
  
 

 
 

آنالوژیک و زبان استعاری در تفسیر صفات مشترک انسانی و  زبان 

 التأویل   محاسنالوهی در تفسیر 
 

      نژادزهرا قاسم                                       خانی حسین ابراهیم 

 

 چکیده 
 کالم  و فلسفه در اساسی معضالت از الوهی و انسانی مشترک صفات تفسیر

  رویه وحدت صفات این تفسیر در ، فالسفه چونهم نیز مفسران است. اسالمی

 مفسری  قاسمی الدینجمال اند.پرداخته تفسیر به متعددی هایروش به و ندارند

 الوهی  و  انسانی  مشترک  صفات تفسیر  در که  است  گریسلفی  به  مشهور  و  منتسب

 ، صفات تفسیر  در قاسمی باور حقیقت یبارهدر قضاوت دارد. خاص رویکردی

 صدد در ،سلف سخنان یگسترده نقل با ، تفسیرش در زیرا رسد؛می نظر به مشکل

  صنایع   و  یلتأو   به  وی  میل  ، ازدیگرسو  اما  است؛  اثبات  مکتب  وچرایچونبی  تصویب

  با  تقابل در ، آلوسی و زمخشری نظرات به اشعالقه و (استعاره و مجاز )نظیر ادبی

 کند،می انکار جدی صورتبه را مجاز تیمیهابن اینکه قاسمی .اوست گراییاثبات

 را الهی ذات جسمانیت درخصوص وی دیدگاه اشکال و دهدمی جلوه رنگکم

 را مجاز مؤیدان و منکران میان اختالف تا است آن بر حتی و دهدمی تخفیف

  تمایل   و  صفات  دیگر  تأویل  و  ، صفات  برخی  بالکیف  اثبات  .کند  معرفی  لفظی  اختالفی

 از  دسته این  بین  او  که  است  تمایزی  از  حاکی  تأویل،  و  اثبات  مکتب  کردننزدیک  به

 زبان با گاه و ستعاریا زبان با گاه ، صفات تفاوت  براساس و است قائل صفات

 گوید.می سخن (تفاوت عین در تشابه یعنی) آنالوژیک

 صفات  .4  ،الدین قاسمیجمال  .3  استعاری،  زبان  .2  آنالوژیک،  زبان  .1  : واژگان کلیدی

 .التأویل محاسن تفسیر .5 ،الوهی و انسانی مشترک
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 خداوند اخالقی یا تشبیهی اوصاف را صفات آن توانمی که دارد داللت خداوند و انسان بین

 انسان و خداوند به صفات و اسما برخی مشترک اسناد هب که دینی زبان یمسأله این نامید.

 در و انجامدمی تعطیل مسلک به آن سوی یک که است معضلی قرآن تفسیر در ،است ناظر

 را تعطیل و تجسیم تشبیه،که  نامفسر برخی است. مطرح تجسیم و تشبیه ،دیگرش سوی

 محاسن تفسیر صاحب .هستند آسیب این از رفتبرون برای حلیراه صدد در ،پذیرندنمی

 صفات  این  است  صدد  در  و  پسنددنمی   را  تعطیل  و  تشبیه  مسلک  که  است  مفسرانی  از  التأویل

 تبیین در دوگانگی نوعی تفسیرش در شده سبب مسأله همین .کند تفسیر نو نگاهی با را

 نظرات نکردمطرح با قاسمی الدینجمال آیات، برخی تفسیر در شود. دیده مشترک صفات

 نیز مواضعی در اما ؛کندمی ارائه را سلفیه توحیدی هایاندیشه خوبیبه ،قیمابن و تیمیهابن

 این است. تناقض در سلفیه هایاندیشه با کامالً ،صفات از وی تفسیر که شودمی دیده

 سلفی را مفسر ایعده که  ایگونهبه است؛ کرده متناقض را تفسیر این به هانگاه ،دوگانگی

 معتقدند هم برخی کهدرحالی اند؛کرده تأیید را وی گریوهابی هایاندیشه برخی و دانسته

 یاندیشه تواننمی و دارد علمی کامالً  یوجهه که است مفسرانی از قاسمی الدینجمال

 .(48 :139۰عالونه، ) کرد تأیید را او گریسلفی

 مشترک صفات تفسیر به رویکردی و منظر چه از قاسمی :اینجاست لهمسأ  و معضل

 به نیز مواضع در و رسیده بالکیف اثبات به مواضع، برخی در که پرداخته الوهی و انسانی

 تهافت  ،الوهی  و  انسانی  مشترک  صفات  از  چنینیاین   تفسیر  آیا  است؟  شده  متمایل  گراییتأویل

 ید، تکلم، چون ،الهی صفات وی نگاه از یاآ ؟دهدنمی نشان را الدینجمال درونی تناقض و

 باشد، مثبت پاسخ اگر دارند؟ را بشری یاندیشه  در رایج معانی همان ،بصیر و عین قبضه،

 که نیست معنا این به ،باشد منفی پاسخ اگر و باشند؟ پایبند آن لوازم به توانندمی موحدان

 این ؟انجامدنمی تعطیل مسلک به ترتیب،اینبه و است خارج بشری فهم از ،خداوند اختشن

 با که است الهی صفات و ذات یحوزه در پرشمار هایچالش و هاپرسش از اندکی سؤاالت

 دارد.می مشغول خود به را خواننده ذهن ،التأویل محاسن تفسیر یمطالعه

 مشترک صفات از الدینجمال گفتنسخن ینحوه بررسی به حاضر پژوهش بنابراین

 روشی با را التأویل محاسن تفسیر در صفاتی توحید یمطالعه و پرداخته الوهی و انسانی

 و تفسیر در مفسر که دیدگاهی بهباتوجه و است داده صورت انتقادی گاه و تحلیلیـتوصیفی 

 کند بررسی را صفات این با الدینجمال یمواجهه  ینحوه دارد سعی دارد، صفات این تبیین

 باتاث  مکتب  با  گاه  مفسر  چرا  که  دهد  نشان  و  شودمی  دیده  ظاهر  در  که  کند  حل  را  تعارضی  و

  است. صفات این تفسیر صدد در ،روش و مسلک دو هر ترکیب با گاه و تأویل با گاه و
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 تحقیق  یینه پیش . ۲
 هاآن  در  و  است  شده  نگاشته  یدمتعد  هاینامهپایان  و  مقاله  کتاب،  ،خداوند  صفات  درباب

 که التأویل محاسن تفسیر اما ،است شده مطالعه و بررسی متکلمان و فیلسوفان یآرا معموالً

 نشده بررسی کنونتا ،دارد فردمنحصربه نگاهی ،توحید یحوزه در و است جدید تفاسیر از

 تفسیر  در الوهی و انسانی مشترک صفات تفسیری زبان پیرامون پژوهش بنابراین ؛است

 رسد.می نظر به ضروری که است جدیدی موضوعات از ،التأویل محاسن
 

 آنالوژی  ینظریه  . ۳
 معنای به «logos» و مطابقت معنای به «ana» یونانی یکلمه دو از آنالوژی واژه

 یفلسفه  در  ،میالد  از  پیش  پنجم  قرن  از  آنالوژی  ینظریه  .است  شده  ترکیب  نسبت،  و  محاسبه

 است. خیوسی بقراط کرده، استفاده آن از که فیلسوفی نخستین است. بوده مطرح یونانی

 پدر را سطورا ،محققان برخی حتی اند،گفته  سخن آنالوژی از بسیار ارسطو و افالطون سپس

 اول  کمال  مفهوم  انتخاب  دلیل  و  نفس  بودنکمال  تبیین  برای  وطارس  کنند.می  معرفی  آنالوژی

  (.Gendlin,2012:10) است گرفته بهره لوژیاآن از ،تعریف این برای

 زیرا ؛است شده شناخته آکویناس توماس نام با آنالوژی ینظریه ،غرب یفلسفه در اما

 او دید از .دارد یاویژه اهمیت توماس یبرا، الهی صفات یدرباره گفتنسخن یمسأله حل

 اوست؛ افعال و صفات شناخت او، شناخت راه تنها و نیست راهی خداوند ذات به را ما اوالً

 مقبول تثلیث با که نیز صفاتی است، مطرح سامی ادیان در که تشبیهی صفات برعالوه ثانیاً 

 .ددار خاصی اهمیت او یبرا آن، مانند و فرزندبودن یا پدربودن مانند دارد، ارتباط مسیحیت

 منسوب  صفات  تشابه  و  هماهنگی  و  تطابق  توضیح  یبرا  راهی  یافتن  صدد  در  توماس  هرحالبه

 و تعطیل به نه، شود منتهی تجسیم و تشبیه به نه که ینحوبه است، مخلوق  و خالق به

  کاشترا و لفظی کاشترا یدوگانه این توانمی است معتقد او خداناشناسی. و یانگارسلب

 و فیلسوفان بین در نامد.می یآنالوژ را آن که کرد پیشنهاد را سومی راه و شکست را یمعنو

،  رحیمیان)  دارد  وجود  مزبور  یدوگانه  بین  راهی  است  معتقد  که  است  کسی تنها  او  متکلمان،

1397 :79-78.) 

 و دارد متعددی اقسام و معانی، آنالوژی متکلمان و فیلسوفان نزد درآنکه  بهباتوجه

 نگاه از آنالوژی مفهوم، نوشتار این در ندارد، وجود نظراتفاق  همه، میان آن مفهومخصوص در

 با را خدا صفات بحثی دغدغه خواهدمی دقیقاً نیز آکویناس زیرا ؛شودمی بررسی آکویناس

 دارد.کنیم، شباهت می بحثکه از آن  مفسر به، عدبُ این از که کند حل آنالوژیی نظریه 
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 را  آن مفهوم، طریق این از وی را ذکر کرد مثال توانمی، آنالوژی اصطالحی تعریف در

 کار به سالمتی موضوع و سالمتی علت سالمتی، عالمت برای را سالم یواژه ما ؛کرد روشن

 موضوع  و است سالم غذای ،سالمتی علت و است سالمتی عالمت، خوب ورویرنگ بریم.می

  است. سالم شخص ،سالمتی

 سالمتی  علت  و  سالمتی  عالمت  به،  سالم  یواژه  اما  شود،می  گفته  سالم  سه  هر  به  هرچند

 و انتساب وجه در تفاوت عین در اما شود.می حمل گوناگون وجه سه به، سالمتی موضوع و

 و  شیر  مثل  که  نیست  چنین  و  نیستند  جدا  هم  از  معانی  این  که دهدمی گواهی ما ذهن ،معنا

 بر هم سالم و سالم نوشیدنی( شیر و درنده )شیر شوندمی حمل جدا کامالً امر  دو به که شیر

 که است  لفظی  مشترک مانند کامالً نه، سالم  اینجا  در  بلکه  شوند؛  حمل  ربطبی  جدای  امر  دو

 معانی است تا بر معنوی مشترک مانند کامالً  نه به هم ربطی نداشته باشند، معانی در آن،

 کند داللت پوست(سیاه و سفیدپوست )بر انسان و انسان مثل ،یکسان حمل وجه با یکسانِ

(Aquinas, SCG, 1955: 1,1,34) .به مخلوقات و خدا میاننحو عام، به تنهانه آکوئیناس 

 و کندمی تصریح نیز انسان و خدا میان مشابهت به ،ترخاص نحوبه بلکه است، قائل مشابهت

در  خداوند زیرا ؛نیست برابری با یمعناهم ،خداوند و انسان میان مشابهت این نویسد:می

 ،مشابهت از نوع این که خداست  از رونوشتی آدم و دارد هیانامتن برتری ن،انسا اب یمقایسه

 . (Mondin,1963: 5-76) کامل نه ،است ناقص یمشابهت

 :دارد نوع چند آنالوژی است معتقد آکویناس
 را در نظر بگیرید؛  «است   موجود  احمد»  و  «است  موجود  خدای »رهگزا  دو  ونی:رد  اسناد  .1

 تطبیق نامتناهی/واجب و متناهی/ممکن موضوع دو بر «موجود» محمول، گزاره دو این در

 تشبیه مستلزم )زیرا یابدمی تطبیق هاآن بر معنا یک به نه ،محمول این گمانبی یابد.می

 واحد  معنای  این  بلکه  ،است(  تعطیل  مستلزم  )زیرا  ازهم  بیگانه  کامالً   معنای  چند  به  نه  و  است(

 همسان( کامالً  نه  و  متفاوت کامالً نه  ،مشابه  نحوبه  )یعنی  ژیکاللوآنا  ونحبه  ،موجود  یکلمه  از

 که شودناشی می موضوع دو میان علیی رابطه از نیز تشابه یابد.می تطبیق هاآن هردوی بر

 تر.کامل و شدیدتر نحوبه اما ؛دارد دوم موضوع که دارد را محمولی همان ،اول موضوع

 ، آنالوژی  این  «است  موجود  عرضو »  «است  موجود  جوهر»  یجمله  دو  در  :بجا  تناسب  .2

 با است متناسب، خدا به موجود محمول نسبت یعنی ؛است ناظر نسبت دو میان تناسب به

 توجهی محمول دو میان نسبی مشابهت به، قسم این در .احمد به  مربوط محمول نسبت

 .شودمی تمرکز هانسبت ینشانه بر بیشتر و شودنمی
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ز این « ااست سالم رخسارش رنگ» و «است سالم احمد» مثال در :بیرونی اسناد .3

 ،«است   سالم  رخسارش  رنگ »  یگزاره  اما  ؛است  سالمت  که  شودمی  گفته  سالم  احمد  بهجهت  

 .کندمی اشاره سالمتی عالمت به

به دلیل صفت  «است شجاع شیر» و «است شیر احمد» جمالت در :استعاری تناسب .4

 .(8 :1395، شادپور) دارد وجود شیر و احمد بین ارتباطیشجاعت، 

، موضوع بحث  خدا  و  انسان  بین  مشترک  تشبیهی  صفات  در  و  است  مهم  اینجا  در  آنچه  اما

 آنالوژی بحث است، گرفته بهره آن از التأویل محاسن تفسیر در قاسمی الدینجمال و ستا

 بر معنا که است نحویبه مخلوق  و خالق بین صفات راکاشت داردمی بیان که است نیودر

 در شباهت متضمن، هاآن بر تطبیقش بلکه ؛کندنمی تطبیق نحو یک به مصادیقش تمامی

 زیرا ؛نیست لفظی مشترک نحوبه خدا و انسان برای عادل محمول ؛ مثالًاست اختالف عین

 متواطی هم کلی نحوبه و دارد وجود مشابهت و ارتباط انسانی عدالت و الهی عدالت میان

 به مشکک و آنالوژیکال نحوبه بنابراین ؛دارد وجود هاییتفاوت انسان و خدا میان زیرا ؛نیست

 واحد  لفظ  کاربرد  که  است  تفاوت  عین  در  شباهت  و  شباهت  عین  در  تفاوت  همین  رود.می  کار

 .(257 -255: 1388، پترسون) کندمی مُجاز را متفاوت زمینه دو در
 

 محاسن تفسیر  در الوهی و انسانی مشترک صفات انتساب . ۴
 التأویل 

 بضهق ید، حب، غضب، چون، الوهی و یناسان مشترک صفات فسیرت در مفسران رویکرد

 تأویل به ایعده اند،هکرد اثبات خداوند برای را صفات این حقیقتاً برخی است. مختلف و...

 گونهاین   درخصوص  که  اعتراضی  اند.آورده  روی  تشبیه  یا  تعطیل  به  هم  برخی  و  صفات  گونهاین

 غضب یا کندمی  استهزا را نامشرک خداوند گوییممی اگر که است آن ،شودمی مطرح اوصاف

 یدرباره  که  دهدمی  انتقال  را  معنایی  همان،  محبت  و  غضب،  استهزا،  یواژه  آیا  ،ددار  محبت  و

 برای که باشد معنایی همان به اگر دهد.می ارائه متفاوت معنایی یا ،بریممی کار به مخلوقات

 همان به اگر و ایمداده لتنز مخلوقات سطح به را خداوند پس ،کنیممی استعمال مخلوقات

 اصالً  و شویمنمی متوجه را خداوند صفات لزوماً  مخلوقات صفات دانستن با دیگر ،نباشد معنا

 آوریم.می  تدس  به  او  تاصف  یدرباره  توهمی  فقط  و  نداریم  الهی  اوصاف  شناخت  سویبه  راهی

 به  صفاتگونه  این   تفسیر در،  محاسن التأویلالدین قاسمی در تفسیر  جمال  دید  باید  اینجا  در

 است؟ آورده روی اینظریه  چه

 توحید  از  و  هکرد  ابراز  را  مختلفی  هایدیدگاه  موضوع  این  یدرباره  ،خود  تفسیر  در  قاسمی

 بحث در مسأله اولیندر نزد قاسمی  است. گفته سخن ها و ابعاد مختلفی، از جنبه صفاتی
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 وی به گرایش از باور و اعتقاد این و است خداوند برای صفات اثبات به اعتقاد ،صفاتی توحید

 کنندمی اثبات خداوند برای حقیقتاً را خبریه صفات هاسلفی زیرا دارد؛حکایت  گریسلفی

 محاسن تفسیر در صفاتی توحید یمطالعه با (.96 :2۰۰3القاضی،  ؛735 :تاالبریکان، بی)

  ،سلفیه  گرایاثبات  مکتب  یتأییدکننده  و  ظاهرگرایانه  نظریات  طرح  که  کرد  اذعان  باید  التأویل

 .است بوده قاسمی توجه مرکزدر  که است امری

  است  صفات تفسیر در گراییتأویل رد ،التأویل محاسن تفسیر صاحب باورهای دیگر از

که  نامفسر نظریات برخی بیان از پس قاسمی؛ مثاًل است مشهود سیرشتف جایجای در که

 »دلیلی  نویسد:می  مذکور  یآرا  و  صفت  این  تأویل  رد  در  ،گرفته  شکل  استوا  مفهوم  تأویل  حول

 مجهول  آن کیفیت هرچند ،است غیرمجهول استوا زیرا نیست؛ نظریاتی چنین آوردن برای

  (.5/7۰ :1418قاسمى، ) «است

 است.   صفات  برخی  گراییتأویل  یمسأله   آن  و  دارد  اهمیت  قاسمی  تفسیر  در  نکته  یک  اما

 هاسلفی   مواضع،  از  ایپاره در  است؛  هکرد  تأویلصفات را    ،خود  تفسیر  مواضع  از  برخی  در  وی

 ارائه  خود مبنایی ینظریه  از عدول درخصوص توجیهاتی البته و اندکرده تأویالتی چنین نیز

 ضمن قاسمی هرچند (.78 :1994الغنیمی،  ؛5 :تاشنقیطی، بی ؛55 :تاعلیوی، بی) اندکرده

 باید  اما  ،ندارد  ی چندانیتکیه،  صفات  این  تأویل  چگونگی  در  هاسلفی  توجیهات  ذکر  بر  ،تأویل

 تأویل، امر این بارز ینمونه ؛ندارند قبول را قاسمی تأویالت برخی هاکه سلفی کرد تصریح

 ضرورت  در  هاسلفی  ناصواب  توجیهات  از  یکهیچ  طرح  بدون  قاسمی  که  است  الهی  وجه  صفت

 تام تقید مسأله این .(1۰6 /9 :1418قاسمى، ) است هکرد آن تأویلی تفسیر به اقدام ،تأویل

 تفسیر در وی اینکه ترمهم همه از و کندمی مخدوش را صفات گراییاثبات مکتب به قاسمی

 و نظرات به هم و هکرد استفاده اثبات مکتب از هم ،الهی ید صفت چونهم ،صفات برخی

  .کندمیتالش    اثبات  و  تأویل  دیدگاه  دو  بین  جمعبرای   و  است  آورده  روی  تأویل  مکتب  یآرا

 زبان دو با ،الوهی و انسانی مشترک صفات تفسیر در او که دهدمی نشان بیشتر آنچه 

 هُوَ وَ ءٌیشَ مِثْلِهِ ک سَیلَ» یشریفه  یآیه  از وی تفسیر ،است گفته سخن آنولوژیک و استعاری

 وی کند.می رد را تجسیم و تشبیه طیل،عت مکتب که است (11 )شوری: «ری الْبَص عُیالسَّم

  را  «ریالْبَص  عُیالسَّم  هُوَ» ، یعنیآیه پایان و داندمی مشبهه رد را «ءٌیشَ مِثْلِهِ ک سَیلَ» عبارت

 خداوند برای را صفات ما که است این اعتدال مذهب که است معتقد و دانسته معطله رد

 تفسیر  ، درمحاسن التأویلتناقض با چیزی است که در تفسیر  در عمالً این اما .کنیم اثبات

 این به الدینجمال مواضع، از بسیاری در و شودمی دیده الوهی و انسانی مشترک صفات

 آوردمی  روی  هم  تأویل  به  ،کندمی  اثبات  را  صفت  که  حالدرعین  و  نیست  پایبند  خود  یگفته 

 ،صفات تفسیر در وی که دهدمی نشان موضع این شود.می دوگانگی نوعی دچار ظاهر در و
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 زبان به گاه و داده شرح را صفتی استعاری زبان با گاه؛ است گفته سخن متفاوت زبان دو با

  صفات آن  ادامه، در. است هکرد مطرح را تفاوت عین در تشابه و است آورده روی آنالوژی

 ،است تهگف سخن هاآن  از مفصالً الدینجمال کهکنیم را بررسی می الوهی و انسانی مشترک

 . شود تبیین مشترک صفات از او گفتنسخن ینحوه تا

 

  تفسیر در الوهی و  انسانی مشترک صفات تبیین  در آنالوژیک زبان. ۵

 التأویل  محاسن
 از ، خدا و انسان بین مشترک صفات برخی تبیین در التأویل محاسن سیرتف صاحب

 و خالق بین صفات اشتراک که داردمی بیان درونی آنالوژی است. گرفته بهره درونی آنالوژی

 تطبیقش  بلکه،  کندنمی  تطبیق  نحو  یک  به  مصادیقش  تمامی  بر  معنا  که  است  نحویبه  مخلوق 

خواهد می بالکیف اثبات بیان با الدینجمال است. اختالف عین در شباهت متضمن، هاآن بر

شان ریتفس  آنالوژی  با  او  که  کنیمبررسی می  را  صفاتی  ادامه،  درکند.    تفسیر  آنالوژی  با  را  صفات

 کرده است.

 خداوند  ءمجی  صفت.  ۱.  ۵

 نسبت خداوند به را )آمدن( مجىء وصف که است اتىیآ ،«مجىء» صفت اتیآ  از منظور

 (،22 )فجر: «صَفًّا صَفًّا ک الْمَلَ وَ کرَبُّ جاءَ و» یآیه  تفسیر در قاسمی الدینجمال اند؛داده

 یانهاگرسلفی ی کامالًرویکرد آیه تفسیر در که کندمی شروع کثیرابن از قولینقل با را سخن

 رسدمی نظر به .(9/471 :1418قاسمى، ) است دانسته حقیقت را خداوند آمدن و دارد

 سخن نقل از پس بالفاصله ؛ ویکند اکتفا کثیرابن  تفسیر به صرفاً نتوانسته الدینجمال

 مفهوم این از خلف »تفسیر نویسد:می و کندمی اشاره مفهوم این از خلف تفسیر به ،کثیرابن

  این و است مشهور ،اندگرفته  محذوف قیامت دادنجلوه هولناک برای را مضاف بنابر آن، که

 صاحب .(472:همان) است خداوند یغلبه و قهر دادننشان برای تمثیلیه یاستعاره ،صفت

به پایان   زمخشری  سخن  نقل  با  نیز  را  آیه  این  تفسیر  به  معتزله  رویکرد  التأویل  محاسن  تفسیر

  (.همان) داندمی تمثیلیه  یاستعاره را آن که بردمی

 و معتزله دیدگاه بین ،شریفه یآیه این تفسیر در قاسمی الدینجمال رسدمی نظربه

 اختالف ادامه، در ،سببهمینبهکند و  جمع نظریه بین هردو دارد سعی و است مردد سلفیه

 نویسد:می  و  داندمی  صحت  به  قرین  ایگونهبه  را  مکتب  دو  هر  و  دانسته  لفظی  را  مذهب  دو  بین

 ظاهر که است این بر خلف مکتب اساس زیرا است؛ لفظی مکتب دو این میان اختالف »گویا

 الزم آن تأویل لذا و است محال خالق بر که است چیزی آن ،ظاهر از منظورش و نیست مراد

 مخلوقات به که باشد معنایی ،ظاهری معنای از منظور که هستند این منکر سلف اما است.
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 ذات  در  خداوند  که  شودمی  متبادر  مؤمن  ذهن  به  که  است  معنایی  همان  این  و  اختصاص دارد

، صفات نیست معلوم کیفیت اینکه خاطره ب که طورهمین پس ،نیست مخلوق  شبیه ،صفات و

  آنچه   طبق  برشود،  نسبت داده می  سبحان  خداوند  به  حقیقت  این  پس  صفات شبیه نیست؛  هب

 حالی در این ندارد«. وجود آن در تعطیلی و تمثیل هیچ که قدرت و علم مانند ،است الیقش

 و سلف مکتب دو میان لفظی اختالفی بارهدر قاسمی سخنروی از هیچها بهسلفی که است

  .کنندمی دفاع صفات تفسیر در ظاهرگروی مکتب از شدتبه و ندارند رضایت خلف

 ،داشته  بیان  معتزله  و  سلفیه  دیدگاه  دو  بین  جمع  در  التأویل  محاسن  تفسیر  صاحب  آنچه

 کهدرحالی ؛است برده نام آن از مکتب دو لفظی اختالف عنوان با وی که است آنالوژی همان

 بین دارد سعی آنالوژی بحث با که است قاسمی الدینجمال این بلکه ،نیست لفظی اختالف

 .کند جمع سلفیه و معتزله مکتب دو

 مراد ظاهر معتقدند که معتزله مکتب با الدینجمال گفت باید موضوع این تبیین در

 و است محال خالق بر که است چیزی آن ،ظاهر از منظورش و ، همسو و همگام استنیست

 هاانسان مجیء به شبیه وجههیچبه خداوند مجیء است معتقد. وی است الزم آن تأویل لذا

 ،ذات و صفات در خداوند داردمی بیان که است آنالوژی ینظریه از قسمت یک این و نیست

 کندمی  نقل  را  سلفیه  کالم  الدینجمال  که  دیگر  عدیبُ  از  اما  ندارد.  مخلوقاتش  با  شباهتی  هیچ

 مجیء  این  اما  معتقدند،  قیامت  روز  در  خداوند  مجیء  به  سلف  ،است  عقیدههم  و  همسو  آن  با  و

  قسمت   ،سلفیه  سخن  این  است.  نامعلوم  ما  بر  هم  آن  کیفیت  و  نیست  هاانسان   مجیء  چونهم

 نیست.  یکسان  الوهی  فاوصا  با  ،انسانی  فاوصا  یک ازهیچ  گویدمی  که  است  آنالوژی  بحث  دوم

 بلکه ،نیست لفظی اختالف ،نامدمی مکتب دو لفظی اختالف الدینجمال خود  را آنچه پس

 پیش آنالوژی با را الوهی و انسانی مشترک صفات چون و افتاده آنالوژی دام در الدینجمال

 دارد. هردو جمع در سعی و پنداردمی صحیح را مکتب دو هر سخن ،بردمی

 خداوند  غضب  و  استهزا  صفت.  ۲.  ۵

 .شودمی اطالق خداوند به استهزا  فعل انتساب متضمن آیات به «،استهزا» صفت آیات

 و استهزا را الهی پیامبران یا خداوند آیات که است هاییانسان فعل استهزا آیات، بیشتر در

 که شده داده نسبت خداوند به استهزا، بقرهی سوره  15 یآیه در تنها ند.کردمی مسخره

 )بقره: «بِهِمْ سْتَهْزِئُی اللَّهُ» یشریفه یآیه تفسیر در قاسمی است. کرده استهزا را منافقان

 گونهاین  و  کرده  قلمداد  حقیقیکند،  می  استهزاخداوند متعال منافقان را    را که  بحثاین    (،15

 یآیه تفسیر در قاسمی .(1/253 :1418قاسمى، ) است داده نسبت عباسابن به را تفسیر

 ِعباِدهِ   مِنْ  شاءُ ی  مَنْ  َعلى  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَّهُ  نَزِّلَی  أَنْ  اًیبَغْ  اللَّهُ  أَْنزَلَ  بِما  فُرُوایک  أَنْ  أَنْفُسَهُمْ  بِهِ  اشْتَرَوْا»

  الْمَغْضُوبِ  رِیَغ» یآیه همانند (،9۰ )بقره: «نٌیمُهِ عَذابٌ نَ یافِرِکوَلِلْ َغضَبٍ َعلى بِغَضَبٍ فَباؤُ

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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 کندمی اثبات خداوند برای حقیقی شکل به را غضب صفت (،7 )فاتحه: «نَیالضَّالِّ َلا وَ  هِمْیَعلَ

 و انسان بین مماثلت و شباهت نفی با که پردازدمی غضب صفت بودنمنفعل یشبهه به و

 اصحاب  با  یمعارضه  به  و  کندمی  ثابت  خداوند  برای  دیگر  صفات  همانند  را  صفت  این  ،خداوند

 یسوره تفسیر در» گوید:می شریفه یآیه تفسیر در و پردازدمی و... تعطیل تمثیل، تشبیه،

 غضب  اما  است.  کرده  وصف  آن  به  را  خود  خداوند  که  است  صفتی  غضب که  کردیم  بیان  حمد

 بدن  به  شبیه  خداوند  ذات  نیست.  ما  ذات  مانند  او  ذات  که  گونههمان  ،نیست  ما  غضب  چون  او

 صفت که شود گفته اگر حال نیست. ما مانند هم صفاتش ،صورتهمینبه ،نیست ما روح و

 این  و  است  منفعل  ما  ذات  گفت  باید  ،دهدمی  رخ  انسان  در  که  است  نفسانی  انفعاالت  از  غضب

 که گونههمان ؛باشد منفعل صفات این به هم خداوند که نیست الزم و ماست درون انفعاالت

 نسبت   و  نیست  مخلوق   صفات  چون  صفاتش  و  نیست  قاتمخلو  ذات  مانند  خداوند  مقدس  نفس

 فرمایند:می )ص(پیامبر کهچنان ؛اوست به خالق صفت نسبت چونهم ،او به مخلوق  صفت

 رؤیت  تشبیه اینجا در ،بینید«می را ماه و خورشید که گونههمان بینیدمی را »پروردگارتان

 این با توانمی را موضوع این .کند ایجاد مشکل که مرئی به مرئی تشبیه نه ،است رؤیت به

 به ،خداوند صفات اکثر یا هاآن  یهمه یا صفات بعضی کنندمی تصور برخی :کرد بیان قاعده

  این  در که کنند فرار شباهت این از ایگونهبه خواهندمی پس، دارد شباهت مخلوق  صفت

 شبیه را خداوند، اندفهمیده را صفات که گونههمان گروهی :شوندمی گروه ارچه نامی

 گروه اما کنند؛می رها را نصوص و گیرندمی را صفت مفهوم دوم گروه ؛کنندمی مخلوقات

 آن ضد به را پروردگار چهارم گروه ؛کنندمی نفی متعال خداوند از دلیل بدون را صفات سوم

قاسمى، )  شود  تعطیل  خداوند  یکمالیه   صفات  شودمی  سبب  نیز  آن  که  کنندمی  وصف  صفات

 کند،می مطرح الهی غضب صفت تبین در قاسمی آنچه اینجا در (.352- 1/351 :1418

 رویکرد،  سویی  از  و  است  مخالف  خداوند  صفات  به  سلبی  رویکرد  با  او  که  دهدمی  نشان  خوبیبه

 صفات  باید  که  است  معتقد  توضیح  این  با  او  بنابراین پذیرد.نمی  هم را  تعطیل  و  تشبیه  تأویل،

 تعطیل به نه، شود منتهی تجسیم و تشبیه به نه که کرد تبیین و تفسیر ایگونهبه را خداوند

 خداناشناسی. و انگاریسلب و

 غضب و استهزا لفظ اگر به اعتقاد او که دهدمی نشان صفات این تفسیر در قاسمی بیان

 ،عبارتی به یا ،نیستند معناهم لزوماً  ،شودمی اطالق  انسان و خداوند بر مشترک صورتبه

 ربطبی  و  متفاوت  هم  کامالً  ،الوهی  و  انسانی  صفت  دو  این  ،سویی  از  و  نیستند  معنوی  مشترک

 که فهمید توانمی وی مثال از را مطلب این .خواند لفظی مشترک را هاآن بتوان که نیستند

 و خورشید که گونههمان بینیدمی را پروردگارتانکه » است آمده نبوی روایت در گوید:می

 مشکل که مرئی به مرئی تشبیه نه ،است رؤیت به رؤیت تشبیه اینجا در ،بینید«می را ماه
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 حل هرا گفت توانمی مثال این با بنابراین ؛(352-1/351: 1418قاسمى، ) کند ایجاد

 به ؛است تفاوت عین در شباهت یعنی ،آنالوژی ،صفات از دسته این تبیین در الدینجمال

 دهیم.می نسبت متعال خداوند به را آن فقدان هم و خداوند در صفت وجود هم که عبارتی

 خداوند  حب  صفت.  ۳.  ۵

 معنای به را محبت مفردات صاحب است؛ «بََّیحِ حَبََّ» فعل مصدر «حبدر لغت، »

 فارسابن  و  جوهری  (.1/44  :1412راغب اصفهانى،  )  داندمی  چیزی  به  داشتنتمایل  و  خواستن

 و  است خواستنی چیزی سویبه نفس کشش و دوستی نیز و ثبات و لزوم حب نویسند:می

فارس، ابن  ؛«حب»  یواژه  ذیل  ،199۰جوهری،  )  است  شده  اخذ  ثبات  و  لزوم  همان  از  ،معنا  این

 اظهار و گویدمی خود محبت از سخن کریم قرآن در خداوند (.«حب» یواژه ذیل ،142۰

ی آیه  تفسیر در التأویل محاسن تفسیر صاحب دارد. دوست را بندگان از برخی که کندمی

 )مائده: «حِبُّونَهُیوَ حِبُّهُمْی وْمٍبِقَ اللَّهُ یْأتِ ی فَسَوْفَ  نِهِیدِ  َعنْ مْکمِنْ رَْتدَّی مَنْ  آمَنُوا نَیالَّذِ  َهایأَ ای»

برای خداوند  ،مخلوقات با مشارکت و تأویل کیف، بدون ،محبت صفت که است معتقد (،54

  آیه  این در زمخشری امثال گوییمجاز و تأویل قاسمی (.4/171 :1418قاسمى، ) است ثابت

 (.همان) کندمی رد را

 و گرفته خرده زمخشری مجازگویی بر قاسمی الدینجمال حب، صفت بیان در بنابراین

 را محبت چگونگی و کیفیت کهدرحالی ،داندمی محبت صفت  دانستنحقیقی را صواب راه

  آنچه  توانکه نمی است شده معتقد آکویناس چونهم او ،تفسیر این باگویا  درواقع داند.نمی

 ، نیست آنچه از شناختی به توانمی مفاهیم از برخی اطالق  با تنها بلکه ،کرد درک، هست را

 (.Gilson, 1966: 97) دست یافت

 او  که جهت آن از اما ،دارد وجودصفت حب  خداوند در ،الدینجمال نگاه از بنابراین

 ثابت متعال خداوند برای مخلوقات با مشارکت و تأویل کیف، بدون صفت این است معتقد

 و صفت داشتن هم و است تفاوت عین در تشابه یعنی ؛دانست آنالوژی را آن توانمی ،است

 چیست. دانیمنمی دقیقاً  که هرچند دهیم،می نسبت او به را آن فقدان هم

 خداوند  کالم  صفت.  ۴.  ۵

 بحث محل خداوند بودنمتکلم گوید.می سخن انبیا و مالئکه با و است متکلم خداوند

 به پاسخ معناست؟ چه به خداوند تکلم و گفتنسخن که کندمی ایجاد را پرسش این و است

  دارد. ادامه نیز تاکنون و بوده کالم و فلسفه بزرگان یآرا  یمعرکه دیرباز از پرسش این

 ی آیه تفسیر در و شده وارد کالمی بحث این در نیز التأویل محاسن تفسیر صاحب

 بودنمتکلم صفت درخصوص خود موضع (164 )نساء: «ماًیلِکتَ مُوسى اللَّهُ لَّمَ ک وَ» یشریفه 

 لئمسا از، مسأله این که است معتقد الهی تکلم از بحث در قاسمی دارد.می بیان را خداوند
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 مذاهب اختالف و آرا تضاربموجب  که «نیالد مسائل أعظم من فإنها» است دینیبزرگ 

 کالمی نقل با و داندمی ثباتبی را سلفیه نظر جز ،نظرات یهمه مسأله این در او است. شده

 ارسال و است پرداخته آن بودن خداوند کالم و قرآن بودنقدیم بحث به، تیمیهابن کتاب از

 حضرت   هکنچنا  ؛داندمی  خداوند  صوتازطریق    را  )ص(پیامبر  محضر  به  قرآن معانی  و  حروف

 ،خودش صوت با خداوند که است باور این بر الدینجمال .داد ندا صوتش با را)ع( موسی

 اینداده است و  ندا صوتش با را)ع( موسی و کندمی تکلم نقرآ معانی و حروف یوسیله به

 آن  مانند و  پروردگار  صوت  ،بنده صوت  و است  شده  ثبت  نیز  اجماع  و  سنت  و  قرآن  در  مطلب

پیش   بزرگان  و  حنبلاحمدبن.  ندارد  همانندی  افعال  و  صفات  و  ذات  در  خداوند  چراکه  ؛نیست

 ندا خودش صوت با خداوند »هماناکه  اندکرده تصریح سنت و قرآن نطق طبق برنیز   او از

 کهی صوت پس؛ است کرده تکلم خودش صوت و حروف با او که است کالمی قرآن و دهدمی

 است«  باری  حضرت  کالم  کالم،  که  تفاوت  این  با  ،است  قاری  به  متعلق  ،شودشنیده می  عبد  از

  .(45۰ - 3/449: 1418قاسمى، )

 است متکلم »خداوند که معتقدند معتزله و امامیه متکلمان خداوند، کالم یحوزه در

 مراد مفید کامالً که کندمی ایجاد جمادی و جسمی در را اصوات و حروف سلسله یک یعنی

 )ع( عمرانبنموسی  جناب  و  کرد  کالم  ایجاد  شجره  در  خداوند  که  گونههمان  هستند؛  مقصود  و

 ،خداوند  »کالم  که  باورند این  بر  اشعری  متکلمان  ،زمینه  این  در  (.136:  1382حلی،  )  شنید«

 ،کماالت  سایر  مانند  و  و...،  نهی  نه  و  است  امر  نه  ،حقیقت  آن  و  است  معنوی  و  نفسی  کالم  یک

  (.1/174 :1422مظفر، ) «است ذات بر زائد و قدیم

 سست  و  ثباتبی  را  اشعری  و  معتزله  امامیه،  متکلمان  نگاه  التأویل  محاسن  تفسیر  صاحب

 در  سلفیه  و  اشاعره  که  است  حالی  در  این  داند.می  سلفیه  اعتقاد  را  صحیح  رأی  تنها  و  داندمی

 که  کنندمی  تأکید  هاسلفی  اما،  دارند  نظراتفاق   بسیاری  حد  تا  ،خداوند  برای  کالم  صفت  اثبات

 نه ،است متعلق الهی مشیت به صفت این و گیردمی صورت حروف و صوت با خداوند تکلم

 نفسی  صفتی  را  کالم  صفت  اشاعره  اما  (.77:  132۰  تیمیه،)ابن  باشد  ازلی  و  ذاتی  صفتی  اینکه

 کند.می القا حروف ایجاد و صوت ازطریق را خود کالم خداوند که معنا این به ؛دانندمی

سبحانی، ) است ازلی و ذاتی صفتی و نیستمتعلق  الهی مشیت به کالم صفت ،حالدرعین

1381: 2/233.) 

 لمکت  اللَّه  و»  است  کرده تکلم  اصوات  و  حروف  با خداوند  است  معتقد قاسمی  الدینجمال

 (.449  /3  :1418قاسمى،  )  «نفسه  بصوت  موسى  نادى  و  نفسه  بصوت  هیمعان  و  بحروفه  بالقرآن

 خداوند عبارتی بهرا دارد؛  کالم صفت حقیقتاً خداوند ،الدینجمال سخن این بهباتوجه پس

 شباهتی چهی بنده صوت است معتقد وی ،دیگرازسوی و  شودمی وصف صفت این داشتن به
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 قاسمى،) ندارد مانندی ،افعال و صفات ذات، در متعال خداوند زیرا ندارد؛ خداوند صوت به

 بشر  کالم  با  مشابه  و  معناهم  الهیِ  کالم  صفت  فقدان  معنایبه   درواقع  نیز  این  ؛(3/45۰:  1418

 دارد.می  بیان  آنالوژی  بهباتوجه  التأویل  محاسن  تفسیر  صاحب  نیز  را  الهی  صفت  این  پس  است.

  خداوند  ید  صفت.  ۵.  ۵

 ی مرتبه  11  تعداد،  این  از  که  است  شده  استعمال  کریم  قرآن  در  مرتبه  125  «ید»  یواژه

 داده نسبت خدا به را صفت این که مهمی آیات از است. رفته کار به متعال خداوند برای آن

 داهُ ی بَلْ  قالُوا بِما لُعِنُوا وَ هِمْ یدِیأَ ُغلَّتْ مَغْلُولَةٌ اللَّهِ دُ ی هُودُیالْ قالَتِ وَی »کریمه یآیه ،است

 یهود   اشتباه  باور  خداوند  ،شریفهی  آیه   این  در  است.  (64  )مائده:  «شاءُی  فَکی  نْفِقُی  مَبْسُوطَتانِ

 عبارت  قالب  در  را  صحیح  یاندیشه  آنگاه  است،  بسته  خداوند  دست  معتقدند  کهمتذکر شده    را

  .کندمی بیان «مَبْسُوطَتانِ  داهُی »بَلْ

 شروع  عباسابن  زبان  از  آیه  نزول سبب  نقل  با  را  کریمه  یآیه  تفسیر  قاسمی  الدینجمال

 له  قالی هودیال من رجل قال قال: عباسابن عن إسحاق ابن و یالطبران »أخرج :کندمی

 نزول  سبب  این  نقل  ؛(4/184:  1418قاسمى،  )  فنزلت«  نفق.ی  ال  لیبخ  کرب  إن  س:یقبنشاس

 سبب  این  نقل  با  وی  دهد.می  نشانخوبی  به   را  آیه  تفسیر  در  قاسمی  موضع  ،شریفه  یآیه   برای

  از   صراحتبه  نیز  ادامه  در  است.  جازمَ  ،ید  بسط و  غل که  کندمی  تصریح  خود  دیدگاه  به  ،نزول

 این تفسیر در  بنابراین ؛(همان) الجود« و البخل عن مشهور »مجاز دارد:برمی پرده امر این

 جود و بخل برای سببی ید که معنا این به ؛است معتقد ید مجازبودن به الدین، جمالآیه

 ال وَ» یآیه مانند ،اندکرده اراده را بخلن، یعنی آ  مسبب ،ید سبب ذکر با یهود که است

 عبارت توضیح در و (29 سراء:)اال «الْبَسْطِ لَّ ک تَبْسُطْها ال وَ کُعنُقِ إِلى مَغْلُولَةً کدَی تَجْعَلْ

 وی ،توضیح این با؛ المختلفة« ایالعطا بأنواع :ی»أ که دهدمی توضیح مَبْسُوطَتانِ« داهُ ی بَلْ»

 .کندمی تصریح مجازبودن به

 ابتدا او پردازد.می کالمی هایه فرق نظرات نقل به الدینجمال  آیه، شرح یادامه در اما

 برای  دست  حقیقی  اثبات  و  است  مجاز  ید  است  معتقد  که  کندمی  مطرح  را  زمخشری  ینظریه 

 خوانده معتزلی کالمی بحث یک را رأی این التأویل محاسن صاحب است. نادرست خداوند

 ،تیمیهابن  و  باقالنی  اشعری،  الحسنابو  یعلی،ابو  قاضی  البر،عبدابن  از  فراوان  هاینقل  با  او  است.

 تعریف  طبق  را  ید  صفت  و  است  کرده  تشریحرا    ید  صفت  ویژهبه  ،صفات  یباره در  سلفیه  موضع

 اثبات ،تفویض و تشبیه تعطیل، تکیف، تأویل، بدون و حقیقی شکل به خداوند برای ،سلفیه

 شرو با ،صفت این تفسیر در وی ،درنهایت بنابراین (.4/184: 1418قاسمى، ) است کرده

 است. هکرد اثبات دخداون برای ،مخلوقات به تشبیه بدون را صفت این و رفته پیش آنالوژی

 تفسیر در دوگانگی نوعی، شریفه یآیه  این در که است آن بحث اشکال تنهادر اینجا، 
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 برای  که  هایینزول  سبب  و  است  مجاز  به  قائل  ،خود  ،آیه  ابتدای  در  ؛شودمی  دیده  الدینجمال

 سخن نقل از پس ،ادامه در اما ،دارد حکایت ید یواژه مجازبودن ازهم  کندمی بیان آیه

  .کندمی اثبات را ید صفت بودنحقیقی ،کندمی ذکر که هاییقولنقل با ،زمخشری

 گوید:می  «اللَّهِ  دُی»  توضیح  در  (،1۰  )فتح:  «هِمْیدِیأَ  فَوَْق  اللَّهِ  دُی»  یآیه   تفسیر  در  قاسمی

  صفت  اثبات به مفسر نیز اینجا در (،8/487 همان:) «همیدیأ فوق  عةیالب عند اللَّه دی أن ی»أ

 .کندمی اشاره خداوند برای ید

 دٍ یأَ لَهُمْ  أَمْ بِها مْشُونَی أَرْجُلٌ أَلَهُمْی »شریفه  یآیه تفسیر در الدینجمال همچنین

 دُونِ کی  ُثمَّ  مْکاءَکشُرَ  اْدُعوا  قُلِ  بِها  سْمَعُونَی  آذانٌ  لَهُمْ   أَمْ  بِها  بْصِرُونَی  نٌیأَْع  لَهُمْ  أَمْ  بِها  بْطِشُونَی

 صفات  اثبات  گویدکه می  رازی  فخر  یشبهه   ساختنمطرح  از  پس  (،195  )اعراف:  «تُنْظِرُونِ  فَال

 کیفیت بدون اثبات دهد کهمی پاسخمبتنی است،  مشبهه منهج بر سمع و عین ،جلرِ ید،

 آیات در که دوگانگی از قاسمی، شریفه یآیه  این تفسیر در (،5/239 همان:) است مدنظر

اثبات   خداوند  برای  حقیقی  صورتبه  ید  صفت  معتقد شده که  و  آمده  بیرون  شد،می  دیده  قبل

 من إذ ف،کییت بال إثبات هو و ،یالسلف المنهاج على نک»ول عبارت با وی حتی است؛ شده

، «هریشه هالمسأل و وراءهم، الحق و ،هالمعطلک هفالمشبه عطَّل. فقد نفى ومن مثل، فقد فکی

 است.  دانسته حق را صفات از دسته این با برخورد در سلفیه روش

 یمین  و  قبضه  صفت.  ۶.  ۵

 دچار آن تفسیر در متکلمان که است خبریه صفات دیگر از «یمین و قبضه» صفت

  قَبْضَتُهُ   عاًیجَمِ  الَْأرْضُ  وَ  قَدْرِهِ  حَقَّ  اللَّهَ  قَدَرُوا  ما  وَ»  یآیه   تفسیر  در  قاسمی  اند.شده  نظراختالف

 خصوصدر  (،67  )زمر:  «ونَ کشْرِی  َعمَّا  تَعالى  وَ  سُبْحانَهُ  نِهِیمِیبِ  اتٌ یمَطْوِ  السَّماواتُ  وَ   هِامَیالْقِ  وْمَی

 معروف  مذهب  و  عقیده  نوع  دو  کلمات  این  مفهوم  »در  گوید:می  نیمیالو  هالقبض  کلمات  مفهوم

  و  تشبیه و یفتکی بدونو  حقیقی کلش به را کلمه دو این که سلف مذهب -1 دارد: وجود

 ساختار ی تأویل،بهانه به راضی نیستند که و کنندمی اثبات ی خداوند، دربارهتغییر و تبدیل

 عرفی معنایی ساختار همان رب کریم قرآن لفظ باید که معتقدند و از بین برود معنا ظاهری

 دارند عملکردی چنین نیز صفات یبقیه  در کهچنان  ،نشود ضایع تأویل با و بماند باقی عرب

 (.8/296 :1418قاسمى، )

  صفت   این  تفسیر  در  را  دیدگاهی  چنین،  هکرد  نقل  مسعودابن  که  روایتی  بر  تکیه  با  یهسلف

 و آمد )ص(پیامبر نزد یهودی احبار از »یکی گوید:می در روایتی مسعودابن اند.هکرد اتخاذ

 و  انگشت یک در را هازمین و انگشت یک در را هاآسمان  خدا که یافتیم ما !محمد ای گفت:

 را خلق یبقیه و انگشت یک در را خاک و انگشت یک در را آب و انگشت یک در را درختان

 خندیدبرای تأیید کالم حبر    )ص(پیامبر  پادشاهم.  من  گوید:می  و  دهدمی  قرار  انگشت  یک  در
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 اوست سزاوار هک گونهآن را خدا »و خواند را آیه این سپس شد، ظاهر هایشدندان اینکه تا

بابویه، ابن) اوست« قدرت یقبضه در سرهیک ، زمینامتیق روز در هکیدرحال نشناختند،

1389: 168.) 

 و بود ماندهنزد یهود  )ص(پیامبر زمان تا علوم »این گویند:می روایت این ذیل سلفیه

 اندنکرده  هم  تأویل  و  اندنکرده   انکار  را  خدا(  داشتنانگشت  مثل  خبری  صفات  و  )تجسیم  هاآن 

 شد«. نازل آن تقریر به هم قرآن و کرد تصدیق را یهودی گفتار)ص(  پیامبر و

  در  نظیرشان که است معروفی مجازات از کلمه دو این معتقدند که کسانی مذهب. 2

 یواژه  ،دیدگاه  این  در  نیست.منحصر    حقیقت  در  ،کلمه  دو  این  اطالق   و  دارد  وجود  عربی  کالم

 معتقد قاسمی است. قدرت ی ازاستعاره نیمیال یکلمه و تصرف و ملک ی ازاستعاره  القبضة

 سخن آن از خوبیبه زمخشری که است مبتنی عرب زبان در معروف مجاز بر رأی این است

 (.8/296 :1418قاسمى، ) است گفته

 حمل یعنی ،دیدگاه دو بین در وی که دهدمی نشان بحث به الدینجمال ورود ینحوه

 دهد.  ترجیح  دیگری  بر  را  یکی  تواندنمی  و  شده  تردید  دچار  ،حقیقت  بر  حمل  و  مجاز  بر  صفت

  به   را  خود  تمایل  صحاح«  األخبار  بها  »وردت  عبارت با  و  کندمی  بیان  را  سلف  باور  ابتدا  در  وی

دند معتق  در این آیه، به مجاز  که  پردازدکسانی می دیدگاه  به سپس  ؛دهدمی  نشان  نظریه  این

  را  رأی این استواری ،«العرب المک یف رهینظ المعروف المجاز من ک»ذل چون عبارتی با و

 کالم بر نقد بدون و کنداشاره می زمخشری رأی به ،پایان در که ویژهبه ،دهدمی نشان

 رساند.می اتمام به را آیه تفسیر ،زمخشری

 ی آنالوژ بحث از ،دارد تأویل و اثبات مکتب دو بین الدینجمال که تردیدی نیز اینجا در

 .دارد حکایت خداوند به صفات انتساب در
 

 الوهی  و انسانی مشترک صفات تبیین  در استعاری زبان. ۶
 برخی  وجود تواننمی شناختیهستی حیث از که دارد اعتقاد مفسردر زبان استعاری، 

 قرآن  آیات  در  یادشده  صفات  که  این شکی وجود ندارد  در  اما  پذیرفت؛  خداوند  برای  را  صفات

 آورد. روی مجاز به ،صفات از دسته این اشناسیمعن در باید بنابراین است؛ شده واقع

 آورده  روی  مجاز  و  گراییتأویل  به  ،خداوند  خبریه  صفات  از  برخی  بیان  در  قاسمی  الدینجمال

 این  ،مواضع  بیشتر  در  و  پردازدمی  صفات  از  دسته  این  تبیین  به  استعاره  و  مجاز  زبان  با  و  است

 معنایی در الفاظ استعمال استعاره دهد.می نشان زمخشری از اقوالی ذکر با را خود رویکرد

به آن پی برده  شباهت یهقرین براساس غالباًو متفاوت است  حقیقی معنای با است که

استفاده   با،  متفاوت  بسیار  چیز  دو  از  گفتنسخن استعاره عبارت است از    دیگر،عبارتبهشود؛  می
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 یه اولی وضع از غیر معنایی به ارجاع برایای و از یک واژه؛ این کار با کمک قرینه و نشانه

  از  و شده وارد استعاری زبان با ،صفات از  برخی تفسیر در الدینجمال .شودانجام می لغت

 است. کرده اجتناب خداوند برای صفت آن حقیقی معنای کاربرد

  عین  صفت.  ۱.  ۶

 خداوند به واژه این ،آیه چند در که رفته کار به کریم قرآن در مرتبه 65 «عین» یهژوا

 این از یکی .گویندمی عین صفت آیات را آیات از بخش این است؛ شده داده نسبت سبحان

 نِنایِبَأْع کالْفُلْ اصْنَعِ وَ» است: آمده ساختن ایشانو کشتی )ع(حضرت نوح  داستان در ،آیات

 ینه اب »آیه نویسد:می آیه همان ذیل ن،عی صفت تفسیر در قاسمی (،37 )هود: «نایوَحْ وَ

 و نگهدارنده ،دگارپرور جانب از گویا اینکه مانند، بساز ما حفظ پناه در را کشتی که معناست

 حفاظت  کار  سختی  و  کفار  تعدی  از  دارد و  نظر  زیراو را    همواره  که  است  همراه  نوح  با  نگهبانی

 (.1418:6/93قاسمى، ) کند«می

 گراییتأویل  ،دهدمی  ارائه  «نِنایبَِأْع»  صفت  تفسیر  در  التأویل  محاسن  در  الدینجمال   آنچه

 در او همچنین ،کندمی معنا نگهداری و حفظ به را عین صفت ،استعاری زبان با وی است.

 )طور:  «تَقُوم نَیحِ کرَبِّ بِحَمْدِ  وَسَبِّحْ نِنایِبَأْع کفَِإنَّ کرَبِّ مِ کلِحُ وَاصْبِرْ» :دیگر ایآیه  تفسیر

قاسمى، )  است  گرفته  حراست  و  حفظ  از  یاستعاره  ،آلوسی  کالم  به  استناد  با  را  کلمه  این  (،48

1418: 9/55.) 

 )طه: «َعیْنى َعلى لِتُصنَعَ وَ  مَِّنى محَبََّةً َعلَیْک أَلْقَیْت وَ» یشریفه یآیه  تفسیر در وی

 به  را «علی» و است دانسته مراقبت و حفظ برای تمثیلیه یاستعاره را «یعین »علی (،39

 (،125 /7همان:) «هستی من مراقبت تحت تو» :فرمایدمی آیه گویا ؛دانسته «ءبا» معنای

 معنای از، اشاعره و امامیه معتزله، مفسران چونهم ،شریفهی آیه این تفسیر درالدین جمال

 در یا آیه معنای نوع در هرچند است؛ پذیرفته را استعاری معنای و کرده اعراض آیه ظاهری

 ؛14/2۰9:  1417طباطبایی،    ؛5/52  :14۰5جصاص،  )  دارد  وجود   نظراختالف  آن  تأویل  کیفیت

 سعی و است دانسته تمثیلیه یاستعاره را «عینی» یواژه قاسمی (.3/63: 14۰7زمخشری، 

 .کند تبیین با زبان استعاری را الوهی و انسانی مشترک صفت این دارد

 بینایی بر عینی واژه مانند که است رفته کار به نیز بصیری واژه گاهی کریم قرآن در

 اللَّهُ  وَ ی  »آیه  تفسیر  در  وی  .دید  هم  را  آیات  از  نمونه  این  در  قاسمی  موضع  باید  و  دارد  داللت

همراه با  را لغوی جهت از علیم بر بصیر معنای حقیقی حمل (،96 )بقره: « عْمَلُونی بِما رٌیبَصِ

 :1418قاسمى، ) ی ندارداشکال  ، مجازاًحمل نوع این که است کرده تصریح و دانسته اشکال

 داندمی علیم معنای به را بصیر (،35 )طه: «راًیبَصِ بِنا نْتَک کإِنَّ» یآیه ذیل در یا (.1/356

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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 مترادفات  و  عین  یواژه  تفسیر   در  او  که  دهدمی  نشان  بصیر  از  وی  تفسیر  این  (.7/124  همان:)

 است. هکرد استفاده استعاری زبان از، همچون بصیر، برای خدا آن

 خداوند  معیت صفت.  ۲.  ۶

 .دارند اختالفاتی آن یدرباره اسالمی هایهفرق که است صفاتی دیگر از «معیت»

 وَ  نْتُمْ ک ما نَ یأَ مْ کمَعَ هُوَ وَ» یآیه تفسیر در و است هکرد تفسیر علم به را معیت الدینجمال

 سخنانی  ذکر  با  «نْتُمْک  ما  نَیأَ  مْ کمَعَ  وَهُوَ»  عبارت  توضیح  در  (،4  )حدید:  «رٌیبَصِ  تَعْمَلُونَ  بِما  اللَّهُ

 است کرده تأویل «مکمثوا و مکمتقلب و مکأعمال علمی» به را «معکم» معنای ،جریرابن از

 استناد  با  ،ادامه  در  و  هکرد  تأویل  الهی  علم  به  را  آیه  قاسمی  بنابراین؛  (9/138:  1418قاسمى،  )

دانسته  اشکالبی را علم به الهی معیت نکردتأویل سلف، اجماع  سبب به و تیمیهابن کالم به

 معیت تأویل برای، توجیه دیگری مقدسی یقدامهابن سخن ذکر با وی (،139 همان:) است

 سیاق و الفاظ ظاهر از، معنا این زیرا مجاز؛ نه است حقیقت لفظ این نویسد:می و هکرد ذکر

 به  آن  نکردمعنا  بر  محفوف است که قرائتی  به  لفظ  این  اینکه  دیگر و  شودمی  متبادر ذهن  به

 (.14۰:همان)کند داللت می علم

 خداوند  وجه  صفت.  ۳.  ۶

 خدا   به  وجه  ،آن  از  مرتبه  ده  در  که  شده  استعمال  قرآن  آیات  در  مرتبه  71  «وجهی »هواژ

 تعالی،  باری  ذات  نظیر  اموری  به  ،هاسلفی   دیگر  و  تیمیهابن  آثار   در  وجه  است.  شده  داده  نسبت

البوطی،  ؛2/23: 1417بیهقی، ) است شده تأویل آن مانند و اخالص دین، جهت، و سمت

 تأویل  را  ذات  صفت  ،سلف  از  برخی  بنابراین  (.412  /1  :1427تیمیه الحرانی،  ابن  ؛134  :1988

 به  علماز همان ابتدا،    و  ندارد  را  آن  بیان  ظرفیت  متعارف  زبان  که  باورند  این  بر  ایعده  و  هکرد

 (.182 :1433قصبی، ) اندکرده واگذار خداوند به را صفاتگونه این

 .داندمی مشهور مجازی را وجه و زده دست تأویل به آیات از دسته این در الدینجمال

 ذُو کرَبِّ وَجْهُ بْقىی وَ» و (،9 )انسان: «اللَّه لِوَجْهِ مْکنُطْعِمُ اإِنَّم» یکریمهی آیه  تفسیر در وی

 این وی (،1۰6 /9: 1418قاسمى، ) است دانسته ذات را وجه (،27 )انسان: «رامِکالْإِ وَ الْجَاللِ

  (.375 :همان) داندمی مشهور مجاز را ذات بر وجه اطالق 

 تفسیر  ذات  به  را  وجه  نیز  «وَجْهَهُ  إِالَّ   کهالِ  ءٍ یشَ  لُّ ک  »  قصص  88  یآیه  تفسیر  در  قاسمی

  (.542 /7 همان:) وجهه« به دیار ما» یعنی وجه که کرده نقل ثوری و مجاهد از و کرده

 صفت تفسیر در آلوسی ؛است نزدیک بسیار ه، به باور آلوسیوج تأویل در قاسمی بیان

 و داریم بیانیه یاضافه اینجا عزوجل«. خدای ذات یعنی ؛کرَبِّ وَجْهُ بْقىی»وَ نویسد:می وجه

 استعمال همانند شده، استعمال ذات در مرسل مجاز صورتبه و بوده جارحه، وجه حقیقت

 ادامه  در وی ،(14/1۰7 :تاآلوسی، بی) است شایعی مجاز که «أنفس» در «أیدی» لفظ
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 تعیین اما اند،قائل تأویل به که استمبتنی  خلف مکتب بر، ذات به وجه تفسیر نویسد:می

  (.14/1۰7 :تاآلوسی، بی) است سلف مکتب مخالف مواضعی، چنیناین در مراد

 که  (9/532  ؛8/316  ؛6/31  ؛3/1۰:  1418قاسمى،  )  آلوسی  چون  مفسری  کالم  به  استناد

 به گسترده نحویبه و (14/169:تاآلوسی، بی) دانسته اشکالبی را صفات تأویل خود

آلوسی، )  ورزیده  اقدام  کالمی  بدایع  دیگر  و  ادبی  مجازات  و  استعارات  کنایات،  ذکر  گرایی،تأویل

 کندمی مخدوش را صفات گراییاثبات مکتب به قاسمی تام تقید ،(1۰/337 ؛14/1۰7 :تابی

 است. گرفته مدد متعددی هایزبان از ،صفاتتبیین و تفسیر  در که وی دهدمی نشان و

 خداوند  نفس  صفت.  ۴.  ۶

موضع،  شش در است، شده استعمال کریم قرآن در «نفسی »واژه که ایمرتبه  386 از

 این از یکی در (.826-822 :1387عبدالباقی، ) است شده اضافه اهلل مبارک یواژه به نفس

 ما تَعْلَمُ »  است: شده اثبات نفس خداوند برای )ع(عیسی حضرت ،الهی پیامبر زبان از ،آیات

 و اشعری امامی، مفسران همچون اسمیق (.116 )مائده: «کنَفْسِ یفِ ما أَْعلَمُ ال وَ ینَفْسِ یفِ

  حالیه  یقرینه  به مرسل مجاز باب از را آن و کرده تأویل معلومات به را نفس یواژه ،معتزلی

 (.4/3۰1 :1418قاسمى، ) است دانسته

 کامالً  زبان با را (54 )انعام:« الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ َعلى مْکرَبُّ تَبَ ک» یآیه الدینجمال  همچنین

 (.376 :همان) است کرده معنا الهی ذات به را خداوند نفس و هکرد تفسیر استعاری
 

  تفسیر در الوهی  و انسانی مشترک صفات بندیجمع  و تحلیل. ۷

 التأویل  حاسنم
 در  وی  که  دهدمی  ننشا  دارد  الوهی  و  انسانی  مشترک  صفات  از  لدیناجمال  که  تفسیری

 نظیر ،صفات از برخی در .است شده وارد متفاوت رویکرد دو با ،صفات از دسته این تبیین

 چنین   او با  است.  پرداخته  تفسیر  و  تبیین  به  استعاری  زبان  با  ،نفس  و  معیت  وجه،  عین،  تاصف

 سلب با است مجاز عقل که دارد داللت کماالتی همان به صفات این دهدمی نشان یتفسیر

 ،طوسی  الدیننصیر   خواجه  چون  افرادی  با  همسو  ،زمینه  این  در  وی  کند.  حمل  خدا  بر  نقایصی،

 آنجا در استعاره ینظریه  به تمسک بنابراین .کندمی مطرح را تشبیهی صفات تأویل لزوم

 التأویل محاسن تفسیر در این اما .نباشد صفت تأویل از یاچاره عقلی، لحاظبه که ستروا

 الوهی و انسانی مشترک صفت تفسیر به غیراستعاری زبان با نتوان که دهدمی رخ زمانی

 تالش ،شودمی دیده صفات گونهاین تفسیر در التأویل محاسن تفسیر در آنچه اما پرداخت.

 الهی، کالم چون صفاتی در بنابراین است. استعاره زبان و تأویل از گریز و صفت اثبات برای

 کارساز را استعاری زبان الدینجمال ،الهی ید و مجیء یمین، و قبضه محبت، غضب، استهزا،
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 متعال  خداوند  برای  را  صفت  مواضع،  این  در  و  آوردمی  روی  آنالوژیک  زبان  به  بنابراین  داند.نمی

 صفات این کیفیت اما را دارد، صفات این یقتاًقح خداوند شود کهمی معتقد و کندمی اثبات

 صفات  معنای  همان  به  اگر  صفات  گونهاین،  الدینجمال  نگاه  از  پس ؛شودنمی  یدهفهم  و  درک

 الوهی  و  انسانی  مشترک  صفات  از  تفسیر  این  .ندارد  ها راآن   خداوند  ،شود  گرفته  نظر  در  انسانی

 گویند.می آنولوژیک زبان به تفسیر را

 و انسانی مشترک صفات  از نوع کدام در الدینجمال که اینجاست اصلی سؤال حال

 محاسن  تفسیر  بررسی  آورد.می  روی  استعاری  زبان  به  ،نوع  کدام  در  و  آنولوژیک  زبان  به  ،الوهی

  گرفته  کمک استعاری زبان از ،نفس و معیت وجه، عین، صفت چهار در او که دهدمی نشان

 جسمانیت  و  مادی  جهات  هادر آن  که  خدا  و  انسان  بین  مشترک  تشبیهی  صفات  در  یعنی  ؛است

سعی دارد  و گیردمی کمک استعاری زبان از ،نشود تجسیم دچار اینکه برای وی دارد، غلبه

 مادی جهات یغلبه که بیهیشت صفات در اما .کند حل مسأله را ،استعاره و مجازی وسیله به

 سبب  همین  به  بپردازد.  تفسیر   و  تبیین  به  و  شود  وارد  آنالوژیک  زبان  با  دارد  سعی  ،است  کمتر

 مفسر  شودمی  احساس  ،الهی  کالم و  ید  یمین،  قبضه،  مجیء،  چون  صفاتی  تفسیر  در  که  است

 بالکیف  اثبات  به  که  کندمی  نقل  را  تیمیه  ابن  نظر  سوازیک  است.  شده  تعارض  و  دوگانگی  دچار

 یعنی .کندمی مطرح را جازبودنمَ و تأویل در زمخشری یآرا  ازدیگرسو و معتقد است صفت

  از  تفسیر نوع این .کندمی نفی نیز خداوند از ،کندمی اثبات را صفت که حالدرعین  مفسر

  که الزم نیست  است معتقد آنالوژی در مفسر زیرا دانست؛ آنالوژی زبان توانمی  را صفت

 داده نسبت انسان و خداوند به واحد لفظ با که کالم و ید یمین، قبضه، مجیء، اوصاف

 ،لفظی( )مشترک باشند متفاوت کامالً  یا معنوی( )مشترک باشند معناهم کامالً  د،نشومی

 به را وصف فقدان هم و صفت داشتن هم یعنی ؛است تفاوت عین در تشابه آنالوژی بلکه

 که است مطلبی هماندقیقاً  این؛ چست دانیمنمی دقیقاً اگرچه دهیم،می نسبت خداوند

  زمخشری   و  تیمیهابن   از  نقل  زمانیهم  و  است  داشته  اشاره  آن   به  صفات  تفسیر  در  الدینجمال

 صفات از دست این تفاوت عین در شباهت به اشاره درواقع ،صفات از دست این تفسیر در

 است. یانسانصفات  با الوهی

کند و می توجه آنالوژی و استعاری زبان بهالدین در تفسیر این دسته از صفات، جمال

 اما  ،است  محال  الهی  ذات  یافترد  و  درک  که است  معتقد  ،درمجموع  او  که  دهدمی  نشان  این

 صفات  تبیین و تفسیر به تواندمی پس ؛نیست تعطیل عقل نیز خداوند شناخت یمسأله در

 از  مفسرکه    است  شده  سبب  آنالوژیک  و  استعاری  زبان  با  تشبیهی  صفات  تفسیر  بپردازد.  الهی

 و  بداند  فراتر  مخلوقات  با  مشابه صفات  از  را  خداوند  و  باشد دور  الهی  صفات  به  نگریستنمنفی

 با که هکرد فراهم مفسر برای را امکان این ،استعاری زبان و آنولوژی زبان ترکیب ،عبارتی به
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 به حقیقی صفات انتساب مالک که ایگونهبه اما بپردازد، صفات تفسیر به سلفیه مبانی

 مادی و مکانی امور با این صفات و باشد خدا وجودی کمال از گری صفاتحکایت ،خداوند

 زیرا  ؛پذیردنمی  را  خداوند  صفات  یهمه   برای  استعاری  زبان  از  یاستفاده  وی  .آمیخته نباشند

 از  واقعی  چیزی  که  کنیم  اعتراف  باید  ،کنیم  بیان  استعاری زبان  با  رامدنظر    صفات  یهمه  اگر

 ندارد.تفاوت چندانی  تعطیل مسلک با ،راه این گفت بتوان شاید و دانیمنمی متعال خداوند

 وی  گفت  باید  ،است  آورده  روی  آن  به  الدینجمال  که  آنالوژیک  زبان  ضعف  نقاط  بیان  در

 بیان با صفت یک اثبات کهدرحالی ،نرسد صفات تعطیل به صفات تفسیر در که است آن بر

 نگفتن چیزی و تعطیل یمنزلهبه خود ،دانیمنمی  چیزی کیفیتش و صفت این از ماآنکه 

 و هکرد مطرح آنالوژی ینظریه  رد در دینوسیوس را نقد این است. متعال خداوند یدرباره

 گونههیچ  بدون  ،هستیم  آن  از  اطالع  فاقد  فعالً   که  خدا  برای  a  وصف  از  گفتن»سخن  گوید:می

 .(Davies, 1985: 140)خداست  از  نگفتن  چیزی  منزله  به  ،لوق مخ  برای  a  وصف  همان  با  تشابه

 ،دارد وجود صفات از دسته این نقد در التأویل محاسن تفسیر صاحب به که دیگری نقد

 دقیقی  و  مشخص  مرز  ،آنالوژیک  زبان  و  استعاری  زبان  به  صفات  تفکیک  برای  وی  که  است  آن

 استعاری  زبان  با  هم  را  ید  یواژه   توانستمی  ،هکرد  بیان  استعاری  زبان  با  را  معیت  وی  اگر  ،ندارد

 مفسر  که  است  حالی  در  این   است.  پرداخته  آن  تبیین  به  آنالوژیک  زبان  با  کهدرحالی  ،کند  بیان

 ر تفسی جایهیچ در و کندمین بیان چیزی خداوند صفات تفسیر به ورودش ینحوه از ،خود

 در  وی  تفسیر  یمطالعه  اما،  پردازدمی  تفسیر  به  استعاری  یا  لوژیآنا  زبان  با  که  نشده  بیان  وی

، عمالً از دو گونه زبان )استعاری و  الهی صفات تبیین در که دهدمی نشان الهی صفات ذیل

 است. گرفته بهره آنالوژی(
 

 گیریهنتیج . 8
 رویکرد یبارهدر .است جدید مفسران از ،قاسمی الدینجمال اثر التأویل محاسن تفسیر

 در وی اند.کرده منسوب خود به را او سلفیه است. شده بیان مختلفی سخنان ،تفسیر در وی

 تقسیم  الوهی  و  ربوبی  صفاتی،  توحید  به  را  توحید  و دهدمی  ارائه  که  تقسیمی  با  ،توحید  بحث

 مشترک  صفات  معناشناسی  بحث  در  اما  دهد.می  نشان  را  خود  یانهیاگرسلفی  مبنای  ،کندمی

 ایجابی  روش  به  صفات  تبیین  ،الدینجمال  اصلی  یدغدغه  که  رسدمی  نظر  به  ،الوهی  و  انسانی

 از گفتنسخن ینحوه تبیین برای تا است صدد در آیات تفسیر در بنابراین ؛است حقیقی و

 توجه هم موضوع این به حال،درعین اما .کند ارائه ، مبنایییقحقی و ایجابی نحوبه ،خداوند

 زبان دو با بنابراین ؛کرد تفسیر ایجابی رویکرد با را خداوند صفاتی همه تواننمی که دارد

 مانند صفاتی تفسیر در .پردازدمی مشترک صفات تبیین و تفسیر به آنالوژیک و استعاری



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   64

 ،صفات دیگر در اما ،داندنمی حقیقت را لفظ و آورده روی تأویل به ،معیت و نفس وجه،

 را  صفت از تفسیر نوع این .کندمی نفی نیز خداوند از ،کندمی اثبات را صفت که حالدرعین

 قبضه، مجیء، اوصاف که است معتقد آنالوژی در مفسر زیرا دانست؛ آنالوژی زبان توانمی

 کامالً  نیست الزم شود،می داده نسبت انسان و خداوند به واحد لفظ با که کالم و ید یمین،

 تشابه  ،آنالوژی  بلکه،  لفظی(  )مشترک  باشند  متفاوت  کامالً   یا  معنوی(  )مشترک  باشند  معناهم

 دهیم،می  نسبت  خداوند  به  را  وصف  فقدان  هم  و  صفت  داشتن  هم  یعنی  ؛است  تفاوت  عین  در

 چست.  آن صفت دانیمنمی دقیقاً هرچند

 دهدمی  نشانتوجه    آنالوژی  و  استعاری  زبان  بهالدین در تفسیر این دسته از صفات،  جمال

 محال الهی ذات دریافت و درک که است معتقد ،درمجموع او و همین بیانگر آن است که

 تبیین  و  تفسیر  به  تواندمی  پس  نیست؛  تعطیل  عقل  نیز  خداوند  شناخت  یمسأله  در  اما  ،است

 که است شده سبب آنالوژیک و استعاری زبان با تشبیهی صفات  تفسیر بپردازد. الهی صفات

 مخلوقات با مشابه صفات در را خداوند و باشد دور به الهی صفات به نگریستنمنفی  از مفسر

 فراهم  مفسر  برای  را  امکان  این  استعاری  زبان  و  آنولوژی  زبان  ترکیب  ،عبارتی  به  و  دانسته  فراتر

 حقیقی صفات انتساب مالک که ایگونهبه اما کند، تفسیر سلفیه مبانی با صفات را که هکرد

 مادی و مکانی امور باآنکه  نه ،باشد او وجودی کمال از گری آن صفاتحکایت، خداوند به

 زیرا پذیرد؛نمی را خداوند صفاتی همه برای استعاری زبان از یاستفاده وی د.نباش آمیخته

 کنیم  اعتراف  باید،  کنیم  بیان  استعاری  زبان  با  کنیم،می  بحثها  ی را که از آنصفات  یهمه  اگر

 تعطیل مسلک با راه این گفت بتوان شاید و دانیمنمی متعال خداوند از واقعی چیزی که

 ندارد. تفاوت چندانی
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