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 دهيچک
 زین قرآنه است. شدان یدر قرآن بوه یش ترینکامل به ن، معرفت خداوند است که اوصافشیسرآغاز د

  یمسلمانان است. تالش برا ةمورد قبول هم ،ینید یشناختن منبع معرفتیتریبه عنوان اصل

 ود؛ یگرد یدر زبان عرب ین علوم ادبی، سبب تدوکالم خداوند قواعد و ضوابط تفسیر دادن بدست

در مقام  ،. مکاتب کالمی و متکلماندادندقرآن قرار  یاتآر یتفس و مبنای ن علوم را اساسیا ، مفسران

کنند، به یرا استنباط م ید مختلفیعقا ،واحدات یو از آ کردهاستناد  به اصول ادبی ،اثبات آراء گوناگون

 یمختلف یهادگاهیصفات خداوند، د اتِیآ یل ادبیآنها سازگار باشد. در تحل یفکر یکه با مبان یاگونه

 یادب هایتحلیل ةسیکه مقا و ... وجود دارد حذف ه، مشاکله،یکنا ا مجاز،یقت یحقهمچون حمل بر 

 ة. مقالشان باشدیفکر یآنها به مبان یبندیزان پایانگر میب تواندمی ،آنان یفکر هایگرایشمفسران با 

 صفات پرداخته است. اتِیآ یادبل یتحل در مفسّران یکالم یهافرضشیر پیتأث یحاضر به بررس

 .یکالم یقت و مجاز، مبانیصفات، حق اتِی، آیل ادبیتحل :يديکل هايهواژ

                                                           
 :پست الکترونیك نویسنده vhafidi@yahoo.com 
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 مقدمه

 ةرش همیمورد پذ ،ینیمنبع شناخت معارف د تریناصلیقرآن به عنوان کالم خدا و 

 ینید دیافکار و عقا ةهم برای ارید اصل و معیقرآن با ،ن اساسیمسلمانان است، بر ا

د باشد. از صدر اسالم تا یت و بطالن آراء و عقاسنجش صح یبرا یزانیو م گرفتهقرار 

 هیه، معتزله، اشاعره، امامیلفه، سَیدررجئه، قَهمچون: مُ ،ییمکاتب مختلف فکر ،کنون

ن مکاتب در یکه غالبا با هم سر سازش ندارند. ا اندگذاشتهوجود  ةو ... پا به عرص 

د ییتأ یز براین ایهر فرقهات قرآن استناد کرده و یبه آ ،شیخو یمقام اثبات اصول فکر

از  ییعلت غا .ستتمسك جسته ا یو قواعد ادب عرب به اصول زبان ،شیبرداشت خو

 ق:1424 قطان،ال) هم بودیآن کرقر یانحفظ الفاظ و مع ،ادبی اصول و قواعدن یوضع و تدو

ح یصحبه فهم  ،ن اصولیا دادن قرارار یاز آنها و مع ی، تا با آگاه(180 ق:1365 ،یکردال؛  8

زان و موزون با هم مشتبه شده و اصل و فرع در یم ،در عمل ند؛ امایآل نایکالم خداوند 

 ،مفسران های ذهنیِفرضفکری و پیش هایاند؛ بدین معنا که گرایشهم قرار گرفته یجا

 .ستا برای اثبات آنها به کار گرفته شده ،اصل قرار گرفته و اصول و قواعد ادبی

محکم و متشابه تقسیم  ة، آیات قرآن به دو دستعمرانسورة آلآیة هفتم  بر اساس

)السیوطی،  بدست داده وحدود هفده نظر  ،شوند، مفسران در تعریف آیات متشابهمی

خداوند را به عنوان آیات متشابه  صفات وآیات اسماء  ،آنانغالب  (7-3/4ق: 1421

سه دیدگاه عمده در  ،ق کالمیدر میان فر .(158-2/157ق: 1422)الزرقانی،  اندپذیرفته

بر  ،صفات اتِیآ حملِ اختالفِ یاصل یتفسیر و تأویل این آیات وجود دارد که مبنا

 :است یا مجازی یقیحق یمعان

 مربوط آیات تفسیر در متکلمان از برخی: حقيقي معاني بر خداوند صفات حمل ـ1

 مجازی معانی بر  آنها حمل از و پذیرفته تأویل بدون را قرآنی عبارات ظاهر صفات، به

 که آنگونه را خداوند صفات باید آیات، این تبیین در معتقدند و اندنموده اجتناب

 شناخت به نباید و پذیرفت تشبیه و تأویل انکار، نفی، بدون اوست، واالی ذات شایستة

 حدود در است الزم و (161: ق1406 المقدسی،) پرداخت الهی صفات کُنه و حقیقت
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 همة مکتب، این طرفداران. (6/71: ق1381 تیمیه،ابن) نمود توقف دینی صنصو ظواهر

 تأویل، و تشبیه بدون است، شده ذکر احادیث یا و قرآن آیات در که را خداوند صفات

 التمیمی،) اندشده مشهور «سَلَفیه» نام به مکتب این پیروان ،کنندمی اثبات خداوند برای

 تفکر مبنای بر کالمی آیات تفسیر در که مفسرانی از .(87: ق1417 البعلی، ؛49: ق1422

 تفسیر صاحب آلوسی محمود سید الدینشهاب به توانمی اند،نموده عمل سلفیه

 .کرد اشاره 

 :يل عقليدر صورت وجود قرائن و دال يمجاز يبر معان صفات خداوند ـ حمل2

، عقل را بر نقل مقدم داشته و در دینیشناسی حوزة معرفتاز متکلمان در  یا دسته

و حمل ل ی، به تأونباشدآنها قابل اثبات  یعقل یارهایبا مع یهر گاه ظاهر عبارت ،ریتفس

 ن ی. از جمله بارزتر(45: 1970 ،یشهرستانال) کنندمیاقدام  مرجوح آن بر معانیِ

ت و انکار صدور فعل یؤکالم، ر :همچون یل صفاتیتأو ،ن گروهیا یفکر یهامشخصه

مستلزم  ،رش امور فوقیذآن است که پ ،این گروهاصلی از دالیل است. از خداوند 

ة دربار ین عقلیبا مقدمات و  براه ؛ زیرابودن و محدود بودن خداوند است یجسمان

 (.148 -147ق:1421 معتق،ال؛ 86ق: 1422 ،یمیتمال) است سازگارنا ،نهایت بودن خداوندبی

که  یریه اشاره کرد. از جمله تفاسیبه معتزله و امام توانمی ن مکتبیاز طرفداران ا

ر یبه تفس به ترتیب توانمیر درآمده، یتحر ةبه رشت و امامیه معتزله شربمبر اساس 

 اشاره کرد ییاثر عالمه طباطبا «زانيالم» و یاثر زمخشر «الکشاف»

قت يو حمل بر حق لفظي در صورت وجود قرائن بر مجاز صفات خداوند ـ حمل3

 اند؛ار کردهیاخت روش قبلدو  روشی بینز یاز متکلمان ن یگروه در صورت عدم آن:

ا زبان وجود داشته باشد که یا منفصل در کالم یمتصل  ینه این معنا که هر گاه قریبد

کنند؛ یحمل م یمجاز یرا بر معان عبارتد، یرا فراهم نما یمجاز یامکان حمل بر معنا

وجود نداشته باشد،  یمجاز یحمل آن بر معان یبرا یمجوز ،ا زبانیاما هر گاه در کالم 

 کنندنمیل آن اقدام یحمل نموده و به تأو یقت ظاهرین صورت کالم را بر حقیدر ا
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ن تفکر ابوالحسن یا یاز آنجا که پرچمدار اصل (.120ق: 1422 ،یمیتمال؛ 217بی تا:  یجی،إلا)

از  (.93: 1970،یشهرستانال)به اشاعره نامبردار گشتند  مکتبن یروان ای، پاست یاشعر

مشهور به  «بيح الغيمفات»ر یف شده است، تفسیتأل یکالم اشعر یکه بر مبنا یریتفاس

 ین معنایین نوشتار بر آن است تا ضمن تبیا .است ین رازیاثر فخرالد «رير الکبيالتفس»

ت یفیک ینسبت به آن، به بررس یمختلف کالم یهادگاهیان دیو ب قت و مجازیحق

 صفات بپردازد. اتِیآ یل ادبیبر تحل یکالم یمبان یرگذاریتأث

 قت و مجازيحق يمفهوم شناس

به »و مجاز را  «لهمعناي موضوعا عبارت در يبه کار بردن لفظ »قت را یبالغت، حق یعلما

 (.1/84ق: 1416 ر،یثألا)ابناند ف کردهی، تعر«لهموضوع ير معنايا عبارت در غيکار بردن لفظ 

وجود داشته باشد تا  ایقرینة صارفهد یالزم به ذکر است در هنگام استعمال مجاز، با

 یان معناید مین بای، و همچن(3/504ق: 1426، یدیصعال) گردد یقیحقمعنای  ارادةمانع از 

ن لفظ در معنای امکان به کار بردوجود داشته باشد تا  یاعالقه یو مجاز یقیحق

 ی. مجاز لغوشودمیم یتقس یو عقل یمجاز به دو قسمت لغو مجازی را فراهم سازد.

ن یبا ا. (14بی تا:  صفدی،ال) گرددمیم یاستعاره و مجاز مرسل تقس یِخود به دو قسمت کل

 .شوندمیف مجاز خارج یاز تعرند انیه که از ابواب علم بیه و کنایتشب ،فیتعر

اختالف نظر وجود دارد.  ،حذف و مشاکله به عنوان مباحث مجاز در پذیرش ابواب

ای از د، هر چند دستهمجاز قرار دار زمرة انواعدر  ،حذفاست که  آنقول مشهور 

اند، با به کار نرفته اصلی غیرنظران به دلیل آنکه در حذف، الفاظ در معانی صاحب

 اند.هکردمخالفت  ،آن به عنوان مجاز پذیرش

از را آن  توانمی عراب کلمه با حذف یا اضافه تغییر کرد،إهرگاه  معتقدند موافقان

 «لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ»و  (82)یوسف/ «» ت، مانند:دانسباب مجاز 

تغییری در اعراب ایجاد نکرد، در باب  ،یك واژه ةاما اگر حذف و اضاف ،(11الشوری/)

 ةو یا آی یعنی  (19)البقره/ «أَوْ کَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ»گنجد، مثل: جاز نمیم
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با پذیرش  (107بی تا: ، یقزوینال) .است «»که به معنای  «»

 توان جزو ابواب مجاز به شمار آورد.را میاین دیدگاه، حذف 

ـ کنایه حقیقت است؛ زیرا الفاظ در 1دیدگاه وجود دارد:  سه نیز در مورد کنایه

ـ 3    مجاز است.کنایه، ـ 2، اما بر معنای الزم داللت دارند. اندشدهموضوع لها استعمال 

 نه حقیقت است و نه مجاز. کنایه، 

بلکه  و نه مجاز، استمعتقدند که نه حقیقت  بعضی از صاحبنظران، دربارة مشاکله

 ؛(54عمران/ )آل «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ» ، همانند:بین آن دو است مفهومی

در معنای موضوع له استعمال نشده است، پس حقیقت نیست و در  «مکر اهلل»زیرا لفظ 

ن یبه ا .(461 بی تا:، یمدنال)ست میان دو معنا عالقه ای هم وجود ندارد، پس مجاز هم نی

 .اندآوردهع یدر علم بد هاآرایهاز  یل است که آن را به عنوان یکیدل

طبیعی است که  مجاز را استعمال لفظ در غیر ما وضع له بدانیم، معیار تلقی اگر

ثانوی یا معانی به دلیل به کارگیری واژگان در  ،کنایه و مشاکله ـ و با تسامح ـ حذف

از این ؛ آیندجزو مباحث مجاز به شمار می ،خود فاصله دارند ةی که از وضع اولییمعان

مفسران  که اندشدهز جزو انواع مجاز در نظر گرفته ین سه مورد نیا ،مقالة حاضردر  رو

 .اندکردهبه آنها استناد  ات مربوط به صفاتیر آیتفس در زین

 صفات  اتِيدر آ قت و مجازيحق

م و پرکاربرد به عنوان یکی از ابواب مه ،اوندعقیده و صفات خد مباحثورود مجاز در 

 که کسانیاست؛ زیرا  کردهمیان مفسران ایجاد  را های بسیار بزرگی، چالشعلم بالغت

و برخی دیگر که معتقد به  کنند، متهم به تعطیلاز صفات خداوند را تأویل می یصفت

عدم درک درست ، متهم به جمود و کنندمیحفظ مدلول الفاظند و با تأویل مخالفت 

ل یبه دال ،عقیدة خویشبرای اثبات  ،، این در حالی است که هر دو گروهشوندمی

 .اندکردهاستناد  یمتعدد
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 ن مجازمخالفا

ـ آ ةهمـ  ووجود مجـاز در قرآننـد،    از متکلمان منکر یادسته  قـت  یات را حمـل بـر حق  ی

بـه مجـاز    ت اسـالمی پیشینیان امن است که یل مخالفان مجاز این دالیاز مهمترند. کنیم

 ینـوع  ،رش مجـاز یپـذ  پـس  ؛انددهنکرم و کالم را به حقیقت و مجاز تقسی معتقد نبوده

 ،ایـن دلیـل   نقد. در (9ق: 1416 ،طعنـی مال) است.م یکراولیة قرآن  مخالفت با فهم مخاطبان

صـرف، نحـو، بالغـت و...     :همچون ،علوم متعددی توجه به این نکته ضروری است که

 اند، در حالیکه هـی  بردهگان متداول بوده و با ذوق سلیم آنها را به کار میدر میان گذشت

ح آنان بـه  یعدم تصر ،از این رو .است به صورت مدون موجود نبوده ،این علومکدام از 

هـر   ،گـر ید یاز سو .نیستدر کالمشان  هادلیلی بر نبودن آن ،ادبی یا بالغی اصطالحات

به جهت  ند، امااهواقف بود کامالًبارات زی واژگان و عبر معانی حقیقی و مجا آنانچند 

از غـور و کـاوش در آن   و  بـوده  محتـاط  ،صـفات خداونـد   در باب تأویل مجازیِ ،اتقو

، بنابراین آنان منکر وجـود مجـاز در زبـان    (2/348ق: 1421سیوطی،ال) اندکردهمی یخوددار

به معنای انکـار مجـاز    امرو این  دانکردهمیاحتیاط  ،ند بلکه در تأویل صفات خدااهنبود

  همچون قرآن و حدیث نیست. یها و متون دینیهیا گزار ،عربی در کل زبان

مستلزم صحت  ،پذیرش مجاز مجاز در قرآن این است که دالیل مخالفان گرید زا

بنابراین  ؛کالم صادق باشد نفی کنیم،از کالم ای که اگر آن را نفی آن است به گونه

که در قرآن چیزی وجود دارد آن است  وجود مجاز در  قرآن موجب پذیرش اعتقاد به

از  توان نفی و انکار کرد؛رآن را نمیکه نفی آن جایز است و شکی نیست که چیزی از ق

این استدالل  . در نقد(56ق: 1416 ،يمطعنال) در قرآن انکار کرد راناگزیر باید مجاز  این رو

 است و یاز اجزاء ثابت زبان عرب یف زبانیاز لطا یکیتوان گفت مجاز به عنوان می

بر اساس اصول و قواعد زبان عربی متداول نازل گشته است، همچنان که  زین قرآن

 «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ»و  (103)النحل/ «وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» اتیدر آ خداوند متعال

باشیم که در زبان  اگر معتقدن ید، بنابراکنیموصوف م ،ودنآن را به آشکار ب (97م/ی)مر

 در آیات قرآن هم را ، ناگزیر باید وجود آن داردعربی پدیده ای به نام مجاز وجود 

 .میرا باشیپذ
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کذب است و  مساوی با ،مجاز ن است کهیا ،وقوع مجاز در قرآن ل سوم مخالفانِیدل

 آوردمیم زمانی در بیان مقصود به مجاز روی قرآن از آن پاک و منزه است و اینکه متکل

عرصه بر او تنگ شده باشد و ساحت خداوند متعال از این  ،حقیقت گویی که در مجالِ

صفت سلبی مبراست و این شبهه ای باطل است؛ زیرا اگر مجاز از قرآن حذف شود در 

ان بالغت و این در حالی است که دانشمند ایمگذاشتهواقع نصف زیبایی آن را کنار 

 .(461بی تا: ، یمدنال)است  تربلیغاتفاق نظر دارند که آوردن مجاز از بیان حقیقت 

 موافقان مجاز

و انکار  دانسته یهیبد امرك ی ،در زبان و قرآن را وجود مجاز ،و مفسران بانیشتر ادیب

اره ن بیدر اابن قتیبه  .دانندمیزبان  هایزیباییاز  یمیده گرفتن بخش عظیآن را ناد

 تَبَنَ»: گوییممی: اگر مجاز کذب باشد، بیشتر سخنان ما باطل است؛ زیرا ما گویدمی

، د و ...میوه رسی درخت بلند شد،  لوبیا رویید،  «لُقْالبَ

 ،در بیشتر سخنان یعنی هر فعلی که به غیر جاندار نسبت داده شود، باطل خواهد بود.

. عالوه بر گذاردمیاست و بیشتر بر جان و دل تأثیر  تربلیغآوردن مجاز از بیان حقیقت 

هایی را تأویل توانمیهر لفظی که محال محض نباشد، مجاز است؛ زیرا  ،هاحقیقت

مجاز قرار  ةدر دایر ،کالم هایزیبایی شتریببرای آن در نظر گرفت، بنابراین استعاره و 

 .(1/266ق: 1401انی، )القیرو گیرندمی

علـت انکـار آن را کوتـاهی     ،موافقان با توجه به غیر قابل تردید بودن مجاز در زبان،

همت منکران در یادگیری اصول و قواعـد زبـانی دانسـته و معتقدنـد ایـن امـر موجـب        

خردمند بايد همت خـود  » جرجانی گفته اسـت:  گردد. چنانکه عبدالقاهرگمراهی آنان می

در پي فهم دين اسـت  زيـرا    آن کسي کهصور دارد تا آن را ياد گيرد، به ويژه را بر آن مق

د شيطان از راههاي ناپيدا بـر  ناز اين علم بي خبر باش کساني کهنياز ضروري بدان دارد، و 

ـ   سـازد مـي و دينشان را به گونه اي نامحسوس تباه  شودميآنان وارد   ةو آنـان را در ور 

بی تـا:   ،جرجانیال) «پيمايندميکه به زعم خودشان راه هدايت را ، درحالي افکندميگمراهي 

 منکران و بداهت وجـود مجـاز در زبـان، بـه بررسـی مـوردی       ةنظر به ضعف ادل (.391
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میـزان   از ایـن رهگـذر،   شـود تـا  پرداختـه مـی   خداونـد در آیـات قـرآن    صفات تحلیل

  ،دبــی مفســرانهــای ابــر تحلیــل ،هــای کالمــیفــرضهــا و پــیشتأثیرگــذاری دیــدگاه

 آشکار گردد.

 ات مربوط به صفات خداونديآ يمورد يبررس

مورد  از نظر ادبی و کالمی میان مفسران ی کهن مباحثیترمهم ،و صفات اسماء باب در

 ، عبارتند از:ستا بحث قرار گرفته

 نفس خداوند

از این  و (826-822ق: 1387 )عبدالباقی، است رفته کار بهدر قرآن بار  386 ،«نفس»واژة 

. از آیاتی که واژة است به خداوند نسبت داده شده به صورت مضاف شش بار ،تعداد

. در استطه  41نعام و ا 54و  12عمران، آل 30و  28آیات  ،نفس برای خدا اثبات شده

این واژه از زبان حضرت عیسی)ع( برای خداوند اثبات شده  ،سورة مائده نیز 116آیة 

. علمای سلفیه در «»د: فرمایآنجا که می ،است

برای خداوند ثابت کرده و  ،هی  تفسیر، تأویل و تکییفی بیتفسیر آیات فوق، نفس را 

با  یآلوس ،ن اساسی؛ بر ا(170ق:1419 شقر،أل)ااند از هرگونه غوری در آن اجتناب کرده

را در « نفس» ةالت مختلف، واژیه، ضمن ذکر اقوال و تأویلفس یکالم یتوجه به مبان

کرده  یق مشاکله و مجاز خودداریل آن از طریقت حمل نموده و از تأویبر حق ،اتیآ

سایر فرق اسالمی )امامیه، معتزله و  که حالی در .(171و 78-3/77ق: 1426 لوسی،اآل)است 

با توجه به سیاق عبارات، نفس  ،دذات خداون اشاعره( به دلیل بسیط و غیر مرکب بودنِ

مفسران امامی، اشعری . (317ق: 1371 حلی،ال)اند دهکرو ثانوی حمل  یرا بر معانی مجاز

نفس برای  با توجه به مبانی کالمی خویش و به دلیل عدم پذیرشِ ،و معتزلی مسلك

 )طباطبایی،عذاب، رحمت، غضب، وعد و وعید خداوند  را به ذات، «نفس»  ،خداوند

 تأویل (8/18و  143 /12ق: 1401 رازی،ال؛ 1/380ق: 1421 زمخشری،ال؛ 14/165و  3/164ش: 1384

 «معلومات»را به  «نفس» ةواژگذشت  سورة مائده 116در تفسیر آیة  چنانکهو  اندکرده

اند: گفته و در تأویل آیه اندحالیه دانسته ةتأویل کرده و آن را از باب مجاز مرسل به قرین
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 زمخشری،ال) «ولي من به علم تو آگاهي ندارم ،آگاهي ،آنچه من بدان علم دارم از تو»

 (.12/143ق: 1401 رازی،ال و 1/726ق: 1421

 وجه خداوند

 وجهِ مراد، آن، از آیه ده در و است رفته کار به کریم قرآن در بار  ،«وجه» واژة

 اللیل، الروم،  القصص،  الرحمن،  آیات ظاهر به توجه با. است خداوند

 قبول تأویلی، و تفسیر هی  بی صفات، و اسماء دیگر بسان را وجه سلفیه، علمای ،... و 

 تفسیر در نیز آلوسی (.172: ق1405 األشقر،) اندکرده حمل الفاظ ظاهر بر آنرا و نموده

 متعدد تأویالت ذکر ضمن است، رفته کار به خداوند برای «وجه» واژة آنها در که آیاتی

 متأخران رویکرد اساس بر مذکور هایتأویل که کندمی اشاره (20/441: ق1426 اآللوسی،)

 با آیات، این در خداوند مراد بیان برای تالش و صفات آیات تأویل به اقدام و بوده

 است ذکر شایان. (20/442 و 27/142: همان) نیست سازگار اسالمی امت گذشتگان رویکرد

 به و نداشته ابایی یوسف، سورة 9 آیة در ،«وجه» واژة نمودن مجاز بر حمل از وی، که

: همان) است کرده حمل محبت و توجه بر و دانسته تلویحی کنایة را آن سیاق، دلیل

 مرکب غیر دلیل به( معتزله و اشاعره امامیه،) کالمی مکاتب سایر که حالی در. (12/518

 و جزء ذکر باب از و مجازی معنای بر ار «وجه» اجزاء، از بودن نیازبی و خداوند بودن

 (272/ البقره) «اللَّهِ وَجْهِ ابْتِغَاءَ» عبارات تأویل در و کرده حمل خداوند ذات بر کل، ارادة

 ابْتِغَاءَ» به را آن قرآنی، آیات دیگر به توجه با (20/اللیل) «الْأَعْلَى رَبِّهِ وَجْهِ ابْتِغَاءَ إِلَّا» یا

: ش1384 طباطبایی، ؛326 و 317: ش1371 الحلی،) اندکرده تأویل (207/ لبقرها) «اللَّهِ وَجْهِ

 (.441/ 3 و ،4/445: ق1421 الزمخشری، ؛29/106 و 25/127: ق1401 الرازی، ؛16/92-93

 يد خداوند

 ش:1387 )عبدالباقی،آمده است  قرآن درهای مختلف بار به صورت  ،«يد»واژة 

برای  ،به صورت مضاف، مفرد، مثنی و جمع این واژه،. در یازده مورد، ( 789-881

با توجه به ظواهر آیات، معتقدند که خداوند دو دست  سلفیهخداوند به کار رفته است. 

ذات اوست و شباهتی با دست سایر موجودات ندارد. همچنین اعتقاد  ةدارد که شایست
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لوازم اعتقاد به ید از نیز از دیگر  ،به بسط ید و نیز خلقت آدم توسط خداوند با دست

و  (64)المائده/  «يَشَاءُ کَيْفَ يُنْفِقُ مَبْسُو َتَانِ يَدَاهُ بَلْ»، چرا که ظاهر آیات استاین دیدگاه 

ق: 1419 شقر،أل)ابر این امور داللت دارند  (75)ص/ «بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِمَا تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَكَ مَا»

به دلیل غیر مرکب بودن خداوند و استغناء از اجزاء و متکلمان گر یدکه  در حالی، (177

 (.326و  317ش: 1371 حلی،ال)اند هکردرا بر معانی مجازی و استعاری حمل  «يد»جوارح، 

به  «يد» معتقد استدر آنها به کار رفته است،  «يد»آلوسی در تفسیر آیاتی که واژة 

ی که شایسته باشد ـ برای صورت مفرد و غیر مفرد )مثنی و جمع( ـ به معنی و وجه

ای از باید از تأویل آن اجتناب کرد و اختصاص پاره از این رو ،خداوند ثابت است

فات خاص مزیت آن مخلوق و الت ةدهند نشان ،مخلوقات به خلقت توسط دست خدا

 «أَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يَدُ»در تفسیر آیة  (.23/290ق: 1426 ،لوسیاآل)خداوند بدان است 

جز با معرفت کامل  ،کند که چون معرفت تام صفات خداوندنیز اشاره می (10)الفتح/

شود، باید در این مجال نیز در حدود ظواهر ذات و حقیقت خداوند حاصل نمی

، الزم به ذکر (26/343: انهم)کتر است یاط نزدیبه احتتر و نصوص توقف کرد که سالم

ید در  بسط وو غل  (45)ص/ «أولي األيد» :آلوسی در تفسیر عباراتی همچون که است

حمل بر معنای مجازی را که برای غیر خداوند به کار رفته،  «يد»، إسراء ةسور  ةآی

بیان  یا و (17/361: انهم)مسبب )مجاز مرسل(  ةاز باب ذکر سبب و ارادنموده و آن را 

 است. دانسته (10/440: انم)هتمثیلی )کنایه( برای اشاره به جود و بخل 

بسط و »و  دهکرمعانی مجازی حمل را بر  «يد»واژة  ،مفسران امامیه، معتزله و اشاعره

 ، جود و بخل(6/33: 1384 )طباطبایی،کنایه از قدرت و عجز  رادر سورة مائده  «غل يد

را  سورة فتحدر  «فوقيت يد خداوند»،  (12/46ق: 1401 رازی،ال؛ 1/687ق: 1421 زمخشری،ال)

پیمان  ةو به مثاب (28/87ق: 1401 رازی،ال؛ 17/239ش: 1384 )طباطبایی، از عهد صیانت خداوند

غایت اهتمام  ةرا نشان «خلقت انسان با دست خدا»و  (4/337ق: 1421زمخشری، ال) با خدا

ق: 1421 زمخشری،ال)یا اسناد از باب تغلیب و مجاز  (26/231ق: 1401 رازی،ال) به خلقت

 )طباطبایی،اند را اشاره به کمال قدرت خداوند تفسیر کرده «يد»تثنيه و همچنین  (4/107

 .(6/33ش: 1384
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 استواء بر عرش

برانگیزترین آیات قرآن در باب اسماء و  از بحث آیات دال بر استواء خداوند بر عرش

، 54)أعراف/ اشاره شده است به این موضوعدر هفت آیه از قرآن کریم ، استصفات 

. در باب کیفیت استواء، علمای سلفیه با (4، حدید/4، سجده/5، طه/59، فرقان/2، رعد/3یونس/

متعدی شود  «علي»با حرف جر  «استوی» ةوجود اشاره به اینکه در زبان عربی هرگاه ماد

؛ 187ق: 1419شقر، أل)ا معانیی همچون استقرار، صعود، ارتفاع و باال رفتن را خواهد داشت

بر  ،فوق بر مبنای اصلی تفکرشان ةآیات هفتگان ، در تفسیر(16/658ق: 1426 لوسی،اآل

 .(187ق: 1416شقر، أل)ااند ظواهر آیات توقف کرده و از تأویل آن اجتناب کرده

همانطور که میدانی نظر مشهور در میان »گوید: استواء چنین می رآلوسی در تفسی

اوند بر تفویض مراد آن به خداوند است. آنها معتقدند که خد ،سلف در چنین آیاتی

 (. 8/510ق: 1426 لوسی،اآل) عرش استواء پیدا کرد، آنگونه که شایسته و الیق ذات اوست

استواء بر عرش را مجاز مرسل از باب  ،مفسران امامیه و معتزله ،در تفسیر این آیات

، استیالء بر ملك و (3/54ق: 1421 زمخشری،ال)ملزوم و کنایه از پادشاهی  ةذکر الزم و اراد

فخرالدین  که حالی در ،انددانسته (8/151ش: 1384 )طباطبایی،ه تدبیر امور کائنات اقدام ب

به  را پایبندی خویشو بدین وسیله  دانستهمتشابهات  ازآیات دال بر استواء را  ،رازی

 (.17/15و  22/7ق: 1401 رازی،ال)نشان داده است مبانی کالمی 

 جايگاه خداوند

و  16)الملـك،  لت دارد که خداوند در آسـمان جـای دارد   دال آن بر ای از آیاتظاهر پاره

صعود و رفع امور به سـمت  ( 18، األنعام/50)النحل/به فوقیت خداوند  ،همچنین آیاتی (.17

 (92، األنعام/2)النحل/و یا نزول امور از جانب خداوند  (4، المعارج/10الفاطر/ ،158)النساء/خدا 

، قائلنـد  بر ظاهر آنها کردن آیات و روایات و حمل از مجموع سلفیه علمایدارند.  اشاره

و نیـز   کـرده بنا به تدبیر خویش امور را بر بنـدگان نـازل    است وخداوند در آسمان  که

آنان بر ایـن باورنـد کـه فهـم قاصـر       کند،میصعود و عروج  اوای از امور به طرف پاره

)األشـقر،  را درک کنـد   کنه علو و فوقیـت و در آسـمان بـودن خداونـد     تواندانسانی نمی
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؛ در حالیکــه متکلمــان امامیــه، اشــاعره و معتزلــه معتقدنــد، ذات      (190/192ق: 1419

توان آن را به مکان خاصی محدود کرد؛ از مکان است و نمی منزّه خداوند الوجودواجب

و  بر این اساس، آیات دال بر فوقیت و در آسـمان بـودن خداونـد را بـر معـانی ثـانوی      

 .(319ش: 1371 حلی،ال)کنند یحمل م یمجاز

موارد به تأیید و ترجیح  ةدر هم کند،داللت می بر فوقیت ی کهآلوسی در تفسیر آیات

تر، و در تر، و از لحاظ استدالل دقیقرأی سلف پرداخته و آن را از حیث اعتقادی سالم

ق: 1426 لوسی،اآل) ندیبیمتر با روایات و احادیث تر و موافقتفسیری عالمانه مسلك

 .(23/463 و 7/148 ؛14/537 ؛24 -29/23

حذف  ،قائلند که در عبارت «السَّمَاءِ فِي مَنْ»مفسران معتزلی و اشعری در تفسیر 

ق: 1421 زمخشری،ال) «ن ملکوته في السماءمَ»مضاف وجود دارد و تقدیراتی همچون 

ق: 1401 رازی،ال) «هعذابُ ماءِالسَّن في مَ»و  «هدرتُه و قُلکُه و مُلطانُسُ ماءِن في السَمَ» (4/585

را ناظر به غیر خدا همچون  «السَّمَاءِ فِي مَنْ»را ذکر کرده یا آنکه مراد از عبارت  (30/70

و عباراتی همچون  (30/71ق: 1401رازی، ال؛ 20/14ش: 1384 )طباطبایی،اند فرشتگان دانسته

و  (7/56ش: 1384 )طباطبایی،ته خداوند دانس ةرا کنایه از برتری قدرت و غلب «من فوقهم»

فکری خویش را حفظ  مشرباصول و مبانی کلی  ،بدین شیوه هر کدام از مفسران

شود ند نیز مشاهده میسیر آیاتی که دال بر مجیء خداونداند. چنین تقدیراتی در تفهکرد

 آنها را بر حقیقت حمل نموده است. ،در حالیکه آلوسی بر اساس مشرب سلفی خویش

 داوندرؤيت خ

 :از دیگر مسائل بحث بر انگیز کالمی در میان فرق اسالمی، بحث رؤیت خداوند اسـت 

و گروهی معتقد به عدم امکـان و   رؤیت خداوندند گروهی مطلقا قائل به امکان و وقوع

علمای سلفیه و اشـاعره معتقدنـد کـه در دنیـا      میان. در این رؤیت خداوندندوقوع عدم 

دارد، اما در آخرت که جهان هستی شکل دیگری به خـود  امکان رؤیت خداوند وجود ن

، تنهـا مممنـان توانـایی دیـدار و رؤیـت      شـود مـی گیـرد و ماهیـت انسـان دگرگـون     می

که متکلمـان امامیـه و معتزلـه بـه      ، در حالی(201ق: 1419شـقر،  أل)اپروردگارشان را دارند 
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 حمـل   ییو کنـا  زیدلیل محدود نبودن خداوند، آیات دال بر رؤیت را بـر معـانی مجـا   

 (.323-321ش: 1371 حلی،ال) کنندمی

با اشاره به  (15)المطففین/ «لَمَحْجُوبُونَ يَوْمَئِذٍ رَبِّهِمْ عَنْ إِنَّهُمْ کَلَّا»در تفسیر آیة  آلوسی

 دانسته است رؤیت ةاثبات کنند، عبارت را تدلیل الخطاب و صحت مفهوم مخالف

با استدالالت مختلف به تأیید و تقویت  زین ن رازیفخرالدی .(30/357ق: 1426 ،لوسیاآل)

ند تاخته و با دالیل امبانی کالم اشعری پرداخته و به شدت بر معتزله که منکر رؤیت

 (. 31/96و  30/236؛  244-14/239ق: 1401 رازی،ال)پردازد متعدد به رد نظر آنها می

مستلزم محدود بودن از طرف دیگر مفسران امامیه و معتزله که رؤیت خداوند را 

آیات سورة القیامه را با حذف دانند، منکر رؤیت بوده و در تفسیر آیات، خداوند می

، و یا آنرا به معنای نظر قلبی و رؤیت (4/663ق: 1421الزمخشری، ) اندمضاف تفسیر نموده

ا سورة المطففین ر و آیة  (99 /20ش: 1384 )طباطبایی،حقیقت ایمان توسط قلب دانسته 

 اندنوعی بیان نمادین و تمثیلی برای نشان دادن استخفاف و حقارت کفار دانسته

همچنانکه در دنیا نیز افراد عادی اجازة مالقات و رویارویی با پادشاه ندارند 

و یا آنکه محجوب بودن را به معنای محروم بودن از رحمت  (4/723ق: 1421،یزمخشرال)

 .(20/349:ش1384 )طباطبایی،اند هکردو کرامت و قرب خداوند تفسیر 

های اس را بر گرایشخداوند، اس مفسران در مباحث مرتبط با صفات ةبدینسان هم

فکری خویش قرار داده و از هر گونه استدالل ادبی و عقلی برای تأیید، تقویت و توجیه 

 .اندکردههای فکری مکتب خویش استفاده پایه

 گيرينتيجه

ن وصف یاعتراف دارند، با ا یاسالم ینیجهان ب یعنوان مبنا گاه قرآن بهیهمگان به جا

اند به کردهخود به قرآن استناد  هایگرایشدر اثبات  ،خیمختلف در طول تار یفرقه ها

اند. آن را استنباط نموده ینف یگریك امر و دیثبوت  یگروه ،هیك آیکه از  یاگونه

 ،اتیاز آ ین بعضییران در تبمفس یاز آن است که گاه یر مختلف حاکیتفاس یبررس

بر  یات قرآنیدر انطباق آ یر سعیدر مقام تفس وخود بوده  یفکر هایگرایشمتأثر از 
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همچون:  یاز فنون زبان یل به مقصود گاهین یرو برا نیا اند؛ ازخود داشته یفکر یمبان

هات یر توجین سایه، حذف و همچنیل، کنایا مجاز، استعاره، تمثیقت یحمل الفاظ بر حق

ر یکر تفسیبزرگ بر پ ین امر خدشه ایاند، که ااستفاده کرده یو استدالالت عقل یادب

 وارد کرده است.

 اتِیل آیر و تأویدر تفس یو ادب یو کالم یمختلف فکر یهاشیبا توجه به گرا

 ییتوان گفت انکار مجاز در زبان به طور عام و در قرآن به طور خاص، ادعایصفات، م

بر  یآن است که الفاظ و عبارات قرآن ،ر قرآنین اسلوب در تفسیو بهتر اساس استیب

در کالم باشد که در آن صورت  ایصارفه ةنیحمل شوند مگر آن که قر یقیحق یمعان

را قرآن به زبان یز ؛اخذ شود یمجاز یمعنا ید بر اساس ساختار و قواعد زبان عربیبا

د به یبا ،ق مقصود شارعیفهم دق یازمان نازل شده، و بر آن درح مرسوم یفص یعرب

این روش اسلوبی  .کردعهد نزول قرآن مراجعه  یل زبان عربیاص یب و ساختارهایاسال

توان شواهدی بر تأیید آن یافت. چنانکه گذشت یکی از است که در قرآن کریم نیز می

ه که مفسران با تکی است« ید»اموری که در آیات قرآن برای خداوند اثبات شده است 

بر مبانی و استدالالت کالمی به تحلیل آیات اقدام کرده و این امر موجب اختالف نظر 

های ادبی آیات گشته است. در حالی که اگر با توجه به سیاق و چهارچوب تفسیردر 

 آمد.مجالی برای ظهور این اختالفات به وجود نمی کردند،به تحلیل نصوص اقدام می

 ةمثنی و جمع برای خداوند به کار رفته است. از جمله آی به صورت مفرد،« ید»واژة 

 «يُنْفِقُ کَيْفَ يَشَاءُ» ةمتصل ةکه قرین (64)المائده/ «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُو َتَانِ يُنْفِقُ کَيْفَ يَشَاءُ»

سازد و این استعمال فراهم میبر معنای مجازی را  «يَدَاهُ مَبْسُو َتَانِ»جواز حمل عبارت 

» ة؛ چنانکه در آیکاربردی متداول استبی در زبان عر

نیز غل و بسط به معنای بخل و بخشش  (29)األسراء/ «ا

د افترای یهودیان به در ر مائدهسورة  64 ةآی فوق، ةآیبه کار رفته است. عالوه بر 

عمران از آل ةاست، در حالیکه خداوند همین افترا را در سور «مغلول اليد بودن خداوند»

-)آل «فَقِيرٌ اللَّهَ إِنَّ قَالُوا الَّذِينَ قَوْلَ اللَّهُ سَمِعَ لَقَدْ»کند: قول یهودیان اینگونه نقل می

 رود.به شمار می «فقر و بخل»به  «غل يد»اخیر جوازی  برای تأویل  ةکه آی (181عمران/
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 ادبی بر تحلیل مفسران مبانی کالمی گذاریسعی در بیان میزان تأثیر مقالة حاضر

و نشان داده شد که چگونه قواعد ادبی در  داشتهخداوند  حوزة صفاتدر  آیات قرآن

دبی و به عبارت دیگر به جای آنکه اصول ا مبانی کالمی به کار گرفته شدهراستای تأیید 

های مفسران باشد؛ مبانی فکری مفسران اصل قرار گرفته و ناظر و حاکم بر دیدگاه

. جا دارد هر اندهای موجود به کار گرفته شدهاصول و قواعد ادبی برای اثبات دیدگاه

کدام از صفات خداوند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد 

های متکلمان اقدام نمود تا از این رهگذر یب قرآنی به نقد دیدگاهادبی و استمداد از اسال

 اصول و قواعد ادبی جایگاه اصلی و محوری خویش را در تفسیر بازیابند.
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