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 آشكار و نهان جهان از آگاه حقي وجود ندارد؛ معبود او جز كه است اتيذ اهللا آن(
ـ  خاصه رحمت داراي و ـ همگان حق در انجه اين درـ  عامه رحمت داراي او. است
. معبود حقي وجود ندارد او جز كه است ذاتي خدا. است ـ مؤمنان به نسبت جهان، آن در
 مراقب، و محافظ بخشنده، امنيت و دهنده  امان نقص، و عيب بي منزه، فرمانروا، او

 از دورپاك  خداوند. است فرازمند و واالمقام ،شكوهمند و بزرگوار چيره،و  قدرتمند
 آفريدگار و هستي طراح كه است خداوندي او  . دهندميقرار  او انباز كه است يچيزهاي

 در كه يچيزهاي ؛است زيبا و نيك نامهاي داراي ؛است جهان صورتگر و نيستي از آن
  است.) و باحكمت چيره او و گويند ميرا  او تقديس و تسبيح هستند، زمين و آسمانها



  
 

 
  پيشگفتار

ما هاي دل ه ما را به راه راست هدايت فرمود وك است خداييز آن اس و ستايش سپا
حيات بخشيد و نهان ما را با نور هدايت قرآن منور  ش،را با شناخت و ايمان به خود

پايان خداوند بر روح مبارك پيامبر اسالم، حضرت ختمي  و درود و رحمت بي ؛دگردان
ي مبهمات را برداشت و امتي ويژه را بنيان  ن پردهپيامبري كه خداوند توسط ايشا ؛مرتبت

در  كس كههر هان براي بشريت قرار داد. بي شك،نهاد و ايشان را به عنوان دليل و بر
راهي غير از راه او  و هر كس كه ؛پيروز و رستگار خواهد شد مسير او حركت كند،

-رود و رحمت بيچنين دهم دچار هالكت و فالكت خواهد شد. ،در نهايت انتخاب كند،

را پيمودند و با  آنحضرتكه راه  كسانيان بزرگوار پيامبر باد؛ يارپايان خداوند بر روح 
خته با ايمان و ي كه دل و درونشان آميشدند؛ آنانهدايت  ،پيروي از راه و روش وي
ي كه خداوند از ايشان راضي بود و ايشان هم از خداوند شناخت و حكمت بود؛ آنان

  .راضي بودند
ترين  از مهميكس ، خداوندات و صف اسماء بحث و پژوهش پيرامون بدون شك،

 رفتهراههاي گوناگوني هاي اسالمي راجع به اين موضوع،  وهختالفي است و گرمباحث ا
اعتقادات و  ،در اين خصوصتا جايي كه  اند؛ ديدگاههاي مختلفي مطرح كرده و

دار  و ا خداوند در اين ميدان پر هياهو و گيرام اند؛ دهنهاباطلي نيز پا به ميدان ديدگاههاي 
   ود.نمما را به پيمودن راه حق هدايت  اختالفاتي، سلف صالح
ي تحرير  ن موضوع كتابي به رشتهدر اي كه يرمگبتصميم  بنده د تاهمين امور باعث ش

هاي اساسي مذهب  پايه و را شرح دهم   »سنت و جماعت« درآورم و در آن ديدگاه اهل
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بيان دارم و در عين  ،نها از ديگران استآكه خط فاصل را اي  هاي ويژه شاخصه آنها و
راه و  قرار دهم؛كنكاش  ي قرآني و نبوي را در اين راستا مورد راه و روش ويژه ،حال

   كه سلف صالح ما دنبال كردند و بر آن اعتماد نمودند.را روشي 
ت كه مسافرانش را از هالكت و پيروي از اين راه و روش، قايق نجاتي اس ،در حقيقت

  ، حتما غرق خواهد شد. فاصله گيردقايق  ايندهد و هر كه از  فالكت نجات مي
را از آنان اعالن و رضايت خويش  دهدا ترين شهادت را براي اصحاب پيامبرخداوند به
m  H  G   F  E  D  C  B  A  :نموده است

  WV  U  T S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I 
  [  Z  Y  Xl  ]١٠٠:هتوب[   

 پيش در را آنان روش ،نيكي به كه كساني و انصار و مهاجران نخستين (پيشگامان
 از هم ايشان و است خوشنود آنان از خداوند پيمودند، خوبي به را ايشان راه و گرفتند
 و درختانـ  زير در كه است ساخته آماده را بهشت آنان براي خداوند خوشنودند؛ و خدا

 پيروزي است اين ؛مانند مي آنجا در جاودانه و است جاري ها رودخانه آن ـ كاخهاي
   ).سترگ رستگاري و بزرگ

 m  d  cb  a  `  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u
    h g  f  el ]:٢١طور[ 

 پيروي آوردن ايمان در ايشان از فرزندانشان و اند آورده ايمان خودشان كه كساني( 
 عمل از اصالً ما آنكه بي گردانيم مي ملحق بديشان را فرزندانشان ـ بهشت درـ  اند، كرده

 فرزندانشان به و برداريم چيزي مادران و پدراني اندوخته از وـ  بكاهيم چيزي ناآن
 ـ يمبزداي راه اين از را گناهانشان يا و يمبيفزاي فرزندان حسنات بر وسيله بدين يا ،بدهيم
 .)است انجام داده كه است يكارهاي گرو رد كس هر كه چرا

 m lk  j  i  hl كه:آمده است  يم دعاي ابراه همچنين در فرازي از
  ).است من از او كند، پيروي من از كسهر پس( ]٣٦إبراھيم:[

m  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  فرمايد:و به همين سبب است كه خداوند مي
  ¹½¼  »  º    À    ¿  ¾l ]:٦٨آل عمران[  
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 پيغمبر اين نيز و نمودند پيروي او از كه هستند كساني ،ابراهيم به مردم سزاوارترين ( 
  .)است مؤمنان ياور و سرپرست خداوند و ؛اند آورده ايمان كه  كساني و ـ محمدـ 

باعث ايجاد جدايي و نها، راهي غير از راه آ صحابه و دنبال كردنمخالفت با پس 
  فاصله با آنان خواهد شد:

 m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^
    r   q  po  n  ml ]:١١٥نساء[  

 ،است شده روشن برايش هدايت راه كه آن از بعد ،كند دشمنانگي مبرپيا با كه كسي( 
 ،است داشته دوست كه جهتي همان به را او ،گيرد پيش در مؤمنان راه جز راهي و

 بد چه دوزخ و سوزانيم مي آن با و منمايي مي داخل دوزخش به و گردانيم مي رهنمود
   )!است جايگاهي
جزو همان گروه مي كنند،  پيروي مي را كه از راه و روش گروهي كسانيكريم قرآن 
m    Q  P  O  NM  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B :شمارد

    Z     Y  X  W  V  U  TS  Rl ]٥١:همائد[  
 به را آنان لياو طريق به وـ  نگيريد دوستي به را مسيحيان و يهوديان !مؤمنان اي( 

 آنان وـ  ورزد دوستي آنها با شما از هركس. ديگرنديك دوست انآن ـ؛نپذيريد سرپرستي
 افراد خداوند ،بي شك .آيدمي بشمار نآنا يزمره از او بيگمان ـ بپذيرد سرپرستي به را

  ).كند نمي هدايت را ستمگر
و تحريفگر پيروي كند، در سراي آخرت با يا از رهبران گمراه كه در دن پس هركس

وي تبعيت ي كساني كه در دنيا در گمراهي از يعن لذا قوم فرعون .آنها حشر خواهد شد
  د.نمووارد آتش جهنم خواهد  در آخرت نيزپروردگار آنها را ، كردند

 m   Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë     Ê  É  C  B  A
  GF  E  D    J      I  Hl ] :٩٨ – ٩٧ھود[  

 از فرعون اطرافيانپس  ؛فرستاديم او اعيان و اشراف و فرعون سوي به را موسي( 
 در فرعون .نبود هدايت يمايه و مترقّيانه فرعون فرمان كه حالي در كردند پيروي او فرمان
 جايگاهي بد چه ؛اندازد مي دوزخ آتش به راآنها  و بوده خود قوم پيشاپيش ،قيامت روز
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  )!شوند مي وارد بدان كه
سنگ  از قبيل هر ملتيمعبودان  ،در روز قيامتمتعال كه خداوند  است در حديث آمده

همان نها در آخرت نيز از آ كشد. را به تصوير مي چيزهاي ديگر و درخت و انسان و ماه و
  اندازد.  يشان را به آتش دوزخ ميتا اينكه ا كنند معبود خود پيروي مي

امور خير و شر از كسي پيروي كند،  مچنين هر كسي كه در دنيا، در سنت، بدعت،ه
خواهد در آخرت با سلف صالح باشد و  كسي كه مي ا او حشر خواهد شد.در آخرت نيز ب

در در ميدان محشر و در بهشت آنها را همراهي كند، بايد در اين دنيا راه و روش آنها را 
  پيش گيرد.

اين بود  ،گرديدمن در تدوين اين نوشتار  يباعث تقويت انگيزه گفتني است كه آنچه
كه كتابي تحقيقي و مفيد در اين خصوص نديدم كه بتواند به عنوان مرجع براي 

  .محقق نمايدهدف را  اين بتواند. اميدوارم كه اين كتاب باشداين مبحث شگران پژوه
  .دباش اين پژوهش شامل يك مقدمه و پنج فصل و يك خاتمه مي

  :ه شده استئث اراحدر چهار بآن  يمقدمه و 
   .كندميهاي پژوهش را تعريف  بحث اول، موضوع و هدف

  .نمايدميرا بيان خداوند متعال و صفات  اسماء راه شناخت ،بحث دوم
  .باشدمي خداوندو صفات  اسماء توضيحي بر اهميت ،بحث سوم

   پردازد. مي ونديد شناخت اسماء و صفات خدابحث چهارم، به فوا
شامل  آن مطالب كه استاختصاص يافته حسني  اسماءبه بحث در مورد فصل اول و 
  .دباش مي مبحثپنج 

بحث دوم را به تعيين  و ام. دهنموحقيق ت به تعداد اسماي حسنيدر بحث اول راجع 
ام كه من در  هپرداختقواعد و قوانيني  به بياندر بحث سوم  ام. اين اسماء اختصاص داده

 ام. گفتني است كه تعدادبه آن قواعد تكيه نمودهخداوند اسماء و متمايز ساختن عيين ت
بيان و  چهارده مطلب را به سبب،به همين  و قانون رسيد؛ قاعدههارده چبه اين قواعد 

  م.توضيه اين مطالب اختصاص داد
بيان شده در بحث سوم، حسني در پرتو قواعد و بحث چهارم را به تعيين اسماي 

  م.اختصاص داد
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  ام. پرداخته هانآ مفاهيمو صفات و اين فصل به بيان اقسام اسما پنجم  و در مبحث 
تحقيق  به از جمله د؛ه خواهم نمواردر اين مبحث به برخي از مسايل مهم اشهمچنين 

، مباحثي مربوط به نصوص در ارتباط با اسم اعظم مراتب برتري اسماء خداوند در مورد
بحثي در خصوص به و نهايتا  ويي صفات خداوند با ذات  رابطه خداوند و همچنين

  ام.  تعالي پرداخته حقيقت و مجاز در اسماء باري
به  سپسو  دهنمو اهل سنت و جماعت را معرفي ،در مبحث اول و دوم فصل دومو 
 هايپايههمچنين به  ام. اسماء و صفات خداوند پرداخته يدربارهاعتقادات آنها  بيان

 پيراموناست و  پايهام كه شامل نه  مبتني است، اشاره كرده هابر آنآنان اعتقاد  كه اياساسي
  .اندها در ارتباطاين پايهها مباحث بسياري وجود دارد كه با  هر يك از اين پايه

ذكر دليل براي به  ،نخستكنم:  فصل به دو بحث ديگر اشاره مي هميندر بعد از آن، 
روش  يها ويژگي پردازم. سپسمي ،لف صالح ذكر كرديمآنچه كه به عنوان مذهب س

  .نمايمرا بيان ميسلف صالح 
كه  گروههايي اختصاص يافته به معرفيكه دارد ي  اگانهرفصل سوم با مباحث چهاو 
خداوند راه انحراف را رغم اختالف ديدگاههايشان در باب اسماء و صفات  علي

كه باعث را داليلي  سپس ام؛نمودهذكر  ،نها شدهآ كه باعث انحراف را شبهاتي اند؛ پيموده
  .ام ارائه داده ،شود مي استداللشانزدايي از  هكشف انحراف مذهب آنها و شبه

كه منجر به ايجاد اختالف در باب اسماء و صفات  را عواملي و در فصل چهارم، 
  ام.مورد بحث قرار داده ،خداوند شده

اين  كشمكش باهب سلف صالح در ع مذفصل به موضآخرين و پنجمين در و 
 اكرم نچه كه پيامبرآ با را روشهاي باطل ميزان تعارض ،در مبحث اول ام؛ موضوع پرداخته

 اينبر دال  ام كهي همت گماشتهي داليل هئدر مبحث دوم به ارا و  ام.توضيح داده ،فرموده
ذكر اقوال  همچنين در اين مبحث به .استتر  مذهب سلف صالح سالمتر و قوي ست كها

  ام. هپرداختآنها سردرگمي كالم و  تضاد و تناقض سخنان دانشمندان علم يدربارهفراواني 
آنها هدف  ام كههايي اشاره نمودهاي از شيوهاين فصل به گوشه در مبحث چهارمو 

   .استمذهب سلف بدنام كردن 
ماعت و اهل سنت و جمذهب سلف صالح  حفظمردم و علما را به نيز در پايان 
و راه و  فروزان بماندحقيقت همچنان  رهروان راهتا اينكه چراغ هدايت  ام دعوت نموده
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  .نمايدهمچنان پرتو افشاني  ،ه فرمودهئاروشي كه خداوند آن را ار
منظم و مفصل ، اميدوارم كه توانسته باشم اين موضوع بسيار مهم را به روش پژوهشي

خواهم كه اجر و پاداش آنرا به من عنايت فرمايد؛ متعال ميه داده باشم و از خداوند ئارا
كه در صورت نقص و كوتاهي، مرا مورد نمايم مسئلت مياز بارگاه ايشان  همچنين

متعال  خداوند نزدطبيعت بشر است و عذر من  وزيرا عيب و نقص جزمغفرت قرار دهد؛ 
تكيه  هاآن ا برا بر قواعد پژوهشي كه علماي مرا بن كه من نهايت تالش خوداين است 

 ام. همبذول داشتاند،  كرده
  

 »العاملني هللا ربواحلمد«                                                                                          
  »عمر سليمان عبداهللا اشقردكتر «                                                            

  دانشگاه اردن. عمان                                                                  
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  مقدمه 

 

   مبحث اول
  موضوع و هدف اين پژوهش

 خداوند معرفيهم   آن لب اعتقاد اسالمي است كههدف از اين پژوهش تبيين اصل و 
 همچنين ؛دباش و سنت نبوي مي نصوص قرآن كريم بر اساس شصفاتو اسماء با  متعال

هاي تدوين  اي است كه در بسياري از كتاب ي ساختگي پژوهش كشف چهرهن هدف از اي
است. عالوه بر  به خود گرفتهمباحث اسماء و صفات خداوند را  ظاهري اعتقادي  شده
 ها و دلها راكه انديشهدر باب اسماء و صفات است  يقواعداين پژوهش، بيان هدف  آن،

  .دن در يكي از مهمترين مباحث اعتقادي مصون دارداز به انحراف كشيده ش
كه نسل اول  نمايد مي معرفيي را در اين باب اروش حقيقي و واقعي ،اين پژوهش

  .بر آن، گام نهادند ،انشپيروان راستيناين امت و 
را از روش اهل سنت و  پيروانشانحرافاتي خواهد پرداخت كه بيان اين پژوهش به 
مرتكب اينگونه دارد كه  ميي گروههايي بر پرده از چهره و ساختجماعت منحرف 

  .انحرافات شدند
كه  ييوحآن  ، همان وحي الهي است؛مبتني استاصل و مبنايي كه اين پژوهش بر آن 

ي زير خداوند ما را در آيه بندگان را به آنان معرفي نمايد؛ چنانكهآمده است تا پروردگار 
m  i  hg  f  e  d  c  اخوانده است:به حركت در مسير چنين پژوهشايي فر

  nm   l  k  jl ]:١٨٠اعراف[  

 و بخوانيد و صدا بزنيد نامها بدان را او پس است نامها زيباترين داراي وندخدا( 
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  ) .رها كنيد ،يازند مي دست تحريف به خدا نامهاي در كهرا  كساني
  :دنمايمي بيانمهم را براي ما ي اين آيه سه نكته

 صفاتي كهمبارك خويش به اثبات رسانيده و   آنچه كه خداوند از اسماء اثبات يك:
  د.ننماي داللت مي هابر آناسما 

  باشد.مي ي اين شناخت، فراخواندن خداوند با نامهاي نيك خودش دو: نتيجه
دوري از  سپسو  ايجاد شدهسه: شناخت خط انحرافي كه در تحريف اسماء خداوند 

  .آن و اهل آن
  يد:گو به اين موضوع و ابعاد آن مي در موردتيميه  م ابناالسال شيخ

را بدان توصيف  شآنچه كه خود بااصل در باب صفات اين است كه خداوند را 
آنچه كه پيامبر اسالم به صورت نفي يا اثبات، خداوند را بدان توصيف  بايا  و هنمود
را براي وي ثابت  هاآن ،ثابت كرده ش، توصيف كرد و  آنچه را كه خداوند براي خودكرده

معلوم است كه روش و راه يم. نمايرا نفي  هاآن ،آنچه را كه از خود نفي نموده نموده و
آنها را ثابت فرموده، آنهم  ،ي ما همانا اثبات صفاتي بود كه خداوند خود سلف و ائمه

  و تشبيهي و بدون هيچ تحريف و تبديلي. تمثيلبدون هيچ 
ود هر آنچه را كه خدا از خفي در اسماء و آيات الهي، بدون هيچ تحريهمچنين آنها 
زيرا خداوند كساني را كه در اسماء و آيات الهي تحريف  نمودند؛ نفي مينفي نموده بود، 

m  hg  f  e  d  c  فرمايد: مي هچنانكمورد مذمت قرار داده،  ،كنند ايجاد مي
  r     q  p  o  nm   l  k  j  il ]:١٨٠اعراف[    

 و بخوانيد و صدا بزنيد نامها بدان را اوپس  ؛است نامها زيباترين داراي ونداخد ( 
 كار كيفر بزودي آنانرها كنيد؛  ،يازند مي دست تحريف به خدا نامهاي در كهرا  كساني
   ديد). خواهند را خود

  همچنين خداوند متعال مي فرمايد:
  m  ba  `  _  ^  ]  \  [  Zl ]:٤٠فصلت[   
 هاآن معاني و قحقاي تحريف به و دهند مي قرار طعن مورد را ما آيات كه كساني( 
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 1).بود نخواهند پوشيده ما بر ،يازند مي دست

                                           
  ).3/3مجموعه فتاواي ابن تيميه ( -1
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  ث دوممبح
  راه شناخت اسماء و صفات خداوند 

خود  پروردگار يدربارهاز تحقيق و بررسي اي لحظه ل تاريخ، هيچگاهانسان در طو
زيادي در نهان انسان نهفته است كه او را وادار  ي بسيار زيرا عالقه نورزيده است؛غفلت 

و در اين راستا بسياري از پژوهشگران از عقل خود به عنوان  نمايدميبه شناخت خدا 
اند و در كنار تفكر و تأمل در نظام  ابزاري براي شناخت اسماء و صفات خدا استفاده كرده

بسيار شگفت  كهنظام هستي  اين تفكر در اند. ها دست يافته برخي از شناختهستي به 
طراح  اًحتماست، عقل بشر را به اين سمت رهنمون گرديد كه  انگيز، گسترده و بزرگ

  العاده  نظام هستي داراي شناخت و حكمتي گسترده و قدرتي فوق
خود را  شديد ميلبرسد كه بتواند  جايگاهيتواند به  د؛ اما عقل بشريت چطور ميباشمي

اسماء و صفاتي كه براي  كه كند؟ چرا اشباع ،و صفات خداوندء شناخت اسما بهنسبت 
هايي ، بسيار فراوانتر از آنانسان آنها را نشناخته استروند و  به كار مي وندشناخت خدا

بشر نسبت به آنها آنچه را كه تازه  ت به آنها شناخت پيدا نموده است.هستند كه بشر نسب
اين اسما و و برخوردار نيستند؛ زيرا چه بسا كه شناخت پيدا نموده، از چندان ثباتي نزد ا

اند. و پر واضح است كه صفات نيز در مقاطع مختلف در معرض قبول يا رد قرار گرفته
اي درست نخواهد  به نتيجه منتهيبر اساس يقين قطعي مبتني نباشد،  ونداگر شناخت خدا

  شد.
 همه چيز بر وندي علم خدا احاطه يدرباره ،ي كه تنها به عقل تكيه دارندپژوهشگران

ت است و از جزئيات گويند: علم خداوند تنها به كليا و مي اند دچار شك و گمان شده
  اند. عقل فعال نام نهاده الوجود و  شناختي ندارد. همچنين آنان خداوند را واجب

با صرفا برخي از اسماء و صفات خداوند را  دتوان نميبشر كه  همين جا اضافه كنم
فرود  صفاتي مانند ؛تنها راه شناخت آنها همان داليل نقلي است كند؛ بلكهدرك  خودعقل 

اثبات چشم و  بودن، عرش باالي در يك سوم آخر شب به آسمان دنيا،آمدن خداوند 
  .شوندخداوند از طريق عقل شناخته نميبراي  غيره وجه و گوش و دست و
، راهي پر صفات خداوندشناخت اسماء و  ، جهتعقل اعتماد صرف به ،در حقيقت
اطالعاتي را كه بشر از اين و چه بسا كه باعث لغزش انسان گردد. همچنين  مخاطره است

بخش بزرگي از  آورد، چه بسا كه خالص و پاك نباشد. از طرفي ديگر،دست ميطريق ب
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   وحي الهي درك نمايد.تواند بدون نميبشر  امور را عقلاين 
يا از طريق نقل  طريق عقلاز  يمتوان ميرا الي خداوند صفات وا« گويد: ابن بدران مي

 عقل بدانيم، در اين صورت موضع را هااگر ما راه شناخت آن .دريافت نماييمصحيح 
اوند دچار در اثبات صفات خد خردمندانبينيم كه  زيرا مي ؛ايم را اتخاذ كرده يسردرگم

برخي ديگر تثليث و  ها ها ادعاي ثنويت و بعضي بعضي اند؛ سردرگمي شديدي شده
يت است و هيچ يك از ي اينها جزو صفات بشر در حالي كه همه اندكرده ادعاي حلول

  .باشدند صفات خداوند توا آنها نمي
كالم و شنوايي و مانند  يعقل منكر اتصاف خداوند به صفاتكه چه بسا همچنين 

همانند ين صفات را و چه بسا كه ا .دارند ياعتقاد چنين» معطله« چنانكه شود؛بينايي 
و چه  ؛چنين اعتقادي دارند »مجسمه«گزوه كه چنان نيز اثبات كند؛ انسان براي خداوند

 و اين موضوع بالتكليف رو د بگيردموضعي غير شفاف ميان اثبات و نفي بسا كه 
  1».ماندسردرگم باقي ب

به  لذا مغيبات است؛ي  زيرا جزو حوزه ؛توان با چشمان سر ديد خداوند بزرگ را نمي
به دل  را ترس او ،ي احوال و در همه بياوريم ايمان اوبه تا بطور غيبي ما دستور داده 
  .باشدميالهي وحي امور غيبي، شناخت تنها راه داشته باشيم و 

  :غيبات بدون دليل و برهان صحبت نماييمي م حوزهبراي ما جايز نيست كه در 
 m Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   Ñ  Ð Ï  Îl 

  ]٣٦اسراء:[
 ،دل و گوش و چشم، گمان بي. آگاهي نداري آن از كه مكن روي دنباله چيزي از( 
  ).گيرد مي قرار جوي و پرس مورد همه

و مذمت  سرزنش ،مؤنث هستند فرشتگان كردند متعال قومي را كه گمان ميخداوند 
  د:ده ميرار يامت جهت بازجويي از آنها قي براي قآن را سندد و نماي مي

m  ¬   «  ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �
    ®l  ١٩خرف:[ز(  
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 خدا دختران وـ  آورند مي بشمار مؤنّث ،مهربانند خداي بندگان كه را فرشتگان آنان( 
 را خلقتشان و اند داشته حضور فرشتگان آفرينش هنگام به ايشان آيا. ـنمايند مي قلمداد
 ،قيامت روز در و شود مي ضبط و ثبت ،ايشان گواهي و اظهارنظر !؟اند نموده مشاهده

  ).خواهند شد بازخواست
در ، بازخواست خواهد داشتفرشتگان  در مورد بدون دليل وحجتكه سخن وقتي 

خداوند متعال  ما بايد بدانيم كه صحبت كردن در مورد چگونه خواهد بود؟ وندخدا مورد
   ي بشمار خواهد رفت:ر بزرگبسيا، گناه در ترازوي الهيو جحت بدون دليل 

 m  `  _  ~  }       |  {  z  y   x  w    v   u   t  s  r    q  p
  l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  al ]٣٣اف:عرا[  

 آشكارا كه خواه است كرده حرام را ـ زنا چونـ  نابهنجار كارهاي خداوند :بگو( 
تجاوز  . همچنين خداوندماند پنهان و گيرد انجام پوشيده كهيا اين باشد ظاهر و گيرد انجام

برهاني نازل كرده باشد به او شرك  و دليلآنكه خداوند  بدونبه ناحق و اينكه شما 
نسبت دادن سخناني به خداوند را كه اطالعي در مورد آنها نداريد،  همچنين وورزيد 

  ).حرام گردانيده است
همان راه وحي است كه   اهللاشناخت  براي مخاطرهبدون تنها راه ما بايد بدانيم كه 

اين راه،  ما بايد بفهميم كه همچنين بيان نموده است.واضح براي ما  بسياررا دانش اين 
  .باشندپيامبرش ميخدا و  ،زيرا مصدر و منبع آن فرجامي است؛خوش  راه امن و

همچنين در ميان  د؛شناسخدا  نمي خداوند را بهتر از خود بايد بدانيم كه هيچ كس و
  .پيامبرش بشناسد بهتر ازمخلوقات كسي وجود ندارد كه خداوند را 

همان نصوص قرآني و احاديث نبوي  ،ميدان بحث ما در اين موضوع ،سبببه همين 
  .گيريمتفسير و توضيحات علما كمك مياست و براي فهم اين نصوص از 

  حث سوممب
 اهميت شناخت اسماء و صفات خداوند

بزرگي را كه در پس  واال و تواند فوايد و منافع مي و ناتوان چگونه نسان ضعيفقلم ا
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  ابراز دارد. ،شود اين تحقيقات عايد انسان مي
و و اسماء  وندشناخت خدا ازفوايد بزرگي كه  در مورد انديشمندانو  خداشناسان

ها را عقلاتشان اينكه با بيانرغم  عليو  اند. شود، بسيار سخن گفته نسان ميعايد اصفاتش 
و عقلها  شدهدلها منور  ،ي آناند، اما آن دانشي كه بوسيلهخيره و دچار شگفتي نموده

اي ناچيز از يك نهر بزرگ بشمار همچنان يك قطره از دريا، و جرعه ،رهنمون گرديده
  اسرار و انوار فراواني نهفته است كه  ،چرا كه وراي اين نصوص .رودمي

  گرداند.دارد و دلها را نوراني ميفتي واميها را به شگانديشه
  آن كسي كه بيشتر از همه از خدا  ؛انسانترين خداشناس كافي است كههمين 

تواند آن حمد و ثنا و مدحي د كه نمينمايميترسيد و تقواي بيشتري داشت، اعتراف مي
به  بجا آورد؛ اينجا است كه خطاب ،ي آن استرا كه پروردگار جهانيان شايسته

يْكَ « :پروردگارش فرمود لَ نَاءً عَ ْ ثَ يصِ توست، ي توانم آنگونه كه شايستهنميخدايا! ( .»الَ أُحْ
  ).تو را مدح نمايم

يد اين پژوهش ما در اين پژوهش از نصوص ديني و اقوال علما براي بيان منافع و فوا
در پس اين  هشت مطلب را براي بيان فوايدي كه ،در اين مبحثو  .نماييممياستفاده 

  ايم. شود، اختصاص داده تحقيقات عايد انسان مي

  راه شناخت خداوند است شناخت اسماء و صفات خداوند: مطلب اول
، افزايش دهدنسبت به او  را را بشناسد و يا شناختش پروردگارشانسان بخواهد  اگر

هيچ راهي جز شناخت وي از كانال نصوصي كه اوصاف و اعمال و اسماء وي را 
توان با چشمان و يا در دنيا  زيرا خداوند را نمي پيش رو ندارد؛ دارند راحتاً بيان ميص

  را شناخت. وي مشاهده كرد، پس بايد با مراجعه به نصوص ديني
m  |  {  zy  x   w   v  u  t  s  نمايد: خداوند اينگونه خود را معرفي مي

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }    µ  ´  ³  ²±   °
¹  ¸  ¶º  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ÈÇ  Æ   Å  Ä  

ÌË     Ê     É     Ï   Î  Íl ]:٢٥٥بقرة[  
 نگهدار را هستي جهان و پايدار و زنده او و ندارد وجود اهللا بجزهيچ معبود حقي (
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وجود  زمين رد آنچه و آسمانها در آنچه .گيرد نمي فرا خوابي نه و چرتي نه را او. است
؟ اوي اجازه با مگر كند ميانجيگري او پيشگاه در كه آن كيست. است او آنِ از دارد،
و  است آنان سر پشت در كه را آنچه و است مردمان روي پيش در كه را آنچه داند مي

كرسي  .بخواهد وي كه را مقداري آن جز آورند نمي فراچنگ را او علم از چيزي مردمان
 را وي ـ آسمان و زمينـ  دو آن نگاهداري و .است گرفته بر در رامين او آسمانها و ز

  ).است سترگ و بلندمرتبه او و سازد نمي درمانده
{  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ¨  m فرمايد: همچنين مي

ª  © ²  ±  °  ¯  ®¬  «l ]:٢٣حشر[  
 عيب بي ،منزه ،فرمانروا او وجود ندارد؛ حقيمعبود  او جز كه است ذاتي وند آن(خدا

 و بزرگوار ،چيره و قدرتمند ،مراقب و محافظ ،بخشنده امنيت و دهنده امان ،نقص و
  است.) فرازمند و واالمقام و ،شكوهمند

  فرمايد:و در مورد كارها و تصرفاتش در جهان هستي مي
 m  p  o   n  ml  k  j  i  h  g     f  e    d  c

  y  x  w  v  u  ts  rq  ¢  ¡  �  ~  }  |  {         z
  ±  °  ¯   ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £

¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²º   ¾  ½  ¼    »l ]:٣٣–٣٠انبياء[   
 جدا هم از را آنها ما و بوده متّصل هم به زمين و آسمانها كه بينند نمي كافران آيا( 
 زمين در ما ؟ آورند نمي ايمان آياپس . يمآفريد آب از را اي زنده هرچيز و يمساخت

 آنان توازن و نسازد مضطرب را انسانها زمين تا يمآورد پديد داري ريشه و استوار كوههاي
 انسانها كه اين تا يمآورد وجود به پهناوري راههاي كوهها البالي در . ونزند هم به را

 روي آن ايه نشانه از آنان ولي ؛نموديم محفوظي سقف را آسمان . وگردند راهياب
 مداري در همه و است  آفريده را ماه و خورشيد و روز و شب كه است وندخدا. گردانند

  ).گردند ميـ معين ـ 
كريم سراسر سخن از خداوند بلكه قرآن  ارده در اين رابطه بسيار زيادند؛نصوص و
 هاي آسماني را در يك آيه تمام رسالت يمايهدرونخالصه و كريم قرآن  متعال است. و

  دارد:  بيان مي
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 mO   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al 
  ]٢٥انبياء:[

معبود  هيچ :كه يمكرد وحي او به كه اين مگر ،يمنفرستاد را مبريپيا هيچ تو از قبل ما(
  ).كنيد پرستش مرا تنها پس وجود ندارد؛ من جزب حقي

بيان  نموده چنينپيامبر اسالم وحي  كه برآنچه را از ي  اخالصه متعال خداوندهمچنين 
   :نمايدمي

mq    p  o   nm      l    k   j     i  h  g  fl 
  ]١٠٨انبياء:[

 ،است چنين كه حال .ستا يكيتنها  شما معبود كه شود مي وحي من بهصرفا  :بگو( 
  ؟)شويد مي ـ يگانه خداوندـ  تسليم شما آيا

در قول و  ان را ورا درك كند حقيقت عبوديت واند ت انسان نميو ما بايد بدانيم كه 
   .را بشناسد صفات خداوند اينكه بدونبخشد ق تحقعمل 

 و افعال صفات و اسماءكه  پي ببريمكساني جنايت به توانيم ميكه ما  اينجا است
  ي شناخت خداوند متعال را دروازهآنان با اين كارشان زيرا  كنند؛ مي خداوند را نفي

صفات و افعال موجودي ناشناخته باقي بماند، آن موجود به  چرا كه اگر اسما، .بندندمي
  رساند.هيچ سودي نمي تصورمحضي تبديل خواهد شد كه به صاحب  تصور

ميزان  بهكنند، اند و صفات الهي را نفي ميكساني كه راه انحراف را در پيش گرفته
تيميه   ابنچنانكه  .بندند را مي هيالمعرفت  يوازهدركنند، اسما و صفاتي كه نفي مي

 اوتوان ذات خداوند را بدون شناخت اسماء و صفات ثبوتي و سلبي  نمي«يد: گو مي
ذاتي است مجرد از قيود سلبي و  اونددر كسي بنا را بر اين بگذارد كه خشناخت؛ اگ

از  زيرا كسي كه گمان ببرد خداوند مجردرود؛ اين، شناخت خداوند بشمار نمي، ايجابي
اين  است. به همين سبب، دچار اشتباه بزرگي شده ،تمام امور سلبي و ايجابي است

گروه  بجز كس  شود) را هيچميعدمي  (سلب كلي چيزي را كه شامل امر ثبوتي يادگاه دي
اين است  نپذيرفته است. يكي از سخنان باطل قرامطه كه يك گروه باطني هستند،قرامطه 

  .دانندلم و غير عالم و قادر و غير قادر را بر خداوند جايز نميكه اطالق وجود و عدم، عا
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  علم به صفات و اسماء خدا يكي از دو ركن توحيد است
اهميت علم به اسماء و صفات خداوند در اين است كه شناخت آنها يكي از دو ركن 

راي اي است كه انبيا عليهم السالم ببزرگترين مسئله و توحيد آيدمي توحيد به شمار
   اند.تثبيت آن آمده

دو نوع است: يكي توحيد در علم و اعتقاد بر  ،اند توحيدي كه پيامبران منادي آن بوده
 ؛نام دارد» ياراد توحيد« دوميو  ،»توحيد علمي«و ديگري در نيت و اراده؛ نوع اولي آن 

ع اول نو محور .مربوط به اخبار و معرفت و دومي مربوط به اراده است چون كه نوع اول
عيوب و نقص از  و از توحيد مبتني بر اثبات صفات كمال خدا و نفي تشبيه و مثال

  1اوست.

  تزكيه و تربيت نفس بنا بر منهج عبوديت براي خداي يگانه: مطلب دوم
ه اصالح نيز وادار و را ؛شريعت الهي همانا اصالح انسان است نازل شدنهدف از 

كليدي كه  زيرا اي خداي يگانه است؛اقعي برطي كردن راه عبوديت و نمودن انسان به
 متعال خداوند يكه دربارههمان آيات الهي بود  ،كردند ز ميپيامبران بدان دل انسان را با

نمودند و آنها از اين طريق دل و وجود انسان را با خداي يگانه مرتبط  صحبت مي
  . ساختند مي

صفات و افعال وي در هستي  صحبت از خداوند وكريم، محور اساسي قرآن  در واقع،
ت به شريعت الهي و دوري از و همچنين دعوت مردم به پاسخ مثب ويو بيان عظمت 
  و بيان برخورد خدا با اهل طاعت و اهل معصيت است. خشم خداوند

دم را تواند وجود انسان را به لرزه در آورد و دل مرزيرا اين نوع گفتمان است كه مي
 ،دارد راه خير باز مينجاست و خباثتي كه انسان را از  رد وبه حركت به سوي خدا وادا

 يدربارهكه  ي خداوند متعال توجه نماييد اين فرموده به عنوان نمونهه ب برطرف نمايد؛
  :گويدتأثير نصوص قران كريم بر افراد نيكوكار اين امت سخن مي

 m  d  c  b  a     `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X
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 i   h  g  f  e   lk  jl ]:٢٣زمر[  

آن  از. است مكرّر و همگون كه را كتابي ؛است فرستاده فرو را سخن بهترين خداوند( 
 پوستهايشان پس آن از و ترسند مي خود پروردگار از كه افتد مي كساني اندام بر لرزهكتاب 

   ).گردد مي خدا قرآن پذيرش يآماده و نرم دلهايشان و
كوتاهي در كارها و  ، لغزشگناهاز  را فات خدا انسانعلم به اسماء و ص ،در حقيقت

  را به روي انسان  اميد هايكه دروازهكليدي است  ؛ همچنينمصون مي دارد
  نمايد و از سستي و تنبلي نجات گشايد و انسان را به صبر و پايداري دعوت ميمي

  .مي دهد
انسان به ياد اين نكته ا ام كند؛ ميل پيدا ميبه ارتكاب فحشا و گناه  ينفس بشرچه بسا 

افتد كه كه خداوند متعال او را زير نظر دارد و روز قيامت در برابر او پاسخگو خواهد مي
  .نمايدبود؛ در نتيجه از انجام گناه پرهيز مي

رحمت  وسعت شود؛ سپس مرتكب گناه و معصيت ميانسان  همچنين چه بسا كه
و هالكت و راه سقوط ورزد ام گناه اصرار نميدر نتيجه در انج ؛آورد خداوند را به ياد مي

پذير و  پروردگار توبهبه درگاه گيرد و راه توبه را در پيش ميبلكه  دهد؛را ادامه نمي
  .گرددمهربان برمي

  اما هيچگاه  شود؛يي گرفتار ميمصيبت و بال اش بهدر زندگيو چه بسا كه انسان 
محكمترين قلعه و بلكه به دهد؛ يمش خود را از دست نماكند و آرصبري نميبي

دلي ماالمال از رضايت و برد و با  پناه مي وند متعاليعني خداوندمهمترين پايگاه 
  پردازد.ي با آن ميخوشنودي به مقابله

اينكه  ياجلوي رزق انسان را بگيرند  تاآيند و چه بسا كه افراد شرور در صدد آن برمي
ميزان  داند كه اما او ميع و عمرش را كوتاه كنند؛ حياتش را قط با به قتل رساندن وي،

  است.  متعال دست خداوند رزق و روزي و هنگام فرارسيدن مرگ در
  متذكر او  دارد؛ ه اسماء و صفات خداوند مباحثيآثار مثبت ايمان ب در موردقيم ابن

ه از گيرد كيك عبوديت و بندگي ويژه تعلق مي هر يك از صفات خداوندبه كه  دگردمي
  .رودمقتضيات و آثار آن صفت بشمار مي

 ست خداونداين صفات كه نفع و ضرر در دشناخت انسان نسبت به  ،عنوان نمونهه ب
ورزد، آفرينش و رزق و كند و از ديگري دريغ مياست، اوست كه به يكي عطا مي متعال
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در  توكلنهال عبوديت  غرس باعث ي قدرت اوست،گردانيدن و ميراندن در قبضه زنده
  لوازم و ثمرات آن در اعمال و رفتار انسان به چشم  وگردد درون انسان مي

  .آيدمي
 متعال اين است كه هيچخداوند و علم  بينايي شنوايي،به نسبت ما  و مقتضاي شناخت

و او رازهاي نهاني انسان و آنچه را كه در  ماندبر او پنهان نمي ها اي در زمين و آسمان ذره
شود باعث مي يشناخت چنين .داندمي ذرد و همچنين خيانت پنهاني چشمان راگدلها مي

حفظ كند و كاري  جوارحش و خطورات قلبي خويش رااعضا و  ساير انسان زبان و تا
اعضايش را همچنين  ؛انجام ندهد كه ناخشنودي خداوند متعال را به همراه داشته باشد

در آورد. ميودي خداوند را به ارمغان نمايد كه محبت و خوشنمعلق به كارهايي مي
شود تا از كارهاي گردد و اين حيا باعث مينتيجه، انسان به نوعي حياي باطني آراسته مي

  .ها پرهيز نمايدحرام و ساير زشتي
ي باعث ايجاد اميد الهيرحمت احسان و  كرم، جود، و شناخت انسان نسبت به غنا،

هاي تيجه، اين اميد انسان باعث ايجاد انواع عبادگردد؛ در نتگسترده در قلب بنده مي
  .به ميزان شناختي كه انسان از خداوند دارد، خواهد شد ظاهري و باطني

الل، عظمت و عزت خداوند متعال باعث ايجاد خضوع، شناخت انسان نسبت به جو 
. و اين احوال دروني انسان است كه انواع و محبت خواهد شدخشوع، فرمانبرداري 

  دهد. دات ظاهري و باطني را شكل ميعبا
موجب  متعال و صفات واالي خداوند ، جاللهمچنين شناخت انسان نسبت به كمال

  نماييم كه تمام گردد. در نتيجه، ما مالحظه ميبه خداوند ميويژه  يايجاد محبت
   1گردد.ها به مقتضاي اسما و صفات الهي برميعبوديت

تأثير شناخت اسماء و صفات و اوامر و افعال خداوند  در موردابن قيم در جايي ديگر 
اين است كه پروردگـار جهانيـان را بـا    يكي از اسرار قرآن كريم « يد:گودر نهان انسان مي

 در كـريم  در آيـات قـرآن   متعال خداوند يگاهنمايد؛ بيان صفاتش به بندگانش معرفي مي
ـ   باعـث  كهشود  لباس هيبت و عظمت و جاه و جالل ظاهر مي  انسـان،  يتواضـع و فروتن

ــدن  ــايين آمـ ــدا و پـ ــدن آب در نمـــك      صـ ــد ذوب شـ ــدن تكبـــر ماننـ   ذوب شـ
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  . گرددمي
ء و جمال صـفات و افعـال ظـاهر    با صفات جمال و كمال، يعني كمال اسماگاهي هم 

و بنـا بـر ميـزان     گـردد مـي محبت كامل در دل انسـان   غرسنيز باعث  اين امر و دگرد مي
  خــدا تهــي از محبــت غيــر ال و كمــال الهــي، دل انســان معرفــت انســان از صــفات جمــ

انسـان از  دل  ،بسوي خود سـوق دهنـد  محبت را به  اينو اگر ديگران بخواهند  گردد.مي
   .گيرد و هرگز حاضر نيست به چنين محبتي تن دهدآنها فاصله مي

، ، لطـف و احسـانش تجلـي پيـدا كنـد     بخشش كه خداوند با صفات رحمت،هرگاه  و
طمـع وي   ،گيـرد هايش افقي فراتر را در برمـي آرزو ،گردد د در انسان شكوفا مينيروي امي

دارد و در اين مسير، اميد هم يابد، در راه پروردگارش گام برميبه پروردگارش افزايش مي
 .تالش وي نيز بيشتر خواهد شـد  ،اندازه كه طمعش بيشتر شودو هر گردد. ركاب وي مي
ه كه اميد بيشتري به محصول داشته باشد، بـذر بيشـتري در   انداز هر كشاورزهمانگونه كه 

  پاشد.كارد؛ اما اگر اميد اندكي به محصول داشته باشد، بذر كمتري در زمين ميزمين مي
نفـس   ،متجلي گرددصفات عدل و انتقام و عصبانيت و عقوبت  باخداوند كه هرگاه  و
انسـاني و پافشـاري بـر انجـام      و نيروي شهواني و لهـو و لعـب  خزد اي ميبه گوشهاماره 

راه و  رفتـه  پروايـي آن از بـين   و افسـار بـي   دگـرد  و يا ضعيف مي كرده محرمات فروكش
    گيرد.خوف وخشيت الهي و پرهيز از گناه را در پيش مي

 نازل نمودن، و عهد و وصيت و فرستادن پيامبرانو نهي  با صفات امرهر گاه كه و 
تبليغ  ،نيروي اجرا و تنفيذ اوامر خداونددر انسان آنگاه  ظاهر شود، تشريع قوانينكتب و 

  .گرددبرانگيخته مي او ذكر و تصديق و ي مردم به آن توصيه ،الهيدين 
در انسان شكوفا  حيا، نيروي تجلي پيدا كندهرگاه با صفات سمع و بصر و علم و 
او  پسندكه مورد  را در كاري ببيند ويكند كه خداوند  شرم مي گردد؛ در نتيجه، بندهمي

دلش چيزي را  در يا كراهيت دارد وچيزي بشنود كه از آن از او يا اينكه خداوند  نيست
كه حركات و اقوال و افعال و  اينجاستمخفي نگه دارد كه مورد پسند خداوند نباشد. 

  د.گير مي قرارميزان شرع  در آزاد و رها يا تابع هوا و هوس نيست؛ بلكه خواطر وي
دفع  ،رسانمحبت، انجام مصالح بندگان، روزي  ،با صفات كفايتخداوند هرگاه و 

 ،وند، نيروي توكل بر خداتجلي پيدا كند كمك از دوستان و حمايت از آنها مصايب،
به رضايت وي و به هر آنچه كه با بندگانش انجام  بودن راضيبه او، سپردن كارها 
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   د.وشميانسان نهادينه  دروندر  ،دهد مي
 خدا اينكه به انسان نسبت شناخت ، مفهومي است كه ازتوكلادآوري است كه قابل ي

كند  شايسته است براي بندگانش انتخاب ميرا كه هر آنچه  خداوند و است كافي وي براي
   انتخاب ما براي كه اوبودن به آنچه و راضي  اطمينان داشتن به خداوند و

  .گيردنمايد، شكل ميمي
و كبرياء ظاهر شود، انسان در برابر عظمت و قدرت و  عزتهر گاه با صفات و 

ي اعضاي انسان بيشتر و بيشتر  آورد و دل و درون و همه بزرگي وي سر تعظيم فرود مي
ناچيز خواهد خداوند و توان ديگر توان و قدرت انسان در برابر قدرت  گردد و ميخاشع 

  .بود
گاهي با صفات ربوبيت  و ،صفات الوهيت گاهي با ،: خداونداينكه ي كالم خالصه

صفات الوهيت باعث ايجاد محبت ويژه نسبت به خدا  نمايد؛ ميمعرفي خود را به انسان 
به خاطر و خوشحال شدن  آرامش روحي و روانيو شور و شوق جهت مالقات وي، 

و سخن گفتن با وي از طريق ذكر و  و نزديكي قرببراي  مسابقه دادن خدمت به وي،
خواهد  هم و غم او خداوندتا آنجا كه تنها  شود مي  به وي نزديك شدناي فرار از مردم بر

  شد.
طلب كمك از وي  دن به او،شنيازمند  صفات ربوبيت باعث ايجاد توكل برخداوند، اما

  شود. وي مي از فرمانبرداريو در برابرش و تسليم 
 ش،الوهيتخداوند را در ربوبيت رسد كه و زماني انسان در اين باب به كمال مي 
را  اودر عفوش، حكمت  را قدرت وي ،ملكش درثنا را حمد و  ش،ربوبيتدر  را شالوهيت

را در عنايت نكردن، لطف بخشش وي در بال و مصيبتش، را  او نعمت در قضا و قدرش،
را كرم و بخشش وي  ، ودر انتقامشرا عدالتش  اش، را قيوميتو رحمت وي  و احسان

  .مشاهده نمايدسان در مغفرت و ستر رازهاي ان
 وي را در رضايت و خشمش، عزتاش، نهيحكمت و نعمتش را در امر و همچنين 

اعراض در را و غناي وي  ،در اقبال ويرا  او كرم او را در مهلت دادنش، حلم و بردباري
  .ببيند روي برگرداندنشو 

  كريم بدون تحريف و دخيل نمودن آراي متكلمين و در قرآن شما اگر 
فوق آسمانها بر كه نمايد معرفي ميبه شما پادشاهي ، تأمل نماييد تشريفاتي هايانديشه
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كند، پيامبران  نهي مي و ، امرنمايدامور انسانها و هستي را مديريت مي اش قرار دارد،عرش
بندگانش را از ، برخي كندمينمايد، كتابهاي خويش را نازل  را به سوي بشريت روانه مي

بعضي را مشمول ثواب و بعضيها را مشمول  ،مورد خشم را خي ديگرو بر ،مورد رضايت
اي ورزد، عدهنمايد و از بعضي دريغ ميها عطا ميهمچنين به بعضي .دهدميعقاب قرار 
آورد و برخي ديگر را كشد، برخي را پايين ميدهد و تعدادي را به ذلت ميرا عزت مي

داند، هر شنود، امور پنهان و آشكار را ميو ميبيند برد، از باالي هفت آسمان ميباال مي
ي كماالت برخوردار است، از هر عيب و نقصي پاك دهد، از همهچه بخواهد انجام مي

پايين  هيچ برگ درختي بدون علم او كند، اي بدون اذن وي حركت نمي ههيچ ذراست، 
دوست و شفيع  كند و او تنهانميشفاعت  اش هزاجادون هيچ كسي نزد او ب افتد،نمي

  1».باشدبندگانش مي
  

  ترين علوم استبهعلم به اسماء و صفات خدا،  :مطلب سوم
بينيد كه چگونه در  شما ميلذا  اند؛ علم و معرفت بوده يشيفهها در طول تاريخ  انسان

خبر گذشته با انسانهايز اخبار تا ا پردازندميها به تحقيق و بررسي  ها و حفره ويرانه
  ، مطالعه اند به ميان آورده افرادي كه از مسائل غيبي سخنونه راجع به چگ ؛ وشوند
شناسي  ها را براي ستاره چگونه تلسكوپ و دنناز وقايع آتي اطالع پيدا كتا  نمايندمي

  به فضا  با افراد و دستگاههاي متنوعيهاي فضايي را  و حتي سفينه كنندمياختراع 
  هستي را كشف نمايند. تا امور پوشيده و پنهان فرستند مي

و طبقات مختلف  هااليه ،بيابانها، ها كوه روي آورد؛ شناسي انسان به زمين همچنين
را آن  موجوداتاسرار و تا رفت فرو زمين را مورد بررسي قرار داد و به اعماق درياها 

و در اين راستا  انسان، گياهان و حيوانات به جستجو پرداخت در مورد و كشف نمايد.
 شيمي، فيزيك،شناسي،  علم تاريخ، جغرافيا، ستارهاز خود بجا گذاشت و يفات فراواني لتأ

  .ها را تدوين نمودپزشكي، گياه شناسي و ساير رشته
و از آنجايي كه ارزش هر علمي بستگي به ارزش آن چيزي دارد كه در مورد آن بحث 

علوم  بهترين ،نمايندفي ميپروردگارمان را به ما معرعلومي كه نمايد، بايد دانست كه مي
دانشمندان علم خداشناسي بهتر و باالتر از كرم شناسان، ماهي شناسان، زمين و  هستند
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  .شناسان، حيوان شناسان، ستاره شناسان و انسان شناسان هستند
 علم وابسته به جايگاه معلوم است؛ و از آنجايي كه جايگاه«: گويد عربي ميالابن 

ترين علوم  بزرگو صفات ومات است، پس علم به اسماء معل ترين خداوند بزرگ
  1»باشد. مي

ي آن  اسالم پيروانش را به شناخت و تفكر در هستي و تحقيق راجع به اسرار نهفته
به خالق ند و نكميخالصه  حيات يدر محدودهرا  انعلمشكه  و آناني را نمايد تشويق مي

دگان را آفريده است، نپردازند مورد حيات و هدفي كه خداوند به خاطر آن زندگي و زن
  دهد:مذمت قرار مي

 m          W  V     U  T  S    R  Q  P  O  Nl   ]:٧روم[  

    ).خبرند بي كامالً آخرت از ايشان و دانند مي را دنيا زندگي يظاهرشكل  تنها آنها(  
پس علمي كه ، ترين علوم هستندبهترين و با ارزشعلوم ديني همچنين از آنجايي كه 

 سبب همبه همين  ديني ارزش بيشتري دارد؛ علومساير خدا را به ما بشناساند از 
 ؛اند نصوص قرآني بهتريننمايند،  را معرفي مي نصوصي كه خدا و اسماء و صفاتش

كريم، و  ترين آيه در قرآنبه ىالكرس ةآيوارد شده است كه كه در حديث صحيح چنان
  باشد. ميكريم قرآن معادل يك سوم  اخالصي  سوره

ا به خاطر آن است كه از ذات اين آيات تنه ارزشعظمت و بسيار واضح است كه 
  نمايند. صحبت مي ي خداوندبي همتا يكتا و

 علم به اسماء و صفات خدا، اساسي است براي ساير علوم  :مطلب چهارم

  اساس ساير علوم و معلومات بشمار علم به اسماء و صفات واالي خداوند، 
  :شونددسته تقسيم ميدو به معلومات رود؛ چرا كه بجز خداوند، ساير مي

  .ه استو سروسامان داد همخلوقاتي كه خداوند آنها را آفريد :اول
خداوند كه  اند: اوامر تكوينيكه آنها نيز بر دو نوعخداوند و دستورات مر : اوامدو
  يعي و ديني.تشر و دستورات مرواو اي آنها مخلوقات را آفريد بوسيله
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&mŸωr& ã باشد: و اين تنها خداوند است كه صاحب خلق و امر مي s! ß, ù= sƒ ø:$# â öΔF{$# uρl 
  ]54[اعراف:
با اسماء واالي الهي  خلق و امر امر همان اسماء واالي خداوند است؛منبع خلق و و 

ماء مر الهي از اسوااي همه مقتضي با اقتضايش دارند.همانند ارتباط  نزديكيارتباط 
ي  و از دايره خوب و مفيدندالهي  دستوراتي  پس همه گيرد؛ خداوند متعال سرچشمه مي

  د.نشو ها خارج نميساننبه امصلحت انسان و محبت و مهرورزي و احسان 
مصلحت و رحمت خارج  ي عدالت و حكمت و خداوند هرگز از دايرهفعل  لذا
و  اختالف گونههيچهمچنين  ست.اسماء واالي الهي ا ،و منبع آن زيرا مصدر شود؛ نمي

و هرگز خداوند آفرينش را به باطل و بيهودگي  وجود ندارداي در آفرينش وي  بيهودگي
  است. نيافريده

وجود ي عرصهپا به  وندخدا دستوربا  و از آنجايي كه بجز خداوند، ساير موجودات
- پايه وند اصل واخدشناخت ذا ل خداوند است.وابسته به وجود  آنها، پس وجود اندنهاده

هستند، به نگونه كه آكسي كه اسماء و صفات خداوند را پس  ها است.ساير شناخت ي 
ماء اسنيز درست معرفي نمايد؛ چرا كه علم به علوم را  تواند سايرميكند،  مردم معرفي
از مقتضيات معلومات  سايرچونكه  رود؛ها بشمار ميساير شناخت و اساس  خداوند پايه

چگونه از منبع علم  كه امر و خلق  تأمل نماييدپس  .هستند هانآمرتبط با دواند و اسماء خ
است كه هيچ خللي در آن مشاهده  سبببه همين  گيرند؛سرچشمه ميو حكمت خداوند 

خلل ناشي از امر و كردار انسان است، آنهم  ،اگر خللي وجود دارد، در حقيقت .كنيد نمي
اما خداوند بزرگ، عالم و حكيم مطلق  است؛ ويحكمت  يا به دليل جهل برآن و يا عدم

  1.داشتنخواهد  تناقصي در افعال وي راهاست و هيچ خلل و 

  ايمان افزايش :مطلب پنجم
 شهر اندازه كه علم انسان نسبت به خدا و آيات ؛دياب مي افزايشايمان با علم و عمل 

همچنين هرگاه انسان به اوامر  .شدنيز زياد خواهد  ويايمان  ،به همان اندازه ،شود  بيشتر
اگر علم و عمل انسان اندك  و .نمايدطي ميعودي ، ايمانش سير صخداوند لبيك گويد

                                           
  ) مراجعه نماييد.1/163الفوائد ( بدايع به  -1
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m #sŒ فرمايد: ميمتعال خداوند  نيز سير نزولي طي خواهد نمود؛ايمان  باشد، Î) uρ !$tΒ ôMs9 Ì“Ρ é& 

×οu‘θß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑsù ⎯̈Β ãΑθà)tƒ öΝà6 •ƒr& çμø?yŠ#y— ÿ⎯ Íν É‹≈yδ $YΖ≈ yϑƒÎ) 4 $̈Β r' sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

öΝßγø? yŠ#t“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) óΟèδ uρ tβρ ã Ï±ö;tGó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪ $̈Β r&uρ š⎥⎪Ï% ©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θ è=è% Ð⇓t ¨Β öΝåκøEyŠ#t“sù 

$²¡ô_Í‘ 4’n< Î) óΟÎγ Å¡ô_Í‘ (#θ è?$tΒ uρ öΝèδuρ šχρã Ï≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ l ]:١٢٥–١٢٤توبة[  

ه بر گويند : اين سور مي ـ منافقان ـ ، كساني از آنانشود نازل مياي  هنگامي كه سوره(
  را افزايش مؤمنان اين آيات، ايمان و اما  ؟ايمان كدام يك از شما افزود

، خباثتي بر كساني كه در دلهايشان بيماري نفاق است ليو  .گردند شادمان ميو  دهدمي
   ).ميرند در حال كفر ميافزايد و  ميخباثتشان 

با عزم به عمل كردن ، ي را كه در بر دارنديات نازل شده و علوم و قوانينآ بلي، مؤمنان
به خاطر منافقان اما  .گرددها مي، باعث افزايش ايمان آنو اين .نمايند تصديق ميبه آنها 

  .يابديش ميكفرشان افز ،تكذيب آيات الهي و عدم استجابت
است كه راجع به اسماء و ترين آيات الهي همان آياتي  ترين و بزرگ مهم ،بدون شك

را درك كند  شانورد و معنايآايمان  به آنها هركس لذا كنند؛ميصفات خداوند صحبت 
  .گرددميايمانش چند برابر  ،عمل نمايد هاو به مقتضاي آن

 خواستن ازو  يشانعمل به محتوا ها،درك معناي آن علم به اسماء و صفات خداوند، 
و  ،توكل ،ترس اميد، تقديس، محبت، ،ندگان خدا تعظيمب دلآنها در  يبوسيلهخداوند 

 هيچدر خواهد آمد كه  ل اعليمثطوري كه خداوند در دل آنها به  ؛كندايجاد مي انابت
جايگاهي در قلب ن تواند چنينميهيچ كس همچنين . ندارد ششريكي در ذات و صفات
ديت خداوند تجلي عبو ،گرددميمتحقق است كه توحيد قلبي  انسان داشته باشد. اينجا

وجود تمام ند و گرد خاشع و فروتن ميجالل خداوند عظمت و دلها در برابر  كند،پيدا مي
 آورد. انسان در برابر قدرت باري تعالي سر تعظيم فرود مي

  

  هاي خدا را حفظ كند پاداش واالي كسي كه نام :مطلب ششم
 شانو به مقتضاي را بفهمد اآنه ، معنايكند را حفظمتعال هاي خداوند  نام هركس كه
امام بخاري در صحيح خود از  ؛مستوجب پاداش بسيار بزرگي خواهد شد ،عمل نمايد

 فرمود: ص رسول اهللاكند كه  روايت مي ابوهريره 
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امً  إِنَّ هللاِِ«   عِنيَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ ا ,تِسْ دً احِ ةً إِالَّ وَ ائَ لَ ال ,مِ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ نَّةَ ـْ مَ  1.»جَ
ند نود و نه اسم دارد؛ يعني يكي كمتر از صد؛ هر كس كه آنها را حفظ نمايد، خداو(
  بهشت خواهد شد.) وارد

  در حديث مذكور »احصاء«ي  ي معناي واژه تحقيقي در باره
به معني اند:  ها گفته بعضينظر دارند؛ اختالف  »احصاء« ي معناي واژه علما در مورد

 ايبه اين معني است كه شخص معنگويند:  مي خيي كامل بر معاني آنها است. براحاطه
 به »احصاء«ي  واژه ست كها اين يحاما صح .عمل نمايدمقتضاي آنها آنها را بداند و به 

؛ ن معناستدر لغت به همي »احصاء« يمعني برشمردن و حفظ نمودن است؛ زيرا كلمه
يعني  "يشءاليص حأ"به معني شمردن و حفظ نمودن است و  احصاء«گويد:  ابن منظور مي

   كه:است آمده كريم نيز  در قرآن نمود.احاطه پيدا  چيز بدان
m 4© |Âôm r&uρ ¨≅ä. >™ó© x« # OŠy‰tãl :28[جن[   

 است گويد: يعني علم خداوند براي شمارش عدد هر چيزي به كمال رسيده ازهري مي
  د: ي خداون اين فرموده در موردفراء  .دمشمررا  آن چيزيعني  "يشءالحصيت أ" و

m Ο Î= tæ βr& ⎯©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$tGsù ö/ä3ø‹n= tæ l  ]:دانست كه خداوند مي : يعنيگويدمي ] 20مزمل
  2».حفظ نمايند ،توانستند نها اوقات شب را نميآ

 شمارشعدد و دست آوردن به معني ب "حصيال"از لفظ احصاء «گويد:  فيروزآبادي مي
كه به معناي  "حصي"ي م. و كلمهيعني آن را شمرد "احصيت كذا" د:گوين مي .است

براي زمان  آن د كه مردموشمي استعمالاز آن جهت براي شمارش سنگريزه است 
  نماييم. مي استفادهانگشتانمان  ازهمانگونه كه ما كردند شمارش از سنگريزه استفاده مي

خدايي كه علم محيط دارد و هاي اسميعني  "اسماءاهللا المحصي" مي گويد: يرابن اث
نمايد، طوري كه هيچ چيز كوچك و بزرگي را از  همه چيز را بنا به علمش شمارش مي

  و احصاء به معناي شمردن و حفظ نمودن است. .بردياد نمي

                                           
  ).2736صحيح بخاري ( -1
  .)1/658لسان العرب ( -2
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يْكَ «: كه است در حديث آمده لَ نَاءً عَ ْ ثَ يصِ هاي تو  توانم نعمت نمي !يعني: خدايا »الَ أُحْ
  م در اين باره اداي واجب نمايم.توان و نمي برابر آنها سپاس گويمرا بشمارم و تو را در 

يْتَ أَ « كه: است در حديثي ديگر آمده صَ آنِ أَحْ رْ لَّ الْقُ يعني آيا كل قرآن را حفظ  ?»كُ
   1اي؟ نموده

را به حفظ تفسير كرده و بعد از روايت  »احصاء« رحمه اهللا امام بخاريهمچنين         
  2فظ كرديم.يعني ما آن را ح» احصيناه«گويد:  مي فوق
كه  نمايدداللت مي در صحيح بخارينيز   ابو هريره اين سخن، روايتصحت  بر

امً  هللاِِ « فرمود:ص رسول اهللا  ونَ اسْ عُ تِسْ ةٌ وَ عَ ا ,تِسْ دً احِ ةٌ إِالَّ وَ ائَ لَ  ,مِ دٌ إِالَّ دَخَ ا أَحَ ظُهَ ْفَ الَ حيَ
نَّةَ ـْال رَ  ,جَ تْ ِبُّ الْوَ رٌ حيُ تْ وَ وَ هُ   3».وَ

د و نه اسم دارد؛ يعني يكي كمتر از صد؛ هر كس كه آنها را حفظ نمايد، خداوند نو(
   )وارد بهشت خواهد شد؛ و خداوند فرد است و عدد فرد را دوست دارد.

گويند:  ن ميگويد: بخاري و ديگر محققا نووي ميامام «گويد:  ابن حجر عسقالني مي
وارد حديث متن كه در  چون ؛است بهتر ،يعني آن را حفظ كرد و اين قول "احصاها"

  .»شده است
  قول اكثر علماست. ،گويد: اين ذكار ميامام نووي در األ
من « به جاي» من حفظها« ،طرق حديثاز برخي چون در گويد:  ابن جوزي مي

 ،به معناي شمارش استاحصا ايم كه  اين ديدگاه را برگزيدهما ، وارد شده است »احصاها
  4حفظ نمايد. خوبو  دشماربرا  هاآنكه يعني كسي 

باعث نامهاي مبارك اين  چرا كه حفظ همين است؛ اهللا شاء  اني درست پس نظريه
مطلب با اين سخن علما  اينبايد دانست كه البته  گردد.ي آن ميتزكيهبركت نفس و 

و خداوند را با آن نامها  دا بايد معاني آن را نيز درك نمايحافظ اين نامهتضادي ندارد كه 
امها را يعني اينكه آن ن احصاها،«نمايد كه:  ابن حجر از ابن عطيه نقل مي د؛نفرا خوا

                                           
  ) تأليف زجاج.22ي ( صفحه تفسير اسماءاهللا الحسني -1
  ).11/214الباري ( صحيح بخاري با فتح -2
  ).11/226الباري ( فتح -3
  ).11/226الباري ( فتح -4
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د، داشته باشاست كه به آنها ايمان  حاوي آن ،امر اين شمارش و بعداً حفظ نمايد؛ و
و  1»كند. توجهداشته باشد و به معاني آنها  و محبت د، نسبت به آنها عالقهكنتعظيمشان 

كسي است كه  يباالتر از رتبه را بداند،معاني آنها نمايد و  آنها را حفظ كسي كه يرتبه
بداند و  را آنهاآنها را حفظ نمايد، معاني كسي كه  ي؛ و رتبهتنها آنها را حفظ نمايد

  دو نفر قبلي است.  باالتر از، خداوند را با آنها بخواند و صدا كند
  : ارداحصاي اسماء الهي سه رتبه دگويد:  مي رحمه اهللابن قيم 

  نمايد.حفظ بشمارد و  اول: اينكه آنها را
  د.فهماينكه مفاهيم و معاني آنها را ب: مدو

  و دعا نمايد؛ چنانكه خداوند متعال  را با آنها بخواندخداوند اينكه : سوم
    ]١٨٠اعراف:[ m  hg  f  e  d  cl  مي فرمايد:

 داللت صفات كاملترين و معاني بهترين بر كهـ  است نامها زيباترين داراي خدا ( 
  2).ـ پس او را با آن نامها بخوانيد نمايند مي

بعضي از علما هم مي گويند: احصا در حديث فوق به معناي ايمان آوردن به آنها و 
ني است كه اين اسمها در آن وارد نها است؛ يا احصا به معني حفظ قرآشناخت مفهوم آ

  . آنها است ي عمل به مقتضايااند؛ و يا اينكه به معنشده
  چهار قول وجود دارد:  "من احصاها"ي در باره: «گويد ابن حجرعسقالني مي

  .كندحفظ آنها را يك: 
  دو: معاني آنها را بشناسد و به آنها ايمان بياورد.

سه: آنها را كامال در نظر داشته باشد و تا جايي كه برايش ممكن است اخالقش را با 
  . ايدآنها وفق دهد و به آنها عمل نم

به محتواي نامها پي قران كريم چون كه با تالوت مكرر  قرآن را ختم نمايد؛چهار: 
  .است ابو عبداهللا زبيري اين ديدگاه را پذيرفته ؛برد مي

  گويد: ديدگاه اول مورد اعتماد است. امام نووي مي

                                           
 منبع سابق. -1
  ).1/164الفوايد ( بدايع -2
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   1اما من معتقدم كه احتمال دارد ديدگاه زبيري مورد نظر باشد.

  ندن خداوند با نامها و صفات الهيو تقديس و فرا خوا تعظيم: مطلب هفتم
جاست كه اسماء و صفات هستند؛ اين اواسماء و صفات خداوند دال بر عظمت 

است كه داراي صفات كمال  كسي ،بزرگ شخص«اند:  ها گفتهو بعضي خداوند فراوانند
   1».فراوان باشد

، لذا اين تري او داللت دارندو صفات خداوند بر عظمت، كمال و براسماء از آنجا كه  
تواند آن را براي حركت به سوي تعظيم و تمجيد و  بزرگترين راهي است كه انسان مي

   .پيش گيرددر  فراخواندن خداوند
!¬m :صدا بزنيمبا نامهاي زيبايش خداوند به ما دستور داده كه او را  uρ â™!$oÿ ôœF{$# 4© o_ó¡ çt ø:$# 

çνθ ãã÷Š$$sù $ pκÍ5l ]:2.طلب و درخواست نماييد شزيباي هاي خداوند با ناميعني از  ]180اعراف   
   3:دارديد: دو مرتبه گو نگونه كه ابن قيم ميآ خواندن خداوند با نامهاي زيبايش فرا
به ما  متعال خداوندچرا كه  ن خداوند جهت سپاس و يا عبادت وي؛فرا خواند :اول

   ا و ستايش او بپردازيم:به ثنو  بيان كنيماو را كه پاكي دستور داده كه 
 mÕ  ÔÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Öl   ٤١حزاب:[ا–
٤٢[  

  .)و صبح و شام پاكي او را بيان كنيد نماييد ياد را خداي بسيار !مؤمنان اي( 
ا «فرمود:  ص رسول اهللاكه  استروايت  در صحيح بخاري از عبداهللا بن مسعود  مَ

ن أَحدٍ  يْهِ ال مِ بُّ إِلَ حُ ـْأَحَ دْ نْ اهللاِ مَ لَّ  مِ جَ زَّ وَ بيشتر از خداوند عز و جل مدح و (هيچ كس  4»عَ
 .)ستايش را دوست ندارد

آنها را ياد نمايد:  است كه وعده دادهبه كساني كه او را ياد مي كنند خداوند همچنين 
 m    À    ¿  ¾  ½  ¼   »l     ]١٥٢:هبقر[  

                                           
 ).4/174تلخيص الجبير ( -1
 ).2/805احكام القران ابن العربي ( -2
  ).1/164الفوايد ( بدائع -3
 ).13/383فتح الباري ( -4
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ناسپاسي  و كنيد سپاسگزاري من از و نمايم ياد را شما نيز من تا كنيد ياد مرا پس( 
    .)مكنيدمرا 

  فرمود:  صرسول اهللا كه است  نمودهروايت   هامام بخاري از ابوهرير
ولُ اهللاُ« قُ هُ يفِ  يَ تُ رْ كَ هِ ذَ سِ فْ ينِ يفِ نَ رَ كَ إِنْ ذَ , فَ ينِ رَ كَ ا ذَ هُ إِذَ عَ ا مَ نَ أَ , وَ ي يبِ بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ ا عِ نَ : أَ اىلَ عَ تَ

إِنْ  , وَ يسِ فْ مْ  نَ نْهُ ٍ مِ ريْ إلٍ خَ هُ يفِ مَ تُ رْ كَ إلٍ ذَ ينِ يفِ مَ رَ كَ    1».ذَ

   رفتار دارد، من به كه گماني بر اساس امبنده با من: فرمايدمي متعال (خداوند
 من ،كند ياد مرا تنهايي در پس اگر .هستم او با من ،كندمي ياد مرا كه هنگامي ونمايم. مي
ميان  در را او من كند، ياد جمع، مياندر  مرا اگر و. دكر خواهم ياد ،تنهايي در را او هم

  .)كرد خواهم ياد ،بهتري جمع
   :دگرد ش دلها ميآراممتعال اعالن نموده است كه يادش باعث خداوند همچنين 

 m     å  ä  ã     â  ál         ]:٢٨رعد[    
  گيرند). مي آرام خدا ياد با دلها !(هان
به ما دستور  متعال خداوند رآورده ساختن نياز و حاجتي؛براي بخواندن خداوند  :مدو

جابت ي او او هم وعده خود را با او در ميان بگذاريم نيازهايداده كه او را بخوانيم و 
   ]٦٠افر:[غ        mQ  P  O  N  M l  :است داده

   ).بپذيرم تا خوانيد فرياد به مرا: گويد مي شما (پروردگار 
ي صرفا بوسيلهاز او  نيازهاخداوند و درخواست  صدا زدن قابل يادآوري است كه

توان گفت: اي موجود! اي  مين به اين معنا كه است؛اسماء و صفات واالي الهي جايز 
  رحمت خود قرار ده. چيز! مرا مورد مغفرت و 

براي هر  ،كند الزم است كسي كه دعا مي اند كه ديني به ما گوشزد كرده دانشمندان
خواند. ابن قيم فرا  نظر را انتخاب كند و خدا را با آن ناسب دعاي مورددعايي نام م

كسي به دعاهاي و اگر  بخوانيد. ،خدا را با نامي كه مناسب محتواي دعا است«گويد:  مي
   2.»مطابق با نامهاي خداوند است نمايد، خواهد ديد كه دعاهاتوجه  ص رسول اكرم

                                           
 ).12/384صحيح بخاري با فتح الباري ( -1
 ).1/164بدائع الفوايد ( -2
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كه مناسب  را با نامي وندخدا كنندها عفرد د«گويد:  ميدر جايي ديگر همچنين 
 ؛رحمت خود قرار دهاينكه: خدايا مرا مورد مغفرت و  مانندبخواند؛  ،محتواي دعا است

  1.گويد: چون كه تو سميع و بصيرينيست كه ب پسنديده را تو غفور و رحيم هستي. وزي
ي آن نام هوند، چيزي را بخواهيد كه شايستخدابا هر اسمي از «گويد:  عربي ميالابن 
اي خداي حكيم! كارهاي  حيم! به ما رحم كن.: اي خداي ربگوييدعنوان نمونه ه است؛ ب

اي خداي هادي! مرا  و روزي ده.اي خداي رازق! مرا رزق  استوار گردان.م و را منظم
  2».هدايت فرما

مانند اهللا و كه برخي از اسماء خداوند  نمايديادآوري ميعربي الن ابهمچنين  
صدا نامها  اين وند را بااهر كاري خدبراي و  توان در هر جا ؛ لذا ميعام هستندگار پرورد
  خواند. زد و

  وي با اسماء و صفاتش  و فراخواندن هايي از تقديس خداوند نمونه
ي صفاتش بوسيله كه در آنها خداوند  وارد شدهنصوص فراواني  ،قرآن و سنت در

 آمدهست؛ همچنين در آنها دعا و درخواست نيز قرار گرفته او تعظيم  مورد حمد و ثنا
  .است

تعريف و پردازيم كه خداوند متعال را اي از نصوصي ميما در اينجا به بيان گوشه
  د:ننمايتمجيد مي

 mI          H  G  F  E  D  C  B  Al  ١عام:ن[ا[  

 يوشناير و تاريكيها و آفريده را زمين و آسمانها كه است سزا را خداوندي (ستايش 
   ).است دهنمو ايجاد را

 m  }  |{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o
¢  ¡  �  ~ l          ١اطر:[ف[   

را  فرشتگاناو  ؛است زمين و آسمانهاي آفريننده كه است سزا را خداوندي (ستايش
ـ  ينشآفر بر بخواهد كه چه هر بال قرار داد. وي چهارو  بال سه ،مأمور و داراي دو بال

                                           
 ).1/160بدائع الفوايد ( -1
 ).2/805احكام القرآن ابن العربي ( -2
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  ).افزايد مي ـ جهان موجودات ساير و مردمان و فرشتگان
 m Ú  Ù  Ø   ×  Ö  ÕÔ    Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  Él   

   ]٧٠قصص:[
 و سپاس گونه هر وجود ندارد؛ او جزهيچ معبود حقي ب و است اهللا تو پروردگار(

 او آن از داوري و فرماندهي ؛دارد تعلّق بدو ،جهان آن در چه و جهان اين در چه ستايشي
  .)بود خواهد او سوي به شماي همه بازگشت و است

 m    R  Q   P  O  N  Ml ]:١٧روم[   
 اليق كه يچيزهاي و نقص و عيب هر ازـ  خدا تنزيه به شامگاهان و سحرگاهان پس(
  .)بپردازيد ـ نيست او كمال و جالل

 m    L    K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A   l ]١:هجمع[  
آن  ند؛مشغول خدا تقديس و تسبيح به ،است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه( 
 و باشدمي منزه و مبرا عيبي و نقص هر از ،است جهان كل حاكم و مالك كه يخداي

  .)استغالب و با حكمت 
 m   P   O  N  M   L  K  J    I  H         G  F       E  D     C  B  A

SR    Q     c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   X   W    V       U       T
  l       k  j  i  h           g  f  edl ]:٣–١ملك[  

 هر بر او و است او آنِ از يفرمانرواي كه ذاتي آن است بسيار بركات داراي و بزرگوار(
 بيازمايد را شما تا دآفري را زندگي و مرگ كه كسي همان  .است توانا و قادر كامالً چيزي

 آن   .است آمرزگار و توانا و چيره او. دهدانجام مي نيكوتر و بهتر كاريك از شما  كدام كه
 هاي آفريده و آفرينش در اصالً. است آفريده همĤهنگ و يكديگر باالي را آسمان هفت كه

 دقّت با وـ  بنگر باره ديگر پس. بيني نمي تناسبي عدم و تضاد و خلل مهربان خداوند
  )؟ بيني مي اي رخنه و خلل گونه هيچ آيا ـ كن وارسي را جهان

عبارت است از اينكه است  وارد شدهدر احاديث كه ي عبادت هااز دعاهايي و گوشه
   مي فرمود: صرسول اهللا 

مُ « الَ مَّ أَنْتَ السَّ هُ مُ  ,اللَّ الَ نْكَ السَّ مِ تَ  ,وَ كْ بَارَ ا ال تَ ا ذَ الَيْتَ يَ عَ تَ الَ ـْوَ امِ جَ رَ كْ ِ اإلْ   ».لِ وَ
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اى  اي،و بلند مرتبه تو بسيار بابركت ؛تو سالمى و سالمتى از جانب تو است(بارالها!  
   روايت ابوداود و نسائي. ).صاحب عظمت و بزرگى

فرمود:  ميو نمود ش حمد و ثنا ميتهجد هاينمازدر را  اهللا صآنحضرت همچنين 
دُ أَ « مْ ـحَ مَّ لَكَ الْ دُ أَنْتَ نُ  ,للَّهُ مْ ـحَ لَكَ الْ , وَ نَّ نْ فِيْهِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ رُ السَّ يِّمُ  ,وْ أَنْتَ قَ

اتِ  وَ مَ ,  السَّ نَّ نْ فِيْهِ مَ ضِ وَ األَرْ دُ وَ مْ ـحَ لَكَ الْ قُّ  ,وَ ـحَ قٌّ وَ  ,أَنْتَ الْ كَ حَ دُ عْ بخاري و روايت  ».وَ
  مسلم

ه كه در ما بين آنهاست، ها و زمين و آنچتو نور آسمان ؛(بار الها! حمد از آنِ تو است
، ها و زمين و آنچه كه در بين آنهاستهستى. حمد از آنِ تو است، تو سرپرست آسمان

  )است.حقّ  اتوعده و تو حقّى ؛. و حمد از آنِ تو استهستي
  فرمود:  مي هابه هنگام سختي ص اكرم همچنين پيامبر

, الَ « لِيْمُ ـحَ ظِيْمُ الْ عَ هَ إِالَّ اهللاُ الْ ظِيْمِ  الَ إِلَ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ هَ إِالَّ اهللاُ رَ بُّ إِلَ هَ إِالَّ اهللاُ رَ , الَ إِلَ
مُ  يْ رِ كَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ رَ ضِ وَ بُّ اْألَرْ رَ اتِ وَ وَ مَ   1».السَّ

بجز خداى بزرگ و بردبار وجود ندارد. هيچ معبودى جز اهللا كه  حقي (هيچ معبود
  معبودى به جز اهللا كه پروردگار  وجود ندارد. هيچ ،پروردگار عرش بزرگ است

   ).وجود ندارد ،ها و زمين و عرش گرامى استآسمان
  فرمود: مي شدر ركوع ص رسول اهللاكه  است ي آمدهنسائ در سننو 

انَ ذِيْ الْ «  بْحَ ,ـسُ تِ وْ ُ ربَ الْ   جَ ةِ ـوَ ظَمَ عَ الْ , وَ اءِ يَ ِ كِربْ الْ , وَ تِ وْ لَكُ  2».مَ
  ).فرمانروايى، بزرگى و عظمت است (پاك است پروردگارى كه مالك قدرت،

رسول كه  نموده استروايت  داد بن اوس از ش همچنين امام بخاري در صحيحش
هَ إِالَّ « بهترين استغفار اين است كه شخص بگويد:« فرمود: ص اهللا ْ الَ إِلَ يبِّ مَّ أَنْتَ رَ هُ أَللَّ

دِ  هْ ىلَ عَ أَنَا عَ , وَ كَ بْدُ أَنَا عَ تَنِيْ وَ قْ لَ , خَ , أَنْتَ تُ نَعْ ا صَ ِّ مَ نْ رشَ ذُ بِكَ مِ وْ , أَعُ تُ تَطَعْ ا اسْ كَ مَ دِ عْ كَ وَ وَ
بَ إِالَّ أَنْتَ  نُوْ رُ الذُّ فِ غْ هُ الَ يَ إِنَّ , فَ ْ رْ يلِ فِ اغْ , فَ بِيْ نْ ءُ بِذَ وْ أَبُ , وَ َّ يلَ تِكَ عَ مَ ءُ لَكَ بِنِعْ وْ    ».أَبُ

رد، و يا صبح بگويد هركس هنگام شب آنرا با يقين بگويد و در آن شب بمي« و افزود:
                                           

 ).11/145الباري ( فتح -1
 أمحد, و سند آن حسن است. و )١/٢٣٠(أبو داود و  نسائيروايت  -2
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  1».شودو در همان روز بميرد به بهشت وارد مى

تو مرا  وجود ندارد؛ديگرى  حق بجز تو معبود ؛الهى! تو پروردگار من هستى«ترجمه: 
بر حسب استطاعت خود، پايبند با تو ام عدهوى تو هستم، و بر پيمان و آفريدى، و من بنده

اى، به نعمتى كه به من عطا فرموده ؛برمم به تو پناه مىاو از شر آنچه كه انجام داده ؛هستم
چرا كه بجز تو كسى گناهان را  ؛ببخشاى پس مرا .نمايمو به گناهم اقرار مى ؛كنماعتراف مى

  .»بخشايدنمى
و  شكايت كردند مدند ونزد وي آ صسول مكرم اسالم رفقير ياران هنگامي كه و 
 آنحضرت ،بردندپاداشها را  يهمهانفاق اموالشان مندان با ثروتاي رسول خدا!   گفتند:
  فرمود:  ص
نْ « ونَ مَ كُ رِ رٍ تُدْ مْ بِأَمْ كُ ُ ربِ مْ  أَفَالَ أُخْ بْلَكُ انَ قَ تَ كَ مْ , وَ كُ دَ عْ اءَ بَ نْ جَ ونَ مَ بِقُ أْتِى أَ سْ الَ يَ ثْلِ , وَ دٌ بِمِ حَ

ئْتُمْ بِهِ  ا جِ نْ مَ ثْلِهِ  , إِالَّ مَ اءَ بِمِ ونَ ىفِ جَ بِّحُ ونَ  دُ , تُسَ ُ ربِّ تُكَ ا, وَ ً رشْ ونَ عَ دُ مَ ْ حتَ ا, وَ ً رشْ الَةٍ عَ لِّ صَ رِ كُ بُ
ا ً رشْ   2».عَ

 از ورسيد ميگذشتگان ن به آبا انجام كنم كه نيي كاري راهنماانجام (آيا شما را به 
آن را انجام  ن را بياورد مگر اينكهآتواند همانند  هيچ كس نميو د گيري سبقت ميآيندگان 

  و ده بار  ،بار الحمدهللا ده ز هر نماز، ده بار سبحان اهللا،ه: بعد اآن هم اينك .دهد
  د.)يبگوي اهللا اكبر

   :توان اين آيات قرآن كريم را بيان نمودمسئلت و طلب ميدعاي و براي 
 m  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶

 ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç   Ú   ÙØ
     ß  Þ  Ý  Ü  Ûl      ]٢٨٦:هبقر[  

 قرار مؤاخذه موردبخاطر آن  را ما ،رفتيم خطا به يا كرديم فراموش ما اگر !پروردگارا( 
 از پيش كه كساني دوش بر كه چنان آن مگذار ما دوش بر را سنگين بار !پروردگارا .مده
 درگذر ما از و مكن بار ما بر نداريم ار آن ياراي كه را آنچه !پروردگارا. گذاشتي ،بودند ما

                                           
 ).١١/٩٧نگا: فتح الباری ( .صحيح بخاري -1
 ).١١/132. نگا: فتح الباری (صحيح بخاري -2
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 كافران جمعيت بر را ما پس ؛يماي سرور و ياور تو. فرماي رحم ما به و ببخشاي را ما و
  .)گردان پيروز

mÌ  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½l   
  ]٨ل عمران:[آ

 از و مگردان نحرفم ،اي نموده هدايت را ما كه آن از بعد را ما دلهاي !پروردگارا(
  .)يبخشايشگر تو بيگمان ؛كن عطا ما به رحمتي خود جانب

 m  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l       

   ]٢٨–٢٥ه:[ط
و گره از  مرا بر من آسان گردان و كار رسالتام را فراخ و گشاده دار  ! سينهپروردگارا(

  .)بفهمندزبانم بگشاي تا اين كه سخنان مرا 
 m�    ~   }  |  {  z  y  x  w  v     ul 

   ]٧٤فرقان:[
 و گردند چشمانمان روشني باعثكه  فرما عطاء ما به فرزنداني و همسران !پروردگارا(
  .)گردانب پرهيزگاران پيشواي را ما

تمام ي بلكه بزرگترين سوره كريم،قرآن  يفاتحه كه بزرگترين سوره يدر سورهو 
 ابو هريره  ؛اند با هم جمع شده طلبدعاي عبادت و دعاي  ،است سمانيكتابهاي آ
  فرمود:  ص رسول اهللاكند كه روايت مي

الَ اهللاُ« أَلَ  قَ ا سَ ي مَ بْدِ لِعَ , وَ ِ نيْ فَ ي نِصْ بْدِ َ عَ بَنيْ يْنِي وَ الَةَ بَ تُ الصَّ مْ سَ : قَ اىلَ عَ : تَ بْدُ عَ الَ الْ ا قَ إِذَ , فَ
® ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈yèø9$# ∩⊄∪ 〈 ُالَ اهللا : قَ الَ ا قَ إِذَ ي وَ بْدِ ينِ عَ ِدَ : محَ اىلَ عَ   تَ

 ® Ç⎯≈uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# ∩⊂∪ 〈  ُالَ اهللا :  قَ الَ ا قَ إِذَ ي وَ بْدِ َّ عَ يلَ نَى عَ ثْ : أَ اىلَ Å7 ®تَعَ Ï=≈tΒ ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïe$!$# 
ي 〉 ∪⊇∩ بْدِ ينِ عَ َّدَ : جمَ الَ ةً  ,قَ رَّ الَ مَ قَ َّ  :وَ ضَ إِيلَ :  فَوَّ الَ ا قَ إِذَ ي, فَ بْدِ x8$ ®عَ §ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ x8$ §ƒÎ) uρ 

Ú⎥⎫Ïè tGó¡ nΣ ∩∈∪ 〈  : الَ ا قَ إِذَ , فَ أَلَ ا سَ ي مَ بْدِ لِعَ ي, وَ بْدِ َ عَ بَنيْ يْنِي وَ ا بَ ذَ : هَ الَ   قَ
® $tΡ Ï‰÷δ$# xÞ üÅ_Ç9$# zΟ‹É) tGó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ üÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |Môϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹n= tã Îö xî 
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ÅUθàÒøó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9!$Ò9$# ∩∠∪ 〈  َأَل ا سَ ي مَ بْدِ لِعَ ي, وَ بْدِ ا لِعَ ذَ : هَ الَ   1».قَ

ام و به ام به دو نيم، تقسيم نمودهخداوند فرموده است: من نماز را ميان خودم و بنده(
ß‰ôϑ ® دهم؛ پس هنگامي كه بندهام پاسخ مثبت ميدرخواست بنده ysø9$# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ 

   وقتي كه بنده و ام مرا ستايش كرد؛: بندهفرمايدبگويد، خداوند مي 〉
® Ç⎯≈uΗ ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂∪ 〈 هنگامي كه بندهو  ام مرا ثنا گفت؛ يد: بندهفرمابگويد، خداوند مي 
® Å7 Ï=≈tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪Ïe$!$# ∩⊆∪ 〈  گاهيو  ام عظمت مرا بيان كرد.يد: بندهفرمابگويد، خداوند مي 

x8$§ƒ ® . و هنگامي كه بندهام اختيارش را به من سپرديد: بندهفرمامي Î) ß‰ç7÷ètΡ x8$§ƒ Î)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡ nΣ 

ارتباط عبوديت و ام است (ميان من و بنده فرمايد: اين ارتباطبگويد، خداوند مي 〉 ∪∋∩
tΡ$ ® دهم. و وقتي كهام هر چه بخواهد به او ميبندگي) و بنده Ï‰÷δ $# xÞ¨u Å_Ç9$# zΟ‹É)tGó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪ 
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  »د.عنايت خواهم نموو هر آنچه بخواهد به او  هستام  اين از آن بنده«فرمايد:  مي

  آني و نبوي قر يشناخت خداوند طبق برنامه :مطلب هشتم
باعث قدرت يافتن در روي  قرآني و نبوي يبرنامهمتعال بر اساس شناخت خداوند 

  .شكست و نابودي خواهد شدباعث  ،اوو دوري از  شودمي زمين
 ،سنت نبي مكرم اسالمو  ما بايد بدانيم كه شناخت خداوند طبق منهج قرآن كريم

د و انسان را وادار به شخواهد  باعث تحكيم اعتقاد راستين و شناخت واقعي خداوند
انسان را به خداوند نزديك  ،شناخت اين د.نموحركت در صراط مستقيم خواهد 

 سبب شود،ميت اباعث نزول بركآورد،  را به ارمغان ميخداوند خشنودي ، نمايد مي
  :گرددمي هاي الهي تحقق وعدهنصرت و تأييد الهي، قدرت يافتن در روي زمين و 

 m   ^  ]  \    f   e  d  c  b   a   `  _
  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h    g

u l        ]:٥٥نور[  
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 وعده ،اند داده انجام شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه شما از كساني به خداوند( 
 كرد خواهد زمين درـ گذشتگان ـ  حكومت وارث و جايگزين قطعاً را آنان كه دهد مي

 ينآي همچنين .استانسانهاي قبل از خودشان نموده  جايگزين را پيشينيان كه ونهگ همان
 هراس و خوف نيز و ساخت خواهد برقرار و پابرجا حتماً ،ديپسند  آنان براي كه را ايشان
  ) سازد. مي مبدل آرامش و امنيت به را آنان

عراض و ا نموده است،انتخاب  پس هرگاه، انسان از ديني كه خداوند برايش
كند و پيروز پاشد و دشمن بر او غلبه ميقدرت و حكومتش از هم مي رويگرداني كند،

  .شودمي
شكل اسالمي  يي كه از اينگونه انحرافات در جامعهدر مورد آثار مخرب امام ابن تيميه

ي آخرين خليفهكه  جعد بن درهم همان كسي است«گويد:  ند و ميك صحبت ميگيرد، مي
ي نحسي بر او چنان سايه .ه بودنسبت داده شدبه او  ؛روان بن محمد جعديم؛بني اميه 

بدعتها كه با دين انبيا گاه بله، هر .مروان انداخت كه باعث زوال دولت وي گرديد
، انتقام ندكن مخالفت مي پيامبرانخداوند از كساني كه با  ، گسترش يابندسازگاري ندارند

 ظهور كردند و بر شام و  اطني مذهبملحدان بكه هنگامي  ،سبببه همين  گيرد.مي
آشكار  ،آنها بود ياساس انديشهديني كه  بيو  نفاق ،دندپيدا كرتسلط سرزمينهاي ديگري 

و واز عبادتش استنكاف داشتند  كردند. آنها در واقع مانند فرعون خالق را انكار ميگرديد
رين آنها ترين و نزديكت كوين پس .بود جستند همان رفض زي كه بدان تظاهر ميترين چيبه

اسالمي  يباعث رفض و الحاد در جامعهكساني كه  همان ؛ها بودندبه اسالم رافضي
بني بويه در  و دداشتنكه در شام سكني بني حمران و غاليه  گروههايي مانندحتي  .شدند

  .جزو كساني بودند كه گرايش شيعي داشتندمشرق 
به همين خاطر بود كه ابن سينا به . افراد آنها بودند اش از جمله ابن سينا و خانوادهو  

  فلسفه مشغول شد.
اين، سرآغاز انحالل و  به حكومت رسيدن مقتدر بود.هنگام  هارافضيسرآغاز ظهور 

ن موقع اميرالمؤمنين اموي در اندلس را در آ اوبه همين خاطر  دولت عباسي بود.
گفت: مسلمانان نبايد  مياو  خواندند. فرا نميرا بدان نام  اوزيرا تا آن وقت  ؛خواندند مي

گفت: اين ابن سينا داراي دو خليفه باشند، وقتي كه مقتدر حكومت را به دست گرفت، 
  را بدان اسم نام نهادند. اوبچه است و واليت وي صحيح نيست و بعداً 
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در  گويد: آنها مي سخن به ميان آورده وبني عبيداهللا قداح  ازشيخ االسالم همچنين 
، همانند نسبي كه آنها مدعي آن بودندهمچنين  دين و منافق بودند. اطن ملحد و بيب

مانند ساير  و بود آنها صحيح كه نسب اموي و عباسي يبرخالف سلسلهدينشان باطل بود. 
  مسلمان بودند. خلفاي مسلمين،

گونه باعث ظهور نفاق و بدعت و گناه چپردازد كه مي لهمسأ اينبه شيخ االسالم آنگاه 
به سرزمين شام  روم اندك اندك هاينصرانيچگونه  گرديد و انتسلط دشمنان بر مسلمان

و جزيره سرازير شدند و مرزهاي شام را يكي بعد از ديگري درنورديدند تا اينكه در 
 مردم شام بادمشق را محاصره كردند و  سپس، المقدس رسيدند. قرن چهارم به بيتاواخر 
  كردند. دين زندگي مي كفار نصاري و منافقان بي ميان وضع بدترين

خداوند متعال پيروان اين دين را دهد كه چگونه  شيخ االسالم همچنين توضيح مي
اسالم عمل  به حكومت رسيد و به دستورات شهيد هنگامي كه نورالدينعزت بخشيد آن 

مي كه و همچنين هنگا .در راه خدا جهاد كردو  ساخت آشكار خدا رادين نمود و 
آشكار اسالم را ي او بوسيلهرا در هم شكست، خداوند  نصاريالدين ايوبي سپاه  صالح
  د.نمون را قلع و قمع و مرتدان و فاسدا ساخت

 در جوامع اسالمي هاگمراهيانحرافات و  ها،بدعتدر مورد تأثير ظهور شيخ االسالم 
و باعث ذلت  ين بدعتهادهد كه چگونه ظهور انمايد و توضيح ميبطور مفصل صحبت مي

  گرديد. همچنين توضيح مسلمانان و تسلط دشمنان بر آنها خواري 
باعث عزت و اقتدار اسالم و مسلمانان  بر دين خدااستقامت مسلمانان چگونه  دهد كهمي
جعد ت بني اميه به سبب منظور اين است كه انقراض دول«گويد:  تا آنجا كه مي شودمي

   1».ل ديگر بوديك سري عوامو  بن درهم

  مبحث چهارم
  فوايد خيالي

يك سري فوايد و منافع براي اسماء و صفات خداوند  يبرخي از پژوهشگران حوزه
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به  در اين بابما  كند. شمارند كه هيچ عقل و نقلي بر آنها داللت نمياسماء وصفات برمي
كنند، د يا ترك ميدهنبراي آنچه كه انجام ميمسلمانان  پردازيم تاميبرخي از آنها ذكر 

   د.نباش ي داشتهدليل و برهان

  اين كه اسماء خداوند داراي خواص و اسراري نهفته استبر گمان : مطلب اول
و اسراري ويژه  خواصداراي  متعال خداوند هايي معتقدند كه هر اسمي از اسمگروه

از اسماء  ند كه هر اسميكن و گمان مي  فراتر نهاده هماين  پا را از هااست و برخي
ذكر را هميشه ورد زبانش نمايد كسي كه آن از يك خادم روحاني دارد و  وند متعالخدا

اهللا ي اهتوانند از طريق اسم معتقدند كه آنها ميها هم بعضي .دكن ميو نگهداري حفاظت م
كه اسم اعظم كنند و تعدادي فكر مي .نندرا كشف ك جهاني غيبي و پنهان  نهفتهاسرار 

مسايل ي آن گيرد و آنها به وسيلهازي است كه در اختيار بعضي از افراد قرار ميرخداوند 
دهند و در مجموع، اين افراد اي انجام ميكنند و اعمال خارق العادهميپيچيده را حل 

    اند. بهره كه ديگران از آن بيويژگيهايي دارند 
و  ندارند؛ صاكرم  مبرپيا و سنت صحيحصاحبان اين نظريه هيچ دليلي از قرآن كريم 

و هر  شود. ، دليل محسوب نميند، در حقيقتكن مي تكيه هابدان آنان كهچيزهايي را 
و براي رد آن،  .برخوردار نيست يهيچ اعتباراي كه چنين وضعيتي داشته باشد، از نظريه

الً «  نمايد كه فرمود:كفايت مي ص صرفا اين حديث رسول مكرم اسالم مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ
دٌّ لَ  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ يْهِ أَمْ لَ ، آن كارش، (هر كس، كاري انجام دهد كه دستور ما بر آن نيست ».يْسَ عَ

  ).مردود و باطل است
ي خرافات را بر امت باز كرده است تا جايي قابل يادآوري است كه اين نظريه دروازه

را گان شيطان شما بنداند. لذا كه ساحران و شعبده بازان از همين دروازه وارد شده
  ند كه كن دهند و گمان مي بازي فريب مي مردم را با سحر و شعبدهكه بينيد  مي
همچنين اينگونه وانمود  .گذارندب ند و در آنها تأثير كنتسخير انسانهاي ديگر را  توانندمي
 پي اسماء و صفات واالي خداوند، به اخبار غيبيكنند كه با دست يافتن به اسرار مي
  برند. مي

تعدادي از انسانهاي دارند و  وجودامع اسالمي ودر جمتأسفانه چنين افرادي هنوز 
و  علماكه  واجب است كنند. شان پيروي مياعتماد دارند و از گمراهيبه آنها  ساده لوح
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  .را از چنين انسانهايي برحذر دارند طالب علوم ديني مردم

  متعال فات خداوندصدرخواست تشبيه به  : مطلب دوم
يا رخي از پژوهشگران معتقدند كه از جمله فوايد شناخت صفات خداوند، تشبيه ب

ي فيلسوفان هقولاين ماز ما بايد بدانيم كه اين عبارت  .تخلق به اخالق خداوند است
  ي توان است. گويند: فلسفه تشبه به خداوند به اندازه كه ميگرفته شده است 

  :تواند درست باشدنمي زير يلدالاين طرز تفكر به همينجا بايد بگويم كه 
 كه چراالق نماييم؛ را بر صفات اهللا اط» اخالق اهللا« ما عبارتجايز نيست كه  :اول

  .استصفات  همان ،است وندآنچه كه مربوط به خدا اخالق از آن انسان است؛ اما
خداوند صفات روش فكري آنها  يك طرف، از كنند؛فيلسوفان تناقض گويي مي :مدو
  !!خوانند انسان را به تشبه به اخالق خداوند فرا مي ،ديگر ياز طرف وكند  مي را نفي

ي فوق، صفات خداوند متعال را قبول اگر فرض نماييم كه گويندگان مقوله  :سوم
اند؛ انسانها منع نموده ما را از اطالق برخي از صفات بر نصوص دينيباز هم ، داشته باشند

كه تنها  چرا ف به صفت كبر و عظمت نهي فرموده است؛صاخداوند ما را از اتچنانكه 
   باشد. خداوند است كه متكبر و عظيم مي

ي آراسته نماييم كه خداوند : الزم است ما خود را با اخالقبگوييمن است كه صحيح اي
خداوند به ما  ؛دوري جوييم منع نموده، از اخالقي كه ما را از آن ، ودستور داده ما را بدان
كه خداوند نيز متصف به علم  و صداقت صفت رحمت،به تا خود را  است دهدستور دا

كه از و عظمت  تكبربه متصف شدن ما را از  ،از طرفي ديگر اين صفات است، بياراييم.
مانند  يبه صفاتمتصف شدن ما را از  همچنين صفات خودش هستند، منع نموده است.

  .منع نموده است ها نيست،كه خودش هم متصف به آن چيني سخن دروغ، غيبت و





  
 

  فصل اول
  نامهاي مبارك خداوند

  مبحث اول
  تعداد نامهاي خداوند  يدربارهتحقيق  

بيشتر از اين و  انداسم منحصر به نود و نهمعتقدند كه نامهاي خداوند  علماگروهي از 
د همين عدنمايند كه بر  استدالل مي ص اكرم حديث پيامبرنيستند و در اين راستا از 

   .تصريح نموده است
اهللا الحسني  نام است كه معروف به اسماء نود و نهخداوند داراي «گويد:  مي زمابن ح

دچار انحراف  اين بارهدر  ،چيزي به آنها اضافه كند از طرف خودش، هستند و هر كس
   1»اند. در قرآن و سنت ذكر شدهكه  هايي هستنداست. و آنها همان اسم شده

خداوند «: فرمود صرسول اهللا كه  را آورده استاين حديث  شايشان با سند خود
-نود و نه اسم دارد. يعني يكي كمتر از صد. هر كس كه آنها را حفظ نمايد، به بهشت مي

 عالوه بر آن، آمده است كه: است حديثاين  يكي از راويانهمام كه در روايت ». رود
  » فرد را دوست دارد.عدد خداوند فرد است و «

  داراي نود و نه اسم خداوند است كه به صحت رسيده «گويد:  بن حزم مياسپس 
براي خداوند نام ديگري را جايز بداند؛ چرا جايز نيست كه  باشد؛ لذا براي هيچكسمي

  2.»نود و نه اسم دارد يعني يكي كمتر از صدخداوند «فرمود:  ص كه پيامبر اكرم
نچه و آ پسندند.نمياين تعداد  در را نامهاي خداوندمنحصر دانستن  لمااما جمهور ع

ن است كه ايكه دال بر كه آنها را به اين سمت سوق داده است، وجود نصوصي است 
                                           

 ) ابن حزم.1/30المحلي ( -1
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  باشد.  تعداد آنها بيشتر از اين مي
اوند در معتقدند كه نامهاي خد لماجمهور ع"گويد:  مي رحمه اهللا ابن حجر عسقالني
 علمانقل كرده است كه ن است و امام نووي ايشود؛ بلكه بيشتر از  اين تعداد منحصر نمي
كه  ص از رسول اهللابن مسعود  و اين ديدگاه را روايت ....دارند بر اين رأي، اتفاق نظر

  نمايد: تأييد مي امام احمد آن را روايت كرده و ابن حبان آن را صحيح دانسته،
كَ « يْتَ بِهِ نَفْسَ مَّ , سَ وَ لَكَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ , أَوِ أَسْ لْقِكَ نْ خَ داً مِ تَهُ أَحَ لَّمْ , أَوْ عَ ْ كِتَابِكَ تَهُ يفِ لْ , أَوْ أَنْزَ

, كَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ ْ عِ تَ بِهِ يفِ تَأْثَرْ ابَ  اسْ ذَهَ , وَ ْ ينِ زْ الَءَ حُ جَ , وَ يْ رِ دْ رَ صَ نُوْ , وَ لْبِيْ بِيْعَ قَ آنَ رَ رْ لَ الْقُ ْعَ أَنْ جتَ
ِّيْ  اى، يـا در كتابت نازل دهنام نها داناسمى كه خـود را بـ ى هرالهى! من بوسيله( .»مهَ
اى كه نزد تو در علم غيب اى، يا ترجيح دادهاى، يا به يكى از مخلوقاتت تعليم دادهدهنمو

ى غم و برطرف كننده ام و، نور سينهمنمايم كه قرآن را بهار دلبماند، از تو مسألت مى
 .)اندوه من بگردانى

 ما علمتُ  یاحلسن ئکأسألك باسام« كه: است حبار در دعا آمدهاالعب نزد مالك از كو 
دانم  كه مي نامهايياعم از خوانم،  (خدايا! تو را با نامهاي زيبايت فرا مي .»مل أعلم منها و ما
در همچنين  1"است. دهنمواز قتاده روايت دعا را  اين  شبيهري طبو  دانم.) و يا نمي

يْكَ الَ أُ « كه: است حديث آمده لَ نَاءً عَ ْ ثَ يصِ كَ  ,حْ سِ فْ ىلَ نَ نَيْتَ عَ ثْ امَ أَ -خدايا! ستايش( »أَنْتَ كَ

بدون ترديد تو آنچنانى كه خود  ي من خارج است.تو قابل شمارش نيست و از عهده هاي
  ).اىفرموده

-(دروازه. »من حمامده بام ال أحسنه اآلن فيفتح عيل«و در حديث شفاعت آمده است كه: 

  شود كه هم اينك آنها را خوب ثناي الهي برايم گشوده ميهاي حمد و 
   دانم.)نمي

تقسيم  دستهسه به حديث ابن مسعود نامهاي خداوند را نماييد چنانكه مالحظه مي
  :نموده است
لذا هر كه از  است؛ ودهنمنازل  شكه خداوند در كتاب هستند نامهايي :اول يدسته

تواند آن نامها را  ا مورد بررسي قرار دهد، ميقرآن آگاهي داشته باشد و آيات آن ر
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  استخراج نمايد.
است؛ مثل  كه خداوند به برخي از بندگانش تعليم داده هستند نامهايي دوم: يدسته

اوليا بعضي از به يا ي فرشتگان ـ بدون انسانها ـ اينكه به برخي از فرشتگان يا همه
  .آموزش داده است

و يا  فرشتهداند و هيچ پيامبر و  مي شه تنها خودك هستند نامهايي سوم: يدسته
  انساني از آن اطالع ندارد.
چرا  باشد.نود و نه اسم ميكه تعداد نامهاي خداوند بيشتر از  شودو اينگونه معلوم مي

داند و برخي را صرفا به بعضي از مخلوقاتش ها را فقط خود خداوند ميكه برخي از نام
هاي خداوند را نام تمامتواند  انسان نميزل نفرموده است. پس آموزش داده و در كتابش نا

  .برشمارد
عِنيَ  إِنَّ هللاِِ«از حديث:  ص اكرم پيامبرهدف گويند:  مي سبب، علمابه همين  تِسْ ةً وَ عَ تِسْ

لَ ال ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ , مَ امً نَّةَ ـْ اسْ هدفش بلكه  است؛ نبودهخداوند  هاياسم منحصر نمودن »جَ
   1.شودميوارد بهشت  ،را حفظ كند اسمهااين  ه هر كساين بوده ك
د و با عدد تعيين ونشنمينامهاي مبارك خداوند منحصر «گويد:  ميرحمه اهللا  ابن قيم

حتي ش هيچ كس ديگري جز خودبزيرا خداوند اسماء و صفاتي دارد كه  گردند؛ نمي
   2»د.نآگاهي ندار هانيز از آنانبيا مقرب و  فرشتگان

مقيد بودن نامهاي خداوند با عدد، شامل اسماء «گويد:  ميمه مييسالم ابن تشيخ اال
  است. ياسماء موصوفه تعداد مشخص و شود موصوفه مي

نَّةَ «ي  پس جمله لَ الـْجَ خَ ا دَ اهَ صَ نْ أَحْ عِنيَ «صفت  »مَ تِسْ ةً وَ عَ يعني نود و نه است و  »تِسْ
ست كه خداوند نود و نه اسم دارد و مفهومش اين ا .باشدي جديد و مبتدا نمييك جمله

شود. و اين جمله مانند اين است كه كسي كه هر كس آنها را حفظ كند، وارد بهشت مي
دارم يا اينكه صد درهم ام گويد: من صد برده دارم كه آنها را براي آزادي آماده نمودهمي

شده كه دي ذكر ها، همان عددر تمام اين جمله .ام را براي صدقه آماده نمودهكه آنها 
 اكرم پيامبر نه اينكه او تنها همين تعداد را دارد؛ چرا كه موصوف به اين صفت هست
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  1.»نفرموده كه: اسمهاي خداوند متعال نود و نه اسم هستند ص
لَ  إِنَّ هللاِِ«: كه پيامبر يفرموده"گويد:  ن قيم مياب خَ ا دَ اهَ صَ نْ أَحْ , مَ امً عِنيَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ
لَ ال«جمله است و يك  »نَّةَ جَ ـْال ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ نَّةَ ـْمَ و  .صفت آن است نه خبري مستقل »جَ

وارد بهشت  ،را حفظ كند هر كس آنهاكه  داردي ي: خداوند نامهاكه معناي آن چنين است
  خواهد شد.

مثل اينكه هم داشته باشد. خداوند نامهاي ديگري منافاتي ندارد با اينكه  ،جملهاين و 
 جمله، اين .است ده دارد كه آنها را براي جهاد آماده كردهبر: فالني صد گوييدا ميشم

كارهاي ديگر هاي ديگري داشته باشد و آنها را براي  دهبرآن فرد منافاتي ندارد با اينكه 
  2 "ميان علما وجود ندارد.اختالفي اين مطلب، هيچ در  آماده كرده باشد. و

به اين عدد حصر منو  زيادي دارد نامهاي خداونده در صورتي كاگر كسي بگويد: 
  ؟چرا برشمردن و حفظ كردن در نود و نه اسم منحصر شده است، پس نيستند
قول در اين باره دو هستند،  نود و نهاني كه قايل به بيشتر از دانشمند :مي گوييمما 
  :دارند

معين و مشخص و ي ينامها ،شود بهشت ميبه د ورآنها باعث ونامهايي كه حفظ  :اول
  . و از آنجايي كه دنباشدر ميان نامهاي فراوان خداوند مي  پراكنده

و در اين زمينه هيچ حديثي از او به صحت  دهمشخص ننمواين نامها را  ص رسول اكرم
كه  يي راتمام نامها گردد كهميمشمول اين ثواب بزرگ زماني انسان  ، پسنرسيده است

نود و نه اسمي را كه باعث  د تا مطمئن شود كهحفظ نماي، اندوارد شدهدر قرآن و سنت 
  . نموده استحفظ  ،شوندورود به بهشت مي

وند اند تا اينكه ما خدا پنهان شده كل اسمهادر ميان  اسمنود و نه «گويد:  عربي ميالابن 
هشت ي بهدنود و نه اسمي كه وعبه آن اينگونه در ميان آنها تمام نامهايش بخوانيم و  را با

  3»دست پيدا كنيم. در آنها است،

                                           
 ).6/381مجموعه فتاواي ابن تميمه ( -1
 ).1/167بدائع الفوايد ( -2
  
 ).2/794احكام القرآن ( -3



 53  اسما و صفات الهي

-را به ارمغان مي بهشتآنها حفظ كه  خداوند نود و نه اسمست كه ا بي معتقدعرالابن 

كه ساعت اجابت  ، همانگونهاندولي مشخص نشده ؛وجود دارندقرآن و سنت  در آورد،
اند  دهمشخص نشاز ميان ساير گناهان شب قدر در رمضان و گناهان كبيره  ،روز جمعهدر 

تمام  و از رمضان مشغول عبادت شودشبهاي  تمامتا اينكه فرد در تمام اوقات جمعه و 
ما  اند تا شدهن مشخص بطور دقيق خداوند نود و نه اسمهمچنين  د.كنگناهان دوري 

  دست يابيم.  نود و نه اسمبه آن  اينگونه هايش بخوانيم واسم وند را با تمامخدا
قالني از ايشان روايت كرده كه: ابن حجر عس ديدگاهي دارد؛چنين امام فخر رازي نيز 

 بخواند اسمهايشمنظور از عدم تفسير آنها، اين است كه فرد هميشه خداوند را با تمام «
كه  گونههمان وارد بهشت گردد ـو كه به آن نامهاي مخصوص دست يابد ـ به اميد اين

  »اند. عيين نشدهوسطي، تنماز شب قدر و  ي اجابت در روز جمعه،لحظه
 اسم براي صد و چهل و شش »آناحكام القر« عربي در كتاب با ارزش خوداللذا ابن 

األمد «است كه آنها را در كتاب   سي نام باقي ماندهگويد:  و مي شمارد ميبر وندخدا
   1.امآورده» األقصي

زار قاضي ابوبكر بن عدي از بعضيها روايت كرده كه خداوند ه«گويد:  ابن حجر مي
   2»تعداد كمي از آنها است. ،گويد: اين عربي ميال. ابن اسم دارد
مهاي خداوند ساير اس مياناز  اسم نود و نهمنظور از عدد مذكور همان حفظ  :مدو

خواهد  پاداشق اين ستحم را حفظ كند، اسمهايشاين تعداد از  متعال است. پس هر كس
  .اندخص نشدهاند كه معين و مشنود و نه اسمهم  هاو آن .شد

اسمهاي خداوند را گويد: كساني كه  اين دو ديدگاه مي نيتبيشيخ االسالم در 
اسمهايي كه هركس آنها را  اند و همچنين ديگران بر اين اعتقادند كه آوري نموده جمع

 اسم نود و نهكه  بلكه هر كس ند؛معين و مشخصي نيست ،شود حفظ كند وارد بهشت مي
داراي يك  كه اسميآن دو  وارد بهشت خواهد شد. و ،فظ كندمهاي خداوند حاساز  را
معطي و و مانند أحد و واحد، تواند جانشين ديگري شود؛  آنها مي يكي از هستند، عنام

                                           
 ).2/805احكام القرآن ( -1
 ).11/220فتح الباري ( -2



 اسما و صفات الهي      54

   1»مغني.
 خود توجيه سومي براي اين موضوع ،البته آنچه را كه ابن تميمه در آخر ذكر كرده

  است.
  مبحث دوم

  تعيين نامهاي مبارك خداوند
تشويق نموده است تا نامهاي خداوند را نان را ي بهشت، مؤمبا وعده صامبر اسالم پي

  .كنند و برشمارند به اين اميد كه وارد بهشت گردندحفظ 
  :نامهاي خداوند در روايت ترمذي

و ابن ماجه آن را روايت كه ترمذي  وارد شده استدر تعيين اين نامها حديثي 
  فرمود:  ص اكرم كه پيامبر استره روايت هريدر سنن ترمذي از ابو اند؛ كرده
نَّةَ « ـْجَ لَ ال ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ , مَ امً عِنيَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ هر كه دارد نام نود و نه خداوند (. »إِنَّ هللاِِ تِسْ
   ، وارد بهشت خواهد شد.)آنها را حفظ نمايد كس
وَ اهللاُ« َنُ الرَّ  هُ محْ وَ الرَّ هَ إِالَّ هُ  الَ إِلَ يمُ الَّذِ لِكُ ـْال ,حِ وسُ  ,مَ دُّ قُ الَمُ  ,الْ نُ ـالْ  ,السَّ مِ ؤْ  ,مُ
نُ ـْال يْمِ هَ يزُ ال ,مُ زِ عَ بَّارُ ـْ الْ ُ ـْال ,جَ ربِّ تَكَ الِقُ ـالْ  ,مُ ئُ  ,خَ بَارِ رُ ـْ ال ,الْ وِّ صَ ارُ  ,مُ فَّ غَ ارُ  ,الْ هَّ قَ ابُ  ,الْ هَّ وَ  ,الْ

اقُ  زَّ تَّاحُ , الرَّ فَ لِيمُ  ,الْ عَ ابِضُ  ,الْ قَ طُ  ,الْ بَاسِ َافِضُ  ,الْ افِعُ  ,اخلَ زُّ ـْال ,الرَّ عِ لُّ ـْال ,مُ ذِ يعُ  ,مُ مِ  ,السَّ
ريُ  بَصِ مُ ـْ ال ,الْ كَ لُ  ,حَ دْ عَ بِريُ ـالْ  ,اللَّطِيفُ  ,الْ لِيمُ ـالْ  ,خَ ظِيمُ  ,حَ عَ ورُ  ,الْ فُ غَ ورُ  ,الْ كُ ُّ  ,الشَّ ىلِ عَ  ,الْ
بِريُ  كَ يظُ ـْ ال ,الَ فِ يتُ ـْال ,حَ قِ يبُ ـْال ,مُ سِ لِيلُ ـْال ,حَ ي ,جَ رِ كَ قِيبُ  ,مُ الْ يبُ ـْال ,الرَّ جِ عُ  ,مُ اسِ وَ  ,الْ

كِيمُ ـالْ  ودُ  ,حَ دُ وَ يدُ ـْال ,الْ جِ ثُ  ,مَ بَاعِ يدُ  ,الْ هِ قُّ ـْ ال ,الشَّ كِيلُ  ,حَ وَ ُّ  ,الْ وِ قَ ُّ  ,املَْتِنيُ  ,الْ ىلِ وَ يدُ ـْ ال ,الْ مِ  ,حَ
ىصِ ـْال حْ ئُ ـْ ال ,مُ بْدِ يدُ ـْال ,مُ عِ يِىـْال ,مُ حْ يتُ ـْال ,مُ مِ ىُّ ـْال ,مُ دُ  ,يُّومُ قَ ال ,حَ اجِ وَ دُ ـْال ,الْ جِ  ,امَ

دُ  احِ وَ دُ  ,الْ مَ ادِرُ  ,الصَّ قَ رُ ـالْ  ,الْ تَدِ قْ مُ ـالْ  ,مُ دِّ قَ رُ ـْال ,مُ خِّ ؤَ لُ  ,مُ رُ  ,األَوَّ رُ  ,اآلخِ بَاطِنُ  ,الظَّاهِ  ,الْ
اىلِ  وَ اىلِ ـْال ,الْ تَعَ ُّ  ,مُ ربَ ابُ  ,الْ مُ ـْال ,التَّوَّ نْتَقِ وُّ  ,مُ فُ عَ وفُ  ,الْ ءُ الِكُ  ,الرَّ لْكِ ـالْ مَ الَلِ ـْ ذُو ال ,مُ جَ

امِ  رَ كْ اإلِ طُ ـْ ال ,وَ سِ قْ عُ ـْال ,مُ امِ نِىُّ  ,جَ غَ نِىـْ ال ,الْ غْ نِعُ ـْال ,مُ ارُّ  ,امَ ادِـْال ,النُّورُ  ,النَّافِعُ  ,الضَّ  ,هَ

                                           
 ).6/380مجموعه فتاواي ابن تميمه ( -1



 55  اسما و صفات الهي

يعُ  بَدِ بَاقِى ,الْ ثُ  ,الْ ارِ وَ يدُ  ,الْ شِ بُورُ الرَّ   1».الصَّ
  داسماء خداون در موردحاديث وارده ميزان صحت ا

كساني ، بودندميصحيح  كنند،را به صراحت بيان مي نامهاي خداوندكه  يديثاحااگر 
اما ناقدان و حافظان حديث اين شدند. نياز ميخواستند آنها را حفظ كنند، بيكه مي

  اند. سند و متن مورد نقد قرار داده نظرو آنها را از دانسته احاديث را ضعيف 
نيز  هاو متن آن باشد.مي ضعيف ،ضعف راويانش اين احاديث به سببسند بله، 

   دارد.اضطراب و اختالف 
ريبي است؛ افراد حديث غ ،اين«گويد:  مي فوق، روايت حديث امام ترمذي بعد از

صفوان بن  طريقجز از بو ما آن را  اندروايت نمودهاز صفوان بن صالح  متعددي آنرا
  ست.ا هق، ثشناسيم و او هم نزد اهل حديث صالح نمي

در هيچ يك از روايات  است. ما از ابوهريره روايت شدهمختلفي ق با طراين حديث 
  2»شوند.ذكر در آن نامها ايم كه نديده، به جز اين حديث االسناد  صحيح

ي است؛ ابن داراي طرق گوناگون ،اين حديث«گويد:  ابن حجر در تخريج خود مي
ج از از ابو زناد از اعروليد از شعيب  طريقاز آن را ترمذي و حاكم  خزيمه، ابن حبان،
إياس اين  اند. همچنين آدم بن ابو اند و نامهاي خداوند را ذكر نموده دهابوهريره روايت كر

 و ذكر كرده است.را خداوند يت كرده و نامهاي حديث را با سندي ديگر از ابوهريره روا
  »سند صحيحي ندارد. ،اين حديث

ابن ماجه از طريق زهير بن محمد از ن حديث را همچنين اي«گويد:  ابن حجر مي
 روايتاين  . وروايت نموده و اسمهاي خداوند را ذكر كرده استموسي بن عقبه از اعرج 

  .دارد با روايت ترمذي اختالف كردن آنها و كم اضافهترتيب ذكر نامها و در 
قي, القائم, احلافظ, البار, الراشد, الربهان, الشديد, الوادر اين روايت، اسمهايي مانند: 

  اند. اضافه بر اسمهاي روايت ترمذي آمده التام و ع, املعطي, األبد, املنريالفاطر, السام
مستدرك از طريق ال، حاكم در است هدنموكه ترمذي بدان اشاره را طريقي و 
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عبدالعزيز بن حسين از ايوب از هشام بن حسان از محمد بن سيرين از ابوهريره روايت 
   شود. مشاهده مينسبت به روايت ترمذي دن نامها شزياد كم و  نيزدر آن  كه تاس كرده
 هاذكر نامبه صحت رسيده است، بدون ايوب و هشام حديثي كه از گويد:  ميوي  
  .است

او محدثين بر ضعف بلكه  است. من مي گويم: هقگويد: عبدالعزيز فردي ث حاكم مي
 اند. ) دانستهضعيفاو را واهي (بسيار بن معين و ا ، مسلم. امام بخارياتفاق نظر دارند

: احتمال دارد كه اضافه مي كند كهبيهقي  گويد: نزد اهل حديث ضعيف است. مي بيهقي
امام بخاري و مسلم  ،سبب به همين .راويان باشدطرف بعضي از از ذكر اسمهاي خداوند 

  .اندنمودهخودداري  ينصحيح در آوردن حديث وليد از
اين نامها در حديث وجود دارد  ذكردانم كه آيا  گويد: نمي عربي ميالبن  قاضي ابوبكر

  !؟يا سخن خود راويان است
با اينكه حديث وليد از  در آن استدليل بر ضعف آن، اختالف  گويد: ابن حجر مي
  ترين آنها است. لحاظ سند ارجح

كه هيچ اند نامهاي خداوند را برشمرده مضطربي احاديثگويد:  ابو محمد بن حزم مي
  .نديك از آنها صحيح نيست

از اسمهايي كه برخي ذكر گويد: حديث ترمذي، حديثي متواتر نيست و  ابن عطيه مي
يا حنان و يا منان  ص اند شاذ است. همچنين در دعاي نبي اكرمدر اين حديث وارد شده

  1.»اين دو نام ذكر نشده استهيچ يك از  آمده است اما در حديث ترمذي
طرق پرداخته است. وي  اين حديث تخريجبيشتر به » فتح الباري«در ابن حجر حافظ 

-مي سپسآشكار ساخته است. را  شبيان نموده و ضعفبهاي حديث در كتارا مختلف آن 

مشكل اين حديث نزد امام بخاري و مسلم تنها متفرد بودن وليد در روايت اين «گويد: 
وجود دارد و نيز  اضطراب،  و تدليساختالف،   ،اين حديثدر بلكه حديث نيست؛ 

   2.»منتفي نيست نيز ادراجاحتمال 
ضعيف  ،انداسم را ذكر كرده نود و نه احاديثي را كه ،از كساني كه به طور قطعيكي 
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تعيين  در صاز رسول اهللا  حديث صحيحي« د:گوي او مي امام ابن تميمه است؛ ،دانسته
  1.»است روايت نشده نود و نه اسم
در  را كه نامها ترجيح دادهوي مانند ساير حافظان حديث اين نظريه را همچنين 

  2.نقل نموده است وليد بن مسلم از شيوخشبنام يكي از راويان حديث  ترمذي روايت
كه از نامهايي  ياست كه: تعداد اين ،بر عدم صحت اين حديث از جمله داليل ديگر
اند. در اين حديث نيامدهقريب  وقدير رب، خالق،  اند مانند در قرآن و سنت آمده
 كه هيچ نصي دهشذكر  باقي و صبور، محصي، رشيد مانند هايينامهمچنين در اين حديث 

   وجود ندارد.در كتاب و سنت  دال بر آنها

  سبب اختالف در تعيين نامهاي مبارك خداوند
مندان دانش نيستند،  اند، صحيحرا برشمردهخداوند  ي كه نامهايكه نصوص از آنجايي

در تعيين آنها راه  و بعضي اند. نموده بسيار تالشآنها  ن و معرفياسالمي براي شناخت
در  اند.براي خداوند برشمردهنام  يك صد و پنجاهبيشتر از افراط را در پيش گرفته و 

 نود و نه اسماند آنها را به  نتوانسته اند. در نتيجه،گر راه تفريط را پيمودهبرخي دي ،مقابل
  انند.برس

زيرا او مدعي است كه  برشمرده و به هشتاد و يك اسم رسانده است؛ابن حزم آنها را 
 ، اينگونهاما در حقيقت ي اسم آمده است. كريم به صيغهرا آورده كه در قرآن  هايينامتنها 

   3.شده است نيز حديث يوارد عرصهبراي اين كار  ويزيرا  ؛نيست
برشمرده و در كتاب اسم  يك صد وچهل و شش »آناحكام القر«عربي در كتاب الابن 

  4.است دهاسم ذكر نمو يك صد و هفتاد و شش »األمد األقصي«ديگرش 
 ولي در شمارش آنهاهم آنها را به يك صد و هفتاد و سه اسم رسانده است  وزيرابن 

  5.داندرا يك صد و پنجاه و هفت اسم مي
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 ده كه خداوند داراي هزار اسم است.كرعربي از بعضيها نقل الابن  گويد: ابن حجر مي
  .انداندكبسيار  هااين :گويد اين نقل قول، مي عربي بعد ازالابن 

خداوند كه  اندنقل كرده رخيكند كه ايشان از ب ابن حجر از فخر رازي روايت مي
يي است هاادعا ، اينهاابن حجري گفتني است كه طبق گفته است. اسمداراي چهار هزار 

  1.ه دليل داردنياز بكه 
جزو نامهاي خداوند  دانشمندان علوم دينيكه  را آنچه تمامتا آنجا كه من اطالع دارم، 

جهت آگاهي شما متذكر مي باشد و ما آنها را  ميدويست و نود اسم  ،اند به حساب آورده
  : شويم

ز, األكرب, األ, األیعلول, اآلخر, األكرم, األله, األإلااهللا, اآلخذ,  علم, عظم األعَ
رسع أحكم احلاكمني, أرحم الرامحني, أ, األقرب, األبد, األمد, األحد, ویاألحكم, األق

 .ةهل املغفرأ, یهل التقوأحسن اخلالقني, أاحلاسبني, 
البالغ امره البايل, البصري, الربهان, البارئ, البديع, الرب, الباطن, الباسط, الباعث, الباقي, 

 البادي. 
, اجلواد, اجلليل, اجلاعل, اجلام, ر, التواب, الثابت, اجلبا اجلميل, احلليم, احلكيم, احليّ

 احلسيب, احلميد, احلق, احلكم, احلافظ, احلفي, احلاسب, احلنان, احلاكم.
خري اخلالق, اخلالق, اخلبري, اخلافض, خرياملاكرين, خري الرازقني, خري النارصين, 

محني, خري احلافظني, خري الغافرين, خري و خري الوارثني, خري املنزلني, خري الراالفاصلني, 
 أبقي.

هر  ئ., الداعي, الدافع, الديان, الدارالدائم, الدّ
, ذوالعرش, ذوالعقاب, ة, ذوالفضل, ذوالرمحةالل و اإلكرام, ذوالطول, ذوالقوذواجل 
 ج, ذواجلربوت, ذوامللكوت, ذوالكربياء, ذوالعظمه.راذواملع

شيد, الرضا, الراشد, رابع , الرئوف, الرب, الرافع, الرالرمحن, الرحيم, الرزاق, القريب
 , الرفيق, الرفيع, رفيع الدرجات, الزارع, السالم.ةالثالث
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وح, سادس السميع, السابق, رسيع العقاب, رسيع احلساب, السامل, السخط, السيّد, السبّ 
 , الشكور, الشاكر.ةمساخل

 ل, شئ.الشهيد, الشفيع, الشايف, شديدالعقاب, شديد املحا
 الصمد, الصبور, الصادق, الضار.

 الطيب, الطبيب, الطاهر, الظاهر, العزيز.
, العظيم, العدل, العادل, العفوّ العامل, العليم, العالّ  , عدو الكافرين, عني, الغفور, م, العيلّ

 ار, الغافر, الغالب, الغني, الغيور.الغفّ 
ملا يريد, الفاعل, الفاتن, الفرد,  الالفعّ  , فالق اإلصباح,و النو الفاطر, فالق احلبّ 

 اح.الفاتح, الفتّ 
وس, القريب, القيوم, القادر, القدير, قابل ار, القاهر, القدُّ ام, القهَّ م, القيَّ القائم, القيِّ 

 التوب, القايض, القوي, القديم, القاسم, القاصم, القابض.
 ,وكثري العف, الرض اشفكايف, الكائن, الكاتب, كالكبري, املستغات, الكريم, الكفيل, ال

  طيف.لال
ر, املستجار, املحيط, املالك, املليك, املستعاذ, امللك, املؤمن, املعاذ, املهيمن, املتكرب, املصوِّ 

ي, املثبت, ي, املجيب, املقيت, املجيد, املاحي, املبني, املتني, املقتدر, املستعان, املحاملوىل
املتفضل, املدافع, املنري,  دبر, املنعم,د, املغيث, املنيب, امليِّ املتعايل, املقدر, املستمع, املعطي, املؤ

ي, ان, املوئل, املاهد, املسعر, املجيد, املحسن, املحسان, املتكلم, املميل, املبقي, املزكِّ املنَّ 
ف, ي, املعيد, املاجد, املقدم, املرصِّ , املذل, املوفق, املحيص, املبددع, املوجود, املعزّ باملوجد, امل

املخيش,  ,املنذر, املرسل, املوسع, املنيش م,املؤخر, املقسط, املغني, املانع, املكرم, املمكن, املرب
, املبغض, املبتيل, املبيل, املرهوب, املمتحن, املثيب, املستجيب, املنتقم, املطعم, املريد, املحبّ 

ا, خمزي الكافرين, خمرج احلي ب القلوب, املنجنوره, مقلِّ  امللجأ, املسقي, املذكور, املعبود, متمُّ 
 من امليت و خمرج امليت من احلي, املنجي.

 النارص, النصري, النور, النفس, اهلادي.
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, الواقي, يف, الواحد, الواجد, الوايل, الواب, الواسع, الوكيل, الودود, الوارث, الويلّ الوهَّ 
 الوتر.

  مبحث سوم 
  گردند تعيين مي قواعد و قوانيني كه در پرتو آنها نامهاي خداوند

اند، الزم است كه  ذكر كرده متعال  خداوندبراي  علماكه  يفراواننامهاي در برابر 
  ز ساير اهاي خداوند نام هاتا در پرتو آن نمايند وضعو قواعدي  اصول ،وهشگرانپژ
  گردد. ها جدانام

تالش نمودم  الذ نيافتم كه به اين امر مهم پرداخته باشد؛كسي را  علمادر ميان  بندهاما 
تعيين و جدا مرجعي براي تا تا اين اصول و ضوابط را شناسايي و پايه گذاري كنم 

  .قرار گيردساير نامها نامهاي خداوند از ساختن 
مرتب نموده و براي بيان اين قواعد و قوانين، سيزده مطلب را در اين مبحث، ما  لذا

  :ايمتوضيح داده

  اندشدهوارد سنت  قرآن و در كه اكتفا كردن به نامهايي: مطلب اول
تواند در ميان نامهايي كه ما در صفحات گذشته مي هر پژوهشگر باريك بين

األبد, اند؛ مثال نامهاي هايي را پيدا كند كه در قرآن و سنت وارد نشدهبرشمرديم، اسم
يم, الكائن, املنري, القد , الثابت, الدائم, الرشيد, السامل, الشفيع,البارّ  ,البايلالربهان, األمد, 
  اند.در قرآن و سنت وارد نشده املذكور و البادي

  وارد در سنت يد الرش البرهان، الباري و يي از قبيلنامهاشايد كساني بگويند: 
حديث  مثل ،اند: نصوصي كه اين نامها در آنها ذكر شدهآنها بايد گفتدر پاسخ  اند.شده

   .نيستند  صحيح ،ترمذي و حديث ابن ماجه
و از چهارچوب نماييم ما در برشمردن نامهاي خداوند صرفا بر قرآن و سنت اكتفا مي

رويم؛ زيرا نامهاي خداوند توقيفي هستند. لذا نبايد نامي را بر خداوند آنها بيرون نمي
از جانب خداوند آن هم يامبر پاطالق نماييم كه او خودش چنين نامي را بر خود ننهاده و 

  .استه ذكر نكردنام را 
با كساني كه در از قرآن و سنت نيستيم،  تخطي به قائلما در اين باب  از آنجايي كه
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 ،ردهآو صاكرم زيرا آنچه را كه پيامبر  ؛موافق نيستيم كننداكتفا ميتنها بر قرآن  اين باره
- اكتفا ميقرآن نصوص  در اين باب تنها به ي كهانكسپس سخن  ت.همانند قرآن حق اس

قرآن در  املحسن و احلنان, املنان, السبوح, الشايف مانندنامهايي چون يست. كنند، حجت ن
  .اندشدهوارد  ص اكرم احاديث پيامبراند؛ بلكه صرفا در ذكر نشده

نماييم كه به صحت رسيده باشند و از در بحث سنت نيز صرفا به احاديثي استدالل مي
األبد,  هايي مانندچرا كه اسم. كنيمث ضعيف و ساختگي پرهيز مياستدالل به احادي

هاي خداوند توانند جزو ناماند؛ لذا نميدر احاديث ضعيف وارد شده الصبور و الرشيد
   قرار گيرند.متعال 

  خداوند نيستند هايجزو اسمنصوص  ي اخبارهمه: مطلب دوم
 از چنيناسماء  هستند حال آنكه ايي گسترده دامنهداراي اخبار ما بايد بدانيم كه 

و, كثري العف: ش خبر داده كه خوددر مورد خداوند  اي برخوردار نيستند.ي گستردهدامنه
, فالق اإلصباح, حمب املؤمنني, مبغض الكافرين, فعال ملا یقابل التوب, فالق احلب و النو

 و برخي از علما است. غيره ويريد, عدو الكافرين, منعم, متفضل, مكرم, مقلب القلوب 
  اند. خداوند به شمار آورده هاياسمجزو اينها را نيز 

د، موجو اسم ،به همين خاطر اند؛ گسترش دادهي اخبار را  دامنه گفتني است كه علما
اينكه در قرآن و سنت هم  با اند ند بر خداوند اطالق نمودهشئ و ثابت را كه از باب اخبار

  .اندنيامده
گيرد،  قرار مي متعال خداوند زدادن ا ري خب كه در دايرهآنچه «گويد:  يابن قيم م

ي كلماتي مانند بوسيله ي اسماء و صفات خداوند است. بعنوان نمونه، دايرهتر از  گسترده
ي اسماء و  دايره دريم؛ اما اينها ده از خداوند خبر توانيم ميقائم بنفسه  شئ، موجود و

  1»د.نگير صفات خداوند قرار نمي
اند و يا كه در قرآن و سنت آمده را ي از آنچهبسيارما بايد دقت داشته باشيم كه 

اند، در باب خبر دادن از خداوند آنها را جزو نامهاي خداوند شمرده اند ولي علمانيامده
كه وجود دارد مهمي ي اينجا نكته آيند.جزو اسمهاي خداوند بحساب نمي وگنجند مي
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بد يز نيست از خداوند با نامي كه جا متذكر شدهبه آن پي برده و ه ييمشيخ االسالم ابن ت
وجود  زياديتفاوت  را خواندن خداوند و خبر دادن از ويميان ف«د: گوي مي وي خبر داد؛

اما خبر دادن از او هرگز با  شود؛تنها با نامهاي زيبايش فرا خوانده مي خداوند زيرا دارد؛
هر  ـ بدو يا نامي غير با نامي زيبا  توانيم گاهاً مي ولي .صورت گيرد تواند نمي بدنامي 

  1.»از او خبر دهيممانند شئ، ذات و موجد ـ  چند به زيبا بودن آن حكم نشده باشد

  بسازيمجايز نيست از صفات و افعال خداوند نامهايي براي او : مطلب سوم
جايز نيست از  پس متعال است؛ نامهاي خداوند ي بودنتوقيفمعناي  جزواين قاعده 
 لذا بسازيم.، نامهايي براي خداوند اندوارد شده رآن و سنتدر ق كه افعال خداوند

)، آب دهنده(، المسقي )روزي دهنده)، المطعم (يندهآ( الجائي هايي مانندتوان اسم ينم
 )نندهامتحان ك( ، المبتلي)تأييد كننده( )، المؤيدقضاوت كننده)، القاضي (نويسندهالكاتب (

  رد و ساخت:زير استنباط كاز آيات  مانند اينها و
 m  ¿  ¾  ½  ¼  »l ]:صف فرشتگان و بيايد پروردگارت و( ]٢٢فجر 
 مرا او كه است كسي آن( ]٧٩شعراء:[      m    À  ¿  ¾  ½l  ).آيند حاضر صف
 (خداوند ]٥٤نعام:[ا   m[   _  ^  ]  \  l  نوشاند). مي و خوراندمي
  است.)  مودهن واجبرا نوشته و  رحمت خودش بر ـ لطف روي ازـ  شما

 mk  j  i l كند ميو قضاوت  داوري عدل و حق به (خداوند ]٢٠افر:[غ.( 
 m   L   K  J  Il    ش،خود تأييد با را تو كه است كسي همان (او ]٦٢نفال:[ا 

 سود با را شما (ما ]٣٥نبياء:[ا        mÔ  Ó  Ò  Ñ  l   ).كرد پشتيباني و تقويت
  آزمائيم). مي كامالً ـ دنيا زندگي درـ  خوبيها و بديها و زيان و

عنوان ه گنجند و بهاي ديگري كه تحت اين قاعده ميعالوه بر موارد فوق، از اسم
، الصبور، العدل، العادل، الباعث، الباقي، القاضيتوان شوند مياسم بر خداوند اطالق نمي

   .را نام بردالقيام  الفاتح و
ز خداوند با يك فعل مقيد، اين نيست كه از آن ي خبر دادن االزمه«گويد:  ابن قيم مي

                                           
 تميمه.مجموعه فتاواي ابن  -1
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رين دچار اين نگونه كه برخي از متأخآ فعل، براي خداوند، اسمي مطلق ساخته شود؛
 اند؛ آوردهرا جزو نامهاي خداوند به حساب » الماكر«و » الفاتن« ،»المضل«اند و  اشتباه شده

بلكه اينها افعال  د؛نموق خداوند اطال ه عنوان اسم برتوان ب نمي را زيرا اين نامها
  1»د.نشو و به عنوان نام مطلق خداوند محسوب نمي مخصوص خداوند هستند

هاي مشتق اسماست كه  اين روش و قاعده مخالفت ورزيده و معتقد عربي باالالبته ابن 
 مدعيهمچنين  يوبحساب آيند. نام خداوند  ندنتوا از افعال خداوند مي و گرفته شده

اما دليلي  اند؛ نام قرار داده را از افعال خداوند نامهاي مشتق ه و علماحاباست كه ص شده
  .است بر صحت ادعاي خويش نياورده

  نام نهاد مشعر به ذمناپسند و يا جايز نيست خداوند را با نامهاي : مطلب چهارم
  اطالق نماييم.نامهاي مذمومي مانند عاجز، خائن و فقير كه بر خداوند جايز نيست 

)، مخادع (نيرنگ باز از قبيلهستند  مشعر به ذمي كه او را با صفات جايز نيست نينهمچ
 توصيف نمود. منتقم (كينه توز) ) وسخط (خشمناك)، ن (افسونگر)، فاتازحيله ب(ماكر 

 در آنها وجود دارد از قبيلكمال و نقص بر خداوند كه قابليت  نامهاييهمچنين اطالق 
)، سخنگو)، متكلم (طرفدار)، مريد (آمدني(، آتي )كننده مفراه( )، ماهدكشاورز( زارع

و مانند اينها جايز  )محكم كننده)، مبرم (بسيار انجام دهنده)، فعال (انجام دهنده( فاعل 
  .نيست

موهم كه  اسم يا صفتياطالق دارند كه  نظر ديني اتفاق دانشمندان«گويد:  ابن حجر مي
بر زارع، ماهد و فالق اطالق اسمهايي از قبيل نقص باشد، بر خداوند جايز نيست. لذا 

   2.»نحن الزارعون و فنعم املاهدون: است كهدر قرآن آمده  خداوند جايز نيست هر چند
ما در مبحث اصل دوم از اصول مذهب اهل سنت و جماعت، بيشتر از اين به شرح و 

  .اين موضوع خواهيم پرداخت بسط 

                                           
 ).1/162بدائع الفوايد ( -1
 ).4/143). و نگا: سبل السالم (11/223فتح الباري ( -2
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  كرد ترنام كماز نود و نه خداوند را  يهاتعداد نامجايز نيست كه : مطلب پنجم
نود و كه خداوند داراي است عالم داشته ا صاكرم  علت آن هم اين است كه پيامبر

خداوند به ما همچنين  شود. ، وارد بهشت ميرا حفظ نمايدآنها  كسنام است و هر  نه
 پس اگر .خوانيما ما بايد او را با آن نامها فر كه او داراي نامهايي است و است خبر داده

- وجود نداشته و شناخت آنها غير ممكن باشد، چگونه ما مياين نامها در قرآن و سنت 

  ؟يمخوانيم و يا آنها را حفظ نمايبها نام با آنتوانيم خداوند را 
هاي خداوند كمتر از نود و نه اسم است، اگر كسي مدعي شود كه تعداد اسمهمچنين 

  .باشدثابت خدا و پيامبر مي تكذيب اخبار صحيح و اشنتيجه
  هاي خداوند متعال را كمتر از نود و نه اسم ذكر و علت اينكه افرادي تعداد اسم

  .باشدميبررسي نصوص قرآن و سنت  ضعف آگاهي و ضعفاند، كرده

 هايجزو اسم ،يم خداوند را بدان فرا خوانيمهر اسمي كه نتوان: مطلب ششم
  شودشمرده نميمتعال  خداوند

براي خودش نهاده است، بخوانيم و صدا بزنيم؛ ي كه يهانامتوانيم خداوند را با ا ميم
اسمي اگر پس  .او را با نامهايش بخوانيم تا است به ما دستور داده متعال زيرا خداوند

، جايز يم و صدا بزنيمخوانخداوند متعال را با آن اسم ب يمنتوانوجود داشته باشد كه 
  .بشماريم متعال خداوند جزو اسمهايآن اسم را نيست كه 

 :حساب آوريمخداوند به  هاياسمرا جزو  زيرهاي اسمبنابراين جايز نيست كه 
الزارع, الرضا, السخط, الشئ, القايض, الدارئ, الدهر, األبد, األمد, الربهان, الداعي, 

ر, الكامن, الفاعل, املستمع, املميل, املتكلم, املاهد, الثابت, اجلاعل, الرسيع, العني, الغيو
  النفس. و اتب, الكاشف, املربم, املتم نورهالفعال, القاتل, الكائن, الك

  و.... ، يا أمد، يا برهان، يا داعي، يا دارئدهر توان گفت: يا زيرا نمي
خداوند تنها با  و صدا زدن خواندنكه  كندگمان گفتني است كه نبايد طالب علم 

همانگونه  را فرا خواند. بلكه ، اوصفات و افعالش ان باتو گيرد و نمي نامهايش صورت مي
 شود. لذاصدا زده مينيز  شلفعابا صفات و اشود،  مهايش فرا خوانده ميخداوند با نا كه
اي )، يا رافع السماء (اي سي كه زمين را گسترانيدهاي كرض (توان گفت: يا داهي األ مي
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  نازل اي ل الغيث ()، يا منزاي استوار گردانيده ي كه آسمان راكس
اي كسي كه (، يا مهلك الظالمين )اي نجاتبخش مؤمنان)، يا منجي المؤمنين (ي بارانكننده

و يا معلي شأن المجاهدين  )اي پناه مظلومان( ين)، يا مجير المظلومكني نابود مي ظالمان را
  و.... )اي منزلت مجاهدان را گرامي داشتهاي كسي كه (

وضع  كه ما را اي خداوند با صفات و افعال واالي وي، قاعده البته جواز فرا خواندن
ن خداوند را فرا ما اين بود كه: هر آنچه را نتوان بدا يچون قاعده نمايد؛ ، لغو نمينموديم

نيست كه نتوان خداوند را با صفات و اين بدان معنا  وي نيست. و خواند، جزو اسماي
   افعالش فرا خواند.

 هر آنچه را«گويد:  راه حق را نپيموده، آنجا كه مي» زجاج«كه  ودشميجا معلوم اين از
جزو  غير مشتق، چه مشتق باشد  بخوانيم چهكه خداوند را بدان  استشرع اجازه داده كه 
جايز است كه به خداوند نسبت دهيم، قابل  د. و هر آنچه راآي ميشمار هاي خداوند باسم

و اسم نيز بر آن اطالق  رودشمار ميخداوند بجزو صفات  تأويل باشد يا نباشد
    1»د.گرد مي

ولي هر اسمي  قرار نداده است؛نامهايش منحصر به را  چرا كه خداوند، فرا خواندنش
و فرق ميان اين دو  رودبشمار نميوي  خواند، جزو اسمهاي كه نتوان خداوند را بدان فرا

  بسيار واضح است.
غير نامهايش  خداوند را با و در آنهااند  كرده دعاهايي اختراعالعربي كساني را كه ابن 
آنها را جزو افعال خود به  وندكنند كه خدا ي ياد ميهاياو را با چيز خوانند و فرا مي

گمراهي را  اين امرو  2».، به شدت مورد تاخت و تاز قرار داده استحساب نياورده است
   فرمايد: داده و مي ه آن هشداردر نامهاي خداوند به شمار آورده، كاري كه خداوند راجع ب

 mm   l  k  j  i l      ١٨٠عراف:[ا[    
نامهايي را جزو  العربي داراي تناقضي آشكار است؛ چرا كه خودشالبته سخن ابن 

  .نداسنت نيامدهوكه در قرآن  است خداوند به شمار آورده هاياسم

                                           
 ) از او نقل نموده است.11/223در فتح الباري ( -1
 ).2/805احكام القرآن ( -2
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  آيدبحساب نمينامهايش جزو صفات افعال خداوند : مطلب هفتم
رفيع  اب، سريع الحساب، شديد المحال وكلماتي مانند شديد العقاب، سريع العق

ات جزو صف و رفيع سريع زيرا شديد، شود؛جزو اسمهاي خداوند شمرده نمي الدرجات
اب، و و سريع العق إنّ اهللا شديد العقاب« تفاوتي ميان و در معنا هيچ هستندافعال خداوند 

 شديد و محاله إنّ عقاب اهللا شديد و عقابه سريع« ميان و» شديد المحال و سريع الحساب
  1.وجود نداردسريع، و درجاته رفيع  هو حساب

  جزو  ،هايي كه داراي يك معنا و الفاظ متفاوتي هستنداسم: مطلب هشتم
  روندهاي خداوند بشمار مياسم

 راي يكدااند و  كه در قرآن و سنت آمده را جايز نيست كه ما نامهاي مبارك خداوند
تكرارند، از  اينها از باب ادعاي اينكه آنها با هم متفاوت است باظ الفا ولي هستند معنا
اند. و  رحيم دو اسم جداگانه و رحمن بعنوان نمونه يم.ي اسماء خداوند خارج نماي هداير

 گونهدر قرآن و سنت اين كه چرا يك اسم مستقل است؛ مقتدر و قدير قادر، از هر يك
  اند. آمده

تكرار  هر جهت،از  هاكه اين نام يمينمااشاره شايسته است كه اينجا به اين نكته 
به تنهايي معناي  ششود، خود صورت تكرار ديده ميظاهر به زيرا اسمي كه به  اند؛نشده
  .مشتركندباشد، هر چند كه در اصل معنا با هم  كه ديگري فاقد آن مي دارداي  ويژه

را كه از  هايياسممانعي وجود ندارد كه ما هر يك از «گويد:  ابن حجر عسقالني مي
چرا كه اين اسمها در مجموع، اي بحساب آوريم؛ شوند، اسم جداگانهميمشتق يك صفت 

فاقد  ياست كه ديگر ر يك از آنها داراي ويژگي خاصيهتفاوتهايي با يكديگر دارند و 
  2»باشد. آن مي

د چيزي به نام خداون هايدر اسم«: يدگومي معد عباس بن ابو ازبه نقل  ابن حجر
  اين از بعضي دارد، هر چند كه  ، يك ويژگيهر اسمي زيرا مترادف وجود ندارد؛

   3.»يكي هستندمعنا اصل در  ها با يكديگراسم
                                           

 ).160ايثار الحق ص ( -1
 ).11/219فتح الباري ( -2
 ).11/223فتح الباري: ( -3
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ديگر ند، گروهي اهرا يك اسم دانست داراي يك معناكساني كه نامهاي متعدد  برابردر 
اند و در جايي ديگر بدون شده است و در جايي مضاف شدهآنها تكرار كه لفظ را نامهايي 

عنوان نمونه ه اند. باي بحساب آوردهجداگانه هاياسماند، اينكه مضاف شوند، ذكر شده
رب املرشقني, رب املغربني, رب املالئكه و الروح, رب الناس, ربنا و  ,ربّ هر يك از آنها 

- بحساب مييك اسم نها اي ،در حقيقتاما  .انداي دانستههاي جداگانهرا اسم رب كل شئ

   .است» رب«و آن هم  آيند
را  النور بديع،با را  بديع السموات، واسعبا  را ةواسع املغفر زهر يك ا همچنين آنها

را  الناصرو  نعم القادربا را  القادر، نعم الوكيلبا را  الوكيل، و االرض السموات نوربا 
  .انداند، حال آنكه يك اسماي دانستهههاي جداگاناسم، نعم الناصربا 

   ياز دايرهاند  كه در قرآن و سنت آمده يمضافهاي اسم حذف: ممطلب نه
  خداوند جايز نيست هاياسم

بديع السموات و ، مالك الملك ،ةعامل الغيب و الشهاد افراديكه صحيح نيست 
 السموات واألرض فاطرو  عالم الغيوب، غافر الذنب، رضنور السموات و األ ،رضاأل

بجز مضاف بودن اين اسمها هيچ زيرا آنها  نمايند؛ خداوند خارج  هاياسم يرا از دايره
دارد كه اصالً چه اشكالي  تواند دليل باشد.ندارند. و مضاف بودن هم نمي دليل ديگري

 هاييكي از بزرگترين اسم كه ؟ كافي است ما بدانيمخداوند مضاف باشند هاياسم
علي رغم آنكه  است.» ّرب«ن هم و آآمده  فقط به صورت مضاف كريم در قرآنخداوند 

 است. اسم وارد شدههمين  ادر قرآن آمده ب هايي كه و توسل هااستغاثه ،هابسياري از دعا
  . شودآغاز مي »ّرب«انسان با  دعاهاي همچنين بيشتر
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  صحت تعبيد نام انسان با نامهاي خداوند: ممطلب ده
عبارت  به نام خداوند به بندگي درآورد. اخود را جز بنام كه انسان صحيح نيست 

بشمار خداوند  هايجزو اسم بندگي نمايد، اسميانسان براي  كه اگر درست نباشدديگر، 
  .نمي رود

  نام نهاد: عبد الزارع، عبد  زيرجايز نيست كه انسان را به نامهاي  عنوان نمونه،ه ب
، عبد السخط، عبد القاضي، عبد المبغض، عبد د رابع ثالثهفرين، عبد المرسل، عبعدو الكا

 كه اين نامها وچرا  هداعبد الغيور، عبد المنزل و عبد المالمتكلم، عبد القائم، عبد البالغ، 
  تند.مشابه آنها جزو اسماء خداوند نيس

  خداوند نيستند هايجامد جزو اسم هاياسم: ممطلب يازده
، جزو خداوند را ندارند هايشايستگي الحاق به اسم آنهاي معناجامدي كه  هاياسم

  اند. خداوند اعالم و اوصاف هايزيرا اسم د؛نآي خداوند به حساب نمي هاياسم
زيرا دهر و  شوند؛دهر، األبد، األمد، الشئ و العين نام خداوند شمرده نميال ،اينبنابر

ن منكران حيات مجدد و قيامت از زبا متعال خداوند د و أمد نامهايي براي زمان هستند.اب
  فرمايد: مي

  mf  e      d  c  b  a   ̀   _      ^   ]  \  [ l     ]٢٤:هجاثي[   

 در بريم مي بسر آن در كه دنيا زندگي همين جز حياتي :گويند مي رستاخيز منكران( 
 و طبيعت جز و گيرند مي را ايشان جاي گروهي و ميرند مي ما از گروهي. نيست كار
  .)سازد نمي هالك را ما ،زگاررو

 ه روايت شدهدر صحيح بخاري از ابوهريرچه بسا برخي اعتراض كنند و بگويند: 
رِ «  فرمود: ص اكرمكه پيامبر  است هْ يْبَةَ الدَّ ولُوا خَ قُ إِنَّ اهللاَ ,الَ تَ رُ  فَ هْ وَ الدَّ   1».هُ

  است.) خداوند زيرا روزگار، همان ؛يك از شما نگويد: اي بالي روزگار(هيچ 
الَ «فرمود:  ص رسول اهللاكه  استروايت  مسلم از ابوهريره همچنين در صحيح 

                                           
1- ) ٤٧٦٣(شامره  ) ٢/٥٦٧(املصابيح  ةمشكا ). و نگا:٦١٨٢صحيح بخار.( 
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رَ  هْ مْ الدَّ كُ دُ بُّ أَحَ إِنَّ اهللاَ ,يَسُ رُ  فَ هْ وَ الدَّ   1.»هُ
  خداونداست.) ، همانزيرا روزگار هد؛دشما به روزگار دشنام ن(هيچ يك از 

  :عز و جل فرمود خداوندگويد: ميسي در حديث قد ص اكرم پيامبرهمچنين 
مَ «  نُ آدَ ذِينِي ابْ ؤْ رَ  ,يُ هْ بُّ الدَّ سُ رُ  ,يَ هْ ا الدَّ أَنَ رُ  ,وَ َمْ ي األْ ارَ  ,بِيَدِ النَّهَ يْلَ وَ لِّبُ اللَّ   2.»أُقَ

وزگـار  حـال آنكـه مـن ر    دهـد؛  به روزگار دشنام مي او ؛كند فرزند آدم مرا ناراحت مي( 
  ).آورم ه گردش در ميو روز را من ب شب هستم. كارها در دست من است؛

او را دچار كه  گويدراه ميبيو  را بد كسي ،انسان در حقيقتگوييم: در جواب آنها مي
تصورش اين است كه اين بالها را روزگار به سرش آورده  ونموده است بال و مصيبت 

زيرا تنها او است كه نموده؛ ايجاد خداوند اينها را  يهمه كه اين است اما حقيقتاست. 
او است كه بعضيها را بلند و بزرگ و بعضيها را پست  نمايد، و هستي را اداره ميمور آنها ا

 گرداند ميمحروم يا   دهد مي  روزي بخواهد ي كهبه هر كس ت كه گرداند، او اس و خوار مي
روز را  كه شب و تنها او است نمايد، دمان و بعضيها را زنده ميرا شا و او است كه بعضيها

، دشنام دهد كسي كه اين كارها را نجام مي به انساني اگر آورد. پس به وجود ميدرپي  پي
زيرا  ؛ نهدروزگار نام  را زمان ياكه آن ، هر چنداست حقيقت خداوند را دشنام داده دهد، در

زمان وروزگار دچار  اين افعال بهدادن در نسبت  او و  خداوند استحقيقي  يانجام دهنده
  اشتباه شده است.

خداوند  هايشوند، جزو اسم آغاز مي» ذو«هايي كه با نام: مطلب دوازدهم
  نيستند

صفتي  سوي به» ذو«آن و ند اشدهآغاز » ذو«اند و با  ه در قرآن و سنت آمدهنامهايي ك
مضاف شده و يا موجودي از موجودات خداوند  وي يا فعلي از افعال خداوند از صفات

بنا به قول آيد ولي ي مدح خداوند بحساب مييكي از بهترين روشها است هر چند
 ذو«و » ةالرمح ذو«و » ةذو القو« زيرا آيند. نمي خداوند به شمار نود و نه نامجزو  ترجحار

ذو  ياژهو و است صاحب كبرياءو  قدرت وصاحب رحمتصاحب به معناي » ااكربياء

                                           
 ).٤٧٦٤(شامره  )٢/٥٦٧(مشكاة املصابيح  نگا: ). و٦٠٠٤(صحيح مسلم  -1
2- ) ٦٠٠٠) و صحيح مسلم (٤٥٤٩صحيح بخار.(   



 اسما و صفات الهي      70

   اند: سه قسم بر و اين اسمها .در لغت به معناي صاحب است
  دو نوع است:  كه آنهمشود  آنچه كه به يكي از صفات باري تعالي اضافه مي :ولاقسم 

 اينكه اين صفات داراي نامهايي باشند كه بر آنها داللت نمايد و نصوص نوع اول:
, ذوالقوة, ذواجلربوت, ةالرمح ذو: از ها عبارتندآن ديني نيز بدان تصريح نموده باشد. و

  ظمة.ذوامللكوت, ذوالكربياء, ذوالع
الرمحن, الرحيم, القوي, اجلبار, : عبارتند از ،نمايد داللت مي صفات نامهايي كه بر اين
  .امللك, الكبري, العظيم

داللت  كه بر آن صفاتي است كه داراي نامهايي در قرآن و سنت نباشد نوع دوم:
هر يك از  هب» ذو«زيرا فضل, ذواجلالل و اإلكرام, ذوالطول, ذوال: و آنها عبارتند ازنمايد. 

 اما اسمي در قرآن و سنت براي هيچ يك از آنها نيامده اين صفات اضافه شده است.
  .است

اسم واحدي است،  كه آنچه كه به يكي از افعال خداوند اضافه شده باشد :مدوقسم 
  .عليمذو عقاب همانند: 

شده باشد، آن هم اسم آنچه كه به يكي از موجودات خداوند اضافه  :قسم سوم
  العرش. مانند: ذودي است، واح
  

  است تفضيل آمده اسمي  آنچه كه بر صيغه: ممطلب سيزده
هاي خداوند جزو اسمده باشند، مضاف نشو آمده تفضيل ي  كه بر صيغه هايياسم

  م.األكر ی واألعلمانند: شوند  محسوب مي
 يكي از هر چند كهمضاف شده باشند، و آمده تفضيل  اسمي  صيغه اما آنچه كه به

هستند، اما بنا بر قول  وصدا زدن وي خدا و خواندن يثناحمد و  هايشيوهمهمترين 
أرحم الرامحني, أحكم احلاكمني, همانند:  روند،بشمار نميخداوند  هايجح جزو اسمار

احلاسبني, أحسن اخلالقني, خري الفاصلني, خري الرازقني, خري النارصين, خري الوارثني,  أرسع
   خري املاكرين. و ني, خري احلافظني, خري الغافرين الرامحخري املنزلني, خري

 كمال خداوندبر  اند، دليلي اسم تفضيل آمدهصيغه بهنامهايي كه قابل ياد آوري است 
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خداوند به  د،نكه مخلوقات بدان متصف باش هر كمال بدون نقصي ؛ چرا كههستند متعال
  است. تر از آن برخورداركاملصورت 

توانيم از صفات ثابت خداوند متعال ما مي تر بودن)(كامل لت بر اين معناداللذا براي 
در قرآن و  هر چند كه بسازيم، كربأ و علم, أقربأ, یقوأعظم, أ هاي تفضيل ماننداسم

  سنت هم نيامده باشد. 

  خداوند در پرتو قواعد سابق هايتعيين اسم: مدهچهار مطلب
 را كه علمانامهايي تعدادي از  كه بر اساس آنهارا ذكر كرديم  يقواعد ،در مبحث سابق

 . همچنينگيرند امهاي او قرار نميي ن ، در دايرهاندآوردهجزو نامهاي خداوند به شمار 
جزو نامهاي خداوند ي نامهاي خداوند خارج كرده بودند،  از نامهايي را كه از دايره بعضي

  .گيرندقرار مي
با رعايت قواعد گذشته اند،  و سنت آمده قرآنبه نامهايي كه در  ،ما در اين مبحث

ذكر داليل كافي  ،و سنت قرآناز هاي خداوند متعال اندازيم و براي اثبات ناممينگاهي 
هدف ما اثبات چرا كه ي داليل اين باب را متذكر شويم؛ نماييم بدون اينكه همهمي
  .ي نصوص و داليلآوردن همهنه متعال است خداوند  ينامها

اند، بر دو وارد شدهدر نصوص كه  هايياسماز هر چيز به اين نكته اشاره كنيم كه قبل 
  :اندنوع

  .است آمدهكريم كه در قرآن  هايياسم :اول
  اند. در سنت ذكر شدهكه  هايياسم :مدو
  :انددو نوع بر اند آمده كريم در قرآنهايي كه اسم

  .اندنشده عني مضافي ؛اند آمدهكه به صورت مفرد  هايياسم نوع اول:
  اند. كه به صورت مضاف آمدههايي اسم نوع دوم:

  اند هايي كه به صورت مفرد آمدهاسمنوع اول: 
اهللا, الرمحن, الرحيم, امللك, : متعال كه عبارتند از خداوند اسمپانزده  )15 ــ 1(

 احلكيم و , املصورئخلالق, البارالقدوس, السالم, املؤمن, املهيمن, العزيز, اجلبار, املتكرب, ا
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   ي قرآن كريم آمده است:در اين آيه
m {  z  y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m    ~  }  |

 �  ¡   £    ¢      ª  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤        «
°  ¯  ®¬  ²  ±      ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³

   È  Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½l ]٢٤-٢٢:حشر[  
 و نهان جهان از آگاه هيچ معبود حقي وجود ندارد؛ او جز كه است كسي وندخدا( 

 رحمت داراي و ـ همگان حق در ،جهان اين درـ  عام رحمت داراي او. است آشكار
معبود حقي  او جز كه است كسي وندخدا است.  ـ مؤمنان به نسبت ،جهان آن درـ  خاص

 و محافظ ،بخشنده امنيت و دهنده امان ،نقص و بعي بي ،منزه ،فرمانروا او. وجود ندارد
 و دور خداوند. است فرازمند و واالمقام و شكوهمند و بزرگوار ،چيره و قدرتمند ،مراقب

 آفريدگار و هستي طراح كه است خداوندي او .كنند مي او انباز كه است يچيزهاي از ترفرا
 در كه يچيزهاي. است يباز و نيك نامهاي داراي. است جهان صورتگر و نيستي از آن

  ).است پيروز و با حكمت او و گويند مي او تقديس و تسبيح ،هستند زمين و آسمانها
 و آلخر, الظاهراألول, ا: خداوند متعال كه عبارتند ازديگر  اسمچهار  )19 ــ 16(

   اند:ي قرآن كريم وارد شدهيهدر اين آ الباطن

 m     Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æl  ]:٣حديد[  
  .) است چيز همه از آگاه او و است ناپيدا و پيدا و پسين و پيشين او( 
هم در اين آيه آمده   العظيم و احلي, القيوم, العيل: اسم كه عبارتند ازچهار  )23ــ  20(

  است:
 m  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s

³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´
    Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿l     

  ]٢٥٥ه:بقر[
   آمده است: الصمدو  األحد اسمدو نيز  آيات زيردر  )25 ــ 24( 
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® ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9$# ∩⊄∪ 〈 ]:2-1خالص[  
، العليم، الحليم، العفو: متعال كه عبارتند ازند ديگر خداو اسمسيزده  )38 ــ 26(

در اين  الرئوف و ، الكبير، الطيف، الخبير، الغني، الحميدالغفور، السميع، البصير، الحقّ
   اند:آيات كالم اهللا وارد شده

 m  w  v  u  t  s     r  q   p  on  m  l
  g  f    e   d   c  ba  `  _  ~  }  |  {  z      y  x
   v  u  t  s   r  q     p  o      n   m    l  k  j  i  h
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w
  ¸¶       µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬        «   ª  ©   ¨
   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º     ¹

   Ë  Ê   F  E  D  C        B   A   O  N       M  L  K  J  I  H  G
  ]  \  [  Z  Y       X  WV   U  T  S   R  Q  Pl     ]:٦٥-٥٩حج[  

  : است آيات ذكر شدهاين در  نيز الغفار و الواحد، القهار اسم سه ) 41 ــ 39( 
 m  «  ª  ©  ¨§  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z

 ¬     µ   ´  ³²  ±  °  ¯   ®  ¸  ¶      »     º  ¹
Ê        É   È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½¼l       

  ]٥-٤زمر:[
  : است شده وارد در اين آيه »متعايل«اسم و  )42( 

 m    _    ~  }      |  {l    ]:٩رعد[  
   :است در اين آيه ذكر شده »ابتو«اسم و ) 43( 

 m³  ²  ±  °¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §l 
  ]١٦٠:هبقر[

  :است ذيل آمده يدر آيه »ابوه«اسم و  )44(
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mÌ  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½l   
   ]٨ل عمران:[آ

  :است در اين آيه آمده »ويل«اسم و  )45(

 m    »  º   ¹l ]:٢٨شورى[   
   :است در اين آيه ذكر شده »رّالب«اسم و  )46(

 m     Ã    Â  Á   À  ¿¾   ½  ¼  »  º  Äl ]:٢٨طور[  
  : است نيز در اين آيه آمده »ودود«اسم و  )47( 

 m      ¡         �     ~l ]:١٤بروج[   
  :است شده ذكردر اين آيه  »قخالّ«اسم و  )48(

 m    «  ª   ©  ¨  §l ]:٨٦حجر[   
  : وارد شده استدر اين آيه  متعال خداوند متينو  اقرزدو اسم و  )50 ــ 49(

 mw  v  u  t        z  y  xl ]:٥٨ذاريات[  
  : آمده استدر اين آيه  »احفتّ«اسم و  )51( 

 m      d  c  b  a  ̀   _  ~  }  |  {   zl ٢٦بأ:[س[  
  شده است:  ذكردر اين آيه  »قدير«اسم و  )52( 

 m      g    f  e  dc  bl ]٧:هممتحن[   
  : آمده است  نيز در اين آيه» واسع«اسم و  )53(

 m «  ª      ³  ²  ±  °¯  ®  ¬l ]٢٦٨:هبقر[  
  :است در اين آيه آمده »كريم«اسم و  )54( 

 m       \   [  Z  Y  X  Wl ا]:٦نفطار[  
  اند:  شده ذكردر اين آيه  مجيبو  قريبو دو اسم  )56 – 55(

 m      Û  Ú  Ù    Øl ٦١ود:[ھ[  
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  اند: در اين آيه آمده مقتدرو  مليكدو اسم و  )58 – 57( 

 m  e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \     [  Zl ]:٥٥-٥٤قمر[   
  : است شده ذكرهم در اين آيه  »مكَح«اسم و  )59(

ma `      i  h  g  f    e  d  c  bl ١١٤نعام:[ا[  
  يدو مستدرك حاكم از هاني بن يز ،ابن حباننسائي، صحيح  در سنن ابو داوود،

وَ ال اهللاَ إِنَّ « فرمود: ص رسول اهللاكه  استروايت  مُ ـْ هُ كَ إِلَيْهِ ال ,حَ مُ ـْوَ كْ    1.»حُ
  گردد.) برميه او است، و هر حكمي ب داور(خداوند 

  ]٧٣ود:[ھ m    ^  ]    \l : است در اين آيه آمده »مجيد«اسم  و )60(
  :وارد شده استهم در اين آيه  »شاكر«اسم و  )61(

 m    n   m  l  k  j  i  hl ]١٥٨:هبقر[   
  :است ذكر شده  نيز در اين آيه» شكور«و اسم  )62(

 m  `   _  ^     ]  \[  Z  Y     X  W  V  Ul ]:٢٣شورى[  

  : است هم در اين آيه آمده »إله«و اسم  )63( 
 m  x  w  vz  y      |  {       ¢  ¡     �  ~}l ]:٨٤زخرف[  

  :است شده ذكرنيز در اين آيه  »قويّ «اسم و  )64( 

 m  Ë  Ê     Î  Í  Ìl ٥٢نفال:[أ[   
  :است شده واردهم در اين آيه  »أعلي«اسم و  )65(

 m  r  q  p  ol ]:١أعلى[  
  :است آمده  نيز در اين آيه» قادر«اسم و  )66(

 m¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  wl ٦٥نعام:[ا[  

                                           
 ).1841) شماره (2/135صحيح الجامع ( -1
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  ]٣علق:[ m  x   w  vl اين آيه ذكر شده است: در  »كرمأ«و اسم  )67( 
  :است شده وارددر اين آيه  »كفيل«اسم  و )68(
  mk  j  i  h  g  l]:٩١نحل[  
  ]٤٥نساء:[ m  J  I  Hl : است در اين آيه ذكر شده »نصير«اسم و  )69(

  ]٤٧ريم:[م m     ²  ±   °  ¯l آمده:   اين آيه در »حفيّ «اسم و  )70(
  :است آمدهاين سخن خداوند متعال هم در  »حفيظ«اسم و  )71(
  m »      ¿  ¾        ½  ¼l ٢١بأ:[س[  
  :است آمدهريم كدر يك جاي قرآن فقط  »قيتم«اسم و  )72(

 m    Ï   Î         Í  Ì  Ë  Êl ]:٨٥نساء[   
  :است آيه آمدهاين  در  »رقيب«اسم و  )73(

 m     c  b      a  `  _  ~l ٥٢:[احزاب[   

  :است در اين آيه ذكر شده »هادي«اسم و  )74(

 m ¼     ¿   ¾  ½l ]:٣١فرقان[   
  :است آمده متعال خداوند اين سخنهم در  »حسيب«اسم و  )75(

 m     à  ß  Þl ]:٦نساء[   
  :كريم وارد شده است قرآني اين آيهنيز در  »صادق«اسم و  )76(

m    �  ~  }  |l ]:٦٤حجر[  
  :است آمده زيري  در آيه »وراث«اسم و  )77(

 m    ¾  ½  ¼l ]:٥٨قصص[  

مانند صادقون و ي جمع  كه هيچ مانعي براي ذكر اسم به صيغه قابل يادآوري است
(ما) در نصوص » نحن«ي و بسيار واضح است كه هدف از كلمه وجود ندارد. وارثون

فوق، صرفا خداوند متعال است نه كسي ديگر. چرا كه اسلوب اعراب در سخن گفتن 
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(ما) را براي خودش » نحن«ي م باشد، كلمهفرد بزرگ اگر چه يك نفر ه اينگونه است كه
بر اساس  ومبتدا و جمع است » نحن«دانيد در اينجا نمايد. و همانگونه كه مياستعمال مي

در  .بيايدي جمع  با صيغهقواعد زبان عربي، خبر بايد با مبتدا مطابقت داشته باشد و 
  اند.ي جمع آمدهنتيجه، صادقون و وارثون نيز با صيغه

   :است شده ذكردر اين آيه  »مستعان«اسم و  )78(
 m  a  `  _    ~  }l ١٨وسف:[ي[  

  اند: آمدهكريم كه به صورت مضاف در قرآن  هايياسمنوع دوم: 
غير مضاف  ي مفرد يعني غه، در قرآن كريم با صينموديم ذكر تا كنونكه هايي اسم
وجود دارند كه خداوند  هاياسمدر قرآن كريم تعدادي از  ولي بايد دانست كه اند. آمده

چرا اينگونه نباشد در  د.رونبشمار مياسماي حسني اند و جزو  صورت مضاف ذكر شدهب
شده به صورت مضاف ذكر است كه در قرآن كريم صرفا » رب«حالي كه يكي از آنها اسم 

  .است
  : آمده استفاتحه  يدر سورهها از اين اسم» مالك«و » ّرب«دو اسم  )80–79(

 mß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪ Ïe$!$# l 
   ]٤-٢:هفاتح[

  ]٢٦ل عمران:[آ m  z  y      x  wl : همچنين در جايي ديگر آمده است
  : است ذكر شدهدر اين آيه » نور«اسم و  )81(

 m|   {  z  y  l ]:٣٥نور[  
  شده است: وارددر اين آيه  »غافر«اسم و  )82( 
  m  `  _  ^   ]l ٣افر:[غ[  
  :است در اين آيه آمده »حميي«اسم و  )83(

  mR  Q  P  O  N  l  ٣٩صلت:[ف[  
  است: »عالم« هااين اسماز و يكي ديگر  )84(

 m      Ó  Ò  Ñ    Ð  ÏÎ    Í  Ì   Ë  Ê  Él ٣٨اطر: [ف[  
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  است:  هاماين اساز يكي ديگر هم  »معالّ«و  )85(
 m    R  Q  P     O  NM   L  K  Jl ]١٠٩:همائد[  
ي بقره و أنعام سورهاست كه در دو  »بديع« متعال خداوندهاي اسماز يكي ديگر  )86(

  : آمده و بسوي آسمانها و زمين مضاف شده است
m  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ̈ §  ¦l ]١١٧:هبقر[  
 m       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Êl ١٠١نعام:[ا[  
  : باشدمي »فاطر«هاي خداوند كه مضاف شده است، يكي ديگر از اسم )87(

 m  v  u  t  s  r  q  p  ol ١اطر:[ف[   
   :است آمده كريم كه در قرآن »جامع«اسم  و )88(

 mÕ  Ô    Ó      Ò  Ñ   Ð   Ï  Î  l ٩ل عمران:[آ[  

  اند كه در سنت آمدههايي اسمدوم:  نوع
  نيز جزو » منّان«و  »حنّان« ديث داللت بر آن دارند كه دو اسماحا )90–89(
من كه:  استروايت  از انس  بن حنبل در مسند احمد ل هستند؛اهاي خداوند متعاسم
مشغول نماز خواندن بود. پس  در آن اثنا، مردي نشسته بودم. ص محفل رسول اهللا در

دعا كرد و گفت:  بعد از آن، خواند.تشهد را و نشست  نمود،ركوع و سجده  هنگامي كه
أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الا« مَّ إِينِّ أَسْ هُ دَ ـْللَّ مْ نَّانُ ـْ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ ال ,حَ ضِ  ,حَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ دِ ا  ,بَ ذَ
امِ ـْال رَ كْ ِ اإلْ لِ وَ الَ يُّومُ  ,جَ ا قَ يُّ يَ ا حَ أَلُكَ  ,يَ  ....»إِينِّ أَسْ

 هيچ معبود ؛چرا كه حمد فقط از آنِ توست ؛خواهمفقط از تو مى(پروردگارا! من  
اى  ها و زمين!ى آسماناى بوجود آورنده ؛وجود ندارد كه بسيار مهرباني، جز تو حقي

  )....من از تو مسألت مي نمايم كهپايدار!  ! ايصاحب عظمت و بزرگى! اى زنده
ي«فرمود: با شنيدن اين جمالت  صرسول اهللا  الَّذِ هِ  وَ ا اهللاَ ,نَفْيسِ بِيَدِ عَ دْ دَ قَ هِ  لَ مِ بِاسْ
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ظِيمِ  عَ ابَ  ,الْ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ طَى ,الَّذِ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ    1.»وَ
يمش فرا خواند؛ آن عظاو خداوند را با نام  در دست اوست، مكه جان ذاتيسوگند به (
با آن نام، از او و هر گاه  نمايد،ميفرا خوانده شود، اجابت  با آن،كه هر گاه  نامي

  نمايد.)درخواست گردد، عنايت مي
أنت «يش آن شخص در دعاكه  آمده استائي نسابو داوود و  و در روايت ترمذي،

   2گفت. »انالمنّ
  كه  است دهنموروايت   ش از انس بن مالكهمچنين امام احمد در مسند

  فرمود:  ص رسول اهللا
نَّمَ لَ « هَ ا يفِ جَ بْدً نَةٍ إِنَّ عَ نَّانُ  :يُنَادِي أَلْفَ سَ ا حَ نَّانُ  ,يَ ا مَ الَ  ,يَ ولُ اهللاُ :قَ يَقُ يلَ  فَ ِ ربْ لَّ جلِِ جَ زَّ وَ عَ

م الَ يْهِ السَّ لَ ا :عَ ذَ ي هَ بْدِ أْتِنِي بِعَ بْ فَ هَ يلُ  ,اذْ ِ ربْ لِقُ جِ يَنْطَ ونَ  ,فَ بْكُ كِبِّنيَ يَ لَ النَّارِ مُ دُ أَهْ يَجِ عُ  ,فَ جِ ْ فَريَ
يُ  هِ فَ بِّ هُ إِىلَ رَ ُ ربِ ولُ  ,خْ يَقُ تِنِي بِهِ  :فَ ا ,ائْ ذَ كَ ا وَ ذَ انِ كَ كَ هُ يفِ مَ إِنَّ يءُ بِهِ  ,فَ يَجِ لَّ  ,فَ جَ زَّ وَ هِ عَ بِّ ىلَ رَ هُ عَ يُوقِفُ  ,فَ
هُ  ولُ لَ يَقُ ي :فَ بْدِ ا عَ يلَكَ  ,يَ قِ مَ انَكَ وَ كَ تَ مَ دْ جَ يْفَ وَ ولُ  ?كَ يَقُ بِّ  :فَ يلٍ  ,أَيْ رَ قِ َّ مَ رشَ انٍ وَ كَ َّ مَ  ,رشَ

يَ  ولُ فَ ي :قُ بْدِ وا عَ دُّ ولُ  ,رُ يَقُ بِّ  :فَ ا رَ ا ,يَ ينِ فِيهَ دَّ رُ ا أَنْ تَ نْهَ تَنِي مِ جْ رَ و إِذْ أَخْ جُ نْتُ أَرْ ا كُ ولُ  ,مَ يَقُ  :فَ
ي بْدِ وا عَ عُ   .»دَ
 خداوند .يا منان گويد: يا حنان!و مي خواند فرا مياي در جهنم هزار سال خدا را (بنده

رود و  من بياور. جبرئيل ميام را نزد اين بندهبرو و يد: گو مي به جبرئيل  عز و جل
جبرئيل با ديدن  كنند.اند و گريه ميبه زمين افتاده هايشانبيند كه به چهره يان را ميجهنم

  كند.  تعريف مي شگردد و ماجرا را براي ميباز وندخدانزد  اين صحنه
جبرئيل  ن بياور. دوبارهاست نزد مدر فالن مكان كه را  او: برو و فرمايدخداوند مي

و  ! مكاني من : اي بندهفرمايديمخداوند آورد.  مينزد خداوند متعال را  اورود و  مي
   ؟خوابگاهت را چگونه ديدي

يد: فرما . خداوند ميبدترين خوابگاهو  مكانبدترين  پروردگارا!گويد:  ميآن بنده 
  . يدام را برگردان بنده

                                           
 ناشر» صحيح دانسته است.و شيخ شعيب ارناؤوط در تعليقاتش بر مسند آنرا «). 158/ 3مسند امام احمد ( -1
 ناشر» و آلباني آنرا صحيح دانسته است.). «171/ 4جامع االصول ( -2
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نتظار نداشتم كه بعد از اينكه مرا از جهنم بيرون آوردي، اي پروردگارم! اگويد:  ميبنده 
  1.»بگذاريدام را  بندهفرمايد: دوباره مرا به آن بازگرداني. آنگاه خداوند مي

 در صحيح مسلم از عايشه ؛است »وحسب«، متعال خداوندهاي يكي ديگر از اسم )91(
بُّوحٌ «فرمود:  ش مياهددر ركوع و سج ص رسول اهللا كه استروايت  رضي اهللا عنها سُ

بُّ الْ  وسٌ رَ دُّ وحِ ـقُ الرُّ ةِ وَ الَئِكَ   2».مَ
 ).(بسيار پاك و منزّه است پروردگار فرشتگان و جبرئيل

و  وح همان خداوند است: سباندديگران گفتهو  يابن فارس، زبيد«گويد:  نووي مي
وس وحسبمسبه معناي  و قدو حب نقص گونه از هر  ونديعني اينكه خدا باشد. مي سمقد

  3.»، پاك و مبرّا استنيست او يشايستهك و هر آنچه كه يو شر
در صحيح بخاري و مسلم  ؛است متعالهاي خداوند يكي ديگر از اسم» شايف«و  )92(

راي بيمار اينگونه دعا ب ص رسول اهللاكه  است روايت شده رضي اهللا عنها از عايشه
  د: نمو مي

بَّ النَّ ا« مَّ رَ هُ بِ الْبَاسَ  ,اسِ للَّ هِ فِ  ,أَذْ اىفِ  ,اشْ كَ  ,أَنْتَ الشَّ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ ادِرُ  ,الَ شِ غَ اءً الَ يُ فَ شِ
امً  قَ   4».سَ
و آنگونه شفايي به او عنايت  از بين ببربال و بيماري را  مردم!پروردگار  ايخدايا! «

اي تو وجود كن كه هيچ آفتي باقي نگذارد. تو شفا دهنده هستي و هيچ شفايي جز شف
  .»ندارد
است. در مسند احمد، سنن » ريالستّ«و  »يّ ياحل«از جمله نامهاي خداوند و  )94–93(

  فرمود: ص اهللاكه رسول  است روايت شده  ائي از يعلي بن اميهنس ابو داوود و
تِّريٌ  إِنَّ اهللاَ«  يِىٌّ سِ لَّ حَ جَ زَّ وَ ِبُّ ال ,عَ َ ـْحيُ رتْ السَّ يَاءَ وَ ا اغْ  ,حَ إِذَ ْ تَ فَ تَرتِ يَسْ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ    5».سَ

                                           
 و شيخ شعيب ارناؤوط در تعليقاتش بر مسند آنرا بسيار ضعيف دانسته است.). «3/230مسند احمد ( -1
 ).4/204صحيح مسلم با شرح نووي ( -2
 ).4/204شرح نووي بر صحيح مسلم ( -3
 ).3/131مع الصغير (صحيح الجا -4
 ).1752) شماره (2/108صحيح الجامع الصغير ( -5
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است و حيا و پرده پوشي را دوست پرده پوش بسيار با حيا و  عز و جل(خداوند 
  را بپوشاند.) شخود ،دخواست غسل كنهر گاه يكي از شما  . پسدارد

 صروايت شده است كه رسول اهللا   در سنن ترمذي از سلمان فارسيهمچنين 
  فرمود:

يمٌ حَ  إِنَّ اهللاَ «  رِ ِ  ,يِيٌّ كَ ائِبَتَنيْ ا خَ رً فْ ا صِ َ مهُ دَّ رُ هِ أَنْ يَ يْ دَ لُ إِلَيْهِ يَ جُ عَ الرَّ فَ ا رَ يِي إِذَ تَحْ سْ  1».يَ
 اوسوي شخصي دستانش را ب ،هر گاه بسيار با حيا و سخاوتمند است؛ لذا(خداوند 

  برگرداند.)  و نااميددستانش را خالي كه  نمايد شرم ميخداوند كند،  بلند 
هستند كه  از جمله نامهاي خداوند ماجد وب جواد، نظيف، طيهمچنين  )98–95(

گفت: از سعيد ميصالح بن ابي حسان  آمده است كه: در سنن ترمذي انددر احاديث آمده
  گفت: ابن مسيب شنيدم كه مي

ِبُّ  إِنَّ اهللاَ« يمٌ حيُ رِ , كَ ةَ ِبُّ النَّظَافَ , نَظِيفٌ حيُ ِبُّ الطِّيبَ ِبُّ الْ  طَيِّبٌ حيُ ادٌ حيُ وَّ , جَ مَ رْ كَ ودَ ـالْ  ,جُ
مْ  نِيَتَكُ وا أَفْ نَظِّفُ ودِ  ,فَ يَهُ وا بِالْ بَّهُ الَ تَشَ   ».وَ

ي را دوست دارد، پاكيزگاست و  پاكيزهرا دوست دارد،  (خداوند پاك است و پاكي
پس  بخشندگي را دوست دارد.سخي است و سخاوت را دوست دارد، بخشنده است و 

  يد.)يهود نباشنظافت كنيد و مانند را  هايتان هخانحياط و صحن 
ن برا براي مهاجر  حديث گويد: اين ميخالد كه يكي از راويان اين حديث است، 

از پدرش اين حديث را به نقل : عامر بن سعد بن ابي وقاص او گفت بيان كردم.مسمار 
  برايم روايت نمود. صرسول اهللا از 

  2است. ضعيف ،ياسريبي است و خالد ابن اغ ، حديثگويد: اين حديث ترمذي مي
فرمود:  ص رسول اهللاكه است روايت شده  در صحيح مسلم از ابوهريره همچنين 

يِّبًا اهللاَ إِنَّ « بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ   3.»طَ

                                           
 ).3865) و نگا: صحيح سنن ابن ماجه (2/1271) و ابن ماجه (3/179صحيح سنن ترمذي ( -1
) آنـرا حسـن دانسـته    4487( املصــابيح ةمشــكا) و شيخ ناصرالدين آلباني در تعليقاتش بر 5/112سنن ترمذي ( -2

 است. 
 ).2761) شماره (2/73( مشكاة املصابيح) و نگا: 1065م (صحيح مسل -3



 اسما و صفات الهي      82

  .)نمايدرا قبول ميـ حالل ـ و فقط چيز پاك  (خداوند پاك است
خداوند  كه است آمده ،دهنموروايت   راز ابوذ در حديث قدسي كه ترمذي آن راو 
يدُ «: فرمود ا أُرِ لُ مَ عَ دٌ أَفْ اجِ ادٌ مَ وَ لِكَ بِأَينِّ جَ هستم و هر آنچه  و بزرگوار (من سخاوتمند  1.»ذَ

  دهم.) را كه بخواهم انجام مي
  است. »محسن«از نامهايي كه در حديث آمده يكي ديگر  )99(

شده است كه رسول روايت ا سندي صحيح ب  مرهابن عدي از س »لماالك«كتاب در 
   2»حمسن وحيب املحسينني. یإن اهللا تعال«فرمود:  ص اهللا

  (خداوند نيكوكار است و نيكوكاران را دوست دارد.)
روايت  طبراني با سندي صحيح از شداد ابن اوس  »كبيرالمعجم ال«در همچنين 

  رمود:ف ص آنحضرت كه است
ل, و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, , فإذا قتلتم فاحسنوا القتحسانإن اهللا حمسن و حيب اإل« 
 3»ليحد احدكم شفرته, ثم لريح ذبيحته.و

آن را  ،كرديد هر گاه قصاص  وست دارد. پس(خداوند نيكوكار است و نيكوكاري را د
چاقويتان  خوب ذبح نماييد. ،ح نموديدهر گاه حيوانات را ذب و .به نحو احسن انجام دهيد

  ) راحت كند. اشيحهيد تا ذبيز نماتي را خوب
  است:  »وتر« نام هاي خداونداز يكي ديگر  )100(

  فرمود:ص  رسول اهللاكه  استروايت  لي در سنن ترمذي از ع
رَ  إِنَّ اهللاَ «  تْ ِبُّ الْوِ رٌ حيُ تْ واوِ تِرُ أَوْ آنِ  , فَ رْ لَ الْقُ ا أَهْ   4.»يَ

را  وتر ! نمازاهل قرآن پس اي عدد فرد را دوست دارد.(خداوند فرد است و 
  .)بخوانيد

 فرمود: ص اكرم پيامبر است كهروايت  د ابن مسعو در مسند ابو يعلي ازهمچنين 

                                           
 ناشر» ) آنرا ضعيف دانسته است.5375و آلباني در احاديث ضعيفه (). «2495) ش (4/657سنن ترمذي ( -1
 ).1819) شماره (2/129صحيح الجامع الصغير ( -2
 ).1820) شماره (2/129صحيح الجامع الصغير ( -3
 ناصر الدين آلباني آنرا صحيح دانسته است . ) و شيخ453سنن ترمدي ( -4
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,  إِنَّ اهللاَ « رَ تْ ِبُّ الْوِ رٌ حيُ تْ تِرْ فَ وِ أَوْ تَ فَ رْ مَ تَجْ ا اسْ    1».إِذَ
ا ر فردعدد  ،ديداستنجا نموهر گاه پس  عدد فرد را دوست دارد.است و  فرد(خداوند 

  .)رعايت نماييد هادر استعمال سنگ
لُ « د:فرمو صرسول اهللا  .است »جميل« نامهاي خداونداز يكي ديگر  )101( خُ دْ الَ يَ
ٍ ـْال نْ كِربْ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ انَ يفِ قَ نْ كَ نَّةَ مَ يك ذره تكبر ي به اندازه(كسي كه در دلش  ».جَ

  شود.) وارد بهشت نمي ،داشته باشدوجود 
 صها و لباسهايش زيبا باشد. رسول اهللا  مردي گفت: انسان دوست دارد كه كفش

ِبُّ ال إِنَّ اهللاَ«فرمود:  ِيلٌ حيُ لَ ـْ مجَ امَ رُ ال ,جَ ُ بَطَ كِربْ طُ النَّاسِ ـْالْ مْ غَ قِّ وَ   2.»حَ

حق و تحقير نپذيرفتن  به معنايتكبر  زيبا است و زيبايي را دوست دارد. خداوند(
  باشد.)مي مردم
 )102–103( امام بخاري و مسلم در هستند هم از نامهاي خداوند رمؤخِّو  ممقد .

 گونهاين ص رسول اهللاه اند ك روايت كرده از ابوموسي اشعري  شانصحيحكتابهاي 
  : نمود دعا مي

يلِ « زْ هَ يلِ وَ هْ جَ ي وَ دِ مْ عَ ايَ وَ طَايَ رْ يلِ خَ فِ مَّ اغْ هُ ي ,اللَّ نْدِ لِكَ عِ لُّ ذَ كُ تُ اللَّ  ,وَ مْ دَّ ا قَ رْ يلِ مَ فِ مَّ اغْ هُ
نْتُ  لَ ا أَعْ مَ تُ وَ رْ َ ا أَرسْ مَ تُ وَ رْ ا أَخَّ مَ أَنْتَ الْ ـْ أَنْتَ ال ,وَ مُ وَ دِّ قَ يرٌ ـمُ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ أَنْتَ عَ رُ وَ خِّ ؤَ    3.»مُ

اين كارها  يهمه هايم را بيامرز.شوخيو  هايمناداني عمدي، يكارها ،(خدايا! لغزشها
مغفرت مرا  پنهان و آشكار ام و گناهانگناهان گذشته و آينده !خدايا ر زده است.از من س

  .)هر كاري توانايي انجام و تو به تقديم و تأخير بدست توست كن.
- بشمار ميخداوند  هاياسمنيز جزو  باسطو  رفيق، مسعر، سيد، قابض )109–104(

  فرمود: ص بي اكرمنكه  استروايت   در سنن ابن ماجه از ابوهريره روند.
فِيقٌ  إِنَّ اهللاَ«  قَ  رَ فْ ِبُّ الرِّ طِ  ,حيُ عْ يُ يْهِ  يوَ لَ طِ عَ عْ ا الَ يُ نْفِ  يمَ عُ ىلَ الْ  4».عَ

                                           
 ).5270مسند ابو يعلي الموصلي ( -1
   ).2/89صحيح مسلم با شرح نووي ( -2
  ) و لفظ آن از صحيح بخاري است.2719) و مسلم (11/96صحيح بخاري با فتح الباري ( -3
 ).2974) شماره (2/299صحيح سنن ابن ماجه ( -4
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چيزهايي با رفتار  در كارها را دوست دارد. و لطافت و نرمي واست  لطيف ،(خداوند 
  ).كندعطا نمي ،نمايد كه با رفتار تند و خشننرم و ماليم عطا مي

  فرمود: صكند كه رسول اهللا ميروايت رضي اهللا عنها يشه عا همچنين
هِ  إِنَّ اهللاَ«  لِّ رِ كُ َمْ قَ يفِ األْ فْ ِبُّ الرِّ فِيقٌ حيُ    1».رَ

  دوست دارد.) ي كارهالطافت و نرمي را در همهو  لطيف است(خداوند 
  فرمود: ص اكرم  ده كه پيامبرنموروايت  همسلم از عايشهمچنين امام 

فْقَ  إِنَّ اهللاَ ِبُّ الرِّ فِيقٌ حيُ ا  ,رَ ىلَ مَ طِي عَ عْ ا الَ يُ مَ نْفِ وَ عُ ىلَ الْ طِي عَ عْ ا الَ يُ قِ مَ فْ ىلَ الرِّ طِي عَ عْ يُ وَ
اهُ  وَ    2».سِ
 ص  رسول اهللا در زمان  گفت: انس بن مالك  روايت نموده است كهابن ماجه  

  مالحظه  همانگونه كه! رسول خدامردم گفتند: اي  باال رفت. قيمت كاالها
  نماييد. گذاري  قيمتبراي ما  كاالها را شما است. باال رفته هاقيمت كاالنماييد، مي

  فرمود: صرسول اكرم 
وَ ال إِنَّ اهللاَ«  قُ ـْهُ ازِ طُ الرَّ بَاسِ ابِضُ الْ قَ رُ الْ عِّ سَ دٌ  ,مُ يْسَ أَحَ لَ بِّى وَ ى رَ قَ و أَنْ أَلْ جُ إِنِّى ألَرْ وَ

ةٍ ىفِ  ظْلَمَ بُنِى بِمَ طْلُ الٍ يَ الَ مَ مٍ وَ   3». دَ
كه  اميدوارم رازق است. من و قابض، باسط گذارـ، ر ـ نرخمسع ش(خداوند خود

 ي و ماليخون هيچ درخواست و شكايتيمالقات كنم كه كسي از من  در حاليخداوند را 
  .)نداشته باشد

)109( »آمده  در مسند امام احمد است. مهاي خداوند متعالاز نا يكي ديگر» دسي
آمد و گفت: شما سيد  ص نبي اكرمي خدمت مرد«گفت:  عبداهللا بن شخير  است كه

يِّدُ اهللاُ«فرمود:  صآنحضرت  قريش هستيد. گفت:  مردآن  )خداوند سيد است.( ».السَّ
لْ «فرمود:  ص اكرم هستيد. پيامبر و بهتر از آنها رترشما از لحاظ قول و عمل ب لِيَقُ

                                           
 ).2975) شماره (2/299صحيح سنن اين ماجه ( -1
 ).5068) شماره (2/628( مشكاة املصابيح -2
 ).2/32صحيح سنن ترمذي ( -3
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لِهِ  وْ مْ بِقَ كُ دُ الَ  ,أَحَ يْطَانُ وَ هُ الشَّ رُّ تَجِ سْ شما را مبادا شيطان (از زبان خودتان صحبت كنيد؛  1.» يَ
 ).راهه ببردبه بي
. در به ثبوت رسيده استكه در احاديث  است از نامهايييكي ديگر  »ديان« )110(

ا ال«گويد: دهد و ميصحيح بخاري آمده كه خداوند روز قيامت ندا مي نَ لِكُ ـْأَ ا  ,مَ أَنَ
انُ الدَّ    هستم.) پاداش دهنده ،منهستم (من پادشاه 2.»يَّ

  بيشتري داردتحقيق و بررسي نياز به اين مسئله 
آورديم، و سنت  از قرآنرا  هاداليل آن هايي كهي بخش بزرگي از اسمعلما درباره

چرا كه احتمال د. نظر وجود داراز اين اسمها اختالف برخي ي درباره اما اتفاق نظر دارند.
برخي از اين نصوص به شيوه و سبك خبر دادن نه بيان اسم آمده باشند كه از ميان  دارد

را مورد  سنتاگر كسي بيشتر  . همچنيناشاره نمود دسي و ر، نظيفمسعتوان به آنها مي
، اين مسئله بنابراين بيشتري دست خواهد يافت. هايتفحص قرار دهد، به اسمتحقيق و 

هاي آينده به اين مهم چاپ ارد. شايد هم ما به توفيق الهي، درد يتحقيق بيشتر نياز به
  .بپردازيم

                                           
و شيخ شعيب ارناؤوط در تعليقاتش بر مسند احمد سندش را بنا بر شـرايط مسـلم   ). «4/24مسند امام احمد ( -1

 ناشر» صحيح دانسته است.
 ).3/495صحيح بخاري، كتاب التوحيد ونگا: مسند احمد ( -2
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  مبحث پنجم
  هاهاي آن اقسام نامها و صفات خداوند و داللت 

  اقسام نامها و صفات: مطلب اول
تقسيم  نوعبه چهار  دارندو صفاتي كه در بر شانبر حسب معاني خداوند هاياسم

  شوند: مي
اين اسم را از  جا دارد كه انديشمندان ديني .همان اهللا است كه اسم علَم نوع اول: 

 تماميبحساب آورند؛ زيرا اين اسم حاوي جداگانه  نوع مستقل ويك  ها،اسم ميان ساير
عنوان صفت ه ديگر ب هاياسم يهمه باشد؛ و به همين سبب، معاني اسماي حسني مي

m  ts      r  q  p  o  n  m ايد: فرم مي متعال خداوندچنانكه  آيند؛اين اسم ميبراي 
  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y   xw   v  u
  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦

¹   ¸  ¶  µ  ´  ³   ² l     ]:٢٤- ٢٢حشر[  
منزه، بي عيب و  ،فرمانروا وجود ندارد. او معبود حقيكسي است كه جز او  اهللا( 
بزرگوار و  ،چيرهو قدرتمند  ،و امنيت بخشنده، محافظ و مراقبامان دهنده  ،نقص

خداوند دور و فرا از چيزهايي است كه انباز او  .اال مقام و فرازمند استشكوهمند، و
او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان  .كنند مي

  ).داراي نامهاي نيك و زيباستو  است 
 ،بصير ،عيسم نمايند، ماننديمداللت پروردگار  يهايي كه بر صفات ذاتنام :مدونوع 

اين صفات و  علمااز  بعضي . قابل ياد آوري است كهودود و رحمان ،حكيم ،قدير ،عليم
  نامند.  ل آنها را صفات معنوي ميامثا

به ما اعالم داشته كه خداوند متصف بدانهاست  صاكرم صفاتي كه پيامبر همچنين 
جزو اين صفات بشمار  ان و قدمانگشتساق،  ،چشمدو  ،صورت ،دستدو اثبات مانند 
  مشهورند.نيز به صفات خبري  و آيند مي

 ،خالق  مانند ،نمايند مي خداوند متعال داللت ليبر صفات فعي كه هاياسم :نوع سوم
 ندمان اند. و تمام افعال خداوند كه در قرآن و سنت به ثبوت رسيدهمميتمحيي و  ،رزاق
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 آمدنش، در يك سوم آخر شب اولد به آسمان خداون نزولقرار گرفتن خداوند بر عرش، 
و گرفتن آسمانها در روز قيامت با يك دستش  ،بندگانش يدر روز قيامت براي محاسبه

وي با بندگانش در دنيا و آخرت، همگي جزو سخن گفتن  ،زمين با دست ديگرش گرفتن
  د.شونصفات فعلي خداوند شمرده مي

 هميشه براي ازل و از يدر اين است كه صفات ذات يلفعو  يميان صفات ذات تفاوت
هستند و او همچنان و براي هميشه متصف به آنها است. اما صفات ذات خداوند  يهالزم
مثل استواء و كالم و نزول به مشيت و خواست خداوند تعلق دارند؛ يعني اگر لي فع

  دهد.اگر نخواهد، انجام نميدهد و خداوند بخواهد، انجام مي
هرگونه عيب  وهستند كه دال بر صفات تنزيه و تقديس خداوند  نامهايي :مچهارنوع 

   1مانند اينها. و علي، مانند: قدوس، سالم، ندكنمينفي  و نقصي را از خداوند
  افزوده است: نوعديگر به اين چهار  نوععالمه ابن قيم دو 

داللت  متعدديكه هر يك از آنها بر اوصاف  يرجامع و فراگي فاتص :نوع اول
داللت  هر وصف بر معنايش بلكه ؛اختصاص ندارنديك صفت معين به نمايند و  مي
يعني كسي كه  زيرا مجيد مفرد؛ مانند مجيد، عظيم، صمد.معناي  يك نه برنمايد  مي

 هم بر اين خصوصيت داللت لفظ آن و صفات متعددي از صفات كمال باشدمتصف به 
  وضع شده است. وسعتبراي تكثر و ازدياد و  چرا كه نمايد؛ مي

و صمد  ؛از صفات كمال باشد بسياريصفات  يعني كسي كه متصف به همچنين عظيم
نگونه كه عيب باشد، آ يي كه در حاكميتش بيفرمانرواسرور و نيز همانند اين است، يعني 

در سيادتش به فرمانروايي كه سرور و : يعني اندو ديگران گفته گفته است. ابن عباس
كه  وجود نداردگويد: ميان اهل لغت اختالفي  ابن انباري مي نهايت كمال رسيده باشد.

ه مردم براي رفع نيازها و مسايل خود ب رتي كه مافوق تمام قدرتها است وصمد يعني قد
  برند. پناه مي او

با يكديگر بدست دو صفت  دو اسم و يا شدن جمعو  با اقترانصفتي كه  :مدونوع 
العفو  الغني الحميد، دارد. مانند هر يك از آنهاكه  يي مستقلعالوه بر معن البته آيد؛ مي

عنوان ه زيرا ب. كريم در قرآن كنار هم هايصفات و اسمتمام  و القدير، الحميد المجيد

                                           
 ) مراجعه نماييد.1/160) و بدائع الفوايد (4/148به سبل السالم ( -1
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د يغني با حم كنار هم قرار گرفتنل است و صفت كماو حميد يك غني هر يك از  نمونه،
مستحق ستايش است؛ بودنش  غنيبه خاطر  ؛ به اين معنا كه خداوندمال ديگري استك

 و بخاطر اجتماع اين دو صفت، همچنين بخاطر حميد بودنش مستحق حمد و ثنا است
   1.باشد ستايش ديگري مي مستحق

اي  خداوند را به گونه هاي، اسمنموده استنقل  اونگونه كه ابن حجر از حليمي آ
آن  نوعهر  نموده كهتقسيم  نوعخداوند را به پنج  هاياسم وي است. كرده ديگر تقسيم
  : اشاره دارد ياز ابعاد اعتقاد به يك بعد

نامهايي  .ندو رد منكرانش هستخداوند  وجود اثبات در جهتنامهايي كه  اول:نوع 
-رار ميساير نامهايي كه به مفهوم اينها هستند، جزو اين نوع ق وارث وقي، با، حي مانند

  .گيرند
رسانند و كساني را كه به اثبات ميخداوند را و يگانگي نامهايي كه توحيد  :مدونوع 

قدير ، عليكافي،  نمايند؛ مانندرد مي، دهندغير خدا را در عبادت خداوند شريك قرار مي
  هاي شبيه اينها.و ساير نام

ي هاي فرقهو انديشه مايندن نامهايي كه تنزيه و تقديس خداوند را اثبات مي :نوع سوم
  مانند اينها. محيط ووس، مجيد، قد مثل كنند؛مشبهه را رد مي
تمام موجودات را خداوند عز و جل  كه دارندن نامهايي كه داللت بر اي :نوع چهارم

- دانند، رد ميآفريده است و كساني را كه نظام علت و معلول را سبب اصلي آفرينش مي

  مانند اينها. قوي ور، مصو، مثل خالق، بارئ كنند؛
و هاي خويش است آفريده يگردانندهنمايند خداوند  نامهايي كه اثبات مي :مپنجنوع 
  2.مانند اينها حكيم ووم، عليم، قيمثل  نمايد؛ نه بخواهد در آنها تصرف ميهر گو

  اند:  تقسيم كرده نوعخداوند را به چهار  واجب صفات متكلمين نيز
  .باشدمي صفت وجودتنها آن هم  ؛نفسيصفات  اول:نوع 
ت اباثبراي خداوند  رااز صفات معاني هفت صفت تنها  هاآن ؛: صفات معانيمدونوع 

                                           
 رجوع نماييد. 1/1609بدائع الفوايد (به  -1
 ).11/233فتح الباري ( -2
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: قدرت، اراده، علم، حيات، و آن هفت صفت عبارتند از كنند.ميرا انكار  بقيهنمايند و  مي
  سمع، بصر و كالم.

معناي يك كه به   : صفاتيعبارت است ازي تشخيص صفات معاني نزد آنها  قاعده
  .هستندكنند، صفات معاني وجودي و قايم به ذات خداوند داللت 

ذكور در هفت صفت مي الزمهاند و  هفت صفتو اينها نيز  ؛: صفات معنوينوع سوم
 ، سميعبودن يح، بودن ، عالمبودن ، قادربودن مريد و آنها عبارتند از: باشند مي نوع دوم

كيفيت اتصاف خداوند بودن. و صفات معنوي نزد متكلمين به  تكلمم بودن و ، بصيربودن
  .باشدميبه صفات 

 تحالآنچه كه آنها آن را اند، بنا بر ثبوت  را ذكر كرده صفات معنويكه  متكلميني
  كه نه  استي ثبوتي  واسطهيك  كه حالت معنوي ندكن گمان ميو  نامندميمعنوي 
و  يك خرافه، جز اندكردهذكر  را كه آنها آنچه ،قتاما در حقي .و نه موجود است معدوم
اي  يكديگرند، هيچ واسطه نقيضكه زيرا عقل سليم ميان دو چيز  پردازي نيست؛خيال 

و هر آنچه معدوم نباشد  .حتماً معدوم است ،كه هر آنچه موجود نباشدچرا  دهد؛ قرار نمي
  د.اي ميان اين دو وجود ندار حتماً موجود است و هيچ واسطه

كه عبارتند از: قديم،  اندپنج صفت متكلمينهم نزد  هانو اي ؛: صفات سلبيمچهارنوع 
منظور  و اند م به نفس نام نهادهقائآن را  طلق كهمبقاء، مخالفت خلق، وحدانيت و غناي 

   1.نداردمكان  و نياز به حيزاست كه  آنها اين
  براي ذات خداوند كه  هستند  صفاتي ي كه بيان گرديد،صفاتنزد متكلمين، 

ضد هستند كه  يبيست صفت اند. و آنهاهم براي خداوند غير ممكنصفاتي و  .اندواجب
كه وجود و  صفاتي هستند و صفات جايز براي خداوند نيز نزد آنها اند.صفات واجب
  .باشد عدم آنها ممكن

                                           
 ).3البرهان في العقايد ص ( -1
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  شبر ذات و صفاتمتعال داللت اسماء خداوند : مطلب دوم
 ي كه از آنهاصفاتو بر  .دارند تمطابقمتعال بر ذاتش داللت  ندمبارك خداو هاياسم
  .دارندالتزامي  كنند و بر ساير صفات، داللتداللت مي تضمني بطور ،شودمي مشتق
  داللت  ،بطور مطابقت بر ذاتي كه اهللا نام دارد، رحيمو ن ارحم عنوان نمونه،ه ب
به  شودميمشتق  حمت كه از آنهار تكنند؛ (يعني رحمان همان اهللا است). و بر صفمي

حيات،  ند مانندوشنميصفاتي كه از آنها مشتق بر ساير و  ند.نكمي داللتي صورت تضمن
  نمايند. التزامي داللت ميبطور علم  قدرت و
چه بسا كه زيرا كند؛ بايد دانست كه اين مطلب بر مخلوقات صدق پيدا نمي البته

باشد،  اينكه نامش امين  و ناتوان باشد. يا عاجز ،قيقتاما در ح باشد؛نام قدير انساني به 
  باشد.خائن  ،اما در حقيقت

  اندمتباين يو اوصاف ،مترادف هايينامخداوند، هاي اسم: مطلب سوم
اند كه هر يك از  اعالم ،از اين جهت ند.ااعالم و اوصاف متعال، وندنامهاي مبارك خدا

و صدا زد  را بدان فراخواند وندتوان خدا و مي داينم داللت مي متعال ها بر ذات خداوندآن
اهللا ذات  همگي نام  كه اندمترادفبا يكديگر جهت لذا از اين  .و از او كمك خواست

  .نمايندميداللت  اهللابه طور جداگانه بر ذات  هااز آن كدامو هر  متعال هستند
كه  ياز صفات صفت يكاند كه هر يك از آنها بطور جداگانه بر  ن جهت اوصافو از اي
با يكديگر متباين  پس از اين جهت نمايند. اهللا هستند، داللت ميجالل و كمال ي شايسته

با اسم قدير كه بر  ،نمايد داللت مي كه بر رحمتن جهت از ايرحمن  باشند. مثالً مي
 برو اسم بصير كه  سمع،همچنين اسم سميع كه بر  نمايد، متباين است. قدرت داللت مي

صفت داللت يك مشترك بر  متعال بطور چند اسم خداوند گاهي هم. داللت داردبصر 
ر، قاد. و يا نمايند صفت رحمت داللت مي هر دو بر و رحيم كه رحمنمي كنند؛ مانند 

  .كنندميمقتدر كه همه بر قدرت خداوند داللت قدير و 
نها هيچگونه با علَميت (اسم بودن) آخداوند،  هاياسم ينمودن به وسيلهتوصيف 

ي اوصاف منافاتي ندارد؛ حال آنكه اوصاف بندگان اينگونه نيستند؛ چرا كه وصف بوسيله
  بندگان با اسم بودن آنها به داليل زير منافات دارد: 

شود كه بايد مي يمانع علميت ،اشتراك اند و اينمشترك ها با يكديگراوصاف انسان :اول
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  .كه مشترك نيستند عاليت بر خالف اوصاف بارياختصاصي باشد، 
، آن در حقيقت حال آنكه نامند؛ميقوي و مؤمن  را امين، يانسانچه بسا كه  :مدو

  نمايد. صف به صفتي نيست كه آن اسم برآن داللت ميشخص، مت

  متعال خداوند هايعطف ميان اسم
به يكديگر ذكر  بدون عطف اند، بيشترآمده كريم كه در قرآن متعال خداوندهاي اسم

  : به آيات زير توجه نماييد ،اند؛ به عنوان نمونه شده
 m       ª  ©   ̈ §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }

     ²  ±  °  ¯  ®¬  «l ]:٢٣حشر[  
 my  x   w   v  u  t  s  l ]٢٥٥:هبقر[  

  ]٣حديد:[mÊ  É  È  Ç Æ l  :اندهشدعطف يكديگر  و گاهي هم به
اند؛ مانند اند، به يكديگر عطف شدهاسم موصول آمده كه باي صفات از بعضيهمچنين 

   فرمايد:اين سخن خداوند متعال كه مي
 m     z   y  x  w  v    u  tl ٣-٢على:[أ[  

يك  اصل، عدم عطف است؛ چرا كه ن است كهعدم عطف به خاطر ايبايد دانست كه 
ذات علَم  ،خداوند ايهاسم دانيدهمانگونه كه مي و .دگرد عطف نمي شبه خودچيز 

  .هستند ايشانمقدس 
در نظر گرفتن امور مختلفي است كه برخي از آنها به خاطر  نمودن نيز عطف و

  عبارتند از: 
ها از دانيد اسمكه مي و همانگونه ها دارند.ـ توجه به ويژگيها و صفاتي كه اين اسم1

  اند.اين جهت با يكديگر متباين
ها حاوي آنها هستند؛ مثل اول و آخر و ظاهر كه اين اسمـ عدم تناسب ميان صفاتي 2

  باطن. و
» دع الفوائبدائ«توانيد به كتاب  مي ،زمينه هستيددر اين  ياگر مايل به تحقيقات بيشترو 
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   1يد.نمايابن قيم مراجعه 

  ندي دارمراتب مختلفمتعال خداوند  هاياسم: مطلب چهارم
اسماء خداوند حاوي  باشند و كمال مي همه زيبا و داراي نامها و صفات خداوند

 ؛نددارديگر برتري  بعضيبه  نسبت صفات خداوند و از اسماء عضيب هستند. اوصفات 
در حديث صحيح آمده كه خداوند داراي اسم اعظمي است كه هر گاه بدان فرا خوانده 

  عطا  ،ي آن از خداوند مسئلت شودنمايد. و هرگاه بوسيلهاجابت ميشود، 
  .كندمي

ش بر رحمت :محفوظ نوشته استلوح همچنين در حديث صحيح آمده كه خداوند در 
خشمش غلبه نموده است. و در روايتي آمده است كه: رحمتش  از غضبش پيشي گرفته 

  .است
چه بسا يك صفت خداوند هم داراي كه به اين مسئله نيز توجه نموده است ابن تيميه 

شنودي خداوند از پيامبران بيشتر از خشنودي وي بعنوان نمونه، خ مراتب مختلفي باشد؛
رحمتش نسبت  بيشتر از پيامبرانرحمت خداوند نسبت به از ساير انسانها است. همچنين 

گفتن خداوند با برخي از بندگانش كاملتر از سخن گفتن سخن و  باشد.ساير انسانها مي به
  2.انداين باب نيز همينگونه و ديگر مسايل با برخي ديگر است

  عظم خداونداسم أ
  هاي خداوند را نسبت به يكديگر تأييد يكي از داليلي كه برتري داشتن اسم

خداوند وجود دارد كه بزرگترين  فراواننمايد، اين است كه يك اسم در ميان اسمهاي مي
شود و در اين باره احاديث شود و از آن بعنوان اسم أعظم ياد ميو برترين اسم شمرده مي

  اند كه برخي از آنها عبارتند از: ه صحت رسيدهزيادي ب
روايت   ي اسلمي ابن حبان و حاكم با سند صحيح از بريده ،ابو داوود ،مذيتر ـ1
  گويد: نمايد و ميشنيد كه مردي دعا مي ص رسول اهللاند كه  كرده
دُ أَنَّكَ أَنْتَ اهللاُ الَ أَ « هَ ْ أَشْ أَلُكَ بِأَينِّ ْ أَسْ مَّ إِينّ ْ للَّهُ ملَ لِــدْ وَ ْ يَ يْ ملَ ــذِ دُ الَّ ــمَ ــدُ الصَّ , األَحَ هَ إِالَّ أَنْتَ إِلَ

                                           
 ).1/189بدائع الفوائد ( -1
 ).17/212مجموعه فتاواي ابن تيميه ( -2
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دٌ  واً أَحَ فْ هُ كُ نْ لَ كُ ْ يَ ملَ دْ وَ لَ وْ  .»يُ
هم كه تو اهللا دشهادت مى زيرا ؛مى خواهم ـ را نيازهايمـ (پروردگارا! من تنها از تو 

ى هستى كه نه زاده تو آن يكتا و بى نياز ؛وجود نداردبجز تو  حقي هستى، و هيچ معبود
  ).يده شده است، و همتايى ندارديزااست، و نه 

ا اهللاَ« فرمود: ص رسول اهللا عَ دْ دَ قَ ظَمِ  لَ َعْ هِ األْ مِ ابَ  ,بِاسْ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ئِلَ بِهِ  ,الَّذِ ا سُ إِذَ وَ
طَى   .»أَعْ
ش فرا داوند را با نام اعظمخ ،شخصدر دست او است، اين  مجانذاتي كه  سوگند به(

آن از خداوند  يبوسيله نمايد و اگراجابت ميفراخوانده شود، با آن اسمي كه اگر  خواند؛
   .)كندمسئلت شود، عطا مي

روايت  حاكم با سند صحيح از انس و ابن حبان ، ابو داوود،ائيترمذي، نس ـ2
پس اينگونه سو  به نماز ايستادفردي  كه نشسته بود ص اكرم كه ايشان با پيامبر اندنموده

  دعا نمود: 
,ا« ضِ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ دِ , بَ نَّانُ , الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ الـْحَ دَ مْ ـْحَ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ ال مَّ إِينِّ أَسْ هُ ا  للَّ ذَ

أَلُكَ  , إِينِّ أَسْ يُّومُ ا قَ يُّ يَ ا حَ , يَ امِ رَ كْ ِ اإلْ لِ وَ الَ  ...».الـْجَ
خواهم؛ چرا كه حمد فقط از آنِ توست؛ هيچ معبود مى(پروردگارا! من فقط از تو  

ها و زمين! اى ى آسمانحقي جز تو كه بسيار مهرباني، وجود ندارد؛ اى بوجود آورنده
  ! اي پايدار! من از تو مسألت مي نمايم كه ....)صاحب عظمت و بزرگى! اى زنده

ي نَفْيسِ «با شنيدن اين جمالت فرمود:  صرسول اهللا  الَّذِ هِ وَ مِ ا اهللاَ بِاسْ عَ دْ دَ قَ , لَ هِ بِيَدِ
طَى. ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ , وَ ابَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ , الَّذِ ظِيمِ عَ    1»الْ

(سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، او خداوند را با نام عظيمش فرا خواند؛ آن 
با آن نام، از او  نمايد، و هر گاهنامي كه هر گاه با آن، فرا خوانده شود، اجابت مي

  نمايد.)درخواست گردد، عنايت مي
مستدرك حاكم و معجم كبير طبراني با سند صحيح از  ،در سنن ابن ماجههمچنين  ـ3

مُ اهللاِ« فرمود: رسول اهللا كه  استابو امامه روايت  ابَ يفِ  اسْ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ذِ ظَمُ الَّ األَعْ
                                           

  ناشر» شعيب ارناؤوط در تعليقاتش بر مسند آنرا صحيح دانسته است.و شيخ «). 158/ 3مسند امام احمد ( -1



 اسما و صفات الهي      94

 : آنِ رْ قُ نَ الْ رٍ مِ وَ طهيفِ الْ ثَالثِ سُ , وَ انَ رَ مْ آلِ عِ , وَ ةِ رَ  ».بَقَ
ي  ، در سه سورهنمايداجابت ميفرا خوانده شود،  (اسم اعظم خداوند كه اگر با آن

  : بقره، آل عمران و طه.)است قرآن آمده
، است در آنها آمدهاسم اعظم خداوند بقره و آل عمران كه  يي سوره دو آيه ـ4

 ابن ماجه و دارمي با سند صحيح از اسماء دختر يزيد اند؛ ترمذي، ابوداوود،شده مشخص
اسم اعظم خداوند در «فرمود:  ص نبي اكرماند كه  ايت كردهرو ي اهللا عنهارض انصاري

  : است اين دو آيه آمده
 m   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ïl ]و  ]١٦٣:هبقر m  B  A

  G      F    E     D  C     I        Hl ٢-١ل عمران:[آ[  
 متعال خداوند هاياز اسم داشتن بعضيبرتري  قابل يادآوري است كه تعدادي از علما

توان ابوجعفر طبري، ابوالحسن مي آنها مياناز  نسبت به بعضي ديگر را قبول ندارند كه را
از برخي  برد. ورا نام  قالنيو قاضي ابوبكر با بستي ابن حبان رازي، ابو حاتم أشعري،

   .اندنسبت دادهنيز رحمه اهللا امام مالك  علما اين نظريه را به
ايجاد  را ، براي شنونده اين گمانقبول كردن اين برتريدليل آنها نيز اين است كه 

بايد گفت كه بعد از به صحت  1.نمايد كه مفضول نسبت به افضل داراي نقص است مي
 خداوند، توجه به اين نظريه، جايگاهي ندارد ورسيدن احاديث در اثبات اسم اعظم 

، با اندرد كردهها بر بعضي ديگر را بعضي از اسمبرتري داشتن  ،آن سبب اي كه بهشبهه
گردد كه با  حقيقتياي باعث نفي نبايد چنين شبهه رود؛ لذااز بين مي توضيح و بيان علما

 مسلمانان عمومبراي  يا شبههچنين به گمان من  احاديث صحيح به اثبات رسيده است.
با  مسلمان آگاههر زيرا  ايجاد گردد؛ اينكه براي علما، چه رسد به شودنميايجاد  هم

به ذهنش خطور  ، چيز ديگريجز كمال و تعظيمب ،شنيدن اسماء و صفات خداوند
  .دگردنميايجاد  دلشدر  يو كاست يكند و هرگز نقص و كم نمي

معتقدند كه آن برتري و  ،در اسماء خداوند نيستند اتباختالف مركساني كه قايل به 
يعني تمام  شود؛متعال مي خداوند هايتمام اسم شامل ،كه در احاديث آمده ياعظميت

                                           
 ).11/224فتح الباري ( -1
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 رسد؛به نظر مي بسيار بعيد ديدگاه، اين اما هستند.خداوند مستحق اين وصف  هاياسم
كي از آنها از اما ي ؛ندابزرگخداوند  ياهكه تمام اسمداللت بر اين دارند زيرا نصوص 
  د.باش همه بزرگتر مي

همان ثواب بزرگي است كه فرد به اعظم بودن، صرفا : هدف از اندهم گفتهها بعضي
  .گرددآن مي، مستحق آن اسم هنگام فرا خواندن خداوند با

اعظم بودن، مشغول شدن با تمام وجود به دعا كردن برخي ديگر معتقدند: مراد از 
جايي كه در فكر و ذهن دعا كننده، كسي بجز خداوند وجود نداشته باشد و در تا است 
   آوردهرا بر نمايد و نيازشيش را اجابت ميدعاخداوند  ي است كهين حالتچنين
  1.سازدمي

است، در  بطور مسخص و معين، اسم اعظم هااسم ي ازكه معتقدند يكجمهور علما 
و كسي را از آن داند تنها خداوند آن را ميگويند:  يبعضيها م. نظر دارندتعيين آن اختالف 

  .است آگاه نكرده
  كه يكي از صحابه دانست يكي از چند اسمياما احاديث وارده از پيامبر كه آن را 

همچنين بيان اينكه بعضي از آيات قرآن كريم متضمن آن را بدان فرا خواند و  وندخدا
  .دنماينفي مياين ديدگاه را هستند، 
نظر اختالف  در تعيين آن، ،دانندميمعلوم و معروف  را كساني كه آن اسمهم  باز

معتقدند كه اسم اعظم از چند هم  است. بعضي» رحمن« يا »اهللا«گويند:  مي دارند؛ بعضي
» الحي القيوم«گويند:  برخي ديگر مي هستند.» الرحيم اهللا الرحمن« هااسم تشكيل شده و آن

ان, املنان, بديع السموات و االرض, ذواجلالل و اإلكرام, احلي و احلن« همگروهي  باشد. مي
  .اندرا اسم اعظم دانسته »القيوم

اهللا ال اله إال هو االحد الصمد, « است. بعضي هم »ذواجلالل و اإلكرام«: اندگفتهبرخي 
ي هم در . و اقوال ديگردانندمي  را اسم اعظم» الذي مل يلد و مل يولد, و مل يكن له كفواً احد

  2اين زمينه وجود دارد.
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مستلزم » يح«زيرا  داند؛و آن را اسم أعظم ميجيح داده تررا » احليّ «اسم شيخ االسالم 
m   u  t  sكريم قرآن  يبزرگترين آيهسبب، به همين  باشد. تمام صفات و اصل آنها مي

y  x   w   vl اده و داراي اراست يعني كسي كه آگاه » حي« همچنينباشد. مي
» حي« اسم ،دشاكتفا مي هااسمدر مستلزم تمام صفات است و اگر به تالزم  باشد؛ لذا
  1.نمود كفايت مي

  آن هم به چند دليل:اسم أعظم است؛ » اهللا« ما اين است كه ترجيحاما 
اسم  صهاي وارده در احاديثي بيندازيم كه رسول اهللا به اسمنگاهي اگر ما  :اول

» اهللا«يابيم كه تنها اسمي كه در تمام آنها وجود دارد، دانست، درمي أعظم را در ميان آنها
  است. 
اين اسم  است؛ تكرار شدهكريم در قرآن ها ساير اسمبيشتر از به مراتب  اسم اين :مدو

) بار به صورت 592) بار به صورت مرفوع، (980( است كه ) بار تكرار شده2602(
   2.است آمده »مهلَّال«لفظ  ) بار نيز با5() بار به صورت مجرور و 1125(، منصوب

 »الرحيم«و اسم  3.است تكرار شدهكريم ) بار در قرآن 57( »الرحمن«كه اسم حال آن
 برپنج آيه صرفا در  »الحي«و اسم  .در قرآن كريم بر خداوند اطالق شده است) بار 114(

  ده است.شاطالق  متعال خداوند
تمام مرجع است و  متعال خداوند و جامعترين اسمبزرگترين  ،اينكه اين اسم :سوم

و حقيقت  .شود مي اين اسم گفته مفاهيم و معاني در تفسيرتمام و  رودبشمار مي هااسم
جوهر  ،در حقيقت معنا يننظير باشد. و همي كه در صفات و افعالش بي ي استاهللا، ذات

  4اهللا است.كسي كه اينگونه باشد، و  .الوهيت است
نكرده جرأت هم و هيچ كس  است اطالق نگرديده ين اسم هرگز بر غير خداا :مچهار

ترين مردم  ترين و گمراه ه پستجز رهبران گمراهي مانند فرعون كب كندي يادعاكه چنين 

                                           
 ).18/311مجموعه فتاواي ابن تيميه ( -1
 آنچه بيان گرديد، بر اساس شمارش المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم مي باشد. -2
 سابق. منبع -3
 ).2/798احكام القرآن، ابن العربي ( -4
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  1آيند. شمار ميبه 
اسمي كه خداوند  اهللا همان اسم خاص خداوند است؛« گويد: ي ميشيخ احمد شرباص

ه آن ديگر را ب هايو تمام اسم و اولين نامش قرار داده اختصاص دادهخود به آن را 
ديگر نسبت نداده و هر اسمي كه بعد از  هاياين اسم را به هيچ يك از اسم نسبت داده و

  د.گرد و صفت آن محسوب مي، نعت آيد آن مي
آنگونه داللتي  نمايد؛مي داللتبر معبود حق،  بعنوان يك علَم (اسم خاص) اين اسمو 

  د.باش مع تمام نامهاي مبارك ذات احديت، ميجاكه 
- حسني از اسماينكه: اسماء  نه هاي اهللا هستندحسني از اسم اءاسم«شود:  مثالً گفته مي

  2.»هاي رحمن يا غفور هستند

  متعالخداوند  هايحقيقت و مجاز در اسم: مطلب پنجم
و  قدير ،يمعل ، بصير،عيسم ،هايي مانند حياسمكه اهل سنت و جماعت معتقدند 

در معناي د، هم براي خداوند و هم براي انسان نگرد خدا و انسان اطالق مي ملك كه بر
شود كه نميباعث با يكديگر اما اختالف اين دو حقيقت  ند.شو مي شان استعمالحقيقي

ي شايستهزيرا حيات و قدرت و شنوايي و بينايي خدا  نباشد؛ حقيقتيك هر يك از آنها 
هم و كمال و صفات خداوند است، همانگونه كه ويژگيهاي انسان جالل و جمال 

  باشد. ميو قصور او عجز و نقص  يشايسته

  ارتباط صفات خداوند با ذات وي: مطلب ششم
و در همين  شده الهيصفات در  بسيار ريزيوارد مباحث  ،عقل محض با متكلمين

 نمودهآن را نازل  متعال وندكه خدا حقي بااند كه  راستا اصول و قواعدي را وضع نموده
  . تضاد دارند، است
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عين ذات خداوند و  وندكه: صفات خدا بر اين اعتقاد نيستنداهل سنت و جماعت 
  بشمار شيئ  آن غيريك شيئ،  الزم الزم و صفت زيرا جزء ند؛باش او ميياغير ذات 

  .دنآي، عين ذات آن شيئ نيز به حساب نميصفاتانگونه كه اين هم، رودنمي
هر گاه از «نمايد كه:  نقل ميچنين م ابن تيميه از شيخ االسالبطور خالصه سفاريني 

كردند كه: آيا علم و كالم خدا، غير خدا است يا  سلف امت و امامان گذشته سؤال مي
گفتند:  مي اگرزيرا  دادند؛ نمي منفي به اين سؤال آنها هرگز پاسخ مثبت يا ؟ذات خدا

آمد كه مباين و جدا هستند، اين وهم و گمان پيش مي اوندصفات خداوند غير ذات خد
شد ، تصور ميصفات خداوند غير ذات خداوند نيستگفتند:  مي از خداوند هستند. و اگر

  باشد.  ذات مي كه صفات همان
 اينگونه در اينجاشود) (فردي كه از او سؤال مي مسئول كه شيخ االسالم معتقد است

مباين و جدا از  شكه صفات استاين » ذات خداوند غير«از  د كه اگر منظوردهتوضيح 
 اواز جدا مباين و  توانندنمي موصوف يكزيرا صفات  صحيح نيست؛، ذاتش هستند
  ؟يكي از مخلوقات باشد چه رسد به صفات خالقموصوف  باشند؛ اگر چه

صحيح است؛ ذات خداوند نيستند،  ،كه صفات استاين  ،»ذات غير«اگر منظور از و 
 و هستند.غير ذات خداوند  از اين جهت،صفات  لذا چرا كه صفت عين موصوف نيست.

اطالق شود، شامل ذات مقدس خداوند همراه با صفات كمال آن  اسم پروردگار ،گاههر
  .ممتنع است ،ت باشدبدون صفكه  يوجود ذات  زيرا بود؛خواهد 

اين صفات هرگز زائد  باشد. ت كه موصوف به صفات كمال مياسم اهللا، شامل ذاتي اس
كه  هستندزائد بر ذات مجردي  هستند؛ اما اين صفات،بلكه داخل آن  ند؛نيستمسمي  بر

   1اند. دگان صفات آن را اثبات كردهنفي كنن
صفات خداوند معاني قائم به ذات او نيستند؛ بلكه صفات خداوند  كهفالسفه معتقدند 

مانند علم و قدرت و  ،ذات اتي زائد برآنها خداوند داراي صف باشند و نزد مي ذات او
و اين ديدگاه  هستند. اوذات همان خداوند  يبلكه علم و قدرت و اراده اراده نيست؛

  .نندنفي كاز خداوند را ام صفات متآنها باعث شده است كه 
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باشند، اما  قايل به اتصاف خداوند به صفات ميبه زعم خودشان معتزله نيز هر چند كه 
 تفاوتي ندارند؛با مذهب فالسفه هيچ ند، اگويند: صفات عين ذات خداوند يهنگامي كه م

 اينگونهباشد و  مي عيسم گويند: خداوند با ذات خويش است كه عالم و قادر و آنها مي
  .كنندنميزائد بر ذات اثبات را صفات آنها 

  :يكي از امور زير استكنند كه اثبات صفات مستلزم  آنها گمان ميبله، 
 همچنين پس قيام حوادث با ذات خداوند و .باشدينكه صفات خداوند حادث ا :اول

به اتفاق علما  امر اين كهآيد  فارغ بودن خداوند در ازل از علم و اراده و حيات الزم مي
  باطل است.

امر هم بنا به  اين . وآيد تعدد قدما الزم مي پس .باشد اينكه صفات خداوند قديم  :مدو
  فر است.ك اجماع مسلمانان

داشته مغايرت تعدد قدمايي ممتنع است كه با يكديگر پاسخ اين شبهه اين است كه: 
مغايرت صفات با يكديگر  عدم ، وقايل به عدم مغايرت ذات با صفاتباشند. و ما 

ي آنها را بپذيريم مبني بر اينكه تعدد قديم است. اگر هم نظريهتعدد منتفي پس  هستيم.
آنها گفت كه تعدد قديمهايي ممتنع است كه هر كدام يك ذات آيد، بايد به الزم مي

و ديدگاه واقعي و حقيقي در اين باره اين است  مستقل باشد نه تعدد يك ذات و صفاتش.
  اند. كه ذات و صفات خداوند ازلي



  
 

  فصل دوم
  صفات خداونداهل سنت و جماعت در خصوص اسماء و اعتقاد 

صفات خداوند دچار اختالف اسماء و  يدرباره مانند امتهاي گذشتهامت اسالمي نيز 
، نشان دهنموانتخاب كه كساني به  يدر اموري اختالف راه هدايت را  اما خداوند اند. شده

كه حقيقت را شناخته و از آن پيروي را  اهل حقتا  بر آنيمما در اين فصل داده است. 
در  شاناتاعتقادكه بپردازيم  اصول و قواعديهم به معرفي سپس  .معرفي نماييم ،اند دهنمو

  .استآنها استوار  اين باب بر

  مبحث اول
  اهل حق (اهل سنت و جماعت) يفمعر 

 راسترا به راه  آنانكه خداوند  كساني هستندامتها  سايرت و اهل حق در ميان اين ام
   m^   ]  \  [Z  Y  X   Wl  :نموده استهدايت 

  بدانان نعمت هدايت كن؛ راه كساني كه  (خدايا! ما را به راه راست ]٧-٦:هفاتح[
  ).ايداده

 موردشانكه در ني هستند كسا، ارزاني داشته  نعمت هابه آن كه خداوند آنانيو 
m  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  فرمايد: مي

w  v  u  l ]:٦٩نساء[  
 دنخواه نيكسا همنشينـ  رستاخيز روزـ  ،دنكن اطاعت مبرپيا و خدا از كه يانكس( 
 ،پيغمبران :از و آنها هم عبارتند است داده ـ هدايتـ  نعمت بديشان خداوند كه بود

  )صالح و نيكوكار. بندگان و شهيدان صديقين،
استوار  ،كه دين خدا را شناخته و بر آن هستند  حق در ميان امت اسالمي، كسانياهل 
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  .گويندمي» سلف صالح«يا  »ماعتاهل سنت و ج«آنها  در اصطالح به و اندمانده و پايدار
 را ؛ پيامشهستند ص اهللارسول از پيروان كه  چونند گويميآنها اهل سنت به 
  نمايند. اند و از آن پيروي مي هفهميد
اجتماع  است آمده وندآنها بر حقيقتي كه از جانب خدا زيرا گويندمياهل جماعت  و
مبني  اندصادر نموده شو رسول ت كه خداآنان بنا بر دستوري اسنامگذاري لذا  اند. نموده

تفرقه و  از و پيروي از حق اجتماع نمايند بر وپيروي كنند  صاز پيامبر اكرم  بر اينكه
  .بپرهيزنداختالف 

بهترين نمايندگان علمي و عملي  ،از آنجايي كه مهاجرين و انصار از ميان صحابه
سلف  ناا قرار گرفته است. آري، آنروش و منهج آنها الگو و مقتدروند، اسالم بشمار مي

  تربيت  اند،زيستهمينزول قرآن در عصر ند كه هست  اين امت و كساني صالح
 ي امتپيامبر را بهتر از همهقرآن و  ،هستند؛ ص معلم بشريت ؛محمد رسول اهللا ييافته

   برترند وو  بهتراز بعديها كه آنها اند، خداوند گواهي داده است درك كرده
  . بودو خشنود ضي را از آنها در حالي دنيا را وداع نمود كه ص اهللا رسول

ه ب منهجي را كه بر اساس آن حركت نمودند،و  كردند طي نارا كه آن راهي و اينگونه
را  ي آنواجب است نسلهاي بعد وپرچم و چراغي بر فراز راه راست قرار گرفته عنوان 

مذهب «و اين راه و روش را . كت كننددر آن مسير حرقرار دهند و  خويش نصب العين
 و مذهب در راهدر حقيقت،  اين راه را طي نمايد، . و هر كس كهاند نام نهاده» سلف صالح

  .است سلف صالح گام برداشته
گروه نجات يافته، : «گويدنمايد و ميرا معرفي مياهل حق و مذهب آنها ابن بدران 

وش پيامبر بزرگوار و اصحاب كرام و تابعين آن هم گروهي است كه راه و ر اند. يك گروه
اند، بدون  مانگونه كه آمدهآيات و احاديث صفات خداوند را ه اند؛ آنان گرفتهپيش در را 

  امام . ..».بدانها اعتقاد دارند خوانند و ميو تعطيل تأويل  ،تمثيل تشبيه،
گويد:  ند و ميك اشاره مي مطلب همينه ب» الفصل«و محمد بن حزم نيز در كتاب خود اب
چرا كه  است.اهل بدعت  ،و هر كه با آنها مخالفت ورزد ندااهل سنت همان اهل حق«

در باشند كه راه و روش اصحاب را  اهل سنت همان اصحاب بزرگوار و تابعين كرام مي
كه نسل به نسل تا  هستنداهل حديث و پيروان آنها از فقها  بعد از آنان هم گرفتند.پيش 

عوامي است كه در شرق و غرب از آنها پيروي  ياند و همچنين طبقه دهبه امروز آم
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  »نمايند. مي
مذهب سلف شامل راه و «گويد:  راد از مذهب سلف صالح ميدر تبيين م يني ارسف

راه آن  ن آن را طي كردند. همچنينروشي است كه اصحاب كرام و تابعين و تبع تابعي
  در دين شناختهگواهي داده و جايگاه واالي آنها ها امامت آن امامان ديني است كه علما به

 سازيغير از كساني كه بدعت  اند. آنها را نسل به نسل پذيرفته و مردم كالم شده است
: خوارج، رافضي، قدريه، ماننداند،  كردهاند و يا با لقبي غير مقبول شهرت پيدا  كرده

  1»ريه، جهميه، معتزله و كراميه.مرجئه، جب
اني كه بعد از آنها ، پس كسپيامبر هستند اصحاب بزرگوارهمان لف صالح وقتي كه س
آنها را به شايسته است كه ند، باش هاآنداراي منهج پيش گيرند و در  را ناراه و روش آن

  مشتركند.با صحابه  م نهاد؛ زيرا آنها در راه و روشيار و ياوران روش سلفي نا
ا به ارث برده و مردم جايگاه و مكانت آنها امامان بزرگوار، علم و دانش سلف صالح ر

ي  مذهب نماينده ،مذهب آنها در حقيقت و اند و به امامت آنها اقرار نمودهرا شناخته 
  .استگذشته  علماي

امامان شافعي مذهب است  شيخ حرمين ابوالحسن محمد بن عبدالملك گرجي كه از
گويد:  مي »الفضولا لذوي البدع و الفحول إلزام ةئمالفصول يف االصول عن اال«در كتابش 

احمد  ،ثوري ،مالك ،شافعيو آنها عبارتند از:  اند. مامان دين در حقيقت وارثان گذشتگانا
ن اسحاق ب  بن مبارك، اوزاعي، ليث بن سعد وعبداهللا ،سفيان بن عيينه ،بخاري ،بن حنبل
  نمايد. اعتقادات آنها را نقل مي آنگاه راهويه.

به ذكر اين تنها اما نويسنده  ؛هستنداين  بيشتر از بسيار امامان گذشتهه ما بايد بدانيم ك
، صاحب و در كلبودند  الگو ،آنها در دوران خويش مجموعه اكتفا نموده است؛ زيرا

و  و صالحيت اقتدا را داشتند آنها جامع شرايط امامت بودند همچنين اند. مذهب بوده
وجود داشتند كه  ه امامان بزرگوار ديگري همبودند، هر چند كن سطحي نديگران در چني

   2نمودند. بعضيها از آنها پيروي مي
را كه به راه  يتعداد زيادي از بزرگواران »نةالسرشح اصول اعتقاد اهل «لكائي در امام ال

                                           
 ).١/٢١( ةلوامع األنوار البهي -1
 ).179-4/175مجموعه فتاواي ابن تيميه ( -2
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  1كردند، ذكر نموده است. وروش سلف حركت مي
، دنمو ز آن دفاعگرفت و ا ور كامل فراطببارزترين شخصيتي كه منهج سلف صالح را 

 خلق قرآن ي برابر فتنهدر كسي كه خداوند دين خود را  امام احمد بن حنبل بود. همان
پيروي از منهج  پيروي از وي و از فقه ايشان، سبب،به همين  حفظ نمود.توسط ايشان 
  .رودبشمار ميسلف صالح 

نوان يار و ياور عآنان را بكه خداوند  كساني راما محبت «گويد:  لحسن اشعري ميا ابو
  تعريف و تمجيد و آنها را دانيم جزو دينمان مي ،انتخاب نمود پيامبرش

   2.»داريمو دوستشان  نماييممي
ي به قرآن و سنت پيامبر سخن و ديانت ما عبارت است از: پايبند«گويد:  همچنين مي

را كه آنچه  وزنيم گ ميچننها ما به اي .صحابه و تابعين و امامان حديث رواياتو  اسالم
بلند نمايد و را نوراني و درجات وي را  شخداوند سيماي امام ابوعبداهللا احمد بن حنبل ـ

يم و با كساني كه با رأي او پذيرمي ،است گفته عنايت كند ـفراواني  ايشان را جزاي خير
كه خداوند  نماييم؛ زيرا او امامي فاضل و رهبري كامل بودمخالفت كنند، مخالفت مي

 واضح نمود ورا  حق ، راهكردگمراهي را برطرف  آشكار ساخت،حق را ي او سيلهبو
ي او قلع و بوسيلهافكنان را   ي شبهه فريب فريب كاران و شبهه گذاران، بدعت بدعت

  3»پس رحمت خداوند بر اين امام بزرگوار و فاضل باد. د.نموقمع 
 اي اين مبحث نقل نموديم،ابتد بعد از معرفي مذهب سلف صالح كه آن را سفاريني

بعد «گويد:  مي كند وبن حنيل بيان مي به امام احمد را لف صالحعلت انتساب مذهب س
ها آن هنگامي كه بدعت ،كتابهاي بيگانگان به زبان عربيي هجري با ترجمه دومقرن از 

ق ظهور كردند و ميان مردم گسترش يافتند و گرفتاريها افزايش يافت و مأمون موضوع خل
ظهور حق، از مذهب  فاانحراف خل سبببه مذهب معتزله  و دقرآن را مطرح كر

شجاعانه براي شكست و رد  ،ي هولناك پيدا كرد، كسي كه در اين برهه يچشمگير
مذمت و پيروان آنها را بشدت نكوهش  و ات و ابطال و تحريف مذهب آنها قيام كردينظر

به آن مذهب كساني پرداخت كه  شنكوه به وي بود. امام احمد بن حنبل نمود،
                                           

 ).٤٩ −١/٢٩( ةسنالرشح اصول اعتقاد اهل  -1
 ).١١(ص  ةباناإل -2
 ).٩(ص  ةاإلبان -3
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ن گرايش پيدا كرده و يا از آن دفاع ه آاند و يا نسبت ب يا بدان تكيه نموده اند گرويده
به اعتماد به مذهب حق تشويق ، اهل حق را در عصر خويش از طرف ديگرو  كردند مي

  و آنها را نويد داد. نمود
 كهآن حال شده است.سبب است كه مذهب سلف به ايشان نسبت داده به همين 
است كه  يو حق ثابت و مشهوري دين از ساير ائمه نقل شده همان مذهب مذهب ايشان

   1»است. نقل شدهامت ي گذشتهبزرگان  از

  مبحث دوم
كه اعتقادات اهل سنت و جماعت راجع به اسماء و صفات  اصولي

  خداوند بر آنها مبتني است

ني است كه قرآن بر همگي آنها داللت ها و اصولي مبت مباحث سلف صالح بر پايه
، دلش اطمينان پيدا خواهد كرد كه اين مذهب بنگردها  نمايد و كسي كه به اين پايه مي

مذاهب را ترك  سايرو  بگيريمهمان مذهب حق است كه واجب است آن را محكم 
   .نماييم

  اند اثبات نموده شو رسول اثبات آنچه كه خدا: اول اصل
اند و  را اثبات نموده هاآن شنمايند كه خدا و رسول ا اثبات ميسلف صالح صفاتي ر

  اند. را نفي كرده هاآن شنمايند كه خدا و رسول صفاتي را نفي مي
 بااصل در باب صفات اين است كه خداوند را بايد «گويد:  يخ االسالم ابن تيميه ميش

طور اثبات يا نفي  را به او شتوصيف نموده و يا اينكه رسول هارا بدان شآنچه كه خود
 ،دهنمواثبات  شخودآنچه را كه خداوند براي  براي خدا بيان داشته، توصيف نمود. لذا

  2»نفي نموده، نفي خواهد شد. شو آنچه را كه از خود شود اثبات مي
اصحاب حديث «گويد:  ن بن اسماعيل انصاري ميالرحم اسماعيل عبدابو 

                                           
 ).١/٢١( ةلوامع األنوار البهي -1
 ).3/3مجموعه فتاواي ابن تيميه ( -2
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از  ص اهللايا رسول  قرآن بدانها تصريح نمودهشناسند كه  صفاتي مي بارا  پروردگارشان
نقل  صاكرم  از پيامبر قابل اعتمادعادل و  آنها را افرادسخن به ميان آورده و  هاآن

را در كتاب  هاآن شخود وندنمايند كه خدا اثبات مي وندصفاتي را براي خدااند. و  نموده
  1»ده است.ت نمواثبا شخويش و يا از زبان پيامبر

آمده با همان  شاز جانب خدا و پيامبر تمام چيزهايي كهبه  من«گويد:  عي ميامام شاف
  2»ايمان دارم. ص مراد و مقصود رسول اهللا

خداوند داراي اسماء و «فرمايد:  ن تأكيد بر اين اصل ميهمچنين امام شافعي به عنوا
 يك هيچ ه ومودباخبر ن ها امتش راو پيامبر از آن گفتهسخن  هاصفاتي است كه قرآن از آن

وي سخنانش را ادامه ». ...را ندارد رد آنها از افرادي كه براي آنها اتمام حجت شده توانايي
كه او سميع و بصير است گويد: مانند اينكه خداوند به ما خبر داده دهد تا آنجا كه ميمي

 دو (بلكه ]٦٤:همائد[ mÃ  Â  Ál  فرمايد: كه ميچنان باشد؛ميو داراي دو دست 
m  :داردراست  دستاو است.) و  بخشنده و جواد او واست ـ  باز خدا تدس

Ä  Ã   Â  l]:پيچيده هم در او راست دست به (آسمانها ]٦٧زمر 
m  y  x  w  v  u   t  فرمايد: ميچنانكه او داراي صورت است، وشود.)  مي
l ]:بس و ماند مي تو ارجمند و عظمت با پروردگار وجه تنها و(  ]٢٧رحمن .(  

يعني  3».هالرب فيها قدم يضع ىحت«د: فرمو  صخداوند قدم دارد؛ زيرا رسول اهللا و 
قدمش را در آن مي خداوند دهد تا اينكه همچنان نداي هل من مزيد سر مي  جهنم
  .گذارد

الفصول يف األصول «مد بن عبدالملك گرجي در كتاب حرمين ابوالحسن محالشيخ 
ي اقوال علماي سلف در  چكيدهبا بيان  »البدع و الفضولالفحول إلزاماً لذوي  ةعن األئم

خداوند ما معتقديم كه اسماء و صفات «د: گوي مي خصوص اسماء و صفات خداوند
اند.  ها خبر دادهو پيامبر و اصحاب پيامبر نيز از آن هنمودرا بيان  هاقرآن آن نيستند؛مخلوق 

                                           
 ).٣(عقيدة السلف و اصحاب احلديث, اثر صابوين ص  -1
 ).3/2مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -2
 ).4/182مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -3
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و ناقدان حديث نيز آنها را  اندكردهرا روايت  هاكه راويان اهل ثقه آن آن اسما و صفاتي
عبارتند از: أول،  هاآنو د. نماي حديث صحيح بر آنها داللت مياند و قرآن و  صحيح دانسته

او داراي قدرت يم، علي، عظيم، رفيع و مجيد، حد، قديم، صمد، كريم، عليم، حلآخر، أ
آفرينش را دوباره باز بعداً  و او است كه آغاز نمودهباشد، او قبالً آفرينش را  العاده مي فوق
§{ m :است قدرتمند و استواراو قوي و  دهد،ميبخواهد انجام كه هر آنچه  گرداند، مي øŠs9 

⎯ÏμÎ= ÷W Ïϑx. Ö™ ï†x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁ t7 ø9 $# l  :هيچ چيز مانند او نيست و او  ]11[شوري)
، سمعدست، علم، نظر، دو ، قدمصورت، چشم،  مانند شديگر صفات وشنوا و دانا است.) 

يا و آزرم، شهامت، ، تعجب، حمحبت، خنديدن، غضب، اراده، مشيت، رضايت، بصر
آشفتن، قبض و بسط، نزديكي، بلند مرتبه، كالم و سالم، سخن و نداء، ناخوشايند، بر

باالي عرش قرار ستواء، و اينكه او در آسمان و تجلي و لقاء، فرود آمدن، صعود كردن، ا
  1»است. جدااز مردم دارد، و 

  نمايد: صحت اين اصل داللت مياموري كه بر 
توان از  ميصرفا از طريق وحي و  امور غيبي هستند واسماء و صفات خداوند جز :اول

مورد ستايش قرار  ،دنخداوند بندگان مؤمنش را كه به غيب ايمان دار ها باخبر شد. وآن
  فرمايد:  دهد و مي مي

 m  GF   E  D  C  B  A  O  N  M  L  K   J  IHl ]الف، الم،  ]٣-١:هبقر)
و راهنماي پرهيزگاران است، آن  وجود ندارددر آن  شك و ترديديهيچ  ،ميم، اين كتاب

  دارند.) باور  غيب كساني كه به دنياي 
از جانب خداوند آمده ايمان دارند، مورد  را كه به آنچه افراديخداوند  همچنين

  يد: فرما دهد و مي ستايش قرار مي
 m   t  s  r  q p  on  m  l   k   j  i  h  g

ul ]٢٨٥:هبقر[    
ده است و مؤمنان بدان معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل ش پيامبر( 

                                           
 ).4/181( يمجموعه فتاوگا: ن است. االسالم آن را از گرجي نقل كرده شيخ -1
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  .)ندارپيغمبرانش ايمان د  كتابهاي وي و ش،فرشتگان باور دارند؛ همگي به خدا،
ل است و يا پيامبر آن را براي ئقا شاي خودرد و انكار هر آنچه كه خداوند بر :مدو

كسي  چگونه باشد.ميده، در حقيقت به معناي تكذيب خدا و سول خدا نموخدا ثابت 
كند. بله، خداوند مينمايد حال آنكه اسماء و صفات الهي را رد ادعاي اسالم و ايمان مي

الملك، القدوس، السالم، الحي، القيوم، العليم، الخبير، الحكيم،  براي خودش صفاتي مانند
فرد جاهل و مغرور  آنگاه يك نمايد؛ن، المهيمن، العزيز، الجبار و المتكبر را ثابت ميالمؤم
كه خداوند براي گيرد و آنچه را قرار ميو حاكم آسمانها و زمين خداوند خبير  برابردر 

  و... نيست. گويد: خداوند حي و قيوم و خبير د و ميكن نفي مي ،است اثبات نمودهخود 
و در عين حال، علم، ايمان دارد  به وحي الهيكند كه  ادعا  تواندكسي مي چگونه

سمع، بصر، رضا، محبت، استواء و ساير صفاتي را كه خداوند براي خود اثبات نموده، 
  !! ؟دكن نفي مي
كسي دهند.   به اسماء و صفات خداوند مي نصوصي كه دستور به ايمان آوردن :سوم

متوجه خواهد شد كه خداوند در آيات  قرار دهد، قرآن كريم را مورد مطالعه آياتكه 
بلكه دستور به ايمان آوردن  كند؛ تنها به بيان اسماء و صفات بسنده نمي ،اسماء و صفات

  ؟رودپذيرد، مسلمان بشمار ميآيا كسي كه دستور خداوند را نمي دهد. نيز مي هابه آن
 m  c  b   a  `  _    ~  }  i  h  g      f  e  dl 

  ]٦٣نور:[
به يا  كه باليي گريبانگيرشان گرددكنند، بايد از اين  (آنان كه با فرمان او مخالفت مي 

  .)بر حذر باشند دنشو گرفتارعذاب دردناكي 
اسماء و صفات حقا كه اين سخن خداوند متعال متحقق گرديده و بسياري از منكران 

اند و در دنيا قبل از آخرت به خوانيم، گرفتار شدهيشان مچنانكه در زندگي، الهي
  اند.دهگرديعذابهاي دردناك مبتال 

اسماء  د تا خداوند ومي ده دستوربه ما د كه وجود داركريم نصوص فراواني در قرآن 
  :را بشناسيم شو صفات

 m     r  q  p  o  n  m  l  kl ]٢٣١:هبقر[  
  از هر چيزي آگاه است.)يد و بدانيد كه خداوند ترس(از خدا ب 
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 m     ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ýl ]٢٣٣:هبقر[   
  بينا است.) ،دهيد انجام ميكه به آنچه  ونديد و بدانيد كه خداترس(از خدا ب 

 m     ²  ±  °  ¯  ®l ]٢٤٤:هبقر[   

  است). دانا و شنوا خداوند كه بدانيد (و
 m    }  |  {  z   yl ]٣٤:همائد[   

  ).است فراوان رحمت و مغفرت داراي خداوند هك بدانيدو ( 
 m   ¢  ¡  �  ~  }l ]٢٦٧:هبقر[  
  است.) ستايش يشايسته و نياز بي خداوند كه بدانيد (و

 m     ¼  »  º  ¹  ¸l ]٢٠٩:هبقر[  
  است.) حكيم و توانا خدا گمان بي كه بدانيدپس (

 و نمايد بيان ميهاي خود را براي مردم  خداوند مهربان آيات و نشانههمچنين 
و  نند كه خداوند بر هر چيزي قادردهد تا اينكه بدا دستاوردهاي خود را به آنها نشان مي

  مالك و صاحب هستي است: 
 m  _^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T     S  R  Q  P  O  N

    h  g  f   e  d  c  b  a  `l ]١٠٧-١٠٦:هبقر[    
اي كه ملك و  آيا ندانسته ؟ر چيزي توانا استداني كه خداوند بر ه (مگر نمي

و جز خدا سرپرست و ياوري براي شما  ؟فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست
  .)وجود ندارد

در  ، فراوانند؛دننماي صفات خداوند داللت ميو اسماء نصوصي كه بر وجوب شناخت 
وجوب شناخت خداوند اند، بر  فراواني كه راجع به صفات خداوند آمده نصوص ،حقيقت

به او  تاخداوند به ما دستور داده  نمايند. چرا كه ، داللت ميصفاتش از طريق آشنايي با
زماني تا  شودنميكامل  يفردهيچ ايمان بايد دانست كه  را بشناسيم. و اوايمان بياوريم و 

  كه به صفات مذكور در قرآن و سنت ايمان نياورد.
قرآن و سنت را  يم، واجب استدانخداوند را ن معناي صفتي از صفاتما اگر و 
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  ايمان داشته باشيم.به آن صفت  تصديق نماييم و
قرآن و سنت  كنند ولي درتعدادي خداوند را بدانها توصيف مي صفاتي كه در مورد اما
اگر منظور و مراد  ؛باشدميشناخت هدف و مراد فرد منوط به  هاقبول و رد آن ،اند نيامده

ما إن شاء البته . نمي پذيريم . در غير اين صورت،پذيريم را مي هاه باشد، آنصحيحي داشت
  آينده بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت. صفحات اهللا در

  انداثبات شده احاديث آحاد يكه بوسيله ياسماء و صفات
قرآن و حديث  اثبات شده بامعتقدند كه هيچ تفاوتي ميان مسايل اعتقادي  علما
صحت به اگر  ـحديث متواتر و آحاد  همچنين امور اعتقادي اثبات شده با و ،صحيح
سبب است كه علما صفات وارده در احاديث صحيح وجود ندارد. به همين  ـ باشد رسيده

 .اند مبارك خداوند به شمار آورده هايرا جزو اسم الشافي و السبوح مانند الحنان، المنان،
به حاديث آحاد ي ابا اثبات مسايل اعتقادي بوسيله ،خرن متأبرخي از فقها و اصوليا ولي

اثبات مسايل اعتقادي با احاديث آحاد  صحت ،ما آنچه صحيح است؛ ااندمخالفت پرداخته
  .ايمبه تفصيل به اين مسئله پرداخته» شناخت اهللا«باشد. ما در كتاب مي

  تمام اسماء و صفات خداوند كامل و در نهايت كمالند: دوم اصل
اعتقاد  ،نددار ميگام براصحاب بزرگوار و تابعين  در مسيرل سنت و جماعت كه اه

نموده، هيچگونه ذكر  خودشخداوند آنها را براي كه  ي راصفاتاسماء و جازم دارند كه 
 خداوندچنانكه  باشند. بلكه زيباترين اسماء و كاملترين صفات مي رند؛ندا نقص و عيبي

  فرمايد: ميمايد و نرا بيان مياين حقيقت متعال 
 mg  f  e  d  c  l١٨٠عراف:[ا[  

 داللت صفات كاملترين و معاني بهترين بر كهـ  است نامها زيباترين داراي خدا (
  ).ـ پس او را با آن نامها بخوانيد نمايند مي

 mf  e   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  z l ١١٠سراء:[ا[  
 به متعدد صفات و نامها به را خدا و كند نمي فرقيـ  را بخوانيد « رحمن« يا »اهللا« :بگو(
ـ  بخوانيد حسني اسماء از كدام هر به را خدا ـ نيست توحيد مخالف ،خواندن فرياد
    ).است زيبا نامهاي داراي او ـ ندارد مانعي
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 m    {   z  y  xw    v    u   t  sl ٨ه:[ط[   
 .) است نيكو نامهاي داراي او .وجود ندارد معبود حقي او جز و است اهللا او(

  m½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  l]:٢٤حشر[    
 ؛است جهان صورتگر و نيستي از آن آفريدگار و هستي طراح كه است خداوندي او(
  .)است زيبا و نيك نامهاي داراي

بلكه نهايت  صفات كامل براي خداوند ثابت است؛«يد: گو االسالم ابن تيميه مي شيخ
مختص  ،باشد، طوري كه هر كمال عاري از نقص مختص ذات خداوند مي ،نكمال ممك

  1»پروردگار است و ذات مقدسش مستحق آن خواهد بود.
 خداوند باشند؛ صفات كمال محض ميهمه  ،صفات خداوند«يد: گو ابن قيم مي

 برخوردار است. تكماالترين كامل ازاو  و باشدترين صفات ميبه كامل موصوف
  زيباترين و كاملترين  ،نمايند كه بر صفات وي داللت مي هاي خداوندهمچنين اسم

 متعال هاي خداونداسماز تر و كاملهيچ اسمي زيباتر ها، در ميان اسم باشند؛ ها مياسم
  2»نمايد.دا ارا  هارا پر كند و يا معناي آنها تواند جاي آن وجود ندارد و هيچ اسمي نمي

اين مطلب، رازي بسيار ارزشمند دارد و  .مع حسنْنه ج استحسني جمع أحسن و «
 باشد. است و أحسن جزو صفات معاني مي ي حسنْ جزو صفات الفاظ واژهو آن اينكه 

پس مراد از آن دو همان أحسن  اراي دو معناي حسنْ و أحسن است.چون كه هر لفظي د
نيست كه از آن دو معنا  لذا جايز ي حسني جمع كرد؛ ن آن را بر صيغهاست تا اينكه بتوا

  3»جز با أحسن تفسير نمود.
بر ، نددان ميمنتسب به اسالم كه خود را  كسانيگرديد،  ثابت ،كه اين اصل هم اكنون
ها و كه چون اسم ندكن ميو گمان  گيرندها و صفات الهي را نشانه مياسمچه مبنايي 

كمال أويل شوند؛ زيرا پس واجب است كه نفي يا ت صفات خداوند مستلزم تشبيه است،
  !ماء و صفات تحقق پيدا نخواهد كرد؟تعالي جز با نفي و تأويل اين اس باري
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  استدالل براي اتصاف خداوند به صفات كمال
  : دليل فطرتنخست

اقرار به كمال اسماء و صفات خداوند امري فطري است كه خداوند  بايد دانست كه
اسماء و صفات همه يا بعضي از ي كه حتي كسان سرشته است.بر آن فطرت بشر را 

هايي كه دل آنها را بيمار و عقل و وجدان آنها  شبهات و ياوه ، اگرندكن ميرا نفي  خداوند
به صفات كمال اي فطرت آنها  بدون هيچ شك و شبههبرطرف گردد، را فاسد كرده، 

فطرت باعث فساد اصول و مبادي فاسد بايد دانست كه ولي  كند.مي اعتراف وندخدا
 ،ندكنميرا نفي كه اسماء و صفات خداوند اوضاع كساني كه به گردد. بله، اگر ميانساني 

كنند تا فطرت خود را تحت فشار سعي ميكه آنها  نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد
 . آري، فطرت آنها راو اثرات حق را در آن خاموش كنند و بر آن فائق آيند قرار دهند

،خواند؛ اما آنها محبت و خشنودي خداوند متعال و ساير صفاتش فرا مي بسوي اثبات علو
  . زنندي حق ميبه سبب ديدگاهها و نظريات فاسدشان دست رد بر سينه

ي خداوند متعال سخنان متناقضي به درباره كه هيمجه در مورد شيخ االسالم ابن تيميه
 و محالتا امور  كنندرا مجبور مي هايشانها و عقلآنها فطرت«گويد:  مياند، زبان آورده

يا اينكه او  گويند: او در جهان است؛ ولي در آن وجود ندارد. و مي بپذيرد را متناقض
   1»هستي است و او آن نيست.

 ،تعطيل كه با جحود، يخداوند در فطرت انسان«گويد:  يم ي طحاويعقيدهشارح 
كمال  ازخداوند در اسماء و صفاتش به وديعت نهاده است كه  ،نشدهآلوده تشبيه و تمثيل 
اند.  نمودهرا بيان  هاو او موصوف به صفاتي است كه خود و رسولش آن برخوردار است
است چيزهايي از آن  بيشتربه مراتب  ،مانده استمردم پنهان ديد از كه  يتهمچنين كماال

   2»دانند. مي كه مردم
  جعفر همداني را با  ماجراي شيخ ابوكتابهاي مختلف خود شيخ االسالم در 
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ذكر نموده است كه چگونه همداني دليل فطرت را جهت اثبات صفت معالي جويني الابو 
  .كرداستدالل علو (باال بودن) خداوند متعال براي جويني مطرح نمود و از آن 

همچنين آنچه را كه محمد بن طاهر مقدسي در داستان « :گويد شيخ االسالم مي
   كه اشتشيخ ابو جعفر همداني حضور د يبار :باب است از اين ،آورده شمعروف

در حالي  است خداوند وجود داشته« :نمود و گفت منبر صحبت  بااليمعالي جويني الابو 
شود، صفت استواي بر مياستنباط  و اينگونه چنانكه از سخنش »كه عرش نبوده است

برگشت و بر دين  شتقاداز اين اع عرش خداوند را نفي كرد؛ البته وي در آخر عمر خود
  كنيزان و پير زنان نيشابور فوت نمود.

يعني اين موضوع  بگذار ـتاد! موضوع ذكر عرش را اي اس« :شيخ ابو جعفر گفت
 يابيم؛ ر دلهايمان ميكه دصحبت كن آن ضرورتي براي ما  ازبلكه  ـمربوط به وحي است 

كه  طلبد؛ چرا را مي يابد كه علو ا مييي ريا اهللا! حتماً در دلش معنا :گويد هر گاه عارفي مي
دور دلهايمان از را  امر بديهياين ما پس چگونه  كند؛ راست نگاه نميبه سمت چپ و 

  ؟كنيممي
متحير همداني مرا  :و گفت گذاشتمعالي جويني فرياد زد و دستش را بر سرش الابو 

  . كرد
بودن خداوند  باالو  به علونمايد و  اين شيخ از زبان تمام انسانها صحبت ميدر واقع، 

امري فطري و ضروري است كه ما و هر آن كسي كه  ،زيرا اقرار بدان كند؛ اقرار مي
 ازآن را  يمتوان د، پس چطور ميكن مياحساس در دلش آنرا  ،خواند خداوند را فرا مي

  .بيرون كنيممان هايدل
 در آسمان. :گفت ؟خداوند كجاست« :به وي فرمود صرسول اهللا كه و آن كنيزي 

  »مؤمن است. ويرا آزاد كنيد، زيرا  او :پيامبر فرمود
كنيد كسي به او آموزش داده بود كه چنين فكر ميآيا آري، او يك كنيز غير عرب بود. 

پاسخي بدهد؟ بلكه او بر اساس فطرتي پاسخ داد كه خداوند در سرشتش نهاده بود. و 
   1داد كه وي مؤمن است. گواهيد نمود و را تأيي نيز او صاكرم  پيامبراينجا بود كه 

  

                                           
 4/61مجموعه فتاواي شيخ االسالم، با اندكي اختصار:  -1



 اسما و صفات الهي      114

  

 ،و نفياو،  اتصاف خداوند به صفات كمال دليل صحت الوهيت و ربوبيت :دوم
  است و ربوبيتبطالن الوهيت دليل 
د داراي صفات كمال باشد؛ گيرد و باي ، پروردگاري است كه مورد پرستش قرار مياهللا

با سلب  كريم قرآنلذا  باشد.ي ميوبطالن الوهيت و ربوبيت  يللمعبود د زيرا نقص
دهد و عيب آنها را ايگونه بيان  مورد مذمت قرار ميكفار را  معبودان ،اوصاف كمال نمودن

كسي را هدايت  توانند صحبت كنند، هستند، نمي كه آنها فاقد شنوايي و بينايي كندمي
  دهند و نفع يا ضرري به كسي برسانند.

m    d  c  b  a فرمايد:  ي با پدرش مي مجادله دريم ابراهبه نقل از خداوند مهربان 
  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f  el ٤٢ريم:[م[  

 كني مي پرستش را چيزي چرا !پدر اي :گفت پدرش به ابراهيم كه آور بيان را هنگامي(
  )؟دارد نمي دور به تو از يبالي و شرّ هيچ و بيند نمي و شنود نمي كه

 :فرمودقومش  ها خطاب بهعليه السالم با زير سؤال بردن الوهيت بتيم ابراه همچنين
m    |    {  z  y  x  w  v    u  t  sl ]:٧٣-٧٢شعراء[   

 را نيازتان و شنوند مي را شما صداي ،خوانيد مي كمك به را آنها كه هنگامي آيا(
     )؟سازند مي شما متوجه زياني يا و رسانند مي شما به سودي يا   ؟كنند مي برآورده

m   i  h :فرمودبتهاي قومش به آنها كستن شهمچنين ابراهيم هنگام 
  zy  x  w  v  u  t  s  r  q       p  o  n  m  l  k  j

  }  |   {l ٦٧-٦٦نبياء:[ا[  
 شما به زياني و سود كمترين كه پرستيد مي را يچيزهاي ،خداوند جاي به آيا(
ـ  فهميد نمي آيا !پرستيد مي خدا جاي به كه يبرچيزهاي واي و !شما بر واي   ؟رسانند نمي
  )؟نيستند پرستشي شايسته و نيست ساخته كاري تنديسها و ها مجسمه اين از كه

اسرائيل آن را پرستش  اي كه بني بطالن الوهيت گوسالهبا بيان  متعال خداوندو  
¦§  ¨     }  |  {  ~  �  ¡  ¢   £    ¤  ¥m فرمايد: مي ،ندكرد مي
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  ´  ³  ²  ±°   ¯   ®  ¬  «    ª  ©l و ( ]١٤٨:عراف[ا
 خود معبود را آن و ساختند اي گوساله زيورهايشان از او قوم ،موسي ـ رفتنـ  از بعد

  گوساله پيكر چنين كه ديدند نمي مگر. داشت گاو صداي و بود جاني بي پيكر كه گرفتند
 به را گوسالهآنها  .كند نمي يراهنماي را ايشان يراه به و گويد نمي سخن آنان با اي گونه
  .) كردند ستم خود به و گرفتند يخداي

و نفع توانايي لذا روشن شد كه خداوند نفي صفات شنوايي و عدم اجابت دعا و عدم 
همين جا است  است. ضرر و عدم كالم و عدم هدايت را دليل بر بطالن الوهيت قرار داده

را تأويل  ويد و يا صفات ننماي مي را نفي فات خداوندكه ص يگروه آنكه جنايت 
  .اوستكنند كه توحيد خداوند مقتضي نفي صفات  خيال مي ناآن .دوشميمعلوم  ند،كن مي

اين گروه با داليل صحيح عقلي و نصوص صريح كه بر وجوب اتصاف  ،در حقيقت
هر  گفتني است كه ورزند. ، مخالفت ميدننماي مي داللت ت كمال و جاللاخداوند به صف

به همان اندازه ستايش و تعظيم  ،باشد خداوند متعال بيشترصفات كمال  تعداد اندازه
و كمال اسماء و صفات خداوند كثرت  و به سبب داوند كاملتر و بزرگتر خواهد بود.خ

  ستايش قرار دهد.اش هست مورد شايسته آنگونه كهرا  اوتواند  انسان نمي متعال،
  :نمايند اي كه بر اتصاف خداوند به صفات كمال داللت مي يداليل عقل :سوم

ها آن تانمايد  عقالني هدايت و راهنمايي مي بشر را بسوي داليل يانديشهقرآن كريم 
ي انسانها است كه  اينها داليلي آسان و در توان همه كند.را به سوي خداوند هدايت او 

يابد و هرگز همانند داليل  اه نميمبتني بر مباني درستي است كه هرگز باطل بدان ر
گردانند و حق  كه ايمان را باطل مي باشدتناقض و باطل ممتكلمين نيست كه داراي داليل 

  .كنندو ترديد ميرا دچار شك 
و كمال  بر كمال خداوندنمايد كه  داليلي هدايت مي عقل انسان را بسوي قرآنآري، 

m  gf  e  d   c  b  a  :مايدفر مي چنانكه كنند؛داللت مي شاسماء و صفات
     n  m  l  kj  i  hl ]:٦٠نحل[   

 صفات داراي خدا وپست هستند  صفات داراي ،ندارند باور آخرت به كه كساني(
     ).است حكمت با و عزّت با او و است عاليه

[   ^  _  `      m  d  c  b  a  :فرمايد ميدر جايي ديگر همچنين 
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   k  j  i  h  g  fe  p        o   n  mll ]:٢٧روم[    
 او براي اين و گرداند مي باز را آن سپس و است كرده آغاز را آفرينش كه است او(

 عزّت با بسيار او و است خدا به متعلّق زمين و آسمانها در ،وصف باالترين .است آسانتر
     .)است با حكمت و سنجيده و اقتدار و

   ]١٤ملك:[ mL   R  Q   P  O  N  Ml  :فرمايدي ملك ميدر سورهو 
  ) .است آگاهي بس بين باريك و دقيق او نكهآ حال ،داند نمي آفريند مي كه كسي مگر(

 و عيب و نقص همان وجود ،براي دشمنانش قرار داده بدي كه خداوندي  نمونهمثال و 
  .باشدمي پرستان و بت مشركاناز كمال  صفات سلب

بودن تمام صفات كمال  داراهمان ال مستحق آن است، متعوااليي كه خداوند  و مثال
مثال و  ،در حقيقت ،نمايد لذا كسي كه صفات كمال را از خداوند سلب مي باشد. مي

هاي وااليي را كه خداوند  دهد و صفات و نمونه را براي خداوند قرار ميبدي ي  نمونه
كه است  يكمال مطلق كند؛ حال آنكه خداوند متعالمينفي  ويبراي خود قايل است از 

هر اندازه در ذات موصوف بيشتر باشند،  باشد كه حاوي امور وجودي و معاني ايجابي مي
  تر و باالتر خواهد بود.به همان اندازه از ديگران كامل

، و كاملتر است ترعظيم ،به صفات ديگران نسبت متعال صفات خداوند از آنجايي كه
تر از ديگران نسبت به اين صفات عاليه مستحق و است داراي صفات برتر و عاليه او

زيرا اگر  د؛نواالي مطلق مشترك باش صفاتغير ممكن است دو نفر در  است. بلكه اصال
 هاهيچ يك از آناز هر جهت بطور مساوي از صفات برتر برخوردار باشند، هر دوي آنها 

نباشند، آن ذاتي كه در صفات واال و برتر مساوي و اگر  .برتري نخواهد داشت يديگر بر
 كسي داراي كه پس غير ممكن است باشد.مييكي  از صفات برتر برخوردار است،

  داراي شريك و نظير باشد. ،باشد و در عين حال صفات برتر و واال
نسبت  متعال خداوند استحقاق مورد اين همان چيزي است كه شارح طحاويه آن را در

mj  i  h l  متعال كه خداوند يفرمودهاين  . ونموده استبيان  به صفات برتر
قياس «ش دهد كه خداوند در حق خودي بشر را به اين سمت سوق ميانديشه ]٦٠نحل:[

ي كه ذاتاً بدون نقص براي تكماالتمام  استعمال نموده است؛ به اين معنا كهرا » اولي
آن دوري  هر نقصي كه انسان از تر است. و ها شايستهخداوند بدان ،مخلوقي ثابت شود
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منزه و  از آناست كه تر  ولي شايسته، خداوند به طريق اجويد و عاري از كمال باشد مي
   .باشد پاك

به سبب آنها مورد مانند علم، حكمت، قدرت، شنوايي، بينايي كه انسان پس صفاتي 
جهل، كوري، مرگ  مانندتر به آنها است. و صفاتي  گيرد، خداوند شايستهقرار مي ،ستايش 
منزه و پاك  از آنها است كه تر نمايد، خداوند شايسته ري كه انسان از آنها دوري ميك و

   .باشد
‘m ãΝymöدر نصوص صريح قرآن آمده كه خداوند  r& اš⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$l :83[انبياء[   

mãΝs3 ômr&t ⎦⎫ ÏϑÅ3≈ptø: $#l:45[هود[mäíuó  r&t ⎦⎫Î7 Å¡≈ ptø:$#l :62[انعام[ m ß⎯ |¡ômr& t⎦⎫ É)Î=≈ sƒø: $#l  
 .استعلم و أقوي ، أأعزّ كبر،أ او و .باشدمي ] 14مؤمنون:[

mçö كه خداوند همچنين در قرآن آمده yz t⎦,Î# ÅÁ≈xø9 $#l  :٥٧[انعام [mçö yz t⎦⎫ Ï%Î—≡ §9$#l 
≡‘mçöyz š⎥⎫ÏOÍ ]114مائده:[ uθ ø9$#l ]:89انبياء[ mçö yz z⎯ƒÎÅÇ≈̈Ζ9 $#l  

m çö ]150[آل عمران: yz t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡§9$#l  ]:109مؤمنون[ mçöyz t⎦⎫ ÅsÏG≈ xø9 $#l  :89[اعراف[  
mçöyz t⎦⎪Ì Ï≈ tó ø9 $#l3 :155[اعراف[ mª! $#uρ ×öyz #’ s+ö/r&uρ l  ]:باشد. مي  ]73طه 

ايد كه عقل نم داللت مي نيآقر يبر روشو روشن تمام اين نصوص به طور واضح 
زيرا هر كمالي  ؛كندمي هدايتخصوص خداوند قياس اولي در  استعمال انسان را براي
البته  .گرددميبراي مخلوق ثابت شود به طريق اولي براي خداوند ثابت  كه بدون نقص

اينكه هر كمالي كه در انسان و آن اي ديگر نيز بيان داشت  توان قياس اولي را به گونه مي
پس چگونه كسي كه فاقد كمال باشد كمال را به  بخشش خداوند است. ،شود يافت مي

  چيزي را  ببخشد.تواند  نمي فقيراند كه فرد  بخشد؟ از قديم گفته يگران ميد
ر قياس تمثيل تكيه ببراي اثبات كمال خداوند  هايشاندر استدالل متكلمانفيلسوفان و 

استفاده قياس شمول از قياسي كه اصل و فرع در آن مساوي است و يا اينكه  اند؛ ورزيده
اند  خداوند را به ديگران تشبيه نمودهاينگونه و  .مساوي استقياسي كه افراد آن  اند؛كرده

ي افراد آن با هم مساوي همهكه اند  قرار دادهتحت قضاياي كلي  و ديگران را وندو خدا
اند، اين منهج، آنان را دچار مشكل و به سبب ضعف داليلي كه بدانها تكيه كرده هستند.

كه  منهج قرآنيبر خالف  ه است.ساخته و بسوي شك و ترديد و ضطراب سوق داد
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بكار برده، قياس اولي را  صرفا متعال در مورد خودش كه خداوندگوياي آن است 
   يم.نمودكه قبالً بيان  همانگونه

 »مثل أعلي« علما ازتفسير 
چهار معنا پيرامون  كريم آمده است،كه در قرآن  »مثل أعلي«تفسير  علما در عبارات

  :زنددور مي
است و  كه كمال مطلق آن پروردگاري ؛هستي پروردگارفات واال براي ثبوت ص :اول

مشروط به به هيچ شكلي به او راه ندارد. و اين كمال خداوند متعال نقصي  گونههيچ
بندگان اين نكته را  وند متعال است.تمام كمال مطلق از آن خدا بندگان نيست؛شناخت 

  .كندبدانند يا ندانند، تفاوتي نمي
اميد و توكلي از او، و  و هراسبيم  خداوند، تقديس أعلي همان تعظيم ومثل  :مدو

خداوند  ازبنده همان احساسي است كه در واقع،  .وجود دارد ،بندگاناست كه در قلب 
احساس، همتا و شريك خداوند قرار كه هيچ چيز و هيچ كس را در اين تا جايي دارد 
وجود  بندگانكفري كه در دل بعضي از  شرك و، با بايد دانست كه مطلب فوق دهد. نمي
خويش را زير پا گذاشته و آن را آلوده زيرا آنها فطرت  هيچگونه منافاتي ندارد؛ دارد،

و تنزيهي كه  تقديس تعظيم، ،اين پرده از فطرت آنها برداشته شود اند. هنگامي كهساخته
  آشكار  ،وجود داردنسبت به خداوند در گوهر انسان، 

در دل بندگان، جايگاهي  تواندنين روشن خواهد شد كه هيچ كس نميگردد. همچمي
  . مانند جايگاه خداوند داشته باشد

وي از هر  پاك دانستنيكتا و  ، همان اثبات صفات كمال براي خداوندعليمثل أ :سوم
  .باشدتمثيل ميعيب و نقص و 

در كه  ياختعلم و شن با متعال عبادت خداوندعبارت است از: علي، مثل أ :مچهار
از  عبادات قلبي توان بهكنندگان و ذاكرانش وجود دارد كه از ميان آنها مي عبادت قلب
  .اشاره نمود دعاو  وندمحبت خدا ،توكل اخالص، جمله

و  ي، ازلشصفاتداليل كمال اسما و صفات خداوند متعال اين است كه از يكي 
  هستند يابد

به آن كه قبالً متصف  استف به صفتي كه خداوند متصتصور كند انسان  جايز نيست
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 بودن فمتصزيرا  شوند؛ ميجدا  برخي از صفاتش از اوكه معتقد باشد  . يانبوده است
-بحساب مينقص و عيب  صفاتو فقدان  شودمحسوب ميكمال  ،خداوند به صفاتش

كه جايز  برسد، همانگونهكمال به نقص  خداوند بعد ازاصالً ممكن نيست كه آيد. و 
  .تنزل پيدا كند ،كمال بعد ازت نيس

آفرينش، از قديم، متصف به اين خداوند قبل از « :گويد مي مفهومحاوي در تأييد اين ط
 نهمچني صفات بوده و با آفرينش موجودات، هيچ چيز به صفاتش اضافه نشده است.

  .»براي هميشه متصف به اين صفات خواهد بود
 خداوند از قديم متصف به صفات« :دگوي مي عبارت فوقشارح طحاويه در توضيح 

و جايز نيست انسان معتقد باشد كه  .بوده است يو صفات فعل يذات يعني صفات كمال
زيرا صفات خداوند  است؛ هنبود هابدان كه قبالً متصف هدخداوند متصف به صفاتي ش

 بهخداوند بعد از نقص و تصور اينكه  د و فقدان آنها به معناي نقص است.صفات كمالن
  .»دست يافته است، جايز نيستكمال 

از قبيل  مانند اينها صفات فعلي و صفات اختياري و« :افزايد شارع طحاويه مي سپس
، خشم ، نزول،آمدن ،زنده گردانيدن، قبض و بسط، استواء، آفرينش، تصوير، ميراندن

خشنودي و ديگر صفات شبيه اينها كه خداوند خودش را بدانها توصيف نموده يا 
  مبرش آنها را براي او ذكر كرده است، هيچ اشكالي براي قانون فوق، بحساب پيا

گويند كه فعل نميمثال آيد؛ چرا كه چنين حدوثي به اين اعتبار، ممتنع نيست؛ نمي
صحبت  كسي امروزهمانگونه كه اگر حادث شده است. براي وي  ،بعد از عدم خداوند

وي  در موردتوان  ، نميبودهبرخوردار  و از اين نعمتكرده صحبت  نيز و ديروز كند
مشكلي مانند  به سبباما اگر كسي  ه است.صحبت و كالم براي وي حادث شد :گفت

در  ،دكنصحبت و زبانش باز شود  سپس ؛نتواند صحبت كند كودك بودن و الل بودن
ولي  است. وجود آمدهصحبت و كالم براي وي حادث شده و ب :توان گفت كه مياو  مورد

چنين شخصي بالقوه متكلم  ،دكنصحبت ن سكوت كند و مشكليكه بدون هيچ كسي 
شود كه  و در حال صحبت به وي گفته مي .نمايد صحبت مي ،گاه بخواهدهريعني  است؛

شود  باشد به وي گفته مي نوشتنكسي كه در حال  همچنين كند. صحبت ميوي بالفعل 
از صفت كاتب بودن خارج  نباشد،ي كه مشغول نوشتن . اما هنگاماست نويسندهبالفعل 
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   1»د.وشمين
 راهنماييرا به اين واقعيت ا اتصاف خداوند به صفات كمال بطور ابدي و ازلي م

باشند و اسماء مخلوقات نيز  افعال خداوند ناشي از اسماء و صفات وي مي« :نمايد كه مي
 مخلوقات ا كمالام آيد؛ بوجود مي شخداوند از كمال پس افعال الشان است.ناشي از افع
-، اسمهايش از فعل گرفته ميفعل انجامبعد از  آيد؛ به اين معني كهبدست مياز افعالشان 

 گيرد.سرچشمه مي وي از كمال ديم و هميشه كامل بوده و افعالشاما خداوند از ق شود.
ي نشأت گرفته از كمال وي كامل است و افعال و شخداوند در ذات و صفاتزيرا 
ي آن فعل ي كه شايستهكمال ند؛ سپسده فعل را انجام مي نخست ،مخلوقات اما باشد. مي

  2»د.گرد حاصل مي انبرايش است،

جايز است و اموري كه اطالق آنها بر خداوند  خداونداموري كه اطالق آنها بر 
  جايز نيست

  اطالق اسماء مذموم در حق خداوند جايز نيست :يك
به نه  جايز نيست؛خداوند  بره طور مطلق بمذموم هاي اطالق نمودن افعال و اسم

خداوند فقير،  :توان گفت نمي به اين معنا كه به شكلي ديگر.و نه  مقابله و جزا شكل
 شود كهاشتباه قول افراد ناداني مشخص مي است كه و اينجا .يا خائن است عاجز و

كند، خدا به كند، كسي كه ظلم كسي كه خيانت كند، خدا هم به او خيانت مي گويند: مي
هرگز كند؛ زيرا خداوند نمايد و كسي كه ستم كند، خداوند به او ستم مياو ظلم مي

كساني كه  در مورد متعال خداوندكه است  سبببه همين  د.كنميتم نخيانت و ظلم و س
]  \  [  ^  _   `  m  c  b  a:يدفرما نيت خيانت به پيامبر داشتند، مي

h  g  f  edl ٧١نفال:[ا[    
 به اين از پيش آنان ،كنند خيانت تو به بخواهند ايمان اظهار با مشركان اگر !پيغمبر اي(
با  و آگاه خداوند و كرد پيروز آنان بر را شما خداوند . پساند كرده خيانت وندخدا

    ).است حكمت
                                           

 ).١٢٨ −١٢٧( ةالطحاوي  ةرشح العقيد -1
 ).1/162بدائع الفوائد ( -2
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اي را كه براي گول زنندگان بكار برده براي شيوهخداوند نماييد كه شما مالحظه مي
  :فرمايدن استعمال ننموده است؛ چنانكه در مورد گول زنندگان ميخائنا
  m  m   l  k  jl ]:١٤٢نساء[    

  .)زند مي گول را ايشان خداوند كهآن حال !زنند مي گول را (خدا
گول زدن اما خدعه و  مذموم است؛ كه باشد، حالتي شكل و هر بهت كه خيانرا چ

آمده  ي فوقكه در آيه آنگونهباشد، و مجازات  مقابله به شكل اينگونه نيست؛ بلكه اگر
   .شودشمرده مي حصفت مد، است
  جايز نيستبه امور بد خداوند نام گذاري و توصيف  :دو

ذا تمامي افعالش ، لگيردنشأت ميكه افعال خداوند از اسماء و صفات وي  از آنجايي
اگر انتساب شر  ».يستشر از جانب خدا ن« :كهاست در حديث هم آمده  باشد. نيز خير مي

است، براي خدا به خداوند جايز باشد، پس بايد جايز باشد كه نامهايي را كه دال بر شر 
ان اسماء الحسني قرار نامهاي خداوند همه تحت عنو ،در اين صورتو  وضع نمود.

 اين كهبود،  داشت كه احسن و زيبا نمي نامهايي وجود مي ،بلكه در اين ميان گرفتند؛ نمي
به صورت وصف به خداوند  نهبه صورت فعل و  نه چونكه شر باطل است؛ هم امر

ميان و بايد دانست كه  گيرد. مخلوقات وي قرار مي در قلمروكه بل شود.نمينسبت داده 
شر وابسته به مفعول است كه خارج از  زيرا و مفعول تفاوت بسياري وجود دارد؛ فعل

  1وند نيست.باشد، و هرگز وابسته به فعل خدا خدا مي
 وندخدا به، و رسول خدا در كالم خدا تنهايي شر به« :گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي

  :هاي زير وارد شده استنسبت داده نشده است و صرفا به يكي از شكل
وارد  مخلوقات عمومدر و هنگامي كه اينگونه  وارد شده است.مخلوقات در عموم  ـ1
و حاوي حكمتي است كه به عموم رساند هي را ميال مشيت و خلق  عموم قدرت، شود،

  :فرمايد            مي متعال كه خداوندند اين سخن مانگيرد؛ مخلوقات تعلق مي
 m  cb  a   ̀  _l ]:ي همه چيز است.)(خداوند آفريننده ]٦٢زمر  

 از فضل وي ،هر رحمت و منفعت و مصلحتي كه خداوند ايجاد كردهبايد دانست كه 

                                           
 ).1/163بدائع الفوائد ( -1
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  .گنجددر چهار چوب عدالت او مي گيرد، و هر چيزي كه غير از اين باشد،يسرچشمه م
 :فرمايد مي وند متعالكه خداچنان شده است؛فاعل نسبت داده  و كه به علت اين يا ـ2

 m  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  Tl ]:٢-١فلق[    
  است.) هآفريد او آنچه هر شر از  . دم سپيده گارپرورد به برم مي پناه :بگو(
×  m  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø فرمايد: ي نساء ميدر سوره و

äãl ]:٧٩نساء[  
 و بالكه از  آنچه و   استجانب اهللا  از ،رسد مي تو به خوبي و خير از آنچه !مبراپي اي(
   .)است تو خود از رسد مي تو به بدي
m  :فرمايد كه مي متعال داوندخ اين سخن مانندشود؛  يا اينكه فاعل آن حذف مي ـ3

    ³  ²  ±  °  ¯    ®  ¬    «   ª      ©   ¨  §  ¦l ]:1]١٠جن  
 كه اين يا ،است شده گرفته نظر در بال و شر زمين ساكنان براي آيا كه دانيم نمي ما(

   .) است خواسته را ايشان هدايت و خير پروردگارشان
به كند؛ بلكه راه پيدا نمي خداوند سماءافعال و ا ،صفاتبه شر « :يدگو ابن قيم مي

كند. با توجه به اين نكته كه هنگام نسبت دادن به انسان، شر به ها راه پيدا ميمفعول
شود، شر محسوب  نسبت داده ميآيد؛ اما از اين جهت كه به خداوند حساب مي

  2»شود. نمي

  جايز نيست متعال خداوند هايتصغير اسم :ومس
ا اتفاق نظر دارند علمبه همين سبب،  آيد. تحقير ميبه معناي تصغير  زيرا چه بسا كه
نقل نموده كه علما بر عدم امام الحرمين  متعال جايز نيست. خداوندكه تصغير صفات 

   3.است نقل نموده  اين مطلب را از اوو ابن حجر عسقالني نيز  انداجماع كردهجواز، 
   بر خداوند جايز است هااطالق آن ،آنچه كه در برخي موارد :مچهار

                                           
 )8/94مجموعه فتاواي شيخ االسالم  ( -1
 ).143الفوائد ص ( -2
 ).13/366فتح الباري ( -3
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اطالق بر خداوند متعال  ،عدالت و مقابله و آنها مواردي هستند كه به شكل جزا،
 متعال كه خداوند ياسماء و افعال يدرباره چيستنظر شما  :اگر كسي بگويد .اندگرديده
   است: دهنمواطالق آيات اين در  شبر خود

 m m   l  k  j  i  hl ]:١٤٢نساء[   
  ).زند مي گول را اننآ خداوند كهآن حال !زنند مي گول را خدا منافقان بيگمان( 

 mNM  L  K ٥٤ل عمران:[آ[    
  .)دمكر نمو هم خداوند و ندكرد مكر آنان و(

 mÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l 
  ]١٥–١٤:هبقر[

 ما :گويند مي ،نندنشي مي خلوت به خود صفت شيطان رؤساي بامنافقان  كه هنگامي و(
  .)نمايد مي مسخره را ايشان خداوند  يم.نماي مي مسخره را مؤمنان و يمشماي با

m g  f  e l ]خداوند بر آنان خشمگين گرديد.) (  ]٨٠:همائد   
 m    X    W  V  Ul  ]٢٢:هسجد[  

  )گرفت. خواهيم جنايت كاران انتقام همگيِاز  ما مسلّماً(
 ،هاي ديگرها كمال، و در حالتدر بعضي از حالتن صفات اي :گوييماو ميدر پاسخ 

 هايتحالدر  و ،كمال هابعضي حالتت در يك صفگاه كه هر«شوند. نقص شمرده مي
و نه به طور  ،به طور مطلق جايزاطالق آن بر خداوند متعال نه شود،  شمرده  نقص ،ديگر
  اطالق  لذا اين صفات نه بطور مطلق بر خداوند .است ممتنع ،مطلق
 الزم است كه در چنين صفاتي قايل بهبلكه شوند؛ ند و نه بطور مطلق از او نفي ميگردمي

شوند، اطالق آنها اين صفات، كمال شمرده مي در حالتي كه باشيم؛ به اين معنا كهتفصيل 
خداوند  ها براطالق آنآيند، بر خداوند جايز است و در آن حالتي كه نقص بحساب مي

اگر  چنين صفاتي .اندمانند اينها از اين قبيلحيله و  صفاتي مانند مكر، كيد، .جايز نيست
روند؛ چرا كه دليل بر بشمار مي كمالانجام دهندگان اين كارها باشند، مقابله با  به شكل

و  .دارد شبه مثل و بلكه بيشتر از آن را در برابر دشمن مقابله كه فرد توانايياين هستند 
اين صفات خداوند دانيد و همانگونه كه مي .شوندشمرده مينقص  ،تدر غير اين صور

به مثل با كساني كه  مقابلهبه شكل را  اينهااطالق ننموده، بلكه  را بطور مطلق بر خودش
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  1»ده است.نموذكر  كنند،مي و پيامبرش شخودچنين رفتارهايي را با 
، مستهزء ، ناسي،خادع اي ماكر،هبريم كه اسمپي ميكساني اينجا است كه ما به اشتباه 

صاحبان  ن قيماب اند. مانند اينها را جزو اسماء خداوند بشمار آوردهو  منتقم فاتن، ساخط،
ايشان گفته  كند كه حافظ حكمي نقل مي اين نظريه را بشدت مورد تهاجم قرار داده است؛

بطور مطلق  زاءحيله و استه مكر، ،مانند كيدش را با اوصافي خود ،هرگز خداوند« :است
خداوند شمرده  اء حسناياسم هايي جزوچنين اسمهرگز و  توصيف ننموده است.

 اند كهاند و گمان كردهاسماء حسناي خداوند را شرح دادهناداني كه  مصنفان شوند. نمي
چنان  ،، در حقيقتهستندمستهزء و كائد جزو نامهاي خداوند  ماكر، خادع، انندنامهايي م

گوشها از  د و نزديك است كهآياند كه بدنها به لرزه در ميزبان آوردهبزرگي بر سخن 
آنچه اين افراد نادان را فريب داده، اين  .شنيدن آن، شنوايي خودشان را از دست بدهند

را  هايياست كه خداوند متعال اين افعال را بر خودش اطالق نموده است؛ لذا اينها اسم
هاي ي نامو از آنجايي كه همه اند.اشتقاق كرده و گرفته وند متعالاز اين افعال براي خدا

 ، ودود، حكيم ورحيمخداوند متعال، حسني (خوب و زيبا) هستند، اينها را هم در كنار 
اين  زيرا ين جهل و ناداني بسيار بزرگي است؛اقطعاً اند.  جزو اسماء حسني شمردهكريم 

و  ،قابل مدح ،در برخي موارد سماءا كه اينبل رگز به طور مطلق قابل مدح نيستند؛افعال ه
متعال بر خداوند  ،به طور مطلق كردن افعال آنها اطالقلذا  اند.ومذمم ،ديگر موارديدر 

و استهزاء  كند خداوند حيله و نيرنگ مي :توان گفت نمي به اين معنا كه هرگز جايز نيست؛
نامهايي را  آنهاتوان از  ي نميدرست نباشد، به طريق اول سخن وقتي كه اينپس  نمايد. مي

  2»براي خداوند وضع كرد.
 هايجزو اسم ،اسمي كه حاوي معناي شر باشد« :گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي

در حديث و  آيد.خداوند بحساب مي هايمفعول رود؛ بلكه شر جزوبشمار نمي خداوند
 به صورت كريم در قرآن بلكههاي خداوند متعال است؛ جزو اسم» منتقم«اسم نيامده كه 

(ما از مجرمان انتقام   ]٢٢:هسجد[ m    X    W  V  Ul  :ذكر شده استمقيد 

                                           
 ).20القواعد المثلي في صفات اهللا و اسمائه الحسني، شيخ محمد صالح عيثمين ص ( -1
 ).1/76معارج القبول ( -2
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(خداوند چيره و انتقام گيرنده  1]٤٧براھيم:[ا m     o  n   m  l  kl و گيريم) مي
  است.)
چونكه قابل تقسيم به مدح  ؛بر خداوند جايز نيست هاكه اطالق آنهايي اسم :مپنج
  :نداو ذم

هاي خداوند مانند اينها را جزو اسم ماهد و ، صانع،فاعل ،مريد هايهمچنين كساني كه نام
هاي خداوند نيستند ـ مانند گروه گذشته دچار اشتباه اند ـ حال آنكه جزو اسممتعال شمرده

سبب، همين ه ب تقسيم شوند؛به كمال و نقص توانند ميصنع و مهد  ،فعل اراده،زيرا اند؛ شده
در صورتي بر خودش اطالق نموده است كه چه از جهت فعل و چه از خداوند آنها را صرفا 

   ]٦٧نفال:[ا m  ¾  ½  ¼   »  º  ¹lتر باشد: جهت خبر، كامل
 را آخرت سراي خداوند كه صورتي در ،خواهيد مي را دنيا ناپايدار متاع شما(
  ). خواهد مي

 m    Ë  Ê  É   Èl ]:2]٤٨ذاريات   
  )  !ايم بوده خوبي كنندگان آماده چه و ايم كرده پهن را نزمي و(

اما  است؛ را نيز جزو نامهاي خداوند به حساب آورده »زارع«و » فاعل«عربي الابن 
هيچ متعلق يا سياق حاوي كمال  نها اگر بدونصحيح اين است كه اين دو نام و امثال اي

كمال و صفت  ،اند ي كه ذكر شدهسياق آيات آيند. ولي درمدحي بشمار نمي ذكر گردند،
m `     _   e  dc  b  a  :فرمايد مي متعال خداوند آيند.بحساب ميمدح 

 i  h  gf        jl ١٠٤نبياء:[ا[   

 كه است اي وعده اين .دهيم مي بازگشت نو از ،ديمآغاز نمو را آفرينش كه گونه همان(
  .)رسانيم مي انجام به را آن قطعاً ما و دهيم مي ما

  mo  n  m  l  k  j   i  h  gl  :فرمايددر جايي ديگر مي و
  ]٦٤-٦٣:هواقع[

                                           
 ).8/96فتاواي شيخ االسالم ( مجموعه -1
 ).1/161بدائع الفوائد ( -2
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 ما يا رويانيد مي را آن شما آيا   ؟ايد انديشيده ،كنيد مي كشت آنچه يدرباره هيچ آيا(
  ) ؟ رويانيم مي

 يسوره ياز آيهاستدالل  بارا » ةسمخسادس «و » ةرابع ثالث«ابن العربي ن همچني
m  T   S      R  Q  P  O    N  M  :نامهاي خداوند قرار داده است له، جزومجاد

Y  X    W  V    Ul ]٧:همجادل[   
 چهارمين وندخدا كه اين مگر ،كنند يرازگوي همديگر با كه نيست نفري سه هيچ(
   ).است ايشان ششمين او كه اين مگر نفري پنج نه و است ايشان

بر منطوق ن آيه چه به لحاظ مفهوم و چه به لحاظ زيرا اي آشكار است؛  اما اين خطايي
در هر نجوايي كه سه نفر يا  :آيه اين است كه نمايد؛ بلكه معناي چنين چيزي داللت نمي

دهند حتماً خداوند چهارمين و يا ششمين نفر آنها است و آگاه به افعال  پنج نفر انجام مي
  باشد. و اقوال آنها مي

مگر اينكه مقترن با نام جايز نيست ا بر خداوند اطالق آنهي كه هاياسم :مشش
  نداهم نامهاي مزدوج هاآن ومقابلشان باشند 
كمال شمرده  تنهايي،به  متعال خداوند هايديني معتقدند كه برخي از اسم انديشمندان

  .نماييمذكر  ها را همراه با نام مقابلشاني كمال بايد آن بلكه براي افاده شوند؛نمي
هايي هستند كه به تنهايي، كمال جزو ناممانع ، منتقم و ضار، مذلّقبيل  هايي ازنام

 ،كردن انتقام و منع ،اضرار به مجرد اذالل،ل را توان خداوند متعاشوند؛ لذا نميشمرده نمي
 الضار، المذلّ المعزّ :اين است كه بايد گفت درستبلكه  ؛ستايش قرار دادمدح و مورد 
پس در صورتي، كمال براي خداوند متعال متحقق  .المعطي المانع و مالمنتق العفو، النافع
ها زيرا هدف از اين اسم گردد كه هر اسم همانگونه كه ذكر شد، در كنار مقابلش بيايد.مي

همگي در دست عفو و انتقام و منع و بخشش  اين است كه عزت و ذلت، نفع و ضرر،
ي هاي دوگانهدآوري است كه اين اسم. قابل ياخداوند متعال و تحت تصرف او هستند

توان برخي از حروف آن اسم را از برخي  كه نميخداوند متعال حكم يك اسم را دارند 
به همين را دارند. يك اسم  حكماين نامها هر چند كه متعدد هستند اما  .ديگر جدا كرد

اوند اطالق بر خد صرفا با مقترن بودن اسم مقابلشان و اندنيامدهبه صورت مفرد  سبب
خداوند را  ي بدهد،خبرو يد بگو ! و يا مانع!يا ضار !يا مذلّكسي  اگر پس اند.شده
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  نمايند.را ذكر  شمقابل تعريف و تمجيد ننموده است مگر اسم
 رسانند. قابلشان معناي عموم را ميمهمراه  هااين اسم :گويند برخي از پژوهشگران مي

آن يكي از  دهد. و روش به خدا نسبت ميسه با يكي از را » شرّ«و ما بيان كرديم كه قرآن 
تحت عموم  شود و اينگونه دردر عموم مخلوقات وارد مي »شرّ« است كه اينسه روش 

   گيرد. وي قرار مي تمشيت و خلق قدرت،
مانند عليم،  متعال خداوندهاي بيشتر اسم اند.اندكبسيار  دوگانه هايالبته اين اسم

هاي ديگر در كنار اسمو  تنهاييرا به  هاتوان آن كه ميهستند طوري  سميع، بصير و حكيم
ها به تنهايي و در لذا صدا كردن خداوند متعال با اين دسته از اسم بر خداوند اطالق نمود.

و  تنهايياين نامها به  را با متعال توان خداوند ميين نمچههاي ديگر جايز است. كنار اسم
   1.گفتثنا ر، حمد و هاي ديگيا مقترن با نام

  نقص ي صفاتهمهتمثيل و  پاك دانستن خداوند از تشبيه،: سوم اصل
زيرا مهمترين  روان آنها بسيار واضح و روشن است؛اين موضوع نزد سلف صالح و پي

   .باشدميهدف آنها تنزيه و تقديس خداوند از هر عيب و نقصي 
از آنان او را مطلقا بلكه  نيست؛تشبيه نفي به معناي  تنهاتنزيه خداوند نزد آنان البته 

همچنين او را تسبيح گفته و  .دانندمي ي او نيستند، منزه و پاكصفاتي كه شايستهو تشبيه 
تمام تالش خود را  نامخالفان آن كنند. حال آنكهپاكي او را بيان مي ،هاي مختلفبه روش
خداوند متعال  صفاترا كه اين مسير گمراه شدند؛ چبكار گرفتند و در نفي تشبيه  جهت

  ند.شود، نفي كرد مياينكه منجر به تشبيه ي بهانهبه  را
   نمايد: ني در قرآن بر آن داللت مينصوص فراوا اصل، بسيار واضح است واين 

m      W  V     U   TS        R  Ql ]:١١شورى[    
 چيزهاي از چيزي به صفات و ذات در او نه وـ  نيست خدا همانند چيزي هيچ( 

 بدو صفات و ذات در زمين و آسمان چيزهاي از چيزي نه و ماند مي زمين و آسمان
  ) .است بينا و شنوا او و ـ ماند مي

m     R  Q  P  O  Nl ٤خالص:[ا[   
                                           

 ).1/167بدائع الفوائد ( -1
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  .) باشد نمي او همگون و همتا كسي و(
 نه در متعال معتقدند كه خداوندكريم  از قرآن شاناهل سنت و جماعت بنا به شناخت

رحمه اهللا شارح طحاويه  ندارد.مخلوقاتش مشابهتي با هيچ يك از  ش،ذات و نه در صفات
صفات و افعالش  ،در ذات ر دارند كه خداوندظاهل سنت و جماعت اتفاق ن« :گويد مي

  1»ندارد. نظير و مانندي
ت متفاوتمام صفات خداوند « :گويد مي» كبرالفقه األ«رحمه اهللا در كتاب  امام ابو حنيفه

نه مانند علم و قدرت و  امادارد و مي بيند علم و قدرت او  باشد؛ميصفات مخلوقاتش  با
  2.»ديدن ما

كافر  ،تشبيه كنداز مخلوقاتش هر كه خداوند را به چيزي « :گويد د مينعيم ابن حما
انكار  ،بدانها توصيف نموده را شاوصافي را كه خداوند خودشود. همچنين هركس مي
يا  را بدانها توصيف نموده شاوصافي كه خداوند خوددر البته  شود؛ميكافر  ،كند

   3.»وجود ندارد يتشبيههيچ ، كرده استبيان  شپيامبر
يكي به صفات  توصيف كند و او را خداوند را ،هر كس« :گويد اسحاق بن راهويه مي

   4.»شودميكافر  كند،مخلوقاتش تشبيه از 
 در مورد :كه گفت استز ربيع بن سليمان روايت ا« :گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي

عقل حرام است كه  :او گفت پرسيدم. رحمه اهللا از امام شافعي متعال صفات خداوند
حرام ، حرام است كه خيال انسان او را محدود كند، خداوند را به تصوير بكشد انسان

ذات وي بسيار فكر  در موردحرام است كه نيز  هابر مغز گمانها او را معين كند،است كه 
كه اي به آن اندازهد مگر كنكنجكاوي  او يدربارهبر نفس انسان حرام است كه  نمايد و

  5»آمده است.و پيامبرش  اددر سخنان خ
صفاتش و  و اسماءبا  مقدسشخداوند بزرگ در ذات «  :گويد تيميه مي شيخ االسالم ابن

 خداوندكه يقين داريم كه  نگونهما هما .و نظيري ندارد اهمت هيچ در افعالش همچنين
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و  يقين داريم كه خداوند داراي صفات حقيقي است. ،ذات و افعال حقيقي دارد متعال
آنچه كه موجب نقص و يا  رو ه مانند او نيست.صفات و افعالش  ذات و درهيچ چيز 
كه است  يكمالآنگونه زيرا خداوند مستحق  ؛است پاكخداوند از آن  ،دگردحدوث 

توان براي نمي ز آنجايي كه عدم بر او راه ندارد،وجود ندارد و ا كمالي از آنباالتر 
   1».زيرا عدم براي خداوند معنايي ندارد ؛ل شدحدوث قائخداوند 

تمامي با خداوند بزرگ « :گويد اين اصل مي با بيانبن يوسف كرمي حنبلي   عيشيخ مر
مانند  شنيست و صفات اتودمانند ذات موجتفاوت دارد؛ ذات او حوادث و مخلوقات 
او  مشابهتي ندارد. با هيچ يك از مخلوقات و امور حادثاو  باشد. صفات مخلوقات نمي

وجود مطلقي است  زيرا او ؛صفات و افعالش همتايي ندارد منفرد و يكتا است؛ در ذات،
و در تمامي د است م به ذات خوئخداوند قا ؛كه زمان و مكان براي وي مطرح نيست

و تمثيلي كه به دل و فكر  باشد. هر چيز زيبا و با ارزش و يا جسمميمستقل  افعالش
 m S        R  Ql :است هاآنمتفاوت با كند خداوند  انسان خطور مي

تجلي كوه  بري كه خداوند هنگامبينيد  مگر نمي(هيچ چيز مانند او نيست.)  ]١١شورى:[
ظاهر كه تجلي كند و چيزي ر هر پس خداوند ب از هم پاشيد. عظمت اوكوه از  نمود،
خواسته باشد، توهمي در مورد وي  انسانهمينگونه اگر دل  رود؛، آن چيز از بين ميشود

و  نماييدبسنده  ،لذا به اخباري كه راجع به خود فرموده گردد.داشته باشد، هالك مي
  2»يد.شو اوخالصانه تسليم 

  هعطله متنزي با انميان تنزيه پيامبران و پيروانش تفاوت
تمام گروهها با ذكر صفاتي براي خداوند و نفي كردن صفاتي ديگر از وي مدعي آن 

  باشد. هدفشان بيان تقديس و پاكي پروردگارشان مي هستند كه
كالم خداوند، استواي ه با نفي عطلمتواند درست باشد؛ اينجاست كه نمي يياما هر ادعا

به گمان  مانند اينهادست و  د متعال، وجه،علو خداون او،سوي فرشتگان بعروج  بر عرش،
  .نشان دهندخداوند را   خواهند تقديس و تنزيه ميخودشان 

اند و متعال را متهم به دروغگويي كرده آنها با اين سخنانشان خداوند ،در حقيقت
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اين چرا كه آنها در  اند؛ساختهگمراه نيز و ديگران را خودشان گمراه شده اينگونه 
حق پيروان  چون كه راه اند.مخالفت كرده آنان با پيامبران و پيروان راستين شاناعتقادات

و يا پيامبرانش آنها نموده اثبات  شبراي خود آنها را همانا اثبات صفاتي است كه خداوند
و صفات نقص را از  ند.اصفات كمال و جالل ي اينهاهمهكه  اين اعتقاد با اند هكردبيان  را

  اند. همانگونه كه تشبيه را نفي كرده ،اند خداوند نفي نموده
اهل سنت و  يفاصله تااند  برخي از پژوهشگران تالش نموده قابل يادآوري است كه

اينكه  يبهانهآنهم به  ،نمايند كمكنند،  مي را نفي جماعت و گمراهاني كه صفات خداوند
 1.باشدميتقديس وتنزيه خداوند  ،دو گروه هدف هر

بهانه  وعذر اند، گمراه شدهكساني كه در اين باب براي  خواهند ر ميكا با اين آنها
  دهند. قرار در كنار منهج اهل حق  و منهج آنها را بياورند

  راست منحرف  راهاز سهل انگاري در خصوص كساني كه  ما بايد بدانيم كه
نها آزيرا اعتقاد  ؛بزرگ است يارخطايي بس اند،كردهو صفات خداوند را انكار  اندشده

شان مورد  به دليل حق خواهيرا  نبايد خطاي آنها .دشو پيامبر مي موجب تكذيب خدا و
 رسند.اما به حق نميكساني كه طالب حق هستند  چه بسيارندزيرا  چشم پوشي قرار داد؛

- توجيه مي  هر كار شرك آميز و گمراه كننده ،جايز و صحيح باشد چنين منطقي،و اگر 

   شوند كه هدف ما تقديس خداوند متعال است.مدعي ميمشركان  مامو ت شود
  خداوند تنها نفي تشبيه كافي نيستدر تنزيه 
به آنچه خداوند  توصيف ،يكي اند:وجود دارد كه با يكديگر متالزم و وابسته دو اصل

 بينمشابهت نفي  ،ديگرياست.  ه و يا پيامبر بيان داشتهتوصيف نمود هارا بدان شخود
 تنها ،اثبات كنندگان صفاتبراي بايد دانست كه  البته مخلوقات. ات خداوند و صفاتصف

اگر چرا كه  ، كافي نيست.اندبدون اكتفا بر صفاتي كه در قرآن و سنت آمده تشبيهنفي 
 ياعضا و افعال بهخداوند  بود،ميجايز عدم اكتفا به صفات وارده در قرآن و سنت 

بدون تشبيه خداوند  همچنين در اين صورت، هستند.تنع مم در حق او كه شدميتوصيف 
خداوند گريه  :مانند اينكه كسي بگويدجايز نيست؛ كه  شدميبا نقص و عيبهايي توصيف 

يا  ،مانند ناراحتي انسانشود اما نه  مييا خداوند ناراحت  ،انسان ي مانند گريهكند اما نه  مي
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  1.گرسنگي و تشنگي انسانمانند شود اما نه  تشنه ميخداوند گرسنه و 
 ؛ايد ايد و از راه مستقيم منحرف شده گم كرده را هشما را :اي بايد گفتچنين گويندهبه 

ي  يه ايد كه ما هرگز با نسبت دادن اين معايب و نواقص به خداوند كاري را انجام نداده
اين  بايد شما بلكه ؛ددارشما نحال شما هيچ سودي به  تشبيهنفي  .خير دين و دنيا باشد

  .اندنقص صفات اينها زيراصفات را بطور كلي نفي كنيد؛ 

  ظاهر آنها بر اساسپذيرفتن صفات : چهارم اصل
آن  بردر خصوص اسماء و صفات خداوند چهارمي كه مذهب سلف صالح  اصل

  باشد. نها بر حسب ظاهرشان ميآپذيرفتن  ،مبتني است
 :اند كهديگران نقل كردهوبكر بن خطيب و اب خطابي،« :گويد االسالم ابن تيميه مي  شيخ

- ميبر حسب ظاهرشان  ،صفات موردمذهب سلف صالح پذيرفتن احاديث وارده در  

  2»باشد.
انسان يقين قطعي  اين است كه منظور سلف از پذيرفتن آنها بر حسب ظاهرشانو 

خ مقام شام يشايستهاي است كه  صفات خداوند داراي معاني حقيقيداشته باشد كه 
- فهمند، متبادر و آشكار مي، آنگونه كه اعراب ميظلفآنهم معنايي كه از  .باشد خداوند مي

  .گردد

  :اين اصل، سه گروهندمورد مخالفان منهج سلف در 
را از  هاپذيرند و ظاهر آن كساني كه صفات خداوند را بر حسب ظاهرشان مي اول:

 يمذهب باطلكه داراي  اشندبميمشبهه گروه  هااين ؛دانند جنس صفات مخلوقات مي
اين الفت برخاسته، آن را تقبيح كرده و خبه م اين رأيبا اين امت سلف صالح  هستند.

  فكر  كه آنها اين است اشتباه اند.رأي و صاحبانش را بشدت مورد هجوم قرار داده
را كه خداوند  حال آنكه تمام كساني ؛به معناي تشبيه استظاهر صفات خداوند كنند مي
ظاهر صفات همانا تقديس و تعظم خداوند  متوجه هستند كه ،دانند مي بزرگس و قدم

  . باشدمي
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تشبيه ظاهرشان باعث زيرا  ؛گروهي كه معتقدند بايد ظاهر صفات را نفي كرد :مدو
 صرفا ند وكن را نفي مي متعال تمام صفات خداوند اين گروهتعدادي از  شود.مي خداوند

صفات به  قايل كنند. وميآن دو را اثبات  اضافي و مركب از ي،صفات سلب ،براي خداوند
  .نيستندثبوتي براي خداوند 

براي خداوند اثبات  را هفت يا هشت يا پانزده صفت ، فقطاز اين گروه ديگر برخيو 
 و برخي از آنها هم صفات كنند.نفي مي را صفاتها را اثبات، و حالتيا اينكه  .ندكن مي

  .كنندمياما صفات وارده در احاديث را رد  مي پذيرند؛را  كريم خبري قرآن
را  هاو مراد آن ،از آنها صفات را تأويل يك دسته :انددسته دوم به طور كلي دو گروه

يا به  ن استحاكم و غالب شد به معنايإستوي  :گويند مي ؛ بعنوان نمونهندكن ن مييتعي
 عرش يا به معناي ظهور نور خداوند برو  باشدمكانت خداوند ميجايگاه و بلندي معناي 
معاني ديگري كه متكلمين و يا اينكه مخلوقات همه به سوي او برخواهند گشت و  است

اما  داند.ش بهتر منظور صفات را ميخداوند خود :ي دوم معتقدند كهاند. دستهذكر كرده
   .سته ادشوارد نچهارچوب دانش ما باشد، خارج از كه دانيم صفتي  ميما خوب 
-  مي گروهيك  :شوندنيز به دو دسته تقسيم مي اينها ؛اند كساني كه قائل به توقف :سوم
ي جالل خداوند متعال است، مراد ظاهرشان آنگونه كه شايستهجايز است كه  :گويند

فقها از  بسياري ي. و اين، شيوهجايز است كه براي خداوند صفت نباشندباشد. همچنين 
  .استو متكلمين 

. آنها تنها ورزند ميهر گونه اظهار نظري خودداري كه از  هستند افراديي ديگر، دسته
دلها و زبانهايشان را از حدس و گمان  كنند واكتفا مي احاديث خواندنقرآن و به تالوت 
  1دارند.دور مي

سلف « :ي اين اصل اين است كهباره ي مذهب سلف صالح در خالصهبه هر حال، 
معناي معتقدند كه  و پذيرند خداوند را بر حسب ظاهرشان مي صالح اسماء و صفات

و  باشد.ي جالل و كمال خداوند متعال ميشايستهكه معناي حقيقي آنهاست  شان،ظاهري
ي به ما نياز و كه كه اين معنا با صفات مخلوقات مشابهتي داشته باشداصًال ممكن نيست 

  »نداريم.صفات خداوند در هيچ شرايطي  تأويل
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مذهب « :گويد االسالم نيز مذهب سلف صالح را در اين باره توضيح داده و مي  شيخ
سلف همانا پذيرفتن احاديث و آيات صفات بر حسب ظاهرشان با نفي كيفيت و تشبيه 

 به معناي علم است؛» سمع«به معناي قدرت است و » يد«باشد. لذا ما نمي گوييم كه مي
خداوند متعال ذات  سخن در موردفرع فته و برگر ،صفات چرا كه سخن گفتن در مورد

بدون  وجود اثبات ،اثبات ذاتهمانگونه كه پس كند. از همان قانون پيروي مي است و
  1»باشد.مي كيفيتبدون اثبات صفات نيز اثبات وجود  است، كيفيت

عبارت است  مذهب اهل سنت و جماعت« :گويد مي رحمه اهللاشيخ محمد بن ابراهيم 
به  نايما به ثبوت رسيده وكه در قرآن و سنت  ياسماء و صفات لفظ و معناي هايمان ب از:

شوند نه معناي مجازي. همچنين شان حمل ميمعناي حقيقي صفات براينكه اسماء و 
در اين باره  وباشند مي  ذات خداوند يحقيقي شايسته آنها داراي معاني اعتقاد به اينكه

  .زيادي وجود داردداليل 
و روشن است طوري  واضح بسيار مانند ساير الفاظ قرآن كريم اين صفات  معانيو 

قرآن را  ص رسول اهللاصحاب  . بله،ندارد در آنها وجود و التباسي، اشكال  كه پيچيدگي
اين معاني فهم كردند و اصالً در  روايت  ايشانگرفتند و احاديث را از  از پيامبر مهربان ياد 

همچنين  .آنها واضح و روشن بودچرا كه مفهوم  نشدند؛ل آيات و احاديث دچار اشكا
  2».بودند اينگونهقرون ال مردم در خير

  ضهمفو يريهرد نظ
را به  پذيرند و شناخت معاني آنها حسب ظاهرشان مي كساني كه صفات خداوند را بر

  .نام دارندضه مفو دانيم، نمي گويند: ما معناي آنها راكنند و ميخداوند تفويض مي
همان مذهب سلف صالح   ضهب مفوكه مذه اندشده  بسياري از پژوهشگران مدعي

  .است
سلف صالح معاني اسماء و صفات را به خداوند دهد كه تحقيقات نشان مياما 

 ولي .اند نموده تفويض خداوند را به صفات كيفيت آنها بلكه ؛اند نكرده واگذارتفويض و 
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  و روشن است. معلوم باتوجه به زبان عرب، نهاآمعاني 

  ات مختلفرد مفوضه از جه
و صفات خداوند را بر  معاني اسماء به ثبوت رسيده است كه آنها سلف صالحاز  ـ1

نها روايت نشده آو هرگز خالف اين از  اند تفسير كرده يعرب فهم اعراب از زبانحسب 
  .است

مورد كيفيت  پاسخ سؤالي دردر ي امام مالك معروف است كه در اين زمينه مقوله
يعني معناي آن  آن نيز معلوم؛ و مراد از ،ن مجهولآاما كيفيت  ،استواء معلوم :فرمودء استوا

  باشد. معلوم مي
خبر  نگونه كه خداوندآديگر  ،بودند ظ بدون معنا مياالف متعال خداوند هاياگر اسم ـ2

  ت بر مدح و كمال دالل و اصالًآمدند بحساب نمي حسنا و خوبداده است، 
اگر معنايي وجود نداشته باشد  .چونكه حسن آنها به اعتبار معاني آنها است ؛نمودندنمي

1؟دگردظاهر ميسن آنها از كجا پس ح  
  ما كه  بودميبايد جايز  ،بودند مي انيخداوند الفاضي بدون مع هاياگر اسم ـ3
كنيم و حسان ي دال بر رحمت و اهااسم را جايگزين دال بر خشم و انتقام هاياسم

را تو جبار و انتقام گيرنده زي ؛پس مرا ببخش ،ام خدايا من به خود ظلم كرده :بگوييم
رسان و مانع و قابض ر را تو ضرزي ،خدايا نعمت خويش را به من عطا بفرما .هستي
  .هستي
بجاي صفت كه  دبونجايز  ،بودميدرست  ،گويند مينافيان صفات اگر آنچه  ـ4

 حال آنكه نماييم؛توصيف  دهيم و خدا را با مصدر صفت،ر خب ي مصدرشبوسيله
   ]٥٨ذاريات:[ m      z  y  x  w  v  u  tl  فرمايد: ميخداوند متعال 

  ).بس و است نيرومند و قدرت صاحب و رسان روزي خدا تنها(
معناي به و  متعال است خداوند هاياز اسم »قوي« نماييد،همانگونه كه مالحظه مي

  باشد. موصوف به صفت قوت ميكه  تي اسخداوند
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ي عزت از همه( ]١٠اطر:[ف m   ¶µ ´  ³l  فرمايد:خداوند متعال مي همچنين
  .)آنِ اهللا است

اگر قوت و عزت براي خداوند ثابت  ز نام كسي است كه داراي عزت باشد.عزيپس  
  .نهادند عزيز نام مي و را قوي اوچگونه  ،شدنمي
جايز نبود كه از خداوند با  ،بودصفات نمي ل بر معاني واگر اسماء خداوند مشتم ـ5

  .دهيمافعالش خبر 
زيرا  كند؛ داند و اراده مي مي ،بيند مي شنود، خداوند مي :بگوييم ستيمتوان يعني نمي
است و انتفاي اصل صفت، ثبوت حكم آن را صفات ثبوت  بر صفات فرعثبوت احكام 

  .نمايدمينيز غير ممكن 
محض جامد اعالم بودند، مانند خداوند داراي معاني و اوصاف نمي يهااگر اسم ـ6
از ي آنها  همهلذا  است. ي لحاظ نشدهياعالمي كه براي مسماي آنها معنا ؛ آنگونهبودند مي

 يك ،اين شت. وو هيچ تفاوتي ميان مدلوالت آنها وجود ندا شدندمي مساوي نظر معنا
كه اسم  زيرا كسي ؛پذيرد نمي كس آن را كه هيچلجاجت واضح و افتراي آشكار است 

با معناي اسم منتقم يكي را  ابتويا معناي اسم  يع و بصير بداندسمه معناي اسم را ب قدير
مخالفت فطرت  لغت و عقل و بادر واقع هم معنا بداند،  اسم مانع بداند و اسم معطي را با

  1.ورزيده است

  آنهاثبات اجمال در نفي صفات و تفصيل در ا: پنجم اصل
كه فقهاي ما از سلف صالح آن را درك و استنباط  داللت قرآن و سنت بر اين اصل

بطور واضح و روشن بر  كريم به قرآن گذرانگاهي  .بسيار واضح و روشن است ،اند كرده
  .نمايد اين اصل داللت ميصحت 

 است، گاهآ به هر چيز :نمايد كه توصيف مي را اينگونه شخودكريم خداوند در قرآن 
سميع  ،رحيم ،غفور ،حكيم ،عزيز ،باشد زنده و حاكم جهان مي ،داراي توانايي مطلق است

 ،پذيرد فساد را نمي ،صابران را دوست دارد نيكوكاران و و پرهيزگاراناو  .و بصير است
از مؤمنان راضي است و آنها نيز از  ،پيش گيرندرا در راضي نيست كه بندگانش راه كفر 
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و كالم و سخن پاك و  دهد كافران را مورد خشم و لعنت خود قرار مي ،اند خداوند راضي
  صحبت نمود. عليه السالم موسي باو  رودمي باالعمل صالح به سوي او 

 را نفيي مسئلهاما  گويد؛سخن ميتفصيل نماييم كه در باب اثبات به ما مالحظه مي
 mS  R  Ql  :ماييدبه آيات زير دقت ن ؛نمايد مي مطرحاجمال و كلي  بطور

m     R  Q  P  O  N  ]٢٢:هبقر[ m  ¯  ®  ¬  «l  ]١١شورى:[
l ٤خالص:[ا[    

نظيري  و شريك گويد كه وي هيچ همتا،مي يخداوند در اين آيات به صورت اجمال
  .ندارد

پيامبران الهي در خصوص صفات نفي به صورت مجمل و در « :گويد االسالم مي شيخ 
خداوند  كه است سبببه همين  .اندصورت مفصل بحث نمودهخصوص صفات مثبت به 

  :فرمايد ميمتعال 
 m  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

   Û  Úl ]:١٨٢-١٨٠صافات[  
 هم به خدا يدرباره مشركانـ  كه يتوصيفهاي از  تگارپرورد است منزّه و پاك(
 اهللا ،ستايش    .مبرانپيا بر درودو    رت.قد و عزّت گارپرورد ،كنند مي ـ هم سر و بافند مي
  ).است جهانيان گارپرورد كه است سزا را

 ،گفتند مي اورا در برابر آنچه كه مخالفان پيامبر راجع به  شخود ،اين آيه خداوند در
 نمايد؛ يامبران ميي وجود پ درود و رحمت خود را آراسته و دارد پاك و منزه اعالم مي
گويند عاري از عيب و نقص است و راه و روش پيامبران همان راهي  زيرا آنچه را كه مي

 بطورصفات را  كريم در قرآنمتعال خداوند  . اينگونهنمايد است كه قرآن آن را مطرح مي
از بصورت اجمالي تشبيه و تمثيل را اموري مانند و نمايد مياثبات  شبراي خود يتفصيل

  1»كند. خود نفي مي
ت كه نفي محضي كه مستلزم اثبات نيست، هرگز قابل مدح و هم اين اس آن يفلسفه

مدح و ستايش و تمجيد و  ؛ چرا كه عدمي بيش نيست. و آنچه كه باعثباشد ستايش نمي
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صفت سلبي را  يك خداوند هرگاهاست. اينجا است كه  صفاتاثبات  ،گرددمي تعظيم 
كه  مانند أحد؛ ستحتماً آن صفت متضمن ثبوت چيزي ا ،نمايد اثبات مي شبراي خود
 متضمن كه و صفت سالم باشدميخداوند در ربوبيت و الوهيت  منفرد بودن متضمن

  .ائت خداوند از هر عيب و نقصي استبر
تا اينكه اين سلب  ي وارد شده استسلبخداوند با صفات همچنين خبر دادن از 
 از خودش، نفيرا آنها عموم اوصافي كه خداوند  ،اين بنابر متضمن امري ثبوتي باشد.

دن و زي ذيل چرت  خداوند در آيه بعنوان نمونه، ؛باشد حاوي مدح مي نموده است،
   :فرمايد نمايد و مي نفي مي شرا از خود خوابيدن

 m�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  sl ]٢٥٥:هبقر[  
د كامل و قيوميت خداون حياتدليل بر  نماييدچنين نفيي همانگونه كه مالحظه مي

خوابد و اصالً  خداوند هرگز نمي« :كه است در حديث هم آمده چنانكه متعال است؛
  ».نيست كه بخوابد او يشايسته
(حفظ ] ٢٥٥:هبقر[ m   ÌË     Ê     Él  اين سخن خداوند متعال كه:نين چهم

خالف  بر ؛استمتعال مستلزم كمال قدرت خداوند كند.) آسمان و زمين او را خسته نمي
چرا كه اين انسان در  .را انجام دهد كاري تواندمي ،زحمت و مشقت باقادري كه انسان 

  است. قدرت و توان خود دچار عيب و نقص

m  ~  }  |  {  z    y  x  w   v  :فرمايدمتعال مي خداوند در جايي ديگر
  _l ه سنگيني ياندازه (به  ]٣بأ:[سنمي پنهان او از زمين و آسمانها تمام در ،اي ذر -

  ماند.)
  .همه چيز استمستلزم علم خداوند به  پنهان ماندن،نفي در اين آيه، 

   :نيز اينگونه است زيري  نفي خستگي در آيهو 
 m    k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _

l ٣٨:[ق[  
 ما به خستگي و درماندگي گونه هيچ و آفريديم دوره شش در را زمين و آسمانها ما( 

    ).تاس نرسيده
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رخالف ب ؛استمتعال قوت خداوند  نيز مستلزم كمال و نهايت قدرت و نفي خستگي
  .ودشميدچار خستگي  انسان كه بعد از انجام كار،

 براي خداوند يثبوت امري مستلزم ،نفي اما اگر .در نفي منهج قرآن است اينآري، 
 نفي عام و مجمل حتتبلكه  ؛نمايد ل از خود نفي نميه طور مفصخداوند ب ،نباشد متعال

  ]١١شورى:[ mR  Q         TS  l  :فرمايد ميچنانكه  ؛گيردقرار مي
اينكه مدحي در آن وجود ندارد بلكه تنها نه  ،روش افراط در نفيلذا بايد دانست كه 

 جاروكش، شما :يدشما به پادشاهي بگويزيرا اگر  رود؛بشمار مينيز  نوعي بي ادبي
ب خواهد ي تنبيه و ادتوصيف چنينرا به خاطر  شماحتماً  ،دستيو بافنده ني كنندهحجامت 

كه در نفي  دگيري در مقام مدح قرار ميزماني شما  اما شما صادق هستيد.هر چند كه  ،كرد
خود  رعيتمانند هيچ يك از شما  :يدبگوي عنوان نمونهه حرف بزنيد؛ باجمال با  ،فاتص

اجمال و كلي گويي  ،هرگاه در نفي صفات ذا. ليدشما بزرگتر و مهمتر از آنهاي ،نيستيد
   1».ايد هرعايت كرد يادب بيشتر ،در حقيقت ،يدنمود

 اند؛ درك نموده نبوي و سنتكريم از قرآن  اين روش علماي ماست كه آن رابله، 
و تفصيل در اثبات صفات. اما متفكران منهج  ،صفات اجمال و كلي گويي در نفي يعني

ي تفصيل در نفي  يعني آنها شيفته ؛اند قهاء را در پيش گرفته/ كالمي راه عكس ففلسفي
 متعال خداوند يدربارهآنها  ؛دنباش صفات و اجمال و كلي گويي در اثبات صفات مي

عرض،  ،جوهر ،شخص ،خون ،گوشت ،جسد، صورت ،شبح ،خداوند جسم« :گويند مي
 طول، خشكي، ،رطوبت . خداوند داراي حرارت، سرما،طعم نيست و بو داراي خون،

خداوند قابل جمع و افتراق و تحرك و سكون و تجزيه نيست و  .باشد عرض و عمق نمي
و راست و چپ و شمال داراي ابعاض و اجزاء و جوارح و اعضا و همچنين داراي جهت 

خداوند  ،باشد زمان و مكان براي خداوند مطرح نمي ،ين و فوق و تحت نيستو پايو باال 
طول در اماكن نيست و هرگز خداوند به اوصاف انسان كه بر  س و تفكيك ولمقابل 

خداوند به شئ متناهي و به مساحت و  .دوشنميتوصيف  ،نمايند حدوث داللت مي
نه از كسي زاده شده و نه كسي  .شود و شئ محدود نيست حركت در جهات توصيف نمي

                                           
الفوائــد  ع ئبــدا ) و٣/٣٥(االســالم  شــيخ ایجمموعــه فتــاو) و رجوع كنيــد بــه ١٠٩(ص  ةالطحاوي ةالعقيد رشح  -1
 .ابن قيم) ١/١٦١(
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را تحت پوشش خود قرار تواند او  قابل اندازه نيست و هيچ چيزي نمي .شود از او زاده مي
  1».كرده است نقلمعتزله  ازرا  هاآنرحمه اهللا دهد و ديگر اوصافي كه ابوالحسن اشعري 

 يتفصيل بطوررا با اين اوصاف سلبي  ما معتقدند آنهايي كه خداوند دانشمندان
وجود  ،كه در صورت تحقيق رسانندرا به اثبات مي وجود مطلقيصرفا  ،ندكن توصيف مي

و عيني،  كه در عالم واقعكنند براي او يك وجود ذهني ثابت ميبلكه  ؛اردند خارحي
  .ممتنع است

و نه شبح و  است آن چيزي كه نه جسم :و بگويد دپرسببعنوان يك چيستان اگر كسي 
 ،نمايد مينين و صحبت پاينه و  است و نه باالنه جسد و نه صورت و نه گوشت 

  .عدم است :شود گفته مي او پاسخحتما در   ؟چيست
فرار موجودات  ، از تشبيه خداوند بااند همنهجي كه در پيش گرفت با اينگونه اين گروه

سلب خداوند وجود و عدم را از كه  اند. و كسانيتشبيه كردهمعدومات  بااو را نموده و 
  اند. ممتنعات تشبيه نموده اند، او را باكرده

ي او است بدون شايستهآنگونه كه  ،در اثبات اسماء و صفات خداوند آنان اگربله، 
 فكريسقوط اين هرگز دچار  ،بودند پايبند منهج قرآني و نبوي مي هيچگونه تمثيلي،

  شدند. نمي
در  فقط ،شرط اطالقه كه مطلق ب كندعقل صريح حكم مي« :گويد االسالم مي  شيخ

، وجود رجخا درمطلق بدون شرط هم  و مصداق خارجي ندارد. و داردعالم خيال وجود 
و خداوند نزد آنها حقيقتي مغاير با مخلوقات  ؛ بلكه يك وجود معين دارد.ندارد مطلق
وجود او را مانند وجود مخلوقات يا وجود جزئي از مخلوقات يا وصف آنها بلكه  ؛نيست

  2»كنند.و بايد دانست كه الفاظ مجمل از ايجاد چنين معنايي جلوگيري مي دهند.قرار مي

  سماء و صفات خداوندأ بودن يفيقتو: ششم اصل
خودداري از نام نهادن و  ،يكي از مسايل مهم در موضوع اسماء و صفات خداوند

آن هم به داليل  اند؛نگفته و پيامبرش است كه خدا يهايبه چيز توصيف نمودن خداوند

                                           
 ).١٠٩( ةالطحاوي ةالعقيدرشح  -1
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  زير: 
شود و حرف زدن در مورد خداوند بدون علم شمرده مي ،مخالفت با اين منهج :اول

و و اين، چيزي است كه خداوند متعال آن را حرام قرار داده دس و گماني بيش نيست. ح
او را با نامي كه انسان راضي نيست  يكوقتي  همچنين شمرده است.بزرگ گناهان جزو 

  .خالق انسان جايز استدر حق  پس چنين چيزي چگونه ،صدا بزنيمغير از نام خودش 
فتن از خدا و پيامبر است؛ حال آنكه ما از آن، منع پيشي گر ،مخالفت با اين منهج :مدو
ايم. همچنين بنده براي اين كارش يعني توصيف خداوند به چيزهايي كه در قرآن و شده

  سنت نيامده است، روز قيامت نزد خداوند متعال چه پاسخي خواهد داشت؟ 
انسان ستند. ها) هسني (زيباترين و بهترين اسممتعال ح خداوند هاياسمي همه :سوم

 باشد،خداوند  يشايستهرا كه  چنان اسم زيباييتواند چه بسا كه ن ،كندتالش  اندازه هر
   شناسايي كند.

با درك مسايل، صفت عليم و خبير را دارد كه  خداوند از جهت« :گويد ابن قيم مي
 آنها غير از ع و بصير است كهيت سماداراي صف تفاوت دارند. همچنين  عاقل و فقيه

برخوردار  ودودو  رحيم، برّاز صفات و در باب احسان،  ند.باش ت سامع و باصر ميافص
و  علي مانندو مانند اينها تفاوت دارند. همچنين صفاتي صفات رفيق و شفيق  باكه  است

 ،، بارئ خالق همچنين خداوند داراي صفات كريم،  اند.شريفو   رفيعمتفاوت با عظيم 
  1».فرق دارندساتر صفوح و  ،لمشكّ ،صانع ،اعلفبا سخي، كه  استور و عفو غف ،مصور

از نامهاي زيبايي دچار توهم شوند و فكر كنند  برخي از روشنفكرانالبته چه بسا كه 
اما بايد  ؛دخداوند اطالق نمو توان آنها را بر يوجود دارد كه مالفطن  و عاقل عارف، قبيل 

  دانست كه چنين چيزي صحيح نيست.
معرفت چه بسا كه زيرا  بناميم؛خداوند را عارف كه جايز نيست « :گويد ن ميابن بدرا

چرا  ؛ممينابخداوند را عاقل  يمتوان نمي همچنينعلمي مسبوق به غفلت باشد.  معنايه ب
از انجام  علمي است كه انسان را و گرفته شدهبه معناي قيد و بند از عقال عقل  كه
-و چنين معنايي در حق كسي متصور است كه انگيزهكند. ناشايسته جلوگيري مي هايكار

همچنين  ي انجام كارهاي ناشايسته داشته باشد؛ (حال آنكه خداوند اينگونه نيست.) 

                                           
 ).1/168بدائع الفوائد ( -1



 141  اسما و صفات الهي

 به معناي زيرا فطن توصيف نماييم؛ )زيرك(فطن با لفظ خداوند را كه جايز نيست 
  ».جهل استمسبوق به  و شود عرضه مي شنوندهكه براست سرعت درك چيزي 
 :اند اند و گفته درك كرده يخوبباهل سنت و جماعت اين قضيه را  آري، انديشمندان

در باب  آنچه كه هر« :گويد مي. ابن قيم رحمه اهللا اند اسماء و صفات خداوند توقيفي
  2».قيفي استتو ،دگرد بر خداوند اطالق مي اتو صف اءاسم

مشهور  از بزرگوران ما آنچه  :گويد امام فخر مي« :گويد ابن حجر عسقالني ميعالمه 
 :گويد ابو القاسم قشيري مي ....اند اسماء و صفات خداوند توفيقي اين است كه است

  1».شود اسماء خداوند به صورت توقيفي از قرآن و سنت و اجماع گرفته مي
  گويد:اش ميمنظومهسفاريني در 

 ـهيــــــــة وفـذا ادلــــــــا بــــــــنــــــــل                  هلكنهـــــــا يف احلـــــــق توقيفيـــــــ
 

توقيفي هستند و ما در اين زمينه داليل كافي  بنا بر قول حق، ء و صفات خداوند(اسما
  داريم.)
كه در خداوند بر  علما اطالق اسمي راجمهور «  :گويد مي» ةالبهي ةالدر«در شرح و 

 اند. همچنين جايز دانسته ،مطلق . و معتزله بطوراند منع نموده است،نصوص ديني نيامده 
امام حرمين و دارند. تمايل به اين رأي ابوبكر باقالني قاضي مانند اشاعره ز برخي ا
آورده  و براي قول قابل اعتماد اينگونه دليل.... است آنها ي بودنفيتوقمعتقد به جويني 

غير از  نامي ،براي پيامبرجايز نيست همانگونه كه زيرا  ؛ندا كه اسماء خداوند توقيفياست 
  2».ولي جايز نيستبراي خداوند به طريق أ ،نماييمذكر نامهايش 

 قرآنرا از  متعال توقيفي هستند؛ بايد آنها اسماء خداوند« :گويد ر بغدادي ميعبدالقاه
 بر اسمي هيچ و اطالق فرا گرفت.و يا اجماع امت  صپيامبر يا سنت صحيح  كريم

  .خداوند از طريق قياس جايز نيست
از متعال  بر خداوندرا  اطالق اسماست كه  ي بصرهخالف قول معتزله بر قول اين

  .اندجايز دانستهطريق قياس 

                                           
 ). 1/162الفوائد (  بدائع -1
 ) تأليف سفارينی.١/١٢٤( ةلوامع االنوار البهيه -2
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برآورده  سببخداوند را به تا جايي كه  را در پيش گرفته افراط باب راه جبايي در اين
اين  هاي انسان، مطيع انسان ناميده است. و امت اسالمي او را به سببساختن خواسته

  1».ه استدانست گمراه ل،در حق خداوند متعاپر خسارتش  جسارت
به مخالفت با اهل سنت  معتزله و كراميه متذكر شده است كه ابن حجر عسقالني

هرگاه عقل داللت نمايد كه معناي لفظ در حق خداوند ثابت « :اندو گفته اندبرخاسته
اسماء و  :اندگفتهقاضي ابوبكر و غزالي  . ودنموتوان آن را بر خداوند اطالق  مي ،است

  2».اند خداوند توقيفي صفات
  اسماء و صفات خداوند مفهوم توقيفي بودن

توصيف نموده  هارا بدان شاينكه فرد در اين موضوع تنها به آنچه كه خداوند خودـ 1
 ،اند نفي نموده از او شآنچه را كه خدا و رسولهر  و اكتفا كند ،را بيان داشته هاو پيامبر آن
  .نفي نمايد
در باب اسماء و صفات خداوند كلي و شامل سخن « :گويد مي هاالسالم ابن تيمي  شيخ

(پيشگامان صحابه) ن آنگونه كه خودش و پيامبرش و سابقين اولياين است كه خداوند را 
  .كنيمحديث تجاوز از چهارچوب قرآن و  بدون اينكهاند، توصيف كنيم هتوصيف نمود

 و شتوصيفات خود اسبر اسخداوند تنها   :گويد ميي اهللا عنه امام احمد رض
 حديثقرآن و چهارچوب  و در اين باره از شود توصيف مي صرسول اكرم  توصيفات
  3»شود. تجاوز نمي

بسازيم؛  هايي برايشاز آنچه كه خداوند از خودش خبر داده، اسم جايز نيست ـ2   
ماده )، ماهد (آگر حيله( ماكر ،)كشاورز(زارع  ،هاي مفتيتوانيم اسمبعنوان نمونه نمي

  :را از آيات زير گرفته و بر خداوند اطالق نماييم )ندهشكاف(ق و فال )كننده
 m  ©   ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢l ]:١٢٧نساء[  

 به آنان يدرباره خداوند :بگو. خواهند مي نظر و كنند مي سؤال زنان يدرباره تو (از 
  .)دده مي فتوا شما

                                           
 ).337الفرق بين الفرق ص (  -1
 ).11/223فتح الباري (  -2
 ).5/26مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -3
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 m     o  n  m  l  k  j   i  h  gl ]٦٤–٦٣:هواقع[   
 ما يا رويانيد مي را آن شما آيا   ؟ايد انديشيده ،كنيد مي كشت آنچه يدرباره هيچ آيا(
   ) ؟ رويانيم مي

 m    q  p  o  nm   l  kl ٣٠نفال:[ا[    
  است.) مكر كنندگان بهترين خداوند و كندوند نيز مكر ميخدا كنند وآنان مكر مي (و

 m    Ë  Ê  É   Èl ]:٤٨ذاريات[  
  ) !ايم بوده خوبي كنندگان آماده چه و ايم هساخت پهن را زمين و(

 m  GF  E  D  C  B  Al ٩٥نعام:[ا[   
  شكافد). مي را هسته و دانه كه است خدا اين(

اختالف نظر  متعال خداوند هاياسمي توقيفي بودن دربارهعلما « :گويد ي ميعانصن
مشتق  اسمي افعال ثابت خداوند برايشتوقيفي بودن به اين معناست كه نبايد از  .دارند

د كه به صراحت در قرآن و سنت آمده گرداسمي بر خداوند اطالق مي نماييم؛ بلكه صرفا
  1»باشد.

  با اشتقاق مصدر و فعل از خداوند  هاياسم ي بودنتوقيف بايد دانست كه البته
توان مير و قدير بصي سميع، هاياسملذا با توجه به  ؛ندارد يمنافات هاي ثابت هيچاسم
 خداوند همچنين با فعلهاي آنها در مورد و نمودبر خداوند اطالق  را و قدرت ، بصرسمع
   فرمايد: ؛ چنانكه خداوند متعال ميخبر داد متعال

 m  R  Q     P  ON   M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
    Sl ]١:همجادل[    

 به و كند مي مجادله و بحث تو با شوهرش يربارهد كه شنيد را زني آن گفتار (خداوند
 بينا و شنوا خدا كه چرا ؛شنود مي را نفر دو شما گفتگوي قطعاً خدا. برد مي شكايت خدا

  است.)

                                           
 ).3/143سبل السالم ( -1



 اسما و صفات الهي      144

  ]٢٣مرسالت:[ m    R  Q  Pl و در جايي ديگر مي فرمايد: 
  هستيم.) و بوده توانا بهترين ما و ايم داشته راآن  يتواناي ما(

 متعدي افعال ادر مورد خداوند صرفا بين را هم بدانيم كه خبر دادن الزم است ا
توان در مورد خداوند خبر نميافعال الزم  با ؛ امااست درستخداوند  هاياسمبرگرفته از 

  1.فعل آن نه دگرد اطالق مي كه تنها اسم و مصدر آن بر خداوند مانند الحيداد؛ 
وارد حديث كه در قرآن و  يا اسماء و صفاتب متعال عدم جواز فراخواندن خداوند ـ3

فراخواندن « :گويد مي نموده،نقل  ويعربي از الآنچه كه ابن  طبقزجاج  .نشده است
  ».جايز نيست ه،توصيف نمود هارا بدان شكه خود نامهاييخداوند به غير از 

در  شمرده است كهخداوند را جزو الحادي  هاياسم اضافه كردنعربي الابن همچنين 
   :است اين آيه از آن منع شده

 m  nm   l  k  j  il ١٨٠عراف:[ا[  
  ، ترك كنيد.)يازند مي دست تحريف به وندخدا نامهاي در كهرا  كساني و (

يا كاستن نامي از نامهاي وي  افزايش نامي به نامهاي خداوندالحاد با «  :گويد ميوي 
-و در آنها نامند كنميرا اختراع  دعاههايي چنانكه بعضي از افراد جاهل، .گيرد صورت مي

كه  كنندآورند كه به ثبوت نرسيده است و افعالي را برايش ذكر ميهايي براي خداوند مي
  جزو افعالش نشمرده است. همچنين چيزهاي ديگري را ذكر  خداوند

  2»ي خداوند نيستند؛ شما از آنها پرهيز نماييد.كنند كه شايستهمي
ملتزم  رده در قرآن و سنت در خصوص اسماء و صفات خداوندآنها به الفاظ واـ 4  

  كردند. بر خداوند اطالق نمي مانند بدعت گذاران اي ظ جديد و تازهاالف و وپايبند بودند
با الفاظ  اهللاز اين است كه اهل سنت و جماعت منهج  « :گويد شارح طحاويه مي

پشت  ،دهوفرم ي كه شارعماء و صفاتاس بهاما معطله اند؛ تعبير نموده و الهي نبوي شرعي،
، اند دهكرابداع كنند. آنان معاني و الفاظي را كه خودشان در معاني آنها تدبر نميو  اندكرده

 صاحبان حق واما  اند كه اعتقاد و اعتماد به آنها واجب است.جزو محكماتي قرار داده

                                           
 ).١/١٢٦ ( السفارينية نگا: عقيد -1
 ) تأليف ابن العربي. 2/805احكام القرآن ( -2
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- به آن را واجب مياد اد و اعتمقاعتو  را حق دانسته شو رسول قول خدا ايمانسنت و 

   1»دانند.
اثبات  و نفي باب سلف صالح و امامان بزرگوار در« :گويد شيخ االسالم در اين باره مي

بلكه به قرآن و سنت  اند؛وارد نشده ،اند كرده ايجادهايي مختلف  كه گروه بدعتهاييبه 
در آن و سنت كه قر را هر لفظيپس  .اند صريح دانستهعقل ن را موافق آو  اندچنگ زده

هر چند اند ، حق، و ايمان به آن را واجب دانستهذكر كرده خداوند اسماء و صفات مورد
اند و گروهي آن را  كرده اختراعكه مردم  را هر لفظي. و كه حقيقت معناي آن درك نشود

م، ايرا نفهميدهتا وقتي كه مراد متكلم نبايد ما  ،اند و گروهي ديگر آن را نفي نموده ،اثبات
  آن را  ،حق باشد اواگر مراد در مورد آن اظهار نظر كنيم. 

  2».يمپذيرنمي باشد،و اگر باطل و مخالف قرآن و سنت  پذيريممي

اسماء و صفات خداوند  يدرباره منحرفسلف صالح در خصوص آنچه كه گروههاي 
-را نمي متكلماد لذا تا زماني كه مر ؛اند عنوان داور پذيرفتهه قرآن و سنت را ب ،اند گفته

حاوي معنايي اشتباه و  اگر سخن متكلم ورزيدند.نميرد آن مبادرت  يابه قبول  فهميدند
 آن ،بود حاوي معنايي خوب و زيبا  اگرنمودند و  آن را رد مي ،مخالف قرآن و سنت بود

و  ؛ اما اين الفاظ مبتدعمراد شما صحيح است :گفتند و به متكلم آن مي را مي پذيرفتند
  .شودوهم در حق خداوند استعمال نميم

است يا غير ئ د شيخداون :بپرسد چيست به كسي كه شما پاسخ :كسي بگويداگر 
خداوند قايم به  ؟است يا حادثخداوند قديم  ؟يا معدوم است خداوند موجود  شيئ؟

 ،خداوند شيئ :بگوييمجايز است كه و در كل آيا  ؟ديگران نيازمند بهنفس است يا 
خودتان را نقض  ي قاعده ،آري :يداگر بگوي ؟قديم و قايم به نفس خويش استموجود، 

  ايد. هبه زبان آوردسخن بسيار بزرگي  ،خير  :يدو اگر بگوي ايد.كرده
از  ،ويش استخقايم به نفس  موجود و ،قديم ،خداوند شيئ گوييم:ميما اينكه  :پاسخ

خبر دادن گنجايش  باب  چرا كه در ؛صفات ذكر باشد نه از باب مي (خبر دادن) باب اخبار
 است، آنچه كه در قرآن و سنت آمده باب صفات تنها بايد بردر اما بيشتري وجود دارد. 

                                           
 ).١٠٩( ةالطحاوي ةرشح العقيد -1
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 ،شود صفات بر خداوند اطالق ميو اسماء نچه كه درباب آ« :گويد ابن قيم مي .كرد اكتفا
موجود و قايم به  ،شيئ ،مانند قديم (خبر دادن) در باب اخبار كه اما آنچه .توقيفي است

اين  درسخن نهايي  ،اين .واجب نيست كه توقيفي باشد ،شود بر خداوند اطالق مينفس 
- اسمو يا جايز است كه بعضي از  هستند توقيفياسماء خداوند متعال،  مورد است كه آيا

  1»گردد.بر خداوند اطالق  ،كه در نصوص نيامدههايي 
 همان گونه الفاظ بهست كه هنگام وجود اينابهتر  نيز در باب اخباربنده مي گويم: 

» ومقي« يم،را بجاي قد» لوا«اكتفا نماييم؛ بعنوان نمونه  اندآمده در قرآن و سنت ي كهالفاظ
نمودن  زيرا تعبير استعمال نماييم؛ يو ابد يازل بجاي را» خراآل«و  ،م به نفسئابجاي ق را

   .باشدميتر سنديدهپبهتر و  آمده است، نصوص ديني در با الفاظي كه
و آن هم  پرداخته استموضوع ديگر باقي مانده كه شيخ االسالم به آن يك در اينجا 

ميان « :دگوي؛ ايشان ميخداوند با اخبار سوء خبر داد در مورداين است كه جايز نيست 
 خوببا اسم فقط زيرا خداوند  ؛فراخواندن خداوند و خبر دادن از وي تفاوت وجود دارد

مانند ؛ نيامده باشد يهر چند كه راجع به آن دستور ،شود ميبد فرا خوانده سم غير يا ا
اگر منظور  .مورد نظر باشد ،آن هم وقتي كه از آن معناي ثابت ؛ذات و موجود ،شيئ ،اسم
بشمار از جمله اسماء مبارك وي  پسبه هنگام وقوع حادثه و مصيبت باشد  موجود آن از
زيرا اراده و كالم به خوب و بد تقسيم  ها هستند؛و همين اسمجزمريد و متكلم رود. مي
صادق و  ،رحيم ،حكيماسم خالف بر ند.نيست خداوند مبارك هاياز جمله اسم و دنشو مي

   2»شود. نيك از آنها فهميده ميتنها معناي مانند اينها كه 
اعم از از علما و انديشمندان اسالمي  :چه بسا كه كساني اعتراض كنند و بگويند

-نمودهتفسير اسماء و صفات خداوند را آنها رسيده است كه  تواتربه ين محدثين و مفسر

   ؟دانيداند؛ پس با اين كثرت تفسيرها چگونه شما آنها را توقيفي مي
تواند نميهيچ چيزي «گويد  مي نهفته است كه ابن قيمسؤال در سخن  اين پاسخ

آنها با كلمات ديگر،  و تفسير .نمايدرا ادا  شود و معناي آنها اسماء خداوندگزين جاي
بلكه به خاطر تقريب به ذهن و فهماندن مفهوم آنها  تفسير به مرادف محض نيست؛

                                           
 ).6/16بدائع الفوائد (  -1
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  1»است.
  ندارد ي بودناطالق لفظ صفات بر خداوند منافاتي با توقيف

يكي  كه بودن كه اطالق لفظ صفات بر خداوند با توقيفي اندكردهگمان  برخي از علما
و گمان آنها بر اين منافات دارد  رود،بشمار مياهل سنت و جماعت  اصول اعتقادياز 

وارد سلف صالح  و سخنان قرآن و سنتدر و  است كه اين، كار بدعت گذاران است
   .نشده است

 :فرمايد مي كريم در قرآن متعال زيرا خداوند ؛گويند كه آنها مينيست نگونه آاما مسأله 
 me  d  c   b  a  `   h  g  fl ]:١٦٠-١٥٩صافات[  

جز توصيف بندگان  ،كنند مي ـ انمشركـ  كه يتوصيفهاي از است منزّه و پاك ،خداوند(
   .) ي اوستمخلص خدا كه شايسته

به او نسبت را از صفات نقصي كه مشركان و گمراهان  اشپاكياين آيه  داوند درخ
ع توصيف خداوند از جانب موضو ،ولي از جانب ديگر ؛نمايد مي اعالن دهند،مي

  د.نمايميمسلمانان به صفات جمال و جالل و كمال را استثناء 
مردي را  ص اكرم كه پيامبر استروايت  اهللا عنها شه رضيدر صحيح بخاري از عاي

ي نظامي تعيين نمود. او نماز را براي همراهانش امامت بعنوان فرمانده و امير يك دسته
هنگامي كه مأموريت به پايان رساند. ي اخالص به پايان ميورهكرد و قرائتش را با سمي

 صمطرح نمودند. آنحضرت  صرسيد و آنها برگشتند، اين مسئله را براي رسول اكرم 
پس علت را از وي جويا  »اش از اين كار چه بوده است.از او بپرسيد كه انگيزه«فرمود: 
من ص توصيف شده است، ي اخالخداي رحمان در سوره چونكه :گفتو شدند. ا

نيز كه خداوند اطالع او برسانيد به « :فرمود ص اكرم پيامبر دوست دارم كه آن را بخوانم.
  2».او را دوست دارد
رحمان  صفت خداوند :اين است كه آن صحابي گفت ،حديثاين در  محل استدالل

را رد  سخنشد و نمورا تأييد  اوهم  ص اكرم پيامبر و ي اخالص آمده استدر سوره
  .نمود مي ردآن را  ص اكرم پيامبر ،بود جايز نمي صفت اگر اطالق .دنكر
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 كه كسانيبراي  است يدليل ،اين حديث« :گويد ابن حجر در شرح حديث مذكور مي 
  ».ور علماستمهجاعتقاد  ،و اين دانند صفت مي خداوند را داراي

كه  ي استلفظ(صفت) اين  « :گويد ميوي  در اين زمينه سخني شاذ دارد؛ ابن حزم
هيچ لفظ از پيامبر و  و اين اند.آن را مصطلح ساخته از معتزله و پيروان آنها ين اعمممتكل

حديث  اين نظر ما را باكساني و اگر به ثبوت نرسيده است.  شيك از اصحاب بزرگوار
 سعيد بن ابي هالل را تنها اين حديث كه بدانندبايد  ،مورد اعتراض قرار دهند» باب«

ي اخالص سوره ،به فرض صحت آنو  .باشد داراي ضعف مي و وي روايت نموده است
ي به آن رو نبايد موارد ديگ صفت خداوند است است، همانگونه كه در حديث آمده

 زباندر  صفت زيرا فرق دارد؛ ،ندكن بر خداوند اطالق ميمعتزله صفتي كه  افزود. و اين، با
  1».شود ميفقط بر جوهر و عرض اطالق  يعرب

اتفاق نظر دارند؛ لذا  سعيد علما در حجت دانستن :گويد ابن حجر در رد ابن حزم مي
زيرا همه در مورد  ش نيز مردود است؛ريخسخن ا و تضعيف ابن حزم اعتباري ندارد.

   :فرمايد مي متعال خداوند چرا كه نظر دارند؛اتفاق  حسناي خداوند اثبات اسماء
 m  hg  f  e  d  cl ١٨٠ف:عرا[ا[  

اثبات هستند. پس  همان صفات ي،زبان عرباند، بر اساس هايي كه در آيه آمدهو اسم
 كه گردداثبات  بعنوان مثال، هرگاه چرا كه ؛است اواسماء خداوند مستلزم اثبات صفات 

او ذات  كه زائد برخداوند را به وصفي  توانيم ، بعد از آن، مياست )زنده( حي خداوند
بر  بايد صرفا  ،بود جايز نمي ،و اگر اين .كنيماست، توصيف  فت حيات آنهم ص كهباشد 

  2.دش اكتفا مي ،نماينداموري كه وجود ذات را اثبات مي
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  خداوندذات و صفات  پيرامون حقيقتخودداري از بحث و گفتگو : هفتم اصل
 ؛دنباش نظير مي بي ؛ همچنين صفاتشهيچ همتا و همگوني ندارد متعال ذات خداوند

 خداوند ذات مورد در سخن گفتنفرع  برگرفته و ،صفات مورد در سخن گفتنزيرا 
صفات نيز  و حقيقت ماهيت ،نيستقابل درك  ،ذات حقيقت و از آنجايي كه .است متعال

  :كه است متعال خداوند يفرموده ،ما و مصداق سخن .دباشنميقابل درك 
  m   TS  R  Ql ]:١١شورى[  

  متعال نيست.)(هيچ چيز مانند اهللا 
اند از سؤال كردن در مورد كساني كه منهج قرآني را بخوبي درك كردهجاست كه اين
زيرا ماهيت ذات و  اند؛منع نموده شصفات و چگونگي ذات خداوند متعال و ماهيت

بر  خداوند چگونه ؟خداوند چگونه است :پس نبايد گفت ؛صفات قابل درك نيستند
   ؟ديدن او چگونه است شنيدن و عرش قرار گرفت؟ علم،

 در اين بارهزيرا خداوند  ؛نيستمتعال البته اين به معناي نفي صفات از خداوند 
اي علمي چگونه احاطههيآنان  و(  ]١١٠ه:[ط m  ¼  »      º   ¹    ¸l  :فرمايد مي

(و آنان به چيزي از  ]٢٥٥:هبقر[ m  ¿  ¾  ½  ¼  »l   ).ندارند به خداوند
  ارند.) علم او احاطه ند

 حقيقتفهم احاطه و اما  ؛ديدن خداوند در آخرت ممكن استما بايد بدانيم كه 
 ي علماحاطهاما  ؛ممكن است . همچنين درك معناي علمباشد غير ممكن ميخداوند، 

  .ر ممكن استيغالهي 
 ذات خداوند مورد در انديشيدنمردم را از  ص پيامبر اسالمبه همين سبب است كه 

در  بينديشند؛هاي خداوند  آفريده مورد تا در مود و در مقابل آن، دستور دادمتعال منع فر
وا« :كه است حديث آمده رُ كَّ فَ لْقِ يفِ  تَ وا يفِ اهللاِاهللاِخَ رُ كَّ تَفَ ال تَ هاي  ي آفريدهباره(در 1»., وَ
  .)نديشيدنيذات خداوند  يباره در ونديشيد خداوند بي

                                           
 ).3/9صحيح الجامع الصغير ( -1
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فَ « :كه است آمده يدر حديث ديگرو  واتَ رُ وا يفِ اهللاِيفِ آالءِ اهللاِ كَّ رُ كَّ تَفَ ال تَ -باره(در  1 »., وَ

  ».نديشيدذات خداوند نيي درباره ود ينديشخداوند بي نعمتهاي ي
به اموري  پرداختنرا از  انسانخواهد فكر  مي يشبا اين رهنمودها ص رحمت پيامبر
ل بن از سه راحت نمايد. ،ي آن برآيد و آنها را درك كندتواند بخوبي از عهدهكه نمي
موصوف به صفت علم  اهللا،ذات « :وي گفت اهللا پرسيدند.ذات  در موردي شوشترعبداهللا 
  و احاطه نيست و در دنيا با چشم ديده درك او قابل ماهيت  و است
هيچ  ،هيچ حد و مرزي ندارد دارد؛ اماوجود ي حقايق ايمان شود. خداوند بر اساسنمي

كه با  خواهند ديددر آخرت  را او چشمان .پيدا كندآگاهي كامل  تواند از او كس نمي
توانند به كنه و حقيقت ذاتش پي نميمخلوقات  پادشاهي و قدرتش ظاهر شده است.

شناسند  دلها او را مي معرفي نموده است. لذاآنها  هايش خود را بهبا نشانهخداوند ببرند. 
او  سوي به هايشچشمبا  در روز قيامت مندرك كنند. مؤند او را نتوا نمي هاچشم ولي

  2».داشته باشد و كنه و حقيقت او را دريابد احاطه اينكه بر او بدون كندنگاه مي
 ,وال تدركه األفهام ,ال تبلغه األوهام« :گويد مي ةالطحاوي ةالعقيدابو جعفر طحاوي در 

درك او عاجزند و با  ها ازفهم ،درسنمياو به  خيال و عقل انسان( .»وال يشبه األنام
  ).هيچ مشابهتي ندارد مخلوقات

حق بدون احاطه و كيفيت  بهشتيانتوسط  ت خداونديرؤ « :گويد مي در جايي ديگر
 mO  N      M   L    K    J  Il  :فرمايد مي پروردگار ما قرآن ؛ چنانكهاست

    ]٢٣-٢٢:تقيام[
  3).ندكن مي نگاه شانوردگارپر به  و ندشاداب تر وتازه و يهاي چهره ،روز آن در(

  متعال اسماء و صفات خداوند الحاد درعدم : هشتم اصل
اهل ويژگيهاي  متعال يكي از بارزترين در اسماء و صفات خداوند پرهيز از الحاد
و اين روش بجز با تحقق بخشيدن به هشدار  در اين باب مي باشد. سنت و جماعت
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m c   j  i  hg  f  e  d  :خداوند در آيات زير عملي نمي گردد
  nm   l  kl ١٨٠عراف:[ا[  

پس او را با آنها فراخوانيد و كساني را كه در  .(خداوند داراي نام هاي نيكي است 
  رها كنيد.)  ،رندگينامهايش راه الحاد را در پيش مي

m  ba  `  _  ^  ]  \  [  Zl ف]:٤٠صلت [  

  مانند.) يرند بر ما پوشيده نميگ(كساني كه در آيات ما راه الحاد را در پيش مي
 معاني و حقايقكج كردن و منحرف ساختن  به معنايخداوند  هاياسمدر  الحاد«
آيد از ميل گرفته د) برميح..ي آن (لو الحاد چنانكه از ماده ها از حقيقت آنها است.اسم

از طوري كه  جانب قبر استو كندن يك شكافتن قبر نيز كه به معناي  لحد شده است.
  گفته كسي  بهنيز  در دين ملحد شود، از همين ماده است.ي آن كج ميراسته
ملحد   :گويد يت مي. ابن سكّمنحرف و كج گردد و بسوي باطل برود كه از حقشود مي

و افزايد كه جزو آن نيستند وچيزهايي به آن ميد شو ميمنحرف كه از حق  است كسي
×  m  Ù  Ø  :فرمايدمتعال مي خداونداست چنانكه از باب افتعال همين ماده ملتَحد هم 

  Û  Úl ]:يافت). نخواهي او جز پناهي هرگز (و  ]٢٧كھف  

  نمايد، به او پناه  فرار مي سوي او به ،كند مي رجوعخداوند به يعني كسي كه 
و به او متمايل  نمايد مي روي گرداني ديگران از و كندبرد، نزد او گريه و زاري ميمي
تمايل پيدا نمود يعني فالني به سوي فالني  »فالن یالتحد فالن ال«ويند گ مي عربها .ددگرمي

  1»و به او پناه برد.

  در اسماء و صفات خداوندالحاد انواع 
  :نوع است بر سهخداوند وصفات در اسماء  الحاد
ن اسم شركيم مانند اينكه .يا بعضي از آنها متعال خداوند هايتكذيب تمام اسم :اول

m  z    y  x  :فرمايد خداوند مي ؛ چنانكهدندكرمي را تكذيب و انكار» رحمان«
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    d  c  b  a  `     _  ~  }  |  {l ]:٦٠فرقان[    
 :گويند مي ،كنيد سجده رحمان خداوند براي :شود مي گفته نمشركي به كه هنگامي(

 به امر و ؟ دهي مي دستور ما به تو كه كنيم سجده چيزي براي ما آيا ؟چيست رحمان
  افزايد.) مي ايشان گريز و نفرت بر سجده

-نميآنها  .شناسيم رحمان را نمييعني اينكه ما « :گويد ابن كثير در تفسير اين آيه مي

نپذيرفتند كه در  حديبيهدر روز كه چنان ؛كه خداوند را با نام رحمان فراخوانند پذيرفتند
بسم « :به كاتب فرمود صرسول اهللا كه  هنگامي ي رحمان نوشته شود وعهدنامه كلمه

بلكه همانگونه  ؛شناسيم رحيم را نميما رحمان  :آنها گفتند .»بنويس اهللا الرحمن الرحيم
متعال  خداوندبه همين سبب،  .»باسمك اللهم« :بنويس .نوشتيدر گذشته ميكه بنويس 

  اين آيه را نازل فرمود كه:
 m   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  z  gf  el ١١٠سراء:[إ[  

رحمان  تف! به مشركيني كه منكر صاي محمد « :گويد ابن كثير در تفسير اين آيه مي
اوند را با اسم اهللا كند كه خد يهيچ فرق نم :بگو كنند،هستند و از نوشتن آن جلوگيري مي

  1».دباش داراي نامهاي نيك مي او؛ زيرا خوانيدبرحمان يا با اسم 
  و صفات خداوند متعال را نفي  ءها كه اسمات الحاد جهميقابل يادآوري اس

، نوعي الحاد تكذيب معطلهكار همچنين رود. كنند، جزو اين نوع الحاد بشمار ميمي
طيل كرده و منكر حقايق را تع اسماء و صفات خداوند معانيآنان  آيد؛ چرا كهبحساب مي

و  ،بصير بدون بصر، بدون سمع سميع ،بدون حيات خداوند حي  گويند:آنها شده و مي
  مان بدون رحمت است.حر

  مخلوقات  متعال با صفات توصيف خداوند :مدو
  ها عبارتند از:برخي از اين توصيف

متعال به صفات نقصي كه خداوند از آنها پاك و منزه است؛ ف خداوند يصتو ـ1
 است فقير ا(خد ]١٨١ل عمران:[آ m   LK  J  I  H  Gl  :گفتند يهوديها ميچنانكه 

                                           
 ).5/161تفسير ابن كثير ( -1
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'mß‰tƒ «!$# î :گفتند همچنين آنها مي ).نيازيم بي ما و s!θè= øó tΒl :دست خدا  ]٦٤ [مائده)
  بسته است.) 

 ؛ سپسآسمانها و زمين را در شش روز آفريد متعال خداوند :و آنها معتقد بودند كه
را تكذيب  آنان خداوند اين سخنپرداخت. لذا استراحت  به در روز هفتم و شد خسته

   :دفرمو د و نمو 
 m    k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _l 
   ]٣٨:[ق

 ما به خستگي و درماندگي گونه هيچ و ايم آفريده دوره شش در را زمين و آسمانها ما(
  ).است نرسيده

گفتند. همچنين ميپدر  چنانكه نصارا او را ؛نامهاي مخلوقات با خداوندـ ناميدن 2
  .ناميدندميعلت فاعلي و يا عقل فعال  واجب الوجود، را خداوند فالسفه

ه معتقدند كه خداوند صورتي همشب .تشبيه صفات خداوند به صفات مخلوقات ـ3
  .بر عرش قرار داردمانند دست ما دارد و مانند ما دستي  ، ومانند صورت ما

 و توصيف مخلوقات با صفات ،و صفاتشدر اسماء كشمكش با خداوند  :سوم
  وند اخاص خد

به قومش سركش كه فرعون چنان يكي از اين موارد، ادعاي الوهيت و ربوبيت است؛
 خودم جزب يخداي من ( ]٣٨قصص:[ mp  o  n  m  l  kl  :گفت مي

    ).ندارم سراغ شما براي
  گفت:و مي آنهاست و برتر بزرگ همچنين فرعون مدعي بود كه خداي

 m  l  k  j  il ]:هستم شما معبود ينواالتر من(  ]٢٤نازعات (.  
ابن  گذاشتند؛ ابن عباس، ميمتعال را بر بتهايشان  خداوندهاي نامن همچنين مشركي
- آن اسم ؛ سپسدندكر خداوند را تحريف مي هايمشركان اسم :گويند جريج و مجاهد مي

عزي را  ،الت را از اهللا بعنوان نمونه، آنها ؛ندگذاشت ميهايشان هاي تحريف شده را بر بت
  دند.گرفته بوو منات را از منان  ،از عزيز

گذارند و ميفرزندانشان هاي خداوند متعال را بر نيز نامبرخي از مسلمانان متأسفانه 
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-متعال مي خداوند از نامهاي نام فرزندانشان را نامند. و چه بسا كهآنها را عزيز و جبار مي

  از عزيز گرفته شده است.نامند كه عنوان نمونه، آنها را عزّات ميه گيرند و ب

  مبحث سوم
مبني بر اينكه آنچه در مبحث گذشته ذكر كرديم، اعتقاد سلف  داليل 

   است

منتسبين به اسالم به مخالفت برخيزند و بگويند: چه دليلي وجود برخي از چه بسا كه 
ي عقيده ،يدكردو صفات خداوند ذكر  ءاسما يدربارهاز امامان بزرگوار  شما كه آنچهدارد 

  ؟استسلف 
كه دال بر اجماع و اتفاق  پردازيممي داليلي به همين سبب ما در اين مبحث به ذكر

  : باشد؛ برخي از اين داليل عبارتند ازنظر آنان بر اين اعتقاد مي
 بدوناند نقل نمودهو صفات خداوند را  ءبه اسما متعلقلف صالح نصوص س :اول

 به را صفات خالق يا مانند برخي ديگر، پردازندآنها ب تكذيب ها بهاينكه مانند برخي
   بزنند. ويل آنهاأتحريف و ت گروهي ديگر دست به يا مانند وتشبيه كنند مخلوق  صفات

مذهب  ،دليل اينكه اين« :گويد ميدر توضيح اين استدالل  شيخ االسالم ابن تيميه
 ايمان و با تصديق، را  ميقرآن و اخبار رسول گرا ناآن است كه آن باشد،ميسلف صالح 

 متعلقاند و آنچه را كه نقل نموده شان براي ما، بدون شك و ترديد در آنها و گويندهقبول
اند؛ تشبيه ننموده ها نيزويل نكرده و به صفات انسانتفسير و تأ، هبه صفات خداوند بود

كه به  مكن نبودماصال   شد و ميحتما از آنها نقل  ،نددادمياين كارها را انجام  چرا كه اگر
در  به نقل و شناخت آن است نيازموضوعي كه زيرا اتفاق بر كتمان  پنهان بماند؛طور كلي 

  .قبح و زشتي مانند اتفاق بر دروغ و انجام فعل حرام است
اگر كسي نمودند كه مبالغه ميرعايت سكوت در اين موضوع  براي بلكه آنان به اندازه

- در جلوگيري او مبالغه مي، دپرس ميموضوعات متشابه  يدربارهكه  كردند مشاهده مي را

كردند گفتند و چه بسا كه او را تنبيه ميكردند تا جايي كه گاهي سخنان تندي به وي مي
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  1».نمودند مياعالم  سؤالشاز انزجار خود را او، شدت با رويگرداني از و گاهي هم 
قرآن و نصوص  تني است ازبراي صحت اصولي كه اين اعتقاد بر آنها مبآنها  :مدو

  .اند كه ما در صفحات گذشته بسياري از اين استداللها را ذكر نموديمسنت استدالل نموده
سخنان صريح و مورد اتفاق آنها در مورد معاني صفات به اصولي تصريح دارد  :سوم

  نقل كرديم.سلف صالح را در اين خصوص  سخناناز هايي كه ما بيان نموديم. و ما گوشه
  توانيد به كتابهايي كه اين اقوال را نقل براي آگاهي بيشتر در اين زمينه مي

  اند، مراجعه نماييد. كرده
كه آگاه به اقوال سلف و  صورت گرفته مورد اعتماد ينقل اينها توسط افراد :مچهار

الح سلف صدر مورد اينكه اعتقاد  اند. آنانو گمراه بوده عالم به اقوال افراد هدايت يافته
  .همين است، هيچ اختالف نظري با يكديگر ندارند

در شرق فقها  همگي« گويد: مي رحمه اهللا ابوحنيفه شيباني شاگرد اماممحمد بن حسن 
صفات  مورداز پيامبر در  و احاديثي كه افراد مورد اعتماد كريم قرآن و غرب بر ايمان به
هر كه  چرا اتفاق نظر دارند؛ بيهتشبيان كيفيت و  بدون تفسير، ،اندخداوند روايت كرده

بيرون رفته و از جماعت مسلمين جدا  ص ، از منهج نبي اكرمكند آنها را تفسيركس 
قرآن و آنچه در به  اند؛ بلكه، تفصيل و تفسير ننمودهتوصيفچرا كه آنان  شده است؛

از  بن صفوان گردن نهد، جهمبه رأي  پس هركس، اند.آوردهايمان  مده است،آ سنت
   2»ماعت مسلمين جدا گرديده است.ج

 متعال و صفات خداوند ءاسما يمذهب سلف صالح دربارهشيخ االسالم بعد از نقل 
 تمام سخنان و اگر ما بخواهيمبر اين اساس زندگي كردند.  سلف صالح يهمه« گويد: مي

آنچه همانا از مقصود اصلي دور خواهيم شد.  سلف صالح را در اين خصوص ذكر كنيم
 يم با ذكر اقوال آنها در صفحات قبلي بهگوي ميما در خصوص مذهب سلف صالح  كه

و من از هيچ  ندابدان اعتراف نموده ،ي عالمان و آگاهان از نقل و روايتهمه  اثبات رسيد.
  3».در اين مسئله سراغ ندارم يالفتخا ،يك از علما
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ل و بررسي سخنان وي بعد از جستجوي كامكه  كندميشيخ االسالم بيان همچنين 
سلف، سراغ ندارد كه سخن يكي از سلف با صراحت يا ظاهر آن بر نفي صفات خبري 

كه كسي را سراغ ندارد كه صفات  كنددر نفس االمر داللت نمايد. همچنين وي بيان مي
 كه خداوند را بارا  رأي مشبهه اند وكرده را نفي آنها تشبيه  . البتهدخبري را نفي كرده باش

عنوان ه اند. برد كردهند، كنمي را نفيصفات كنند و رأي كساني را كه ميتشبيه  وقاتمخل
مخلوقاتش تشبيه هركس خداوند را با «گويد:  مياستاد امام بخاري    نمونه، نعيم بن حماد

 هارا بدان شكه خداوند خود را انكار كند اوصافي و هركس ورزيده استفر كند، ك
تشبيهي  ش،و پيامبرتوسط خدا خداوند اوصاف و در  است.شده كافر  ،توصيف نموده

   1»وجود ندارد.
صفات   مياقرار به تما مورداهل سنت و جماعت در «گويد:  مي قرطبي ابن عبد البر
د و ناتفاق نظر دار نه مجاز، نها و حمل آنها بر حقيقته آايمان ب و سنت، وارده در قرآن

  نمايند. مين را انكار كنند و صفتي از آنها ميد نآنها هرگز در يكي از آنها تغيير ايجا
هيچ يك ند و كن مي را انكار تامعتزله و خوارج صف ها اعم از جهميه،اما تمام بدعتي

 آنها را قبولكنند كه اگر كسي  ميخيال   و كنندنميحمل  شانيقحقيمعناي بر آنها را از 
در  ،نمايد را اثبات و صفات است و نزد آنها اگر كسي اسما مرتكب تشبيه شده ،دكن

ولي واقعيت همان چيزي است كه قرآن و سنت آن   .ستنفي نموده ا حقيقت خداوند را
  اهل سنت و جماعت آن را براي ما نقل  واررا بيان داشته و امامان بزرگ

  2.»اندنموده

  مبحث چهارم
  ويژگي هاي منهج سلف صالح 

داراي   ،مان بزرگوار بعد از آنهابه و اماصحا منهج سلف صالح يعني راه و روش
درك و شناخت اين ويژگيها راه   نمايد. ميرا از ساير روشها جدا  آنويژگيهايي است كه 
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اين كه در  را مهمترين ويژگيهايي ،نمايد. در اين مبحث ميروشن  حقرا براي رهروان 
  :نمايمميه ئارا ،روشن شده مپژوهش براي
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  هب اكمل و احسن و سالم استمذهب سلف صالح همان مذ :نخست
 است كه پيامبر ميي شناخت واقعي همان پيامذهب سلف صالح در حقيقت نمونه

ي آن حركت نيز زير سايه شانو خود كردند و صحابه بزرگوار آن را تبليغ ص اكرم
نوري   گونه مشكلي در آن وجود ندارد.هيچهمان راه حقي است كه  ،اين مذهب نمودند.

راه نجات در برابر تاريكيهاي زندگي  نمايد وميرا به راه راست هدايت است كه انسان 
ولي ما در   برند كه راه آنها راه هدايت و پايداري است ميگمان  انف. اما باز هم منحراست

بيشتر از موضوع بحث خواهيم كرد كه سلف صالح  اين آينده به طور تفصيلي راجع به
راه روشن  و كه منهج آنها منهج نمونه استچرا  سايرين مستحق چنين ادعايي هستند؛

  آنها بهترين و سالم ترين راه و روش است.
  به اين بحث  »منهج سلف صالح در ميدان نبرد«تحت عنوان در پايان نيز 

  .پردازيممي

  اعتدال و ميانه روي :مدو
   .هستند معتدل و ميانه رو ،به ويژه در باب اعتقاد امور تمامسلف صالح در 

را در ي اعتدال و ميانه رو راهاند، مذاهبي كه دچار افراط و تفريط شدها در ميان آنه
اهل تمثيل كه خداوند را به انسان و  بينو در باب اسما و صفات نيز   اند.پيش گرفته

اعتدال و راه  ،كنندرا نفي مي خداوند صفاتند و اهل تعطيل كه اينم ميمخلوقات تشبيه 
   .اندوسط را در پيش گرفته

اعتدال و  امت وسط ،هاهمانگونه كه اين امت در ميان ديگر امت « :گويد ميابن تيميه 
 همچنين  .و ميانه هستيموسط گروه  ،اين امتمختلف در ميان گروههاي  نيز ما است،
  اهل ها كه جهميميان  در ،متعال صفات خداوند موردما در  يعقيده
  1.»باشداي وسط ميعقيده ،انداهل تمثيلمشبهه كه و  اندتعطيل

آنها صفات   ؛و تمثيل قرار دارد ميان تعطيلمذهب سلف صالح «گويد:  ميسفاريني 
نمايند همانگونه كه ذات وي را به ذات  ميخداوند را به صفات مخلوقات تشبيه ن

 ، نفيتوصيف نموده هانش را به آصفاتي را كه خداوند خود كنند.نميمخلوقات تشبيه 
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  تحريف  كلمات الهي راند و كن مين را تعطيلصفات خداوند  ء وسماا ،دنماين مين
   1».نمايندنمي

تمسك به حقي است كه از جانب  در منهجاين  ياعتدال و ميانه روي فلسفه
  حق نيز هميشه ميان افراط و تفريط قرار دارد.   است. نازل شده پروردگارشان
هرگاه گروهي راه افراط   گيرند. ور پيش ميرا دافراط  راه هموارههاي گمراه اما گروه

شود كه راه تفريط را در پيش مي پيدا مي گروه ديگريآنها،  در مقابل ،پيش گيرددر را 
تا جايي   دندكرافراط  بسيار متعال در نفي صفات خداوند هاجهمي  عنوان نمونه،ه ب گيرد.

وجودي ذهني و خيالي ك صرفا يير حقيقي و غكه وجود خداوند نزد آنها به موجودي 
به  و ظهور كرد نام مقاتل بن سليمانه ب شخصي آنان، قابلدر م آنگاه تبديل گرديد.

گويد:  ميامام ذهبي  . جسم دانست مبالغه كرد كه خداوند را ،در اثبات صفاتاي اندازه
نفي صفات و مردم را به سوي بنام جهم بن صفوان ظهور كرد  شخصي ،در خراسان«

و مقاتل بن سليمان مفسر ظهور كرد  او،در مقابل  فراخواند.ن قرآ مخلوق بودنخداوند و 
  2»را جسم دانست. خداوندكه  مبالغه كرد ،خداوند صفات در اثباتاي به اندازه

دچار معتزله  رددر آمد و ابن كالب  بودند. آنگاهقرآن به مخلوق بودن معتقد  هاجهمي
اينكه بگويد: مگر  دكنرد  راآنها  اطلبسخنان  دتوان ميكه ن كردافراط گرديد. وي فكر مي

  ست.وكالم خداوند معناي واحد و قائم به ذات ا

  به قرآن و سنت تمسك: سوم
و سنت  به قرآن متمسكمهمترين ويژگي پيروان منهج قراني و نبوي اين است كه آنها 

  فرمايد: كه مي متعال دستور خداوند در جهت اجابتآنهم   باشند؛ مي
 oa     gf  e  d  c  bn  ١٠٣ل عمران:[آ[   
  .)چنگ زنيد و پراكنده نشويد ـ قرآنـ  خدا ريسمانو همگي به (

به قرآن و سنت، عقل را از گمراهي، نفس را از كجرويها و دل را  تمسك ،بدون شك
به قرآن تنها  تمسكند: گويمي ما سبب، علمايهمين ه . بداردنگه مياز انحراف مصون 
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آن بر  سنت همانند كشتي نوح است كه هركس« گويد: امام مالك مي ؛استراه نجات 
  1.»دوشميهالك  ،كنداز آن دوري  و هركس  يابدمينجات سوار شود، 

دانستند و بر مسايلي كه نصوص قرآني بر  را مي كريم ي قرآناناهل حق كامالً معبلي، 
زم و پايبند بودند. آنها هرگز بر ملتكردند،  يا خود از آن استنباط مي نمود ها داللت ميآن

 كردند.حركت نمي ،ي خودو ذوق و سليقه و قياسي ، تكيه بر رأفلسفي هايخيال اساس
ما  متعال به خداوندآنان را به راه راستي رهنمون گرديد كه  ،اين منهج اينگونه بود كه

  :دهد تا از آن پيروي نماييمدستور مي
 o s   r  q  p  on  m  l  k  j wv  u  tn 

  ]١٥٣نعام:[ا
. پس از آن راه مستقيم من است ـ آن را برايتان ترسيم و بيان كردمكه من ـ اين راه (

كنيد كه شما را پيروي ن ـ ام طلي كه شما را از آن نهي كردهباـ پيروي كنيد و از راههاي 
  .) سازد پراكنده مي از راه خدا منحرف و

  كند ين منهج براي پيروانش ايجاد مياي كه ا: آرامش روحي و روانيمچهار
با پيروان حق سر و كار داشته باشد و نگاهي به كس  يك ويژگي است كه هر ،اين
  پژوهشگر  هرو   .بردپي مي، به اين واقعيت يندازدآنها ب سيرتليفات و تأ علوم،
، ما بدان متصف بودند يرا كه علماي گذشته ياين ايمان راسخ و معرفت واضحتواند مي
  .يابددر

راستين منهج قرآني و نبوي بودند و  انآن هم اين است كه سلف صالح پيرو حكمت
  رساند:مينصوص قرآني و نبوي هم پيروانش را به يقين و آرامش 

oä ãâ á àßÞ  Ý   Ü  Û  Ú  ån ]:٢٨رعد[  

 !كند. هان  آورند و دلهايشان با ياد خدا سكون و آرامش پيدا مي كساني كه ايمان مي( 
   ).گيرند دلها با ياد خدا آرام مي

قابل همچنان  بشر نسخنا زيراان بشر چندان اعتمادي ندارند؛ به سخن هادلآري، 
نمايد،  حقايق غيبي و علوم شرعي را براي وي وضع مياما ذاتي كه . بررسي و رد است
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ا شوند و بميتسليم ها در برابر او دلاو است. به همين سبب است كه معبود  و خالق
  گيرند. هدايت او آرام مي

به همين سبب،  داند.دلهاي بشر را بخوبي مي ورودي راههاي ، خداوندعالوه بر اين 
 هارا بر دل قرآن كريم داليل، حقايق و واقعياتيآورد، انسان به قرآن روي ميهنگامي كه 
   كند.نمايد كه به صداقت كالم الهي يقين پيدا ميعرضه مي

د كه ادعاي رازي و امثال وي مبني بر اينكه داليل قرآني و وشمياز اين جا معلوم 
 و با آنچه كه در قرآن و سنت آمده  باطل است يك ادعاي يقين و علم نيستند،  دنبوي مفي
  1تناقض دارد. است،

نزد نجم معتزله  انمتكلم از يديگر شخصعبداهللا رازي و  كند كه ابو ابن تيميه نقل مي
: او گفت؟ استشما علم اليقين علم گويند  گفتند: يا استاد! مي و به اوالدين كبيري رفتند 

  .دارممن علم اليقين 
 و يمكن ما شب و روز با هم مجادله مي آندو گفتند: مگر اين ممكن است؟ حال آنكه-
  ارائه دهد.دليلي تواند براي ديگري  از ما نمي كسي
  .دارمليقين گوييد، اما من علم ا دانم شما چه مي گفت: من نمي-
  آندو گفتند: پس علم اليقين را براي ما تعريف و توصيف كن. -
- نمي هادل ود وشميوارد  هاالهاماتي است كه بر دل عبارت از گفت: نزد ما علم اليقين-

  توانند آنها را رد كنند. 
الهاماتي است كه بر شروع كردند به تكرار اين جمله كه: شنيدن اين سخنان، آندو با 

و اينگونه اين پاسخ را بسيار توانند آنها را رد كنند. نمي هادل ود وشميوارد  هادل
  2.پسنديدند

و  با نگاه و تفكر در كالم خداد، گرد وارد مي هااين الهاماتي كه بر دل ،بدون شك
 خشيت الهيخداوند و  تعظيم و عبادتي و در سايه قرآن رهنمودهاي، عمل به  شرسول

  د.وشميحاصل 
عبادت  شناخت بيشتري داشته باشد، نسبت به خداوند هركس«گويد:  سالم ميشيخ اال
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يقيني او علم  بتپد،  به ياد اهللاو قلبش بيشتر  بيشتري انجام دهد، بيشتر دست به دعا بردارد،
  1»قويتر و كاملتر خواهد بود. خداوند،نسبت به 

هل حديث و خواص ي كه به علماي امعرفت و هدايت ين،يقگويد:  مي جايي ديگردر  
دانش مفيدي يقين و بلكه عوام آنان از چنان . گنجددر بيان نمي ن عنايت شده است،اآن

  2.انداز آن بي بهره رهبران فيلسوف نماي متكلمين برخوردار هستند كه
 ازاين است كه سلف صالح و پيروان آنها بيشتر  ي مادعااين ميل داليكي از بزرگترين 

هرگز يكي . اندو پايداري نشان دادهصبر  هاو سختي هامصيبت ها،بالدر برابر ساير مردم 
راه و روش  اين،و  است. از آنها در اوقات سخت زندگي از اعتقاداتش پشيمان نشده

عنايت فرموده،  نااز ايماني كه خداوند به آن چگونهبلي، . باشدميپيامبران و پيروان آنها 
شيريني آن  و گرفته جاي هايشاندل ايمان در سويدايكه دارند آنهم بعد از ايندست برمي
 رضايت و آرامشي ت،حالو ن هنگام مصيبت، چنانابلكه بسياري از آن اند.را چشيده

همچنين هنگامي كه با شبهات  كنند.هاي عادي احساس نميكنند كه در حالتاحساس مي
اند، دفع آورده بدستبا يقين و نوري كه از قرآن و سنت شوند، آنها را مواجه مي

  .نمايند مي

 : توافق و انسجام و عدم تناقض و اختالفمپنج
   ، وجود ندارد:دهمتعال نازل گرديخداوند  جانباز  كه آنچههيچ اختالفي در 

 o  x  w  v   u  t   s  r    q      p    on ]:٨٢نساء[  
ني پيدا در آن تناقضات و اختالفات فراوا ،خدا آمده بود و اگر از سوي غير (
    ).كردند مي

و صفات خداوند  ءدر باب اسما ،كساني كه به منهج قرآني و نبوي ايمان دارندروش 
شرح مسايل دچار اختالف و  ع قوانين، قواعد وكامال هماهنگ است و هرگز در وض

ضع قواعد و قوانين بسيار دچار در وكه  نهج فلسفي و كالميخالف م بر .اندتناقض نشده
  د ذيل روشن خواهد شد:اراند و اين موضوع با ذكر مواقض گويي شدهاختالف و تن
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در صدد  ءييد اسمانفي صفات و تأيا  صفات  با نفي اسماء وكه آنها مدعي هستند  ـ1
اثبات يا و صفات  ءاسما گويند: اثباتمتعال هستند. آنها ميو تقديس خداوند  نزيهتبيان 

 ،صفاتبا نفي اند كه نشده نكتهتوجه اين ولي م  است.صفات مستلزم تشبيه و تمثيل 
 گرديدند كه متوجه ناگروهي از آنكه  و هنگامي .اندخداوند را به معدومات تشبيه كرده

كه  گوييمنمي: ما گفتندو كردند را از خداوند نفي  نقيض هر دو ،نداهشدگمراهي دچار 
در  .يا جاهل است عالم گوييم كهآن. همچنين نمييا خارج هستي است خداوند داخل 
 البته اند.به ممتنعات تشبيه كرده خداوند را ،شاناند كه با اين كارمتوجه نشدهاينجا نيز آنها 
  .داراي چنين وضعيتي هستنداند، دهكركه از منهج قرآني و نبوي تخطي  تمام كساني

را عقل اثبات صفاتي  اند كهمدعي ،كنند كه صفات خداوند را نفي مي كسانياكثر  ـ2
يت خداوند را در كه رؤ عنوان نمونه، كسانيه ب داند.اند، محال ميكردهكه آنها نفي 
به همين  داند.يت خداوند را محال مينمايند كه عقل رؤگمان ميند، نكميآخرت انكار 

 متعال است. يت خداوندرؤ اند كه دال برويل نصوصي پرداختهسبب است كه به تأ
 دانند،ميمحال  را خداوندو غير مخلوق بودن كالم رت قد همچنين كساني كه علم،

حتي فيلسوفاني كه منكر  برند. داند؛ لذا به تأويل پناه مي ها را محال ميكه عقل آن اندمدعي
ند كه عقل كن گمان مي ،اندانسان و خوردن و آشاميدن حقيقي در بهشت جسماني حشر

  د.نبربپناه ويل ه تأب ؛ لذا آنها مجبورند كهپذيرد نمياين چيزها را 
اند، در اين زمينه نستن عقل تكيه كردهدآوري است كه كساني كه بر محال داقابل يا

ن از ديدگاه عقل امواردي را كه برخي از آنزيرا  ؛پايدار نيستند و قانونقاعده يك  داراي
   دانند.دانند، برخي ديگر اثبات آنها را از ديدگاه عقل واجب ميمحال مي

م صحت ديدگاه آنها روشن خواهد شد. همچنين تحقيق و پژوهش، عددر صورت 
كه آنها را زيرا نصوصي شود؛ نصوص، آشكار مي ويلاشتباه آنان در مورد وجوب تأ

عقل صريح هيچگاه  بايد دانست كه ند. همچنينويل نيستهرگز قابل تأ ،نمايند تأويل مي
  مخالف نقل صحيح نيست.

دهند و چه بسا كه در هايشان را تغيير ميآرا و انديشه ديگراناز  بيشتر متكلمين ـ3
آن را به اثبات  با فاطعيت تمام، ضد و در جايي ديگركنند جايي يك رأي قطعي صادر مي

دليل عدم يقين آنها است.  ،و اين خود كنند.ي رأي اول را تكفير ميرسانند و گويندهمي
و فيلسوفان بيشتر از  اند.ع شدهازف و نبه همين سبب است كه متكلمين بسيار دچار اختال
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  . اندآنها با يكديگر دچار اختالف شده
همين تناقض گويي و اختالفات است كه بعضي از آنها بعضي ديگر را و به سبب  

  گونه نيستد.اما اهل سنت اين جويند؛ از يكديگر تبرّي ميند و كن تكفير مي
نمايند و ميان آنها  را تكفير نمياهل سنت يكديگر «گويد:  عبدالقادر بغدادي مي

 هستند.حق  بر جماعت وآنها لذا  گردد.و تكفير  اختالفي وجود ندارد كه موجب تبرّي
  دچار تناقض و اختالف  لذا نمايد.ميحمايت  شاز حق و پيروان نيز خداوند

  .شوندنمي
 يريكديگر را تكفرافضيه و قدريه  مانند خوارج، اهل سنت هاي مخالفگروهتمام 
اگر هفت نفر از آنها در جايي اجتماع تا جايي كه  يندجو مي يكديگر تبرّي كرده و از

 نصارا هستنديهود و شوند. آنان در اين باب مانند از هم جدا ميتكفير يكديگر با  ،كنند
   1»دند.كر يكديگر را تكفير مي كه

  اش آسان است منهجي كه در اسلوب و معاني :مشش
 شو صفات ءخداوند و اسما يدربارهكه  اي رايو كالم سفياگر كسي كتابهاي فل

خشك، د كه اسلوب و روش آنها بسيار شخواهد متوجه نمايد،  مطالعه  ،نندك ميصحبت 
 .باشد مي با فكر اسالمي نوسماالمال از اصطالحات غريب و نامأو  ، در هم آميختهپيچيده

- گردد، زيبايي و شكوه آن از بين مي اي ارائهي اسالمي با چنين شيوههنگامي كه انديشه

حاوي معاني و تواند همچنين چنين اسلوبي نمي .دهدروشني خود را از دست مي ورود 
   ند.هستقرآن و سنت مد نظر باشد كه  مفاهيمي

و  بر ساير مناهج دارد اين است كه بسيار ساده، آسان، واضح  قرآنيامتيازي كه منهج 
بلكه براي تمام  براي علمارا نه تنها  ي اسالمي  فهم عقيده و اين ويژگي، .باشد مي روشن

توان فكري و روحي  بر اساس هر فردنموده است تا جايي كه سطوح مختلف مردم آسان 
كه پر از مين كلمتي فالسفه و برخالف روش پيچيده گردد؛مند ميبهرهخويش از آن 

  از مردم  كمي تعداد فقطباشد و محتواي آنها را  اصطالحات پيچيده مي
   .توانند درك كنندمي
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خالي از تعارضات و  ،نمايند كه قرآن و حديث عرضه مي مفاهيمي را ،عالوه بر اين
اي است كه تعارضات متكلمين به اندازه كنند؛مطرح ميتناقضهايي است كه متكلمان 

ا گردند تكند. و اين تناقضات باعث ميشان بخشي ديگر را نقض ميبخشي از سخنان
 ،در اين سيل تناقضات و اختالفاتدگرگون شود؛ در نتيجه،  گردد و معيارها گمراهها عقل
در خالل  ميداناين  انپژوهشگربه همين سبب است كه  به حق برسيم. توانيمنمي

  د.ونشميو سرگرداني   پژوهش خويش دچار سردرگمي
 خود در وصيت لذارا درك نمود. ويژگي منهج قرآني الدين رازي به خوبي اين  فخر
 مناهج روشهاي كالمي وتمام من «گفت: وفاتش بر شاگردانش امال نمود، بيماري كه در 

زيرا  اي كه در قرآن يافتم در هيچكدام از آنها نيافتم؛اما فايده  ؛ام فلسفي را آزمايش كرده
ل قرآن كريم در صدد آن است تا انسان در برابر عظمت و جالل خداوند متعال بطور كام

  جلوگيري تعارضات و تناقضات تعمق در  ازتسليم گردد و او را 
شود و پنهان متالشي مي ي بشري در اين تنگناهاي عميق و مناهجنمايد؛ زيرا انديشهمي

بايد دانست كه عقل انسان در اين تنگناهاي عميق و  دهدكارآيي خودش را از دست مي
  د.شوهاي پنهان دچار سردرگمي و نابودي مي روش

ثابت گرديد از قبيل وجوب وجود،  با داليل ظاهريكه هر آنچه بنده به گويم: لذا مي
و تنزيه او از همتا داشتن در قدمت، ازليت و خالق بودن، اعتقاد  يگانگي خداوند متعال

   1»روم.دارم و با اين اعتقاد به مالقات اهللا مي
، هوسهوا و  نواپيرشبهات  با مطرح كردن«: اند كهسبب، علما تصريح نمودهبهمين 

چنين اقدامي، دعوت به سوي باطل،  زيرا  ؛جايز نيستبه مجادله پرداختن با اهل حق 
  2 »حق و تباه كردن دين است. تلبيس
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   فصل سوم
  مخالفان مذهب سلف صالح در باب اسماء و صفات خداوند

 ءاسما يبارهدر شانو پيروان راستينتابعين  ه،صحاب پيشگامان نخستين راه و روشي كه
 كه گروههايي آمدنداما بعد از آنها   روشن بود؛بسيار شفاف و  داشتند،و صفات خداوند 

ت تا متفاوت اس ناميزان گمراهي و انحراف آن هر چند كه گرفتند.پيش در راه انحراف را 
  اند.برخي از آنها بطور كلي و برخي ديگر بطور جزئي دچار گمراهي شده جايي كه
در و اطالعاتي شفاف پردازيم مي انحرافاتاين مختلف  هايبه گونه ين مبحثما در ا
كساني كه اين مبحث را مطالعه نمايند، به مشيت الهي، از تا  نماييمميارائه  مورد آنها

  .در وادي ضاللت نجات پيدا كنندسقوط 

  مبحث اول
  ندكن ه خداوند را به صفات نقص متصف ميك كساني 

باشند كه خداوند را مورد بي امت مي زو اراذل و اوباش اين اينها در حقيقت ج
اينها  . بله،ندكنتوصيف مي ،است د و او را به صفاتي كه دال بر نقصدهناحترامي قرار مي

آيند و نقش و گفتار آنها در اين ملت مي امت به حساب مراهان و كجروان اينجزو گ
  گفتند:ميت كه وم بني اسرائيل اسهمانند پيش كسوتانشان در ق

 m¸ ¶ ½ ¼ » ¹ Å  Ä  Ã  Â  Á À¿ ¾ ÇÆl ]٦٤:همائد[   
دستهايشان بسته باد و به سبب  ـ است ليبخ ـدست خدا به غل و زنجير بسته است (

 ـ و او جواد و بخشنده استـ بلكه دو دست خدا باز  .نفرينشان باد ،گويند آنچه مي
  ).نمايد، انفاق ميهرگونه كه بخواهد

  :گفتين دسته از گمراهان بني اسرائيل رهبر او 
 m  U    T  S  R  Q  P  O  N  M   LK  J  I  H  G
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    W  Vl  :١٨١آل عمران  
به قتل رساندن  .نيازيم! آنچه را گفتند برايشان خواهيم نوشت خدا فقير است و ما بي(

بدانان  و .ايشان هم ثبت و ضبط خواهد شد ـ توسط گذشتگانـ حق پيامبران را به نا
  .)سوزان را خواهيم گفت: بچشيد عذاب آتش

و  كردند كه خداوند بعد از آفرينش آسمانهاگمراهان بني اسرائيل خيال ميهمچنين 
اما خداوند آنها   پرداخته است.استراحت  به و در روز هفتم در شش روز خسته شده زمين

  فرمايد:نمايد و ميرا تكذيب مي
 m f  e  d  c  b  a   `  _     k  j   i  h  g

l ٣٨:[ق[   
ماندگي و خستگي به ما ايم و هيچ گونه در آفريده روزما آسمانها و زمين را در شش (

  ) .نرسيده است
 سخن نجوابر كردند كه خداوند خيال مينيز برخي از جاهالن دوران جاهليت 

   :كنداطالع پيدا نميكنندگان 
 m  `  _   ^    ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  b   a

  q     p  o   n  m  l  k  j  i     h   g  f  e  d  c
    rl ٢٣-٢٢صلت:[ف[  

كرديد نه از اين جهت بود كه از شهادت گوشها و  شما اگر گناهانتان را پنهان مي(
ديد خدا بسياري بر بلكه گمان مي ؛چشمها و پوستهايتان بر ضد خودتان بيم داشته باشيد

  اين گمان بدي كه   .داند نمي ،دهيد انجام مي ـ يانهمخفـ از اعمالي را كه 
زيانكاران  يلذا از زمره ؛شما را به هالكت انداخته است ،ايد پروردگارتان داشته يدرباره
   .)ايد شده

   دهند اين است كهاز صفات نقصي كه گمراهان به خدا نسبت مييكي ديگر 
است و خداوند همسري  اورزند عيسي ف فرشتگان دختران خداوند هستند، گويند:مي

   فرمايد:نمايد و ميمي اعالم هاخود را از اين افترا متعال پاكي اما خداوند  دارد؛
 m  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
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     R  Q  Pl ٤-١خالص:[ا[  
- كنندهاميدها و برطرف  يخدا، سرورِ واالي برآورنده  .يكتا استو بگو: خدا، يگانه ( 

  ).باشد كسي همتا و همگون او نميو  .نزاده است و زاده نشده است  .نيازها است ي
  فرمايد:  همچنين مي

 m  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~
  ¼  »  º  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «

    ¿  ¾  ½l ٩٢-٨٨ريم:[م[  
ز بسيار واقعاً چي !ي براي خود برگرفته استگويند: خداوند مهربان فرزند ميو كفار (

نزديك است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متالشي  .يديگو اي را مي زشت و زننده
از اين كه به خداوند مهربان،  د و كوهها به شدت درهم فرو ريزدگردد و زمين بشكاف
  .)رگيردبراي خداوند مهربان سزاوار نيست كه فرزندي ب .دهند فرزندي نسبت مي

  مبحث دوم
  ندكني كه خداوند را به مخلوقات تشبيه ميكسان 

دچار گمراهي  ياعتقادمسايل در باب اند اما كساني كه منسوب به اسالمبرخي از 
 بشر صفات ذات و مانندكه ذات و صفات خداوند  كنندگمان مي ،اندشده آشكاريبسيار 

التر از آن چيزي است كه اين ستمگران برتر و با خداوندولي بايد دانست كه   باشد؛مي
  .گويندمي

خواسته د مگر اينكه بازگو نمايچنين سخناني را حتي مان انسان مسلشايسته نيست كه 
 قابل يادآوري است كه باشد باطل بودن آنها را بيان كند و مردم را از آنها برحذر دارد.

   .هستند قاداتداراي اين اعت ابدعت گرو گروههاي گمراه متأسفانه بيشتر 
ديگر اين را  برخيو  هستند جسيم خداوندبه ت قائلبرخي از آنها  عنوان نمونه،ه ب
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  1.اندكردهانكار 
اشعري از محمد بن عيسي از مضر و كهمس و احمد هجيمي « :گويدشهرستاني مي
 مسلمانان گفتند:بودند و مي معتقد به مالمسه و مصافحه با خداوند نقل كرده كه آنها

در دنيا  ،به حد اخالص و اتحاد محض برسند آندر رياضت نفس و جهاد با اگر ص مخل
  كرد. خواهند عانقهمو آخرت با او 

 تا دانندجائز ميخداوند را در دنيا  نقل نموده كه آنها رؤيتكعبي از برخي از آنها 
  2».نمايدميكنند و او نيز از آنها ديدن را زيارت مي ويمنان جايي كه مؤ

  سوممبحث 
  ند و گروهاي مختلف آنهاكني كه صفات خداوند را نفي ميكسان 

متعال  صفات جالل و كمال خداوندنفي  باب،از انواع انحرافات در اين يكي ديگر 
 يش بوسيلهپيامبرمورد ستايش قرار داده و يا اينكه نها با آرا  شخداوند خود است كه

بايد خداوند  اند؛ لذاصفات نقصكه اينها  منحرفان بر اين باورند .نها وي را ستوده استآ
هاي از پايه بسياريحاوي  سخنانشان ما بايد بدانيم كه اين منزه و پاك باشد.از آنها 
 كنند.ميتكذيب ي صفات را اثبات كنندهنصوص  ،صفاتآنان با نفي زيرا  است؛ يگمراه

و  مي دارند مقدم نصوص قرآني و نبوي را برضعيفشان هاي هاي انديشههمچنين يافته
مورد  با آنهارا  شخود متعال خداوند حال آنكه اند؛كنند كه اينها صفت نقصگمان مي

 اعم از صحابه وسلف صالح فقه و دانش  ن،اآن ،اينهاعالوه بر  است. ستايش قرار داده
ند اكنند كه آنها بر باطل بودهال ميخي برند ورا زير سؤال مي علماي اسالم ساير تابعين و

   .ننددامي گمراهي خودشان را حقو 
بطور  از آنهاگفتني است كه نفي كنندگان صفات، گروههاي مختلفي هستند؛ برخي 

كنند و را نفي مي و بعضي ديگر تنها صفات كنند.مي و صفات خداوند را نفي ءاسماكلي 
  .كنندتعدادي هم صرفا برخي از صفات را نفي مي

                                           
 )210-207مقاالت االسالمين ابو الحسن اشعري ص ( -1
 ).1/104اني (الملل و النحل شهرست -2
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در صدد آنند كه  آنهااز  بعضي مختلفي دارند؛ هايانگيزهاز اين كارشان،  آنان البته
 .كنند ايجاد  هشك و شبهبراي مسلمانان و هاي اسالمي را نابود كنند و از بين ببرند انديشه

اساس  بيواهي و  اتبا شبه لذا ؛شان توانايي شناخت حق را نداشتهعقل هم برخي ديگر
  .انددهكررا نفي  متعال ت خداوندصفا اند،كه مخالف شريعت، فطرت و عقل سليم
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  و گروه باطنيه يافراط وفانفيلس: مطلب اول
به اين معنا كه  شود؛توصيف نمي ،اينها معتقدند كه خداوند به هيچ وصفي و نقيض آن

يا خداوند عالم يا  ،توان گفت: خداوند موجود يا غيرموجود استخداوند نمي در مورد
افراط گرايان دو « :گويدابن تيميه مي قادر است. يا غيريا خداوند قادر  ،عالم است غير
و نه  است خداوند نه موجود :گويندمي آنها .ندكنرا از خداوند نفي ميهم نقيض  تصف

كنند كه اگر زيرا گمان مي ؛و نه جاهلاست و نه مرده، نه عالم  است معدوم، نه زنده
شود. و اگر با صفات ودات ميبا صفات ثبوتي توصيف كنند، شبيه با موجخداوند را 

 سلب اواز  صفت نقيض هم را هر دوگردد؛ لذا سلبي توصيف كنند، شبيه معدومات مي
  1»ند.كنمي

زيرا كسي  اند؛خداوند را به ممتنعات تشبيه نموده ،اعتقاد و بينش اين اين گمراهان با
  توصيف نشود، ممتنع الوجود است. متناقضكه به يكي از دو وصف 

  گروه دوم جهميه: وممطلب د
 متعال را مطرح كردند. كه نفي صفات خداوند ندبود نخستين گروه اسالميجهميه 
ي بود كه اين بدعت را بنيان كس نخستيناو  جعد بن درهم است؛ ،اين گروه بنيانگذار

كه اين اعتقاد را از استادش  استجهم بن صفوان  نهاد. يكي ديگر از رهبران اين گروه،
به همين  رداخت.در ميان مردم پ سپس به نشر و گسترش آن گرفت و فرا جعد بن درهم

هاي يكي ديگر از تئوريسين بشر مريسي .اندنسبت داده اواعتقاد را به سبب است كه اين 
با آن،  براي اثبات مذهب، وضع كرد واين اصول و قواعدي براي كه  اين انديشه است

  .ديگران به مناظره پرداخت
گرفت و بشر فراجهم بن صفوان اين اعتقاد را از جعد بن درهم «گويد: ابن كثير مي

  2»و احمد بن داوود نيز آن را از بشر ياد گرفت. فراگرفت مريسي آنرا از جهم
فراگرفت و آن را  درهمرا از جعد بن  مذهبجهم بن صفوان اين «گويد: ابن تيميه مي
 او هبديدگاه جهميه  ه پرداخت وو براي اثبات آن، با ديگران به مناظر آشكار ساخت

                                           
 ).30/7مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1
 ).9/350ة (و النهاي ةالبداي -2
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كه سلف صالح آن را اين ديدگاه «گويد: مي در جايي ديگر و 1.»شده است نسبت داده
همفكران بشر بن غياث مريسي و  توسطي سوم  در حدود صده ناميدندديدگاه جهميه مي

  2.»گسترش يافتوي  معاصر
امت اسالمي  را به روي  شر و بدي يدروازهگمراه،  يانديشهپيروان اين  ،بدون شك
قابل يادآوري است كه ند. ساخت گمراهبسياري از مردم را  شان،با اين ديدگاه باز كردند و

 شك اسالم و مسلميناين ديدگاه به  هايتئوريسينوابستگي  مورد در بسياري از علما
مبني  دهاي بسيار واضح و روشني دارناشارهشان، اند تا جايي كه در سخنانكرده وترديد

جعد  مورددر رحمه اهللا طبري  عالمه ابن جرير  ها تخريب دين بود.جهميهدف بر اينكه 
 قوخلم يبراي نخستين بار مسئله است كه زنديقي ،جعد بن درهم«گويد: بن درهم مي

  3».كرد ابداعقرآن را  بودن
ي فرد يوزيست. جعد بن درهم در دوران تابعين مي«گويد: او مي موردذهبي در 

انتخاب كه خداوند ابراهيم را بعنوان دوست خود  او معتقد بود بود.ر و گمراه ذاگ بدعت
سرانجام، در روز عيد قربان به خاطر  سخن نگفته است. عليه السالم و با موسي ننموده

  4.»و داستان وي معروف است به قتل رسيدهمين ديدگاه، 
كسي  نخستينگويد: مي »األوائل«لدين سيوطي در كتابش جالل ا«گويد:  اسفرايني مي

 مروان حمار مربي جعد بن درهم پليدي را بر زبان آورد،كه در مسايل اعتقادي سخن 
  5».گويدخداوند سخن نمي :گفتاو  ؛ بود؛اميه آخرين پادشاه بني؛

 قرآن را بودن قوخلمموضوع  محمدامت   ميان ازكسي كه  نخستين«گويد: ابن نباته مي
بعد از آن، تحت تعقيب قرار گرفت؛ اما او به  .جعد بن درهم بود ،ردمطرح ك در دمشق

  6».گرفتفراجهم بن صفوان اين ديدگاه را از او  كوفه گريخت و در آنجا
جهم بن صفوان ؛ابو «گويد: جهم بن صفوان شاگرد جعد بن درهم مي موردذهبي در 

                                           
 .)10/67مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1
 ).5/23 (مجموعه فتاواي شيخ االسالم -2
  ھجری.)128(تاريخ طبري، حوادث سال  :نگا -3

  ).1482ي (ي شماره) ذهبي. زندگي نامه1/399ميزان االعتدال ( -4
  ).1/23(البهيه اسفراينی  نوارلوامع األ -5
 ).186سرح العيون ابن نباته ص ( -6
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صغار  دورانو در  است هارهبر جهمي ر بود. ويذاگ گمراه و بدعت محذر سمرقندي؛
  1»هالك گرديد.تابعين 

موضوع  كه بودگمراه  مبتدع و ايشان فردي«گويد: بشر مريسي مي در موردذهبي 
جهم  بودن قرآن را مطرح كرد و براي اثبات آن با ديگران به مناظره پرداخت. او قوخلم

و مردم آورد  براي آن، استداللو  فراگرفترا  اما ديدگاه وي كرد؛بن صفوان را مالقات ن
  2».فرا خواند بسوي آنرا 

 موالي (آزاد شدگان) بنياو از گويند: و مي اصل جعد بن درهم از خراسان است
 الحمار؛ معروف به مروان اميه آخرين پادشاه بنيوي مربي مروان بن محمد ؛ است. مروان
مروان او دادند و به به همين سبب، مروان الحمار را به شيخش جعد نسبت مي باشد.مي

   3گفتند.نيز ميالجعدي 
 بودن قرآن را مطرح كرد. قوخلمكسي بود كه ديدگاه نفي صفات و  نخستينجعد «
في دارد؛ لذا او را از اين انديشه انحرمتوجه شد كه وي چنين ا وهب بن منبه استادشالبته 

  4»گوش نكرد و باز نيامد. ش نمود؛ اما ويمنعو  برحذر داشت
 نزدكه جعد بن درهم  آورده است شابن عساكر در تاريخ خود: «ابن كثير مي گويد

  ال متعال سؤ صفات خداوند در موردآمد داشت و از او  وهب بن منبه رفت و
 من ي بر تو! از اين مسايل دست بردار؛به او گفت: اي جعد وا وهب، روزي كرد.مي

به  كريم ند در قرآناگر خداوشوند. تو جزو كساني هستي، كه هالك ميكنم كه گمان مي
  گفتيم. همچنين اگر ما هرگز نمي ،دارد ذاتگفت كه دست و چشم و ما نمي

  5»نموديم.ها را نميكند، ما اين صحبتگفت كه سمع و علم دارد و تكلم مينمي
زيرا جعد با  ؛مصداق پيدا نمود و بوقوع پيوستگمان وهب بن منبه  حقيقت،در 
اين همچنان را به هالكت انداخت. و  سانهاي زياديان هالك گرديد وهايش  گمراهي

فراگرفت، بندگان خدا را بسوي  ي خود هاي منحرف گذشته او از ملتكه  ضاللتي را
                                           

  ).1/426ميزان االعتدال ( -1
  ).1/323ميزان االعتدال ( -2
 ).9/350ة (والنهاي ةالبداي -3
  ).9/350ة (و النهاي ةالبداي -4
  منبع سابق.  -5
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  .با سوء خاتمه از دنيا رفت جعد دهد، حال آنكهگمراهي سوق مي
عيد قربان در خالد بن عبداهللا قسري جعد را روز «گويد: مي شابن كثير در تاريخ

خداوند  ! قرباني كنيد؛نمود و گفت: اي مردم سخنرانيمردم  به قتل رساند؛ او برايكوفه 
معتقد زيرا او  خواهم نمود؛من جعد بن درهم را قرباني  كند.شما را قبول  هايقرباني

   و با موسي ه استعنوان دوست برنگزيده خداوند، ابراهيم را باست كه 
ت كه خداوند برتر و باالتر از اين چيزهايي است . بايد دانس سخن نگفته است عليه السالم
  »و او را زير منبر ذبح كرد.گويد. آنگاه از منبر پايين آمد كه جعد مي

تعداد زيادي از حافظان را  حادثهاين «گويد: ابن كثير بعد از روايت اين حادثه مي
ذكر نموده  كرابن ابي حاتم، بيهقي، عبداهللا بن احمد و ابن عسا ،بخاري  جملهحديث من 

   1»اند.
  .هجري قمري كشته شد 124قابل يادآوري است كه جعد در سال 

موالي بني راسب است كه برخي وي  جهم بن صفوان همان ابو محرز سمرقندي اما
  2.اندنيز گفته ترمذي برخي ديگر وي را و ،خزري را

كرد و به  لمعليه حاكم وقت قد ع او داند كه، مياطالع داردجهم  كسي كه از زندگي
خروج كرد و كاتب، فرمانده او همراه حارث بن سريج  صف معترضان حاكم پيوست.

   ) همراه او كشته شد.ـه128و در سال ( ي امور ابن سريج بودو گرداننده لشكر
فرو كرد و اينگونه دهانش  روش كشتنش هم به اين صورت بود كه فردي يك نيزه در

  زيرا او مدعي بود كه كالم خداوند مخلوق است. ي عملش رسيد؛او به سزاي شايسته
به اسارت پليس نصر بن سيار  رئيسسالم بن احوز  توسطجهم  :گويندبعضيها مي

را ين زماگر  پس سالم فريب سخنان پر زرق و برقش را نخورد و به او گفت: گرفته شد.
كني. ا نميبن مريم را از آسمان پايين بياوري، نجات پيد و عيسيستاره باران كني 

 آنگاه رسانم.ميبه قتل و تو را كنم همچنين اگر وارد شكم من شوي، شكمم را پاره مي
  3گردن وي را زد.
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اما فرد سوم اين گروه، بشر مريسي است كه اين اعتقاد خرافي را از جهم بن صفوان 
بو ابي كريمه ا غياث بن ده بود. او بشر بناو را مالقات نكر چند كه هربه ارث برد. 

  وي  يدربارهذهبي  شد.متولد  كه در بغداداست عبدالرحمن مريسي 
نيست كه از او روايت شود و مورد  شايسته ر بود.ذااو فردي گمراه و بدعت گ«گويد: مي

در علم كالم دست بااليي  ديني را آموخت و موعلاحترام قرار گيرد. او نزد ابو يوسف 
كرد و براي اثباتش به مناظره را مطرح  قرآن بودن قوخلمسپس موضوع  پيدا كرد.
- و بدانها استناد مي فراگرفترا  اواما ديدگاههاي   وي جهم بن صفوان را نديد؛ پرداخت.

  .كردبه سوي آنها دعوت ميورزيد و مردم را 
  گويد: پدر بشر مريسي يهودي بود.هاشم بن قاسم مي  ابو نصر

مورد  ،و بخاطر ديدگاهش گير شددستهارون الرشيد   گويم: بشر در دولتمي من
  قرار گرفت. شكنجه

  .گفت: پدرش يهودي بودبشر مي در موردعبداهللا شنيدم كه  گويد: از ابومروزي مي
سخنت باز اين از به او گفت:  ابويوسف كرد.صدا مي سر و مجلس ابو يوسفدر بشر 
  .رويي دار ميآيي يا باالي چوبهمي

نقل شده است؛ علما الفاظ بدي در حق از او  زشتيادات گويد: اقوال و اعتقخطيب مي
 ـه218در سال  وي اند.تكفير كردهاند و بيشترشان او را به سبب سخنانش، او بكار برده

  1»فوت كرد.
اقوال وي و اقوال علما را در بطور مفصل آورده و خطيب بغدادي شرح حال وي را  

امام شافعي با   زيست؛امام شافعي مي ران كه وي در دو متذكر شده مورد او ذكر نموده و
  .شكست داد و وادار به سكوت نمودنمود و او را و مخالفت وي مجادله 
  يعقوب اسحاق بن ابراهيم نقل مي كند كه او گفت: خطيب بغدادي از ابوهمچنين 

حالي كه تعدادي اطرافش جمع شده  دررا ديدم كه بشر مريسي  گذشتماز راهي مي 
- خراب ميكتاب شما را او كرد و گفت:  عبوراز آنجا  اين اثنا، يك مرد يهوديدر  بودند.

احمد بن از  خراب كرد؛ يعني پدرش يهودي بود.تورات را  كند همانگونه كه پدرش
و كوتاه قد پيرمردي  او ؛يك بار بشر مريسي را ديدممن «كه:  استروايت  عجلي عبداهللا
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ي بود و بسيار با يهوديان موهاي بلند داراي اشت،، لباسهاي كثيفي به تن دبد قيافه بود
ر مراضع كوفه مشغول رنگ در بازاو  يك يهودي بود پدرش چرا كه شباهت داشت؛

  »او يك انسان فاسق بود. خداوند او را رحمت نكند. كاري بود.

  ديدگاه جهميه در خصوص صفات خداوند
اصول  كه بسياري ازد شد بيندازد، متوجه خواهجهميه هاي هركس، نگاهي به انديشه

مقاالت «گردد. ابوالحسن أشعري در كتاب اعتقادات آنها برميگمراهي و انحرافات به 
- دوزخيان فنا ميو  ، بهشتياندوزخ جهم معتقد است كه بهشت،« :گويدمي »ينسالمياإل

ماند و هيچ چيز ديگري وجود باقي ميخداوند تنها كه روند تا جايي شوند و از بين مي
 در بهشت و دوزخ براي هميشه را يانو دوزخ يانجايز نيست كه خداوند بهشت دارد. ون

   1».بگذارد
باشد و اينكه در مجبور مي ،معتقد است كه انسان در انجام افعالشوي همچنين 

بطور و فعل  آن خداوند است. انسان هيچ فعلي اختياري ندارد بلكه همه از ،حقيقت
حركت درآمد شود: درخت به كه گفته مي همانگونه شودميداده  به انسان نسبت يمجاز

فرق اساسي ميان انسان و غير انسان در اين است كه خداوند  متمايل شد.خورشيد  و
خلق  را طول و عرضبراي او كه  گونههمانآفريده نيرويي در انسان براي انجام افعال 

  2نموده است.
ه وي اين سخن ب ديدگاهزيرا از  ند؛كبودن خداوند متعال را نفي مي ئشهمچنين او 

اگر معرفتي براي انسان  معتقد است كهوي همچنين  اشيا است. معناي تشبيه خداوند با
-او مي ، كافر نخواهد شد.بخاطر اين انكار ،كرد با زبان آن را انكار حاصل شد، سپس او

و  ندارند اوتتفكديگر يايمان با  در منهاي مؤ گويد: ايمان تجزيه پذير نيست و انسان
 وي نزدكفر و  وجود دارند نه در ساير اعضا و جوارح.كفر تنها در قلب انسان  ايمان و

  3.كافر به خدا نيست كسي  جز انسان جاهل بتنها جهل نسبت به خداوند است، و 
و  ءاسماالبته آنچه كه در اين كتاب براي ما اهميت دارد، بيان مذهب آنها در باب 
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قرآني و نبوي و  منهجمخالف  در اين باره ديدگاه آنها ؛ چرا كهاست متعال صفات خداوند
توصيف بطور تفصيلي زيرا جهميه خداوند را تنها با صفات سلبي  باشد؛ميسلف صالح 

كه حقيقتي در عالم واقع  رسانندبه اثبات مي او صرفا يك وجود مطلق براي ند وكنمي
خداوند صفات اين كارشان، تمام اسماء و يك وجود ذهني دارد. آنها با تنها  ندارد و

  . گرددمي اونفي ذات مستلزم اي كه به گونهكنند متعال را تعطيل مي
كرد؛ او خداوند را خداوند را انكار مي ءجهم اسما«گويد: شيخ االسالم ابن تيميه مي

ر ذكخداوند اسمي براي زيرا مي گفت: اگر  دانست؛ميي مجاز بطور فقطو.... شئ، زنده
  1».تشبيه خداوند به مخلوقات استدارند، كه مخلوقات كنيم 

 ير آن رااعم از اراده و غ صفات خداوند جهم هيچ يك از«گويد: در جايي ديگر مي
 را گناهان: خداوند طاعات را دوست دارد و كه اگر گفته شودپس  كرد.اثبات نمي
  2»ثواب و عقاب است. شمعناي دارد،مبغوض مي
 كسي كه گفت: خداوند نخستين«گويد: مي جايي ديگرالسالم در شيخ ا همچنين

جعد بن درهم  ،معناي سيطره و حاكميت استاستواء به بر عرش وجود ندارد و  حقيقتا
  و اينگونه مذهب  گرفت ها را از وي فرااين انديشه جهم بن صفوانو  .بود

  3.»ها به او نسبت داده شدجهمي
امتناع  مريد ، عالم و، حياز توصيف خداوند به شئجهم «گويد: عبدالقادر بغدادي مي

كه از قبيل شئ، موجود، حي، عالم، مريد و غيره  فياوصا من او را با ورزيد و گفت:
اما او خداوند را با وصفهاي قادر،  .مكنتوصيف نمي، استاطالقشان بر ديگران جايز 

 ياين اوصاف تنها ويژهكرد؛ چرا كه موجد، فاعل، خالق، محيي و مميت توصيف مي
را  و خداوندخداوند هستند. همچنين او مانند قدريه معتقد به حدوث كالم الهي بود 

  4»دانست.متكلم آن نمي
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  يتاثير جهميه بر نسلهاي بعد
  كنند كه با وفات رهبران و بعضي از انديشمندان جهان اسالم گمان مي

 اما ز بين رفت و ديگر وجودي ندارد.انيز  نفي صفاتي ها انديشههاي جهميتئوريسين
خوب  هايشان شناخت و آگاهي دارند،هاي مختلف و انديشهكساني كه نسبت به فرقه

ها و تأويالتي كه آنها ابداع و كه بسياري از اصول وضع شده توسط جهمي دانندمي
 و تعدادي از اختراع كردند، همچنان در طول تاريخ اسالم به نحوي وجود داشته است

اند. در اين زمينه همين قدر كافي است كه ما بدانيم مدعيان حق دنباله روي آنان بوده
  باشد.مي هاآنهاي شاخهها و يكي از ي جهميي انديشهادامهمعتزله 

تأويالت ابوبكر بن فورك  مانندي كه امروز وجود دارد، ويالتتأ «گويد: شيخ االسالم مي
تأسيس "بداهللا محمد بن عمر رازي در كتاب ابو ع و تأويالت "،التأويالت"در كتاب 
بن  ابوعلي جبائي، عبدالجبار افراد ديگري از قبيلدر سخنان و تأويالتي كه  "التقديس
-ديگران يافت مي بن عقيل، ابوحامد غزالي و ءهمداني، ابوحسين بصري، ابو وفا احمد

كه در  ، هر چندتاس ويالت بشر مريسي است كه در كتابش آوردهشود، عين همان تأ
 و همچنين در بعضي از موارد نيز وجود داردويالت رد و ابطال اين تأكالم بعضي از آنها 

  .اندارائه نمودهسخنان زيبايي 
عثمان بن  زيرا كتابي را كه دانم؛ميبشر مريسي بنده تأويالت آنها را عين تأويالت 

رد عثمان بن سعيد علي " امام بخاري بنام  يكي از علماي مشهور زماندارمي سعيد 
بر اين مسئله داللت  است، ليف نمودهتأ "الكاذب العنيد فيما افتري علي اهللا في التوحيد

اي از بشر مريسي نقل ت را بگونهويالعين اين تأ ،در اين كتابنمايد؛ عثمان بن سعيد مي
و  بشر مريسي آنها را پايه گذاري كرده استكه  باشدگوياي آن مي كرده است كه

  1.»دانسته استبهتر از اين متأخرين امور نقلي و عقلي را ميهمچنين او 
جهم بن صفوان اين مذهب را از جعد بن درهم « گويد: در جايي ديگر ميو 

به  مذهباين  براي اثبات آن به مناظره پرداخت. سپس را آشكار ساخت و گرفت و آنفرا
ي آنان نيز در دوران خالفت فكر و انديشهو  يعني پيروان عمرو بن عبيد منتقل شد معتزله
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  1.»آشكار گرديدمون مأ
اند و بر منهج آنان حركت چه بسا، بعضي از افرادي كه راه جهميه را در پيش گرفته

اما اگر ا و موافق با اهل سنت هستند؛ هجهمينمايند كه مخالف كنند، چنين وانمود ميمي
از لحاظ  رسيم كه آنان فقطبه اين نتيجه ميهاي آنان مورد بررسي قرار گيرد، انديشه

 در حقيقت با آنها موافق هستند. شيخ االسالم ؛ وليشكلي و ظاهري با جهميه مخالفند
 كنند،عمرو بن عبيد پيروي مي از در موضوع قدر و وعيد از معتزله كهگروه آن «گويد: مي

صفات خداوند را اثبات  ند ونماياند؛ لذا اسماء خداوند را اثبات ميوارد مذهب جهم شده
 در اين زمينه، ما معتقديم كه خداوند در حقيقت متكلم است وگويند: آنها مي كنند؛نمي

 داوند متكلم نيست.خ به آنها نسبت ندهند كهتا  نمايندنيز يادآوري مياجماع مسلمانان را 
ش را در غير خوداين است كه كه خداوند كالم معناي متكلم بودن خداوند  گويند:مي اما 

گويند: معتزله ميولي  معتزله و جهميه يك چيز است.مذهب لذا مفهوم  است. خلق كرده
و حقيقت  .ندكناما جهميه متكلم بودن خداوند را نفي مي  است؛متكلم  حقيقتا خداوند

: خداوند متكلم نيست؛ زيرا هيچ متكلم، مريد، محب، اين است كه گروه سخن هر دو
شود مگر اينكه داراي صفت كالم، اراده، حب، بغض و متصور نمي مبغض و رحيمي

   2»رحمت باشد.
را  افراطراه گويد: جهم در نفي صفات ثير جهم بر ديگران ميشيخ االسالم در تبيين تأ

معتزله تنها در نفي  كردند.با او موافقت در اين باره فالسفه و باطنيه  در پيش گرفت و
كالبيه و برخي از فقها و اهل حديث در نفي صفات  . وكردند تصفات با او موافق

اصل اين موضوع  در گروههايي مانند آنهاو كراميه و  در مسير او قرار گرفتنداختياري 
نمي توان گفت  به اين معنا كه با جهم همراه شدند.دوام چيز غير متناهي  يعني امتناع

خداوند بخواهد فعال هرگاه كه يا اينمتكلم خواهد بود خداوند بخواهد همچنان  هرگاه
 اساس بر ممتنع است. آنهابراي خداوند  كه آغاز ندارد، يچون ايجاد حوادث خواهد بود؛
  و  كنندوجود آنچه را كه در آينده غير متناهي باشد، نفي مي، همين اصل

در اين نيز   ؛هذيل ابوو پيشواي معتزله ؛ ند شد.بهشت و دوزخ نابود خواه گويند:مي
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  1»ت معتقد بود.ااما او به متناهي بودن حرك  كرد؛موافقت  با وي عموضو
 بعضي«گويد: مي يبعدهاي نسلثير جهميه بر جمال الدين قاسمي در خصوص تأ

اي از آنها معتزله شاخه باقي نمانده است حال آنكه جهميههيچ اثري از كه  كنندگمان مي
عالوه بر اين، همانگونه كه بر  رسد.روند و تعدادشان به ميليونها نفر ميبشمار مي

اشعري در  ابو الحسنبه  متبحران علم كالم پوشيده نيست، متكلمين متأخر و منسوب
   2»كنند.مراجعه ميجهميه به مذهب بسياري از مسايل 

  گروه سوم: معتزله: مطلب سوم
ها بر آنها را كه اين اسم يتااما صف كنند؛متعال را اثبات مي خداوندهاي ، اسماين گروه

 از كسي كه  همان ء غزال هستند؛اصل بن عطاپيرو وآنان  كنند.مي فينداللت دارند، 
اين  كرد و كناره گيريجدا شد و  در دوران خودش ؛حسن بصري؛ مجلس امام اهل سنت

  د.گردياز مذهب اهل سنت كناره گيري  او باعث كناره گيري
گرديد و در بصره بزرگ  متولد نورهي مدر مدينه هشتاد هجرياصل بن عطا در سال و

بطور مرتب  بن محمد بن حنيفه را مالقات نموده است. سپسهاشم عبداهللا  ابو  شد. وي
رفت و از آنجايي كه او بسيار به بازار غزال ميكرد. ميمجلس حسن بصري شركت در 

-زال ميبه آنها صدقه بدهد، به وي واصل بن عطاء غ و شناسايي كنددامن را تا زنان پاك

   گويند.
  فردي بسيار فصيح بود. او با وجود اينكه لكنت زبان داشت و اصل بن عطا و
در » راء«كرد از استعمال كلماتي كه حرف را تلفظ كند، سعي مي »راء«حرف  توانستنمي

آنها وجود دارد، پرهيز كند. و پر واضح است كه با كثرت كلماتي كه داراي حرف راء 
 ) هجري قمري فوت كرد و231وي در سال ( دشوار است.بسيار ها هستند، پرهيز از آن

  .را از خود بجا گذاشت» التوحيد«و » الفتيا«، »بني املنزلتني ةاملنزل«هاي كتاب
اساسي اتفاق نظر بر چند اصل  با تمام اختالفاتي كه دارند، معتزلههاي مختلف فرقه 

و اين اصول  باشد. معتزليتواند ول نمياي كه هيچ كس بدون التزام به اين اصدارند بگونه
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  .از منكر یامر به معروف و هن عيد و و وعده و بني املنزلتني,  ةتوحيد, منزل عدل, عبارتند از: 
چرا كه معتزله توحيد را  اصل توحيد است؛آنچه در اين مبحث براي ما اهميت دارد، 

و زائد بر   داراي صفات قديم دانند؛ به اين معنا كه خداوند نبايدبه معني وحدت ذات مي
قديم  ، ترين صفات الوهيتاند كه مختصذات باشد. و علت آن را هم اينگونه بيان كرده

  .آيدآلهه الزم مي، تعدد باشد خداوند داراي صفاتي قديمي ذات پس اگر   است.بودن 
 ن راآو  كنندميدر تقديس عقل افراط بزرگترين مصيبت معتزله اين است كه آنها 

متعارض با را  هاويل نصوصي كه آنلذا آنان در تأ دانند.نخستين منبع مسايل اعتقادي مي
 ن،اچرا كه به گمان آن دهند؛ شك و ترديدي به خود راه نميهيچ  ،پندارند عقل مي حكم

  1.باشدمياما داللت نصوص ظني  است حكم عقل قطعي
در واقع،   و قدرت است، بگويد خداوند داراي علم هركس: «كه كنند گمان مي آنها

كه اين زيرا  ين تشبيه خداوند به مخلوقات است؛و ا است مركب دانستهخدا را جسم 
نيز  متحيزي هر و .شودمي قايم متحيزبا جوهر فقط جزو اعراض هستند و عرض  صفات
 شده است؛ تشبيهمرتكب  كه چنين سخني بگويد، كسو هر .است فرد يا جوهرمركب 

   2»د يكديگرند.ماننزيرا اجسام 
ي معتزله با اصول پنجگانه«گويد:  صاحب طحاويه در تبيين مذهب باطل آنها مي

   اند.خويش بسياري از امور ديني را نابود كرده
ه نزد آنها همان كاند پايه گذاري كردهرا بر جسم و عرض  آنها اصل اعتقاد خود
 ،وصوفي كه جسم استحدوث م اند بركه اعراض آنان با صفات موصوف و صفت است.

صفات   تمامي  نمايند. لذاميتوحيد صحبت ي  درباره ،اين اصل بر بنا كنند؛ استدالل مي
صفات خداوند را به صفات موجودات كه  بدين خاطر كه  كنند؛ آنهممينفي  را خداوند

  3»كنند.ميتشبيه  همان اجسام هستند،
علم،  اينكهنه  ير و سميع استخودش عليم، بصخداوند با ذات «گويند:  مي معتزله

  كه بر صفات را  آنان كنند؛ميا را براي خداوند اثبات هآنها اسمسمع و بصر دارد. 

                                           
  مراجعه نامييد. خان حسن حممد صديق) تأليف  15( ص دياناأل م عىلمكوان يف افرتاق األاأل ةبه كتاب خبيئ -1
  ).112-5/11مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -2
 ).334(ص  ةالطحاوي ةرشح العقيد -3
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بدين نيز  اقدامشان اين  نمايند. شوند، نفي ميمشتق مي آنها ازكنند و ها داللت مياسم
با توحيد شود و اين امر مياثبات صفات موجب تعدد قدما به گمان آنها كه  سبب است

 متحيز با جوهرصرفا و عرض نيز  ،اندگويند: صفات اعراض ميهمچنين  منافات دارد.
پس هركس كه چنين  .باشد نيز جسم مركب يا جوهر فرد مي متحيزو هر  .آيدبوجود مي

مانند ا اجسام زير است؛ خداوند را به مخلوقات تشبيه كردهدر واقع، بگويد،  چيزي
  1».يكديگرند

زيرا براي عقل قابل هضم نيست   كنند؛ مخالفت مي يهيات عقليقيقت با بددر ح هااين
  وجود داشته باشد. و قدرت ،سمع، بدون علم ، سامع و قادرعالم ذاتيكه 

  مخالفت  ،نمايند با نصوصي كه صراحتاً صفات خداوند را اثبات ميهمچنين 
  فرمايد: ميدر اين آيات  متعال كه خداوندچنان كنند؛مي

ohg fn ]:١٦٦نساء [  

  (خداوند قرآن را بر اساس علم خود نازل فرموده است.)
 o  ßÞ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø  ×n ١١اطر:[ف [   
وند نسبت به آن علم كه خدااينكند مگر  شود و وضع حمل نمي هيچ زني باردار نمي(

   دارد.)

 o      z  y  x  w  v  u  tn ]:٥٨ذاريات [  
   ).است و بسقدرت  رسان و صاحب تنها خدا روزي(

تِكَ أَ «كه:  است در حديث آمدهو  رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ , وَ كَ لْمِ كَ بِعِ ُ ريْ تَخِ ْ أَسْ مَّ إِينِّ هُ   .»للَّ
  نمايم و از قدرت تو طلب قدرت  (بار الها من با تكيه به علم تو استخاره مي

  نمايم.)مي
ي مانند علم، قوت و ش صفاتخداوند صراحتاً براي خودنماييم كه ما مالحظه مي

   2اين موضوع بسيار زيادند. دال برنصوص  بايد دانست كه و نمايد  اثبات ميرا  قدرت

                                           
  ).69نگا: أقاويل الثقات في تأويل األسماء و الصفات ص ( -1
) و 6/80) و نسائي (1538) و ابوداوود (1383) و ابن ماجه (480) و ترمذي (6388و 1162روايت بخاري ( -2

  ).81، 6/80احمد (
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   شانيبعد هاي بر نسل تاثير معتزله
اند. ولي اين، يك اشتباه اند و از بين رفتهمنقرض شدهمعتزله كنند كه بعضي گمان مي

  .منتقل گرديد ينسلهاي بعد هبشان آرا و اعتقاداتزيرا بسياري از بزرگ است؛ 
همچنين  ي عراق بدون استثنا معتزلي هستند.ها گويد: شيعه جمال الدين قاسمي مي

مسلك  معتزلي همگي ،يمن هاي زيدي فارس و شيعهو  سرزمين شامهاي هندي و  شيعه
  .گفته است» الشامخالعلم « كتاب كه عالمه مقبلي درهستند آنگونه 

  هاي معتزلي مسلك نه تنها اينكه منقرض كه جهميشود و اينگونه معلوم مي
تعداد آنها هم اندك نيست. و بايد  ؛ بلكهاشدي با آنها نبتا نيازي به مجادله اندنشده

سرزمين هيچ شناختي از جغرافياي كنند، دانست كه كساني كه آنها را تمام شده تصور مي
  1ندارند. آنهامذاهب  هاي مختلف و

  مبحث چهارم
  تكيه  هاآن كه نفي كنندگان صفات خداوند برهاتي شب

  و پاسخ آنها  كنندمي

  نفي كنندگان صفات خداوند  اتمطلب اول: شبه
از اين كار تنزيه و تقديس  شانكنند كه هدف مي گمانصفات خداوند نفي كنندگان 

معناي تشبيه خداوند به ه ند كه اثبات اين صفات بهست است و مدعي متعال خداوند
ي  مورد حمله ،نمايند اهل سنت را كه اثبات صفات مي باشد. تا جايي كهمي مخلوقات

و همچنين آنها را  هستند »همشبه«كنند كه متهم مي را دهند و آنها ر ميشديد خويش قرا
ستي است كه منجر مذهب نفي صفات تنها مذهب حق و در معتقدند كه دانند. وگمراه مي

  .د شدوحيد خداوند و تنزيه وي خواهبه ت
ذات  بهصفات بشري  پوشاندنند كه اثبات صفات منجر به كن گمان ميهمچنين آنها 

                                           
  )56(تاريخ الجمعيه و المعتزله:ص -1
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ديگري از اين  و مشكالت تحيز ، تركيب،نزد آنها باعث تجسيمگردد و اين كار الهي مي
  روش قرآني و نبوي دور راه و چه بيشتر از . و اينگونه مردم را هر شود ميقبيل 
  .كنندمي

مطرح ساخته و پرداخته و  ،تنوع و رنگارنگي را از اين انحرافشبهات مآنها آري، 
اينها جز  ،اما در حقيقت هستند؛نفي صفات  ايبر  كنند و معتقدند كه اينها داليلي عقلي مي

  آيند.چيز ديگري نيست و هرگز جزو داليل بشمار نمي ،گمانه زني و توهمات
بطور مختصر، بيان داشته و  اند،نداشتهپهايي را كه آنها دليل شيخ االسالم گمانه زني   
مستلزم گويند: اثبات صفات  ، ميكنندجهميه كه صفات خداوند را نفي مي«گويد:  مي

باشد؛ زيرا  اين چيزها پاك و منزه ميخداوند از  تشبيه و تجسيم خداوند است؛ حال آنكه
قايم به غيرند. د كه هستنو اعراضي  يمانند اينها معاناراده و  صفاتي از قبيل علم، قدرت،

زيرا  ؛خداوند جسم نيستحال آنكه  آيند؛ند و بوجود ميگيرميبا جسم شكل ض اعرو ا
توانند خالي از اعراض حادث باشند. و هر آنچه كه خالي از حوادث نباشد، نمياجسام 

را به اثبات  حدوث اجسام ،ين روشما با هم :گويند آنها ميخودش حادث است. 
طل خواهد شد. استدالل به حدوث عالم نيز با ،دوباطل ش استداللاين گر رسانديم. لذا ا

  د.گرد دليل اثبات صانع باطل مي در نتيجه،
  صرفا با جسم معنا پيدا  ،اندهمان صفاتكه ض اعراگويند: وقتي كه  آنها مي

 استو مركب نيز محتاج غير خود  باشدي خودش ميجسم هم مركب از اجزا نند وكمي
خداوند بي  حال آنكه واجب الوجود باشد.تواند نمي پس ش نيست.از غير خود زنياو بي 
  باشد. از غير خود است و واجب الوجود مي نياز

 باشد، خداوند داراي صفات اگرپس  گويند: جسم محدود و متناهي است. يهمچنين م
 خاص براي متناهي بودن نياز به مخصص دارد كه او راو  شودميمحدود و متناهي 

  و هر چيزي كه نيازمند مخصص باشد، غني و قديم و واجب الوجود نيست. گرداند.
و اگر جسم  .گويند: اگر قائل به صفات براي خداوند باشيم، پس او جسم است ميو 
براي خداوند نيز  ،پس هر آنچه براي جسم مطرح باشد باشد. مانند ساير اجسام مي ،باشد

اجسام ممتنع باشد، براي او هم ممتنع خواهد بود.  براي كه چهآنو هر  مطرح خواهد بود
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  1.است محالو چنين چيزي براي خداوند متعال 
معناي آنست كه ما براي ه ب متعال خداوندقديم براي گويند: اثبات صفات  همچنين مي

وده منع نم ،كه خداوند ما را از اين كارحال آن ايم؛همتا و شريكي قرار دادهمتعال خداوند 
ن گويند: مهمتري سخن خود مي اين در توجيهبحساب آورده است. آنها شرك  و آن را

 صفت قديمي مانند سمع، بصر، صفت خداوند همان قديم بودن است. پس هركس،
همتا و شريكي قديمي براي در حقيقت،  ،قدرت و علم را براي خداوند اثبات نمايد

  2.نموده استخداوند اثبات 
كنند و در اين مينفي مانند رؤيت خداوند در آخرت،  آنها كالم خداوند راهمچنين 

وقتي پس  .دهستندرك قابل با حواس پنجگانه راستا مي گويند: اين مخلوقات هستند كه 
باشد. در خداوند با اين حواس قابل درك نبايد  هستند،درك  قابل با حواس اتكه مخلوق

  3.شودميبا مخلوق الزم  خالقتشبيه  غير اين صورت،
 ،آمدنخلق، تصوير، اماته، احيا، قبض، بسط، استوا،  مثل يصفات اختياراني كه و كس

گويند: اثبات اين صفات  مي كنند،نزول، غضب، رضا و مانند اينها را از خداوند نفي مي
  4.شدحوادث براي خداوند خواهد  حلولبراي خداوند مقتضي 

  آنها هاترد شب : مطلب دوم

قرآن و سنت و سلف صالح  ازهيچ دليلي  ،ندكن يم را نفي كه صفات كساني: اول
  ندارنداين امت 

كه اگر ديدگاه آنها  شودمتوجه مي ن، نگاهي بيندازد،اهر پژوهشگري كه به داليل آن
زيرا بزرگترين  ديديم. داليلي در قرآن و سنت جهت تأييد آنها ميحتماً ما  ،بودمي درست
پس چگونه راه  معرفي خداوند به انسان است. همانا ،بدان پرداختهكه وحي الهي  اي قضيه

اين راه را به ما  متعال خداوند حال آنكه ،نفي صفات است ،معرفت خداوند و توحيد وي

                                           
 ).6/34مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1
 ).3/70تاواي شيخ االسالم (مجموعه ف -2
  ).128( ص ةالطحاوي ةرشح العقيد -3
  ).5،6رد الدارمي علي بشر المريسي ( -4
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  وده است!در اين زمينه هيچ دستوري صادر نفرممعرفي ننموده و 
همانگونه كه قبالً بيان  نماييممشاهده ميآنها را  منهجخالف  كريم ما در قرآنبلكه  

 دهد مينمايد و به ما دستور را براي ما بيان مي شصفات خود متعال خداوند نموديم كه
نفي صفات راه چگونه عالوه بر اين، . كه آنها را خوب بشناسيم و به آنها ايمان بياوريم

آنگاه  نشناختند؟شود حال آنكه نسل اول اين امت، آنرا درست معرفت الهي شمرده مي
 دانيم كهاند و مدعي هستند كه ما راه و روشي را ميها آمدهيدهاين تازه به دوران رس

  ي بزرگوار ندانستند. شان) و ائمهصحابه و تابعين (پيروان راستين

  تشبيه خداوند نيست ،: اثبات صفاتمدو
 است كه آيهاين  كريم قرآن از شانچه بسا نفي كنندگان صفات، گمان كنند كه دليل

  :فرمايد مي متعال خداوند
 mS R  Ql ]:(هيچ چيز مانند خداوند متعال نيست.)] ١١شورى  

باعث تشبيه خالق با وجه  ، بصر، استوا، يد وسمع اثبات صفاتي مانندگويند:  آنها مي
  فرمايد: كه خداوند ميآن است حالصفات بشر داراي اين  گردد؛ چرا كهمخلوق مي

 mS R  Ql ]:يست.)(هيچ چيز مانند خداوند متعال ن ]١١شورى  

زيرا باشد؛ قرآن كريم مي يتحريف آيه ،استدالل آنها در حقيقتبايد گفت كه اين 
اثبات  متعال دو صفت سمع و بصر را براي خداوند اند،كردهبدان استناد  آنها اي كه آيه

  ]١١شورى:[ m    W  V     U   TS R  Ql  :ه استنمود
به  ،يه را با اين دو صفت بزرگخداوند اين آشد، ميتشبيه  باعث اثبات صفات اگر

  .رساندپايان نمي
- بصورت بسيار واضح و روشن آنها را رد مي اند،كردهاي كه بدان استدالل  پايان آيه

ي اينكه اثبات آنها صفاتم را به بهانه گويد:نمايد؛ تا جايي كه گويا اين آيه به بندگان مي
بزرگوار اين است كه  امامان ديدگاه گردد، نفي نكنيد. و معناي آيه طبقباعث تشبيه مي

   ندارد. با هيچ چيزي مشابهتصفاتش  اسما و خداوند در ذات و
تشبيه،  يبه بهانه كه كسانيديدگاه  يابد كهي درميملپژوهشگر منصف با كمترين تأ

وجود خداوند متعال يك زيرا  ، يك ديدگاه كامالً باطل است؛ندكن صفات را نفي مي
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ارتباطي با  و هستنداو به و صفات خداوند خاص  ءاسما؛ همچنين اوستبه وجود خاص 
باعث  و بايد دانست كه اشتراك در يك اسم عام هنگام اطالق شدن مخلوقات ندارند.

بخصوص هنگامي كه آن نام به  گردد،در مسماي آن نام نمي صفات خالق و مخلوق تماثل
  .خداوند نسبت داده شود

عنوان ه ب نمي پذيرند؛مشترك ميان مخلوقات  ءر اسماحتي د و چنين منهجي را عقال
توان  آيا مي ماه، فيل، مورچه، مگس و پشه وجود دارند،اگر كسي بگويد: عرش، نمونه 
وقتي كه لذا  وجود مساوي برخوردارند و آنها يك چيزند؟يك كه اين مخلوقات از گفت 

خالق و مخلوق  ، پس تفاوتي كه مياني مخلوقات درست نيستچنين چيزي درباره
  .باشدتفاوت ميان مخلوقات مياز  بيشتربسيار  جود دارد،و

بال دارند، پرندگان بال دارند، مگس نيز بال دارد، آيا  فرشتگاناگر كسي بگويد: 
ن اين سخن را طالبتوان گفت كه اين بالها همه همانند هم هستند؟ هر انسان عاقلي  مي
  .داندمي

ما  و و لباس وجود دارد. ازدواجشراب،  ر بهشت طعام،به ما خبر داده كه دخداوند 
كه در بهشت هر آنچه  طعام و شراب و عسل ودانيم كه  مي پروردگارمان اعالنطبق 

با شان هايهر چند كه آنها در نام نيست كه در دنيا وجود دارد هاييمانند چيزوجود دارد، 
اعالم نگونه كه خداوند آ ،شرابي كه در بهشت وجود داردلذا  يكديگر مشترك باشند.

- هميشه جوان مي يانبهشت شود،فاسد نميآب آنجا  كند،نشئه نميانسان را  نموده است،

- رسد، لباسهايشان كهنه و فرسوده نميشوند، خوشحالي آنها به پايان نميو پير نمي مانند

  دنيا است.هاي هاي بهشت با نعمتنعمتاوصافي كه دال بر تباين  ديگر و گردد 
د، شو در جسد دميده ميي خداوند متعال روحي كه در بدنمان قرار دارد، طبق فرموده

، سميع و بصير قادر ،عالم نمايد، زنده،مينزول  كند،مي صعود رود،از جسد بيرون مي
كنيم، با مخلوقاتي كه ما مشاهده مي اينكه داراي اين صفات است، با وجودو  است.

مخلوقاتش با  تمام اسماء و صفاتي كه دارد، ولي باطريق ا شباهت ندارد. لذا خداوند به
  .تفاوت دارد

اينكه اثبات اين صفات موجب تشبيه آن با  يبه بهانهاگر كسي صفات روح را پس 
  دچار اشتباه بزرگي شده است. نفي كند، ديگر مخلوقات خواهد شد،

 متعال خداوند كهمتوجه خواهد شد  كريم را مورد مطالعه قرار دهد، كسي كه قرآن
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ذكر نموده و همچنين بعضي از بندگانش را با همين نامها  شخودنامها و صفاتي را براي 
، سميع، بصير، را حي شخودمتعال خداوند عنوان نمونه ه مخاطب قرار داده است. ب

؛ به آيات زير توجه ه استنام نهاد يرهغعليم، حليم، رئوف، رحيم، عزيز، جبار، متكبر، و 
    ]٢٥٥:هبقر[ m  zy  x   w   v  u  t  sl  :نماييد
نگهدار  ـ و جهان هستي راـ پايدار  و بجز اهللا وجود ندارد و او زنده هيچ معبود حقي(
  .)است

 m    Å   Ä  Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »l ]:٥٨نساء[   
ينا بوده ب و . بيگمان خداوند دائماً شنوادهد پند مي هاخداوند شما را به بهترين اندرز(
  ).باشد و مي

 ms r  q   pl :شكيبا است وگمان خدا كامالً آگاه  بي( ]59[حج(.  
 m\  [  Z  Y       Xl :حج]گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و  بي( ]65

  .)مهربان است

      m  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }
¬  «       ªl       :23[حشر[  

عيب و  . او فرمانروا، منزه، بيوجود نداردجز او معبود حقي بكه  كسي است اهللا( 
چيره، بزرگوار و  و دهنده و امنيت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند نقص، امان

  .)شكوهمند و واالمقام و فرازمند است
كه چنان ناميده است؛ن نامها همچنين خداوند متعال برخي از بندگانش را به همي

  فرمايد:  مي
 mº        Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »l :2[انسان[  

  مورد آزمايش قرار و چون او را  .ايم آميخته آفريده يما انسان را از نطفه(
  .)ايم كرده وي را شنوا و بينادهيم، مي

 m   Ô  Ó  Òl :28[ذاريات[  
  .)پس او را به تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادند(س
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 m      É    È  Çl  101ات:[صاف[  
  .) ما او را به پسري بردبار و خردمند مژده داديم(

 m  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
    ª  ©    ¨  §l :128[توبه[  

بيگمان پيغمبري از خود شما به سويتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بال و (
د و اصرار به ورز مي محبتآيد. به شما  مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي

  .)و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است هدايت شما دارد
 m    z     y  x  w  v  u  t    sl  ]35فر:غا[ 

  .)نهد باشد، مهر مي ـ زورگوجبار ـ و متكبر ين گونه خداوند بر هر دلي كه (ا
  ذكر  شخود براي ه خداوندكرا نامها و اوصافي ما بايد توجه داشته باشيم كه 

و مناسب جالل و  گيرندبه مخلوقات تعلق نمي به خودش هستند وخاص  نمايد،مي
حق  كه چند هر ،نمايد آنها توصيف مي باشند؛ اما اوصافي كه بندگانش را بااو ميعظمت 
  باشند. اما مناسب ضعف و عجز آنها مي ،اندو درست

  شودنميداوند تمجيد و تعظيم خباعث : نفي صفات سوم
به آن است كه اسالم و مسلمانان  مكرهايياز مهمترين  يكي نفي صفات يانديشه

خداوند  تعظيم و تقديس كنند كه هدفشان از نفي صفات،مي گمانن ااند. آنشدهگرفتار 
- را از خداوند متعال خلع مي و ثنااما با اين كار خودشان، تمام صفات مدح  متعال است.

- ميقطع  با خداوند ارتباط انسان را بندند،هاي معرفت خداوند متعال را ميكنند، دروازه

بي و مردم را با مسايل دهند را مورد ستم قرار مي انسانها و دلهاي كنند و اينگونه انديشه
  .كشندبه فساد ميو زندگي بشريت را  كنندمي مشغول اهميت

عي تنزيه و تقديس مد انشدگمان خوه ب هاي منحرفگروه يهمه ،در حقيقت
را مورد پرستش قرار  حجرو  شجر ،انسان گاو،كه  كسانيحتي  هستند، شانمعبود
چه بسا زيرا  كنند؛و تنزيه را طي نميدارند. اما راه درست تقديس  همين ادعا رادهند،  مي
براي گسترش  رهبران باطلاز طرفي ديگر،  باشد.ص و ذم نق عين و تنزيه آنها تقديس كه

خويش كنند و اينگونه باطل ي اهداف خوب حركت ميگمراهي خود در سايه ضاللت و
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ها و مكرهايي بايد دانست كه چنين تلبيس دهند.هاي ضعيف رواج ميدر ميان انديشهرا 
  . توانند درك كنندهاي ژرف ميرا فقط افراد با بصيرت و انديشه

  : داليل عقلي موافق داليل نقلي استمچهار
اي متناقض عقلها به نتيجهاگر  د؛باشن داليل عقلي و نقلي در تناقض ممكن نيست كه 

  با نقل رسيدند، از دو حالت خارج نيست:
درست مانند احاديث باطل و جعلي، يا اينكه نيست؛ صحيح  نقليا اينكه آن  يك:

بدينگونه كه فرد از آن نقل يك مفهوم اشتباه فهميده است كه مراد  يده نشده است؛فهم
  .نبوده است شرسولو  خدا

اما اينكه عقل سليم با  در نتيجه گيري دچار اشتباه شده است؛ عقلاينكه يا  دو:
نصوص ثابت از خدا و رسولش در تضاد باشد، چنين چيزي در گذشته اتفاق نيفتاده و در 

ممكن  ،از جانب خداوند عليم و خبير آمدهآينده هم اتفاق نخواهد افتاد؛ زيرا نصوصي كه 
  .داشته باشدبا حقايق و ثوابت تناقض  نيست كه
داراي  قاطع هستند، يل عقليدال يي ارائهكه در خصوص نفي صفات مدع كساني

 .نيستند داند،آنها عقل واجب يا محال مي گمانبه ايي ثابت و پايدار در آنچه كه  قاعده
 قل واجبع با يكديگر نيز ضد و نقيض هستند و آنچه را كه به گمان بعضي،كه آنها  چرا
  داند. مي بعضي ديگر محال گمان داند، بهمي

دارند؛ بلكه گاهي با هم تناقض دارند، تفاوت با يكديگر  هاعقلپس از آنجايي كه 
، چه رسد به اينكه بتواند پذيرفته شوندغيبي به عنوان داور  اموردر  صالحيت ندارند كه

  .كنددر ميان اختالفات مردم نقش آفريني 
اما  دهد؛نجات  ،ريعتشما را از سردرگمي در باب اعتقاد و ه است تا كريم آمدقرآن 
  خواهند دوباره ما را به آن دوران سرگرداني برگردانند.  اينها مي

واضح و روشن بر  ارائه داده است كه بطور صحيحي داليلي عقلي كريم قرانهمچنين 
اي از آنها در گوشهما به  ند.نماي داللت مي متعال وحدانيت و صفات و كمال خداوند

  ايم. كتابهاي ديگر اشاره نموده
ندارد. البته چه  يتناقضهيچ كه عقل سليم با نقل صحيح اند هبيان داشتعلماي ديني ما 

بسا كه شريعت اموري را مطرح نمايد كه عقل متحير گردد و يا از درك تفاصيل و 
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داشته باشد، وجود قض تنابا عقل  شود؛ اما در شريعت، چيزي كهعاجز  هاجزئيات آن
  .موافق است نقل صحيحبا  حتمااند: عقل سليم  گفته سببمين ه بهندارد. 

  صفات  كنندگان ميان نفيو اختالف : تناقض گويي مپنج
وجود و اختالفي  در منهج قرآني و نبوي هيچ تناقض است كه و روشن واضحبسيار 

نيست. اينجاست كه اگر به منهج تناقض و اختالف خالي از هيچگاه  منهج بشراما  ندارد؛
ي در ميان آنها مشاهده و تناقض آشكار نفي كنندگان صفات نگاهي بيندازيم، اختالف

وارد متعددي اين اختالف و تناقض آنها قابل رؤيت است و برخي از اين نماييم و در ممي
  عبارتند از: موارد
  در مورد يك چيزگوناگون  احكامـ 1
بايد از يك حكم  اند،ش در باب صفات براي ما بيان نمودهو رسول هر آنچه كه خدا 

برخوردار باشند؛ چرا كه آنها يك موضوع هستند؛ لذا ايمان آوردن به برخي از آنها و 
  انكار كردن و كفر ورزيدن به برخي ديگر جايز نيست. 

آورد و اينها ميايمان  متعال قدرت خداوند و حيات ،بصر ،سمع پس كسي كه به علم،
ت، استوا، محبت و صفاتي مانند غضب، كراهيو  داندا صفات حقيقي خداوند متعال مير

در حقيقت  ،نمايدميويل هاي مختلف، تأو با شيوهكند ميرا نفي  خداوند متعال رضايت
آنها را  و صفاتي كه كندميرا اثبات  ميان صفاتي كه آنهاچرا كه  دچار تناقض شده است؛

   .ي وجود نداردكند، هيچ تفاوتمينفي 
بصر و كالم خداوند هيچ مشابهتي  ،سمع ند: علم، حيات،بگوي صاحبان اين رأي اگر

هستند،  متعال ذات خداوند يشايستهكه  هستندد و اينها صفاتي نبا صفات مخلوقات ندار
كنيد مانند يد، وجه، انكار يا تأويل ميآنها را كه شما صفاتي ي بقيه: گوييمبه او مي
صفات مخلوقات  شباهتي باهيچ و  هستند  ي ذات خداوند شايستهنيز غضب  رضايت و

  .ندارند
-ميتشبيه خداوند به مخلوقات  باعث كنيممينفي  ما كه را صفاتيآنها بگويند: اگر 

به  متعال تشبيه خداوندكنيد نيز باعث مياثبات شما : صفاتي را كه گوييممي، شوند
  د.گردن مخلوقات مي
  نمايد،  داللت مي كنيم،مياثبات  ما آنها راعقل بر صفاتي كه د: ناگر بگوي
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نفي شما كه  را اگر عقل صفاتي ، اين است كه:توان گفت : نهايت آنچه كه ميگوييممي
با پس  كند؛ بلكه در اين زمينه سكوت نموده است.هم نمي نمايد، نفيمياثبات ن كنيد،مي

-مينفي  را آنها عقل گمان كرد كه ست، نبايدوجود اينكه شريعت آنها را اثبات نموده ا

  .نمايد
اما واقعيت اين است كه اثبات عقلي بيشتر صفات با همان داليلي كه آنها برخي از 

  اند، ممكن است.صفات را با آنها اثبات كرده
 ء را اثبات،اسماقابل يادآوري است كه بر اساس آنچه بيان نموديم، ديدگاه كساني كه 

زيرا هيچ تفاوتي ميان اثبات صفات و اثبات  شود؛رد مي نيز كنند،مي را نفي و صفات
مقتضي تشبيه و  مانند اينهاعلم و  ،قدرت ،اگر اثبات حيات ء وجود ندارد؛ چرا كهاسما

  را فقط اجسام قابل مشاهده  يما در اشيا باشد به اين دليل كهتجسيم مي
مانند ، عليم، قدير، و حي مانند يياهاسم مورد، پس در را دارند بينم كه اين صفاتمي
ها كند؛ زيرا در عالم شهود صرفا اجسام داراي اين اسمنيز همين قاعده صدق پيدا مي اينها

  .هستند
تشبيه خداوند به  ي اينكه باعثرا به بهانه و صفات خداوند ءكه اسما اما به كساني

معدومات تشبيه  خداوند را باشما  گوييم:مي ند،كن نفي مي شوند،مي اجسام و مخلوقات
  بدتر از تشبيه خداوند به موجودات است. كار شما و اين .يدكنمي

 است گويند: خداوند نه عالم و مي كنندرا اثبات، و نه نفي مي صفاتو به كساني كه نه 
: شما خداوند را به ممتنعات گوييممي مانند اينها،و نه پايين و  است و نه غير عالم، نه باال

هم موجود باشد و هم معدوم، يا اينكه نه كه يك چيز ممتنع است زيرا  كنيد؛ميشبيه ت
موجود باشد و نه معدوم. همچنين ممتنع است كه يك چيز در يك زمان به حيات و 

  .موت، و علم و جهل توصيف شود
  ل اصبا حكم آنها در  فرعتناقض حكم آنها در  ـ2

  اثبات  متعال براي خداوند ات حقيقيذيك  ،ندكنن كه صفات را نفي مي كساني
افعال و يا برخي  تمام صفات واما آنها  هيچ مشابهتي ندارد. مخلوقات با ذاتكه  كنندمي

  نفي ند، شو مشابهت خداوند با مخلوقات مي باعثاز آنها را با ادعاي اينكه 
 مخلوقات اتكه با ذ حقيقي است وقتي كه خداوند داراي ذاتيكنند. به آنها بايد گفت: مي

با صفات و افعال ست كه حقيقي اداراي صفات و افعالي  همچنين هيچ شباهتي ندارد،
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  .هيچ مشابهتي ندارند مخلوقات
كنيم؛ چونكه ميخداوند را نفي  يوجه و استوا ما يد، اگر كساني ادعا كنند و بگويند:

ود خداوند متعال را شما بايد ذات و وج گوييم:دانيم، به آنها ميكيفيت اين صفات را نمي
  نفي كنيد؛ زيرا شما كيفيت ذات و وجود خداوند متعال را نيز 

: وجود خداوند مخصوص وي است و كسي همانند وي نيست، بگوييداگر دانيد. نمي
زيرا علم به كيفيت صفت  مخصوص او هستند؛ نيزصفات و افعالش  ء،: اسماگوييممي

را  متعال وقتي كه ما كيفيت ذات خداوند باشد. پسميمستلزم علم به كيفيت موصوف 
صفات فرع سخن  گفتن در موردكه سخن  چرا دانيم؛كيفيت صفات را نيز نميدانيم، نمي

  باشد. مي متعال ذات خداوندگفتن در مورد 
  دندكر ميات به همان چيزي كه از آن فرار گرفتار شدن نفي كنندگان صفـ 3

آنها با  شوند؛ چرا كهميگويي  دچار تناقض صفات بدون اينكه بدانند، نفي كنندگان
شوند كه از آن فرار گرفتار همان چيزي مي، پرهيز از تشبيهنفي صفات خداوند به دليل 

  .كردندمي
  آنها را مجبور و  بهره برداري كرده از اين تناقض گويي آنان آنهامخالفان و 
د تا جايي كه برخي از آنها خالق اند تا راه بسيار لغزنده و خطرناكي را در پيش گيرنساخته

   .اندرا انكار و نفي كرده
 به سبب فرار از تشبيه، و برخي ديگر را ،كساني كه برخي از صفات را اثباتمخالفان 

نيز زيرا اين صفات  كنيد؛نفي  ، هم بايديدكردد: صفاتي را كه اثبات نگوي مي ،ندكن نفي مي
كه تمام صفات خداوند را  مخالفان كسانيهمچنين  د شد.منجر به تشبيه خداوند خواه

زيرا  ؛يدكننفي  اوخداوند را هم مانند صفات  ياهد: اسمنگوي آنها ميبه ند، كن نفي مي
اسما و صفات را و مخالفان كساني كه  شود. ء نيز موجب تشبيه خداوند مياثبات اسما

با يد، كن نفي مي ،بيهترس از تش سببد: اگر شما اسما و صفات را به نگوي مي ،ندكن نفي مي
لذا از باران فرار كرديد و زير ميزاب قرار يد. كنميخداوند را به معدومات تشبيه اين كار، 
  . گرفتيد

ند: خداوند نه گفت و  در پيش گرفتهراه افراط را در اين ميان، گروهي شتاب زده شده و 
و در  ست ونه پايين،، نه باالو نه خارج از آن است نه داخل هستي ،و نه جاهل است عالم

 اينا مخالفان اين گروه به آنها خواهند گفت: شما ب مورد ساير صفات نيز همينگونه است.
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اگر همچنين مخالفانشان خواهند گفت كه:  كنيد.ميممتنعات  شبيهخداوند را  ،سخنانتان
را ؛ زييدكننفي  همرا  خداوندپس ذات  ،شود اثبات اسما و صفات باعث تشبيه خداوند مي

  خواهد شد. و تمثيل شما اثبات ذات خداوند نيز موجب تشبيه منهج بر اساس
-هايي انسان را بسوي آن سوق ميگوييتناقض چنينكه  را آيا اين پرتگاه خطرناك

-آري، كتاب خدا و سنت پيامبرش خداوند را از اين تناقض گويي؟ مشاهده نموديد دهد،

  .دانندها پاك و مبرّا مي
دچار اشتباه همانگونه كه در نفي صفات  نفي كنندگان صفاتد بگويم كه در اينجا باي

سمه نيز به مشبهه و مج نمايند اهل سنت كه صفات را اثبات ميدر متهم ساختن  ،اند شده
  بايد دانست كه اهل سنت از اين تهمت بسيار فاصله دارند.اند.  مرتكب اشتباه شده

  د با حواس قابل درك نيست: رد ادعاي آنها مبني بر اينكه خداونمشش
كه  گويند: از آنجاييو مي كنندمتعال و صفت كالم را نفي مي يت خداوندآنها رؤ

بايد گفت كه  يست.درك نقابل خداوند با حواس پس  اند، مخلوقات با حواس قابل درك
چرا كه در  كنند؛ميتكذيب خودشان، نصوص قرآن كريم و احاديث را  يآنها با اين ادعا

  بندگان كالم خداوند را  كريم و احاديث به صراحت بيان شده است كهقرآن 
عليه  موسي بينند. چنانكه خداوند متعال باخداوند را مي روز قيامتشنوند و مؤمنان مي

   ]١٦٤نساء:[ m l   k  j  il : السالم سخن گفت
  ).با موسي سخن گفت تاًخداوند حقيق(

 m  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �l ١٤٣عراف:[ا[ 

  .)هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت( 
در آنجا با  ،را به سفر مهم اسرا و معراج برد ص كه خداوند محمد هنگاميهمچنين 

  ايشان صحبت نمود.
در روز قيامت چه در قرآن و چه در  انسانبا  خداوندنصوص مربوط به صحبت و 

  سنت بسيار زياداند.
در روز  توسط مؤمنان يت خداوندسياري وجود دارد كه به رؤنصوص ب همچنين

  ي قرآن كريم است كه:از آن جمله اين آيه صراحت دارند. ،قيامت
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 m          O  N      M   L    K    J  Il ]٢٣-٢٢:تقيام [ 

  كنند.)هايي تر و تازه هستند و به سوي پروردگارشان نگاه مي(در آن روز، چهره
پس چگونه  .اندرسيدهي تواتر نمايند به درجهؤيت خداوند را اثبات ميي كه رديثاحوا

و شبهاتي كه در ميدان نزاع و موهوم  با داليلاين نصوص قرآني و احاديث نبوي 
  د؟وشميرد رسد، استدالل به ثبوت نمي

 mW   V Ulي: با استدالل از آيهيت خداوند ادعاي آنها مبني بر نفي رؤ
 هانمايد كه چشم زيرا آيه اين موضوع را نفي مي است؛دعاي باطل ايك  ]١٠٣نعام:[ا

 مؤمنان خداوند نند.ند او را ببينتوا ، نه اينكه نميبر خداوند احاطه داشته باشندد نتوان نمي
خداوند را  بندگان، همانگونه كه احاطه داشته باشنداو  بر توانند اما نمي ؛بينند را مي

  فرمايد: ميمتعال خداوند  ي به او ندارند؛ چنانكهي علماحاطهاما  ؛شناسند مي
 m    »      º   ¹    ¸l ١١٠:ه[ط[ 

مورد مدح و ستايش  اينگونهرا  شخداوند خود«گويد:  ميمه اهللا رحعالمه ابن قيم 
ديده او  نمايند. او را درك توانند نميچشمها دهد كه به سبب عظمت و جاللش، قرار مي

تواند بر او كسي نمياما  شود؛شناخته ميكه او همچنان  شود.اما درك نمي شود؛ مي
ي بحساب كمالهيچ  ،يتي علمي داشته باشد. در غير اين صورت، تنها نفي رؤاحاطه
اش و عظمت واقعي احاطه كننداو را توانند نبلكه كمال در اين است كه چشمها   آيد؛نمي

   1»لوقات او را درك كنند.مخ كه او باالتر از آن است زيرا؛ را درك نمايند

  برند اصطالحاتي كه به كار ميمشتبه بودن : بيان مهفت
  كه اثبات صفات موجب  كنند، بر اين تصورندرا نفي مي كه صفات كساني

، داراي جهت، محل حوادث و اعراض و داراي متحيز مركب،  كه خداوند جسم، شودمي
 اسما و صفاتي كه خدا آنها در جهت نفي اطالقاتما تسليم اين اما  .باشد اعضا و جوارح

  ويم.ش ، نمياند نموده اثبات شو رسول
هدف از  كه اند مجمل و مبهمالفاظي  ،اند كه اين الفاظ دهنمو ييادآور ماهر ما علماي

                                           
 ).27تفسير القيم (ال -1
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موضع  زمينه بسيار دقيق و عالمانهدر اين ن الذا آن  باشد.باطل  يا حق  مطلبي دتوان ميآنها 
قرآن و سنت را و  معين كنندرا  هدف خوداند كه  ها خواستهآنز اند و ا گيري نموده

درستي را اعالم  مفهومكه اگر آنان  اند. به اين معنا داده قرار داور ي هدفشان،درباره
 آنها را ايند ونمميآن را رد  د نظر داشتندمفهوم باطلي را مو اگر  ندپذيرمي ،داشتند

در اين زمينه،  و ، ترك كننداند رآن و سنت نيامدهقتا الفاظي را كه در  كنندمي نصيحت
   .ملتزم به الفاظ قرآن و سنت باشند

 هانفي و اثبات آن موردن در مسايلي كه متأخري«گويد:  ميشيخ االسالم ابن تيميه 
تا اينكه مراد   كندآنان موافقت بر اثبات يا نفي لفظ با هيچ كس نبايد  ،دارند نظر اختالف

 . وشود مي رد ،و اگر باطل بود  ،دوشميپذيرفته  ،اگر مراد آنها حق بود  آنها روشن شود؛
-شود و كل مفهومش هم رد نميمطلقا پذيرفته نمي ،شامل حق و باطل بود او سخناگر 

توان . از اين امور اختالفي ميدگردش با تفصيل بيان ميو معناي شودتوقف ميبلكه شود؛ 
  1.»ره نمودبه جهت، تحيز و امثال اينها اشا

رأي مردم در رابطه با اطالق اين الفاظ سه «گويد:  شارح طحاويه در اين رابطه مي
دانند. و گروهي ديگر اطالق آنها را درست گروهي اطالف اين الفاظ را درست مي: دارند
 هستند. پيروان سلف صالحهمان  هااين و و گروهي هم قايل به تفصيل هستند  دانند.نمي

بيان  ،الفاظمگر اينكه مراد از اين  كنندور مطلق اين الفاظ را نفي يا اثبات نمياين گروه بط
نمايند. پذيرند و مقصود نادرست را رد ميمراد و مقصود درست آنها را مي سپسگردد. 

اجمال و اين الفاظ نزد متأخرين مانند ساير اصطالحات،  اصطالحيچرا كه در معناي 
  بردند. بكار نميشان ها اين الفاظ را در معاني لغويي آنوجود دارد و همهابهام 

با  حق و باطل را ، با استعمال اين اصطالحات،دندكر مي صفات را نفيكه  كسانيلذا 
دادند كه به اثبات كنندگان صفات، چيزهايي را نسبت مي همچنين .نمودند نفي مي هم

  عاني باطلي را مراد مقايل به آنها نبودند. و برخي از كاربران اين اصطالحات، 
  گرفتند كه مخالف قرآن و سنت و قول سلف بود. مي

نفي يا اثبات اين الفاظ  هيچ صراحتي درقرآن و سنت قابل يادآوري است كه در 
كه در جهت نفي يا  توصيف نماييمچيزي خداوند را به لذا ما حق نداريم  وجود ندارد.

                                           
  ).6/36) و نگا: (3/41مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1
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پيرو قرآن و سنت هستيم نه  زيرا ما ؛اثبات آن در قرآن و سنت مطلبي وارد نشده است
  .بدعتگذار

هر آنچه پس  و بررسي قرار گيرد؛ توجه بايد بيشتر مورد موضوع صفاتاينجاست كه 
و  اخدكه و هر آنچه را  ،ما نيز اثبات نماييم اند،دهنمواثبات  و رسولش را كه خدا
ثبات آنها در قرآن و سنت نفي يا ااما الفاظي كه  نفي كنيم.ما نيز  اند،دهنمونفي  رسولش

معين نشده است،  زماني كه مقصود گويندهتا  هااطالق آن ازبايد  وارد نشده است،
مقصودي و اگر  پذيريم،داشت، ميصحيح  يمقصودگوينده اگر خودداري نماييم؛ آنگاه 

مجمل خودداري كنيم  الفاظ از استعمال . ولي الزم است كهنماييمميرد  داشت،باطل 
توانيم از قرآن و سنت استفاده نماييم. البته در صورت نياز و ضرورت مي ز الفاظبلكه ا

الفاظ مجمل استفاده كنيم به شرط اينكه قرايني وجود داشته باشد كه مقصود را بيان 
  1.»كند

به  مبحث، ما در اين اند وپرداخته اصطالحات كالمي التباس بيان به خوشبختانه، علما
   ،و اشتباهي كه در آنها رخ داده استصطالحات ااين مهمترين بيان 

  پردازيم.مي
 در اصطالح تركيب  التباس بيان -1

  تركيب داراي چند معني است: »  گويد: شارح طحاويه مي
مانند تركيب حيوان از گويند؛  به آن تركيب مزجي مي تركيب چند چيز متباين كه  اول:

متعال جايز  يب به اين معنا براي خداوندطبيعتهاي چهارگانه و از اعضاي مختلف كه ترك
-چنين تركيبي الزم نمي نيست. و از توصيف خداوند به صفت علو و ساير صفات كمال

  .آيد
 صفات خداوند اثبات ي در و مانند اينها. و ازدو لنگهمانند تركيب   تركيب جوار؛ دوم:

  گردد.اثبات نمينيز چنين تركيبي 
  .گويند د كه به آن جواهر مفرده ميمانناجزاي هتركيب از  سوم:

ان نقره و صورت كه هيوالي آن هم تركيب از هيوال و صورت مانند انگشتر چهارم:
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  .استو معروف  شناخته شدهآن نيز 
 از تركيب نوع اين ر مفرده تركيب يافته است وجسم از جواه  گويند: مي متكلمين

شود. البته واقعيت اين است زم نميمتعال و علو او بر مخلوقاتش، ال ثبوت صفات خداوند
  .چيزها تركيب نشده است و سخن آنها تنها ادعايي بيش نيستكه جسم از اين 

اند تا صفات را هم تركيب نام نهادهاين متكلمين  تركيب از ذات و صفات؛ پنجم:
چنين چيزي لغت  ؛ ولي دراين اصطالح آنها است. بايد گفت كه پروردگار را نفي كنند

نيز چنين استعمالي وجود ندارد؛ لذا ما اين نام گذاري در اصطالح شارع  نشده است.وارد 
  پذيريم و ارزش پذيرفتن را هم ندارد.را نمي

  هر نامي كه : گوييمميبه آنها  ند،نامباگر آنها اثبات صفات خداوند را تركيب 
 الفاظبر يچ حكمي هزيرا  است نه الفاظ؛معاني  باشدميآنچه مهم  خواهيد، بگذاريد؛ مي

- نميحرام  يد،نامباگر شما شير را شراب  عنوان نمونهه شود. ببدون معاني مترتب نمي

  . شود
جدا از هم و اين ذهن است كه آنها را دو چيز  ؛تركيب ماهيت و وجود آن،  :مشش

چنين  اما در خارج آيا امكان دارد كه ذات بدون وجود باشد، يا برعكس؟ كند؛فرض مي
  حال است.چيزي م
وجود آن است يا  همان آيا ذات خداوند گويند:  مينماييد كه متكلمين مشاهده ميشما 

اند. و بهترين راه را آنگاه در پاسخ به آن دچار سرگرداني زيادي شدهغير وجود آن؟ 
بايد دانست كه اند. اند كه توقف كرده و در آن دچار ترديد شدهكساني انتخاب كرده

  1»ين روشن خواهد شد.يهيها با توضيح و تبگمرابسياري از 
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  زجهت و تحي ي  بيان التباس در دو واژه -2
خداوند بر  علواز جمله اين الفاظ، لفظ جهت و تحيز است كه آنها با اين دو واژه، 

گويد:  االسالم مي كنند. شيخ  مخلوقاتش و همچنين رؤيت وي در آخرت را نفي مي
در اين صورت، خداوند است كه  از غيرديگر موجود  يك لفظ جهت از  هدف گاهي«

و  ر از جهت خود عرش يا آسمانها است.منظو باشد؛ چنانكه گاهيجهت مخلوق مي
چنانكه اگر هدف از جهت  متعال نيست؛ خداوند از غير ، موجودياز آن هدف گاهاي هم

  .مافوق هستي باشد
 و عروج بسوي فوقيت ،استواء ،اثبات علوآنگونه كه اين است كه  ،آنچه معلوم است

اثبات يا نفي لفظ جهت در نصوص در نصوص قرآن و سنت ثابت شده است، خداوند 
 وخالق است  وجود دارد،آنچه  همچنين بسيار روشن است كه وارد نشده است.ديني 
در مخلوقاتش هيچ چيز از ذاتش و  .باشد مخلوق مي و خالق جدا و متمايز از ؛مخلوق

  در ذاتش هم هيچ چيز از مخلوقاتش وجود ندارد.  وجود ندارد، و
 چيز ، يكشود: آيا منظورت از جهت گفته مي ،كند به كسي كه جهت را نفي ميلذا 

 هدفتيا اينكه  خداوند جزو مخلوقات نيست. بايد دانست كه باشد؟ موجود و مخلوق مي
مخلوقات متمايز از فوق عالم و  بدون شك خداوند ماهستي است؟ مافوق  جهت،از 
  .باشد مي

آيا منظور  شود:  ، گفته ميوجود دارد يدر جهت ،خداوند :گويد همچنين به كسي كه مي
باشد يا اينكه او داخل چيزي از مخلوقات است؟ اگر  فوق عالم مي اينست كه خداوند ما
  1»باشد، باطل است. درست است. ولي اگر دومي  ،اولي مورد نظرت باشد

، انداين باشد كه مخلوقات خداوند را در بر گرفته تحيزلفظ  اگر مراد ازهمچنين  «
كرسي خداوند آسمانها و  اين چيزها است بلكهبزرگتر از  كه خداوند چرا ؛درست نيست

  :فرمايد مي متعال خداوند را در بر گرفته است. همچنين زمين
 o   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸

  ÅÄ  Ãn ]:٦٧زمر[  
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   تمام ،روز قيامت . حال آنكهاند كه شايسته است خدا را نشناخته گونهآنان آن(
  .)شود زمين در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي يكره

بِضُ اهللاُ«  فرمود:كه است روايت شده  ص اكرم صحيح از پيامبر كتبدر همچنين  قْ  يَ
ضَ  َرْ اتِ بِيَمِ  ,األْ وَ مَ ي السَّ طْوِ يَ ولُ  ,ينِهِ وَ قُ مَّ يَ ا ال :ثُ لِكُ ـْأَنَ ضِ  ,مَ َرْ لُوكُ األْ نَ مُ يْ زمين  خداوند (» ?أَ

فرمايد:  پيچيد و ميميدر هم  دست راست خودآسمانها را با گيرد و را در مشت خود مي
ا « :است كه عباس آمده  ابن سخندر  و )؟هان زمين كجايند پادشا هستم؛من پادشاه  مَ

بْ  واتُ السَّ مَ دِ عُ يفِ السَّ مْ  يَ كُ دِ دِ أَحَ ة يفِ يَ لَ دَ رْ خَ محن إِالَّ كَ آسمانها و زمينهاي هفتگانه و هر ( ».الرَّ
است در دست   ي اسپنديدانهمانند  ي رحماندر دست خدا وجود دارد، آنچه در آنها
  ».يكي از شما

جدا از مخلوقات است،  متعال منحاز و خداوندهدفش از تحيز اين باشد كه اگر و 
بر عرش و جدا  گويند: فوق آسمانها، است كه امامان اهل سنت مي خداوند همانگونهپس 

   1».باشد از مخلوقاتش مي

  وجود دارد حوادث كه در حلول يبيان التباس -3
، نفي شده در علم كالم پروردگار كهحوادث در ذات  حلول«گويد:  شارح طحاويه مي

و در آن، اجمال وجود  است. نيامدهدر قرآن و سنت  ،و مورد مذمت قرار گرفته است
 هيچ يك از مخلوقاتدر ذات خداوند كه باشد اين يعني اگر مراد از نفي دارد. پس 

 وندكه قبالً وجود نداشته، براي خدا يجديد اينكه هيچ صفت كند ياحادث، حلول نمي
  .است يصحيح مطلب ،، اينشودايجاد نمي

وند اين باشد كه خداوند متعال آنچه و اگر هدف از نفي وجود حوادث در ذات خدا
شود، خشنود كند، خشمگين نميدهد، طبق مشيت خود صحبت نميبخواهد انجام نمي

ي ذات اوست، گردد و از صفاتي مانند نزول، استوا و اتيان (آمدن) آنگونه كه شايستهنمي
   برخوردار نيست، اين، سخن باطلي است.

نفي  ذات خداوند لق ايجاد حوادث رامطبطور  قابل يادآوري است كه متكلمين
ي عظمت و جالل او صفاتي را كه شايسه ند. لذا يك صاحب سنت به اين تصور كهكن مي
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رود و شود. سپس متكلم يك گام جلوتر ميخداوند نيستند، نفي نموده است، تسليم مي
، گرداندصاحب سنت را ملزم به نفي صفات اختياري و صفات فعل خداوند متعال مي

  شود؛ اما مشكل از اينجا ايجاد حال آنكه چنين چيزي بر وي الزم نمي
نمود و مجمل او را پذيرفت. ولي اگر از اول، استفسار مي نفي د كه صاحب سنتوشمي

  1.»گرديددچار اين مشكل نمي، شدخواهان تفصيل نفي مي

كنند با نفي ميخداوند متعال را  ت اختيارياصفي كساني را كه نظريهاالسالم  شيخ 
ي نظريه همانگونه كه كندشود، رد ميمي خداوند اين ادعا كه مستلزم قيام حوادث به

مستلزم ايجاد اعراض براي  هااين ادعا كه اثبات آن باصفات خداوند را كساني را كه 
ظ اعراض و حوادث دو لفظ لف«  گويد:كند و ميرد مي ند،كن نفي مي ،شد خداوند خواهد

مبني بر  فهمندمي هاآناز اگر مراد از آنها همان چيزهايي باشد كه اهل لغت  .اند مجمل
فالن «يند:  گو كه ميچنان هستند؛ هاهمان آفات و بيماري اينكه اين اعراض و حوادث،

احدث  فالن قد«ني دچار بيماري شديدي شده است يا يعني فال »عرض له مرض شديد
فرمايد  كه پيامبر مي يا آنگونه است راي فالني رخ داهي بزرگي ب يعني حادثه »حدثاً عظيماً

امر محدث پرهيز  (از »ةضالل ةو كل بدع ةبدع ةور, فإن كل حمدثاياكم و حمدثات األم «
 باشد). مي گمراهيبدعت است و هر بدعتي  اي ـ در امور ديني ـ زيرا هر امر تازه نماييد؛

باشند، اينها نقايصي هستند كه خداوند بايد دانست كه اگر اعراض و حوادث به اين معنا 
     2»متعال از آنها پاك است.

اگر مراد از نفي اعراض و حوادث، نفي « :شود كه متذكر مي بعد از آن، شيخ االسالم
بايد  و ش اثبات نموده است، اين، صحيح نيست.خداوند براي خودباشد كه  يصفات

متكلمين آن را كه  است يحاصطال ،اين صفاتدانست كه اعراض و حوادث دانستن 
همچنين هيچ زبان شناس و قرآن شناسي از اين الفاظ، مفاهيمي را كه  اند. وضع كرده

     3»د.فهمنمي كنند،ي آنها صفات خداوند را نفي مياند و بوسيلهكرده اصطالحمتكلمين 
 وير،خلق، تص دن، ميراندن،يمانند زنده گردان از اثبات صفات اختياري براي خداوند و
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زيرا  آيد؛ الزم نمي خداوندبراي  ايجاد حوادث ،غضب، خشنودي و صفاتي مانند اينها
يا خشمگين يا  گويد مي كه سخن يا هنگامي آفريند كه خداوند چيزي را مي هنگامي

 اين كارها همبدان معنا نيست كه خداوند بعد از عدم توانايي بر انجام  ،شود خوشحال مي
خداوند با صفاتش « گويد:  ميرحمه اهللا يرا همانگونه كه طحاوي زدهد؛ انجام مياكنون 

 هيچگاه صفتي بعد از عدم براي وي ايجاد نشده و قديم بوده وقبل از مخلوقاتش از ازل 
   1».همچنان خداوند و صفاتش تا ابد باقي خواهند ماند و است؛

خداوند از ازل  « :اين است كه ،گويد يه ميسخن طحاوي آنگونه كه شارح طحاومعناي 
جايز نيست معتقد  و چه صفات ذات و چه صفات فعل. كمال بوده متصف به صفات

زيرا صفات  نبوده است؛متصف شده كه قبال به آن كه خداوند متصف به صفتي  باشيم
و جايز نيست كه  .باشد بمعناي صفت نقص مي هاخداوند صفات كمال است و فقدان آن

  2»حاصل شود.كمال ه، برايش اينكه متصف به نقص بودبعد از 
اثبات اين صفات هنگام خداوند  در ذات د حوادثايجادر توضيح عدم لزوم و 

-نمي اطالق ، غير ممتنع است. و چنيناوقاتاز  بعضيتصوير در  و خلق كالم،»  گويد: مي

كنيد  مگر شما مشاهده نمياينكه وجود نداشت، برايش حادث شد. كالم بعد از شود كه 
  نمايد و ديروز هم متكلم بوده، به وي گفته  مروز صحبت ميكسي كه ا

مانند اللي و ه سبب آفتي اما اگر ب .است شده و حادث كه: كالم براي وي ايجاد شودنمي
كالم براي او حادث  د:وشمي، به وي گفته كندكودكي صحبت نكرده باشد و بعداً صحبت 

- گفته مي بالقوه متكلمبه او  ،دسكوت كن بدون آفتزيرا كسي كه  و ايجاد شده است.

درحال صحبت به وي متكلم بالفعل  و نمايد،بخواهد صحبت مي كه گاه يعني هرشود؛ 
همچنين كاتب در حال كتابت، كاتب بالفعل است و هنگامي كه مشغول  .شودگفته مي

  3»د.گردنوشتن نيست از كاتب بالقوه بودن خارج نمي
  و اركان و ادوات وجود دارد  بيان التباسي كه در لفظ اعضاء -4

صورت و قدم اينگونه استدالل  از قبيل دست،جهميه و معتزله در نفي صفات خداوند 
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  ند كه اثبات آنها موجب اثبات اعضاء و اركان و ابزار براي خداوند كن مي
  رد  ،نمايند نصوص فراواني كه اين صفات را اثبات مي ،. آنان با اين كارشودمي
توان گفت كه اين  نمي«  گويند: سنت و جماعت مياهل آنان يعني لفان مخا كنند.مي

زيرا ركن جزو ماهيت است و خداوند  باشند؛ اندام و ابزار و اركان مي صفات اعضاء و
اعضاء هم داراي معناي تفريق و تجزيه است  نيازي است كه قابل تجزيه نيست. بييكتاي 

آالتي كه در جلب   همچنين ابزار است. فعحاوي معناي اكتساب و ايجاد نو جوارح هم 
منتفي  اين معاني در مورد خداوند  شود، تمامي منفعت و دفع مضرت از آنها استفاده مي

   1»است.نيامده  متعال لذا ذكر آنها در صفات خداوند است؛

اثبات صفات خداوند، موجب ابطال دليل وجود  آنها كه ادعاياين ابطال   :مهشت
  گرددميخداوند 

اما ادعاي مبني بر اينكه اثبات صفات خداوند موجب ابطال دليل وجود خداوند است، 
  .باشد سبب گرفتاري مدعيان آن مياصل گمراهي و 

زيرا خالي از تغيير و  حادث است؛ هر جسمي گويند:  الم ميآنها در اثبات حدوث ع
  .، پس حادث استهر چه  خالي از تغيير و تحول نباشد نيست. و تحول
يز تغيير و تحوالتي مانند قتي كه آنها معتقدند اجسام حادث هستند و دليل آن نو

 ؛: بايد صفات خداوند را نفي نمودگويندمياست،  كالمو  آمدن، نزول سكون حركت،
لذا توحيد خداوند . گرددمي در ذات خداوند موجب ايجاد تغيير و تحول هازيرا اثبات آن

   .كندنمي، تحقق پيدا جز با نفي صفات
كساني كه «گويد:  و مي نمايد االسالم دليل آنها و چگونگي رد آن را بيان مي  شيخ

 نماييم كه دليل ما براي سبب نفي ميما صفات را بدين  گويند:  مي كنند،مينفي صفات را 
حدوث عالم و اثبات صانع همان اثبات حدوث و تغيير هستي است و حدوث و تغيير 

كه همان  ينيز با تغيير صفاترا تغيير اجسام  ايم.نمودهر اجسام ثابت هستي را نيز با تغيي
حدوث هستي با حدوث و تغيير افعال اثبات  گويند:  . يا اينكه ميايمثابت كرده اند،اعراض

تغيير و تحول نباشد  شود كه همان حركات و سكنات است و هر چيزي كه خالي از مي
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موصوف به حركت خواهد  ،نمايدرا قبول  مجيئ يا هر آنچه كه نزول و پس حادث است.
تواند عاري از حركت و سكون باشد و  شد و هر آنچه هم متصف به حركت باشد، نمي
  .، پس حادث استهر كه نتواند عاري از تغييرات و تحوالت باشد

 ،باشد حادثكه  هر چيزي« گوييم: مي، گرديدكه حدوث اجسام ثابت  سپس هنگامي
اگر  با اين قاعده صانع را ثابت كرديم. پسلذا  اي داشته باشد؛د كنندهجاياحتماً بايد 

يم، جايز است كه افعال و صفات ات و افعال قائم به وي توصيف نمايخداوند را با صف
بر حدوث اجسام وجود نخواهد  دليلي صورت،، پس در اين قائم گردد نيز با قديم
  1».شود لذا دليل اثبات صانع باطل مي داشت؛

 او با دليل ممكن به بيان كرده است؛اثبات واجب  ايابن سينا بر را شبيه اين استدالل
زيرا  است؛هر موجودي ممكن   گويد: پرداخته است. وي در اين استدالل مياثبات واجب 

 الوجود  واجب نفي بر يدليل ،اين نيست. لذا الوجود  در ذات خودش واجبموجودي هيچ 

   2».باشد الوجود مي ممكن هم خداوندي است؛ چرا كه از ديدگاه و

  :است رد نموده استدالل آنها را ،االسالم با سه روش شيخ
بجز اين دليل، راههاي  داليل نيست و بطالن تماممستلزم بطالن اين دليل معين،   :اول

  زياد ديگري براي اثبات صانع وجود دارد.
اگر  اند. اين دليل استدالل ننمودهبه  امامان بزرگوار هيچ يك از صحابه، تابعين و  :مدو

را  ، پس بايد گفت كه آنها خداوندبه اين دليل باشدمعرفت خداوند و ايمان به آن منوط 
از بزرگترين كفرهايي است كه  اين تفكر، يكيو  .اند ايمان نداشته و به او نشناخته

  .نظر دارند مسلمانان بر آن اتفاق
اگر  اند. نمودن اين مسير وادار ننمودهبه طي هيچ يك از پيامبران انسان را   :سوم

  بود كه آن را طي نمايند. و بود، واجب  يآن ممنوط به  كه واجب است معرفت خداوند
اگر واجب يا  بود. ومي مستحب  بيان اين دليل نيزبود  اگر شناخت آن مستحب مي

  3.نمودند ل ميحابه نيز آن را نقداشت و ص حتماً پيامبر آن را بيان مي ،مستحب بود
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  ي اصطالحات شرعيانمع دادن تغيير  :منه
 دهند؛ آنها اصطالحات شرعي را تغيير مي ياناز تحريفهاي آنها اين است كه معيكي 

خداوند را صفات كه ند كسي كن اند و گمان مي نفي صفات خداوند را توحيد نام نهاده
به گمان است؛ زيرا  بت دادهمشرك است و نقص و عيب را به خداوند نس ،نمايد مياثبات 

براي خداوند قرار داده و   نمايد، همتايي قديميي خداوند اثبات آنها هر كه صفات را برا
  .اجزاء و ابعاد قلمداد نموده است خداوند را داراي

گرفتار كرده  را بدانها ناهايي است كه ابليس آنگمراهي ي اينهاهمهبايد دانست كه 
تغيير  ،اند ن سخن گفتهن و سنت از آقرآ توحيدي را كهآن معناي  است. بله، آنها اينگونه

الوهيت و اسماء و در  كه به معناي يكتا بودن خداوند متعال يتوحيدهمان  ؛اند داده
كه توحيد  كنندمي اند و گمان ارائه داده آنها معنايي متضاد با توحيد قرآن باشد.ميصفاتش 

  . گرددمتحقق نمي شخداوند جر با نفي صفات
پژوهشگر ژرفنگر خواهد دانست كه اثبات وجود مطلق براي خداوند از جانب اين هر 

ي ندارد و تنها گروهها تنها به خاطر اين است كه اعالم دارند خداوند وجود حقيق
  1موجودي خيالي است كه در اذهان وجود دارد.

 لذا .ستني موجودو است عدم محض  ،نداشته باشدهيچ اسم و صفتي كه آنچه زيرا 
-توحيد را نفي مي اند، در اوج توحيد قرار گرفته كنند كهدر عين حال كه گمان مي اينها

   كنند.
بردند خداوند بزرگتر از  باشند كه گمان مي اينها همانند آن قوم گمراه قبل از خود مي

  :آن است كه كتابي را نازل و پيامبري را ارسال فرمايد
 oH  G    F  E  D  C  B  A     ON  M   L  K  J  In ]:٩١أنعام[   
گويند: خداوند هيچ چيزي بر  اند، وقتي كه مي كافران، خدا را چنان كه بايد نشناخته(

  .)هيچ كسي فرو نفرستاده است
انتخاب  واسطهعنوان ه كساني را غير از خداوند ب ،و مشركان همچنين آتش پرستان

بدون واسطه مورد پرستش قرار گيرد. لذا كه خداوند بزرگتر از آن است  :گفتند و  كردند
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آنها به خداوند نزديكتر است. نمودند كه از  كساني را عبادت مي آنها به خيال خودشان
  كردند.مي را پرستشو انسانهاي صالح  فرشتگانخورشيد، ماه، ستاره،  آنها

 o  f  e     d   c  b  a  ̀     _  ~  }  |  {n ]:٣زمر[  

ما آنان را پرستش  گويند: ميگيرند و  ا ياوران ديگري را برميكساني كه جز خد(
  .)كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند نمي





  
 

  فصل چهارم
  عوامل اختالف در باب اسماء و صفات  

اين خصوص مذاهب  جر و بحثها پيرامون اسماء و صفات خداوند دامنه دار شده و در
داند كه  فرد پژوهشگر در اين حوزه مي اند. ناگوني به وجود آمدههاي گو هو افكار و فرق

گردد كه ما مهمترين آنها را به بحث  اين گونه تضارب آراء به عوامل گوناگوني بر مي
  خواهيم گذارد:

  اول
   شرع يعقل در حوزه قرار دادنم كَقرآن و سنت و ح كردن از اعراض

در خصوص اسماء و راهه رفتند، به بيزيادي  ايرهمانگونه كه در آ گذشتهامتهاي 
ص  ش محمدبر پيامبر متعالخداوند آنگاه  گرديدند.دچار گمراهي  نيز صفات خداوند

 و رهنمون گردد.نور الهي  بيرون آورده و بسويتا مردم را از گمراهي  وحي نازل فرمود
وجه به ترين بهپروردگار را به و  به صحنه آمدمفيد  علموحي با اخبار صادق و  اينگونه،

  مردم معرفي نمود و سخنان وحي براي هدايت آنان كافي بود. 
معين وحي توقف گويد بعضي از عالم نمايان در مرز  اما همانگونه كه شوكاني مي

ي ورود نداده بود. و در به آنها اجازهند كه خداوند هايي شدوارد دروازهو  نكردند
دچار لذا  اختصاص داده بود؛ شخود بهتنها را  هاكه خداوند آنجستجوي اموري برآمدند 

   1.و به گروهها و احزاب مختلفي تقسيم شدند  تفرقه و اختالف شده
عدي كنند، اصول و قوا هاي انساني حركت مي كه زير پرچم انديشه افراديبسياري از 

 ي نصوص قرآنبه سينه دستو دند كروضع  اند،حق و درست اينكهبه گمان بدون دليل 
                                           

 .)٢/٨٥ ة (نريياملسائل رال ة(جمموع ىالتحف يف مذاهب السلف تأليف شوكان -1
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در  اما هاي فكري خود را باالتر از احكام نصوص دانستند.و اين ترواش ندزد سنتو 
آنچه كه آنان بعنوان قاعده و اصل معرفي كردند، قاعده و اصل نبود؛ بلكه  ،حقيقت

نفي  بسوي بعضي از سالكانش را راه و روش بود كهاين  شبهات و خياالتي بيش نبودند.
 ن تأويلرا مجبور ساخت تا دست به دام ديگر  سوق داد و برخيخداوند  و صفات اسماء
تعدادي ديگر را هم متحير كرد تا جايي كه راه حق را گم كردند و ندانستند كه و  شوند

  حق و باطل را از يكديگر متمايز و جدا سازند. 
كه با مقياسهاي باطل، اسماء و صفات خداوند را نفي هايي در مورد انديشهقيم   ابن

طرح م و امثال آنها مانند جهميه و معتزله و قدريههاي گمراهي  انب گروهكنند و از ج مي
هاي فاسد، افكار ها از قياس، صحبت نموده و اشاره كرده كه صاحبان اين انديشهاند شده

اند و استفاده كرده صحيح و صريح نصوص براي رد اساسباطل و شبهات پوچ و بي
يدا كردند و اگر نتوانستند الفاظ نصوص را رد اينگونه راهي براي تكذيب راويان آنها پ
به مقابله با ي تكذيب كردند. لذا با حربه تخطئهكنند، سلف اين امت را در فهم نصوص 

با  و .ندنصوص نوع دوم پرداختجنگ با  و با تحريف و تأويل به نصوص اول رفتند
ت خداوند بو صح كردند مؤمنان انكار توسطيت خداوند را در آخرت رؤ همين روش،

 ،قرار گرفتن وي بر عرش از هستي،خداوند  بودن جداهمچنين  با بندگانش را رد كردند.
  ند. كردعموم قدرت وي بر هر چيزي را انكار علوش بر مخلوقاتش و 

داشتن رأي قدم ماز  هستي يابد كه فسادميبرخوردار باشد، دراي عقل  ذره هركس از
   .شدبا و هوا و هوس بر عقل مي وحي، بر

  مدو
  رد محكمات و پيروي از متشابهات

و مخالفت با  به معارضه واهر قرانبا ظ ،اند كه از راه مستقيم منحرف شده كساني
ند، حتي اگر كن را رد مي ستفاده از متشابهات، محكمات قرآناند و با ا پرداخته قوانين قرآن

و هدف  كنندميستخراج وصفي متشابه ا ،لفظي متشابه براي رد آن نيابند، از محكمات
  .سازندميتحقق مخود را 

  ند:كن استفاده مي وشآنها براي رد قوانين از دو ر
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  .دكننميبه رد متشاآيات و احاديث را با قوانين ثابت  اول:
 . كنندرا تعطيل  هاآن تلتا دال كنندميرا متشابه قلمداد  آيات محكم دوم: 

ه اشاره نمود كه آنها نصوص بسيار محكم و ي جهميتوان به نظريهدر اين زمينه مي
، يدينواضح و روشني را كه صفات علم، قدرت، اراده، حيات، كالم، سمع، بصر، وجه، 

، رحمت و حكمت و همچنين افعال آمدن، و نزول غضب، رضايت، خوشحالي، خنديدن
و براي رد آنها از  اند.كنند، رد كردهخداوند متعال را به آسمان دنيا و مانند اينها را بيان مي

(هيچ چيز ] ١١شورى:[ oSR  Qn  :اندنصوص متشابه زير استدالل كرده
يا شبيه و مانندي براي خداوند آ(] ٦٥ريم:[م oM    L   K  Jn  مانند خداوند نيست.)

  )يكتا است. و ، يگانهبگو: خدا( ]١خالص:[ا o  D  C  B  An  سراغ داري؟)
و كنند ميتأويالتي را استخراج احتماالت و  ،اين نصوص محكم و روشن ازسپس   
  .دهندميمتشابهات قرار  ها را جزوآن

   مسايل محكم و ضروري كه در آيات و احاديث بياناز هايي ديگري نمونه
استواي خداوند بر عرش و مانند  اثبات علو خداوند بر مخلوقاتش،اند، عبارتند از شده

 o  cb  a  `  _  ^n : اندابه زير رد شدهشها با آيات متاينها كه توسط بعضي
  o  L  K  J O  N  Mn  و او با شما است هر كجا كه باشيد.)( ]٤حديد:[

  ).هستيم نزديكتر شگردن رگ از او به ما (و]  ١٦:[ق

، مالك ،احمد، مانند شافعي هاييه، تابعين بزرگوار و امامصحاببايد دانست كه روش 
زيرا آنان  بر عكس اين روش بوده است.و اسحاق كامالً  بخاري ،يوسف ، ابوابوحنيفه

متشابهات را  ،دادند و با استفاده از محكمات معناي متشابهات را به محكمات ارجاع مي
  و اينگونه داللت محكم با متشابه هماهنگ  نمودند. ميمعنا و تفسير 

ي  زيرا همهدند؛ كريكديگر را تأييد و تصديق مينصوص قرآني و نبوي تمام گرديد و مي
وجود اختالفي در آن  ،باشد ونداز جانب خدا كه بود و هر آنچه وندآنها از جانب خدا

   1.وجود دارد ديگران ف و تناقض در سخنانبلكه اختال ندارد؛
  

                                           
 ) و ابن قيم رحمه اهللا مثالهاي زيادي در مورد ارجاع متشابه به محكم ذكر نموده است.2/396أعالم الموقعين ( -1
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  سوم
  بر آنها  ي وارداتيتأثير فلسفه و عقايد گمراه كننده

دولت بزرگي  صاحب را فتح نمودند و مدت مديدي زياديسرزمينهاي  ،مسلمانان
 نشر داشتند. و وو با هم حشر  كردند زندگي مي كشورهاي فتح شدهبا ساكنان  آنها بودند.
كامال در دل و   هنوز اسالم و اعتقادات اسالمي ،از كساني كه مسلمان شدند بعضي

آنها همراه با ديدگاههاي فكري و اعتقادي خويش، اسالم را  جانشان نفوذ نكرده بود.
ي اعتقادي يهودي و مسيحي و فيلسوفان  د و مسلمانان از كتابهاي تدوين شدهپذيرفتن

ي ملتها دانشمندانمسلمانان و  دانشمندانهايي ميان  مجادله و مناقشه كردند. آگاهي پيدا
ها نتايج خوبي در پي داشت تا  مناقشهو  گفتگوهاهر چند كه اين  ديگر صورت گرفت.

اما نتايج بدي را نيز در پي  پذيرفتند؛و  كردند ا دركبسياري از مردم اسالم ر جايي كه
د و كساني كه كراي به دل مسلمانان و كتابهاي آنها راه پيدا  كننده  داشت و اعتقادات گمراه

لذا اين  اند؛ به گنج علم و دانش دست يافتهكردند  پذيرفتند خيال مي اين اعتقادات را مي
 ي پاك دين كردند و با اين كار چهرهخلط   الميمباحث را با مباحث ديني و اعتقادات اس

ها نيز رؤساي دولتبه اين بيماري   آلوده ساختند. و در بخشي از قسمتهاي تاريخرا 
گسترش با قدرت شمشير هاي انحرافي را تا اين انديشه تالش كردندآنها و  سرايت كرد

  .انجام دادكه مأمون اين كار را چنان دهند
جهميه در خصوص اسماء و  رأياعتقادي مسايل تها در باب از بزرگترين بدعيكي 

 را از خداوند اتصف يهمه خودشان، با اين اعتقادات باطل بود. آنهاصفات خداوند 
ي اسالمي را نابود كند، رفت تا انديشهمتعال نفي كردند. و اصول اين بدعت بزرگ كه مي

سرچشمه گرفته بود. چرا كه هر  گشت و از آنهاهاي ديگر برميبه مشركين، يهود و امت
اين انحرافات را در كتابهاي آنها را مورد مطالعه قرار دهد، ملتهاي گمراه اين عقايد  كس
  .يابدمي

متأثر گرديد؛ چرا  اي كه ترواش فكري فيلسوفان بود،فلسفي از مباحثجعد بن درهم 
 ؛پيروان نمرود؛ نبئيصا شام بزرگ شد. و اين، همان سرزمينان سرزمين او در شهر حرّ كه

پيروي   از منهج فلسفيكه  كسانيبسياري از  بقاياي آنها در آنجا وجود داشت. وبود و 
  .اند د را از اين ديار كسب كردهدانش خو كردند،



 213  اسما و صفات الهي

اصل ديدگاه نفي صفات، از شاگردان يهود و « گويد:  شيخ االسالم ابن تيميه مي
عدم وجود خداوند را بر عرش مطرح  كسي كه نخستينزيرا  است؛ مشركين گرفته شده

بن درهم  جعديعني غالب و چيره شدن تفسير كرد، » استولي«را به » استوي«ساخت و 
  1».بود

و در ميان  ان استحرّ از ساكنانگويند  كه ميچنانجعد بن درهم « گويد:  همچنين مي
ن نمرود و بقاياي پيروا وجود داشت. آنهاي و فيلسوف ئصاب تعداد زيادي ان،مردم حرّ
 اند.كتاب نوشتهآنها  و ساحري سحردر مورد كه برخي از متأخرين  هستند يي هاكنعاني
 همه مشركتعداد اندكي، جز ب هاو صائبي .كلداني مشرك بود انپادشاه صائبيهم نمرود 
ترشان كافر يا مشرك بودند و علماي آنها بودند و بسياري از آنها يا بيش و فيلسوفان بودند.
   .كردند و براي آنها هيكل درست مي دادند را مورد پرستش قرار مي گانستار

 تنها خداوند كردند و بر اين اعتقاد بودند كهرا نفي مي صفات خداوندصابئيان نيز 
خداوند  بودند كه  اينها همان قوميو  دارد؛ دو صفات سلبي يا اضافي يا تركيبي از آن

جعد بن درهم اين انديشه را از صابئيان   ؛ لذاا فرستادآنه را نزد اهللا  ابراهيم خليل متعال
  .فيلسوف گرفت

ي اخذ ئبي خود را كالً از فيلسوفان صا فهان شد و فلسهمچنين ابونصر فارابي وارد حرّ
 يك گروه از هانيسماش را از ند عقيدهاگفته نگونه كه امام احمد و ديگران نمود. جهم نيز آ

- را انكار مي ، ساير علومجز حسياتببودند كه  گروهي هاينگرفت. سمفيلسوفان هندي 

، نصارا و مشركين تمام اسانيد جهم به يهود، صابئيننماييد كه شما مشاهده ميلذا  كردند.
  2.»گرددبرمي

ي دوم به  در سدهو يوناني  كه كتابهاي رومي  هنگامي«گويد:  االسالم در ادامه مي  شيخ
   3.»رديدمصيبت بيشتر گ، عربي ترجمه شد

ن، فيلسوف نماها و ائيباصل ديدگاه جهميه از مشركان، صا«يد گو ي ديگر ميدر جاي 
خداوند اعتقاد بودند كه  است؛ چرا كه آنها نيز بر اين ن اهل كتاب گرفته شدهراابدعتگذ

را  ستارگان اهللا بودند،  راهيم خليلدشمنان ابهمان آنها  هيچگونه صفات ثبوتي ندارد.
                                           

 ).5/20(مجموعه فتاواي شيخ االسالم  -1
 ).22-5/21(مجموعه فتاواي شيخ االسالم  -2
 ).5/22(مجموعه فتاواي شيخ االسالم  -3
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  هاي ديگر هايي از عقول، ستارگان و چبزهيكل دند،كرپرستش مي
   1»پذيرفتند.ساختند و خليل بودن ابراهيم و كليم بودن موسي عليهما السالم را نميمي

و باعث گمراهي و  ها صورت گرفت ينرا كه ميان جهم و سم اي امام احمد مناظره
   نقل نموده است. براي ما ،گرديد تغيير روش وي

اين است كه  ،به ما رسيدهصفوان بن  در مورد دشمن خدا جهم آنچه كه« گويد: مي او
 موردوي در  سخنان بيشتر سخنان زيادي است وجدلها و  داراي بوده وخراسان از ترمذ 
مالقات كرد. گفتند،  كه به آنها سمنيه مي نمشركياو با گروهي از  باشد. متعال مي خداوند

دين ما تو  پيروز شديم، اگر ما كنيم؛ميما با تو صحبت  د: گفتن اوبه  شناختند و را  اوآنها 
   پذيريم.تو پيروز شدي، ما دين تو را مي و اگر را بپذير،

تو  مگرگفتند:  اوبه  مطرح كردند، اين بود كهجهم  و اينگونه يكي از سخناني كه براي
   بله.؟ جهم گفت: اعتقاد نداري كه خدايي داري

  ؟اي ا ديدهت رآيا خداي خود  :گفتند
  خير.   گفت:

  اي؟ را شنيده او سخنگفتند: آيا 
  گفت: خير.

  اي؟ آيا بوي وي را استشمام نموده گفتند: 
  خير. گفت: 

  اي؟ گفتند: آيا او را حس كرده
  خير.  گفت: 
  ؟اياو را لمس كردهآيا گفتند: 

  گفت: خير.
  داني كه او خداست؟ گفتند: پس چگونه مي

و تا چهل روز ندانست كه چه كسي را عبادت مبهوت شد  جهم مات و اينجا بود كه
  .كند

                                           
 ).10/67(ي شيخ االسالم مجموعه فتاوا -1
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سپس حجتي مانند حجت زنديقان نصارا را بخاطر آورد؛ چرا كه زنديقان نصارا بر اين 
وند همان روح خدا و از ذات خدا وجود دارد،عيسي  بدنروحي كه در باور بودند كه 

ر برخي از مخلوقاتش حلول د ،وردخداوند بخواهد چيزي را بوجود آ هرگاهو  باشد. مي
كند. و اين روح از چشمان و نهي مينمايد و امر  و از زبان مخلوقاتش صحبت مي كندمي

  مردم پنهان است.
 يكه روح معتقد نيستيدمگر شما   ها گفت: و به سمنيبه ياد آورد استدالل را اين جهم 
  داريد؟

  بلي.گفتند: 
  ايد؟ گفت: مگر روح خود را ديده

   .رگفتند: خي
  ايد؟ را شنيده او سخنگفت: آيا 
   .گفتند: خير

  ؟ايدكرده يا لمس گفت: آيا آن را حس
   .گفتند: خير

 يشو بوشود صدايش شنيده نمي شود،ش ديده نميصورتهم پس خداوند   گفت:
- در برخي از مكان تنها نيست كه اينگونه باشد و و غايب از چشم ميا گردد؛استشمام نمي

  :Ĥويز خود قرار دادرا دست زير متشابه يو سه آيه اشدها حضور داشته ب
 o   TS        R  Qn     ]:(هيچ چيز مانند خداوند نيست.)  ]١١شورى  

 og  f  e  d  c  bn      كه اوست زمين، و آسمانها در(]  ٣نعام:[ا  
     است.) خداوند

  o[Z  Y  X   W   V  Un ا]:د يابن چشمها او را درنمي(] ١٠٣نعام
  .)يابد و او چشمها را درمي

يك تفسير نادرست از را بر اين سه آيه بنا نهاد و  اينگونه جهم اصل اعتقادي خود
 هركس كه نمود گمان را تكذيب كرد و صاهللا احاديث رسول  ئه كرد وقرآن كريم ارا

 ، كافركندتوصيف  اند،بيان داشته شرسولخدا و يا به يكي از اوصافي كه  خداوند را
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  1.»ساختگمراه  انسانهاي زيادي را اين سخنش و با رود.بشمار مي همشبهجزو و  تاس

اين  گرديد،جهم و امثال او باعث گمراهي هاي گمراه كه  استدالل سمنيي خالصه
بدان آن را پذيرفت و نبايد  ، وجود ندارد وكه انسان با حواسش درك نكندرا بود: چيزي 
د داشته باشد مانند روح وجواسخ داد كه امكان دارد چيزي ها پنبه آجهم نيز  .ايمان آورد

  .ولي قابل درك نباشد
- را مي زيرا انسان بسياري از امور است؛باطل  هاياستدالل جهمشكي وجود ندارد كه 

  اقرار رد آنان جهم در است. و  آنها را نديده و مشاهده نكردهحال آنكه  پذيرد
 و .شود شنيده نمي اوو چيزي از  گرددنميهده مشا شود،نمي ديدهكه خداوند  كندمي

 كه كند. و اينگونه جهم نتيجه گيري ميگويد سخني نمي شود كهي آن اين مينتيجه
  2.دردگ نمي متحقق ،نفي صفات بدونيد توح

در سرزمين فالسفه بزرگ شد و با يهوديان حشر و نشر داشت، جعد ار آنجايي كه 
  .تگرف فرا از آنهاديدگاه را اين 

را از بيان بن  بدعت خودند: جعد اگفتهابن عساكر و ديگران «گويد:  ابن كثير مي
  واهر خ كه طالوت دامادش (شوهر دخترش) گرفت و بيان نيز آن را از فراسمعان 

؛همان ساحري  طالوت نيز آن را از عبيد بن أعصماخذ نمود.  بود، لبيد بن أعصم يدهزا
ي در يمن يك نفر يهودآن را از  هميد بل و را گرفت.ف را سحر كرد؛ ص كه رسول اهللا

  3»گرفت. فرا

هاي قديم تأثير هاي گوناگون و گمراهي بسياري از انديشمندان معتقدند كه فلسفه
   .است رفي در ايجاد انحرافات داشتهشگ

ياران اما  گرديد؛نفي صفات آشكارا وارد مبحث واصل بن عطا  «گويد:  شهرستاني مي
  4.»به نفي صفات پرداختندي كتابهاي فلسفه  مطالعهوي بعد از 

سفه در اينكه خداوند با فال شيخ بزرگ معتزله باف ابو هذيل عالّ»  گويد: همچنين مي

                                           
 ).٢٤− ٢٣( ةو اجلهمي ةالرد علی الزنادق -1
 .قاسمي ) تأليف ٢٣ ة ص (و اجلهمي ةتاريخ املعتزلنگا  -2
 ).٥/٢٠) و نگا جمموعه فتاوای شيخ االسالم (٩/٣٥٠ ( ابن كثري ةو النهاي ةالبداي -3
 ).1/46 الملل و النحل ( -4



 217  اسما و صفات الهي

د سخن در مورو بدعتهايي  ، موافق بودستاو همان ذات اوعلم خويش عالم است و علم 
  1»ايجاد كرد.اش، گفتن خداوند متعال و اراده

ت مذهب تثبي موردابراهيم بن سيار نظام در دوران معتصم در  « يد: گو همچنين مي
و خود را از سلف ايجاد كرد  غيرهقدر و ي فالسفه بسيار افراط ورزيد و بدعتهايي درباره

  2».جدا نمود

  چهارم
   بطور برنامه ريزي شده اتاعتقاد نابود كردن 

اما  اسالم را از بين ببرند؛ ،قدرتزور و با استفاده از  تالش كردند تادشمنان اسالم 
 گرديد.مسلمانان  اتاعتقادبسياري از آنها متوجه تخريب لذا تالشهاي  موفق نشدند.

 نابودي آن از خارج است. از سانترم از داخل آاسال نابوديكه  برخي به اين نتيجه رسيدند
و  سلمان شدندم از بين ببرند، را  اسالمي اتاعتقادخواستند ميكساني كه لذا بسياري از 

دستاويز  كه پخش كردند يداسفاين مند و در ميان مسلمانان آغاز كرد سمپاشي خود را
  .گرديدبراي منافقان و ملحدان و مشركان  يخطرناك

هدف خود را به صراحت بيان كردند. اما  ضاللت،هبران اين ربرخي از تا جايي كه 
همچنين گاهي شود. نشان آشكار ميبطور ناگهاني و ناخودآگاه از زبااهداف بيشتر آنها 

دهد و بد جلوه ميرا   اسالمي اتكه اعتقاد شاناهداف آنها را اصول كفر آميز و متناقض
  كند. گيرد، آشكار ميهاي قرآني را ناديده ميآموزش
ندارم من از دين محمد بسيار دلتنگم و سپاهي «كه:  است زبان ابو ميمون قداح آمده بر

اني هم ندارم كه در اين راه صرف نمايم؛ ولي در ايجاد مال چند بروم و تا به جنگ با آن
  3»تغيير دهم.محمد را به كلي  دينتوانم  كه ميتا جايي  حيله بسيار ماهرم

                                           
 ).1/30 الملل و النحل ( -1
 ).1/31 و النحل ( الملل -2
 ) تأليف عبد المعالي الحسني.42-41بيان األديان ( -3
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  1».تر از فصاحت قرآن استبرفصاحت اكثم بن صيفي »  گويد: ابن راوندي مي
 محالاشتباه و  متناقض،سخنان آن  در قرآن حكيم نيست و »  گويد: در جايي ديگر مي

  2».وجود دارد
يا : يا معقول است بيشتر از دو حالت نداردكه پيامبر آورده،  آنچه«  گويد: همچنين مي

 امبر نداريم.به پي نيازيعقل براي كشف آن كافي است و  ،اگر معقول باشد غير معقول.
ي انسانيت  دايره زيرا قبول چيز غير معقول، خروج از ؛اگر غير معقول است، مقبول نيست

  3».ي حيوانيت است به دايره
دو  اسالمي  اتاعتقاد فاسد كردنبراي  قابل يادآوري است كه اين انسانهاي گمراه 

   ند:پيش گرفترا  روش
   .راه تحريف و تأويل  :مدو مبالغه.راه افراط و  :اول

يرا آنها در ز هستند؛ گروههاي باطنياند، گرفته در پيشكه راه افراط را  كسانياكثر 
امامان را به سطح خداوند  آنها يي كه تعدادي ازتا جا اند تعظيم امامان دچار افراط شده

  .اند رسانيده
كردند، تا نام كساني است كه در حق امامانشان افراط  غالت،«گويد:  شهرستاني مي

آنان  ند.دادآنها را به  م الوهيتاحكاند و ي انسانيت خارج كردكه آنها را از دايرهجايي 
نيز خداوند را به مخلوقات  و گاهي كنند.مييكي از امامانشان را به خدا تشبيه كه  چه بسا

ذهب آنها از م قرار دارند. و شبهات  افراط و تفريطدو طرف آنها در  كنند. تشبيه مي
  .حلوليت و تناسخ و مذاهب يهود و نصارا نشأت گرفته است

 عبداهللانابود كند، داخل  اد اعتقادات، اسالم را ازنقشه كشيد تا با افسي كه نخستين كس
فردي گويند: ابن سبأ  پژوهشگران اهل سنت مي«گويد:  بغدادي مي  بن سبأ يهودي بود. 

در خصوص حضرت علي و فرزندانش در  خواست با تأويالت خود يهودي بود كه مي
حضرت علي همان تا اينكه مسلمانان نيز راجع به  نداعتقاد مسلمانان فساد ايجاد ك

                                           
 عبد الرحمن بدوي. ) تأليف 121تاريخ اإللحاد ( -1
 ) تأليف خياط.12اإلنتصار ( -2
 عبد الرحمن بدوي. ) تأليف 141تاريخ اإللحاد ( -3
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  1».ها نسبت به حضرت عيسي دارند ديدگاهي را داشته باشند كه مسيحي

اين فرد خبيث و طرفداران و پيروان وي، راجع به علي و فرزندانش مدعي جايگاه 
  كه او را خدا قلمداد كردند و صفات الوهيت را به علي دادند. يي وااليي بودند تا جا

 نهايت تقادات آنها درعشود كه اكند، متوجه ميقت كسي در ديدگاههاي جهميه داگر 
لذا علماي اهل سنت معتقدند كساني كه اين ديدگاهها را  انجامد. به انكار خداوند مي
  كه خداوند را انكار  كفار و افراد زنديق بودندند، كردمطرح و ابداع 

تا ن كردند پنها ،و ديدگاههاي گمراه آنها خود را پشت نطريات فلسفيولي  كردند؛مي
  .مقصودشان برسندبه بدون ظاهر شدن اهدافشان 

مانند سخن كنند، در حقيقت سخن آنها انكار ميرا  همچنين كساني كه صفات خداوند
 ،كسي كه داراي صفات نباشد زيرا ؛دندكر فرعون و نمرود است كه خداوند را انكار مي

  .توان او را شناخت ود ندارد و نميوج
كه  آنچه كه از سلف و امامان بزرگوار به ما رسيده، اين است«يد: گو مي شيخ االسالم

و حقيقت  اند.هستند، تكفير كرده كه منكر صفات خداوندمحض را  هايآنها جهمي
جدا مخلوقات  ازگويد،  شود، سخن نمي آنها اين است كه خداوند ديده نمي يعقيده
ه قرآن مخلوق است و اهل بلك و داراي قدرت، علم، و بينايي و حيات نيست. نيست

  2»بينند.نميهنم خداوند را مانند اهل جبهشت 
كه چرا  باشد؛ميفرعون  يعقيدههمان   جهميه يعقيده ،حقيقت در«گويد:  همچنين مي

  را تعطيل  اوو كالم و دين  كردندخداوند را انكار ميآنان مانند فرعون 
  گفت: و ميداد ميرا انجام  هم همين كارفرعون  .كردندمي

 o  p  o  n  m  l  kn ]:٣٨قصص[    

  .)جز خودم براي شما سراغ ندارمبي يمن خدا(
  : گفت مي عليه السالم به موسيو 

 o    t  s  r  q  p  o  nn ]:٢٩شعراء[    

                                           
 ). 335الفرق بين الفرق ص ( -1
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    .)زندانيان خواهم كرد يتو را از زمره ،اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني (
  پروردگار شما هستم.)واالترين (من ] ٢٤ازعات:ن[ o    k  j  in  گفت: و مي
  و  كردعليه السالم را انكار مي خداوند با موسي صحبت كردننين او همچ

خواست عبادت و طاعت خداوند مي انها دارد وخدايي فوق آسم پذيرفت كه موسينمي
  .و مطاع باشدمعبود  شو خود تعطيل كندرا 

-ي فرعون ميعقيدهبه  منجر كنند، مي را نفي كه صفاتي جهميه انديشه از آنجايي كه

توحيد و  و قيبا ادعاي تحق سرانجام باشد،شود كه انكار خداوند و عبادت و كالمش مي
باشد،  واحد مي ،خداوند است، وجود ،هستي گفتند:اين مدعيان مي. آشكار گرديدعرفان 
همان عبد  مخلوق است، خدا و خالق همان موجود محدثو ازلي  و قديم ،موجود

  .وجود ندارد خدا و عبد و خالق و مخلوقيو  ،باشد مي
كردند و منزلت آنان از انبيا همچون نوح و ابراهيم و ديگران، خرده گيري ميلذا آنها 
و  و عبادت تمام مخلوقات كردندتعريف و تمجيد ميفرعون را  دانستند ورا پايين مي

 پرستند. خداوند را ميتند: عبادت كنندگان بتها گف آنها مي دانستند. تمام بتها را جايز مي
با اين  آنان .باشد ميي وجود و همهعابد و معبود است و او همه چيز  شخداوند خود

ند. گروهي از آنها كه كرد علناً خداوند را انكار و دين وي و پيام وي را رد مي ،ديدگاه
ابن سعيد، صدر  شدند؛ مانند ، دچار گمراهي آگاه به مسايل كالم و فلسفه و تصوف بودند

ي بيشتر علم و معرفت آنها يتلمساني كه وي از همه بلياني و قونوي؛ شاگرد ابن عربي؛
  1».داد و محرمات را انجام مي خوردمي، شراب كرد را اظهار مي شمذهب ،فعلا و ب داشت

ابن » فصوص الحكم«كتاب  فردي كه مورد اعتماد من بود، گفت: گويد: ابن تيميه مي
 پساين سخن اولياي الهي و عارفان است.  نزد تلمساني خواندم با اين اعتقاد كه عربي را

مخالف قرآن است.  ،اين سخن  م:به تلمساني گفتو  ديدم اش را مخالف قرآن گفته
  باشد. بلكه توحيد تنها در كالم ما مي اش شرك است؛ تلمساني گفت: قرآن همه

 يراهاز  و يكي از هم مسلكان وي تلمساني ي كه بايكي از كسان گويد:  همچنين مي
  كه در كنار راه مرده بود،  آن دو از كنار يك سگ گر گفت: ،كردعبور مي

تلمساني جواب داد: آيا  : اين هم ذات خداوند است؟گذشتند. رفيق تلمساني پرسيدمي
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  چيزي غير از ذات خداوند وجود دارد؟ بله، همه چيز ذات خداوند است.
يقت سخن آنها همان سخن فرعون حق«گويد:  مي انشسخن يدر ادامهاالسالم شيخ 

مجبور به نفاق باشد. لذا با وجود اينكه در دلش ترسيد كه  فرعون از كسي نمياما  است؛
- دست به نفاق ميبا مسلمانان  يك طرف،اما اينها از  كرد.خدا را قبول داشت، انكار مي

گمراهاني  ،ديگر طرفاز  را آشكارا انكار كنند. و ندتوانستند خداو نمي چرا كه زدند؛
پس  كه خالق همان مخلوق است. معتقد بودند و اند كردند بر حق مي تصور بودند كه

را  عناد و انكارش كه بود  يفرعون معاند يكي است؛ وليفرعون  با سخنآنها سخن 
و انكار الحاد  كه منافقاني بودندو گمراهي بودند و يا  افراد نادانيا نها اما اي كرد.اظهار مي

شيخ بزرگوار برخي  همچنين بودند.موافق  ،ظاهر با مسلمانان به كردند وپنهان ميرا  خود
  1»هستند.راه و روش فرعون  بيان داشته كه  آنها بر و اعترافات آنها را هاضاللتاز 

در اسالم بودي و نا گمراه كردن مردمگمراهان تأويل را بعنوان راهي جهت  بله، تمام
گويد:  راجع به آنها مي  محمد بن حسين ديلمي هم همين است. باطنيهگرفتند و راه پيش 

 ،ملحدان از فيلسوفان،گروهي  .گرديدهجري تأسيس  250 سالطنيه در مذهب با«
 ،اما در حقيقت پنداشتند؛ ند كه خود را مسلمان ميآن را بنا نهادمجوسيها و يهوديان 

قدرت تا  مسلمانان بود. هدفشان از اين كار اين بود ه نسبت به اسالم ودلشان پر از كين
هايي را جهت دعوت مردم به اين هيئتدين كنند. آنها بكاهند و مردم را بياسالم را 

ند تا شايد قدرتمندان و پادشاهان به كرداعزام  ياسالم هاي مختلفسرزمينمذهب به 
  .ا از بين ببرندتوانند دين محمد ردين آنها بگروند و ب

وقتي كه اين مذهب را بنيان آنها  قداح ثنوي بود. بن ونآخرين دعوتگر آنها ميم
 بود.اعتقاد فيلسوفان  مانند اناعتقاديشو اصول  كردنديعه و مذهب اماميه ادعاي ش ند،نهاد

  رفض و باطن آن كفر محض بود.  آنانظاهر مذهب 
گفت:  قرار داد و ميخاص  فسير و تأويل، يك تو حديثي  ميمون بن قداح براي هر آيه

صرفا اهر وظ يمز و راز و اشارات و مثلهايي است و همهداراي ر فرضها و سنتها تمام 
و افراد را به تمسك به غايب  .باشد پوسته و قشر است و باطن آنها مغز و هدف آن مي

ا حضرت را ب داد. و اصل دعوت خود جستن از حاضر موجود دستور ميمفقود و دوري 
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حضرت علي و  اسالم و با جاللتعلي و تقديم وي در امامت آغاز كرد تا اينكه 
و  هصحاب  و الحاد واضح و طعن به تمامي  فرزندانش كفر بسيار بزرگ و افتراهاي قديمي

اما خود را مسلمان جلوه  ؛اين فرد ملعون معتقد به يهوديت بودبلي،  را پنهان كند. تابعين
براي نابودي ايي كه يهوديان با نبي مكرم اسالم عداوت و دشمني داشتند، از آنجو  اد.د مي

   كرد. تالش مياسالم بسيار 
، تعليميه، ه، بابليه، محمربعيهاسماعيليه، باطنيه، قرامطه، س: «ده لقب دارند هاباطني
  1».نيهيخرمند قرمطيه و

گويند: وحي و  ها ميآن است؛ را ذكر كرده باطنيگروههاي بسياري از تأويالت   ديلمي
 دانند؛ هستند كه اهل ظاهر اينها را نميمالئكه و معجزات همه رمز و اشاره و مثالهايي 

 ،و اينكه عيسي بدون پدر است .ي موسي بر فرعون است معناي غلبهه مثالً مار موسي ب
ن و جاري شد .يعني علم و دانش را از امام فرانگرفته بلكه از نائب امام اخذ نموده است

طلوع خورشيد از  اند. به وفور علم وي تفسير كرده آب در ميان انگشتان پيامبر اسالم را
اند. معناي قيام از قبر را كه در قرآن و سنت ذكر شده، به  كرده فسيررا خروج امام ت مغرب

ي خود بر  عتهاي چهارگانهبه طبي يعني هر چيزعاد . و ماند ير نمودهفسقيام امام زمان ت
جماع يعني سخن  آمده همان تجديد عهد با امام است.معناي غسل كه در شرع  گردد. مي

ي به كسي كه با آنها رابطه زنا يعني علم آموز كسي كه با اهل باطن پيمان ندارد. گفتن با
از هر  بيزاري جستنيعني  طهور پيشي گرفتن از مذهب اهل باطن.احتالم يعني  ندارد.

كند. تيمم يعني فرا گرفتن علم مشروع. نماز يعني  ميكسي كه با مذهب باطنيه مخالفت 
مستحق آن هستند و تزكيه كه  ميان كسانيزكات يعني نشر علم  دعا براي امام اهل باطن.

ي آن علي همان پيامبر است و دروازهكعبه  روزه يعني كتمان علم از اهل ظاهر.شوند. مي
طواف هفتگانه خانه  باطنيان است.امام باشد و ميقات  صفا پيامبر و مروه علي مي باشد. مي

جهنم همان مكلف نمودن مردم  پيرامون محمد و امامان هفتگانه است.خدا همان طواف 
و بهشت علم باطن  ي كساني است كه علم باطن ندارند.وظيفه به عبادات است، آنهم

  .باشد مي
نمرود عليه آتش ابراهيم خشم  اند. آن غرق شدهاهل سنت در علمي است كه  ،طوفان

                                           
 .ى با اندكى اختصار و ترصفديلم ) تأليف حممد بن حسن٣ة ص (بيان مذاهب الباطني − 1
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 اوعصاي موسي دليل  بود. ذبح اسحاق اجراي عهدي بود كه بر آن متعهد شده او است.
باطنيان تسبيح كوهها همان مردان محكم  ي آن غلبه يافت.بوسيلهبود كه هنگام مناظره 

ابليس و آدم همان  بودند.دوران  آن يباطنيه يعني ياران سليمانهمان  ها همجن هستند.
  1»يأجوج و مأجوج اهل ظاهرند. هستند.لي ابوبكر و ع

نصوص ديني  گروههاي باطني در وراي اينكههدف گويند: مي انديشمندان ديني
  باشد.  ميبازيچه قرار دادن دين طبق دلخواه خودشان  اند،داراي معناي ظاهر و باطن

ايد را كه عقوقتي زيرا  ها از اين كار ابطال شريعتها است؛هدف آن«گويد  ابن جوزي مي
كنند كه چنان تفسير مي با ادعاي باطن به دلخواه خودشان، كنندتحريف  ،ظاهر از موجب

   2.»كنندمردم را از چهارچوب دين بيرون مي
اوصاف نفي و اثبات توصيف خداوند به «گويد: گروه باطنيه معتقدند كه:  مي ديلمي

 وم است، قادر يا غير قادريا غير معد است توان گفت: خداوند موجود يعني نمي شود؛ نمي
هدف آنها از  گويند واست، عالم يا غير عالم است و همچنين در ساير صفات اينگونه مي

مردم هدفشان  كنند تابا اين عبارات خود را پنهان مي ولي باشد. ، انكار خداوند مياين كار
موجود  نهداوند خ :كه گفته شود تر و رساتر از اين نيستبليغ يزيرا هيچ نفي ؛را نفهمند

  3».معدوماست و نه 
خواهند خداوند ميآنها در نهايت گويا «  گويد: از ذكر معتقدات آنها ميبعد  نيزغزالي 

اينكه مردم را از  كسي نمي پذيرد؛ لذا ،زيرا اگر بگويند خداوند معدوم است كنند؛نفي  را
آنها مهارت بخرج ما ا ؛عين نفي است ،اينو  كنند. منع مي است، خداوند موجود بگويند
اند و  خداوند بشمار آورده و اين نفي را تنزيه انددر عبارت آن تغيير ايجاد كردهداده و 
  4.»گردندمتمايل به پذيرفتن آن  ها بهترتا دلاند اين نظريه را متهم به تشبيه كرده مخالفان

                                           
 ). 10-5منبع سابق ص ( − 1
 تأليف ابن جوزي. ) 37القرامطه ص (  − 2
 ى.يلمد ) تأليف٧٢(ص  ةبيان مذاهب الباطني  − 3
 .)٢٩(ص  ةفضائح الباطني − 4
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  مپنج
   (ساختگي) احاديث ضعيف و موضوع

 بازي كردند. انمسلمان اتدر راستاي افساد اعتقاد نيز نقش بسيار مهمياحاديث باطل 
: خداوند از چه چيزي پرسيدند صاكرم از پيامبردر يك حديث ساختگي آمده است كه 

زمين وجود از آبي جاري كه در آسمانها و « فرمود: ص آنحضرت  ؟است آفريده شده
تيجه، آنها عرق كردند. در ن ويدن نمود.وادار به د هايي آفريد و آنها راخداوند اسب ندارد.
  1».آفريد آنها را از عرق شخودپس 

 اكرم پيامبر گويند:مي ست كها از احاديث باطل و منسوب به پيامبر اينيكي ديگر 
تن  بر ازاردو و  بر شتري قرمز رنگ سوار است خداوند را ديدم كهروز عرفه « فرمود: 

   2».كردمجز ظالمان گذشت بي مردم : من از همهگويدو مي رددا
خداوند را در خواب : «فرمود صدر حديث باطل ديگري آمده است كه پيامبر اكرم 

و  به شكل مرد جوان پرتواني در مكاني سبز و پر از گياه بود دم؛ اودر بهترين شكل دي
   3.»ي طاليي وجود داشتيك پروانهصورتش  بر و پوشيده بود ييكفشهايي طال

: نموده استذكر » ةالسن«ابن ابي عاصم در كتابش ا يكي ديگر از اين احاديث باطل ر
كار آفرينش را به پايان رساند، به پشت دراز كشيد و يك پايش را كه خداوند  هنگامي« 

  4.»روي پاي ديگرش گذاشت
ش بر لباني در تعليق خودالدين آ شيخ ناصر قابل يادآوري است كه محقق اين كتاب

گويا يهوديان آن را وضع  است. منكر ،متن آنو  ،آن ضعيف سند«گويد:  اين حديث مي
 5.»اندكرده

                                           
 ).١/١٣٤الشنيعة واملوضوعة ( عن االخبار ةاملرفوع ةتنزيه الرشيع -1
 ).١/١٣٩منبع سابق ( -2
 ).١/١٤٥منبع سابق ( -3
 ).٥٦٨ ( شامرهحديث   عاصم ىابن اب ةالسن -4
 منبع سابق. -5



  
 

  فصل پنجم
  مذهب سلف صالح در ميدان مبارزه  

  

  مبحث اول
   صمنهج رسول اهللا  با رقابت مناهج باطل 

به از منهج سلف صالح منحرف شدند، با سلف صالح  اتاعتقاد بابكه در  كساني
 تر از منهجعلميتر و محكمتر، سالمها ند كه منهج آنكن گمان ميپردازند و مخالفت مي
منهج  شوند كهميمدعي  زنند وهم دست به فريبكاري مي برخي از آنها سلف است.
  تر است.و منهج خلف محكم ،ترسلف سالم
 شان درازتر كرده وپايشان را از گليمراه افراط را پيش گرفته و  هم از مخالفان بعضي

كه خداوند نازل  را آنها حقي :گويند ند و ميكن متهم مي اصحاب بزرگوار را به ساده نگري
  . اندخوب نفهميدهده، نمو

پيامبر  اند كه علم و دانش كردهتجاوز  حد و مرز خوداز اي به اندازهاين ستمگران بله، 
اند كه  مدعي و فريب خورده اين افراد مغروراند. هم زير سؤال بردهرا  اسالم بزرگوار

 آنان، لذا به گمان خوب نفهميده است؛را  اتق علوم الهي و كليحقاي صرسول اكرم 
اين صالحيت را ندارند كه صاحبان علم و خرد و معرفت را مورد خطاب قرار  انپيامبر
ند كن گمان مي هم برخي ديگرو صرفا صالحيت مخاطب قرار دادن عوام را دارند. دهند 

اند؛ بلكه با مردم بر ننمودهاي مردم بيان اما بر ند؛احقايق علوم را درك كرده انكه پيامبر
را به فريبكاري و  انپيامبر شان،و با اين كار اند.دهكرصحبت  اساس تصورات آنان،

  .كنندمتهم ميگمراهي 
اما  اند؛نمودهو بيان اند حقايق علوم را دانسته انكه پيامبر كنندميگروهي ديگر گمان  
  . داردتأويل به  نياز سخن آنها بلكه ناخت؛ش آنهاتوان حق را از كالم  نمي
و اهل تأويل و اهل تجهيل نام نهاده  ابن تيميه اين گروه را اهل تخيل،شيخ االسالم  
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مخالفت پيامبر به دستورات زيرا آنها با  در مورد آنها بسيار نوشته است؛ در تأليفات خود
  . اند گرفتهدر پيش و دجل را با مردم و راه فريبكاري برخاسته 

  هستند كه فقيه نماياني  اهل تخيل، همان فيلسوف نمايان، متكلمان، صوفيان و«
در حقيقت  فرمودهايمان به خدا و روز آخرت  موردكه پيامبر در  را گويند: آنچهمي

حق را بيان قرار گيرد نه اينكه عوام  يطبقهي مورد استفادهچيزهاي خيالي است تا اينكه 
  .ه استو حقايق را توضيح داد دهكرو مردم را هدايت  نموده

درك  ند،نگونه كه هستگويند: پيامبر حقايق را آ آنها مياز  گروهي اينها دو گروهند:
اولياي همچنين افرادي به نام و  خدا شناس: بعضي از فيلسوفان معتقدند كه است و نكرده

فيلسوفان و  ازكنند كه برخي گمان مي دانند. و دارند كه آن حقايق را مي خداوند وجود
 اين سخن همان علم دارند.تر از پيامبران به خدا و روز آخرت اولياي خداوند بيش
 و فارابي و امثال .وفيان صباطني ان شيعه وباطني هاي ملحد است. مثل فيلسوفان و باطنيه

  . ي دارنداعتقاد چنين او
است را بيان داشته  هااما ضد آنحقايق را فهميده؛ گويند: پيامبر  ديگر از آنها مي گروهي

اداتي زيرا مصلحت مردم در اعتق ند؛فهمبرا  ايقكه مردم ضد آن حقاين بوده  شو قصد
  .اشاره كردابن سينا  گروه مي توان بهاز  است كه با حق مطابقت ندارد.

دعوت  گويند: واجب است كه پيامبر مردم را به اعتقاد به تجسيممي اين گروه همچنين
و  است. هرچند كه باطل اطل است. و به معاد جسماني دعوت دهدنمايد، هر چند كه ب

  .خورند هرچند كه باطل استغذا مي ياندهد كه بهشت به مردم خبر 
براي مصلحت بندگان كه حاوي دروغ فقط از اين راه ممكن است دعوت مردم زيرا 

  1»ايمان به خدا و روز آخرت. موردگروه در  اينسخن است اين بله،  است.
گويند: پيامبر در مورد نصوص وارده در خصوص صفات خداوند  اهل تأويل مي اام«

اي هدفش معانيبلكه  شند؛اين هدف را دنبال نكرده كه مردم به باطل اعتقاد داشته با
بلكه خواسته تا  اي هم نكرده است.آنها را بيان ننموده و حتي به آنها اشاره اند كهبوده

براي عدول از سپس  را با عقل خودشان درك نمايند.بدان بنگرند و حق  مردم خود
تا ذهن  ، امتحان آنها بوده استاين كار هدف از كنند. و  تالش علمي مدلول اين نصوص

                                           
 ).16/44) و نگا: مجموعه فتاوي (5/32 مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1
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 از باطلبكار ببرند و حق را  دعدول نصوص از مدلول و مقتضاي خوخويش را براي 
عضي از اين در بكه و كساني است  معتزله متكلمين، جهميه،سخن  ،بشناسند. اين

  1.»اندرا همراهي كرده آنها اعتقادات

اهل سنت و پيروان سلف  از هستند، تعداديهمان اهل تجهيل  صنف سوم كهو 
معاني آيات وارده در خصوص صفات را درك و جبريل پيامبر «گويند:  مي هستند كه

ديث وارده در احا همچنين در مورد .اند را ندانسته هان اولين نيز آنو سابقيو  اندنكرده
، هر چند كه داندمعناي آنها را نمي خداوندگويند: هيچ كس بجز ميخصوص صفات 
 نمودهبيان  آنان، پيامبر سخناني اين سخنلذا براساس  است. بيان داشته پيامبر خود آنها را

   2»را ندانسته است. هاكه معناي آن

  مبحث دوم
تر و سالم ر،ت علميبر اينكه اعتقادات سلف صالح  مبنيداليل 

  ترندمحكم

كسي كه خداوند او  نبوت، آن چراغ پر فروز كه عقلي و ديني محال است نظر از«ـ 1
 نازل، قرآن را بر وي كندنور هدايت سوي تا آنها را از تاريكي به  فرستادهمردم  بسويرا 

ف در به مردم دستور داده كه در صورت اختال و اختالفات مردم را فيصله نمايدتا فرموده 
تور خدا به راه راست پيامبري كه مردم را طبق دس كنند. آنمراجعه  اومسايل ديني به 

 او كاملترين دين است و نعمت خودخداوند به وي اعالم داشته كه دين  نمود، دعوت مي
محال  و ساير ويژگيهاي ديگر ويژگيهااو و امتش كامل نموده است؛ با تمام اين را بر 

رها كند و اين امر عظيم را براي را  اوو شناخت  به اهللا موضوع ايمان پيامبر اكرماست كه 
ها و صفات الزم خداوند متعال و همچنين امور جايز ملتبس و مشتبه بگذارد و اسممردم 

  .و ممتنع در حق او را بيان ننمايد
بهترين و و  رود، اصل دين و اساس هدايت به شمار ميچرا كه معرفت اين امور

                                           
 ).16/441) و نگا: مجموعه فتاوي (5/34 مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1
 ).6/442) و نگا: مجموعه فتاوي (5/34 مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -2
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 نمايند؛ پس چگونهها درك ميكنند و انديشهن چيزي است كه دلها كسب ميتريواجب
 اين موضوع را از نظر انبيا،ممكن است كه قرآن و پيامبر و بزرگترين انسانها بعد از 

  1»نكرده باشند. شان پيادهدر زندگياعتقادي و عملي 

 گواهياستين آنها و انصار و پيروان ر ينمهاجر در مورد پيشگامان نخستينخداوند ـ 2
را از آنها را مورد ستايش قرار داده است و رضايت خويش  هستند، حق برداده كه آنها 

  :اعالن نموده است ناآن
 o  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A

  Y  X   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K
    Zn ]١٠٠:هتوب[  

 گرديد آنان خوشنود پيروان راستينو انصار و  پيشگامان نخستين مهاجرانخداوند از (
ـ كه در زير و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته  شدند. از خدا خوشنود نيز نهاو آ

پيروزي  ،. اينمانند است و جاودانه در آنجا مي ها جاري آن رودخانه ـ درختان و كاخهاي
  .) ي استبزرگ و رستگاري سترگ

 od  c   b  a   ̀  _  ~    l   k  j  i  h  g  f  e
    q  p  o  n  mn ]:١٨فتح[  

خدا پس  .راضي گرديد ،كه زير درخت با تو بيعت كردند يخداوند از مؤمنان(
يمان و اخالص و وفاداري به از صداقت و اـ ست آنچه را كه در درون دلهايشان دان مي

قرار شان تح نزديكي را پاداشلذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و ف .نهفته بود ـ اسالم
  .) داد

به  تهديد ،گيرند غير از راه آنها در پيش مي را را كه راهي كسانيخداوند همچنين 
^   _  `  o  i   h  g  f  e  d  c  b  a  :است نموده عذاب

  r   q  po  n  m  l  k  jn ]:١١٥نساء[  

 ، مخالفت كندروشن شده است شرايهدايت ب بعد از آن كه راهمبر اكه با پي كسو هر(

                                           
 ).5/6 مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1



 229  اسما و صفات الهي

و به دوزخش گذاريم حال خودش وا ميجز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به ب و راهي
  .)چه بد جايگاهي است سوزانيم و دوزخ گردانيم و با آن مي داخل مي

 و هصحابي فوق بدان اشاره شده است همان راه ، راه مؤمنان كه در آيهبدون شك
روشن واضح و  ، بسيارو اين راه استقرآن و پيامبر  همان راه است؛ مهاجرين و انصار

 اند، دروغ راه ايمان و اسالم را نشناخته هكه صحاب هستندي كه مدعي انكس باشد. و مي
  .دهندميبه خداوند نسبت  بزرگي
همه چيز حتي روش قضاي ص  اكرم كه پيامبر سنت به ثبوت رسيده استدر 

  د: فرمو و  آموزش داد هصحاببه حاجت را 
ىلَ « مْ عَ تُكُ كْ رَ ةِ ـْال تَ جَّ حَ الِكٌ  مَ ي إِال هَ دِ ا بَعْ نْهَ يغُ عَ زِ ا, ال يَ هَ ارِ نَهَ ا كَ هَ يْلُ اءِ لَ بَيْضَ   1.»الْ

- ي گذاشتم كه شب آن مانند روز آن ميراه و روش بسيار واضح و روشنشما را بر ( 

  كرد.) كسي بعد از من از آن تخطي نخواهد هالك شدهجز انسان باشد و ب
  فرمود: صهمچنين به صحت رسيده است كه رسول اهللا 

هُ لَ «  مُ لَ عْ ا يَ ِ مَ ريْ ىلَ خَ تَهُ عَ لَّ أُمَّ دُ يْهِ أَنْ يَ لَ قا عَ انَ حَ بْيلِ إِالَّ كَ بِيٌّ قَ نْ نَ كُ ْ يَ هُ ملَ مْ ـإِنَّ ا  ,هُ َّ مَ مْ رشَ هُ رَ نْذِ يُ وَ
هُ لَ  مُ لَ عْ مْ ـيَ  2.»هُ

را بر هر كار  شامت واجب بوده كه بعوث گرديده استكه قبل از من م هر پيامبريبر (
  .)، برحذر داردداند هدايت نمايد و از هر كار شري كه ميداند، كه ميخيري 

  
در پيامبر وفات كرد حال آنكه همه چيز را براي ما بيان داشت حتي «گويد:  ابوذر مي

  3.»، معلوماتي به ما آموختزد اي كه در آسمان بال مي پرندهمورد 
پيامبر آمد و همه چيز را براي ما بيان داشت، از همان «گويد:  عمر بن خطاب مي

مراحل اول آفرينش انسان تا داخل شدن انسان مسلمان به بهشت و انسان گناهكار به 
  ]وايت بخاري[ر »جهنم. بعضيها آن را حفظ و برخي ديگر آن را فراموش كردند.

                                           
) آنرا صحيح 59ي صحيحه (و آلباني در سلسله )4/126) و أحمد (1/96) و حاكم (43ابن ماجه ( روايت -1

 دانسته است. ناشر
 ). ناشر4882صحيح مسلم ( روايت -2
 ) آنرا صحيح دانسته است. ناشر1803ي صحيحه () و آلباني در سلسله1647طبراني در المعجم الكبير ( روايت -3
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اموري را كه مردم به زبان  ديني مفيدائل ي مس همه بيانپيامبر با پس محال است كه 
، ترك نمايد؛ حال آنكه شناخت آوردند و بدانها در مورد معبودشان اعتقاد داشتندمي

  جزو واالترين مقاصد بشمار  اوعبادت  ي شناختها وخداوند غايت همه
پس  هاي الهي است.و رسالت اني دعوت پيامبر چكيدهرود؛ بلكه شناخت خداوند مي

نهايت ص كند كه پيامبر اكرم تصور مي ،باشد داشته عقلاي ايمان و  ه كسي كه ذرهچگون
  ؟تالش خود را در اين باب ننموده است

افراد اين بهترين ي اين امور را بيان نموده، محال است كه و از آنجايي كه پيامبر همه
ار كوتاهي شده در اين باب با اضافه و كم كردن، دچ هاي آنبهترين نسلامت (صحابه) و 

  باشند. 
  كنند، مخالفت مي ص اكرمپيامبر  يهصحاببا راه و منهج  كه كساني ـ3

گمراهان  ،وارثان مجوس و مشركين ن، پيروان هند و يونان،افيلسوف نماي هايجوجه
قرآن  از وارثان پيامبران و صاحبان اينها  چگونه صابئين و امثال آنها هستند. نصارا،يهود و 

  ؟شتري دارندي بيآگاه

  مبحث سوم
   و سرگرداني آنها متكلمينتناقض گويي 

مذهب سلف تر بودن تر بودن و علميتر بودن، سالميكي از اموري كه ما را بر محكم
ي خود از انديشه ينمتكلم بزرگاناين است كه بسياري از  ،نمايد  صالح راهنمايي مي

از آنها در مسير زندگي رجوع كردند بعضي  و آن را مورد مذمت قرار دادند. رجوع كردند
ي خود را بر بستر مرگ اعالم نمودند. و گروهي هم متوجه گمراهي و توبهبرخي ديگر و 

   سرگرداني خود شدند اما راه هدايت را نشناختند.
اينكه اين مسير او را از بعد از  شاين فخرالدين رازي است كه در نهايت عمر بله،«

اي كند كه به نتيجههاي فراواني را متحمل گرديد، اعالن ميرنج پاي درآورد و در اين راه
هاي انديشه نتايجآري، او از منهج قرآني و نبوي فاصله گرفت و بدنبال نرسيده است. 

ي نرساند كه فرد استفاده كننده از يقينآن او را به  هاي بشرانديشهافكار و  اما بشري افتاد.
اين واقعيت را درك كرد كه  شدر نهايت عمرلذا   رسد.ي زالل وحي به آن ميچشمه
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و هدفي كه براي آن تالش اي كه به آن وارد شده، سيراب نگرديده روحش از چشمه
صرفا  ،نموده، متحقق نشده و آنچه را كه بدانها اعتماد كرده و به جمع آوري آنها پرداخته

  سخناني متناقض و متضاد هستند. 
  بوي م، خوانمي ،آورده "للذاتاقسام  ا"كتاب را كه در  شهر گاه اشعارمن 
-نمايم. اين آه و نالهاستشمام مي، گرددمجروح متصاعد مي يكه از قلب ي راغمگيني نوحه

ضايع ساخته است. گوش كنيد كه او غير راه حق اش را در زندگي است كه نفسي ي
    :گويدكند و ميچگونه براي خودش گريه و شيون مي

 املني ضاللـعـعي الـاية سـو هن   الــــول عقـام العقدـاق ةـايـهن
 

 و وبال و حاصل دنيانا اذ  يف وحشة من جسومنا  و ارواحنا
 

 ان مجعنا فيه قيل وقالواسوی                   ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا
 

 وزالوا مرسعني مجيعاً  فبادوا    فكم قد رأينا من رجال ودولة
 

  1رجال فزالوا واجلبال جبال    بال قد عال رشفاهتاوكم من ج      
 

 

علماي كار خردها پيچيدگي و گره است و حاصل سعي و تالش ي (حاصل و ثمره
-و نتيجهخوف و هراس بدن بوده  روح ما در سردرگمي است؛ گمراهي و كالم و فلسفه،

قيق و در طول عمر خود از تح ؛جز رنج و عذاب چيز ديگري نيست دنيايمان نيز ي
چندها  ؛بررسي و مباحثه هيچ سودي عايد ما نشد جز جمع آوري و اندوختن قيل وقال

بزرگ مرد و دولت را ديديم كه آمدند و به سرعت نابود شدند و رفتند و چندها كوه را 
هايشان رسيدند و رفتند اما كوهها به جاي خود باقي ماندند و ديديم كه مرداني به قله

  )هنوز هم كوه هستند.
اي سلطان العلماء! نه  «ت و عرض كرد: الدين غوري رف ايشان روزي خدمت شهاب

  2».هاي رازي ماند و نه شك و شبه باقي مي تو سلطان
فخرالدين رازي  شنيدم كه :دوبار به من گفت طوغاني  قطب«گويد:  ابن صالح مي

                                           
 ي.) تأليف راز23ص ( اعتقادات فرق المسلمين  ي كتاب  ) تأليف ابن قيم و مقدمه7الصواعق المرسله ص ( -1
 ) تأليف رازي.23ص ( اعتقادات فرق المسلمين  ي كتاب  مقدمه -2
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  1»د.شروع به گريه كر نمودم و خود را مشغول علم كالم نمي !گفت: اي كاش مي
فلسفي را و  روش كالميمن »  گويد: ميخود » اقسام الذات«در كتاب همچنين رازي 

-نمياي را سيراب  و تشنه كندنمي كه دردي را درمان متوجه شدم مورد مداقه قرار دادم و

اثبات اين آيات  در موردمن  ها، راه قرآن است.مشاهده كردم كه نزديكترين راه نمايد. و
  :خوانمميرا 

  o  |  {  z     yn قرار گرفتبر عرش  خداوند مهربان( ]٥ه:[ط.(    

 o» º ¹¸n گيرد گفتار پاكيزه به سوي خدا اوج مي(  ]١٠اطر:[ف.(  
  م:خوانرا مينفي نيز اين آيات در مورد و 

 o   TS        R  Qn ]:هيچ چيز مانند خداوند نيست.)(] ١١شورى   

 o  »      º   ¹    ¸n  ندارندعلمي  ياحاطهآفريدگار  بهلي آنان و(] ١١٠ه:[ط(.  

اي تجربهكه  هركس: «گويدرساند و ميميپايان به سخن خود را با اين جمله آنگاه 
  2»رسد.ميمانند شناخت من به شناختي  ي من داشته باشد،تجربه مانند

 وضعيت »الكالم يف علم الكالم ةهناي« خودي كتاب  عبدالكريم شهرستاني در مقدمه
  گويد:  ميدارد و  پيروان كالم را در خصوص علوم اعتقادي بيان مي

 و سريت طرفی بني تلك املعامل            لقد طفت املعاهد كلّها یلعمر
 

 قارعاً سن نادم  ذقن أو یعلـــــ    إالّ واضعاً كف حائر فلــــم أر
 

مام آثار فلسفي سوگند، تمام مراكز آموزشي ـ فلسفي ـ را سرزدم و به تبه جانم (
سرگرداني كه دست به چانه زده يا از شدت پشيماني،  نگاهي انداختم؛ بجز انسان
  مالد، چيز ديگري نديدم).دندانهايش را به يكديگر مي

كسي كه امام الحرمين ي فراموشي بسپاريم؛ به بوتهجا سخن جويني را نبايد در اين
ي بسيار بااليي از درجه بحث و نظرو م او در علم كالدانيد كه شما مي شد وخوانده مي

                                           
 .منبع سابق -1
  .ابن تيميه) تأليف ٧(ص  الكرب ةاحلموي الفتو -2
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نگاه  هايشو دستاورد به مسير زندگي شاواخر عمراو هنگامي كه در  برخوردار بود.
بخش بزرگي از وي  كند.ميگريه مانند زني كه فرزندش را از دست داده باشد، د، كن مي

 دريايكه او را به ساحل نجات نرساند. وي در  در مسيري ضايع ساخت اش رازندگي
كه هر كس به غواصي در آنها بپردازد، روي آرامش را  غواصي نموده بود يافكار و عقايد

هم اينك به سخنانش گوش فرا دهيد كه در لحظات سكرات موت، يارانش را  بيند.نمي
مسلمانان و علوم ديني  فرو رفتم،بسيار عميقي  دريايمن در « : گويدكند و ميوصيت مي

اگر رحمت  كردند. پس واي بر من،منع  ،از آنمرا ول چيزي شدم كه كردم و مشغ رهارا 
  1»ميرم. مادرم مي يعقيدهبر  هم اكنونشاهد باشيد كه من  شما و مرا در نيابدخداوند 

را بررسي اش  زندگي هايهنگام مرگ دستاوردمتكلمين است كه ديگر از و اين يكي 
 شبه افراد پيرامون خودكند و اعالم مي يابد؛ لذانزد خودش نمي يحق چيزكند و هيچ  مي
جز اينكه ممكن  ام ميرم و تا به حال چيزي ندانسته شاهد باشيد كه من اكنون مي: «گويدمي

  2».دانم نمي من هيچ چيزپس  است.  عدمي امر تقار و نياز يكفو ا نيازمند واجب است.
مرگ دچار شك  بيشترين كساني كه به هنگام«گويد:  مي متكلمينيكي ديگر از  و
  3»متكلمين هستند. ،شوند مي

روزي  ،رازي بودالدين  الدين خسرو شاهي كه يكي از بزرگترين شاگردان فخر  شمس
رفت و گفت: به چه چيزي معتقد هستي؟ گفت: به آنچه كه مسلمانان  نزد يكي از علما

. بله  :؟ گفتداريبدان يقين  كني واحساس شرح صدر و آرامش مي :بدان معتقدند. گفت
دانم كه به چه چيزي  نمي ، منبه خدا سوگند بر اين نعمت سپاس كن. خدا را  گفت:
  4.كه محاسنش خيس شد آنقدر گريه كرد سپس م.معتقد

لمان و بدعت گران با روش برخي از متك«گويد:  مرتضي يماني مشهور به ابن وزير مي
تكلف و تعمق نمودند و د و امامان بزرگوار و سلف صالح مخالفت كردن انبياء، اولياء،

سفر طوالني به شك و ترديد يك دند و بعد از كرتعبير خفي  يبا عباراتمعاني واضحي را 
  .و تكذيب رسيدند دشمنيو 

                                           
 ).٣(كالم شهرستاين ص الاالقدام يف علم  ةهناي − 1
 ).٧(ابن قيم ص  ةالصواعق املرسل − 2
  منبع سابق.  − 3
 . )٢٢٨(ص  ةالطحاوي ةرشح العقيد − 4
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ل مشكل و متعارض اعتراف بسياري از متكلمان به افتادن در سرگرداني و مسايو  
  .اند كرده

اي نصيبش دههيچ فايشد و   ميكال هايي كه عميقاً وارد بحثافراد متأخراز يكي 
من «گويد:  مي شخود در مورد شوكاني بود؛ او د،شو گرفتار حيرت و سرگرداني  نگرديد

من كنم. شما را باخبر مي موضعيت ديروزنمايم و از براي شما در مورد خودم صحبت مي
 گاهيگاهي علم توحيد و  آن را علم كالم،شدم كه گاهي  در اوج جواني مشغول علمي

روي آوردم به مختلف آنها هاي گروههاي ي كتاببه مطالعه گويند.مياصول دين علم 
جز حيرت و سرگرداني هيچ چيزي عايد من نشد باما  بدست آورم؛اي  فايدهاين اميد كه 

  را نزد من محبوب گرداند. مذهب سلف صالح بود كه  ياسباباز  يكيو اين 
در مورد  ، به صداقت قول شيخ االسالمازدمتكلمين بيندسرگرداني  نگاهي به هركس،

اما  دارند؛فهم  پاك نيستند.اما  ؛داده شدهبه آنها ذكاوت «گفت:  كه مي بردخواهد آنان پي 
¨  ©  o  ¬   «  ª دارند؛ اما گوش و چشم و دل  علم و دانش ندارند.آنها 

            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶       µ          ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ½
    ¾n ]:١]٢٦حقاف  

چرا كه آيات خدا را تكذيب  ؛ا و دلهايشان سودي بدانان نبخشيدگوشها و چشمه( 
    ).و آن عذاب خدا بودـ ند دكر اش مي گرفت كه مسخره ارا فر نانآكردند و چيزي  مي

از همه دچار شك و بيشتر  متكلمينگويد:  مي متكلمينشيخ االسالم در بيان حال 
اين موضوعي است كه آنها  ند.تر نظر علم و يقين از همه ضعيفوند و از ش اضطراب مي

از همه بيشتر بينيد كه  لذا مينمايند. هم مشاهده ميمردم  كنند ودر درونشان احساس مي
معتقد به چيزي و در جايي ديگر  يك جادر  اند طوري كهمبتال به درد بي ثباتي در سخن

  عدم يقين آنهاست.  بر دليل ،و اين .باشند آن مي يو تكفير گويندهمعتقد به نقيض 
بااليي  يمباحثه و جدلانتقاد، توان  آنها تنها فضيلتي كه دارند اين است كه از

 ؛هيچ نفعي ندارد ح است كه: اعتراض و جدل علم نيست وواضبرخوردارند. و بسيار 
شبيه يكديگر است؛ چرا  بيشتر استدالل آنهالذا  باشد. پاسخ دادن به سؤال ميبلكه علم در 

                                           
  ).5/119مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -1



 235  اسما و صفات الهي

  . بردمي ديگري را زير سؤالآنها كه هر يك از 
و  به سنت نزديك بود از ديگران اشعري بيشتر ابو الحسنگويند: با اينكه  برخي مي

تشابه داليل اهل كتابي را در خصوص  در آخر عمر خودبود،  سناخت او هم به آن بيشتر
  . كالم تأليف نمود

به پشت سرم من «گفت:  مي ،از بزرگان فلسفه و كالم بود ابن واصل حموي كه يكي
ها، داليل و انديشه سپس .پوشانمرا مي از صورتم  نيمياي كشم و با مالفهدراز مي

شود در حالي كه هيچ ميصبح اينكه تا آورم اعتراضات گروههاي مختلف را بياد مي
  ١»ام.نظري را ترجيح نداده

ند اين است كه كن آن صحبت مي از متكلميني كه بزرگان راز اين سرگرداني و اضطراب
آنگونه كه و  كند مي دورهيبت خداوند را از دلها  كنندميروشي كه آنها دنبال طبيعت 

از آن رخت  ، ايمانباشداز هيبت خداوند  خالي كه قلبيگويد جنيد بغدادي رحمه اهللا مي
   ٢.بنددمي

و  موضوعاتمورد ساير  در ،كندصحبت ميعلم كالم همانگونه كه در مورد خداوند 
بر  علم كالمي تكيه ،اين عالوه بر نمايد. صحبت ميتفاوتي ميان آنها هيچ بدون مخلوقات 

، مجال ندهستنانسان  يساخته و پرداختهاين داليل  كه است و از آنجايي  عقلي داليل
ايماني كه «گويد:  مي اليغزالي رحمه اهللا تع اي براي پذيرش و رد آنها وجود دارد.گسترده

رود. اي از بين ميهشبهبسيار ضعيف است و با اندك به دست آمده باشد،   از داليل كالمي
(شنيدن) سماع  از طريق به طور متواترايمان راسخ و محكم ايماني است كه عوام آن را و 
  ٣».اند دست آوردهب

   پيرزنان نيستايمان مانند ايمان سلف صالح 
ايمان راسخ  نقل نموديم مبني بر اينكهه در آخر مبحث قبلي از غزالي ك را مطلبي

اند و مانند تعبير كرده ناپيرزنايمان  عنوانه بآن كه از برخي ديگر  عوام است و ياايمان 
پيروان و  بلكه انديشمندان سلف. نيستقرآني و نبوي  منهج پيرو دانشمندانايمان  اينها
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داشتند كه هيچ شك و ترديدي به آن راه ني بر يقين روش قرآني و نبوي ايماني مبت
شود؛ زيرا آنان بر و سرگرداني آنان نميشك و ترديد  باعثقرآني  نداشت. چرا كه منهج

اهل سنت  وقتي كه ايمان عواملذا كنند. اساس برهاني از جانب پروردگارشان حركت مي
   و سنت ايمان اهل علم و فضل، اين حافظان كتاب اهللا، باشداينگونه 

  .كنند، چگونه خواهد بودرسول اهللا كه عوام از آنها پيروي مي
اگر « نمايد:نه علماي آنان را اينگونه توصيف مياهل سنت مرتضي يماني حال عوام 
از هوش سرشار متقدمين و متأخرين خود استفاده كنند و تمام فالسفه جمع شوند و 

-هوش را مي باكند و قدم انسانهاي ير ميشبهاتي را مطرح كنند كه افراد زيرك را متح

دهند و شبهات نهند و تمايلي نشان نميلغزاند، عوام اهل سنت به سخنشان وقعي نمي
شان سازد و در اعتقاد راسخقوي آنان آتش شك و ترديد را در دلهايشان شعله ور نمي

  .كندهيچ شك و ترديدي ايجاد نمي
زيرا بسياري از علماي اهل كالم كه از  ه است؛ن از طريق نظري بوجود نيامداين ايما

  ١».اندهها مرتد شد هنگام اين گونه شك و شبهاند، طريق تئوري ايمان آورده

  مبحث چهارم
  موضع گيري علماي سلف در برابر مخالفانشان  

ل سنت مسلمانان اه صفوفگمراهان در  بيم داشتند كه مبادا شبهاتعلماي سلف 
 در برابراهل سنت را هاي مختلف تالش نمودند تا با شيوه بسيارلذا  نفوذ كند؛

- ها ميواكسينه كنند. ما در اين مبحث به بيان برخي از اين شيوهديدگاههاي گمراه كننده 

  پردازيم:
گويد: ميابن بطه  .ندداشتميرا از مجالست با صاحبان بدعت برحذر  اهل سنت ـ1

نبايد با آنها بلكه  ه پاسخ اهل هوا را بدهيم؛اين نيست ك روش ما«عبداهللا بن سري گفت: 
   ٢».يمكنصحبت 
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نمودند و اين ميدادند و براي مردم بيان مياعتقاد صحيح را در ميان مردم گسترش  ـ2
 :كه نموده استشيخ االسالم ابن تيميه نقل اند. كار را علماي ما در تمام زمانها انجام داده

به نماز كه  يجمعه هنگام هايروزرفت، ود بشمار ميعصر خامام  كه ابو اسحاق اسفرايني
به بغداد  مختلف مناطقاز  كه علوم ديني طالب رفت، در مكاني كه رباط نام داشت ومي

گفت: گواه باشيد كه من اقرار  مي نمود وآمده بودند، در آن سكونت داشتند، توقف مي
نگونه كه گويد نه آ م احمد ميآنگونه كه اما رآن كالم خداوند و غير مخلوق استق كنممي

  . گويدميباقالني 
 در گفت: تاي تكرار اين سخن را در هر جمعه پرسيدند، و هنگامي كه از وي فلسفه

پخش شود و مردم بدانند كه من از آنچه باقالني ي سرزمينها و در همهي مردم  ميان همه
  ١.بيزارم ،گويند و يارانش مي

پرداختند مگر اينكه در كردند و به رد آن نمينمي را در ميان مردم پخشبدعت  ـ3
شد؛ اينجا بود كه مين يمسلم هايانديشهو  هادلباعث بيماري د و شميپخش ميان مردم 
 اي بجز رد كردن آن و بيان عيوبش نداشتند.آنها چاره

براي  را، نبايد آنبدعتي را شنيد هركس«گفت:  يسفيان ثور روايت كرده كهبغوي 
  ٢»؛ مبادا كه در دلهايشان جاي گيرد.نقل نمايد دوستانش

نمود و نصيحت  ،خواست به اهل بدعت پاسخ دهد امام احمد فردي را كه ميهمچنين 
   ٣».كناين كار را ن«گفت: 

از اهل بدعت اما آنها  ؛ترسيدند سلف صالح از اهل بدعت نميقابل يادآوري است كه 
ميان مردم گسترش يابد. ولي هر گاه وارد نان بدعت و گمراهي آنمودند تا مبادا دوري مي

پرداختند. لذا شما انوار حق را مشاهده به مبارزه مياهل باطل شدند، با ي نبرد ميصحنه
دهد و شمشير حق شبهات باطل هاي ظلمت و تاريكي را شكست مينماييد كه ارتشمي

  نمايد. شكافد و مغلوب ميرا مي
هاي گمراهي به مناظره پرداخت و توانست پردهخوارج با  رضي اهللا عنهما ابن عباس
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  را به حق بازگرداند.  ن بردارد و آنهاااز جلوي چشمان دو هزار نفر از آنو ضاللت را 
و آنها را مغلوب ساخت.  يه مناظره نمودمحمد بن عبدالعزيز با خوارج و قدرهمچنين 

قرار گرفت، با  نالي مسلك آنهاي معتزجوجهجهميه و در برابر امام احمد و هنگامي كه 
در نتيجه، هنگامي كه در ميدان حجت و  حقي كه همراه داشت، باطل آنها را درهم كوبيد.

  سلطان را عليه او تحريك كردند.برهان مغلوب شدند، 
) در ـه 282، متوفاي ( عثمان بن سعيد دارمي نامه بيكي از پرچمداران اهل سنت 

ما در رد  يسي نوشته، روش و منهجي را كه علمايري كتابي كه در رد بشر م مقدمه
ذكر نموده و  اند،كساني كه در موضوع اسماء و صفات خداوند از راه حق منحرف شده

نها را در كرد و آهاي مريسي را آغاز نمينشر گمراهيفرد معارض اين اگر «گويد:  مي
ساختيم؛ زيرا بيم آن با ذكر سخنانش خودمان را مشغول نمي ما ،كردميان شما پخش نمي

كه برخي از سخنانش بر دل انسانهاي نادان بنشيند و آنها را نسبت به خالقشان  رودمي
محال او هاي  يا اينكه آنها را وادار به تأويل دچار شك و ترديد كند و در گمراهي بيندازد

 ، استخفاف و سب و شتم، عيب جوييتنقيصواقع، در  سخنان اوزيرا تمام  كند؛
رود كه تنازع و اختالف در اين موارد، انسان را به باشد و بيم آن ميدگار متعال ميپرور

  كفر بكشاند.
نقل سخنان يهود و نصارا «گويد:  عبداهللا بن مبارك ميو شايد به همين سبب است كه 

ه اين امور و پخش ما هم به همين سبب، اشتغال ب» است. جهميهبرايم بهتر از نقل سخنان 
 سند دانستيم تا اينكه اين شخص معارض به پخش و نشر آنها پرداخت.را ناپنقايص وي 

ي آنها بايستيم، پاكي لذا براي ما هيچ راهي باقي نماند مگر اينكه در برابر پخش كننده
خداوند را بيان كنيم، اسما و صفاتش را اثبات نماييم، مردم را به راه راست هدايت كنيم و 

تا مبادا گمراه شوند و دچار  و زنان و كودكان غافل دفاع نماييماز افراد ضعيف و ناتوان 
  زيرا فردي كه اين سخنان را ميان مردم پخش فتنه گردند؛ 

  .شود كه از فقه و بصيرتي برخوردار استكند، به نوعي اشاره ميمي
با جهميه « گفت:شنيدم كه يونس مي :و گفتمن نوشت  اي بهنامهم علي بن خشر

تا آنها را بشناسند و از آنان برحذر  يد و جريان آنها را براي مردم بيان كنيدكنهمنشيني ن
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   ١».باشند
اهل رد  مورد رمنهج سلف صالح دبه ، دقت كند مي راكه در اين نقل قول د هركس

  .پي خواهد بردبدعت 
: روش سلف كه جا دارد در اينجا به آن اشاره نماييم اين است كهي ديگري مسئله

-ميذكر بطور مجمل گمراهان را  شبهاتكه  استد منهج اهل بدعت اينگونه صالح در ر

 است؛با روش قرآن موافق  كامالروش  اين و دهند.ميل به آنها پاسخ بطور مفص كنند؛ اما
و بطور  نمايدمي اقوال گمراهان را بطور اجمالي ذكر كريم قرآنكه  بينيدلذا شما مي

دانند و خداوند مي پسر خدا را عيسي نصارا كه دعايامانند اين  هد.د تفصيلي پاسخ مي
  .نمايد آن را بطور مفصل رد مي

   مبحث پنجم
  مذهب سلف صالح  بد جلوه دادن

ما در  هستند.مذهب اصلي و واقعي  بد جلوه دادن بدنبالمخالفان منهج سلف صالح 
-ا متوسل ميبدانه اهدافشان ساختن ققمتح برايآنها  كه ييمهمترين روشهابه اين مبحث 

  يم:پرداز مي شوند،

  اند : ادعاي اينكه آنها پيروان بهترين منهجاول
يم و بيان داشتيم كه به خالف اين ادعا دما قبالً اين موضوع را مورد بررسي قرار دا

  .صالح سالمترين و بهترين منهج استمذهب سلف 
رفان از راه راست منحكه  كنندميگمان  دهند،وارونه جلوه ميحقايق را اما كساني كه 

  مسلمان انديشان و آنها آزاد .اند منهج اصيل عقلي تنها صاحبانو فالسفه  امثال معتزله
 و ديگران اثر قاضي عبدالجبار معتزلي "ل العدل و التوحيدرسائ"گر كتاب پژوهش هستند.

 سرچشمه  ي فكر عقالني هااز چشمه كه انداسالمي ينصوص«ها معتقد است كه اين رساله
 ي آنبوسيله همان شناختي كه كه شناخت معتزله از توحيد ـكند و گمان مي »اندگرفته
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  .»ست كه عقل انساني بدان رسيده استا برتري بينش« ردند ـكصفات خداوند را نفي 
يكي كه  فروزاني هستندي چراغها«ها  نويسندگان اين رساله د كهكن ميتصور  همچنين 

س و جريانهاي مدار«د كه كن و خيال مي» نددرخشيدف مختل عصرهاي درپس از ديگري 
توحيد  مثلفكري و اساسي  اصولو اهل سنت در اين  زيديه ،اماميه ،معتزله فكري شيعه،

 تصوري انسان مسلمان و  فلسفهي خالصه اين دو اصل،و  اتفاق نظر دارندو عدل با هم 
    ١»است. تعالمذات خداوند  در موردوي 

بهترين زيرا معتزله جزو ين سخناني وارونه جلوه دادن حقايق است؛ بايد دانست كه چن
آيند و صاحبان منهج روند، آزاد انديش اسالمي بحساب نميافراد اين امت بشمار نمي

بيشتر از ديگران  به گواهي تاريخ، كنند؛ چرا كه آناناصيل اسالمي را نمايندگي نمي
  ي بيشتري نشان تنگ نظر در برابر مخالفانشان استبداد رأي داشتند و

گرايش داشت، به مخالفانشان ظلم و  نابله، هنگامي كه دستگاه سياسي به آن دادند.مي
مردم را مجبور به پذيرش پرداختند، ميي امت همهبه اذيت و آزار كردند، ستم مي

ند و شتگذا نصوص قرآني و نبوي و عقالني را زير پا مي كردند،شان مياعتقادات خود
از خالق آسمانها و زمين  مخالف با نصوص وحيقواعد ان را با وضع اصول و خودش
  .دانستندتر ميآگاه

به شرك و صفات  و متهم كردن اثبات كنندگاننفي صفات  ي دستاورد آنهاخالصه
آزاد انديشي آنها رشد عقلي و تواند دليلي براي باشد. و چنين دستاوردي نميميه يشبت

  . حق را درست نفهميدندروش و منهج حق منحرف شدند و بلكه آنها از  باشد؛

مذهب سلف  انبر اينكه آنها پيرومبني : ادعاي برخي از مخالفان سلف صالح مدو
  هستندصالح 

آنها  هاي بدعتيانديشهكه  كنندصفات ادعا  چه بسا كه بعضي از مشبهه و نفي كنندگان
و مردم را دچار سرگرداني  ميزنددرآحق را با باطل  سلف صالح است. و اينگونهاقوال 
  .كنند

است و در كتابها تدوين و و معروف پاسخ ما اين است كه مذهب سلف صالح مشهور 
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پس  اند.نبودهپنهاني و مجهول  داراي اعتقادي سري،هرگز و آنان  است. ثبت و ضبط شده
ايد براي قول وي مطابق و يا برگرفته از اقوال سلف صالح است، ب كه دكن ادعا مي هركس

  ند.كسخنان خويش به اقوال آنها استناد 
بيان ي آنها است، ي فكر و انديشهكه بيان كنندهما قبالً برخي از اقوال سلف صالح را 

  داشتيم. 
-پيروي ميسلف صالح ادعا كنند كه از  افرادي امثال اينهاب است كه جاي بسي تعج

پيرو  كه هركسزيرا  ؛ند، مخالفت كننداكنند؛ آنگاه با اصول و قواعدي كه سلف بيان كرده
  .كندنمي تمخالف نمايد و با وي ميپيروي او  مذهب فردي باشد از

  تخطئه دانند وسلف را گمراه ميكه حال آناند  پيرو مذهب سلف صالح آنها چگونه
ند. كن تكفير مي آنها راخوارج و روافض  از مخالفان سلف امثالبسياري  كنند؛ بلكهمي

متهم به را  امت  دانند و علماي بزرگ اينميق اسعتزله بسياري از صحابه را فمهمچنين 
  .كنندهل، قلت علم و دانش و عدم آشنايي به فنون روز ميج

دانند كه آنها بر راه و روش سلف  مخالف سلف صالح خوب ميهاي روشپيروان 
لذا شما مشاهده زنند. ولي در عين حال، دست به تزوير و فريبكاري مي نيستند؛صالح 

هستند، در كتابهايشان خالف مذهب سلف صالح ني كه مدعي نماييد كه بعضي از كسامي
  .نويسندهاي آنها ميانديشه

  به القاب زشت اهل سنتمتهم كردن : سوم
ند كه آنها كنگاهي به كتابهاي مخالفان منهج اهل سنت بيندازد، مشاهده مي ،هركس

ميان اين  ازتوان دهند تا مردم را از آنان متنفر كنند. ميالقابي را به اهل سنت نسبت مي
هاي باطل و وارونه جلوه آنها با اين تهمت اشاره نمود. تجسيم و تشبيه ها به تهمتتهمت

نزد مسلمانان آلوده و سفيد و درخشان سلف را  يچهرهدادن حقايق تالش كردند تا 
اما چگونه روش آنان منصرف گردانند. چركين نشان دهند و اينگونه مردم را از راه و 

 تواند انوارحقيقت را بگيرد و چگونه ظلمت و تاريكي مي خورشيدجلوي تواند  باطل مي
  فروزان حق را بپوشاند.

 دشمنانش در نيز متهم به اين القاب زشت كردند.حتي شيخ االسالم ابن تيميه را 
در بطالن اين تهمت را االسالم   اما شيخبعد از مرگش به او تهمت زدند. حيات و  دوران
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برمال نمود و طرفداران حق و حقيقت نيز بعد از وفاتش به دفاع از او پرداختند.  شتأليفات
   دهند.كه اين تهمت باطل را به او نسبت ميبا وجود اين، امروزه هم افرادي وجود دارند 

نوشته  اد و منجر بهوي رخ دعصر  االسالم و علماي   اي كه ميان شيخ مناظرهمورد در 
مناظره كنندگان با من شروع «گويد:  ميگرديد، شيخ االسالم  ةالواسطي  العقيدةكتاب  شدن

به نفي تشبيه و تجسيم كردند و سخن را در اين زمينه به درازا كشيدند و اشاره به اموري 
    ١»دادند.كردند كه برخي از مردم در اين باره به به ما نسبت ميمي

در  منبراز باالي ابن تيميه  گويد: من شنيدم كهكرده و ميابن بطوطه ادعا يان، در اين م
كه من اينگونه آيد،  گفت: خداوند به آسمان دنيا پايين مي  حالي كه يك پله پايين آمد،

  آيم. پايين مي
سخن ابن بطوطه اند، دروغ بودن كساني كه در اين زمينه به تحقيق و بررسي پرداخته

ابن بطوطه دهد كه ابن تيميه در سال ورود اند؛ زيرا تحقيقات نشان ميت رساندهبه اثبارا 
هاي اعتقادي خود را  شيخ االسالم ديدگاه در زندان بوده است. عالوه بر اين،دمشق  به

هايش بيان نموده است كه كتاب جا از ها را در اين خصوص در ده اعتقادشو  هتدوين نمود
  .كند داللت مي ،اند نسبت دادهاو به ان از آنچه كه ي موارد بر برائت ايشهمه

و  ه و تجسيميشببن حنبل؛ را به ت احمد؛اهل سنت  همچنين معاندان پيروان امام
  كه در برابر معتزله بن حنبل  امام احمد دانيد كهحشويه بودن متهم كردند. شما مي

  ستاد. خواستند اين دين را ترور كنند و نور آن را خاموش كنند، ايمي
و پاسخ داده را  آنها وهشگران اين مقوالت را رد كرده،بسياري از پژ سبب،به همين 

كساني كه در اين زمينه صحبت كرده از يكي  ٢.اند هساخترا فاش  شانماهيت دروغين
با وجود اينكه امامان حنبلي « گويد: مي . ويباشدمي  شيخ مرعي بن يوسف كرمياست، 

ب سلف هستند و خداوند را آنگونه كه خودش و پيامبرش مسلك ما معتقد به مذه
  اند، بدون تحريف، تعطيل، بيان كيفيت و تمثيل توصيف توصيف نموده

كنند، آنها را به شان احتياط نميافرادي كه در دينبسيار جاي تعجب است كه نمايند، مي
 وافعف مذهب شبر خالدانند دهند؛ حال آنكه آنان مجسمه را كافر ميتجسيم نسبت مي

                                           
 ). 30ص ( ةالواسطي  العقيدة -1
 ). 30ص ( ةالواسطي  العقيدة -2
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 دانند،كافر ميكه اهل تجسيم را  كساني  شود. پس كه تجسيم نزد آنها كفر محسوب نمي
  ١»؟هستندتجسيم چگونه خودشان معتقد به 

متهم ساختن پيروان ائمه به اين القاب ناپسند و زشت اكتفا نكردند بلكه آنها تنها به 
هاي باطل متهم نيز به اين تهمتخود امامان بزرگوار را جلوتر رفته و بعضي از آنها 

  مذهب آنان متنفر كنند. از اند تا مردم را ساخته
اسحاق بن راهويه و  امام احمد،گروهي از معتزله «گويد:  ميرحمه اهللا تعالي رازي 

زيرا آنها از  اشتباه بزرگ است؛ كنند؛ ولي اين يكرا متهم به تشبيه مي بن معينيحيي 
متشابهات صحبت  اما آنان در مورد كامال پاك و بري هستند.تشبيه و تجسيم  يانديشه
يقين جازم  آنها نموديم. عالوه بر اين،يم و تصديق آوردايمان  :ندگفت كردند. بلكه مينمي

با كه اين اعتقادات كامالً  پر واضح استندارد و  ماننديدارند كه خداوند هيچ همتا و 
  ٢»فاصله دارد.تشبيه  يانديشه

القاب زشت هم با اين بلكه پيامبران را  ائمه هم اكتفا نكردند؛ تهم ساختنبه مآنها 
گويند و تهمت دروغ مي معتزله و جهميه هنوز هم«گويد:  شيخ االسالم مي ساختند.متهم 
تا جايي  كنندتشبيه مينمايند، متهم به  را كه صفات خداوند را اثبات مي كساني زنند ومي

  متهم به تشبيه اط شده و پيامبران بزرگوار را نيز افركه برخي از آنها دچار 
گويد: از ميان  ثمامه بن اشرس مييكي از رؤساي جهميه بنام  بعنوان نمونه، اند؛كرده

 oÉ   È  Ç   Æn  كه گفت: است موسي هستند: يكي همشبه نفرشانپيامبران سه 
جز  ـ پرستي  لهدرخواست رؤيت، يا وقوع زلزله، يا كار گوساـ اين ( ]١٥٥عراف:[ا

o   r  q      p  o  n  كه گفت: است عيسي دومي .)آزمايش تو چيز ديگري نيست
v  u  t  sn ]نفسكه در  از آنچه باخبري، ولي مناز راز درون من تو ( ]١١٦:همائد 

  ٣»آيد. خداوند به آسمان دنيا فرود مي«كه گفت:  ص محمد سومي .)خبرم بي توست،

 براي خداوندرا كه صفات  تمام كسانياز ديدگاه آنها ود كه شو اينگونه روشن مي
منهج را  اينصرفا پيروان  برخي از آنانولي  هستند.و مجسمه  همشبه نمايند،اثبات مي

                                           
 ) تأليف مرعي بن يوسف حنبلي.64اقاويل الثقات في تأويل االسماء و الصفات ص ( -1
 . يز) تأليف را16اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ( -2
  .)5/110مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( -3
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هم كه  برخي ديگر ائمه ندارند.را به  اين القابجرأت نسبت دادن  كنند ومتهم مي
هم متهم ديگر حتي پيامبران را  تعداديو  كنندميرا نيز متهم  ائمه جسارت بيشتري دارند؛

  .اندساخته
تمام كساني كه به نحوي «گويد:  رحمه اهللا ميعز حنفي ال ابي بنبن محمد  شيخ محمد

 .نامندو صفات را مشبهه مي اسماء كنندگان اثباتكنند، را نفي ميخداوند اسماء و صفات 
  د كه غاليان زنديق كه همان قرامطه و فالسفه هستند و معتقدن

هركس كه خداوند را عالم و قادر  گويند:توانيم خداوند را عالم و قادر بناميم، مينمي
  خواهد شد. معنا زيرا اشتراك در اسم موجب اشتباه دربنامد، مرتكب تشبيه شده است؛ 

كنند ولي معتقد به مجازي بودن آنها ها را اثبات ميهمچنين غاليان جهميه كه اسم
  .استه ، مشببداندعالم و قادر  احقيقت خداوند راهر كس  ههستند، معتقدند ك

قدرت و  كنند و خداوند را داراي صفات علم،همينگونه كساني كه صفات را انكار مي
دانند، معتقدند كه هر كس صفات را اثبات كند، مرتكب تشبيه و تجسيم شده نمياراده 
  است.

و ه يعني جهميه، معتزله، رافض كتابهاي نفي كنندگان صفاتقابل يادآوري است كه 
در آنها است.  اثبات كنندگان صفاتها و القاب زشت نسبت به  پر از اين تهمتامثال اينها 

. گويند مي كه به آنها مالكي هستند  گروههاي مجسمه، قومياز يكي گويند:  كتابهايشان مي
 كه به آنها شافعيديگر هستند   گروهي .هستندمالك بن انس  نامه بمنسوب به فردي  آنها
  ه نام محمد بن ادريس شافعي هستند.گويند و منسوب به فردي ب مي

هركس يكي ند كه معتقد زمخشري و ديگران ،الجبار عبدشان امثال تا جايي كه مفسران
مرتكب صفات خداوند را اثبات نمايد و معتقد به رؤيت خداوند در آخرت باشد،  از

  غالب گروههاي متأخرين شايع شده است. و اين اصطالح نزد .تشبيه شده است
نزد آنها به معناي اهل سنت اين است كه: نفي تشبيه  معروف علمايمشهور نزد اما 

بلكه نفي شود. و هركس كه صفات را اثبات نمايد، مشبهه گفته نمي نيستنفي صفات 
تي با هيچ مشابه صفات و افعالش ،در اسماءاين معناست كه خداوند نزد آنها به  تشبيه

   :فرمايد مي مخلوقات ندارد. و اين، معناي سخن خداوند متعال است كه
 oR  Q W  V     U   TSn ]:خداوند متعال در اين آيه ]١١شورى 
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   ١.»دكننمايد و صفت سمع و بصر را اثبات ميداشتن مثل را نفي مي
ي و عيبجوي گفتني است كه متهم ساختن اهل سنت و جماعت به تشبيه و تجسيم 

ي آن رود كه پيروان حق آنها را بوسيلهافراد گمراه بشمار مياز ويژگيهاي يكي  اهل اثر
  .شناسندمي

گويد: اوصاف  حاق بن راهويه مياس«گويد:  عز حنفي ميابي البن  بن محمد محمد
 همچنين .هستند ه: اهل سنت مشبهگويندميم و يارانش اين است كه آنها به دروغ جه

را  اهل سنتاين است كه از ويژگيهاي جهميه يكي ن گذشته معتقدند كه بسياري از اماما
  ٢.»نامندمي همشبه

و  است اهل حديثعالمت افراد مبتدع بد و بيراه گفتن «گويد:  ابن ابي حاتم مي
هدفشان  خوانند و مي (ظاهر بين) اهل سنت را حشويهعالمت افراد زنديق اين است كه 

ست كه اهل سنت را ا عالمت جهميه اين و حاديث است. از اين كار، باطل گردانيدن ا
  ٣»نامند. مي همشبه

متذكر  هايشانسخنرانيو در تأليفات و نموده اقوال را نقل  گفتني است كه علما اين
   ٤.اندشده

  كه  كنند گمان مي ص رسول اهللاو سنت  كتاب اهللاز  منحرفاناين آري، 
حق حركت  منهجي را كه بر كسان بب،سبه همين  ؛حق استهاي فكري آنان تراوش

سنت منحرفان از «گويد:  االسالم ابن تيميه مي شيخ دانند.مي كار و گمراه خطا ،دننماي مي
ي آن، آنها را مذمت تا بوسيلهبايد بدنبال نقصي براي اهل سنت باشند  ص رسول اهللا

  ٥.»بر آنان بگذارند نيدروغي هايو نامكنند 

  سنت به شرك و كفر: متهم كردن اهل مچهار
بر  خودشانكه ادعاي آنان است ند اين كن ميوِز زوِترين چيزهايي كه بزرگاز يكي 

                                           
 ).١٢١(ص  ةالطحاوي ةرشح العقيد -1
  ).١٢١(ص  ةالطحاوي ةرشح العقيد -2
  ). تأليف اللكائى.١٧٩(ص  ةصول اعتقاد اهل السنرشح ا -3
 ) تأليف صابونى.١٠١و عقيدة السلف ص ( )1/182منبع سابق ( − 4
   )5/111مجموعه فتاواي شيخ االسالم ( − 5
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چرا كه به گمان  ند؛كنند، مشركميو اهل سنت كه صفات خداوند را اثبات  هستندتوحيد 
متعال است. و با خداوند  اي ديگرو ازليقديم يك اثبات به معناي اثبات صفات  ،آنان

بدون شريك  او همچنان يگانه وتا  دشونفي صفات خداوند  اين است كه حيدتو مقتضاي
  را بيان داشتيم و ديگر بدان نخواهيم پرداخت. همايگي اين شبه ما قبالً بي .باقي بماند



  
 

  ي كل مطالب پايان و نتيجه

  .اند و با ديگر مذاهب آميخته نشودحتماً بايد منهج اهل سنت بطور يگانه باقي بم
اي  بزرگترين نعمتهاي خداوند بر مسلمانان اين است كه منهج ايماني و قرآنياز يكي 

خوردگي باقي مانده  دست كه خداوند بر پيامبر نازل فرموده بطور شفاف و روشن و بدون
يك از اعتقادات فاسد و مذاهب گمراه كننده آميخته نشده و اين همان حراست و با هيچ

  ا ضمانت فرموده است.خداوند از دينش است كه قرآن آن ر
اسالم نيز اديان و مذاهبي وجود داشتند و بعد از ظهور و استقرار قبل از اسالم، 

مسير اصلي از را تحريف اسالم پيروان اين مذاهب و اديان  مذاهب ديگري سر بر آوردند.
توانند ميان اسالم و  كنند كه آنها مي در دستور كار خود قرار دادند و گمان مي ،شخود
   ند.كنايجاد سازگاري گر اديان تحريف شده و باطل دي

سالم و مسيحيت و ميان ا سازگارينيز فراخوانهاي بسيار داغي براي ايجاد  هامروز
   كنند كه هدف خير دارند. شود و اينها گمان مي مي مطرح يهوديت و كمونيسم

 رمنحرف شده و روش اعتقادي و رفتااي كه از مسير اسالم  هاي اسالمي گروه
با و نزديك سازي  سازگارياند، برخي از پيروانشان نداي  اي را تشكيل داده جداگانه

فريب اين فراخوانها را هم برخي از پيروان اهل حق  دهند. پيروان منهج حق را سر مي
  ي خير و رحمت است. ن مايهناكه اين براي اسالم و مسلما كنندميخورده و گمان 
از و پرده برداشتن كشف حقايق  شگز گفتگويي را كه هدفما هر :كه داريم ما اعالم مي

ما را به اين كار  زيرا اين دين ما است كه كنيم.باشد، رد نمي اعتقادات گمراه و منحرف
پيوستن با  بخاطركه در آن حقايق اسالم  كنيمميما گفتگويي را رد  اما نمايد. دعوت مي

  . تحريف شود خرافات مسيحيت و يهوديت و كمونيسم،
 هاي نادرستمنهج با پلي هج حق براي ايجادتالشهايي را كه برخي از پيروان منما لذا 

  .دانيم، ناپسند ميكنند دنبال مي ساير مسايلو صفات و  اسماء باب  در
شفاف و  ،حقجويندگان ارزش و مهم است كه منهج حق و راستين براي بسيار با 
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ميان اين  تفاوت روشن باشد و شمسير و راه آشكارا نور افشاني كند،روشن باقي بماند، 
و  خلقش تمام شودبر  حجت خداوندباقي بماند، تا  بطور برجستهديگر راههاي راه و 

 را حقكه را  يانييهود متعال خداونددر شناخت آن مشكلي نداشته باشند.  پويندگان حق
ي دين الهي را درآميختند و دين خدا را با امور ديگر خلط كردند و ويژگيهابا باطل 

چرا كه در اين صورت، رسيدن به حق براي  ده است؛مورد مذمت قرار داتغييردادند، 
   .بسيار دشوار خواهد بودجستجوگران 

ام كه فريب اينها را  بسياري از پژوهشگران بزرگوار معاصر را ديده مخود بنده
كنند و عمل مي اند و بعنوان منادي تقريب بين منهج حق و ديگر منهجهاي باطل خورده

بر  منهجي كه ما ،در حقيقت ند.آور گمراهيهاي اهل باطل را توجيه و براي آنها عذر مي
آموخته به ما در دستور به پيامبرش است كه خداوند  منهجي ،يمنماي حركت ميآن  اساس
o   a  `  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p  :است

    bn ١٠٨وسف:[ي[  

خوانم و  مي اهللابا آگاهي و بينش به سوي  ـ مردمان راـ : اين راه من است كه من بگو(
  ) .باشم مشركان نمي يدانم و من از زمره و خدا را منزّه مي .باشند پيروان من هم چنين مي

   خداوند به ما دستور داده است: گوييم كه، همان چيزي را ميو در پايان
o  Ô  Ó   Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ù  Ø  ×  Ö Õ

     Ún ]:١٨٢–١٨٠صافات[  
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