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 الرحيم الرمحن اهللا �سم

 صفات خداوند متعال اي در فهم اسما و مقدمه

ای به درازای تفسیر  و صفات خداوند متعال پیشینه ھا نامبحث دربارۀ 
و علمای مذاھب اسالمی ھر کدام شیوه و دیدگاھی در پیش  قرآن کریم دارد

ای آن را تفسیر  و توجیه کرده، گروھی منکرش شدند و  گرفتند؛ عده
این رافضی  یاناما پس از ظھور شیعای نیز محدود و منحصرش کردند.  فرقه

ای هتفسیری محض، که انگیز  ـ  کالمی موضوِع تغییر شکل داد و از یک بحث 
تبدیل به سالحی شد تا آن را علیه عقاید  بر و لذت تفکر نداشت، جز شوق تد

گیری اھل  راستیِن اھل سنت و جماعت به کار گیرند. آنان برداشت و موضع
ت قرار داده و ھمواره اھل تسنت در این باره را دستمایۀ سرکوب و شما

 اندامو  ـ را به تجسیم (قائل شدن ھیکل  به ویژه پیروان عقیدۀ َسَلف  سنت ـ
اند، و از این روست که ھمواره در  انسانی برای خدای سبحان) متھم نموده

را  ـخداوند  ،گردد که اھل سنت ھا و مناظرات این نکته مطرح می بحث
. این در حالی است که بدون ھیچ اغراق و دانند دارای دست و پا و چشم می

ًال مبتنی بر جانبداری مذھبی، شیوۀ برخورد اھل سنت با این موضوع، کام
ما باشد.  می ج ھای اصیل رسول اکرم عقل و منطق سلیم و مطابق با آموزه

اینجا نه در ِپی بحث و مجادله، که در مقام توضیح و روشنگری ھستیم؛ 
عقیدۀ حقیقی فرقۀ ناجیه را بازگو نماییم، تا بدین وسیله ھم که  کوشیم می

م در در برخورد با این گونه خوانندۀ محترم از بنِد تردید و شک بَرَھد، و ھ
 اسماء و صفات، دانش الزم را برای تدبر و تشخیص داشته باشیم.

 ججای تردید و انکار نیست که این کلمات بارھا در قرآن وسنت نبوی 
فراوان، ھیچ روایت صحیحی در دست  تکراراند؛ اما با وجود این  تکرار شده
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پرسیده  یالئوس جدربارۀ آنھا از حضرت رسول  ش نداریم که صحابۀ کرام
باشند و ماھیت و کیفیِت آن را خواستار شده باشند. لذا علمای ارجمند به 

موضوع را بدعت دانسته و مسلمین را از آن  ناجماع و اتفاق، کنکاش در ای
ھا، توضیحاتی  دارند. با وجود این، جھت رفع اتھامات و کژفھمی بر حذر می

 گردد.  ارائه میدر این مورد 
اسماء و صفات، چند رویکرد  در زمینه به تاریخ مجادالت انگاھی گذار با
 بینیم: می اصلی

 تحریف
بر اساس این رویکرد، برای فھم اسماء و صفات الھی باید الفاظی را که 

تواند  در قرآن کریم یا حدیث نبوی آمده است، تغییر داد، که این تغییر می
ھای فراوانی از آن وجود  د. در تغییر ظاھری، که نمونهظاھری یا معنایی باش

را به صورت » ِاستوی«دھند؛  مانند آنکه فعل  دارد خود لفظ را تغییر می
آورند تا معنای چیره شدن و فائق آمدن از آن به دست آید.  درمی» ِاستولی«

عنا به اصطالح ـ تأویِل م  در تغییر معنایی، داللِت معنایی لفظ را تحریف و ـ
(دست) نعمت یا قدرت » َید«کنند منظور از  کنند؛ چنان که ادعا می می

توان تحریف را  تدبیر و حکمت است. بنابراین می» َعرش«است، یا منظور از 
به دو نوع ظاھری و معنایی تقسیم نمود، که تحریف معنایی یا تفسیر به رأی 

ند. این رویکرد کامًال گوی در مورد معنای اسماء و صفات الھی را تأویل نیز می
ھای فردی بوده و ھیچ دلیلی از قرآن و سنت برای تأیید  مبتنی بر برداشت

 آن وجود ندارد؛
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 توقیف
 از نباید تعالی باری نامگذاری برای که بودند اعتقاد این برخی ھم بر

 را این و کرد تجاوز اجماع و سنت کتاب، در منصوص ھای وصف و اسماء
نامیدند؛ البته برخی متکلمان شیعه صرفًا  می الھی اسمای توقیفی بودن

 بصره، معتزلۀ مقابل در دانستند. احادیث دوازده امامشان را منبع موثق می
 اٰلھی اسمای توقیف به قائل امامیه متکلمان از گروھی و باقالنی ابوبکر
 بلکه نیست، مطرح» الله« مانند عَلم، اسماء دربارۀ اسماء توقیف. نبودند

 خداوند افعال و صفات از که است ھایی اسم به تعالی باری تسمیۀ نزاع، محل
 ترین مھم .گیرد می در بر نیز را الھی صفات معنی ھمین به و اند شده برگرفته

 آیۀ کنند، می استناد آن به الھی اسماء بودن توقیفی به قائالن که نقلی دلیل

﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َمآءُ سۡ ۡ� ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا سۡ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
�ِهِ أ  ۦۚ َ�ٰٓ

ْ  َما نَ َزوۡ َسُيجۡ   مشھور نبوی: حدیث است و ]۱۸۰ [اعراف: ﴾١٨٠ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ْحصاها َمنْ  ـ واِحَدةٌ  إِالّ  ِمئةٌ  ـ اْسماً  �ِْسِع�َ  وَ  �ِْسَعةً  تَعاىل وَ  تَبارَكَ  ِ�ِّ  إِنَّ «
َ
 أ

َنَّةَ  َدَخَل 
ْ
 شمار این به را خداوند اسامی بودن محدود دیگران اما. است »اجل

 روایت یکسان نبوی حدیث در الھی اسم ۹۹ تفصیل چه، اند؛ ندانسته جایز
 برخی و »نصیر« ،»مولی« چون اسماء از برخی این، بر افزون. است نشده
 آمده، قرآن در که است ھایی اسم از» الدرجات رفیع« چون مرکب ھای اسم

 این تحلیل از پس غزالی محمد ابوحامد. است نشده بازگو روایت این در اما
 نخست: داند می بعید دلیل دو به را ادعا مورد محدودیت و حصرِ  حدیث،

 که را اسامی از دسته آن ما که است این به منوط حصر، این پذیرفتن اینکه
 این مقتضای آنکه دیگر نیاوریم؛ شمار به است، نھفته خداوند غیب علم در

 قطعًا چنین که بشمارد، را الھی اسماء ھمۀ بتواند نبی که است این حصر،
این رویکرد نیز بنا به محدود کردن اسماء و صفات باری تعالی . نیست

 پذیرفتنی نیست؛
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 تشبیه
 مخلوقات اوصاف و خدا اوصاف بین اساسی تفاوتی که معتقدند گروه این
 اطالق او مخلوقات بر ھم و خدا بر ھم که صفاتی از دسته آن و نیست،

بدین ترتیب،  .یکسانند دو ھر در که دارند مشترکی و واحد معنای شوند، می
باشد، با ھمان  دست و چشم خدا دقیقًا مانند دست و چشم مخلوقاتش می

ھا! ناگفته پیداست که  ھا و ناتوانی شکل و خصوصیات، وطبعًا با ھمان ضعف
 کامًال اشتباه است؛ ـ ذات اقدس خداوند چنین برداشتی درباره

 تعطیل
 و ندارد الھی اوصاف شناخت به راھی انسان عقل دیدگاه، این طبق بر

 روایات و قرآن در مذکور صفات ثبوت به اجماالً  که است آن ممکن کار تنھا
 درک از که حالی در بیاوریم، ایمان آن به و کرده اعتراف خداوند برای

برخی از طرفداران این نظریه، حتی ھمه  .عاجزیم صفات این معانی حقیقت
کردند. بطالن این رویکرد غیرعقالنی  یا بعضی از صفات الھی را نفی می

چنان واضح و مبرھن است که نیازی به استدالل ندارد؛ در عین حال، فتوای 
علمای برجستۀ اھل سنت که در پایان این گفتار آمده است، به این رویکرد 

 نیز اشاره دارد؛

 تشبیه بدون اثبات یا ضتفوی
 را سومی راه و بوده استوار تشبیه و تعطیل مسلک نفی بر دیدگاه ینا
 پیروان. دارد بیشتری سازگاری روایات و آیات کلی فضای با که دھد می ارائه
 سو یک از که دھند ارائه الھی صفات معنای از تحلیلی کوشند می نظریه این

 از و دارد، پاس مخلوقات ھای محدودیت و نقایص از را خداوند تعالی و تنّزه
که  یکرد،رو ین. طبق اگذارد صّحه او اوصاف پذیری شناخت بر دیگر، سوی

 صفات و ھا اسم مااست،  یو صفات الھ اسماء بررسینگرش در  ترین یحصح
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 پذیریم می تماماً  آنھا متداول و رایج معنای ھمراه به را متعال خداوند مبارک
 خداوند به را آنھا چگونگی و کیفیت دربارۀ بحث اما آوریم، می ایمان آنھا به و

از  بدین علت که عاجزیم آن کیفیت درک و فھم از زیرا کنیم؛ می واگذار علیم
 یینآن را تب یو چگونگ یفیتسنت ک یااز کتاب  ینص یچست و ھا یبیاتغ

 استقرارکه خداوند بر عرش  یمدار یقینننموده است. بنا بر آنچه گفته شد، 
که به ھیچ وجه قابل بود  یقیحق عملی استقرار، ینقرار گرفت و ا یا یافت

را  آن یفیتو ک چگونگیرو  یناز ا باشد؛ قیاس با اعمال و حرکات انسانی نمی
 خدا استوای«به قول امام مالک:  کنیم؛ یگذار م وا أ خداوندبه 

 ۀفرق یروانپ». مجھول اش یاست، اما چگونگ ی(قرارگرفتن) معلوم و قطع
 ییفو تک یلرا بدون تمث أ صفات خداوند یسنت و جماعت، تمام یۀناج

ءٌ  َكِمثْلِهِ  لَيَْس ﴿چرا که:  پذیرند؛ ی) میفیتکردن ک (مشخص  ھیچ« ﴾َ�ْ
 ». نیست او مانند چیزی
که عبارت  یماشاره کن یزن یضالزم است به نوع نادرست تفو ینجاا در

ـٰنُ ﴿: ما لفظ یندبگو ینکهاست از اثبات لفظ بدون اقرار به معنا؛ مانند ا  الرَّْ�َ
 برنه  دانیم، یآن را م ینه معنا یول یمرا قبول دار ﴾اْسَتَوى الَْعرِْش  َ�َ 

گاھی کیفیتش . است بوده چه آن از خداوند منظور که دانیم می نه و داریم آ
 انکارالفاظ را  یمعنا یشخص حت یراباطل و مردود است؛ ز تفویض، نوع این

است یعنی معتقد به پذیرِش محِض لفظ آیات بدون تعیین معنا  کرده
واضح است  پر«: گوید می تیمیه ابن اإلسالم شیخ که روست این از. ھستند

عقل و  ۀو به انداز یمکه خداوند متعال به ما امر فرموده که در قرآن تدبر کن
. پس چگونه ممکن است که با وجود دستوِر فوق، ییمن آن را درک نمافھمما

  .)١(»...  یم؟باش یگردانامر کند که از فھم و شناخت و تعقل در آن رو

                                                           
 )۱/۱۲۵: التعارض درء( - ١
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توانند با عقاید  ھا به راحتی می خوانندگان محترم از برآورد این دیدگاه
صحیح اھل سنت و جماعت آشنا شده و نحوۀ برخورد صحیح با اسماء و 

 صفات مقدس پرودگار متعال را دریابند.
 

 علمی موحدین ۀمجموع
 هـ۱۴۳۶ یالثان یجماد ۲۷

 ۱۳۹۴ /حملفروردین ۲۷
 م۲۰۱۵ریل آو  ۱۶
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 معناي استواء

خداوند متعال ما را لفظ استواء در زبان عرب که «گوید:  می  رحمه الله ـ  ابن قیم ـ
 باشد: و کالمش را نازل نموده است دو نوع می با زبان آنها مورد خطاب قرار داده

 قید) مطلق (بی -۱ 
 مقید (همراه با قید) -۲ 

مانند این سخن خداوند  ؛چیزی است که معنایش به حرفی وابسته نیست مطلق
ا﴿ متعال: هُۥ بَلَغَ  َولَمَّ ُشدَّ

َ
رشد  حدو چون [موسی] به « ]١٤: القصص[ ﴾َوٱۡسَتَوىٰٓ  أ

. گفته »کامل و تمام شد«در اینجا معنایش چنین است:  »رسید و [جوانی] برومند شد
 (گیاه بزرگ شد و غذا حاضر شد)» استوی النبات واستوی الطعام«شود:  می

 سه نوع است: مقید
 إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ ﴿مانند این سخن خداوند:  ،»إلی«مقید به حرف  اول:

َمآءِ  ستوی إ«  شود: ه گفته میکیا این ،»ز آسمان قرار گرفتبر فرا سپس« )١(﴾ٱلسَّ
 باالی اتاق رفت). ،(فالنی باالی سطح رفت» فالن إلی السطح وإلی الغرفة

در  :خداوند متعال استوای مقید به إلی را در دو جای کتابش ذکر نموده است
ِي ُهوَ ﴿فرماید:  که می بقرهسورٔه  ا لَُ�م َخلَقَ  ٱ�َّ �ِض  ِ�  مَّ

َ
 ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا ٱۡ�

َمآءِ  إَِ�   آفرید، شما سود به یکسره است زمین در هرچه که اوست« ]٢٩: البقرة[ ﴾ٱلسَّ

 ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  دوم: در سورٔه فصلت که می »ز آسمان قرار گرفتبر فرا سپس
َمآءِ  إَِ�   حالی در ،ز آسمان قرار گرفتبر فرا سپس« .]١١: فصلت[ ﴾ُدَخانٞ  َوِ�َ  ٱلسَّ

                                                           
ابن کثیر و سعدی ـ رحمھما الله ـ  در تفسیر خویش معنای استواء   .۱۱و فصلت  ۲۹بقره  - ١

 مترجم .اند دانسته »قصد کردن«ھمراه با إلی را 



۸ 

این استواء به اجماع سلف به معنای علّو و ارتفاع  .»بود گازی صورت به] هنوز[ که
 (باالیی و بلندی) است.

ْ ﴿مانند این سخن خداوند متعال:  ،»علی«مقید به حرف دوم:  ٰ  لِتَۡسَتوُۥا َ�َ 
خداوند متعال:  سخنو  »گیرید قرار آنها پشت بر تا« ]١٣: الزخرف[ ﴾ُظُهورِهِۦ

 قرار جودی] کوه دامنه[ بر] کشتی[ و« ]٤٤: هود[ ﴾ٱۡ�ُودِيِّ  َ�َ  َوٱۡسَتوَۡت ﴿

ٰ  فَٱۡسَتَوىٰ ﴿و سخن خداوند متعال:  »گرفت  بر پس« ]٢٩: الفتح[ ﴾ُسوقِهِۦ َ�َ
لغت به معنای بلندی و در اینجا نیز به اجماع اهل  .»بایستد استوار های خود ساقه

 باالیی و قرار گرفتن است.
مانند این  ؛کند تبدیل می» مفعول معه«به  را معیت که فعل» واو«همراه با  سوم:

 آنها را مساوی قرار داد. :یعنی ،»استوی الماء والخشبة«سخن: 
هرگز معنای استولی (چیره شد)  ،در این معانی که در کالم عرب قابل فهم است

: دارداستواء در لغت عرب چهار معنی «اند:  برخی از اهل علم گفته. )١(نداردوجود 
 .(باال رفت، ارتفاع گرفت، صعود کرد، قرار گرفت)» عال، ارتفع، صعد، استقر«

 .»)٢(چرخد این چهار معنی می پیرامون ،تفسیرهای سلف دربارٔه استواء
 باشند: الله بر عرش می ینصوصی که بیانگر استوا دوم:

 قرآنی شواهدالف: 
 :)٣(قرار گرفتن خداوند بر عرش در هفت جای کتاب خدا ثابت است 

                                                           
 ۳۸۰مختصر الصواعق ص  - ١
و نگا: مجموع  ۶۳و شرح الواسطیپ للھراس ص  ۱/۲۱۵نگا: شرح نونیة ابن القیم للھراس  - ٢

 ۵۱۲و۵/۵۱۹اإلسالم الفتاوی لشیخ 
شیخ اإلسالم ابن تیمیه این را ذکر کرده است، نگا: عقیدة الواسطیة مع شرحھا للفوزان  - ٣

 ۶۳ص



۹ 

ُ  َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ -۱ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ُ�مَّ  �

 و آسمانها که خداست شما پروردگار« ]٥٤: االعراف[ ﴾ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ 
 ؛»گشت مستقر عرش بر آنگاه آفرید، دوران شش طی را زمین

ُ  َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ -۲ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ُ�مَّ  �

 زمین و آسمانها که خداست شما پروردگار« ]٣: یونس[ ﴾ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ 
 ؛»گشت مستقر عرش بر آنگاه آفرید، دوران شش طی را

۳- ﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َرَ�عَ  ٱ�َّ ۖ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  ٱلسَّ  ﴾ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  تََرۡوَ�َها
 آنگاه برافراشت، رؤیت ستونهایی قابل بدون را آسمانها که خداست« ]٢: الرعد[

 ؛»گشت مستقر عرش بر
 بر رحمان خداِی « ]٥: طه[ ﴾ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿: ۵سوره طه آیه  -۴

 ؛»دارد استقرار عرش
ِي﴿: ۵۹سوره فرقان آیه  -۵ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
 ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

يَّا�ٖ 
َ
 ]٥۹: الفرقان[ ﴾َخبِٗ�� بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ�  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �
 بر آنگاه آفرید، دوران شش طی را آنها مابین و زمین و آسمانها که خدایی«

 ؛»گشت مستقر عرش
۶- ﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

َ
 ُ�مَّ  �

 آنها مابین و زمین و آسمانها که خداست« ]٤: السجدة[ ﴾ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ 
 ؛»گشت مستقر عرش بر آنگاه آفرید، دوران شش طّی  را

ِي ُهوَ ﴿ -۷ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

 آفرید؛ دوران شش طی را زمین و آسمانها که اوست« ]٤: الحدید[ ﴾ٱۡلَعۡرِش 
 .»گشت مستقر عرش بر آنگاه

 



۱۰ 

 شواهد سنتدوم: 
ىَض «شنیدم که فرمود:  جکه گفت: از رسول الله  سحدیث ابوهریره  -۱

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َبْت 
َ
ْوَق َعْرِشِه إِنَّ رمَْحَيِت َغل

َ
َتَب يِف كَِتابِِه، َ�ُهَو ِعْنَدهُ ف

َ
َق ك

ْ
َل ُ اخلْ ا�َّ

در کتابش  ،هنگامی که خداوند مخلوقات را آفرید« ))١(متفق علیه( »َغَضيِب 
که نزد او باالی عرشش است، نوشت که رحمت من بر غضبم چیره گشته 

 ؛»است
بَا «را گرفته و فرمود:  مدست جکه گفت: پیامبر  س حدیث ابوهریره -۲

َ
يَا أ

يَّاٍم، ُ�مَّ  ُهَرْ�َرَة،
َ
َرِضَ� َوَما بَيَْنُهَما يِف ِستَِّة �

َ
َموَاِت َواأل َق السَّ

َ
َ َخل إِنَّ ا�َّ

َعْرِش...
ْ
ها را در  ها و زمین ای اباهریره، همانا الله آسمان« )٢(»اْسَتَوى ىلَعَ ال

 ؛»شش روز آفرید سپس بر عرش قرار گرفت
ملا فرغ «فرمود:  جکه گفت: شنیدم که رسول الله  س حدیث قتادة بن نعمان -۳

هنگامی که الله از آفرینش آن فارغ « )٣(»اهللا من خلقه استوى ىلع عرشه
 ».بر عرش خویش قرار گرفت ،شد

 
  

                                                           
 ۱/۲۴۱نگا: التوحید البن خزیمة  - ١
، و نگا: ۷۱ح ۱۱۱العلو ص نگاه: مختصر .) و الذھبی۴۱۳به روایت النسائی فی التفسیر ( - ٢

 حدیث حسن است و گفته : ۵۲له عزوجل، سقاف صفات ال
خالل در سنت  .و گفته که راویان آن ثقه ھستند ۱۱۹به روایت ذھبی در العلو ، به شماره  - ٣

) گفته که صحیح است به شرط ۱۰۷آن را روایت نموده و ابن قیم در اجتماع الجیوش (
 بخاری.



۱۱ 

 کنند می )١(کسانی که نصوص استواء را تأویل بررسی دالیل

در  ﴾ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعرِۡش  َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿قول خداوند متعال: «گوید:  می :ابن قیم
(یعنی معنای حقیقی  حقیقت است ،های امت هفت آیه از آیات قرآن، نزد تمامی گروه

 ".این آیه مجاز است"اند:  جز گروه جهمیه و همفکرانشان که گفته آن مراد است)
از آنها قولی است که  شده نقلو قول  ،اند سپس دربارٔه مفهوم مجازی آن اختالف کرده

به معنای استوی  :اند اشعری از آنها حکایت کرده و آن را بدعت دانسته که آنها گفته
اند که به معنای  گروهی از آنها گفته .یعنی مالک و چیره گشته است ؛ستا(استولی) 

اند که معنای  و گروهی دیگر گفته ،قصد کردن و روی آوردن به آفرینش عرش است
داند کدام وجه آن  کس نمی مجمل و کلی است که پانزده وجه دارد و هیچ ،مجازی آن
 این گفتٔه آنها دانیم که حقیقت آن بر اساس عقل منتفی است. و فقط می ،مراد است

کند. همچنین  را ذکر می جهتهااین  :سپس ابن قیم »باطل است جهتاز چهل و دو 
و  ،باطل است» استولی«به » استوی«بیان نموده که تأویل  :تیمیه اإلسالم ابن شیخ

 از جمله:؛ برای بیان بطالن آن دوازده دلیل آورده است
اند و  تابعین نگفتهیک از پیشینیان مسلمان از صحابه و  این تفسیر را هیچ اول:

بلکه اولین کسی که  ؛های صحیح این تفسیر را از آنها نقل نکرده هیچ کس در کتاب
که ابوالحسن اشعری در کتاب  چنان ؛اند برخی از جهمیه و معتزله بوده ،این را گفته

 ؛را ذکر کرده استنکته این » اإلبانه«و » المقاالت«
از هنگامی که  ،و به همین دلیل ،معلوم و مشهور است »استواء«معنای  دوم:

 َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ :ربیعة بن أبی عبدالرحمن و مالک بن انس دربارٔه قول خداوند متعال
استواء معلوم است، و چگونگی آن مجهول و «گفتند:  ،پرسیده شد ﴾ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش 

ه استواء معلوم منظور آنها از اینک .»ایمان به آن واجب و پرسش دربارٔه آن بدعت است

                                                           
 که بعید استشوند  یعنی معنای اصلی و ظاھری آن را تغییر داده و معنایی برای آن قائل می - ١



۱۲ 

زیرا پرسش  ؛باشد آنها معنای استوا در آیه نیز می مرادِ بلکه  ؛فقط در لغت نیست ،است
 ؛دربارٔه معنای استواء در آیه بوده است

زیرا  ؛ثابت نیست که لفظ استوی در لغت عرب به معنای استولی باشد سوم:
  آورند: از این بیت مشهور دلیل می ،اند کسانی که این را گفته

 مهراق دم وال سیٍف  غیر من  العراق علی ِبشر استوی ثم
 .بدون اینکه شمشیری کشیده یا خونریزی کند ،سپس ِبشر بر عراق چیره شد

و چندین  ،در حالی که نقلی صحیح وجود ندارد که ثابت کند این شعر عربی است
در لغت  اند: این بیتی ساختگی است که را انکار کرده و گفتهادعا لغت این  متخصص

نیز به عنوان دلیل آورده  جدانیم که اگر حدیث رسول الله  و می ،شناخته شده نیست
چه رسد به بیت شعری که سندش معلوم نیست و  ،نیاز به اثبات صحت آن بود ،شد می

 اند.  پیشوایان لغت از آن ایراد گرفته
 ،آیا در لغت :از خلیل پرسیده شد«ذکر کرده که: » اإلفصاح«ابوالمظفر در کتاب 

شناسد و  ای؟ گفت: این چیزی است که عرب نمی استوی را به معنای استولی یافته
همچنین از  او پیشوای لغت بوده است. ،دانیم و چنانکه می ،»در زبانش روا نیست

آیا درست است که استوی به معنای استولی باشد؟ گفت: «األعرابی پرسیده شد:  ابن
پس اطالق آن بر چیزی که شناخته شده نیست  ».اردعرب چنین چیزی را سراغ ند

 اطالقی باطل است.
 گونه بوده است: این بیت تحریف شده است و اصل آن این چهارم:

 مهراق دم وال سیٍف  غیر من  بشر قد استولی علی العراق 
ها و  چگونه در میان دیوان است، اگر این شعر از شاعری مشهور بوده به عالوه،

 کند ناشناخته است. اشعار ی که عرب به آن مراجعه می
حجتی ، هم این بیت درست بوده و ثابت شود که تحریف نشده است اگر پنجم:

و معنای استوی در این بیت همان  ،بلکه حجتی علیه آنها است ؛برای آنها نیست
زیرا این بشر برادر عبدالملک بن مروان، امیر عراق بوده  ؛معنای حقیقی آن است

که عادت شاهان و  چنان ،بنابراین او بر تخت پادشاهی وی قرار گرفته .است



۱۳ 

و این مطابق با  ،گیرند پادشاهان است که بر تخت شاهانه نشته و روی آن قرار می
ْ لِتَسۡ ﴿ :مانند این سخن خداوند متعال ؛معنای این لفظ در لغت است ٰ  َتوُۥا َ�َ 

: و این سخن خداوند متعال ،»گیرید قرار آنها پشت بر تا« ]١٣: الزخرف[ ﴾ُظُهورِهِۦ

 قرار جودی] کوه دامنه[ بر] کشتی[ و« ]٤٤: هود[ ﴾ٱۡ�ُودِيِّ  َ�َ  َوٱۡسَتوَۡت ﴿

ٰ  فَٱۡسَتَوىٰ ﴿و سخن خداوند متعال:  ،»گرفت  بر و« ]٢٩: الفتح[ ﴾ُسوقِهِۦ َ�َ
یک به معنای استیال و چیره  هیچ ،آیا در تمام این موارد .»بایستد استوار خودهای  ساقه

 باشد؟ شدن می
خداوند متعال خبر داده که آسمانها و زمین را در شش روز آفریده سپس  ششم:

 و خبر داده که عرش وی پیش از آفرینش آسمانها و زمین ،بر عرش قرار گرفته است
که در صحیح بخاری ثابت است از حدیث عمران بن حصین  چنان ؛بر آب بوده است

ُ  اَكنَ «که فرمود:   جاز پیامبر  مْ  ا�َّ
َ
ءٌ  يَُ�نْ  َول َماءِ  ىلَعَ  َعْرُشهُ  َوَ�نَ  َ�ْ�ُهُ  يَشْ

ْ
 ال

َتَب 
َ
رِ  يِف  َو�

ْ
ك ءٍ  لُكَّ  اذلِّ َق  يَشْ

َ
َمَواِت  وََخل ْرَض  السَّ

َ ْ
الله بود و چیزی غیر از « ..».َواأل

و در لوح محفوظ همه چیز را نوشت و آسمانها و  قرار داشتاو نبود و عرش او بر آب 
پس عرش پیش از این آفریده شده بود و معلوم است که خداوند  »..زمین را آفرید.

توان گفت که این  پیش از این و پس از آن بر عرش چیره بوده است بنابراین نمی
 باشد همان چیرگی مختص به عرش است که دارای زمان مشخصی میچیرگی عام 
اند که استوی به معنای استولی نیست جز در مورد  اهل لغت ذکر کرده هفتم:

، پس زمانی که یکی بر دیگری چیره شد چیزی که دربارٔه آن نزاع و غلبه وجود دارد
ر سر عرش یا شود: استولی، در حالی که هیچ کس توان نزاع با الله ب گفته می

 چیزهای دیگر را ندارد.
و نسبتی که   اگر این معنای مجازی مورد نظر بود حتما در لفظ قرینه هشتم:

ای برای مجاز وجود نداشته باشد  شد چرا که اگر ارتباط و قرینه بیانگر آن باشد ذکر می
آنکه نسبت و ارتباطی وجود داشته  باطل است زیرا بر خالف اصل است بیادعایی 
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یک از مواردی که در قرآن و سنت استواء آمده هیچ  اشد. و معلوم است که در هیچب
باطل بودن  ،نسبتی که بیانگر مجازی بودن معنای آن باشد، وجود ندارد و سیاق

 معنای مجازی را اقتضاء کرده و بیانگر این است که مراد معنای حقیقی آن است.
اگر ما فرض کنیم که معنای استیالء در لغت پانزده وجه داشته باشد، الله  نهم:
ترین دلیل  آن خود بزرگ بیاِن  اثبات نموده و نوِع تنها یک معنای آن را  جو رسولش 

همگی بر این معنی اتفاق  شاست حتی اگر هزار دلیل دیگر آورده شود، زیرا صحابه 
ابعین و پیشوایان اسالم نیز همگی اینگونه اند، ت نظر داشته و هیچ اختالفی نداشته

اند و هیچیک از آنان نگفته که مراد چیره شدن الله است و اینکه معنای مجازی  بوده
دیگر هیچ آسیبی به معنای واقعی آن  ،اکنون احتماالت لغتمورد نظر هست. 

 رساند حتی اگر درست باشد. نمی
اگر استواء به معنای فرمانروایی و چیره شدن باشد جایز که گفته شود:  دهم:

استوی علی ابن آدم و علی الجبل و علی الشمس والقمر وعلی البحر والشجر «
  .)١(برد چیزی که شخص مسلمان آن را به کار نمی» والدواب

                                                           
ابن قیم  ) و مختصر الصواعق ،۱۴۹-۵/۱۴۴نگا: مجموع الفتاوی، شیخ اإلسالم ابن تیمیه ( - ١

۳۸۰-۴۰۰ 
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 صفت استواء ةبررسی برخی نظریات دربارمهم در  نکاتی

بیان عقیدٔه اهل سنت و در موضوع صفت قرار گرفتن الله بر  هنگامدر برخی 
اهل   که حقیقت عقیدهٔ  کسیاند که ممکن است  عرش، مسائل مهمی را یادآور شده

و گمان برایش ابهاماتی در این زمینه به وجود آید  ،داند سنت را در مورد این صفت نمی
 پذیرد. نصوص در این زمینه آن را نگفته و عقیدٔه اهل سنت آن را نمی کند

 
 از جملٔه این مسائل:

شایسته است در مورد اثبات صفت استواء بیان شود که قرار گرفتن الله بر  اول:
و الله متعال نیازی به عرش ندارد بلکه عرش  عرش مانند قرار گرفتن مخلوقات نیست

 ها اینگونه هستند. گونه که تمامی آفریده ست همانبه الله متعال نیازمند ا
 گوید:  تیمیه می شیخ اإلسالم ابن

شاید شخصی گمان کند که توصیف الله به قرار گرفتن بر عرش همانند قرار «
 وََجَعَل ﴿که الله متعال فرموده:  چنان ؛گرفتن انسان بر کشتی و چارپایان است

نَۡ�ٰمِ  ٱۡلُفۡلِك  ّمِنَ  لَُ�م
َ
ْ  ١٢ تَۡرَكُبونَ  َما َوٱۡ� ٰ  لِتَۡسَتوُۥا  ،١٢: الزخرف[ ﴾ُظُهورِهِۦ َ�َ

 آنها پشت بر تا. آورد پدید] غیره و[ دامها و کشتیها از سواری وسیله شما برای و« ]١٣
در نتیجه گمان کند الله که بر عرش قرار دارد به آن محتاج است مانند  ».گیرید قرار

است که اگر کشتی غرق شود شخصی که بر آن کسی که به کشتی و چارپایان محتاج 
افتد و  افتد و اگر چارپا واژگون شود شخصی که روی آن قرار دارد به زمین می است می

 .»)١(افتد قیاس بگیرد که اگر عرش از بین برود پروردگار سبحانه و تعالی می
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قرار گرفتنش بر  ،از آنجا که الله همانند آفریدگانش نیستگوید:  پس میسوی 
دانیم که وی از عرش و دیگر مخلوقاتش  بلکه می ؛عرش نیز مانند آفریدگانش نیست

دانیم که الله برخی از  و می .)١(نیاز است و همه محتاج او هستند از جمله عرش بی
ی هوا باال تر نگرداند، مثالً  آفریدگانش را باالتر از دیگری آفرید و باالتر را محتاج پایین

و ابر نیز بر فراز زمین قرار  ،زمین آن را حمل کند که است و نیازی به این ندارد زمین
ها باالی زمین هستند و محتاج به قرار  و آسمان ،دارد و نیازی ندارد زمین حملش کند

پروردگار و فرمانروای هر چیز  ،گرفتن بر روی زمین نیستند پس خداوند واال و بلندمرتبه
ها یا عرش خویش نیازمند  هایش است چگونه به آفریده زمانی که باالی تمامی آفریده

ها چنین  باشند و چگونه این باال بودنش مستلزم نیاز است در حالی که در مورد آفریده
ابت نیازی یا صفت برتری که برای مخلوق ث دانیم که هر بی میو  لزومی وجود ندارد؟

 ».)٢(تر است سبحانه و تعالی ـ نسبت به آن سزاوارتر و اولی  خالق ـ ،شود
اگر گفته شود «گوید:  تیمیه ـ رحمه الله ـ می شیخ اإلسالم ابن مسئلٔه دوم:

پس چگونه گفته  ،که گذشت هایش بوده چنان زمانی که الله همواره باالتر از آفریده
شود که سپس به سوی آسمان باال رفت در حالی که آسمان به صورت دود بود؟ یا  می

: این مانند همان دهیم پاسخ میشود: سپس باالی عرش رفت؟  اینکه گفته می
رود و روایت شده  که خبر داده به آسمان دنیا پایین آمده سپس باال می حالتی است

کند) در حالی که خداوند سبحان پیوسته باالی  (سپس عروج می» ثم یعرج«است 
ت و زمانی که الله پایین ن باال رفتن الله از جنس نزولش اسبنابرای ؛ستهعرش بوده و 

رود در حالی که هیچ  گیرند پس باال می ها بالی او قرار نمی یک از آفریده آید هیچ می
 چیزی باالی او قرار ندارد.

َمآءِ  إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ ﴿: و سخن خداوند را تفسیر   ]۱۱و فصلت  ٢٩: البقرة[ ﴾ٱلسَّ

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿اند به اینکه باال رفت، زیرا پیش از این فرموده است:  کرده
َ
 َ�َۡ�ُفُرونَ  أ
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ِي �َض  َخلَقَ  بِٱ�َّ
َ
ۥٓ  َوَ�َۡعلُونَ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  ٱۡ� نَداٗد�ۚ  َ�ُ

َ
 ٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  َ�ٰلَِك  أ

رَ  �ِيَها َوَ�َٰركَ  فَۡوقَِها ِمن َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها وََجَعَل  ٓ  َوقَدَّ ۡقَ�َٰ�َها �ِيَها
َ
ۡرَ�َعةِ  ِ�ٓ  أ

َ
يَّا�ٖ  أ

َ
� 

آ�ِلِ�َ  َسَوآءٗ  َمآءِ  إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ  ١٠ ّلِلسَّ  َولِۡ�َ�ِض  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ٱلسَّ
وۡ  َطوًۡ�  ٱئۡتَِيا

َ
ٓ  َكۡرٗها أ تَۡيَنا قَاَ�َا

َ
 ﴾يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َسَ�َٰواتٖ  َسۡبعَ  َ�َقَضٮُٰهنَّ  ١١ َطآ�ِعِ�َ  �

 و کنید می انکار دوران آفرید، دو در را زمین که را خدایی چرا: بگو« ]١٢ ،٩: فصلت[
 دوران، چهار طی و ،جهانیان اختیار صاحب است این شوید؟ می قائل همتایانی او برای

 آن در] کوهها وسیله به آب جریان تأمین با[ و آورد پدید زمین روی را ثابت کوههای
کرد.  تقدیر کنندگان درخواست برای یکسان و اندازه به را آن غذایی موادّ  و نهاد برکت

 آسمان به و بود گازی صورت به] هنوز[ که حالی در ،ز آسمان قرار گرفتبر فرا سپس
 ]در تسلیم درِ  از[ میل با: گفتند آیید؛]در تسلیم درِ  از[ ناخواه و خواه: گفت زمین و

  »کرد دوران تقدیر دو آسمان در هفت] صورت به[ را گاز توده آن آمدیم. سپس
این در سورٔه فصلت در مکه نازل شده است سپس خداوند در مدینه سورٔه بقره را  

ِ  تَۡ�ُفُرونَ  َكۡيَف ﴿نازل نموده فرمود:  ۡمَ�ٰٗتا َوُ�نُتمۡ  بِٱ�َّ
َ
ۡحَ�ُٰ�ۡمۖ  أ

َ
 ُ�مَّ  فَأ

ِي ُهوَ  ٢٨ تُرَۡجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  ُ�ۡيِيُ�مۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ا لَُ�م َخلَقَ  ٱ�َّ  ِ�  مَّ
�ِض 

َ
َمآءِ  إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا ٱۡ� ٮُٰهنَّ  ٱلسَّ ءٍ  بُِ�ّلِ  َوُهوَ  َسَ�َٰ�ٰٖت�  َسۡبعَ  فََسوَّ ۡ�َ 

 روح بی ای ماده که حالی در کنید می انکار را خدا چگونه« ]٢٩ ،٢٨: البقرة[ ﴾٢٩ َعلِيمٞ 
 کرد، خواهد زنده باز و گرداند می مرگ دستخوش آنگاه بخشید؛ حیات را شما و بودید
 سود به یکسره است زمین در هرچه که اوست. شوید می بازگردانده او پیشگاه به آنگاه
 آسمان سامان هفت] صورت به[ را آن و سپس بر فراز آسمان قرار گرفت آفرید، شما
از  بعد این و ،ان نمود که به سوی آسمان باال رفتبی  ».داناست چیزی هر به او و داد؛

معنای صعود و باال رفتن را در بر دارد  پسبود که زمین و آنچه در آن است را آفرید  آن
 آن.زیرا آسمان باالی زمین است بنابراین استواء إلیها یعنی باالرفتن به سوی 



۱۸ 

ها و زمین  پس از این بوده که خداوند آسمان ،فته شود اگر استواء بر عرشگاگر 
استواء، علّو و  گوییم: می آیا پیش از آن بر عرش نبوده است؟ ،را در شش روز آفرید

ولی  ؛بلندایی ویژه است: پس هر چیزی که بر دیگری قرار بگیرد باالی آن است
 هرچیزی که باالی چیزی باشد بر آن استواء ندارد.

گویند بر آن استوا یافته  به همین دلیل به هرچیزی که باالی دیگری باشد نمی
ولی هرچیزی که گفته شود بر چیز دیگر قرار دارد قطعًا باالی  ؛است یا بر آن قرار دارد

 آن است.
نه  ،باشد استواء می خبر داده،از آن ها و زمین  پس از آفرینش آسمان الله آنچه

ها و زمین هنگامی  وی پیش از آفرینش آسمان است با اینکه جایز ؛علّو و بلندی مطلق
الله این جهان را که عرش او بر آب بوده بر آن استواء داشته است. سپس هنگامی که 

بر را آفرید  قرار نداشته است پس هنگامی که جهان بوده و بر آن آفریده باالی عرش
 عرش قرار گرفت.

هایش وصفی الزم  بنابراین اصل بر این است که علو و باالبودن الله بر آفریده
اما استواء فعلی است که گونه که عظمت و کبریا و قدرت او چنین است  همان ؛است

دهد و به همین  الله سبحانه و تعالی با خواست و مشیئت و قدرتش آن را انجام می
  .﴾ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ ﴿ده: اش فرمو دلیل درباره

زیرا گمان  ؛شوند ی است که بسیاری از مردم در آن دچار اشتباه میاین موضوع
کنند آنچه الله عزوجل بدان وصف شده از جنس چیزی است که اجسام خودشان  می

کنند که باید میان این این دو امر متضاد جمع بسته  پس فکر می ؛شود بدان وصف می
با  شود ـ سنجیده خودشان جسم اساس بر ـ اگر شود و اینکه الله باالی عرش باشد

شود که به  بب میس شو افعال ها تولی شناخت روح بشر و صف ؛نزول او در تضاد است
ه در خواب است به آسمان زیرا روح شخصی ک ؛بودن این امر را بفهمند آسانی ممکن

ُ ﴿شود چنانکه الله متعال فرمود:  رفته و از بدن جدا می نُفَس  َ�تََو�َّ  ٱ�َّ
َ
 ِح�َ  ٱۡ�

ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  َوٱلَِّ�  َمۡوتَِها  َوُ�ۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت  َعلَۡيَها قََ�ٰ  ٱلَِّ�  َ�ُيۡمِسُك  َمَناِمَها
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ۡخَرىٰٓ 
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
�  أ َس�ًّ  گیرد می مرگ لحظه در را جانها که خداست« ]٤٢: الزمر[ ﴾مُّ

 که را جانهایی آنگاه ؛]گیرد می[ خوابش هنگام به است، نمرده که را جانی] نیز[ و
 معّین هنگام تا فرستد می باز را هبقی جان و دارد می نگاه است، رانده او بر مرگ حکم

أقرب ما ي�ون «فرماید:  می جهمچنین کسی که در سجده است، پیامبر  »]مرگ[
ترین حالتی که بنده نسبت به  نزدیک«یعنی:  )١(»العبد من ر�ه وهو ساجد

 .»زمانی است که در سجده است ،پروردگارش دارد
اگر الله باالی  اگر کسی بگوید که«گوید:  می  :شیخ اإلسالم سوم: مسئله
و تمامی  باشد، تر و یا مساوی تر باشد یا کوچک یا باید از عرش بزرگ ، پسعرش باشد

زیرا چنین شخصی از اینکه الله بر عرش است اینها محال است و سخنانی اینچنین. 
این الزام پیرو و بر د و شهمان مفهومی را فهمیده که جسمی باالی جسم دیگر با

ه و بزرگی الله متعال است و به اساس این مفهوم است اما استواء ای که سزاوار شکو
او اختصاص دارد، نیاز به الزامی از الزامات باطلی که سایر اجسام دارند و باید آن را 
نفی کرد، ندارد.. و این گفته که اگر الله بر عرش باشد مانند قرار گرفتن انسان بر تخت 

داند  کل میاستواء را تنها به این ش یشخصاست که چنین و کشتی است به خاطر این 
حقیقت آنچه الله خودش را  ،پس هر دو شخص خداوند را همانند بشر دانسته و هر دو

اند و تفاوتش این است که گروه اول هر نامی که به  با آن وصف نموده تعطیل کرده
را  آن استوا و قرار گرفتنیاند و گروه دوم  استوای حقیقی مربوط است را تعطیل کرده

 مخلوقات است.  از ویژگیاند که  اثبات کرده
این است که الله بر عرش قرار  ،باوری که امت میانه بر آن هستند سخن آخر:

همان گونه که او  ؛اش است و ویژٔه اوست دارد، قرار داشتنی که سزاوار شکوه و بزرگی
گاه است و بر انجام هر کاری توانا است و شنوا و بینا و  وصف شده که بر هر چیزی آ

پس همانگونه که جایز نیست علم و قدرتی به الله نسبت داده شود که  ست.مانند آن ا
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ها  مانند علم و قدرت مخلوقات است همانگونه قرار گرفتن الله بر عرش دارای ویژگی
  .)١(»و الزامات قرار گرفتن مخلوقی بر مخلوق دیگر نیست
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 بررسی صفت معیت اهللا با آفریدگانش

 تعریف معیت در زبان عربیاول: 
قید ذکر  زمانی که به صورت بی) با ،همراه= » (مع«گوید: کلمٔه  شیخ اإلسالم می

است و تماس و مجاورت از سمت راست یا چپ الزمٔه  همراهیشود در لغت تنها برای 
در همان مفهوم  همراهیآن نیست؛ پس اگر با مفهومی از مفهومها مقید شود بر 

یا و ستاره با ما است.  ،فتیم و ماه با ماه بودر  شود: پیوسته می کند. گفته می داللت می
این کاال همراه (مال) من است برای اینکه با تو در یک جا قرار دارد شود:  و گفته می

حتی اگر آن کاال باالی سر تو باشد. بنابراین الله به صورت واقعی با آفریدگانش است 
اگر گفته « گوید: میو در جای دیگر ، )١(»در حالی که در حقیقت باالی عرش است

شود این با آن است؛ یعنی یکجا و همراه و درکنار آن است و به این معنی نیست که 
یکی نزدیک دیگری باشد یا اینکه در آن آمیخته باشد. به همین دلیل وقتی گفته 

اش آنها را در برگرفته است،  شود: او (الله) با آنها است یعنی علم و قدرت و چیرگی می
ابن . )٢(»اند وی باالی عرش خویش است چنانکه قرآن و سنت از آن خبر دادهبا اینکه 

شود  عربی به همراه بودنی گفته میدر زبان » مع«گوید: همانا  می  قیم ـ رحمه الله ـ
کند، پس اینکه  که مناسب باشد و بر اساس تفاوت متعلقات و همراهی شونده فرق می

دانش و توان و قدرتش با وی باشد به  کهو این ،ای است گونه نفس انسان با او باشد به
همسرش با وی باشد به شکلی است و اینکه امیر و  کهای دیگر است و این گونه

ش با او باشد به شکلی دیگر است. بنابراین در تمامی اینها معیت و همراهی ا رئیس
است که گفته  درست این حرف مثالً  ؛ثابت است با وجود تنوع و اختالف میان آنها

مسافت بسیاری است و در حالی که میانشان  (زن اوست) با او است شود زن
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۲۲ 

(فالنی خانٔه آنچنان دارد و » مع فالن دار کذا وضیعته کذا«همچنین گفته شود: 
 روستایش اینچنین است). 

دٞ ﴿به نصوص معیت که در قرآن آمده بنگر:  َمَّ ِۚ  رَُّسوُل  �ُّ ِينَ  ٱ�َّ  ۥٓ َمَعهُ  َوٱ�َّ
آءُ  ِشدَّ

َ
ارِ  َ�َ  أ  کّفارِ  برابر در همراهانش، و خداست رسول محّمد« ]٢٩: الفتح[ ﴾ٱلُۡكفَّ

لَمۡ  ُ�َناُدوَ�ُهمۡ ﴿داوند: و این سخن خ »نیرومندند و محکم] طلب جنگ[
َ
 نَُ�ن �

َعُ�مۡ   شما همراه] دنیا در[ اینکه نه مگر: گویند می آنان به« ]١٤: الحدید[ ﴾مَّ

َها﴿ این سخن خداوند:و  »بودیم؟ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ  َمعَ  َوُ�ونُوا

ِٰد�ِ�َ  راستان  با و کنید پروا خدا از ،آوردگان ایمان ای« ]١١٩: التوبة[ ﴾١١٩ ٱل�َّ

�َۡيَ�ٰهُ ﴿: و سخن خداوند »باشید همگام
َ
ِينَ  فَأ  سرانجام« ]٧٢: االعراف[ ﴾َمَعُهۥ َوٱ�َّ

 َطآ�َِفةٞ  فَۡلَتُقمۡ ﴿و سخن خداوند:  »دادیم نجات خود رحمت به را همراهانش و او
َعَك  ّمِۡنُهم و  »ایستند] نماز[ به تو با مسّلح آنان از گروهی باید« ]١٠٢: النساء[ ﴾مَّ

هم رسیدن و  و بهلوط شدن آیا یکی از این موارد معنای مخ های بسیار دیگر. آیه
چگونه حقیقت معیت دربارٔه پروردگار متعال چنین خواهد رساند، پس  آمیختن را می

بود که ادعا شود مجاز است نه حقیقت؛ بنابراین در این زمینه چیزی که بیانگر این 
باشد که ذات الله عزوجل در آنها وجود داشته یا به هم رسیدنی و اختالط و مجاورتی 

رساند: همراهی و  (مع) میدر کار است، به هیچ وچه وجود ندارد و حد اکثر چیزی که 
توافق و تقارن در امری از امور است و این نزدیکی در هر جایگاهی بر اساس لوازم 

 .)١(»مربوط به آن متفاوت است

 معنای همراهی الله با آفریدگانش دوم:

پس الله در حقیقت با آفریدگانش است «گوید:  می :شیخ اإلسالم ابن تیمیه 
ش خویش است، سپس احکام این همراهی بر اساس در حالی که در حقیقت بر عر 
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۲۳ 

�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما َ�ۡعلَمُ ﴿ها متفاوت است، پس هنگامی که الله فرمود:  موقعیت
َ
 ٱۡ�

 ..».داند می] را همه[ برآید، آن از یا و کند نفوذ زمین در هرچه« ﴾...ِمۡنَها َ�ُۡرجُ  َوَما

ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ ﴿ فرماید: تا آنجا که می
َ
 که هرجا و« ]٤: الحدید[ ﴾...ُكنُتمۚۡ  َما �

ظاهر خطاب بیانگر این است که مفهوم این همراهی و  »شماست همراه باشید،
گاهی داردکه وی نسبت ب باشد چنین میمقتضای آن  بر شما گواه و چیره  ،ه شما آ

گویند: الله با  است و نسبت به شما علم دارد و این معنای قول سلف است که می
 علمش با آنها است و این ظاهر و حقیقت خطاب است.

َۡوىٰ  ِمن يَُ�ونُ  َما﴿همچنین در این سخن خداوند:   ُهوَ  إِ�َّ  ثََ�َٰثةٍ  �َّ
 »خداست نفرشان چهارمین اینکه مگر نیست، نفر سه میان نجوایی هیچ« ﴾َرابُِعُهمۡ 

ۡ�نَ  َمَعُهمۡ  ُهوَ ﴿ فرماید: تا آنجا که می
َ
ْ  َما �  باشند، که هرجا« ]٧: المجادلة[ ﴾َ�نُوا

به یار  جو هنگامی که پیامبر  »است آنان با خدا اینکه مگر] کنند، نمی نجوایی[
َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ� ﴿فرماید:  غارش می  که مباش، اندوهگین « ]٤٠: التوبة[ ﴾َمَعَنا ٱ�َّ

نیز حقیقت و بنا بر ظاهرش است و وضعیت این معیت و همراهی  »ماست با خدا
بیانگر این است که حکم و معنای این همراهی در اینجا اطالع و یاری و تأیید 

 .)١(»است
(و او با شما است)، این نیست  ﴾َمَعُ�مۡ  َوُهوَ ﴿معنای « :گوید در جایی دیگر می

مخلوقاتش آمیخته است زیرا هیچ توجیهی از نظر لغوی ندارد و بر خالف که وی با 
خالف چیزی است که الله  اند و چیزی است که سلف امت بر آن اجماع نموده

های الله و از  نشانه ای از آفریدگانش را بر آن سرشته است، بلکه ماه که نشانه
مسافر و غیر مسافر است  ترین مخلوقاتش است و در آسمان قرار دارد همراه با کوچک

هر جا که باشد و خداوند سبحان باالی عرش خویش بر آفریدگانش نظارت داشته و 
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۲۴ 

گاه است به اضافٔه معانی دیگری که به ربوبیت الله  بر آنها چیره و نسبت به آنها آ
 شود.  مربوط می

تمامی سخنانی که الله بیان نموده که وی باالی عرش است و او با ما است 
، کنند های دروغین از آن پرهیز می قتی است که نیاز به تحریف ندارد اما گمانحقی

آسمانی است که او را در » في السماء« کنند که ظاهر سخنش: مانند اینکه گمان می
 .)١(»بر گرفته یا بر وی سایه افکنده است و این به اجماع اهل علم و ایمان باطل است

شود الله با مخلوقاتش است به صورت  هنگامی که گفته می«گوید:  ابن قیم می
گاهی باشد و  اش نسبت به آنان و اداره آنها و قدرت بر آنها می عموم، از ملزومات آن آ

َ  إِنَّ ﴿هنگامی که این همراهی به صورت خاص باشد مانند این سخن خداوند:   ٱ�َّ
ِينَ  َمعَ  ْ  ٱ�َّ َقوا ِينَ  ٱ�َّ ِۡسنُ  ُهم وَّٱ�َّ  )حامیهمراه ( خدا محّققاً « ]١٢٨: النحل[ ﴾ونَ �ُّ

یاری و تأیید و کمک به آنها  ،ز ملزومات این همراهیا »است نیکوکاران و پرواپیشگان
 .)٢(»است

 های آن سوم: انواع معیت و دلیل
 ویژه -۲عمومی  -۱هایش دو نوع است:  همعیت و همراهی الله متعال با آفرید

شود  ها می که احکام آن شامل تمامی آفریده همراهی عمومی: چیزی است -۱
گاه است و  به این معنی که الله با تمامی آفریده هایش است و از وضعیتی که دارند آ

ماند و مقتضای آن قدرت خداوند بر  هیچ نهانی در زمین یا آسمان بر وی پنهان نمی
 .)٣(»آنها و ادارٔه و احاطٔه آنها است

 مراهی: های این نوع ه از جمله دلیل
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۲۵ 

لَمۡ ﴿  سخن خداوند متعال:
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

َۡوىٰ  ِمن يَُ�ونُ  َما ۡدَ�ٰ  َوَ�ٓ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َۡسةٍ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  ثََ�َٰثةٍ  �َّ
َ
 أ

ۡ�َ�َ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  ِمن
َ
ۡ�نَ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  أ

َ
ْۖ  َما � ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  َ�نُوا  يَوۡمَ  َعِملُوا

 � َ  إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ ءٍ  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ  آنچه خدا که ای نکرده توّجه آیا« ]٧: المجادلة[ ﴾َعلِيمٌ  َ�ۡ
 اینکه مگر نیست، نفر سه میان نجوایی هیچ داند؟ می است زمین و آسمانها در

 نه خداست؛ نفرشان ششمین اینکه مگر تن، پنج میان نه و خداست نفرشان چهارمین
 خدا اینکه مگر] کنند، نمی نجوایی[ باشند، که هرجا تعداد، این از بیشتر نه و کمتر هم

 خدا که کرد؛ خواهد باخبرشان اند کرده که اعمالی از رستاخیز روز آنگاه است؛ آنان با
گشوده و با علم نیز به پایان  ،سخن را با علمخداوند این  .»داناست چیزی هر به

وری و امام احمد ثرسانده است و به همین دلیل ابن عباس و ضحاک و سفیان 
 اند که خداوند با علم خویش با آنها است. گفته

ِي ُهوَ ﴿این سخن خداوند:  َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
 ُ�مَّ  �

�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما َ�ۡعلَمُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ 
َ
 مِنَ  يَ�ُِل  َوَما مِۡنَها َ�ُۡرجُ  َوَما ٱۡ�

َمآءِ  ۖ  َ�ۡعُرجُ  َوَما ٱلسَّ ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ  �ِيَها
َ
ُ  ُكنُتمۚۡ  َما �  ﴾بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

 عرِش  بر آنگاه آفرید؛ دوران شش طی را زمین و آسمانها که اوست« ]٤: الحدید[
 فرود آسمان از هرچه و برآید، آن از یا و کند نفوذ زمین در هرچه گشت؛ مستقر] تدبیر[

 به خدا و شماست؛ همراه باشید، که هرجا و داند؛ می] را همه[ کند، صعود آن در یا آید
 .»بیناست کنید، می آنچه

ِ  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ  َوَ�  ٱ�َّاِس  مِنَ  �َۡسَتۡخُفونَ ﴿داوند: سخن خ  َمَعُهمۡ  َوُهوَ  ٱ�َّ
ُ  َوَ�نَ  ٱلَۡقۡوِل�  ِمنَ  يَۡرَ�ٰ  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ   ]١٠٨: النساء[ ﴾ُ�ِيًطا َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ
 و دارند پنهان توانند نمی خدا از] لی[و کنند، می پنهان مردم از] را خود خیانتهای[«

 به و است، حاضر خدا پرورند، می دل در شبانه را خدا پسند خالِف  گفتاری که آنگاه
 »دارد احاطه کنند می آنچه



۲۶ 

رسانی الله به بندگانش  که مقتضای آن یاری و تأیید و کمک همراهی ویژه: -۲
 است.

 های آن: از دلیل
َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ�  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿سخن خداوند متعال:  : التوبة[ ﴾َمَعَنا ٱ�َّ

 »ماست با خدا که مباش، اندوهگین : گفت می] ابوبکر[ خود معاشر به آنگاه که« ]٤٠
ٓ  إِنَِّ� ﴿سخن خداوند متعال:  ۡسَمعُ  َمَعُكَما

َ
َرىٰ  أ

َ
 شما با من« ]٤٦: طه[ ﴾َوأ

 »بینم می و شنوم می هستم،
َ  إِنَّ ﴿سخن خداوند متعال:  ِينَ  َمعَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�ََّقوا ِۡسُنونَ  ُهم وَّٱ�َّ ُّ�﴾ 

 .»است نیکوکاران و پرواپیشگان همراه (حامی) خدا محّققاً « ]١٢٨: النحل[
ْۚ ﴿سخن خداوند متعال:  ٓوا َ  إِنَّ  َوٱۡصِ�ُ ِٰ�ِ�نَ  َمعَ  ٱ�َّ  )١( ]٤٦: االنفال[ ﴾ٱل�َّ

 .»است] پایداران و[ شکیبایان با خدا که باشید، پایدار«
اَل  سحدیث ابوهریره  دلیل از سنت:

َ
ِبيُّ  ق هُ  َیُقوُل  جالنَّ نَا«: َتَعاَلی اللَّ

َ
 ِعْندَ  أ

نَا يِب، َ�ْبِدي َظنِّ 
َ
َرِ�، إَِذا َمَعهُ  وَأ

َ
إِنْ  َذك

َ
َرِ�  ف

َ
ْرتُهُ  َ�ْفِسهِ  يِف  َذك

َ
 َو�ِنْ  َ�ْفيِس، يِف  َذك

َرِ� 
َ
ٍ  يِف  َذك

َ
ْرتُهُ  َمإل

َ
ٍ  يِف  َذك

َ
) ۷۴۰۵الشیخان [البخاری برقم (أخرجه  »ِمْنُهمْ  َخْ�ٍ  َمإل

به خودم هستم و من با او هستم  )]. یعنی: من نزد گمان بنده ام۲۶۷۵و مسلم (
س اگر مرا نزد خویش یاد کند او را نزد خودم یاد می کنم و اگر مرا پ هرگاه مرا یاد کند

 در جمعی یاد کرد او را در جمعی بهتر از آنان یاد می کنم.
 ها: هایش و پاسخ به حلولی جدا بودن الله متعال از آفریده چهارم:

اختالط و آمیختن  ،هایش گفته شد که اثبات همراهی الله با آفریده ،پیش از این
هایش  رساند پس آنکه تکبر کرده و ادعا کند که همراهی الله با آفریده ذاتی را نمی

 ود:ش مستلزم حلول و اختالط است از چند راه ادعایش رد می
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اینکه نه ظاهر لفظ و نه حقیقت آن بیانگر این نیست که الله سبحانه و  اول:
به هیچ عنوان » مع«هایش اختالط کرده و در آنها آمیخته است و لفظ  تعالی با آفریده

 چه رسد که حقیقت و موضوع لفظ اینگونه باشد. ،بیانگر چنین چیزی نیست
امال آشکار بیان نموده که وی اینکه الله سبحان در قرآن به صورت ک دوم:

و  ،هاست و بر عرش قرار گرفته است و از مخلوقاتش جدا است باالی آسمان
و او مسیح را نزد خویش باال  ،آیند فرشتگان به سوی وی باال رفته و از نزدش فرود می

روند و دیگر نصوصی که دلیل جدا بودن الله از  و سخنان نیکو به سویش باال می ،برده
باشند و باید  باشد و این نصوص محکم می هایش و قرار گرفتن بر عرش می هآفرید

متشابه را با آنها رد نمود در حالی که شما محکم را با متشابه رد کرده و همه را مجاز 
 .)١(اید قرار داده

ها بر عرش خویش قرار  خداوند سبحان خبر داده که وی باالی آسمان سوم:
گاه است و  هایش است هرکجا که باشند و از آنچه انجام می دارد و او با آفریده دهند آ

ِي ُهوَ ﴿فرماید:  اینها را در این سخنش بیان می َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
 ِ�  َوٱۡ�

يَّا�ٖ  ِستَّةِ 
َ
�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما َ�ۡعلَمُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  َوىٰ ٱۡستَ  ُ�مَّ  �

َ
 َوَما ِمۡنَها َ�ُۡرجُ  َوَما ٱۡ�

َمآءِ  ِمنَ  يَ�ُِل  ۖ  َ�ۡعُرجُ  َوَما ٱلسَّ ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ  �ِيَها
َ
ُ  ُكنُتمۚۡ  َما �  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

 آفرید؛ دوران شش طی را زمین و آسمانها که اوست« )٢( ]٤: الحدید[ ﴾٤ بَِص�ٞ 
 هرچه و برآید، آن از یا و کند نفوذ زمین در هرچه گشت؛ مستقر] تدبیر[ عرِش  بر آنگاه

 همراه باشید، که هرجا و داند؛ می] را همه[ کند، صعود آن در یا آید فرود آسمان از
 »بیناست کنید، می آنچه به خدا و شماست؛

ها و زمین و آنچه میان آندو   اینکه الله متعال بیان نموده که او آسمان چهارم:
ها و زمین از آن اوست و در زمین در قیامت در  است را آفریده و پادشاهی آسمان
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ها در دست راستش پیچیده شده است و این نصوص صراحتًا  قبضٔه او است و آسمان
 قع نگشته است.کند وی از آنها جدا بوده و در آنها وا بیا می

لفظ معیت و همراهی در کتاب الله به صورت عمومی و ویژه آمده  :اینکه پنجم:
است ـ چنانکه بیان شد ـ پس اگر مراد این بود که الله با ذات خویش همراه با هر 

دانیم که  گرفت زیرا می چیزی است این عمومیت با تخصیص در تناقض قرار می
َ  إِنَّ  َ�َۡزنۡ  َ�  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿منظور از این سخن خداوند  : التوبة[ ﴾َمَعَنا ٱ�َّ

» ماست با خدا که مباش، اندوهگین : گفت می] ابوبکر[ خود معاشر به آنگاه که« ]٤٠
باشد و دشمنان کافرشان در این آیه داخل نیستند و  می يویژه نمودن ابوبکر 

اینگونه هستند و به آنچیزی که به رساند  دیگر نصوصی که همراهی ویژه را می
 .)١(خاطرش نص وارد شده اختصاص دارند نه چیزهای دیگر

 
 پایان

 هـ۱۴۳۶ الثاني جمادي ۲۷
 ۱۳۹۴ حمل/فروردین ۲۷

 م۲۰۱۵ آوریل ۱۶
 
 

 contact@mowahedin.comتماس با ما: 
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