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چكيــده
خـويش ةكهنـ ونـو فرهنـگ ودانـش هـاي فـراورده ازمتـأثر همـواره هـا انـسان ما

درنبايـد ذهنـي تـأثُّر ايـن امـا ؛افتـد مـي اتفـاق نُـدرت بـه هـا آنازكامـل رهـايي وهستيم

وخــالصفهــم. ســازدمــشوبراآنخلــوصِوتأثيرگــذاردروايــاتوقــرآنآيــاتفهــم

ذهــنســازيپــاكواســتمــشكلامــا،ممكــنقــرآن،ويــژهبــهنــيديمتــونازشــائبهبــي

ــشين،هــايانگــارهوآغــازينهــايفــرضاز ــرايالزمشــرطپي ــابيدســتب ــهي ــينب چن

ــم ــالصفه ــتخ ــيكن؛اس ــسل ــروبازپ ــرغ ــوي،مِه ــويازنَب ــيس ــهبرخ ــافرق وه

ــه ــا،نحل ــالوهه ــرع ــروزب ــاتب ــياختالف ــاعي،-سياس ــتاجتم ــايبرداش ــيه ــدين زني

الهـــيكتــابوديــنازمختلــفتفــسيرهـاي. شــدگســستگيواخــتالفدســتخوش

ســـراسالمـــي ةجامعــــميــان ازضادمتّـــگــاه وگونـــاگونتفكّـــرات وگرفـــتشــكل 

ــانايــنازيكـــي. بــرآورد ــستنوگريــزيعقــلوظــاهرگراييفكــري،هــايجري ــابب ب

ــاد ــاروييدراجته ــاروي ــرآنب ــتق ــه؛اس ــرادالبت ــنم ــه،اي ــرداختنمقال ــهپ ــهب ــايفرق ه

ــهــرازبيــشتركــهاســت»ســنّتاهــل « يظــاهرگرا ــهديگــرةنحل عقايــد،ازدســتايــنب

. اندفشردهپاي

ضـــمنتحليلـــي،-توصـــيفيروشبـــاتـــااســـتبـــرآن،نوشـــتارايـــنةنگارنـــد

ــهپــرداختن ــدايــنهــايريــشهعقيــدتي،گــرايشايــنةدهنــدشــكلعلــلب ناســالمةپدي

ــهونــد كبيــان رافكــري ازكــهاينتيجــه. دهــدقــراربررســيونقــدمــوردامكــانقــدرب
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ــرفكــهاســتآنشــدهحاصــلتحقيــقايــن ايــنكــهقــرآنآيــاتظــواهربــهتوجــهصِ

ــه ــداننحل ــسكب ــستند،تم ــيج ــافتنودركمكف ــدي ــام ــاتمقاصــدولول ه ــرآنآي ق

راســتايدر ) الــسالمعلــيهم ( معــصومينتفــسيربــرتكيــهبــاعقــلمــدخليتبلكــه؛نبــوده

.استمحتومامريقرآنصحيحِفهمِ

كليــديواژگان
.ظاهرگراييفِرَقظاهرگرايي،تفسير،عقل،سنّت،قرآن،

مقدمــه-1
ــاريخ ــه،اســالمت ــژهب ــسوي ــتازپ ــامبررحل ــشأنعظــيمپي ــراز،)ص(اســالمال وف

ــشيب ــايين ــراوانه ــهف ــدهخــودب ــرآن. اســتدي ــنّتوق ــلدو،س ــدثق ســويازگارمان

ــامبر ــه،)ص(پي ــاتب ــتحي ــالماُم ــياس ــوبجهت ــين. بخــشيدخــاصايصــبغهومطل تبي

ــات ــرآنآي ــغوق ــويازآنتبلي ــرينس ــامآخ ــانپي ــيرس ــواله ــديةائم ــيهم (ه -عل

ــسالم ــب،)ال ــاهيموج ــعادتوآگ ــردمس ــهزدودنوم ــارهرگون ــبههغب ــدوش درتردي

وموهـوم پنـدارهاي بـر تكيـه بـا  كـه  بودنـد يكـسان مـسير ايـن درامـا ؛گرديـد الهـي آيين

بــررا)ع(معــصومينمتــواتروقموثّــروايــاتوقــرآنحقيقــتخــويش،اســاسبــي

رويكــردايــن. نمودنــدمــيرأيبــهتفــسيربــهاقــدام،مختلــفشــكالاَبــهوتابيدنــدنمــي

توانـست حـدودي تـا شـد، مـي رهبـري وهـدايت هـا نحلـه وهـا فرقـه برخـي سويازكه

ــاگونهــايبرهــهرد ــسلمانانافكــاردرگون ــديشســادهم ــدايجــادشــبههان ــوكن ةجامع

.سازدمواجهسرگشتگيوكژّيوركودنوعيبارااسالمي

ــدون ــد،ب ــتدركِتردي ــرآنازدرس ــيوق ــردنپ ــهب ــاطنب ــريآن،ب ــوارام دش

اكتفــاقــرآنالفــاظظــاهربــهكــهآننــهيابنــد،راهبــدانقادرنــدآناهــلفقــطكــهاســت

ودركبـه نـسبت رارويكـرد وبـاور همـين ،ظاهرگرايـان ةفرقـ كـه ايـن كمـا ؛مي نمايـد  

بنـابراين، ؛ماندنـد توجـه بـي جاهالنـه يـا وعامدانـه قـرآن، ژرفـاي بـه وداشـتند قـرآن فهم

ــراي ــمب ــيفه ــاتحقيق ــيآي ــياله ــستم ــمباي ــاظدركه ــاتوالف ــوردظواهركلم م

باشــد،قرآنــيپژوهــشگرانوانديــشمندانةمداقّــمــوردآنبــاطنيپيــامهــموباشــدتوجــه

ــذا ــدل ــنپيون ــري،دواي ــهوناگســستنيوالزمام ــاريب ــامبر. اســتاعجــازاوجدراعتب پي
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ظــاهريقــرآن« : اســتفرمــودهبــارهايــندر،اســتقــرآنخــداييمعلــمكــه،)ص(اســالم

ــق ــا ( انيـ ــايندوزيبـ ــاطنيو ) خوشـ ــقبـ ــايي،( » داردعميـ ــالماز. )48: 1362طباطبـ كـ

ــامبر ــن)ص(پي ــهاي ــرگون ــيب ــدم ــاتبطــونفهــمكــهآي ــم،آي ــرمه ــاهريدركازت ظ

دركوتوجــهازرامــاقــرآن،ايريــشهفهــمبــهرســيدنبــرايچنــدهــر؛اســتكلمــات

ــاظ ــاواژهوالف ــيه ــازب ــيني ــازدنم ــه؛س ــاهردركبلك ــرآنظ ــام،ق ــستينگ ــراينخ ب

.استآنبطوندرك

ــا ــذيرفتنب ــنپ ــتاي ــهواقعي ــهك ــايفرق ــالّهه ــطحيوض ــرس ــا،نگ ــرديب رويك

ــه ــه،ومتحجران ــهراقــرآنخودبينان ــدمــيتأويــلوتفــسيرخــويشزعــمب ــراتوكردن اث

چنــدنتوانــستندمــردمةقاطبــبرابــردرلــيكن؛گذاشــتندجــايبــهخــودازنــامطلوبي

هــمودنــدگرديمــستأصلوباختنـــدرنــگانجــامســرويابنــد،دوامبــيشصــباحي

ماننـــد،آنهـــا را جـــستجو كـــردبايـــدتـــاريخيهـــايكتـــابالبـــاليدرفقـــطاكنـــون

كــهاباضــيهة فرقــماننــدآنــانازانــدكيجــزكــه–خــوارجازيافتــهانــشعابهــايفرقــه

ــداراني ــاندرطرف ــيوعم ــشورهايبرخ ــاييك ــسيارياز–داردآفريق ــانازب ــام،آن ون

ــاقينــشاني ــدهب ــان،ايــندر. اســتنمان ــهمي دوامهــمهــاييانديــشهوهــانحلــهوهــافرق

. كردنـد حفـظ هـا گـرايش وهـا فرقـه برخـي ميـان درراخـود حـضور شـكلي بـه ويافتند

ــي ــنازيك ــاناي ــايجري ــري،ه ــاهرگراييفك ــلوظ ــزيعق ــصافدرگري ــام ــرآنب ق

ــانفهــميعنــي؛ اســت ــهآن ــاروآيــاتالفــاظظــاهرب ــهمربــوطظــاهرياخب هخالصــآنب

ــي ــرددمـ ــهدروگـ ــشتننتيجـ ــهراخويـ ــاتالقبـ ــجبـ ــشيكـ ــطحيوانديـ ــريسـ نگـ

.شودميپرداختهآنانعقايدتبيينونگرشنوعبه،نوشتهايندركهاندبردهفرو

ــنةخاتمــدر ــه،اي ــهمقدم ــانومحقــقنگــاهب ــژوهزب ــيپ ــسوتوشــيهيكو (ژاپن ، )ايزوت

ــاردر ــرآنفهــمةب ــياياشــارهق ــيوي.شــودم ــه« : گويــدم ــدامنظــورب كــردنج

ــصوريچهــارچوب ــرآناساســيت ــهق ــوانب ــكعن اســتآنالزمكــارنخــستينكــل،ي

ــه ــيمك ــابكوش ــرآنت ــدونراق ــصورب ــيت ــصبوقبل ــوانيمتع ــه. بخ ــارتب ــر،عب ديگ

هــايدورهمــسلمانمتفكــرانتوســطكــههــاييانديــشهطريــقازنــهراقــرآنتــابكوشــيم

بـه يـك هـر وكتـاب ايـن كـردن تفـسير وفهميـدن جهـت ايـشان شتـال درقـرآن ازپس

كــهباشــدآنمــصروفمــاكوشــشبايــدبلكــهبخــوانيم،اســتشــدهپيــداخــاصشــكلي
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ــاخت ــاهيمس ــمف ــيةكلم ــهراقرآن ــورتب ــليص ـــاآناص ــيم،ه ــيبفهم ــهيعن ــانب هم

ــامبرمعاصــرانكــهصــورت ــروانوپي ــالپي ــطب ــيراآناوةواس ــدهم ــدفهمي ــ. ان تحقيق

راخــودســعيبايــدالاقــلّولــينيــست،دسترســيمطلــوبيكمــالچنــينبــهكــهاســتآن

ــذول ــممب ــاداري ــرت ــهه ــتممكــنچ ــهاس ــنب ــالاي ــوبكم ــكمطل ــرنزدي ــويمت » .ش

.)93: م1993توشيهيكو،( 

ــع ــيالوصــف،م ــهروش ــرايك ــقب ــنتحقي ــهاي ــاذمقال ــده،اتخ ــيفيگردي –توص
ــي ــه ( تحليل ــوده ) ايكتابخان ــهب ــانيك ــاديمب ــاناعتق ــورد،آندرظاهرگراي ــد و م كن

.  استگرفتهقراربررسيوكاو 

قرآنبواطنوظواهرنصوص،-2
ــصوص،  «  ــعن ــصجم ــتن ــصواس ــت،درن ـــالملغ ــريحك ــظوص ــكارلف  »آش

ــين،(  ــصيواژه: 1375مع ــطالحدر « و ) ن ــماص ــه « عل ــظ، »دراي ــالف ــارتيي ــتعب اس

ســبحاني،(» .نيــستمتــصورمعنــايــكجــز،آنمــوارددرواســتصــريحآنداللــتكــه

1358 :84( .

درواســـتآشــكار معنـــايبــه ،لغـــتدر،ظــاهر واســـتظــاهر جمـــعظــواهر،  « 

غيــراحتمــالوباشــدداشــتهمعنــاييبــرراجحــيظنّــيِداللــتكــهاســتلفظــياصــطالح،

).156: م1411مامقاني،( » شوددادهنيزآن

»اســتنهــانوذاتشــكم،معنــيبــهلغــتدربطــنواســتبــاطنجمــعنيــزبــواطن« 

ــي،(  ــطالح،درو) 201/ 1: 1371قرشـ ــاناصـ ــانيهمـ ــيمعـ ــاتحقيقـ ــتآيـ ــهاسـ كـ

ــاوشــودمــيمــشخصتفــسيراهــلســپسو)ع(معــصومينةناحيــازآنداللــت وعقــلب

بيــانكــهجــاآنزا-ظاهرگرايــانةعقيــدخــالفبــر–نيــستتعــارضدرنيــزعقالنيــت

الفـــاظقالـــبدردارد،ضـــرورتبـــشرســـعادتبـــرايكـــهشـــرايطيومعـــارفةهمـــ

ــسرقــرآنمحــدودِ ــاطنيمعــانيقالــبدرمعــارفايــنازمهمــيبخــشنيــست،مي ــانب بي

دســتيابيقابــلمحــاورهعقاليــيقواعــداســاسبــرچــونبطنــيمعــانيايــنواســتشــده

ــان ــست،همگ ــاني ــتيابيراهتنه ــهدس ــرهبآنب ــرفتنه ــاتازگ ــامبربيان ــانو)ص (پي امام

ظــاهريمفــادبـا وبــودهمتعـال خداونــدمقـصود چنــدهـر ،معــانيايـن . اســت)ع(معـصوم 
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همــينبــهونيــستنداســتنباطقابــلقــرآنعبــاراتظــاهرازولــي؛دارنــدتناســبنيــزآيــات

. نامندميقرآنباطنيمعانيراهاآندليل،

ــاييامــهعلّ ــندرطباطب ــارهاي ــاي/ظهــر« : فرمايــدمــيب ــداييوظــاهرمعن ــهابت وآي

بـه نزديـك بيـشتر، يـا باشـد يكـي معنـي آنچـه اسـت، ظـاهر زيـر درونهفتـه معنايبطن

ــاي ــاهرمعن ــدظ ــاباش ــايي،(  »آنازدوري ــه؛ )1363:3/74طباطب ــينب ــتهم ــتجه اس

اليــهدركِوعلـم كـه قــرآن،تأويـل تنهـا بطــون،ازمـراد قـرآن، رينمفــسوقـين محقّكـه 

. انددانستهاست، ) السالمعليهم (معصومامامانو)ص(پيامبرسزاوارآن،زيرين

ــابراين، ــودبن ــاطنوج ــانيوب ــاطنيمع ــرايب ــرآن،ب ــرازق ــوتينظ ــريثب ــتام اس

ــن، ــرازوممك ــاتينظ ــزاثب ــات،ني ــواتررواي ــقازمت ــهطري ــهوعام ــرخاص ــتآنب دالل

ــهحتــيودارد ــزقــرآنآيــاتازبعــضيب ــوانمــيني ــرت ازوكــرداســتداللآنوجــودب

ــن ــرو،اي ــسرانةهم ــاحبومف ــرانص ــومنظ ــيعل ــايروقرآن ــومس ــالمي،عل راآناس

ــه ــدپذيرفت ــوردوان ــاقم ــاناتف ــ. اســتآن ــوردةنكت ــندرنظــرم كــهاســتآن،اصــلاي

ــسر ــدمف ــرنباي ــاسب ــشريآراءاس ــساناتوب ــي،استح ــالبيذوق ــهرامط ــوانب ــانيعن مع

.نمايدبيانقرآنةكريمآياتباطنِي

قرآنتفسيروفهمدرظاهرگرايي-3
ــراد ــاهرگرايي،ازم ــلظ ــزيعق ــاروييدرگري ــاروي ــرآنب ــريمق ــتك ــانواس چن

ــاراتازكــه ــاناظه ــه–ظاهرگراي ــيعه،چ ــنّيچــهش ــتفاده–س ــياس ــيشــود،م ــوانم ت

: كهدريافت

متعــالخداونــدبــه،آيــاتظــواهردركــهصــفاتيســنّت،لاهــميــاندرحنبليــانةفرقــ

ــسبت ــودهاخــذآنظــاهربــهراشــدهدادهن مــورددرتــشبيهوتجــسيمبــهقائــلونم

. اســترســيدهزمينــهايــندركــهاســتروايــاتيظــواهراستنادشــان،وانــدشــدهخداونــد

شــدتبــهعقلــيكــالمبــا،اســتحــديثاهــلرأسدرخــودكــهحنبــلاحمــدبن

»اســتحــديثمــنروشونيــستمكــالماهــلمــن« : اســتگفتــهمــيوكــردهتمخالفــ

. )285: 1385جبرئيلي،( 

ــانِحــديثازديگــربرخــي ــاندراعتــدالگراي ايــنانتــسابضــمنســنّت،اهــلمي

ــهصــفات ــد،ب ــاندرخداون ــتبي ــهانتــسابايــنكيفي ــدگفت ــسانكــهان دركازعــاجزان
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،شــدســؤال » اســتوي « ةبــاردرانــسبــنلــكامازكــهگــاهآنمــثالً. اســتكيفيــتايــن

ــخ ــاي« : دادپاس ــتويمعن ــشخصاس ــتم ــه. اس ــتگرچ ــولآنكيفي ــتمجه ــان. اس ايم

ــهآوردن ــنب ــااي ــتواجــبمعن ــدعتآنازپرســشواس ــتب ــتاني،( »اس : 1361شهرس

1/85( .

كتـاب درواسـت، سـنت وقـرآن نـصوص ظـاهر بـه پايبنـد شـدت بـه نيـز حزم،ابن

ــصل« ــود»الف ــاخ ــصريحباره ــيت ــدم ــهكن ــا « ك ــهآنتنه ــرآندرراچ ــنتوق ــهس ب

ــدبــهتــوانمــيشــده،دادهنــسبتخداونــد الفــاظازتعــديوعــدولودادنــسبتخداون

ــرآن ــدنمــيجــايزراســنتوق ــن( » دان ــذاو ) 1/362: ق1422حــزم،اب ــدكــالمل خداون

 » باشـد ميـان درظـاهر بـر حمـل ازانعيمـ كـه ايـن مگـر كـرد، حمـل ظـاهرش بربايدرا« 

. )1/325:همان( 

ــامــا اهــلظاهرگرايــانوحــديثاهــلرويكــردشــبيه،ديگــريرويكــردن،ااخباري

ــنت ــدس ــهدارن ــدتيك ــيدرم ــنبرخ ــاندي ــيعيپژوه ــترواجش ــن« . داش ــروهاي ــهگ ب

ــهرجــوعممنوعيــتمــوازات ــزرااجتهــادنتيجــهدروعقــلواجمــاعحجيــتقــرآن،ب ني

عقـــلوتــسنّن اهــل پرداختــه وســاخته اجمـــاع،ايــشان نظــر درزيــرا ؛ شــدند منكــر 

ــا ــردارخط ــتب ــد. اس ــينمحم ــنام ــدب ــريفمحم ــترآباديش ــاي(اس ـــ1033متوف ) قه

ــر ــنرهب ــاناي ــينوجري ــالفاول ــادمخ ــاندراجته ــيعيانمي ــتش ــري،( » اس : 1378مطه

2/21( .

ــ ــااخبــاريهالبتّ ــالفبــره ــلهرگرايــانظاخ ــامســنت،اه راعقــلاحكــامتم

بــاكــه راعقــلنظــرياحكــامچنــينهــموعقلــيبــديهياتيعنــي؛داننــدنمــياعتبــاربــي

دانــستناشـرف ضــمن،جزائـري اهللانعمــتسـيد ،حتـي . پذيرنــدمـي ،اســتسـازگار شـرع 

عقــولچــوناســتمحــالعقلــيعلــومبــهبــشريــابيدســت« : اســتمعتقــد،عقلــيعلــوم

درايــنو ) 83: 1383خــسروپناه،(»يابنــدمــيدســتگمــانووهــمبــهتنهــاانــسانةدآلــو

ــزد،ظــاهرگراييكــهاســتحــالي ــياصــلي،اصــوليونن ــهوعقالي ــوانب ــكعن اصــلي

 .استمطرحالفاظمعانيتفسيردراولي
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سنّتاهلمياندرظاهرگرايي-4
ــان ــهكــهچن ــالب ــاداجم ــد،ي ــانش ــمدرظــاهرگراييجري ــرآن،فه ــمق ــاندره مي

ــل ــنّتاه ــهس ــايصــورتب ــتهوجــودديرپ ــموداردوداش ــاندره ــهمي ــا؛امامي آنازام

ــه ــنجاك ــرايشاي ــاندرگ ــهمي ــستردگيازعام ــضوروگ ــشتريح ــورداربي ــودهبرخ ب

گــرايشديــدگاهايــنبــهشــكليبــهاســالم،جهــانازعظيمــيطيــفاكنــونهــمواســت

وپــردازيممــيعامــهتفكّــردرمقولــهايــنبررســيوتبيــينبــهنوشــتارايــندرلــذا؛دارنــد

. گذاريمميواتحقيقبهعالقمندانبهرااماميهمياندرموضوعبررسي

ةبـــاردرجـــدلوبحـــثبـــهمـــسلمانانازبرخـــيهجـــري،دومقـــرناولةنيمـــدر

ــاي ــيباوره ــهدين ــشانعالق ــدن ــاتودادن ــدتيمباحث ــيوعقي ــدتكالم ــتش دروياف

: گرفتشكلعمدهجرياندومياناين

يــامفــاهيمدركنكــاشبــدونروايــات،وآيــاتظــواهربــهكــهحــديث،اهــل« . الــف

ــدهــا،آناســناد ــتوداشــتندتعبنتــايججملــهازودادنــدمــيتــشكيلرامــسلماناناكثري

تحركــانتقــال،جهــت،اثبــاتانــسان،بــهخداونــدشــباهتبــهاعتقــادآنــان،ظــاهرگرايي

ــضـاءو ــراياع ــدب ــودخداون ــهو! ب ــنالبت ــماي ـــايفه ــاه ــادل،ونارس ــهنامتع ــيلب ةوس

ــات ــودالقائ ــصاراويه ــوخن ــشتريدوامورس ــيبي ــت يم ــن. اف ــروهاي ــاندرگ ــلمي اه

.گرفتندناماشاعرهسنت

ــه،. ب ــهمعتزل ــردرك ــاعرهرأيبراب ــراراش ــدق ــرا؛گرفتن ــانزي ــل،آن ــرراعق ــلب نق

عقــلنهـاده، فــرورانقـل افتنــد، يمـي عقــلمخـالف رانقــلگـاه هــرودادنـد مــيتـرجيح 

پــاتــاكنونچنــانهــمگــرايشدوايــنميــانناهمــسازيواخــتالف. داشــتندمــيمقــدمرا

).7 / 2: 1371سبحاني،( » برجاست

ــداشــعري،ابوالحــسن ــابدرراخــويشةعقي ــه « كت ــهوكــردهآشــكار » االبان گفت

ــاچــهآن«  : اســت ــيم ــيآنوگــوييمم ــذيريم،مــيكــهدين ــهتمــسكپ ــابب واهللاكت

آنبــهمــاوباشــدمــيشــدهنقــلحــديثةائمــوتــابعينوصــحابهازچــهآنونبــيســنّت

).  12:بي تااشعري، ( »زنيمميچنگ

ــدايش ــريچنــينپي ــل ازبرخاســته،تفك ــهاســتچنــدين عام خواهــدپــيدرك

و)ص(خــدارسـول رحلــتازپـس  كـه گفــتوانتـ مــياشـارت بـاب ازتنهــاولـي آمـد، 
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كـافي قـرآن مـتن حقّـه، معـرف بـه دسـتيابي بـراي كـه پنـدار ايـن بـا ،دومةخليفـ عصردر

يـا وبكاهـد قـرآن بـه توجـه ازاسـت ممكـن روايـات، ثبـت كـه دغدغـه اينبانيزواست

لفــتمخاشــدتبــه،نبـوي احاديــثنــشروثبـت بــا!آميــزددرهـم بــاراروايــاتوآيـات 

راآنبايــدنوشــتهحــديثيكــسهــر« : نوشــتاســالميممالــكاطــرافبــهخليفــهوشــد

.)12/ 3،ق144حنبل،ابن(» . نمايدمحو

،)ص(اســالمگرامــيرســولاحاديــثنقــلوثبــتتــاشــدســببعوامــلايــن

ــف ــودمتوق ــسياريوش ــحابهازب ــانوص ــازگوييازتابع ــودداريآنب ــدخ ــنوكنن اي

بكــربنبــهاوويافــتادامــه ) ه99-101 ( امــويةخليفــعبــدالعزيزمــربنعزمــانتــامنــع

مانــدهجــايبـر )ص(خــدارســولازحـديث چــهآنكــن،نگـاه « : نوشــتمدينــهدرحـزم 

احاديـــثنـــشرازخـــودداريچنـــانهـــمولـــي«  ). 1/27: ق1401بخـــاري،( » بنـــويس

مــسلمانانهجــري،دومةنيمــاواخــرازويافــتادامــهعباســيةخليفــزمــانتــا)ص(نبــوي

.)261:ق1411سيوطي،( » نمودندحديثتدوينبهشروع

ــأثيردوحــديث،تــدوينمنــع ــهواســالمصــدرةجامعــدرراعمــدهت ــالب درآندنب

ــاريخ ــرت ــالميتفك ــراس ــايب ــتج ــستين « ؛گذاش ــأثيرنخ ــنت ــوداي ــهب ــسلمانانك وم

بــهتفــسيروكردنــدتكيــهخــوددركوفكــروذهــنبــهتنهــاقــرآن،فهــمدردانــشمندان

ويرانــيةمايــراايســليقهوذهنــيتفاســيرايــنگروهــيچــونويافــتشــدترأي

ــهازيافتنــد،دينــيوقرآنــيهــايانديــشه ــدمنــعتأويــلوتوجيــهوتفــسيرهرگون وكردن

ــردربــودواكنــشيايــنونمودنــدبــسندهقــرآنظــاهرفهــمبــه وگرايــانرأيافــراطبراب

.قرآنتفسيربرايشدهشناختهوصحيحثاحادينبود

احاديــث،ثبــتتــأخيركــهبــودايــنآورد،پديــدحــديثمنــعكــهمــشكليدومــين

شــدزمينــهوآوردپديــدحــديثنقــلوثبــتدرراشــديدياشــتياقوولــعســويــكاز

ــاتنهــاباشــند،داشــتهحــديثدرايــتكــهآنبــدونايهعــدتــا اهللارســولقــالشــنيدنب

اســتفادهســوءفرصــت،ايــنازهــمايهعــدوشــمارندمــسلَّمحــديثرانقلــيهــر ...)ص(

ــهوكــرده ــلب ــدحــديثجع ــندرچــونوبپردازن ــاياي حــديثوگــوييحــديثغوغ

ميــانســنجينــسبتوتحليــلوتجزيــهوهمــسازنــااحاديــثميــانكــردنجمــعنويــسي،

ــاآن ــاريه ــانك ــودآس ــيونب ــيتالش ــرايعلم ــناختب ــحيحش ــقيمازص ــورتس ص
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ــه ــود،نگرفت ــرگروهــيب ــاشــدندآنب ــازت ــههــمب ــسندهاحاديــثظــاهرفهــمب ــدب وكنن

!نكشندرااسنادتحقيقومفهومدركزحمت

تــاريخدرظــاهرگراجريــانتــرينعمــدهتــوانمــيراحــديثاهــلبنــابراين،

. )7 /3:  1371سبحاني،( »آوردشماربهسنّتاهلمياندراسالم

قرآنوحديثاهل-5
ــسلســر ــنةسل ــلاحمــدبنطيــف،اي ــهحنب او. اســت) ه241-164 ( شــيبانيابوعبدال

: نويـسد مـي مقدمـه ازپـس نگاشـته، حـديث اهـل ةعقيـد بيـان دركـه كـوچكي ةرسالدر

ــن«  ــلروشِاي ــماه ــسندگانوعل ــلنوي ــنتاه ــتس ــهآنان؛اس ــهك ــسمانب ــنّتري س

امــروزتــا)ص(رســولاصــحابميــانازانــد،شــدهشــناختهراهايــندروانداختــهچنــگ

ــندرو ــين،ايـ ــانبـ ـــديعالمـ ــازازچنـ ــاموحجـ ــردمدركرا ... وشـ ــاآنازوكـ هـ

ــامخالفــتتــرينكــمكــهكــسآنپــسشــنيدم،حــديث ــرنقــديي داشــتهروشايــنب

پـس همـو، » .بـود خواهـد گـذار بـدعت ومخالفـت گيـرد، عيـب راحـديثي نقـل ياباشد،

:نويسدمياعتقاديمسائلازياجملهذكراز

ــد     «  ــرخداون ــرش،ب ــرع ــمانازفرات ــتمآس ــتهف ــزدواس ــاباون ــاييحج ازه

ــوروآتــش ــرخــوداوواســتآبوظلمــتون ــيبهت ــدم ــنكــهدان ــااي ــيه وچــهيعن

.)163/ 1: 1371سبحاني،(1 »چيست؟

ــراياصــليمرجــع ــان،نظــردرقــرآنتفــسيرب جــاييتــات،اســروايــاتظــواهرآن

راقــرآننـسخ تـوان سـنّت، ولــيكنـد، نـسخ راسـنّت توانـد نمــيقـرآن، « : انـد گفتـه كـه 

ــعري،( » . دارد ــاو) 251/ 2: ق1398اش ــاز « ي ــرآنني ــهق ــنّت،ب ــيشس ــاجازب ــنّتاحتي س

١-وولَيهرشِعماءِ فَـوقَ العةِ الـسعابالـسو هعِنـد ب جـنـارٍ مِـن حنُـورٍ وةِ و ظُلمـمـاءٍ وو و هـ

بِهااَعلَم

ــك، ــهاين ــهب ــاييفرق ــشعابه ــهان ــلازيافت ــارهحــديثاه ــياش ــيمم ــهكن ــودگراييك ــلعوجم ق

ــزي ــاروييدرگري ــاروي ــرآنب ــقوســاختهخــويششــعارراق ــهمحــدودراخــويشفكــرياُف -ســنّتب

آناســنادشــناختوصــحيحفهــمدرچــونو-!انــددانــسته) ص (پيــامبربــهانتــسابشمجــرّدبــههــمآن

.    اندشدهكشيدهسخيفباورهاييبهاند،تهشنداالزمدقت
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داشــتنعرضــه« : انــدداشــتهاظهــارو. )2/234:  م1977بغــدادي،( » اســتقــرآنبــه

ــث ــراحادي ــرآن،ب ــهكــهاســتخطــاييق ــدســاختهراآنزنادق ــي( » ان / 4: 1990داود،اب

429( .

گفتــهلــذا؛انــدندانــستهجــايزروايــاتبــهاســتنادبــدونراقــرآنتفــسيرگــروه،ايــن

ــد ــراي... « : ان ــيچب ــسيركــسه ــرآنتف ــاًق ــست،جــايزمطلق ــرني ــشمنديويچــهاگ دان

فقــطوباشــدآثــاروخبــارانحــو،فقــه،ادلّــه،درگــستردهاطالعــاتيدارايواديــب

ــي ــدم ــهتوان ــاتب ــامبررواي ــابعينوصــحابه،)ص(پي ــتنادت ــداس ــي،( » جوي / 1: 1976ذهب

256( .

ــاو ــهب ــهمراجع ــابب ــسنّ « كت ــه » ةاَل ــاويك ــاتيح ــترواي ــهاس ــسرك ــدبنپ احم

ــعبدال ( حنبــل شــدتِ « بــهتــوانمــيكــرده،روايــتپــدرشاز ) ه290-213حنبــلبــنهلّ

صــورتدســت،انگــشت،خنــده،خداونــد،بــرايكــه-تفــسيريروايــاتبــرويودجمــ

.بردپي ) 1/106احمد،بنه لّعبدال(  » -شدهقائل ... و

گذرانگاهيدرظاهرگراهايفرقه-6
ه-6-1 جهميـ

ةبــاردرذهبــي. اســت ) ه128م ( ســمرقنديصــفوانبــنجهــمفرقــه،ايــنبنيانگــذار

ــيوي ــسدم ــم« : نوي ــنجه ــفوانب ــوص ــرزاب ــمرقندي،مح ــيسس ــه،رئ ــذارجهمي بنيانگ

شــرّلــيكنودانــمنمــيروايتــياواز. شــدهــالكتــابعينزمــانِآخــردر. اســتگمراهــي

)21 / 1، ق1325ذهبي،( » .كاشترابزرگي

ــرراخــداعلــمجهــم،«  ــهودانــستمــيمحــدثوخــداغي هرگــزاشــعري،تعبيــرب

ــههمــوارهخــداگفــتنمــي ــيشامــورةمــهب ــدايشازپ ةمــسئلوي. داردعلــمهــاآنپي

جهــم،. بــودقائــلســمعيوجــوبازبــيشعقلــيوجــوببــهوكــردمــينفــيرارؤيــت

ــشت ــنموبه ــزراجه ــانيني ــيف ــست،م ــايدان ــندراومبن ــراي ــه–نظ ــالفك رأيخ

ــب ــودآن–اســتغال ــيچخــداجــزعــالمدركــهب ــيموجــوديه ــديوازل ــستاب وني

استــوار مبنـا ايـن بـر راخـود اسـتالل وي. باشــد بايـد هـم ازلـي باشـد ابــدي چيـزي اگر

ــي ــاهيكــهكــردم ــودننامتن ــانجهــتازحركــاتب حركــاتةهمــواســت،محــالپاي
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يعنـي آغـاز، جهـت ازحركـات تناهــي عــدم كـه چنـان هـم شـد، خواهنـد قطعسرانجام

ـــي ــودنازل ــا،آنب ــزه ــالني ــتمح ــر. اس ــنب ــاس،اي ــشتوياس ـــيرادوزخوبه فان

ــي ــستم ــوعودان ــودموض ــدگانخل ــمرابن ــله ــيتأوي ــردم ــتاني،( ».ك : 1404شهرس

1/88-87.(

ه-6-2 ظاهريـ
ــه،   «  ــسلكيظاهري ــسوبكــهفقهــياســتم ــهمن ــنب ــيداودب ــاهرياصــفهانيعل ظ

ــانكــهجــاآنازولــياســت، ) ه270-200(  ــدنيــزآن تفكــروعقــلحــديث،اهــلهمانن

ــازرا ــماحتس ــردعل ــيط ــد،م ــانشــماردركنن ــدظاهرگراي ــودخواهن ــن. ب ــذهباي ،م

ــاهمزمــان ــمِداشــتنافراشــتهدرهمگــيكــهشــد،ظــاهركالمــيهــايمكتــبســايرب علَ

)3/153: 1371سبحاني،( » . بودندسهيمستيزيعقل

ه-6-3 كراميـ
ــسبت ــنن ــه،اي ــهطايف ــدبنب ــرّاممحم ــستانيك ــي ) م255 ( سج ــدم ــ. رس دريذهب

احمــدازوكــشيدســقوطبــهراحــديثگــذارد،كــهبــدعتيبــا« : نويــسدمــيويمعرفــي

.... كــردحــديثزيــادبودنــد،كــذّابينازدوهــركــهســعديتمــيممحمــدبنوجويبــاري

هــمدررااســاسبــيروايــاتوارزشبــيهـــايروشكــهجــاآنتــاشــد،پــست

ــت ــي( » .آميخ ــااو«  ). 4/21،م1976،ذهب ــدهب ــمازايع ــانش،ه ــامدرپيمان ــتاي والي

ــنطــاهرمحمــدبن ــداهللاب ــن « خراســاندرمــستعينحــاكمعب ــر،اب ــه) 11/20: م1998كثي ب

راخـود دعـوت جـا آندروپرداخـت ديـار آناهـل فريـب بـه تظـاهر، بـا ورفتـه نيـشابور 

ــي ــشابوردراوتبليغــاتةثمــر« . نمــودعلن ــهني ــســهآمــدنوجــودب ــهةفرق ــهكرامي ــامب : ن

ةمجــسمبــهكراميــهازفرقــهســهايــن. شــدخراســاندراســحاقيهوطرائقيــهقاقيــه،ح

.  )111: 1983اسفرايني،(» . هساندمعروفخراسان

ــدبن ــرام،محم ــالوهك ــرع ــاتب ــفاتاثب ــاالتوص ــد،ح ــهخداون ــوب ــشبيهنح وت

ــهتجــسيم ــهمقــاالتشدروپرداختــهخــودديــدگاهازخداشناســيمــسائلتبيــينب تعيــينب

ــاهج ــانوايگ ــدمك ــهخداون ــؤاليوپرداخت ــهراس ــرَقك ــشبههفِ ــهم ــادگيب ــوابس ج

ــي ــدم ــادهن ــاراتيب ــرفعب ــدهمنح ــيحكنن ــودهتنق ــتنم ــا. اس ــتب ــددردق ،       اوعقاي
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ــوانمــي ــاز. نمــودمــشاهدهآندرراديگــرباطــلمكاتــبالتقــاطت ،اعتقــاداتآنةجمل

:ازاستعبارت

ــاً-1 ــداذات ــتدررا خ ــوقجه ــيف ــدم ــي( دان ــهازبرخ ــدكرامي ــهمعتقدن ــداك درخ

).استعرشمحاذيوباالجهت

شهرسـتاني، (» شـمرد مـي ممكـن راآمـدن فـرود ودگرگونيوانتقالمعبود،براي «-2

1404 :1/ 107(.

باشــد،جهــاتازيكــيدربايــد،)باشــدجــسم (نباشــدعــرضكــهموجــوديهــر-3

ــينو ــودهمع ــدنم ــهان ــداك ــريندرخ ــريفوبرت ــرينش ــات،ت ــيجه ــتيعن ــوقجه ف

. )8:همان( » است

نهايــت،تحتــانيجهــتازواســتجــسمخــداكــهاســتمعتقــدام،كــرّمحمــدبن

جهـت نـور معتقدنـد كـه اسـت كـرده پيـدا ثنويـه قـول بـه شـباهت ،اعتقـاد ايندراو. دارد

ــهمحــدودتحتــاني ــاسخــداوســتخدامكــانعــرش،بنــابراين،؛اســتهــاتــاريكيب مم

بغــدادي،(»داننــدمــيحــادثراخــداولــيقــديم،راخــداكــالمهــاآن. اســتعــرشبــا

1977 :204-203(.

ــصيتاز ــايشخ ــسته ــه،كرّةبرج ــيامي ــوانم ــهت ــدبنب ــمحم ــراهيمومثهي ــناب ب

.نموداشارهمهاجر

ــا ــسندگانازبرخــيام ــانونوي ــمِارباب ــرَققل ــذاهبوفِ ــهم ــلازخــودك ــنّاه تس

ايـن سـخيف عقايـد ظـنّ وطعـن بـه ،پردازنـد مـي اميـه كرّحـال شـرح بـه وقتيباشند،مي

: كنيممياشارهموردچندذكربهفقطجاايندرماپردازندكهميگروه

دركالمـــشامـــا؛ اســـتبـــسياريتـــصانيفوكُتُـــبدارايام،كـــرّمحمـــدبن « -1

.)111: 1983اسفرايني،(» استبطالنوزشتينهايت

پوشــيخرقــهگــروه،ايــنكــارمــداروداردعجيبــياقــوالديــن،فــروعدروي، « -2

. )67: 1413رازي،فخر( » استزهدبهتظاهرودادنفريبو

ــران« -3 ــس ــه،كرّةفرق ــاازامي ــريعلم ــستندمعتب ــه؛ني ــفهاازبلك ــليس ــستندجاه » ه

.)107 /1: 1404شهرستاني،(
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ــد« -4 ــه،كرّعقاي ــبيهامي ــهش ــدعب ــهقاي ــصاريوثنوي ــتن ــندر.اس ــهاي ــداك ازخ

.  )203: 1977بغدادي،(» استجوهرخداكهاينواستمحدودتحتانيجهت

اشاعـره-6-4
ــذار ــنبنيانگ ــذهباي ــسن « م ــعريابـوالح ــت» اش ــهاس ــسبتشك ــهن ــي « ب ابوموس

مسـال بـن اسـحاق بـن اسـماعيل بـن علـي ابوالحـسن شـهرت  . رسـد مـي معـروف  » اشـعري 

اشـعري بـه ... اشـعري موسـي بـن بـرده ابـي بـن بـالل بـن موسـي بـن عبدالهبناسماعيلبن

ديگــرشاجــدادازراعنــوانايــننيــزاوكــهاســت ) ابوموســي ( بــزرگشجــدلحــاظبــه

. )9 / 2: 1371سبحاني،(» استبردهارثبه

ــسن ــعريابوالح ــلكدراش ــلس ــديثاه ــهوح ــدهحنابل ــه،درآم ــداريب ــنطرف اي

ــذ ــتهبم ــاآنازوپرداخ ــهج ــلك ــديثاه ــوددرح ــرجم ــث،ب ــراطراهاحادي رااف

ــوده ــه،پيم ــرب ــته ــعيفيرواي ــلض ــيعم ــدم ــخيفداراي؛ كردن ــرينس ــات درباوره

227 ( بــاهللالمعتــصمعباســيةخليفــچــونكــهجــاييتــاگرديدنــد،متعــالخداونــدمــورد

جهـــتبـــهرانبـــلحاحمـــدبنداددســـتورنشـــست،خالفـــتمـــسندبـــربغـــداددر ) ه

 ).247:مناقبحنبل،ابن( » زدندتازيانهسختقرآن،بودنقديمبهاعتقادش

ــد     «  ــدالهمــانگــري،اشــعريةعقي ــاعت ــدةيافت ــيةعقي ــااســت،حنبل ــصرفب وت

ــوني ــيدردگرگ ــاييبرخ ــهچيزه ــددرك ــيةعقي ــازگاريحنبل ــاس ــلب ــتعق از. داش

ــاتي ــهروايـ ــدبنكـ ــلاحمـ ــسنّـهدر )ه164-241 ( حنبـ ــنوالـ ــهابـ در ) ه311 (خزيمـ

انــد،دادهقــراراســتنادمــوردقــرآنةشــريفآيــاتازبرخــيتفــسيربــاارتبــاطدرالتّوحيــد

ــم ــاهرگراييهـ ــديثدرظـ ــشهودحـ ــتمـ ــمواسـ ــاهرگراييهـ ــمدرظـ ــرآنفهـ !قـ

ــان ــواهرجمودگراي ــثبرظ ــات،واحادي ــهوآي ــلحنابل ــهقائ ــسميتب ــدج ــزّخداون وع

صـــفاتيواعـــضاءوبرعـــرشنشـــستندســـت،صـــورت،اوبـــرايوشـــندبامـــيجـــلّ

ـــد ــهآنهمانن ــهچ ــسانب ــسبتان ـــدهدادهن ــيشـ ــودم ـــد،ش ــاازآنوقائلنـ ــهج ــرك ه

ــسان ــاقليان ــاع ــدكيب ـــران ــهتفك ــيب ــيب ــنارزش ــاماي ــيالتواوه ــيتخ ــيپ ــرد،م ب

ــسن ــعريابوالح ــهاش ــهب ــرايگون ــذفكم ــاآنح ــسترازه ــاداتب ــلاعتق ــديثاه ح

: نويسدمي » االنابه « دراشعري. بست
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وذوالجــاللِربــكوجــهيبقَــيو« : قــالَكَمــابالكَيــفٍ،وجهــاًســبحانُهاهللاَاِنَّ   « 

.)75:بي تااشعري،( » ...بالكَيفٍبِيدينِلَهاِنَّو » 27الرَّحمن،-االِكرامِ

ــل ــنحاص ــهاي ــننظري ــتاي ــهاس ــرايك ــدب ــبحانخداون ــنس ــايقاي ــودحق موج

وهــادســتماننــدنــهامــا؛داردچــشمودســتاو. اســتبــشربــرايكــهچنــانآناســت،

ــهاشــعري. مــاهــايچــشم ــاخــويشگمــانب ــهموفــقتوجيــه،ايــنب ــينجمــعب ظــواهرب

ايــنبــاكــهاســتواضــحالبتــه؛)319:بي تــاعــاملي،( » اســتشــدهحــقتنزيــهونــصوص

ــواننمــيتوجيــــه ــرايچنــدهــر؛گريخــتتــشبيهةورطــازت ازتجــسيمزنگــارزدودنب

ــ ــادات،ةآيين ــافياعتق ــدك ــهوباش ــتناگفت ــكالپيداس ــهاصــلياش ــانك ــيهم ــروغب ف

تــاواســتبــاقيخــودقــوتبــهچنــانهــماســت،اذهــانافــقدرعقــلخورشــيدداشــتن

ــان ــانعيچن ــدم ــي،باش ــواننم ــستقيمصــراطدرت ــامم ــتگ ــهوبرداش ــدب ــيتوحي واقع

.رسيد

ــاهرگرايي    «  ــمدرظ ــاتفه ــوطآي ــلمرب ــد،صــفاتوفع ــاردرخداون ــهآث ابوحنيف

ــافعيو ) ه150-80(  ــرانو ) ه150-204 ( شــ ــدمانازديگــ ــاخّرانومتقــ ــلازمتــ اهــ

.)1313:123،فضايي( » شودميديدهنيزسنّت

ه-6-5 ماتريديـ
حـديث اهـل مـذهب هـاي شـاخه ازيكـي عنـوان بـه اشـعري مـذهب كـه زمانيدر

وپيــروانشوســنّتيــاريباهــدفوشــكلورنــگهمــينبــهديگــرروشــيشــد،ظــاهر

درتعــديلوتـصرف بــاكـه پيوســتظهـور بـه اســالميةانديـش بــسترازمعتزلـه كوچانـدن 

ــذهب ــليم ــل ( اص ــديثاه ــراه ) ح ــودهم ــذهبآنوب ــهم ــسوبماتريدي ــهمن ــامب ام

ــدبن ــدمحم ــودمحم ــديالماترمحم ــسمرقنديي ــود ) ه333 ( ال ــرو... ب ــذهبدوه –م
كــهحــاليدر؛كردنــدمــيعمــلروشيــكبــروزمينــهيــكدر–ماتريــديواشــعري

.نبودارتباطيهيچدوآنبين

ــعري    «  ــهاش ــداندرك ــالممي ــاد،وك ــلاعتق ــاورعق ــاهرگراوناب ــود،ظ ــدرب ةزمين

ــام ــامروششــريعت،احك ــدبرگزراحنبــلاحمــدبنام ــيكــهي بــرجمــوداشويژگ

كالمـي، ةشـيو اقتـضـاي بـه اشعــري چنـد هـر . بـود برهـان وعقـل بـه عنايتيكموظواهر

ــيدر ــدبنآرايبرخ ــلاحم ــصرّفحنب ــديلوت ــرد،تع ــيك ــونول ــراچ ــررويف تفك
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ــي ــود،حنبل ــرب ــاوزياگ ــمتج ــنازه ــدودهاي ــريمح ــرده،تفك ــولك ــظراآناص حف

ــوده ــتنم ــاواس ــديام ــاگردانروشدرماتري ــه « ش ــد » ابوحنيف ــردرش ــبحاني،(» ك س

1371 :3 /  14-9( .

راهــاآنونداشــتهخــوبيةرابطــمعتزلــهبــاماتريديــهكــهاســتايــنتوجــهقابــلةنكتــ

درولــي؛انــدشــدهمنــشعبمعتزلــهاز،كــارابتــدايدرچنــدهــر؛داننــدمــيخــوددشــمن

ــهبيــشترينماتريــديابومنــصورحــالعــين بــاامــا؛اســتكــردهواردمعتزلــهبــرراهــاردي

ــاعره ــه–اش ــصوصب ــايدورهدرخ ــره ــهاخي ــهك ــالشب ــتوت ــانهم ــاييايوبي كاره

ــراي ــينوحــدتب ــنب ــات–شــدانجــامدواي ــريكــماختالف ــدهت ــيدي ــاموشــودم تم

ــههــمكنــاردردوهــروگذاشــتهكنــاررااختالفــات ــه.دهنــدمــيادامــهخــودحيــاتب ب

ـــدرعبــدهمحمــدشــيخ. نداشــتنداختالفــيهــمزيــادكــري،فمبــانيدركــهويــژه ةحاشي

ــرخــود ـــدب ــضديهعقاي ــيالع ــسدم ــاناخــتالف: نوي ــاعرهمي ــهواش ــسئلهدهازماتريدي م

چنــدهــر. )93: 1384زهــره،ابــو(» باشــدمــيلفظــياخــتالفهــموآنكنــدنمــيتجــاوز

هــملفظــيثانيــاًوبــودهتربيــشعــددايــنازاوالًاختالفــاتكــهبينــيممــيدقيــقةمطالعــبــا

.باشدميمفهوميواساسيبلكه؛باشدنمي

ةمــسئلدروهابيــتزيــرا؛ باشــدمــيخــصمانهشــدتبــهوهابيــتبــاهــاآنةرابطــامــا

گــذاردنمــي... واشــعريانوماتريــديانوشــيعيانوكفــاربــينفرقــيهــيچكفــربــهاتهــام

توهابيـــكـــردنردبـــراييكوشـــشهـــيچازماتريديـــه،نيـــزهـــاآنمقابـــلدرو

.   اندنكردهگذاريفرو

هابن-6-6 تيميـ
مــروربــهزمــان،گذشــتبــاحــديث،اهــلازيافتــهاعتــدالمــذاهبيظهــورازپــس

بــه روودادهدســتازراخــويشحــرارتحــديث،اهــلمتقــدماناعتقــاديكــانون

ــستي ــادس ــا؛ نه ــنت ــهاي ــالدرك ــي يق،661س ــعن ــالنجپ ــسس ــقوطازپ ــداد،س دربغ

ــهابــننــامبــنشخــصيشــام،توابــعاز» حــرّان« زنــدهدرونهــادوجــودةعرصــبــهپــاتيمي

ــردن ــانك ــاهم ــش باوره ــردكوش ــاسوي. ك ــدبنابوالعب ــدالحليم،احم ــروفعب ــهمع ب

.استحنابلهدانشمندانازتيميهابن
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ــه ــوانب ـــه،عن ــسيردرنمون ــرَّحمنُ « تف ــيعال ــرشِلَ ي،العــتَو ــداس ــشندهخداون بخ

ــر ــرشب ــسلطع ــتت ــه. ياف ــهردر، »5/ ط ــاه « ش ــومتري150 » حم ــشقكيل ــاهيدم جايگ

جــوادي،(» زنــدتكيــهســلطنتشتخــتبــرتــاكــردمعــينآســمانفــرازبــرخداونــدبــراي

ــابدروي). 18: 1389 ــويشكت ــيخ ــسدم ــد« : نوي ــبحانخداون ــوقس ــمانف ــاآس وه

وقتــيدنيـا آسـمان بـه ،شــبهـر ،مـا پروردگـار و. اســتاسـتوار لـوقش مخوعـرش بـر او

مــراكــهكــسي: گويــدمــيپــسشــود،مــينــازل،مانــدمــيبــاقيشــبآخــرثلــثكــه

ــد ــتجابترااوبخوان ــياس ــنم،م ــسيك ــهك ــزيك ــنازچي ــبم ــدطل ــه،كن ــااوب عط

. )1322:401،تيميهابن(٢»بخشمميرااو،كنداستغفارمنازكهكسيوكنممي

ــن ــه،اب ــفرنامدربطوط ــيخــودةس ــسدم ــسجددر« : نوي ــشقجــامعم ــدمدم ــندي اب

هــمكنــد،مــينــزولدنيــابــهآســمانازخداونــدهمانــا: گفــتمــيمنبــرفــرازبــرتيميــه،

كـه اسـت گفتـه نيـز و. آمـد پـايين منبـر هـاي پلـه ازسـپس آيـم، مـي فـرود مـن كهچنان

اسـالم اُمـت ةگذشـت ازيكـي گفتـار درنـه وخـدا ولرسـ سـنّت درنـه خـدا، كتـاب درنه

ــشوايانو ــت،پي ــوداُم ــداردوج ــهن ــداك ــسمخ ــستج ــسميصــفاتشوني عرضــيوج

ــذا؛نيــست راجــسمانيتكــسهــيچواســتبــدعتخداونــد،جــسمانيتاثبــاتونفــيل

دليــلبــهوقــت،قــضاتتوســطبارهــاتيميــه،ابــن. اســتكــردهردنــهوكــردهاثبــاتنــه

زنـــدانيگــاه وتبعيـــدومحكــوم مــردم، معتقـــداتوعمــومي افكـــارنمــودن نّجمتــش 

» رفــتدنيــاازق،728ســالدر ) دمــشقيقلعــه ( انفــراديزنــداندركــهايــنتــاشــدند،

.)35: 1389جوادي،( 

٢- »مافوقسبحاناَنَّهليواتِهِسرشِهِعع لـي علـينَـزّلُ  « و » خَلقِـهِ عنـا  َ يبنيا سـماء الَـي ركـلّ الـد

ــدعونِيمــن: فَيقــولُاآلخــراللّيــلثلــثيبقَــيحــينَليلــةٍ فَأســتَجِبي،ــه ــنلَ ــسألنيمي،ــه ــنفَأعطيم

لَهفَأغفريستغفرنِي

راهايــندرولــيدهــد،ادامــهرااســتادةســيرتــاكوشــيد » قــيمابــن « شــاگردشتيميــه،ابــنازپــس« 

ــدان ــوفيقيچن ــهت ــتب ــاورد،دس ــاني ــنت ــهاي ــتك ــاردس ــدبن « روزگ ــدالوهابمحم ــرندررا » عب ق

ــم ــريدوازده ــههج ــدانب ــن « راهويوآوردمي ــهاب ــيشدررا » تيمي ــتپ ــهآنوگرف ــهراچ ــرورك م

.)328 /1: 1371حاني،سب(  » كردزندهنوازبود،كشاندهنيستيةورطبهايام
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وهابيت-6-7
بازگـشت همـان كـه گرايـي سـلف شـعار هجـري هـشتم قـرن درتيميـه، ابـن ازپس

تـا رفـت مـي ونهـاد سـستي بـه رو،باشـد مـي حنابلـه وحـديث اهـل ازينيانپيـش عقايـد به

ــاهرگراييوگــريســلفيآراي ــهدرظ ــهيزاوي ــدمهجــوركتابخان ــا. بمان ــنت ــهاي درك

احيــايبــه) ه1206-1115(  » نجــريعبــدالوهابمحمــدبن « هجــريدوازدهــمقــرن

ــزخــودراعقايــديوآوردرويگــريســلفيةشــيو ــستنركشــماننــد–ني ــهســفردان ب

ــلو)ص(پيــامبرزيــارت ــهبنــاءواوبــهتوس پيــروانشوويازكــهقبــرشبــربارگــاهوقب

وآيـات ظـواهر بـر شـده بنـا وگريـز عقـل آيينـي و!افـزود هـا بـدان –باشـد مـي معروف

. )20: 1389جوادي،( » رسيدظهورةمنصبه » وهابيت « وبخشيدنظامرااحاديث

اوصــافيبــهايمــانايمــان،اركــانجملــهاز« : گويــدمــيخــودةعقيــديــانبدروي

تعطيـل، وتحريـف بـدون كـرده، بيـان رسـولش زبـان بـر وكتـابش درخداونـد كـه است

تحريــفمواضعــشانازراكلمــاتنــهوكــنممــينفــيرااواوصــافنــهمــنپــس

 . )46: ق1419ي،ابوطامآل( » پردازمميهاآنكيفيتبيانبهنهوكنممي

سنّتاهلدرظاهرگراييهايريشه-7
ــس ــادكردازپ ــشينهي ــاهرگراييازايپي ــلظ ــنّت،اه ــاهيس ــلنگ ــواهيممجم ــهخ ب

:داشتگرايشاينهايريشه

:احاديثنشروثبتممنوعيت-7-1
ــس «  ــتازپ ــامبررحل ــكل)ص(پي ــاصش ــدخ ــسائلرون ــيم ــه،سياس ــأثيرجامع ت

يــكعنــوانبــهخليفــه،كــهجــاآنتــانهــادنيــزدينــيهــايروشوهــابيــنشبــرعميقــي

ازبــسياريآغــازتــصميم،ايــنوشــدمــانعنبــوياحاديــثنــشروثبــتازدينــي،رســالت

 )237/ 10: 1409قي،متّ( » .گرديدهافهمدرتيرگيرهيافتيمايهوهاابهام

ــار ــدينيدرازروزگ ــوالب ــاگذشــت،من ــرانجامت ــربنس ــدالعزيزعم ــعب ــربنهب بك

ــهدرحــزم ــامبرازكــهرااحــاديثيكــننگــاه« : نوشــتمدين ــه)ص(پي ــده،جــايب ــهمان ب

.)27 /1: 1401بخاري،( » درآوركتابتقيد

ــهولــي بلكــه؛نبــودفراگيــركــاريعبــدالعزيز،عمــربناقــدامكــهرســدمــينظــرب

گونــهايــنويافتـه رســوخهــاجـان درچنــانهـم حــديث،منــعدرنخـستين خلفــايسـنّت 
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ــود ــهب ــيوطيك ــيس ــسدم ــالدر« : نوي ــاي143س ــالم،علم ــدويناس ــديثت ــهوح وفق

ــهكــهكــسياولانــدنوشــتهبعــضي« ) . 261:، بــي تــاســيوطي( » كردنــدآغــازراتفــسير ب

عــالم ) مــسلممحمــدبن ( زهــريشــهابابــننمــود،احاديــثجمــععبــدالعزيز،ابــنامــر

ــودهشــاموحجــاز ــن. اســتب ــبالًكــهكــاراي ــاقرحــضرتمكتــبتوســطق -104 ( )ع(ب

ــهو) 57 ــتورب ــابآندس ــاندرجن ــاگردانمي ــامش ــداولام ــدهمت ــود،ش ــاب ــشنامب ةبخ

» گرديــدمرســومكتابــتونوشــتنكــمكــمدرسهــايحــوزهدرويافــتتعمــيمخليفــه

.)30: 1375چي،شانه(

بــهيــابيدســتازمــسلمانانانــدي،وقــرنيــكحــدودتــاريخ،شــهادتبــه

ظــاهربــهمــسلمانانيغيــركــهبــوددورههمــيندروماندنــدمحــروم)ص(پيــامبراحاديــث

راميـــدان–روزگـــارآنمطـــرحهـــايكـــيشســـايرونـــصاريويهـــوداز–مـــسلمان

جملــهايــناز« . كردنــداســرائيلياتوخرافــاتنــشروتــرويجدركوشــشوديــدهخــالي

ــهبــنبوهــاالحبــار،كعــب: چــونافــراديبــهتــوانمــي كــهاوسبــنتمــيميمــاني،منب

اشــارهرومــيجــريحابــنوشــد،مــسلمانمدينــهدرهجــرينهــمســالدروبــودنــصراني

 ). 545/ 3: 1960رشيدرضا،( » كرد

ــهاز ــراديجمل ــوانمــيكــهاي ــهت ــانونب ــعق ازكــهاســتايــنگرفــتحــديثمن

ــواال « ):ص (خــدارســولكــالمحقيقــتومفــاد ــيتكتب ــوعنّ نمــب ــيكَتَ غيرَالقــرآنعنّ

ــانه( » ...  ــتيبرداشــت ) 56: 1375چــي،ش ــشدهدرس ــودن ــرا؛ب ــدفزي ــامبره از)ص(پي

كـه بـود ايـن بلكـه ؛نـشود نگـارش ايـشان سـخنان گـاه هـيچ كـه نبـود ايـن سخناينذكر

ــاببــهحــضرتكتابــتدســتوروقــرآنآيــاتنــزولهنگــام منظــوربــهنيــزووحــيكُتّ

ــوگيري ــالاحازجل ــزاجتم ــيوامت ــالمآميختگ ــدك ــبحانخداون ــاس ــالمب ــويش،ك خ

ــرســخني ــآندروخــداســخنازغي ــتهخــاصةهنگام ــشودنوش ــدي. ن ــستتردي ــهني ك

ــهخــودكــهاهللارســولكــالمخــدا،كــالمازپــس ــسانازبرگرفت ــرآنمقــدسل اســت،ق

منــعةاعــدقلــذا؛ســتهــاانــسانهــدايتبــرايكــالمعزيزتــرينوتــرينبليــغنافــذترين،

كــالممفـسر اولــينعنـوان بــهوحـضرت آنجهــانيرسـالت وشــأنبـا گــاههـيچ حـديث 

. باشدميعقالنيتازدوربهوربطبيايقاعدهالهي،
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ــرداختن    «  ــسلمانانپ ــهم ــگآميخــتنوكشورگــشاييب ــسلمانانفرهن ــام ــگب فرهن

ــاي ــل،ديگــره ــلديگــرازمل ــتعوام ــاترهياف ــاينگــرشدرخراف ــيه ــردمدين آنم

واسـالم تـاريخ بـه مراجعـه انـدك بـا البتـه ؛ )66:بي تـا  البـوطي، (» آيـد مـي شماربهعصر

ــاع ــي،اوض ــاعيسياس ــاكم... واجتم ــرح ــهآنب ــوبيب ــيدرخ ــم ــهابيم ي ــيك ازگروه

ــار ــودي،احب ــانيه ــسيحيراهب ــدانوم ــشتيموب ــصردرزرت ــايع ــدينخلف ــارراش اظه

بيابــانگرداعــرابميــاندرخــودهــايافــسانهرواجبــهعــصرآنازپــسوكردنــداســالم

بـا وگرفتنـد ايـشان ازراهـا افـسانه ايـن نيـز هـا آن. پرداختنـد مـي انـديش سادهغالمانو

اظهــاراتدركــهتجــسيميوتــشبيهبــهكــهحــاليدر،بــاطنســالمتودلــيســادههمــان

ــان ــدمــورددرآن ــده،داشــتوجــودخداون ــهعقي ــديافت ــوزوبودن ــهن خــوداعتقــاداتهب

.كردندنقلديگرانبرايراهاافسانهاينداشتند،خونيزجاهليتدر

ــندر ــستراي ــاريخيب ــاوت ــژهشــرايطب ــاآنازكــهايوي ــاده ــد،ي ــهگروهــيش ب

ــوان ــداحاديــثآوريجمــعمــصروفراخــويشهــمتمــامحــديث،اهــلعن آن؛كردن

ــم ــهه ــسابصــرفب ــهآنانت ــامبرب ــي)ص(پي ــهآنب ــاردرك ــتيةب ــتيودرس آننادرس

. كنندتأملوبينديشندهانقل

عترتازقرآنجدايي-7-2
پديــدةمــسئلدرعامــلتــرينمهــمســوييازكــهحــديثنقــلمنــعاثــرتــرينمهــم

دربارهــاســنيوشــيعهاســت،)ع(بيــتاهــلازقــرآنجــدايياســت،ظــاهرگراييآمــدن

 : فرمودنــد)ص(پيــامبركــهانــدنمــودهكتمــسمتــواترروايــتايــنبــهخــودهــاينوشــته

ــي ــاركانّـ ــيكمتـ ــينفـ ــابالثّقلـ ــا؛ ... عترتـــيواهللاكتـ ــعارامـ ــسبنا «شـ ــابحـ » اهللاكتـ

باعـث ،نمودنـد جعـل شـعار ايـن بـا را)ص(خـدا رسـول كـالم نـوعي بـه كهايان،رظاهرگ

دولــودمووشــودبــازاهللاكتــاببــهاكتفــايوعتــرتبــهنيــازعــدمةعقيــدبــابكــهشــد

.   گرددآياتظواهربرجمودديگرواستحسانوقياسورأيبابشدنبازامر

نارواگذاريارزشوگريسلفي-7-3
ــراز ــشهديگ ــاييري ــهه ــيك ــوانم ــرايت ــاهرگراييب ــورظ ــت،منظ ــودداش وج

ـ قـرون يـا اولقـرن مـسلمانان برتـري بـه هـا آندركـه اسـت رواياتي تـصريح اسـالم ةاولي

ــده ــتش ــهواس ــانب ــگآن ــدسرن ــشيدهتق ــتبخ ــدالجبارقاضــيواس ــيعب ــدم :گوي
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وآينـــد،مــيآنــانپــيدركــهكــسانيســپسهــستنـد،مــنقــرنمـــردممـــردم،بهتــرين« 

. )256/ 1:م1976معتزلي،( » آيندميگـروهاينپـيدركهكسانـيسپس

ــر ــاسب ــانوناس ــريق ــسلمانانبرت ــهدرم ــرنس ــست،ق ــلفيهنخ ــسئلدرس ــلةم تأوي

ــات ــشابهآي ــريصــفاتومت ــدخب ــيحكــمخداون ــدم ــشينيانچــونكــهكنن ســلفوپي

ايـن ازوانـد نـزده دسـت تفـصيلي تأويـل هـيچ بـه آننـد برگزيـدگان كـه امت،اينصالح

ونــصوصدراوكــهبداننــدثابــتخداونــدبــرايراچيزهــاييهمــانكــهانــدنرفتــهفراتــر

.استكردهاثباتخودبرايآيات

ــدين ــان،ب ــوانس ــحابه،عن ــابعينص ــابعينِوت ــابعين،ت ــاندارايت ــيچن ــدحرمت ش

ســايرماننــدنيــزآنــانكــهايــنازغافــل؛آمــدحــساببــهشــرعيحجتــيآنــانگفتــاركـه 

هــانــسلســايربــردانــشودرايــتوفهــمدروبودنــدهــاويژگــيهمــاندارايومــردم

ــازي ــاشــدســببباورهــا،ايــن. نداشــتندامتي ــهكــسانيت ــارواب ــزرگن وشــوندشــمردهب

فهـم عـوام سـخناني بـا ونـشينند اسـتادي كُرسـي بـر وگيرنـد قـرار تكـريم وتعظـيم مورد

.سازندكجرادينيمعارفراهپسند،عوامو

 »سنّت « عنوانازاستفادهسوء-7-4
ــانحــديثشــعاركــهگرايــيســنّت ــود،انديــشانجمــودوگراي ــاب كــهفريبنـــدگيب

ديگــريكــيايــنودادمــيقــرارتــأثيرتحــترازدهعــوامعالمــانِيــاعــوامةطبقــداشــت،

.آيدميحساببهمسلمانانمياندرظاهرگراييگسترشعواملاز

دينبهعقلينگرشدرگرايانعقلافراط-7-5
ــاده ــهرويزي ــرويدرمعتزل ــل،ازپي ــوامليديگــرازعق ــهاســتع ــدت،درازدرك م

ــهافراطــي،گــروهايــن. شــدگــريســلفيوظــاهرگراييبقــايةمايــ نقــلازبــيشعقــلب

آنتأويـل بـه افتنـد،  ي نمـي خـويش فكـر طـرز بـا موافـق رانقلـي هرگـاه وداشتندگرايش

ابــن. داشــتادامــههــاقــرنخــاللدرآنــانبــينجــدالهمــوارهوورزيدنــدمــيمبــادرت

ونداشــتبــولقبيــشتررانبــوياحاديــثازحــديثهفــدهابوحنيفــهگويــد،مــيخلــدون

.كردافراطقياسورأيدر
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رأيبهتفسيرازبيم-7-6
ــيم ــادنازب ــسيردامدرافت ــهتف ــمورأيب ــتفه ـــيازنادرس ــهروايات ــردمك ازرام

. بخــشدقــوتراظــاهرگراييبــهگــرايشتوانــستمــيكــرد،مــينهــــيرأيبــهتفــسيـر

ــدالجبارقاضــي ــارهايــندرعب ــسدمــيب ــشمندان« : نوي ــانازدان ــشينهــايزم جــايزدرپي

زمينــهايــندرگروهــيپــس... انــدكــردهاخــتالفاخــتالفرأيبــهقــرآنتفــسيربــودن

: انــدگفتــهوندانــستهجــايزديگــرانوخـود بــرايراقــرآنتفــسيرودادهخــرجبــهشـدت 

ــراي ــه،درگــستردهاطالعــاتيدارايواديــبدانــشمنديچنــدهــركــسهــيچب فقــه،ادلّ

ايــندركــهراچيزهــاييتــوانمــيفقــطونيــستجــايزقــرآنتفــسيرشــد،باآثــارونحــو

.)2/157ترمذي،( » كردروايتاست،شدهنقل)ص(پيامبراززمينه

ــهاز ــاتجمل ــاردررواي ــسيرةب ــهتف ــنرأي،ب ــتدواي ــترواي ــن« : اس ــيع النب

ــالَمــنو ... )ص( ــيقَ ــرآنِفِ ــهِالقُ ــوابِرَأيِ تَبفَليــد قعمــنَه ــارِمِ ابــوداود...  « و) همــان( » ... النّ

أَخطَـأََ فَقَـد فَاَصـاب، بِرأيِـهِ القُـرآنِ فِـي قَـالَ مـن ):ص(اهللارسـول قـال : قـال أنجنـدب عن

). 1/251: م1976ذهبي،( » 

ــاهر ــشانظ ــندررا » رأي « اندي ــهاي ــثگون ــه-احادي ــدادك ــاآنتع ــمه ــمك ه

ــست ــل « -ني ــت » عق ــاتراهوهپنداش ــادندررانج ــسروانه ــتهآنةيك ــدانگاش ــدينوان ب

ــان ــمدرس ــرآن،فه ــلق ــارراعق ــتهكن ــهوگذاش ــودب ــرجم ــواهرب ــثظ برخــيواحادي

. اندكردهبسندهآيات

آياتبرخيتفسيردرمعاصرمفسرانوسلفيةانديش-8
وحــديثياهــلةگونــاگرچــهســنّتاهــلمعاصــرمفــسرانميــاندرســلفيگــرايش

ــي ــهآنحنبل ــستيب ــدهس ــايدوگرايي ــوانش ــوننت ــودنگرنگــرشآناكن ــهجم ــواهرب ظ

راآنازايسايـــــهولـــي؛ بـــودشاهـــــدپيرايــــهبـــيوآشـــكارارا،روايـــاتوآيـــات

. كردمشاهدهمعاصرتفاسيربرخيبستردرتوانمي

آيـات برخــي ذكـر بـه گـرايش، ايـن تفـسيري هــاي ديـدگاه بـا آشـنايي جهـت حال

: پردازيممي،اندنمودهتمسكهاآنبهكهقرآن

ــمانَّ« -١ ــذياهللاُربكُ ــم... الّ ــياســتَويثُ ــرشِ،علَ پروردگــار(  » 54/اعــرافالع

.)پرداختعرش ) خلقت (بهگاهآن ... كهاستخداييآنشما
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ــه ــيوهب ــسرانازالزّحيل ــسيردرمعاصــرمف ــتف ــذكورةآي ــيم ــسدم ــد « :نوي خداون

ــدبيرراآفــرينشامــرتــاگرفــت،جــايخــويشبرعــرشآفــرينشايــنازپــسمتعــال، ت

ــد ــاموكن ــدراآننظ ــريجــاي. بچرخان ــدگي ــرخداون ــرش،ب ــدانع ــهب ــهاســتگون ك

ــست ــيباشــد،اوذاتةشاي ــديكــهآنب ــاهمانن ــدهب ــاآفري ــهرخــدادهاوه ؛رســاندهــمب

ــابراين، ــريجــايبن ــدگي ــرخداون ــداعــرش،ب ــذاتماق ــهاوةيگان ــهب كــهاســتايگون

ــهتنهــا ــينوهــاآســمانةادارب ــسلّطوزم ــرت ــدب ــاايمــانواســتامــوراترون ــندرم اي

ــه ــدزمين ــدانواســتخــدارســولاصــحابايمــانهمانن ــهب ــانكــهگون ــستآن خــداةشاي

ــي ــستندم ــهدان ــهك ــشبيهازدورب ــدوديتوت ــهمح ــتب ــدازهوجه ــاصايان ــودهخ ب

كــهاســتچيــزيايــنو. نهــيممــيواخداونــدبــهراامــرايــنحقيقــتعرفــتممــا. اســت

ــام ــكام ــيشومال ــتادشاوازپ ــهاس ــهربيع ــتگفت ــتوا: اس ــايواس ــريج ــراز ( گي نظ

ــايش ) لغــت ــرآنچگــونگيواســت،روشــنمعن ــاب ــيمجهــولم ازپرســشوباشــد،م

ــن ــونگي،ايـ ــدعتچگـ ــتبـ ــينواسـ ــدازههمـ ــندرانـ ــوعايـ ــافيموضـ ــتكـ »اسـ

) . 232-233/ 8:ق1422زحيلي،( 

 »دارديبرداشـــت چنـــين مزبـــور، ةآيـــ ذيـــل درنيـــز مراغـــي احمدمـــصطفي    « 

ــا مراغي،(  ــي ت ــزو). 8/173:ب ــدمحمود « ني ــازيمحم ــسيردرحج ــتف ــريفةآي ــوقةش ف

.)8/63:بي تاحجازي،(» استنگاشتهچنين

ــن ــسندهاي ــزنوي ــلفرأيني ــهراس ــهپذيرفت ــتواء « ك ــه » اس ــانب ــايهم ــويمعن لغ

واسـتيالء بـه آنتأويـل ازچنـين هـم ؛تـشبيه يـا كيفيـت اظهـار بـدون البتـه ؛اسـت خويش

بــدينفقــطاســت،زدهبــازســرباشــد،مــيپــسينيانرأياوةگفتــبــهكــهامــور،بــرتــسلّط

.باشدميتابعانوصحابهازپيشينيانرأينخست،رأيكهعلت

ــل،در ــينســنّتاهــلمفــسرانازديگــربرخــيمقاب ــانچن ــدداشــتهبي اســتوي( « : ان

ــي ــن«  ) العــرشعل ــدكــهاي ــستقرّجــاييدرخداون ــتوم ــرتفــسيرياســتثاب مجــازغي

كـه چيـزي هـر بـراي تفـسير ايـن واسـت، حـوادث ةكننـد توصـيف خـود خداونـد است،

ــارآندر ــالياونـــدخدةشايـــستوصـــفششـــوندتوصـــيفدروهـــمدچـ ٣».نيـــستتعـ

ماكُلِّفِييقالَأنينبغيالتأويلُهذاوالحوادثِصفاتمِناهللاُفَيكُونُثَبت،وبإستقرٍّتَفسيرَهيجوزالو » استولي« -٣

موهصفاًيتَعاليبِهِاليليقُو
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ــاالــدره،طــه(  ــارهايــندرنيــزقطــب،ســيد). 4/438:بي ت ــه« : نويــسدمــيب كــهدرســتيب

ــده ــديعقي ــهاســتاســالميتوحي ــرايرامجــاليديگــرك ــرب ــوعه ــصورن ــشريت ازب

ــاقيســبحانخداونــدذات ؛...اوافعــالكيفيــتوچگــونگيطــورهمــينوگــذاردنمــيب

.)3/1296: 1386قطب،سيد ( ٤ »نيستماننديوشبيههيچندخداوبرايزيرا

ــهرااســتواءتأويــلشــد،نقــلابتــداكــهعبــارتيدر ــا- » اســتيالء « ب ايــنةمالحظــب

ــه ــايك ــويمعن ــستآنلغ ــوبيذاتةشاي ــيرب ــستهالزم–باشــدنم ــان؛اســتدان ــهچن ك

:گويدمي ) اخطل ( عربشاعر

ــشر     «  ــرادر ( بِ ــدالملب ــدمــيســتايشرا ) مــروانكعب ــدونكــهكن ــزيخــونب ري

٥.»گشتمستوليعراقحكومتبر

ــيكن ــيدل ــبس ــزقط ــايني ــويمعن ــالفرالغ ــامخ ــدب ــالميتوحي ــستهاس ــنودان اي

ــدراافكــار ــقمحــدوديتةزايي ــياُف ــسانذهن ــهان ــاديمحــيطومحــسوساتب ــرافم اط

ــمبـــهوشـــمردهوي ــهلـــيس « حكـ ــين » شـــيءكمثلـ ــدايذاتازراتـــصوراتچنـ خـ

.استانگاشتهبيگانهسبحان،

ــز ) ق.ه606-654 ( رازيفخــــر،پيــــشينمفــــسراناز ةآيــــدررا » اســــتواء « نيــ

ــريفه ــهش ــيب ــتقرارمعن ــستهاس ــالفراآنوندان ــلمخ ــلوعق ــستهنق ــتدان ــر(  » اس فخ

.)1413:100رازي،

سـالطين كـه چنـان ؛سـت اتـدبير وشـروع معنـي بـه عـرش بـر اسـتواء انـد، گفتـه نيزو

ــون ــروعچ ــورةاداردرش ــد،ام ــركنن ــرارتخــتب ــيق ــدم ــايي،( »..... گيرن : 1363طباطب

ــودنكنايــهمجــرايجــاري: فرمــودهســخنايــنجــوابدر.)8/159 علــياســتويثــم « ب

آندركــهنيــستآنبــامنــافيايــنولــي؛اســتحــقچنــدهــر،لفــظحــسببــه » العــرش

ثــم« .... كنــدتكيــهآنبــهلفظيــهعنايــتايــنوباشــدتهداشــوجــودموجــودهحقــايقجــا

فَأنُّه... اَفعالِهِكيفياتعنالوسبحانُهاهللاِذاتِعنبشريرتصوأليمجاالًالتَدعاالسالميةِالتّوحيدِعقيدةَانَّ-4

......شَيءكَمثلِهِليسسبحانه

مهراقٍدمٍوسيفٍغَيرِمِنالعِراقِعلَيبِشرٌاستَوي قَدِ-5
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مـي بيـان راخـدا تـدبيري ةاحاطـ واسـت تمثيـل كـه ايـن عـين در» العـرش علـي استوي

ــتدارد، ــيدالل ــدم ــهكن ــجــاآندرك ـــيةمرحل ــاميآنوداردوجــودحقيق اســتمق

ــه ــامك ــزم ــورةهم ــاام ــب ــرتة هم ــتالفوكث ــعآندراخ ــتجم ــي،( » اس : 1371قرش

فهــمِجــزانــسان،« : اســتنمــودهبيــانگونــهايــن،خــويشمفــرداتدرراغــب ).  4/320

. )323همان،( ٦»كنددركراآنحقيقتتواندنميخداوند،عرشاسم

ــذٍههههوجــو« -٢ ــي،ةةةةناضــريومئ ــاال ــاظرربه رخــسارهايي، روزآن(  » 22-23قيامــت،،ةةةةن

.)نگرندميخويشوردگارپربهواستنورانيوبرافروختهشادياز

ةآيــــتفـــسيردر) ه1248-1307 ( البخـــاريالقنـــوجيالحـــسينعلـــيبـــنحـــسن

نظـر خـدا بـه حجـابي هـيچ بـدون وآشـكار بـه  ) انـسان  ( يعنـي، « : اسـت گفتهچنينفوق

كننــد،مــينگــاهخــويشخــدايبــهقيامــتروزدربنــدگانكــهدرســتيبــه،... كنــدمــي

.)444/ 14:ق1415قنوجي، ( ٧» »افكنندمينظرماهبهبدرشبدركهطورهمان

امـــوري ازراقيامــت درخداونـــدآشــكار رؤيــت ايــشانپيداســت، كــه چنــان

ازپيــشينيانوصـحابه اجمــاعبـه مــستندوباشـد مــيسـنّت اهــلاتفـاق مــوردكـه دانـستــه 

ــت ــاتواُم ــواتررواي ــه؛اســتمت ــسانيالبت ــدجمال: چــونك ــدينمحم ــمال ــيخي،قاس ش

ـــهمحمــــدعلي ــز ... ومراغـــــياحمدمــــصطفيوطــ ــيننيــ ـــدايعقيــــدهچنــ . دارنــ

و ) ه671 (قرطبــي و) ه606-654( رازيفخـــرماننــدتفــسيـري مــشهورهــايچهـــره

ــادديگــر،جمعــي ــهاعتق ــدرؤيــتب ــوريراقيامــتدرخداون ــيناتفــاقيام ســنتاهــلب

فخــر( » القيامــةوم يــتعــالياهللارونَ يــالمــؤمنينَانَّ: ... نويــسدمــيرازي،فخــر. انــددانــسته

.استداشتهآيهبهنگاههميننيزقرطبي). 226: 1413رازي،

ــي،    «  ــسرآلوس ــاميمف ــلن ــنتاه ــدعيس ــتم ــداس ــهراخداون ــارس ــوابدرب خ

مالقــاتايـن ولــياسـت، ديــدندرخـور وابعــاددارايخداونـد كــهاسـت معتقــدوديـده 

گويــدمــيمــذكورةآيــتفــسيردرويگرفــت،خواهــدصــورتقيامــتدرتنهــاحــسي : 

6-ورشااهللاِعالمهعلَمشَرُيليالبقيقَةِعبِاالِسمِ ّاِالالح

7-،ياناًاليهتَنظُرُاَيالحجابٍ،عانّ ... بنَالعبادنظروهمالَييومِرباالقيامةِ،ينظرُونَكَمرِالييدرِالقَمليلةالب...
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آنــانبــهاوونگــردمــياوبــهپــسدارد،مــيبــرايــشانوخــودميــانازپــردهخداونــد،« 

. )29/168: 1408آلوسي،( » ...نگردمي

ــبــا راپنــدارهاايــنافــقدرســلفيافكــارتبلــوركــرديم،نقــلكــهگفتــاريدرتدقّ

اتفـاق بـه گـرايش ايـن اسـتناد بـه اعتـراف خـود كـه آنچـه ؛  دريافـت تـوان يمروشنيبه

وســلفيبنـد ازسـنت اهــلمعاصـر مفـسران برخــيهمـه، ايـن بــا؛دارنـد روايـات وسـلف 

اتفــاقمــوردپنـــدارهايدرانديــشهيــاريبــهافتــه يرهــاييايانــدازهتــاروايــاتظواهـــر

. اندكردهترديدسلفيه

ــزه ــابدردروزه،ع ــسير « كت ــته » الحــديثالتف ــدو« : اســتنوش ــتقَ ــهكانَ ــي « آي اِلَ

ــاظِرَةربهــا ــهنظــرمعنــي...  آنماننــدو » نَ ــادراورؤيــتوخــداب ــهازآخــرتودني جمل

ــسائلي ــتم ــهاس ــوردك ــتالفم ــاياخ ــزرگعلم ــدهب ــتش ــا،... اس ــنب ــف،اي وص

ــد ــزّخداون ــلّوع ــتن (ازج ــفاتداش ــان) ص ــدوداتومك ــسمانيح ــامالًج ــزّهك ومن

.)1421:2/76عزه دروزه،(٨»استپاك

ازواتفـــاقي ) آخـــرتودنيـــادر ( را » رؤيـــت « موضـــوعكـــهايـــنازگذشـــتهوي

ايــندرراداللــتوسنـــدجهــتازقطعـــينــصيوجــوددانــد،نمــيدينــيةبايــستعقايــد

ـــه ــارزمين ــيانك ـــدم ــاوكن ــودب ــيوج ــكاردليل ـــرآنازآش ــيچ ( ق ـــزه ـــدمچي اوانن

نزديــكبــرايربــوبيذاتةبــاردررفتــهكــاربــهالفــاظكــهايــنو ) 11 /شــوري. نيــست

ــودن ــاتنم ــهواقعي ــنب ــنوندگان،ذه ــتش ــيحال ــد،تمثيل ــفدارن ــندرتوق ــوارداي وم

.استدانستهسزاوارترمسلمانشخصبرايراخداوندمطلقتنزيه

ــيخ     «  ــويبررســيدرطوســيش ــر«ةواژلغ ــهرا»نظ ــيب ــارمعن ــستهانتظ . اســتدان

:استگفتهنيزعربشاعروآمدهمعنااينبهنملةسوردركهچنان

ــره     «  ــاييچه ــدرروزدره ــرب ــتمنتظ ــيرحم ــداله ــهبودن ــتحك ــروزيوف راپي

. )5/65: 1361طوسي، ( ٩»دهندهديه

٨-اامثالُهاوحتويمِماهللاِالَـي النَّظرِمعنيينيا فـي رؤيتـه وبـينَ الخالفيـةِ المـسائلِ مِـن اآلخـرةِ، والـد

.الجسمانيةِالحدودِوالمكانِعنجلّوعزّلِلّهِالواجبِالمطلقِالتّنزيهِمع،... الكرامِماءعل

9-دريوموجوهبالفالحِتأتيالرّحمناليناظراتب
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ــوم ــيخمرح ــدوقش ــابدرص ــدكت ــندبــهتوحي ــودس ــماعيلازخ ــناس فــضلب

ــ ــردهترواي ــهاســتك ــتك ــامازگف ــيدم)ع(صــادقام ــاپرس ــاليخــدايآي روزدرتع

ــدهقيامــت ــيدي ــاشــودم ــر؟ي ــودخي ــد،« : فرم ــزّهخداون ــزرگومن ــرب ــنازت حــرفاي

ــناي. هاســت ــتورنــگدارايكــهچيزهــاييجــزبيننــدنمــيهــاچــشمفــضل،اب كيفي

ــدخــودخــداوباشــد، ــگةآفرينن ــارن ــتوه ــ( » هاســتكيفي . )47/ 7: 1363ايي،طباطب

ابــراهيمپــدرشازهاشــم،بــنعلــيازهمــدانيجعفــرزيــادبناحمــدبنازبابويــهابــننيــز

امـام بـه ويگويـد مـي كـه اسـت شـده روايـت هـروي صـالح بـن عبدالـسالم ازهاشمبن

كــهحــديثايــنازمنظــور،)ص(خـــدارســولفرزنـــداي:اســتكــردهعــرض)ع (رضــا

ــاداش ــهال (پ ــال ــاه) اهللالّ ــردننگ ــهك ــورتب ــدص ــزّخداون ــلّوع ــتج ــست؟اس چي

ــضرت ــودح ــلتاي« : فرم ــر،اباص ــسه ــدك ــاراخداون ــرهوصــورتب وصــفايچه

. استورزيدهكفركند،

همـــانآنـــان. هـــستنداوهـــايحجـــتوپيـــامبران،جـــلّوعـــزّخداونـــدصـــورت

ــساني ــستندك ــهه ــهك ــطب ــاآنةواس ــهه ــدب ــزّخداون ــنوجــلّوع ــناختواودي او،ش

. )9/281: 1389بحراني،( » آوردرويتوانمي

ــابراين، ــدگاهازبن ــشمنداندي ــلدان ــتاه ــزو)ع(بي ــروهني ــهگ ــر « ةواژمعتزل  » نظ

وخــداكيفــروپــاداشبــهنگــاهمعنــيبــههــمتــوانمــيرا » ةنــاظِرَربهــاالــيو« :ةآيــدر

شايــستهمــردمكــهچــرا؛كــردمعنــا » تظــاران « معنــيبــهتــوانمــيهــموگرفــتاولطــف

ــردار ــتروزدرك ــهقيام ــاداشب ــروپ ــدامه ــشمخ ــيچ ــدم ــاندرودوزن ــالهم وح

ــرايط ــرشـ ــههـ ــاردرلحظـ ــفانتظـ ــشايشولطـ ــتوبخـ ــقدراوكرامـ ــدگانشحـ بنـ

.  )29/281: 1380طبرسي،( » باشدمي

درك هـو واالبـصار تُدركُهال« -٣ يـ االبـصارهـو و 103/انعـام الخبيـرُ، اللّطيـف «

.)هاستديدهةكنندمشاهدهاو ) كهآنحال ( وننماينددركرااوهاچشم( 

واســتچــشممعنــايبــههــمشــدهذكـــرةآيـــدر » بــصـر « ةكلمـــكــهاســتروشــن

ظــاهريچــشمنــه«  : كــهشــدخواهــدايــنآيــهبنــابراين،معني« . بــصيـرتمعنــايبــههــم

ــهوينــدبمــيراخــدا ــهدلن ال« : فرمودنــد)ع(رضــاامــام» .داردراهــياومعرفــتعمــقب

ــع ــدركالواالَوهــاميقَ يكَيــفــو ــراوهــاموافكــار،ه ـــدب ذاتونــدارداحاطــهخداون
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ـــهآناو، ــلهــستكــهگون ــستادراكقاب ــين» .ني ــاناز)ع(موســيحــضرتكــههم زب

ــردم ــدندرخواســتم ــن« : شــنيدپاســخكــرد،راخــدادي ــيل ــراهرگــز. تران نخــواهيم

. » 143/اعراف. ديد

ــام ــيام ــود)ع(عل ــه« : فرم ــان ــيرااوچــشم،تنه ــدنم ــه؛بين ــمبلك ــزفكــرووه ني

:گويدميچنينمطلباينترسيمدرسعدي. كندپيدااحاطهاوبرتواندنمي

ايمخواندهوشنيديمواندگفتهچهآنازووهموقيـــــاسوخيــالازبرتـراي

ايممانــدهتووصفاولدرچنــــانهمماعمررسيدآخربهوگشتتماممجلس

 » ســميع« : ماننــد. اســتانــسانهــايديــدهاوعلــم» االبــصاردركيــ«  : ةجملــازمــراد

ــصير « و ــه » ب ــهك ــايب ــممعن ــهاوعل ــنيدنيب ــاش ــدنيوه ــتدي ــي،( » هاس : 1387قرائت

3/322 .( 

درنــهشــود،نمــيديــدههرگــزچــشمبــاخداونــدكــهاســتمعتقــدشــيعهبنــابراين،

ــا ــهودني ــاآخــرت،درن ــدام ــاناعــاليح ــمايم ــينه ــيوفكــرييق ــستذهن ــيني. ني ق

ــمفكـــري، ــينعل ــاالتراســت،اليق ــينازب ــينفكــري،يق ــييق ــينعــينكــهاســتقلب اليق

،چــشمبــا،خداونــدپــس. چــشمبــانــهقلــببــاخداونــدشــهوديعنــيالقــين،عــين. اســت

راخداونــدآيــاكردنــدســؤال) ع (علــياز. شــودمــيديــدهدلبــاولــيشــودنمــيديــده

ــده ــوداي؟دي ــه: فرم ــداييب ــهكــهخ ــدهك ــمندي ــادتباش ــاچــشمام،نكــردهعب رااوه

ــدنمــي ــابينن ــهاز. چــراهــادلام ــااســتشــدهســؤال) ع (ائم ــامبرآي ـــراجدر) ص (پي مع

).66:  1361،مطهري( » آريدلبانه،چشمبا: فرمودندديده؟راخدا

4- »ــوم ــشَفي ــنيك ــاقٍع ــدعونَوس يــي ــسجودِال ــستطيعوال ــم/42،نَفَالي »قل

خوانـده  ) خـدا  ( ةسـجد بـه وشـود برهنـه پـا سـاق كـه را ) سختي ( روز ) كنندياد( ( 

. )نتوانندوشوند

ــاردراعـــرهاش ســاقكــهاســتايــنآيـــهمقــصود: گويـــدمــي )) ســاق (( ةواژةب

؛شـوند مـي امـر   آنبـر سـجود بـه كـافران وشـود مـي پهـن قيامـت روزدرخداونـــد پاي

روايتــيبــهآيــه،ازمعنــاييچنــيناســتفادهبــراياشــاعره!نيــستندســجودبــهتوانــاييولــي

كــهحــاليدر؛انــدكــردهاثبــاتاءاعــضوپــاودســتخــدابــرايكــهانــدجــستهتمــسك
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صـفات گونـه هـر وبـشري صـفات تـر تمـام چـه هـر صـراحت بـا قـرآن آيـات ازبسياري

.اندكردهنفيخداوندازرامخلوق

ــين ــهچن ــرب ــينظ ــهرســدم ــاعرهك ــناش ــاراي ــزب ــمدرني ــاواژهفه ــگدره فرهن

ــهتــدبيروننمــودهتوجــهعــرب ــدنــدادهخــرجب ــهمگــر؛ان :گويــدمــيعــربكــهايــنن

كـشف لـذا ؛گرفـت شـدت جنـگ، كـه اسـت ايـن ازكنايـه  » سـاقٍ علـي الحـرب قامتِ« 

،پــاســاقكــردنبرهنــهكــهايــنچــه؛اســتاقــدامبــرايزمينــهشــدنمهيــاازكنايــهسـاق، 

: فرمــودمــذكورةآيــمعنــايدر)ع (صــادقامــام. داردســجودفرمــانبــهربطــيچــه

پوشــشانـسان، يـك ماننــدكـه شـود توصــيفچنـين كـه اســت ايـن ازجبـارتر خداونـد « 

ــاقاز ــاس ــرپ ــردب ــاروگي ــدكن ــور!بزن ــشفازمنظ ــاق،ك ــامس ــتاتم ــكاروحج آش

ــتوحــقســاختن ــترهياف ــبدرالهــيهيب ــهآنهاســت،-قل ــاچــشمكــهگون ــرهه خي

. )317: ق1346صدوق،( » رسدحلقومبههاجانوشود

5- » ــاء ــكج بروــك ــفّاًالمل ــفّاً،ص ــرص ــامآن ( و(  » 22/فج ــرهنگ ــدا ) ام وخ

 .)آيندمحشرةعرصبهصفدرصف ) خدالطفوقهر ( فرشتگان

ــتآن ــاتيازهدس ــونآي ــچ ــذكورةآي ــوم ــوراز21ةآي ــرهةس ــأتيهم« : بق و » اهللاُي

آيـات گـر ديچـون اسـت، آمـده ميـان بـه سـخن خداونـد  » آمـد ورفـت  « پيرامـون كه... 

خــداي بــودن مجــرّد مقــام وگرديــده ظاهرگرايــان رأيبــه تفــسير موجــب متــشابه، 

ــبحان ــهراس ــامب ــممق ــادهارزشك ــورتوم ــزلص ــددادهتن ــدن « ةواژوان ــراي » آم ب

ــهتعــاليحــق ــب ــقفقــردركــهمــاديوممكــنموجــوديــكآمــدنةمثاب ــاداريومطل ن

ــت ــياس ــشبيهوتلق ــودهت ــدنم ــي. ان ــدم ــهگوين ــتروزردك ــدقيام ــيخداون ــدم وآي

. آيندمياوپيدرصفدرصفمالئكه

شــدهذكــرهــاآندرپروردگــاررفــتوآمــدكــهآيــاتيتمــاميدركــهحــاليدر

مجـاز انـواع تـرين متـداول ازكـه اسـت رفتـه كـار بـه  ) حـذف مجـاز  ( مجـاز ينوع،است

ظــاهر،بــهكــه » ربــكاءجــ«  : آيــههمــيندرمــثالً « اســت؛عــربجــارياســتعماالتدر

از82ةآيــماننــدباشــد،مــي » ربــكاَمــرُجــاء « تقــديردرداده،نــسبتخــدابــهراآمــدن

بنـابراين ؛باشـد مـي » القريـةَ اهـل واسـأل  « تقـدير دركـه  » القريـةَ واسـأل « : يوسـف ةسور

جــايردو »  ربــكيــأتياَو« : گويــدمــي)انعــامةســوراز158ةآيــ  ( جــايــكدر
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ــر ــ ( ديگ ــورهاز33ةآي ــليس ــان ) نح ــأتياَو« : داردويبي ــرُي ــكاَم ــت،(  » رب معرف

1384 :262( .

ازرا آيــهايــنتفــسير:گويــدمــيفــضالابــنكــهاســتآمــدهوربــمزةآيــتفــسيردر

ــام ــاام ــيدم؛)ع(رض ــامپرس ــود)ع(ام ــد« : فرم ــالخداون ــامتع ــفاتب ــدنص ــتنوآم رف

امــرمجــيءمــراد،وديگــر،مكــانبــهمكــانيازانتقــالازاســتمتعــالياونــشود،متّــصف

.  )19/39: 1373صدوق، ( »استپروردگار

ــه ــلالبت ــرانتأوي ــقگ ــهمطل ــهك ــلب ــداه ــدشــهرتتوحي ــشبيه و ،دارن در بحــث ت

ــدار       ــون مكان ــسميت چ ــاف ج ــوازم و اوص ــيت و ل ــت ، عرض ــسميت ، جوهري ــه ، ج تنزي

كننــد ، رفــتن ، آمــدن ، اعــضاء و جــوارح را از خداونــد نفــي مــي بــودن ، حركــت داشــتن 

ــي  ــاره م ــن ب ــد و در اي ــد: گوين ــه اســت   ،خداون ــه جثّ ــبح ، ن ــه ش ــسم اســت و ن ــه ج ــه ، ن  ن

ــه داراي      ــه عــرض ، ن ــه جــوهر اســت و ن ــه از خــون ، ن ــه از گوشــت اســت ، ن صــورت، ن

جــود رنــگ اســت و نــه طعــم و بــو ، ملمــوس نيــست ، در او حــرارت و تــري و خــشكي و 

 نــه پيوســتگي دارد نــه گســستگي ، نــه     ؛نــدارد ، او را طــول ، عــرض و عمقــي نيــست    

پــذيرد و نــه داراي ابعــاض و اجــزاء اســت ، متحــرك اســت و نــه ســاكن ، نــه تبعــيض مــي 

گيــرد و جــايز نيــست كــه گفتــه شــود داراي جهــت نيــست ، هــيچ مكــاني او را در بــر نمــي

 ، بـه صـفات آفريـدگان ـ كـه دالّ بـر       گـذرد كنـد و زمـان بـر او مـي    بـر امـاكن حلـول مـي    

گردنـد، امـراض بـدو راه    شـود و آنهـا بـر او عـارض نمـي     حدوث آنهاسـت ـ متّـصف نمـي    

. )265:  1398اشعري،( شباهتي ندارد،ندارد و به هر چه كه به ذهن آدمي رسد

.)هاستآندستبااليخدادست( ... » 10/فتحاَيديهم،فوقيداهللا... « -6

ــ ــسيردرانظاهرگراي ــنتف ــات،ازدســتاي ــازآي ــمب ــهه ــدلولب ــاهريم ــاآنظ ه

؛اســتدســتيو » يــد « راخداونــدكــهبــودمعتقــدبايــد« : گوينــدمــيآنــان. انــدپرداختــه

ديگـران دسـت بـسان اودسـت و » يـد  « بـسان دسـتي هـيچ وهـا، دسـت سـاير ماننـد نهاما

»كنــيممــيواگــذاراوخــودبــهراآنعلــمودانــيمنمــيرااودســتماهيــتمــاونيــست

.)12/413: 1413رازي،فخر( 
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ــسن ـــريابوالح ــياشع ــدم ــر« : گوي ــاازاگ ـــد،م ــابپرسن ــماآي ـــدش ــهمعتقدي ك

ـــد ــتدوخداون ــدين (دس ــخاپدردارد؟) ي ــيس ــوييمم ــاگ ــدانم ــادب ــماعتق ازوداري

ــامبر ــت)ص(پي ــدهرواي ــهش ــودهك ــتفرم ــسحاهللانّ: ( اس ــرم ــآدمظه ــهتخرجفاس من

ــه ــدينو ) ذريتـ ــودترتيـــببـ ــدودســـتوجـ ــراييـ ــدبـ ــاتخداونـ ــياثبـ ــرددمـ »گـ

ــرعــالوهگــروهايــن « ).22: 1398اشــعري،(  ــد ( اثبــاتب ــراي ) ي ــد،ب داشــتننيــزخداون

ــشت ( اصــبع ــهرا )انگ ــداب ــسبتخ ــددادهن ــامدروان ــدراآنتوصــيف،مق ــتفاق كيفي

.)4/68: 1991كثير،ابن( »كنندميگزارش

ــل ــراناماتأوي ــقگ ــونمطل ــه،: چ ــهمعتزل ــهوزيدي ــد «امامي ــهرا» ي ــانيب ــفمع مختل

. اســتتقــوونعمــتازعبــارتيــدازهــاآنتأويــلمــشهورترينكــهانــدكــردهتوجيــه

ابـن  (» اسـت احـسان ومنّـت معنـي بـه فـوق ةآيـ در»يـد  « كـه شـده نقـل بصريحسناز« 

.)24: 1960جوزي، 

: اســتكــردهذكــروجــهپــنج » يــد « معنــايبــرايالبيــان،مجمــعدرنيــزطبرســي    «

ــضو-الــــف ــصوصعــ ــت-بمخــ ــوت-جنعمــ ــسبت-هملــــك-دقــ ــلنــ  »فعــ

.)3/336: 1380طبرسي،( 
ــرينپــسنديدهوبهتــرين ــرايراهت ــهرجــوعمنازعــه،رفــعواخــتالفحــلب خــودب

شــيءٍفــيتنــازعتُمفــإن« : اســتفرمــودهخداونــد. تاســ)ع(بيــتاهــلاحاديــثوقــرآن

وهبخــشش» يــدبــسط «ازمنظــور،كــريمقــرآندر). 59/نــساءالرّســول،الــيواهللالــيفــرد

، » ايــديهمفــوقيــداهللا « ازمــرادواســتبخــششازامتنــاع » يــدغــل « ازمنظــوروزيــاد

و » الخيــربيــدك «ازمنظــور،طــورهمــينوخداســتقــدرتبــودنگيــرهمــهوقــدرت

ــدك«  ــكبي ــايرو » المل ــا،آننظ ــتآنه ــهاس ــكك ــانومل ــدرتدرفرم ــاروق اختي

.  داردقرارتعاليحق

ــدون ــد،ب ــاواژهازبرخــيازتردي ــاتوه ــهكلم ــارب ــهك ــاتدررفت ــرآن،آي ــهق ب

غفلــتموجــباســتممكــنوشــودمــيحاصــلمتفــاوتيذهنــيبرداشــتتــشابه،دليــل

راههمــينپيــشگانســلفيوظاهرگرايــانكــهايــنكمــا. گــرددآناصــلينــايمعيــافتناز

خداونــد دارد،ارتبــاطمحــسوساتجهــان بــهغالبــاًبــشر كــهجــاييآناز. رفتنــدرا

ــرايســبحان، ــشر،ابتــداييفهــموذهــنتقريــبب البتــهودســتايــنازكلمــاتيگــاهيب
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ــراي ــلب ــقوتعقُّ ــانتحقي ــاوآن ــربن ــتب ــويشحكم ــهخ ــارب ــردهك ــتب ــوع. اس ورج

ــ ــابعةمطالع ــسيريمن ــر،تف ــوممعتب ــيعل ــاجموبالغ ــي،مع ــلقرآن ــقاه ــمدرراتحقي فه

.كندميكمكبسيارمتشابهآياتوكلماتحقيقيمعاني

چـون ( مـشكل وااللفـاظ غريـب آيـات ويـژه بـه قـرآن آيـات فهـم بـراي ،به هـر روي  

ــهعلــمكــهاســتايــنقاعــده،)متــشابهآيــات اهــلتفاســيربــهرجــوعنيــزومحكمــاتب

ــت ــيرو)ع(بيـ ــشمندانتفاسـ ــسلماندانـ ــعمـ ــينواقـ ــرژرفوبـ ــأثرونگـ ــاتازمتـ نكـ

ــومامــري،)ع(معــصومتفــسيري ــهاســتقطعــيومحت ــهورودوگرن ــانةورطــب ظاهرگراي

ــلو ــسمهاه ــنازدورمج ــاوروذه ــدب ــودنخواه ــذا؛ب ــوعل ــينوق ــاتوانيهم ــفيهون س

ــل ــودن،العق ــانب ــهراظاهرگراي ــنب ــداناي ــشاندهمي ــواالتدروك ــياح ــايدربرخ دني

.استگذاشتهجايبرخودازاسالممعاصر

گيرينتيجه-9
ــر ــاسب ــهآناس ــهچ ــهك ــدمالحظ ــوردوگردي ــم ــرةمداقّ ــعنظ ــد،واق ــهش نتيج

ــرَقتمــاميكــهشــودمــي اهــلدامــننمــودنرهــادليــلبــه ( حــديثاهــلوظــاهرگرافِ

ــت ــلو) ع (بي ــهتوس ــرآنجــداييشــعارب ــلازق ــتاه ــه ) بي ــاگون،اشــكالب دارايگون

اتكــاءاجتهــاد،بــاببــستنوگريــزيعقــلوجمــود. هــستندمــشتركانحرافــيوضــعف

وتــشبيهاحاديــث،وقــرآنبطــونواقعــيدركعــدمروايــات،وآيــاتالفــاظظــواهربــه

ــدتجــسيم ــبحانخداون ــازيوس ــااوهمانندس ــسان،ب ــينان ــتعي ــتوانمك ــوق (جه و ) ف

تفـوق تأمـل، وتعقّـل جـاي بـه تخيـل وتـوهم بـر تكيـه چـشم، بـا عـالم پروردگـار رؤيت

ســـادهوانحرافـــاتةجملـــاز... وســـنّتوقـــرآنيمعارضـــههنگـــامقـــرآنبـــرســـنّت

ــهايــنوقــوع. باشــدمــيظــاهرگراهــاينحلــهانديــشي اســاسبــيوالتقــاطيافكــارگون

جــايبــرخــودازنــاميمونومخــرّبتــأثيرمــسلمانانافكــارردتــاريخطــولدرتوانــست

ادبــاروقهـر نـوعي واقـع درهـا فرقـه ايـن انحطـاط عامـل واساسـي مـشكل البتـه ؛ بگـذارد 

تحقيـق وتعقـل بـر خـدا فرمـان كـه چـرا ؛اسـت الهـي فـرامين بـه  ) جاهالنـه ياوعامدانه( 

وبرنتابيدنــدراآنايــانررگظاهالبتــهكــهاســت،نــادانيوجهــلوتقليــدازپرهيــزو

.بردندميبهرهرواياتوآياتازحقيقتخالفهمواره
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ــراز ــوديگ ــوليونس ــيعهاص ــالفش ــدخ ــانعقاي ــاريونوظاهرگراي ــياخب افراط

كـــهاســـتقـــرآنفهـــمِةاوليـــمبنـــايومقدمـــهآيـــات،الفـــاظظـــاهرفهـــم: معتقدنـــد

ــي ــستم ــرزباي ــناختراآنم ــروش ــفآنب ــودتوق ــه؛ننم ــابلك ــرهب ــديبه ــوازمن ةق

ازكــه ) الــسالمعلــيهم ( معــصومينتفــسيريآرايبــرتكيــهبــاوصــحيحاســتنباطوعقــل

درخــداپيـام واقعــيمقاصـد واَســراربـه ،آگاهنـد خداونــدمـراد وآيــاتتأويـل وتفـسير 

. بردپيقرآن

مĤخـذومنابع
ــن-1 ــه،اب ــاستيمي ــدبنابوالعب ــدالحليمعاحم ــه،1332،ب ــائلمجموع ــريالرس الكب

....دارالمعارف::::، مصر، ، مصر، ، مصر، ، مصر، ةالواسطيةالعقيد،تيميهالبن

ــنابومحمــد ،الظــاهري-2 ــصل،1412،حــزماب ــيالف ــلف ــواءوالمل النحــل،وااله

.العربيالتراثاحياءدار:بيروتالبقاعي،يوسف: تحقيق

.يةدارالكتب المصر: قاهره،التّفسيرعلمفيزادالمسير،1960جوزي،ابن-3

.المعارفمكتب: بيروت،ةالنهايوةالبداي،1998،عمر،بناسماعيلكثير،ابن-4

ــن-5 ــر،ابـ ــماعيلكثيـ ــناسـ ــربـ ــسير،1991،عمـ ــرآنتفـ ــيمالقـ ــروت،العظـ :بيـ

.فعرّدارالت

ــو-6 ــاريخ،1384،محمــدزهــره،اب ــذاهبت ايمــاني،رضــاعلــي: ترجمــهاســالمي،م

.مذاهبواديانتحقيقاتواتمطالعمركز:قم

ــي-7 ــنداوداب ــنن،1990،سجــستانياالشــعثاب ــيس ــق،داوداب ــعيدمحمد: تحقي س

.دارالفكر:بي جااللجام،

.ردصادار:لبنان-بيروت،احمدمسندحنبل،احمدبن-8

ــا،حنبــل،احمــدبن-9 ــاممناقــببي ت ــات : مــصر،حنبــلاحمــدبناالم ــة الكلي مكتب

.االزهرية

ــالم:بيـــروت،الـــدينفـــيالتبـــصير،1983،محمـــد،طـــاهربنرايني،اســـف-10 عـ

.الكتب

.ءداراالحيا: قاهره،االسالميينمقاالت،1398ابوالحسن،اشعري،- 11
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.اسالمي جامعة:منورهةمدين،،ةاالبانبي تا،،---------------12

 دفتر : آرام، قماحمد: م ، خدا و انسان در قرآن، ترجمه1993ايزوتسو، توشيهيكو، - 13
.نشر فرهنگ اسالمي

دعوتهوالسلفيهعقيدته،1419عبدالوهاب،محمدبنالشيخابوطامي،آل- 14

.ةالسعوديةالمملك:بي جاباز،بنالشيخ: تصحيح،االصالحيه
حــسين: ترجمــه،مــذهبيــابــدعتســلفيهبي تـا، رمــضان،محمدســعيدالبـوطي، -15
.فرهنگ اسالمي: ، قمصابري

التــــراثاحيــــاءدار:بيــــروت،المعــــانيروح،1408ســــيدمحمود،لوســــي،آ-16

.العربي

ــي،-17 ــمبحران ــسير،1389،سيدهاش ــيتف ــانرواي ــه،البره ــا: ترجم ــانرض وناظمي

.صبحكتاب: قمهمكاران،

.دارالفكر: بيروت،بخاريصحيح،ق1401 محمد،،بخاري-18

ــدالقاهربغــدادي،-19 ــر،1977محمــد،طــاهربنعب ــينقالف ــرقب ــانوالف ــهبي الفرق

.ديدهجالدارآلفاق:بيروت،الناجيه

.ة االسالميةالمكتب:، بي جاالصحيحالجامع،،بي تامحمدعيسيترمذي،-20

ــي،-21 ــفر،جبرئيل ــسف،،1385،محمدص ــمةفل ــالم،عل ــسفك ــضافةفل :تهــران،م

.اسالميةانديشوفرهنگپژوهشگاه

.سنابلنشر:بي جا،توهابيةپردتپش،1389،رضاعليجوادي،-22

.دارالجيل:بيروت،الواضحالتفسير،، بي تامحمدمحمودحجازي،-23

ــسروپناه،-24 ــسين،خـ ــالم،1383عبدالحـ ــدكـ ــم ،جديـ ــز: قـ ــاتمركـ ومطالعـ

.سومچاپقم،ةعلميةحوزفرهنگيهايپژوهش

.الحديثهمكتبدارال:بي جا،التفسيرالمفسرون،1976،محمدحسينذهبي،-25

ــي،-26 ــمسذهبـ ــدين،شـ ــزان،1325الـ ــدالميـ ــق،االعتـ ــي: تحقيـ ــدعلـ محمـ

.العربيهالكتباحياءدار:مصربجاوي،

.دارالفكر:دمشق،المنيرالتفسير،1422،وهبهزحيلي،-27

.دارالمعرفه:بيروتتا،بي،3ج،المنارتفسير،1960محمد،رشيدرضا،-28

.علميهةچاپخان: قم ،قرآننظرازروحالتاص،1358،جعفرسبحاني،-29
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.قممديريتمركز: قم،النحلوالملل،1371،جعفرسبحاني،-30

.دارالشروق:بيروت،القرآنظاللفي،1386سيدقطب،-31

.دارالفكر:بيروت،الخلفاءتاريخ،1411،الدينجاللسيوطي،-32

.اسالمينشردفتر:قم،الحديثعلم،1375،مديركاظمچي،شانه-33

.دارالمعرفه:بيروت،النحلوالملل،1404عبدالكريم،شهرستاني،-34

ــدوق،-35 ــدبنص ــيمحم ــنعل ــه،ب ــدبابوي ــصحيح،التوحي ــم: ت ــسينيسيدهاش ح

.قممدرسينةجامع:قم تهراني،

ــدبنصــدوق،-36 ــيمحم ــنعل ــهب ــون،ق1346،بابوي ــاعي ــه،)ع(اخبارالرّض : ترجم

.صدوق:قمري،غفااكبرعلي

ــايي،-37 ــسينطباطبــ ــ،1363،محمدحــ ــسيرةترجمــ ــزانتفــ ــه،الميــ : ترجمــ

.اميركبير:تهرانموسوي،سيدمحمدباقر

ــايي،-38 ــسينطباطب ــيعه،1362،محمدح ــالمدرش ــم،اس ــر:ق ــاتدفت ــالميتبليغ اس

.قمعلميهةحوز

ــي،-39 ــسنطبرس ــسير،1380،ح ــعتف ــانمجم ــه،البي ــي: ترجم ــي،عل ــرانكرم :ته

.فراهانيانتشارات

ــي،-40 ــدبنطوس ــسنمحم ــان،1361،ح ــيالتبي ــسيف ــرآنتف ــم،الق ــب:ق مكت

.للمطبوعاتاالعلمي

منـــشورات:بيــروت ،الكــريم تفــسيرالقرآن ،، بــي تـــا محمــدعلي الــدره، طــه -41

.ةدارالحكم

ــاملي،-42 ــامحمــدمكيحــسنع ــي ت ــات،، ب ــيالهي ــديعل ــابه ــسنووووالكت ــسنال ــسنال ــسنال وةةةةال

.عبه النعمان مط:، نجفالعقل

.الكتبعالمدار:رياض،ةةةةالسنالسنالسنالسن،حنبلاحمدبنبنعبداله-43

دارالمغـــــرب : بيـــــروت ،التفـــــسيرالحديث،ق1421،محمـــــددروزه،عـــــزه-44

.االسالمي

ــر-45 ــودبنفخـ ــررازي،محمـ ــسير،1413،عمـ ــرتفـ ــم،كبيـ ــب:قـ ــالممكتـ االعـ
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