
. آید به شمار می الزم یامر مکتب دو یاعتقاد یها آموزه یساز روشن و یبررس در آن با ییآشنا که دارند یخاص یمبان یکالم یها گزاره نییتب در هیسلف و هیدیماتر متکلمان چکیده  **عبداملومن امینی *نواب سیدابوالحسن یدر مباحث کالم هیو سلف هیدیمکتب ماتر  یفکر  یمبان نیتر  مهم یقیتطب یبررس  ۷۱-۹۵صفحــات:  ² ۰۹/۰۸/۱۳۹۸تاریـــــخ تأییــــــد:  ² ۰۴/۰۵/۱۳۹۸تاریـخ دریـــافــت:  0۱۳۹۸ـاییز و زمسـتان  ² ۱۰ شـماره ²پژوهی، سـال 0ـنجم سـلفی پژوهشیدوفصلنامه علمی    ک یعقلـ ادراکـات استقالل به ستم قبح و عدالت حسن و نبوت حثب در آنان. دانند یم مسـتقل افعـال یذات قبح و حسن درک به را عقل و کنند می استفاده معتبر نقل و یعقل یمبـان از یکالمـ مباحث یمندساز نظام و نییتب در انیدیماتر حاضر، پژوهش جینتا براسـاس. کنیم یواکاو آنان اول دسته منابع از استفاده با را هیسلف و هیدیماتر متکلمان یهـا هشـیاند ،یلـیتحل و یفیتوصـ روش از استفاده باایم  کرده تالش جستار، نیا در آنـان  اسـت. یالهـ صـفات بحث در ضیتفو و لیتأو ان،یدیماتر یکالم یمبان گرید از .اند دانسـته یعقلـ قـبح و حسن بر یمبتن را یکالم یها گزاره نییتب و دهیورز دیتأ  دانشگاه ادیان و مذاهب قم. دکتری مذاهب کالمی ** s.a.h.navvab@gmail.com؛ و مذاهب انیدانشگاه اد اریدانش *                                                .کالم و یعقل قبح و حسن ،یفکر یمبان ه،یسلف ه،یدیماتر: ها کلیدواژه .اند آورده دیپد متکلمان فاضله، قرون از پس که دانند یم نید در بدعت را مجاز و قتیحق به الفاظ میتقس و نندک می معنا یخارج ءیش قتیحق را لیتأو آنان اسـت. ینـید متـون در مجـاز انکار و لیتأو ینف و آحاد ثیاحاد سلف، فهم تیحج انیسـلف یاعتقـاد یمبـان گـرید از. است دانسته دو هر از زین گاه و شرع با یموارد در و عقـل بـا گاه را افعال قبح و حسن درک یو. داند یم آنان ۀشیاند از برتر را اش هینظر و کنـد می ینف اند، کرده یتلق یشرع را آن که اشاعره و ایاش یذات را آن کهرا  انیدیماتر دگاهیـد حـال نیباا و شـده یعقلـ قـبح و حسـن به معتقد تیمیه ابن اما دانسته؛ یشرع را آن یالبـان و نیسـت کسـانی یعقلـ قـبح و حسن باب در انیسلف کردیرو. اند ینید متـون در مجـاز وجـود به معتقد و دانند نمی حجت یکالم مباحث در را آحاد اخبار



. م( یســمرقند یدیــماتر محمــود محمــدبن محمــدبن ابومنصــور. انــد ملتزم یدیــماتر یکالمـ یها شـهیاند بـه یاعتقاد مباحث در و اند فهیابوحن امام رویپ یفقه ئلمسا لحاظ بـه انیـحنف و اسـت سـنت اهل بزرگ یاعتقاد مکتب دو از یکی هیدیماتر یکالم مکتب آمددر ۷۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   . اسـت جسـته یدور انیـظاهرگرا هیتشب هینظر از و داشته یلیتأو و یهیتنز کردیرو یاله صـفات بـه یو. است کرده نییتب یعقل یها  داده یمبنا بر را یاعتقاد یها  آموزه و دانسته الزم یامر را یکالم مسائل در یخردورز و ،انسان معرفت منابع از را عقل ،یدیماتر .است نهاده انیبن نقل و عقل منبع دو ۀیپا بر را شیخو یکالم مکتب و ساخته مند نظام را سـنت اهل یکالمـ یهـا آموزه کـالم، علـم در معتـدل و متوسط منهج ابداع و ثیحد اهـل ییظـاهرگرا ۀشـیاند طـرد و معتزلـه ییگرا عقل تفکر ینف با و کرده نیتدو یاسالم علوم ریسا و ریتفس کالم، موضوعات رد یمهم آثار فهیابوحن یکالم یآرا یروشمندساز و دفـاع منظور بـه یو. اسـت هیـدیماتر ۀفرقـ گـذار انیبن و مفسر متکلم، ه،یفق ،)ق۳۳۳  .است استوار وارانگارانه انسان یخدا بر اتیاله ۀحوز در شاناعتقاد مردگـان، ییشـنوا انکـار بـا بعضـاً  و اسـت مخالف انیدیماتر با یاله یایاول به استغاثه و ارتیـز ،یمـوت سـماع ،یبرزخـ اتیح ،یعباد دیتوح ،یبار ذات یخبر صفات رینظ یکالمـ ثمباحـ نیـیتب در آنان یفکر یمبان و محورند ثیحد و ظاهرگرا زین یمعناشناس ۀحـوز در انیسـلف. ندارنـد یخـوب ۀانـیم کـالم چـون یعقل علوم با و دانند می جماعت و سنت اهل منهج از منحرف و ناتمام یاعتقاد معارف اثبات در را انیدیماتر یعقل ۀویش ،یسـلف عالمـان. نـدارد را یشناسـ  فرجـام و نبوت ،یاله صفات چون یکالم یها آموزه درک تـوان نقـل، از یریمـددگ بـدون و ییتنها بـه عقـل کـه باورنـد نیا بر و نیستند لئقا یاعتقـاد مسـائل فهـم در مسـتقل منبع عنوان به یاعتبار عقل یبرا سلفیان. است سلف سـخنان بـر یمبتنـ و ینقلـ یاسـالم دیعقا اثبات در آن روش و است ثیحد اهل رتفک بخش تـداوم کـه دارد قرار هیسلف مکتب ه،یدیماتر مکتب ییگرا عقل ۀشیاند مقابل در .اند کرده فایا بسزا یسهم اسالم جهان در یدیماتر یکالمـ یها  شـهیاند جیتـرو در یو از پـس کـه کـرد تیـترب یفراوانـ شاگردان ،یکالم و یعلمـ آثـار نگـارش بـر افـزون ،سنت اهل کالم بسط و یساز  متقن ۀنیزم در یدیماتر



 .۹۵، ص۳ ، جمعجم مقاییس اللغه احمد، فارس، ابن. 3 .۲۸۴ص ،۱ج ،هم من توحید االسماءو الصفاتالماتریدیه و موقف سلفی، افغانی، شمس. 2 .۱۹۵ ص .الرعایعه بتحشیه شرح الوقایهعمده  الهندی، الکنهویی. 1                                               یمـدع و انـد ینبلـح ۀفرقـ روانیـپ از و اند کرده ظهور یهجر چهارم قرن در که شود یم اطـالق  یکسـان بـه ابـوزهره چون یپژوهان یسلف اصطالح در لفظ نیا 3اند. کرده یزندگ گذشـته روزگـاران در کـه رود یم کار به یکسان مورد در و است رفته کار به رندهیگ یشیپ یگروهــ و اکــانین ن،یشــیپ متقــدم، یمعنــا بــه غــتل در آن مشــتقات و »ســلف« ۀواژ . سلفیه۲  2.دنشو یم دهیـنام هیدیماتر اند، یدیابومنصورماتر یکالم تفکرات تابع یاعتقاد نظر از و ،فهیابوحن تـابع یفقهـ فروعـات در کـه یحنفـ مـذهب روانیپ امروزه 1.است شده دهینام یدیماتر زادگـاهش، بـه یو انتسـاب لیدل به و آمده ایدن به آنجا در یدیماتر محمد ابومنصور که اسـت سمرقند یکینزد در یا منطقه نام ،»تا« ضم به دو هر ،»تیماتر« ای »دیماتر« لفظ ماتریدیه .۱ کنیم: یبررس اختصار جانب تیرعا بـارا  بحـث یدیـکل اصـطالحات یبرخ است الزم ابتدا در رو نیازا .رود یم کار به آنها در کـه اسـت ییهـا واژه نییتب ،یپژوهش و یعلم مسائل ۀحوز در مطرح مباحث ازجمله شناسی مفهوم .کند نییتب هیدیماتر یکالم مکتب روانیـپ یبرا مستند صورت به را آنان یاعتقاد یمبان تقابل ای تعامل موارد و کند لیتحل و یبررس ،ی  ا سهیمقا صورت به یگریسلف تفکرات با انیدیماتر ییآشنا منظور به را هیسلف و هیدیماتر یکالم مکتب دو یفکر یمبان که است شده آن بر نگارنده رو نیازا .است آورده پدید انیحنف انیم در را یدتیعق اختالف ینوع و داده قرار ریتأث تحت را منطقه انیدیماتر از یبخشـ دیـعقا یگر یسلف ۀشیاند گرید یسو از دارد. ییواال تیاهم ،یکالم مکاتب مختلـف یآرا بـا ییآشـنا جـادیا لیـلد به ،یقیتطب صورت به یکالم مباحث یبررس ٧٣ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس  



 .۲۳۵ ،۱ج، شرح المقاصد ،مسعود بن عمر تفتازانی، ؛۷۷، ص ارات االماماشارات المرام من عب الدین، کمال بیاضی،. 3 .۲۰، صةالتاریخی و جزورها ةاالساسی افکارها ةالوهابی ةالسلفی سقاف،حسن بن علی،. 2 .۱۹۰ص ،تاریخ المذاهب االسالمیه محمد، ابوزهرة،. 1                                               و شـده حاصـل آن قیـطر از ینظـر و یضـرور علـم نـوع دو کـه اسـت یجـوهر عقل ،آنـان نظـر بـه 3.کند یم درک یحس اسباب و وسائط یمجرا از را ها استدالل و فیتعار همچون رمحسوسیغ و بیغا امور که دانند یمنفس  یاز قوا یا قوه ای ناطقه نفس یمعنا بـه را عقـل انـد، گفتـه سـخن عقل تیماه ۀنیزم در که ماتریدی افکار شارح و هیدیماتر متـأخر متکلمـان یبرخـ اما اند؛ کرده واگذار آن بداهت به را مسئله نیا در بحث و نداده ارائـه عقل قتیحق دربارۀ یفیتعر ،یدیماتر ابومنصور ازجمله هیدیماتر متقدم متکلمان قبح عقلی دیدگاه ماتریدیان دربارۀ حسن و الف) .پردازیم می یعقل قبح و حسن ۀگزار ۀدربار انیدیماتر کـردیرو انیـب بـه ،بحـث از قسـمت نیا در کنند. می یبازساز و لیتحل عقل تیمحور بـا را ینـید معـارف و دارنـد یضـیتفو ای یلیتأو کردیرو یاعتقاد مباحث در انیدیماتر و اسـت استوار نقل و عقل منبع دو بر یعقل قبح و حسن و یشناس بوتن ،یخبر صفات لیـتأو ،یخداشناسـ ۀنـیزم در یکالم یها شهیاند انیب در انیدیماتر یفکر مکتب یمبان عقلی قبح و حسن .۱ .پردازیم می آنان یمعرفت منابع از استفاده با ،یکالم مکتب دو یفکر یها رساختیز و اصول انیب به ،بحث ۀادام در است. شهیاند کی یفکر یمبان است، استوار آن بر یاعتقاد یها آموزه که کالم علم مهم مباحث از یکی دیترد بدون 2.نامند می هیسلف العربةریجز از خارج در و ،یهاب وآن را  العرب رةیجز نیسـرزم در کـه دانـد می یکـی یاعتقـاد و یفکـر یمبـان نظـر از را تیـوهاب و انیسلف سـقاف، کـه روسـت نیازهمـ 1.انـد کرده دعوت یفکر انیجر نیا یها شهیاند به وستهیپ را مـردم ،یوهاب یگریسلف غانمبلّ . شد زنده عبدالوهاب محمدبن دست به العرب رةیجز در یگریسـلف تفکـر دوازدهـم قـرن در گـرید بـار و کـرد اتیـح دیتجد هیمیت ابن هفتم قـرن دررا  هیسلف سپس .است شده گرفته حنبل احمدبن از شانیباورها و آرا یتمام بودند ۷۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



ک خرد یروین و عقل استقالل رب امبران،یپ ارسال به یبشر ۀجامع یازمندین و نبوت ضرورت بحث رد یو 5.دارد ییتوانا و قدرت ایاش قبح و حسن درک بر عقل که دهد یم نشان یخوب به امر نیا. است دانسته امور مفاسد و مصالح و نیز افعال یذات قبح و حسن صیتشـخ شه،یاند و فکر به معرفت را انسان یازمندین لیدال از یکی یدیماتر ابومنصور و انـد رفتهیپذ را ذم و مـدح استحقاق ینامع به یعقل قبح و حسن اصل ان،یدیماتر. آورد دست به را آموزه نیا توان یم یدیماتر پژوهان کالم گرید و او یها گفته یال البه از ،نداده قـرار بحث مورد دیالتوح کتاب در یمستقل عنوان تحت را بحث نیا یدیماتر گرچه .است ذم و مدح استحقاق یمعنـا بـه قـبح و حسـن اسـت، یاسـالم لمـانمتک اخـتالف مورد آنچه و 4اند رفتهیپذ یکالمـ مـذاهب ۀهمـ را نقـص و کمال با یناسازگار و یسازگار و غرض با مخالفت و موافقت نقص، و کمال یمعنا به قبح و حسن ادشده،ی یمعنا چهار انیم از 3.است آمده عمل فاعل ذم و مدح استحقاق مفهوم به و یو هدف و عتیطب با یناسازگار ای یزگارسا انسـان، ینـوع و یشخصـ مصالح و اغراض با مخالفت و موافقت نقص، و کمال چون ای یمعـان به قبح و حسن ۀآموز ،یکالم متون در .دارد یکالم مباحث گرید و یاله عدل نیـیتب در یا عمـده نقـش کـه است کالم علم ییربنایز مسائل از یعقل قبح و حسن 2.شود یم ظـاهر انسـان قلب در ایاش درک ۀلیوس به آن آثار و است یآدم سر آن گاهیجا که داند یم ینـوران فیـلط جسـم را عقـل قـتیحق بـزدوی. دانـ دانسته الهی هایدستور و تکالیف ایفـای منـاطتشخیص حق از باطل و  و قاتیتصد و تصورات م،یمفاه درک یبرا یا قوه را عقـل انیدیماتر رو نیازا 1.شود یم دانسته آن لهیوس به یحس امور و یعلم استدالالت ٧٥ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس    .۱۰ص التوحید،ریدی، محمد، مات. 5 .۶۰ص ،اشارات المرام الدین، کمال بیاضی،. 4 .۲۸۲ص ،۴ج، ،شرح المقاصد مسعود بن عمر، تفتازانی،. 3 .۲۱۳-۲۱۲ص ،اصول الدین محمد، بزدوی،. 2 .۴۲، ص التمهید لقواعد التوحیدمحمود بن زید،  المشی،. 1                                               و کنـد می امر ،است انسان شرافت ۀیما آنچه به عقل رو نیازا .شمارد یم زشت و حیقب را دروغ و سـتم و کند می مدح و نیتحس را عدالت و یراست عقل که است معتقد و دهیورز دیـتأ



 .۱۵۷، صشرح العقیده االصفهانیه تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 5 .۶۰ص . همان،4 .۸۱ص ،اشارت المرام من عبارات االمامبیاضی، کمال الدین، . 3 .۵-۴ص ،همان. 2 .٢۴٩ص همان، . 1                                               از یاریبسـ درک بـه قـادر را عقـل و ،قـبح و حسن جهات یدارا را توانا و دانا یها فاعل از صادره افعال ا،یاش یذات قبح و حسن به اعتقاد یمبنا بر ان،یدیماتر رو نیازا 5.اند یعقل قـبح و حسـن ۀشـیاند طرفـدار یدیـماتر متکلمـان کـه است معتقد فهیابوحن زا یکالم نقـل بـا زیـن هیـمیت ابن 4.شود یم درک ینقل و یعقل یها داده توسط که آن یئجز مسائل و معـاد وجـود اصـل مانند است؛ مشترک آنها شناخت در نقل و عقل که یامور .۳ کذب؛ قبح و اثرگذار و دیمف صدق حسن مثل ؛ستین نقـل بـه یازیـن و دارد را آن شـناخت و درک قـدرت عقل که ییها ارهگز از یا پاره .۲ شوال؛ ماه اول ۀروز قبح و رمضان ماه آخر ۀروز حسن مانند ؛ندارد را آن درک توان عقل و است ینقل که یامور و مسائل .۱ :است کرده میتقس دسته سه به را مدرکات و ینید یها گزاره فه،یابوحن امـام از تیتبع به ،یعقل قبح و حسن ۀلئمس در یاضیب 3.دارد جزم آن ختشنا به عقل و اسـت خداوند قبح و حسن ۀکنند واجب که کند یم درک و ابدی یم یول است؛ عاجز قبح و حسـن درک از مستقل صورت به و خود ذات در عقل که معنا نیبد است؛ یعقل ،کنند بیتکـذ را امبرانیـپ رسـالت کـه یکسـان یبرا عذاب و مذمت استحقاق مفهوم به قبح و کننـد قیتصد را امبریپ رسالت که یکسان یبرا ثواب و مدح استحقاق یمعنا به حسن کـه است آن بر و است یعقل قبح و حسن به معتقد زین یاضیب 2.است حیقب عقل نظر از حکمـت مخالف فعل رایز ندارد؛ راه آن در عبث و است مانهیحک عالم نشیآفر نکهیا به است حاکم عقل :سدینو یم ینید معرفت شناخت در عقل گاهیجا مورد در یدیماتر 1.است واجب عقل حکم به ،اند رفته نفـس یهـوا دنبـال بـه کـه یکسـان یبـرا عقاب و فریک و اند داده انجام را یاله فیتکال کـه یکسـان بـه پاداش و ثواب یاعطا که چنان ؛است واجب یعقل ضرورت به) یشرع( ینهـ و امـر سـبب نیبـد .کنـد یمـ ینه ،شود یم انسان یخوار و خذالن عثبا آنچه از ۷۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



کنـد.  می دییـتأ را عقـل حکـم و، حیتقب و نیتحس را آن زین شرع و کند یم درک را آن قبح و حسـن عقـل کـه ظلم و عدل مثل ؛اند مفسده و مصلحت بر مشتمل که یافعال .۱ :کند می میتقس نوع سه به را افعال قبح و حسن آنان، اتینظر بر دگاهشید یبرتر دادن نشان یبرا و یعقل قبح و حسن مورد در اشاعره و انیدیماتر کردیرو انیب از پس و شمارد می معتدل و وسـط قـول یعقل قبح و حسن ۀمسئل در را دگاهشید هیمیت ابن 3.دارد یجد اختالفات آنـان بـا و کنـد قبـول نمی بـاب نیـا در را هیـامام و یمعتزل متکلمان کردیرو که کند یم دیـکتأ حـال نیدرع و ردیپـذ ینمـ و دانـد می باطـل را آن بودن یشرع و است یعقل قبح و حسن طرفدار ،یسلف پرداز هینظر این 2.داند یم سنت اهل مذاهب عالمان انیم مشهور یهـا نزاع از را قـبح و حسـن ۀگـزار وي 1.شـود یمـ زیـن قبح و حسن گرید یمعان شامل کـه است یکل یقدر به معنا نیا است تقدمع و کرده ریتفس» منافرت و مالئمت« یمعنا بـه را آن و رفتـهینپذ را متکلمـان یبند میتقس قبح، و حسن یمعناشناس ۀنیزم در هیمیت ابن عقلی قبح و حسن به قائالن ـ :میپرداز یم آنان کردیرو یبررس به ادامه در که اند کرده تیـتقو را قـبح و حسـن بـودن یشـرع ۀشـیاند آنـان از یا عده و اند یعقل قبح و حسن طرفـدار یسلف عالمان یبرخ .ندارند یواحد دگاهید یعقل قبح و حسن ۀنیزم در انیسلف سلفیه مکتب در عقلی قبح و حسن جایگاهب)  .دانند یم یعقل قبح و برحسن یمبتن را مزبور یها آموزه و شمارند می اریاخت و جبر قـدر، و قضا ع،یمط بیتعذ جواز ینف و طاقیماال فیتکل جواز عدم چون یکالم مسائل ٧٧ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس    .۹۵و  ۸۷ ،۸۶. سوره صافات، آیات 5 . ۴٢١، ص١ھمان، ج. 4 .۴٢٨ن، صھما. 3 .٣٠٩ھمان، ص. 2 .۳۰۸ص ،۸،جویمجموع الفتاتیمیه،احمد،  ابن. 1                                               عقـل اگر است معتقد و جسته تمسک ،شده نازل مشرکان خیتوب مورد در که 5قرآن اتیآ از یا دسـته به قبح، و حسن بودن یعقل اثبات یبرا یو 4.اند رفتهیپذ یاله اوامر حکمت و احکـام علـل انیـب بـا را یعقلـ قـبح و حسن زین امت سلف که است معتقد هیمیت ابن



 .۲۵۵ص ،۸ج ،یالفتاو مجموعة همو، .5 .  ۲۱۵ص ،التدمریة ه،یمیت ابن. 4 .۱۰ـ۸ ملک، ؛۱۶۵ نساء، ؛۵۹ قصص، ؛۱۵ اسراء،. 3 .۳۸ ص ،االمام عبارات من المرام اشارات ،یاضیبالدین  . کمال2 .۱۸۷ص ،مایوتقو دراسة هیدیالماتر ،یحربالله  عوض . احمدبن1                                               ؛باشـد ءیشـ آن همـراه شـهیهم دیبا ،باشد یذات اگر و ستین یذات افعال حسن رو نیازا .اسـت مبغـوض و مضـر گـاه و محبـوب و نـافع گاه و است حالت دو هر یدارا که تهیم اکـل ماننـد ؛حیقبـ گاه و است حسن گاه فعل کی و است ینسب امر قبح و حسن فوص بلکـه سـت،ین نیچن امر قتیحق که یدرحال ؛اند دانسته افعال یبرا یذات و الزم وصف را قـبح و حسن یبرخ که است گفته قبح و حسن بودن یذات دربارۀ یو 5.شوند یم متصف قـبح و حسـن به یاله ینه و امر از نظر قطع افعال که اند پنداشته و نکرده درک درست را افعال از سوم و دوم نوع از قبح و حسن یاشعر و یدیماتر متکلمان او، نظر به 4.شود یم دهیـفهم دو هـر از زیـن گاه و ،شرع ۀگفت با تنها موارد یا پاره در و ،عقل از فقط گاه افعال قبح و حسن است معتقد و دانسته باطل ،کنند می قلمداد سوم قسم لیقب از را یاله اوامر تمـام کـه را اشـاعره دگاهید نیهمچن و دانند یم یذات را ایاش قبح و حسن که را انیدیماتر کـردیرو هیـمیت ابن. کنـد ذبح را لیاسماع حضرت فرزندش تا کرد امر میابراه حضرت بـه خداونـد که چنان ؛بهمأموٌر  فعل انجام نه ،است تیمعص و اطاعت به بندگان شیآزما اوامـر، نـوع نیـا از هدف و ردیگ یم قرار خداوند ۀیامتحان امراو متعلق که یافعال .۳ ؛است شرع خطابات واسطۀ به قبح و حسن وصف به آنها اتصاف که یافعال .۲ ؛است نکرده ینف رسل ارسال از شیپ را بندگان بیتعـذ سـنت، و کتـاب کـه است آن بر و 3دانسته یقرآن نصوص برخالف را انیدیماتر کـردیرو نیـا هیـمیت ابن 2.باشـد نشـده ختـهیبرانگ آنـان یبـرا یامبریـپ اگرچه ،شوند یم عقاب حیقب افعال بر بندگان که معتقدند آنان و است قبح و حسن به 1)انیدیماتر( یافراط قـائالن سـخن شـرع، انیـب بـدون عقـاب و شود عقاب آخرت در شرع انیب بدون  انسان کـه سـتین ایـن یعقلـ قبح یمعنا ه،یمیت ابن نظر به. کرد نمی مذمت را مشرکان گونه نیا اونـدخد کـرد، ینمـ درک را خدا به شرک قبح و خداوند عبادت و دیتوح به اعتقاد حسن ۷۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



 .۱۷۵ص ،۱ج، مدارج السالکین ایاک نعبد ایاک نستعین ،ةجوزی قیم ابن. 8 .۷۱ ،زمر ؛۱۳۰ ،انعام ؛۹ـ۸ ،ملک ؛۱۵ ،اسراء. 7 .۱۷۴ص ،۱ج ،مدارج السالکین ایاک نعبد و ایاک نستعین همو،. 6 .۱۴۹۳ص ،۴ج همان،. 5 .۱۱۷۵، ص۳، جوالمعطلة ةیالطائفة الجهم یالصواعق المرسلة عل ،ةیجوز میق ابن. 4 .۴٣١، ص٨ج ،یمجموع الفتاوھمو، . 3 .۴۳۲ص، همان. 2 .۴٢٢ص ،نییالمنطق یالرد عل ھمو،. 1                                               .اند رفتهیپذ افعال یبرخـ مـورد در را افعـال یعقلـ قبح و حسن قبح، و حسن مبنی بر شرعی بودن اشاعره ۀیـنظر رد و افعـال، یعقل قبح و حسن ۀنیزم در هیدیماتر چون انیگرا عقل کردیرو ابطال بـا آنـان کـه میرسـ یم جهینت نیا به هیجوز قیم ابن و هیمیت ابن سخنان تدرنظرداش با 8.است کرده استدالل و جسته تمسک 7قرآن اتیآ از یا دسته بـه رسـل، ارسال بر عقاب و ثواب توقف و ایاش یذات قبح و حسن انیم تالزم عدم اثبات یبـرا هیجوز میق ابن 6.کند یم درک یخوب به را آن انسان عقل و است قبح و حسن صفت دو بـر مشـتمل افعـال ذات کـه دهـد یمـ نشان نایآدم یفطر رفتار نیا و کنند یم مذمت را آن و انـد زانیگر ریـتزو و دروغ ظلـم، از و دنکن یم نیتحس را آن و دانند می نکو و بایز را گرانید به احسان و عفت عدالت، ،یدرست و صداقت یذات و یفطر صورت به که است دهیآفر یا گونه به را بندگانش خداوند که است باور این بر و 5کرده معنا منافرت و مالئمت را قـبح و حسـن یو 4.اسـت کـرده مطـرح یاعتقاد معارف شناخت در یعقل ای قاعده عنوان بـه را آن و دانسـته عقلي نفسه یف را افعال قبح و حسن ه،یجوز میق ابن نیهمچن 3.کرد قضاوت و یداور مـالک کیـ بـا انیـآدم و خداونـد دربـارۀ تـوان ینم و است ضرر و نفع مفهوم بـه بنـدگان مـورد در قـبح و حسـن مالک و 2شود ریتفس خداوند شئون براساس دیبا که اسـت یالهـ فرح و سخط و تیرضا محبت، صفات با افعال مطابقت یمعنا به خداوند خصـوص در یعقلـ قـبح و حسـن مـالک کـه اسـت معتقد و کرده فیتوص متفاوت را انسـان و خداوند مورد در قبح و حسن مالک سخنانش از یگرید بخش در هیمیت ابن 1.ستین نیچن که یدرحال ٧٩ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس  



، ٣ج ،ةحیالص999ح ثی999االحاد ةسلس999ل ؛ ھم999و،٩۵-٩۴ص ،٢ج ،یالفت999او مجم999وع ن،یناص999رالد ،یألب999ان. 1                                               دارد یاعتقـاد متـون فهم و یکالم مباحث ریتفس در یخاص تیاهم زین آموزه نیا. است ضیتفـو و لیتأو اصل ،یکالم مباحث یبررس در انیدیماتر نیادیبن یمبان از گرید یکی تفویض و تأویل .۲ .کنند یم اخذ را آن و دارند می مقدم را نقل جانب شرع، و عقل حکم تعارض صورت در کنیول ؛اند کرده حیتصر آن به و دانسته یشرع و یعقل را قبح و حسن ،یشرع قبح و حسن ۀنیزم در اشاعره ۀشیاند رد با اند، زده یعسقالن حجر بن حافظ اثر یالبارفتح بر هقیتعل که 8انیسلف کبار ئتیه و انبزرگ گـرید و 7 )ق۱۴۳۰. م( نیجبـر بـن 6، یالقرنـ عـائض مانند یسلف عالمان از یا عده اما 5؛دانسته است ممکن شرع قیطر از تنها را قبح و حسن شناخت و معرفت راه و 4پرداخته آن فیتضـع بـه و کرده نقد را عقل گاهیجا و شأن در شدهوارد اتیروا یسلف محدث این 3.اسـت حیقب یزیچ چه و دهبو حسن یزیچ چه دیگو یم ما به شارع است معتقد و کرده اسـتنباط را قبح و حسن تیشرع 2،»کند سیتأس را یمذموم و ئهیس سنت ای ،یگذار هیپا را یا حسـنه سـنت اسـالم در کـه یکسـ« دیـفرما یم که خدا رسول کالم نیا از یالبان 1.بدانـد حیقبـ را آن شـرع که است یزیچ آن حیقب و شمارد یم نحس را آن شرع که است یزیـچ آن حسن است معتقد و برشمرده جماعت و سنت اهل اتفاق مورد را قبح و حسن بـودن شـرعي وي. است شده یشرع قبح و حسن به قائل و دانسته باطل را آن و رفتهینپذ را یعقلـ قبح و حسن ،)ق۱۴۲۱. م( معاصر یسلف نامدار محدثان از ،یالبان نیناصرالد قبح و حسن دنبو  شرعی به قائالن ـ ۸۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، شBره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی    .15ص ،1، جفتح الباريالتنبیه علی المخالفات العقدیه فیدیگران،  و باز،عبدالعزیز بن.  8 .4ص، یده الطحاویهشرح العقجبرین، الشیخ متعب، بن.  7 .دروس صوتیه قام بتفریغهاموقع الشبکه االسالمیهالقرنی، عائض.  6 .۶۵۶ شماره ،سلسلة الهدی و النوربن محمد،  عبدالرحمننجدی،. 5 .۵۳ص ،۱ج ،األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة . همو،4 .۹۵-۹۴ص ،۲،جمجموع فتاوی مو،ه. 3 .۳۲ ص ،۲ج ،صحیح الترغیب و الترهیب همو،. 2 .١۶٢ص



. اسـت بازگشـت و رجوع یمعنا به و »أول« ۀماد از لیتأو ۀواژ که اند آن بر شناسانلغت و تفویضبحث تأویل  دربارۀدیدگاه ماتریدیان  پردازیم: می ریز قرار به آنان کردیرو انیب به که ٨١ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس    .۱۱۴ص ،۲ج التأویـل، حقـائق و التنزیـل مـدارك نسـفي،احمـد  بن عبدالله ؛۳۴۹ص ،۳ج ،البیـان روح الحنفي، حقي. اسماعیل 5 .۲۷۷ص ،۱ج ،السنته تأویالت اهل  ،یدیماترمحمد  . محمدبن4 ۱۶۶ص ،الماتریدیـة دراسـة و تقویمـا ،یحربـ اللـه عوض احمدبن ؛۱۸۳ص ،۱ج ،السـنته تأویالت اهل ،یدیماترمحمد  . محمدبن3 .80ص ،1ج النهایه فی غریب الحدیث،ابن اثیر،عزالدین،.  2 .158، ص1،جمعجم مقاییس اللغهفارس،احمد، ابن.  1                                               .شود یم گرفته کار به باشد، لیتأو به ازین که گرید موارد و یاعتقاد اتیآ مباحث در و است یکالم یاصطالح لیـتأو ف،یـتعر نیـا ۀیپا بر 5.اند کرده فیتعر ییابتدا و یظاهر یمعنا از اللفظ، صرف یمعنـا بـه را لیتأو لفظ یدیماتر متکلمان گرید نیهمچن 4.است شده استعمال معنا آن به لفظ که یگرید یمعنا به لفظ کی یظاهر و ییابتدا یمعنا برگرداندن از است عبارت لیـتأو لفـظ :دیـگو یمـ و کند می ارائه لیتأو لفظ از یگرید فیتعر خود و نیست ملتزم فیـتعر نیـا بـه یدیـماتر ولی 3اند؛ دانسته است، داده حیترج یظاهر یمعنا بر را معنا نیـا که یلیدل یرو از گرید محتمل و مرجوح یمعنا به راجح یمعنا از متشابه لفظ کی برگردانـدن یمعنـا بـه را لیتأو لفظ آناناست.  هیصوف و متکلمان ،فقها ۀینظر به مربوط یکـی کهآورده  فیتعر دو لیتأو لفظ یاصطالح یمعنا مورد در یدیماتر ابومنصور .است یامر عاقبت و تیغا  به دنیرس راه در ای اش هشیر و اصـل بـه برگشـت جهت در یا دهیپد ای ءیش حرکت یمعنا به لیتأو که گفت توان یم لفـظ، نیـا یمعنـا دو انیـم جمع وجه انیب در لغت دانش عالمان سخنان یبررس با 2 .دیکش دست دینبا لفظ یظاهر یمعنا از ،نباشد لیـدل آن اگـر کـه است مقائ آن بر یلیدل که ییمعنا به است، یاصل یمعنا از لفظ ظاهر برگردانـدن لیتأو از مراد است معتقد اثیر ابن نیهمچن 1یزیچ هر تیغا و انتها مفهوم به یگـرید و امـر یابتدا یمعنا به یکی: دارد اصل دو) اول( لفظ که است معتقد فارس ابن



 .۲۳۹ص، ۲. همان، ج5 .۱۱ ،یشور. 4 .۳۹ص، ۲ج ن،یالد اصول یف األدلة تصبرة ،ینسفمحمد  بن . میمون3 .۷ عمران، آل. 2 .355،ص1ج تأویالت اهل السنه،ماتریدي،محمد،.  1                                               محتمـل یمعان از یکی و برداشت یا هیآ ظاهر از دست ت،یقاطع با توان ینم حال نیدرع و شـود لحـاظ اتیآ گونه نیا در که است محتمل ،یمعان آن از هرکدام که شود یم افتی آن در بسیاری یظاهر یفرامعنا التیتأو و احتماالت و است خداوند »نیدی« و »وجه« چـون یخبـر صـفات و یاعتقـاد مسـائل بـه مربوط که یگرید اتیآ از یادسته .۲ ؛است یلیتأو یمعنا نیهمـ هیـآ یقـیحق و یواقعـ مراد گفت توان یم تیقاطع و صراحت با اتیآ گونه نیا در که دارند دیتوح موافق لیتأو کی تنها ،یظاهر یمعنا از ریغ قرآن اتیآ از یا دسته .۱ :است دانسته گونه دو بر را متشابه اتیآ در لیتأو بحث یدیماتر رابومنصو 5.است  4»ءیش کمثله سیلـ« چـون محکم اتیآ و حکمت یمقتضا باشد، سازگار یعقل لیدال با که یوجه بر اتیآ گونه نیا حمل رو نیازا .شود یم محکم یعقل لیدال و یاله کتاب نیب تناقض باعث و اسـت خداونـد میتجسـ و هیتشـب موهم ات،یآ از یا پاره الفاظ ظاهر به تمسک ،او نظر بـه 3.ردیـنگ قـرار تعارض در پژوهان قرآن یریتفس قواعد و محکم اتیآ با و باشد دیتوح موافـق کـه کنـیم لیتأو یا گونه به دیبا را متشابه اتیآ است معتقد 2قرآن متشابه و محکم اتیآ به التزام با ینسف که چنان 1؛شود برده لیتأوبه  حکمت و عقل مطابق و محکم اتیآ براسـاس دیـبا و نبـوده دمـرا آن ظاهر که است رفته کار به یالفاظ ات،یآ نیا در و است متشـابه یقرآنـ خطابـات از یبخشـ که کند می حیتصر یدیماتر. اند برده کار به میتجس اندیشـۀ از زیپره لیدل به متشابه اتیآ مورد در و رفتهیپذ مند نظام صورت به و معتبر ینقل و یعقلـ لیدال انیم تعارض وجود لیدل به و لاص کی عنوان به را لیتأو ۀشیاند یدیماتر دانـان یالهـبنـابراین . برنـد یمـ لیـتأوبـه  و کنند می مجاز بر حمل باشد، مخالف عقل احکـام بـا کـه را یالفاظ ظواهر و رندیپذ یم ،باشد یعقل یها داده مطابق کهرا  یا آموزه هـر آن تبـع بـه و داننـد یمـ یاعتقاد اصول یتلق در یاصل مصدر را قلع انیدیماتر ۸۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، شBره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



گاه رو نیازا .دیکش دست هیآ ظاهر از ایـ داد حیتـرج یگـرید بر لیدل بدون را احتماالت از یکی توان ینم و است محتمل و یظن معتبر، ۀادل نبود لیدل به اتیآ نوع نیا لیتأو گوید می یدیماتر 1کرد. حمل هیآ بر را ٨٣ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس    .326ص ،5،جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن.  4 .۲۴۰ ،۲۳۸ ،۲۱۹ ،۱۷۶ص ،۲ج ،نیالد اصول یف األدلة تصبرة ،ینسفمحمد  بن . میمون3 .۱۳ـ۱۲ص همان،. 2 .۳۹۶ص ،۳ج و ۶۵۴ص ،۱ج، السنته  اهل التیتأو ،یدیماترمحمد  . محمدبن1                                               اصـطالح در و 4اسـت عبـور محـل و مکـان یمعنـا بـه و »جوز« ۀشیر از »مجاز« ۀواژ وجود مجاز در نصوص دینی دربارۀدیدگاه ماتریدیان الف)  پردازیم: می موضوع نیا در آنـان کردیرو انیب به ادامه در که اند کرده لیتأو و لیتحل و هیتجز ینید متون در جازم وجـود اصل به التزام با را یاله صفات یدیماتر دانان یاله. دارد یاساس ینقش زین یخبر صـفات بحـث در خصوص هب یکالم یها گزاره نییتب در و است ریتفس و اصول دانش و بالغت علم مباحث نیتر مهم از یکی و است مرتبط نظر مورد یمعنا در الفاظ استعمال  یها شکل به مجاز و قتیحق بحث. است ینبو ثیاحاد و قرآن اتیآ در مجاز و قتیحق وجـود بحث ،یاعتقاد یها آموزه یواکاو در ان،یدیماتر یکالم ۀشیاند یادهایبن گرید از قرآن در مجاز وجود. ۳ .اند شده ضیتفو به قائل فراوان، احتماالت و التیتأو وجود صـورت در ایـ اند برده لیتأو به یظاهر یفرامعنا یامر به و هبازگرداند آن یظاهر یمعنا از باشـد، نداشته یسازگار آنان ۀانیگرا عقل یمبان با که را یاعتقاد مباحث و قرآن ظواهر از دسـته آن و انـد رفتهیپذ ضـابطه و اصـل عنوان بـه را لیتأو ۀآموز انیدیماتر نیبنابرا 3.است کـرده یدار جانـب ضیتفو هینظر از و ،واگذار خدا به را آن علم دارد، وجود آن در بسیار التیتـأو کـه یاتیـآ یول است؛ رفتهیپذ را لیتأو ،است نیقر معتبر لیدل با و دارد لیتأو کی که یاتیآ مورد در و دانسته نوع دو را لیتأو ینسف نیهمچن 2.کند درک تواند ینم دارد، قـرار بیـغ عـالم در و اسـت دور یو شناخت ۀحوز از را آنچه محدودش توان و قدرت بـا نانسا رایز م؛یکن یم گذار وا خدا به را آن مفهوم یآ



 . ۱۵ ،عمران آل ؛۷۷ ،کهف ؛۲۴، اسراء. 6 .  ۱۸۹ص همان،. 5 .۱۸۷ص ،االمام عبارات من المرام اشارات ،یاضیبالدین  . کمال4 .۳۸۶ص ،۱ج ،السنته  اهل التیتأو ،یدیماترمحمد  . محمدبن3 .۱۵ ،بقره. 2 .  ۱۷۰ص ،۱ج ،یسرخس اصول ،یسرخساحمد  . محمدبن1                                               محــور دو در هیســلف مکتــب یفکــر نظــام در ییظــاهرگرا ۀشــیاند رو نیــازا اند. دانســته ینـید متـون فهـم در ییاهرگراظـ ،یکالمـ یهـا آمـوزه نییتب در را شان یاعتقاد یمبان از گـرید یکـی یسلف عالمان. اند کرده ینف را یاسالم اتیروا و اتیآ الفاظ در مجاز وجود و داده قـرار شیخـو همـت ۀوجهـ را ینـید متون ظواهر به التزام انیسلف است. متفاوت یدیـماتر پژوهان کالم با زین ینید متون در مجاز ۀآموز بحث در یسلف متکلمان کردیرو گرایی ظاهرب)  .اند کرده ریتفسـ قـرآن در مجـاز وجـود براسـاس را 6یوحـ اتیـآ از یشـمار یدیماتر متکلمان و دارد یاساسـ ینقشـ قـرآن اتیـآ از یا دسته تأویل در اصل کی عنوان به مجاز رو نیازا 5.اسـت کـرده تیـحما قـرآن در مجـاز وجود ۀشیاند از و دانسته هیتشب موهم را متشابه اتیـآ الفـاظ ظـواهر بـه تمسک گرید ییجا در یو که چنان 4دارد؛ منافات یعقل نیبراه بـا و اسـت خداوند میتجس مستلزم یقیحق یمعنا به آن حمل است معتقد و کرده ریتفس یمجـاز یمعنـا به را خداوند یخبر صفات مورد در وارده نصوص یاضیب نیهمچن 3.است دانسته عقل خالف و ناروا خداوند مورد در ،باشد تمسخر که را لفظ نیا یقیحق ینـامع اطـالق و اسـت یمجاز یمعنا ینوع که کرده ریتفس جزا و فریک به را »استهزاء« ۀواژ 2»بهم ستهزئی الله« ۀیآ لیذ یدیماتر ابومنصور. دارد یادیبن ینقش قرآن متشابه اتیآ از یا پـاره لیتأو در مجاز که باورند نیا بر و کنند می میتقس مجاز و قتیحق به را ثیحد و قـرآن در وارده ظالفـا انیدیـماتر. رسـد یمـ و کند می عبور ست،وا یجد مراد که دوم یمعنـا بـه آن از گـذر با مخاطب ذهن که است یمعبر له ٌموضوع یمعنا. است رفته کار بـه یمجـاز یمعنا به و له وضع ما ریغ در یا عالقه و نهیقر وجود لیدل به سپس و 1است شـده وضـع معلوم و له ٌموضوع یمعنا در که است یماس دو مجاز و قتیحق ان،یدیماتر ۸۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، شBره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



 .38ص 3-4ج مجموع الفتاوي،میه،احمد،تی ابن.  6 .244ص ،5ج ،سنن ترمذيترمذي،عیسی،.  5 .۶۵ انعام،. 4 .۲۳ص ،االکلیل فی المتشابه و التأویل، . همو 3 .73ص الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح،تیمیه، احمد، ابن. 2 .119،ص1ج، درءتعارض العقل و النقل،تیمیه،احمد،  ابن.  1                                               ر،یتفسـ یمعان به را لیتأو  لفظ زین نیمیعث ابن 6.ندارد سلف سخنان و امبریپ کالم قرآن، در شـهیر اسـت، آمـده انیاصـول و متکلمان اصطالح در که آن یظاهر و ییابتدا یمعنا خـالف بر لفظ حمل یمعنا به لیتأو اما است؛ یالمعن متقارب و مترادف لیتأو و ریتفس ۀواژ دو و اسـت رفتـه کـار بـه ریتفسـ و خـارج امر تیواقع یمعنا به زین سلف و صحابه سـخنان در لیـتأو لفـظ ،یو نظـر بـه 5 .اسـت نشـده واقع هنوز و وستیپ خواهد وقوع بـه امر نیا: فرمود و کرد تالوت را 4،»بفرستد شما بر یعذاب سرتان یباال از که تواناست او بگـو« ۀیـآ یوقتـ خـدا رسـول کـه اسـت کرده نقل را یتیروا ش،یخو کردیرو اثبات یبـرا او 3است برده کار به یخارج تیواقع و محسوس یواقع اثر مورد در فقط را لیتأو قـرآن اسـت معتقـد هیـمیت ابن. داند یم مشترک لفظ، ظاهر خالف یمعنا و انیب و ریتفس ،یخـارج و ینـیع قـتیحق یمعنـا سـه انیم را لیتأو لفظ گر،ید ییجا در یو 2 .است التیتـأو نـوع نیا رد زین سلف مذهب و دارند نظر اتفاق اند، ملتزم ملحد منحرفان گرید و هیجهم که ظاهر خالف یمعنا به آن حمل و آن ظاهر از کالم انصراف یمعنا به لیوتأ ۀیـنظر ابطـال بر سنت اهل که است معتقد یو 1 .است کرده رد و برشمرده صالح سلف کـردیرو مخالف را متکلمان فیتعر نوع دو این تیمیه ابن اما ؛اند دانسته مرجوح احتمال به رجوع یمعنا به را لیتأو موارد یبرخ در و اند کرده ریتفس است، آن مخالف که یگرید یمعنـا به اش یظاهر یامعن از لفظ برگرداندن یمعنا به را لیتأو لفظ آنان که کرده اشاره متکلمان و فقیهان از متأخران اصطالح در لیتأو از فیتعر دو به هیمیت ابن. است متفاوت متکلمـان نـزد لیـتأو بـا سـلف نـزد لیـتأو فیتعر معتقدند و ندرفتینپذ را الفاظ ظاهر ییابتـدا یمعنـا از عـدول یمعنـا به لیتأو ،ییظاهرگرا کردیرو به التزام لیدل به انیسلف تأویل نفیـ  خت:پرداخواهیم  بدان ریز قرار به که است شدنی طرح ٨٥ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس  



َیْبقی« ۀفیشر اتیآ در را» وجه« صفت هیمیت ابن مثال برای ؛بگذارنـد هیـدیماتر متکلمان انیم در مصطلح لیتأو همان را عمل نیا نام دارند ابا یول اند؛ برده لیتأو به دست ریناگز شان، یاعتقاد یمبان برخالف 3موارد، یرخب در عمل مقام  در حال نیدرع و اند مخالف شدت به یاله صفات و اسماء به مربوط اتیآ مورد در ژهیو به ینـید متـون ظـاهر بردن لیتأو با و اند سنت و کتاب الفاظ ظواهر به ملتزم آنان که دیرس جهینت نیا به توان یم ان،یسلف آثار یبررس با 2 .شود تفسیر است، یو قیال که لفظ ظاهر قطبـ خداونـد صـفات است واجب بلکه ،ستین زیجا و است منکر یامر یاله صفات در لیـتأو اسـت معتقـد) ق۱۴۲۰م( بـاز بـن نیهمچنـ 1 .است باطل و بوده لیدل بدون و فاسد لیتأو ینوع از نعمت و قدرت یمعنا به »دی« و الءیاست یمعنا به» استواء« لفظ لیتأو است معتقد و کرده میتقس فاسد و حیصح به را سوم نوع و ،یبند دسته است، آن با مخـالف که گرید یمعنا به آن یظاهر یمعنا از لفظ برگرداندن و یخارج ءیش قتیحق ۸۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   َك  َوْجُه   َو بِّ ْکرام اْلَجالِل  ُذو َر  .113ص ،7ج ،مجموع الفتاويتیمیه،احمد، ابن. 7 .۴۳۴ص ،۲ج ،یالفتاو مجموعة ه،یمیت ابن. 6 .۲۲ امت،یق. 5 .۲۶ الرحمن،. 4 .187ص ،1ج ،همان،670ص ،2ج ،الصـواعق المرسـله  جوزیـه،  قـیم  ؛ابـن 398ص ،6،جمجمـوع الفتـاوي  تیمیه،احمد، ابن.  3   .98ص ،2ج مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعه،باز،عبدالعزیز، بن.  2 .83ص ،4ج،الفتاوي و الرسائلمجموع ،محمد بن صالحعثیمین، ابن.  1                                               بـه الفـاظ میتقسـ ه،یـجوز میقـ ابن نظـر به که چنان 7؛است کرده انکار را قرآن در مجاز وجـود و دانسـته باطل و بدعت را مجاز و قتیحق به تلغا میتقس هیمیت ابن. کند داللت یقیحق یمعنا بر که است نیا کالم در یاول اصل و دهند یم انتقال یکدیگر به کلمات و الفاظ ۀلیوس به را شانیها خواسته ها انسان که باورند نیا بر انیسلف و است استوار آنها در مجاز وجود ینف بر ،ینید نصوص کلمات و الفاظ ۀنیزم در انیظاهرگرا یمبنا دوم محور روایات و درآیات مجاز انکارـ  .ندارد است، لیتأو ۀشیاند با مخالفت و ییظاهرگرا همان کـه انیسلف انیم در غالب کردیرو با منافات و بوده یمورد التیتأو گونه نیا اما 6است؛ دانسـته عبـادت و اخـالص قبلـه، ذات، یمعنـا بـه و برده لیتأو 5»ناِضَرة َیْوَمِئٍذ  وهٌ ُوُج « و 4»َواْإلِ



 .382،ص4،جمجموعه فتاوي العزیز،عبدباز، بن.  4 .13ص ه و ارکان االسالم،فتاوي العقید عثیمین،محمدبن صالح، ابن.  3 ۱۶۰ص ما،یوتقو دراسة ةیدیالماتر ،یحربالله  عوض . احمدبن2 .823 ص ،2جمختصرالصواعق المرسله،جوزیه، قیم ابن. 1                                               یاعتبـار و تیـحج کنـد، ینم نیقی و علم ۀافاد یکالم مباحث در ظنون و است آور ظن آحاد راخبا نکهیا به نظر و باشد استوار آور قطع و ینیقی لیدال بر است الزم و است ینید احکـام و یفقهـ مسـائل یربنایز یکالم یها آموزه ،یدیماتر دانان یاله شۀیاند یمبنا بر آحاد در نظام کالمی ماتریدیاناخبار  جایگاهالف) .پردازیم می یکالم یها گزاره اثبات در آحاد ثیاحاد یرسـنجاعتبا ۀدربار آنان کردیرو انیب و شرح به ،بحث از قسمت نیا در. ندارد تیحج و اعتبـار اسـت، نیقـی و قطـع بر یمبتن که یدتیعق مسائل نییتب در کنند که می فیتوص آور ظـن را آحـاد اخبـار آنـان. اسـت ینبو متواتر و معتبر اخبار و قرآن اتیآ به استدالل ،یاعتقـاد اصول اثبات و یبررس رد ،یدیماتر متکلمان یاعتقاد یمبان و اصول گرید از عقاید درآحاد  اخبار حجیت عدم .۴ 4 .است قتیحق ،هست آن در آنچـه هـر و نـدارد وجـود مجاز ـ ندیگو یم بالغت فن اصحاب که گونه آن ـ قرآن در اسـت معتقـد و کـرده انکـار را قرآن در مجاز وجود باز بن نیهمچن). ۱۷ص ،۱۴۲۶ ،همـو( انـد کـرده ینفـ رآنیـغ و قـرآن در را مجـاز و قتیحق به الفاظ میتقس ،یطیشنق نیمحمـدام و ینیاسـفرا ابواسـحاق ریـنظ متـأخران اکثر که کند می اظهار گرید یجا در یو 3 .لیـتمث و فیتک بدون و آن قتیحق وجه بر بلکه ،مجاز صورت به نه م،یباش داشته مـانیا اسـت، کـرده وصـف بـدان قرآن در را خود خداوند، که یاوصاف و اسما از دسته آن به دیبا است معتقد یخبر صفات ۀدربار معاصر، انیسلف از ،نیمیعث ابن نیهمچن 2.شود یم خداوند یخبر صفات از یاریبس ینف به منجر و اسـت یاله کالم یقیحق و یاول یمعنا از عدول قرآن در یمجاز یمعنا رشیپذ ۀالزم که اند دهیعق نیا بر انیلفس 1.است آمده دیپد متکلمان توسط گانه سه ۀفاضل قرون از پس که است یاصطالح بلکه ،ندارد لغت و یعقل ،ینید یها گزاره در شهیر مجاز، و قتیحق ٨٧ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس  



 .179ـ178ص ،الماتریدیۀ دراسۀ و تقویما ،یحرباهللا  عوض احمدبن. 7 .161ص ،التوحیدعبده،محمد،.  6 .۱۱۲ص ،۱ج ،یسرخس اصول ،یسرخساحمد  . محمدبن5 .۱۵۲ص ،۱ج ،اصول الدینزدوی،محمد،. ب 4 .  ۴۳صالمرام من عبارات االمام،  اشارات ،یاضیبالدین  کمال .3 .178ص ،الماتریدیه دراستا و تقویماحربی،احمد،  . 2 .۳۵۱ص ،۲ج السنته،  اهل التیتأو همو، ؛۹ـ۸ص ،دیالتوح ،یدیماترمحمد  . محمدبن1                                               ۀوپرداختـ سـاخته کند، ینم علم ۀافاد واحد خبر که را گفته نیا سلفیان نیهمچن. اند زده کـار نیـا بـه دسـت ث،یحد گاهیجا فیتضع منظور بهآنان  و است متکلمان یها بدعت از بلکـه ،نـدارد صـحابه سـخنان در شـهیر متـواتر، و آحاد به ثیحد میتقس معتقدند و دانسـته اساس یب واحد خبر تیحج عدم ۀنیزم در را انیدیماتر کردیرو آنان. اند داده قرار یفقه مسائل و یکالم مباحث یبررس در خویش کالمي یمبان جمله از و اند کرده مقدم استدالل و نظر بر واحد، ای باشد متواتر نکهیا از اعم را آن و اند گذاشته صحه باشد، شده صـادر اخـد امبریـپ از که یثیحد هربر  گذشتگان، و سلف سخنان از یرویپ به انیسلف اعتقادات در واحد خبر حجیتب) دیدگاه سلفیان دربارۀ  .اعتباراست و تیــحج فاقــد یاعتقــاد مباحــث ۀحــوز در انیدیــماتر نــزد واحــد خبــر لیــدل نیهمــ به و ندارد یمانع یعقل یها داده براساس آن لیتأو ای یاله صفات بحث و دیتوح باب در آن تیـحج عدم به التزام و است آور ظن آحاد اخبار ان،یدیماتر یمبنا مطابق نیبنابرا .ندارد تیحج دیعقا در ن،یقی ۀافاد عدم لیدل به آحاد، اخبار که اند قائل 7،ینسف محمد عمربن قاری و یمالعل، ینسف ابوالبرکات 6عبــده، محمــد 5،یسرخســ 4،یبــزدو 3،یاضــیب ریــنظ هیــدیماتر ریمشــاه از یاریبســ 2 .کنـد ینمـ نیقـی و علـم ۀافـاد و اسـت الداللـه یظن واحد، خبر رایز ؛کرد آحاد اخبار بـه مستند توان ینم را یکالم یها آموزه که بر این باورند آنان. ندارد تیحج استواراست، نیقـی بـر کـه یاعتقـاد مسـائل در آحاد اخبار که معتقدند یدیماتر روانیپ نیهمچن 1.کرد اثبات آن ۀلیوس به توان ینم را یکالم یها گزاره و ستین متواتر خبر ۀرتبـ در اعتبـار نظـر از ،نبوده علم دیمف آحاد اخبار است معتقد یدیماتر رو نیازا .ندارد ۸۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



 ۱۷۹ص، ةیاالسالم المذاهب خیتار أبوزهره،. 5 .624 ص ،8، جمجموع الفتاوي عثیمین،محمدبن صالح، ابن.  4 .۱۸۲ـ۱۸۱ص الماتریدیة دراسة و تقویما، حربی،الله  عوض . احمدبن3 .259-257ص ،20ج مجموع الفتاوي،تیمیه،احمد،  ابن.  2 .۱۸۰ص. همان، 1                                               معـارف فهـم در آنان سخنان به و ندانسته عادل را مالک بن انس و رهیابوهر مانند صحابه یبرخـ و کـرده اریـاخت لیتفص کردیرو آنان، سخنان و سلف گاهیجا در قبال است، یو یکالم یها شهیاند و افکار از برگرفته انیدیماتر یاعتقاد نظام که فهیابوحن امام. داند ینم حجـت یکلـ ۀقاعد و اصل عنوان به یکالم مباحث در را سلف فهم و قرائت و دارد قرار انیسـلف ۀشـیاند بـا تقابل در سلف فهم و سخنان موضوع در یدیماتر متکلمان کردیرو حجیت سخنان سلف دربارۀماتریدیان دیدگاه  الف) پردازیم: می سلف سخنان تیحج ۀدربار آنان کردیرو انیب به بحث، ۀادام در .ندارند یواحد دگاهید و شده لیتفص  به قائل سلف سخنان موضوع در انیسلف برخالف یدیـماتر متکلمـان امـا 5داننـد؛ یمـ حجـت نیـد فـروع و اصول ،یاسالم معارف فهم در 4»قرنـي أمتـي خیر« ثیحد به ناداست با را آنان یها گفته و رفتار و شمارند می  حیصح ۀدیـعق یهـا نشانه و حق نید مظهر را تابعان و صحابه ان،یسلف. آیند به شمار می امبریپ و یوحـ مصـدر بـه گرانید از تر کینزد و دهند یم لیتشک را مسلمانان از طبقه نخستین آنهـا معتقدنـد و اسـت تابعان و صحابه سلف، از آنان ورمنظ. است سلف فهم تیحج ،انـد کرده نییتب آن یمبنا بر را یکالم مسائل که یسلف دانان یاله دیگر یمبان و اصول از سلف فهم حجیت) ج 3.است آورده شمار به انیاصول و محدثان جمهور و سلف مذهب را واحد خبـر تیحج و داشته اذعان کردیرو نیا به زین هیمیت ابن و دانند یم معتبر و حجت یفقه فروعـات و یکالم یها گزاره اثبات در را واحد خبر حنبل احمدبن و مالک امام ،یالحرب احمد ۀگفت به 2 .اند کرده عمل آن به شهیهم تابعان و خدا امبریپ اصحاب و است حجت آحـاد ثیاحاد که است نیا سلف عموم سخن است معتقد و دانسته علم دیمف ،اند کرده قبـول بـه یتلقـ را آن فسـل بزرگـان که را واحد خبر هیمیت ابن 1.اند دانسته متکلمان ذهن ٨٩ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس  



 .242-241ص، الدیوبندیه تعریفها و عقائدهاابی اسامه،سید طالبان الرحمن،. 6 .5 طه،. 5 .24ص  االمام الخاري و فقه اهل العراق،غالمی،  غیب هرساوي،حسین. 4 .۱۳۵ص ،۲ج، سرخسی اصول ،یسرخس احمد محمدبن. 3 .927 بزودي،محمد،اصوالدین، ص.  2 .68 ،ص4 ج ،شرح نهج البالغهابی الحدیدمعتزلی، عبد الحمید، ابن.  1                                               لیـدل بـه و اند سـتهیشا عمـل و درسـت دانش و تام فهم یدارا آنان رایز م؛یکن یم رجوع صحابه اقوال به ،میافتین امبریپ سنت و قرآن در را یا هیآ ریستف که یهنگام که است باور نیـا بـر هیمیت ابن. اند دانسته یدتیعق مسائل در شیخو یکالم یمبان ازجمله یانحصار دگاهیـد عنوان بـه را صـالح سلف ۀهم عملکرد و قول ان،یدیماتر برخالف یسلف عالمان ب) دیدگاه سلفیان دربارۀ حجیت سخنان سلف .اند داده حیترج ینید نصوص ظواهر به لتزاما در را لیتأو ۀشیاند و شده خلف و سلف فهم تیحج به معتقد زین یموارد در و ندانسته معتبر را سلف یبرخ فهم و شده لیتفص  به قائل ،یکالم مباحث ۀحوز در سلف فهم ۀدربار ان،یسلف برخالف یدیـماتر متکلمـان کـه دیـآ یمـ دست به جهینت نیا گفته، شیپ بحث درنظرداشت با 6.اند کرده ریتفس الءیاست به و برده لیتأوبه  را 5»اسَتوى اْلعرْشِ عَلى الرَّحمنُ« ۀفیشر ۀیآ در »یاستو« لفظ آنان نمونه یبـرا ؛اند برده لیتأوبه  را خداوند یخبر صفات موضوع در وارده نصوص ،صالح سلف یبرخـ همانند خلف عالمان اما اند؛ کرده ضیتفو خداوند به را آن علم و نکرده یازمج ای یقیحق یمعنا بر حمل را آنها و نکرده توقف خداوند، یخبر صفات بر دال اتیآ ۀنیزم در سـلف دانـان یالهـ از یاکابر معتقدند و دانند نمی یکالم یها گزاره ریتفس در حجت را سـلف فهـم مـدنی احمـد نیحسـ و الـرحمن دطالبیس که چنان 4؛داند یم یاعتقاد ارزش و تیـحج فاقد است، نداشته منسوخ و ناسخ به یعلم و نبوده نید فروع و اصول در مجتهد نکهیا لیدل به را رهیابوهر از منقول اتیروا فهیابوحن 3.است رفتهینپذ را صحابه اتیـنظر فـهیابوحن امـام دارد، وجـود اجتهـاد و یرأ اعمـال مجـال که یموارد در است معتقـد زیـن یسرخسـ 2 .انـد کرده مخالفت صحابه گفتار با خود اتینظر در شاگردانش و فـهیابوحن امـام کـه اسـت کـرده اظهـار یبـزدو نیهمچن 1 .است بوده نیبدب یاعتقاد ۹۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



گاه و حضور ٩١ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس   ک یعقل ادراکات استقالل رب آن،  مذمت و دروغ و ستم حیتقب و عدالت حسن به و امبرانیپ ارسـال بـه یبشـر ۀجامعـ یازمنـدین و نبـوت ضرورت بحث در و دانسته مستقل افعال یذاتـ قـبح و حسـن درک در را عقل ،مکتب نیا متکلمان گرید و یدیماتر. است یعقل قبح و حسن بحث ،یاعتقاد یها گزاره یساز مند نظام در آنان یفکر یمبان از یکی و کرده استفاده معتبر ینقل و یعقل قواعد و اصول از یکالم مباحث نییتب در یدیماتر متکلمان گیری هنتیج .دیآ یم شمار بـه آنان یاعتقاد یمبان از یکی و است حجت هیسلف مکتب در صالح سلف فهم و اقوال بیترت نیبد 6.است دانسته خلف فهم از برتر را آنان عقل و فهم و داده پاسخ سلف رفتار و رهیسـ بـه تمسک با 5،»یأسـتو العرش یعل الرحمن« ۀفیشر ۀیآ مورد در یپرسش به پاسخ در زیـن عثیمـین ابن 4کننـد. تمسـک صـالح سلف فهم مطابق امبریپ سنت و خدا کتاب بـه کـه دانـد یمـ یکسان را هیناج ۀفرق یگرید یجا در یو 3.داند یم سلف فهم براساس امـت اجمـاع و امبریـپ سـنت قـرآن، اسـالم، در را اسـتنباط منابع باز، بن نیهمچن 2.اند برده ارث بـه خـدا امبریـپ از را قـرآن ریسـتف تمـام صـحابه کـه کند اثبات است کرده تالش زیـن هیـجوز میقـ ابن وي، شـاگرد 1 .رندیتفس به داناتر ،یاحوال نیقرا از یآ  )204ص ،1ج ،مجموع فتاوي و رسائلعثیمین،محمدبن صالح، ابن.  6 ۵، طه. 5 .۱۷۶ص، ۴۰ش همان،. 4 .)372ص ،39، شماره،مجله الجامعه االسالمیه بالمدینه المنورهباز،عبدالعزیز، بن.  3 .۱۱ص ،۱ج، یناعالم الموقعین عن رب العالم ه،یالجوز میق ابن. 2 .40ص ،مقدمه فی اصوالتفسیرتیمیه،احمد،  ابن.  1                                               .دارد یادیبن ینقش یقرآن نصوص از یا پاره لیتأو در مجاز و است مجاز و قتیحق یدارا ینید متون الفاظ معتقدند و اند شده ضیتفو به قائل ایـ برده لیتأو یظاهر ییفرامعنا یامر به را قرآن اتیآ از یا دسته و رفتهیپذ اصل عنوان به را لیـتأو ،یدیـماتر عالمـان. ستا قرآن اتیآ در مجاز وجود و یکالم مباحث در آحاد اخبار تیحج عدم ض،یتفو و لیتأو ان،یدیماتر یکالم یمبان گرید از. اند دهیورز دیتأ



  .است یدتیعق احثمب در آحاد ثیاحاد و سلف فهم تیحج ،یدیماتر عالمان برخالف ،انیسلف یفکر یمبان گرید از که چنان ؛اند آورده دیپد متکلمان فاضله، قرون از پس که داند یم نید در بدعت را مجاز و قتیحق به الفاظ میتقسـ و کنـد می معنـا یخـارج ءیشـ قتیحق را آن متکلمان، اصطالح در لیتأو ینف با هیمیت ابن و است ینید متون در مجاز انکار و یکالم لیتأو ینف ان،یسلف یاعتقاد یمبان گـرید از نیهمچنـ. اند برشمرده سنت اهل اتفاق مورد را آن و  شده یشرع قبح و حسن به قائـل و دانسته باطل را قبح و حسن بودن یعقل گرید انیسلف یبرخ و یالبان اما شود؛ یم دهیـفهم دو هـر از زین گاه و ،شرع با فقط موارد یا پاره در و ،عقل با تنها گاه افعال قبح و حسن معتقدند و دانند می باطل اند، کرده یتلق یشرع را قبح و حسن کهرا  اشاعره دگاهید و داننـد یمـ یذاتـ را ایاشـ قبح و حسن که را انیدیماتر کردیرو و دنشمر میبر ینسب امر داننـد، یم افعال یبرا یذات که انیدیماتر برخالف را قبح و حسن وصف آنان. اند خوانده آنـان اتیـنظر از برتـر و وسـط قـول را خود دگاهید و اند کرده ینف را اشاعره و انیدیماتر کـردیرو حـال نیدرع و بـوده یعقلـ قـبح و حسـن طرفـدار ه،یـجوز میقـ ابن ،شاگردش و هیـمیت ابن و ندارنـد واحـد یدگاهیـد ،یعقلـ قبح و حسن باب رد یسلف متکلمان ۹۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی  



، العبیکـان مکتبة اض،یر ،۳ط السعوي، عودة محمدبن تحقیق ،التدمریة ـــــــــــــــــــــــــ، .۲ م.۲۰۰۹ة، یالعلم دارالکتب روت،یب اول، چاپ ،المعقول حیلصـر المنقـول حیصـح ۀاوموافقـ والشـرع العقـل درءتعـارض، میعبـدالحل احمدبن ه،یمیت ابن .۱ منابع ٩٣ ...و هیدیمکتب ماتر یفکر  یمبان نیمهمرت یقیتطب یبررس   ـــ، .۸ م.۲۰۰۸ ة،یقیالتوف المکتبـة قـاهره، محمـد، بـن عبـدالرحمن تحقیـق ،یالفتـاو مجموعة ـــــــــــــــــــــــــــ، .۷ .م۱۹۸۰ اه،یالح دارمکتبه روت،یب ،ریالتفس أصول یف ۀمقدم ،ـــــــــــــــــــــــــــ .۶ تا]. ، [بیدارالمعرفة روت،یب ،۳ط ،المنطقیین علی الردـــــــــــــــــــــــــــ،  .۵ ق.۱۴۳۴، دارالمنهاج مکتبه اض،یر ،یالکبر تةیالحمو یالفتو ـــــــــــــــــــــــــــ، .۴ ق.۱۴۲۰، هیالعلم دارالکتب روت،یب، ۲ط ،ةیالصفد الرسالة ـــــــــــــــــــ،ـــــــ .۳ ق.۱۴۲۱ ــواب ـــــــــــــــــــــــــــ ــح الج ــن حیالص ــدل لم ــد ب ــ نی ــعود، ۲ط ،حیالمس ، ایـرالثردا زه،یـعن ،۲ط ناصـر، فهـدبن قیـتحق ،ورسـائل یفتـاو مجموع ــــــــــــــــــــــــ، .۱۱ ق.۱۴۲۶، یالجوز أبن دار اض،یر ،األصول علم من األصول ح،صال محمدبن ن،یمیعث ابن .۱۰ تا]. ، [بیمانیداراأل ه،یاسکندر ،لیوالتأو المتشابه یف لیکل األ ـــــــــــــــــــــــــــــ، .۹ ق.۱۴۱۹، هدارالعاصم ،ةیالس  ق.۱۴۱۲، دارالمعارف السعودیة، ،األمـة فـي السـیئ وأثرهـا والموضـوعة الضـعیفة األحادیـث سلسـلة ،نیناصـرالد محمد ،یالبان .۱۹ م.۱۹۹۶، یالعرب دارالفکر قاهره، ،ةیاالسالم المذاهب خیتار ،محمد ابوزهره، .۱۸ ق.۱۴۱۹، الفرقان مکتبة ،یعرب تامارا ،األکبر الفقه ،ثابت بن نعمان أبوحنیفة، .۱۷ ق.۱۳۱۵ة، یریاالم ةمطبع مصر، ر،یالقد فتح شرح ،عبدالواحد محمدبن ،یحنف همام ابن .۱۶ ق.۱۳۱۷ة، یریام ةمطبع مصر، ـ بوالق ،الکالم علم یف المسائرة ،نیالد کمال ،یحنف همام ابن .۱۵ ق.۱۴۱۴، نهیمد دانشگاه نـه،یمد والمعطلـة، ةیـالجهم فـةالطائ یعلـ المرسلة الصواعق ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .۱۴ .ق۱۴۱۱ دارالجیـل، ،بیـروت ،العـالمین رب عـن المـوقعین اعـالم بکـر، ابیمحمـدبن الجوزیـه، القیمابن .۱۳ ق.۱۴۲۸، المختار ةمؤسس قاهره، ،۲ط ،االسالم وارکان دةیالعق یفتاوــــــــــــــــــــــــ،  .۱۲ ق.۱۴۲۶



، هیـالعلم دارالکتـب روت،یـب ،یبـزدو مفخراالسـال اصول عن االسرار کشف، نیعالءالد ،یبخار .۲۰ ۹۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، دارالبصـائر قـاهره، ،العقائـد یفـ السـبعة الرسـائل ،»االکبر الفقه شرح« ـــــــــــــــــــــــ، .۴۰ م.۲۰۱۰، صادر دار روت،یب ،۲ط ،دیالتوح ـــــــــــــــــــــــ، .۳۹ ق.۱۴۲۶، ةیالعلم دارالکتب روت،یب ،السنته  اهل التیتأو ،محمد محمدبن ،یدیماتر .۳۸ م.۱۹۹۵، یاألسالم دارالغرب روت،یب د،یالتوح لقواعد دیالتمه ،دیز محمودبن ،یالمش .۳۷ ق.۱۴۲۲، دارالفکر روت،یب ،حیالمصاب مشکاة شرح حیالمفات مرقاه ،یمالعل ،یقار .۳۶ ق.۱۴۱۹، اإلسالمیة دارالبشائر روت،یب ،الدین أصول ،أحمد الدین جمال ،یغزنو .۳۵ تا]. ، [بیدارالشعب قاهره، ،دیالتوح ،محمد عبده، .۳۴ تا]. ، [بیدارالفکر روت،یب ،۲ط مطرجي، محمود قیتحق ،العلوم بحر، دمحم نصربن ،یسمرقند .۳۳ تا]. ة، [بیدارالمعرف روت،یب ،یسرخس اصول ،احمد محمدبن ،یسرخس .۳۲ ق.۱۴۲۷، نور ۀعیطل قم، ،۲ط ،القرآن الفاظ مفردات ،محمد بن نیحس ،یاصفهان راغب .۳۱ م.۱۹۹۱، لندن ومادلونگ، مکدرموت کوشش به ،نیالد اصول یف المعتمد ،محمود ،یخوارزم .۳۰ تا]. ، [بیدارالفکر روت،یب ،البیان روح ،إسماعیل ،یالحنف یحق .۲۹ ق.۱۴۱۳، یعیدارالصم اض،یر ،مایوتقو دراسة ةیدیالماتر ،الله عوض احمدبن ،یحرب .۲۸ ق.۱۴۰۸، ةیاألزهر اتیالکل مکتبة قاهره، ،ةیالنسف دیالعقا شرح ،عمر مسعودبن ،یتفتازان .۲۷ ق.۱۴۰۹، یالرض فیالشر نشر قم، ،المقاصد شرح ،عمر مسعودبن ،یتفتازان .۲۶ ق.۱۳۶۸، یالمصطف ةمکتب قاهره، ،االمام عبارات من المرام اشارات ،نیالد کمال ،یاضیب .۲۵ ق.۱۴۲۸، للنشر المجتمـع اصـداء دار اض،یر ،۲ط ،متنوعه مقاالت و یفتاو مجموع ،عبدالله زبنیعبدالعز باز، بن .۲۴ ق.۱۴۱۳، دارالوطن اض،یر ،۲ط المسند، عبدالله عبدالعزیزبن محمدبن ترتیب و جمع ،ةإسالمی فتاوی ،گرانید و عبدالله عبدالعزیزبن باز، بن .۲۳ ق.۱۳۸۳، ةیالعرب الکتب اءیداراح قاهره، ،نیالد  اصول ،میعبدالکر محمدبن ،یبزدو .۲۲ ق.۱۴۳۱، دارالسالم ،ۀقاهر ،التوحید لقواعد االدلة تلخیص، اسماعیل بن ابراهیم الحنفي، بخاري .۲۱ ق.۱۴۱۸ ة، یـاالزهر ةالمکتبـ قـاهره، ،والجماعـة السنة اهل دةیعق یف العمدة شرح ،احمد بن عبدالله ،ینسف .۴۳ ق.۱۴۱۹، الطیب دارالکلم روت،یـب بـدیوي، علـي یوسـف قیـتحق ،التأویـل وحقائق التنزیل مدارك ،أحمد بن عبدالله ،ینسف .۴۲ ش.۱۳۸۶، ارشاد نشر قم، ،القرآن کلمات یف قیالتحق ،حسن ،یمصطفو .۴۱ م.۲۰۰۸
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