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Abstract 
One of the most important interpretive approaches, especially in the verses of 

narrative attributes, is the approach of allegorical interpretation. The Mutazilites and 
the majority of Shiites believe in the necessity of allegorical interpretation, but 
within the framework of special rules and regulations. On the other hand, the 
majority of Sunnis, including the Ahl-ul-hadith, the Salafis and most of the 
Asharites are inclined toward exoteric meanings. Meanwhile, some contemporary 
Shiite theologians have taken a third approach by presenting a new theory that can 
be called "affirmative signification" and believe that insisting on the initial exoteric 
meaning and interpreting and changing the meaning of the verses are both incorrect. 
Rather, they should be understood based on their exoteric meaning, considering 
both verbal and non-verbal philosophical and rational evidences. Hence, without 
neglecting the exoteric meaning obtained from the sentence in accordance with the 
evidences, we can get the correct meaning and the real purpose of the author. Using 
analytical-critical method based on library sources, the mentioned theory is 
examined and criticized in this article to find out whether it is really separate from 
the theory of allegorical interpretation or the same, but with two different 
expressions. Finally, it is concluded that the difference of the two theories in some 
terms of interpretation is superficial and verbal, technically speaking, not real and 
semantic . 
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 چکیده
ترین رویکردهای تفسیری به ویژه در آیات صفات خبری، رویکرد تأویل است که عموم معتزله و یکی از مهم

غالب اهل سنّت از . در جهت مقابل، معتقدند -البتّه در چارچوب ضوابط و قواعد خاصّ- غالب شیعیان بر لزوم آن
مذهبان ظاهرگرایند. در این میان، برخی از متکلّمان شیعی معاصر با ارائۀ نظریّۀ اهل حدیث، سلفیان و بیشتر اشعری

که نه جمود بر هستند توان آن را »ظهور تصدیقی« نامید، راه سومی را در پیش گرفته و بر این باور جدیدی که می
ابتدایی رواست و نه تأویل و تصرّف در آیات بجاست؛ بلکه الزم است با توجّه به قرائن لفظی و معنویِ کالمی ظاهر 

توجه با  ،کشیدن از ظاهرِ به دست آمده از معنای جملهو عقلی، کالم را بر همان ظاهر خود حمل کنیم و بدون دست
انتقادی با تکیه -یاوریم. در این مقاله با روش تحلیلیمعنای درست و مقصود حقیقی گوینده را به دست ب ،قرائنبه 

است که آیا واقعاً این نظریّه، جدا از نظریۀ ای، این نظریّه از این جهت مورد بررسی و نقد قرار گرفتهبر منابع کتابخانه
این دو نظریّه در  ایم که اختالفتأویل است یا همان است ولی با دو ادبیّات گفتاری. در نهایت، به این نتیجه رسیده

 برخی مصطلحات تأویل، صوری و به اصطالح، لفظی است نه واقعی و معنوی. 
   

 اللّه سبحانی، آیات متشابه، شیعه.ظهور تصدیقی، تأویل، صفات خبری، آیت کلید واژگان:
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 مقدّمه -1

و کالم، در میان  یکی از مباحث مهمّ قرآنی و تفسیری که جنبۀ اعتقادی دارد و در طول تاریخ تفسیر
ای از صفات خداوند متعال است که به است، بحث از گونهدانشمندان فریقین مورد بحث و اختالف بوده

اکنون نیز بود و همجزو مسائل مطرح این موضوع در قرن سوم و چهارم »صفات خبری« مشهور است. 
باید جست که در آن، سدۀ نخستین هجری . ریشه آن را در گیرددر مباحث کالمی مورد بحث قرار می

ساز طرح صفات خبری در تفکر اسالمی شد. آنها با گرایی افراطی فرقۀ صفاتیه و اهل حدیث، زمینهنص
تی مشابه ( و آیا64 /)مائده ( و »بَلْ یدَاهُ مَبْسُوطَتَان«37 /استناد به آیاتی مانند »وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْینِنَا« )هود

 شمردند.آن، خدا را به عضو داشتن مانند چشم و دست، متصف نموده، این امور را از صفات الهی می
های اهل حدیث هماهنگ شدند و برای نخستین بار با بسیاری از اندیشه اشاعرۀ نخستین و سلفیان

ای نیز عدهم کردند. های کالمی خود، صفات خداوند را به صفات خبری و غیرخبری )عقلی( تقسیدر کتاب
اند و بر این باورند که روا نیست به ظاهر برخی از ایشان که به مؤوِّله معروفند، راه تأویل را پیش گرفتهکه 

سطحی این آیات بسنده کرد و آن را مراد خدای متعال دانست؛ بلکه الزم است با استناد به قواعد و اصول 
آیند، آن را تأویل کرد و معنایی دسته آیات به شمار می قطعی مسلم دین و مذهب که قرائن فهم این

منطبق با آن اصول و قرائن و در عین حال متناسب با مدلول آن آیات را به آن نسبت داد. معتزله و غالب 
ر ادبیات و منابع کالمی و تفسیری شیعی و معتزلی، عنوان دالبته شیعیان از طرفداران این رویکردند. 

شود. اندیشمندان این دو مکتب، در بحث از صفات سلبی و بیشتر ات خبری« یافت نمیصف»مستقلی برای 
متخصصان علوم قرآنی در بحث حقیقت و مجاز یا در مباحث آیات متشابه یا بحث تأویل به بررسی صفات 

قاضی عبدالجبار معتزلی ضمن بحث نفی جسمیت از خداوند و مفسران با توجه به . اندخبری پرداخته
. همچنین مفسران، به ویژه مفسرانی که رویکرد کالمی و عقلی ندادیق صفات به این بحث پرداختهمصا
 .انددر ذیل آیات صفات خبری به این موضوع پرداخته ،دارند

توان آن را یکی از فقها و متکلّمان شیعی، با ارائۀ نظریّۀ جدیدی که می ،اهلل سبحانیدر این میان، آیت
امید، راه سومی را در پیش گرفته و بر این باور است که نه جمود بر ظاهر ابتدایی رواست »ظهور تصدیقی« ن

و نه تأویل و تصرّف در آیات بجاست؛ بلکه الزم است با توجّه به قرائن لفظی و معنویِ کالمی و عقلی، 
جمله با  کالم را بر همان ظاهر خود حمل کنیم و بدون دست کشیدن از ظاهرِ به دست آمده از معنای

پرسش آن است که آیا این متکلّم لحاظ قرائن، معنای درست و مقصود حقیقی گوینده را به دست بیاوریم. 
شیعی بزرگوار، راه سومی را در پیش گرفته و نظریّۀ او واقعاً جدا از فرضیّه و نظریّۀ دیگران است یا آنکه به 

ویل اعتزالی دارد در نوع بیان و ادبیات گفتاری است نه گردد و تنها تفاوتی که با نظریّۀ تأنظریّۀ معتزله می
 در حقیقت و ماهیّت اندیشه؟ 
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انجام باره ایندرنظریّه، پژوهش خاصّی این جدید بودن ایشان و معاصر بودن گفتنی است به جهت 
است.  مباحث مربوط به خود ایشان در دو کتاب »االلهیّات« و »مفاهیم القرآن« ایشان یهاست و عمدنشده

ای، این نظریّه، از این جهت مورد بررسی انتقادی  با تکیه بر منابع کتابخانه-در این مقاله با روش تحلیلی
است که آیا واقعاً این نظریّه، جدا از نظریۀ تأویل است یا همان است ولی با دو ادبیّات و نقد قرار گرفته

 گفتاری.
نظر دارند دینداران اتفاق یههمدر اینجا مناسب است که دو مفهوم صفات خبری و تأویل روشن شود. 

های های گوناگون به دستهمثل حیات، علم و قدرت. این صفات، از جهت ؛که خدای متعال صفاتی دارد
ها، تقسیم صفات تقسیماست. یکی از این شود که در کتب کالمی، به تفصیل بیان شدهمتنوّعی تقسیم می

خدا به صفات خبری و غیرخبری )عقلی( است. جهت این تقسیم، مُثْبِت این صفات است، به این معنا که 
بلکه عقل  ؛صفاتی هستند که مُثبت آنها فقط نقل از سوی خدا و پیامبران و امامان علیهم الساّلم نیست

 ؛کندرا به آن صفات متّصف میاو کند، دا میسلیم و فطرت سالم نیز با شناختی که از خدای متعال پی
عقل انسانی و نهاد پاک او، خدا را به آن صفات متّصف  چنانکه فرضاً اگر آیه یا روایتی هم نبود، باز

مانند صفت حیات و علم، یا صفت فعل باشد، مانند صفت  ؛دانست. چه آن صفت، صفت ذات باشندمی
 ا صفات غیرخبری یا عقلی گویند.رسانی(. این صفات ر)روزیرَزق خلق و 

در مقابل، صفاتی هستند که مُثبِت آن صفات، نقل است به این صورت که در آیه یا روایت معتبری، 
مانند صفت »وَجه و چهره داشتن«  ؛استآن صفت برای خدا اثبات شده و خدا به آن صفت متّصف شده

-دست رسیدهبهمعتبر توسط آیه یا روایت صفات، این دسته از خبر یا صفت »استواء بر عرش«. از آنجا که 
منبع اصلی بحث از این گونه صفات، . (275:  1423این صفات را صفات خبری گویند )غامدی، است، 

علیهم الساّلم است. از این رو تفسیر این آیات،  چنانکه گذشت، آیات قرآن کریم و روایات أئمّۀ معصومین
 است. منشأ اختالف شده
هستند: اول( نوع  چهار مثبت این صفات انواع و اقسامی دارد. از منظر نگارنده، آیات صفات خبری

مانند آیات مشتمل بر  ؛کندآیاتی که ظاهرشان بر مرئیّ بودن خدا و اینکه خدا قابل دیدن است داللت می
مانند  ؛کندمیآیاتی که ظاهرشان بر تجسّم یا عضو داشتن خدا داللت ؛ دوم( اثبات رؤیت خدا و نظر به او

مندی او وآمد خدا و مکانآیاتی که ظاهرشان بر رفتسوم(  ؛آیات مشتمل بر اثبات صورت و دست و چشم
 ؛و قرارگرفتن بر تخت و کرسی ءوآمد برای خدا یا استوامانند آیات مشتمل بر اثبات رفت ؛کندداللت می

مانند آیات مشتمل  ؛کنندا نیاز خدا داللت میآیاتی که ظاهرشان بر انفعال، تأثّر، دگرگونی، ضعف یچهارم( 
 بر اثبات مکر، استهزاء، نسیان، رحم و مانند آن برای خدا.

است. »آلَ« گاهی با حرف جرّ »إلی« متعدّی شده « گرفته شدهآلَ یَؤُولُ أَواْلًواژۀ »تأویل« از فعل »

رّ »عَنْ« متعدّی شده و به و به معنای بازگشت و رفتن به سمت و سوی چیزی است و گاهی با حرف ج
(. در هر دو حال، »أَوْل« رجوع و 448، 10: ج 1421سیده، معنای بازگشت و انصراف از چیزی است )ابن
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بازگشت است، یا از چیزی یا به سوی چیزی. البتّه برخی بر این باورند که میان »أوْل« و »رجوع« فرق 
است ولی »أول« که آن چیز از آنجا شروع شده است؛ زیرا »رجوع« بازگشت چیزی است به همان جایی

:  1385منتهی شدن چیزی به اصل و حقیقت خود است و مفهوم بازگشت در آن مأخوذ نیست )معرفت، 
9.) 

: ج 1415تأویل متعدّی ثالثی مجرّد است و به معنای بازگرداندن کسی یا چیزی است )فیروزآبادی، 
: ج 1376کالم نسبت داده مشود، به معنای تفسیر است )جوهرى، (. هرگاه تأویل به لفظ، واژه یا 452، 3
 ،تأویل یعنی تفسیر و آن ،بنابراین (. »أَوَّلَ الکالمَ« یعنی: »فَسَّرَه«.33، 11: ج 1414منظور، ؛ ابن1627، 4

، 4: ج 1404فارس، ؛ ابن283، 12: ج 1421برداری از معنای لفظ و تبیین آن )ازهری، عبارت است از پرده
الیَصِحُّ  : تفسیرُ الکالمِ الذی تَخْتَلِفُ مَعانِیه والتَّأْوِیلُ و است: »التَّأَوُّلُ(. خلیل بن أحمد فراهیدی گفته504

اش (. یعنی: تأوّل و تأویل تفسیر کالمی است که معانی369، 8: ج 1409إال بِبَیانٍ غَیْرِ لَفْظِهِ.« )فراهیدی، 
 غیر از لفظ آن کالم صحیح نیست.گوناگون است و جز با بیانی 

میان دانشمندان  ،معنا با تفسیر است یا متباین با آن یا اخصّ از آن استدر اینکه آیا تأویل، مترادف و هم
 :1400؛ عسکری، 1627، 4: ج 1376؛ جوهرى، 329، 15: ج 1421به شدّت اختالف است )رک: ازهری، 

؛ 32، 14: ج 1414؛ زبیدی، 491-493و 376، 1: ج 1996؛ تهانوی، 312، 5: ج 1375؛ طریحی، 49و 48
عاشور، ؛ ابن145، 7: ج 1420؛ فخر رازی، 433، 5: ج 1409، شیرازی؛ مدنی 176، 1: ج 1368مصطفوی، 

: 1385؛ همو، 27-34، 3: ج 1410؛ معرفت،44 –  49و  23، 3: ج 1390؛ طباطبایی، 15و 14، 1: ج 1420
 (.13-54: 1425؛ سالم، 9– 14

برخی از اهل لغت و حدیث، تأویل بازگرداندن و نقل ظاهر لفظ از وضع اصلی خود به معنایی  یهتبه گف
: 1367اثیر، شد )ابنبه طوری که اگر آن دلیل نبود، معنای ظاهر لفظ رها نمی ؛است که نیازمند دلیل است

یل ممکن است به اختالف شود اختالف میان دانشمندان در معنای تأوگفتهکه (. دور از ذهن نیست 80، 1ج 
تأویل در نزد اهل لغت با تأویل در نزد عموم مفسّران  مثالً ؛گردداصطالح مورد نیاز هر گروه از دانشمندان بر

یا برخی از ایشان با تأویل در نزد مفسّرانی که قائل به بطن برای قرآن هستند متفاوت است )رک: سالم، 
1425 :54-13.) 
 

 ان در تفسیر صفات خبریهای دانشمنددیدگاه -2

تفسیر و تحلیل این صفات که به واسطۀ نقل موثّق و خبر معتبر )کتاب یا سنّت قطعی( برای خدای 
یکی از مسائل مهمّ در این زمینه، بحث از . استبودهشدید است، از دیرباز مورد اختالف متعال ثابت شده

عمدتاً هاست. در میان متکلّمان و مفسّران اهل سنّت، اشاعره درستی و نادرستی هر یک از این آراء و نظریّه
مانند معتزله به تأویل آن آیات و روایات با دلیل  نوعاً گرایند. دانشمندان شیعی نیزظاهرگرا و معتزله تأویل



 ▪   نقد و بررسی اندیشه »ظهور تصدیقی« و نفی »تأویل« در آیات صفات خبری 

 

   (1400بهار و تابستان )سیزدهم، شماره بیست و چهارم عقل و دین، سال    

 اند.قطعی عقلی و توجّه به قرائن لفظی و معنوی پرداخته
قرار دارند مفوِّضه، مجسِّمه، اشاعره، اهل حدیث و سلفیان  هایی مانندگرایان، گروهمقابل تأویلنقطه در 
اند که اساساً قائل به فهم متوقّفان؛ ایشان گروهی تقسیم نمود: اول( بر دو دستۀ کلّیها را توان آنکه می

اش )خدای متعال( واگذار کرده و دربارۀ آن این نوع آیات نیستند و چون فهم معانی آن آیات را به گوینده
اند و از آنجا که عقول خود را از تفکّر در مقصود حقیقی این آیات کنند مفوَّضه نامیده شدههار نظری نمیاظ

؛ دوم( (63 ،3و ج  110و  98 ،2ج  :تاک: سبحانی، بیراند، به ایشان معطِّله نیز گویند )تعطیل کرده
آیات را گرفته و همان معنای ظاهری، ها و اند که ظاهر این نقلظاهرگرایان؛ ایشان مفسّران و متکلّمانی

نتیجه، کنند را مراد و مقصود خدای متعال دانسته و درای که عموم افراد آن را برداشت میسطحی و اوّلیه
اگر چه برخی از ایشان، کیفیّت و نوع آن را متفاوت  .کنندثبات میاهمین صفات را با همان معنا برای خدا 

دانند )رک: به هر حال، اصل آن اعضا و صفات را برای خدا ثابت می ؛دانندان میبا کیفیّت و نوعِ آن در انس
، 3ج  :1388؛ شعرانی، 300، 3: ج 1366؛ صدر المتألّهین، 14: 1421؛ گیالنی، 161و  94: 1423دوانی، 

 (.257: 1415 ؛ قاضی سعید قمی،233، 4و ج  221و  216

گرایان صفات اثبات. دسته اول، انداند، خود بر دو دستهظاهرگرایان که اشاعره و اهل حدیث و سلفیان
)شیرازی،  1و برخی از فرقۀ »حشویّه« از آنانندشوند نامیده می»مشبِّهه« و »مجسِّمه« ، که با کیفیّت و تشبیه

؛ 118، 1: ج 1364؛ شهرستانی، 57: 1413؛ فخر رازی، 214: 1408؛ همو، 89: 2003؛ بغدادی، 378: 1425
 (114، 8: ج 1325؛ ایجی، 56: 1421جوزی حنبلی، ؛ ابن100 :تا؛ اسفرایینی، بی124 ،1تا: ج یسبحانی، ب

در رأسشان اشعری و سپس اشاعره هستند که  ، کهگرایان صفات بدون کیفیّت و تشبیهاثباتو دسته دوم، 
 319، 1: ج 1412سبحانی، ؛ 185-216 ،1 ج :تاتیمیه، بی؛ ابن35-140: 1397است )اشعری، تیمیّهابن

، 7ج : 1421؛ شنقیطى، 65 :1408؛ سعدى، 158، 1: ج 1420؛ بغوى، 403، 1: ج 1412طبری، ؛ 320و
 (.630: 1420؛ مغراوی، 493

از آوردن آن صرف نظر که اند ها، دانشمندان شیعی و معتزلی، سخنانی گفتهدر نقد نظریّۀ این فرقه
؛ 25، 8: ج 1325یجی، ا؛ 29، 4: ج 1409تفتازانی، ؛ 37-52: 1382 کنیم )برای نمونه، رک: حلّی،می

؛ 110-112: 2تا: ج ؛ همو، بی109 ،2و ج  317-320 ،1 : ج1412؛ سبحانی، 50-66 ،3: ج 1410معرفت، 
 (.247و  104: 1398؛ صدوق،  82، 1: ج 1407؛ کلینی، 482– 484، 1: ج 1425همو، 

 صفات خبری تأویل -3

که گروه خاصّی از مفسّران،  -است به نام »تأویل«  -، تفسیر خاصّی از کالم نوشتار حاضرموضوع 
کنند. دستۀ شاخص و معروف این آن را در آیات متشابه به ویژه آیات صفات خبری خدای متعال اعمال می

کنند. در چیستی و حقیقت است. البتّه بیشتر دانشمندان شیعی نیز از همین روش پیروی میگروه معتزله
معروف است و بسیاری از اهل سنّت )معتزله( و شیعیان در تفسیر برخی آیات به تأویل این روش خاصّ که 



▪ محمدامین مؤمنی/ عزت اهلل موالئی نیا/ محمدکاظم رحمان ستایش
 

    (1400سیزدهم، شماره بیست و چهارم )بهار و تابستان عقل و دین، سال 

بنا به گفتۀ برخی  شود. اتی وجود دارد که به برخی از آنها در اینجا اشاره میاند، اختالفبه آن شناخته شده
به ذهن  ئاًم بر معنایی است که ابتدادانشمندان، تأویل نوعی ارتکاب خالف ظاهر بدوی و حمل واژه یا کال

؛ طباطبایی، 15 ،1: ج 1420عاشور، ؛ ابن32، 14: ج 1414؛ زبیدی، 312، 5: ج 1375آید )طریحی، نمی
عبارت از این معنا  ،نوعی ارتکاب خالف ظاهر است. به گفتۀ برخی ،(. بنابراین، هر تأویل38 ،3: ج 1390

بنا به  (.15، 1: ج 1420عاشور، علم اصول فقه است )ابنحات ، جزو مصطل" تأویل" و تأویل اصولی است 
گفتۀ برخی دیگر، تأویل حمل لفظ بر یکی از معانی محتمل لفظ است که دلیل و قرینه اقتضای آن را دارد 

وجود بیش از یک معنای محتمل شرط است و  در تأویل حتماً اوالً ،(. بنابراین492، 1: ج 1996)تهانوی، 
بنا به گفتۀ برخی مفسّران، تأویل یعنی تفسیر کالم به  معنای محمول، همیشه خالف ظاهر نیست. ثانیاً

از برخی دیگر گزارش شده که تأویل بیان معنای مشکل  (.86، 2: ج 1415یک معنای معیّن معلوم )آلوسی، 
 (. 46، 3: ج 1390لفظ است )طباطبایی، 

 -ویژه بزرگان معتزلهبه– روش و شیوۀ طرفداران این نوع تأویل یا باید رفت از این اختالف، برای برونْ
 -که تأویل نام دارد-بررسی هدف طرفداران این روش از اِعمال این نوع تفسیر را مطالعه نمود یا به 

اصول مسلم قطعی مذهبی ذیل  گرفتننظرروش و شیوۀ برخورد طرفداران این روش )تأویل(، درپرداخت. 
سنجند، به معنای متناسبی که در رو هر آیه را وقتی با آن اصول و قواعد میازاین .تفسیر هر آیه است

 .کنند و باکی ندارند که آن معنا را ظاهر خوانند یا خالف ظاهرچارچوب قواعد زبان عربی است، تفسیر می
ن و جدالشان در معانی آیات متشابه و صفات خبری با اهل با مراجعه به افکار اعتزالی و نوع تفکّرشا

سویی مضمون گرایان، انطباق و همشود که هدف تأویلسنّت اشعری و سلفی و اهل حدیث، دانسته می
آن دسته از آیات با اصول قطعی و مسلّم مذهبی ایشان است که با توجّه به براهین قطعی عقلی یا ادلّۀ 

همین هدف برای رسیدن به گرایان است. تمام کوشش تأویلخود اثبات شده معتبر علمی نقلی در جای
کنند، از ضوابط و چارچوب قواعد زبان تفسیر و تصرّفی که در آیات می است. البتّه ایشان معتقدند که اوالً

فصلی آن براهین عقلی و ادلّۀ عقلی، قرائن متّصل و من بلکه منطبق با آن است و ثانیاً ؛عربی خارج نیست
چه نامش  ،شوند فالن آیه را بر آن معنای منطبق با اصول قطعی مذهبی حمل کردهستند که موجب می

 حمل بر ظاهر باشد یا حمل بر خالف ظاهر.
روشی از تفسیر کالم است نزاع در بلکه  ؛تحدید و تعیین دقیق معنای تأویل نیستدربارۀ نزاع  ،بنابراین

نشمندان شیعی نیز همین مشی را دارند، با این فرق که اصول قطعی و عموم دا ای جز آن نیست.که چاره
از سخنان امامان و پیشوایان اند، بلکه نگرفته از صِرف عقل و فهم خودمانند معتزله مسلم مذهبی خود را 

 است.و البتّه عقل نیز در نزد بیشترشان، مانند معتزله از جایگاه باالیی برخوردار اند نمودهمعصوم خود اخذ 
 هایی از تأویل برخی آیات قرآنی در ادامه خواهد آمد.حل در ضمن بیان نمونهمستند و دلیل این دو راه

گرایان نیز رسد، معنای مشهور تأویل همان معنای نخست است که با روش و منش تأویلبه نظر می
 همخوان است.



 ▪   نقد و بررسی اندیشه »ظهور تصدیقی« و نفی »تأویل« در آیات صفات خبری 

 

   (1400بهار و تابستان )سیزدهم، شماره بیست و چهارم عقل و دین، سال    

 اهلل سبحانی بیان و نقد نظریّۀ آیت -4

جمود بر ظواهر سطحی و ابتدایی نه معاصر شیعی، بر این باور است که  فقیه و متکلم ،اهلل سبحانیآیت
و نه  (کنندچنانکه برخی چون سلفیان و اهل حدیث گمان می)آیات متشابه و صفات خبری جایز است

 : »خطر نظریّۀ تأویل، کمتر از نظریۀ ظاهرگرایان(چنانکه راه و روش معتزله است)تأویل آن آیات رواست 
ای در قرآن شود. ضمناً آیهزیرا چه بسا منجرّ به الحاد و انکار شریعت می ؛که جمود بر ظواهر دارند، نیست

شود که ظاهرش مخالف عقل صریح باشد و این سخن، برخاسته از خلط میان ظهور حرفی و یافت نمی
 (326، 1: ج 1412ظهور تصدیقی است.« )سبحانی، 
اند؛ زیرا ظاهرگرایان جمود بر و مشتمل بر افراط و تفریط روشی نادرست از منظر او هر دو روش، راه و

را  اند که مراد خدا، آن چیزی نیست که ظاهر آیه آنگرایان خیال کردهاند و تأویلظاهر حرفی کرده
رسد مراد خدای متعال، همان ظاهرِ آیه است ولی نه ظاهر حرفی و که به نظر می رساند؛ در حالیمی
از خود واژه به صورت مفرد و بدون لحاظ  برداشت سطحیمراد خدای متعال با  ،به بیان دیگر .ادیاِفر

شود، بلکه از واژگان در بستر جمله و ترکیب کالم با لحاظ قرائن به دست مینترکیب جمله و قرائن حاصل 
 آید.می

برخالف رویکرد ، انداصول گفتهمسلّم که دانشمندان علم  یهکلّیّ یهقاعداین بنابراین از منظر وی، 
»الزم و ضروری است در کالم  :معتزله استثناپذیر نیست و حتّی در آیات صفات خبری، مورد عمل است

ای بر خالف ظاهر آن نیست، به است، تا وقتی که قرینهفصیح و بلیغی که از شخص حکیم صادر شده
تشخیص و تمییز ظاهر  ،مهم (46-49: 1391ر، ظاهر آن اخذ شود و مطابق آن، کالم را معنا کرد.« )مظفّ

مورد اخذ و احتجاج از ظاهری است که از کلّ جمله و کالم با لحاظ همۀ قرائن داخلی لفظی و معنوی به 
نه  ؛ای« یا »ظاهر ترکیبی« یا »ظهور تصدیقی« گذاشتتوان نام آن را »ظاهر جُملهآید که میدست می

 (.         328، 1: ج 1412)سبحانی،  اندحرفی که اشاعره پنداشته ظاهر سطحی و ابتداییِ اِفرادی و
فرماید: »برای مفردات حکم و ظهوری، و برای جمالتی که از وی در توضیح بیشتر این نظریّه می

اند، حکم و ظهوری دیگر است. گاهی، این دو ظهور یکی و با هم متّحدند و گاهی مفردات تشکیل شده
برداشت متفاوتند. مثالً برای واژۀ شیر ظهوری است که عبارت است از معنای وضعی و اصلی جدا و دو 

خود یعنی آن حیوان معروف درنده و همین ظهور در جملۀ »شیری را در بیشه دیدم« نیز، برای آن ثابت 
ابتداءً از که – انداخت« مقصود ما آن حیوان معروف گوییم: »شیری را دیدم که تیر میولی وقتی می ؛است

نیست، بلکه مقصود، انسانی شجاع و نترس است. بنابراین  – شودشیر به صورت انفرادی برداشت می یهواژ
چه حجّت است و احکام و آثار بر حمل شیر در عبارت دوم بر آن حیوان، حملی است بر خالف ظاهر. آن

آید. بنابراین اگر کسی آن ظهور میشود، همان مفاد تصدیقی است که از ظهور ترکیبی به دست آن بار می
گرایان نتوان تصدیقی را در نظر گرفته و به آن تمسّک کند، ابداً اهل تأویل نخواهد بود و وی را از تأویل

 (دانست.« )همان



▪ محمدامین مؤمنی/ عزت اهلل موالئی نیا/ محمدکاظم رحمان ستایش

 

    (1400سیزدهم، شماره بیست و چهارم )بهار و تابستان عقل و دین، سال 

با توجّه به آنچه در معنای تأویل و شیوۀ خاصّ تفسیری معتزله با توجّه به روش و هدفشان در تفسیر 
که اند ی را اتخاذ کردههدف و روشهمان کم بسیاری از ایشان، توان گفت: دستمی آیات متشابه گذشت،

ای« یا »ظاهر ترکیبی« یا »ظهور تصدیقی« مقصود این متکلّم معاصر بزرگوار است و نامش را »ظاهر جُمله
نام تأویل یا معنای آن و تعیین مسمّایش برای معتزله و طرفداران  – چنانکه گذشت– زیرا  ؛استگذاشته

ای برای آن روش خاصّ راه یا نام و نشانه بلکه صِرفاً ؛اصطالح، موضوعیّت نداردتأویل، مهمّ نیست و به
 .است تفسیری

همان  رسدبر فرض پافشاری بر لزوم انطباق راه و روششان بر یکی از معانی پیشین تأویل، به نظر می
به ذهن  ئاًاست که ابتدا ییکالم بر معنا ایو حمل واژه  یارتکاب خالف ظاهر بدو ینوع" معنای اول یعنی 

مراد باشد و روشن است که وقتی معنایی ابتدائاً به ذهن نیاید، منافاتی با این ندارد که با لحاظ  " دآیینم
اشد و با عنایت به همین قرائن، ظهور قرائن لفظی و معنوی متّصل و منفصل، مراد و مقصود گوینده ب

 ای یا ترکیبی یا تصدیقی داشته باشد.جمله
شود امّا در پاسخ این خرده که تصرّف و تأویل در کالم خدا روا نیست، زیرا منجرّ به تفسیر به رأی می

گذشت، اگر  آورد، گوییم: تصرّف و تأویل به معنایی کهو گاهی سر از اعتقادات باطل و افکار گمراه در می
که قرائن قطعی  بلکه در جاییاست، عقالیی باشد، روا -مطابق قواعد و ضوابط زبان و منضبط و عرفی

که در صدر -تفسیر کشّاف زمخشریمطالعه طلبد، الزم و ضروری است. متّصل کالمی و معنوی آن را می
ان و ادبیّات عرب، سخن که وی در چارچوب قواعد و ضوابط منضبط زبرساند می-مفسّران معتزلی است

همانطور که در ادامۀ بحث  ؛استرانده و در مثل آیات صفات خبری به درستی راه تصرّف و تأویل را پیموده
ترین موارد و هایی را از وی ذکر خواهیم کرد. برای روشن شدن این ادّعا، الزم است برخی از مهمنمونه
 .بررسی قرار دهیمهای کالمی مرتبط با برخی آیات را مورد نمونه

 هابررسی برخی از نمونه -5

 آیۀ استواء بر عرش -5-1

است. که از میان این تعداد، بار آمده سهبار و جمعش »عُروش«  26واژۀ عرش در قرآن کریم مفردش 
بار  12واژۀ استواء نیز به صورت فعلی )استَوَی( در قرآن کریم   است.مورد آن دربارۀ خدا به کار رفته 21

»إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ؛ مانند: آن مربوط به استواء بر عرش است هفت مورداست که آمده
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ لنَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَوَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّيْلَ ا

»در حقیقت پروردگار  (54)اعراف/  النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ«

ر عرش ]جهاندارى[ استیال یافت؛ شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، سپس ب
پوشاند و ]نیز[ خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى 



 ▪   نقد و بررسی اندیشه »ظهور تصدیقی« و نفی »تأویل« در آیات صفات خبری 

 

   (1400بهار و تابستان )سیزدهم، شماره بیست و چهارم عقل و دین، سال    

اند ]پدید آورد[. آگاه باش که ]عالم[ خلق و امر از آن اوست؛ فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان«  شده
 »ترجمۀ فوالدوند«.

اش را به معنای جسمی مرتفع در ور، پس از اینکه واژۀ عرش در لغت، به صورت اِفرادیمحقّق مذک
اش را به معنای تمکّن است و واژۀ استواء در لغت به صورت افرادیبناء ساخته شده )تخت یا سقف( گرفته

آیات ظاهر در است: »استواء بر عرش در این و استیالء تامّ )قدرت و تسلّط کامل بر چیزی( دانسته، گفته
چنانکه  ،بلکه مراد همان قدرت تامّ و تسلّط کامل است ؛دادن و نشستن بر روی تخت نیست معنای تکیه

 است.در برخی اشعار عرب آمده
– بنابراین، اگر ما همان معنای اِفرادی و لغوی واژۀ مفرد عرش را گرفته و آن را مقصود بدانیم، باید 

تختی چون تخت سالطین و ملوک دارد که بدان تکیه داده  – نعوذ باللّه– قائل شویم که خدا  – مانند برخی
که اگر مبنای ما ظهور تصدیقی و داللت برخاسته از مجموع کالم است. درحالیو بر روی آن مستقرّ شده

نه معنای حرفی و ظهور تصوّری و داللت اِفرادی را، به  ،و قرائن لفظی و معنوی باشد و آن را ظاهر بدانیم
قدرت و تسلّط بر همۀ ملک در دنیا و آخرت و تدبیر "  در معنای یابیم که این قسمت از آیهوشنی در میر

آیه کنایه از این معناست. دو قرینه بر ارادۀ این معنا داللت ظهور دارد و  " آن بدون هیچ کمکی از دیگری
ای که داللت . انتخاب واژه2از آیات؛ . اختیار واژۀ تدبیر امر در ادامۀ استواء بر عرش در بسیاری 1کند: می

ها بدون ستونی در ادامۀ این ها و زمین یا برافراشتن آسمانکند، مانند خلق آسمانبر فعلی از افعال خدا می
 (.332-336،  1: ج 1412« )سبحانی، .قسمت در بسیاری از آیات

 نقد  
که محقّقان آنان نیز، همین روش و رویّه  یابیمبه مهمترین تفاسیر معتزله، به روشنی در می با مراجعه

سورۀ طه »الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ  5مثالً زمخشری در ذیل آیۀ  اند.را دنبال کرده (اخذ به ظهور تصدیقی)
گوید: »از آنجایی که استواء بر عرش )تخت پادشاه( در پیِ مُلک و پادشاهی است، آن را کنایه اسْتَوی« می

اند. وقتی گویند فالنی بر تخت قرار گرفت، مقصود این است که مالک امور و قرار دادهاز ملک و پادشاهی 
 (.52، 3: ج 1407« )زمخشری، .پادشاه شد، اگر چه هیچگاه بر )تخت چوبی( ننشست

»هُوَ ه قاضی عبد الجبّار مفسّر و متکلّم شهیر معتزلی نیز در کتاب تنزیه القرآن عن المطاعن در ذیل آی
 شَيْءٍ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ

گوید: »مقصود از استواء در این آیه، قصد خلق آسمان است؛ زیرا استواء به معنای می (29)بقره/  عَلِيمٌ«

است: چه بر افراد انسان رواست، بر خدا جایز نیست؛ از این رو در ادامه فرمودهقصد و توجّه مکانی، چنان
است: »مقصود از اعراف گفته 56ذیل آیۀ و  (21: 1426.« )قاضی عبد الجبّار، فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ

یعنی خلیفه بر  ،»استوی الخلیفۀُ علی العراق« :شوداستواء تسلّط و احاطه و اقتدار است، چنانچه گفته می
 (253و 199، 175« )همان، .سرزمین عراق مسلّط و مهیمن گشت



▪ محمدامین مؤمنی/ عزت اهلل موالئی نیا/ محمدکاظم رحمان ستایش

 

    (1400سیزدهم، شماره بیست و چهارم )بهار و تابستان عقل و دین، سال 

یونس  3هجری نیز از مفسّران معتزلی در ذیل آیۀ  322ابومسلم محمّد بن بحر اصفهانی متوفّای 
است: »مقصود از اینکه خدا بر عرش قرار گرفت، این است که پس از اینکه خدا آسمانها و زمین را گفته

مین را مسطّح کرد و آسمانها را برافراشت؛ چرا که هر بِناء و ساختمانی را عَرش و هر بانی و آفرید، ز
ای را عارِش گویند و مقصود از استواء بر عرش استیالء قاهرانه و تسلّط مقتدرانه است و دلیل بر آن سازنده

كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ  »وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَفرماید: سورۀ زخرف است که می 13و 12آیۀ 
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي *  مَا تَرْكَبُونَ

ین با وجود تاب این معنا در آیه، الزم است عرش را به این معنا . بنابراسَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ«

. (146و 145، 2: ج 2009کیسان و کعبی و جبائی، « )ابن.دانست نه به معنای جسمی بزرگ بر فراز آسمانها
چنانکه مشهود است، برخی از بزرگان معتزله نیز با رویکرد عدم جمود بر ظاهرِ حرفی و تکیه بر قرائنِ لفظی 

-کنند. البتّه به هیچ وجه، ادّعای درستی و کمال همۀ تفاسیر و برداشتمعنوی و عقلی، آیات را تفسیر میو 
 های ایشان را نداریم.

 وجه اللّه -5-2

است که به ترتیب عبارتند از: »وجه آیه آمده 11ترکیب و پنج واژۀ وجه در حال اضافه به خدا در قالب 
الرحمن؛ »وجه ربّه« در  27انسان؛ »وجه ربّک« در آیۀ  9روم و  39و  38بقره،  272و  115اهلل« در آیات 

برای نمونه   قصص. 88کهف و  28انعام،  52رعد و »وجهه« در آیات  22لیل؛ »وجه ربّهم« در آیۀ  20آیۀ 
باشکوه و  یعنی »و ذات »وَیَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجاَللِ واإلِكْرامِ«است: سورۀ الرّحمن آمده 27در آیۀ 

 ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند« )ترجمۀ فوالدوند(.
است، دربارۀ آیۀ محقّق مذکور پس از اینکه وجه را در لغت به دو معنای صورت و ذات تفسیر کرده

اند، برای حمل آن بر یکی از دو معنا گوید: »با توجّه به اینکه هر دو معنا، معنای حقیقی واژهمذکور می
ایم و با توجّه به ادامۀ آیه که »ذو الجالل واإلکرام« است، الزم است وجه را به معنای ذات قرینهنیازمند 

بگیریم نه به معنای صورت؛ زیرا این، ذات و حقیقت موجود است که صاحب جالل و اکرام است نه صورت 
و  ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ«»تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ است: آمدههمین سوره  78 یهظاهری آن؛ چنانچه در آی

 (340، 1: ج 1412« )سبحانی، .استصفت مذکور بر خود ربّ جاری شده
 نقد 

رتبه قرار دادن دو معنای واژۀ وجه درست نیست، زیرا بعید است که واژۀ وجه رسد هماوالً به نظر می
تعیّنی و معنای حقیقی پیدا کرده باشد؛ چرا در عرف، در معنای ذات، به مرحلۀ حقیقت رسیده باشد و وضع 

که مدعی این وضع باید دلیل بیاورد و بر فرض پذیرش حقیقی بودن معنای ذات برای وجه، ظهور و داللت 
معنای . به عبارت دیگر، تر از ظهور و داللت آن بر معنای ذات استتر و روشنواژۀ وجه بر صورت قوی



 ▪   نقد و بررسی اندیشه »ظهور تصدیقی« و نفی »تأویل« در آیات صفات خبری 

 

   (1400بهار و تابستان )سیزدهم، شماره بیست و چهارم عقل و دین، سال    

صورت. از این رو ظاهراً حمل وجه بر خالف معنای صورت حمل برخالف است نه معنای نیازمند قرینه ذات 
اگر چه این حمل و برداشت، به درستی و مطابق دیدگاه محقق نیز، حجیّت  ،ظاهر حرفی و اِفرادی است

 ندارد. 
ممتنع  ثانیاً اینکه صفت جالل و اکرام را برای وجه به معنای صورت، قائل باشیم، فی نفسه عقالً

تواند شکوه و اکرام داشته باشد و چه بسا برای این که »وجه را صورت ظاهری شخص نیز میزی ؛نیست
  (.101، 19: ج 1390ای باشد )رک: طباطبایی،است نه »ربّک« را نکتهربّک« را به این وصف نعت کرده

است که در قرائت عبداهلل بن مسعود »ذو الجالل« به جرّ »ذو« یعنی »ذی الجالل« قرائت شده ثالثاً
  (.316، 9: ج 1372و طبرسی،  78، 27: ج 1412صفت »ربّک« خواهد بود )رک: طبری، 

انعام و آیات دیگر، قرینۀ لفظی متّصل بر  52روم و  38رابعاً در بسیاری از آیات دیگرِ وجه، مثل آیۀ 
  ارادۀ معنای ذات وجود ندارد.

اند. ظی و معنوی و عقلی وجه را به ذات تفسیر کردهخامساً خود محقّقان معتزله نیز با توجّه به قرائن لف
القرآن عن المطاعن و شرح األصول الخمسۀ در ردّ ارادۀ معنای قاضی عبدالجبّار معتزلی در تنزیه مثالً

جْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ »وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَ هصورت از وجه در آی
آید که از گوید: »اگر وجه در این آیه به معنای صورت باشد، الزم میمی (88)قصص/  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ«

در حالی که خدا بزرگتر از این حکم است و هیچ  ؛جز صورتشبه ،اعضاء و جوارحش نابود گردد یهخدا هم
جه را به معنای ذات که در لغت نیز معروف و مشهور است لذا الزم است و ؛مسلمانی قائل به این نیست

 .(121 :1422و همو،  312: 1426« )قاضی عبدالجبّار، .دانست
مهمّ نیست و آنچه مهمّ است توجّه و عنایت این  این استدالل وی، چه درست باشد یا نادرست، فعالً
ترین قرینه بر اینکه وجه در اساسی رسدبه نظر می شخصیّت معتزلی به قرائن، در تفسیر درست آیه است.

: برای نمونه نکاست )چنانکه زمخشری معتزلی بارها بدان تصریح کرده-این آیه، کنایه از ذات است
محال بودن حمل آن بر معنای صورت جسمی است که در  -(446، 4؛ و ج 437، 3: ج 1407زمخشری، 

آید، چنانچه محال بودن نوشیدن همۀ آب دریا در جملۀ فضای فهم عرف، قرینۀ متّصل عقلی به شمار می
 »شَربتُ ماءَ البحر« )آب دریا را نوشیدم( قرینۀ عقلی روشنی بر ارادۀ بخش بسیار کوچکی از آب دریاست. 

 ید اهلل -3-5

است که به ترتیب عبارتند آیه آمده 12ترکیب و  هفت)دست( در حال اضافه به خدا در قالب واژۀ ید 
آل عمران؛ »یده«  26حدید؛ »یدک« در آیۀ  29فتح،  10مائده،  64آل عمران،  73از »ید اهلل« در آیات 

حجرات؛ »یدَیَّ«  مائده؛ »یَدَیِ اهلل« در آیۀ اول 64ملک؛ »یداه« در آیۀ  1یس،  83مؤمنون،  88در آیات 
»قَالَ یَا إِبْلِيسُ مَا فرماید: سورۀ ص می 75برای نمونه درآیۀ  یس. 71ص و »أیدینا« در آیۀ  75در آیۀ 



▪ محمدامین مؤمنی/ عزت اهلل موالئی نیا/ محمدکاظم رحمان ستایش
 

    (1400سیزدهم، شماره بیست و چهارم )بهار و تابستان عقل و دین، سال 

یعنی: )خدا( فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را از اینکه برای آنچه با دو مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ« 

محقّق مذکور، پس از اینکه حمل »ید« در آیه را بر معنای دست،  ز داشت؟!دستم آفریدم سجده کنی با
فرماید: »این واژه در کالم عرب، داند، میمی -که فی نفسه ارزشی ندارد-حمل بر ظاهر اِفرادی و تصوری 

گاهی به معنای قوّت و قدرت و گاهی به معنای نعمت است که برخی از مفسّران آن را در آیۀ مذکور به 
عنای قوّت و قدرت و برخی دیگر به معنای نعمت و گروه سوم با توجّه به مثنّی بودن آن به معنای هر دو م

 دانند.می
ای ای بر یکی از این معانی باشد که الزم است بر آن معنا حمل شود، ولی وجود چنین قرینهاگر قرینه

بلکه ظاهراً مقصود از »یَدَیَّ« همان معنای لغوی آن )دو دستم( است ولی کلّ تعبیر  ،نزد ما روشن نیست
»خلقتُ بِیَدَیَّ« کنایه از مباشرت به عملِ آفریدن و تَوَلِّیِ مستقیمِ امرِ آفرینش است؛ زیرا بیشتر صاحبان 

 (343-345، 1: ج 1412« )سبحانی، .دهنددست، کارهایشان را با دو دست خویش انجام می
است شریفه از جُبّائی معتزلی و جصّاص معتزلی نیز نقل شده یهتفسیر مختار محقّق مذکور در آی

زمخشری نیز با توجّه به  (.105، 4: ج 1405و جصّاص،  435، 3: ج 2009کیسان و کعبی و جبائی، )ابن
رهایش را با دستانش گفتیم که صاحب دو دست بیشتر کا است: »سابقاًمتفاهم عرب در فضای تخاطب گفته

است تا جایی که دهد، بنابراین در عرف عمل با دو دست بر عمل با دیگر جوارح تغلیب داده شدهانجام می
شود: »هذا ممّا عملتْ یداک« یعنی: این از کارهایی است که دو دستت انجام در عمل قلب گفته می مثالً
دستی ندارد، نیز به کار برده  که اصالً در حالی است و حتّی این تعبیر به کسی که کاری را کردهداده
 .(335، 4و ج  52، 3و ج  654، 1رک: ج  ؛ 105، 4: ج 1407است.« )زمخشری، شده

قاضی عبد الجبّار معتزلی نیز با توجّه به قرائن کالم به ویژه قرائن عقلی اسناد ید به خدا را برخالف 
 است،کردهو در هر مقام، متناسب با آن مقام تفسیر نسته داظاهر حرفی و مدلول تصوری و داللت افرادی 

 (.393و  350 :1426بدون اینکه سخنی از تأویل زده باشد )رک: قاضی عبد الجبّار، 

 گیرینتیجه -6
 توان به نتایج ذیل رسید:بررسی معنای »تأویل« میارائه شده و با توجّه به شواهد 

عقلی را در فهم  یهظاهراً بسیاری از معتزلیان مشهور، توجّه به قرائن لفظی و معنوی به ویژه قرین -1
بلکه در راستای  ،اند و آیات را با توجّه به آن قرائن بدون مخالفت با لغت و علوم ادبیآیات ضروری دانسته

 کنند.مقتضای قواعد علوم و فنون ادبی، معنا و تفسیر می
ی در عبارات برخی بزرگان معتزله، سخن از تأویل است، مقصودشان تأویل آیه و صَرف و اگر گاه -2

 برگرداندن معنای بدوی و ظاهری لغوی آن است.
عقلی و در راستای  یهمحقّقان معتزلی تفسیر آیه را جز با لحاظ قرائن لفظی و معنوی به ویژه قرین -3

آیه از ظاهر تصدیقیِ محصَّل خود که معلول نمودن ای صَرف دانند و تأویل به معنفهم زبان عربی روا نمی
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 .نیستداللت کالم با همۀ قرائنش 
خالف معنای ظاهری لغوی و اِفرادی به معنایی اگر قرائن یعنی  ؛امامیّه نیز مانند معتزله اهل تأویلند -4

را از آن معنا، به معنای  داللت کند، آن داللت و معنا را معتبر ندانسته و آیه -که معلول وضع لغوی است-
 برند.ظاهر ترکیبی تصدیقی که معلول داللت کالم با همۀ قرائنش است، تأویل می

نهایی آنکه نظریۀ سومی به نام نظریۀ »ظهور تصدیقی« یا عناوینی مشابه آن، وجود ندارد  یهنتیج -5
کم در بسیاری از معتزلیان، دست رسد نزاع میان برخی از متکلّمان و مفسّران شیعی معاصر باو به نظر می

 برخی معانی تأویل، نزاعی صوری و لفظی است.    

 نوشتپی
 یمشبِّهه و مجسِّمه گروهی از حشویّه هستند که قائل به جسم بودن خدایند و برای او اعضای انسان. 1

ای ا حشویّه فرقهأمّ ؛(120، 1ج  :1364کنند )شهرستانی، کنند و خدا را به مخلوقاتش تشبیه میاثبات می
اند و کنند و قائل به جبر و تشبیههستند که روایاتی را که ریشه ندارند، در ردۀ روایات معتبر گردآوری می

اند )تهانوی، ها از این فرقهکنند. بیشتر حنبلیبرای خدا نفس و چشم و گوش و برخی اعضای دیگر اثبات می
 (.124، 1ج  :تاو سبحانی، بی 678، 1ج  :1996
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