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 چکیده  

از . اند آیات قرآن پرداخته در طول تاریخ اسالم، مفسران هر یک با شیوه خاصی به تفسیر

یان نکات ضعف و قوت آنها پرداخته ها و ب رو شایسته است به بازنگري و ارزیابی آن روش این

تیمیه است که در عصر ما نقد و بررسی آن ضروري به ها، شیوه ابن یکی از آن شیوه. شود

ه این تیمیه نشئت گرفته است کآید؛ زیرا آرا و عقاید وهابیون از مبانی و آراي ابن نظر می

و مبانی تفسیري ایشان نقد و بررسی اصول هاي، و  مقاله در صدد بیان شگردها، استراتژي

باشد  می...) مانند نفی مجاز، تکیه بر ظواهر بدون توجه به قرائن، عدم تأویل صفات خبري و (

الکتاب تعبیر کرده، بهره  وي در تفسیر آیات متشابه، از آیات محکم که قرآن از آنها به ام 

  . ستتشبیه ا الزمه تفسیر وي از صفات خدا، قائل شدن به تجسیم و نگرفته و

  

  .تیمیه، روش تفسیر، تأویل، مجاز، آیات متشابهابن :واژگانکلید
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 مقدمه  

مقدمه تفسیرشان اشاراتی به مباحث علوم قرآنی و از جمله  بیشتر مفسرین در

ها دارد و اختالف  اختالف روش زیرا اختالف تفسیري ریشه در. کنند روش تفسیر می

ها بر  وط به اتخاذ مبانی است که این روشعدم توفیق آنها نیز من ها و توفیق و روش

هر چیز در مبانی مورد قبول  اند، لذا نزاع مفسران را باید بیشتر از پایه آنها بنا نهاده شده

 . آنها جستجو کرد
  

   تعریف تفسیر   

عالمه . و رفع ابهام آنیات قرآن  از آمقصود خداتفسیر عبارت است از کشف، 

مضمون  و کشف مقصود همان بیان معانی آیات قرآن و ،تفسیر«: نویسد  میطباطبایی

جهت مطالعه به فراوانی از سوي مفسران ارائه شده تعاریف باره   در این1.»آنهاست

  .بیشتر  به کتب تفسیري مراجعه شود
  

   تفسیرهاي روش   

تفسیر  فهم و یا مستنداتی است که مفسران در مستند و ، مقصود از روش تفسیري

 2.نیز تعبیر کردتوان به منهج تفسیري  ن میآ  ازجویند، و میآنها بهره  ازآیات قرآن 

هاي  روش ایجادباعث  هستند که ...عقل و یا ،روایات یا ،قرآن خود این مستندات یا

  .دنشو  میتفسیري متفاوتی

شود؛ مانند روش تفسیر قرآن به  کار گرفته می هاي مختلفی در تفسیر قرآن به روش

 ... .قرآن به سنت؛ تفسیر قرآن به عقل؛ تفسیرعلمی و قرآن؛ تفسیر 

 3.» بعضه بعضاً إّن القرآن يفّرس  «:بهترین شیوه تفسیر، روش قرآن به قرآن است

نیاز از مراجعه به سنت صحیحِ مأثور از معصوم  البته شایان ذکر است که این روش بی

 . نیست

                                                
 .٤ص، ١ ج،امليزان .١ 

 .١٦٥ ص ،های تفسريقرآنروش . ٢

  .٢١٨ص، ٥٤ج، و ٣٥٢ص، ٢٩ ج،نواربحاراأل. ٣
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هاي تفسیر  ، به بیان روشفسريصول التأُ   يفةمقدمنام اي به رساله تیمیه در ابن 

  چون؛ تفسیر قرآن به قرآن است،ترین روش تفسیر که صحیحگوید  پردازد و می می

  شده است و و تبیینقرآن تفسیر از  درجایی دیگر،مطلبی که در یک جا مجمل آمده

اگر این .  شده استبه طور مبسوط توضیح دادهجایی دیگر   در، مختصر آمدهآنچه

 دهنده   شارح و توضیح،تسنّهمانا  شود که ت مراجعه می، به سنّروش ممکن نشد

به من ) تیعنی سنّ(قرآن و مثل آن «:  فرموده استاکرم لذا پیامبر1.قرآن است

   2.»داده شده است

شده  ت وحی بر پیامبر نازل میت نیز همانند قرآن به صورسنّتیمیه، به نظر ابن

 4 استن، از قرآدهد میاهللا می که رسولهر حککند که   میاز شافعی نقل و 3است

   5.کند  بر ادعایش ذکر می شاهدهم راآیاتی  و

. ، آراي مختلفی ارائه شده است چه مقدار از قرآن را تفسیر کردهاینکه پیامبر

 گوید که پیامبر تمام قرآن را تفسیر کرده است و به آیاتی از قرآن از جمله تیمیه میابن

کند   میلتدالاس        نحل سوره 44 آیه

   :نویسد  میو

 یعنی او براي ؛معانی و الفاظ قرآن را بیان فرموده است پیامبر

 الزم ،نبی و رسول به انجام برساند اینکه رسالتش را همچون یک

از هیچ  سازد و بول قرآن را روشنبود تمام معانی واقعی و قابل ق

  6.نکند خودداري  نوع اطالع رسانی

                                                
 .٩٣، ص مقدمة يف اصول التفسري.١

 .مهان. ٢

 .مهان.٣

 .مهان. ٤

 .١٠٥ء، آيهنسا سوره ؛٦٤و٤٤، آيه نحلسوره .  ٥

 .٥ ص ،٥ ج،) الكربیة احلمويةالعقيد(اویجمموع الفت؛  ٣٥ ص، اصول التفسري يفةمقدم. ٦
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عدادى از تنها تاو گویند  اي می در مقابل او، دو دیدگاه دیگر هم وجود دارد که عده

 معتقدند که پیامبر بیشتر قرآن را تفسیر 2و گروهی دیگر 1آیات را تفسیر کرده است

  3.نموده است
  

  اولین مفسر  

  : نویسد  میاتب تفسیريمکصاحب کتاب 

برترین مفسر قرآن کریم در عصر رسالت، تمام رسول خدا

قرآن را تفسیر و همه معانی و معارف تنزیل و تأویل آن را بیان کرد 

 نیز آنچه را که رسول خدا بیان کرده بود، بدون و حضرت علی

   4.کم و کاست دریافت و ضبط کرد، ولی همه آن به دست ما نرسید

دلیل پایین بودن سطح فکري مردم آن زمان و با توجه به ظرفیت آنها،  هالبته ب

صورت عمومی به مردم بیان کند، بلکه به وصی خود که به  نتوانست همه راپیامبر

منصوب از جانب خداست، تعلیم فرمود و ایشان هم به اوصیاي بعد از خود رساند تا 

حدیث متواتر . رآن حضور داشته باشندعنوان مفسران واقعی قها به آنها در همه زمان

تیمیه خودشان را از این منابع کند، ولی امثال ابن ثقلین نیز این مطلب را اثبات می

  .اند مستحکم محروم کرده
  

 هاي متضاد برخی از دیدگاه  

 که  به اقوال صحابه،ت نتوانستیم تفسیرکنیمسنّ قرآن و اگر با: گوید تیمیه میابن  

 صحابه ويبه نظر  .کنیم  میمراجعهاست،  تفهم قرآن بعد از قرآن و سنّیکی از منابع 

از فهم تام و علم  و ترند ، و به آن آگاه زیرا شاهد نزول قرآن بودند؛به تفسیر داناترند

                                                
 .١٧٤، ص٢، جتقانإلا .١

 .٥٤-٥٣ص، ١ ج،التفسري واملفرسون .٢

 .١٧٧-١٥٩ص، ٩ ج،نآ علوم القرالتمهيد يف: ک.ر برای مطالعه بيشرت .٣

 .٤٨ -٤٧ ص ،١ ج ،مكاتب تفسريی .٤
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شان نظیر خلفاي چهارگانه و افرادي نظیر ویژه عالمان و بزرگانهبصحیح برخوردارند، 

هه يف  فقّ همّ اللّ « :براي او چنین دعا فرموداهللارسول که  سعبا و ابن مسعود ابن

   1.»مه التأويلعلّ  الدين و

اي بوده که تحت   از صحابهحضرت علی    در خور توجه است که با اینکه 

 هر آنچه در تفسیر عباسو به گفته ابن اند بزرگ و تربیت شدهپیامبر نظر مستقیم

 هبی درباره امام امیرالمؤمنین ذ و همچنین. است ، از علی آموخته فرا گرفته

  و قد روی عن ابن ، التأويل بمواقع التنزيل و معرفةةفكان اعلم الصحاب«: نویسد می

نیز عطیه  ابن2.» طالبن فعن عيل بن أيبما اخذت من التفسري القرآ: ه قالنّ أعباس 

 با این 3،عباس است و سپس ابن سرآمد مفسران از صحابه حضرت علی گفته که

در تفسیر، از خلفاي راشدین یاد تیمیه در بیان مصادیق علما و بزرگان صحابه  ابن همه

که از سه خلیفه نخست، چندان آثاري که بر دانش تفسیري آنان  کرده است؛ در حالی

 به میان  وي به طور خاص نامی از امام علی.داللت کند، در دست نیست

  !برد  میعباس ناممسعود و ابنآورد، بلکه از ابن نمی

کند که غالب اختالف آراي تفسیري صحابه از نوع اختالف تنوع  تیمیه ادعا میابن 

ولی این گفته او صحیح  ،)یعنی اختالف آنها قابل جمع است (4است، نه اختالف تضاد

اصالً  هاي فراوانی از اختالف تضاد بین آنها در تفسیر وجود دارد که نمونه نیست؛ چون

 سرانجام اینکه اگر صحابی راوي تفسیر آیات باشد، در صورت قابل جمع نیستند و

اي  شود، واال نه، ولی اگر با اجتهاد خود، نکته صحت سند و داللت، سخنش قبول می

تفسیري بیان کند در صورت وجود قرائن و شواهد در مورد شأن نزول آیات و نیز 

 از قول صحابه هم گرا: گوید ي در ادامه میو .معناي لغوي آیات، سخنش معتبر است

                                                
 .٩٦-٩٣ ص،صول التفسريأُ   يفةمقدم. ١

 .٩٤ص ، ١ ج ،التفسري واملفرسون .٢

 .٤١، ص١  ج،املحرر الوجيز .٣

 .٣٨ ص،صول التفسري أُ  يفةمقدم .٤
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 حرام معرفی تفسیر به رأي راي و. شود  میل تابعین مراجعهاقوا به تفسیر ممکن نشد،

   1.کند می

 مبانی اوچون که شود،  معلوم میتیمیه جاي مانده از ابناز بررسی آثار تفسیري به

 و  استفاده کند این شیوه به درستینتوانسته است از است، داراي اشکال غلط و

که اشاره خواهد شد، درتفسیر آیات معموالً از آیات دیگر قرآن غافل شده و به  انچن

خطا رفته است، مخصوصاً در آیات صفات خبري خداوند، تفسیرهایی ارائه داده که 

  . الزمه آنها تجسیم و تشبیه خداست

همچنین وي در مواردي روایات صحیحی را که مخالف نظر او هستند، رد کرده؛ 

باشند، و گاهی به روایات ضعیف استناد جسته، حتی  ه متواتر و اجماعی هر چند ک

نقل : گوید که او می گاهی براي تأیید عقاید خود به اسرائیلیات چنگ زده است؛ چنان

و لكن هذه األحاديث « : اعتقادعنوانعنوان استشهاد است، نه بهروایات اسرائیلی به

   2.»قادعتستشهاد ال لإل تذكر لإلةاإلرسائيليّ 

از اقوال صحابه، وي به مواردي که مطابق رأي خویش است، استناد و اقوال 

کند؛ اگر چه این اقوال را کسانی نقل کرده باشند که مورد  مخالف نظر خود را رد می

توان به  عنوان نمونه میبه.  ...تیمیه قرار گرفته باشند؛ مثل طبري و تأیید و تمجید ابن

بعضی از دروغ پردازان : نویسد  ایشان درباره آیه والیت می.د اشاره کر3آیه والیت

اند این آیه هنگامی نازل شد که علی در حال نماز،  اند و گفته حدیثی دروغین ساخته

بعد . این خبر به اتفاق و اجماع علماي حدیث، دروغ است. انگشترش را به فقیر بخشید

فاق نظر دارند که این آیه در شأن تمام دانشمندان درایت و حدیث شناس، ات: گوید می

 این در 4.علی نازل نشده و علی هیچ گاه انگشترش را در حال نماز به فقیر نداده است

                                                
 .١٠٥ ـ١٠٢ ، صمهان.١

 .١٠٥، ص مهان.٢

 .٥٥ ، آيهمائدهسوره  .٣

  .٢٢٣ص، ١ جة،منهاج السنّ  :ک.ر. ٤
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 2مثل طبري،ت سنّ و مفسران پر آوازه اهل1عده زیادي از محدثانکه  حالی است

 حضرت اند که آیه والیت بعد از آنکه نقل کرده 5 و غیر اینها4کثیر ابن3حاتم، ابی ابن

  . در حال رکوع انگشترش را انفاق کرد، نازل شدعلی

در میان اهل علم هیچ اختالفی نیست که : نویسد  می6همچنین درباره آیه تبلیغ

 است، 7این آیه قبل از غدیر است، و آخرین آیه قرآن کریم در سوره مائده آیه اکمال

  . که در عرفه نازل شده است

رکس بگوید چیزي از سوره مائده بعد از غدیر خم کند که ه وي در ادامه بیان می

 این در حالی است 8!گو و افترا زننده است نازل شده است، بنابر اتفاق اهل علم او دروغ

عساکر، ثعلبی، فخر رازي، سیوطی حاتم، ابنابی عده زیادي از مفسران از جمله ابنکه 

 حتی به نقل 9اند،  نقل کردهاي از صحابه ، نزول این آیه در روز غدیر را از عده...و

                                                
  ؛١٠٢، ص علـوم احلـديثةمعرفـ ؛١٦٥ص، ١٣ ج،كنـز العـامل ؛٣٥٧ص، ٤ ج،معجـم االوسـط :ک.برای نمونـه ر. ١

 ....و ،١١٤ ص ،اسباب النزول ؛٢٤٩ ص ،٧ ج ،جامع االصول ؛٣٥٧ص، ٤٢ ج،دمشقتاريخ مدينه 

 .١٨٦، ص ٦، ج يف تفسري القرآنجامع البيان: ک.ر. ٢

 .١١٦٢، ص ٤، ج تفسري القرآن العظيم: ک. ر.٣

 .٢٠٩، ص ٣، ج مهان: ک. ر.٤

 ، شـواهد التنزيـل ؛٦٤٩: ، ص١ ، ج الكـشاف ؛٨٠ص ،٤،ج الكشف والبيـان؛ ٢٠٨، ص ٢ ، جالوجيز: ک. ر.٥

ــري ؛٢٠٩: ، ص١ ج ــسري الكب ــاين ؛٢٦، ص ١٢ ، جالتف ــور؛ ٣٣٤ ، ص٣ ، ج روح املع ــدر املنث  ؛٢٩٣، ص ٢ ، ج ال

 .زياد ديگر  وتفاسري؛١٣٢، ص ٢ ، ج أنوار التنزيل ؛١١١، ص ٣ ، جاجلامع ألحكام القرآن

٦ .                             

       ٦٧، آيه مائدهسوره. 

٧ .                        

      ...  ٣، آيه مائدهسوره. 

 .١٣٤ ص، ٤، جةمنهاج السنّ . ٨

الكـشف ؛ ٢٩٨ص، ٢ج، الدر املنثور؛ ٤٩ص، ١٢ ج،التفسري الكبري ؛١١٧٣ص  ،٤ ج،تفسري القران العظيم  .٩

 .٢٠٦ ص،١٨ ج، القاريةعمد ؛١١٥ ص،اسباب النزول؛ ٩٢ص، ٤ ج،والبيان
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ت، نزول خود آیه اکمال هم در روز غدیرخم بعد از اعالم سنّ اي از علماي اهل عده

    1.والیت آن حضرت بوده است

کند که هرگز وجود خارجی    وي گاهی براي تأیید نظر خود اجماعاتی ادعا می

  : نویسد  در تفسیر سوره نور میندارند؛ مثالً

ترین تردیدى ندارند که همه  و تابعان کمهیچ یک از صحابه

من . شوند اند، تأویل نمى آیات صفات الهى که در قرآن کریم آمده

اند، مطالعه  ه نقل کردههایى را که صحاب همه تفسیرها و همه روایت

ام که آیات   یک از صحابه و تابعان نشنیدهچتاکنون از هی و ام کرده

ز اند، به غیر ا ت الهى وارد شدههایى را که در صفا صفات و یا حدیث

  2.مقتضاى ظاهرى آنها تأویل کنند

این درصورتی است که درکتب تفسیري تاویالت صحابه نقل شده است؛ مثالً 

    :  شریفهآیهذیل طبري در 
از تعدادي از  3

 : او درتفسیر آیه شریفه4.»الی ثواب رّهب إيعنی « :گویند  میکند که آنها  میصحابه نقل

   
  6.»یعنی علمه هکرسی «:کند عباس نقل می از ابن5

  

                                                
روز عمر كرد  ٨١نويسد كه پيامرب بعد از نزول اين آيه  یم فخررازي دراينجا .١٣٩ص ، ١١ج، التفسري الكبري .١

درست نزول اين آيه  با اين حساب ؛ربيع االول آمده١٢وز پيامرب در رت وفاتسنّ  با توجه به اينكه درمنابع اهل و

 .٥٨، ص ١، ج تقاناإل ؛٢٠١، ص ١ ، ج شواهد التنزيل؛ ٢٨٤ ص،٨ ج، تاريخ بغداد .شود یروز غدير مدر 

 . الصفات واملجاز يفة احلقيق يفة املدنّي ةالرسال؛ ١٩٦ص، ٦جزء، ٣  ج ،جمموع الفتاوی . ٢

  .٢٢سوره قيامت، آيه . ٣

 .١٢٠، ص٢٩ ، جع البيانجام .٤

  .٢٥٥سوره بقره، آيه . ٥

 .٧، ص٣ ، ججامع البيان .٦
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 تیمیه ظاهرگرایی ابن  

بدون توجه به  تیمیه، تمسک به ظواهر آیات و روایات، ابن1از استراتژي تفسیري

گرایی را در سراسر لف با آن ظواهر است و این ظاهر عقلی و نقلی مخاقرائن

 نفی نظیري عقاید ،تیمیهابن ظاهرگرایانه تفکر. توان مشاهده کرد هایش می نوشته

 تبرك و شفاعت  برخی از انواعنفی آن، مرتکب کفر حکم به و توسلبرخی از جوانب 

 را ي آیات قرآن و رد تأویل، تفاسیراو با فهم سطحی از. وجود آوردرا به ... و جستن

وي با انکار وجود . ارائه کرد که حکم به کفر او دادند و او را چند بار به زندان انداختند

مجاز در قرآن و رد تأویل آیات صفات خبري خداوند و نفی متشابه بودن آیات صفات 

ي نادرستی کند و از این رهگذر به نظرها خبري خدا، آنها را به ظاهرشان حمل می

  .شود ملتزم می
  

 بندي به مبانی خودش  عدم پاي  

.  از قرآن ارائه دهدمناسبی را تفسیر ،طبق مبناي خودحتی  است   نتوانستهاو

ر نیست و همه آیات قرآن را تفسیدرستی ، تفسیر ترتیبی برجاي مانده از او يتفسیرها

سیر همه آیات قرآن مشاهده  به مبناي خود را در تفبندي کامل او نکرده تا بتوان پاي

؛ چون آیاتی درقرآن وجود دارد که هیچ عقل سلیمی اخذ به ظاهر آنها را کرد

     پذیرد؛ مثل آیه شریفه  نمی
   و 2

   
 جمهور علماي ،در مقابل .آیاتی از این قبیل و 3

متعددي مناسب اند، تفسیرهاي   حقیقت و مجاز قائل از مذاهب گوناگون که بهاسالمی

  .اند تبیین کرده خود  همه قرآن را طبق مبناياند و نوشته

                                                
كـه در فراينـد تفـسري آنـان ايفـای م مفرسان مبانی تفسري عبارت است از باورها و اصول پذيرفته شده و مسلّ   «.١

 .»هـستندپـشت صـحنه تفـسري مطـرح  ها ومطالب پذيرفتـه شـده و فرض عنوان پيش همبانی تفسري ب. كند  میقشن

 .٢٨ ص،مبانی تفسري قرآن

 . ١٠٣سوره آل عمران، آيه  .٢

 .٨٨، آيه حجرسوره  .٣
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تفسیر آیات براي او . تیمیه به تفاسیر متعارف چندان شباهتی ندارد تفسیر ابن

وي در . مناسبت، آرا و عقاید خود را تبیین کند یا بیمناسبت ي است که به ا بهانه

 آیاتی که آنها را در رد. 2 ؛آیات صفات. 1: پردازد  به دو موضوع میتفسیر عمدتاً

مهارت خاصی در وي . گیرد کار می به.... مثل صوفیه وو عقایدشان مخالفین خود 

؛ مثالً در ذیل سوره کوثر  داردهاي خود به سوي این دو موضوع  بحثپیچاندن

وي بعد از . »خداوند دشمن و مخالف رسولش را ابتر معرفی کرده است«: نویسد می

  : نویسد ذکر معانی ومصادیق ابتر بودن، در ادامه می

این جزاي هر کسی است که دشمنی و مخالفت کند با بعضی از 

آورده است؛ مثل کسی که که پیامبر) عقایدي(چیزهایی 

لفت کند با آیات صفات، و احادیث صفات و آنها را بر غیر مراد مخا

  1 .خدا تأویل کند
  

  مجاز در قرآنانکار   

 اگر لفظی در غیر از معنایی که در عرف محاوره براي آن وضع شده استعمال شود، 

جهت مناسبتی است که میان معناي حقیقی و مجازي  مجاز است، و این استعمال به

اي است که مانع از اراده معنی حقیقی  تعمال مجازي همراه با قرینهوجود دارد و اس

   2.باشد می

قول به حقیقت و مجاز قول مشهور میان علماي ادب و بالغت و اصول است و 

از حقیقت و مجاز هر چه  تعریفاند که  ها تالش کرده این دانشمندان در طول قرن

 و  بلیغ برشمردهو محاسن کالم فصیح و مزایا از گفتن را    سخن مجازيباشد و تر  دقیق

مجاز را ابلغ از تصریح و  م از زیبایی، ومجاز در کالم را مساوي خالی بودن کالنبود 

 عمده .اند  کردهعنوان شبهه رد یل منکران را بهدال همچنین آنان 3.اند حقیقت دانسته

                                                
 .تفسري سوره كوثر، ذيل ١٦، ج جمموع الفتاوی .١

 .ده استن نيز بحث شآاين بحث از مزيت وفوايد جماز وانواع   در.٢٩٠ ص ،ةجواهر البالغ .٢

 االسـتعارة  وأنّ ، املجاز أبلـغ مـن احلقيقـة مطبقون عىل أنّ  أرباب البالغة وأصحاب الصياغة للمعايناعلم أنّ « .٣

 ولوسقط املجاز« .١٨٠ ص ،مفتاح العلوم. » الكناية أوقع من اإلفصاح بالذكر وأنّ ،أقوى من الترصيح بالتشبيه
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 ازو مجحقیقت  وجود که دالیل و وجوهی را در نقضاست  این بوده منکرانهمت 

تر از آن  تر و قوي  روشن،تر  منسجم،تر  دقیق جایگزینیارائه کنند، بدون آنکه بتوانند

 مورد اقبال قرار نگرفته و به سیره غالب و رایج در نظریه اینان عمالً. ارائه دهند

  . تدریس و تعلیم ادب عربی تبدیل نشده است

 تیمیه که از پیرويابن از جمله گروهی اندك در میان جامعه وسیع اسالمیتنها 

د، آن را شعار خود ساخته و آیاتی از قرآن را که بیشتر مربوط به صفات زن  دم میسلف

  . اند ق آن معنا کردهخداوند است، طب

همه الفاظ معناي که  گفته است و انکار کرده قرآن را مجاز دروجود تیمیه  ابن

همگی  ندارد و  وجودهاآن درمجازي  است و آشکار  روشن و،رسول خدا الفاظ قرآن و

   . هستندحقیقت

. آمیز است حقیقت و مجاز، مسئله حادث و بدعتاو معتقد است که تقسیم لغت به 

اند و به این مسئله  مجاز تقسیم نکرده حقیقت و بر سلف کالم رااهل لغت و علماي 

   .ود ندارداگر به مجاز در لغت نیز قائل شویم، در قرآن مجازي وج  و1اند، معتقد نبوده

شود، از سه حالت بیرون  تیمیه لفظی که در دو معنا یا بیشتر استعمال می به نظر ابن

یا در یکی حقیقت و در بقیه مجاز است، یا حقیقت در همه آنهاست به نحو : نیست

اشتراك لفظی، و یا حقیقت است در قدر مشترك میان آنها که در این صورت از 

از آنجا که مجاز و اشتراك لفظی خالف .  است)مشترك معنوي( متواطی ياسما

، همه اسماي شوند اند، پس الفاظی که در بیش از یک معنا استعمال می اصل

مواردي از آیات قرآن را که تیمیه ابن 2.اند  از این قبیل عام اسماياند و همه متواطی

او مجاز . کند ادعاي مجاز در آنها شده، با این بیان و از باب اشتراك معنوي تفسیر می

                                                                                                          
 ّالقرآن مـن املجاز أبلـغ مـن احلقيقـة ولووجـب خلـوّ فق البلغاء عىل أنّ من القرآن سقط منه شطر احلسن، فقد ات 

اين   مهچنني سيوطی در.٩٠ ص،٢ ج،تقاناإل  .»ه من احلذف والتوكيد وتثنيه القصص وغريهااملجاز وجب خلوّ 

 . است مربوط به هر كدام را بيان كردهمهه انواع جماز را ذكر وآيات ٩٦ تا ٩٠صفحه  كتاب از

 .١٠٢،١٠٣، و ص٨٨ ص ،٧ ج،) كتاب االيامن الكبري (جمموع الفتاوی. ١

 . ٩٨-٩٧، صمهان .٢
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  ،1هایی از قبیل  پذیرد و بر آن است که در مثال در حذف را نیز نمی

شود و نیازي نیست که کلمه   هم شامل آبادي و هم شامل ساکنان آن می،»قریه«

واقع  در 2.ز مشهور شده استکه نزد قائالن به مجا  چنان؛در تقدیر گرفته شود» اهل«

این کالم، عدم تأویل آیات  خواهد با یده او ناشی از ظاهرگرایی او است و میاین عق

     :گونه پاسخ داد توان این کالم او را بدین صفات خدا را توجیه کند و می

معانی اولیه همان حقایق . اي هست و ثانویه معانی اولیه ،براي کالم عربی اوالً،

اي  معانیمعانی ثانویه لی و ،داشته باشندینکه زائد بر آن چیزي بدون امجرّد هستند، 

ره، کنایه، تشبیه، تأکید، فصل و وصل استعا مجاز،باشند؛ مثل   میآن حقایق عالوه بر

در این معانی ثانویه نقش مهمی .  استبیان این معانی دار ، و علم بالغت عهده...و

 نیزها  عرب وهاست  ترین زبان زبان عربی دارند و از این روست که زبان عربی فصیح

هم  احادیث رسول خدا قرآن و برند و  میکار ههایشان ب  خطابهو اشعار در این معانی را

...  بدیعف مجازات و آنها لطایپس در.  است اسلوب زبان عربی نازل شده سبک و بر

        : وجود دارد
توان  نمی پس 3

اش و به نحو اتساع در سخن  له منکر شد که استعمال لفظی در غیر معناي موضوع

سپس دانشمندان ادب . گفتن نزد سلف نیز وجود داشته و در قرآن نیز رخ داده است

. براي این نوع استعمال شرایطی ذکر و اصطالحی وضع کردند و آن را مجاز نامیدند

ت ادبی و علمی نیز به ترخیص و اجازه شارع نیاز دارد و باید سلف آن را آیا اصطالحا

تردید چنین نیست و چنین ادعایی پذیرفته نیست و خود   بی4به کار برده باشند؟

 ، الفاظ را به فاعل، علماي ادب مثالً؛تواند چنین ادعایی داشته باشد تیمیه نیز نمی ابن

ها از اصطالحات حادثی است  اند و این نام م کرده مبنی و غیر اینها تقسی، معرب،مفعول

                                                
 . ٨٢سوره يوسف، آيه . ١

 . ١٠٣-١٠٢ ، ص٧ ج، )يامن الكبريكتاب اإل ( جمموع الفتاوی .٢

بـراى آهنـا آشـكار ) حقـايق را(ما هيچ پيامربى را نفرسـتاديم مگـر بـه زبـان قـومش تـا «: ٤، آيه ابراهيمسوره . ٣

 .»سازد

 . ١٤٨، ص خمتلف املذاهب و اآلراءالتأويل يف .٤
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ربرد این اصطالحات را نیز ند کاتوا تیمیه می آیا ابن. د نداشته استکه پیش از آن وجو

د؟ اگر قرار بر مناقشه در اصطالح بر منع کند؟ آیا خود او این اصطالحات را به کار نمی

نیز نزد سلف شناخته » ي متواطیاسما«تیمیه بگوییم که   جواب ابنتوانیم در باشد، می

  .اند و سلف چنین اصطالحاتی به کار نبردهاست نبوده 

اینکه مجاز و اشتراك لفظی خالف اصل هستند، مطلب درستی است، ولی 

الفاظی که در بیش از یک معنا  گوید گیرد ـ و می تیمیه از آن میاي که ابن نتیجه

لط است؛ چون که سیره عقال و عرف از ـ غاند   متواطیهمه اسماياند،  استعمال شده

 قوي در بین باشد و این خالف اصل  طور بوده که در جایی که قرینه صارفه اول این

اوقع فی النفوس باشد و مزیتی داشته باشد و دلیلی هم آن را تأیید کند، در این صورت 

ین شیوه شود و مردم نیز در همه جاي دنیا در محاوراتشان به ا خالف اصل، مقدم می

دانند و این نوع گویش را یک نوع هنر  تر می تر و فصیح کنند و حتی آن را بلیغ عمل می

   .دانند و امتیاز می

   معیت را در آیه حنبل   احمد بن   ثانیاً،
   و1

 
شافعی هم  وکند   به مجاز می و تصریح3داند  مجاز لغوي می2

 بیان کرده عبارت دیگري   ولی با شده است،قائل به وجود مجاز الرسالة درکتاب

  4.است

 هایی از موارد نقض در مجازگویی نمونه  

یابیم که چند نمونه  تیمیه به مواردي از نقض کالمش دست می در بررسی آثار ابن

  :کنیم را از باب مثال ذکر می

 : نویسد  میيامن الكبريإلادر کتاب . 1

                                                
 . ٤٦سوره طه، آيه . ١

 . ١٥سوره شعراء، آيه . ٢

 .١٨ صة، واجلهمّي ةالرد علی الزنادق .٣

 .٦٧ ص ،ة الرسال:ک.  ر.٤
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      :یوكذلک قوله تعال

.1 القرآن، و قيل: حبل اهللا هو دين االسالم، و قيل:قيل : 

 .  حّق ك ذل املسلمني و كّل  مجاعة:مره، و قيلأ طاعته و :عهده، و قيل

 2.»بل اهللا هو كتابهبح«: گوید و درجایی هم می

 : کند حنبل  نقل می در بیان معانی معیت از احمد بن. 2

    الدفع عنايعنی يف 3؛ .    

4. النرصة هلم علی عدوهم، يعنی يف 

 : نویسد  میالعقيدة احلموية الكربیدر . 3

     الغار لصاحبه يفّي لنبا قال او ملّ 
5

 كان 

ة هنا  حكم هذه املعيّ نّ أت احلال علی ًا علی ظاهره و دلّ هذا أيضًا حقّ 

 6.الع و النرص و التأييدطّ ة اإليّ مع

توان خالف ظاهر عمل کرد، ولی  حال سؤال این است که چطور در این موارد می

 !توان؟ند نمیدر صفات خبري خداو

  . بندي او به مبنایش است هایی از تعارضات و عدم پاي اینها نمونه

اگر گفته شود که مجاز همان کذب است و با این توجیه وجود مجاز در قرآن را 

را هم باید انکار ... انکار کنند، حرف باطلی است و در این صورت استعاره و کنایه و

هاي ما  در این صورت اکثر گفته: گوید تیمیه می  ابنيقتیبه در جواب ادعاابن. کرد

                                                
 .١٠٣سوره آل عمران، آيه . ١

 .٤٠ص ،٧ج ،)كتاب ايامن الكبري(،جمموع الفتاوی .٢

  .٤٠سوره توبه، آيه . ٣

 .٥٣٣ ص،٢ ج،ة بيان تلبيس اجلهميّ .٤

 .٤٠سوره توبه، آيه . ٥

 .١٠٤ص، ٥ج ، ) الكربیةالفتوی احلمويّ (،ویجمموع الفتا. ٦
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مثل رخص السعر و دهیم؛  دروغ خواهد بود؛ چون افعالی را به غیر حیوان نسبت می

   ؛ مثالً در آیه شریفه ... نبت البقل و
 چگونه اراده، به دیوار 1

   2.نیستکه دیوار داراي اراده حالینسبت داده شده؛ در
  

 تیمیه در نزد ابن3تأویل  

،  باشد معنادومیان مردد   محتمل باشد و معناآنها دو در که  آیاتی راتیمیه ابن

 ي محکم درامعن نها به آکند که یکی از  می بیان براي محکم سه معناو داند  میمتشابه

 براي تمییزو ) یعنی معناي آنها روشن است و نیاز به تأویل ندارند( معناست تأویل و

 مقابل متشابه در محکم، این قسم از است و مقصود غیر حقیقت مقصود از ومعنا دادن 

   4.است

  : اند ازکه عبارتکند   می ذکر هم سه معنابراي تأویلاو 

برگرداندن لفظ از معناي راجح به معناي تأویل،  :خرینأویل در عرف متأت. 1

  . آن استاي که همراه  مرجوح به خاطر دلیل و قرینه

معناي تفسیر کالم و بیان معناي آن است، خواه این  به: سلف در عرف تأویل. 2

بنابراین تأویل و تفسیر در این . تفسیر موافق ظاهر کالم باشد و خواه مخالف ظاهر آن

  .اند کاربرد نزدیک و مترادف

  : درباره این معنا گفته است: معناي دوم  تأویل در عرف سلف .3

 كان تأويله نفس ن كان طلباً إ الكالم نّ إ ف.بالكالمنفس املراد 

  .ء املخرب به كان تأويله نفس اليشن كان خرباً  إالفعل املطلوب و
                                                

 . ٧٧، آيه كهفسوره  .١

 .١٣٣ -١٣٢ ،صتأويل مشكل القرآن .٢

 يعنی بر گرداندن آن ء بنابراين تأويل يک شی.گشت به اصل گرفته شده استمعنای باز ل بهوْ آتأويل از ريشه « .٣

معنـای واقعـی واصـيل   كه به به طوری،آن يعنی توجيه ظاهر ، تأويل لفظ متشابه.اصلی خودش به مكان ومصدر

 .٢٢ ص،٩ ج ،التمهيد .گرددخود بر

 .١٢٥ -١٢٢ص ، ١٣ج ، ) متشابه التأويلكتاب االكليل يف(،جمموع الفتاوی . ٤
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، که اگر کالم نفس مراد از کالم : که عبارت استکند  میقبول  رااو معناي سوم

ویلش خود عمل مطلوب است و اگر جمله خبریه باشد، أباشد، ت ىیاى انشا جمله

  .وجود خارجى مخبر به ش عبارت است از نفسویلأت

 آشکارى دیده  تفاوتدیگریل با دو معناى أو این معناى تمیان: افزایدی وى م

 مانند تفسیر  وکالم است  از مقوله لفظ و از قبیل علم و،شود؛ چون دو معناى اول مى

فظى و است که وجود ذهنى و ل  بلکه عملى قلبى،، وجود خارجى نداردو شرح و توضیح

 اعم از اینکه در ،نفس وجود خارجى اشیاء است، مختارمعناي   بهویلأکتبى دارد، اما ت

. حقق یابد یا در آینده بخواهد ت،خارجى یافته باشد گذشته اتفاق افتاده و تحقق

طلوع خورشید  ، خودویل این جملهأ ت»خورشید طلوع کرد«: دبنابراین وقتى گفته شو

از این کالم  1.معناست این  به،یل در عرف و زبان قرآنأوتگوید که   میعدب. تاس

   .داند  میاو تأویل را مصداق خارجی کالم شود که تیمیه برداشت می ابن

   :اند تیمیه فرمودهعالمه طباطبایی در نقد این نظریه ابن
ى را مرتبط به مضمون که امر خارج اشکال این نظریه این است

تک اخبارى را که از حوادث  ، حتى مصادیق و تککالم دانسته

 و نیز خطا رفته شمردهتأویل  مصداق ،دهد گذشته و آینده خبر مى

 ، و درر آیات مربوط به صفات خداى تعالىکه متشابه را منحصر د

  . آیات مربوط به قیامت دانسته است

  :هدر جملتأویل  مراد از ،توضیح اینکه بنا به گفته وى

���2  در آن به کتاب بر»ها «قرآن است، و ضمیرتأویل یا  

     ۀگردد، که در این صورت جمل مى
 با 3

ویالت أقرآن از قبیل تهاي  تأویلبسیارى از چون  ؛سازد آن نمى

                                                
 .مهان.  ١

 .٧سوره آل عمران، آيه . ٢

  .مهان. ٣
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که است هایی  تأویلآیات اخالق، تأویل ام و نیز قصص و بلکه احک

، و حتى اى تعالى و هم غیر راسخین در علمممکن است غیر خد

حوادثى که آیات قصص درك  چون ؛از آن آگاه بشوند بیماردالن نیز

 چیزى نیست که مختص به خدا و راسخین در ،دهد خبر مىاز آن 

علم باشد، بلکه همه مردم در درك آن شریک هستند، و همچنین 

و معامالت و به احکام عبادات حقایق خلقى و مصالحى که از عمل 

در آیه تأویل و اگر مراد از  .گرددسایر امور تشریع شده، ناشى مى

 در این صورت حصر مستفاد از خصوص متشابه باشد،تأویل ، شریفه

    : جمله
فهماند  شود، و مى  درست مى1

رسد   کسى را نمى مثالً،سخین در علمو راکه غیر از خداى تعالى 

منجر به فتنه و گمراهى زیرا  بپردازد؛متشابهات قرآن به تأویل که 

، آیات متشابه را شود، ولى منحصر کردن صاحب این قولمردم مى

 چون ؛ به صفات خدا و اوصاف قیامت درست نیستدر آیات مربوط

شود،  ت مىگیرى این آیات منجر به فتنه و ضالل طور که پى همان

   2.گیرى سایر آیات متشابه نیز چنین است پى

عینی هر امر از حقیقت  تأویل واقعیتی است که حقیقت عینی دارد اما مقصود

 مصادیق باشد که در خارجی مرتبط با مضمون عرفی کالم نیست تا از قبیل مفاهیم و

 عبارات از آن ، بلکه تأویل حقیقتی است که ظواهر الفاظ وتیمیه آمده استکالم ابن

معتقد است  ولی عالمه داند، می عینیت مصداقی را عینیتتیمیه  ابن.نشأت گرفته است

تأویل از امور عینی است که . ستا) تأویل(خارج الذهن بودن آن  از عینیت،که  منظور 

از جهت بلندي مقام، ممکن نیست در چهارچوب الفاظ قرار گیرد و آمدن آنها در قالب 

اي از حقایق  اي و روزنه ن باب است که خواسته است ذهن بشر را به گوشهالفاظ از ای

  .رسد نزدیک سازد، نه از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می

                                                
 .٧سوره آل عمران، آيه . ١

 . ٤٨ص، ٣ ج ،امليزان . ٢
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  : نویسد تیمیه میآیت اهللا معرفت نیز در نقد این نظریه ابن 

تیمیه مسئله تأویل را با مسئله مصداق خلط کرده است؛ زیرا ابن

عین تشخص آنهاست که از آن به مصداق خارجی وجود عینی اشیا 

شود و اطالق تأویل بر وجود عینی و همچنین اطالق  نیز تعبیر می

تأویل بر موجودات عینی که داراي آثار و خواص طبیعی هستند 

    1.مثالً سیب، مرسوم و معهود نیست

   :نویسد  میدر تفسیر سوره اخالص درباره متشابهاتتیمیه  ابن

ترك   عمل به امر و؛ چونروشن باشد معلوم و، امرباید تأویل 

متشابه  قرآن امردر اما ،عنه بدون علم به آن ممکن نیست منهی 

  از پس مراد .وجود ندارد
از  منظور و است خبر 2

 و طال، حریر، آب، عسل، شیراست که درباره خبرهایی  متشابه، خبر

 تشابه ،چه در دنیا هست  آنبین اینها واست و ی دیگر بهشتامور 

 و است هم متفاوت با ولی حقیقت اینها، معنایی وجود دارد لفظی و

 جمله ازهمچنین .  ما معلوم نیستبراي این دنیا در حقیقت آنها

 أشراط، ةوقت الساعداند،  تأویل آن را غیر از خدا نمیکه خبرهایی 

...  وعقاب ، ثواب، حوض، میزان، صراط، کیفیت حساب الساعه،

که خدا از آنها براي ) صفاتی(همچنین کیفیات چیزهایی . است

 را فقط خدا که تأویل آنها است متشابهاتی  ازدهد، خودش خبر می

، بصر، سمع، عرش  مثل استوا بر خود معناي آن صفاتاما، داند می

 نها مجهول، ولی کیفیت آمعلوم استبراي مردم مانند اینها  کالم و

  3.است

                                                
، و در ٩ ج ، ثوبـه القـشيبالتفـسري واملفـرسون يفطـور مفـصل در ه بـ  و،٣٠ ص،٣ ج، علـوم قـرآنالتمهيد يف .١

 .اند  در اين باره بحث كرده٣٤ -٣١ص، التمهيد

 .٧سوره آل عمران، آيه . ٢

 .١٦٤ ص،تفسري سوره اخالص .٣
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که فقط خدا تأویل آن ( متشابهاتی  محدودهدررا صفات خدا  و  اسماقرار گرفتن او

و امثال حنبل   بناحمد( ائمه سلف و هیچ یک ازکند که  ، این چنین رد می)داند  میرا

 این و  نکرده معانی آنها را نفی یدن فهم و نداده متشابهات قرار ینها را داخل در، ا)او

شود، بلکه  اند که معناي آنها فهمیده نمی نداده مثل کالم نامفهوم قرار صفات را  واسما

را  تأویل آنها و  تأویل آنها نهی کرده از براي آنها معانی صحیحی است و که اند گفته

  1.اند  شمردهتحریف

ت، معتقد است براي اینکه بتوان خدا را طوري سنّفخر رازي، از علماي بنام اهل

کارگیري کالم متشابه و اي جز به  بتوانند درك کنند، چارهمعرفی کرد که همگان

   :نویسد او می. نیست محکم در این باب

دعوت قرآن همگانی است و خواص و عوام، مخاطب قرآن 

هستند و معموالً عوام توان درك تمام حقایق را ندارند؛ زیرا هرگاه 

براي یکی از عوام از موجودي سخن گفته شود که جسم ندارد و 

رو  او اشاره کرد، از اینتوان به  کند و حتی نمی مکان نیز اشغال نمی

بر این . شود کند چنین موجودي وجود ندارد و منکر آن می گمان می

اساس بهتر است با الفاظی مناسب با توان فهم و تخیل وي سخن 

گفته شود که این از باب متشابهات است، و کالمی هم باید بعد از 

یقت را براي آنها کشف کند و این هم از محکمات این باشد، تا حق

 2.است

 افعالی را که براي خدا در قرآن ذکر همه صفات وتیمیه با تکیه بر این مبانی، ابن

 او با استناد به آیاتی نظیر ددان  نمیجایز  راهاتأویل آن  و.داند  میدرست  صحیح و،شده

  ،3    ،4     

                                                
 .٢٤ ص،اإلكليل يف املتشابه والتأويل . ١

 .١٧٢ ص،٧ ج،سري كبريفت .٢

 .٢٢سوره قيامت، آيه . ٣

 . ٥ره طه، آيه سو .٤
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 ،1   ،2
     

 ،3
    

خدا  و آیاتی دیگر از این قبیل، 4

داند و قائل است که خدا بر عرش استیال دارد و داراي مکان، جهت،  را قابل رؤیت می

برحق  گوید همه صفات درست و  میاز تشبیه براي فرار ودست، پا و صورت است 

فراز  خدا بره بنابراین وي معتقد شده است ک.  است مجهولها اما کیفیت آن،است

... صورت و پا و  براي او دست وو  صحیح استبر عرش جلوس او  وستها آسمان

  . کند او براي فرار از اتهام تشبیه و تجسیم، یک قید بالکیف را اضافه می. قائل است
  

 تیمیه با آیات محکمناسازگاري سخن ابن  

 آیات محکم قرآن سازگار نیست؛  با تیمیه که در باال آن را بیان کردیم،ادعاي ابن: اوالً

         :محکماتی مثل
 و 5

             ،6 این 

اند که  کند؛ زیرا ادبا گفته  وسیله انسان را براي همیشه نفی می آیه به صراحت رؤیت خداوند به

   ،7  : فرماید همچنین خداوند می. براي نفی ابد است» لن«

  ،8 �    ،9 چگونه ممکن است که خداوند در 

                                                
 .٢٧، آيه  الرمحنسوره. ١

 . ٣٩سوره طه، آيه  .٢

 .١٠، آيه فاطرسوره  .٣

 .٢٢، آيه فجرسوره  .٤

  .١٠٣سوره انعام، آيه . ٥

  .١٤٣سوره اعراف، آيه . ٦

 . ١١سوره شوری، آيه . ٧

 . ٤سوره توحيد، آيه . ٨

 . ١٢٦، آيه  ه نساءسور. ٩
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به همه هستى و کائنات باشد، احاطه شده در عرش که ) کننده احاطه(» محیط«که عین این

    : اي دیگر فرموده است  خداوند در آیهجزیى از کائنات است باشد؟


این آیات و . کند این آیه کریمه نیز به روشنى استقرار خدا در مکان معین را نفى مى 1

آیات پرشمار دیگرى  .کند العالمین را از تشبیه و تجسیم منزه مى  ها آیات دیگر، ساحت رب ده

  . کند احاطه شدن خداوند و استقرار او در مکان معین را نفى مى

  و    ،  او به آیات محکمی نظیر 

اگر به . کار رفته است  به4و جمع3 تثنیه 2، در قرآن مفرد»ید« . اعتنا نکرده است

 شود دست و چند دست ثابت می دو براي خدا یک دست و گونه آیات تمسک شود، ظاهر این

  . تأویل کنیم نعمت اي نیست جز اینکه ید را به قدرت و پس چاره. ستاین هم درست نی و

ت وجود ندارد و این عبارت را در کتاب و سنّ) الكيف جمهول(بالکیف  توجیه :ثانیاً

تشبیه فرار کنند، و الّا  اند، تا از اتهام تجسیم و صاحبان این قول خودشان اختراع کرده

این سخن  عالوه، به. کنند ن ادعا را مطرح میت ایسنّ براساس کدام قسمت از کتاب و

 حقیقت ید عبارت است از عضوي که داراي یک کیفیتی  متناقض است؛ چون مثالً

 در تفاسیر  عالوه بر این،5.حذف این کیفیت حذف آن حقیقت است و مشخص باشد

عطیه در ذیل آیات صفات خبري، تأویل ابنتیمیه مثل طبري، بغوي و مورد قبول ابن

  6.این آیات نقل گردیده و از قول صحابه نیز تأویل این صفات آورده شده است
  

                                                
 . ١١٥آيه  ه بقره، سور. ١

 .١٠، آيه  فتحوره س: ک.ر. ٢

 .٦٤،  مائدهسوره: ک.ر. ٣

 . ٧١، آيه  يسسوره: ک.ر. ٤

 .٣٢٠ ص،١ج، هلياتاإل .٥

املحـــرر ؛ ٢٥٣، ص ٥  ج؛٥٤٨، ص ٣  ج،معـــامل التنزيـــل؛ ١٢٠، ص ٢٩ ج؛ ٧، ص ٣ ، ججـــامع البيـــان: ك. ر.٦

  .... و٣٠٥ ،٣٧ص، ٤ ج؛٢١٦ص، ٢ ج،الوجيز
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 بندي جمع  

در این مقاله نظر . داند بهترین روش تفسیر میرا تفسیر قرآن به قرآن  تیمیهابن

تیمیه در تفسیر و نیز درباره عدم وجود مجاز در قرآن بررسی شد و در رد او گفتیم ابن

 هاست و ترین زبان از فصیح...  وجود مجاز، استعاره، کنایه وکه زبان عربی به جهت

از این روش بیان، استفاده کرده است و انکار اینها  قرآن نیز به زبان عربی نازل شده و

  . برد فصاحت و بالغت قرآن را از بین می

گفتیم که در قرآن آیات . ت بررسی کردیمادر ادامه، نظر او را درباره تأویل متشابه

اال  ابهی وجود دارند که براي درك آنها باید به آیات محکم قرآن مراجعه کرد، ومتش

تیمیه آیات ابن. تیمیه دچار خطا شده استکه ابن انسان به خطا خواهد رفت، چنان

صفات  داند، ولی خود متشابه را منحصر در آیات صفات قیامت وکیفیات صفات خدا می

آنها را  داند، و تأویل این آیات را جایز نمی اند ودخبري خداوند را جزء متشابهات نمی

او براي دفع این اتهام . تشبیه متهم شده لذا به تجسیم و. کند بر ظاهرشان حمل می

براي خدا ثابت است، ولی ... گوید که کیفیت آنها مجهول است، یعنی دست، وجه و می

از ابداعات  نیست وت سنّ درجواب گفتیم که قید الکیف مجهول در کتاب و. بال کیف

از طرفی در این قید تناقض وجود دارد؛ پس این قید اتهام را از او دفع  آنان است و

  .نکرد

مصداق خارجی  بین تأویل و او. داند تیمیه تأویل را مصداق خارجی کالم میابن

 حتى مصادیق و  است،هر امر خارجى را مرتبط به مضمون کالم دانسته خلط کرده و

 ویل شمردهأ مصداق ت،دهد و آینده خبر مىى را که از حوادث گذشته تک اخبار تک

  .است

تابعین  نه از هیچ یک از صحابه و ت وسنّ تیمیه مدعی است که نه در کتاب وابن

شود، ولی با مراجعه به اقوال  نقل نشده است که صفات خبري خداوند تأویل می

ه معتبر است، بطالن ادعاي او تیمیصحابه که در تفاسیر حتی  تفاسیري که نزد ابن

  . شود ثابت می
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