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  مکاتب ظاهرگرا در تفسیر قرآن
  

مینا شمخی
*  

  چکیده

 کـه میهسـت یالهاتیآدر باب فهم و برداشت  يریتفسمختلف  مکاتبقرآن شاهد  ریتفسخیتاردر 

هـا، آثـار   از آن کیسو، هر  گریدگرفته و از شکلیعواملو  ها شهیردر بستر و  کدامسو، هر  کیاز 

ـ ماز  در ایـن مقالـه   .گذاشته اسـت  يجابر  یاسالمشۀیاندخود را بر حوزه  راتیتأثو   مکاتـب انی

یفرعـ مکاتـب خـود شـامل    کـه زیمتماکامالًعمده و  یمکتبیبررس، به يریتفسمختلف و فراوان 

در طـول زمـان و    کـه مکتبنیا. گفت میخواهآن سخن  یمباندر بارة  ، پرداخته وشودیميگرید

اسـت از عبـارت ، گرفتـه خـود   يلـوا ریـ زرا  يادیزخود ادامه داده و افراد  اتیحاسالم به  خیتار

  .يظاهرریتفسمکتب

 یعقلـ يها داللتو یا  یلفظبر اساس وضع و قراردادهاي  کهاست  يریتفس، يظاهرریتفسمراد از 

ـ آاد به ظاهر استن کههستند  یمکاتب، ظاهرگرامکاتبو  ردیگانجام  هـا را در  آن یلفظـ و مـدلول   اتی

. قـرار دارد  -يظـاهر ریغ-یباطنمکتبدر مقابل  مکتبنیا،رو نیااز . نددانیم، الزم قرآن ریتفس

ـ ابا  کهيا هینظرو  مکتببر هر  کهاست  یعام، عنوان يظاهرریتفسمکتب، عنوان نیبنابرا مبنـا   نی

 نیمهمتـر کـه شـود یمـ را شامل  یگوناگونيها فیط، مکتبنیا. شودیمبپردازد، اطالق  ریتفسبه 

  .میکنیميادآوریآنها را 

  

  :هاي کلیدي واژه

  .ویل گرایانأیر ظاهري، ظاهرگرایان، سلفیون، تمکاتب تفسیري، مبانی تفسیر، تفس
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  مقدمه

ــاریخ شــرح و   يرهایتفســبــی شــک، در طــول ت

نظیـر   چنانکه،نوشته شده است ی بر قرآن کریمفراوان

چـه بشـري و چـه     -توان دربارة هیچ کتابیآن را نمی

یبرخـ قـرآن و   کلیبرخها  نگاشتهاین .یافتـ  الهی

، اما متأسـفانه  اند کردهریتفساز آن را  يا سورهایبخش

قرآن، هـر   ریتفاس.ستینموجود  اکنوناز آنها  ياریبس

نوشـته   یخاصـ و رویکردهاي  ها وهیش، ها با صبغه کی

صیخصـا ، هـا  شـه یاندبر اساس  کیشده است و هر 

 کهاند  رداختهپ اتیآر، به شرح مفس يها افتهیو  يفکر

مثـال،   يبرا. هر مفسر است يفکرمکتببر دارندة در

ــه  ریتفاســ ــیروا«ب ــرآن«، »ی ــه ق ــرآن ب ــ«، »ق ، »یکالم

فیتوصـ ... و» ياجتهـاد ـ   یعقل«ای»یفقه«، »یفلسف«

اي  ، مجموعـه »مکتب تفسیري«به بیان دیگر. شوندیم

هـاي مشـابه    از مبانی است که تفسیري را از مجموعـه 

ـ  يبرا. کند جدا می مبـانی و  از » تفسـیر شـیعی  «هنمون

در همـه  » تفسـیر معتزلـی  «اصولی برخوردار است که 

و تنهـا در بخشـی از آن    مبانی بـا آن مشـترك نیسـت   

 ریتفسسبب تمایز ،اشتراك دارد و همین نقاط مختلف

  . شود آنان می

» غیـر ظـاهري  تفسیر«و »ظاهري ریتفس«نیهمچن

ظاهرگراهــا و  رایــزتفــاوت دارنــد،  گریکــدیبــا  زیــن

 کـه رند خود دا يبرایخاصیمبانکدامگراها هر  باطن

.شـود یمگریکدیها از آن يریتفسمکتبکیتفکسبب 

با  یمبانشتریبدر  يریتفسمکاتباست  ممکناگرچه 

هـا  آن یکسـان یامـر سـبب    نیایولاشند، ب مشتركهم 

 ایـ دو مجموعه  يجداسازيبرابه هر حال، . شودینم

مـوارد متفـاوت    اکثـر آن دو در  ستینالزم  مکتبدو 

داشـته   یکلـ نیتبـا گریکـد یخود با  یمباندر  ایبوده

ــهباشـــند،  ــبلکـ ــاناصـــول، در کـــهنیهمـ و  یمبـ

داشـته   یجزئـ نیتبـا گریکـد یي خود با ها فرض شیپ

  .ی استکافباشند، 

 ریتفسـ يظـاهر مکتـب یبررسـ قسمت به  نیادر 

ـ بالبتـه، تنهـا بـه    . میپـرداز یمـ قرآن  يهـا  دگاهیـ دانی

 یمکتبـ هـر   بلکهنپرداخته،  ثیحدو اهل  انیظاهرگرا

متـذکر به ظاهر الفاظ قرآن توجه دارد،  ینوعبه  کهرا 

  .میشویم

  

  يظاهرریتفسمفهوم . 1

 کشـف قرآن،  ریتفسظاهرگرا در  مکاتبمقصود از 

قـرآن بـر    يهـا  گـزاره ها و  مراد خداوند متعال از واژه

ـ اـ خـواه  ی  لفظاساس مدلول  ایـ یمطـابق مـدلول   نی

باشـد  یتضـمن ایو  یالتزام
1

و  یعقلـ اسـتلزام   ایـ و  -

 تـوان یمقرآن را  يظاهرریتفس. است یمنطقاستدالل 

يظـاهر ریتفسـ و  یلفظـ يظـاهر ریتفسـ به دو دسته 

مفسران مسلمان در استناد بـه   رایزنمود،  میتقسیعقل

ـ ا. انـد  کردهعمل  وهیشکیو سنت به  کتابظواهر  نی

ــد ــاندر  يریتفســيهــا دگاهی ــا  یمب گریکــدیخــود ب

در طول بحـث بـه آنهـا    کهدارند  یاساسيها اختالف

  .شودیماشاره 

  

  یلفظيظاهرریساتف. 2

ــ متــون مقــدس  ریتفســدر  ییظــاهرگرا، شــکیب

بـه   يظـاهر مکتـب . دیـ آیمبه شمار  وهیشنیمتریقد

ییابتـدا و  يلغويمعنابه ظاهر و تعبد بر  اکتفايمعنا

 انیـ مدر  يمتعددينمودها، تایآنصوص و  يها واژه

و  کـالم نـۀ یزمنمونـه، در   يبرا. مسلمانان داشته است

بـه جهـت    دهیعقخدا،  تیرؤبه  دهیعق، یکالممسائل 

اعضا و جوارح بودن خدا، اعتقـاد بـه    يداراداشتن و 

بـودن   شـرك بـه   دهیـ عق، امبرانیپاز  تیمعصسر زدن 
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 يهـا  نحلـه در  کـه ... توسل و درخواسـت شـفاعت و  

، ثیحـد ، از اشـاعره گرفتـه تـا اهـل     یکالمـ مختلف

وجـود داشـته و دارد، از   ... و ، مشبهه، مجسـمه هیجهم

و عـدم   اتیآ، بر ظاهر هیتکنیهمچن. جمله است نیا

و  هیـ ظاهرماننـد   ییهـا  مکتـب تعمق و تفقه در آن در 

در  يگـر يقشـر و  ییظـاهرگرا از  ییهـا  جلوهحنابله، 

گونۀ اخص  و قرآن به یکلبه صورت  ینیدفهم متون 

 يامـور در  شـه یر، ییظـاهرگرا انیجرشیدایپ. است

ایـ مسـلمانان   فکـر عدم رشد  :لیقباز  یخیتارگذرا و 

معتزلـه   یـی گرا عقـل یافراطـ حرکتدر برابر  واکنش

 يمانـدگار و  داریپابرخاسته از عوامل  ایداشته است، 

بـر   ینـ یديهـا  افتهیيبرترعقل،  يریخطاپذهمچون 

ـ ابـه   دیبا. آن است ی و جزعقليها معرفت  نکتـه نی

و  یفقهـ مکتـب در  ییظـاهرگرا کـه کـرد مهم توجه 

دارد تـا   يشـتر یباهل سنت، حضـور و سـابقۀ    یکالم

ـ باهل  مکتب ـ ز، )ع(تی ، )ع(اطهـار  در زمـان ائمـه   رای

و در فهم قرآن به خود آنـان مراجعـه   شتریباصحاب، 

و  کردندیمارائه  یلیتحلرا به صورت  میمفاهزینائمه 

نـه یزمدر  ژهیـ و، بـه  ییظـاهرگرا از  یینمودهاکهچنان

بـه چشـم    مکتبنیاروانیپکلماتیبرخدر  اتیروا

در .آمده اسـت  دیپد)ع(، پس از دوران ائمهخوردیم

هـر  کـه میهستکردیروشاهد سه  يریتفسمکتبنیا

ریتفسـ خداونـد و   يخبـر یک از آنها در قبال صفات 

  . دمربوط به آن، موضع متفاوت دارن اتیآ

الفـاظ و   يظـاهر يمعنارشیپذ، کردیرونینخست

ـ یـی گرا هیتشب، جهینتدر  از ظـواهر قـرآن و    ضـابطه یب

 يمعنـا يواگـذار و  ضیتفـو ، کردیرونیدومسنت و 

از کیفیـت آنهـا و    یناآگاهبه خداوند و  يخبرصفات 

.رویکرد سوم مربوط به ظاهرگرایان سلفی است

ـ مباحـث   نیمهمتـر از  یکـ به عنوان مثـال ی   یقرآن

 يخبـر مسلمان، بحث صفات  متکلمانمورد اختالف 

نیچننسبت به  یمختلفيها برداشتکهخداوند است 

، آن دسته يخبرمقصود از صفات . وجود دارد یصفات

ـ احادو  میکـر در قـرآن   کهاست  یصفاتاز  بـراي   ثی

خداوند ذکر شده است و هرگز عقل به آن راه نـدارد،  

خـدا در روز   تیرؤزینو  ؛ وجه، ید، عرش، عینمانند

  .، وارد شده استاتیروادر  کهو مانند آن  امتیق

 یلفظـ يمعناموارد، حفظ  ياریبسدر  نکهیانظر به 

ــاهرو  ــوهم   يظ ــرآن م ــاظ ق ــبالف ــو  هیتش و  میتجس

ییظـاهرگرا ، در بحث از گرددیمخداوند  یانسانوارگ

 يها فرقهاز  کیچیهاگرچه . است تیاهمزیحااریبس

ـ ، ستندینهیتشبه مسلمان قائل ب از گـروه   يافـراد یحت

مسه و مصافحه و اعضـاء  خداوند مال يبراکهمجسمه 

ـ ن، کنندیماثبات  و جوارح خـود را از   يا گونـه بـه   زی

کننـد یمنقل  یجورابمثالً از داود  .دانندیممبرا  هیتشب

ال  حـم لَ و االجسـامِ کَال  سـم م جِهعبودم نَّا«: گفت که

و داشـتن   )103ص،1، ج1367ی، ستانشهر(» مِحواللُکَ

هـا بـه   از آن یبعضکنیل،کندیمینفرا  ياعتقادنیچن

مطلب  نیااز  ریتفسبر ظاهر الفاظ در ارائه  هیتکخاطر 

از  يا دهیعقنیچن، یعبارتو به  گردندیمهیتشبگرفتار 

  .است هیتشبو  میتجسآنان به  ریتفسملزومات 

  

  یهیتشبانیظاهرگرا.2-1

بـه   و اعتقـاد  اتیرواو  اتیآبه ظواهر روش اخذ 

و  هیتشــبمســتلزم  کــههــا، هرچنــد آن يظــاهرمــدلول 

ـ اوةیشخداوند گردد،  میتجس نـان یا. گـروه اسـت   نی

خداوند را به صـفات موجـودات     کهبودند  یمسلمانان

ها، دچار افراط شـده و   از آن یبرخو   اند کردهمتصف 

ثیحـد اهل . اند دهییگرامحض  هیتشبو  میتجسبه 
2

و  
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ـ ااز  روانشیپو ) ق 255م(کرام، محمد بن هیظاهر  نی

آنـان   مرکـز کـه اهل سنت  يفقهااز  یگروه. اند جمله

ثیحـد حجاز بود، تنها بـر ظـواهر قـرآن و     نیسرزم

ــتک ــهی ــق   کردنــدیم ــه طــور مطل انکــارو عقــل را ب

» ثیحداب اصح«ای» ثیحداهل «به  نانیا. نمودندیم

171م(بـن انـس    مالـک ها مشهور بودند و در رأس آن

و احمد بـن  ) ق240م(ی شافعسیادر، محمد بن )ق

  .قرار داشتند) ق303م(حنبل 

به  زیندیعقارا در  شیخویفقهوهیشثیحداهل 

ـ احاد، آن را تنها از ظواهر قرآن و گرفتهکار اخـذ   ثی

مسـتقل   یمنبعآنان نه تنها عقل را به عنوان . کردندیم

مخـالف هـر    بلکـه داشتند، قبول ن دیعقااستنباط  يبرا

ـ احادرامـون یپیعقلگونه بحث  . بودنـد  ياعتقـاد ثی

 انیـ مدر  گرانیداز  شیبنهیزمنیاابن حنبل در  يآرا

 ادآوریـ زیـ نیشهرسـتان . داشته اسـت  ریتأثاهل سنت 

، مالمسـه و مصـافحه   انیـ گرااز ظاهر  يا عدهکهشده 

مسلمانان خـالص و «: اند دانسته و گفته زیجابا خدا را 

نفس به مرتبۀ اخـالص   اضتیرچنانچه در اثر  یواقع

و آخرت  ایدندر  توانندیمشوند،  لیناو اتحاد محض 

  ).105ص،1، ج1367ی، شهرستان(» کنندبا او معانقه 

ـ ااز محققان بـر   یبرخ بـر   دهیـ عقکـه باورنـد   نی

سـابقه داشـته    هودیقوم  یساختگدر اعتقادات  میتجس

بودند و رفت و آمد  هیتشببر مذهب  هودیقوم «: است

و معتقـد بودنـد    شمردندیمزیجارا در مورد خداوند 

ابرهـا بـر حضـرت     انیـ مطور، در  کوهخداوند در  که

در زمـان   کردندیمفکراست و  کردهیتجل) ع(یموس

ی صـورت گرفتـه   تجلـ مثـل آن  ) ص(حضرت محمد

  .»است

خـود در  انهیگرا هیتشبدگاهیدگروه با توجه به  نیا

 شـان یظاهرها را بـه مـدلول   ، آنیاتیآنینچبرخورد با 

ـ آنوع  نیالیتأوحمل کرده،  و  داننـد ینمـ را روا  اتی

ـ آنوع  نیااز  یحت ـ تأدر جهـت   اتی خـود   دهیـ عقدیی

.کنندیماستفاده 

  

  یضیتفوانیظاهرگرا.2-2

 یضـ یتفوانیظاهرگرا، انیظاهرگراگروه از  نیدوم

نـد یگویمـ ، باشـند میثیحداز اهل  کهنانیا. هستند

 يلغـو یمعـان ن نوع از صفات خدا، بـر همـا   نیادیبا

 يدوريبرایول، کردلیتأوها را آن دینباحمل شود و 

 صفات  تیفیکندیگویم» میتجس«و » هیتشب«از تهمت

 نیا، گریدبه عبارت .ستینما روشن  يبرااو،  يخبر

انتساب صفات مخلوقات  نیعدر  انیظاهرگرادسته از 

را  يلغوو  یباطنو  يظاهرریتفسبه خداوند، هرگونه 

ـ تأوو  ریتفسـ نـد یگویمـ و  شمارندیمممنوع  ـ الی  نی

ـ فیکنبـوده،   زیجـا الفاظ  آن در نظـر مـا مشـخص     تی

  .ستین

از حنابلـه، ابوالحسـن    یبعضـ ، ثیحـد اهل  شتریب

بـه  . را دارنـد  دهیعقنیاروانشیپو  هیمیت، ابن ياشعر

به صـفات   نانیارایز، ندیگویمزین» هیصفات«گروه  نیا

کهدانستندینممکلف، معترف بودند و خود را يخبر

در نظـر آنـان آنچـه    . را بداننـد  اتیـ آلیتأوو  ریتفس

نـدارد  یکیشراو  کهاست  نیااد به است، اعتق فیتکل

  ).95، ص1، ج1367،یشهرستان(

از احمـد بـن    دیتقلبه  ثیحداهل  يها فرقهشتریب

ـ آدربـارة   بن انـس  مالکحنبل و با استناد به سخن  ۀی

: گفته اسـت  که) 5:طه(» ياستَوالْعرْشِ  یعلَالرَّحمنُ «

و الســؤال عنــه  همجهولــ یتــۀفیالکاالســتواء معلــوم و «

، سپس رفتهیپذرا  يخبرصفات  يظاهريمعنا، »بدعۀ

»فیکبال «با آوردن لفظ 
3
انـد   خواسـته  شیخوبه زعم  

  .دور سازند هیتشبخود را از تهمت 
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يمعنـا صفات بـه همـان    نیاند، معتقد زیناشاعره 

 نکـه یاخداوند ثابت است، امـا   يبرايظاهرو  ییابتدا

، نه میدانینماست، ما  زیچبه چه  هیشبچگونه است و 

الزم  میتجسـ و  هیتشـب موجودات است تـا   گریدمانند 

ـ لیتأوشودیم، و نه دیآ ـ ايبـرا را  یمعتزل اتیـ آنی

 يبـرا قتـاً یحقصـفات   نیا، هاياشعراز نظر . رفتیپذ

و  یچگـونگ بحـث دربـارة    یولـ خداوند وجود دارد، 

اشــاعرة (از اشــاعره  یبرخــ.ســتینهــا روا آن تیــفیک

» ضیتفـو «خداونـد بـه    يخبـر درباره صفات ) متأخر

صفات به خداونـد و   نیاها ضمن انتساب آن. معتقدند

به آنها، از هر گونه اظهار نظر نسبت بـه مفـاد و    مانیا

آن  يمعنـا و چون  کنندیميخوددارالفاظ  نیامفهوم 

آن را بـه خـود خـدا     یچگـونگ و  ریتفس، دانندینمرا 

مـوهم   کـه را  ینصـ گـروه هـر    نیااز نظر . نهندیوام

دربارة اعضـا و   کهیالفاظباشد، مانند  میتجسو  هیتشب

يمبنــابــر  تــوانینمــ، شــوندیمــجــوارح اســتعمال 

ـ بابلکه، کردحمل  اشيظاهر علـم آن را بـه خـدا     دی

.کردواگذار

  

  یسلفانیظاهرگرا.2-3

 هـا یسـلف و  هیـ میت، ابن انیظاهرگرااز  گریددستۀ 

و در  ثیحـد از اهـل   کـه تفکـر نیادر واقع، . هستند

 لهیوسـ رأس آن احمد بن حنبل آغاز شـد، بعـدها بـه    

و در قـرن هشـتم توسـط ابـن      لیتعديحداشاعره تا 

 کفرو  شركتوسل و  ینفرینظيدیجددیعقابا  هیمیت

 لیفضاانکارجستن،  تبركشفاعت و  ینفتن آن، دانس

محمد  زینریاخيها سدهو در  افتیادامه ... و )ع(ائمه

.او پرداخت افکاربن عبدالوهاب به انتشار 

کـار را بـه  » هیسـلف «، در مورد خود عنـوان  هیوهاب

و قدماسـت و   انینیشیپيمعنابه » سلف«واژة . برندیم

کـار متـأخران بـه   يمعنـا ، بـه  »خلـف «در مقابل واژة 

ـ ، یاسـالم و در اصـطالح فرهنـگ    رودیم واژة  یوقت

معمـوالً صـحابه و تابعـان و     ،رودیمـ کـار سلف بـه  

. شـود یمـ قصد  يقمرمحدثان بزرگ قرن دوم و سوم 

مراد از سلف صالح، همـان مصـدر اول راسـخون در    

و حـافظ   افتـه یتیهدا، ینبتیهدابه  کهعلم هستند 

 امبریـ پیهمراهـ يبـرا را  ها خدا آن کهسنتش هستند 

  ).84، ص1، ج1367، یشهرستان(است  کردهانتخاب 

سـلفیه دربـارة صـفات     کـه کندیمنقل  یشهرستان

از آنان تمـام   یگروه. اختالف داشتند گریکدیبا  یاله

وارد شـده، بـه خـدا نسـبت      ثیاحاددر  کهرا  یصفات

را به صـفات مخلوقـات    یالهصفات  یحتو  دادندیم

ها  ضمن اثبات صفات، آن گرید، گروه ندکردیمهیتشب

. نگردد هیتشبمستلزم  کهکردندیملیتأويا گونهرا به 

را رد نمـوده و ازسـوي    هیتشـب سو  کیاز  گریدگروه 

ـ تأواز  گرید ـ احادلی و در  کردنـد یمـ يخـوددار ثی

، نیبنـابرا . نمودنـد یميرویپضیتفومسلکواقع، از 

مطـرح   ضیتفوو  لیتأو، هیتشبسلفیه سه نظر  انیمدر 

.است
4

  

صـفات را   اتیـ آیمعنـ کـه اتفاق دارنـد   ونیسلف

ـ ، سـتند ینآن جاهل  ریتفسو نسبت به  دانندیم آن  یول

کننـد،   می زیپرهشده، از آن  ینهها از نظر آن کهيا نکته

ـ  رایزاست،  تیفیکدر بحث  یبررسغور و  ه آن علم ب

هـا نسـبت بـه دانسـتن     آن. فقط به خدا اختصاص دارد

ـ زندارنـد،   یفـ یتکلیصفاتنیچنتیفیکو قتیحق رای

شأن تمام  نیا. داندینمآن را جز خدا  لیتأوو  تیفیک

و  شودیمبه صفات خدا مربوط  کهاست  یقرآناتیآ

نـد یگویمـ سـخن  ... و بعـث و  امتیقاز  کهیاتیآای
5

  ).73-72، صتایب ،دیالجلن(
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از  یهمگــالتیوأتــنیــا«: دیــگویمــهیــمیتابــن 

گرفته شده، سپس » یسیالمراثیغشر ابن ب«التیتأو

 افتـه یراه  ریتفسکتببه  کشافدر  يزمخشرقیطراز 

رابطـه نقـل نشـده و     نیار د يزیچاست، اما از سلف 

در  یسـ طبر، ماننـد  یـی رواریتفسکتبها در سخنان آن

مشـخص شـده   » المنثـور الدر«در  یوطیسو  رشیتفس

  ).94ق، ص1436طبرسی، (است

يمعنـا اقوال سـلف در   يریتفسيها کتابنیادر 

» و ارتفـاع  لوع«مراد از آن  کهنقل شده است » استواء«

ـ تأآن را  یلیتـأو يمعناکهيزیچاست و در لغت  دیی

خدا بـر   ياستوارو، سلف به  نیااز . ، وجود نداردکند

آورده، و  مـان یاخود خبـر داده،   کهعرش همان گونه 

ـ تأوان بـه  را به برگرداندن از ظاهرشـ  ياستوااتیآ  لی

» علـو «يمعنـا . اند آن را وانهاده فیکنبرده و بحث از 

است، نـه   یقیحقییمعناهایسلفخداوند از نظر  يبرا

آن متضـمن   رایـ ز، سـت ینالیاستمجازي، پس استواء، 

»شـود یمـ دروغ محسـوب   ینـوع مجاز است و مجاز 

  ).89-88صص، تایب ،دیالجلن(

و  نیـ دوي معتقد است خداوند به فرمودة خـود، 

و اصـحاب  ) ص(حضرت رسـول  يبرانعمت خود را 

و أَتْممـت   نَکُمیدلَکُمأَکْملْتومیالْ«: است کردهکامل

، )3:مائده(»...ناًیدالْإِسالم  لَکُمتیرضو  ینعمتکُمیعلَ

به خدا و علم به او و  مانیامسأله  کهپس محال است 

بهم و مشتبه فرو گذاشـته  م ثیحدصفاتش در قرآن و 

بـر   کهآنچه از صفات و اسماء  انیبشود و خداوند در 

  .ممتنع، فرق نگذارد ایاو واجب است 

اعتقاد  نیا، در دیگویمباره  نیادر  هیمیتآنچه ابن 

ـ پدر زمـان   یکلقرآن به طور  کهدارد  شهیر ) ص(امبری

و  بـرآن داللـت دارد   ینقلـ عقل و  لیدلشده و  ریتفس

صفات را از صحابه و صحابه از  اتیآزینسلف صالح

دهیپرسـ از آنهـا   يا مسألهاز  کهیهنگامگرفتند و  ینب

آن را  تیفیکمعنا را اثبات و ] صفات اتیآاز [، شدیم

ـ آدر  مالکقول  رینظ،کردندیمینف نیبـد .اسـتواء  ۀی

امـور   ایـ سـبحان   يخـدا ، سلفیه تمام اوصـاف  بیترت

سنّت آمده است،  ایمیرکدر قرآن  کهرا  يومربوط به 

برند  لیتأوبه ] را اتیآنیا[آنکه، بدون دانندیمثابت 

و در خصـوص   کننـد ریتفسـ به خـالف ظـاهر آن    ای

، کردهشهیپرا  ضیتفوصفات، راه  یژگیوو  یچگونگ

.گذارندیوامعلمش را به خدا 
6

دو فرقـه   زینعهیشدر  

  .معروفند ییظاهرگرابه  انیاخبارغالت و 

  

  انیظاهرگرااز نگاه  وندخدا تیؤر. 2-3-1

 هیحشـو بـه مشـبهه    کـه ثیحـد از اهـل   یگروه

با چشم  توانیمخداوند را  کهباروند  نیامعروفند، بر 

 جسـت یمانهیمیراهزینموضوع  نیادر  ياشعر. دید

 کـه او معتقد اسـت  . در امان ماند طیتفرتا از افراط و 

 ریسـا دنیدخدا مانند  دنید، اما شودیمدهیدخداوند 

  ).32، صم1955،ياشعر(ستیناجسام 

و در  سـت ینخداونـد جسـم    کـه اشاعره معتقدند 

، مانند مواجهه و یطیشرارو،  نیاقرار ندارد، از  یجهت

 توانـد یمـ حـال   نیامحال است، با  رهیغتأثّر حدقه و 

شود و بـه   منکشفمثل ماه شب چهارده بر بندگانش 

ـ احاددر  چنانکـه ، دیدرآدهید رد شـده  وا حیصـح ثی

ما هم  لیدل«: کهکندیمدیتأکاو در ادامه سخن . است

» باره نقل اسـت  نیاعقل است و هم نقل، اما اصل در 

  ).116-115ص، ص8ج،ق1325، یجیا(

ـ دل«به  کهعقلی اشاعره  لیدل معـروف  » الوجـود  لی

موجود اسـت، قابـل    کهيزیچهر  کهاست  نیااست، 

ـ ببه . باشدکاردر  یمانعکهنیااست، مگر  تیرؤ انی

 تیــرؤامکــانیمقتضــایاشــ، صــرف وجــود قتــریدق
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، چون خداوند موجود است و الزمه نیبنابرا. آنهاست

، ستینهیتشب، مانند حدوث و یمحالشدنش امر  دهید

، م1955،ياشـعر (.اسـت  ممکنخدا عقالً  تیرؤپس 

  ).33ص

ـ تنزخـود را اهـل    نکهیااشاعره با  و خداونـد را   هی

 کـه ، اعتقـاد دارنـد   داننـد یمـ ت منزّه از جسـم و جهـ  

هـا  و آن شودیمآشکارمؤمنان  يبراامتیقخداوند در 

چون خداونـد   کفار، اما در بارة نندیببخدا را  توانندیم

؛ »لَمحجوبـونَ  ومئـذ یإِنَّهم عـنْ ربهِـم    کَالَّ«: دیفرمایم

ــان در آن  کــهپنــدار،  یزهــ روز، از پروردگارشــان آن

ــ  ــخت محجوبن ــین(د س ــار، )15:مطفف ــرؤاز  کف  تی

  .وردگار در آخرت محجوب و ممنوعندپر

 تواننـد یمـ امتیقمؤمنان در  زینيرازاز نظر فخر 

ـ یاو در اثبات نظر خود؛ . نندیببخدا را  در  تیـ رؤیعن

معتزله  دگاهیدارائه داده،  اتیآلیذدر  یلیدالآخرت، 

ـ تأيبـرا يو. کندیمرا رد  ـ آنظـر خـود بـه     دیی ال «هی

و چهار وجه را برشـمرده   کردهاستناد » الْأَبصار درِکُهتُ

  ).104-102ص، ص13جق،1410،فخر رازي(است

نقـل شـده    هیـ میتاز ابـن   زینیدگاهیدنیچنرینظ

شده است؛  ینف» ادراك«هیآنیادر  دیگویماو . است

مـورد   تیـ رؤصرف . احاطه باشد يمعنابه  کهیادراک

 شودینمدهیدزینمعدوم  رایزقرار نگرفته است،  انکار

وگرنـه   دیـ آینمـ الزم  یمـدح زیننشدنش  دهیدو در 

ـ بازینمعدوم  ، ق1420،يالمغـراو (شـد یمـ مـدح   دی

).105-104صص

  

  ریتفسدر  انیظاهرگرایمبان. 2-3-2

  مزبان قرآن؛ زبان عرف عا .2-3-2-1

آن اسـت   ریتفسدر  انیظاهرگرامهم  یمباناز  یکی

نزد عموم مـردم معهـود    کهیمیهمفاقرآن با همان  که

ها، آن فرض شیپمبنا  نیهمه است و با بوده، سخن گفت

و مقاصـد   یمعانمردم عرب صدر اسالم  کهاست  نیا

و  کردنـد یمـ دركیخـوب به  ها نهیزمقرآن را در همه 

ـ ااند،  گرفته کهزینيگریدجهینت همـان   کـه ت اسـ  نی

ـ ااز . حجت است زینما  يبراها و برداشت آن درك  نی

قـرآن را طبـق    میمفـاه و  اتیـ آحق نـدارد   یکسرو، 

ــنمالیــتأویکالمـــــ یفلســفيهــا فــرض شیپــ . دی

ر دو خود معموالً ب يمبنانیاهیتوجيبراانیظاهرگرا

  :کنندیمدیتأکنکته

 یخاص، عرف خاص اختصاص به گروه آنکهیکی

مـردم   تیهـدا يبـرا قـرآن   کهیحال، در رساندیمرا 

  .»لناسِل يده«: د، مانننازل شده است

به زبان  کهکردهدیتأکنکتهنیاقرآن بر  ،آنکهدوم

ـ با، نیبنابرا.نازل شده است نیمبیعرب آن  میمفـاه دی

  .همه قابل فهم باشد يبراکهباشد  يا گونهبه 

 کهزبان عرف خاص نشان خواهد داد  يمعنانییتب

 يدارازبان عرف عام خود  يریکارگقرآن عالوه بر به 

بـه   دیبافهم آن  يبرامخصوص به خود است و عرف 

در نقد این مبنـا بایـد گفـت قـرآن     . زبان آشنا شد نیا

مراد خود از خزانه لغـت موجـود    انیبگرچه در  میکر

در عرف عام بهـره گرفتـه اسـت، امـا لزومـاً در همـۀ       

 نکـرده معهود در عرف عام را قصد  یمعانموارد همان 

ر آن زبان خـاص و  گفتا وةیشزبان قرآن و  بلکهاست، 

ـ االبتـه،  . اسـت  ژهیـ ویعرف عـرف خـاص نـاقض     نی

عـرف عـام نبـوده،     یزبانها و نظام ساختار  چارچوب

خود  زیمتمايهایژگیواز درون آن عبور نموده،  بلکه

  .را از جهت ساختار دارد

 یزبـان افزون بر سـاختار   میکراساس، قرآن  نیابر

يهـا  سبک، يظاهریمعانانتقال  يبرا، عقال عامعرف 

آن منتقل  یباطنیمعانگرفته تا به  کاربه  زینرا  يگرید
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دانشــمندان متقــدم  انیــمهــم در  دگاهیــدنیــا. شــود

 یطرفـداران محققـان معاصـر    انیـ مو هـم در   یاسالم

ـ اتأمل در . داشته است کـه اسـت   يضـرور نکتـه نی

قرآن  یهمگانسو، خطاب  کیزبان خاص از  کردیرو

قرار داده،  تیعناا مورد آن ر یعموميریپذ فهمو هم 

عرف  کهاست  یسبکيداراقرآن  کهدینمایمحیتصر

،ییطباطبـا (ابنـد یدررهنمود آن را  توانندیمعام مردم 

  ).20، ص5ج ،1391

خدا با مردم به زبان آنان و مطـابق   یوحدر واقع، 

آن در محــاورات صــورت  يارتکــازيهــا چــارچوب

ــ ــگیم ــواز . ردی ــریديس ــا، گ ــنظرنی ــل در م هی قاب

ـ تأکمعماگونـۀ قـرآن    وةیشبر  کهاست  ییها دگاهید دی

فیـ طعموم به  رةیدامخاطب قرآن را از  ایو  ورزدیم

، زبان قرآن صـرفاً  آنکهجهینت. دینمایممحدود  یخاص

ـ بافهـم قـرآن،    يبرا، نیبنابرا. ستینزبان عرف  بـا   دی

 رایـ زفرهنگ قرآن آشـنا بـود،    ژهیوو به  نیدفرهنگ 

خـاص خـود را    یمعانشیها واژهاز  ياریبسقرآن در 

ـ آ، تمام انیظاهرگرااست، اما  کردهقصد  قـرآن را   اتی

 يلغـو و  یلفظریتفسو تنها در چارچوب  یوجهکی

.کنندیممعنا 

  

  عقل حکمتیحجعدم  .2-3-2-2

ــل  ــداه ــاس  ثیح ــر اس ــاب ــا و  نی ــردیرومبن ک

قرآن،  ریتفسو  ینیدخود، در فهم معارف  يزیگر عقل

و  کتـاب و جمـود بـر ظـواهر     ينگریحسطینوعبه 

 نیاگروه در باب  نیامهم  یژگیو. سنت دچار هستند

، میسـق ایـ حیصـح سنت را، اعـم از   کهمبنا، آن است 

خدا را فرع گرفتـه، از   کتاباصل قرار دادند و عقل و 

و  میتجسـ در مورد خدا به  جهینتانداختند؛ در  ییکارا

 يهـا  چهـره از  یکـ ی،هیـ میتابـن  . سخن راندند هیتشب

ـ پ، از اصـل، ییظاهرگراشاخص در  از هـر امـر    يروی

ــر   ــول و غی ــاهرمعق ــردهرا رد  يظ ــت ک در  يو. اس

ـ بو در  داردیمتعارض عقل و شرع، شرع را مقدم  انی

عقل مصدق شـرع اسـت در آنچـه    «: گوید میآن  لیدل

که شرع خبر دهد، در حالی که شرع مصدق هر آنچـه  

رع موقـوف بـه   عقل بگوید، نیست و علم به صدق ش

تقدم عقل بـر   رشیپذ، گریديسواز . ستیننظر عقل 

ـ تأوبـه   کـه داردیمـ نقل ما را بـر آن   نصـوص بـه    لی

سـلف صـالح بـه     کهیحال، در میبپردازعقل  يمقتضا

، بـه نقـل از   65ص،1378،ياسعد(»نپرداختند لیتأو

  ).يالکرددیسعمحمود 

قـرآن،   ریتفسـ در  ییظاهرگراانیجر، ریتقدبه هر 

اهل  ییگرا ثیحدلیقبگوناگون خود، از يها چهرها ب

، گـر یسـلف و  هیـ میتابـن   دگاهیـ د، يگرياشعرسنت، 

، بــا هــر گونــه گــریدهــر چهــرة  ایــو  يگــرياخبــار

جـۀ ینت، در کـرده مخالفت  نیددر حوزة  يورز شهیاند

ـ آاز  یبخشـ يمعنـا از عقل و تـدبر،   یگردانیرو  اتی

به خاطر اصالت  افزون بر آن،. قرآن را معطل گذاشتند

بـدون   یـی روادادن به نقل و قبـول ظـواهر منقـوالت    

ـ ها تا بدان جا آن يمحتواسند و  یابیارز  رفتندکـه شیپ

سـنّت بـه    کهبر قرآن ساختند و گفتند  حاکمسنت را

، امـا قـرآن بـا سـنت نسـخ      شودینمقرآن نسخ  لۀیوس

).251، ص2جق،1407،ياشعر(شودیم

  

  یعقليظاهرریساتف. 3

، بـر  یلفظيظاهرریتفسچون  يریتفسمکتبنیا

وضــع و مــدلول الفــاظ اســتوار اســت، امــا در  يمبنــا

حمل نمود، آن  هیآظاهر را بر  يمعنانتوان  کهيموارد

، یقبلـ گروه بـر خـالف گـروه     نیا. کنندیملیتأورا 

، همـراه بـا   کتـاب اسـتناد بـه ظـواهر    . گرا هستند عقل
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 کـه يموارددر  لیتأوبردن  کارازعقل  و به  يور بهره

 هیتشـب مسـتلزم   اتیرواو  اتیآيظاهراخذ به مدلول 

ـ ابـارز   يهـا یژگیو، از گرددیممیتجسو  مکتـب نی

  .است يریتفس

و  هیتشــبمــوهم  اتیــآکــهانیــظاهرگرادر برابــر 

و  کننـد یمـ هـا حمـل    آن يظـاهر يمعنارا بر  میتجس

زیجـا خداونـد   يبـرا اتصاف به صفات مخلوقـات را  

را  یلفظـ يظاهرریتفسرفتنیپذدسته  نیا، شمارندیم

قــرآن را  اتیــآهمــۀ  کــهو معتقدنــد  داننــدینمــروا 

گـروه، خداونـد    نیا. کردها حمل بر ظاهر آن توانینم

بـه   کـه باورنـد   نیامنزه دانسته، بر  یصفاتنیچنرا از 

. برد لیتأوها را به آن دیبایاتیآنیچنام برخورد با هنگ

ـ امفسـران   نیتـر  عمـده و معتزلـه از   هیامام مکتـب نی

اگرچه در شرح و  يریتفسمکتبنیا.هستند يریتفس

ـ را  انـه یگرا لیتأوقرآن، مشرب  اتیآیبرخانیب شیپ

خـارج   یوضـع و  یلفظـ از داللت  کامالً، اما رندیگیم

 یبرخـ را در  يظـاهر يمعنـا چـون   نـان یا. شوندینم

 يظـاهر ریـ غییمعنا، آن را به دانندینمموارد معقول 

خـاص   ياعتقـاد يمبنـا بر اساس  رایز، گردانندیمبر 

معقـول نباشـد،    کهرا  يزیچمیحکگروه، خداوند  نیا

.و مراد خداوند در امور معقول است فرستدینم

اخـذ بـه مـدلول     کهرا  یاتیآدسته از مفسران،  نیا

لیتأوخدا باشد،  میتجسو  هیتشبها، مستلزم آن يظاهر

ـ تنزبـه   کـه يادیـ زو بـه جهـت اهتمـام     کنندیم و  هی

انـد،   از خود نشـان داده  هیتشبهر گونه  ینفو  سیتقد

ـ «، واژة نیبنابرا. اند افتهیشهرت  دیتوحبه اهل  بـه  » دی

و تسـلط   الیاستيمعنابه » استواء«نعمت، و  ایقدرت 

کلمـات ، و قـت یحقبه ذات و » وجه«کلمۀبر امور، و 

، یالهـ مناسـب بـا مقـام     یمعان، به لیقبنیااز  يگرید

ـ او  شودیمریتفسو  لیتأو ـ اماممعتزلـه و   وةیشـ نی  هی

  . است

معارف «کهمعتزله بر آن است  مکتبمبنا و اساس 

 دیـ عقاتعبـد در   يبـرا ییجامعقول است و » ياعتقاد

  ).81و 74صص،1ج،1367،یشهرستان(وجود ندارد 

بــه عقــل رجــوع  متکلمــانگــریدمعتزلــه، ماننــد 

نصـوص   يمحتـوا ؛ به گونه اي کـه مفـاد و   کردندیم

تنها در صورت توافق با عقل قابل قبول بوده؛ در  ینید

ــغ ــاری ــه  نی ــتأوصــورت، ب ــتوجدر  لی نصــوص  هی

  ).416، ص1372،مشکور(پرداختندیم

ـ تأورا مطلقاً بـه   اتیآمعتزله نصوص و ظواهر  لی

آن، و بـه دنبـال    ریـ غایيخبر، چه در صفات برندیم

کـه را  ییگارهاناساز. ستندینزینیشرعو حجت  لیدل

، دهـد یمـ رخ  ینقلـ و ظواهر  یعقلظواهر  انیماناًیاح

ـ ا. کننـد یمـ نییتب» لیتأواصل «بر اساس  اصـل از   نی

 کـه رودیممعتزله به شمار  یکالميمباديها شاخصه

ـ ابه آن تصریح شـده اسـت؛ بـا     زینهیامامکالمدر   نی

ـ تأوهیامامکهتفاوت  ، رفتـه ینپذرا بـه طـور مطلـق     لی

در آن وجـود دارد،   يخبـر صـفات   کهیاتیآمعتقدند

ـ دلبـا حجـت و    دیباد، متشابه هستن اتیآچون از  لی

ـ او  کـرد ها را معنا آن یشرع  ریپـذ  امکـان از دو راه  نی

  :است

  قرآن؛ محکماتارجاع متشابهات به -1

  ).ع(طهارو ائمه ا) ص(امبریپاتیروارجوع به -2

دن، ، جسم بـو هیتنزو  هیتشبدر بحث  انیگرا لیتأو

جوهر و عرض بودن و لوازم و اوصاف جسـم بـودن   

داشـتن، رفـتن، آمـدن،     حرکـت بـودن،   دار مکانچون 

ياشـعر . کننـد یمـ ینفـ اعضا و جوارح را از خداوند 

خداوند نه جسم اسـت،   کهمعتزله معتقدند «: دیگویم

نه صورت، نه از گوشت اسـت و نـه از خـون، در او    
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دارد، او وجود نـ  یخشکو رطوبت و  يسردحرارت، 

 وسـته یپيزیـ چنه به . ستینیعمقرا طول، عرض و 

ـ   دگانیآفرصفات به ... جداست  يزیچاست و نه از 

و  شـود ینمـ داللت دارد ـ متصـف    هاآن نشیآفربر  که

ها بدو راه  ، امراض و آفتگردندینمها بر او عارض آن

 یآدمـ بـه ذهـن    کـه يتصـور ندارد و به هرچه و هر 

  ).465، صق1407،ياشعر(»ندارد یشباهترسد، 

منزه اسـت، از   یآدمچون خداوند از همه اوصاف 

است، مانند  هیتشبموهم  کهرا  ینصهر گروه  نیانظر 

بر  توانینم، شوندیمدربارة اعضا استعمال  کهیالفاظ

ـ بابلکـه ، کردآن حمل  يظاهريمبنا ـ تأوآن را  دی لی

ـ تأو، انیگرا لیتأو. کرد ـ آرا بـه   لی  یالهـ صـفات   اتی

زیـ نياخـرو امور مانند امور  ریساحدود نساخته، در م

.دانندیمزیجا

  

  انیگرا لیتأوخداوند از نگاه  تیرؤ. 3-1

و معتزله با استدالل  هیامامشد،  ذکرکههمان گونه 

خداوند با چشم  تیرؤکهرندیگیمجهینتنیچنیعقل

و  سـت ینخداونـد جسـم    کـه سر محال اسـت، چـرا   

 کـه و محدود بودن اسـت   از لوازم جسم بودن تیرؤ

ـ امام. منزه از آن است یتعاليبارذات  و معتزلـه در   هی

 نـد یگویمـ نبـودن خداونـد اتفـاق نظـر داشـته،       یمرئ

و نه  ایدن، نه در شودینمدهیدخداوند سبحان با چشم 

هـا  ظـاهر آن  کـه وجود دارد  یاتیآقرآن در . در آخرت

از  .کنـد ینمرد ) امتیقدر (را  یتعالحق  تیرؤامکان

ـ تأورا  اتیـ آنیاانیگرا لیتأورو،  نیا و آن را بـر   لی

 کـه یاتیآاز جمله . کنندیمریتفسمذکوراساس اصل 

إِالَّ أَنْ  نْظُـرُونَ یهـلْ  «: است هیآنیامورد بحث است، 

یأْتیمه  اللَّهیف  نَ الْغَمامِ وکَۀظُلَلٍ مالئمگر انتظـار  ؛ »الْم

] ریـ ز[خـدا و فرشـتگان، در    کهاست  نیااز  ریغآنان 

ــا ــا بانیس ــر  ییه ــپاز اب ــه  دیس ــوب ــان  يس ــدیایبآن ن

  ).210:بقره(

خداوند، آمـدن  » انیات«منظور از  لیتأوبه نظر اهل 

: فرمـوده  کهیتعالقول حق  لیدلامر خداوند است، به 

ـ أَو  الْمالئکَـۀُ همیتَـأْت إِالَّ أَنْ  نْظُرُونَیهلْ « یأْتی ـکبر«

»صفا صفا الْملَکو  ربکو جاء «ۀیآو در  ،)33:نحل(

ــی؛ )22:فجــر( رســول پروردگــارت آمــده اســت  یعن

  ).48، صتایبعبدالجبار،  یقاض(

» یاتیــ«مفعــول فعــل  مییبگــوکــهاســت  زیجــاو 

و  یسـخت ایـ عذاب  کهاست  نیاشیمعنامحذوف و 

آن خودتان دچار  کرداربه سبب  کهنقمت پروردگار ـ  

 نیـ اصحت  لیدلـ بر سرتان فرود آمده است و   دیشد

ـ فرمایمـ کـه سخن قول خداوند اسـت   فَـإِنَّ اللَّـه   «: دی

ایــــو )253، ص4ج،1416، يزمخشــــر(» زٌیــــعزِ

ربها  یإِلناضرَةٌومئذیوجوه «هیآدر رابطه با  يزمخشر

ـ )23-22:امـت یق(»ناظرَةٌ عبـارت  » وجـه «: سـد ینویم

بـه   میالنعـ نضـرة از » ناضرة«و ) حقیقت(مه است از ه

در برخـورد بـا نعمـت     یدرخشـندگ و  یشـاداب یمعن

نظـر   شـان یخداتنها بـه   یعنی» ناظرةربها  یال«است و 

ـ او در  کننـد ینمـ او نظـر   ریغو به  کنندیم جملـه   نی

مفعول در  میتقدکهمقدم شده است » هارب یال«مفعول 

 يمعنـا ، نینـابرا ب. اختصاص داللـت دارد  يمعناآن به 

ـ ابر اساس  تواندیماختصاص  نیاسازگار با  گفتـه   نی

، مـن  »یبـ صـنع یفالن ناظر ما  یالانا «: کهعرب باشد 

نجـا یادر  کـه کنـد یمـ با من چه  کهنگرمیمیفالنبه 

،1416، يزمخشـر (منظـور اسـت    دیامتوقع و  يمعنا

  ).663، ص4ج

اهل  کهدیآیمبه دست  حاتیتوضنیابا دقت در 

 يظـاهر يمعناو نظر را بر  تیرؤکلمهگرچه،  لیأوت

ـ نکـامالً ، امـا  کنندینمآن حمل   یوضـع از داللـت   زی
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به ظاهر لفظ نظر اسـتناد   کهحال  نیعخارج نشده، در 

و  رنـد یگیمـ آن در نظـر   يبرايگریديمعنا، کنندیم

جـز توقـع و    يزیـ چفوق،  ۀیآمعنا در  نیامثال،  يبرا

بـودن،   یالهـ فضـل   داشـت و منتظـر رحمـت و    چشم

  .ستین

ـ   تیـ رؤاز  يگریدامامان به نوع  ثیاحاددر  ایو 

نـه تنهـا مـردود     کـه ـ اشاره شـده اسـت     یقلبتیرؤ

نـوع معرفـت    نیتریعـال از آن بـه عنـوان    بلکه، ستین

ـ ا. شـود یمادینسبت به خداوند  یآدم مشـاهده و   نی

در  بلکـه ، شـود یمـ ، نه تنها در آخرت حاصـل  تیرؤ

از امـام   کـه آنگـاه  . است سریمو  ممکنزینایدننیهم

ــ ــارة ) ع(یعل ــرؤدرب ــتی ــد  دهیپرس ــهش ــآک  اتی

، آن حضـرت  يا دهیـ دپروردگارت را هنگام پرسـتش  

ـ ندکهرا  يپروردگارکهستمینیکسمن «: فرمود  ام دهی

: ؟ فرمـود يا دهیدچگونه او را : کردند، عرض »بپرستم

قیحقادلها با  یول، نکننددركاو را  دنیدبا  دگانید«

ــانیا ــاو را  م ــدیبیم ــیکل:ك.ر(»نن ، 1ج ق،1411،ین

  ).179، خ1397نهج البالغه، ؛98ص

مطرح شده است، امـا   دنیدمسأله  زینانیبنیادر 

ـ باهـل   وةیشـ .با چشمِ سر يظاهردنیدنه  در ) ع(تی

وهیشـ «مفسران بـه   یبرخانیب، در یالهصفات  ریتفس

مــه عال چنانکــهمعــروف اســت؛ » و اثبــات ینفــنیبــ

ـ باهـل   وةیش«: سدینویمباره  نیادر  ییطباطبا ) ع(تی

هیتشـب تنهـا بـه نفـس     یعنیبا هم است؛  ینفاثبات و 

کـه ، )ثیحـد اهـل  (به اثبات ظـواهر   زینو ) مفوضه(

و (نکردنـد اکتفا، دیآیمخداوند الزم  میتجسو  هیتشب

 بلکـه ) انـد  نزده زینمذموم  لیتأومانند مؤوله دست به 

به صفات پروردگـار متعـال، تـدبر و     مربوط اتیآدر 

اند و از خـود قـرآن اسـتمداد جسـته،      دقت نظر داشته

ـ آمتشابه را بـه   اتیآ »دادنـد یمـ ارجـاع   محکـم اتی

  ).132-130، ص14، ج1391، ییطباطبا(

  

  یعقليظاهرریساتفانواع . 3-2

به شمار  ياجتهادریتفسینوع، ریتفسگونه از  نیا

 يسـو از » اجتهـاد «کلمـه يبرایمختلفیمعان. دیآیم

 نیهمو بر  ذکرشناسان و دانشمندان فقه و اصول  لغت

مطـرح   ياجتهـاد ریتفساز  یمختلففیتعارزیناساس 

ریتفسـ «و » اجتهـاد «از  کهيکاملترفیتعر. شده است

  :است لیذفیتعرارائه شده، » ياجتهاد

 یمعـان نیـی تبفهم و  يبراتالش  ریتفساجتهاد در «

» ر اساس شواهد و قرائن معتبر اسـت باتیآو مقاصد 

  ).108، ص2، ج1386، ییبابا(

اسـت   يریتفسـ ، ياجتهادریتفس، فیتعرنیاطبق 

ـ بر اسـاس   که مکتـب و  ردیـ گانجـام   یکوششـ نیچن

ـ نظرياجتهاد را در  ياجتهـاد نیچنـ کـه اسـت   يا هی

 مکتـب هر . داندیمالزم  بلکه، زیجاقرآن  اتیآریتفس

ـ آریتفساجتهاد در  کهيا هینظرو  گونـه  را بـه هر  اتی

بـر اسـاس   . اسـت  ياجتهادمکتبالزم بداند،  ایزیجا

در قســمت تفســیر  ياجتهــادریتفســاز  کــهیفــیتعر

تـوان یمـ را  ریتفسـ نـوع   نیاارائه شد،  یعقليظاهر

فهـم و   يبـرا مفسـر   رایز، دینامياجتهادریتفسینوع

بـه خـرج    کوشـش قرآن اجتهـاد و   اتیآیمعاننییتب

وةیشـ نیايبرارا  یاقسامتوانیمرو،  نیاز ا. دهدیم

لیذسه قسم مهم آن را به شرح  کهقائل شد  يریتفس

  :شد میخواهادآوری

  

  قرآن به قرآن ریتفس. 3-2-1

متن به متن اسـت   ریتفسینوع، يریتفسوهیشنیا

مشهور » قرآن به قرآن ریتفس«درباره قرآن با عنوان  که
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قـرآن بـه قـرآن،     ریفستنۀیشیپیابیرد. و متداول است

 يریتفسـ روش  نیاکهسازدیمآشکاررا  قتیحقنیا

ـ پو  یوحـ نـزول   يروزهـا نیآغازدر  ریتفسـ شیدای

 مبـارك آن به دسـت   نیادیبندارد و اساساً سنگ  شهیر

) ع(و سـپس امامـان معصـوم   ) ص(اکرمامبریپشخص 

نمودها و  نینخستکهيا گونهاست؛ به  دهیگرداستوار 

ــیتبو ریتفســاتیــتجل توســط  کــهقــرآن  میمفــاهنی

يریتفسصورت گرفت، در قالب روش ) ع(معصومان

  .بوده است» قرآن به قرآن«

ـ پآنکهشده، افزون بر  ادیروش  و اهـل  )ص(امبری

را بـدان   گـران یدو  کـرده دیتأکبر آن  اشیگرامتیب

کـه رفتـه،   کاربه  شانیااند، بارها توسط  نموده بیترغ

ـ مآن را در از  ییهـا  نمونـه اکنون هم  رشـان یتفسراثی

 )ص(اسـالم  یگرامامبریپباره از  نیادر . میهستشاهد 

ـ ب قَصدیلَ رآنَالقُ نَّا«:کهنقل شده است  ـ ب هعضَ »اهعضَ

  ).286، ح619، ص1، ج1405، يهند(

کتَـاب اللَّـه   «:کهنقل است  زین) ع(یعلحضرت از 

بِه و تَسمعونَ بِه و ینْطقُ بعضُـه   و تَنْطقُونَ بِه تُبصرُونَ

نهـج البالغـه،   (»بِبعضٍ و یشْـهد بعضُـه علَـى بعـض    

 کـه خداونـد اسـت    کتاب؛ قرآن، )133حکمت ،1397

] حـق [آن سخن  کمکو به ] را قیحقا[دینیبیمبا آن 

ـ آاز  یبعضـ و  دیشـنو یم، و دییگویم یبعضـ آن  اتی

و  ریتفسـ بـه  [از آن  یبعضـ و  دهدیمحیتوضرا  گرید

، 1376، يجعفـر (دهدیمیگواهگریدیبعض] لیتأو

  ).250، ص23ج

بـه عنـوان    رشیتفسـ کهییطباطبا، عالمه نیهمچن

قرآن به قرآن شـناخته شـده    ریتفسروشن از  يا نمونه

ـ بناسـاس و   کـه بـاور اسـت    نیااست، بر   ریتفسـ انی

ـ اداده و  شـکل قرآن بـه قـرآن    ریتفسمعصومان را   نی

، 1391، ییطباطبا(آنان است  ریتفسجیراوهیشروش، 

  .)12، ص1ج

ــاد دارد  نیهمچنــيو ــهاعتق ــوهحجــم  ک از  یانب

مشـــتمل اســـت ) ع(معصـــومان يریتفســـاتیـــروا

 ایـ و  گـر یديا هیـ آحیتوضيبراهیآکیبراستدالل به 

شـدن مفهـوم    آشـکار يبراهیآکیيمعنااستشهاد به 

  .قرآن به قرآن است ریتفسهمان  نیاو  گریدۀیآ

یاتیـ روابـا اسـتناد بـه     شیخوگفتار  دییتأدر  يو

از معصومان در دسـت اسـت،    کهیاتیروا«: سدینویم

 ازمنـد ینتصـور   کـه آن اسـت   انگریبیمطابقبه داللت 

، میمفـاه ریتفسـ و  نیـی تبخـود در   ریـ غبودن قرآن به 

ـ بقرآن خود  کهنیارست است؛ چه ناد يتصور انگری

  ).87، ص3، ج1391، ییطباطبا(»است شیخوریتفس

ـ یروا، اتیـ روانیااز جمله  از امـام   کـه اسـت   یت

فَمنْ زعم أَنَّ کتَاب اللَّه مـبهم  «: نقل شده است)ع(باقر

لَکه لَـک  فَقَدأَه خـدا   کتـاب کـه پنـدارد   کـه ؛ آن »و

خواهـد   هالکـت را در  گرانیدخود و  است، زیآم ابهام

  .)132، ص27، ج...صدوق، (افکند

 یـدگاهی دیشـان االبته، این بدین معنا نیسـت کـه   

قـرآن و   کـه یاسـالم يعلمامشهور  یدگاهدبرخالف 

و در عـرض   یلاصیانیوحسنت را به عنوان دو منبع 

داشته و نباید چنین تلقـی شـود کـه وي   ،دانند یمهم 

درجـه   یشأن)ع(و معصومان )ص(ریامبپسخنان  يبرا

 ســخنان آن یشــانابــه نظــر  بلکــههســتند،دوم قائــل 

به صـدور آنهـا داشـته     یقینکهیصورتدر  بزرگواران

آن ماننـد   یتحجبه طور مطلق حجت است و  ،یمباش

عقـل در اسـتنباط    یـت حجیـا و  یمکـر قـرآن   یتحج

بـه موجـب    کهکند یمیحتصروي.است یالهاحکام

یلتفاصـ و  یاتجزئینمب)ص(اکرمامبریپقرآن،  یاتآ

در  یـز ناست و ائمـه   یدمجقرآن  یالهو معلم  یعتشر
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امـر   یـن اهسـتند، امـا    یشـان اینجانشـ سمت،  ینهم

از  کـه یروشـ بـا اعمـال    یزنیگراندکهندارد  یمنافات

را از  یـد مجگرفته اند، مـراد قـرآن    یادیقیحقمعلمان

  .)20-19ص ،1370، ییطباطبا(بفهمند یاتشآظواهر 

به  ینیعقرآن را منحصر به استناد  ریتفسدینباالبته 

ـ آریتفسـ و  حیتوضيبراهیآکیالفاظ و واژگان  يا هی

را  يریتفسـ روش  نیاگسترة  دیبابلکهدانست،  گرید

آن جسـتجو   يبرايگریديها گونهو  دیدفراتر از آن 

.کرد
  

را  گـر یدیبرخـ قـرآن،   اتیآاز  یبرخکهجا از آن

ـ آانیموندیپيبرقراررو،  نیا، از کندیمریتفس از  اتی

هم قـرار   کنارگاه در . برخوردار است ییبسزاتیاهم

کـه رسـاند یمنو  یمطلبما را به  هیآچند  ایگرفتن دو 

به طور جداگانه داللت بر آن نداشته  اتیآاز  کیچیه

سـاده انجـام    اریبس، گاه دیجديمعنانیادیتول. است

ـ آانیـ مونـد یپکـه ، چـرا  دهیـ چیپو گاه  شودیم ، اتی

بلکـه ، سـت ینهـا و الفـاظ    واژه اشتراكهیپابر  شهیهم

متعــدد و  یالفــاظ، اتیــآانیــمدهنــدة  ونــدیپیزمــان

.ها اسـت آن انیمییمعنااشتراكهمراه با  یولمتفاوت، 

 یلفظاشتراكکههم وجود دارد  يمواردافزون بر آن، 

ـ رد، وجود نـدا  اتیآانیمیمفهومارتباط  یحتو   یول

و  میمفاهشیدایپ، موجب اتیآدقت نظر و احاطه بر 

  .است دهیگردهیآاز  دیجدنکات

دو نـوع   يریتفسـ روش  نیايبرااهللا معرفت  تیآ

  :جامع قرار داده است

از قرآن ابهام وجود داشته باشـد   ییجادر  آنکه-1

نوع  نیادر . شده باشد نییتبگریديجاو آن ابهام در 

 یلفظـ مفسّر و مفسـر   انیموندیپب و دارد تناس امکان

إِنَّـا  . و الْکتَـابِ الْمبِـین  . حم«آیۀمانندییمعناایباشد 

که در سورة قدر، ) 3-1:دخان(»...مبرَکَۀلَیلَۀٍأَنزَلْنَه فىِ 

زَلْنـاه  إِنَّـا أَنْ «:به شب قدر تفسیر شده »لیله مبارکه«این 

و در سورة بقره بیان شـده کـه   )1:قدر(»لَیلَۀِ الْقَدرِ فی

شَهرُ رمضانَ «:این شب در ماه رمضان واقع شده است

پس با توجه به این ،)185:بقره(»الَّذي أُنْزِلَ فیه الْقُرْآن

نـازل شـده    ِمـاه رمضـان   قـدر  ، قـرآن در شـب  آیات

است
.

  .)25-22ص، ص2، ج1384معرفت، (

ـ ابهـام در آن وجـود دارد و    کهيا هیآنیب-2 نیب

گونه ارتبـاط   چیهدارد،  یروشنمفاد  کهيگریداتیآ

توانیمحال،  نیا، با شودینمدهیدییمعنااییواژگان

 گـر یداتیآمبهم، به  اتیآابهام از  کردنبرطرف  يبرا

فَـاقْطَعوا   السارِقَۀُو السارِقُ و «مانند آیۀاستشهاد نمود 

قطـع دســت   کــه در آن موضـع ) 38:مائـده (»أَیـدیهما 

با عنایت بـه  )ع(سارق مبهم است، اما حضرت جواد

» تَـدعوا مـع اللَّـه أَحـداً    و أَنَّ الْمسـاجِد للَّـه فَـال   «آیۀ 

بـن انگشـتان را محـل قطـع دسـت معـین       ) 18:جن(

در هر حـال،   )25، ص1، ج1418معرفت، (نده افرمود

متعـدد و   يهـا  صـورت ، اتیـ آیوستگیپبه هم  يبرا

  .قابل فرض است یمختلف

 قـرآن بـه قـرآن    ریتفسگوناگون  يها صورتدر ادامه 

  :شودتوضیح داده می

  

  محکممتشابه به  ریتفس. 3-2-1-1

و متشـابه   محکـم را به دو دستۀ  اتشیآقرآن خود 

.نموده اسـت  یمعرف»الکتاب ام«را  محکماتو  میتقس

 محکـم اتیآمرجع و اساس متشابهات،  کهسان  نیبد

اتیــآمنْــه  الْکتــابکیــعلَأَنْــزَلَ  يلَّــذاهــو «: اســت

کَمــاتحم  ــنَّ أُمتــابِهالْک تَشــابِهاتأُخَــرُ م آل (»...و

روشن  محکماتمتشابه با ارجاع به  اتیآو  )7:عمران

  .هستند الکتاب امکهچرا  شوندیم
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 إِلَـى  الْقُرْآنِ منْ رد متَشَابِه«: ندفرمود)ع(امام رضا

هکَمحإِلى م يدیم  هـتَقسم راطمتشـابه   کـس هـر  ؛ »ص

تیهـدا آن برگرداند، به راه راسـت   محکمقرآن را به 

.)377، ص92، ج1385،یمجلس(است افتهی

،)5:طـه (»ياستَوالْعرْشِ  یعلَالرَّحمنُ«مانند  یاتیآ

»یقَ  دفَو أَاللَّهییدخـدا را   هکیاتیآزینو  )10:فتح(»هِم

از آمدن خـدا سـخن    ای، کنندیمیمعرفریبصو  عیسم

ـ «همچـون   یمحکمـ اتیآ، با ارجاع به ندیگویم سیلَ

هثْلشَکَمیشوندیمروشن  )11:يشور(»ء.  

اریـ معهـا،  آن فیتعرو متشابه،  محکمدربارة  بحث

ـ تأوها در قرآن، آن قیمصاد، گریکدیآن دو از  زیتما لی

از  کـه طلبـد یمـ مفصل  یینوشتارها...متشابه و اتیآ

  .است رونیبقلمرو سخن ما 

  

  دیمقمطلق به  ریتفس.3-2-1-2

از قـرآن   ییجادر  کهیمطلبایحکمقسم،  نیادر 

ـ قمطلق و بدون  يا گونهبه  يجـا آمـده اسـت، در    دی

ـ ا. شودیمآن محدودتر  یمفهومو دائرة  دیمقگرید  نی

ـ آییوگـ . اختصاص ندارد احکاماتیآمسأله، به  اتی

مثـال، در   يبرا. مطلق است اتیآریتفسینوعبه  دیمق

)173:بقـره (»...و الـدم و  تَـۀَ یالْمکُمیعلَإِنَّما حرَّم «ۀیآ

يا هیآحرمت خون به صورت مطلق وارده شده، و در 

کُـونَ یإِالَّ أَنْ«: به مسفوح شده است دیمق، خون گرید

مفُو تَۀًیسماً مد ـ ااز  ؛)145:انعـام (»...حاًأَو رو علمـا   نی

ــر  ــق را ب ــمقمطل ــل  دی ــردهحم ــرام  ک ــون را ح و خ

، یوطیسـ (شـده باشـد    ختـه یراند، مگر آنچـه   ندانسته

  .)102، ص3، ج1414

  

  نیمبمجمل به  ریتفس.3-2-1-3

از قرآن به اجمال گفته  يا هیآقسم آنچه در  نیادر 

 گـر یديجـا نداشـته باشـد، در    یروشنشده و داللت 

ـ آدر  نمونـه  يبـرا . شـده اسـت   نییتبقرآن   إِنَّکُـم «هی

 تُمظَلَمکُمأَنْفُس کُمـلَ  بِاتِّخـاذجچیهـ )54:بقـره (»...الْع 

پرستش شده، چـه  » عجل«کهداده نشده  یلیتفصگونه 

ـ ساخته شده بـود،   يزیچبود و از چه  ـ آدر  یول يا هی

: شـده اسـت   نیـی تبآن  يهـا یژگـ یواز  يا پـاره گرید

»جعخُوار داً لَهس48:اعراف(»...الً ج(.  

یقرآنـ يهـا  قصهقرآن را در  يها لیتفصاجمال و 

ـ ز، کـرد مشـاهده   يتر ملموسشکلبه  توانیمزین رای

شـده و   ییمـاجرا ، تنهـا اشـاره بـه    هیـ آکیدر  یگاه

.آمده است گریدۀیآچند  ایکیآن در  لیتفص
13  

  

  عام به خاص ریتفس.3-2-1-4

همـۀ   يبـرا کـه یلفظـ ت اسـت از  لفظ عام عبـار 

از جملـه الفـاظ   . ها شودافرادش وضع شده و شامل آن

اسـماء شـرط، اسـماء    : عموم در قرآن عبارت است از

ـ تعرموصول، اسماء استفهام، اسـم معـرّف بـه ال     ، فی

ـ ادر ... . و ینهـ اقیسدر  نکره، ینفاقیسدر  نکره  نی

 شـکل بـه   هیـ آکیاز  یبخشایهیآکینوع، آنچه در 

از  گـر یدیبخشـ در  ایـ گـر یدۀیآام آمده است، در ع

ـ آهمان  را  نیشـ یپخـاص آمـده و عـام     شـکل بـه   هی

خـاص   اتیآ، یکس، اگر نیابنابر. زده است صیتخص

ـ آگرفته، آن  دهینادیلیدلرا به هر  عـام را بنـا بـر     اتی

آن بـه   یمعـان انیبقرآن و  ریتفسبفهمد، در  تشیعموم

خـاص و   اتیـ آصیتشخ، رو نیااز . خطا رفته است

جانبـه  همه ینگاهعام و  اتیآکنارها در قرار دادن آن

ـ ،البتـه . است يضروراتیآبه  هـر کـه سـت یننیچن
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عـام در   بلکهساقط شود،  تشیعمومدر قرآن، از  یعام

  :قرآن سه نوع است

خـویش بـاقی بـوده، بـدون     عامی که برعموم اول 

می که مراد از آن خاص باشـد  عا مخصص باشد، دوم

:ك.بـراي اطالعـات بیشـتر ر   (عامِ مخصـوص  مو سو

.)55-49، ص1، ج1414، یوطیس

ـ بال  ومییأْتیأَنْ «فهیشرۀیآدر نمونه يبرا یعـ ف  هی

 یدوستبه طور عام،  )254:بقره(»شَفاعۀٌو ال  خُلَّۀٌو ال 

یحـال مردود دانسـته، در   گریديایدنو شفاعت را در 

ـ آلۀیوسـ بـه   که »بعضُـهم لـبعضٍ   ومئـذ یالَّء الْـأَخ «هی

ــمیدوســتخبــر از )67:زخــرف( در  زکــارانیپرهانی

ـ إِالَّ منْ بعـد أَنْ  «هیآکمکداده و به  امتیق أْذَنَی   اللَّـه

ــنْ  ملیشــاء  ويبــراشــفاعت را ) 26:نجــم(»یرْضــی 

  .فرشتگان پس از اذن پروردگار ثابت دانسته است

  

  اقیسبا استفاده از  تنمریتفس. 3-2-1-5

آن در فهم مضـمون   ریتأثو  اقیسبودن  نهیقراصل 

، خـاص قـرآن   کـالم مـراد   نیـی تعالفاظ و عبـارات و  

 يا محـاوره هـر   یـی عقالاز اصـول   یکـ یبلکه، ستین

 شـود یماثر داده  بیترتها به آن  در همه زبان کهاست 

ـ یددر فهم ظـواهر متـون    زینیاسالمو دانشمندان  ، ین

 کـه یمعننیبد؛  کنندیمو  کردهاز آن استفاده همواره 

ها و  ، واژهکلماتبه  دینباسخن، صرفاً  یمعاننییتبدر 

به مجموعۀ سخن و قرائن  دیبابلکه، کردها نظر  جمله

. شـود  افـت یدرکـالم قـت یحقتا  ستینگرمتصلۀ آن 

 یعمومقاعده  نیااست، از  یکالممعجزة  کهزینقرآن 

اهـداف و مقاصـد    دركرو،  نیا، از ستینالفاظ جدا 

 هیآدقت در ماقبل و مابعد  یعنی؛ اقیس، توجه به اتیآ

غفلـت از  . طلبدیمرا  اتیآیکلدر آهنگ  ستنینگرو 

، گاه موجب مواجهۀ مفسـر بـا دو برداشـت    اقیسامر 

و مفسـر را   شـود یمـ متفاوت و بعضاً متعـارض   کامالً

جـز   يا هیـ تککـه آن جـا   ژهیـ و؛ به سازدیمسرگردان 

ـ یرواو  ثیحدمانند (اتیآ افـت یدريبـرا ) معتبـر  یت

  .نداشته باشد یمعن

ـ «: خداوند فرموده است مثال يبرا ـ ای نـا   یبإِم مآد

»یاتیـــآکُمیعلَـــقُصـــونَیمـــنْکُمرســـلٌ  نَّکُمیأْتیـــ

 اقیسـ و بدون توجه به  هیآنیابر اساس  .)35:اعراف(

تا  فرستدیمآدمیبنرا بر یرسوالنوستهیپآن، خداوند 

در تعارض با  هیآنسانیبدرا بر آنها بخوانند، و  اتشیآ

محمـد أَبـا أَحـد     کانَما «: ردیگیمقرار  ریزفهیشرهیآ

»...نَیـی النَّبِاللَّـه و خـاتَم   رسـولَ  لکـنْ و  رِجـالکُم منْ 

، داردیمـ باب نبوت را مختوم اعـالم   که)40:احزاب(

ـ آکهدهدیمفوق نشان  ۀیآاقیسبه  توجه یول اول  ۀی

اسـت  ) 36-11(سوره اعراف  اتیآاز مجموعه  یجزئ

ـ بمربوط به زمان خلقت آدم، و  یهمگکه رفـتن   رونی

ــت و ــت... او از بهشـ ــبحان. ك.ر(اسـ ، 1364، یسـ

  .)321-315صص

خطاب عمومی دارد و ایـن خطـاب    آیۀ اول چهار

وي از خصـوص پیـر  آخري، تشریع عـام الهـی را در  

، 1391طباطبـایی،  (کنـد یمـ انبیاء و طریق وحی بیـان  

  .)86ص ،8ج

تصـور  » یـأتینکم «برخی با توجه به فعـل مضـارع  

امکان دارد در آینـده پیـامبران دیگـري نیـز     کرده اند،

مبعوث شوند که در رد آن باید گفت این آیه دلیل بـر 

توجـه بـه آیـات قبـل در ذکـر       نفی خاتمیت نبوده، با

کـه مخاطـب در ایـن آیـه      شودیمشخص م آفرینش،

ند امعه انسانی هسـت جمسلمانان نیستند، بلکه مجموعۀ

مکـارم  (ها رسوالن زیادي آمده انـد که براي هدایت آن

  .)161، ص6، ج1374، شیرازي
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ایـن  تمسک به معناي رسول و نبـی بـر  مفسران با

که وقتـی نبـوتی بعـد از رسـول خـدا نباشـد،      باورند

به بیان دیگـر، وقتـی رسـول    . ودرسالتی هم نخواهد ب

خدا خاتم النبیین باشد، خاتم رسل هم خواهد بـود و  

کـه ارتبـاط آن    کنـد یمـ این آیه به این حقیقت اشاره 

حضرت با مردم، ارتباطی معنوي و ناشی از رسالت و 

مکـارم  ؛325، ص16ج،1391طباطبایی، (نبوت است

  .)338، ص17ج ،1374شیرازي،

  

  به سنّتقرآن  ریتفس. 3-2-2

منظور از . است» ياثرمنهج «روش معروف به  نیا

ـ تقراز قـول، فعـل و    یحـاک کهاست  یاتیروا» اثر«  ری

گرچه در اصطالح اهل سنت، اقوال . باشد) ع(معصوم

 کـه ، اما از آن جا شودیمشامل  زینرا  نیتابعصحابه و 

 یشـرع تیحجخود  يخودبه  نیتابعاقوال صحابه و 

بـر  معصوم را در ریتقرو  کردارتار، تنها گف» اثر«ندارد، 

منـابع   نیمهمتـر از » سنت«گریدبه عبارت و ردیگیم

  .است میکرو شارح قرآن  شرع

ــا اســتفاده از ســنّت       ــع، مفســر قــرآن ب در واق

ـ بو اهـل  ) ص(امبریپ ـ بو  کشـف بـه  ) ع(تی مـراد   انی

کــهمینــدارمــا قصــد . پــردازدیمــاتیــآخداونــد از 

قـرآن بـه سـنت و     ریسـ تفمتفاوت دربارة  يها دگاهید

ـ احاد، نقش و قلمـرو  نیهمچن ـ بریتفسـ را در  ثی انی

 یـی رواریتفسـ در  یمهمـ بحث  که، اما از آن جا میکن

و آن، بحـث   میپـرداز یمـ آن  یبررسـ مطرح است، به 

  .است» ریتفسخبر واحد در  تیحج«

  

  ریتفسخبر واحد در  تیحج. 3-2-2-1

قـرآن   ریتفسـ و خبـر در   ثیحـد در مورد اعتبـار  

يمفسـر هـر   دیبارو،  نیاتالف نظر وجود دارد، از اخ

ـ احاد. کنـد باره مشـخص   نیاخود را در  يمبنا از  ثی

 میتقسـ به سه دسـته قابـل    تیقطععدم  ایتیقطعنظر 

  :است

به طور قطع  ثیاحادگونه  نیا: متواتر ثیاحاد-1

از طـرق   يادیزعدة  رایزاز معصوم صادر شده است، 

 نیقـ یکـه يطـور بـه   انـد  کردهها را نقل  گوناگون، آن

ثیحـد آن خبر راست است، مانند  کهشودیمحاصل 

  .نیثقل

گونـه   نیا: یقطعنیقراآحاد همراه با  ثیاحاد-2

نفسـه از نـوع خبـر واحـد محسـوب       یفاخبار گرچه 

ها  ، صدور آنیخارجنیقرابا توجه به  یول، شوندیم

ــوم  ــقطعاز معص ــتی ــدی یم ــر، (.اب ، 2ج ،1408مظف

  .)69ص

اسـت   یهیبد: یقطعآحاد بدون قرائن  ثیاحاد-3

باشند، تنها ثقه  یمختلف، افراد ثیاحادنیااگر در سند 

از معصــوم  کــهيراونیآخــرو مــورد اعتمــاد بــودن 

ـ بابلکـه ، سـت ینیکاف، کندیمنقل  ثیحد یتمـام دی

انـد، مـورد    واقع شده ثیحددر سلسلۀ نقل  کهیکسان

  .)38، ص1418، یسبحان(باشند نانیاطماعتماد و 

در مورد اعتبار و حجیت اخبار دستۀ اول و دسـتۀ  

فـرض بـر آن    رایـ زوجود نـدارد،   ينظردوم اختالف 

علـم و قطـع هسـتند و     دیمفگونه اخبار  نیاکهاست 

  .است یذاتحجت  يدارانیقیقطع و 

اخبار دسـتۀ سـوم اخـتالف نظـر      تیحجدر مورد 

ـ حجمخالف  یمرتضدیسمانند  یبرخ. وجود دارد تی  

احکـام چـه در حـوزة   (خبر واحد به صـورت مطلـق   

هستند،) ریتفسچون  گریديها حوزهو چه در  یشرع

  .)70، ص1408مظفر،  :ك.ر(

خبر واحد موثـق را   یاسالمدانشمندان  شتریبیول

باره بـه ادلّـۀ    نیاو در  دانندیممعتبر  یشرعاحکامدر 
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نـد ا کردهعقال استدالل  يبنا، سنّت و کتاباز  یمختلف

اما در مورد اعتبار خبـر  .ستیننجایاها در  آن يجاکه

ـ نریتفسکهـ    یشرعاحکامریغواحد در  از جملـۀ   زی

شـتر یب. وجـود دارد  شـتر یبآن اسـت ـ اخـتالف نظـر     

، آن را دانندیماخبار آحاد را در فقه حجت  کهیکسان

د داننـ ینمـ معتبر ) احکاماتیآاز  ریغ(قرآن  ریتفسدر 

  .)103، ص1381شاکر،  :ك.ر(

 يبـرا را  ریتفسدر  دیتقلکهپس از آن  یطوسخیش

بـر   هیتکرا  ریتفسحیصحوةیش، داندینمحیصحمفسر 

ـ دلمتواتر، و  اتیروا؛ مانند ینقلیقطعلیدل یقطعـ لی

خبـر   لهیوسـ بـه   ریتفس، اما در ارتباط با داندیمیعقل

»خبـر واحـد   ذلـک یفـ قبـل یال و«: دیـ گویمواحد 

  .)6، ص1ج ،تایب،یطوس(

آن  ریتفسـ به عدم اعتبار خبر واحد در  النیقالیدل

، داشتن علم و معرفـت  یشرعاحکامریغدر  کهاست 

یملکـ (سـتند ینآور  شرط اسـت و اخبـار آحـاد علـم    

  .)30، ص1377، یانجیم

بـه اعتبـار خبـر واحـد در      کهزینییطباطباعالمه 

خبر اگر «: سدینویمباره  نیاندارد، در  ياعتقادریتفس

ـ یقراهمراه با  ایمتواتر و   یقطعـ خبـر را   کـه باشـد   ین

 ریتفسـ [در  يخبـر نیچنـ شـک الصدور سازد، بدون 

ـ حجگـر یدحجت است و اما اخبار ] قرآن نـدارد،   تی

مگر اخبار احادي که در خصـوص احکـام شـرعی و    

فرعی وارد شده باشد که اگر خبر موثق باشد، حجـت  

 ییعقالبارات از نوع اعت یشرعاست، حجیت و اعتبار 

ـ ااست، از   یصـورت در  ياعتبـار نیچنـ رو، جعـل   نی

از آن جا . به دنبال داشته باشد یشرعاثر  کیکهاست 

و ) از جملـۀ آن اسـت   زینریتفسکه(ياعتقادامور  که

قابـل جعـل هسـتند،     یشرعفاقد اثر  یخیتاريایقضا

 کـه معنـا نـدارد    رایز، معناستیبدر آن  یشرعاعتبار 

ندارد، شارع آن را به  نیقین به آن علم و آنچه را انسا

را به آن متعبد سـازد، چـه    يوقرار دهد و  نیقیمنزلۀ 

مبـدل   نیقـ یبـه   نیقـ یریـ غ، یشـرع بـا تعبـد    کهنیا

  .)351، ص10، ج1391، ییطباطبا(»شودینم

معتبـر   ریتفسـ خبـر واحـد را در    يا عدهدر مقابل، 

ـ دلآنکه، ضمن ییخواهللا  تیآ. اند دانسته مخالفـان   لی

قیتحقرا سست و مخالف  ریتفساعتبار خبر واحد در 

ـ دلکـه ، بر آن است کندیمفیتوص خبـر   تیـ حجلی

آن اسـت ـ    نیمهمترعقال از  وةیشروش و  کهواحد ـ  

يو. نـدارد  یشرعاحکامبه  یاختصاصاست و  مطلق

 کـه   يا امارهحجت بودن عالمت و  يمعنا«: سدینویم

کـه يواحـد ماننـد خبـر   [دهـد یمواقع را به ما نشان 

ـ ا] واقع را گزارش کند خواهدیم امـاره   کـه اسـت   نی

مترتـب   نیقـ یعلم را دارد، پس هرچه بر علم و  حکم

ـ دل[، بر اماره شودیم آور معتبـر، ماننـد خبـر     گمـان  لی

... مترتب خواهـد شـد  ] اوردیبيقوگمان  کهيواحد

تبـر  مع لیدلبا  کهخردمندان است  رهیسمدعا  نیالیدل

ـ دلبـا   کهآور همان رفتار را دارند  گمان آور و  علـم  لی

  .)398، صتایب، ییخو(»ینیقی

 کـه ، همـان گونـه   عهیشـ يعلمـا انیم، در نیبنابرا

آور سه  گفته شد، دربارة حجت بودن خبر واحد گمان

  :وجود دارد هینظر

خبر واحـد هـم در فقـه و هـم در      ياعتباریب-1

  .ریتفس

احکـام در  یظنـ واحـد   خبـر  تیحجاعتبار و  -2

  .قرآن ریتفسو حجت نبودن آن در  یفقهیفرع

، هــم در یظنــخبــر واحــد  تیــحجاعتبــار و  -3

یفرعـ احکـام شـناخت   نـه یزمو در  یفقهـ يها بحث

  .يریتفسو هم در معارف  یشرع
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ـ ادانشمندان اهل سنّت  شتریباما  گونـه خبـر را    نی

يدارانکـه یاانـد، بـه شـرط     حجت و معتبر دانسته زین

.شناخته شود حیصحالزم باشد و خبر  يهایژگیو
15

  

ـ ، یظنـ خبـر واحـد    تیحجآنان در  اتیـ روانیب

ـ ابوحامـد  .اند ، تفاوت قائل نشدهیفقهو  ریتفس  یغزال

خبر واحد، از جمله بـه   تیحجيبرادر مقام استدالل 

را نقـل   یاتیـ روااشـاره و  ) ص(امبریـ پعمل اصـحاب  

ـ اثبـات   يراب، ابن عباس اتیروادر آن  کهکندیم کی

اسـت  کـرده بـه خبـر واحـد اعتمـاد      يریتفسـ هینظر

  .)149، ص1، ج1368، یغزال(

ـ آریتفسـ نهیزمشده در  ادیتیروا  82تـا   60اتی

سخن از سفر خضر و همـراه او   کهاست  کهفسوره 

ـ ، نیبنـابرا . سفر شـگفت دارد  نیادر  در  یفرقـ یغزال

خبـر   کـه آور، از آن رو  حجت بودن خبر واحد گمـان 

 يریتفسمفاد  ایاست،  یفرعحکمحد در بر دارنده وا

  .ندیبینمدارد، 

عدم اعتبـار در مـورد    ای، سنجش اعتبار آنکهجهینت

ـ نهادر . اسـت  ییمبنـا يامراستناد به خبر واحد،  ، تی

خبر واحـد تنهـا    تیحجبدان اعتقاد دارد،  عهیشآنچه 

، ییطباطبـا از نظر عالمه  چنانکه.است یعملاحکامدر 

بـه   کـه اسـت   یکسـ بر واحد منوط به نظر خ تیحج

اهـل سـنّت نوعـاً بـه خبـر       انیم، در پردازدیمریتفس

ـ نام» حیصـح «در اصـطالح   کهيواحد ، شـود یمـ دهی

در  اکنـون آنچـه   عهیشـ انیمو در  کنندیممطلقاً عمل 

خبر واحد  کهاست  نیامسلّم است،  باًیتقرعلم اصول 

در  حجـت اسـت و   هیشـرع احکامموثوق الصدور در 

  .)101، ص1370، ییطباطبا(ها اعتبار ندارد آن ریغ

  

  قرآن به اجماع ریتفس. 3-2-3

ــش آن در  ــاع و نق ــدیفرآاجم ــیر،  ن ــیتفس از  یک

اجماع .بدان پرداخته شده است کمترکهاست  یمباحث

 کـه از ادلـۀ اربعـه اسـت     یکیو آن،  یاصولاصطالح 

مسأله اجمـاع . ، سنت، عقل و اجماعکتاب: عبارتند از

آن نزد عامه و خاصه از مسلمات  تیحجمهم و  اریبس

)قـرآن (کتاببه  کهیوقت، یفقهاست و در هر مسأله 

، به اجمـاع رجـوع   کردنتوان استناد ) تیروا(و سنت 

  .است یاجماعمسأله  ندیگویمو  کنندیم

 يهـا  کتـاب در  کـه یطیشـرا به هر حال، اجماع با 

در اسـتنباط   شده، از منـابع معتبـر   ذکرآن  يبرااصول 

ـ آاسـت، امـا    یشرعحکم منقـول و  (هـر دو قسـم    ای

)محصل
6

ـ ترد، محل ریخایست حجت ا ریتفسدر    دی

خبـر واحـد را    حکـم اجماع منقـول   کهجا از آن. است

خبـر واحـد را در    کـه یکسـان ، از نظـر  نیبرابنا. دارد

نخواهد داشـت، امـا    ياعتبار، شناسندینممعتبر  ریتفس

 ریتفسـ معتبر در  مداركحصل از به طور قطع اجماع م

  .رودیمبه شمار 

ـ تبریتفسـ در مقدمۀ  یطوسخیش بـه   يا اشـاره انی

بـه اقسـام آن    کهدارد، هرچند  ریتفساعتبار اجماع در 

در مراد پروردگار ظهـور   يا هیآهرگاه «: نپرداخته است

یـا از  آن پرداخـت،   ریتفسـ بـه   توانینمنداشته باشد، 

ـ تقلاز مفسـران   یکـ ی ـ تأوآنکـه ، جـز  دکـر دی هیـ آلی

خاطر اجمـاع الزم  ه از آن ب يرویپباشد، پس  یاجماع

و  قیطرکههستند  یکسانن، مفسرا انیمدر  رایزاست، 

و ممدوح است، مانند ابن عبـاس   دهیپسندها روش آن

 کههستند  زینیکسانو . شانیاریغو قتاده و مجاهد و 

 یبـ کلو  يالسد، صالحیابروششان مذموم بوده، مانند 

و  طبقۀ اول از مفسـران اسـت  امر مربوط به  نیا... . و

بـر اسـاس    کهها از آن هرکدامدربارة متأخران، پس اما 
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زیجـا از آنها  دیتقل، کردندیملیتأوخود نظر و روش 

ـ : رجوع شود حیصحلیدالبه  دیبابلکه،ستین ، یعقل

کـه یکسـ نقل متواتر دربارة آن از  اییاجماع، یشرع

ـ ، یطوسـ (»واجـب اسـت  قـول او   يرویپ ، 1ج تـا، یب

  .)6ص

  

  اجماع مفهوم. 3-2-3-1

ــه  مســائل مــورد اجمــاع اهتمــام   ذکــرمفســران ب

، یدتیـ عق، یاسـالم از علوم  يمورداند و در هر  داشته

ـ اجماع شـده   يادعاکه... و يریتفس، یاصول، یفقه ای

  .اند از اجماع در آن باشد، توجه خاص داشته ياثر

يهـا  کتـاب تنوع، فقط در  نیاو با  ادیزتعداد  نیا

ـ ارایـ زآمده است،  يریتفس  نیمهمتـر از  هـا  کتـاب نی

بوده و قرآن مـدار   عتیشردر  یاجماعمصادر مسائل 

مفسران بـه   کهجا از آن. است یاسالمحور تمام علوم م

از وجـود   کـه دارند، در هر مورد  تیعنامسأله اجماع 

 از منابع مورد اعتمادشان اطالع حاصل یکیاجماع در 

اجمـاع   تیحجاند، آن را نقل نموده و به خاطر  نموده

-89صصـ ، 1999،يریخضـ (اند کردهبه آن استدالل 

90(.  

و نقل آن  تیحکاتوجه مفسران به اجماع فقط در 

از مـوارد   ياریبسـ رشیتفسدر  یشوکانچنانکهنبوده؛ 

ــریتفســرا از  یاجمــاع ــنقــل و  یقرطب ــن  ای ــکثاب  ری

بلکـه اسـت،   کـرده انیبریتفسرا در  يطبراجماعات 

ایـ سـو و   کیبر آن اجماع از  رادیابه نقد و  نیهمچن

ـ ا. اند سو پرداخته گریداز  یلیدالآن با  دییتأ گونـه   نی

: قابـل تصـور اسـت    شکلبر اجماع به دو  رادیانقد و 

  .؛ جبران و اصالح آنو دوم آن یکلابطال  ؛اول

ــرا ــودن آدم فــهیخلاول، اخــتالف در  شــکليب ب

 نیـی تعدوم، اختالف در  شکلبراي و )30:بقره: ك.ر(

ــوم ــرِ«مفه ــرامِيحاض الْح ــجِد ســره(»الْم را  )196:بق

  .مثال زد توانیم

  

  اجماع نزد مفسران ذکريها زهیانگ. 3-2-3-2

طرح شـده اسـت   م يادیزاجماع اسباب  ذکريبرا

  :شودیمها اشاره به چند مورد از آن که

اگـر   .هیآاز لفظ  کیدر  يمعنواشتراكوجود  -1

 مشـترك شـتر یبایـ یمعنـ دو  نیبلفظ  کی، يا هیآدر 

 یمعـان نیااز  کدامتوان حمل بر هر  زیناقیسباشد و 

ـ دلبا اجمـاع   توانیمرا داشته باشد،  ـ بـر   لی معنـا   کی

  .اقامه نمود

مفسـران   انیممورد  نیا.موضع اختالف ریتقر-2

اخـتالف   کهاست  یهنگامواقع شده است و آن،  ادیز

ـ لفـظ   کیریتفسدر در ابتـدا   کـه باشـد آن  يمعنـا ای

محـل نـزاع    کـردن مشـخص   يبـرا مفسران اجماع را 

ـ اآنچـه از اجمـاع در   . کننـد یممطرح  مـورد نقـل    نی

موضـع   انیبيبرااست  که فقط  یواضح، امر شودیم

و ابـن   يطبـر مفسـران،   انیماز . شودیمذکراختالف 

  .اند کردهذکراجماع را  ،سبب نیابه  هیعط

قرآن،  ریتفسمفسران در  .باطل یمعندفع توهم  -3

 کهاند  داشته یباطلفاسد و  یمعانبه دفع  يادیزاهتمام 

شـده اسـت و    جـاد یایعلتـ مردم، به  یبرخدر اذهان 

نقـل   یتـوهم نیچنـ مفسران اجماع را به علـت دفـع   

  .)103-95ص، ص1999، يریخض: ك.ر(اند کرده

  

  گیرينتیجه

ـ زبـر مطالـب    توانیم، با مرور بر آنچه گذشت  ری

  :کرددیتأکبحث  جهینتبه عنوان 
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ــتالف در روش -1 ــدة اخ ــاي  عم ــا و رویکرده ه

ت  ناشی از اختالف در مبـانی و اصـولی اسـ    ،تفسیري

  .ها مبتنی هستندکه این تفاسیر بر آن

بـر   کـه اسـت   يریتفسـ ، يظاهرریتفسمراد از  -2

م انجا یعقليها داللتو  یلفظاساس وضع و قرارداد 

اد بـه  اسـتن  کههستند  یمکاتب، ظاهرگرامکاتبو  ردیگ

، قـرآن  ریتفسـ هـا را در  آن یلفظـ و مدلول  اتیآظاهر 

  .دانندیمالزم 

مورد اخـتالف   یقرآنمباحث  نیمهمتراز  یکی-3

خداونـد اسـت    يخبرمسلمان، بحث صفات  متکلمان

نیچنـ نسـبت بـه    یمختلفيکردهایرووبرداشتکه

يمعنـا رشیپـذ ، کردیرونیتنخس. وجود دارد یصفات

ـ یـی گرا هیتشب، جهینتالفاظ و در  يظاهر از  ضـابطه یب

و  ضیتفـو کـرد یرونیدومـ ظواهر قرآن و سـنت، و  

به خداوند، و رویکـرد   يخبرصفات  يمعنايواگذار

  .سوم مربوط به ظاهرگرایان سلفی است

آن  ریتفسـ در  انیـ ظاهرگرامهـم   یمباناز  یکی-4

م مـردم  نـزد عمـو   کهیمیاهمفقرآن با همان  کهاست 

به  بیـان دیگـر، مـردم     .معهود بوده، سخن گفته است

و مقاصـد قـرآن را در همـه     یمعـان عرب صدر اسالم 

. دانستندکرده، آن را حجت می دركیخوببه  ها نهیزم

اهـل   دیگر آنان عدم حجیت حکم عقل اسـت؛  مبناي

خود،  يزیگر عقلکردیرومبنا و  نیابر اساس  ثیحد

و جمود  ينگریسطحینوعمعارف قرآن، به در فهم 

  .و سنت دچار هستند کتاببر ظواهر 

مراد خـود از خزانـۀ    انیبگرچه در  میکرقرآن  -5

لغت موجود در عرف عام بهره گرفته است، اما لزومـاً  

معهـود در عـرف عـام را     یمعـان در همۀ موارد همان 

گفتـار آن زبـان    وةیشـ زبان قرآن و  بلکه، نکردهقصد 

  .است ژهیویعرفو خاص 

از  يور بهـره همـراه بـا    کتاباستناد به ظواهر  -6

ـ تأوبـردن   کارعقل و به  اخـذ بـه    کـه يمـوارد در  لی

و  هیتشــبمســتلزم  اتیــرواو  اتیــآيظــاهرمــدلول 

ــ ــمیتجس ــرددیم ــیو، از گ ــایژگ ــارز  يه ــبب  مکت

امامیـه  این شـیوة معتزلـه و  . تفسیرظاهري عقلی است

ه تأویل را به طـور مطلـق   یبا این تفاوت که اماماست،

  .اندنپذیرفته

ریتفسـ ینـوع ، توانیمرا  یعقليظاهرریتفس-7

وةیشـ رو، سه قسـم مهـم ایـن     نیااز . دینامياجتهاد

قـرآن   ریتفسقرآن به قرآن؛  ریتفس: عبارتند از يریتفس

  .قرآن به اجماع ریتفسبه سنت و

  ها پانوشت

. یاستعمالو  یضعو: دو نوع است یکلّبه طور  یلفظيمعنا-1

آن وضع شده است؛ مثل  يبرالفظ  کهآن است  یوضعيمعنا

 کهآن است  یاستعماليمعنادرندة معروف، و  وانیحيبرااسد 

  .بر آن داللت دارد یزبانکاربردلفظ در جمله و 

ای: سه گونه است یوضعيمعناو  یاستعماليمعناانیمنسبت 

يمعناآن را  کهدارد مطابقت  یوضعيمعنابا  یاستعماليمعنا

يمعناای.دیدرگوزن را  شکم،ریش:، مثلندیگویمطابق

يمعناآن را  کهداللت دارد  یوضعيمعنااز  یجزئبر  یاستعمال

 واریدایمراد سقف  کهخانه خراب شد  :خوانند، مانند یتضمن

دارد،  نتیمبایوضعيمعنابا  یاستعماليمعناای.خانه است

. شهر است ينانوامقصود  کهدمیخرر نان از شه :نکهیامانند 

يمعنااست،  یوضعيمعناالزم  کهرا  ریاخيمعنانیایگاه

و  یتضمنیعنیـ  ریاخيمعنادو  یگاهو  نامندیمیالتزام

  .خوانندیمنام  نیاـ را به  یالتزام

 یتضمنیمعانو  یقیحقيمعنارا  یمطابقيمعنایزماننیهمچن

، نکونام: ك.ر. (سازندیمنامبردار  يجازميمعنارا به  یالتزامو 

). 48- 47، ص1378

در اصول و فروع  کهشودیمگفته  یکسانبه  ثیحداهل  -2

قلمرو  نیاو عقل را در  کنندیمو سنت مراجعه  کتاببه  نید

ادی» هیسلف«به عنوان : گروه نیاامروزه از . دهندینمدخالت 
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شوندیمدهینام» حنابله«ایو » هیحشو«و در گذشته  کنندیم

).159، ص1، ج1378، یسبحان: ك.ر(

اشاعره پس از  یکالميها کتابدر» تیفیکبدون «واژة  نیا-3

 ،75:ص(» دی«و  )27:رحمن(» وجه«مانند  يخبرصفات طرح 

 که» البکفه«کلمۀاز آن با  یگاهو  رودیمکاربه  ادیز)64:مائده

فرار از  يبرانیاو  کنندیمریتعباست،  فیبالکیجعلمصدر 

خدا چهره و دست و پا : ندیگویمکهحاصل آن . است هیتشب

خدا  فیتوصهرگز در  یولبشر دارد،  کهیتیفیکنه با  یولدارد، 

الفاظ  نیابلکه، ندیمایپینمو مجاز را  لیتأوصفات راه  نیابه 

کههستند  یمدع؛ فقط برندیمکارآن به  يلغویمعانانیبرا با 

، 1ج،1364،یسبحان: ك.ر(ستینما معلوم  يابرآن  تیفیک

).160و19ص

شده  ذکرصفات  لیتأودر برابر  ونیسلفيبرادو موضع  -4

ها از ظاهرشان،  برگرداندن آن يمعنابه  اتیآلیتأواول، : است

آن  ریتفسو  هیآيمعناانیبو اثبات توقف از  لیتأوینفو دوم، 

).51، صتایب، دیالجلنَ: ك.ر(

منظور  کهاند  متأخران گمان داشته: دیگویمکتابندهسینو-5

آن  يمعنااز فهم و  ینه، اتیآنیایبررسدر  ینهاز سلف 

جز خدا از  یکساز متشابهات هستند و  اتیآنیاکهاست، چرا 

بر اثر عدم  کهاست  یخلطنیاکهیحالندارد؛ در  یاطالعآنها 

 کهيزیچآن . استشده  جادیالیتأوعلم معنا و علم  انیمزیتما

صفات خداست، نه  تیفیک، بحث از کنندیمزیپرهسلف از آن 

صفات از متشابهات  اتیآیمعنکهستینستهیشاآن، و  يمعنا

یکسکهخواهد بود  یاعجمکالمصورت  نیادر  کهباشد، 

 کهصفات و هر آنچه  اتیآاگر . آن را نخواهد دانست يمعنا

از  یبزرگص باشد، قسمت نامشخ شانیمعنابه آن مرتبط است، 

 نیا. قابل فهم نبوده، نزد ما مشخص نخواهد بود گریدقرآن 

خداوند متعال در  آنکهباشد؛ حال  حیصحتواندیمامرچگونه 

آنها  يمعناطبق  اتشیآها را به تدبر در  انسان يادیزاتیآ

، تایب،دیالجلنَ) (82:؛ نساء24:محمد(:، مانندنموده است بیترغ

).82-74صص

در آن شخصاً به تتبع اقوال فقها و علماء  هیفقکهیاجماعبه  -6

معصوم  يرأشده به  ذکراز طرق  یکیو به  دهیورزمبادرت 

لیتحصشخص  کهیاجماعوندیگوگردد، اجماع محصل  لینا

در . ، اجماع منقول نام داردکندنقل  گرانیديبراآن را  کننده

همانند اجماع آن نقل به صورت متواتر باشد،  کهیصورت

. است نیقیتواتر خود موجب قطع و  رایزمحصل خواهد بود، 

).49، ص1386، ییوال: ك.ر(
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