.ر  .)813 :8مقاترل هرر د
ایت ا د مت تفسیر وقرل مری کنر

از رزینش تررجی یکری برر دیگرری اجتنراب

میکن  .احبته ا ذیل آیة  13س ،ة زمر ،عبا م «بِنُ ،ساقِه» ا وقل مریکنر

.ک؛ همران،

ر  )101 :3که وشان از ترجی ا بر تشبیه است .با ای حال ،با ت،جه به جایگراه ابر عبراس
د وقل ایت ،ی از پیشدا ی اجتناب مریکنر  .ا رچره ابر تیمیره برر سرنالت فترا
صحابه تأکی فرا ان دا د ،ایت اب عباس ا کنا وهاده ،ی ا برا وقرل ایتری مرتهم بره
ع یت با صفام میکن .ک؛ اب تیمیه 0831 ،ق ،.ر  .)301 :1د وتیجه ،به صحاح کره
بسیا متأخرتر از اب عباس است ،اعتماد میکن .
 إِلَی رَبِّهَا نَاظََِ ٌ احقیامهن.)13
اب تیمیه ای آیه ا با ذکر بحثی ح یثی آغاز کردهاست کره د آن حر یثی منقر،ل از
اب عمر از پیامبر و) د با ة ؤیت خ ا و د بهشت طرح ش هاست .ی ابت ا به وقل سرن
احادیث ذکر میزان اعتبا ح یث میپردازد قاحب احادیرث ذکرشر ه ا مرفر،ع مارفری
می کن ) ،اما به ذکر احادیث بیشتر ب ن ذکر سن سلسلة ح یث آوان پرداختهاست بره
دحیل اینکه محت،ای ح یث ا صحی میداو  ،به ذکر جزئیام د با ة احادیث ومیپردازد.
ی با وقل ح یث از افرادی همچ،ن ماحکب اوس شافای ،ؤیت خ ا ور د قیامرت ا
صحی داوستهاست آیام وَ لَمَّا جَاءَ مُوسَی لِمِیقَاتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّرهُ قَرالَ رَبِّ أَرِنِری أَنْظُررْ
إِلَیکَ قَالَ لَنْتَرَانِی وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّری رَبُّرهُ
ک وَ أَنَراْ أَوَّلُ
ت ِإلَیر َ
ل سُر ْبحَانَک ُتبْر ُ
ق قَرا َ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَ خَررَّ مُ وسَری صَر ِعقًا َف َلمَّرا َأفَرا َ
الْمُؤْمِنِینَ األعرافن )083کَلّاً إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ یوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ * ثُرمَّ إِنَّهُرمْ لَصَرالُوا

الْجَحِیمِ * ثُمَّ یُقَالُ هَذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تُکذِّبُونَ احمطففی ن05رر )01ا بررای اثبرام وظرر

خ،د ،احبته بره وقرل از ماحرک شرافای دحیرل مریآ د .ک؛ ابر تیمیره 0831 ،ق ،.ر :1
831ر .)838اب تیمیه د تفسیر آیة وَلَمَّا جَاءَ مُوسَی لِمِیقَاتِنَا وَکلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ
إِلَیک قَالَ لنْ تَرَانِی وَلَکنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّری رَبُّرهُ
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لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَخَرَّ مُوسَی صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَک تُبْتُ إِلَیک وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ
األعرافن )083بیشتر به چگ،وگی تجلی خ ا و بر ک،ه پرداختهاسرت بره بحرث امکران
ؤیت خ ا و اشا ه وکردهاست .ک؛ اب تیمیره 0831 ،ق ،.ر 031 :3رر .)031احبتره ایر
امر خطای ردآ و ة اثر است؛ زیرا می ت،اوسرت احادیرث براب ؤیرت ا کره ذیرل آیرة
احقیامهن 13ذکر کردهاست ،د ای جایگاه ذکر کن  .به ای دحیل که ا الً ای آیه مقر برر
آیة س ،ة قیامت به بحث ؤیت پرداختهاست ثاویاً ای آیه م ،د تأکیر اصرحاب مر عی
.ک؛ پ ،جر،ادی:0315 ،

ؤیت خ ا و د قیامت است بر آن ح،اشی بسریا زدهاور
00ر .)30با ای حال ،اب تیمیه ذیل آیة کَلّاً إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ * ثُرمَّ إِنَّهُر ْ
م
لَصَالُوا الْجَحِیمِ * ثُمَّ یُقَالُ هَذَا الَّرذِی کُنرتُمْ بِرهِ تُکرذِّبُونَ احمطففری ن05رر )01بره ذکرر
احادیث د اثبام ؤیت خ ا و د قیامت پرداختهاست ای امر ا حتمری مریداور  ،ترا
آوجا که ؤیت خ ا و ا د قیامت باالتری حذالام محج،ب ب،دن خ ا ور از مشررکان
ا باالتری عذابها مارفی میکن

.ک؛ اب تیمیه 0831 ،ق ،.ر 808 :1ر.)801

متق مان از اهل ح یث ویز تنها بر همی سیاق بر اساس ظاهر آیه ذکر دیگرر آیرام
متشابه قرآن) دالیلی ا بر حجیت ظاهر آیة  13س ،ة قیامه اقامه کردهاو  .مقاتل مانای ای
آیه ا برر ؤیرت خ ا ور د آخررم تفسریر کرردهاسرت .ک؛ مقاترل 0815 ،ق ،.ر :8
501ر .)503تفسیر ا ی آیه بر مبنرای ظراهر کلمرام آن ویرز امرری اسرت کره ورزد اشراریان
.ک؛ اشاری 0800 ،ق50 :.ر )10دیگرر متقر مان ار داشرتهاسرت .ک؛ اب،عبیر ه،
 0300ق ،.ر  .)110 :1تا آوجا که یکی از است اللهای م عیان ؤیت خ ا و د آخرم،
همی آیه است .ک؛ بغ،ی 0813 ،ق ،.ر .)00 01 :0
 وَ جَاء رَبُّک وَ الْمَلَک صَفًّا صَفًّا احفجرن)11
اب تیمیه ذیل ای آیه اعرال مریدا د کره خ ا ور د
بن ان خ،د میآی = یجیا) .ا ای

ز قیامرت بررای قضرا م بری

فتا خ،د ا با جملهای پیچی هتر میسازد .ی د

ادامه می ،ی « :الَتلحقه الکیفیة ال احتشبیه»؛ زیرا ای فارل بر،بی اسرت عقرل از د ک
آن عاجز است .ک؛ اب تیمیه 0831 ،ق ،.ر 01 :1ر.)00

سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،28پاییز 6931

663

 .2نقد رویکرد ابنتیمیه
یکرد اب تیمیه د تفسیر وگاه ا به آیرام قررآن ،مبتنری برر پریشفررد کالمری
اخبا

احادیث ا ده است .اهل ح یث سلف ویز از کا برد عقل اجتناب میوم،دو

د

تفسیر به ظاهر آیام اکتفا میکردو  .اما تفا م اب تیمیه با سرلف خر،د د ایر اسرت کره
ی د بسط محت،ای آیه به ح یث استناد میکن

ماون اهل سلف به آیام مشابه اسرتناد

 ،از شی،ة مرسر،
ومیکن تا از طریق خ،د کال حی ،قرآن ا قابل فهم سازد از ای
سلف خ،یش ع ل می کن  .احبته از آوجا که ی علم سلف ا بر قررآن کامرلترری علرم
می داو  ،پس خ،د ا هر ز د جایگاه بر سی او یشرههرای آوران ،حتری از طریرق بر سری
دیگر آیام قرآن قرا ومیده  .د وتیجه ،د آیرام صررفاً تأیی یرههرایی ا بررای او یشرة
کالمی خ،یش میبین که دالیل عقلی یا حتالی متناسب با دیگر آیرام قررآن بررای آوران
یهای منجر خ،اه ش که پیر ان ی ویز صررفاً بره وقرل احادیرث د
ج،د و ا د .چنی
فهم قرآن رفتا آین از د ک حقیقت قرآن ،یا حتی اجازه دادن به خر،د د تفکرر

او یشی ن د قرآن بازماون  .بر ای اساس ،اب تیمیه که قائل به منع او یشه برای فهم قرآن
تق وگرش کالمی د فهم آیام قرآن تأکی بر با به تشبیه تجسیم د باب خ ا ور )
است ،هم،ا ه آیام قرآن ا د دستگاه خ،د تفسیر یرا حتری بررای اثبرام وظرر خر،د بره
جرح تا یل با ها وظرام سلف ترجی برخی ایرام دسرت مریزور بره جرای
ج،ع به فهم زبان قرآن ،آن ا از د یچة احادیث صحابه تاباان فهرم تفسریر مریکنر .
صرف سنالت سلف آن هم سلف م ،د تأیی وه همة آوان) ومریت،اور سرن یت محکمری
ت،حی کن  .ی با ت،جه به مشرب کالمی ح یثی خ،یش ،احادیثی ا صحی میداو که
م ،د تأیی دیگر فِرَق کالمی ح یثی ویست ،به یژه احادیثی که از صحابه منق،ل است
د آنها اشا های به دست داشت خ ا و ومیش،د .هرمچنران کره از ابر عبراس ،عکرمره،
عحاک قتاده د ذیل آیة  18مائ ه سخنی از دسرت داشرت خ ا ور وکرردهاور .ک؛
بغ،ی 0813 ،ق ،.ر  .)11 :3شایان ذکر است که بغ،ی  501 .ق ).مفسر ،مح ّث فقیره
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شافای متق

بر اب تیمیه ،ذیل آیة  15س ،ة و اشا های بره او یشرة تشربیه وکرردهاسرت

.ک؛ بغ،ی 0813 ،ق ،.ر .)011 :1
اب تیمیه د فهم مانای ایمان به خطا فتهاست ت،صیه میکن افراد تنها بره ظراهر آیره
ب ن آ اهی یافت وسبت به آن ،ب ان ایمان آ و  ،حال آوکره ایمران د زمراوی محقرق
می ش،د که مارفتی د ن اوسران شرکل یررد اساسر ًا ایمران بر ن مارفرت مانرا ور ا د.
تأکی ام بسیا قرآن ویز بر ای مق،حة خ،د ،اهی بر عر م مارفت بررای ایمران اسرت.
یکرد ی به عقل ویز بسیا خ،دم ا

خ،دمح ،است .ی دست داشت خ ا ور

ا برا

عقل ساز ا می داو  ،حال آوکه ماتزحیان که بسیا پریش از ا برا تشربیه خ ا ور مخاحفرت
می کردو  ،ای ام ،ا مخاحف عقل صری میداوستن  .د وتیجه ،تا اب تیمیه مرراد خر،د ا
از «عقل صری » ش وسازد ،وخ،اه ت،اوست ای م عا ا به اثبام سراو  .عرم اینکره
ا ر چنی بر،د ،ایر همره اخرتالف میران مسرلماوان حر،ل مسرئلة تشربیه د صرفام شرکل
ومی رفت .مگر اینکه اب تیمیه م عی ش،د بیشتر مسلماوان از سلف تا خلرف) فاقر عقرل
صری ب،دهاو  .د وتیجه ،است الل استناد به چنی عقلی ماق،ل ویسرت بیشرتر مر عی ا
د مارد اتها قرا میده .
اب تیمیه د

ش تفسیر ویز رفتا کاستیهایی است .ا د بحث از آیة ...بَلْ یَردَاهُ

مَبْسُوطَتَانِ ...احمائ هن )18مانای ظراهری ا کره دالحرت برر بخشرش سرخا م اسرت،
میپذیرد ملی مانای حقیقی میداو

.ک؛ اب تیمیه 0831 ،ق ،.ر 511 :1رر .)511ایر

جملة اب تیمیه باب تأ یل حجیت آن ا باز میکن آن امری است کره ی سرسرختاوه
با آن دشمنی میکن  .ا ر دالحتهای عینی از مانرای براطنی آیرام قررآن ا ائره شر،د کره
مستقیماً وشاوههایی د مت آیه برای آوان م،ج،د است ،د وتیجره بایر تفسریر شریاة امامیره
برای فردی چ،ن اب تیمیه م ،د قب،ل افت  .ای د حاحی است کره ی تنهرا د مقرامی کره
مطل،ب خ،د ا ست ،ای فتا ا بهکا میبرد د دیگرر مر،ا د از آن عر ل مریکنر .
حال که ای فتا عم،میت و ا د ،ومیت،ان بر آن اسرت الل کنر
داشت خ ا و ا استخرار کن .

از مانرای آیره ،دسرت
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از س،ی دیگر ،د براب مر عای دسرت داشرت خ ا ور  ،ی مر عی مریشر،د کره د
ت ،ام دیگر کتب آسماوی

قرآن) دست داشت خ ا و اثبرام شر هاسرت .برا ترأملی

ک،تاه د دیگر آثا اب تیمیه ،شا حان م،افقان ی د با ة شخصریت سرط علمری ا ،
بهسرعت د خ،اهی یافت که ی اشراف کامل دقیقی وسبت به دیگر ادیان کتب آوان
و اشت م عای ی د با ة ت ،ام دیگر کتب محل بحث ج ی است .از س،ی دیگرر،
ادعای ی د باب قرآن ویز د زمان خ،د ی از مباحرث چراحشبراوگیرز اسرت کره بررای
اثبام ق،ل خ،د ویازمن بر سی پاسخ به دالیل ماا عان میباش  .برر ایر اسراس ،قطاری
داوسرت یرک یکررد بر ن د وظرر آ دن دالیرل مخراحف پاسرخ بره آوران ،یکرررد
صحیحی وخ،اه ب،د .د مرحلة با ی ویرز مفسرری کره مر عی تشربیه اسرت ،بایر دالیرل
عم،می د ت،جیه م عای خ،د ذکرر کنر ترا ماا عران کلری کتراب اسرال ویرز وت،اونر
یکرد اثبامش ه فرعاً تشبیه) ا برای تخریب یا تضایف اصل کتاب بهکا

یرو .

د باب ؤیت خ ا و ذیل آیة یَوْمَ یکشَفُ عَن سَاقٍ احقلمن  )81ویز ی به ح یثی

منق،ل از پیامبر اکر و) اشا ه میکن که سیر ایی آن متالق بره تاباران کترب صرحاح)
است .بجا ب،د که اب تیمیه د تفسیر خ،د حر اقل بره ایرت مسرا،دی اسرتناد مریکررد
وظریة تشبیه خ،د ا ذیل آن عن،ان میوم،د .ح یث منق،ل از پیامبر و) اشا ه مسرتقیمی بره
مشاه ة پر د ا ؤیت جه اهلل) د قیامت دا د مت آیه اشا ه به سراق پرا) دا د .د
وتیجه ،چنانکه مت آیه حر یث منقر،ل از پیرامبر مشرخص مریکنر  ،عر تقرابلی میران
محت،ای ؤیت جه آشکا سازی ساق پا ج،د دا د بیماناست که خ ا و تنها سراق
پای خ،د ا وشان ده ملمنان سج ه کنن  .ای بیت،جهی وشان از سبقت ذهر د تأییر
رفت از قرآن برای مباوی کالمی فکرری اسرت ،روره چنری بحثری بایر ذیرل آیرام
مشاه ة خ ا و د قیامت ماون آیة با ی) ذکر میش وه ذیل ای آیه .همچنری  ،ذیرل
بحررث از مانررای عرررش ویررز آن ا برره «تخررت سررریر» مانررا مرریکنر از اسررتخرار تمررا
ماادلهای «است،ی» «عرش» د خ،د قرآن یافت یک مانای مشترک حغ،ی ص ،م
حقیقی مجازی) قص ،میکن  .د ک ماادل ذا ی مااوی عررش اسرت،اا بره مانرای
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ظاهری حغ،ی مرسر ،عررب ،سراده ترری کرا اسرت .حرال آوکره زبران عصرر ورز ل برا
متق تری کتب حغت عرب وح،یی،ن ،ح د  311سال فاصله دا د.

 .3احادیث اهل بیت و قصور ابنتیمیه از آنان
اب تیمیه د تفسیر خ،د برای تبیی وظر خ،یش به وقل احادیرث بسریا ی از صرحابه
تابای همچ،ن مقاتلب سلیمان) ج،ع میکن  .برخی از احادیث مذک ،از س،ی ا ورزد
دیگر علمای اهل سنالت از د جة ت،ثیرق اعتبرا الز برخر ،دا ویسرتن  ،امرا ی برا کثیرر
آ دن ایام از طُرُق مختلف ،از پرداخت به ای مباحث چشمپ،شی میکن ؛ به عبرا م
دیگر ،ی تنها به ای دحیل که میخ،اه وظر ق،ل خ،د ا به اثبام برساو  ،ابر عبراس ا
با اتها ع یت با صفام خ ا و کنا میوه یا به دحیل مرف،ع ب،دن بیاعتبرا ی یرک
ح یث وزد جال اهل سنالت ،آن ا کنا می ذا د .اب تیمیره د تفسریر خر،د بره احادیرث
بسیا ی استناد میکن ا حی مایا ی ،ج،ع به سلف صاح است .ایر د حراحی اسرت
که ی صراحتاً از ج،ع به احادیث اهل بیت اجتناب میکن د ای امر از سلف صراح
ویز ع ل میکن  ،به یژه که اهل ح یث م عی پیر ی از صحابة پیامبر هستن ائمة شیاه
یکی از م،ثقتری ماتبرتری افراد د دی پیامبر و) ب،دهاو  ،حرال آوکره برا اَغراعری از
س،ی ای

ر ه اهل ح یث) کنا وهاده ش هاور  .کلینری  313 .ق ).د کتراب احکرافی،

د فصلی با عن،ان «باب احنالهی ع احجسم الصورة» کلینی 0813 ،ق ،.ر 155 :0رر)111
شیخ ص ق  300 .ق ).د کتاب احت،حی  ،د باب «إواله عزال جلال حیس بجسم الص ورة»
ص ق 0330 ،ق31 :.ر )018ویز اب،احفت کراجکی د کنز احف،ائ  ،د فصرلی برا عنر،ان
«فصل مِ َ اإلست الل علی أنال اهلل تااحی حیس بجسم» کراجکی 0801 ،ق ،.ر 31 :1ر )81به
دّ اق،ال اهل تجسریم پرداخترهاور  .کراجکری د وقرل احادیرث د براب عر جسرماویت
خ ا و  ،ابت ا اهل تشبیه ا بره د رر ه حفرظ مانرا تقسریم مریکنر  :احرف) رر ه حفرظ:
ر هی از اهل تجسیم که به جسماویت خ ا و با ا صاف دیگرر اجسرا قائرل مریباشرن .
ب) ر ه مانا :ر هی که مان میکنن خ ا و جسم دا د ،اما ای جسرماویت متفرا م
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مغایر با هر و،ع جسماویتی است .ی دالیل متا دی د ابطال هر د جریان عقای آوان
اقامه میکن

.ک؛ کراجکی 0801 ،ق ،.ر 31 :1ر .)80شیخ ص ق ویز د بیان دّ آ ای

تجسیم تشبیه به وقل احادیث صریحی د باب عقی ة اهرل بیرت مبنری برر وفری عقیر ه بره
جسماویت ص ،م داشت خ ا و میپردازد .ک؛ کراجکری 0801 ،ق ،.ر 80 :1رر81
ص ق 0330 ،ق31 :.ر.)30
اما علی ع) د خطبة ا ل وهجاحبالغه میفرمای :
«کسی که صف کن خ ا و ا ا ا م،ص،ف کرده بره صرفت زائر ه برر
ذام) ،قرینی برای ا داوسرتهاسرت ا ا برا م،جر،د دیگرر د اجرباح،جر،د
ب،دن) همسر قرا دادهاست کسی که برای ا همسری قرا داد ،پس ا ا د تا
داوستهاست ،کسی که د تا داوستش ،پس ا ا تجزیره تقسریم کررده هرر
چیزی که قابل تجزیه تقسیم باش  ،مرکالب است هر مرکالبری دا ای اجرزاا)
هر که ا ا تقسیم کن  ،به ا وادان است ،کسی که به ی وادان ش،د ،پرس بره
س،یش اشا ه میومای  ،کسی که به س،یش اشا ه کنر  ،ا ا محر د ماریّ
میکن ح ّ وهایت برای ا قرا میده ) کسی که مح دش داوسرت ،پرس
ا ا شمرده د خا ر ا ا اح عر دی رداویر ه) 1کسری کره بگ،یر «د
چیست؟» ا ا د عم چیزی قرا داده مقرال محلالی برایش اوتخراب کررده)
کسی که بگ،ی «بر چیست؟» باضی از امکنه ا از ا تهی داوسته ا رر بگ،یر
د کجا ویست بر کجا هست ،ا ا جسم مرکالب قررا داده» شرریف عری،
 ،0313ر .)33 :0

د ادامه ،بر اساس وظریام عمر ة اهرل تشربیه کره ذیرل تفسریر برخری آیرام قررآن از
ّد وظرر اهرل تشربیه ذیرل هرر بحرث خر،اهیم
اب ت یمیه وقل ش  ،بره ذکرر احادیرث شریاه
پرداخت.
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3ـ .1قرار گرفتن خداوند بر عرش
اما علی ع) د ج،اب پرسش فردی یه،دی د با ة کرسری ،عررش جایگراه خ ا ور
میفرمای « :ا اینجاست اینجا باال پایی محیط بر ما همراه ما ،چنرانکره فرمایر :
از ،یی میان سه وفر وباش  ،جز اینکه خ ا چها می آنها وه میان پنج وفرر جرز اینکره ا
ششمی آنها وه کمتر از ای وه بیشتر باش  ،جز اینکه هر کجا باشن  ،خ ا برا آنهاسرت
احمجادحهن .)1بنابرای  ،کرسی به آسمانها ،زمی  ،فضا زیر خاک احاطره دا د» کلینری،
 0813ق ،.ر 303 :0؛ ترجمة ح یث از :همان ،0313 ،ر  .)015 :0بر همری اسراس اسرت
که د ح یث دیگری از اما صادق ع) وقل ش هاست که میفرمای « :احْاَرْشر فِری َجْرهٍ هررَ،

جُمْلَة احْخَلْقِ َ ...فِی َجْهٍ آخِرَ احْاَرْشر هر َ،احْاِلْم» ص ق 0813 ،ق .)13 :.عرش د جهری
به مانای تما خلق د جهی دیگر ،به مانای علم است .د ای حر یث ،امرا صرادق

ع)

صراحتاً بحث «شیا داوست خ ا و » ا وفری مریکننر چنری برا ی ا مسرتلز شررک
میداون  .ایام اهل بیت د بیان تفسیر است،ی خ ا و بر عررش احهری ،برر جسرم وبر،دن
خ ا و صراحت دا و  .حال آوکه اهلح یث متق

فرد واد ست خر،د ا بره صرحابه
ع)

بیشتر صحابه وسبت میدهن  .برقی  118 .ق ).ویز به وقل از اما م،سی کاظم د تفسریر
آیة الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی طهن)5آ دهاست که اما ع) است،ی ا برر «اسرت،حی»
تفسیر کردهاو .ک؛ برقی 0310 ،ق ،.ر  )130 :0به همی دحیل ،شیاه ای برداشرت ا
وه از ماتزحه ،بلکه از ائمة ماص ،به میراث بردهاست.

3ـ .2وجود اعضاء و جوارح برای خداوند
اما علی ع) د خطبها ی مبسر،ط بره بیران عظمرت بز ری خ ا ور پرداخترهاسرت
میفرمای « :آن که از آفری ان ج است هیچ چیز ماون ا ویسرت» صر ق 0330 ،ق:.

 .)31اما علی ع) بر بی ماون ی خ ا و

پرهیرز از تشربیه خ ا ور تأکیر فررا ان دا د« :بره

ح،اس د ک ومی ردد ؛ زیرا جسم ویست که ای ا صافی که از حر،از جسرم اسرت ،د
ا باش ) به مرد قیاس تشبیه) ومیش،د» شریف احرعی ،0313 ،ر  .)533 :3د ح یث
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ا همساوی ویست تا آوچره

میآفرین  ،ماون ش باشر  .ا همر،ا ه ورزد خ اشناسران ،از اشرباه اعر اد پیراسرته اسرت»
برقی 0310 ،ق ،.ر  .)133 :0اما حسی ع) با اوذا مرد از عقی ة تشبیه ،ای سخ

ا کفر

داوستهاست میفرمای « :ای مرد ! برحذ باشی از "مرا قی " کره خر ا ا بره خر،د تشربیه
میکنن  ،فتا اینان هماون کافران اهرل کتراب اسرت ،خر ا مثرل ماونر ور ا د ،شرن،ا
بیناست ،چشمها ا ا وبین  ،ا دی ان ا ببین  ،ا حطیف آ اه است» اب شرابة حراوری،
 0818ق .)188 :.د ح یثی از اب ابیوجران ،از اما ج،اد ع) د با ة ت،حی آم هاست:
فتم :میتر،اوم خر ا ا چیرزی تصر ،کرنم؟ فرمر،د:
«از اما سلال کرد
آ ی .اما چیزی که حقیقتش د ک ومیش،د ح ی و ا د؛ زیرا هر چیز کره د
خاطرم آیر  ،خر ا غیرر ا سرت .چیرزی ما ونر ا ویسرت خاطرهرا ا ا د ک
ومیکنن  .چگ،وه خاطرها د کش کنن  ،د ص ،تی که ا برخالف آوچره تاقرل
ش،د د خاطر وقش بن د ،میباش  .د با ة خر ا تنهرا همری اور ازه از خراطرم
بگذ د :چیزی که حقیقتش د ک وش،د ح ی و ا د» کلینری 0813 ،ق ،.ر :0
111؛ همان ،0313 ،ر .)013 :0

همچنی  ،د ح یثی منق،ل از حمزةبر محمر آمر هاسرت« :بره امرا م،سری کراظم

ع)

وامهای و،شتم د با ة جسم ص ،م از ا پرسری  ،حضررم و،شرت :منرزه براد آن کره
چیزی ماون ش ویست ،وه جسم است وه ص ،م» کلینری 0813 ،ق ،.ر  155 :0همران،

 ،0313ر  .)081 :0افز ن بر ای  ،د ایتی از اما م،سی کاظم ع) آمر هاسرت کره ایشران
فرم،د« :ک ا سخ  ،زشت واسزا یا بیه،دهتر است از فتا کسری کره صرف مریکنر
آفرینن ة همه چیز ا به جسم ،یا ص ،م ،یا به یکی از آفری اوش ،یا به تح یر اور ازه
وم،دن ،یا به اعضا که از برای ا عض،ها ا قرا ده  .برتر است خ ا از ای عیب که ایشان
می ،ین ؛ برتری بز ز» ص ق 0330 ،ق 33 :.همان ،بیتا.)00 :
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3ـ .3رؤیت خداوند
د ح ر یثی از امررا حسرری ع) ،ؤیررت غیبررت خ ا و ر از مخل،قررام چنرری تصرر،یر
ش هاست:
«ازحیت ا ا با زمان وت،ان سنجی  ،د سیطرة مکان ویسرت د واحیرة مایّنری
آ د برای خ ا و ومیتر،ان مکران خاصری د وظرر رفرت) .از
وت،ان به ا
عقلها محج،ب است؛ چنانکه از دی هها هم محج،ب است .از آسماویان مست،
است؛ چنانکه از خاکیان هم مست ،است .وزدیکیاَش کرامت ا ست د یَش
اهاوت ا سرت وزدیکری د ی مکراوی ور ا د) ... .فکرر تنهرا ت،اور بر،دوش ا
د یاب  ،به هستیاش اعتراف کن  ،اما از صف ا عاجز است که صفام ا بره
ا بای ت،صیف مارفی) کرد وه ا ا بره صرفام ،شرناختنیهرا ا بره ا بایر
شناخت ،وه ا ا به شناختنیها .ای است خ ایی کره همنرا ور ا د ،منرزه اسرت،
هماون ی و ا د ،شن،ا بیناست» اب شابة حراوی 0818 ،ق188 :.ر.)185

شیخ ص ق د ح یثی از پیامبر اکر و) وقل میکن که پیامبر بر مردی ذشرت ا

دی هاش ا به س،ی آسمان بلن کرده ب،د دعرا مریکررد .سر،ل خر ا و) بره ا فرمر،د:
«دی هام ا بر هم ذا که ت ،هر ز ا ا وخ،اهی دی » ص ق 0330 ،ق 011 :.همان،
بیتا .)31 :همچنی  ،به وقل از عب اهللب سنان از پ ش ایت ش هاست که فت:
فت :یا اباجافر،
«وزد حضرم باقر ع) ب،د که مردی از خ،ا ر داخل ش
چه چیرز ا مریپرسرتی؟ امرا فرمر،د :خر ا ا مریپرسرتم .خرا جی پرسری  :ا ا
دی های؟ اما فرم،د :چشمها ا ا و ی ه ،به عای که دی ه ا ا مشاه ه ومایر
یا مشاه ه که دی ن باش  ،حیک دلها ا ا به حقایق ا کران ایمران دیر هاور .
خ ا به قیاس شناخته ومیش،د بره حر،اس ا ا د ومریتر،ان یافرت بره مررد
شباهت و ا د ،بلکه ا ا به آیام صف میکنن به عالمام ا ا میشناسن
د حکم خ،یش سرتم ومریکنر  .ایر اسرت خر ا ،کره خر ایی ویسرت مگرر ا »
ص ق 0330 ،ق 010 :.همان ،بیتا.)30 :
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ص ق د ح یثی از اما عا ع) بره اسرت الل محکرم ایشران د براب وفری ؤیرت د

آخرم میپردازد .علیب سیف از محم ب عبی ه ایت کن  :به اما عا ع) وامره و،شرتم
از ا د با ة دی ن خ ا ،یانی د آخرم آوچه سنالی شیاه آن ا ایرت مریکننر  ،از
ج،از ع

آن سلال کرد  .از ا خ،استم که ای مطلب ا برایم شرح دهر  .حضررم

ع)

به خط خ،د د ج،اب و،شت :همة امت اتفاق کردهاو به عای که د میان ایشران مناری
ویست بر اینکه مارفتی که از اه دی ن حاصل میشر،د ،بر یهی اسرت .پرس هر راه جرایز
باش که خ ا به چشم دی ه ش،د ،به ب یهه مارفت اقرع مریشر،د .د وتیجره ،ایر مارفرت
خاحی از آن ویست که یا ایمان خ،اه ب،د یا ایمان ویست .ا رر ایر مارفرت کره از ی
دی ن است ،ایمان باش ؛ آن مارفتری کره د دا دویرا از ی اکتسراب اسرت الل محقرق
ش هاست ،ایمان وخ،اه ب،د؛ زیرا ای مارفت ع آن است .پرس د دویرا مرلمنی وباشر ؛
زیرا ایشان خ ای تااحی ا و ی هاو  .اما ا ر ای مارفت که از اه دی ن محقق شر هاسرت،
ایمان وباش ؛ مارفتی که از اه است الل محقق ش ه ،واچا بای کره برطررف شر،د؛ چراکره
محال است مارفت ب یهی مارفتی که حص،ل آن به فکر است الل اسرت ،برا هرم جمرع
ش،و  .حال آوکه مارفتی که به است الل حاصل ش هاست ،د ماراد زائرل ومریشر،د؛ زیررا
حشر ملم ِ ب ن ایمان به اتفاق کساوی که به مااد قائلاَور  ،باطرل اسرت .د وتیجره ،آوچره
مذک ،ش  ،دحیل بر آوکه خ ا و به چشم دی ه ومیش،د» صر ق 0330 ،ق013 :.رر001
همان ،بیتا.)011 :

3ـ .4جابجایی و حرکت مکانی خداوند
از اما حسی ع) وقل ش هاست که میفرمای :
«وه "د " که وشان ظرفیت مکان است) د ساحت قر س ا اه دا د کره
،یی د کجاست؟) وه " اه" که مز زمان است) مح دش سرازد ،وره "ا رر"
که دحیل امکان تالیق است) د با اهش اه یاب  .فاتش وه چ،ن برآم ن برر
قلههاست ،آم وش مثل اوتقال ویست ،ویستی ا هستی ده هستی ا واب،د کن
ای د صفت هر ز د غیر "خ ا" وباش » اب شابة حراوی 0818 ،ق.)185 :.
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از اما صادق ع) ویز وقل ش هاست که ایشان د بیان آیة هُوَ األوَّلُ و اآلخِر فرم،د:
« خ ا و ا حی است که پیش از ا چیزی وب،د پس از ا ویز چیرزی متصر،
ویست وهایت ا ا عقل ت،ان د ک و ا د .خ ا ور قر یم اسرت ،آغراز اسرت،
اوجا است ،ازحی است چیرزی مقر برر ا متصر ،ویسرت .ازحیرت ا مخلر،ق
دیگری ویست وهایتی برای ا قابل تص ،ویست .زمان بر ا مست،حی وش هاسرت
تغییر د ا اه ومییاب از حاحتی به حاحتی دیگر د ومیآی  .ا خاحق حقیقری
همه چیز است» کلینی 0813 ،ق ،.ر .)108 :0

همچنی  ،د ح یثی از کافی منق،ل است که د وزد حضرم م،سیبر جافرر

ع)

ش :
«مردمی عقی ه دا و خر ای تبرا ک تاراحی بره آسرمان پرایی فرر د آیر .
حضرم فرم،د :خ ا فر د ویای ویازی به فر د آم ن و ا د .دی اه ا وسبت به
وزدیک د برابر است همچنان که آسمان باال ا میبین  ،آسمان پایی ا هم
مرریبینرر ) .هرریچ وزدیکرری از ا د وشرر هاسررت هرریچ د ی برره ا وزدیررک
وگشتهاست .ا به چیزی ویاز و ا د ،بلکه ویاز همه به ا ست .ا عطاکننر ه اسرت،
شایستة پرستشی جز ا ویست .عزیز حکیم است .اما فتة صفکنن اوی کره
،ین خ ای تبا ک تااحی فر د آی  ،د ست ویست ای سخ کسری ،یر
که خ ا ا به کراهش فز وری وسربت دهر ؛ زیررا جسرم محر د اسرت هرر
مح دی کم زیاد میش،د) .همچنی  ،هر متحرکی احتیار به محرک یا سریلة
حرکت دا د ،کسی که ای مانها ا به خر ا برررد ،هرالک رردد .بررهیزیر از
اینکه د با ة صفام خ ا د ح ّ ماینری بایسرتی ا ا بره کراهش یرا فز وری یرا
تحریک یا تحرک یا اوتقال یا فر د آم ن یا برخاست یرا وشسرت محر د کنیر »
کلینی 0813 ،ق ،.ر  300 :0همان ،0313 ،ر .)013 :0

فتره
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نتیجهگیری
بر اساس بر سی اوجا ش ه ح،ل او یشة تشبیه د تفسیر اب تیمیه ،مشرخص شر کره برا
ج،د سِیر ای او یشه د ط،ل ترا یخ میرراث برردن مترأخر آن از سر،ی ابر تیمیره ،ایر
او یشه مباوی عقالوی اعتقادی محکمی و ا د .همچنان که خ،د اب تیمیه ویرز برر ایر امرر
صحه می ذا د ،ای با مبتنی بر و،عی تاطیل عقل است .عال ه بر اینکه استنادها د ایر
با  ،مبتنی بر احادیثی است که تنها از س،ی م عیان ای او یشه ار یافترهاسرت مر ،د
تأیی ویز میباش  .چنانکه اشا ه ش  ،برخی از احادیث منق،ل از اب تیمیه د اثبام م عای
تفاسیر خ،د ،وزد دیگر علمای اهل سنالت عرایف داوسرته شر هاسرت .برر ایر اسراس ،تنهرا
زماوی میت،ان به او یشة تشبیهی اب تیمیه ی آ د که:
ر ا الً ماون ا قائل به تاطیلی تاقالل د باب جمع جسماویت خ ا برا ا صراف تنزیهری ا
د قرآن باشیم.
ر ثاویاً د ای پذیرش با یکرد ح یثی ی به سرراغ احادیرث برر یم از آوران تأییر
بگیریم.
د غیر ای ص ،م ،با فرد اینکه فردی از اهل سنالت باش  ،اما به مباوی اب تیمیره قائرل
وباش  ،وخ،اه ت،اوست ماون ا فکر کن به آوچه ا م عی است ،ایمان آ د.
د ح،زة احادیث ائمه ویز به عن،ان بخشی از سرلف صراح  ،د مرییرابیم کره وفری ایر
او یشه د ذشته از س،ی ائمة ماصر ،برهصرراحت جر،د داشرتهاسرت شریاه برا ایر
او یشه از دیگر فِرَق کالمی عصر خ،یش متمایز ش هاست .بر ای اساس ،مریتر،ان فرت
که قائالن ای او یشه از ذشته تا کن،ن ،به دحیل اغراد خراو خر،د ،از جر،ع بره اهرل
بیت به منظ ،پافشا ی بر او یشة باطل خ،یش ،اجتناب میکرردهاور  .د وتیجره ،سِریر ایر
او یشرة مررراهکننر ه تررا اد ا بار ی تررا سرلفی رایرران متررأخری چر،ن ابر تیمیرره ادامرره
یافتهاست .با ج،د آ اهی اب تیمیه از احادیث شیاه چنانکه ی د آثرا خر،د بره شریخ
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مفی اشا ه کردهاست) ،ا همچنان بر با خ،د اصررا مریکررد ،عرم اینکره وسربت بره
واماق،حی ای او یشه با یکرد تنزیهی غاحب مسلماوان ویز آ اهی داشت.

پینوشتها
0ر «حیتبع کلال ق ،ما کاو،ا یاب ن؛ فیتبع احمشرک،ن آحهتهم یبقری احملمنر،ن فیتجلری حهرم
احرب فی غیر الصورة احالتی یارف،ن فینکر وه ثم یتجلالی حهم فی الصورة احالتی یارف،وها فیسرج
حه احملمن،ن تبقی ظه ،احمنافق،ن کقر ن احبقر یری ن احسج،د فالیستطیا،ن».
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