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  درآمد
اي بصه درازاي تصاریخ اسصالم     گفت و شنيد گرداگرد صفات خداوند و احكام آن، دیرینصه 

هاي كالمی صدر اسالم، بصه نیكصيیی نشصان از مبصاحثی      دارد. نیم نگاهی به تاریخ اندیشه
 یصدَاهُ  بَصلْ  » ،2طصه/ «)اسْصتَيَى  الْعَصرْشِ  عَلَصى  الصرَحْمنُ » دارد كه به دلیصل آیصاتی چصين   

 وَ ذُوالْجَصالَلِ  رَبِصكَ  وَجْهُ یبْقَى وَ»  ،10قمر/ال«)بِأَعْینِنَا تَجْرِي»  ،10مائده/ال«)مَبْسُيطَتَانِ
هصایی چصين دسصت، چشصم، صصيرت و... را بصراي         ، وجيد ویژگی82الرحمن/«)الْإِكْرَامِ

ایصن   صفات الهی شماره كرده اسصت. بعصدها  ها را در عداد  ه و آنخداوند به بحپ گذاشت
دست صفاتی كه در متن مقدس) كتاب و سصنت  از آن گصزارش شصده بصيد و عمصدتا  در      

نصام  « صصفات خبریصه  »وار معرفی نميدن او نميد داشت را  جسم انگاري خدا و یا انسان
متن مقدس از آن سخنی نهادند. در یك تعریف، صفات خبري، صفاتی هستند كه اگر در 

به میان نیامده باشد، به مقتضاي حكم عقل براي خداوند قابل اثبات نیسصت و اثبصات آن   
: 1012پصصذیر اسصصت. )بیهقصصی،  صصصرفا  از سصصامانه طصصرح آن در كتصصاب و سصصنت امكصصان 

شان از صفات كمالیه وجيدیه نیست تا بر اسصاس    چنین صفاتی به معناي حقیقی122 
 اليجيد قابل اثبات باشند. وجيدِ كماالتِ وجيدي براي واجبقاعدة عقلیِ وجيبِ 

شان براي خداوند، مستلزم و  از سيي دیگر، ثبيت چنین صفاتی به معناي حقیقی
انگاري خداوند نق  است نه كمال و البته پروردگار  مالزم با جسمانیت است و جسم

 وَ اللَصهِ  إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنْتُمُ اسُالنَ أَیهَا یا» از هر نقصی مبراست؛ چه، در قرآن آمده است:
  .12فاطر/«)الْحَمِیدُ الْغَنِی هُيَ اللَهُ

داشته باشد تصا هصر یصك بصر      طبیعی است چنین تهافتی، اندیشمندان اسالمی را وا
چنین گریبانگیرشصان شصده    اساس مبانی خيیش به نيعی از تشبیه و تجسیمی كه این

واهمه تن به تشبیه و تجسیم خداونصد   مسیر برخی بیرهایی جيیند؛ هر چند در این 
 سيي، از اساس به انكار صفات پرداختند.  داده و برخی از آن
هایی بيد كه عمدتا  میان اهل حدیپ، اشاعره و  حل از راه« بالكیف»كاربست ایده 

گرایصان بصه    سلفیان بروز نميد. این نيشته در صدد است نشصان دهصد دیصدگاه سصلف    
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قاعده، چه تفاوتی با دیدگاه اشصاعره ص بصيیژه ابيالحسصن اشصعري ص  و       كاربست این 
اي  سلف دارد؟ فرضیه بحپ نیز چنین است كه اهل حدیپ براي ایده بالكیف سصامانه 

كه اشاعره همین ایده را با رویكردي وجيد شصناختی   اند و حال آن شناسانه قائل معنا
لفیان، مسصیري را در ایصن راسصتا    انصد. سص   براي فرار از تشبیه و تجسیم به كار بسصته 

اند كه عمال  فهم روشنی از دیدگاه آنان قابل دریافت نیست هرچند ایشصان ص    برگزیده
 دانند.  همگام با اشاعره ص خيد را رهرو راه اهل حدیپ می

 

 شناختي صفات معنا واكاوي مباحث
حيزه اسماء و پژوه در  هايِ امروزینِ محققانِ دین كيتاه نگاهی به مطالعات و پژوهش

دهد تفكیك میان مباحپ وجصيدي و معرفتصیِ    ِ پروردگار، به روشنی نشان می صفات
در بسیاري از آثار كهن،  هرچندصفات، به نیكيیی جاي خيیش را پیدا نميده است؛ 

هاي مختلف وجيد شناختی با مباحپ معناشناسانه درآمیخته است و بصه   بیشتر نظریه
 این دو مقيله نهاده نشده است. طير معميل تمایز روشنی میان

یازي به ماهیت وجصيدي   شناختی صفات بیش از همه در پی دست مباحپ وجيد
هایی از این  صفات و رابطه آن با ذات الهی است. این هدف عمدتا  با پاسخ به پرسش

تيان براي خداونصد صصفاتی ثابصت نمصيد؟ در صصيرت       دست میسير است كه آیا می
انصد، زائصد بصر     ارتباطی با ذات دارند، حقیقتی متمایز از ذات اثبات، چنین صفاتی چه

انصد یصا    اویند؟ صصفات خداونصد هماننصد ذات قصدیم      ذات پروردگارند و یا عین ذات
 . مخليق؟ ارتبار صفات خداوند با یكدیگر چگينه است؟ و...

شناسی و معناشناسصی صصفات بایصد بصه ایصن دسصت        از آن سي، در حيزه معرفت
داد كه آیا معرفت به صفات پروردگار امري ممكن است یا نصاممكن؟   سياالت پاسخ

هاي شناخت صفات پروردگار كدامند؟ بصيیژه   در صيرت امكان، ابزار، منابع و روش
در حيزه معناشناسی صفات باید پاسخ داد كه چگينه الفاظ و مفاهیم صفات خداوند 

ه در عرصه مخليقات بصه كصار   سان ك ها را فهمید؟ آیا همان را باید به كار بست و آن
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شيد و یا باید بین صفات خدا و خلق، تفصاوت دیصد؟در صصيرت تفصاوت،      گرفته می
 چگينه باید با مشكل تعطیلِ عقل از شناخت خداوند كنار آمد؟ 

زیادت صفات بر ذات، تئيري عینیصت صصفات بصا ذات و     نظریه نفی صفات، ایده
شصناختی   در طيل تاریخ در حيزه وجصيد هایی است كه  نظریه حال، از بارزترین ایده

ظریصه  اثبات صفات بدون تأویصل، ن  انده و نظریه تشبیه و تجسیم، ایدهصفات رد تاب
اثبات و تأویصل صصفات و نظریصه سصلبی صصفات از       اثبات صفات بدون كیفیت، ایده

 شناسی صفات مطرح شده است. هایی است كه در حيزه معنا ترین نظریه نياز چشم
 

 صفات خبرياهل حديث و 
اسصت كصه در احكصام فقهصى و     مسصلك   یسنّ علماياز  اي دستهی براي اهل حدیپ لقب

ضصمن  ابيحصاتم رازى   دارنصد. متكى بر ن  احادیصپ   شناسی خاصی ، روشتااعتقاد
، «حشصيیه » ی چصين عنصاوین شناسی این گروه، از این جریان فكصري بصا    تعریف روش

، ق 820)م.شافعى ؛ چرا كه اینان هياداركند مىیاد هم « شافعیه»و « مالكیه»، «مشبّهه»
: 1928ابيحصاتم رازى،  ) هستند. ق 801)م.و احمد بن حنبل ق 123 .م)مالك بن أنس

این جریان اگرچه در طيل تاریخ طیف وسیعی را براي خيیش رقم زده است   29ص21
و    -  ياب اعتقصاد يبص ادر بصيیژه  -  آنها، تأكید بر ظاهر احادیصپ  ک تمامیقدر مشتراما 

اي  تيجه و عنایصت ویصژه  با  گذشتگان است كه البتهپذیرش باورهاى مأثير و منقيل از 
 نیز همراه است.بر الفاظِ آثار 

بازداشصته، لصذا   مكتب كالمصى  هر از پیيستن به همین رویكرد، جریان اهل حدیپ را  
. دوري از دانش كصالم باعصپ   بيد پاسخ نیازشان، همياره در حدّ این جریان كالمىرفتار 

   تفكر خيیش به خرج ندهد.سازى  مند نظامشد كه این جریان تالشی در راستاي 
اي  رویكرد و روشِ مياجهه این جریان با احادیپ و منابع معرفتی، اعتقادات ویژه

عقیده به جبر، غیر مخليق بيدن قصرآن و  هایی چين  است؛ باور  شان رقم زده را براي
و... اما آن چه از این بین بصراي نيشصتار حاضصر پراهمیصت      در قیامت رؤیت خداوند

 است نگرش این جریان به مباحپ صفات خبري است.
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متفصاوت   ی،ها و بر اساس اقتضائات گينصاگين  بتيان در الگي یدرا شا یپاهل حد
را بر اساس نيع مياجهه با صصفات   یانجر ینا ینميد اما شهرستان یمو تقس يبند رده
اما پصیش از آن   كرده است. يبند صيرت یبه شكل قابل تيجه يصفات خبر یژهو بي

آزمصاییِ   كه نيشته حاضر در صصدد راسصت   یابم و آن این اي را مفید می یادآوري نكته
بندي پندار سلف در ميرد صفات نیست ص كصه ایصن مهصم      گزارشِ شهرستانی از طبقه

در خصالل واكصاوي   بصا ایصن وصصف شهرسصتانی      -طلبصد  گانصه مصی   خيد فرصتی جدا
شدگان ذیل  كند كه شماره اشاره می« صفاتیه»هاي اسالمی به جریانی با عنيان  جریان

این عنيان، جملگی معتقد به زیادتِ صفات بر ذات هستند و براي صصفات، حقیقتصی   
پندارند. صفات در نگاه جریان صفاتیه اعم از صفات ذات، افعال و  متمایز از ذات می
انسته شده است. در مقابصل ایصن رویكصرد، شهرسصتانی جریصان      حتی صفات خبریه د

زیادت، به نفی صصفات معتقصد بيدنصد. او     را گزارش كرده كه در مقابل ایده« معطله»
معتزله را معطله دانسته و سلف)اهل حدیپ  را به صفاتیه شناسانده است. شهرستانی 

ي گرفتند.) شهرسصتانی،  اصفاتیه ج ها اشاعره نیز در زمره چنین اطالع داده كه بعد هم
  22: 1بیتا ، ج

شناختی صفات را در دو دسته سامان داده  شهرستانی پندار سلف در حيزه وجيد
هصا مبالغصه كصرده و     است. نخست گروهی كه در اثبات صفات تا حد تشبیه به پدیصده 

چه از صفات براي  ننهادند. این دسته، هر آن یزيصفات خالق و مخليق تما ینبعمال  
اي بيدنصد   دانستند. گروه دوم، دسته يقات معتقد بيدند، براي خداوند نیز ثابت میمخل

كردند كه یا افعال خداوند بر آنها داللت كند  كه تنها صفاتی را براي خداوند اثبات می
و یا در متن مقصدس از آن   -كند فعل الهی بر آن داللت می كه ص مثال  علم، قدرت و...
 خبر داده شده باشد.

حيزه معناشناختی صفات، سلف در گزارش شهرستانی در سه دسصته جصاي    در 
هصا   اند. گروهی كه به لحاظ وجيدي در اثبات صفات تا حد تشصبیه بصه پدیصده    گرفته

آفریده همسان پنداشتند،  رو كه صفات آفریدگار را با صفات زیاده روي كردند، از آن
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معرفی نميدند. شهرستانی خصيد  وار  رو به سيي تشبیه و تجسیم نهاده، خدایی انسان
كند كه تشبیه و تجسیم ثمره روشی است كه این گروه به كار بسصته بيدنصد    اشاره می
اینان الفاظ صفات را بر معناي ظاهري آن حمل و هیچ نحيه تصأویلی را بصراي    زیرا

الع شهرستانی این دسته از سلف، حتی طتافتند. بر پایه ا دریافت معانی صفات برنمی
نبيدند نسبت به فهم معانی الفاظِ صصفات، تيقصف و تفصيیض را پیشصه خصيد      حاضر 

اهل حصدیپ و مشصبهه شناسصانده       او خيد این گروه را به حشيیه20:سازند.) همان
  31است.) همان:

گروه دومِ سلفیان، كه به لحاظ وجيدي تنها صفات خبري و صفاتی كه فعصل بصر    
كردند، در مقامِ فهمِ صفات دو ميضصع   ت میكرد را براي خداوند اثبا ها داللت می آن

حمل الفاظ را بر معنصاي ظصاهري    -ند. بخشی ص بر خالف دسته پیشین جداگانه گرفت
جا كه لفظ  صحیح ندانسته، و طبیعتا  راه تأویل را پیش بردند و صفات خبریه را تا آن

 اقتضاي آن را داشت تأویل نميدند. 
عانی صفات تيقف كرده، آن را به خداونصد  و بخشی دیگر، در مقام تأویل و فهم م

نيیسد  تفيیض نميدند. شهرستانی براي تبیین تيقف و تفيیض ميرد نظر این گروه می
دانصیم و   كه اینان معتقد بيدند معانی الفاظی كه در صفات خبریه آمصده اسصت را نمصی   
براي اساسا  تكلیف ما دراین عرصه، ایمان به صفات خداوند است اما از آن جهت كه 

پنداریم، با تفيیضِ علم كیفیصت   خداوند مثل و مانندي در ذات و صفات و افعال نمی
 كنیم.  آن صفات به پروردگار، در این ميضيع تيقف می

بندي، گزارش شهرستانی سه رویكرد معنصا شصناختی را بصین سصلف      در یك جمع
مشبهه/حشصيیه ، ب:  )دیصدگاه   پصذیرفت  معرفی نميد. الف: دیدگاهی كه تشبیه را می

)مفيضصه  نكتصه   . ج: رویكردي كه قائل به تفيیض معانی بصيد  ،گرایان رویكرد تأویل
بایسته تيجه آن است كه در گزارش شهرستانی دیدگاه گروه اخیر نسصبت بصه حمصل    

گروه نخست از سلف، الفاظِ صفات  براین اساسصفات بر ظاهر الفاظ، ساكت است. 
را در دستير  یلگروه دوم، حمل بر ظاهر را ناروا و تأوو  كردند یرا بر ظاهر حمل م
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را در مقابل گروه  ینانسي ا یكاز  یكار قرار دادند. در خصي  گروه سيم، شهرستان
حمل كننصد، و   يظاهر يالفاظ را بر معنا یدنبا القاعده یپس عل دهد، ینخست قرار م

 یشصان هرچنصد ا  ییگصي  تيقف كردند. یلدر تأو ینانكه ا كند یاشاره م یگرد ياز سي
پذیرنصد.   ی  را هم نمیلظاهر)تأو یراما حمل بر غ تابند یحمل بر ظاهر الفاظ را بر نم

العملصصی، ثمصصري  دسصتيرالعمل ایشصصان در ایصصن مقصصام، تيقصصف اسصصت و چنصصین دسصصتير 
شهرسصتانی خصيد تصصریح دارد كصه     .  نصدارد  يادر ال یميضعشناختی به غیر از  معنا

هنگصام كصه     الفاظ صفات، آن یكه معان ارندد یحنكته تصر ینبر ااین دیدگاه، بزرگان 
 یمصان بصه آن ا  یصد و ما تنهصا با  یستن یدنیفهم شيد، یدر ميرد خداوند به كار بسته م

با این همه این واقعیت را هصم  . یستیمآن هم مكلف ن یرو اساسا  به فهم و تفس یاوریمب
معناي ظاهري صصفات اسصت؛   تيان پنهان داشت كه الزمه تفيیض معنا، دریافت  نمی

شمردند. لذا ممكن  معنایی كه این گروه به كارگیري آن را در ميرد خداوند جائز نمی
است در پندار این گروه از سلف، معانی ظاهريِ صفاتِ خبري قابل فهم باشد و ایصن  

بصيدن ایصن    چه مهم اسصت نصافهم    دست صفات براي خداوند لفظا  اثبات شيد، اما آن
كاربستِ آن در ميرد خداوند است و بصه همصین دلیصل، فهصم معصانی       هصفات، هنگام

  شيد. صفات خبري به خداوند و راسخان در علم تفيیض می
گينه كه حشيیه انجام  این جریان، از آن رو كه حملِ الفاظِ صفات را بر ظاهر، آن

 یافت و از طرفی، تأویل صفات را هم بصه دلیصل   دادند، ميجب تشبیه و تجسیم می می
اي)تيقف و تفيیض معنا  راه  تافت، با چنین انگاره تأكید بر حفظ ظاهر احادیپ برنمی

وسطی براي خيیش رقم زد تا با تفيیض علم به كیفیت و چگينگی صصفات، نصه در   
 دام تشبیه گرفتار آیند و نه دست از متن و ظاهر آن بردارد. 

ق  ، 801نبصل )م  ق ، احمصدبن ح  123در ادامه از مالك بن انصس )م   شهرستانی
روش  یروانق  به عنيان پ 822)م  یاصفهان یبن عل ق  و داود 111)م  يثير یانسف

خداونصد بصر    يو جمله معروف مالك را در ميرد اسصتيا  برد ینام م یضتيقف و تفي
اصل استياءِ خداوند بر عصرش را   كه او كند یعرش را به عنيان شاهد گفتارش نقل م



01 
 

 1932 و زمستان پاییز، 82جدید، شماره  ءهدورجاویدان خرد، 

االستياء معلصيم  »اطالعى كرد و با عبارت  كیفیت آن اظهار بىصحیح دانسته، ولى از 
 بیتصا،  ی،شهرسصتان  دانسته اسصت.) صحبت درباره آن را جایز ن« ۀ و...والكیفیۀ مجهيل

 یشصناخت  ناظر به جنبه وجصيد  یدبا را «ستياء معليمٌاال»معنا،  یندر ا  21و  22 :1ج
صفات  یشناخت معنا یثیتبه ح ناظرباید را،  «مجهيلٌ یفیۀالك»و  یدفهم يصفات خبر

شصناخت   یرصفات، مسص  ینا یو چگينگ یفیتعلم به ك یبا نف یانجر یننميد. ا یتلق
 داننصد،  یذات او را ناشصناخته مص   یفیصت سصان كصه ك   صفات پروردگار را همصان  یمعان

 .نهند یناشناخته وام
یه، است كه سصلف  اي یهپا ترین یاساس -يم ص كه در گفتار مالك آمده است مفه ینا

اند و  به كار گرفته یدر مباحپ اسماء و صفات به فراوان اشاعره و متاخرینِ از مالك،
در كنار پاسخ مشهير مقدسی اند.  جستهحيزه به آن استناد این در  یشخي يدر دعاو
از استياء خداوند بر عرش، اقيال دیگر ائمه سلف در ایصن ميضصيع را چنصین     مالك

 گزارش كرده است:
 

بال تمثیل، و اتهمت نفسی فصی اإلدراک،  الشافعی: فقال: آمنت بال تشبیه، و صدقت  سئل اإلمام»
أحمد بن حنبصل عصن اإلسصتياء، فقصال:     اإلمام و أمسكت عن الخيض فیه كل اإلمساک. و سئل 

، به نقصل از  02-02بیتا:بن عبدالسالم،  عزالدین ی،مقدس« )تيي كما أخبر ال كما یخطر للبشراس
   .11  یا ،سلف یسل یمیهابن ت
 

دهد كه ایصن   نیم نگاهی به گفتار و اقيال بسیاري دیگر از علماي سلف، نشان می
كردند. براي نمينه ولید بن  جماعت از خيض در آیات و احادیپ صفات اجتناب می

كند از سفیان ثيري، اوزاعی، مالك بن انس و لیصپ بصن سصعد دربصاره      مسلم نقل می
خيانیم و  گينه كه وارد شده است می ها را همان آناحادیپ صفات جيیا شدم. گفتند: 

   12، ح23؛ دارقطنی، بیتا: 910، ح823: 1081گذریم.) خالل،  ها می از آن
همین معنا را ابن عبدالبر در كتابش، از مالك، اوزاعی، سفیان بن سعید، سفیان بن 

هصا كمصا    رّوأمص »اند:  عیینه و محمد بن راشد نقل كرده كه درباره احادیپ صفات گفته
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گينه كه    بدین معنا كه چنین صفاتی را همان31،  8، بیتا: جابن عبدالبر « )جاءت
 وارد شده است به حال خيد وانهید، كنایه از این كه به تاویل آن نپردازید. 

پصذیریم و در   هصا را مصی   وكیع بن جراح نیز درباره چنین روایاتی گفتصه اسصت آن  
   032،ح812: 1081خالل،  كنیم.) ها بحپ نمی چگينگی آن

ابيعبید قاسم بن سالم هم معتقد بيده چنین احادیثی از ناحیه سند صحیح هستند 
نهصد و یصا چگينصه     و هرگاه گفته شيد خداوند چگينه قصدم خصيد را در جهصنم مصی    

گيییم این مطالب را نباید تفسیر كرد و از هیچ یك از صحابه و تابعین  خندد؟ می می
  22، ح29-28ها را تفسیر كرده باشند. )دارقطنی، بیتا: آنایم كه  هم نشنیده

دهد هرچند سصلف، بصه لحصاظ     اقيال پیشین در كنار گزارش شهرستانی نشان می
دانستند، امصا بیشصتر اینصان در     شناختی چنین صفاتی را براي خداوند ثابت می وجيد

ایصن   اطبصه گرفتند. گيیی ق شناختی صفات، مسیر تيقف و تفيیض را پیش حيزه معنا
تافتنصد و در   جریان نسبت به معناي این صفات هیچ دریافتی را در حيزه معنا برنمی

 زنند.  نتیجه ميضعی الادري براي خيیش رقم می
از سصيي   صصفات  يِظاهر يِمعنا انكارِ است كه عدمِ یدنكته مف ینتذكر چندباره ا

الفاظِ صفات بصر ظصاهر   ي مجيزِ اثباتِ حملِ به معنا قائالن به تيقف و تفيیضِ معنا،
اساسصا  در همصین    از اهل حدیپ، دستهچين این  ممكن است جریانی هم زیرانیست، 

رسد عدم تيجه به همین نكته باعصپ شصده در برخصی از     كنند. به نظر می نقطه تيقف 
هاي تاریخی، از آن رو كه تمام سه گروه گزارش شده كه بصه عنصيان سصلف     گزارش

اعتقادات و یا برخی رفتار روشی آنان با یكدیگر خلط شده باشد اند،  شناسانده شده
و مفيضه و اهل تيقف را جریانی معرفی كرده باشند كه هر چند حمل بر ظاهر الفاظ 

كنند. این، در واقع تركیبصی از دو   پذیرند اما علم به كیفیت آن را نفی می صفات را می
ش كرده است. در ادامه خياهیم رویكرد اول و سيمی است كه شهرستانی از آن گزار

 كند. تیمیه،آگاهانه اهل حدیپ را این چنین معرفی می دید ابن
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تيان ارائه نميد كصه   در مجميع پندار قائالن به نظریه تفيیض معنا را این چنین می
دانند، اما علم بصه كیفیصت ایصن صصفات      اینان صفات خبري را براي خداوند ثابت می

به همین دلیل تأویل و شناساندن معنا و كیفیت این صفات،  نایافتنی تلقی شده و دست
شيد. در این رویكرد، صفات، كیفیصت دارنصد امصا كیفیصت آن بصراي       ناروا خيانده می

 ها فهمیدنی نیست.  انسان
كیفیت مطرح شده در این ایده، به معناي مشابهت و مماثلت و یا معنایی در مقابل 

هصا و   یست بلكه در معناي به دست دادن ویژگیكمیت و یا حتی به معناي كنه ذات ن
دهصیم. ایصن    خصيصیات صفات است؛ همان كه در تأویل معناي یك صفت انجام می

شناسصانده شصده   « بالكیصف » ، در برخی منابع اهل حدیپ بصا واژه شناسانه رفتار معنا
 است. به عنيان نمينه، سه ميرد از این ایده را مرور می كنیم:

 

: قيل اهلل تعصالى: )هصل ینظصرون إال أن یصأتیهم اهلل فصی ظلصل مصن الغمصام         وقال أبيعبداهلل. 1
قصال   . ، فمن قصال: إن اهلل ال یصرى، فقصد كفصر    صفا  والمالئكۀ ، )وجاء ربك والملك صفا 

أبيعبداهلل: ونحن نؤمن باألحادیپ فی هذا ونقرها، ونمرها كما جاءت بال كیف، وال معنى 
  8029، ح31: 1، ج1330)ابن بطۀ، .إال على ما وصف به نفسه تعالى

ثنا أبصيعلی  حصد وأخبرنی أبيصالح، قال: حدثنی أبي الحسن علی بن عیسى بن اليلید قال: . 8
« نعصم »اهلل: ینزل اهلل تعالى إلى سصماء الصدنیا؟ قصال:     عبد حنبل بن إسحاق قال: قلت ألبی

، وقال: شدیدا  غضبا وغضب « اسكت عن هذا»قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال: فقال لی: 
  8229ح، 31: 1ج همان،«.)ما لك ولهذا؟ أمض الحدیپ كما روي بالكیف»
وقال اليلید بن مسلم سألت األوزاعی وسفیان بن عیینۀ ومالكا عن األحادیپ فی الصفات . 9

؛ ابصن ماجصه،   191،  1: ج1081.)ترمصذي،  والرؤیۀ فقال أقروها كمصا جصاءت بالكیف  
  21: 1: ج1920

 

بالكیف در لسان سلف، رویكردي معناشناسانه در مباحپ صصفات را نشصان    پس
دهد كه معتقد است در تعیین معانی صفات خداوند، مسیر تيقف را بایصد پیمصيد و    می

 علم آن را به خداوند وانهاد.
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 اشاعره و صفات خبري  
فاتیه ص اشاعره نیز در زمرهطير كه پیشتر هم اشاره شد در گزارش شهرستانی،  نهما

 . اشعري نیز خيد بصر ایصن اعتقصاد    21و  22 :1، جبیتا ی،شهرستان) گرفتند. جاي می
كند و صصفات خداونصد را متمصایز از ذات     شناختی در حيزه صفات تصریح می وجيد
   811و 832: 1319داند كه واقعیتی مستقل دارند)اشعري،  می

 هگيشص  ،صصفات  یمعرفتص  مباحصپِ  یتِدركل، اشعري شناختی صفات در حيزه معنا
یپ بصا اهصل حصد   شناسصی او   چرا كه اساسا  روش صفات دارد یبه فهم عقالن یچشم
 ینا یلسلف، تاو چين هم ،خداوند یهخصي  صفات خبردارد؛ با این حال در  تفاوت

كنصد از   چين گروه مفيضه، با كاربرد واژه بالكیف، تالش مصی  یرفته و همصفات را نپذ
  110بیتا: ی،رستان)شه 1اتهام تشبیه دوري جيید.

حصدیپ   آما آیا كاربست ایده بالكیف از سيي اشعري تا چه اندازه با نظر مفيضه اهل 
كند كه بصه قصرآن و سصنت پیصامبر متمسصك اسصت و        هماهنگ است؟ اشعري تصریح می

پصذیرد.   حدیپ ص بيیژه احمد بصن حنبصل را مصی    منقيالت صحابه و تابعین صحابه و ائمه 
هاي اهل حدیپ و معقصيل   آن سي، پروژه اشعري در جهت نظریه   از90: 1010)اشعري، 

اهصل حصدیپ در    كنصد ایصده   جليه دادن آن بيده است. بر همین اسصاس وي تصالش مصی   
شناختی صفات را به نحيي تقریر كند كه هم معقصيل جلصيه كنصد و     خصي  مباحپ معنا

بلكه به عنيان نظریصه   هم از مشكالت آن رنج نبرد. این رفتار اما نه به نام و نشان اشعري
    811و 832: 1319واقعی اهل حدیپ در آثار اشعري بروز كرده است.)اشعري،

حدیپ بین صفات آفریدگار و آفریده  اشعري براي نیل به این هدف، همدالنه با اهل
نهاد. او با این وصف، نه تنها صفاتی چين علم و قدرت و حیصات را بسصان    تفاوت می

كرد، بلكه براي او چشم و دسصت و صصيرت را هصم روا     ابت میآدمیان براي خداوند ث
حدیپ تشصبیه برخاسصته از ایصن     اهل   وي همانند مفيضه811و 832)همان: داشت. می

سلف، تيقصف در   گينه مفيضه دید، اما نه آن نظریه را با طرح  بالكیف بدون ميضيع می
هصمِ معصانی صصفات،    كردند، بلكه به جاي بدعت شصمردن تفسصیر و عصدمِ ف    فهم معنا می
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نمصيد. اشصعري تفصاوت بصین خصالق و       گينه كیفیتِ خا  را از صفات الهی نفی می هر
كیفیت دارد اما صصفات الهصی از    ها دانست كه صفات آفریده مخليق را در این نكته می

صصفات الهصی   »اساس فاقد كیفیت است. دراین معنا او همانند مفيضه قائصل نبصيد كصه    
بلكصه بصه لحصاظ وجصيدي،     « اما ما علم به كیفیت آن نصداریم كیفیت و چگينگی دارند 

كرد تا بحپ از ریشه با تشبیه گره  اساس كیفیت داشتن صفات را براي خداوند نفی می
شناختی داشت و حال آن  اي وجيد نخيرد. در این معنا، بالكیف در نگاه اشعري سامانه

 شناختی براي خيیش رقم زده بيد.  بالكیف در پندار سلف، خاستگاهی معنا
نميد دارد. با این همه باید  اإلبانۀ يجا يدر جااین نگاه اشعري به ایده بالكیف،  

تابد چراكه خيد را مقرر و پیرو سصلف   تيجه داشت كه اشعري چنین تفاوتی را برنمی
طير كه گفتیم معتقد است كه سصلف هصم چصي او اندیشصه      داند و همان در این ایده می

هصاي خصيیش  را مطصرح     در قالب سی و دو اصل باور اإلبانۀاشعري در . اند كرده می
كند كه نزدیك یك سيم آن مربير به صصفات خداونصد و بصيیژه صصفات خبصري       می

 ها چنین است: هاي از این باور اوست. نمينه
  

انه عینصین  و أن هلل سبحانه وجها  بالكیف.... و أن له سبحانه یدین بالكیصف.... و أن لصه سصبح   
  1010،91همي، بالكیف... )

ن سبحانه یضصع السصميات   القليب بین إصبعین من أصابعه، و او ندین أن اهلل عزوجلّ) یقلب 
 علی إصبع، و األرضین علی إصبع  كما جاءت به الروایۀ عن رسيل اهلل )   من غیر تكییف

  92همان:  )
  02همان:  و أن اهلل یقرب من عباده، كیفا  بالكیف، ... )

كل ذلك یدل على أنه تعالى لیس فی خلقه، وال خلقه فیه، وأنه مستي علصى   ...قال اهلل تعالى: 
  32همان:  ... )عرشه سبحانه، بال كیف وال استقرار، 

، وقال تعالى: )ویبقى وجصه   22قص ، الكل شیء هالك إال وجهه  ))قال اهلل تبارک وتعالى: 
 ، فأخبر أن له سصبحانه وجهصا ال یفنصى، وال یلحقصه     82رحمن، الربك ذو الجالل واإلكرام  )

 ، وقال تعالى: )واصنع الفلك بأعیننا ووحینصا   10قمر،الوقال تعالى: )تجرى بأعیننا  ) الهالک.
  32)همان:    أخبر تعالى أن له وجها وعینا وال تكیَف وال تحد.92هيد،)
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  122و33 همان:) .فثبتت الید بال كیف ...یفقیل: نقيل ذلك بال ك سئلنا أتقيلين إن هلل یدین؟
 

، نفصی علصم بصه    «بالكیصف »دهد كه منظير اشصعري از   ميارد فيق به نیكيیی نشان می
چگينگی كیفیت نیست بلكه وي در مقام نفی وجيدِ كیفیت اسصت تصا بصدین وسصیله     

 خداوند را از هرگينه جسمانیتی منزه دانسته باشد. 
در ميرد استياء خداونصد   جمله معروف مالكتذكر این نكته نیز بدون فایده نیست كه 

اي دیگر هم نقل شده است؛ قرائتی كه بصا تفسصیر اشصعري از ایصده       بر عرش، البته به گينه
 یفیصتِ ك، 8انصد  كه منابع متعددي از آن یاد كصرده  بالكیف، بیشتر سازگار است. در این نقل،

دانسته شده است. گيیی كیفیت داشتنِ صفات بصراي خداونصد،   عقيل مغیر استياء خداوند 
 چنین نقل كرده است:جمله معروف مالك غیر معقيل است. قرطبی در تفسیرش 

  

قرطبصی،  ) به واجب و السيال عنه بدعصه  یمانمعقيل و اال یرغ یفمجهيل و الك یراالستياء غ
  820 :1بیتا، ج

خداوند نه تنها در گفتار مالصك، كصه در برخصی    غیر معقيل دانسته شدن كیفیت براي 
الجاء در  یابيحامد غزالجالب آن است كه  9هاي سلف منتقل شده است دیگر از نقل

اسصتياء بصه   كند  همین نكته را ميرد تيجه قرار داده و ابراز می ،العيام عن علم الكالم
 یفیصت اصل كباید در ميرد خداوند نامعقيل است لذا  ،همراه باشد یفیتكه با ك معنایی

   11 بیتا: ی،)غزال نميد. دطر یفبالك یدرا با قداشتن صفات 
دادن اهل حدیپ و اعتقادات احمصد بصن حنبصل در      رفتار اشعري در ميجه جليه

ميرد صفات خبري، با چه مشكالتی مياجه بيده و هست مقصيد این نيشصته نیسصت   
تصري را در   شعري راه متعصادل اما ميفق نیافتن این ایده باعپ شد تا علماي پس از ا

دسصت   تدبر و اندیشه و تفكصر را در ایصن   تفسیر آیات ميهم تشبیه بپیمایند و امكان
داشصتن و انتقصال و    مندي، استقرار، جهصت  آیات مطرح كنند. براي نمينه غزالی، مكان

حلصصيل را از ذات خداونصصد تنزیصصه كصصرده و آن هصصا بصصر خصصالف ظصصاهر حمصصل نمصصيده 
ص كه در تفسصیر     فخررازي نیز با رد ایرادات بغدادي101: 1ج، 8220است)غزالی، 
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بصل یصداه   »یصد را در آیصه    -ر ید به قدرت و نعمت گرفته بصيد  بر تفسی لباب التأویل
و 932: 18، ج1082كنصد.)فخر،   به معناي قدرت و نعمصت قلمصداد مصی    «مبسيطتان
در تفاسیر اشصاعره  تيان  گردانی از ایده اشعري را می   این اختالف و شاید روي932
و ... ذیصل آیصات    انيار التنزیل، جاللین، بیان المعانی، ابن كثیر، تفسیر مراغیچين  هم

 صفات خبري خداوند به وفير یافت.
 

 سلفيه و صفات خبري  
 یصان جر پصرداز  یصه نظر ین، بصه عنصيان مهمتصر   ق 282نیم نگاهی به آثار ابن تیمیصه)م. 

دهصد كصه سصلفیه، هماننصد      به خيبی نشان مصی و دیگر هياداران فكري او  گري، یسلف
حدیپ و اشاعره در حيزه وجيدشناسی صفات و بصيیژه صصفات خبریصه، آن را     اهل

دانند و منكر اوصاف خبري نیستند. اینان ایمان به صفاتی كصه   براي خداوند ثابت می
ابصن تیمیصه،   ) داننصد  خداوند خيد را به آن وصف نميده را از ليازم ایمان به خدا مصی 

   111: 9: ج1011
ص عدم تأویل و بسنده كصردن بصه    شناسانه خيیش به دلیل دیدگاه معنا گرایان سلف

شناسصی صصفات را بصر     گينه تفكري در حصيزه معرفصت   هیچ -معناي ظاهري صفات
را  صالح از قرآن و سنت سلفِ فهمِ   و از آن رو كه 20و 29: 1019تابد)حلمی،  نمی

خداونصد   يمالك در ميرد استيا امثال هجملبا  دانند، در وزان  قرآن و سنت تلقی می
چين متن مقدس دارند. این رفتار در جصاي   و مضامین شبیه آن، رفتاري هم بر عرش

؛  822 :بیتا یمیه،ابن تگر است. ) جليه -گرایان ص بيیژه آثار ابن تیمیه  جاي آثار سلف
عیصار سصلف در    ابن تیمیصه خصيد را پیصرو تمصام      93 ،08 – 01 :2ج  ،1011همي، 

هصاي سصلف، مبصارز     داند و براي نشان دادن كيچكترین انحرافی از ایده اعتقادات می
   901: 0، ج1011  یمیه،ابن تطلبد) می

گرایصان بصه گفتصار كسصانی در      اي كه تيجه به آن بایسته است آن كصه سصلف   نكته
ن معتقصد  جریا هكنند كه در گزارش شهرستانی در زمر مباحپ صفات پیاپی استناد می
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طير هصم كصه گذشصت،     گرفتند. همان حدیپ  قرار می به تيقف و تفيیض)مفيضه اهل
یري صفات شناسانده شصد. ایصن گصروه از سصلف     ناپذ یلتأو ویژگی بارز این جریان،

نسبت به فهمِ معانی آیات ميضعی الادري داشتند و معناي آن را به خداوند تفصيیض  
بالكیف، ميضعِ الادري و عدم علم بصه معصانی    كردند. این جریان با كاربستِ واژه می

داد. مفيضۀ اهل حدیپ، منكرِ اصلِ كیفیت و چگصينگی   صفات را مطمح نظر قرار می
 پنداشتند.  داشتنِ صفات نبيدند بلكه مسیرِ علمِ مخليقات به این كیفیت را مسدود می

 پ و همگصام بصا جریصان   حصدی  اهل ایان، بر خالف رویكرد جریان مفيضهگر سلف
كننصد؛ اگرچصه معتقدنصد      حدیپ، صفات را بر معناي ظصاهري حمصل مصی    اهل حشيیه

بزرگان سلف هم، چنین  باورمند بيدند. ابن تیمیه در این حيزه دالئل زیصادي اقامصه   
كردند بلكصه معنصاي آن را هصم     كند تا نشان دهد سلف تنها اثبات لفظ صفات نمی می
بالكیف براي نشان دادن ميضع تيقصف و   فهمیدند. او كه متيجه است سلف از ایده می
كند با استفاده از همین  اند، در این نقطه تالش می گرفته ادري بيدن خيیش بهره می ال

رانند و اساسا   یافتند از بالكیف سخن می ایده، نشان دهد كه سلف، چين معنا را درمی
  92و 83: 1329معناست. )ابن تیمیۀ،  طرح ایده بالكیف در غیر این صيرت بی

حقیقی، از زاویه دیگري هم مصيرد تيجصه    معانی بر صفات حمل بر سلفیان حكمِ
 چنصین  هدایتگر، متضصمن  كتاب بسان قرآن، ایشان بيده است. در پندار این جماعت،

 كصالم،  در اصصل  دیگر سيي از. است الهی آیات فهم گرو در هدایت، و است صفاتی
 شده منعكس خداوند كالم در كه صفاتی از مقصيد لذا ،است ظاهري معناي بر حمل
 اي سصامانه  چنصین  این گروه از. ها خياهد بيد آن حقیقی و ظاهري معناي همان است
 و صصفات  انكصار  مسصتلزم  ظصاهر،  خالف بر حمل به معناي تأویل، كه گرفتند  نتیجه
 در قصرآن  هصدایتگري  روح بصا  تعطیصل  كه رو آن از و است فهم تعطیل دیگر بعبارت
تيجه داریم كه این نتیجه در مقابل با رویكرد مفيضه . است باطل پس است، تعارض

 اهل حدیپ بيد كه قائل به تيقف و عمال  تعطیل عقل از دریافت معانی صفات بيدند.
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تشبیهی كه پیش روي حشيیه بصيد را   گرداب ظاهري، معناي بر صفات اما حمل
 و خصالق  صصفات  بصین  ملصی، ح چنین با چراكه كرد؛ گرایان هم تداعی می براي سلف
 اصل مشكل، این حل براي سلفیه جریان. ماند باقی نمی معنا لحاظ به تفاوتی مخليق
را  «بالكیصف »اصصطالحِ   بلكصه  نصداد،  تغییصر  را  ظاهري معناي بر صفات حمل)قضیه

استخدام نميد تا با بالكیف دانستن صفات پروردگار، بین صصفات خصالق و مخلصيق    
او خيد به این نكتصه   تمایز نهاده باشند و از این سامانه از دام تشبیه رها شده باشند.

ي بصر جریصان   ردبه مثابه « أمروها كما جاءت»كند كه در روایات منقيله،  تصریح می
: 1011؛ همصي،  82 ه)همان:ممثلص به طردي بر جریصان  به مثا« بالكیف»معطله است و 

كنیم كصه بصه كصار گصرفتن اصصطالح       اما دیگر بار به این نكته هم تيجه می . 93: 2ج
  بالكیف، نه در میان حشيیه، كه بین مفيضه اهل حدیپ جریان داشت.

دانصد و   مصی قصرآن   یصات برخاسته از آاي  ایده بن تیمیه، بالكیف دانستن صفات راا
 :0ج  1011،همصي ) كنصد.  دي سلف به این انگاره را از همین زاویه تيجیه مصی باورمن
در میصان   ،پروردگار صفاتِ یفیتِاگر پرسش از كگيید  می او در تبیین این گفتار  12

صفات،  یفیتِكه پاسخ به ك بيده یلدل یناساسا  بد ،بدعت شمرده شده استائمه سلف 
  و 09، 822 بیتصا:  ،همي) یستن یبه آن راه ،كه جز خداوند رااست  یلیمستلزم تأو
ممتنع هم علم به ذات از آن سي، و  باشد میمستلزم علم به ذات  یفیت،علم به ك چين
 هیف  سصل 08و  01 :9ج  1011،همي) .پس علم به صفات هم ممتنع خياهد بيد ،است

مانند درباره صفات خداوند ه ینیو د یقاعده عقل ،سلف هاي یدگاهد یهمعتقدند بر پا
همان سان كه ذات خداوند  یعنی رود، یاست كه درباره ذات خداوند به كار م يقياعد

 یاصل صفات را ثابت كرده ولص  یزدرباره صفات ن نهیم، یآن را وام یفیترا اثبات و ك
و  يصصفات خبصر   یانمنیز قاعده  ین. در كاركرد ادانیم یآن را نم یو چگينگ یفیتك
 ینسصبت بصه تمصام    ابن تیمیه اساس  همینبر نیست.  یصفات پروردگار تفاوت یگرد

آن مجهيل  یفیتآن معليم است اما ك يمعناكند كه  پروردگار چنین اندیشه میصفات 
سان كه صفات عقلی را در معناي  در اعتقاد او همان  00و  80 :9، ج همان) باشد یم
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خداونصد   كنیم، صفات خبري را هم در معناي حقیقصی بصر   حقیقی بر خداوند حمل می
 كنیم.  اطالق می

كه صفاتی  یمِمفاهكند  او كه كامال  بر تشبیه نهفته در این اعتقاد آگاه است ابراز می
هسصتند. او بصا ایصن ترفنصد      یمشترک لفظص  شيد بسته میخالق و مخليق به كار  يبرا

 یصد كصاركرد ق درایصن معنصا   د. يم نشص هخالق و مخليق مصت  ینب یهبه تشبكند  تالش می
به مخليقات اسصت؛  خداوند  یلو تمث یهاز تشبجستن  اهكاري براي دوريیف، ربالك
یف را قیصدي بصراي نشصان    بالكحدیپ،  اهل و حال آن كه مفيضه  893 :2ج  همان،)

دانستند. تفاوت كاربست بالكیف در این دو گروه، در  دادن ميضع الادري خيیش می
بيدند خداوند مثل و ماننصدي  این ناحیه است كه سلفِ معتقد به بالكیف، چين معتقد 

كصرد،   كرد و معنا را بر خداوند تفيیض مصی  ندارد، در حمل صفات بر ظاهر تيقف می
گریان از آن جهت كه در حمل صفات بر ظاهر تصيقفی ندارنصد و آن را بصر     اما سلف

كنند تا با بالكیف دانستن صفات خداونصد، از   كنند، تالش می معناي ظاهري حمل می
 در حمل بر ظاهر دوري جيیند. تشبیه نهفته 

گرایان به حملِ ظاهرِ صفات بر معناي لفظی معتقد شدند و تيقف و  اما چرا سلف
تصر از آن، اگصر    ميرد نظر بزرگان سلف بيد كنار نهادند؟ و مهمرا كه تفيیض در معنا 

ابن تیمیه در بالكیف دانستن صفات، مبناي مشتركی با مفيضه ندارد و آن را ناظر به 
داند، آیا همانند اشعري بر این پندار است كصه صصفات پروردگصار     اهیم صفات نمیمف

 كند؟ بدون كیف هستند و یا قرائت سيمی ارائه می
 یصد نكتصه تأك  ینا بر یژهبه و یانسلفتيان گفت كه  در پاسخ به نخستین پرسش می

صصر  آنصان بصه ع   چراكصه ؛ بر همگان الزم و بایسته استاز فهم سلف  یتكه تبع دارند
  می،است )حل ادترو قابل اعتم تر یقدق یاتبيدند، پس فهم آنان از آ یكتررسالت نزد
اهصل حصدیپ، اساسصا  فهمصی از صصفات       اما از آن سي دیدیم كه مفيضه  18: 1019

بلكصه فهصمِ    -تر بپنصداریم  تر و قابل اعتماد كردند ص تا آن را دقیق  پروردگار ارائه نمی
گرایصان در   نميدند. این گفتار با مبنصاي سصلف   تفيیض میمعنايِ صفات را به خداوند 
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فهم برتر سلف سازگار نیست، لذا براي این كه سلف بدون فهم نمانند بایسصته اسصت   
حداقل معناي ظاهري صفات را قبيل داشته باشند. این معنا را در آثار بزرگان سلفیه 

 : كند تيان یافت. براي نمينه ابن تیمیه تصریح می پر تكرار می

تيان پنداشت كه اصحاب رسيل اهلل )   این نصي  روشن را در كتاب و سنت  چگينه می
صحیح را دریابند و  یهيدیان، نصاري و فیلسيفان عقیده نفهمیده باشند، اما ایرانیان، یينانیان،

   099:  1، ج 1329ابن تیمیه، ) براي امت اسالمی بیان كنند؟
 

 نيیسد: یا می

ابه این نصي  را درنیافته باشند پس باید چنین پنداشصت كصه قصرآن    از سيي دیگر اگر صح
معنی چنین  و هدایت و ارشاد رها كرده است؛ قابل فهم نیست و خداوند مردم را بدون كتاب

سخنی این است كه مردم معرفت خدا و صفات او را در قرآن و حدیپ نجيیند و از سلف و 
  082)همان:  رجيع كنند. نیاكان صالح خيد نپرسند، بلكه به عقل خيد

بيیژه فهم سلف  -اي نخياهد داد كه فهم گرایان چنین اجازه شناسانه سلف مبناي روش
شان هماننصد گصروه   ص تعطیل شده و به خداوند و راسخان در علم تفيیض شيد، لذا ای

 كنند.  حشيیه  معناي ظاهري براي صفات ثابت میدیگر اهل حدیپ)
كه ابصن تیمیصه در مباحصپ صصفات، از تفصيیض دم       تيجه به این نكته مفید است

راند. پيشصاندن تيقصف و تفصيیضِ     زند و تنها از بالكیف دانستن صفات سخن می نمی
رود كصه  صصالح بصن     گري پصیش مصی   جا در جریان سلفی معناي صفات به خدا تا آن

عتقصاد و  اإل یحصصح  یرشاد الص إلایز بن باز، در كتابش عبدالعز، شاگرد معروف فيزان
اسصماء و صصفات از    ،اهل سنت یانمكند  تصریح می لحاداهل الشرک و اإل یلرد علا

از آن  منصزه خداونصد   چرا كهشيد،  یضآن به خداوند تفي يكه معنا یستمتشابهات ن
 یسركه فهم آن م یدنما یفقرآن تكلچين تدبر در آیات  يها را به امر است كه انسان

گيید تأویل و یصا تفصيیض معصانی صصفات بصه       می  او 122: 1012)ابن فيزان،نباشد.
خداوند، عملی بر خالف قرآن و سنت اسصت چصرا كصه در قصرآن، اسصماء و صصفات       

و   128)همصان:  دانصد.  خداوند اثبات شده است؛ صفاتی كه انسصان معصانی آن را مصی   
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گينه، بزرگان سلفی كه معتقد به تيقف و تفيیض معصانی بيدنصد در كنصار جریصان      این
 گیرند.  ا) معتزله و فیلسيفان  جاي میگر تأویل

كه سلف، پس از تيقف در بیان مفاهیم، صصادر   تفيیض، دستيرالعملی روشی بيد
شناسانه تيقصف در   گرایان به خاميشی از ميضع معنا كرد. با این همه، اگرچه سلف می

داد تصا   شناختی ایشان اجصازه نمصی   بیان مفاهیم گذشتند، اما به هر حال مياضع روش
العمل تفيیض را هم نادیده بگیرند. شاید به همین دلیل است كه در آثصار ابصن    ستيرد
 العمصل آن  ه، از آن رو كه اعتقادي بصه تيقصف نیسصت، خبصر چنصدانی از دسصتير      یتیم

)تفيیض  هم نیست؛ با این همه ابن فيزان در مقام پاسخ سيال دوم، واژه تفصيیض را  
كه اگرچه مفصادِ سصخنانِ    شيد مه سلف، مدعی مینادیده نگرفته و با بیان اقيالی از ائ

چگينگی و كیفیت صصفات را بصه    ،ایشانسلف حملِ بر ظاهرِ معنايِ صفات است اما 
كنند و نه علم به معانی آن صفات را. به اعتقاد او مصراد سصلف از    خداوند تفيیض می

بالكیف دانستن صفات، تفيیض كیفیصت اسصت نصه تفصيیض علصم آن بصه پروردگصار.        
  112تا 129مان:)ه
اما آیا این ادعا تا چه اندازه درست است؟ آیا امثصال ابصن تیمیصه و ابصن قصیم و       

نصد صصفات پروردگصار بصدون      چين اشصعري معتقصد   گرایان  هم بسیاري دیگر از سلف
اند؟ و یا طرح  اند و عمال  طرح او را بر خيانش مفيضه اهل حدیپ ترجیح داده كیفیت

 كنند؟ سيمی ارائه می
اعتقاد و نظریه ابن تیمیه و شياهد حاكی از آن را در ادامه نشان خصياهم داد امصا   
قبل از آن  براي بررسی این سيال باید تيجه داشت كه اشعري اندیشمندي است كصه  

كنصد   و بر همین پایه هم تالش نمی نسبت به متن ندارد يتعهدگرایان،  بر خالف سلف
تكلیف خيیش را معقصيل جلصيه دادن اعتقصاد     تا تفيیض معنا را ميجه جليه دهد. او

 بنابراینشمارد.  داند و دراین مسیر، هرگينه خيانشی را براي خيد مجاز می سلف می
كیفیت بيدن صفات را مطرح و به سلف منسصيب   به راحتی به جاي تفيیض معنا، بی

اهصل حصدیپ ص بصه راحتصی حمصل بصر ظصاهر را          كند. اشعري ص بر خالف مفيضه  می



22 
 

 1932 و زمستان پاییز، 82جدید، شماره  ءهدورجاویدان خرد، 

 ن صفات خدا را به عنيان وجه ممیصزه د و براي دوري از تشبیه، كیفیت نداشتپذیر می
 كند.  خالق و مخليقاتی كه صفاتشان كیفیت دارد، معرفی می

 یصین از تب يجصدا كنند  میه تالش تیمیابن گرایانی چين  اشعري، سلفبرخالف اما 
است ایصن   طبیعی منهند. یرونرا از متن و گفتار سلف هم ب یشخي يگفتار سلف، پا
شناسی  تیمیه را با مشكالتی بیشتر مياجه كند. او كه به لحاظ روش پایبندي، امثال ابن

از سكيت مفيضۀ اهل حدیپ  اند، دركی از اوصاف الهی نداشته تياند بپذیرد سلف نمی
كند كه سلف، حمل بر ظاهر معنصاي صصفات را قبصيل     در این مقام استفاده و ابراز می

لف را به عنيان بهترین درک از دست ندهد. او كه بصه خصيبی بصر    اند تا درک س داشته
تشبیه نهفته در این ایده آگاه است، دیگر بار واژه بالكیف را از گفتار سلف به ودیعصه  

  گیرد تا از تشبیه مذكير فرار كرده باشد. می
شناسانه بيد  قبال  دیدیم كه قید بالكیف در نگاه بزرگان سلفی، قیدي به وضيح معنا

كرد و نشانه ميضع تيقف و تفيیض معنا بصيد. ابصن    كه تنها  علم به كیفیت را نفی می
كیفیت بصيدن صصفات نیسصت،     تیمیه به این نكته آگاه است و همانند اشعري منكر بی

چين سلف براي صفاتِ خداوند، كیفیت قائل است، اما آنان علم به صفات را  بلكه هم
كردند ولی ابن تیمیه اصل كیفیت را مجهيل و  به خداوند واگذار می ،با بالكیف دانستن

 كند.  آن را به خداوند واگذار می
طير كه پیداست،  در این صيرت باید پرسید تفيیض كیفیت به چه معناست؟ همان
برد؛ چراكه یصا بایصد    این ایده )تفيیض كیفیت  معناي روشنی ندارد و از ابهام رنج می

اساس، صفات را بدون كیفیت دانسصت و یصا اگصر بصراي صصفات       هم چين اشعري از
تيان به خداوند واگذار نميد، علم به آن كیفیصت   قائل شدیم، تنها چیزي كه می  كیفیتی

 معناست.  است نه اصل وجيد آن، چرا كه واگذاري اصل كیفیت غیر قابل تصير و بی
يانسصته دو مبنصاي   رسد این ابهام از آن جهت اسصت كصه ابصن تیمیصه نت     به نظر می

چصين   گفته خيد را در این ميضيع جمع كند. از همین رو در برخی مصيارد هصم   پیش
و  ؛كند و در برخی مصيارد اصصل كیفیصت را    جریان مفيضه، علم به كیفیت را طرد می
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تيان خياند. با  ابن تیمیه می اي از ایده هاي دوگانه د كه قرائتشاید به همین دلیل باش
گرایان، حتی اگصر بتصيان    تیمیه و دیگر سلف دارانه از ابن اه جانباین همه در یك نگ

مجميع آثار و گفتار این جماعت را  بر این ایده حمصل نمصيد كصه تفصيیض كیفیصت،      
برخاسته از مجهيل و نامعليم پنداشتن كیفیات صصفات اسصت و از همصین زاویصه بصه      

ایگاه تيقفی است كه ماند، ج چه بی جياب باقی می خداوند تفيیض شده است، اما آن
سلف بدان معتقد بيدند و البته در اندیشه ابن تیمیه نشانی از آن نیست. در ایصن معنصا   

اهل حدیپ به یك نقطه  گرایان در انجام  با مفيضه حتی اگر بتيان نشان داد كه سلف
العمل  دیگر دستير رسند اما همین گروه، رویه )تفيیض معانی صفات به پروردگار  می

 گیرند.  را كه همان تيقف در معنا بيد را نادیده میتفيیض 
هصایی از   گرایان و بيیژه ابن تیمیه، گيشه با این همه براي نشان دادن دیدگاه سلف

 كنیم.    گرایان را مرور می گفتار سلف
صصحت  كه نسبت به اي  كند در رساله ینقل م یاز محمدبن احمد اصفهان یمیهابن ت
 : ، آمده استاذعان دارند و اثر و اهل معرفت تصيف پیاهل حد یآن تمام يمحتيا

مجهيل  یهف یفمعقيل و الك الستياءو ا یلو التأو یهو التشب یفعرشه بالك یعل يان اهلل استي
  112 :1، ج1029)ابن تیمیه، و... 

دربصاره صصفات خداونصد     مشصهير،  یصان گرا از سصلف  ،ق  182)م  یابن قدامه مقدسص 
 : نيیسد یم

وارد شصده   یحصح ينبي یپدر احاد یاو  یمبه آن چه درباره صفات خداوند در قرآن كر یدبا
جسصت و هرگصاه در فهصم آن     يدور یلو تمث یلو تأو یهداشت و از هر گينه تشب یماناست ا

آنها نشد و علصم آن   یمعان متعرضالفاظ آنها را اثبات كرد و  یدبا یمصفات دچار مشكل شي
  91: 1012) مقدسی، ميد.واگذار ن ینداشرا به گي

 باره نيشته است:  یندرهم يگر یهياداران سلفاز  یزن ق 223ی)م رجب حنبل ابن

 یصپ و احاد یصات معنا كه آ ینت پروردگار، همانا روش سلف است؛ بدادر صف صحیحروش 
و  ییصف و بصه تك  یصزیم آن بپره یرو از تفسص  یمسان كه وارد شده است قبيل كن صفات را همان
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كه مخصالف روش مصا    یمطلب یچبر ه لفس ياقيال علما ینچرا كه در ب یمدچار نگرد یهتشب
انصد     گفتهیانگرا یلآنچه متكلمان )تأو یلاز قب یمطالب یشانباشد نقل نشده است و در آثار ا

  09: 1010عبدالمنعم سلیم، . )شيد ینم یافت

در آثصار خصيیش    هصاي مختلصف   او بسیاري از روایاتی را كه پیشتر ذكر شد به صيرت
 كند: كند و اشاره می را نقل می «نمروها كما جائت»كند. مثال  روایت معروف  مطرح می

:  1329)ابن تیمیۀ،فإنما نفيا علم الكیفیۀ ولم ینفيا حقیقۀ الصفۀ. «أمروها كما جاءت بال كیف»
82  

 نيیسد:  ق  در ميرد تبیین ایده بالكیف می221ابن قیم)م 

فصإنهم   ،فإنه التكییف الذي یزعمه أهل التأویل ، هي نفی التأویل ،هم بالكیفومراد السلف بقيل 
نفی الحقیقۀ وإثبات التكییف  :فیقعين فی ثالثۀ محاذیر ،هم الذین یثبتين كیفیۀ تخالف الحقیقۀ

فلیس أحد منهم  ،وأما أهل اإلثبات .بالتأویل وتعطیل الرب تعالى عن صفته التی أثبتها لنفسه
ته اهلل تعالى لنفسه ویقيل كیفیۀ كذا وكذا حتى یكين قيل السلف بالكیف ردا علیه یكیف ما أثب

)ابن وإنما ردوا على أهل التأویل الذي یتضمن التحریف والتعطیل تحریف اللفظ وتعطیل معناه 
  133: 8ج ،1322قیم، 

 نيیسد: یا در ميضعی دیگر می
یعنی أن العقل قد یئس من تعرف كنه الصصفۀ   ،واإلیاس من إدراک كنهها وابتغاء تأویلها :قيله

 ،وكیفیتها فإنه ال یعلم كیف اهلل إال اهلل وهذا معنى قيل السلف بالكیف أي بالكیف یعقله البشصر 
تعرف نعيته وصفاته وال یقدح ذلك فی اإلیمان بها  ماهیته كیف فإن من ال تعلم حقیقۀ ذاته و

نعرف معانی ما أخبر اهلل به من حقائق ما فی الیصيم  ومعرفۀ معانیها فالكیفیۀ وراء ذلك كما أنا 
اآلخر وال نعرف حقیقۀ كیفیته مع قرب ما بین المخليق والمخليق فعجزنا عن معرفصۀ كیفیصۀ   

 الخالق وصفاته أعظم وأعظم 
فكیف یطمع العقل المخليق المحصير المحدود فی معرفصۀ كیفیصۀ مصن لصه الكمصال كلصه        

  992: 9،ج1021)همي،  رة كلها والعظمۀ كلها والكبریاء كلها والجمال كله والعلم كله والقد

تياند همانند  اي كه اصرار دارد فهم سلف واالترین فهم است، نمی نتیجه این كه ابن تیمیه
العملش، تفيیض معنا، معتقد باشد. لذا براي همدلی با سصلف و   ایشان به تيقف و دستير
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این صصيرت قرائصت ایصن جریصان از پنصدار       پذیرد. در نفی تشبیه، تفيیض كیفیت را می
اهل حدیپ و اشصاعره اسصت. بصه همصین      هاي حشيیه، مفيضه اي از باور سلف، آمیخته

آورد، هم چين  هاي پیشین به ارمغان می تی براي گروهادلیل هم نتایجی كه چنین اعتقاد
 دارد. تعطیل، تشبیه و تجسیم و...، براي دیدگاه ابن تیمیه و هياداران او نیز وجيد

  

  هنتيج
طير كه دیده شد، بر اساس گزارش شهرستانی سلف سه ميضع مختلف در قبال  همان
شناسی صفات، بيیژه صفات خبریه، اتخاذ كردنصد. نخسصت گروهصی كصه الفصاظ       معنا

كردند و طبیعتا  به تشبیه گرائیدند. دوم گروهی كه  صفات را بر معناي حقیقی حمل می
پرداختند و گروه سيم در بصه دسصت    داشت به تأویل آن میجا كه واژه ظرفیت  تا آن

دادن معانی صفات به تيقف گرائیدند و علم به معانی حقیقی صفات را به خداونصد و  
گيیصه   خصيیش را بصا واژه بالكیصف وا    ر علم وانهادند. گروه اخیصر پنصداره  راسخان د

دسصته اخیصر   كردند. بر پایه گفتار شهرسصتانی، بزرگصان و ائمصه سصلف در همصین       می
 شدند. بندي می طبقه
ها بعد اشعري، در پی ميجه جليه دادن این اعتقصاد، بصدون در نظصر گصرفتن      سال

تيقف و تفيیض دسته اخیر، ابراز كرد كه منظير از بالكیصف، بصدون كیفیصت دانسصتن     
صفات خداوند است. چرخش این تئيري در گيیش اشعري در این نقطه بصيد كصه او   

پنداشتند امصا علصم آن را بصه خصيدش      براي صفات خدا كیفیت میگفتار سلف را كه 
جا كه صفات خدا اساسا  بصدون كیفیصت تلقصی     اي چرخاند تا آن نهادند، به گينه می وا

گردد و همین نكته را وجه تمایز صفات خالق و مخليق دانست. ابن تیمیه، به دنبصال  
چين اشصعري   سلف، هم برتر اش در بازگشت به فهم و اندیشه ختیشنا رویكرد روش
هماهنصگ بصا    اهل حدیپ را نادیده گرفت، اما بصر خصالف او و   فِ مفيضهميضعِ تيق

سلف ابراز داشت كه صفات خداوند كیفیت دارند. نقطه تمایز او با جریصان سصلف را   
دار بيدن صفات است، حداقل در این ميضع قابل رصد اسصت   اگر نپذیریم كه در معنا
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صفات تيقف را پیشه خيیش كرده و علم آن را به خداونصد  كه سلف، در معناشناسی 
كند  كه ابن تیمیه به خاميشی از ميضعِ تيقفِ سلف عبير می كردند، حال آن واگذار می

اي كصه   نهد؛ ایصده  می و تنها كیفیت صفات ص نه معنا و علم به صفات ص را به خداوند وا  
 چندان روشن نیست.

 
 نوشت پي
 دهصد.  البته نباید از نظر دور داشت كه شهرستانی نظریه تأویل را هم بصه اشصعري نسصبت مصی     .1

  110، بیتا ی،)شهرستان
 .211 :1012، بیهقی؛ 182،ح 110و 119،  9: ج1330ابن بطه، ر.ک. براي این نقل قيل، .8
كیف  ،الْعَرْشِ اسْتَيَىسئل ربیعۀ عن قيله تعالى: الرَحْمَنُ عَلَى چنین از دیگر بزرگان سلف:  هم .9

االستياء غیر مجهيل، والكیف غیر معقيل، ومن اهلل الرسصالۀ، وعلصى الرسصيل    »استيى؟ فقال: 
عن ام سلمۀ رضصی اهلل عنهصا فصی     و... ؛932: 9، جالسنۀ، الاللكائی «البالغ، وعلینا التصدیق

قيله تعالى الرحمن على العرش استيى قالت الكیصف غیصر معقصيل واالسصتياء غیصر مجهصيل       
  123)اثبات صفۀ العلي :  1، ج 1081)خالل، واإلقرار به ایمان والجحيد به كفر
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 در كشاكش دو خيانش وجيدي و مفهيمی« بالكیف»ایده 

 :منابع
 ،دار الرایصۀ  و... ألثیصيبی عثمان عبصد اهلل آدم ا ، تحقیق: االبانۀ الكبري، بن محمد یداهللعبابن بطه، 

 .م1330 /هص1012 ریاض، ،الطبعۀ الثانیۀ
 /م1329 یصاض، ر ،مكتبصه المعصارف   یمصین، محمد صالح العث، العقیدة الحميیۀ الكبريابن تیمیه ، 
 .ق1020
 تا. یب جا، یمحمد رشاد سالم، ب یق، تحقدرء تعارض العقل و النقل یمیه،ابن ت
 ق.1011 مصر، مروان كجك، دارالكتب الطیبۀ،، تحقیق مجميعه فتاوي یمیه،ابن ت
 ،الطبعۀ األولى ،جامعۀ اإلمام محمد بن سعيد، تحقیق : د. محمد رشاد سالم،  االستقامۀ ه، ابن تیمی

 ق.1029 ،المدینۀ المنيرة
 ،مطابع الفرزدق التجاریۀ ،تحقیق: عياد عبد اهلل المعتق ،یۀاالسالم یيشاجتماع ج، يجيز یمابن ق

 .م1322هص / 1022 ،ریاض الطبعۀ: األولى،
 ،العامۀ للكتاب یۀالمصر یئۀه محمدكمال جعفر، :قیحقتو  یقعلت ،مدارج السالكینابن قیم جيزي، 
 ق.1021 ،قاهره
 بیصروت،  ،دار احیاء التراث العربی ی،محقق: محمد فياد عبدالباق، السننزید، محمد بن ابن ماجه، 
 ق.1920

ها و مذاهب اسالمى در سه  گرایش)علی آقانيري، ، ترجمه:الزینه، احمدبن حمدانابيحاتم رازى، 
 ش.1928 قم، ،و مذاهب یاناد یقاتمركز مطالعات و تحق  ،قرن نخست هجرى
 ق.1010 بیروت، ، دراسۀ و تحقیق: عباس صباغ، لبنان، دار النفائس،اإلبانۀاشعري، ابيالحسن،  
 فرانصز شصتاینر،   ،آلمصان  ،ویسبادن هلميت، ، مصحح: ریتر،االسالمیینمقاالت اشعري، ابيالحسن، 

 م.1319
 ق.1012، تحقیق عبدالرحمن عمیره، بیروت، محمد بن حسین، االسماء و الصفاتبیهقی، 
احمصد   یجو تخصر  یصق حقت ي ،سنن الترمصذ الجامع الصحیح)،  یسیمحمد بن ع یسیع یاب ترمذي،

 .ق 1081 یروت،ب ی،دار الكتاب العرب یه،زهيه، احمد عنا
 ق.1019 مصر، ، دارالدعية،قياعد المنهج السلفی فی الفكر االسالمیحلمی، مصطفی، 

عطیۀ بن عتیق الزهرانی، ریاض، دار ، السنۀبكر بن احمد بن محمد بن هارون بن یزید،  ابیخالل، 
 ق.1081الرایۀ، 

 تا. فقیهی، مدینه، بی ، تحقیق: علی بن محمد بن ناصركتاب الصفات و رویۀ اهللدارقطنی، 



10 
 

 1932 و زمستان پاییز، 82جدید، شماره  ءهدورجاویدان خرد، 

، تحقیق محمد بن فتح اهلل بدران، چاپ دوم، مكتبۀ االنجلي  الملل و النحلالكریم،  شهرستانی، عبد
 تا. المصریۀ، قاهره، بی
، ریصاض، دار  اإلرشاد الی صحیح االعتقاد و الرد علی اهصل الشصرک و االلحصاد   صالح ابن فيزان، 
 ق.1012العاصمۀ، 

، تحقیق: محمد بصن سصعید بصن سصالم قحطصانی،      كتاب السنۀحمد بن حنبل، عبداهلل بن احمد بن م
 ق.1021 عربستان، دمام، دارابن قیم،
 ق.1010 قاهره، ، دارالسالم،منۀ فی التعلیق علی اصيل السنۀتمام العبدالمنعم سلیم، 

 تا. جا، بی تصحیح: محمد المعتصم باهلل بغدادي، بی،  الجاء العيام عن علم الكالمابيحامد،  ی،غزال
 م.8220 بیروت، ، دار و مكتبۀ الهالل،الدین ، احیام عليمغزالی، ابيحامد
 ق.1082داراحیاء تراث العربی، بیروت،  مفاتیح الغیب)=تفسیركبیر ،رازي، فخر الدین، 

 تا. بی بیروت، ، تحقیق: احمد عبدالعلیم البردونی، دار احیاء التراث العربی،تفسیرقرطبیقرطبی، 
، شرح: محمد بن صالح عثیمین، اضصياء  لمعۀ اإلعتقاد الهادي الی سبیل الرشادمقدسی، ابن قدامه، 

 ق.1012 ریاض، السلف،
 تا. ، تحقیق: الزهیري، دارابن جيزي، بیجامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبریيسف 

 
 


