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صفاِت  ِل یدر باِب تأو یخالد یها دگاهیو نقِد د یبررس
 یدر اصول کاف یخبر 
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 **فر ینیمحمد مع

 ***مظفر یمحمدحسن محمد

 چکیده
پرداختـه  لكدافیبـه نقـد  روایـات  ا الكلینی و تأویالته الباطنیةدکتر خالدی در کتاب  

مذکور است و خالدی روایات  اصول کافیاست، ازجمله مباحثی که در باب توحید 
کننـد.  آن را نقد کرده است، روایاتی است کـه صـفات  خبـری خداونـد را تأویـل می

خالدی در مسئلۀ صفات  خبری گاهی به ظاهرگرایی متمایل است و گاهی به توقـف؛ 
او در نقد  روایات  ایـک بـاب میشـو  اسـت. همهنـیک چـون مبنـای    رو مبانی ازایک

گـذارد و  راحتی روایـات را کنـار می ی  سندی و داللی ندارد بهها مشوصی در بررسی
خطـا را های  خود بر آیات، بدون  ارائـۀ شـواهد، دیـدگاه  شـیعیان  برای  تحمیل دیدگاه

داند، استفاده  شمارد. او خود در موارد  موتلف از تأویلی که صریحاا آن را خطا می می
کور در روایات  شـیعه مجعـول بـوده و کند. با ایک وجود معتقد است تأویالت  مذ می

باشند. در ایک نوشتار ابتدا گبارشی مبسوط از رویکـرد  خالـدی و آرای  دارای خطا می
موصوصاا نقد  روایات  مربوط به صفات  خبری عرضه شـده اسـت،  الكافیاو در نقد  

ری اند و ناسـازگا ها بررسی و نقد شده شناسی  کالمی ایک دیدگاه سپس بر اساس  رو 
او نشان داده شده است. همهنیک با بررسی  لوازم رویکـرد  خالـدی در بحـ     دیدگاه

کشاند.  صفات  خبری مشوص کردیم که دیدگاه  وی در ایک بح ، او را به تجسیم می
گرایی  مـذکور در مکتـب  اهـل بیـت، خطـا  تنها تأویل درنهایت استدالل کردیم که نه
 صفات  خبری است. نیست؛ بلکه تنها راه برای  تبییک  

  .یالکاف ،یصفات خبر ،ییگرا لیتأو ،یخالد ها: کلیدواژه
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 مقدمه
است  های دکتر صالح عبدالفتاح خالدی  یکی از تال الكلینی و تأویالته الباطنیةکتاب 

حـدی  از  887، نگاشته است. وی به نقد الكافیاعتبار ساختک کتاب  که آن را برای بی
و  الكافی رداخته است. همۀ ایک احادی  در دو جلد اولحدی  کافی پ 07099مجموع 

دار تبییک  مقام امامـت و عصـمت  ائمـه و  قرار دارند که عهده کتاب الحجهبیشتر آنها در 
 جایگاه ایشان در اسالم است.

الكلیندی و تـوان در کتـاب  های علوم قرآنی و حدیثی عبدالفتاح خالدی را می اندیشه
وی  مفداتیح للتعامدل مدع القدرآنکتـاب  در و همهنیکت القرآنیة تأویالته الباطنیة لآلیا

چـون و چـرا از سـلف، اعتمـاد بـه کتـب روایـی  بازخوانی نمود. او معتقد به تبعیت بی
مکتب  توقف نیـب،  سان وحی و ظاهرگرایی است؛ هرچند در برخی موارد به سنت به  اهل

 شود. متمایل می
داند و مفسران   ن، رو   تفسیر  شیعی را خطا میخالدی با اعتقاد به فساد عقاید شیعیا

ل  قرآن می شمرد. او هرچند معنایی از تأویل را قبول دارد، تأویـل مـذکور در  شیعه را مؤو 
رو بـه نقـد   دانـد. ازایـک های  مورد  قبول  خـود نمی را ازجمله تأویل الكافیکتاب  روایات  
کند، فساد  اعتقـادات  شـیعه را نشـان  زعم خود تال  می آورد و به روی می الكافیکتاب 
 دهد.

نقدهای  خالدی درخصو   روایات  باب توحید الکافی، رویکرد او دربـارۀ صـفات 
در بـاب   الكدافیدهـد. خالـدی تمـام  تفسـیرهای  مـذکور در  خبری  خداوند را نشان می
مورد   داند و ذیل هر روایت، تفسیر  خا  خود از صفت  خبری   صفات  خبری را باطل می

پـردازد کـه  کند. او در ایـک بـاب بـه بحـ  از چنـد صـفت  خبـری می بح  را بیان می
بودن  خداوند، عر  خداوند، مکان  خداوند، وجه خداوند، دسـت و  اند از: مرئی عبارت

 صورت  خداوند. 
گـبار  شـده اسـت، سـپس  الكافیدر ایک پژوهش ابتدا مبانی  کلی خالدی در نقد  

، الكلینی و تأویالتده الباطنیدهربارۀ هر یک از صفات  خبری که در کتاب های  او د دیدگاه
اند، تبییک شده است. پس از طرح تمام  دعاوی  خالدی، مبانی و نقـدهای  او  بررسی شده

مبنـای  مشوصـی  ،اند. خالدی در بح  از صـفات  خبـری بر روایات  الکافی، نقد شده
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هـای  او  رو الزمۀ تبییک هرگرایی متمایل است؛ ازایکاو به ظا  های تر دیدگاه ندارد؛ اما بیش
های  او  توان تمام دیـدگاه می ،تجسیم  خداوند است. بر اساس ادلۀ مربوط به نفی تجسیم

 را در ایک زمینه نقد کرد.
مباح  کتاب خالـدی، تلفیقـی از مباحـ  عقلـی و نقلـی اسـت؛ لـذا بـرای  نقـد  

ایم. در  المی از ادلۀ عقلی و نقلی، اسـتفاده کـردهشناسی  ک های  او بر اساس  رو  دیدگاه
بسیاری از موارد سعی شده تعارگ  درونی دعاوی  موتلف  خالدی نشان داده شده تا راه 

هایی برای نقد  اندیشـۀ خالـدی و  های  او هموار شود؛ هرچند تال  اثبات سستی دیدگاه
گرایی در  ع  مهـم  تأویـلیان انجام شده است؛ اما در هیچ پژوهشـی بـه موضـووهابدیگر 

، با هـدف  اصوِل کافیصفات  خبری پرداخته نشده است. ازآنجاکه اشکاالت  خالدی بر 
اند، پاسخ به ایک اشکاالت در راستای دفاع  کردن  مبانی اعتقادی تشیع منتشر شده سست
. ایک اثربوشی از پروژۀ نقد خالـدی اسـت است، ضروری حقۀ اهل بیت تباز مک

 اند. گرفته  ان آن را پیکه نویسندگ

 گرایی . دوگانۀ ظاهرگرایی ـ تأویل1

 . ظاهرگرایی1-1

 صورت کلی، دو معنا دارد: ظاهرگرایی به
شود و  ها را شامل می همۀ انسان ،. ظاهرگرایی به معنای اعم: ایک معنا از ظاهرگرایی0

نان یکدیگر اعتماد ها ظاهرگرا و ظاهرباور هستند؛ زیرا به ظاهر  سو بنا بر آن، همۀ انسان
الظهور در علم اصول فقه نیب بـه همـیک معنـا و کـاربرد  کنند. بح  از ظاهر و اصالة می
ایک معنا از  1پردازد. مبنای ایک نوع ظاهرگرایی همان ارتکاز فطری و اولیه آدمی است. می

 ظاهرگرایی محل بح  فعلی ما نیست.
دارای درجـات متفـاوتی  ،اربردمعنای أخص: ظاهرگرایی در ایک کـ . ظاهرگرایی به8

هـایی کـه دارنـد، معنـای  های ظاهرگرا هر یک با توجـه بـه مبـانی و رو  است. جریان
گیرند، مثالا ظاهرگرایی ظاهریه بیشتر در بح  فقه و اسـتنباط  خاصی از آن را در نظر می

                                              
 .57،  8، جاصول الفقه. مظفر، محمدرضا، 1
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اس آنان را از باطنیه و اصـحاب رأی و قیـ ،که ایک ویژگی 1احکام شرعی نمود یافته است
یان بیشتر در بح  صـفات خبـری وهابظاهرگرایی اصحاب حدی  و  2جدا کرده است.

ایـک معنـا از  3خداوند نمود یافته و محل جدایی آنان از معتبله و اشاعره و... شده است.
 پردازیم. گیرد که در نوشتۀ حاضر بدان می گرایی قرارمی ظاهرگرایی در مقابل با تأویل

 گرایی . تأویل1-2

 معانی لغوی تأویل .1-0-1
  ای که از آن، مراد است، خواه نتیجه به پایان برگرداندن چیبی و نتیجهالف: تأویل، یعنی 

 4نتیجۀ کرداری. و خواه گفتاری باشد
 5معنی تفسیر و بیان باطک لف  است. ب: تأویل، به

کننـده کـالم را  مأخوذ اسـت. گـویی، تأویل« سیاست»معنی  ج: تأویل از ایالت، به
 6کند تا در جای  مناسب قرار گیرد. بری میره

 . معنای تأویل در قرآن1-0-0
بار تکرار شـده اسـت؛ گرچـه در همـۀ مـوارد  03واژۀ تأویل در هفت سورۀ قرآن جمعاا 

ارجاع لف  به معنا، عام به خـا ، مطلـ  بـه مقیـد،  ،یادشده به یک معنا نیست. تأویل
بی  مفهوم به مصداق نیست؛ زیـرا ایـک مـوارد، منسود به ناسخ، ذوالقرینه به قرینه یا تط

 7همگی در قلمرو لف  و مفهوم هستند.
ـا « رجـوع»معنای  به« أول»بر اساس لیت از مادۀ « تأویل»کلمۀ  مـأخوذ اسـت؛ ام 

کاربرد آن در قرآن حکیم به حوزۀ لف ، مفهوم و معنا یـا تفسـیر و تبیـیک قلمـرو داللـت 
واردی به واقعیت عینی و خارجی )دنیا و آخرت( کلمات و... منحصر نیست؛ بلکه در م

ذاهکلخیٌ لوأحسُنلتأویالالاشاره دارد؛ برای مثال آیۀ 
به سرانجام  عینی  اطاعـت از خـدا،  8

                                              
 .355،  ادوار علم الفقه و اطواره. کاشف الیطاء، شیح علی، 1
 .073-035،  7، جبحوث فی الملل و النحل. سبحانی، شیخ جعفر، 2
 .037، 055، 035، 089، 055،  0، جزمة العقیدیه بین االشاعرة و الل الحدیثاال. عالل، خالد کبیر، 3
 .27،  پژولشی پیرامون آخرین کتاب الهی. مظلومی، رجبعلی، 4
 . همان.5

 . همان.6
 .20،  معنا گولرحسک،  . خمینی، سید7
 59، . نساء8
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و اولواالمر و بازگرداندن مورد تنازع به خدا و پیـامبر توجـه دارد کـه مطلبـی  پیامبر
 1عینی است نه علمی.

 ن و علما. معانی تأویل نزد مفّسرا1-0-3
عباس از عبارت  زیر نیـب همـیک معنـا از تأویـل  است. مراد ابک الف: تأویل همان تفسیر

گـاه  مک از راسوان در علم هستم و تأویل قرآن را می»است:  دانم؛ یعنی به تفسیر قرآن آ
 2«هستم.

شـود.  ب: تأویل قرآن، معنایی خالف ظاهر لف  است که از ظاهر آیـه فهمیـده نمی
بد مفسران متأخر رواج دارد و منظور ایشان از تأویـل آیـه، حمـل آن بـرخالف ایک نگاه ن

 3ظاهر است.
دی اسـت کـه برخـی درون  ج: تأویل به معنای رسود در علم: آیه دارای معانی متعد 

برخی دیگر وجود دارند. یکی از آن معانی، ظاهری است که برداشت اذهان متعـارف از 
فهمنـد و بـه آن  جـب خداونـد و راسـوان در علـم نمیآیه است؛ ولی معانی دیگـر آن را 

 4گویند. می« تأویل»
د: از معانی تأویل، ارجاع الفاظ و کلمات به منشأ و مرجع اصلی آنهـا اسـت کـه از 

 5مقوله لف  و معنا نیست؛ بلکه از مقولۀ عینی و خارجی است.
است و در میان معنای دوم، رأی متکلمان امامی، معتبلی و برخی از اشاعره  تأویل به
 6نیب طرفدارانی داشته است. اهل حدی 

 . معنای تأویل نزد خالدی1-0-4
 خالدی تأویل را در قرآن به دو معنا دانسته است:

تأویل نظری: ایک نوع از تأویل بر پایۀ از بیک بردن ابهام و پیهیـدگی از سـوک بنـا  .0
واضـح و محکـم اسـت گردد و به ایک شکل است که آیه به نص دیگری که صـریح،  می

                                              
 .20،  معنا گولرحسک،  . خمینی، سید1

 .350،  0، جمجمع البیانک، . طبرسی، ابوعلی، فضل بک الحس2
 .807ـ803،  0، جنزلة األعین النواظر فی علم الوجوه و النظائرجوزی،  . ابک3
 .872  ،خداشناسی و پاسخ به شبهاتاصیر،  . رضوانی، علی4
 . همان.5
 . همان.6
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 1شود. ایک همان تأویل  اندک آیات متشابه در قرآن است. ارتباط و نسبت داده می
. تأویل عملی  بالقوه: ایک نوع از تأویـل بـا بیـان فرجـام و حاصـل کـار  آیـه انجـام 8

ای نظـری و  گویـد، آیـه جنبـۀ وعـده شود. هنگامی که آیه از امری در آینده سوک می می
واقعـی و اجرایـی محقـ   نظری در قالب عملـی و هنگامی که ایک وعدۀیابد  تئوری می

واسطۀ آن نتیجـه و فرجـامش  گردد، ایک وقوع و تحق ، حکم تأویل آن را دارد؛ زیرا به می
َةللکّذةالالِةماله لُی یطالالِةعِلِموِقلَولهّموالیوأِتِه لتأویُلوُقللکوذاهَکلکوّذبلمثال:  2تحق  یافته است.

 لفأنظ لکیَفلکاَنلباالاُةلاهّظاهمیَنلاّهذیَنلِمنلاَلاِله
3 

های مکی درخصو  پیروزی ح  و نـابودی باطـل، تنهـا  های قرآنی در سوره وعده
شـدن در  های تئوری بودند و نیازمند تأویل، یعنی نیازمند  به بـار نشسـتک و اجرایی وعده

 4معنای تأویل عملی آنهاست. زمیک هستند، درنتیجه تحق  آنها بر زمیک به
پذیرد، در دیگر آثار  خویش صـراحتاا  چند خالدی تأویل را به دو معنای  مذکور میهر
ورزد. او معتقد است، ما مأمور هستیم به همـۀ آنهـه در  تأویل موالفت می باای  با گونه

هایی مثـل  تنبیـه خداونـد از برخـی  توانیم با بهانـه قرآن وجود دارد ایمان بیاوریم و نمی
تـأویلی کـه خالـدی بـا آن  5شان خـارج نمـاییم. معنای  ظاهری صفات، آن صفات را از

موالف است، معنای  دوم از معانی  تأویل در نبد  متکلمان امامی است؛ یعنی گـذرکردن 
( از آن 0-8-7یافتک بـه معنـایی خـالف  آن کـه در بوـش  ) از معنای  ظاهری آیه و دست

ی کـه خالـدی را بـه موالفـت بـا ا تریک دغدغه رسد، مهم سوک به میان آمد. به نظر می
ی گذرکردن از معنای  ظاهری آیات و تأویل واداشت، ایک است که آنها الزمۀ تأویل را نفـ

 دانند. و انکار صفات خداوند می

 گرایی در صفاِت خبری گرایی و ظاهر . تأویل1-3

بـا  دربارۀ آیات و روایاتی که در آنها صفاتی به خداوند نسبت داده شده است کـه ظـاهراا 
 اصول  عقلی ناسازگاراند میان  عالمان و متکلمان سه دیدگاه وجود دارد:

                                              
 .000  ،لای قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده. عبدالفتاح خالدی، 1
 .008  ،. همان2
 .73-79، . یونس3

 .008،  لای قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده ،. خالدی، عبدالفتاح4
 .70،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، عبدالفتاح، 5



 

 

رس
بر

 ی
 د

قِد
و ن

ی
گاه

د
 

 یها
لد

خا
 ی

أو
ِب ت

 با
در

  ِلی
خب 

ِت 
صفا

 ی...

11 

و بسیاری از علمـای اهـل سـنت  . مذهب تأویل: ایک رویکرد با نظر اهل بیت0
سازگار است. معتبله و ماتریدیه نیب همیک نظر را قبول دارند. مبنای  ایـک رویکـرد، لـبوم  

اوالا باید هر صفتی را بـر معنـای ظـاهری آن  ،راییگ تنبیه خداوند است. بر اساس تأویل
 1حمل کرد و ثانیاا اگر مانع لفظی یا عقلی وجود داشت، باید آن را تأویل کرد.

ای از علما به توقف روی آوردند. آنها باور دارنـد،  . مذهب تفویض و توقف: دسته8
و  لک بـک انـسکند که دربارۀ صفات خداوند سکوت کنیم. ما احتیاط در دیک اقتضا می

 2که ایک دیدگاه را قبول دارند. هستند از افرادی سفیان بک عیینه
دانند و بـاور دارنـد،  . مذهب حمل به ظاهر: کسانی که تأویل صفات را جایب نمی7

 3تمام صفات باید بر ظاهر آنها حمل شوند.
ـهُ است که چرا آیـۀ  آلبانی به بواری ایراد گرفته را بـه  کـلُّ شـیءه هالـٌک إال  وجه 

مؤمک انجـام  گونه تأویل را شوص مسلمان   ایک»تأویل برده است و اعتقاد دارد: « ملک»
تقسیم لیت به حقیقت و مجاز تقسیم بدعتی و حادث »گوید:  تیمیه می ابک 4«دهد. نمی

اما در  نامند به نظر وهابیان که خود را سلفی می 5«اند. در دیک است که سلف آن را نگفته
کسی نباید بگوید خدا جسم است و نباید بگوید خـدا  ،ای از سلف ندارند حقیقت بهره
شـود؛  بودن موجب تشبیه و محدودیت خداونـد می نه به جهت آنکه جسم ،جسم نیست

اند،  داشتک یا نداشتک خداوند سوک نگفته بلکه چون قرآن و سنت و صحابه دربارۀ جسم
 6پس الزم است ساکت باشیم.

گوینـد:  و گاهی صـریحاا می 7«ما تأویل را قبول نداریم.»یند: گو وهابیان صریحاا می
معنی قـدرت و  دادن  سـمع بـدو، بـه خداوند دست و گو  دارد و تعابیر  یدالله و نسبت»

ما معتقـدیم خداونـد دسـت کریمانـه و »گویند:  گاهی می 8«علم به مسموعات نیست.
                                              

 .887،  پاسخ به شبهات گری و سلفیصیر، ا . رضوانی، علی1
 .90،  7، جدّرالمنثورالدیک،  . سیوطی، جالل2
 .887  ،پاسخ به شبهات گری و سلفیصیر، ا . رضوانی، علی3

 .587،  فتاوی االلبانیناصرالدیک،  . آلبانی، محمد4
 .79،  اإلیمانبک عبدالحلیم،  حمدا، هتیمی بکا. 5
 .70،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، عبدالفتاح، 6
 .557 ، 0، جعقیدة الشیخ محمدبن عبدالولابمد، الوهاب، مح. عبد7
 .23 ، 7، جمجموع فتاوی ومقاالت متنوعهباز، عبدالعبیب،  . بک8
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 ،بـر اسـاس  ایـک عبـارت 1.«چشم دارد. اساساا بر اینکه خداوند دو چشم و صورت دارد
دانند و صرفاا مقلدند ولی معتقدنـد،  توان نتیجه گرفت، وهابیان عقل را ارزشمند نمی می

 که معصوم هستند پسندیده نیست. تقلید از ائمۀ اطهار

 اصول کافی. گزارش دیدگاه خالدی دربارۀ تأویِل صفات خبری در کتاِب 2

 کافی اصول. مبانِی خالدی در نقِد کتاِب 2-1

، الكلینی و تأویالته الباطنیدة ، یعنی کتاباصول کافیخالدی در اثر  نقادانۀ خود دربارۀ کتاب 
زعم خود  خطا هستند و به تـأویالت  اشـتباه  ای است که به در پی نقد رویکردهای تفسیری
ا های اسالمی در فهم، تفسیر و تأویل قرآن بـه خطـ گوید: فرقه دچارند. او در مقدمۀ کتاب می

هایی که به ایک خطاها مبتال شدند، شیعیان، خوارج، معتبله، مرجئه و  تریک گروه اند، مهم رفته
وی معتقد است، مفسران قرآن به سه نوع خطا گرفتارند: )الـف( خطـا در انگیـبۀ  2اند. صوفیه

 ها مبتالینـد. )ب( خطـای   تفسیری، مانند  خطاهایی که غیر مسلمانان در مواجهه با قرآن بدان
ق مسلمان، ازجمله شیعیان دچار  هستند. )ج( خطا در برخی از جبئیات کـه  ر  روشی که ف 

 3توان از آن گریوت. نبودن  مفسر، نمی سبب  معصوم به
کند که مفسران شیعه بـیش از هـر چیـب گرفتـار خطاهـای  روشـی  خالدی تصریح می

د قرآن را بر اساس ایک کنن هستند؛ زیرا عمدۀ اعتقادات  شیعیان خطاست و مفسران سعی می
ای فراهم کنند.  های  اشتباه تفسیر کنند تا بتوانند برای  افکار  باطل  خویش پشتوانه فرگ پیش

انـد و  درنتیجه مفسران  شیعه معنای  صحیح آیه را که همان معنای ظاهری آن است کنار زده
 4ن معنا داللت ندارد.که آیه اصالا بر آ اند؛ درحالی آن را بر معنایی ناصحیح تأویل کرده

ای که دچار  ایک تأویالت  پنداریک است،  تریک تفسیر  شیعی خالدی معتقد است، مهم
ست، علی بک ابراهیم نیب ازجمله مشـایخ  کلینـی در کتـاب   تفسیر علی بن ابرالیم قمی

ا راصدوِل کدافی گرایی بایـد کتـاب   رو برای  مقابله با ایک نوع از تأویـل ازایک 5ست.ا کافی
                                              

 .5،  عقیدة الل السنة والجماعةبک صالح بک محمد،  عثیمیک، محمد . بک1
 .5 ، الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، عبدالفتاح، 2

 .7. همان،  3

 .3-2. همان،  4
 .2. همان،  5
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ست که علمای  شیعه پس از کلینی بدان، اعتنا اتریک کتابی  بررسی و نقد کنند، چون مهم
ی تمام  روایات  مذکور در آن را صحیح می می کردن   دانند. پس باید برای  روشک کنند و حت 

 1تأویالت  خطای  کلینی که کل  اندیشۀ شیعه را دربر گرفته است، اثر  او را به نقد گرفت.

 «رؤیِت خداوند»ی  خالدی بر روایاِت ناظر بر مسئله شکاِل ا  .2-2
رؤیت خداوند موضوعی ست که از دیرباز محل بح  و اختالف متکلمان بـوده اسـت. 

توان خداونـد را در دنیـا یـا در آخـرت، بـه  پرسش اصلی در ایک مسئله ایک است: آیا می
و آخـرت بـا چشـم دیـده چشم سر دید؟ معتبله و امامیه بـاور دارنـد، خداونـد در دنیـا 

شود. وهابیان و حنبلیان و تابعیک مذهب اشـعری  باطک رؤیت می ۀولی به دید ؛شود نمی
ه اعتقاد دارند ه و شافعی   2شود. خداوند در دنیا یا آخرت دیده می ،از حنفیه، مالکی 

خالدی معتقد است، هرچند شیعیان در نفی  رؤیت خداوند در دنیا، رویکرد صحیح 
یا در بهشت ازجمله خطاهـای شـیعیان  ، نفی  رؤیت خداوند در آخرتاند ردهرا اتواذ ک

بـاور دارد، امــام رضـا او 3اسـت.
بــه  و روایــات  پیـامبر در برداشــت از آیـات 4

ة به ها استناد کردهعمومیت  آن ـرَّ صـورت کلـی رؤیـت  خداونـد را  اند و در پاسخ به ابـو ق 
 6پندارد. از روایت را خطا می خالدی تفسیر  امام رضا 5دانند. ناممکک می

 کند: ای را برای  امکان  رؤیت خداوند در بهشت ذکر می خالدی ادله
هالناِظَ اللإهي ،ُوُجالٌهلَیاْلَمِئٍذلناِضَ اٌلقرآنی:  لیدل .1 َرةِّ

خالدی ایک آیـات را صـریح  7
 8داند. در امکان رؤیت می

                                              
 .9. همان،  1

 .95،  توحید از منظر روایت شیعه و سنی. مرادی، طاهره، 2
 .87،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 3
نَّ ...» .4 ا أ  ین  ا ُروِّ نَّ  إ 

ة  ُبو ُقرَّ ال  أ  ق  ال  أ   ف  ق  ة  ف  ی  ْؤ ده الرُّ مَّ ُمح  ی و  ل  ُموس  م  ل  ال  م  اْلک  س  ق  ْیک  ف  یَّ ب 
ْیک  ن  م  ب  ال  ة  و  اْلک  ی  ْؤ م  الرُّ س  ه  ق  ـک  ع اللَّ س  ُبـو اْلح 

ْنس   کِّ و  اإْل  ک  اْلج  ْیک  م  ل  ق  ی الثَّ ل  ه  إ 
ک  اللَّ

ُغ ع  لِّ ک  اْلُمب 
م  ْبصاُر و  ال  ف 

 
یُطون  ال ُتْدر ُکُه اأْل ْي    ُیح  ه  ش  ْثل  م 

ْیس  ک  ْلماا و  ل  ه  ع  ـٌد  ب  مَّ ـْیس  ُمح  ٌء أ  ل 
ي ج 

ْیف  ی  ال  ک  ی ق  ل  ال  ب  ـأ   ق  ـه  ب  ـی اللَّ ل  ـْدُعوُهْم إ  ُه ی  نَّ ه  و  أ 
ْند  اللَّ ْک ع  اء  م  ُه ج  نَّ ُرُهْم أ  ُیْوب  یعاا ف  م 

ْل   ج  ی اْلو  ل  ُجٌل إ  ُقـوُل ُء ر  ی  ـه  ف  ال   ْمر  اللَّ
ْي  ه  ش  ْثل  م 

ْیس  ک  ْلماا و  ل  ه  ع   ب 
یُطون  ْبصاُر و  ال ُیح 

 
ـا  ُتْدر ُکُه اأْل ـر  أ  م  ش  ة  اْلب  ی ُصور  ل  ْلماا و  ُهو  ع  ه  ع  ْطُت ب  ح  ي و  أ  ْین  ع  ْیُتُه ب  أ  ا ر  ن  ُقوُل أ  ٌء ُثمَّ ی 

ا أ   ذ  ه  ُه ب 
ی  ْرم  ْن ت  ُة أ  ق  اد  ن  ت  البَّ ر  د  ا ق  ُحون  م  ْست  ْي ت  ش  ه  ب 

ْند  اللَّ ْک ع  ي م  ْأت  ُکون  ی  ر   ْن ی  ْجهه آخ  ْک و  ه  م  ف 
ال  و  ي ب  ْأت  ، الكافینی، کلی) ...«ءه ُثمَّ ی 

 (.95،  0ج

 .87،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافیخالدی، صالح عبدالفتاح،  .5
 . همان.6
 .88-87، . قیامت7

 .87،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافیالح عبدالفتاح، . خالدی، ص8
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قیاموقلکموالتو ونلاهقمو لهیلوةلاهاودرلان  لست ونلرة  لفویلاهزنوقلیوالملاه»روایی:  لیدل .2
گوید: ازجمله روایات صحیحی که  او پس از ذکر ایک عبارت می«  تضامالنلفیلرؤیتق...

 1بر اثبات  رؤیت  خداوند در بهشت داللت دارند، همیک روایت است.
بـودن   موضـوعی وجـود داشـته باشـد و صـحیح بـارۀقرآن در ۀاگر آی. دلیل عقلی: 3

. امکـان  رؤیـت  آوردن بـه آن اسـت مـا ایمـان ۀن ثابت شود، وظیفآ درخصو   روایات 
ست که آیات و روایات  صحیح بر آن گواه است، پس باید اخداوند در بهشت، موضوعی 

 2پذیرفته شود.
امکـان نـدارد  3گویـد، قره می در پاسخ به ابک . به خالف آنهه ابوالحسک الرضا4

بلکـه اگـر آیـات و  ؛تعـارگ داشـته باشـندقرآن با هم  ۀو آی روایت  صحیح  پیامبر
ها نظر کنیم و آن رسند، باید در فهممان از آیه و روایت تجدید روایات متعارگ به نظر می

درنهایت، خالدی بر اساس ایـک ادلـه نتیجـه  4را طوری تفسیر کنیم که ناسازگار نباشند.
 پذیر است. گیرد که رؤیت  خداوند در بهشت امکان می

 تجسیم ۀمسئلالدی بر روایاِت اشکاِل خ .2-3

در تفسیر  آیات و  5داشتک  خداوند را قبول ندارد، کند که جسم خالدی هرچند تصریح می
دهنـد، بـر اسـاس  نفـی  جسـمانیت  روایاتی که صفات  جسمانی را به خداوند نسبت می

ی ون  روایـاتتوان بر اساس  مضم تجسیم را می بارۀخالدی در  پیش نرفته است. مدعاهای
بندی کرد. مدعاهای خالدی تحـت  ها را به نقد گرفته است، تقسیماز کافی که خالدی آن

ه مکانی شوند: عر   خداوند، همه ایک عناویک تقسیم می نـُب  بودن  خداوند، وجُه الل  و ج 
ه؛ در ادامه هر را  شده اند بیانالكافی که در قالب نقد روایات   یک از مدعیات  خالدی الل 

 م.کنی ذکر می

                                              
 . همان.1

 . همان.2
ل  »... .3 ُمون  ع  ع  اْلُمْسـل  ْجم  ا أ  ا و  م  ْبُته  ذَّ ْلُقْرآن  ک   ل 

ةا ف  ال 
اُت ُمو  ای  و  ت  الرِّ ان  ا ک  ذ  ک  ع إ 

س  ُبو اْلح  ال  أ  ق  ـف  ـُه ال  ُیح  نَّ ْلمـاا و  ال ْیـه  أ  ـه  ع  اُط ب 
ْي  ه  ش  ْثل  م 

ْیس  ک  ْبصاُر و  ل 
 
 (، ط اسالمیه95،  0، جالكافیکلینی، ) «.ءٌ  ُتْدر ُکُه اأْل

 .87،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 4
 .73،  باطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافیالكلینی وتأویالته الخالدی، صالح عبدالفتاح،  .5
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 عرش خداوند .0-3-1
ُنلَبَلویلاْهَعوْ ِ ل ۀکند کـه آیـ یاتی شروع میرا با ذکر  روا« عر »خالدی بح  از  ْحَمن اهوَ ّ

ل معنای استوا بر همه  در ایک روایات استوای بر عر  به اند. را تأویل و تفسیر کرده اْسَتاَلین
ر نسبت با خداوند یک گوید، همه چیب د ، ایک آیه میبیانبه دیگر  .چیب دانسته شده است

 1و یک نسبت مشوص. فاصله دارند
شود استوا بر عر ، صفت   خالدی اعتقاد دارد، چنیک تفسیری از آیه، اوالا موجب می

مولوقات باشد نه خال ، ثانیاا ایک تفسیر موالف با فهم  سلف و صـحابه از آیـه اسـت و 
ق  تحریف و تأویل  باطـل شود، آیه از معنای  خود خارج شود، درنتیجه مصدا موجب می

عر  مولـوق  بنابرایک ؛ه را بر معنای  ظاهری آن حمل کرداو معتقد است باید آی 2است.
 ۀمعنای هم داند. پس عر  به فقط خود  او می حجم و وسعتش را ببرگ  خداوند است که

 3بلکه یک موجود  مشوص است. ؛مولوقات نیست
و اهل بیت 4به علما را« اهع  لَحَمَلةُل»که  بر ایک اساس، خالدی روایاتی

تأویـل  5
دانـد کـه بنـا بـر دیگـر  زیرا عر  را یـک مولـوق مشـوص می ؛داند خطا می کرده اند

 6.هستند  روایات، مالئکه مسئول  حمل  آن

 بودِن خداوند مکانی همه .0-3-0
از گویـد  دانند. او می جایی می خداوند را به لحاظ مکانی همه خالدی باور دارد، شیعیان

او ایـک مطلـب را از  7.لوازم  چنیک سونی ایک است که خداوند جسم داشته و ماده باشد
ْیوَنل»برداشت کرده است:  ایک عبارات  امیرالمؤمنیک علی

َ
لأ لَولَجولَّ ِقلَبیَّ ْخِاْ ِنيلَبِنلاهلَّ

َ
...َفأ

                                              
ْعـض  ». 1 ـْک ب  اب  ع  شَّ ی اْلو  ک  ْبک  ُموس 

س  ک  اْلح 
اده ع  ی  ْهل  ْبک  ز  ْک س  ک  ع 

س  ُد ْبُک اْلح  مَّ ده و  ُمح  مَّ يُّ ْبُک ُمح  ل  ْبـد  ع  ـي ع  ب 
ـْک أ  ـه  ع  ال  ج   ر 

ه  
ه  ع    اللَّ

ْول  اللَّ ْک ق  ل  ع  ُه ُسئ  نَّ لَّ أ  ْر    بَّ و  ج  ی اْلع  ل  ْحمُک ع  وی  الرَّ ْي   اْست  ی ُکلِّ ش  ل  ی ع  و  ال  اْست  ق  ـْي  ف  ـْیس  ش  ل  ـْک  ءه ف  ْیـه  م  ل   إ 
ب  ْقـر  ٌء أ 

ْي  . ش   (.083،  0ج ،الكافیکلینی، ) «ءه
 .75،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافیخالدی، صالح عبدالفتاح،  .2
 .70. همان،  3

ُه . »...4 ْلم  ُه ع  ُهُم اللَّ ل  مَّ یک  ح  ذ 
اُء الَّ م  ْر   ُهُم اْلُعل  ُلون  اْلع  ْحم  یک  ی  ذ 

الَّ  (.075،  0، جالكافیکلینی، )...« ف 

ي ». 5 ب 
د  ْبک  أ  مَّ د  ْبک  ُمح  ْحم  ْک أ  ی ع  یس  د  ْبک  ع  مَّ د  ْبک  ُمح  ْحم  ْک أ  ی ع  ْحی  ُد ْبُک ی  مَّ ة  ُمح  ْمـب  ـي ح  ب 

ْک أ  ْیل  ع  د  ْبک  اْلُفض  مَّ ْک ُمح  ْصره ع  ن 
ه  

ْبد  اللَّ ي ع  ب 
ْک أ  ـُه. ع  ـاء  اللَّ ـْک ش  مَّ ـٌة م  ع  ْرب  ـا و  أ  نَّ ـٌة م  ع  ْرب  ـٌة أ  ی  ان  م  ْلُم ث  ْرُ  اْلع  ْر   و  اْلع  ُة اْلع  ل  م  : ح  ال  ، 0، جالكدافی)کلینـی،  «ق 
 078.) 

 .75،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 6
 .78. همان،  7
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ِمیُ لاْهُمْؤِمِنیَنلعلُهاَللَهاُهَنالَولَهاُهَنالَولَفاْلُقلَول
َ
 1«َتْ ُتلَولُمِ یٌطلِةَنالَولَمَعَنا...لُهاَللَفَقاَللأ

ْنلَیْخِسَفلِةُ ُ لاْْلَْرَضلَفِإَذالِهيَلَتُمالُرل ۀخالدی به استناد  آی
َ
َماِ لأ ِمْنُتْ لَمْنلِفيلاهَسّ

َ
أ
َ
أ

 ۀو آیـ 2
ال لَفَسوَتْعَلُمالَنلَکْیوَفلَنوِذل ْنلُیْ ِسَللَبَلْیُ ْ لَحاِصواا

َ
َماِ لأ ِمْنُتْ لَمْنلِفيلاهَسّ

َ
ْملأ
َ
شـود  معتقـد می 3یِ لأ

بودن  خـدا بـدیک  او باور دارد، در آسمان .اما در آسمان حاضر است دخداوند مکان ندار
 یک حضور او، مانند  دیگـر چیبهـاییهنگرفته است، هم معنا نیست که آسمان او را دربر
بلکه او به نوعی در آسمان حاضر است که  ؛نیستهستند که در یک فضا و مکان حاضر 

نکردن   درک وجود ایک،توانیم آن را درک کنیم، با و جاللش سازگار است و ما نمی با کمال
. اند بودن  خداوند در آسمان تصریح کردهد برای  تأویل  آیاتی که به حاضرشو ما دلیل نمی

و توسل به تأویالت  باطل است. اساساا امکان  پس دیدگاه  شیعیان کنارگذاشتک  صریح  آیه
 4چنیک تأویالتی را بیان کرده باشد. علی ن حضرتچوای  صحابه ،ندارد

 . وجُه الّله0-3-3
ه»ه تعبیر  خالدی در مقام  اشکال به روایاتی ک ا  آن  دهنده انجامی که را به عمل« وجه الل 

لَشويٍْ لگوید: آیـاتی ماننـد   میبرند،  تأویل می 5را با عنایت به خداوند انجام دهد ...ُکوُلّ
لَول ْجَهُقۚللَهُقلاْهُ ْ ُ لَوِإَهْیِقلُتْ َجُعالَنلَهاِهٌكلِإَ ّ

ه»ها تعبیر  که در آن 6 ذکر شـده اسـت، از « وجه الل 
او هـالک  جب مولوقـات بـه ۀ: همـهسـتندگویند. ایک آیات بدیک معنـا  توحید سوک می

مانـد، پـس خداونـد وجهـی دارد کـه مناسـب  و فقط وجه اوست که باقی می پذیرند می
رو آنهـه در  ازایـک ؛شود انند  وجه  موجودات فانی نمیو وجه  او معظمت و کمال  اوست 

 7اند. روایات  کلینی وجود دارد، تأویالتی ناصحیح

                                              
 .075،  0، جالكافیمحمد بک یعقوب، . کلینی، 1
 .07 ،. ملک2
 .03 ،. ملک3

 .77،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 4
مَّ ». 5 ـْک ذ  ُمح  مَّ ة  ع  یر  م 

ْیف  ْبک  ع  ْک س  ان  ع  ْعم  يِّ ْبک  النُّ ل  ْک ع  ی ع  یس  د  ْبک  ع  مَّ د  ْبک  ُمح  ْحم  ْک أ  ی ع  ْحی  ث  ْبـک  ُد ْبُک ی  ـار  ـک  اْلح  ُه ع  ـر  ک 
ه  

ْبد  اللَّ ُبو ع  ل  أ  : ُسئ  ال  يِّ ق  ْصر  ة  النَّ یر  ال   اْلُمی  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 
ْول  اللَّ ْک ق  ْي ی ع  ـهُ  ُکلُّ ش  ْجه  الَّ و  ٌك إ  یـه   [0 ءه هال   ف 

ُقوُلـون  ـا ی  ـال  م  ق  [ ف 
ْي  ُك ُکلُّ ش  ْهل  ُقوُلون  ی  ـ ُقْلُت ی  ه  الَّ

ْجه  اللَّ ك  و  ل 
ذ  ی ب 

ن  ا ع  م  نَّ  إ 
یماا ظ 

ْوالا ع  اُلوا ق  ْد ق  ق  ه  ل 
ان  اللَّ ال  ُسْبح  ق  ه  ف 

ْجه  اللَّ الَّ و  ْنـءه إ  ی م  ي ُیـْؤت   «ُه.ذ 
 (، ط: اسالمیه.037،  0، جالكافیمحمد بک یعقوب، کلینی، )

 .22، . قصص6
 .30،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 7
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 - چنیک نسـبتی داده اسـت: مـا کلینی به امام صادق»گوید:  خالدی در ادامه می
ه - یعنی اهل بیت ه و یُد الل  ه هستیم. وجُه الل  کلینی ایک  او معتقد است، اوالا  1«و عیک الل 

 ، ثانیـاا اند و آنان چنیک تأویالتی را بیان نکرده نسبت داده است روایات را به اهل بیت
ا معتقد اسـت، هرچنـد خداونـد زیر ؛داند کردن  آیه از معنای  آن می ها را خارج ایک تأویل

تـوانیم کیفیتشـان را  انـد کـه مـا نمی هـا از نـوعی الهی و عیک دارد، ایـک ویژگی وجه، ید
 2مشوص کنیم.

 َجنب الّله .0-3-4
ْطُتلِفيل ۀخالدی باور دارد، روایاتی که کلینی در تفسیر  آی لَمالَفَ ّ ْنلَتُقالَللَنْفٌسلَیالَحْسَ َتالَبَلین

َ
أ

یَنل واِخِ  ِقلَوِإْنلُکْنُتلَهِمَنلاهَسّ َجْنِ لاهَلّ
و امامـان   بیان کرده اسـت، ]امیرالمـؤمنیک[ علـی 3

که ایک تفسیر صحیح نیست، چـون تنهـا هـدف   دانند؛ درحالی می« جنب الله»شیعه را 
 سببمفسر از بیان  چنیک تأویلی ایک است که اهل سنت را مجرم جلوه دهند. ایک انگیبه 

 4شود چنیک تفسیرهایی پذیرفتنی نباشد. می

 اصول کافیدر کتاِب  تأویِل صفات خبری دربارۀخالدی  . نقِد دیدگاه3

 اصول کافیدی در نقِد کتاب نقِد مبانِی خال .3-1

زیرا او نیب بـر  ؛کند، بر خود  او نیب وارد است مییک: اشکالی که خالدی بر شیعیان وارد 
کـه در  کنـد، بـرای نمونـه چنان های کالمی خویش آیات را تفسـیر می فرگ اساس  پیش

ک اعتقاد را بـه و ای د است خداوند در آسمان حضور دارد( خالدی معتق8-7-8بوش  )
تواند کیفیـت   و نمی از تبییک  ادعای  خویش عاجب است که درحالی ؛دهد قرآن نسبت می

 خداوند در آسمان را تبییک کند. حضور  
 ؛کند ذکر نمیهای  اعتقادی شیعیان  فرگ بودن  پیشدو: خالدی هیچ دلیلی برای  خطا

                                              
د  ْبک  س  ». 1 مَّ ْک ُمح  ی ع  یس  د  ْبک  ع  مَّ د  ْبک  ُمح  ْحم  ْک أ  ی ع  ْحی  ُد ْبُک ی  مَّ ـي ُمح  ب 

ـْک أ  ا ع  ن  اب 
ْصـح  ْعض  أ  ْک ب  اس  ع  وَّ مه النَّ الَّ ي س  ب 

ْک أ  انه ع  ن 
ي ان 

ث  ْحُک اْلم  : ن  ال  ره ع ق 
ْعف  ْظُهر ُکْم و  7]  ج  ْیک  أ  ْرگ  ب 

 
ي اأْل ُب ف 

لَّ ق  ت  ه  ن 
ْجُه اللَّ ْحُک و  داا   و  ن  مَّ ا ُمح  ن  یَّ ب 

ُه ن  اُه اللَّ ْعط  ي أ  ذ 
ـْیُک  [ الَّ ْحُک ع  ن 

ن  ا ل  ه 
ْک ج  ا م  ن  ل  ه 

ا و  ج  ن  ف  ر  ْک ع  ا م  ن  ف  ر  ه  ع  اد  ب  ی ع  ل  ة  ع  ْحم  الرَّ ُة ب 
ْبُسوط  ُدُه اْلم  ه  و  ی  ْلق  ي خ  ه  ف 

یک  للَّ ق 
ة  اْلُمتَّ ام  م  ، الكدافی)کلینی،  «[.3]  ا و  إ 

 (.037،  0ج

 .37،  ة فی کتابه أصول الكافیالكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 2
 .57 ،. زمر3

 .33،  الكلینی وتأویالته الباطنیة لآلیات القرآنیة فی کتابه أصول الكافی. خالدی، صالح عبدالفتاح، 4
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تـوان  یلـی میدل کند که سوک  شیعیان غلط است، با همیک منطـ   بی بلکه صرفاا ادعا می
 اند. اشتباه یشها فرگ اعتقادات و پیش خود  او را متهم کرد به اینکه

کنـد، او در  با آیات  قرآن مشـوص نمی هسه: خالدی از ابتدا مبنای  خود را در مواجه
و در موارد دیگـر ظـاهرگرا  گوید صفات  خبری سوک می بارۀگرایانه در برخی موارد ندانم

که در آن پرسش  مالک بک انس با ذکر عبارتی از« استواء»معنای   شود، مثالا در تبییک   می
گرایی و توقف متمایل  دانمبه ن شمارد از چگونگی استوای خداوند بر عر  را بدعت می

همثالا در آیاتی ک اما در موارد  دیگر 1؛شود می ه، یُد الل  ه، در آنو  ه تعابیر  وجُه الل  ها عیک الل 
 2؛دانـد شود و خداوند را داری  دست، چشم و صورت می می راظاهرگ -به کار رفته است

داشتک  خداونـد  و صورت دست و چشم هرچند در ایک موارد، هم از پس  تبییک  چگونگی
 آید. برنمی

های   که با آموزه رایی در صفات  خبری لوازمی دارندو ظاهرگ چهار: دو دیدگاه  توقف 
شود، قرآن چونـان کتـابی بـرای   می سببد به توقف مورد  اتفاق  فریقیک ناسازگارند. اعتقا

توانـد  زیرا بر اساس  دیـدگاه  توقـف، انسـان نمی ؛خود را از دست بدهد هدایت، کاربرد
مربوط به هـدایت   و صفات  خداوند را درک کند، پس آیات   ربوط به توحیدمعنای  آیات  م

امـر شوند که ایک  و لیو می بردکار فات  خداوند به انسان، بیو معرفی  ص انسان به توحید
توانـد خداونـد را بشناسـد.  از سوی دیگر، انسـان نمی .با حکمت  خداوند ناسازگا است

زیـرا اگـر آیـات   3؛دانـد ظاهرگرایی، تجسیم است که خالـدی نیـب آن را باطـل می ۀالزم
دسـت  داونـد مـثالا شان حمل کنیم، باید بگـویم خ به صفات  خبری را بر معنای  ظاهری

پس تنها راهی که در مواجهه با صفات  خبـری پـیش پـای مفسـر دارد، صورت دارد و... 
 است، تأویل  ایک صفات است.

...ُهاَللَمَعُهوْ ل ۀویل زده است، مثالا در تبییک  آیخالدی نیب در مواردی خود دست به تأ
ْیَنلَمالَکاُنالا...

َ
نـد نسـبت موجـودات علمـی خداو ۀاحاط« معیت»اد دارد، مراد از اعتق أ

رو   تفسـیر   4دانـد. است، نه معیت  مکانی، زیرا معیت  مکـانی را تجسـیم  خداونـد می
                                              

 .78. همان،  1

 .30  ،. همان2
 .73 ، . همان3

 .. همان4
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فات  خبری از آن اسـتفاده ست که مفسران  شیعه در تفسیر  صاخالدی در ایک آیه، روشی 
تر. اگر خالدی در  یعنی گذرکردن از معنای  ظاهری آیه، رسیدن به معنایی عمی  ؛کنند می

یل متهم استفاده از تأو سبب تواند شیعه را به کند، پس نمی میعمل از تأویل استفاده  مقام  
زیـرا دلیلـی بـرای  انحصـار تأویـل در تـأویالت خالـدی و  ؛به بدفهمی آیات قرآن کنـد

 کیشانش وجود ندارد. هم
تـر  در بیش ست کـهاها، امری لت روایات پیش از بررسی  سند  آنپنج: مناقشه در دال

زند، او بـر  را کنار می حضرت علیو  روایات  پیامبر آن  د خالدی بر اساسموار
 دانـد، ایـک در حـالی کلی ناپذیرفتنی می اساس  همیک مبنا، روایات  علی بک ابراهیم را به

 صورت  تعارگ  ظاهری روایت  صحیح  پیـامبرکند، در ست که خود  او تصریح می
و روایـت صـرف نظـر کـرد، نـه اینکـه روایـت را کنـار با آیات  قرآن، باید در فهم از آیه 

های داللی کرده است،  های  سندی را مقدم بر بررسی در ایک عبارت او بررسی 1گذاشت.
اما در مقام  عمل بـه ایـک  ؛را به روایت اضافه کرده است« حیحص»از همیک جهت، قید  

تواند معنـای   اینکه نمی ببس به صرفاا  -و روایات را بدون  بررسی  سندی نیست مبنا پایبند
شـود کلینـی آن را بـه اهـل  و معتقـد می دانـد جعلی می -آن را با آیات  قرآن سازگار کند

 2نسبت داده است. بیت

 «رؤیِت خداوند»ی  نقِد اشکاِل خالدی بر روایاِت ناظر بر مسئله .3-2

کنـد، او  ه میای اقامـ و بـرای  آن ادلـه داند خداوند در بهشت را ممکک می خالدی رؤیت
زند، تنها بدیک  ها را کنار میرؤیت بیان کند، آن بودن  روایات  پیرامون   آنکه دلیلی بر خطا بی

نفی رؤیت  ۀت داشته است، در ادامه ابتدا ادلای برای  امکان  رؤیت در بهش سبب که ادله
 شود. می  امکان  رؤیت پرداخته ۀشود، سپس به بررسی  ادل کر میذ

 هاِی عقلِی نفِی رؤیت . دلیل3-0-1
مگر اینکـه شـیء مرئـی در نسـبت   ؛داند که دیدن با چشم امکان ندارد . هر عاقلی می0

 3اما برقراری چنیک نسبتی با خداوند ممکک نیست. ؛ای با بیننده قرار گیرد خا   مکانی
                                              

 .87 ،. همان1
 .77  ،. همان2
 .897 ، کشف المراد ،. حلی، حسک بک یوسف بک مطهر3
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   داشته باشد تا بتوان آن را دیدشود حتماا باید کیفیتی خا . هر چیبی که دیده می8
و نیب باید در برابر بیننـده قـرار بگیـرد و بـه  ی که کیفیت داشته باشد، حادث استچیب و

معنـای  ه باشد و داشـتک مکـان و موقعیـت بـهعبارتی باید مکان و موقعیت خاصی داشت
 1داشتک درذات خداوند فرضی محال است. داشتک اوست و محدودیت محدودیت

 . دلیِل نقلِی نفِی رؤیت3-0-0
هرکس بپندارد، محمد پروردگار خود را دیده است، »کند:  شه چنیک نقل میمسلم از عای
به عایشه گفتم: ای مادرم! آیا » گوید: می مسروق 2«ی به خداوند داده است.ینسبت ناروا

 هـرکس بـر تـو حـدی  کـرده کـه محمـد»محمد پروردگار  را دیـد؟ او گفـت: 
 تدرُکوُقلاْلةصواُرلرا تالوت نمـود:  ایک آیه آنگاه« پروردگار  را دیده، دروغ گفته است.

وهاللیدرُکلاْلةصاَرلوهاللاّهطیُفلاهخایُ ل
3 

 قائالن به رؤیت ۀادل. بررسی 3-0-3
لللولوجوالٌهلیالمئوٍذلةاسو اٌللللإهیلرّةهالناظ اٌللللوجالٌهلیالمئٍذلناض اٌلفرماید:  . خداوند متعال می0

لأنلُیفعَللةهالفاال اٌل تظنٌّ
در روز  ای ؤیت  خداوند از جانـب  عـدهبر رگفته شده که ایک آیه  4

 دهد. قیامت خبر می
مقابـل « إهویلّرةهوالنواظ ا»اما عبارت  ؛است« دیدن»معنای  در لیت به« نظر»پاسخ: 

لأنلُیفعَللةهالفاال اٌل»عبارت  معنـای  لیـوی  بر اساس قرینه مقابله بهقرار دارد، درنتیجه « تُظنُّ
نظر است. معنـای  مـد نظـر در ایـک آیـه  مدبلکه معنای کنایی آن  ؛استعمال نشده است

نـاگواری  ۀدانند که حادث می»مقابل چنیک معنایی دارد:  ۀانتظار رحمت است؛ زیرا جمل
 «در پیش است...

لهَم زالةوالَنلفرماید:  خداوند متعال می .8 ثو لإّنهو لهصواُهالاللللکاّللأّنُه لبنلرّةهو لیالمئوذا
اهز یِ ل

ار  آیه داللت دارد بر 5 انـد و  در روز قیامت از رؤیت خداونـد محجوباینکه کف 
 ایک داللت دارد بر اینکه مؤمنان محجوب نیستند.

                                              
ه در دربار لارون. رازی، ابوالفتوح، 1  .95  ،حسینِیّ
 .005 ، 0، جصحیح مسلم. مسلم بک حجاج نیشابوری، 2
 .55 ، 7، جصحیح بخاریبک اسماعیل،  . بواری، محمد3
 .88، . قیامت4

 .05، مطففیک .5
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ـار بـه سـبب  گنـاه، محجـوب از رحمـت  پاسخ: اوالا  ظـاهر آیـه ایـک اسـت کـه کف 
 کاّللإّنه لبنلرؤیةلرّةه ...یت خداوند. لذا خداوند نفرموده: پروردگارند، نه از رؤ

ه به خد های ظاهری اسـت، بـرای  که فوق رؤیت حسی به چشم اوندثانیاا معرفت تام 
ل فرماید: کک است. خداوند متعال میهمه در روز قیامت مم ویعلموالَنلأّنلاهلوَقلهواَللاه وقُّ

اهمایُنل
1 

هه پیرامون رؤیت، به احادی  نیب تمسک جستند؛ مثالا پیامبر7 نقل  بنا بر . مشب 
کننـد  هنیک نقل میهم و 2«خواهید دید...شما خدا را در روز قیامت ..». بواری فرمود:

شما پروردگارتان را خواهید دید، »نگریست فرمود:  که به ماه می درحالی که پیامبر
 3«بینید. گونه که ایک ماه را می همان

 رو در عقایـد ازایـک ؛آور نیسـتند ها خبر واحدند و مفیـد علـم ایک روایت پاسخ: اوالا 
 اعتبـاری نـدارد، ثالثـاا  ی ، با قرآن و عقل ناسازگارند، پسایک احاد ارزشی ندارند، ثانیاا 

بی حازم، ضعیف است؛ چراکـه عبداللـه یحیـی بـک اوجود قیس بک سبب  روایت دوم به
اصـحاب »گویـد:  کند. یعقوب دوسی می گوید: او احادی  منکر را روایت می سعید می

 4«یی کردند.ها اند و برخی به او حمله های  موتلفی زده او حرف دربارۀما 
گناهکـاران »کنـد:  نقل می بک حنبل به سند  از رسول خدا حمداعبدالله بک 

م مرتـب می تـا آنکـه « هـل مـک مبیـد» گویـد: در جهنم ریوته خواهند شد؛ ولی جهن 
و  5«.بس اسـت، بـس اسـت گوید: گذارد. در ایک هنگام می خداوند قدمش را در آن می

 6«.زیرا او نفـس رحمـان اسـت ،ب  نکنید باد راس» کند که گفت: نیب به سند  نقل می
اه ودی لثاةوتلبونل»گویـد:  می« إّنلاهلقلسا انقلخلقلآدملبلیلصالرتق»حدی  بارۀ باز در کب

إذالض بلأحدک لفلیّتقلاهالجق؛لفإّنلاهلقلخلوقلآدملبلویلصوالرتقلوللاهنایلصلالاتلاهلقلبلیقلأّنقلالال:
ـمه در » وید:گ می هتیمی ابک 7«صالرالاه حمنلیفیلهفظلآخ :لبل ت مجس  ذکر تجسیم و مـذم 

                                              
 .85، نور .1

 .003 ، 2ج ،صحیح بخاریبک اسماعیل،  . بواری، محمد2
 .000 ، 0ج ،همان. 3
 .7952، رقم میزان االعتدالالدیک،  . الذهبی، شمس4
 .023،  مسند. حنبل، احمد، 5
 .30  همان،. 6
 .887 ، 3ج ،فتاوی بن بازباز، عبدالعبیب،  . بک7
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 1«.کالم احدی از سلف و امامان شنیده نشده است

 تجسیم ۀنقِد اشکاِل خالدی بر روایاِت ناظر بر مسئل .3-3

های جسمانی، تجسیم  خداوند  یتمام  تفسیرهای  خالدی در صفات  مرتبط با ویژگ ۀالزم
ونـد بـدیک صـفات را شـرح دهـد. بودن  خدا تواند کیفیت  موصوف چراکه او نمی ؛است

شدن  اشـکاالت  خالـدی در تر های  موتلفی دارد، برای  روشک اعتقاد به تجسیم خاستگاه
 ناسی  اعتقاد به تجسیم بپردازیم.ش ایک بوش الزم است به خاستگاه

ی .3-3-1  تجسیم ۀخاستگاه پیدایش نظر
کنـد  بیند، تـال  می می میل عوام به تجسیم: از آنجا که بشر با نگر  مادی جهان را .0

گذر دهد از ظاهر  الفاظ  رویکرد مادی  خالدی اجازه نمی 2همه چیب را مادی تحلیل کند.
س  آ های  متعالی  مـذکور در  تواند تفسیر رو نمی ازایک ؛ها را دریابدنکند و معنای  متعالی  پ 

ا را دارای  نـوعی زند، درنتیجه خد ها را کنار میآن ۀرا درک کند و هم روایات  اهل بیت
 کند. عر   الهی و حاضر در آسمان تصور می

از فروافتـادن در  شوند ی که به تجسیم متمایل میکسان خوف از افتادن در تعطیل: .8
شـدن بـه  توان با معتقـد گرایانه است که می اما ایک نگر  افراط ؛گریبند تعطیل می ۀورط

خـوبی بـرای   ۀست تنبیه خداوند بهانلکک خالدی معتقد ا 3؛تنبیه، جلوی آن را سد کرد
 و گذر از سلف  صالح نیست! کنارگذاشتک  الفاظ

ر از فرهنگ یهود: در  .7 داشتک خداوند سوک گفته شده  جسم بارۀدر کتاب مقدستأث 
شدگان  اهل کتاب بـا دسـتگاه خالفـت قرابـت  است. با توجه به اینکه برخی از مسلمان

 الملدل و النحدلشهرسـتانی در کتـاب  4کردند. بلیغ میداشتند، عقاید یهودیانه خود را ت
خصـو  شده بودنـد، احادیـ  فراوانـی را دربسیاری از یهود که مسلمان » نویسد: می

 5«تجسیم و تشبیه در عقاید اسالمی وارد کردند که تمام آنها برگرفته از تورات بوده است.
شان و از آنـان پیـروی  اندخو رسد، کسانی که خالدی سلف  صالح می به نظر می رو ازایک

                                              
 .098  ،5ج همان،. 1
 .835-837،  گری و پاسخ به شبهات سلفیاصیر،  . رضوانی، علی2
 . همان.3
 . همان.4
 .003 ، 0، جالملل و النحلدالکریم، بک عب . شهرستانی، محمد5
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 اند. مسلمانان  متمایل به یهود بوده ۀکند، از دست می

 نفی جسمیت ۀادلّ  .3-3-0
 دلیل اول:

یعنی طول، عرگ و ارتفـاع اسـت و قطعـاا ترکیـب  ،گانه جسم دارای ابعاد سه. الف
 مقداری دارد.

 خداوند مرکب نیست. .ب
 1خداوند جسم نیست. نتیجه:

 دلیل دوم:
ب و دارای مکان است. اگر. الف  خداوند جسم باشد، متحی 

ی متناهی است.. ب  هر متحیب 
ب و تناهی ندارد پس جسم نیست. نتیجه:  2خداوند تحی 

رو  ازایک ؛مذکور باید از ظاهر  الفاظ  قرآن و صفات  خبری گذر کردهای   باوجود دلیل
ای سـت کـه در  تـأویلیماند، همـان رو    تنها راهی که برای  تبییک  ایک صفات باقی می

دادن   مجرم جلوه سبب کردن  شیعه به اینکه صرفاا به وجود دارد. متهم مکتب  اهل بیت
سـت و خالـدی اخـوانی  انـد، انگیبه آمیب بـه امامـان نسـبت داده اهل سنت روایات  غلـو

تواند هیچ شاهدی بر مدعای  خود بیان کند، او چون نتوانسته بـه عمـ   کـالم  اهـل   نمی
گذاشتک  روایات پـیش  اهر  الفاظ مانده و راهی جب کناردسترسی پیدا کند، در ظ بیت
 بیند. خود نمی  روی

 بندی جمع
اصول  کافی، اوالا بر مبانی  متبلـبل و  ۀنقدهای خالدی بر روایات  مرتبط با صفات  خبری 

ی بری گاهی متمایل به ظاهرگراینامشوصی استوار است؛ زیرا خالدی در باب صفات خ
های سـندی، بـه  و گاهی توقف. دیگر اینکـه او در نقـد روایـات، پـیش از بررسـی ست

شود روایت  صحیح کنـار گذاشـته شـود. او  می سببپردازد و ایک امر  بررسی داللی می
                                              

 .855،  خداشناسی و پاسخ به شبهاتاصیر،  . رضوانی، علی1
 . همان.2
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تبییک  جـایگبینی کـه او بـرای   ایک مبانی بنا نهاده است؛ ثانیاا خود بر کافی را بر   نقدهای
بـودن  صـفات  خبـری مـذکور در قـرآن ، بـه تجسـیم یـا لیوکنـد فات  خبریه ذکر میص

انجامد؛ زیرا اگر به توقف معتقد باشد، منجر به لیوبودن  ذکر  ایـک صـفات در قـرآن  می
 .شود و اگر به ظاهرگرایی اعتقاد داشـته باشـد، درنهایـت بـه تجسـیم خواهـد رسـید می

اسـت، ثالثـاا  بیـت  اهـلدرنتیجه تنها راه برای  تفسیر  صفات  خبـری، شـیوه تـأویلی  
ا چون در مطالب گبینشـی برخـورد  ،خالدی گرچه تسلط خوبی بر کتاب کافی داشته ام 

توان دیـد،  آثار  آقای خالدی می ۀکرده، به خطا دچار شده است. رابعاا اشکالی که در هم
شمرد. خامساا  شیعه می ۀروایت در کتب  شیعه، آن را عقید ایک است: او تنها باوجود یک

 کلینی را به جعل  روایت و دروغ بستنک به پیامبر و آل البیـت ،خوانی  خالدی با انگیبه
جلوه   شیعیان برای  مجرم ۀها را برآمده از انگیبتدقی  در روایات آن جای کند و به متهم می

هـایی در  خوانی داند، ایک در حـالی سـت کـه جـای چنـیک انگیبه ها می دادن  دیگر فرقه
 .ی  هر ادعا باید شواهد عرضه شودی نیست، براهای  علم بح 
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 منابع
.0 قرآن کریم. 
.8 ق.0357، مؤسسة قرطبة، درء تعارض العقل و النقلبک عبدالحلیم،  حمدا، هتیمی بکا 
.7 ق.0353، ةالرسال ةسسؤم :، لبناننبهة األعیک النواظر فی علم الوجوه و النظائرجوزی،  ابک 
.3 ق.0303لفکر، دارا :، بیروتالمسندحنبل، احمد،  بکا 
، مرکـب نوراالسـالم ألبحـاث القـرآن والسـنة باالسـکندریة، فتالاویآلبانی، محمـد ناصـرالدیک،   5.

 ق.0307

.7 ق.0383المکتبة المصریة،  :، بیروتجامع الصحیحبک اسماعیل،  بواری، محمد 
.3 ق.0385دارالوطک، :، ریاگمجموعه فتاوی بن بازباز، عبدالله بک باز،  بک 
دارالوطک للنشـر،  :، ریاگعقیدة اهل السنة والجماعةالح بک محمد، بک ص عثیمیک، محمد بک  2.

 ق.0308

.9  .0793انتشاراتی حسینی اصل،  ۀسسؤم :، تهرانسنن ترمذیترمذی، محمد،  
.05  .0779بنیاد معارف اسالمی،  :، قمهمراه با راستگویانمحمد،  تیجانی، سید 
.00 ،الکافی أصالول  کتابه یات القرآنیة فیالتأویالته الباطنیة لآلالدیک،  صالح ، خالدی، عبدالفتاح 

  .0737 دارعمار،: اردن

.08 ترجمـه: ،های قالرآن در خصالوپ پیالروزی اسالالم وعالده ،الدیک صالح ، خالدی، عبدالفتاح 
  .0797احسان،  :مجتبی دوروزی، تهران

. ،0790.  07امام خمینی نشرآثار انتشارات چا  و :، تهرانگوهر معنا، خمینی، سید حسک 
.03 ق.0307دارالکتب العلمیه،  :، لبنانمیزان االعتدالبک احمد،  الذهبی، محمد 
.05  .0729الله،  بقیة نشر :، قمحسینّیة در دربار هارونرازی، ابوالفتوح،  
انتشـارات مسـجد جمکـران،  :، قـمخداشناسالی و پاسالب باله شالبهاتاصـیر،  علیرضوانی،   07.

0729.  

مسـجد جمکـران،  ات: انتشـار، قـمپاسالب باله شالبهات گالری و ساللفیصـیر، ا رضوانی، علی  03.
0723.  

.02 ق.، 0383امام صادق ۀسسؤم :، قمبحوث فی الملل و النحلسبحانی، شیخ جعفر،  
.09 .ق0353الله المرعشی النجفی،  مکتبه آیت :، قمدّرالمنثورالدیک،  سیوطی، جالل 
.85 ق.0305دارالمعرفة،  :، بیروتالملل والنحلشهرستانی، محمد،  
احیـاء التـراث االسـالمی،  :، پاکسـتاننة والجماعالةعقیدة اهل السالصالح العثیمیک، محمد،   80.

 ق.0380

.88  .0722دارالمرتضی،  :، بیروتمجمع البیانفضل بک حسک، طبرسی،  
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.87  .0792، دانشگاه تهران :، تهرانتفسیر طبریبک جریر،  طبری، محمد 
ارالعلمیــة لکتــب د :، ریــاگبالالن عبالالدالوها  عقیالالدة الشالالیب محمالالدالوهاب، محمــد، عبـد  83.

 .ق0307االسالمی، 

دار االمـام مالـک،  :، الجبائـراالزمة العقیدیه بین االشاعرة و اهل الحدیثعالل، خالد کبیر،   85.
 .ق0387

.87  .0722دارالعلم،  :، قمکشف المرادعالمه حلی، حسک بک یوسف،  
.83  .0739تاسوعا،  :، قمنهج الحق و کشف الصدق ،عالمه حلی، حسک بک یوسف 
اطالعـات و  مـدرک نشر: قم ع الحکام القرآن()الجام ،تفسیرقرطبی حمد،ابک  قرطبی، محمد  82.

  .0722مدارک اسالمی، 
.89 ق.0799دارالبهراء،  :، بیروتادوار علم الفقه و اطوارهکاشف الیطاء، شیح علی،  
.75  .0735عاشورا،  :، قمکتا  القرآنکاشف الیطاء، شیخ جعفر،  
.70  .0727ک، دارالثقلی :حسیک استاد ولی، قمترجمه: ، الکافیبک یعقوب،  کلینی، محمد 
یب قرآنمحمدهادی، معرفت،   .78  .0725ارشاد اسالمی،  نشر وزارت فرهنگ و :، تهرانتار
.77  .0790علیون،  :، ایرانتوحید از منظر روایت شیعه و سنیمرادی، طاهره،  
.73 ق.0353عبالدیک،  ۀسسؤم :، لبنانصحیح مسلممسلم بک حجاج،  
.75 تا. اسماعیلیان، بی :، قماصول الفقهمظفر، محمدرضا،  
ین کتا  الهیمظلومی، رجبعلی،   .77 .ق0358نشر آفاق،  :، تهرانپژوهشی پیرامون آخر

 


