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درآمد
گفت و شنيد گرداگرد صفات خداوند و احكام آن ،دیرینصهاي بصه درازاي تصاریخ اسصالم
دارد .نیم نگاهی به تاریخ اندیشههاي كالمی صدر اسالم ،بصه نیكصيیی نشصان از مبصاحثی
دارد كه به دلیصل آیصاتی چصين« الصرَحْمنُ عَلَصى الْعَصرْشِ اسْصتَيَى»(طصه «، 2/بَصلْ یصدَاهُ
مَبْسُيطَتَانِ»(المائده «، 10/تَجْرِي بِأَعْینِنَا»(القمر «، 10/وَ یبْقَى وَجْهُ رَبِصكَ ذُوالْجَصالَلِ وَ
الْإِكْرَامِ»(الرحمن ، 82/وجيد ویژگیهصایی چصين دسصت ،چشصم ،صصيرت و ...را بصراي
خداوند به بحپ گذاشته و آنها را در عداد صفات الهی شماره كرده اسصت .بعصدها ایصن
دست صفاتی كه در متن مقدس( كتاب و سصنت از آن گصزارش شصده بصيد و عمصدتا در
جسم انگاري خدا و یا انسانوار معرفی نميدن او نميد داشت را «صصفات خبریصه» نصام
نهادند .در یك تعریف ،صفات خبري ،صفاتی هستند كه اگر در متن مقدس از آن سخنی
به میان نیامده باشد ،به مقتضاي حكم عقل براي خداوند قابل اثبات نیسصت و اثبصات آن
صصصرفا از سصصامانه طصصرح آن در كتصصاب و سصصنت امكصصانپصصذیر اسصصت( .بیهقصصی:1012 ،
 122چنین صفاتی به معناي حقیقیشان از صفات كمالیه وجيدیه نیست تا بر اسصاس
قاعدة عقلیِ وجيبِ وجيدِ كماالتِ وجيدي براي واجباليجيد قابل اثبات باشند.
از سيي دیگر ،ثبيت چنین صفاتی به معناي حقیقیشان براي خداوند ،مستلزم و
مالزم با جسمانیت است و جسمانگاري خداوند نق

است نه كمال و البته پروردگار

از هر نقصی مبراست؛ چه ،در قرآن آمده است «:یا أَیهَا النَاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَصهِ وَ
اللَهُ هُيَ الْغَنِی الْحَمِیدُ»(فاطر. 12/
طبیعی است چنین تهافتی ،اندیشمندان اسالمی را واداشته باشد تصا هصر یصك بصر
اساس مبانی خيیش به نيعی از تشبیه و تجسیمی كه اینچنین گریبانگیرشصان شصده
رهایی جيیند؛ هر چند در این مسیر برخی بیواهمه تن به تشبیه و تجسیم خداونصد
داده و برخی از آن سيي ،از اساس به انكار صفات پرداختند.
كاربست ایده «بالكیف» از راهحلهایی بيد كه عمدتا میان اهل حدیپ ،اشاعره و
سلفیان بروز نميد .این نيشته در صدد است نشصان دهصد دیصدگاه سصلفگرایصان بصه
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كاربست این قاعده ،چه تفاوتی با دیدگاه اشصاعره ص بصيیژه ابيالحسصن اشصعري ص و
سلف دارد؟ فرضیه بحپ نیز چنین است كه اهل حدیپ براي ایده بالكیف سصامانهاي
معناشناسانه قائلاند و حال آنكه اشاعره همین ایده را با رویكردي وجيد شصناختی
براي فرار از تشبیه و تجسیم به كار بسصتهانصد .سصلفیان ،مسصیري را در ایصن راسصتا
برگزیدهاند كه عمال فهم روشنی از دیدگاه آنان قابل دریافت نیست هرچند ایشصان ص
همگام با اشاعره ص خيد را رهرو راه اهل حدیپ میدانند.

واكاوي مباحث معناشناختي صفات
كيتاه نگاهی به مطالعات و پژوهشهايِ امروزینِ محققانِ دینپژوه در حيزه اسماء و
صفاتِ پروردگار ،به روشنی نشان میدهد تفكیك میان مباحپ وجصيدي و معرفتصیِ
صفات ،به نیكيیی جاي خيیش را پیدا نميده است؛ هرچند در بسیاري از آثار كهن،
بیشتر نظریههاي مختلف وجيد شناختی با مباحپ معناشناسانه درآمیخته است و بصه
طير معميل تمایز روشنی میان این دو مقيله نهاده نشده است.
مباحپ وجيدشناختی صفات بیش از همه در پی دستیازي به ماهیت وجصيدي
صفات و رابطه آن با ذات الهی است .این هدف عمدتا با پاسخ به پرسشهایی از این
دست میسير است كه آیا میتيان براي خداونصد صصفاتی ثابصت نمصيد؟ در صصيرت
اثبات ،چنین صفاتی چه ارتباطی با ذات دارند ،حقیقتی متمایز از ذاتانصد ،زائصد بصر
ذات پروردگارند و یا عین ذات اویند؟ صصفات خداونصد هماننصد ذات قصدیمانصد یصا
مخليق؟ ارتبار صفات خداوند با یكدیگر چگينه است؟ و. ...
از آن سي ،در حيزه معرفتشناسی و معناشناسصی صصفات بایصد بصه ایصن دسصت
سياالت پاسخ داد كه آیا معرفت به صفات پروردگار امري ممكن است یا نصاممكن؟
در صيرت امكان ،ابزار ،منابع و روشهاي شناخت صفات پروردگار كدامند؟ بصيیژه
در حيزه معناشناسی صفات باید پاسخ داد كه چگينه الفاظ و مفاهیم صفات خداوند
را باید به كار بست و آنها را فهمید؟ آیا همانسان كه در عرصه مخليقات بصه كصار
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گرفته می شيد و یا باید بین صفات خدا و خلق ،تفصاوت دیصد؟در صصيرت تفصاوت،
چگينه باید با مشكل تعطیلِ عقل از شناخت خداوند كنار آمد؟
نظریه نفی صفات ،ایده زیادت صفات بر ذات ،تئيري عینیصت صصفات بصا ذات و
نظریه حال ،از بارزترین ایدههایی است كه در طيل تاریخ در حيزه وجصيدشصناختی
صفات رد تابانده و نظریه تشبیه و تجسیم ،ایده اثبات صفات بدون تأویصل ،نظریصه
اثبات صفات بدون كیفیت ،ایده اثبات و تأویصل صصفات و نظریصه سصلبی صصفات از
چشمنيازترین نظریههایی است كه در حيزه معناشناسی صفات مطرح شده است.

اهل حديث و صفات خبري
اهل حدیپ لقبی براي دستهاي از علماي سنّی مسصلك اسصت كصه در احكصام فقهصى و
اعتقادات ،روششناسی خاصی متكى بر ن

احادیصپ دارنصد .ابيحصاتم رازى ضصمن

تعریف روششناسی این گروه ،از این جریان فكصري بصا عنصاوینی چصين «حشصيیه»،
«مشبّهه»« ،مالكیه» و «شافعیه» هم یاد مىكند؛ چرا كه اینان هيادار شافعى(م820.ق ،
مالك بن أنس(م123 .ق و احمد بن حنبل(م801.ق هستند( .ابيحصاتم رازى:1928 ،
21ص 29این جریان اگرچه در طيل تاریخ طیف وسیعی را براي خيیش رقم زده است
اما قدر مشترک تمامی آنها ،تأكید بر ظاهر احادیصپ -بصيیژه در ابصياب اعتقصادي -و
پذیرش باورهاى مأثير و منقيل از گذشتگان است كه البته با تيجه و عنایصت ویصژهاي
بر الفاظِ آثار نیز همراه است.
همین رویكرد ،جریان اهل حدیپ را از پیيستن به هر مكتب كالمصى بازداشصته ،لصذا
رفتار كالمى این جریان ،همياره در حدّ پاسخ نیازشان بيد .دوري از دانش كصالم باعصپ
شد كه این جریان تالشی در راستاي نظاممندسازى تفكر خيیش به خرج ندهد.
رویكرد و روشِ مياجهه این جریان با احادیپ و منابع معرفتی ،اعتقادات ویژهاي
را برايشان رقم زده است؛ باورهایی چين عقیده به جبر ،غیر مخليق بيدن قصرآن و
رؤیت خداوند در قیامت و ...اما آن چه از این بین بصراي نيشصتار حاضصر پراهمیصت
است نگرش این جریان به مباحپ صفات خبري است.
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اهل حدیپ را شاید بتيان در الگي ها و بر اساس اقتضائات گينصاگينی ،متفصاوت
ردهبندي و تقسیم نميد اما شهرستانی این جریان را بر اساس نيع مياجهه با صصفات
و بيیژه صفات خبري به شكل قابل تيجهی صيرتبندي كرده است .اما پصیش از آن
یادآوري نكتهاي را مفید مییابم و آن اینكه نيشته حاضر در صصدد راسصتآزمصاییِ
گزارشِ شهرستانی از طبقهبندي پندار سلف در ميرد صفات نیست ص كصه ایصن مهصم
خيد فرصتی جداگانصه مصیطلبصد -بصا ایصن وصصف شهرسصتانی در خصالل واكصاوي
جریانهاي اسالمی به جریانی با عنيان «صفاتیه» اشاره میكند كه شمارهشدگان ذیل
این عنيان ،جملگی معتقد به زیادتِ صفات بر ذات هستند و براي صصفات ،حقیقتصی
متمایز از ذات میپندارند .صفات در نگاه جریان صفاتیه اعم از صفات ذات ،افعال و
حتی صفات خبریه دانسته شده است .در مقابصل ایصن رویكصرد ،شهرسصتانی جریصان
«معطله» را گزارش كرده كه در مقابل ایده زیادت ،به نفی صصفات معتقصد بيدنصد .او
معتزله را معطله دانسته و سلف(اهل حدیپ را به صفاتیه شناسانده است .شهرستانی
همچنین اطالع داده كه بعدها اشاعره نیز در زمره صفاتیه جاي گرفتند (.شهرسصتانی،
بیتا  ،ج22 :1
شهرستانی پندار سلف در حيزه وجيد شناختی صفات را در دو دسته سامان داده
است .نخست گروهی كه در اثبات صفات تا حد تشبیه به پدیصدههصا مبالغصه كصرده و
عمال بین صفات خالق و مخليق تمایزي ننهادند .این دسته ،هر آنچه از صفات براي
مخليقات معتقد بيدند ،براي خداوند نیز ثابت میدانستند .گروه دوم ،دستهاي بيدنصد
كه تنها صفاتی را براي خداوند اثبات میكردند كه یا افعال خداوند بر آنها داللت كند
ص مثال علم ،قدرت و ...كه فعل الهی بر آن داللت میكند -و یا در متن مقصدس از آن
خبر داده شده باشد.
در حيزه معناشناختی صفات ،سلف در گزارش شهرستانی در سه دسصته جصاي
گرفته اند .گروهی كه به لحاظ وجيدي در اثبات صفات تا حد تشصبیه بصه پدیصدههصا
زیاده روي كردند ،از آنرو كه صفات آفریدگار را با صفاتآفریده همسان پنداشتند،
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رو به سيي تشبیه و تجسیم نهاده ،خدایی انسانوار معرفی نميدند .شهرستانی خصيد
اشاره می كند كه تشبیه و تجسیم ثمره روشی است كه این گروه به كار بسصته بيدنصد
زیرا اینان الفاظ صفات را بر معناي ظاهري آن حمل و هیچ نحيه تصأویلی را بصراي
دریافت معانی صفات برنمیتافتند .بر پایه اطالع شهرستانی این دسته از سلف ،حتی
حاضر نبيدند نسبت به فهم معانی الفاظِ صصفات ،تيقصف و تفصيیض را پیشصه خصيد
سازند (.همان 20:او خيد این گروه را به حشيیه اهل حصدیپ و مشصبهه شناسصانده
است (.همان31:
گروه دومِ سلفیان ،كه به لحاظ وجيدي تنها صفات خبري و صفاتی كه فعصل بصر
آنها داللت میكرد را براي خداوند اثبات میكردند ،در مقامِ فهمِ صفات دو ميضصع
جداگانه گرفتند .بخشی ص بر خالف دسته پیشین -حمل الفاظ را بر معنصاي ظصاهري
صحیح ندانسته ،و طبیعتا راه تأویل را پیش بردند و صفات خبریه را تا آنجا كه لفظ
اقتضاي آن را داشت تأویل نميدند.
و بخشی دیگر ،در مقام تأویل و فهم معانی صفات تيقف كرده ،آن را به خداونصد
تفيیض نميدند .شهرستانی براي تبیین تيقف و تفيیض ميرد نظر این گروه مینيیسد
كه اینان معتقد بيدند معانی الفاظی كه در صفات خبریه آمصده اسصت را نمصیدانصیم و
اساسا تكلیف ما دراین عرصه ،ایمان به صفات خداوند است اما از آن جهت كه براي
خداوند مثل و مانندي در ذات و صفات و افعال نمیپنداریم ،با تفيیضِ علم كیفیصت
آن صفات به پروردگار ،در این ميضيع تيقف میكنیم.
در یك جمعبندي ،گزارش شهرستانی سه رویكرد معنصا شصناختی را بصین سصلف
معرفی نميد .الف :دیدگاهی كه تشبیه را میپصذیرفت (دیصدگاه مشبهه/حشصيیه  ،ب:
رویكرد تأویلگرایان ،ج :رویكردي كه قائل به تفيیض معانی بصيد( .مفيضصه نكتصه
بایسته تيجه آن است كه در گزارش شهرستانی دیدگاه گروه اخیر نسصبت بصه حمصل
صفات بر ظاهر الفاظ ،ساكت است .براین اساس گروه نخست از سلف ،الفاظِ صفات
را بر ظاهر حمل میكردند و گروه دوم ،حمل بر ظاهر را ناروا و تأویل را در دستير
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گروه سيم ،شهرستانی از یك سي اینان را در مقابل گروه

نخست قرار میدهد ،پس علیالقاعده نباید الفاظ را بر معناي ظاهري حمل كننصد ،و
از سيي دیگر اشاره می كند كه اینان در تأویل تيقف كردند .گصيیی هرچنصد ایشصان
حمل بر ظاهر الفاظ را بر نمیتابند اما حمل بر غیر ظاهر(تأویل را هم نمیپذیرنصد.
دسصتيرالعمل ایشصصان در ایصصن مقصصام ،تيقصصف اسصصت و چنصصین دسصصتيرالعملصصی ،ثمصصري
معناشناختی به غیر از ميضعی الادري نصدارد .شهرسصتانی خصيد تصصریح دارد كصه
بزرگان این دیدگاه ،بر این نكته تصریح دارند كه معانی الفاظ صفات ،آن هنگصام كصه
در ميرد خداوند به كار بسته میشيد ،فهمیدنی نیست و ما تنهصا بایصد بصه آن ایمصان
بیاوریم و اساسا به فهم و تفسیر آن هم مكلف نیستیم .با این همه این واقعیت را هصم
نمیتيان پنهان داشت كه الزمه تفيیض معنا ،دریافت معناي ظاهري صصفات اسصت؛
معنایی كه این گروه به كارگیري آن را در ميرد خداوند جائز نمیشمردند .لذا ممكن
است در پندار این گروه از سلف ،معانی ظاهريِ صفاتِ خبري قابل فهم باشد و ایصن
دست صفات براي خداوند لفظا اثبات شيد ،اما آنچه مهم اسصت نصافهم بصيدن ایصن
صفات ،هنگامه كاربستِ آن در ميرد خداوند است و بصه همصین دلیصل ،فهصم معصانی
صفات خبري به خداوند و راسخان در علم تفيیض میشيد.
این جریان ،از آن رو كه حملِ الفاظِ صفات را بر ظاهر ،آنگينه كه حشيیه انجام
میدادند ،ميجب تشبیه و تجسیم مییافت و از طرفی ،تأویل صفات را هم بصه دلیصل
تأكید بر حفظ ظاهر احادیپ برنمیتافت ،با چنین انگارهاي(تيقف و تفيیض معنا راه
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.
شهرستانی در ادامه از مالك بن انصس (م  123ق  ،احمصدبن حنبصل (م 801ق ،
سفیان ثيري (م  111ق و داود بن علی اصفهانی (م  822ق به عنيان پیروان روش
تيقف و تفيیض نام می برد و جمله معروف مالك را در ميرد اسصتياي خداونصد بصر
عرش را به عنيان شاهد گفتارش نقل میكند كه او اصل استياءِ خداوند بر عصرش را
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صحیح دانسته ،ولى از كیفیت آن اظهار بىاطالعى كرد و با عبارت «االستياء معلصيم
والكیفیۀ مجهيلۀ و »...صحبت درباره آن را جایز ندانسته اسصت (.شهرسصتانی ،بیتصا،
ج 22 :1و  21در این معنا« ،االستياء معليمٌ» را باید ناظر به جنبه وجصيدشصناختی
صفات خبري فهمید و «الكیفیۀ مجهيلٌ» را ،باید ناظر به حیثیت معناشناختی صفات
تلقی نميد .این جریان با نفی علم به كیفیت و چگينگی این صفات ،مسصیر شصناخت
معانی صفات پروردگار را همصانسصان كصه كیفیصت ذات او را ناشصناخته مصیداننصد،
ناشناخته وامینهند.
این مفهيم ص كه در گفتار مالك آمده است -اساسیترین پایهاي است كه سصلفیه،
اشاعره و متاخرینِ از مالك ،در مباحپ اسماء و صفات به فراوانی به كار گرفتهاند و
در دعاوي خيیش در این حيزه به آن استناد جستهاند .مقدسی در كنار پاسخ مشهير
مالك از استياء خداوند بر عرش ،اقيال دیگر ائمه سلف در ایصن ميضصيع را چنصین
گزارش كرده است:
«سئل اإلمام الشافعی :فقال :آمنت بال تشبیه ،و صدقت بال تمثیل ،و اتهمت نفسی فصی اإلدراک،
و أمسكت عن الخيض فیه كل اإلمساک .و سئل اإلمام أحمد بن حنبصل عصن اإلسصتياء ،فقصال:
استيي كما أخبر ال كما یخطر للبشر» (مقدسی ،عزالدین بن عبدالسالم ،بیتا ،02-02:به نقصل از
ابن تیمیه لیس سلفیا،

. 11

نیم نگاهی به گفتار و اقيال بسیاري دیگر از علماي سلف ،نشان میدهد كه ایصن
جماعت از خيض در آیات و احادیپ صفات اجتناب میكردند .براي نمينه ولید بن
مسلم نقل می كند از سفیان ثيري ،اوزاعی ،مالك بن انس و لیصپ بصن سصعد دربصاره
احادیپ صفات جيیا شدم .گفتند :آنها را همانگينه كه وارد شده است میخيانیم و
از آنها میگذریم (.خالل ،823 :1081 ،ح910؛ دارقطنی ،بیتا ،23 :ح12
همین معنا را ابن عبدالبر در كتابش ،از مالك ،اوزاعی ،سفیان بن سعید ،سفیان بن
عیینه و محمد بن راشد نقل كرده كه درباره احادیپ صفات گفتهاند« :أمصرّوهصا كمصا
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 31بدین معنا كه چنین صفاتی را همانگينه كه

وارد شده است به حال خيد وانهید ،كنایه از این كه به تاویل آن نپردازید.
وكیع بن جراح نیز درباره چنین روایاتی گفتصه اسصت آنهصا را مصیپصذیریم و در
چگينگی آنها بحپ نمیكنیم (.خالل،812 :1081 ،ح032
ابيعبید قاسم بن سالم هم معتقد بيده چنین احادیثی از ناحیه سند صحیح هستند
و هرگاه گفته شيد خداوند چگينه قصدم خصيد را در جهصنم مصینهصد و یصا چگينصه
میخندد؟ میگيییم این مطالب را نباید تفسیر كرد و از هیچ یك از صحابه و تابعین
هم نشنیدهایم كه آنها را تفسیر كرده باشند( .دارقطنی ،بیتا ،29-28:ح22
اقيال پیشین در كنار گزارش شهرستانی نشان میدهد هرچند سصلف ،بصه لحصاظ
وجيدشناختی چنین صفاتی را براي خداوند ثابت میدانستند ،امصا بیشصتر اینصان در
حيزه معناشناختی صفات ،مسیر تيقف و تفيیض را پیشگرفتند .گيیی قاطبصه ایصن
جریان نسبت به معناي این صفات هیچ دریافتی را در حيزه معنا برنمیتافتنصد و در
نتیجه ميضعی الادري براي خيیش رقم میزنند.
تذكر چندباره این نكته مفید است كه عدمِ انكارِ معنايِ ظاهريِ صصفات از سصيي
قائالن به تيقف و تفيیضِ معنا ،به معناي مجيزِ اثباتِ حملِ الفاظِ صفات بصر ظصاهر
نیست ،زیرا ممكن است جریانی همچين این دسته از اهل حدیپ ،اساسصا در همصین
نقطه تيقف كنند .به نظر میرسد عدم تيجه به همین نكته باعصپ شصده در برخصی از
گزارشهاي تاریخی ،از آن رو كه تمام سه گروه گزارش شده كه بصه عنصيان سصلف
شناسانده شدهاند ،اعتقادات و یا برخی رفتار روشی آنان با یكدیگر خلط شده باشد
و مفيضه و اهل تيقف را جریانی معرفی كرده باشند كه هر چند حمل بر ظاهر الفاظ
صفات را میپذیرند اما علم به كیفیت آن را نفی میكنند .این ،در واقع تركیبصی از دو
رویكرد اول و سيمی است كه شهرستانی از آن گزارش كرده است .در ادامه خياهیم
دید ابنتیمیه،آگاهانه اهل حدیپ را این چنین معرفی میكند.
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در مجميع پندار قائالن به نظریه تفيیض معنا را این چنین میتيان ارائه نميد كصه
اینان صفات خبري را براي خداوند ثابت میدانند ،اما علم بصه كیفیصت ایصن صصفات
دستنایافتنی تلقی شده و به همین دلیل تأویل و شناساندن معنا و كیفیت این صفات،
ناروا خيانده می شيد .در این رویكرد ،صفات ،كیفیصت دارنصد امصا كیفیصت آن بصراي
انسانها فهمیدنی نیست.
كیفیت مطرح شده در این ایده ،به معناي مشابهت و مماثلت و یا معنایی در مقابل
كمیت و یا حتی به معناي كنه ذات نیست بلكه در معناي به دست دادن ویژگیهصا و
خصيصیات صفات است؛ همان كه در تأویل معناي یك صفت انجام میدهصیم .ایصن
رفتار معناشناسانه ،در برخی منابع اهل حدیپ بصا واژه «بالكیصف» شناسصانده شصده
است .به عنيان نمينه ،سه ميرد از این ایده را مرور می كنیم:
 .1وقال أبيعبداهلل  :قيل اهلل تعصالى( :هصل ینظصرون إال أن یصأتیهم اهلل فصی ظلصل مصن الغمصام
والمالئكۀ ( ،وجاء ربك والملك صفا صفا  ،فمن قصال :إن اهلل ال یصرى ،فقصد كفصر .قصال
أبيعبداهلل :ونحن نؤمن باألحادیپ فی هذا ونقرها ،ونمرها كما جاءت بال كیف ،وال معنى
إال على ما وصف به نفسه تعالى(.ابن بطۀ ،1330 ،ج ،31 :1ح8029
 .8وأخبرنی أبيصالح ،قال :حدثنی أبي الحسن علی بن عیسى بن اليلید قال :حصدثنا أبصيعلی
حنبل بن إسحاق قال :قلت ألبیعبد اهلل :ینزل اهلل تعالى إلى سصماء الصدنیا؟ قصال« :نعصم»
قلت :نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال :فقال لی« :اسكت عن هذا» وغضب غضبا شدیدا ،وقال:
«ما لك ولهذا؟ أمض الحدیپ كما روي بالكیف»(.همان ،ج ،31: 1ح8229
 .9وقال اليلید بن مسلم سألت األوزاعی وسفیان بن عیینۀ ومالكا عن األحادیپ فی الصفات
والرؤیۀ فقال أقروها كمصا جصاءت بالكیف(.ترمصذي :1081 ،ج،1

191؛ ابصن ماجصه،

 :1920ج21 :1

پس بالكیف در لسان سلف ،رویكردي معناشناسانه در مباحپ صصفات را نشصان
می دهد كه معتقد است در تعیین معانی صفات خداوند ،مسیر تيقف را بایصد پیمصيد و
علم آن را به خداوند وانهاد.
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اشاعره و صفات خبري
همانطير كه پیشتر هم اشاره شد در گزارش شهرستانی ،اشاعره نیز در زمره صفاتیه
جاي میگرفتند( .شهرستانی ،بیتا ،ج 22 :1و  . 21اشعري نیز خيد بصر ایصن اعتقصاد
وجيدشناختی در حيزه صفات تصریح میكند و صصفات خداونصد را متمصایز از ذات
میداند كه واقعیتی مستقل دارند(اشعري 832 :1319 ،و811
در حيزه معناشناختی صفات ،اشعري دركلیتِ مباحصپِ معرفتصی صصفات ،گيشصه
چشمی به فهم عقالنی صفات دارد چرا كه اساسا روششناسصی او بصا اهصل حصدیپ
تفاوت دارد؛ با این حال درخصي

صفات خبریه خداوند ،همچين سلف ،تاویل این

صفات را نپذیرفته و همچين گروه مفيضه ،با كاربرد واژه بالكیف ،تالش مصیكنصد از

اتهام تشبیه دوري جيید( 1.شهرستانی ،بیتا110:

آما آیا كاربست ایده بالكیف از سيي اشعري تا چه اندازه با نظر مفيضه اهل حصدیپ
هماهنگ است؟ اشعري تصریح میكند كه بصه قصرآن و سصنت پیصامبر متمسصك اسصت و
منقيالت صحابه و تابعین صحابه و ائمه حدیپ ص بيیژه احمد بصن حنبصل را مصیپصذیرد.
(اشعري 90 :1010 ،از آن سي ،پروژه اشعري در جهت نظریههاي اهل حدیپ و معقصيل
جليه دادن آن بيده است .بر همین اسصاس وي تصالش مصیكنصد ایصده اهصل حصدیپ در
خصي

مباحپ معناشناختی صفات را به نحيي تقریر كند كه هم معقصيل جلصيه كنصد و

هم از مشكالت آن رنج نبرد .این رفتار اما نه به نام و نشان اشعري بلكه به عنيان نظریصه
واقعی اهل حدیپ در آثار اشعري بروز كرده است(.اشعري 832: 1319،و811
اشعري براي نیل به این هدف ،همدالنه با اهلحدیپ بین صفات آفریدگار و آفریده
تفاوت مینهاد .او با این وصف ،نه تنها صفاتی چين علم و قدرت و حیصات را بسصان
آدمیان براي خداوند ثابت میكرد ،بلكه براي او چشم و دسصت و صصيرت را هصم روا
میداشت( .همان 832:و 811وي همانند مفيضه اهلحدیپ تشصبیه برخاسصته از ایصن
نظریه را با طرح بالكیف بدون ميضيع میدید ،اما نه آنگينه مفيضه سلف ،تيقصف در
فهم معنا میكردند ،بلكه به جاي بدعت شصمردن تفسصیر و عصدمِ فهصمِ معصانی صصفات،
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هرگينه كیفیتِ خا

را از صفات الهی نفی مینمصيد .اشصعري تفصاوت بصین خصالق و

مخليق را در این نكته میدانست كه صفات آفریدهها كیفیت دارد اما صصفات الهصی از
اساس فاقد كیفیت است .دراین معنا او همانند مفيضه قائصل نبصيد كصه «صصفات الهصی
كیفیت و چگينگی دارند اما ما علم به كیفیت آن نصداریم» بلكصه بصه لحصاظ وجصيدي،
اساس كیفیت داشتن صفات را براي خداوند نفی میكرد تا بحپ از ریشه با تشبیه گره
نخيرد .در این معنا ،بالكیف در نگاه اشعري سامانهاي وجيدشناختی داشت و حال آن
بالكیف در پندار سلف ،خاستگاهی معناشناختی براي خيیش رقم زده بيد.
این نگاه اشعري به ایده بالكیف ،در جاي جاي اإلبانۀ نميد دارد .با این همه باید
تيجه داشت كه اشعري چنین تفاوتی را برنمیتابد چراكه خيد را مقرر و پیرو سصلف
در این ایده میداند و همانطير كه گفتیم معتقد است كه سصلف هصم چصي او اندیشصه
میكردهاند .اشعري در اإلبانۀ در قالب سی و دو اصل باورهصاي خصيیش را مطصرح
می كند كه نزدیك یك سيم آن مربير به صصفات خداونصد و بصيیژه صصفات خبصري
اوست .نمينههاي از این باورها چنین است:
و أن هلل سبحانه وجها بالكیف ....و أن له سبحانه یدین بالكیصف ....و أن لصه سصبحانه عینصین
بالكیف( ...همي1010،91 ،
و ندین أن اهلل عزوجلّ( یقلب القليب بین إصبعین من أصابعه ،و ان سبحانه یضصع السصميات
علی إصبع ،و األرضین علی إصبع كما جاءت به الروایۀ عن رسيل اهلل (
(همان:

من غیر تكییف

92

و أن اهلل یقرب من عباده ،كیفا بالكیف( ... ،همان:

02

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

32

قال اهلل تبارک وتعالى( :كل شیء هالك إال وجهه (القص

 ، 22 ،وقال تعالى( :ویبقى وجصه

ربك ذو الجالل واإلكرام (الرحمن ، 82 ،فأخبر أن له سصبحانه وجهصا ال یفنصى ،وال یلحقصه
الهالک .وقال تعالى( :تجرى بأعیننا (القمر ، 10،وقال تعالى( :واصنع الفلك بأعیننا ووحینصا
(هيد 92،أخبر تعالى أن له وجها وعینا وال تكیَف وال تحد( .همان32 :

ایده «بالكیف» در كشاكش دو خيانش وجيدي و مفهيمی

21

سئلنا أتقيلين إن هلل یدین؟ قیل :نقيل ذلك بال كیف ...فثبتت الید بال كیف( .همان33 :و122

ميارد فيق به نیكيیی نشان میدهد كه منظير اشصعري از «بالكیصف» ،نفصی علصم بصه
چگينگی كیفیت نیست بلكه وي در مقام نفی وجيدِ كیفیت اسصت تصا بصدین وسصیله
خداوند را از هرگينه جسمانیتی منزه دانسته باشد.
تذكر این نكته نیز بدون فایده نیست كه جمله معروف مالك در ميرد استياء خداونصد
بر عرش ،البته به گينهاي دیگر هم نقل شده است؛ قرائتی كه بصا تفسصیر اشصعري از ایصده
بالكیف ،بیشتر سازگار است .در این نقل ،كه منابع متعددي از آن یاد كصردهانصد ،8كیفیصتِ

استياء خداوند غیر معقيل دانسته شده است .گيیی كیفیت داشتنِ صفات بصراي خداونصد،
غیر معقيل است .قرطبی در تفسیرش جمله معروف مالك چنین نقل كرده است:
االستياء غیر مجهيل و الكیف غیر معقيل و االیمان به واجب و السيال عنه بدعصه (قرطبصی،
بیتا ،ج820 :1

غیر معقيل دانسته شدن كیفیت براي خداوند نه تنها در گفتار مالصك ،كصه در برخصی

دیگر از نقلهاي سلف منتقل شده است 9جالب آن است كه ابيحامد غزالی در الجاء
العيام عن علم الكالم ،همین نكته را ميرد تيجه قرار داده و ابراز میكند اسصتياء بصه
معنایی كه با كیفیت همراه باشد ،در ميرد خداوند نامعقيل است لذا باید اصل كیفیصت
داشتن صفات را با قید بالكیف طرد نميد( .غزالی ،بیتا11 :
رفتار اشعري در ميجه جليه دادن اهل حدیپ و اعتقادات احمصد بصن حنبصل در
ميرد صفات خبري ،با چه مشكالتی مياجه بيده و هست مقصيد این نيشصته نیسصت
اما ميفق نیافتن این ایده باعپ شد تا علماي پس از اشعري راه متعصادلتصري را در
تفسیر آیات ميهم تشبیه بپیمایند و امكان تدبر و اندیشه و تفكصر را در ایصن دسصت
آیات مطرح كنند .براي نمينه غزالی ،مكانمندي ،استقرار ،جهصتداشصتن و انتقصال و
حلصصيل را از ذات خداونصصد تنزیصصه كصصرده و آن هصصا بصصر خصصالف ظصصاهر حمصصل نمصصيده
است(غزالی ،8220 ،ج 101 :1فخررازي نیز با رد ایرادات بغدادي ص كه در تفسصیر
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لباب التأویل بر تفسیر ید به قدرت و نعمت گرفته بصيد  -یصد را در آیصه «بصل یصداه
مبسيطتان» به معناي قدرت و نعمصت قلمصداد مصیكنصد(.فخر ،1082 ،ج932: 18و
 932این اختالف و شاید رويگردانی از ایده اشعري را میتيان در تفاسیر اشصاعره
همچين تفسیر مراغی ،ابن كثیر ،بیان المعانی ،جاللین ،انيار التنزیل و  ...ذیصل آیصات
صفات خبري خداوند به وفير یافت.

سلفيه و صفات خبري
نیم نگاهی به آثار ابن تیمیصه(م282.ق  ،بصه عنصيان مهمتصرین نظریصهپصرداز جریصان
سلفیگري ،و دیگر هياداران فكري او به خيبی نشان مصیدهصد كصه سصلفیه ،هماننصد
اهلحدیپ و اشاعره در حيزه وجيدشناسی صفات و بصيیژه صصفات خبریصه ،آن را
براي خداوند ثابت میدانند و منكر اوصاف خبري نیستند .اینان ایمان به صفاتی كصه
خداوند خيد را به آن وصف نميده را از ليازم ایمان به خدا مصیداننصد (ابصن تیمیصه،
 :1011ج111 :9
سلفگرایان به دلیل دیدگاه معناشناسانه خيیشص عدم تأویل و بسنده كصردن بصه
معناي ظاهري صفات -هیچگينه تفكري در حصيزه معرفصتشناسصی صصفات را بصر
نمیتابد(حلمی 29 :1019 ،و 20و از آن رو كه فهمِ سلفِ صالح از قرآن و سنت را
در وزان قرآن و سنت تلقی میدانند ،با جمله امثال مالك در ميرد استياي خداونصد
بر عرش و مضامین شبیه آن ،رفتاري همچين متن مقدس دارند .این رفتار در جصاي
جاي آثار سلفگرایان ص بيیژه آثار ابن تیمیه -جليهگر است( .ابن تیمیه ،بیتا 822 :؛

همي ،1011 ،ج  93 ،08 – 01 :2ابن تیمیصه خصيد را پیصرو تمصام عیصار سصلف در
اعتقادات میداند و براي نشان دادن كيچكترین انحرافی از ایدههصاي سصلف ،مبصارز
میطلبد(ابن تیمیه ،1011 ،ج901 :0
نكتهاي كه تيجه به آن بایسته است آن كصه سصلفگرایصان بصه گفتصار كسصانی در
مباحپ صفات پیاپی استناد میكنند كه در گزارش شهرستانی در زمره جریان معتقصد
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به تيقف و تفيیض(مفيضه اهلحدیپ قرار میگرفتند .همانطير هصم كصه گذشصت،
ویژگی بارز این جریان ،تأویل ناپذیري صفات شناسانده شصد .ایصن گصروه از سصلف
نسبت به فهمِ معانی آیات ميضعی الادري داشتند و معناي آن را به خداوند تفصيیض
میكردند .این جریان با كاربستِ واژه بالكیف ،ميضعِ الادري و عدم علم بصه معصانی
صفات را مطمح نظر قرار میداد .مفيضۀ اهل حدیپ ،منكرِ اصلِ كیفیت و چگصينگی
داشتنِ صفات نبيدند بلكه مسیرِ علمِ مخليقات به این كیفیت را مسدود میپنداشتند.
سلفگرایان ،بر خالف رویكرد جریان مفيضه اهلحصدیپ و همگصام بصا جریصان
حشيیه اهلحدیپ ،صفات را بر معناي ظصاهري حمصل مصیكننصد؛ اگرچصه معتقدنصد
بزرگان سلف هم ،چنین باورمند بيدند .ابن تیمیه در این حيزه دالئل زیصادي اقامصه
میكند تا نشان دهد سلف تنها اثبات لفظ صفات نمیكردند بلكصه معنصاي آن را هصم
میفهمیدند .او كه متيجه است سلف از ایده بالكیف براي نشان دادن ميضع تيقصف و
الادري بيدن خيیش بهره میگرفتهاند ،در این نقطه تالش میكند با استفاده از همین
ایده ،نشان دهد كه سلف ،چين معنا را درمییافتند از بالكیف سخن میرانند و اساسا
طرح ایده بالكیف در غیر این صيرت بیمعناست( .ابن تیمیۀ83 :1329 ،و 92
حكمِ سلفیان بر حمل صفات بر معانی حقیقی ،از زاویه دیگري هم مصيرد تيجصه
ایشان بيده است .در پندار این جماعت ،قرآن ،بسان كتاب هدایتگر ،متضصمن چنصین
صفاتی است و هدایت ،در گرو فهم آیات الهی است .از سيي دیگر اصصل در كصالم،
حمل بر معناي ظاهري است ،لذا مقصيد از صفاتی كه در كالم خداوند منعكس شده
است همان معناي ظاهري و حقیقی آن ها خياهد بيد .این گروه از چنصین سصامانهاي
نتیجه گرفتند كه تأویل ،به معناي حمل بر خالف ظصاهر ،مسصتلزم انكصار صصفات و
بعبارت دیگر تعطیل فهم است و از آن رو كه تعطیصل بصا روح هصدایتگري قصرآن در
تعارض است ،پس باطل است .تيجه داریم كه این نتیجه در مقابل با رویكرد مفيضه
اهل حدیپ بيد كه قائل به تيقف و عمال تعطیل عقل از دریافت معانی صفات بيدند.
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اما حمل صفات بر معناي ظاهري ،گرداب تشبیهی كه پیش روي حشيیه بصيد را
براي سلفگرایان هم تداعی میكرد؛ چراكه با چنین حملصی ،بصین صصفات خصالق و
مخليق تفاوتی به لحاظ معنا باقی نمیماند .جریان سلفیه براي حل این مشكل ،اصل
قضیه(حمل صفات بر معناي ظاهري را تغییصر نصداد ،بلكصه اصصطالحِ «بالكیصف» را
استخدام نميد تا با بالكیف دانستن صفات پروردگار ،بین صصفات خصالق و مخلصيق
تمایز نهاده باشند و از این سامانه از دام تشبیه رها شده باشند .او خيد به این نكتصه
تصریح میكند كه در روایات منقيله« ،أمروها كما جاءت» به مثابه ردي بصر جریصان
معطله است و «بالكیف» به مثابه طردي بر جریصان ممثلصه(همان82 :؛ همصي:1011 ،
ج . 93 :2اما دیگر بار به این نكته هم تيجه میكنیم كصه بصه كصار گصرفتن اصصطالح
بالكیف ،نه در میان حشيیه ،كه بین مفيضه اهل حدیپ جریان داشت.
ابن تیمیه ،بالكیف دانستن صفات را ایدهاي برخاسته از آیصات قصرآن مصیدانصد و
باورمندي سلف به این انگاره را از همین زاویه تيجیه مصیكنصد( .همصي 1011،ج :0
 12او در تبیین این گفتار میگيید اگر پرسش از كیفیتِ صفاتِ پروردگار ،در میصان
ائمه سلف بدعت شمرده شده است ،اساسا بدین دلیل بيده كه پاسخ به كیفیتِ صفات،
مستلزم تأویلی است كه جز خداوند را ،به آن راهی نیست (همي ،بیتصا 09 ،822 :و
چين علم به كیفیت ،مستلزم علم به ذات میباشد و از آن سي ،علم به ذات هم ممتنع
است ،پس علم به صفات هم ممتنع خياهد بيد( .همي 1011،ج  01 :9و  08سصلفیه
معتقدند بر پایه دیدگاههاي سلف ،قاعده عقلی و دینی درباره صفات خداوند همانند
قياعدي است كه درباره ذات خداوند به كار میرود ،یعنی همان سان كه ذات خداوند
را اثبات و كیفیت آن را وامینهیم ،درباره صفات نیز اصل صفات را ثابت كرده ولصی
كیفیت و چگينگی آن را نمیدانیم .در كاركرد این قاعده نیز میان صصفات خبصري و
دیگر صفات پروردگار تفاوتی نیست .بر همین اساس ابن تیمیه نسصبت بصه تمصامی
صفات پروردگار چنین اندیشه میكند كه معناي آن معليم است اما كیفیت آن مجهيل
میباشد (همان ،ج  80 :9و  00در اعتقاد او همانسان كه صفات عقلی را در معناي
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حقیقی بر خداوند حمل میكنیم ،صفات خبري را هم در معناي حقیقصی بصر خداونصد
اطالق میكنیم.
او كه كامال بر تشبیه نهفته در این اعتقاد آگاه است ابراز میكند مفاهیمِ صفاتی كه
براي خالق و مخليق به كار بسته میشيد مشترک لفظصی هسصتند .او بصا ایصن ترفنصد
تالش میكند به تشبیه بین خالق و مخليق مصتهم نشصيد .درایصن معنصا كصاركرد قیصد
بالكیف ،راهكاري براي دوري جستن از تشبیه و تمثیل خداوند به مخليقات اسصت؛
(همان ،ج  893 :2و حال آن كه مفيضه اهلحدیپ ،بالكیف را قیصدي بصراي نشصان
دادن ميضع الادري خيیش میدانستند .تفاوت كاربست بالكیف در این دو گروه ،در
این ناحیه است كه سلفِ معتقد به بالكیف ،چين معتقد بيدند خداوند مثل و ماننصدي
ندارد ،در حمل صفات بر ظاهر تيقف میكرد و معنا را بر خداوند تفيیض مصیكصرد،
اما سلف گریان از آن جهت كه در حمل صفات بر ظاهر تصيقفی ندارنصد و آن را بصر
معناي ظاهري حمل میكنند ،تالش میكنند تا با بالكیف دانستن صفات خداونصد ،از
تشبیه نهفته در حمل بر ظاهر دوري جيیند.
اما چرا سلفگرایان به حملِ ظاهرِ صفات بر معناي لفظی معتقد شدند و تيقف و
تفيیض در معنا را كه ميرد نظر بزرگان سلف بيد كنار نهادند؟ و مهمتصر از آن ،اگصر
ابن تیمیه در بالكیف دانستن صفات ،مبناي مشتركی با مفيضه ندارد و آن را ناظر به
مفاهیم صفات نمیداند ،آیا همانند اشعري بر این پندار است كصه صصفات پروردگصار
بدون كیف هستند و یا قرائت سيمی ارائه میكند؟
در پاسخ به نخستین پرسش میتيان گفت كه سلفیان به ویژه بر این نكتصه تأكیصد
دارند كه تبعیت از فهم سلف بر همگان الزم و بایسته است؛ چراكصه آنصان بصه عصصر
رسالت نزدیكتر بيدند ،پس فهم آنان از آیات دقیقتر و قابل اعتمادتر است (حلمی،
 18: 1019اما از آن سي دیدیم كه مفيضه اهصل حصدیپ ،اساسصا فهمصی از صصفات
پروردگار ارائه نمیكردند ص تا آن را دقیقتر و قابل اعتمادتر بپنصداریم -بلكصه فهصمِ
معنايِ صفات را به خداوند تفيیض مینميدند .این گفتار با مبنصاي سصلفگرایصان در
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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
پر تكرار میتيان یافت .براي نمينه ابن تیمیه تصریح میكند:
چگينه میتيان پنداشت كه اصحاب رسيل اهلل (

این نصي

روشن را در كتاب و سنت

نفهمیده باشند ،اما ایرانیان ،یينانیان ،یهيدیان ،نصاري و فیلسيفان عقیده صحیح را دریابند و
براي امت اسالمی بیان كنند؟ (ابن تیمیه ،1329 ،ج 099 : 1

یا مینيیسد:
از سيي دیگر اگر صحابه این نصي

را درنیافته باشند پس باید چنین پنداشصت كصه قصرآن

قابل فهم نیست و خداوند مردم را بدون كتاب و هدایت و ارشاد رها كرده است؛ معنی چنین
سخنی این است كه مردم معرفت خدا و صفات او را در قرآن و حدیپ نجيیند و از سلف و
نیاكان صالح خيد نپرسند ،بلكه به عقل خيد رجيع كنند( .همان082 :

مبناي روششناسانه سلفگرایان چنین اجازهاي نخياهد داد كه فهم -بيیژه فهم سلف
ص تعطیل شده و به خداوند و راسخان در علم تفيیض شيد ،لذا ایشان هماننصد گصروه
دیگر اهل حدیپ(حشيیه معناي ظاهري براي صفات ثابت میكنند.
تيجه به این نكته مفید است كه ابصن تیمیصه در مباحصپ صصفات ،از تفصيیض دم
نمیزند و تنها از بالكیف دانستن صفات سخن میراند .پيشصاندن تيقصف و تفصيیضِ
معناي صفات به خدا تا آنجا در جریان سلفیگري پصیش مصیرود كصه صصالح بصن

فيزان ،شاگرد معروف عبدالعزیز بن باز ،در كتابش اإلرشاد الصی صصحیح اإلعتقصاد و
الرد علی اهل الشرک و اإللحاد تصریح میكند میان اهل سنت ،اسصماء و صصفات از
متشابهات نیست كه معناي آن به خداوند تفيیض شيد ،چرا كه خداونصد منصزه از آن
است كه انسانها را به امري چين تدبر در آیات قرآن تكلیف نماید كه فهم آن میسر
نباشد(.ابن فيزان 122: 1012،او میگيید تأویل و یصا تفصيیض معصانی صصفات بصه
خداوند ،عملی بر خالف قرآن و سنت اسصت چصرا كصه در قصرآن ،اسصماء و صصفات
خداوند اثبات شده است؛ صفاتی كه انسصان معصانی آن را مصیدانصد( .همصان 128:و
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اینگينه ،بزرگان سلفی كه معتقد به تيقف و تفيیض معصانی بيدنصد در كنصار جریصان
تأویلگرا( معتزله و فیلسيفان جاي میگیرند.
تفيیض ،دستيرالعملی روشی بيد كه سلف ،پس از تيقف در بیان مفاهیم ،صصادر
میكرد .با این همه ،اگرچه سلفگرایان به خاميشی از ميضع معناشناسانه تيقصف در
بیان مفاهیم گذشتند ،اما به هر حال مياضع روششناختی ایشان اجصازه نمصیداد تصا
دستير العمل تفيیض را هم نادیده بگیرند .شاید به همین دلیل است كه در آثصار ابصن
تیمی ه ،از آن رو كه اعتقادي بصه تيقصف نیسصت ،خبصر چنصدانی از دسصتيرالعمصل آن
(تفيیض هم نیست؛ با این همه ابن فيزان در مقام پاسخ سيال دوم ،واژه تفصيیض را
نادیده نگرفته و با بیان اقيالی از ائمه سلف ،مدعی میشيد كه اگرچه مفصادِ سصخنانِ
سلف حملِ بر ظاهرِ معنايِ صفات است اما ایشان ،چگينگی و كیفیت صصفات را بصه
خداوند تفيیض میكنند و نه علم به معانی آن صفات را .به اعتقاد او مصراد سصلف از
بالكیف دانستن صفات ،تفيیض كیفیصت اسصت نصه تفصيیض علصم آن بصه پروردگصار.
(همان129:تا 112
اما آیا این ادعا تا چه اندازه درست است؟ آیا امثصال ابصن تیمیصه و ابصن قصیم و
بسیاري دیگر از سلفگرایان همچين اشصعري معتقصدنصد صصفات پروردگصار بصدون
كیفیتاند و عمال طرح او را بر خيانش مفيضه اهل حدیپ ترجیح دادهاند؟ و یا طرح
سيمی ارائه میكنند؟
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
بر خالف سلفگرایان ،تعهدي نسبت به متن ندارد و بر همین پایه هم تالش نمیكنصد
تا تفيیض معنا را ميجه جليه دهد .او تكلیف خيیش را معقصيل جلصيه دادن اعتقصاد
سلف میداند و دراین مسیر ،هرگينه خيانشی را براي خيد مجاز میشمارد .بنابراین
به راحتی به جاي تفيیض معنا ،بیكیفیت بيدن صفات را مطرح و به سلف منسصيب
میكند .اشعري ص بر خالف مفيضه اهصل حصدیپ ص بصه راحتصی حمصل بصر ظصاهر را
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میپذیرد و براي دوري از تشبیه ،كیفیت نداشتن صفات خدا را به عنيان وجه ممیصزه
خالق و مخليقاتی كه صفاتشان كیفیت دارد ،معرفی میكند.
اما برخالف اشعري ،سلفگرایانی چين ابن تیمیه تالش میكنند جصداي از تبیصین
گفتار سلف ،پاي خيیش را از متن و گفتار سلف هم بیرون منهند .طبیعی است ایصن
پایبندي ،امثال ابنتیمیه را با مشكالتی بیشتر مياجه كند .او كه به لحاظ روششناسی
نمیتياند بپذیرد سلف دركی از اوصاف الهی نداشتهاند ،از سكيت مفيضۀ اهل حدیپ
در این مقام استفاده و ابراز میكند كه سلف ،حمل بر ظاهر معنصاي صصفات را قبصيل
داشتهاند تا درک سلف را به عنيان بهترین درک از دست ندهد .او كه بصه خصيبی بصر
تشبیه نهفته در این ایده آگاه است ،دیگر بار واژه بالكیف را از گفتار سلف به ودیعصه
میگیرد تا از تشبیه مذكير فرار كرده باشد.
قبال دیدیم كه قید بالكیف در نگاه بزرگان سلفی ،قیدي به وضيح معناشناسانه بيد
كه تنها علم به كیفیت را نفی می كرد و نشانه ميضع تيقف و تفيیض معنا بصيد .ابصن
تیمیه به این نكته آگاه است و همانند اشعري منكر بیكیفیت بصيدن صصفات نیسصت،
بلكه همچين سلف براي صفاتِ خداوند ،كیفیت قائل است ،اما آنان علم به صفات را
با بالكیف دانستن ،به خداوند واگذار میكردند ولی ابن تیمیه اصل كیفیت را مجهيل و
آن را به خداوند واگذار میكند.
در این صيرت باید پرسید تفيیض كیفیت به چه معناست؟ همانطير كه پیداست،
این ایده (تفيیض كیفیت معناي روشنی ندارد و از ابهام رنج میبرد؛ چراكه یصا بایصد
هم چين اشعري از اساس ،صفات را بدون كیفیت دانسصت و یصا اگصر بصراي صصفات
كیفیتی قائل شدیم ،تنها چیزي كه میتيان به خداوند واگذار نميد ،علم به آن كیفیصت
است نه اصل وجيد آن ،چرا كه واگذاري اصل كیفیت غیر قابل تصير و بیمعناست.
به نظر میرسد این ابهام از آن جهت اسصت كصه ابصن تیمیصه نتيانسصته دو مبنصاي
پیش گفته خيد را در این ميضيع جمع كند .از همین رو در برخی مصيارد هصمچصين
جریان مفيضه ،علم به كیفیت را طرد می كند و در برخی مصيارد اصصل كیفیصت را؛ و
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شاید به همین دلیل باشد كه قرائتهاي دوگانهاي از ایده ابن تیمیه میتيان خياند .با
این همه در یك نگاه جانبدارانه از ابنتیمیه و دیگر سلفگرایان ،حتی اگصر بتصيان
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
خداوند تفيیض شده است ،اما آنچه بی جياب باقی میماند ،جایگاه تيقفی است كه
سلف بدان معتقد بيدند و البته در اندیشه ابن تیمیه نشانی از آن نیست .در ایصن معنصا
حتی اگر بتيان نشان داد كه سلفگرایان در انجام با مفيضه اهل حدیپ به یك نقطه
(تفيیض معانی صفات به پروردگار میرسند اما همین گروه ،رویه دیگر دستيرالعمل
تفيیض را كه همان تيقف در معنا بيد را نادیده میگیرند.
با این همه براي نشان دادن دیدگاه سلفگرایان و بيیژه ابن تیمیه ،گيشههصایی از
گفتار سلفگرایان را مرور میكنیم.
ابن تیمیه از محمدبن احمد اصفهانی نقل میكند در رسالهاي كه نسبت به صصحت
محتياي آن تمامی اهل حدیپ و اثر و اهل معرفت تصيف اذعان دارند ،آمده است:
ان اهلل استيي علی عرشه بالكیف و التشبیه و التأویل و االستياء معقيل و الكیف فیه مجهيل
و( ...ابن تیمیه ،1029 ،ج112 :1

ابن قدامه مقدسصی (م  182ق  ،از سصلفگرایصان مشصهير ،دربصاره صصفات خداونصد
مینيیسد:
باید به آن چه درباره صفات خداوند در قرآن كریم و یا در احادیپ نبيي صحیح وارد شصده
است ایمان داشت و از هر گينه تشبیه و تأویل و تمثیل دوري جسصت و هرگصاه در فهصم آن
صفات دچار مشكل شيیم باید الفاظ آنها را اثبات كرد و متعرض معانی آنها نشد و علصم آن
را به گيینداش واگذار نميد (.مقدسی91: 1012 ،

ابن رجب حنبلی(م 223ق نیز از هياداران سلفیگري درهمین باره نيشته است:
روش صحیح در صفات پروردگار ،همانا روش سلف است؛ بدین معنا كه آیصات و احادیصپ
صفات را همانسان كه وارد شده است قبيل كنیم و از تفسصیر آن بپرهیصزیم و بصه تكییصف و
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تشبیه دچار نگردیم چرا كه در بین اقيال علماي سلف بر هیچ مطلبی كه مخصالف روش مصا
باشد نقل نشده است و در آثار ایشان مطالبی از قبیل آنچه متكلمان (تأویل گرایان گفتهانصد
یافت نمیشيد( .عبدالمنعم سلیم09 :1010 ،

او بسیاري از روایاتی را كه پیشتر ذكر شد به صيرتهصاي مختلصف در آثصار خصيیش
مطرح میكند .مثال روایت معروف «نمروها كما جائت» را نقل میكند و اشاره میكند:
«أمروها كما جاءت بال كیف» فإنما نفيا علم الكیفیۀ ولم ینفيا حقیقۀ الصفۀ(.ابن تیمیۀ:1329،
82

ابن قیم(م 221ق در ميرد تبیین ایده بالكیف مینيیسد:
ومراد السلف بقيلهم بالكیف ،هي نفی التأویل ،فإنه التكییف الذي یزعمه أهل التأویل ،فصإنهم
هم الذین یثبتين كیفیۀ تخالف الحقیقۀ ،فیقعين فی ثالثۀ محاذیر :نفی الحقیقۀ وإثبات التكییف
بالتأویل وتعطیل الرب تعالى عن صفته التی أثبتها لنفسه .وأما أهل اإلثبات ،فلیس أحد منهم
یكیف ما أثب ته اهلل تعالى لنفسه ویقيل كیفیۀ كذا وكذا حتى یكين قيل السلف بالكیف ردا علیه
وإنما ردوا على أهل التأویل الذي یتضمن التحریف والتعطیل تحریف اللفظ وتعطیل معناه (ابن
قیم ،1322 ،ج133: 8

یا در ميضعی دیگر مینيیسد:
قيله :واإلیاس من إدراک كنهها وابتغاء تأویلها ،یعنی أن العقل قد یئس من تعرف كنه الصصفۀ
وكیفیتها فإنه ال یعلم كیف اهلل إال اهلل وهذا معنى قيل السلف بالكیف أي بالكیف یعقله البشصر،
فإن من ال تعلم حقیقۀ ذاته و ماهیته كیف تعرف نعيته وصفاته وال یقدح ذلك فی اإلیمان بها
ومعرفۀ معانیها فالكیفیۀ وراء ذلك كما أنا نعرف معانی ما أخبر اهلل به من حقائق ما فی الیصيم
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
والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمۀ كلها والكبریاء كلها (همي،1021 ،ج992 :9

نتیجه این كه ابن تیمیهاي كه اصرار دارد فهم سلف واالترین فهم است ،نمیتياند همانند
ایشان به تيقف و دستيرالعملش ،تفيیض معنا ،معتقد باشد .لذا براي همدلی با سصلف و
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نفی تشبیه ،تفيیض كیفیت را میپذیرد .در این صصيرت قرائصت ایصن جریصان از پنصدار
سلف ،آمیختهاي از باورهاي حشيیه ،مفيضه اهل حدیپ و اشصاعره اسصت .بصه همصین
دلیل هم نتایجی كه چنین اعتقاداتی براي گروههاي پیشین به ارمغان میآورد ،هم چين
تعطیل ،تشبیه و تجسیم و ،...براي دیدگاه ابن تیمیه و هياداران او نیز وجيد دارد.

نتيجه
همانطير كه دیده شد ،بر اساس گزارش شهرستانی سلف سه ميضع مختلف در قبال
معنا شناسی صفات ،بيیژه صفات خبریه ،اتخاذ كردنصد .نخسصت گروهصی كصه الفصاظ
صفات را بر معناي حقیقی حمل میكردند و طبیعتا به تشبیه گرائیدند .دوم گروهی كه
تا آنجا كه واژه ظرفیت داشت به تأویل آن میپرداختند و گروه سيم در بصه دسصت
دادن معانی صفات به تيقف گرائیدند و علم به معانی حقیقی صفات را به خداونصد و
راسخان در علم وانهادند .گروه اخیصر پنصداره خصيیش را بصا واژه بالكیصف واگيیصه
می كردند .بر پایه گفتار شهرسصتانی ،بزرگصان و ائمصه سصلف در همصین دسصته اخیصر
طبقهبندي میشدند.
سال ها بعد اشعري ،در پی ميجه جليه دادن این اعتقصاد ،بصدون در نظصر گصرفتن
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
گفتار سلف را كه براي صفات خدا كیفیت میپنداشتند امصا علصم آن را بصه خصيدش
وامینهادند ،به گينهاي چرخاند تا آن جا كه صفات خدا اساسا بصدون كیفیصت تلقصی
گردد و همین نكته را وجه تمایز صفات خالق و مخليق دانست .ابن تیمیه ،به دنبصال
رویكرد روششناختی اش در بازگشت به فهم و اندیشه برتر سلف ،همچين اشصعري
ميضعِ تيقفِ مفيضه اهل حدیپ را نادیده گرفت ،اما بصر خصالف او و هماهنصگ بصا
سلف ابراز داشت كه صفات خداوند كیفیت دارند .نقطه تمایز او با جریصان سصلف را
اگر نپذیریم كه در معنادار بيدن صفات است ،حداقل در این ميضع قابل رصد اسصت
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كه سلف ،در معناشناسی صفات تيقف را پیشه خيیش كرده و علم آن را به خداونصد
واگذار میكردند ،حال آنكه ابن تیمیه به خاميشی از ميضعِ تيقفِ سلف عبير میكند
و تنها كیفیت صفات ص نه معنا و علم به صفات ص را به خداوند وامینهد؛ ایصدهاي كصه
چندان روشن نیست.
پينوشت
 .1البته نباید از نظر دور داشت كه شهرستانی نظریه تأویل را هم بصه اشصعري نسصبت مصیدهصد.
(شهرستانی ،بیتا110 ،
 .8براي این نقل قيل ،ر.ک .ابن بطه :1330،ج،9

 119و،110ح 182؛ بیهقی.211 :1012 ،

 .9همچنین از دیگر بزرگان سلف :سئل ربیعۀ عن قيله تعالى :الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَيَى ،كیف
استيى؟ فقال« :االستياء غیر مجهيل ،والكیف غیر معقيل ،ومن اهلل الرسصالۀ ،وعلصى الرسصيل
البالغ ،وعلینا التصدیق» الاللكائی ،السنۀ ،ج932 :9؛ و ...عن ام سلمۀ رضصی اهلل عنهصا فصی
قيله تعالى الرحمن على العرش استيى قالت الكیصف غیصر معقصيل واالسصتياء غیصر مجهصيل
واإلقرار به ایمان والجحيد به كفر(خالل ،1081 ،ج ( 1اثبات صفۀ العلي 123 :
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ابن قیم جيزي ،اجتماع جیيش االسالمیۀ ،تحقیق :عياد عبد اهلل المعتق ،مطابع الفرزدق التجاریۀ،
الطبعۀ :األولى ،ریاض1022 ،هص 1322 /م.
ابن قیم جيزي ،مدارج السالكین ،تعلیق و تحقیق :محمدكمال جعفر ،هیئۀ المصریۀ العامۀ للكتاب،
قاهره1021 ،ق.
ابن ماجه ،محمد بن زید ،السنن ،محقق :محمد فياد عبدالباقی ،دار احیاء التراث العربی ،بیصروت،
1920ق.
ابيحاتم رازى ،احمدبن حمدان ،الزینه ،ترجمه :علی آقانيري(،گرایشها و مذاهب اسالمى در سه
قرن نخست هجرى  ،مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،قم1928 ،ش.
اشعري ،ابيالحسن ،اإلبانۀ ،دراسۀ و تحقیق :عباس صباغ ،لبنان ،دار النفائس ،بیروت1010 ،ق.
اشعري ،ابيالحسن ،مقاالت االسالمیین ،مصحح :ریتر ،هلميت ،ویسبادن ،آلمصان ،فرانصز شصتاینر،
1319م.
بیهقی ،محمد بن حسین ،االسماء و الصفات ،تحقیق عبدالرحمن عمیره ،بیروت1012 ،ق.
ترمذي ،ابی عیسی محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح(سنن الترمصذي  ،تحقیصق و تخصریج احمصد
زهيه ،احمد عنایه ،دار الكتاب العربی ،بیروت 1081 ،ق.
حلمی ،مصطفی ،قياعد المنهج السلفی فی الفكر االسالمی ،دارالدعية ،مصر1019 ،ق.
خالل ،ابیبكر بن احمد بن محمد بن هارون بن یزید ،السنۀ ،عطیۀ بن عتیق الزهرانی ،ریاض ،دار
الرایۀ1081 ،ق.
دارقطنی ،كتاب الصفات و رویۀ اهلل ،تحقیق :علی بن محمد بن ناصر فقیهی ،مدینه ،بیتا.
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شهرستانی ،عبدالكریم ،الملل و النحل  ،تحقیق محمد بن فتح اهلل بدران ،چاپ دوم ،مكتبۀ االنجلي
المصریۀ ،قاهره ،بیتا.
صالح ابن فيزان ،اإلرشاد الی صحیح االعتقاد و الرد علی اهصل الشصرک و االلحصاد ،ریصاض ،دار
العاصمۀ1012 ،ق.
عبداهلل بن احمد بن محمد بن حنبل ،كتاب السنۀ ،تحقیق :محمد بصن سصعید بصن سصالم قحطصانی،
دارابن قیم ،عربستان ،دمام1021 ،ق.
عبدالمنعم سلیم ،تمام المنۀ فی التعلیق علی اصيل السنۀ ،دارالسالم ،قاهره1010 ،ق.
غزالی ،ابيحامد ،الجاء العيام عن علم الكالم  ،تصحیح :محمد المعتصم باهلل بغدادي ،بیجا ،بیتا.
غزالی ،ابيحامد ،احیام عليمالدین ،دار و مكتبۀ الهالل ،بیروت8220 ،م.
رازي ،فخر الدین ،مفاتیح الغیب(=تفسیركبیر  ،داراحیاء تراث العربی ،بیروت1082 ،ق.
قرطبی ،تفسیرقرطبی ،تحقیق :احمد عبدالعلیم البردونی ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،بیتا.
مقدسی ،ابن قدامه ،لمعۀ اإلعتقاد الهادي الی سبیل الرشاد ،شرح :محمد بن صالح عثیمین ،اضصياء
السلف ،ریاض1012 ،ق.
یيسف ابن عبدالبر ،جامع بیان العلم و فضله ،تحقیق :الزهیري ،دارابن جيزي ،بیتا.

