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تأویل خالف اصل است و دلیلی بر  ،برخالف معنای ظاهری آن است. وی معتقد استتأویل الفاظ صفات خبری و حمل معانی الفاظ  ،تیمیه به متکلمینیکی از اشکاالت ابن مقدمه ۵۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش2ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   رده و معنای ظاهری را همان معنـای جواز آن وجود ندارد؛ چراکه سلف با آن مخالفت ک سـه نظـر دربـاره تأویـل در میـان  ،تیمیـهکه پـیش از ابـنحالی در ؛اندحقیقی آن دانسته معنی حمل لفظ بر معنـای خـالف ظـاهر به را مسلمانان مطرح بوده است. برخی تأویل اونـد طور کلی رد کرده و تأویل را مساوی تعطیل صفات خدرا به قبول داشتند؛ برخی آن تیمیه، تأویـل را تحریـف و الحـاد در با تقلید از دیدگاه ابن ،خصوص وهابیتبهسلفیه و  1.نـداهاما درباره معنی آن سکوت کرد ،برخی نیز اصل وجود صفات را پذیرفته ؛دانندمی اکثریت مسلمانان را که اهل تأویل یا تفـویض  ،و بر همین اساس2اسماء خداوند دانسته ای که الزم است پیش از ورود به بحث به آن پرداخته اند. نکتهه معرفی کردهبودند را گمرا کار رفته و معنایی بهبه ،اصطالح تأویل است که در صدر اسالم و در قرآن و حدیث ،شود مصـطلح شـده  )،یعنی حمل لفظ برخالف معنـای ظـاهر آن(بعدا در یک معنی خاص  موجب بروز اشتباه  ،یل با کاربرد قرآنی آناست. عدم توجه به تفاوت معنای مصطلح تأو های لفظی در زمینه تأویـل میـان مخالفـان و موافقـان تأویـل در تفسیر آیات قرآن و نزاع عد به مخالفت بـا تأویـل تیمیه به این نکته توجه داشته و در دو بُ مصطلح شده است. ابن ف معنای اصیل تأویل معنای مصطلح را خالکار بردن تأویل بههپرداخته است. وی هم ب                                                شود. در رد تأویل مصطلح پرداخته می ،تیمیهابنکلمه تأویل در دیگر مقاالت مطرح شده است و در این مقاله تنهـا بـه بررسـی دو دلیـل کند. بحث دربـاره معنـای را رد می داند و هم مفهوم اصطالحی آنو کاربرد قرآنی آن می
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و وقتـی بـه بـاب تفعیـل  1معنـای رجـوع اسـتاول" است که بـه" "تأویل" از ریشه کلمه تأویل در لغت ٥١ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   التأّول والتأویـل: «گویند: کسانی مانند ازهری می ،تبع آنترین لغوی و بهفراهیدی قدیمی 2پس واژه تأویل در لغت به معنی بازگرداندن اسـت. ؛دهد رود، معنای برگرداندن می می ِذي َتختلف َمَعاِنیه صـحیح  ،است که معانی مختلف دارد و تنها یک معنا از آن که مطابق با لفظش نیسـتیعنی تأویل تفسـیر کالمـی  ؛»، َوَال َیصح ِإالَّ ِبَبَیان غیر َلفظهَتْفِسیر اْلَکَالم الَّ بـین  4،در صـفین  علیبا استشهاد به رجز حضرت علی، تهذیب اللغهازهری در  3است. یـُل اْلَکـَالِم، َوُهـَو «گویـد: مـی فارسابن 5.تنزیل قرآن و تأویل آن تفاوت گذاشته است َتْأِو گـردد و مـیچیزی است که کالم به آن بـر آن ،یعنی تأویل کالم 6؛»َما َیُؤوُل ِإَلْیِه  َعاِقَبُتُه َو  -ز یکی از معانی تأویل را تفسیر مـیاز سوی برخی تأویل دانسته شده است. جوهری نی ،گر مراد خداوند هست نیـزتفسیر آیات قرآن که بیان ،همین خاطربه ؛مراد گوینده است فـارس در قـرن که فراهیدی در قـرن دوم و ازهـری و ابـن» تأویل کالم«این معنی از   7داند. تأویل را گاهی  ،مثال صحابه و تابعین ؛کار رفته استهتأویل در چند معنی ب ،از قرون اول تأویل در اصطالح معنای اصطالحی آن نزدیک است. به اند،چهارم ذکر کرده اند و این کاربرد در کتب حـدیثی کار بردههمعنی اجتهاد و اعمال نظر و رای شخصی ببه ـَر «بابی تحت عنوان  صحیحشبخاری در  بنابراین، 8؛رواج پیدا کرده است َباُب َمـْن َکفَّ                                               
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 .۳۲۹ص ،۱۵، تهذیب اللغة،ج یأزهر.5
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سعید شـتات، التاویـل عنـد االصـولیین،  ،کنعان مصطفی ؛ ۸۱-۸۳ص ،۲معالم المدرستین، ج سیدمرتصی، عسکری، 8.  .۱۲ص



یٍل َفُهَو َکَما َقاَل  ۵۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   تفاده شـده معنـی تفسـیر اسـگاهی تأویل به 1آورده است. »َأَخاُه ِبَغْیِر َتْأِو و  3مثال گاهی به عاقبت کـار ؛به تعداد همان معانی که از قرآن برداشت شده، آمده استکار رفته، در آثار اندیشمندان نیز همعانی مختلفی ب در ،با توجه به اینکه این کلمه در قرآن 2؛استفاده کرده اسـت» تأویل آیات« از کلمه ،ه طبری در بیان تفسیر آیاتکچنان ؛است تأویل  ،قیمعلت غایی معنی شده است. موصلی یکی از معاصران و حامیان ابن هی بهگا معنـی حقیقـت خـارجی یـک تیمیه و پیروانش نیز بهابن 4.کندرا به علت غایی معنی می ریشه در معنی لغـوی  ،طبیعی است که تمامی کاربردهای لفظ تأویل در زبان عربی اند.معنی کرده 5سخن کاربرد  اما اصطالحًا و در 6؛وعی رجوع و بازگشت به اصل در آن وجود داردن آن دارد و به واسطه قرینه  متکلمین و علمای متاخر، تأویل به حمل لفظ برخالف معنای ظاهری آن به یعنـی تأویـل  ؛»العتضاده بدلیل یدل علی أن مـراد المـتکلم بکالمـه ذلـك االحتمـال المرجـوحال الـراجح إلـی االحتمـال المرجـوح التأویل صرف اللفظ عن االحتمـ«گوید: جوزی میابن دارند.  و اکثر متکلمان اسالمی به آن اعتقادمعتزله  شود که گفته می معنایی است که احتمال ضـعیفی دارد؛ امـا برگرداندن لفظ از معنایی با احتمال قوی، به الدین تاج 7ت.مراد گوینده بوده اس ینترضعیف ،دهد آن احتمالدلیلی دارد که نشان می جوینی، غزالی و آمدی نیـز برگردانـدن  8شبیه همین معنی را ذکر کرده است. ،سبکی نیز مـوافقین و مخـالفین  9انـد.معنای خالف ظاهر را تأویل دانستهلفظ از معنای ظاهری به                                               
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-برای اثبات یا رد آن به بررسی لغوی و اصطالحی آن پرداخته و گفته ،تأویل اصطالحی ٥٣ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   زمـان در  مرور  به ،معنی حمل لفظ برخالف معنای ظاهری آنبه ،الح تأویلاند که اصط در اکثـر  ،در قـرآناز سنخ لفظ و تفسیر آن اسـت؛ امـا  ،این معنی از تأویل .گرفته است پذیرش اهل علم قرار کار رفته و شهرت یافته و موردهسخن متکلمان و کتب اصول فقه ب طبعا از سنخ تفسیر الفاظ نیست و مفهـوم دیگـری  ته وکار نرفهتأویل برای کالم ب ،موارد شـده و احـادیثی کـه از آنـان روایـت   من تفاسیری که از صحابه نقل گوید:میتیمیه ابن بدعت دانست تأویل . ۱ کنندگان.غلط بودن دالیل تأویل ،مو دوبر اساس دو ادعا به مخالفت با تأویل پرداخته است. اول بدعت بودن تأویل اصطالحی وی  1».التاویل المردود هو صرف الکالم عن ظاهره إلی ما یخـالف ظـاهره«گوید: تیمیه میابن تیمیه با تأویل مصطلحدالیل مخالفت ابن دارد. تا این ساعت نیافتم یکی از  ؛را مالحظه کردم کگشته و بیش از صد تفسیر بزرگ و کوچ ا بـرخالف مفهـوم معـروف آن آیه از آیات صفات یا احادیث صفات ر کحتی ی ،صحابه تأویل مصطلح را پیدا شـده در کـالم متـاخرین  ،وی در آثار مختلف خود 2.تأویل نماید در  ،مالحظـه تـأویالت آنهـا سـادگی و بـا زمینه عدم تأویل سـلف به تیمیه درادعای ابن تیمیه در بدعت دانستن تأویلنقد ابن  3اند.کار بردههالفاظ را تنها در معنای ظاهری خود ب ،سلفکه داند و معتقد است می وسـع  سـوره بقـره ۲۵۵ خداوند در آیـه یرسکه برخی کحالی تأویل کرسی: در. ۱ اند. خبری را برخالف ظاهر آن تأویل کردهشود که برخی صحابه، تابعین و ائمـه مـذاهب، صـفات با بررسی آثار سلف روشن می تاویل صفات خبری در آثار سلف شود. کلمات مختلف قرآن و در بحث صفات خبری باطل می                                               
 .۳۵ص ،االکلیل فی المتشابه و التآویل ، احمد،تیمیهابن 1

 .۴۸۱ص ۲دقائق التفسیر، ج احمد، ،هتیمیابن .2
 .۱۲ص ،۱درء تعارض العقل و النقل، ج احمد، میه،تیابن .3



های خداوند دانسـته و برخـی کرسـی را همـان را جای قدم کرسیه السموات و االرض ۵۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   در  ومنینامیرالمومنین که گزارش شده است ،صدوق توحیدتأویل عرش: در کتاب . ۲  1.عباس کرسی را به علم خداوند تأویل کرده استاند، ابنعرش دانسته ـُه «گوید: از حقیقت عرش می ،پاسخ مسیحیان یِر َو َلِکنَّ ـِر َلْیَس اْلَعْرُش َکَما َتُظـنُّ َکَهْیَئـِة السَّ ٌر  َشيْ چون تخت نیست که خـدا بـر  ،کنیکه تصور میعرش چنان ؛»ٌء َمْحُدوٌد َمْخُلوٌق ُمَدبَّ در ایـن  2؛کندرا تدبیر می بلکه عرش مخلوقی محدود است که خدا آن ؛آن نشسته باشد امـا ایـن تـوهم کـه عـرش  ،کننـده واضـح نشـدههرچند حقیقت عرش برای سوال ،نبیا فراموشی و نسیان به خداونـد نسـبت داده  ،تأویل نسیان: در تعدادی از آیات قرآن. ۳ نفی شده است. ،همان معنای ظاهری آن باشد نیزخداوند به َیْوَم َنْنساُکْم َکما َنسیُتْم ِلقاَء َو قیَل الْ  فرماید:سوره جاثیه می ۳۴ه در آیه کچنان ؛شده است محـال اسـت کـه خداونـد  :گویـدمی 3که عقل و آیات دیگر قرآندر حالی ؛َیْوِمُکْم هذا پس باید مراد از فراموشی در اینجـا چیـزی خـالف ظـاهر لفـظ  ؛چیزی را فراموش کند راء نیز، نسـیان ف 4 .کنیمیعنی شما را در عذاب رها می گوید:میمقاتل بن سلیمان  باشد. تقریبـا تمـامی  5 .کنـدبه رها کردن کافران در عذاب معنی می ،نسبت داده شده به خدا را نسیان را برخالف معنـای ظـاهری آن بـه تـرک معنـی  ،اندمفسرین که به این آیه پرداخته نسیان را برخالف معنای  ،تیمیه هم مجبور شده استابن ،همین خاطرشاید به 6اند.کرده                                               
 .۳۹۷ص ،۵جامع البیان، ج محمد، طبری،.1

 .۳۱۶ص،التوحیدبابویه، محمد بن علی، ابن.2

3 ا َك َنِسًیّ  ).۶۴؛ (سوره مریم، آیهما کاَن َرُبّ

 .۸۴۲ص، ۳مقاتل، تفسیر مقاتل بن سلیمان،ج ،سلیمانبنا.4
 .۶۴، ص۱ ی القرآن، جفراء، یحیی بن زیاد، معان.5
  .۶۶، ص۵ علبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبي، جث  .۳۲۰، ص۱ وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکریم، جدینوری، عبدالله بن محمد، تفسیر ابن  .۲۹۳، ص۲ ماتریدی، محمد بن محمد، تأویالت أهل السنة، ج  .۴۰۴زمنین، ص ابی زمنین، محمد بن عبدالله، تفسیرابن ابی ابن  .۲۲۵، ص۱ طبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر، ج  .۸۲، ص۱ سمرقندی، نصر بن محمد، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ج  .۳۸۰، ص۱ طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج  .۷۹یزیدی، عبدالله بن یحیی، غریب القرآن و تفسیره، ص  .۴۸قتیبه، عبدالله بن مسلم، تفسیر غریب القرآن، ص ابن.6



ُجوِد .اندکنایه از شدت یافتن امر دانسته ،را قلمسوره  ۴۲آیه  جماعتی از صحابه و تابعین "کشف ساق" در :گویدتأویل ساق: طبری می. ۴  1.دیگر مفسرین به ترک معنی کند مانند ،ی آنظاهر ٥٥ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   َیْوَم ُیْکَشُف َعْن ساٍق َو ُیْدَعْوَن ِإَلی السُّ ؛ است د ساق را بر همان معنای متعارف آن معنی کردهمسعوهرچند ابن ؛َفال َیْسَتطیُعوَن  غیر معنای ظاهری آن را صحیح ندانسته و به اما دیگر صحابه و تابعین معنای ظاهری آن نـوری عظـیم  ،کند که ساقنقل می اللهسولاللهاند. ابوموسی اشعری از رسولتأویل برده ر عظـیم معنـی کـرده ابراهیم نخعی کوفی که یکی از تابعین اسـت، سـاق را امـ 2.است گروهـی از  ،ین ترتیبه اب 5؛اندبرخی نیز ساق را پوشش معنی کرده 4؛داندشدت امر میعباس که تأویل خود را مستند به شعر عربی کـرده اسـت، سـاق را بـه معنـی ابن 3.است ساق  ،قتاده، مجاهد و ابراهیم مانندعباس و ابوموسی و برخی از تابعین ابن مانندصحابه  از سعید بـن جبیـر  .اندتأویل کرده )،عضوی از بدن(یعنی خالف معنای ظاهری آن را بر گروهی  :به شدت خشمگین شد و گفت ،او پرسیدند را از که معنی ساقزمانی :نقل شده که ساق در اینجا امر شدید درحالی ؛کندخداوند ساق پایش را نمایان می ،کنندگمان می از معنـی  ،که معلوم نیست که ساق منسوب به خدا باشد با این عذر ،حالعین در ؛استبه اختالف صحابه در تفسیر ساق اشاره کرده و تلویحا پذیرفته که ساق از صفات خبری تیمیه ابن 7ساق مشهور و در کتب حدیثی نیز آمده است.عباس از کلمه تأویل ابن 6است.  .۱۵۴، ص۱ بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، ج  .۲۸۷، ص۲ ج ،زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف  .۱۷۱، ص۱ ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون تفسیر الماوردی، ج                                                                                                       های بعد که بـه شـدت از آثـار صـحابه قرن ،اب اثر(خنده): اصح تأویل ضحک. ۵  8کردن آن خودداری کرده است.

 .۴۲۹ص ،۸همیة في تأسیس بدعهم الکالمیة،جبیان تلبیس الج احمد، ،هتیمیابن 1.

 .۲۷ص ،۲۹ ج، جامع البیان فی تفسیر القرآن محمد، طبری، 2.

 .۸۹قتیبه، عبدالله بن مسلم، تأویل مشکل القرآن، ص ابن 3.

 .۲۴، ص۲۹ ج ،جامع البیان فی تفسیر القرآن محمد، طبری، 4.

 .۲۷، ص۲۹ ج همان،.5

 .۲۵۵ص ، ۸ج، ور في التفسیر بالمأثورالدر المنث عبدالرحمن،  سیوطی،.6

 .۶۶۴ص ،۸ج، حجر عسقالنی، احمد، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن.7
 .۴۸۲ص ،۲دقائق التفسیر، ج احمد، ،هتیمیابن.8



یکـی از بزرگـان  یانـد. بیهقـبرخی از این کلمـات را تاویـل کـرده ،کردند نیزپیروی می ۵۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ای کـه گوید: خنـدهدر بیان صفت خنده می ،اسماء و صفاتاصحاب حدیث در کتاب  که نـوعی بل ؛دهد بر خداوند جایز نیست و جزو صفات خداوند نیستبرای بشر رخ می -ابـن 1رحمت اوسـت. ،کند که ضحک خداوند در ادامه از بخاری نقل می ؛مثال است ضحک خداوند را مجاز و کنایـه از رحمـت خداونـد ، شرح صحیح بخاریبطال نیز در  کند کـه احمـد از بیهقی نقل می ،البدایه و النهایهکثیر در ابن »:جاء ربک« تأویل. ۶ 2.داندمی احمـد  :گویـدفخر رازی می 3معنی آمدن ثوابش دانسته است.ا بهبن حنبل "جاء ربک" ر آمدن سوره بقره را بـه آمـدن ثـواب قرائـت آن  ،ای که با معتزله داشته بن حنبل در مناظره الحجر « :همچنین در سه حدیث به تأویل اقرار کرده است. حدیث اول ؛تأویل کرده است ن را از جانـب یمـن ایعنـی مـن نفـس رحمـ ؛»إني ألجد نفس الرحمن من قبل الیمن« :حـدیث دوم .ست خدا در زمین اسـتیعنی حجراالسود دست را ؛»یمین الله في األرض أنـا جلـیس «فرماید: کند که میکه از خداوند نقل میاین :حدیث سوم .کنماحساس می یکـی از محـدثین  ،یعنی من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. خطابی 4؛»من ذکرني بـا  ،کند کـه مجسـمهبطال نقل میحجر عسقالنی از ابنابن (چشم): تأویل عین. ۷ 5دانسته و دست کشیدن بر او را در حکم تجدید عهد با خدا دانسته است.را تشـبیه و تمثیـل  »الحجر یمین الله فی االرض«حدیث ، داودسنن ابیدر شرح  قرن چهار ُکـلُّ َشـيٍْء َهاِلـٌك ِإال در آیـه » وجـه«تأویل وجه: مجاهد و سـفیان ثـوری کلمـه . ۸ 7اند.گوید: برخی عین را به دیدن تأویل بردهحجر میدنبال آن، ابنهب ؛که جسم بودن بر خداوند محال استحالی در ؛خداوند چشمی شبیه چشم انسان دارد :و برخـی روایـات معتقدنـد 6اعیننـاو اصنع الفلـک ب :فرمایداستناد به آیه قرآن که می                                               
 .۴۰۳ص ،۲االسماء و الصفات، ج احمد بن حسین، بیهقی، .1
 .۳۹ص ،۵شرح صحیح بخاری، ج علی بن خلف، بطال،ابن .2

 .۳۶۱ص ،۱۰البدایة و النهایة، ج اسماعیل، یر،کثابن .3

 .۱۰۷اساس التقدیس، ص محمد بن عمر، فخر رازی، .4
 .۱۹۱ص ،۲ج، ، حمد بن محمد، معالم السننیخطاب .5

   .۳۷. سوره هود، آیه6
 .۳۹۰ص، ۱۳، فتح الباری، جعسقالنی، احمد حجرابن .7



مقاتل بن سلیمان کـه  2اند.شود تأویل بردهرا به آنچه برای رضای خدا انجام می 1ُه َوْجَه  ٥٧ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   عبـاس، ضـحاک و ابـن 3.معنی ذات خداوند دانسته اسـتوجه را به ،از تابعین است نیز واسـطه نعمـت دادن هبـ ،نیک و از طـرف خداونـد واسطه کارهاین تقرب از طرف بنده بتأویل تقرب: بیهقی قرب و نزدیک شدن بنده و خدا را امری معنوی دانسته است. . ۹ ای است که مسلمانان باید به سمت آن نماز بخوانند.لههمان قب ،"وجه الله"تأویل  ،اسـت معتقـد یابوسـلیمان خطـاب 4.انـدابوعبیده نیز وجه را به ذات خداوند معنی کرده معنی خـالف ظـاهر آن حمـل شـده کلمات دیگری نیز از سوی سلف و ائمه مذاهب به ،شـودخدا نسبت داده شـده و موجـب تشـبیه و تجسـیم مـی صفات خبری که به غیر از تاویل نصوص غیر از صفات خبری  5است. تیمیه در مخالفـت وجـود معنـایی خـالف ها با مبنای اولیه ابنهرچند این تاویل ؛است هـای مختلـف نـام هـا را بـهتیمیه ایـن تاویـلابن ،اما در نهایت ،سازگاری ندارد ،ظاهر های سلف و عالمان اسالمی در غیـر از صـفات خبـری هایی از تأویلنمونه ،در زیر دهد.و تمرکز خود را بر مخالفت با تاویل صفات خبری قرار می6پذیرفته  أصـل المـرض «گویـد: مـی فی قلـوبهم مـرضبقره سوره  ۱۰ یهآطبری در تفسیر . ۱ شود.آورده می منظـور  ،ایـن آیـه امـا در ؛بیماری است که مربوط به بدن اسـت معنیمرض به ؛»السـقم شـده   سـدی و قتـاده هـم نقـل ،ربیع بن انس ،همین معنی از مجاهد، عکرمه 7داند. می "شک" ،های منافقان را عباس در تفسیر آیه، مرض دلکه ابنچنان ؛اعتقادات فاسد است                                               
   .۸۸. سوره قصص،آیه1
 .۳۰۲۸ص ، ۹ج ،قران العظیمحاتم، تفسیر الیأبرازی، ابن .2

 .۳۶۰ص،۳ ج، تفسیر مقاتل بن سلیمان ، لمقات ،سلیمانبنا .3

، زاد المسـیر فـی علـم التفسـیرجوزی، عبدالرحمن بـن علـی،  ابن ؛۲۷۸ص ،۳ ج، صفوة التفاسیرعلی، صابونی، محمد .4  .۳۹۷ص، ۳ ج

 .۳۸۴ص ،۲ج، االسماء و الصفات احمد بن حسین،  بیهقی، .5

 .۱۱۲ص ،۷ج، یه، احمد، مجموع الفتاویتیمابن.6

 .۲۷۹ص ،۱ج ، محّمد، جامع البیان في تأویل القرآن،یطبر .7



دو وجه نقل شده که ؛ و انتم لباس لهن هن لباس لکمبقره سوره  ۱۸۷در تفسیر آیه . ۲  1است. ۵۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   لباس در این  تأویِل  ،بر اساس این وجه ؛باشدوجه دوم آن تأویل و خالف ظاهر لفظ می -و همـراه ابـن2عباس نقـل شـده-سکن و مایه آرامش بودن است. این تأویل از ابن ،آیه این افـراد،  عباس، قتاده، مجاهد و سدی هم همین تأویل را دارند. طبری برای هر یک از الـی ربهـا گوید: از مجاهد به سند صحیح نقل شده اسـت کـه آیـه حجر میابن. ۳ 3ای آورده است.سند جداگانه ن «عنوان بابی به ،در مباحث الفاظ، الرسالهامام شافعی در کتاب . ٤ 4عنای نظر به ثواب است.مبه ،ناظره ْنف الذي ُیَبـیِّ الصِّ -در آیات زیر را نمونه "قریه"کند. وی سیاق آیه، معنای اراده شده از آن کلمه را روشن میکند که معنای ظاهری آن مراد نیست و ماتی در قرآن اشاره میدارد که به کل» سیاُقه معناه ـْبِت  داند.این کلمات می ی ِتي َکاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َیْعُدوَن ِفي السَّ َیِة الَّ کند که در کنار دریـا بـوده و ای را مطرح میخداوند در این آیه سوال کردن در مورد قریه 5؛َواْسَأْلُهْم َعْن اْلَقْر در روز شنبه از دسـتور  :گویدمردمش در روز شنبه تخلف کرده بودند. اینکه خداوند می واسـطه قرینـه یعنـی بـه ؛منظور از قریه، اهل آن است که دهدنشان می ،سرپیچی کردند  شود که خود قریه مراد نیست.فهمیده می ،لفظی
 یَن َیٍة َکاَنْت َظاِلَمًة، َوَأنَشْأَنا َبْعَدَها َقْوًما آَخِر آیـه  ماننـددر این آیه نیز  6؛َوَکْم َقَصْمَنا ِمْن َقْر کند کـه آن قریـه گوید و یادآوری میهم شکستن قریه سخن می هنگامی که از در ،قبلی هـا؛ که مراد از قریه، اهل آن اسـت نـه سـاختمانبرای شنونده روشن است  ند.ظالم بود ـا  .کندچراکه ساختمان ظلم نمی ِتـي َأْقَبْلَنـا ِفیَهـا، َوِإنَّ ا ِفیَهـا، َواْلِعیـَر الَّ ِتي ُکنَّ َیَة الَّ َواْسَأْل اْلَقْر                                                ،فهمند که در این آیه نیز مانند آیـات قبلـیشناس هستند میکه زبانکسانی 7؛َلَصاِدُقوَن 

 .۱۱۳، ص۱ ج، حاتم، تفسیر القرآن العظیمیأب، ابنیراز .1

 .۳۱۶ص  ،۱ج همان. .2
 .۴۹۲ص، ۳جامع البیان فی تأویل القران، ج ،طبری، محّمد بن جریر .3

 .۴۲۵ص، ۱۳ج، ح الباري شرح صحیح البخاريفت احمد، حجر عسقالنی،ابن .4

 .۱۶۳، آیهاألعرافسوره  .5

 .۱۱، آیهأنبیاء سوره .6

 .٨٢، آیهیوسفسوره  .7



خواهند که از قریه و کاروان بپرسد تا بفهمد از پدرشان می قوبکه فرزندان یعقوبزمانی ٥٩ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   چراکـه روسـتا و  ؛مرادشان پرسش از اهل قریه و اهل کاروان است ،گویندکه راست می معنی حمل لفظ بر معنای خالف ظاهر دفاع کرده و در صراحت از تأویل به شافعی به 1داند. نه را معنوی میقری ،قرینه را لفظی و در مورد سوم ،شافعی در دو آیه اول  گو بودن آنان را تایید کنند.توانند راستکاروان که نمی صـورت منصـوص و  به ت پیامبرگوید: دالیلی که در قرآن و سنت پیامبر می الرسالهکتاب  اما آنچه احتمال تأویل در آن باشد و بـا قیـاس  ؛اختالف در آن جایز نیست ،واضح آمده برای الفـاظی کـه بایـد بـرخالف ظـاهر آن  ،الرسالهباز کردن بابی در کتاب اصولی  2هرچند دیگران با تأویل آن مخالف باشند. ؛شود گیری نمیبر او سخت ،فهمیده شود دهد کار بردن لفظ تأویل از سوی شافعی در معنی مصطلح آن نشان میهو ب 3حمل شوند غلط بودن مقـدمات  ،کندتیمیه بر رد تأویل مصطلح بدان استناد میدومین دلیلی که ابن غلط وانمود کردن دالیل موافقان تأویل. ۲ رفته است.کار هالح بدر قرن دوم این اصط ،تیمیهکه برخالف ادعای ابن کنند کـه یان عقل و نقل استفاده میظنی بودن دلیل نقلی و امکان وجود تعارض م مانند مقـدماتیاز  ،های متکلمین است. متکلمین در اسـتدالل بـر ضـرورت تأویـلاستدالل تأویـل را نتیجـه مقـدماتی  ،تیمیـه در ایـن زمینـه اسـتقیم که شارح نظرات ابنابن  4پذیرد.دو را نمی تیمیه آنابن مگر با  ،دانندآور نمیمتکلمین دالیل لفظی مثل قرآن و روایات را یقین گوید:یقیم مابن الف: ظنی بودن دالیل لفظی  ؛نه حقیقت ،یات و احادیث صفات خبری مجاز هستندآ. ۲  ؛آور نیستندسخن خدا و رسولش دالیل لفظی هستند که مفید علم نبوده و یقین . ۱ 5ارکان دین هستند. گرداند که ویران می                                               
 .۶۲-۶۴شافعی، محمد بن ادریس، الرسالة، ص 1.

  .۵۶۰- ۵۶۱همان، ص 2.
 .۶۲ص همان،.3

 .۷۸-۸۰ص ،۱ج، درء تعارض العقل والنقل احمد، تیمیه،ابن 4.

 .۶۳۷ص ،۲الصواعق، ج محمد، ،جوزیه قیمابن.5



ای کـه متکلمـین بـرای کند که شروط ده گانـهتیمیه نقل میده شرط. وی از استادش ابن ۶۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   همـین دلیـل اسـت کـه به 1؛شودبرای ما علم یقینی به مراد متکلم حاصل می ،ثابت شد  پیـامبرعصـمت پیـامبر وقتـیاند اعتبار ندارد؛ بلکـه ذکر کرده آور بودن دلیل لفظییقین اخبـار  ،صـحابه ،تیمیه معتقد اسـتداند؛ چراکه ابنتیمیه دالیل سمعی را قطعی میابن و خبرهـای 2انـدا نقل کـردهاند، فهمیده و برای مطور که شنیدهرا همان اللهسولاللهرسول مجاز بودن صـفات خداونـد در قـرآن و تعـارض  ،دومین مقدمه که مورد نقد قرار گرفته ب: تعارض عقل و نقل در صفات خبری  3.ناقالن روایات صحیح، قطعی و تصدیق شده است چون موهم  ،صفات خبری که در قرآن ذکر شده ،از نظر متکلمین ؛ظاهر آن با عقل است در  ؛پذیرد، بین عقل و ظاهر آن تعارض خواهد بـودرا نمی ستند و عقل ظاهر آنتشبیه ه فایده دانسته و متعارض بودن ایـن دو را تیمیه تقسیم دالیل به لفظی و عقلی را بیابن اند. معنای حقیقی آن وارد نشدهنتیجه این صفات مجازی بوده و به هستند یا ظنی و تعارض میان دالیـل قطعـی دالیل یا قطعی  ،تیمیهاز نظر ابن ؛پذیردنمی حسـاب دالیل لفظی را قطعی و دالیل عقلی را ظنی بـه ،تیمیه برخالف متکلمینابن 4ظنی، مرجحات مالحظه شده و دلیل راجح مقدم خواهد بود.پذیر نیست و میان قطعی و ظنی ترجیح با قطعی است و در تعارض میان دو دلیـل امکان لم ینازع عاقل في تقدیم القطعي، لکن کون السـمعي ال یکـون قطعیـًا «د: گویوی می .آوردمی کند که در تعارض قطعی و ظنی، دلیـل قطعـی هیچ عاقلی تردید نمی 5؛»دونه خرط القتاد داران دالیل عقلی این گوید: حقیقت سخن طرفکالم خدا و رسولش معرفی کند. او میظنی دانستن دلیل لفظی را مساوی شک داشتن به اصـل  ،کندتیمیه همواره تالش میابن یلتیمیه در بطالن مقدمات تأونقد دالیل ابن شود؛ اما امکان ندارد دلیل عقلی، قطعی باشد و دلیل سمعی قطعی نباشد. مقدم می                                               
 .همان.1

 .۳ص ،۴ج، مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،ابن.2

 .۲۵۵ص ،۲۲، جمجموع الفتاوی احمد، تیمیه،ابن.3

 .٤٦ص ،١، جدرء تعارض العقل و النقل احمد، تیمیه،ابن.4

 .۴۷ص ،۱ج ،همان.5



از خدا و مالئکه و پیـامبران و روز قیامـت، هـیچ علـم و  ی پیامبراست که خبرهای پیامبر ٦١ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   در  1؛مردم را به صراط مستقیم هدایت نکرده و دیـن را آشـکارا بـه مـردم نرسـانده اسـت ،و پیامبرحق و باطل را شناخت و پیامبر ،وسیله آنهتوان بآورد و نمیوجود نمیههدایتی ب آور بـودن گمـان«داران تأویل چنین نظری ندارند؛ بلکه مراد متکلمـین از که طرفحالی نـه  ،داده شـدهنسـبت   پیـامبرظاهر قرآن و سخنانی اسـت کـه بـه پیـامبر ،»دلیل لفظی خـاطر و ظنی دانستن آنها به ی پیامبرسخنان حقیقی پیامبر اقعودر  ؛نصوص صریح قرآن عبـارت بـه ؛نـه شـک در صـحت آنهـا ،یقینی نبودن مفهوم اراده شده از این الفاظ است اما به اصـل  ؛شک ندارند ول خداصحت سخن رسول خدامتکلمین در روایات به ،دیگر و داللت الفاظ قـرآن را بـه دلیـل  ه پیامبریقین ندارند. متکلمین روایات منسوب به پیامبرروایات و صحیح بودن برداشت مخاطبـان از آنهـا صدور روایت یا داللت ظاهر آیات و  چراکـه امکـان جعـل و  ؛دانندآور نمیلزوم وجود و ثبوت مقدماتی که ظنی هستند یقین مراد  ،کن استبه سبب اجمال مم ،تحریف روایات وجود دارد و در برخی آیات قرآن نیز صـراحت بـر یـک معنـا که برخی از الفاظ قـرآن بـهچنان ؛خداوند درست فهمیده نشود اما برخی از الفاظ قرآن مجمل بوده و ممکن است چنـد معنـی داشـته  ؛کنندداللت می همین خاطر است که گاهی بین صحابه در مفهوم برخی کلمات قرآنـی باشد. درست به تقسیم دالیل به قطعـی  ،جای آنهتیمیه تقسیم دالیل به لفظی و عقلی را اشتباه و بابن ای از آن است.نمونه یـوم یکشـف عـن سـاق در آیـه» سـاق«اختالف در مفهوم  آمد کهوجود میهاختالف ب بلکه  ؛که نزاعی در ترجیح دلیل قطعی بر ظنی نیستدر حالی ؛داندو ظنی را صحیح می آور ندانسـته و ست. متکلمین دلیل لفظی را غالبا یقـیننزاع در قطعی یا ظنی بودن دلیل ا آور و دلیـل علـم را نیز دانند. دلیل عقلی که بر مقدمات یقینی استوار باشددلیل ظنی می دهنـد. در دلیل عقلی را بر دلیل نقلی ترجیح مـی ،بر همین اساس هم 2؛دانندقطعی می محدود بـودن ذات خداونـد دلیل عقلی، ترکیب، جهت داشتن و  ،موضوع صفات خبری                                               پذیرد؛ چراکه ظواهر صفات خبری بر این امور داللت دارند و این به مکان و زمان را نمی
 .۸۶ص ،۳ج همان،.1

 .۷۱، ص۱ م اإللهي، جالمطالب العالیة من العل محمد،فخر رازی،.2



آورد که خدا نقص داشته و نیازمند و محدود است؛ بنـابراین حکـم توهم را به وجود می ۶۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   اما اگر صفات خبری خللی به صفات کمال الهـی  ؛معنای دیگری از آن قصد شده باشد ،دچراکـه احتمـال دار ؛شـودباره، بر ظواهر این الفاظ ترجیح داده میقطعی عقل در این هیچ  که پذیرند و معتقدندتیمیه و شاگردش امکان تعارض میان عقل و نقل را نمیابن 1، نیازی به تأویل نداشتند. داشتمیکردند و مشکالت ذکر شده را نوارد نمی اشته باشد خوانی ندمقبول و اگر با ظواهر نصوص هم ،عقل اگر تصدیق کننده شرع باشد ،تیمیـهاز نظـر ابـن؛ شوددلیل نقلی مقدم می ،در این گونه موارد ،همین خاطربه ؛استدلیل نقلی وجود داشت، حتما دلیل عقلی اشکال داشـته و در مقـدماتش خطـا رخ داده اگر تعارضـی بـین حکـم عقلـی و  .جود نداردتعارضی بین عقل صریح و نقل صحیح و نظر برسد سازگارند؛ اما گاهی در نگاه اول ممکن است تعارض میان حکم عقل و نقل بهتعارضی میان عقـل و نقـل نیسـت و ایـن دو بـا هـم  ،هرچند در حقیقت 2؛مردود است یا بـا تقـدیم  ،یا با یافتن وجهی برای جمع بین آن دو ،این تعارض ابتدایی ،که در نهایت اعتبـار دانسـت؛ چراکـه توان عقل را بیروایات است. در فهم ظواهر نصوص دینی نمینقـش عقـل در فهـم معـانی ظـواهر قـرآن و  ،تیمیه از آن غفلت کردهای که ابننکته شود.یکی بر دیگری حل می وظیفه عقل است و این فهم و درک بر اساس  ،فهم کلمات و درک معنی مورد نظر از آنها خته شده هستند. این مفاهیم لوازمی دارند که عقل به آن مفاهیمی است که برای بشر شنا مسـیر " ،"متحـرک"کند که از لوازم آن تصور مفهوم بر مفهومی داللت می "حرکت"کلمه  ،عبارت دیگربه ؛حرکت انتقال از مکانی به مکان دیگر است یمثال الزمه ؛کندحکم می کت را بدون این لوازم تصور توان حرو زمان و مکان حرکت است. نمی "محرک" "حرکت، کند که باید این لـوازم عقل حکم قطعی می ،کرد و هر چیزی که متصف به حرکت بشود حکایت از نزول یا آمدن خداوند  ،ای از قرآن یا روایترا داشته باشد. اکنون اگر ظاهر آیه -به ؛داندمی پذیرد و این ظاهر را مردودلوازم آن را درباره خداوند نمی ،داشته باشد، عقل اگر  ،داران معنای ظاهری کلماتی مثل نزول پرودگار یا آمدن خداوندطرف ،عبارت دیگر                                               
 .۱۰۹اساس التقدیس، ص محمد، فخر رازی،. 1

 .۹۹ص ،۱درء تعارض العقل و النقل، ج احمد، تیمیه،ابن 2.



ایـن کلمـات را بـر  ،شده را دارد و اگر مرادشان معنایی است که لوازم ذکر شده را نـداردآمدن، همان معنای متعارف نزد مردم است که ایـن معنـا لـوازم ذکـر  مرادشان از نزول و ٦٣ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   نظـر داشـته و هـیچ صحابه در بحث صفات خبـری اتفـاق که تیمیه معتقد استابن دنبال خواهد داشت. هشماری را بگذشته از آنکه مفاسد بیخاطر تعارض با مفهوم ظـاهر و ابتـدایی نصـوص هـیچ دلیلـی نـدارد. گذاشتن عقل به کنـار ،عـالوه بـر ایـن1 ؛که همـان تأویـل اسـت اندف ظاهرشان حمل کردهمعنای خال ساق، وجه و کرسـی کـه از جملـه  در بحث معنی کلمه )،ه گذشتکچنان(که حالی در 3؛دانـداصل علم و چشمه هدایت و پیروی از مذهب سلف در این زمینه را ضروری میشـناخت فهـم صـحابه را  ،بر ایـن اسـاس 2دارد؛اختالفی در این زمینه میان آنها وجود ن نظر وجود داشته اسـت. بـا مراجعـه بـه فاختال ،در میان صحابه ،صفات خبری هستند داللــت روایــات و صــحت انتســاب آن بــه  کــه در مفهـوم و شــویممتوجــه مــیتفاسـیر  اختالف زیادی وجود دارد. این اختالف ناشی از  ،در میان علمای مسلمان پیامبرپیامبر اختالف سلف در تفسیر کالم خـدا و رسـولش و  ،ترین آنعوامل متعددی است که مهم توان دالیـل نمی ،همین خاطربه ؛های بعد استجم زیادی از معارف به نسلنرسیدن ح گاهی بر همین اساس  ،تیمیه نیزابن خودِ  کهچنان ؛قطعی مقدم کرد نقلی را بر حکم عقِل  ه ناچار ب به مگاهی عبور از معنای ظاهری لفظ چنان ضروری است که مخالفان تأویل ه تیمیه و سلفیهتأویالت ابن دچار تأویل شده است. التاویـل المـردود هـو « گوید:تیمیه برخالف ادعای خود که میابنشوند.  متوسل می آن -به نمونه که در ادامه الفاظ عدول کرده و لفظ را بر معنای خالف ظاهر کلمه معنی کردهدر موارد متعـددی از معنـای ظـاهری  4،»صرف الکالم عن ظاهره إلی ما یخالف ظاهره                                                کنیم.شاره میا آن هایی از
 .۳۲۰، ص۱ ، جااللهیاتسبحانی، جعفر، .1
 .۷۰ص ،۴ج ،مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،ابن.2

 .۶۵ص ،شرح حدیث النزول احمد، تیمیه،ابن.3

 .۳۵ص ،االکلیل فی المتشابه و التآویل ، احمد،تیمیهابن 4.



نظر به 1؛اجماع سلف و فطرت الهی است؛ بلکه خداوند بر احوال بندگانش مطلع استمعنی اختالط نیست و معنی اختالط برای معیت برخالف چون در لغت، معیت لزوما به ؛معنی اختالط با مردم نیسـتبه ،و هو معکمگوید: "معیت" در آیه تیمیه میابن. ۱ ۶۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   تیمیه از فطرت الهی همان حکـم عقـل اسـت؛ امـا احاطـه علمـی نمنظور اب ،رسدمی گونه معنی کردن همان تأویل است کـه خالف معنای ظاهری معیت است و این ،داشتن هم به  ،کلمه مدینه و شهر مانند، واسال القریة"قریه" در آیه  طور از نظر اوهمین. ۲ تیمیه با آن مخالف است.ابن کـه درحالی 2؛هم به مردمی که در این محل ساکن هستند و شودمحل سکونت گفته می کار رفتن قریه و اهل قریـه در قـرآن هاین ادعای بدون دلیل و مخالف فهم عرب است و ب عباس، مثلی با استناد به روایت ابن ،3یجعل لکم نورا تمشون بـهدر آیه  را "نور" او. ۳ تواند باشد. این است که قریه به معنی اهل آن نمی هنشان روشن اسـت کـه ایمـان خـالف معنـای  4داند که خداوند از ایمان مومنان زده است.می را به آنچه لوجه الله انجام شود تأویل  کل شیئ هالک اال وجههکلمه وجه در آیه . ۴ ظاهری نور است. و پذیرفتـه تأویل وجه را از سلف نقل کرده  ،نیز فاینما تولوا فثم وجه اللهدر آیه  5برد. می ترین واضح 7شودتأویل وجه به آنچه برای رضایت خدا انجام می ،رسدنظر میبه 6؛است عباس را صفت خداوند ندانسته و االسود بر اساس روایت ابنالله بودن حجریمین. ۵ تیمیه مرتکب تأویل شده است.مصداقی است که ابن ثبـوت  ،البته در ابتدا ؛دا کرده استخ بوسیدن و استالم این سنگ را تشبیه به مصافحه با                                                 8کند.کند و این تاویل را بر فرض ثبوت بیان می خبر را انکار می
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شده و قطعًا بـا تنزیـه   افعالی که به خداوند نسبت داده از برخیمورد تیمیه در ابن. ۶ ٦٥ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   فـالیوم ننسـاهمنسـیان در  مانندسکوت کرده است. اموری  ،خداوند سازگار نیست
و  1

ا الله فنسـیهمنسو
آمـده و  3»مرضت فلم تعدنی ،یابن آدم«در خبر قدسی و مرض که  2 تیمیه در برابر مواردی که ظاهر آن مراد نبـوده و تأویـل آن ضـروری ابن ،بدین ترتیب  4».ال یمل الله حتی تملوا« :فرماید روایت نبوی که می کید بر معنای ظاهری. ۱ سه موضع دارد.  ،است انـد را  قبـولش از تأویـل آن نهـی کرده موردِ  (اخبار اضافیه) که اصحاب حدیث و سلِف  تیمیـه آن دسـته از صـفات خبـریابن :لفظ عدم تأویل و تأ را توجیه کند. استوای بـر عـرش،  تا هر طور شده آن داردکند و تالش حمل بر ظاهر می کلماتی مثل  ،تیمیه در برخی آثارشابن: تأویل و حمل لفظ بر معنی خالف ظاهر. ۲ هستند. این دسته از صفات  ءدست و چشم و انگشت خدا جز نزول به آسمان دنیا، دو قریـه در واسـال  (ماننـد وجه، قرب و معیت خدا و مفرداتی که به خداوند اضـافه نشـده بـرخالف  دانسته و عنوان توسع در لغت عرب به) را القریة، ساق در یوم یکشف عن ساق فعلی که حـاکی از در برخورد با  ،در مواردیتیمیه ابن: سکوت و عدم اظهار نظر. ۳ 5 ظاهر آن حمل کرده است. راه  ،)"ملـل" مثل نسـیان، بیمـاری، خسـتگی(شده   به خداوند نسبت داده و نقص است از تأویـل  ،اول اینکه سلف ؛داندایز نمیتیمیه بر اساس دو ادعا تأویل را صحیح و جابن نتیجه کند.  گیرد و از تفسیر این کلمات خودداری می در پیش میسکوت  که با مالحظه آثار سلف روشن شد که برخی صـحابه درحالی ؛اندخودداری و منع کرده هم صفات خبری و هم غیر  ،عباس و برخی تابعین و حتی بزرگانی چون شافعیمثل ابن که از صحابه نقل دوم اینکه دالیل سمعی  ؛اندآن را تأویل کرده و این تأول را جایز دانسته                                               

 .۵۱آیهاعراف،سوره  .1

 .۶۷آیه توبه،سوره  2.

 .۱۹۹۰، ص۴ج مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم،نیشابوری،  3.

 .۱۷ص ،۱ج ،صحیح بخاری محمد، بخاری، 4.
 .۱۱۲ص ،۴، جمجموع الفتاوی احمد، تیمیه،ابن .5



چراکه برای  ؛وضوح غلط استبرخالف ظاهر آن تأویل کرد. این ادعا نیز بدون دلیل و بهدر نتیجـه نبایـد بـا دلیـل عقلـی آیـات و اخبـار صـفات را  ؛دانندبر دلیل ظنی مقدم میآور بوده و در مقابل دالیل عقلی ظنی است. عقال هم دلیل قطعـی را قطعی و یقین ،شده ۶۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ابتدا باید اصل صـدور نقـل اثبـات شـود و سـپس داللـت آن  ،ر بودن دلیل نقلیآویقین یـا  ؛چراکه ممکن است راویان اشتباه کرده و لفظ را دقیق نقل نکرده باشند ؛دگردبررسی  برداشت مخاطـب مطـابق بـا مـراد  ،حتی روایت صحیح نباشد و بر فرض صحت شاید که دالیل عقلی بر مقدمات بدیهی استوار شـده و حالی در ؛دانندرا ظنی می ندانسته و آن آورنیقـی قطعـی و اخبار و روایات را ،دیخدا و پیامبرش نباشد. متکلمین با دالیل متعد قرآن و حدیث بـر  مبنی بر حمل الفاظ ،تیمیه برخالف ادعای خودابن خودِ  ،عالوه بر آن ؛دالیل عقلی مقدم خواهند بود ،پس در صورت تعارض با روایات ؛برهان قطعی هستند تـوان بـه دهـد کـه نمـیگاهی دچار تأویل شده است. این نشان مـی ،معنای ظاهری آن اعتنا بود و معنای ظاهری آیات و روایات را بدون توجه قضاوت عقل در فهم نصوص بی در این صورت ممکـن اسـت نقـص و نیـاز بـه  ؛مراد خداوند دانست ،به لوازم عقلی آن  . خداوند نسبت داده شود



یم .۱ منابع  ٦٧ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   مکتبة  ریاض: أبوتمیم یاسر بن إبراهیم، :، تحقیقشرح صحیح البخاریبن خلف،  یبطال، علابن .۴ ق.۱۳۹۸چاپ اول،  ،جامعه مدرسین قم: ،التوحیدبابویه، محمد بن علی، ابن .۳ ق.۱۴۲۴ چـاپ اول، دارالکتـب العلمیـة، بیـروت: ،زمنـینابیتفسیر ابنزمنین، محمد بن عبدالله،  ابی ابن .۲ .قرآن کر بـن  ی، تحقیـق: علـالجواب الصحیح لمن بدل دیـن المسـیح احمد بن عبدالحلیم، تیمیه،ابن .۶ .م۲۰۰۲داراالیمان،  مصر: ،االکلیل فی المتشابه و التأویل احمد بن عبدالحلیم، تیمیه،ابن .۵ ق.۱۴۲۳ ،الرشد، چاپ دوم چـاپ پـنجم،  ،المکتب اإلسالمي :، بیروتشرح حدیث النزول احمد بن عبدالحلیم، تیمیه،ابن .۸ م.۲۰۰۹ ،دارالکتب العلمیة، چاپ دوم بیروت: عبـداللطیف عبـدالرحمن، :، تحقیـقدرء تعارض العقل و النقل احمد بن عبدالحلیم، تیمیه،ابن .۷ ق.۱۴۱۹ ،صمة، چاپ دومدارالعا عربستان: حمدان بن محمد، ،عبدالعزیز بن إبراهیم ،حسن یـة لحلیم،احمد بن عبدا ،هتیمیابن .۹ ق.۱۳۹۷ مکتبـة : محمـد بـن عـودة السـعوي، ریـاض :، تحقیـقالتدمر ، تحقیـق: بیان تلبیس الجهمیة فـي تأسـیس بـدعهم الکالمیـة، احمد بن عبدالحلیم ،هتیمیابن .۱۰ ق.۱۴۲۱چاپ ششم  ،العبیکان مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف، چـاپ اّول، عربستان: مجموعة من المحّققین،  ، محقـق: محمـد السـید تیمیةدقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن احمد بن عبدالحلیم، ،هتیمیابن .۱۱  .ق۱۴۲۶ مؤسسـة  دمشـق: ، محقق: محمد السـید الجلینـد،دقائق التفسیر احمد بن عبدالحلیم، ،هتیمیابن .۱۲ ق.۱۴۰۴ ،چاپ دوم ،مؤسسة علوم القرآن دمشق: الجلیند، محمود بن محمد دغیم،  :، تحقیقاالیضاح لقوانین االصطالح ،لفرج عبدالرحمناابو جوزی،ابن .۱۴ ق.۱۴۱۶ناشر مجمع الملك فهد،  مدینه: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، :، تحقیـقمجموع الفتاوی بن عبدالحلیم،احمد  تیمیه،ابن .۱۳ ق.۱۴۰۴ ،علوم القرآن، چاپ دوم  ،دائرة المعـارف النظامیـة، چـاپ اولهند: ، تهذیب التهذیب، ی، أحمد بن علیعسقالنحجرابن .۱۶ ق.١٣٧٩دارالمعرفة، بیروت: ، صحیح البخاري فتح الباري شرححجر عسقالنی، احمد، ابن .۱۵  ق.١٤١٥مکتبة مدبولی، چاپ اول، قاهره: 



محقق: عبدالله محمود شحاته، بیروت: دار إحیـاء  ،تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل،  ،سلیمانبنا .۱۷ ق.۱۳۲۶ ۶۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم أهـل المسائل التي خالف فیها رسـولحمد، عبدالوهاب، مابن .۱۸ ق.۱۴۲۳التراث، چاپ اول،  دارالفکـر،  بیـروت: ، تحقیق: عبدالسالم محمـد هـارون،معجم مقاییس اللغةفارس، احمد، ابن .۲۰ ق.۱۴۲۱الجامعة اإلسالمیة، چاپ سوم،  مدینـه: ،القواعد المثلـی فـي صـفات اللـه وأسـمائه الحسـنیعثیمین، محمد بن صـالح، ابن .۱۹  ق.۱۴۲۵ ،چـاپ اول ،دار المجـد للنشـر والتوزیـع ریـاض: یوسف بن محمد السـعید، :، تحقیقالجاهلیة ، اولدارالکتـب العلمیـة، چـاپ بیـروت:  ،تأویـل مشـکل القـرآنقتیبه، عبدالله بـن مسـلم،  ابن .۲۱ ق.۱۳۹۹ یب القرآنقتیبه، عبدالله بن مسلم،  ابن .۲۲ ق.۱۴۲۳ دار إحیـاء التـراث  بیـروت: ،یشـیر یعلـ :، تحقیـقالنهایة البدایة و اسماعیل بن عمرو، ،رکثیابن .۲۴ م۲۰۰۱ ،دارالحدیث، چاپ اولقاهره: سید إبراهیم،  :، تحقیقمختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطلة بکر،محمد بن ابی ،هقیم جوزیابن .۲۳ ق.۱۴۱۱ ،اول مکتبة الهالل، چاپ بیروت: ،تفسیر غر المکتـب  بیـروت: ،یلرزاق عفیفعبدا :، تحقیقاالحکام فی اصول االحکام الدین،سیف  آمدی، .۲۸ تا.نا، بیجا: بیبی، خطورة التاویل، عمر سلیمان، االشقر .۲۷ م.۲۰۰۱اول،  بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ ،تهذیب اللغة محمد بن احمد، ،یأزهر .۲۶ ق.۱۴۱۴دار صادر، چاپ سّوم،  بیروت: ،لسان العربر، محّمد بن مکرم، منظوابن .۲۵ ق.۱۴۰۸ ،العربي، چاپ اول دار طـوق  بیـروت: محمد زهیـر بـن ناصـر الناصـر، :، تحقیقالجامع الصحیح محمد، بخاری، .۲۹  تا.، بیاإلسالمي دار إحیـاء التـراث بیـروت: ، تفسیر البغوی المسـمی معـالم التنزیـلبغوی، حسین بن مسعود،  .۳۰  ق.۱۴۲۲ ،النجاة، چاپ اول مکتبـة  جده: عبدالله بن محمد الحاشدي، :، تحقیقاألسماء والصفات احمد بن حسین، ،یبیهق .۳۱ ق.۱۴۲۰ ،اول چاپ ،العربي  ق.۱۴۲۲دار إحیاء التراث العربي، چاپ اّول،  بیروت: محمـد بـن عاشـور،یأبـ :، تحقیـقالبیان عن تفسیر القـرآن الکشف و، بن محمد ، أحمدیثعلب .۳۲ ق.۱۴۱۳ ،چاپ اول ،السوادي



، بیروت: دارالعلـم للمالیـین، اح تاج اللغة وصحاح العربیةالصحجوهری، اسماعیل بن حماد، .۳۳ ٦٩ مصطلح لیدر رد تأو هیمیت¬ابن لیدال یبررس   صالح بن محمد بـن عویضـة، ، تحقیق: البرهان في أصول الفقه، عبدالملك بن عبدالله، یجوین.۳۴ م.۱۹۸۴ یم ،دینوری، عبدالله بن محمد.۳۶  ق.۱۳۵۱ ،اپ اولالمطبعة العلمیة، چ حلب: ،داودمعالم السنن شرح سنن أبي، حمد بن محمد، یخطاب.۳۵ ق.۱۴۱۸بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول،  یب القرآن، حسین راغب اصفهانی،.۳۸ ق.۱۴۱۹مکتبة نزار مصطفی الباز، چاپ سّوم،  عربسـتان: ، تحقیق: أسعد محمد الطیب،حاتمأبيتفسیر القرآن العظیم البنحاتم، یأب، ابنیراز.۳۷ .ق۱۴۲۴   دارالکتـب العلمیـة،بیـروت:  ، الواضح فـی تفسـیر القـرآن الکـر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجـوه زمخشری، محمود بن عمر، .۳۹ ق.۱۴۱۲الدار الشامیة، چاپ اّول،  ،دارالقلم :بیروت ،تحقیق: صفوان عدنان الـداودي، دمشـق، المفردات فی غر دارالکتـب  بیروت: عبدالمنعم خلیل ابراهیم، :، تعلیقجمع الجوامعسبکی، عبدالوهاب بن علی، .۴۱ ق.۱۴۲۶رکز العالمی للدراسات االسالمیة، قم: م ،االلهیاتسبحانی، جعفر، .۴۰ ق.۱۴۰۷، سوم دارالکتاب، چاپبیروت: ، التأویل دارالنهضـة العربیـة، چـاپ  بیروت: ،آنی بین التفسیر و التأویلالنص القر عبدالغفار، سیداحمد، .۴۹ ق.۱۴۲۰مؤسسة الرسالة، چاپ اّول،  بیـروت: ، تحقیـق: أحمـد محمـد شـاکر،جامع البیان في تأویل القرآنطبري، محّمد بن جریر، .۴۸ م.۲۰۰۸، اولچاپ  ،دارالکتاب الثقافياردن: ، التفسیر الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، .۴۷ تا.، بیمؤسسة الحلبي جا:بی ،لنحلالملل وا، محمد بن عبدالکریم، یشهرستان.۴۶ ق.۱۳۵۸ ،مکتبـه الحلبـي، چـاپ اولمصـر: أحمـد شـاکر،  :، تحقیـقالرسالةشافعی، محمد بن ادریس، .۴۵ تا.یدارالفکر، ببیروت: ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، عبدالرحمن، یسیوط.۴۴ تا.یب ،دارالفکر بیروت: ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، عبدالرحمن،یسیوط.۴۳ ق.۱۴۱۶ اول، چاپ ،دارالفکرلبنان: ، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد، .۴۲  ق.۱۴۲۴ ،العلمیه، چاپ دوم  ،، چـاپ دومبیـتبیـتمجمـع جهـانی اهـلقـم: ، معـالم المدرسـتین سیدمرتضـی، عسکری،.۵۰ .م۲۰۰۲ ،اول



 ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  
دارالکتـب  بیروت: ،ی، تحقیق: محمد عبدالسالم عبدالشافالمستصفی، محّمد بن محمد، یغزال .۵۱  .ق۱۴۲۶ ۷۰ مکتبــة الکلیـات قـاهره:  ،أحمد حجـازي :، تحقیقاساس التقدیسرازی، محّمد بن عمر،  فخر .۵۲ ق. ۱۴۱۳العلمیة، چاپ اّول،  تحقیق: مهدی المخزومی، ابراهیم السامرایی، قـم: دارالهجـره، ، العین، خلیل بن احمد، یفراهید .۵۵ م.۱۹۸۰،دوم الهیئة المصریة العامة للکتاب، چاپ مصر:، معانی القرآنفراء، یحیی بن زیاد،  .۵۴ ق.۱۴۰۷ ،چاپ اول دار الکتاب العربي، بیروت: ا،احمد حجـازی السـق :، تحقیقالمطالب العالیة من العلم اإللهي ،محّمد بن عمر فخر رازی، .۵۳  ق.۱۴۰۶ ،األزهریة تحقیـق: مجـدي باسـلوم، بیـروت: دارالکتـب  ،تأویالت أهل السنةماتریدی، محمد بن محمد،  .۵۸ .تابی ،دارالجامعات المصریة مصر: له خلیف،الفتح :، تحقیقالتوحید، أبومنصور، یماترید .۵۷ م.۲۰۰۷دانشگاه نجاح،  :، فلسطینالتأویل عند االصولیینسعید شتات،  ،کنعان مصطفی .۵۶ ق.۱۴۱۰ دارالکتـب العلمیـة، چـاپ بیروت: ، النکت و العیون تفسیر الماوردیماوردی، علی بن محمد،  .۵۹ م.۲۰۰۵العلمیة، چاپ دوم،  دار إحیـاء  بیـروت: محمد فؤاد عبـدالباقي، :، تحقیقصحیح مسلمحجاج ، مسلم بن نیشابوری،  .۶۰ تا.، بیاول یب القرآن و تفسیرهیزیدی، عبدالله بن یحیی،  .۶۲   .ق۱۴۱۵لم، دارالق بیروت: ، داودی، صـفوان عـدنان :، تحقیـقالوجیز فی تفسـیر الکتـاب العزیـزواحدی، علی بن احمد،  .۶۱ تا.، بیالتراث العربي  ق.۱۴۰۵، اول اپچ ،عالم الکتب بیروت: ،غر

 


