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ABSTRACT 

 

Narrated Attributes are among the similarities of the Qur'an that are 

attributed to God only by quoting verses and hadiths and are not obtained 

through reason; Attributes such as face, hands, sitting of the Lord on the 

throne, etc., which cause the illusion of simile and physicality. There are 

four main views on the similarities of the Qur'an: the view of the apparent, 

the theory of verbal sharing, the theory of truth and virtual, and the theory 

of the spirit of meaning. In this article, an attempt has been made to use an 

analytical-critical approach, using hermeneutic principles, to arrive at a 

correct way of understanding religious texts in Islamic studies, and then to 

use this method to critique the views of attributes from the perspective of 

Ash'arite, Mu'tazilite and Imami theologians and the accuracy of each based 

on the hermeneutics of Islamic studies should be examined. As a result, it is 

stated that the understanding of the verses of attributes that have no conflict 

with the principles of religion and is in accordance with the hermeneutic 

principles of a method in Islamic studies and is far from any permissible, is 

related to the Imami method .  
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 مقاله پژوهشی

 (52 - 35)ص.  1401 پاییز، 3 ، شماره2دوره

  
 

 روش   برریس صفات خربی با رویکرد هرمونتیک  
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 :نویسنده مسئول

 پورحسین خالقی
 چکیده

 

خبری جزء متشابهات قرآن و از جمله صفاتی هستند که تنها با استناد به نقل آیات و روایات، به صفات 

شود؛ صفاتی مانند وجه، ید، استوای پروردگار پروردگار متعال نسبت داده شده و از طریق تعقل حاصل نمی

اصلی وجود دارد:  قرآن چهار دیدگاه اتمتشابه هدرباربر عرش و غیره که موهم تشبیه و تجسیم است. 

در این مقاله تالش شده  .ح معنارو هو نظری ازحقیقت و مج هاشتراک لفظی، نظری هظاهر، نظری لدیدگاه اه

گیری از اصول هرمنوتیک، در ابتدا به روشی صحیح در انتقادی، با بهره -است تا با رویکرد تحلیلی

استفاده از این روش، به نقد و بررسی خصوص فهم متون دینی در مطالعات اسالمی رسیده و سپس با 

های صفات خبری از منظر متکلمان اشاعره، معتزله و امامیه پرداخته و صحت و سقم هرکدام مورد دیدگاه

با مسلم شود که هرمنوتیک روشی که به عنوان نوعی روش تفسیر است، مداقه قرار گیرد. در نتیجه بیان می

، برای تفسیر مطالعات امکان دستیابی به مراد مولف و اتاریخی متنثابت و فر، انگاشتن امکان فهم عینی

های فرق اسالمی، باشد و بر اساس آن و با بررسی دیدگاهاسالمی از جمله مباحث صفات خبری، مفید می

ترین فهم از آیات صفات خبری که هیچ تعارضی با اصول دین ندارد و به دور از هرگونه ترین و معقولدقیق

 .باشدت، مربوط به روش امامیه است که همان نظریه وضع الفاظ براى ارواح معانى میمجاز اس
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بیان مسأله   
 های مختلف هرمنوتیکی، توسطدر طول تاریخ، برای دستیابی به فهم درست در خصوص متون دینی، نظریه

فهم صحیح حقایق دینی و . در دوران اسالمی نیز ارائه شده استمتفکرانی چون شالیرماخر، دیلتای، بتی و... 

های و روشپژوهان و عالمان اسالمی بوده تعمق برای کسب معرفت به خداوند متعال، دغدغه همیشگی دین

تر قرآن کریم و روایات ارائه شده است. با این حال، همچنان اختالف نظرهای تفسیری مختلفی برای فهم دقیق

د دارد که ضرورت نوسازی دینی را عمیقی در فهم و تفسیر برخی از آیات و روایات، در بین عالمان دینی وجو

های دینی، میسر کند و این نوسازی بدون سود بردن از هرمنوتیک، در پی بردن به نیات واقعی آموزهدو چندان می

های نوینی چون هرمنوتیک در نیست. نواندیشی دینی که نیاز دنیای جدید اسالم بر پایه ضرورت کاربست روش

 ناپذیر امروز است.نیازهای اجتنابزدایی از دین است، از خرافه

خداوند  صفات خبریخصوص های پیرامون صفات الهی، بهاز جمله اختالفات میان علمای مسلمان، دیدگاه

به دلیل آنکه و  اندالصفات« یاد کردهدانشمندان کالمی و علوم قرآنی، با عنوان »متشابهاست. صفات خبری را 

های تبیینشود، برای عالمان دینی از اهمیتی زیادی برخوردار بوده و تجسیم میشان موهم تشبیه و معنای ظاهری

هایی مانند حشویه، مجسّمه و متفاوت از این صفات، باعث ایجاد تفرقه در امت اسالمی شده است. بزرگان فرقه

که این اند یت دادهمشبّه، با فهم نادرست این صفات، در دام تجسیم گرفتار شده و به خداوند متعال، نسبت جسمان

نظریه در تعارض کامل با اصول توحیدی دین بوده و انتقال این مفاهیم به امت اسالمی، باعث خدشه به حقانیت 

. برخی دیگر مانند اشاعره و سلفیه که معتقد به زیادت گردداسالم شده و دین از مبنای اصلی خود منحرف می

ض را برگزیده و در عین اثبات صفات خبری برای خداوند متعال، صفات الهی بر ذات بودند، طریق توقف و تفوی

آن صفات را یا بالکیف یا بالتأویل دانستند و عمالً با ظاهرگرایی در تفسیر آیات صفات خبری، حکم به سکوت 

در فهم این آیات دادند. معتزله نیز با ارائه اصل نفی صفات و نائب منابی ذات الهی درخصوص صفات، صفات 

داند، اما امامیه با ارائه بحث وضع ها را مجاز در قرآن میشناسی نفی کرده و همگی آنرا نیز از نظر هستی خبری

 براى ارواح معانى، رویکردی نو به این مقوله دارد.الفاظ 

شود تا ضمن بررسی نظریات اشاعره، معتزله و امامیه پیرامون صفات خبری با رویکردی در این مقاله تالش می

مندی از قواعد تفسیری، به روش هرمنوتیکی صحیح و متناسب با مطالعات اسالمی دست یافت د و نیز بهرهجدی

تا با استفاده از آن، بتوان آیات صفات خبری را به بهترین وجه فهم کرد. این مهم از آن جهت ضرورت دارد که 

ود یا فهم صحیح این صفات حاصل شگونه میبرداشت نادرست از صفات خبری، یا موجب ترسیم خدایی انسان

گیری از آید، به محکمات و با بهرهگردد. با ارجاع آیات صفات خبری، که جزء متشابهات قرآن به شمار مینمی

 توان به فهم صحیحی رسید که هیچ تعارضی نیز با اصول دین اسالم نداشته باشد.عقل هدایت شده با نقل، می
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 پیشینه تحقیق

های دینی های اخیر مورد توجه پژوهشگران عرصههرمنوتیکی در فهم متون دینی در طی سالاستفاده از مبانی 

 ها زیر اشاره نمود:توان به کتابها میقرار گرفته و آثار ارزشمندی نیز به تحریر درآمده است که از جمله آن

 (. هرمنوتیک منطق فهم دین1383ربانی گلپایگانی، علی ) -

 (. هرمنوتیک، کتاب و سنت )فرآیند تفسیر وحی(1399شبستری، محمد )مجتهد  -

  (. بطن قرآن )قرآن، تأویل و هرمنوتیک(1382بلخاری، حسن ) -

 (. هرمنوتیک و تفسیر قرآن 1391حسینی، سیده زهرا )طه -

 (. هرمنوتیک متن و اصالت آن )به ضمیمه هرمنوتیک قرآن(1389دیباج، سید موسی ) -

 (. تفسیر قرآن و هرمنوتیک کالسیک1391یرضا )آزاد، عل -

 همچنین مقاالت متعددی نیز با این موضوع به چاپ رسیده است، از جمله:

 (. هرمنوتیک دینی، قبسات.1379سبحانی، جعفر، واعظی، سید احمد ) -

 می.کال-های فلسفی(. هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی، پژوهش1386مسعودی، جهانگیر ) -

 (. هرمنوتیک و اندیشه دینی، کوثر معارف.1389عباسی، ولی اهلل ) -

(. نقدی بر هرمنوتیک به عنوان روشی برای فهم متون دینی و 1395فخاری، سعید، موسوی پور، سعید ) -

 شناسی، تحقیقات بنیادین علوم انسانی.روان

ایی آیات قرآن کریم، مطالعات قرآن و (. هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معن1396پارسائیان، محد ) -

 حدیث.

(. تحلیلی بر رابطه هرمنوتیک روشی و فلسفی با تأویل و تفسیر 1389تورانی، اعال، سلطان احمدی، منیره ) -

 قرآن کریم، آینه معرفت.

 (. تأثیر هرمنوتیک در فهم قرآن، فروغ وحدت.1389ساالر، صدیقه، تاجیک، الهه ) -

خبری، در میان کتب شیعی، کتابی مختص به این موضوع وجود ندارد ولی در کتب اما درخصوص صفات 

مربوط به اسماء و صفات الهی مانند کتاب اسماء و صفات خداوند، اثر محمدتقی سبحانی و نیز کتاب توحید و 

به صفات خبری صفات الهی، اثر علی اهلل بداشتی و نیز کتب تفسیری مانند تفسیر المیزان، تفسیر کوثر، اشاراتی 

هایی مانند فرهنگ شیعه، دانشنامه عقائد اسالمی، دائرة المعارف قرآن کریم به این شده است. همچنین در دانشنامه

 موضوع پرداخته شده است. مقاالتی نیز درباره صفات خبری به چاپ رسیده است، از جمله:

معتزله با تأکید بر اندیشه سید مرتضی و قاضی (. صفات خبری از دیدگاه امامیه و 1391سلطانی، مصطفی ) -

 عبدالجبار، اندیشه نوین دینی.
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 (. صفات خبری در اندیشه آیت اهلل جوادی آملی، فصلنامه اسراء.1390سلطانی، مصطفی ) -

 (. بررسی و نقد تفسیر وهابیت از صفات خبری، مطالعات تفسیری.1399مهدوی، محمد، جعفرپور، صفیه ) -

(. تأویل صفات خبری خداوند در 1398معصوم، علی خانی، فاطمه، سلیمی، سیده فاطمه ) حسینی، سید -

 تفسیر المیزان، پژوهشنامه تأویالت قرآنی.

(. بررسی صفات خبری اعضاء و جوارح 1395مهرداد، صفرزاده، حیاتی، سمیرا، شورچه، عبدالحسین ) -

 داشتن خداوند در تفاسیر فریقین، حسنا.

رو، نسبت به دیگر آثار، دو رویکرد کامالً نوین به مقوله صفات خبری وجود دارد. اوالً در یشاما در مقاله پ

های فرق اسالمی درباره صفات خبری پرداخته این مقاله با استفاده از اصول هرمنوتیک روشی، به بررسی دیدگاه

تشبیه، اثبات بالکیف، اثبات  ر دیدگاهبندی معمول صفات خبری، به چهاشود، ثانیاً در این مقاله به جای تقسیممی

 هاشتراک لفظی، نظری هظاهر، نظری لدیدگاه اهبندی جدیدی ارائه شده است که عبارتند از بالتأویل و تأویل، تقسیم

 باشد.بندی معمول میبندی از لحاظ محتوا، متفاوت از تقسیمح معنا که این تقسیمرو هو نظری ازحقیقت و مج

 هرمنوتیکتعریف . 1

ای نوظهور در حوزه تفکر مغرب زمین است و پیشینه آن به نهضت اصالح دینی و عصر روشنگری رشته هرمنوتیک

باشد  مى یا تفسیر متن هنر تفسیر یونانى است و به معنى اىواژه هرمنوتیک(. 13: 1386گردد )واعظی، باز می

دهد  ارائه هاپدیده بهتر فهم برای تا راهی کوشدمی شناسیروش نقد با هرمنوتیک دانش (.6: 1395)سبحانی، 

(. هدف هرمنوتیک از زمان پیدایش آن در یونان باستان این بوده است که با 92-93: 1394)اسفندیاری، غالمی، 

(. در 18: 1399ایم بپردازیم )زیمرمن، حکمت، به کشف حقیقت درباره خود ما و جهانی که در آن سکنی گزیده

های هرمنوتیکی غرب، به گیری از اندیشهای اخیر، برخی در ایران، به ویژه در حوزه تفکر دینی، با بهرههسال

 (.115: 1386اند )واعظی، بحث در حوزه معارف اسالمی پرداخته

 شناسی هرمنوتیکگونه .2-1

بندی نمود تا متن، تقسیمهای اصلی در فرآیند فهم و قرائت توان براساس محورشناسی هرمنوتیک را میگونه

 کاربرد انواع هرمنوتیک بیشتر روشن گردد. بر این اساس در هرمنوتیک سه دیدگاه وجود دارد:

گونه معنایی صاحبان این دیدگاه معتقدند که اصوالً الفاظ بدون قصد متکلم و مولف، هیچمحور: الف( دیدگاه مولف

(. بر این اساس، رسالت 58: 1387نخواهد آمد )اخوان کاظمی،  تابد، بلکه چیزی به نام متن به وجودرا بر نمی

شود، بازسازی و فردیت مولف از دو طریق »شناخت این هرمنوتیک که اصطالحاً هرمنوتیک روشی نامیده می

 (.60: 1386زبان مولف و قواعد حاکم بر آن« و »ذهنیت مولف« است )بخشایش اردستانی، 
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باید خالی الذهن سراغ متن ن دیدگاه که معروف به هرمنوتیک فلسفی است، میبنا به ای ب( دیدگاه مفسرمحور:

رفت و اصطالحاً با »مرگ مولف« در فرآیند فهم متن، نه تنها مولف بلکه باید تمام جهان را فراموش نمود )اخوان 

 کرد. گادامر هموار معنایی تکثرگرایی برای را گادامر، راه آن رأس در و فلسفی (. هرمنوتیک58: 1387کاظمی، 

 خاص ذهنیت و تلقی به توجه بدون آن معنای درک و متن با مفسر مواجهه را خود فلسفی هرمنوتیک رسالت

 (.100-101: 1394داند )اسفندیاری و غالمی، می صاحب اثر

فلسفی و متناسب با آن این دیدگاه در واقع برخاسته از هرمنوتیک  ج( دیدگاه امتزاج افق معنایی متن و مفسر:

داند. براساس این دیدگاه دو است، گرچه مؤلف را نادیده گرفته ولی همچنان متن را در فرآیند فهم ملحوظ می

باشد و دیگری مؤلف که دارای عنصر مهم در فرآیند فهم متن دخالت دارد: یکی متن که دارای زمینه معنایی می

ز تفسیر متن، درک مراد مولف نیست. مولف خود یکی از خوانندگان متن افق معنایی است. بنا به این نظر، هدف ا

است. مفسر با متن مواجه است و به دنبال فهم افق معنایی متبلور در متن است. فهم متن یک منولوگ نیست، بلکه 

 (.58: 1387شود )اخوان کاظمی، ای است که بر اثر دیالوگ و گفتگوی مفسر با متن حاصل میواقعه

 اسالمی مطالعات در متن فهم رایج وشر. 2

دانسته یا نادانسته، نظریه تفسیری خاصی را پذیرفته است؛  هرکس قصد خواندن و فهمیدن متنی را دارد، پیشتر، 

: 1395)عابدی سرآسیا،  سازدنظیر هدف و عوامل فهم روشن می ای که موضع وی را در قبال مسائل مهمینظریه

هایی چند استوار است: هدف مفسر، درک (. درک رایج و متعارف از متون دینی با قرائت سنتی، بر آموزه92

رسد و در برابر ظواهر با های متون دینی است. مفسر در برابر نصوص دینی به فهم عینی و مطابق با واقع میپیام

یابد و قرائت سنتی ، به تفسیری معتبر و رایج در عرف عالمان دست میبهره بردن از اصول دین حاکم بر محاوره

: 1386تابد )واعظی، گرایی تفسیری، مخالف است و اعتقاد دارد که متن، هر تفسیری را بر نمیاز متن با نسبی

نتی پدید امروزه آرا و نظریات جدید نواندیشان و روشنفکران مسلمان و تنازعی که میان آنان و عالمان س(. 118

های بایسته فهم دینی« از اهمیت دو چندانی آمده است، باعث گردیده که بحث »روش مطالعات دینی« و »شیوه

توان در همین های جدید در مطالعات دینی، همچون روش هرمنوتیکی را میبرخوردار باشد. جستجوی روش

پژوهی، فراوان از آن مباحث نوین دین هایی است که در حوزهموضوع تعریف نمود. هرمنوتیک از جمله مقوله

ولی  ندارد پایی رد اسالمی معارف مختلف هایشاخه هرمنوتیک در(. اگرچه 26: 1386اند )مسعودی، سخن گفته

 تاریخ طول در تفسیر، و فقه اصول علومی مانند در اسالمی متون استنباط و فهم در هرمنوتیک مشابه سازوکارهای

 (.47: 1393است )درخشه و نصرت پناه،  شده گرفته کار به اسالمی علمای سوی از
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بدون توجه های مفسّر را که ذهنیتهای مفسرمحور مانند هرمنوتیک فلسفی از میان انواع هرمنوتیک، روش

برای مطالعات اسالمی مناسب نخواهد بود. زیرا هدف اصلی در ، دهددر فهم متون دخالت می به قصد مولف

پذیرش  و است معرفتی گرایینسبی حامل فلسفی باشد و هرمنوتیکالمی، فهم مقصود مولف میمطالعات اس

 (.52: 1393شود )همان، را باعث می الهی هدایت و کتب رسل، انزال ارسال بودن لغو گرایی،نسبی

مفسران بزرگ براى مفسر  و نه فلسفى ،است داشته روشىتفسیر متن نزد عالمان اسالمى جنبه از طرفی همواره 

مقاصد الهى را به دست آورند و همه آنها حاکى  شروط، این ساختن فراهم پرتو در بتوانند تا اندل شدهئشروطى قا

 به(. بنابراین 12-13: 1395اند )سبحانی، نگریستهى« مروشى» به دیده ،از آن است که مفسران اسالمى به تفسیر

 فلسفی هرمنوتیک هایمتن، چالش زمینه تفسیر در جدید هایافق گشودن رغم به روشی، هرمنوتیک رسدمی نظر

 متن فهم تفسیر مرسوم هایروش به زیرا کندنمی دینی ایجاد مطالعات حوزه در جدی مشکلی و ندارد پی در را

 عنوان به هرمنوتیک که است آن روشی« »هرمنوتیک از (. منظور55: 1393)درخشه و نصرت پناه، است  وفادار

 از مؤلف نظر مورد معنای شود و هدفش کشفمی گرفته نظر در انسانی علوم شناسییا روش تفسیر روش نوعی

 و ثابت عینی، فهم امکان به بودن قائل روش، این فرض است. پیش اثر بر حاکم زبانی قواعد شناخت طریق

معنایی  افق از متن معنای تفکیک و مفسر از معنای متن استقالل مؤلف، مراد به یابیامکان دست متن، فراتاریخی

(. از هرمنوتیک روشی که ناظر بر روش تفسیر متن است، به عنوان 43-44است )همان:  مفسر اوضاع و شرایط و

شود. پذیرفتن این هرمنوتیک مستلزم پذیرش هدف مؤلف یک متن استفاده میراه و طریقی برای دستیابی به مراد و 

شود، حاوی پیامی برای مخاطبان خود است. ثانیاً نیل به این این است که اوالً متنی که توسط مؤلفی تألیف می

 (.9: 1389پذیر است و نیازمند قواعد تفسیری و تأویلی است )تورانی و سلطان احمدی، پیام امکان

خاص  ضوابط براساس باید قرآن، مقدس متن خاصه و گوید که در متنمی متن فهم درباره شهید مطهری

 (. مطهری92: 1394پرداخت )اسفندیاری و غالمی،  فهم به متن آن از مؤلف مراد دریافت محوریت با و تفسیری

 و مفسر شخص از نه باشد، مدهبرآ خود قرآن از که باشد این باید قرآن فهم به رویکرد نخستین معتقد است که

 خود سلیقه و ذوق و آن بر وفق طبع تفسیر عدم قرآن، فهم در مهم نکته پایه این دیدگاه، او. بر افکار و تصورات

 (.104)همان:  است رأی به عدم تفسیر واقع در و

 روشی در مطالعات اسالمی هرمنوتیک. 3

 در فهم رایج روش گرفتن در نظر با متن و فهم روش عنوانبه  روشی هرمنوتیک از کمک بنابرآنچه بیان شد، با

 است: زیر هایدارای مؤلفه اسالمی« مطالعات در مقبول توان بیان کرد که »هرمنوتیک روشیمی اسالمی، مطالعات
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مفسران و رسالت  کنندای داللت میقرآن بر معانی ویژهات متفکران اسالمی به این مطلب اذعان دارند که آی: اول

)ربانی گلپایگانی،  ها دست یازندبه فهم آن قرآن این است که با به کارگیری روش درست و رعایت قواعد و اصول

1383 :45.) 

 بوده ناموجه پیام، محتوای تعیین در مفسر ذهنیت دادن دخالت است و هرگونه این معانی درک مفسر، هدف: دوم

 شود.به رأی« می به »تفسیر منجر و

 (.18-20: 1395)سبحانی، بر آیه تحمیل نشود  ،مفاهیمى که آیات قرآن بر آن داللت ندارند: سوم

 قابل و حجیت تفسیری دارای و «معتبر»فهم  به یابیدست دنبال به مفسر دینی، متون تفسیر مقوله در: چهارم

 شده باشد. حاصل عقالیی اصول حفظ با و باشد مندروش که اعتناست

 و محور« استمتن»و  «محورمؤلف»چنان  هم تفسیر شود،می تفسیر در دچار اختالف متن که مواردیدر : پنجم

 ماند.نمی «مفسرمحوری»برای  مجالی

 نداشته وجود صحیح و عقالنی فهم تمییز برای معیاری که «تفسیری گرایینسبی»: هرمنوتیک روشی با ششم

-50: 1393نباشد، مخالف است )درخشه و نصرت پناه،  تشخیص قابل نادرست فهم از واقع با فهم مطابق و باشد

48.) 

 پیشینه صفات خبری .4

شود. این صفات مقصود از صفات خبری، صفاتی است که تنها به استناد آیات و روایات، به خدا نسبت داده می

اند، مانند: نفس، وجه، صورت، سمع و بصر، دست و پا و انگشتان که ای از آنان، صفات ذاتاند: دستهدو دسته

اند که بیان چگونگی و احوال و اوصاف ای دیگر، احوال ذاتکنند و دستهذات پروردگار را به تفصیل توصیف می

 (.405-406: 1392بداشتی، شدن، مکانمندی و حرکت )نزول( )اهللخارج از ذات الهی است، مانند: دیده

ساز طرح صفات خبری در گرایی افراطی فرقه صفاتیه و اهل حدیث زمینههای نخستین اسالمی، نصسدهدر 

(، »بَل یَدَاهُ 37تفکر اسالمی گردید. آنها خداوند را به دلیل آیاتی مانند: »وَ اصنَعِ الفُلکَ بِأَعیُنِنا وَ وَحیِنا« )هود/

»عین«، »ید« و »وجه« متصف نموده و این امور را جزء صفات  ( و غیره، به دارا بودن64مَبسُوطَتَانِ« )مائده/

(. »مشبّهه« و »مجسّمه« آیات موهم تشبیه را حمل بر ظاهر کردند و براین 128: 1391شمردند )سلطانی، الهی 

اساس، گفتند شباهتی تام بین خالق و مخلوق وجود دارد و صفات خبری به همان معنا که در مخلوقات است، 

(. بنابر نظر آنها، مجاز مثل دروغ است و در قرآن و 10: 1394کند )حجتی و مناقبی، اوند نیز صدق میدرباره خد

دار است اما سنت معصوم، مجازگویی وجود ندارد و مطابق ظاهر صفات خبری، خداوند، جسم، محدود و جهت

-معتزله و امامیه، گاه از نظر هستیسپس (. 78: 1396پور، شیخی و فریدوناز همه اجسام بزرگتر است )محمدی

شناختی، بیشتر با اهل حدیث ناختی و گاه از نظر معناشناختی با آنان مخالفت کردند. اشاعره نیز از نظر هستیش
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: 1392بداشتی،هماهنگ شدند اما از نظر معناشناختی تالش کردند که تفسیر مستقلی از این صفات ارائه نمایند )اهلل 

 معنای فهم و متوقف انتساب، کیفیت تبیین در خداوند خبری به صفات انتساب متکلمان، ضمن از ایعده(. 405

این گروه خود به دو گرایش »اثبات بدون (. 74: 1390کنند )سلطانی، می خدا واگذار به را صفات از دسته این

اما قید »بالتشبیه« و کیف« و »اثبات بدون تأویل« تقسیم شدند. دسته نخست، صفات خبری را اثبات کردند؛ 

»بالکیف« را به آنها افزودند. دسته دوم نیز این صفات را به معنای ظاهری به خدا نسبت داده ولی پرسش درباره 

ها مختص خدا است. از جمله این گروه، دانند و معتقدند که کیفیت این صفات و تأویل آنها را بدعت میکیفیت آن

الدینی کنند )شمسگرایی بالتأویل« پیروی میصفات خبری، از نظریه »تفویضسلفیه هستند که در مواجهه با 

 (. 158-159: 1396مطلق، 

 بررسی رویکردهای فرق اسالمی به صفات خبری .5

از  است مفسر موظف متن قرآن کریم، فهم فرآیند در طبق هرمنوتیک روشی ارائه شده در مطالعات اسالمی،

 متن در را متعارف غیر هایو برداشت های شخصیسلیقه و ننماید عدول تفاهم و تفهیم عقالیی ضوابط چهارچوب

نیست  فلسفی هرمنوتیک رویکرد با و اختیاری، مطابق ضابطهبی امری فهم، در نکند، چرا که اختالف اعمال

 (.56: 1393)درخشه و نصرت پناه، 

ها، های وی مربوط است که پذیرش یا رد آندیدگاهالزم به ذکر است که روش فهم مفسر در تفسیر قرآن به 

در نفی و اثبات تحلیلِ انجام شده در مورد آیات قرآن کریم و از جمله متشابهات صفات خبری موثر است و در 

طرح مباحث و تعیین قلمرو مطالب، نقش کلیدی دارد. پس شناسایی و اطالع یافتن از نوع تفکرات هر فرقه 

سزایی دارد ت الهی، در شناسایی تحلیل آنان از صفات خبری خداوند، اهمیت بهخصوص در باب صفابه

های هرمنوتیک روشی در مطالعات اسالمی، نظرات سه (. حال براساس مولفه573: 1393دارابکالیی، ترابی، )

یدگاه این سه فرقه گیرد. باتوجه به اهمیت موضوع، ابتدا دفرقه اشاعره، معتزله و امامیه مورد نقد و بررسی قرار می

 گردد:درخصوص صفات الهی ارائه و سپس نظرات پیرامون صفات خبری بیان می

 بیان و نقد دیدگاه اشاعره پیرامون صفات خبری .5-1

آنها علم یا قدرت یا حیات خداوند را  اشاعره درباره صفات الهی، طرفدار صفات زائد و مغایر با ذات بودند.

دانستند، معتزله این عقیده را نوعى شرک تلقى کرده و حقیقتى مغایر با ذات خدا و مانند ذات خداوند »قدیم« مى

گفتند: الزمه سخن اشاعره این است که ما در کنار ذات خداوند به یک سلسله قدمای دیگر نیز قائل شویم و مى

وى با نفى معلولیّت و مخلوقیّت و مالزم با غناى ذاتى است، پس به عقیده اشاعره، به عدد چون قدیم بودن، مسا

صفات بارى تعالى »قدیم« و »غنىّ بالذات« وجود دارد، پس به عدد صفات خدا، خدا وجود دارد )مطهری، 

فات قدیمه خود گویند: آنچه ممتنع است، ذوات قدیمه است، نه ص(. اشاعره در جواب معتزله می1/50، 1377
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(. 123/ 1: 1383صفات واجب الوجود تعالى نه اوست و نه غیر او )محقق سبزواری،  ذات و گاه جواب دهند که

نمودند که چون خداوند خود را به این صفات خوانده است، ناچار باید اشاعره اینگونه سخن خود را توجیه می

توان خدا را یک لحظه بدون صفات علم، حیات، مىگفت که این صفات در او هست و غیر ذات اوست و چون ن

اراده و قدرت خواند، ناچار باید گفت که این صفات مانند ذات او قدیم، ازلى و ابدى است و چون خود او، 

(. همچنین 159-158: 1376توان به سبب این اعتقاد در شرک افتاد )حلبی، خویشتن را چنین خوانده است، نمى

 را بدون صفات دانند ولی اینمنتسب و زائد بر ذات می خداوند خبری، این صفات را به صفاتاشاعره درخصوص 

بردن به سخیف بودن نمایند. این سخن، مانند سخن اهل تجسیم است که پس از پیمی حمل خداوند بر کیفیت

دارد، نه مانند  شان، درصدد تعدیل نظریه خود برآمدند و گفتند: خدا جسم است، نه مانند اجسام و صوتیسخنان

( و اینگونه 12: 1394اصوات و جهتی دارد، نه مانند جهات و نزولی دارد، نه مانند نزول اجسام )حجتی، مناقبی و 

ها اشتراک لفظی کننده این است که اشاعره، میان صفات خبری خداوند متعال و صفات مادی انسانآرایی، بیان

 قائلند.

ها از کتاب و سنت در میان مفسران مسلمان را اگر انواع فهمبیان کرد که  در نقد و بررسی فرقه اشاعره باید

ها، افق تفسیری خاص خود را دارد و در هر افقی یک سلسله یابیم که هریک از این فهمبررسی کنیم، در می

زندگی  ها وجود دارد. فضای فهم اهل حدیث و اشاعره، فضای استماع و تسلیم است. آنان در همان فضافهمپیش

شد و یا پیامبر با کردند که در دوران پیامبر اکرم)ص( وجود داشت. در آن زمان، وقتی آیات قرآن خوانده میمی

گفت، آنان بدون تعمق عقلی یعنی بدون تجزیه و تحلیل آن مردم، درباره مبدأ و معاد و مسائل ایمانی سخن می

خاطر پذیرفتند. این وضع بهشنیدند، میمرسوم شد، آنچه را میها و استدالل به آن سبکی که بعدها مفاهیم و گزاره

العاده شخصیت پیامبر در نفوس مردم بود. کسانی که در آن فضا بودند، آگاه و ناآگاه برای خود، مبانی تأثیر فوق

گوید غیبیات هایی داشتند که باید در یک جمله بیان کنیم که مبنای عمده این بود که آنچه قرآن میفهمو پیش

ها را در همان معانی ابتدایی باید پذیرفت. این فضای استماع و تسلیم است و عقل آدمی به آنها راه ندارد و آن

-106: 1381پس از رحلت پیامبر نیز برای اهل حدیث و بعدها برای اشاعره ادامه داشت )مجتهد شبستری، 

فات خبری را مجهول، ایمان به این صفات را واجب و (. براساس فضای استماع و تسلیم، اشاعره، کیفیت ص103

 (.406: 1392بداشتی، دانستند )اهللسوال درباره حقیقت آنان را بدعت می

از طرفی آرای بزرگان اشاعره اقتضا دارد که حقیقت خدا مرکب از ذات و صفات باشد. زیرا ذات مجرد، بدون 

نظر و بلکه در عمل با آنان اتفاق اشاعره به نصارا نزدیکپس با این سخن،  صفات، از جهت االهیت خالى است.

که  بطالن نظر اشاعره(. بنابراین 1/200: 1377گویند: قدماى ثالثه، یکى است )مظفر، دارند. زیرا نصارا هم مى

ى اند، روشن است زیرا در این صورت یا بایستصفات ذاتیه را امورى خارج از ذات دانسته و معتقد به قدما شده
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اند و نه واجب و این هر دو محال است به تعدد قدما معتقد شد و یا اینکه معتقد به موجوداتى شد که نه ممکن

 (.147: 1370 خاتمى،)

تواند وجه، ید، گفتند خداوند میها میاما درخصوص نظر اشاعره پیرامون صفات خبری باید گفت که اوالً آن

تواند کردند که خداوند میها دارند. در حقیقت قبول میاز آن نوع که انسان ها داشته باشد ولی نهعرش و مانند این

ها بر معنای مجازی برحذر ها را از حمل آیات ید و وجه و مانند اینچنین موجودی باشد و همین دلیل، آن

 (.109-110: 1381دیدند )مجتهد شبستری، داشت. آنها موجبی برای تأویالت عقلی دیگران نمیمی

ها تعریف مشخصی داشته جسم، صوت، جهت و نزول دارد، هریک از این شود که خداوندثانیاً وقتی بیان می

شود زیرا بیان دست و پا و وجه مجدداً موجب نسبت دادن تجسیم به پروردگار متعال میو بیان این توصیفات 

ر حدّ، تنها برای اجسام است که برای خداوند، حتی با نسبت بالکیف، فرض حدّ برای ذات مقدس اوست و تصو

 زیرا هست نقیضین نیز ثالثاً بیان نسبت بالکیف، اجتماع اند، نه برای خداوند متعال جلّ جالله.محدود و متناهی

اثبات »ید« و  رو این از. شودمی اطالق برای مثال واژه »ید« یا »وجه«، در لغت به هیئت و کیفیت مخصوصه

با  مرادف را آن معنای این گروه، اما است. مخصوصه کیفیت و هیئت با حقیقتی قبول لغوی، معنای »وجه« به

مطابق هرمنوتیک روشی در بنابراین . (75: 1390است )سلطانی، نقیضین اجتماع اشالزمه که اند»بالکیف« دانسته

همراه با تناقضات است و از  نشده و حاصل عقالیی اصولمطالعات اسالمی، دیدگاه اثبات بدون کیف، براساس 

باشد. پس طرفی نیز اشتراک لفظی گرفتن این صفات، با تنزیه ذات مقدس پروردگار و اصل توحید در تعارض می

 شود.گذاشته نمی صحه آن بر عالمان، رایج عرف در

 بیان و نقد دیدگاه معتزله پیرامون صفات خبری .5-2

طور کلی درخصوص صفات الهی بر سر دو راهی قبول یا رد صفات خداوند قرار گرفتند، چراکه از  معتزله به

یک طرف قبول صفت و قائل شدن واقعیت برای آن، به نظر آنان، با بساطت ذات منافات داشت، حال چه صفات 

دانستند و چه حادث. از طرف دیگر، نفی صفات هم مستلزم عدول از ظاهر آیات و مواجهه با باور قدیم میرا 

عامه بود. به همین دلیل بود که نظریه نیابت ذات از صفات مطرح شد. شهرستانی در »الملل و النحل« صریحاً نفی 

گفتند ذات خداوند از معتزله مىعبارتی (. به 3-4: 1380دهد )عالمی، صفات خداوند را به معتزله نسبت می

به این معنى که کارى که از صفات آید، از ذات بسیط واحد هم  (158: 1376کند )حلبی، صفاتش »نیابت« مى

ابوهاشم معتزلی صفات (. 123/ 1، 1383برآید و آثار صفات، همه بر ذات واحد مترتّب شود )محقق سبزواری، 

توصیف آنها گفت که نه معدومند و نه موجود، نه معلومند و نه مجهول، جز به همراه الهی را »احوال« نامید و در 

کنند، »احوال« آیند و جز با تحقّق آن، تحقّق پیدا نمىشوند و جز در معیّت آن به ادراک در نمىذات شناخته نمى

خود اثبات فرموده است.  مانند »ذات« وجود خارجى ندارند و معدوم نیستند، چون خداوند سبحان آنها را براى
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( که این 618: 1377بنابراین، معناى اینکه »احوال« نه موجودند و نه معدوم، این است که آنها ثابتند )شیخ مفید، 

تنها مسئله صفات الهی را حل ننمود بلکه پیچیدگی دیگری را به آن افزود که خود این مطالب نیاز توصیفات، نه

 به رفع ابهام بود.

شناسی، نفی نموده؛ اما از نظر ها را از حیث هستیدانند و آنات خبری را در قرآن مجاز میمعتزله صف

 تأویل از مراد(. 419-420: 1392بداشتی، کنند )اهللمعناشناسی، تأویل به سایر صفات ذاتی یا فعلی خداوند می

 اسرار کشف برای تالش و آنها غیر معنای ظاهری بر عبارات و کلمات حمل مقدس، کتب مفسران زبان در

 و مرسوم ابزارهای کاربرد ابهامات فهم اولی متن که به معنای رفع است. به عبارتی دیگر، تأویل کالم در نهفته

ممکن نیست و نیز رفع ابهامات ناظر به مراتب فهم که با فهم اولی تضاد  آنها معنای آشکارسازی برای متعارف

معتزله هرکجا ظاهر دلیل نقلی با درک عقلی ناسازگاری (. 76: 1397شریعتمداری،  دارند، است )قربانزاده سوار و

آورند و حتی گاهی بدون اینکه شاهدی بر تأویل داشته باشند، هرگونه داشته باشد، به تأویل دلیل نقلی روی می

. (572: 1393ترابی، دارابکالیی و کنند )جسمانیت و مشابهت با مخلوقات را در ذات و صفات از خداوند نفی می

دانند، وجود مجاز در کالم پردازی میقاضی عبدالجبار معتزلی با رد ادعایی که مجاز در قرآن را مساوی با دروغ

را به شرط وجود قرینه پذیرفته و معتقد است در کالم الهی، مجاز و استعاره ممکن و به ذات کالم مربوط است، 

های ناگزیر به تبعیت از اصول زبانی است و مجاز در لغت و تک واژه چرا که قرآن به دلیل مخاطب بشری آن،

گیری از مباحث حقیقت و مجاز قرآنی، امری ممکن است. وی معتقد است که مشکل ظاهر آیات خبری با بهره

 (.118-119: 1399قابل حل است )رستگار و اخویان، پیرهادی، 

کلمان معتزله، کوشیدند تا سخن خدا را در پرتو اصول عقلی در نقد نظرات معتزله ابتدا باید بیان کرد که مت

ها و سلوک خاصی در تفسیر قرآن راهنمایی کرد. آنان درخصوص صفات فهمبفهمند و این روش، آنان را به پیش

ای معنا کنند که گونهها را بهکردند آنخبری برخالف اشاعره، دچار محظورات عقلی خود بودند و کوشش می

دانند )مجتهد پذیر میها، را تنها از راه عقل امکانبتوان عقالً آن را به خداوند نسبت داد و و شناخت این صفات

 (.112-116: 1381شبستری، 

مثال معتزله درباره صفت قدرت معتقدند که کار قدرت از خداوند برآید، بدون اینکه قدرت صفتى قائم به ذات 

: 1383آید و این باطل است )اسفراینی، ذات بذاته از قدرت و علم را الزم می او باشد و این سخن، خالى بودن

(، زیرا خلوّ از صفت کمال، نقص باشد. حقیقت این است که معتزله در عین اینکه در توحید صفاتى، ایرادات 143

ه صفات مغایر با اشاعره داشتند، کمیت خودشان هم در توحید صفاتى لنگ بود زیرا اگرچه معتزله ب جایى بهبه

ذات قائل نبودند، اما از عهده اثبات عینیّت صفات با ذات نیز برنیامدند. آنها مسأله »نیابت« ذات از صفات را طرح 

.(. حکیم سبزواری در شرح منظومه 5-1/51: 1377کردند که نقطه ضعف بزرگى در مکتب معتزله است )مطهری، 



 1401 پاییز، 3، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

46 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

3 ،
ییز

پا
 

14
01

 

 

است که حقیقت هر صفت، گوید: معتزله به این نکته توجه نکردهات میدر نقد دیدگاه معتزله در نیابت صفات از ذ

ای از آن کیف و وجود است و وجود نیز حقیقتی مشکک است. بنابراین هرصفت، عرض عریضی دارد که مرتبه

بالذات است و مرتبه اعلی از هرصفتی، حقیقت آن صفت است بدون آنکه مجازاً به آن صفت نامیده ای واجبمرتبه

(. اما درباره صفات خبری، چون هرکس ظاهر حروف و کلمات قرآن مجید را 50: 1389 حجتی، شیواپور،ود )ش

از (، بنابراین 49: 1376شود )حلبی، درباره صفات رها کند و در تأویل فرو رود، معطّله یا اهل تعطیل نامیده می

/ 2: 1384نامند )رضوانی، « نیز میمعتزله را »معطلهکردند، صفات خبرى را از خدا نفى مى آن جا که معتزله

(. این درحالی است که طبق اصول هرمنوتیک روشی، تالش مفسر برای فهم متن، باید در راستای مراد 513

 گیرنده نقش و مفسر، است ناموجه پیام، محتوای تعیین در مفسر ذهنیت دادن دخالت و هرگونهصاحب متن باشد 

این درحالی است که معتزله با استفاده از مجاز، معنایی  ندارد. متن پیام به دهیدر شکل نقشی و کندمی ایفا را پیام

تفسیر به باطن است که از نظر  و این نیست بر آن در خود آیه و آیات دیگر شاهدىکند که میتحمیل بر آیات 

 ظاهر در همگى و اندبه هم پیوستهدار آیه، باشد. زیرا همه معانی تو در تو و سلسلهقواعد تفسیر کامالً ممنوع مى

دهد ولی معتزله با رها نمودن ظاهر آیات، در تفسیر آن گواهى مى بر آیه از اىجمله یا و لفظى و دارند ریشه آیه

فرد گوید: مراد ( می22اند. برای مثال قاضی عبدالجبار در تفسیر آیه »وَ جَاء رَبُّکَ...« )فجر، آیات به خطا رفته

( به معنای 75( منظور طاعت است و »ید« در »خَلَقتُ بِیَدَی« )ص، 56اهلل« )زمر، دیگری است و یا در »جنب

محوری عبور ( و با این روش عمالً از مولف118-119: 1399)رستگار و اخویان و همکار، قوت و قدرت است 

کند و میه، ظاهر این آیات و روایات را رها نمیدر حالی که اما اند.نموده و به مفسرمحوری در تفسیر روی آورده

 شود. آورد که در ادامه به راهکارهای امامیه برای موضوع صفات خبری پرداخته میبه تأویل نیز روی نمی

 بیان و نقد دیدگاه امامیه پیرامون صفات خبری .5-3

بودن ذات  عبارت دیگر به معنى فاقد الصفاتبه معنى خالى بودن ذات از هر صفتى و به  توحید صفاتى معتزله

و نیز عینیّت صفات با یکدیگر  (3/98: 1377)مطهری، عینیّت صفات با ذات ، است، ولى توحید صفاتى شیعه

بلکه خبری نباشد  ،مقصود از عینیّت ذات با صفات، این نیست که ذات جایگزین اوصاف باشد و از صفاتاست. 

، وجود همه یّات تقییدیّه، مصداق همه مفاهیم صفات است و وجود ذات، در حقیقتیعنی ذات، بذاته، بدون حیث

با یکدیگر، آن است که وجود هر صفتى که عین وجود ذات بود، عین وجود  صفات صفات است و معنى عینیّت

اند که اما درباره صفات خبری، امامیه به روشی روی آورده (.126/ 1: 1383صفت دیگر است )محقق سبزواری، 

ها، از تجسیم و تشبیه دور ضمن حفظ ظاهر آیات و روایات و انکار مجاز بودن صفات خبری و عدم تأویل آن

 شده و معنایی متناسب را ارائه نمودند و این روش، نظریه روح معنا است.
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 روح معنا، راهکاری برای حل مسئله صفات خبری .6

در نظر گرفته نشده  آنها عنایدر م یقاند و خصوصیات مصادنی وضع شدهعام حالفاظ بر اروا، ح معناروه نظریطبق 

ین الفاظ متشابهی که در قرآن به . بنابراحقیقی باشد زنی معقول یقداتواند در مصاین رو کاربرد آنها میز ا .است

: 1389)حجتی و شیواپور،  اندشده عمالاست زیبه نحو حقیقی و نه مجا معقول رد وجم قاند در مصادیرفتهکار 

40.) 

ما الفاظ را براى آن چیزى وضع کردیم که فالن فائده کند که: »عالمه طباطبایی درخصوص روح معانی بیان می

اى در آن ریختیم و فتیلهبود که روغن در آن مىدهد. مثال کلمه چراغ در اولین روز، نام یک ظرفى را به ما مى

صورت چراغ برق درآمد ولى در عین حال باز روز چراغ تغییر شکل داد، تا امروز که بهانداختیم ولى روز بهمى

بردیم. همچنین کلمه سوز سابق مىبریم که از پیهگوییم؛ براى اینکه از المپ همان فائده را مىبه المپ، چراغ مى

که در روز اول چوب و چماق بود، بعداً شمشیر و گرز شد و امروز توپ و تفنگ شده است. بنابراین هرچند  سالح

چنان باقى ها همحدى که از اجزاء سابقش نه ذاتى مانده و نه صفاتى و لکن نامها تغییر کرده، بهکه مسماى نام

گذارى، فائده و غرضى بود که از مسماها عائد از نامخاطر اینکه منظور روز اول ما است و این نیست مگر بهمانده

است  شد، نه شکل و صورت آنها. بنابراین مالک در صادق بودن یک اسم، موجود بودن غرض و غایت آنما مى

و نباید نسبت به لفظ اسم، جمود به خرج داده و آن را نام یک صورت بدانیم. همین امر باعث شده است که مقلدین 

دیث، چون فرقه حشویه و مجسمه، به ظواهر آیات جمود کرده و آیات را به همان ظواهر تفسیر از اصحاب ح

 (.1/17: 1374طباطبایی، کنند«)

دانند و همه حقایق و حقیقت همه امامیه درباره صفات خبری، براساس مبانى معرفتى که خداوند را حق مى

ین صفات را میان خالق و مخلوقات رد کرده و ثانیاً مجاز دانند، اوالً اشتراک لفظی اصفات را به خدا منتسب مى

طور که بیان شد رو هماناند، ازاینبودن انتساب این صفات به خداوند را که روش معتزله است، مردود شمرده

اند که بازگشت آن به مشترک معنوى )کلى مشکّک( است. به نظریه وضع الفاظ براى روح معانى را مطرح کرده

همه الفاظ و صفاتى که به ظاهر معناى مادى دارد و براساس مبانى مسلم دینى در مورد خداوند باید  نظر آنها

معنا وضع شده  متناسب با ساحت قدس الهى و مجرد از معناى مادى آنها تفسیر شود، در حقیقت براى آنها، روح

تر در خداوند باشد ر حقیقى و قوىطواست، تا از یک سو مجاز الزم نیاید و از سوى دیگر وجود این صفات به

تر. با این تحلیل، قضیه وضع الفاظ براى معانى، با حقایق معرفتى کامالً صورت تبعى و ضعیفو در غیر خدا به

 (.344: 1382)جمعی از نویسندگان، سازگار خواهد بود 

نامه (، کلمه »جاء«، مطابق لغت22»وَ جَاء رَبُّکَ...« )فجر، ای که پیشتر بیان شد، یعنی آیه برای مثال در آیه

رود، خواه آمدن براى آمدن اجسام و معانى هر دو بکار مى،  436مفردات راغب اصفهانی در جلد اول، صفحه 
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منظور از آمدن خدا این است که در آن روز ذات اجسام و خود آنها باشد یا کار و مفاهیم آنها. بنابراین در این آیه 

 شود که خدا، حق مبین استرود و بر همه مکشوف مىها کنار مىافتد و همه حجابها از کار مىهمه سبب

شود. نظیر »إِذا (. مانند این معنا از فعل »جاء« در برخی آیات دیگر نیز مشاهده می475/ 20: 1374)طباطبایی، 

( و »فَقَدْ 59قَدْ جاءَتْکَ آیاتِی« )زمر،  »بَلى( و 19( و »فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ« )احزاب، 1جاءَ نَصرُاهللِ والفَتح« )نصر، 

کدام معنای مادی جاء ( که در هیچ76»فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُ« )یونس،  ( و همچنین آیه4جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً« )فرقان، 

 ارد.یعنی حرکت جسم، درنظر گرفته نشده است. بنابراین نیازی به مجاز گرفتن و تأویل این آیه وجود ند

استوای خدا بر عرش، همانند نشستن انسان بر صندلی، ( آیا 5الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى )طه، همچنین در آیه 

استوا در لغت به  نویسد:قرطبی می است که نیاز به مجاز گرفتن این عبارت باشد؟ ...و چارپایانتخت سلطنت، 

نویسد: استوی وقتی به »عَلَی« چیزی است. راغب نیز در مفردات میمعنای برتری یافتن و علو پیدا کردن بر 

عَلَى الْعَرْشِ«  ثُمَّ اسْتَوىآیه »گرچه ما قبول داریم که ا(. 149: 1391بداشتی، دهد )الهمتعدی شود، معنای استیال می

استیالى خداى تعالى بر عالم خلقت  اسْتَوى« به منزله کنایه از سلطنت و الْعَرْشِ عَلَى و همچنین جمله »الرَّحْمنُ

به عبارت . است و لیکن کنایه بودن منافات ندارد با اینکه یک حقیقت و واقعیتى این تعبیر را ایجاب کرده باشد

دیگر گرچه معناى ملک و سلطنت و احاطه و والیت و امثال آن در خداى سبحان همان معنایى است که ما خود 

ها با هم متفاوتند، مصادیق این الفاظ در نزد خداى فهمیم، و لیکن مصداقخود مى از اطالق این الفاظ نسبت به

تعالى امورى واقعى و حقیقى و الیق به ساحت قدس اویند، و در نزد ما اوصافى ادعایى و ذهنى و امورى اعتبارى 

سازد، در ملکش مجسم مى و قراردادى هستند. بنابراین این آیه در عین اینکه مثالى است که احاطه تدبیر خدا را

هم در کار هست و آن عبارت است از همان مقامى که زمام جمیع  بر این هم داللت دارد که در این میان حقیقتى

(. مورد دیگر در صفات خبری، کلمه 193-195/ 8: 1374شود )طباطبایی، امور در آنجا متراکم و مجتمع مى

( آمده 69)مائده،   ِ« مَبسُوطَتان ُیَداه بَل( و »38« )ص، خَلَقْتُ بِیَدَیَّ»ه »ید« که در آیاتی از قرآن کریم ازجمله آی

باشد، چنانچه صاحب التحقیق نه به معنای دست مادی است و نه قدرت، بلکه به معنای قوة مجریه میاست، 

ی وضع شده (. پس روح معنای ید برای یک طبیعت کل124: 1397اینگونه بیان کرده است )فرزانه و حیدری، 

است. به همین دلیل، ید در معنای حقیقی خود برای خداوند نیز صادق است. پس لفظ دارای یک معنا و یک لوازم 

اند، نه آنکه جزء معنای کلمه باشند. بنابراین معنای حقیقی ید، مالک معنا است و لوازم معنا، خصوصیات مصداقی

باره معتقد است که وضع هستند. امام خمینی )ره( نیز در این است و گوشت و پوست و ناخن لوازم معنای مادی ید

باشد، نه له الفاظ، همان حیثیت کمالی و وجودی اشیا میالفاظ برای روح معانی به این مفهوم است که موضوع

 ها )همان(. پس بنا به آنچه بیان شد برای خداوند، ید معنا دارد و معنای قوه مجریهحیثیت عدمی و نقصانی آن

 ،پذیرد و در عین حالافعال خداوند همگی از طریق اسباب انجام میبرای خداوند، همان مسببات است. چرا که 
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در همین راستا، امیرالمومنین د. انو قدرت الهی واقع شدهه خود این اسباب در سبیّت مستقل نیستند و تحت اراد

مجلسی،  اللَّهِ الْمَبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ« )»أَنَا یَدُ فرماید:علی)ع( خود را یداهلل معرفی کرده و می

فیض الهی به مخلوقات است و بقاى سایر ممکنات به مجراى  ( یعنی امام است که اسباب ایصال199/ 24: 1404

: »الساّلمُ عَلیکَ یا فیض او مرتبط و وابسته خواهد بود. در زیارت ششم حضرت امیرالمومنین)ع( نیز آمده است

 باشد.عَینَ اهللِ النَّاظِرَة و یَدَهُ الباسِطَةَ« که موید مطالب بیان شده می

توان با حفظ ظواهر صفات خبری، روح معانی را در آن در بیان دیگر صفات خبری نیز به همین طریق می

شناس باشد اندیشه ،اگر فردىدر نقد و بررسی نظریات امامیه باید بیان نمود که  الفاظ مورد بررسی قرار داد.

 معتزله کهآنچنان صفات است نه انکار صفات مستلزم عینیت ذات با ،صفت نامحدود براى ذات نامحدود که فهمدمى

با ذات است،  صفات یّتبنابراین حقیقت توحید در صفات، به معناى عین(. 404/ 16: 1377)مطهری،  اندپنداشته

(، 137/ 1: 1384نه نیابت ذات از صفات که معتزله قائلند، و نه زیادت صفات بر ذات که اشاعره قائلند )رضوانی، 

 پس امامیه درخصوص صفات الهی، نزدیکترین دیدگاه را به حقیقت توحید دارند.

طرفداران نظریه روح معنا، مخالفت با مجاز است، هرچند ترین مبنای بزرگان امامیه و درباره صفات خبری، مهم

دانند و به بیشتر آنان، منکر وجود مجاز در قرآن نیستند، اما همگی مجاز بودن صفات خبری را امری بعید می

کارگیری (. مالصدرا نیز ضمن به34: 1397پور، کاربرد حقیقی الفاظ در معانی صفات معتقدند )میراحمدی و امانی

ه روح معنا، باقی ماندن بر ظواهر را به همان صورتی که از جانب خدا و رسولش آمده است، مقتضای دیانت قاعد

بنابراین نظریه روح معنا به عنوان (. 36فشارد )همان: های قرآن و حدیث پای میدانسته و بر عدم تأویل آموزه

ای روشمند دفاع گونهتوان از آن بهبلکه می طرحی فاخر در فهم متون دینی، مطلبی صرفاً ذوقی و عرفانی نیست،

: 1397)فرزانه و حیدری، های عرفا و حکما و متکلمان همسو باشد کرد و تحلیلی علمی ارائه نمود که با دیدگاه

-این روش براساس اصول هرمنوتیک روشی، با حفظ ظواهر متن و دوری از مجاز گرفتن عبارات، مولف (.135

 مندحجیت، روش تفسیری دارای یافت و بهفهم معتبر دست بهدر آن تالش شده است که شود و حور محسوب میم

 رسید. عقالیی اصول حفظ با اعتنا، قابل و

 گیرینتیجه

بنابر آنچه بیان شد، در تحلیل آیات صفات خبری، به روشی متقن و صحیح در فهم این صفات نیاز است که با 

قواعد تفسیری، هرمنوتیک روشی در مطالعات اسالمی به عنوان روشی علمی در های هرمنوتیکی و بررسی نظریه

و  معنا است آیات قرآن دارای چندینگانه بیان شد که عبارتند از اینکه تفسیر صفات خبری ارائه و اصولی شش

 شد وبامی است. هرگونه تفسیر به رأی ناموجه این معانی درک است و وظیفه مفسر، متن صاحب مراد همگی،

و مفسر باید به دنبال تفسیر دارای حجیت عقلی  بر آیه تحمیل شود ، نبایدکه آیات قرآن بر آن داللت ندارند معانی
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گرایی تفسیری در هرمنوتیک روشی شود و نسبیخارج نمی محوریمحوری و متناز مؤلف تفسیرگاه باشد. هیچ

 مردود است.

 ظاهر لدیدگاه اه درخصوص صفات خبری کهدیدگاه اصلی با استفاده از اصول بیان شده در این روش، چهار 

 هو نظریمعتزله  ازحقیقت و مج ه، نظریاشاعره اشتراک لفظی ه، نظریدهندکه به خداوند نسبت تشبیه و تجسیم می

یا همان فرق حشویه و مجسمه، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و نظریه اهل ظاهر باشد، ح معنای امامیه میرو

منتسب  خداوند صفات خبری بهبه علت تعارض با توحید مردود است ولی نظریه اشتراک لفظی اشاعره که در آن، 

همچنین  وجود تناقضات معنایی و و عقالیی اصولتعارض با به علل  شود،می حمل خداوند بر کیفیت و بدون

نفی تدبر در قرآن رد شده و نیز نظریه مجاز مربوط به معتزله که تمامی  تضاد با تنزیه ذات مقدس پروردگار و

شناسی نفی و نقل این صفات را در قرآن و روایات، مجاز دانسته، به علت عدم صفات خبری را از نظر هستی

محور خصوص پیرامون تفسیر مولفروشی، بهتوجه به ظاهر صفات الهی و دور از شدن از اصول هرمنوتیک 

در نظریه روح معنا که مردود شمرده شد و تنها دیدگاه امامیه که نظریه روح معنا است، مورد پذیرش قرار گرفت. 

بازگشت به اشتراک معنوی است، همه صفاتى که در قرآن و روایات، به ظاهر، معناى مادى دارند و به خداوند 

معنا  براى آنها، روح و شده عمالاست زیبه نحو حقیقی و نه مجا معقول، رد وجم قدر مصادیاند، نسبت داده شده

کند که مراد مولف این دیدگاه، مطابق اصول هرمنوتیک روشی در مطالعات اسالمی، هم تالش می وضع شده است.

هی نیز در تعارض نیست و با روشن شود و از ظاهر متن نیز عبور نکند، ضمن آنکه با آیات محکم و توحید ال

بیت )ع( به عنوان مفسران حقیقی قرآن و مخازن اصول عقالنی هم سازگار است. ضمن آنکه استفاده از روایات اهل

توان گفت که بهترین روش فهم آیات های امامیه بر معتزله و اشاعره است و میعلم الهی، وجه برتری دیدگاه

 باشد.اح معانی میصفات خبری، روش وضع الفاظ بر ارو
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 منابع

، دوره سی و هشتم، فصلنامه سیاستهای سیاسی اسالمی«، (، »ارزیابی کاربرد هرمنوتیک در پژوهش1387اخوان کاظمی، بهرام )

 . 55-76شماره چهارم، 

 ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.نوار العرفانا (،1383)مال اسماعیل اسفراینی، 

، فصلنامه علمی پژوهشی اشاراتمطهری«،  شهید و گادامر نگاه از متن فهم و (، »هرمنوتیک1394غالمی، پرستو )اسفندیاری، سیمین، 

 .91-110چهارم،  شماره

 .140-161، 79، شماره میقات حج(، »بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در مکانمندی خدا«، 1391بداشتی، علی )اهلل

 قم، انتشارات دانشگاه قم. ،توحید و صفات الهی(، 1392) -----------

 . 169-186، دفتر هفتاد و چهارم، هامقاالت و بررسی(،  »نقد مبانی سلفیه در توحید«، 1382) -----------

، دوره سی و هفتم، شماره فصلنامه سیاستسازی مفاهیم«، (، »هرمنوتیک رویکردی برای شفافیت1386بخشایش اردستانی، احمد )

 .55-66سوم، 

فصلنامه اندیشه نوین درباره صفات خبری«،  تیمیه(، »تحلیلی بر رویکردشناسی مکتب سلفی برآمده از ابن1398علی )زهبهرامی، حم

 .75-96، سال دهم، شماره پنجاه و شش، دینی

فصلنامه  ،کریم«(، »تحلیلی بر رابطه هرمنوتیک روشی و فلسفی با تأویل و تفسیر قرآن 1389تورانی، اعال، سلطان احمدی، منیره )

 .6-30، دانشگاه شهید بهشتی، صص فلسفه و کالم اسالمی آینه معرفت

(، »بررسی تطبیقی دیدگاه فخررازی و عالمه طباطبایی درباره صفات خبری«، 1394حجتی، سیدمحمدباقر، مناقبی، حمیدرضا )

 .7-30، سال دوم، شماره دو، اندیشه عالمه طباطبایی

، شماره 12، دوره («(، »بررسی و تحلیل نظریه روح معنا از دیدگاه امام خمینی)ره1389، شیواپور، حامد )--------------

48 ،66-40. 

 تهران، اساطیر. ،تاریخ علم کالم در ایران و جهان (،1376)على اصغر حلبی، 

 .تهران ، صبا،فرهنگ علم کالم (.1370، احمد )خاتمى

، دوره فلسفه دینکالمی عالمه طباطبایی در صفات خبری«،  –(، »مبانی تفسیری 1393دارابکالیی، اسماعیل، ترابی، روح اهلل )

 .567-592یازدهم، شماره سوم، 

 سیاسی جستارهای اسالمی«، مطالعات در هرمنوتیک تحلیل روش »کاربرد(، 1393پناه، محمدصادق ) نصرت، درخشه، جالل

 .39-62سوم،  شماره پنجم، ، سالفرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر،

 ، مرکز مدیریت حوزه علمیه، قم.هرمنوتیک منطق فهم دین(، 1383ربانی گلپایگانی، علی )

(، »بررسی تطبیقی صفات خبری از دیدگاه عالمه جوادی آملی و قاضی 1399رستگار، مریم، اخویان، محمدعلی، پیرهادی، علی )

 .111-132، سال بیستم، شماره شصت و دو، صص آینه معرفتعبدالجبار معتزلی«، 

 .هرانتانتشارات مشعر،  ،2، جلد شناسى و پاسخ به شبهاتشیعه (،1384) على اصغر ،رضوانى

 ترجمه مجتبی پُردل، ترانه، تهران. هرمنوتیک به زبان ساده،(، 1399زیمرمن، ینس )

 توحید قم، قم. هرمنوتیک،(، 1395سبحانی، جعفر )



 1401 پاییز، 3، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین
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سال چهارم، شماره اول، پیاپی نهم،  فصلنامه اسراء،(، »صفات خبری در اندیشه آیت اهلل جوادی آملی«، 1390سلطانی، مصطفی )

91-71 . 

فصلنامه (، »صفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله با تأکید بر اندیشه سیدمرتضی و قاضی عبدالجبار«، 1391) -------------

 .127-149، سال هشتم، شماره بیست و نهم، ین دینیپژوهشی اندیشه نو -علمی

فصلنامه تیمیه«، (. »بررسی مبانی فکری سلفیه در معناشناسی صفات خبری با تأکید بر آرای این1396شمس الدینی مطلق، کمیل )

 .157-168، 51، سال سیزدهم، شماره پژوهشی اندیشه نوین دینی-علمی

، ترجمه الفصول المختاره، مترجم آقا جمال خوانساری، تصحیح صادق دفاع از تشیع (،1377نعمان )، محمد بن محمد بن شیخ مفید

 .قم حسن زاده و علی اکبر زمانی نژاد،

جامعه مدرسین حوزه علمیه مترجم: محمدباقر موسوی، ، 20و  8و 1جلد ، ترجمه تفسیر المیزان (،1374) طباطبایى، محمدحسین

 .قم ،ىقم، دفتر انتشارات اسالم

، سال هایی در علوم قرآن و حدیثرهیافت«، هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری(، »1395عابدی سرآسیا، علیرضا )

 .91-117، 97چهل و هشتم، شماره دوم، شماره پیاپی 

، صص مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران(، »نظر متکلمین معتزلی درباره صفات خداوند«، 1380عالمی، روح اهلل )

20-1 . 

-137، صص 23، ، شماره های فلسفه اسالمیآموزه(، »نظریه روح معنا، تقریرها و نقدها«، 1397فرزانه، حسین، حیدری، داوود )

113 . 
 هایاندیشه برمتون تأکید مسلمین )با تفسیری در متون هرمنوتیک (، کاربرد1396سوار، قربانعلی، شریعتمداری، علی )زاده قربان

 .69-93، شماره سیزدهم، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالمسیاسی(، 

 ، کتاب و سنت، طرح نو، تهران.هرمنوتیک (،1381مجتهد شبستری، محمد )

 مطبوعات دینی، قم.  ،سرار الحکما (،1383) محقق سبزوارى

 .قم ،، صدرا16و 3و  1جلد  ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (،1377) مطهرى، مرتضى

 .تهرانامیرکبیر،  ،ترجمه محمد سپهرى، ترجمه دالئل الصدق (،1377)محمد حسن مظفر، 

، سال هشتم، پژوهشی دانشگاه قم-امه علمیفصلن(، »هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی«، 1386مسعودی، جهانگیر )

 .25-57شماره سوم و چهارم، 

، 91شماره  خردنامه صدرا،(، »تحلیل کارآمدی نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی«، 1379پور، مونا )میراحمدی، عبداله، امانی

 . 23-38صص 

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران. درآمدی بر هرمنوتیک،(، 1386واعظی، احمد )

 
 

 


