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 چکیده

 هننم و سننمانتیکی رهیافننت در هننم اگرچننه اسننت. تأویننل روش ،قننرآن فهننم در مطننرک هننایروش از

 دو ایننن میننان جنندی هننایتفنناوت امننا شننود،مننی اسننتفاده روش ایننن از هرمنننوتیکی رهیافننت در

 خنننود کننننند،منننی تبعینننت سنننمانتکی رهیافنننت از کنننه اسنننالمی مفسنننران و متفکنننران دارد. وجنننود

 پنننذیرش بنننه ایدسنننته و آن کلنننی نفنننی بنننه ایعنننده ندارنننند. تأوینننل روش بنننا یکسنننانی مواجهنننه

 کننارگیریبننه در اعتنندالی روش از میانننه حنند در نیننز برخننی البتننه دارننند. نظننر روش ایننن حننداک ری

 مباحننث در هننم و کالمننی مباحننث در هننم معتزلننه گیرننند.مننی بهننره قننرآن فهننم و تفسننیر در آن از

 آنننان  رویکننرد بننه امامیننه و اشنناعره سننوی از اننند.بننرده بهننره فننراوان تأویننل روش از تفسننیری

 بننر عننالوه سننبحانی جعفننر اسننتاد معاصننر شننیعی متکلمننان میننان در گرفننت. صننورت نقنندهایی

 نگنناه بننا و داشننته نظننر نیننز اسننالمی متفکننران دیگننر رویکننرد بننه تأویننل حننوزه در مسننتقل مباحننث

 در رویکردشننان و معتزلننه بننا مواجهننه ایننن جملننه از پننردازد.مننی آنننان دینندگاه تحلیننل بننه انتقننادی

 تأویننل، روش اصننل پننذیرش ضننمن ایشننان کننه اسننت آن تحقیننق اصننلی یافتننه اسننت. تأویننل عرصننه

 توصننیفی روش بننه تحقیننق ایننن در دانننند.مننی دینننی فهننم عرصننه هننایآسننیب از را آن در افننراط امننا

 را اعتزالننی تأویننل بننا ایشننان مواجهننه و اشنناره ایشننان نننزد تأویننل جایگنناه و ضننرورت بننه تحلیلننی

  کرد. خواهیم دنبال

 سبحانی. استاد تنزیه، تشبیه، معتزله، تأویل، کلیدی: واژگان

  

                                                            
. E_mail: rajabi@maaref.ac.ir  
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 مسئله طرح

 فهننم گیننرد،مننی صننورت ورزیدیننن مقنندس، کتنناا بننر مبتنننی کننه الهننی ادیننان میننان در

-مننتن ابراهیمننی دیگننر ادیننان مانننند اسننالم دیننن اسننت. مهننم امننری دیننن آن کتنناا و دیننن

 نگناه  البتنه  اسنت.  و بنوده  اسنالمی  متفکنران  هنای دغدغنه  از قنرآن  منتن  فهنم  و بنوده  محور

 انناهرگرایی دام در قننرآن انناهر بننه تمسننک بننا ایعننده ننندارد. وجننود آنننان بننین یکسننانی

 و یوسنننفیان ؛۱۶3-۱۶۴ همنننان: ؛۴/۱۵0 :۱3۶۶ شنننیرازی، صننندرالدین ر.ک؛) غلطینننده

 روی بننناطن بنننه توجنننه و اهنننور از عبنننور بنننه دیگنننر گروهنننی و (۱23 :۱3۸۶ شنننریفی،

 از اولیننه مفهننوم بننه جریننان دو ایننن اصننلی نننزاع (20۶ :۱37۴ سننبحانی، ر.ک؛) آوردننند

 مفهننوم ایننن فهننم اصننل یافننت. دسننت آن بننه تننوانمننی چگونننه کننه گننرددمننی بنناز مننتن

 و مولننج مننراد آیننا اینکننه امننا (۵۸ :۱3۸۴ مسننعودی، ر.ک؛) اسننت؛ مسننلم امننری اولیننه

 امننری دیگننر، ابعنناد بننه رسننیدن و آن از عبننور یننا اسننت اولیننه فهننم همننان نیننز منناتن

 و تصننوری بنندوی اهننور نیننز و جنندی، مننراد و اسننتعمالی مننراد بحننث اسننت. اختالفننی

 و منتن  اولینه  معننای  تطنابق  لنزوم  عندم  بنه  اشناره  بنرای  اصنول،  داننی  در تصدیقی اهور

 /۱ :۱37۵ مظفننر، ؛۱۹۵-۱۹7 /۱ :۱۴2۴ صنندر، ر.ک؛) اسننت گوینننده نهننایی مقصننود

 جنندی و اسننتعمالی مننراد خداوننند کننه برآنننند تأویننل روش از اسننتفاده منکننران (۱۶۶

 تأوینننل روش دارانطنننرف امنننا اسنننت.نمایاننننده آینننات انننواهر همنننین در را خنننود

 رو ایننن از و کننرده اسننتفاده بشننر بننا گفننتن سننخن در عرفننی زبننان از خداوننند گویننندمننی

  است.برده بهره کند،می استفاده خود زبانی ساختار در بشر که هم تأویل روش از

 معتزلننه، اشنناعره، گیرننند.نمننی قننرار گونننه و رده یننک در هننم تأویننل بننه قننائالن امننا

 نظننر وحنندت بینشننان امننا اننند؛قائننل تأویننل بننه اسننالمی فننرق میننان در اسننماعیلیه و امامیننه

 و گفتننه سننخن دیننن فهننم در تأویننل از صننراحت بننه معتزلننه ننندارد. وجننود امننر ایننن در

 برجسننته متفکننران از سننبحانی جعفننر اسننتاد ندارننند. روش ایننن از بننردنبهننره از ابننایی

 حننال عنین  در امننا اسنتفاده،  روایننات و آینات  فهنم  بننرای روش اینن  از نیننز معاصنر  شنیعی 

 است. معتزله سوی از تفسیری روش این جدی منتقدان از
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 خننوبی یهنناکتنناا و هننامقالننه ،فارسننی منشننورات میننان در تأویننل موضننوع نننهیزم در

 اختصاصنی  طنرک  جهنت  از هنم  مسندله  پیشنینه  دربناره  امنا  اسنت. درآمنده  رین تحر رشته به

 در تحقیقننی هننیم بنناره،درایننن معتزلننه نقنند هننم و تأویننل دربنناره سننبحانی اسننتاد دینندگاه

 بننا مسننتقلی مقالننه یننک در لننهمعظننم نگردینند. مشنناهده مقالننه و نامننهپایننان کتنناا، حننوزه

 تأویننل معناشناسننی بننه ۱«اصننطالک در و حنندیث و قننرآن و ل ننت در تأویننل» عنننوان

 کتنناا از بخشننی در همچنننین و ایشننان 2هرمنوتیننک کتنناا در مقالننه همننین پرداختننند.

 صننفات» عنننوان بننا دیگننری مقالننه در اسننتاد اسننت.آمننده کالمننی جدینند مسننائل منندخل

 را بحننث از ابعننادی و پرداختننه تأویننل مسنندله بننه 3«تفسننیر و کننالم عرصننه در خبننری

 از ایشننان آ ننار از دیگننر برخننی در پراکنننده صننورتبننه دهننند.مننی قننرار بررسننی مننورد

 آیننات فهننم در آن نقننی و تأویننل بننه نیننز القننران مفنناهیم و جاوینند منشننور تفسننیر جملننه

 بننه معتزلننه نگنناه نقنند خصننو  بننه و ایشننان دینندگاه منسننجم طننرک امننا اننند.کننرده اشنناره

بننه حاضننر مقالننه امتیننازات و ابتکننارات از اسننت،آمننده تحقیننق ایننن در کننه صننورتی

  آید.می حساا

 تأويل معناشناسی .1

 ر.ک؛) انننددانسننته کننار عاقبننت یننا و ابتنندا معنننای بننه عمنندتا را تأویننل ل ننوی آ ننار در

 ؛۹۹ تننا:بننی اصننفهانی، راغننب ؛۱۱/33 تننا:بیمنظننور،ابننن ؛۱/۱۵۹ تننا:بننی فننارس،ابننن

 جنننوهری، ر.ک؛) تننندبیر و تفسنننیر (۱/2۶7 :۱۴3۵ سنننبحانی، ؛23-2۴ :۱37۶ شننناکر،

 آن معننای  در نینز  اناهر  ینر غ یمعننا  بنه  لفنم  یاناهر  یمعننا  از انتقنال  و (۴/۱۶27 تنا: بی

 ایننن تحلیننل بننرای ؛۴۹ :۱۴00 عسننکری، ؛۸/3۶۹ :۱۴۱0فراهینندی، ر.ک؛) اسننتآمننده

 :۱3۸۹ اصنننفهانی، رضنننائی ؛۹/۸۶ :۱3۶0 مصنننطفوی، ؛۱37۶:27 شننناکر، رک: معنننانی

 یننابیراه یننا و قرآنننی متشننابهات یننهتوج یننا معنننای بننه تأویننل اصننالک در امننا (۹۶-۹۴ /3

 :۱۴۱2 ،معرفننت ر.ک؛) اسننت شننده دانسننته انناهر از دورتننر معنننای و قننرآن بطننن بننه

 یادشننده معننانی بننر عننالوه المیننزان تفسننیر صنناحب (۱۴/37۱ :۱3۸۵ پنناکتچی، ؛3/30
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 منندالیل صننرفا تأویننل کننه اسننت آن بننر و بننوده قائننل خننارجی حقیقتننی تأویننل بننرای

 (.۱۱۸ :۱3۸۹ طباطبائی، ر.ک؛) شودنمی شامل را لفظی و ااهری

 معنننای بننه پژوهننان،ل ننت از بسننیاری مانننند بننه ل ننت نظننر از را تأویننل سننبحانی اسننتاد

 تأوینننل در (۴ :۱3۹0 همنننان، ؛۱7۱-۱72 :۱۴2۶ سنننبحانی، ر.ک؛) دانننند.منننی رجنننوع

 واژه ایننن قننرآن در (۶/۱۴۴ ا:۱۴2۱ همننان، ر.ک؛) دارد. وجننود لفننم انناهر از عنندول

 ر.ک؛) نیسننت معنننا یننک بننه آیننات ایننن همننه در البتننه کننه اسننت رفتننه کننار بننه بننار هفننده

 معنننایی حیننث از اننندبننرده کننار بننه را تأویننل کننه آینناتی مجمننوع (2۴۱ الننج: ۱37۱ همننان،

 دوبننار متشننابه، آیننات دربنناره دوبننار خننواا، تعبیننر معنننای بننه بننار هشننت قرارننند: ایننن از

 مصنناحب از کننه عننادی مننوازین از خننار  کارهننای از برخننی هننایانگیننزه بیننان دربنناره

 روز در قننرآن وعینندهای و وعنند تحقننق دربنناره بننار سننه شنند؛ صننادر موسننی ححننرت

 کاالهننا. تننوزین در دقننت و عنندالت رعایننت و عمننل نتیجننه دربنناره هننم دوبننار قیامننت؛

 ایننن بننه اننند،بننرده کننار بننه را تأویننل واژه کننه آینناتی و بننار هفننده ایننن تحلیننل ضننمن اسننتاد

 و بازگشننت یعنننی تأویننل اصننلی و کلننی معنننای آیننات ایننن همننه در کننه رسنندمننی نتیجننه

  (۶-7 :۱3۹0 همان، ؛۱73 :۱۴2۶ همان، ر.ک؛) دارد وجود کار عاقبت

 تأويل با تفسیر تفاوت .2

 اینکنه  چنه  نباشند،  تفناوتی  تأوینل  و تفسنیر  مینان  کنه  آیند  نظنر  به گونهاین شاید امر ااهر در

 ؛3/۱۸۴ :۱۴۱2 طبننری، ر.ک؛) اندیشننیدند؛مننی گونننهایننن متفکننران برخننی نیننز گذشننته در

 نظننر بننا امننا (2/27 ا:۱3۸3 همننان، ؛2۵0 الننج: ۱37۱ سننبحانی، ؛۸2 /3 :۱۴0۸ آلوسننی،

 جرجننانی، ؛۱/3۹ :۱۴۱۵ طبرسننی، ر.ک؛) دارد وجننود آنهننا میننان جنندی تفنناوت قدقینن

 النننج: ۱37۱ سنننبحانی، ؛3/۱0 :۱۴۱۱ معرفنننت؛ ؛2۵-3/27 :۱۴۱7 طباطبنننائی، ؛۶۵ :۱۴۱۱

 لفنم  مندلول  نحنوی بنه  کنه  داننند منی  منتن  الفناع  معننای  کشنج  درپی را تفسیر برخی (2۵0

 بننه ننناار چیننز هننر از بننیی تأویننل امننا (۵۶ :۱3۹0 شنناکرین، ر.ک؛) آیننند؛مننی حسنناابننه

 (.7۶ :۱3۸۴ کیاشمشکی، ر.ک؛) معناست معنای
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 آمننده ایحنناک و روشنننی بیننان، معنننایبننه ل ننت در کننه اسننت «فسننر» ریشننه از تفسننیر

 تننا:بننی فننارس،ابننن ؛2/7۸۱ تننا:بننی جننوهری، ؛7/2۴7 :۱۴۱0 فراهینندی، ر.ک؛) اسننت

 بننرداریپننرده و تبیننین معنننای بننه اشنناره ضننمن برخننی (.۵/۵۵ تننا:بننی منظننور،ابننن ؛۴/۵0۴

 ؛7/3۴۹ تننا:بننی زبینندی، ر.ک؛) اننندکننرده معنننا معقننول معنننای کشننج را آن فسننر(،)

 ارائننه تفسننیر بننرای گوننناگونی هننایتعریننج اصننطالک در (۶3 تننا:بننی اصننفهانی، راغننب

 غینر  و لفنم  بنودن مشنکل  حسنب بنه  اینکنه  از اعنم  منراد،  بینان  و معنانی  کشنج »استشده

 زرکشننی (۴7 :۱۴0۵ اصننفهانی، راغننب) «باشنند آن غیننر و انناهر معنننای حسننببننه یننا آن

 (.۱/۱3 :۱3۱0 زرکشی، ر.ک؛) داندمی خدا احکام و معانی فهم سبب را آن

 منندنی، یننا مکننی مانننند مختلفننی هننایزمینننه در آیننات نننزول بننه علننم را تفسننیر سننیوطی

 مننراد کشننج (2/۱7۴ :۱۴07 سننیوطی،) داننندمننی آن مانننند و متشننابه و محکننم منسننوخ،

 خداوننند مننراد بننر قننرآن آیننات داللننت (؛3۹7 تننا:بننی خننویی، ر.ک؛) قننرآن آیننات از خنندا

 از قننرآن آیننات معننانی خفننای معرفتننی عوامننل زدن کنننار (2/3 :۱۴۱۵ زرقننانی، ر.ک؛)

 و مقاصند  و قرآننی  آینات  معنانی  بینان  (؛۱/۱۱ تنا: بنی  عاشنور، ابنن  ر.ک؛) انسنان  فهنم  برابر

 کالمننی یننا کلمننه چهننرة از برداشننتن پننرده و (؛۱/7 :۱۴۱7 طباطبننائی، ر.ک؛) آن منندالیل

 آملننی، جننوادی ر.ک؛) باشنند شننده ایننراد مفاهمننه فرهنننگ و محنناوره قننانون براسنناس کننه

 سننبحانی اسننتاد اسننت.شننده بیننان تفسننیر بننرای کننه اسننت تعنناریفی دیگننر از (۱/۵2 :۱37۸

 دربنناره مختلننج اقننوال بننه تفسننیر، تعریننج ذیننل القننرآن علننوم فننی التفسننیریه المننناها در

 (.۱۱-۱2 :۱۴2۶ سبحانی، ر.ک؛) .دنکنمی اشاره آن

 بننرد؛ کنناربننه قننرآن در معنننا یننک بننه را تفسننیر و تأویننل تننواننمننی اسننتاد نظننر بننه

 الننج:۱37۱ سننبحانی، ر.ک؛) اننند؛شننده اشننتباهی چنننین دچننار قنندما از برخننی اگرچننه

 شنند. قائننل فننرق دو ایننن بننین باینند دقیننق نگنناه بننا امننا (.2/27 ا:۱3۸3 همننان، ؛2۵0

 ر.ک؛) رود،مننی کنناربننه آیننه جمننالت و مفننردات معننانی از بننرداریپننرده تفسننیر چراکننه

 اسننت آن واقعیننت و حقیقننت بننه شننیء ارجنناع تأویننل امننا (3/22۹ الننج:۱3۸3 همننان،

 در دو هننر تأویننل و تفسننیر لفننم کننه نیسننت شننکى » (2۵۹ الننج:۱37۱ همننان، ر.ک؛)
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 محنمون  و لفنم  معننى  بنه  مربنوط  آینه  ابهنام  هرگناه  ولنى  رونند، منى  کار به آیه ابهام رفع

 در ابهننامى اگننر ولننى ؛شننودمننى گفتننه «تفسننیر» ابهننامى رفننع چنننین بننه باشنند، آن جملننه

 خنناطر بننه آیننه از نهننایى مقصننود ولننى نباشنند، کننار در آیننه ابتنندایى محننمون یننا مفننردات

مننى گفتنه  تأوینل  ابهنامى  چنننین رفنع  بنه  باشند،  پوشننیده و منبهم  زیناد،  احتمناالت  وجنود 

 مفننردات در راغننب کننه گونننههمننان درواقننع (2/27 ا:۱3۸3 همننان، ر.ک؛) «شننود

 و الفنناع توضننیح در نننه شننودمننی اسننتعمال هنناجملننه معننانی توضننیح در تأویننل گفتننه،

 (.2۵0 الج:۱37۱ همان، ر.ک؛) مفردات

 تأويل شناسیگونه .3

 در اسننتاد دانننند.مننی بنندیهی و روشننن امننری قننرآن در را تأویننل اصننل سننبحانی اسننتاد

 برابنر  در را تأوینل  گناهی  گوینند. منی  سنخن  تأوینل  از مختلفنی  هنای گوننه  از خنود  آ ار

 الننج:۱37۱ همننان، ر.ک؛) بردننندمننی کننار بننه متشننابه آیننات درمننورد گنناهی و تنزیننل

 آیننه تطبیننق کننه معناسننت ایننن بننه تنزیننل مقابننل در تأویننل (2۶ الننج:۱3۸7 همننان، ؛۱۹2

 در کننه آنچننه و روشننن غیننر مصننادیق بننر آن تطبیننق و تنزیننل آن روشننن مصننادیق بننر

 همننان، ؛2۴2 الننج:۱37۱ همننان، ر.ک؛) اسننت تأویننل آیننند،مننی پدینند زمننان طننول

 از معنننننا ایننننن در (۱۸0 :۱۴2۶ همننننان، ؛2۶7 /۵ الننننج:۱۴2۱ همننننان، ؛2۵ ا:۱3۸۱

 آیننه نننزول شننأن درواقننع و نیسننت آن بننه ننناار آیننه مسننتقیما کننه مننواردی مفسننر تأویننل،

 اسننناس بنننر نینننز منننورد آن در و کنننرده خصوصنننیت ال نننای اسنننت، دیگنننری منننورد

 آینه  نظنر  منورد  نینز  آنهنا  و داده سنرایت  هنم  منوارد  آن بنه  قبنول  قابنل  و کلنی  هایتطابق

 فراواننی  رواینات  اسنت.  آینه  بناطن  همنان  درحقیقنت  تأوینل  از معننا  اینن  دانند. منی  قرآن

 ع() بنناقر امننام کننه اسننت روایتننی آن نمونننه دارننند. اشنناره تأویننل از معنننا ایننن بننه

 ،أعمللالِهِ  ِِّمِفلل ِ عَمِلللوا الَّللذینَ وَِّانَللهُ القَللبآنَ، فللیهِ ُ نَللََلَ الَّللذینَ ظَهللبَهُ» فرمایننند:مننی

 دربناره  قنرآن  ]آیناتک  کنه  هسنتند  کسنانى  آن، اناهر  ؛اَولئِلفَ  فلی  نَلََلَ  ملا  فیهِ  یَجبی

 و اننند،کننرده عمننل آنهننا مانننند کننه هسننتند کسننانى آن، بطننن و اسننتشننده نننازل آنهننا
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 :۱۴03 مجلسننی،) «اسننت جننارى نیننز اینننان دربنناره شننده، نننازل کسننان آن دربنناره آنچننه

۸۹/۸3.) 

 آیننات در صننرفاا روش ایننن کننه اسننت آن تأویننل از گونننهایننن هننایویژگننی از

 صننورت تأویننل تنزیننل برابننر در تننوانمننی الهننی آیننات تمننام در و نبننوده منحصننر خننا 

 نننزول شننأن بننه ننناار تنهننا نننه آیننات تمننامی درواقننع (.۶۸ :۱3۸۸ طباطبننائی، ر.ک؛) داد

 فراتنر  دیگنر  مصنادیق  بنر  تنوان منی  انند، شنده  ننازل  خاصنی  مصنداق  دربرابنر  و بوده خود

 مصننادیق دیگننر دربنناره و یافتننه سننرایت -نننزول از بعنند چننه و قبننل چننه -نننزول زمننان از

  (.2۴2 الج:۱37۱ سبحانی، ر.ک؛) کند صدق نیز

 مننا (۱7۴ :۱۴2۶ همننان، ر.ک؛) اسننت متشننابه آیننات مننورد در تأویننل از دوم گونننه

 ؛22۵ الننج:۱37۱ همننان، ر.ک؛) داریننم متشننابه و محکننم آیننات گونننه دو قننرآن در

بننه کننه اسننت آینناتی محکننم آیننات (272 /۱ :۱۴3۵ همننان، ؛27۴-27۵ :۱3۸۵ همننان،

 اسننت آینناتی متشننابه آیننات و کننند،مننی داللننت مننراد معننانی بننر انناهر یننا ننن  صننورت

 کنننند. داللننت مننراد معننانی بننر تأویننل بننا و باشننند متسنناوی معنننای چننند بننین مننردد کننه

 الهننی،فننتح) مننؤول. یننا اسننت مجمننل یننا نیننز متشننابه و انناهر یننا و اسننت ننن  یننا محکننم

  (23-30 :۱3۹0 حسینی، طیب و اسعدی ؛3۸7 :۱3۸۹

 اسننت؛ روشننن کننامالا آن داللننت و نیسننت مطننرک معنننایی تزلننزل محکننم آیننات در

 بننا و دارد وجننود معنننا چننند تننا دو حننداقل میننان معنننایی تزلننزل متشننابه آیننات در امننا

 :۱3۸۵ سننبحانی، ر.ک؛) یننابیممننی راه آیننه درسننت و روشننن معنننای بننه تأویننل روش

  (.۱۹۶ الج:۱37۱ همان، ؛27۵

 شننود.مننی  ابننت عمننرانآل سننوره هفننتم آیننه براسنناس قننرآن در متشننابه آیننات وجننود

 از گونننهایننن معنننای حقیقننت بننه یننابیدسننت و آیننات ایننن مصننادیق در اسننالمی متفکننران

 جهننت همننین بننه دارننند. جنندی اختالفننات اننند،داده صننورت کننه تالشننی تمننام بننا آیننات

 (.30 :۱3۹3 ابوزهره، ر.ک؛) داشت بیان آنها از تأویل درباره واحدی نظر تواننمی
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 کنننند؛نمننی اسننتفاده متشننابه آیننات تفسننیر در یکسننانی روش از فننریقین مفسننران

 تنننواننمنننی را نظنننرات اینننن همنننه اگرچنننه (3/2۴۱ :۱3۸۹ اصنننفهانی، رضنننائی ر.ک؛)

 عقننل محکننات بننا باینند امننا (230-23۴ الننج:۱37۱ سننبحانی، ر.ک؛) دانسننت؛ صننائب

 مسنندله در سننبحانی اسننتاد نمننود. انتخنناا را صننحیحی مشننی متشننابه آیننات در نقننل و

آل سننوره هفننتم آیننه خننود اینکننه ایننن آن و کنننندمننی اشنناره مهمننی نکتننه بننه تأویننل

 دیگنر  خنود کنند، منی  اشناره  متشنابه  و محکنم  یعننی  آینات  دوگاننه  تقسنیم  بنه  که عمران

 خننود کننه اسننت اسننالمی متفکننران از برخننی اشننکاالت از ایننن نیسننت. متشننابه آیننات از

 بنندو در آیننه بننودنمتشننابه البتننه (23۶ همننان: ر.ک؛) اننندکننرده تصننور متشننابه را آیننه ایننن

 آینه  گرفنت،  صنورت  معننا  ینین تع و شند  روشنن  معننا  مفسنر  بنرای  آنکنه  از بعند  اسنت.  امر

  (.3/۱۹ :۱۴۱7 طباطبائی، رک؛) شودمی تبدیل محکم به متشابه حالت از

 روش برننند،مننی کننار بننه متشننابه آیننات در امامیننه حکمننای و متکلمننان کننه روشننی

 حی نی  از الهنی  صنفات  اسنت.  خبنری  صنفات  بنه  نناار  آینات  در آن نموننه  اسنت.  تأویل

 تفسننیر در (۴0۶ :۱3۹0 ی،بداشننتاهلل ر.ک؛) اسننت خبننری غیننر و خبننری بننه انقسننام قابننل

 یکنی  انند، زده دسنت  هنایی روش بنه  اسنالم  جهنان  در فکنری  هنای گنروه  خبنری  صفات

 ؛۱/۴۹ :۱37۸سننننبحانی، ر.ک؛) اسننننت تأویننننل روش کننننارگیریبننننه هنننناروش آن از

 (.۸۶-۸7 /۱ الج:۱3۸۱ همان،

 تقسننیم مرفننوم و مقبننول قسننم دو بننه دیگننر جهننت از را تأویننل سننبحانی اسننتاد

 ایقرینننه کننه اسننت تننأویلی مقبننول تأویننل (3/۴۴۶ الننج:۱۴23 همننان، ر.ک؛) کننندمننی

 اگننر بننالعکا. و باشنند؛ داشننته وجننود آن تأیینند بننر آیننات از شنناهدی یننا و مقننالی

 نداشننت، متنننی شنناهد و مسننتند یننا و مقننالی ایقرینننه یعنننی بننود، آن بننرخالف تننأویلی

 نمونننننه (2۶7 /۵ الننننج:۱۴2۱ همننننان، ر.ک؛) اسننننت شننننده رد و مرفننننوم تأویننننل

 منوارد  ایپناره  در البتنه  انند. بنرده  کنار  بنه  معتزلنه  متکلمنان  مینان  در را مرفنوم  تأویالت

 /3 النننج:۱۴23 همنننان، ر.ک؛) اسنننت مرفنننوم و مقبنننول تأوینننل میاننننه آننننان تأوینننل

۴۴۸-۴۴۶.) 
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 گنناهی کنننند:مننی تقسننیم قسننم دو بننه جهتننی از را قننرآن در صننحیح تأویننل ایشننان

 بننه سننطحی معننارف از آیننات معننانی بازگرداننندن معنننای بننه صننحیح و مقبننول تأویننل

 اسننت.شننده نننازل هنناانسننان عمننوم بننرای قننرآن کننه معنننا ایننن بننه اسننت. عمیننق معننارف

 در کننه نیسننت گونننهایننن امننا اسننت؛ عمننوم بننرای فهننم قابننل عمننومی سننطح در آیننات

 عمننومی مفنناهیم بننر آیننات دادن تنننزل نباشنند. بلننند معننارف و معننانی دارای عمیننق سننطح

 از بننود. نخواهنند هماهنننگ قرآنننی اصننول بننا کننه شننودمننی آیننات در احتمنناالتی سننبب

 از معننا  ینک  خنود  اینن  هسنتیم.  باطنل  احتمناالت  اینن  کنردن  برطنرف  بنه  نیاز جهت این

 تأویننل آیننات، تأویننل از دوم گونننة (27۶ :۱3۸۵ همننان، ر.ک؛) اسننت مقبننول تأویننل

 باشنند؛  تأوینل  قابنل  متشنابه  آینات  صنرفا  کنه  نیسنت  گوننه  اینن  اسنت.  قرآننی  محکمات

 الصلبا   اهلدنا  آینة  ماننند  باشند.  اکمنل  و اتنمّ  مصنادیق  دارای هنم  محکنم  آیات بلکه

 در مفسننران کننه دارد، متعننددی مصننادیق امننا اسننت، محکمننی آیننة اینکننه بننا الميللتقی 

 مختلننج مصننادیق بیننان یعنننی آیننة ایننن تأویننل اننند.داده متعنندد احتمنناالت خننود تفاسننیر

 ر.ک؛) دارد وجننود آیننه ذیننل کننه صننحیحی روایننات بننا هماهنننگ و متناسننب البتننه آن،

 (.27۶-277 همان:

 سننبحانی اسننتاد نظننر از افراطننی گرایننانتأویننل عنننوان بننا گروهننی تأویننل بحننث در

 در آوردننند. روی گرایننیتأویننل بننه قرآنننی تما یننل در اینننان از برخننی هسننتند. مطننرود

 بننا چیننزی و طبیعننی؛ تم یننل یننا اسننت قصصننی تم یننل یننا قرآنننی هننایم ننال کننه صننورتی

 (.3۱ :۱3۸2 همان، ر.ک؛) نداریم رمزی تم ل عنوان

 قرآنی متشابهات توجیه .4

 تنرین مهنم  کنه  کنرد  ادعنا  تنوان منی  اسنالمی،  متفکنران  و مفسنران  هنای گفتنه  در تأمنل  با

 باینند چگونننه اینکننه در اسننت. متشننابه آیننات معننانی بنناا در قننرآن در تأویننل کنناربرد

 ایننن در اسننالمی فننرق اسننت. تفنناوت اسننالمی فننرق بننین نمننود، تأویننل را متشننابه آیننات

 اند:دسته سه امر
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 ناپنذیری فهنم  بنه  را تشنابه  قنرآن،  فهنم  و تأوینل  حنوزه  مینان  تفکینک  بندون  برخی الج.

 جنز  کسنی  را آنهنا  معننای  کنه  انند شنمرده  آیناتی  را متشنابه  آینات  کنرده،  تعرینج  آیات

 داند.نمی خدا

 بنه  را تشنابه  متشنابهات،  مندلول  فهنم  و تأوینل  مفهنوم  مینان  تفکینک  بنا  دومنی  گروه ا.

 بنر  مشنتمل  کنه  انند دانسنته  آیناتی  را متشنابه  آینات  و کنرده  تعرینج  آینات  پنذیری تأویل

 آن خننارجی تعننین درواقننع و اسننت نایننافتنیدسننت و غیبننی هننایحننوزه در محننامینی

 هنای نشنانه  تفصنیل  و قیامنت  تحقنق  زمنان  ماننند  انند؛ شنمرده  درک قابنل  غینر  را محامین

  آن. وقوع

 دارشننبهه و مشننکل حننال عننین در و پننذیرفهننم آیننات در را تشننابه نیننز گننروه سننومین  .

 نقلننی و عقلننی ادلننه جسننتجوی و علمننی تننالش گننرو در آن حننل کننه انننددانسننته قننرآن

 و واضننح آیننات را محکننم و اننندبرگزیننده اصننولیان و فقیهننان اک ننر کننه تعنناریفی اسننت.

 را متشننابه فهننم و انننددانسننته متعنندد وجننوه پننذیرای آیننات را متشننابه وجهننی،یننک

 حسننینی،طیننب و اسننعدی ر.ک؛) گنجننندمننی گننروه ایننن در اننند،دانسننته تأویننل درگننرو

 گننروه ایننن نظننر براسنناس گنجنند.مننی اخیننر دسننته در سننبحانی اسننتاد (۴0-3۸ :۱3۹0

 را متشننابه لفننم کننند،مننی بیننان معقننولی معنننی و وجننه متشننابه بننرای کنننندهتأویننل وقتننی

 در جهنت،  همنین بنه  و باشند  معننا  همنان  بنا  متناسنب  کنه  دهند منی  سوق و ارجاع سوییبه

 متشنابهی  عمنل  ینا  لفنم  هنر  بنرای  اگنر  بننابراین  رود.منی  کنار  بنه  نینز  متشنابه  عمل توجیه

 ایننن باشنند، داشننته وجننود درسننت تننوجیهی آورد،مننی پدینند تردینندی و شننک کننه

 جهننتبنه  را تأوینل  چرایننی اگنر  آیند. مننی شنمار بنه  نیننز عمنل  ینا  لفننم آن تأوینل  توجینه، 

 متشننابه آیننات صننرف بننه محنندود را تأویننل درواقننع بنندانیم، قرآنننی متشننابهات توجیننه

  (.3/30 :۱۴۱2 معرفت، ر.ک؛) ایمدانسته قرآن

 عقننل واننایج از خنندا خبننری صننفات بننه ننناار آیننات تفسننیر سننبحانی اسننتاد نظننر از

 اینن  در تندبر  و تأمنل  بنا  و محکمنات  بنه  آینات  اینن  ارجناع  بنا  بشنری  عقنل  است. نظری

 مجننازگویی نننوعی آیننات ایننن از مننراد کننه داردمننی بیننان را آنهننا واقعننی مقاصنند آیننات
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 نظننری عقننل واسننطه بننه تفسننیر آیننات سنننخ ایننن در بنننابراین آیننات. انناهر نننه و اسننت

 سنننبحانی، ر.ک؛) اسنننت قبنننول منننورد تأوینننل منننوارد از کنننه گینننردمنننی صنننورت

 (.3/30۸ الج:۱3۸7

 معتزله تأويل .5

 و تحلیل هب و رفته دینی نصننو  سننرا  عقل، حداک ری محوریت با اعتزالی فکری مکتب

 روی کریم قرآن آیات تفسیر  در عمدتاا (2/۵۶7 تا:بی ذهبی، ر.ک؛) اندپرداخته آن تفسیر 

 تأکید قلع حداک ری اسننتفاده بر امامیه حتی خود، رقبای دربرابر اینان آورند.می تأویل به

 اساس  واقع در شود. می محسوا  فرع نقل و اصل  عقل دینی نصو   فهم در ورزیدند.می

 معتزله (؛3۵۱ تا:بی شنننوقه، ر.ک؛) شننودمی محسننوا عقل دینی نصننو  و شننریعت فهم

 و نهاده  فرو را نقل  یافتند،  می عقل  مخالج  را نقل  هرگاه  و دادند می ترجیح نقل  بر را عقل 

 لعق میان معتزله ابوزید تعبیربه (2/۱۱ الج:۱۴23 سبحانی، ر.ک؛) داشتند می مقدم را عقل

 واهدخ شنرع  بر مقدم عقل دهد، رخ ااهر به تناقحنی  هم اگر و بینندنمی تناقحنی  شنرع  و

ستدالل  چراکه بود؛ صو   به ا صل  شناخت  از بعد شرع  و دینی ن  نممک شارع  و شرع  ا

 اربعه  ادله  جزء خود، مبانی  در را عقل  اینان  (233-23۴ :۱3۸7 ید، ابوز ر.ک؛) بود خواهد 

 تا:بی شنننوقه، ر.ک؛) دانند.می اجماع و سنننت و قرآن بر مقدم یعنی آنها، همه رصس در و

 :۱3۸7 ید، ابوز ر.ک؛) دانند می ناپذیر  اجتناا  امری را تأویل   اینان  اسننناس همین بر (2۱0

 دتأیی را عقل یهاداده یوح چراکه اسنت.  ممکن عقالنی تأویل آنها، یدةعق به (۱7۵-۱7۴

 (7۶ :۱3۸2 بوعمران،) .کندمی

 آینناتی شننود.مننی تقسننیم متشننابه و محکننم دسننته دو بننه الهننی آیننات معتزلننه زعننمبننه 

 مخنالج  رصی بینانگر  کنه  آیناتی  و محکنم  آینات  شنود،  معننا  ل نوی  تفسنیر  و ل نت  بنا  که

 تننا:بننی شنننوقه، ،2۵0 :۱3۸7 ینند،ابوز ر.ک؛) شننودمننی محسننوا متشننابه باشنند، اینننان

  نویسد:می متشابه و محکم تعریج در معتزلی عبدالجبار قاضی (2۱0
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 عقننل، شننواهد یننا قننرارداد یننا ل ننت اصننل در کننه شننود صننادر ایگونننهبننه کننالم اگننر

 بننه را شنننونده کننه باشنند ایگونننهبننه اگننر و محکننم نپننذیرد، را مننراد معنننای جننز معنننایی

 بننر اسننت، قننرارداد یننا ل ننت اصننل در کننه چیننزی علننت بننه انناهرش و اننندازد اشننتباه

 متشننابه باشنند، عقلننی دلیننل و محکمننات بننه ارجنناع نیازمننند و نکننند داللننت مننراد معنننای

  .۴0۵ :۱۴22 همان، ؛۱۹ الج: تابی همدانی، معتزلی ر.ک؛) است

 عقننل. و محکننم آیننات دارننند: جنندی دخالننت امننر دو قننرآن فهننم در معتزلننه نظننر از

 ضنمن  عبندالجبار  قاضنی  شنوند.  تأوینل  و تفسنیر  امنر  دو اینن  بنه  نناار  بایند  متشنابه  آیات

 در را عقننل از اسننتفاده عنندم و گرفتننه انتقنناد بننه را ااهرگرایننان امننر، ایننن بننر تأکینند

 (.3۹۴ /۱۶ :۱۹۶۵ همان، ر.ک؛) داندمی آنان جهل از ناشی متشابه آیات تحلیل

 نقننل از االحکننام،آیننات بننه معرفننت در اسننت. عقننل تأویننل بننرای میننزان و مننالک

 آیننات اسننت. عقننل شننناخت عامننل تنهننا اعتقننادی مسننائل در امننا کنننند؛مننی اسننتفاده

 (23۸ :200۶ همننان، ر.ک؛) شننودمننی تأویننل عقننل توسننط هننم حننوزه ایننن در متشننابه

 و یجسننمان معننرا  صننراط، یننزان،م منکننر، و یننرنک قبننر، عننذاا مانننند یمقننوالت آنننان

 ر.ک؛) انننندهکنننرد ینننلوأت را ینهننناا و دانسنننته قرآننننی متشنننابهات جنننز را آن ماننننند

  (.3۸2 /۱۴ :۱3۸۵ هوشنگی،

 اصننل بننر مبتنننی و فرعننی امننری کننه را سننمع تننواننمننی عبنندالجبار قاضننی دینندگاه از

 بننا کننه اسننت عنندل و توحینند همننان اصننل اسننت. اصننل تننابع سننمع داشننت. مقنندم اسننت،

 ر.ک؛) اسنت  عقلنی  و منطقنی  غینر  امنری  سنمع  بنر  اصنل  و توقنج  شنود. منی  ا بات عقل

 تننواننمننی را خنندا عقلننی هننایاسننتدالل و عقننل بننر مبتنننی (22۶ :۱۴22 همنندانی، معتزلنی 

 صننفات اگننر و (۱۹۸ ا: تننابننی همننان، ر.ک؛) کننرد جسننمانی صننفات بننه متصننج

 و شننوند بننرده تأوینل  باینند تردینندی هنیم  بنندون کننند، مننی ینناد جسنمانی  امننور از خبنری 

 ؛۹۴-۱0۴ :۱۴22 همنننان، همنننان؛ ر.ک؛) کنننرد تنزینننه جسنننمانی امنننور از را خداونننند

 (.۱20  : تابی همان، ؛22۸ :۱۴22 همان،
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 معتزله تأويل روش با سبحانی استاد مواجهۀ .6

مننی ینناد قننرآن فهننم روش عنننوان بننه تأویننل از اسننالمی متفکننران دیگننر مانننند بننه معتزلننه

-عقننل در افننراط جهننت بننه امننا کننرده؛ دفنناع کننار ایننن اصننل از سننبحانی اسننتاد کنننند.

 تأوینل  را آینات  از بسنیاری  آننان  اسنتاد  نظنر  بنه  دهند. منی  قنرار  نقند  منورد  را آنان ورزی

 کنه  فراواننی  آینات  ایننان  نموننه  عننوان بنه  افتادنند.  رای بنه  تفسنیر  دام در واقنع  در و برده

 اینن  بنه  تنا  عقناا؛  رفنع  ننه  گرفتنه،  درجنه  ترفینع  معننای  بنه  را شده مطرک شفاعت درباره

 توجیننه بتوانننند کبیننره مرتکننب دانسننتن مخلنند دربنناره را خننود عقلننی دینندگاه وسننیله

 (.3/2۴۱ الج:۱۴23 سبحانی، ر.ک؛) کنند

 آیننات اینننان افراطننی تأویننل روش بننا کننه اسننت مصننادیقی دیگننر از قبننر عننذاا انکننار

 جمنناد مانننند را مننرده انسننان آنننان کننه ازآنجننا کنننند؛مننی تفسننیر دیگننری گونننه بننه را الهننی

  (.۶7 :۱۴۱3 مفید، ر.ک؛) دانندمی معنابی هم را قبر عذاا و فشار دانند،می

 داننند. منی  رواینات  و آینات  انواهر  بنر  مقندم  و حناکم  را عقنل  امنور  غالنب  در اینان

 اسننت شایسننته کنناری دینننی معرفننت و مننتن فهننم در آن بننه توجننه و عقننل دخالننت اصننل

 ااهرگرایننان طیننج از آنننان جنندی مننایز امننر ایننن گرفننت. صننورت معتزلننه سننوی از کننه

 آیننات فهننم در آن دخالننت و عقننل در افننراط امننا آینند؛مننی حسنناا بننه اشنناعره حتننی و

 بننه اسننت. آنننان جنندی هننایوآسننیب مشننکالت از خبننری صننفات تحلیننل و متشننابه

 اخننروی جنناودان زننندگی و معنناد عرصننه در فراوانننی اننواهر نفننی در امننر ایننن خصننو 

 کنیم.می بررسی مواجهه این در را استاد جامع تحلیل ادامه در است. مشهود

 خبرى صفات تفسیر در مشروط و کلی همراهی و پذيرش .7

 خداوننند بننه خبننری صننفات دادن نسننبت نحننوه در مسننلمین میننان اسننالم صنندر همننان از

 هننم بننا تننناقع در و مقابننل دقیقننا نظننرات ایننن گنناهی و نداشننته وجننود یکسننانی نگنناه

-۱۴۸ /2 الننج:۱۴23 همننان، ؛3۱۵ /۱ الننج:۱3۸۱ سننبحانی، ر.ک؛) گیرننندمننی قننرار

 و شننده گرفتننار تشننبیه دام در خنندا بننه صننفات ایننن انتسنناا در مسننلمین از برخننی (۱2۱
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 ر.ک؛) برنند. منی  کنار  بنه  خداونند  دربناره  انسنانی  معننای  همنان  بنه  را صنفات  اینن  دقیقاا

 نظنننر اینننن توجینننه در سنننیوطی (۱/۵0 :۱37۸ سنننبحانی، ؛۱/۱0۵ :۱۴02 شهرسنننتانی،

 بننه خنندا سننخن و وحننی حننوزه در مجنناز انتسنناا اینننان بنناور بننه کننه آنجننا از گوینندمننی

 همننان بننه دقیقنناا را صننفات ایننن و گرفننت فاصننله مجننازگویی از باینند اسننت، درو  مانننند

 چنانچننه (2/3۶ :۱۹73 سننیوطی، ر.ک؛) بننرد کننار بننه خداوننند دربنناره انناهری معنننای

 ر.ک؛) کنننندمننی نفننی قننرآن در را مجنناز خننود اسننالف از پیننروی بننه نیننز سننلفیه

 تعطیننل نظریننه از ایعننده تشننبیه نظریننه دربرابننر (27۶-277 /۵ الننج:۱۴2۱ سننبحانی،

 و کننرد واگننذار خداوننند بننه باینند را صننفات ایننن معنننای کننه معنننا ایننن بننه کردننند. دفنناع

 جهمینه  را دیندگاه  اینن  ب ندادی  شند.  هنا فهنم  و عقنول  تعطینل  بنه  قائنل  آن فهم حوزه در

 :۱3۶7 ب نندادی، ر.ک؛) دهنندمننی نسننبت ضننراریه و کرامیننه از برخننی و ماتریدیننه و

 را صننفات انتسنناا اصننل تفننویع اهننل اسننت. مفوّضننه بننه متعلننق سننوم نظریننه (۱۵۵

 کنننندمننی خداوننند خننود بننه واگننذار را آن معننانی فهننم امننا پذیرننند،مننی خداوننند دربنناره

 ابوالحسنننن نظرینننه همنننان درواقنننع دیننندگاه اینننن (۱/۶۵0 :۱۹73 سنننیوطی، ر.ک؛)

 ر.ک؛) خداسننت وارانسننان صننفات دربنناره بالکیننج نظریننه بننه قائننل کننه اسننت اشننعری

 همننننان، ؛۱/3۱۸ الننننج:۱3۸۱ همننننان، ؛۱/۵۱ :۱37۸ سننننبحانی، ؛۶۴ :۱۹۸۱ اشننننعری،

  (.200 /3 الج:۱۴2۱ همان، ؛3۸ :۱۴2۴

 آن از معتزلننه و امامیننه کننه اسننت مطننرک تأویننل نظریننه یادشننده نظننرات برابننر در

 و همنراه  را تأوینل  و بنوده  شنیعه  نظنر  همنراه  معتزلنه  امنر  اینن  کلینت  در کننند. می پیروی

 ایننن از اسننتفاده در آنننان امننا بننرد؛مننی کننار بننه یادشننده هننایجریننان مقابننل در همسننو

 شنند. خواهند  اشناره  ادامنه  در کننه انند داده افراطنی  تأوینل  بننه تنن  و ورزینده  افنراط  روش

 بیشنترى  دقنت  شنده،  یناد  آینات  در کنه  اسنت  اینن  صنفات  ننوع  اینن  تفسنیر  صحیح راه»

 نننوع ایننن کننه رسنناند مننى آیننات ایننن در دقننت بیاینند. دسننت بننه آنهننا مفهننوم تننا شننود

 قننرآن و دهنندمننى تشننکیل را کننالم بالغننت کننه اسننت مجننازى تعبیننر نننوع یننک تعبیرهننا،
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 بنه  و گرفتنه  پنیی  در را عربنى  لسنان  رسنم  و راه همنان  الفناع،  ننوع  اینن  بنردن کار به در

 (.۱/۵3 :۱37۸ همان، ر.ک؛) «است برده کار

 عنننوانبننه را تأویننل خبننری صننفات در مننوارد ایپنناره در خننود آ ننار در اسننتاد البتننه

 بننرای و دانسننته معتزلننه مخننت  را تأویننل مننوارد برخننی در و پننذیردمننی صننحیح روش

 همنننان، ر.ک؛) کننننندمنننی مطنننرک را تصننندیقی مفهنننوم بنننه تمسنننک روش امامینننه

  (.32۸-32۹ /۱ الج:۱3۸۱

 اهننل جریننان نقنند بننه و برداشننته درسننت گننامی قرآنننی متشننابهات توجیننه در معتزلننه

 بنوده  همسنو  معتزلنه  بنا  مواجنه  اینن  در نینز  امامینه  دقیقناا  پرداختنند.  اناهرگرایی  و حدیث

 قرآنننی متشننابهات توجیننه امننا اننند؛داده قننرار جنندی نقنند مننورد را تشننبیهی جریننان و

 عنندول آن از معتزلننه گفننت خننواهیم ادامننه در کننه اسننت ضننوابطی و اصننول بننر مبتنننی

 افتادند. شودمی رصی به تفسیر به منجر که افراطی تأویل دام در و کرده

 معتزله روش در تأويل شرائط و ضوابط از عدول .8

 آن از حننداک ری اسننتفاده و کلننی ضننوابط از عنندول و عبننور معتزلننه اشننکال تننرینعمننده

 در کلنی  ضنوابط  و اصنول  رعاینت  تنزینل  مقابنل  تأوینل  دربناره  کنه  توضنیح  اینن  بنا  است.

 اصنول  نیازمنند  دیگنری  منتن  هنر  ماننند  بنه  دیننی  نصنو   فهنم  کنند. منی  کفاینت  متن فهم

 واقننع در و هسننتند عننام شننرایط و قواعنند و اصننول ایننن از سننرییننک اسننت. شننرایطی و

 بننه کننرد. ینناد دینننی هننایمعرفننت در دینننیبننرون لننوازم و ابزارهننا عنننوانبننه آنهننا از باینند

 ییآکننار دینننی نصننو  ازجملننه امننری هننر فهننم در شننناخت کلننی اصننول نمونننه عنننوان

 نصننو  از انسننانی فهننم اعتبننار اصننل مننتن، پننذیریفهننم اصننل مانننند دیگننر امننور دارننند.

  عقالینننی و عقالننننی قواعننند حاکمینننت پنننذیرش اصنننل محنننوری،مؤلنننج اصنننل دیننننی،

 ضننوابط و شننرایط جملننه از ... و ادبننی و زبننانی عننام قواعنند بننه توجننه اصننل نصننو ، بننر

 است. تنزیل مقابل یعنی اول گونه در آیات پذیریتأویل در مهم



 بوذر رجبیااهلل سبحانی با روش تأویل معتزله/ تحلیل مواجهه انتقادی آیت 2۷0

 

 

 

 

 ایننن در اسننت. متشننابه آیننات دربنناره یعنننی آن دوم نننوع تأویننل گونننه تننرینمهننم امننا

 دیگننری مهننم امننور بننه باینند مننتن فهننم کلننی ضننوابط و اصننول رعایننت بننر عننالوه مننوارد

 نیفتیم. افراطی تأویل دام در تا کرد توجه نیز

 ت ییننر بننر داللتننی روش ایننن کننه اسننت آن متشننابه آیننات تأویننل در مهننم نکتننه

 و ادبیننات و منطننق در کننه دانننیممننی ندارننند. شنندنانننی و بننودنقطعننی از آیننات داللننت

 داللننت مننبهم. یننا و انننی یننا اسننت، قطعننی یننا کننالم داللننت کننه دارننندمننی بیننان اصننول

 اگننر نیسننت. آن در ایشننبه و شننک جننای هننیم کننه اسننت تمننام و تننام داللتننی قطعننی

 پنجنناه اگننر و انننی داللننت باشنند، داشننته وجننود درصنند بیسننت تننا معنننا خننالف احتمننال

 آیننا کننه اسننت بحننث قننرآن آیننات داللننت دربنناره اسننت. مننبهم داللتننی باشنند، درصنند

 دارد. وجننود آیننات در هننم دیگننر مننورد دو نننه، یننا دارننند قطعیننه داللننت آیننات تمننام

 داننند منی  قطعینه  داللنت  شنان معنانی  بنر  را آینات  اناهری  هنای داللنت  مفسران از ایعده

 (.۵0-۵۱ :۱۴2۶ سبحانی، ر.ک؛)

 چننه خبننری صننفات بننه ننناار آیننات دربنناره وقننت آن بپننذیریم را دینندگاه ایننن اگننر

 پاسننخ در اسننتاد دارننند. خداوننند تجسننیم و تشننبیه بننر داللننت آیننات انناهر چننون کنننیم 

 و کتناا  انواهر  داللنت  کنه  اسنت  اینن  کلنی  ضنابطه » کنه:  دارنند منی  بینانی  شنبهه  این به

 و مهنم  کنه  آنچنه  لکنن  شنود؛  اسنتناد  اواهرشنان  بنه  کنه  اسنت  الزم و بنوده  قطعنی  سنت

 از تصنندیقی اهننور کننردن روشننن یعنننی اسننت. اننواهر تعیننین باشنند،مننی دقننت قابننل

 و تجسننیم آیننات در لننذا نهننایی. اهننور از بنندوی اهننور همچنننین و تصننوری؛ اهننور

 بعنند کننه نهننایی و تصنندیقی اهننور در و اسننت تصننوری و بنندوی اهننور مننوارد از تشننبیه

 وجننود نظننر ایننن از مشننکلی گونننههننیم شننود،مننی روشننن آیننه در دقننت و توجننه از

 صنفات  کنه  هنای واژه اسنتعمال  دیگنر  گفنت  بایند  نگناه  اینن  بنا  همنان( ) «داشت. نخواهد

 نننوع از دیگننر قنندرت( منن ال) خودشننان خننا  معنننای در ینند، واژه مانننند هسننتند خبننری

 خواهنند خننودش حقیقننی معنننای در لفننم اسننتعمال بلکننه بننود، نخواهنند مجننازی اسننتعمال

 رویکنننرد مقابنننل نقطنننه دقیقنننا اینننن و (۱/3۱7 :۱3۸۱ همنننان، سنننبحانی، ر.ک؛) بنننود
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 اینن  بنه  حمنل  منالک  تنهنا   انیناا  و دانسنته  مجناز  اوالا امنر  اینن  آننان  چراکنه  است؛ معتزله

 دانند.می عقل را معنا

 رأی به تفسیر يا اعتزالی تأويل .9

 تأویننل شننناخت بننا .اسننت صیر بننه یرتفسنن از یریجلننوگ عامننل و سنننجی یننارمع یننل،وأت

 قننرآن بننر آن تحمیننل و شخصننی نظننر اعمننال و رصی بننه تفسننیر از ناصننحیح، از صننحیح

 ضننوابط براسنناس و منحننبط امننری را تأویننل سننبحانی اسننتاد گرفننت. خننواهیم فاصننله

 چراکننه پننذیرد.نمننی را رصی بننه تفسننیر برابننر، در (27۵ :۱3۸۵ همننان، ر.ک؛) داننندمننی

 تفسننیر در آنکننه حننال اسننت، تخمننین و گمننان و حنندس براسنناس امننری رصی بننه تفسننیر

 تننواننمننى حنندس بننا » کننرد. طننی راه گمننان و تخمننین سننبیل بننر تننواننمننی دینننی متننون

 (.222 :۱373 همان،) «کرد تأویل یا انکار را الهى وحى

شد  بنا اگر ست  قابل و افراد همه در را آن یا و بدانیم معتزله مانند را تأویل که با سی د  برای ر

شت  نخواهد قطعی ارزش داللت، لحاع از سخنی  هیم دیگر بدانیم، همگان  ار معنایی هر و دا

سیر  همان این کرد. حمل توانمی سخنی  هر بر  هین آن از روایات در که بود خواهد رصی به تف

 ا:۱۴2۱ همان، ر.ک؛) هستند  سنخ  این از معاصر  دوره در علمی تفاسیر  از برخی است.  شده 

 آن، حفم خاطر به سپا  ،نموده اتخاذ را اىعقیده قبالا است  این رصى به تفسیر  حقیقت» (۵/2۹

 (.20۵ :۱3۸0 همان، ر.ک؛) «کنیم معنى خود عقیده مطابق و تأویل را آیه ااهر

 شننود،مننی داده نسننبت قننرآن بننه تفسننیر قالننب در معتزلننه کننه مننواردی از بسننیاری

 تأویننل بننرای اسننت. قننرآن از نادرسننت هننایبرداشننت و داشننته را ناصننحیح تأویننل حکننم

 انناهر بتننوان تأویننل بنندون اگننر باشنند. داشننته وجننود شننرعی و عقلننی وجننه باینند آیننات

 بننرای جننایی دیگننر باشنند، نداشننته عقننل و شننرع بننا منافنناتی کننه کننرد توجیننه را آیننه

 اننواهر از برداشننتن دسننت بننر دلیلننی کننه زمننانی تننا ماننند.نمننی بنناقی تأویننل از اسننتفاده

 :۱373 همننان، ر.ک؛) کنننیم تمسننک اننواهر همننان بننه باینند نباشننیم، نداشننته آیننات

  (.207 :۱3۸0 همان، ؛2۵۱
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 بننه توجننه عنندم دانننند،مننی وارد معتزلننه بننه سننبحانی اسننتاد کننه اشننکالی تننرینمهننم

 مفسننر دینننی نصننو  فهننم مسنندله در اسننت. اصننول و منطننق دانننی در هنناداللننت مسنندله

 مقنندس مننتن منناتن ببننرد. پننی مقنندس شننارع و خداوننند یعنننی مؤلننج مقصننود بننه باینند

 اصننول و منطننق در اسننت. داشننته بیننان عبننارات و الفنناع قالننب در را خننود منظننور و مننراد

 بنناز را آن شننرایط و حنندود و الفنناع هننایداللننت انننواع باینند کننه شننودمننی یننادآوری

 (7۹ ا:۱3۸7 همنننان، ؛2۱-3۱ :۱۴23 همنننان، ؛۱/۴۶ :۱۴۱۴ همنننان، ر.ک؛) شنننناخت

 مقصنود  وسنیله بندین  تنا  برآیند  هنا داللنت  اینن  کشنج  دنبنال بنه  بایند  متن تفسیر در مفسر

 بهتننرین معناشناسننی زبننانی هننایدانننی بننین در دریابنند. تننوان و امکننان حنند در را منناتن

 دهنندمننی قننرار مننا رویپننیی هنندف ایننن بننه نیننل بننرای را ابزارهننایی کننه اسننت دانشننی

 (.2۶-7 :۱3۸۸ ،دیگران و مطیع ر.ک؛)

 فقننه اصننول منطننق، ادبیننات، مانننند علننوم از مختلفننی هننایشنناخه در هنناداللننت بحننث

 هننر تفسننیر، و اصننول و منطننق و بالغننت عالمننان شننود.مننی مطننرک تفسننیر شناسننیروش و

 هننا،دانننی آن در رایننا دینندگاه بنننابر و پرداختننه بنندان خننود مباحننث از بخشننی در یننک

 گینری چشنم  تنأ یر  منتن  فهنم  در هنا داللنت  اینن  بنه  توجنه  اصنل  انند. کنرده  ارائنه  مطالبی

 امنننر اینننن از منطنننق و شناسنننیزبنننان داننننی در (7۹ ا:۱3۸7 سنننبحانی، ر.ک؛) دارد

 هنای داللنت  عنناوین  بنا  مشنهور  تقسنیم  در کنه  شنود منی  یناد  داللنی  سنطوک  عنوان تحت

  ۴شود.می یاد التزام و تحمن مطابقی،

 همچنننین و اسننتعمالی مننراد و جنندی مننراد اصننولی مسنندله طننرک بننا سننبحانی اسننتاد

 تصننوری مفنناهیم بننه تمسننک و تصننوری اهننور و تصننوری و بنندوی اهننور مسنندله طننرک

 کنننند.مننی مطننرک افراطننی تأویننل بننه قننائالن نقنند در را اینکتننه الفنناع، نهننایی فهننم در

 روش اسننالم، جهننان در فکننری هننایجریننان نقنند ضننمن خبننری صننفات فهننم در اسننتاد

 را صننحیح راه و داده قننرار نقننادی مننورد تفننویع و تعطیننل و تشننبیه مانننند بننه را تأویننل

 الننج:۱3۸۱ همننان، ر.ک؛) دانننندمننی صننفات تصننوری( نننه) تصنندیقی مفنناد بننه تمسننک

  (.۱/2۴۴ :۱37۸ همان، ؛32۸-327 /۱
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 نتیجه

 تأویننل عنننوان بننا روشننی از اسننالمی متفکننران از ایپنناره قرآنننی آیننات فهننم و تحلیننل در

 اخننتالف از غیننر نیسننت. یکسننان تأویننل بننا مسننلمان عالمننان کنند.مواجهننهمننی اسننتفاده

 واحنندی رهیافننت نیننز اخیننر حننوزه در تأویننل، شناسننیمعرفننت و شناسننیهشننتی عنندبا در

 ندارد. وجود مسلمان اندیشمندان میان

سالمی  فرق دیگر برابر در معتزله ستفاده  افراطی شکل  به تأویل از ا  در اینان نند.کمی ا

 میزان ود این با را متشابه آیات و دانسته فهم مالک را عقل و محکم آیات صرفاا قرآن فهم

 باری خبری صفات خصو به و متشابه آیات فهم به عقل بر تکیه با عمدتاا البته سنجند.می

 حتی اند.زده هاحوزه این در آیات عمده تأویل به دست  جهت این از و آورده روی تعالی

 هم و قرآن هم رویه  برخالف را جهنم و بهشنننت و معاد  به  ناار  آیات  موارد از برخی در

 کنند.می تفسیر و تأویل روایات

 و تحلیلی هب و کرده پیدا ورود معتزله تأویل روش به کالم و تفسننیر در سننبحانی اسننتاد

 از اهیگ و تنزیل از گاهی قرآن آیات فهم در ایشنننان باور به پردازد.می آنان نگاه ارزیابی

 تارساخ  و مکانیسم  دارند. را خود خا  کارکرد دو این از هریک شود. می استفاده  تأویل

ستف  آن از ضابطه بی توان نمی آیات تأویل عرصه  در که است  آن بیانگر تأویل  و کرد ادها

سبت  الهی آیات به را تأویلی هرگونه  ست ا وسیعی  و عمیق معانی دارای قرآن آیات داد. ن

 تأویل شرو با الهی کتاا صحیح فهم دارند. دسترسی آنها به خرد صاحبان و دانا افراد که

 منظر نهمی از و بوده تأویل ضوابط و شرایط از عدول در معتزله اساسی اشکال است. میسر

 اند.کرده ارائه رصی به تفسیر با سوهم عمدتا هایتأویل و افتاده افراط وادی در هم

 آسننیب دچننار تأویننل بنناا در معتزلننه دینندگاه کننه اسننت آن تحقیننق ایننن نتننایا از

 تأویننل حننوزه در افننراط از برآمننده هننایچننالی اسننت. کاسننتی و نقصننان حتننی و جنندی

 فهننم در آنننان دینندگاه پننذیرش مننانع و داده سننوق رصی بننه تفسننیر سننمت بننه را آنننان

 دانننی در داللننی مفنناهیم و ادبننی مباحننث بننه توجننه عنندم شنند. خواهنند قننرآن آیننات

است. دیدگاهشان پذیرش از جدی مانع منطق و اصول
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 ــم (.تننابننی) .احمنند فننارس،ابننن ــایی  معج ــه مق  محمنند عبدالسننالم مصننحح .اللغ

 .نور( قاموس افزارنرم) االسالمی. االعالم مکتب :قم .اول چاپ .هارون

 ــان (.تننابننی) .مکننرم بننن محمنند منظننور،ابننن ــرب لس  .3ط .صننادر دار :بیننروت .الع

 .نور( قاموس افزارنرم)

 ،ــاری  (.۱3۹3) .محمنند ابننوزهره ــذاهب ت ــالمی م  چ .ایمننانی علیرضننا متننرجم .اس

 .مذاهب و ادیان دانشگاه انتشارات :قم دوم.

 ،ــرد (.۱3۸7) .حامنند نصننر ابوزینند ــی رویک ــیر در عقالن ــرآن تفس  احسننان ةترجمنن .ق

 .نیلوفر :تهران .خلخالی موسوی

 ،و محکــم در پژوهشــی (.۱3۹0) .حسننینی طیننب محمنند سننید و محمنند اسننعدی 

 علننوم توسنعه  و تحقینق  مرکنز  .سنمت  تهننران: .دانشنگاه  و حنوزه  پژوهشنگاه  قنم:  .متشـابه 

 .انسانی

 ــه (.۱۹۸۱) .ابوالحسننن ی،اشننعر ــن االبان ــول ع ــهالد اص  عبنند یمتقنند و یننقتحق .یان

  دارالبیان. :دمشق .ناووط القادر

 ــدتوح (.۱3۹0) ی.علنن ی،بداشننتاهلل ــفات ی ــ وص  ی.تخصصنن کننالم نامننهدرس .یاله

 .قم دانشگاه انتشارات قم:

 ــان رون (.ق۱۴0۸) .محمننود ی،آلوسنن ــ  یالمع ــیر ف ــرآن تفس ــیم الق  یننروت:ب .العظ

 دارالفکر.

 ،ــین الفــرم (.۱3۶7) عبنندالقاهر. ب نندادی ــرم ب  چ مشننکور. محمنندجواد ترجمننة .الف

 اشراقی. انتشارات تهران: سوم.



 بوذر رجبیااهلل سبحانی با روش تأویل معتزله/ تحلیل مواجهه انتقادی آیت 2۷6

 

 

 

 

  ،ترجمنه  .آن بـه  معتزلـه  پاسـ   و اسـالمی  تفکـر  در اختیـار  مسـئله  (.۱3۸2) بنوعمران 

 .هرما :تهران .سعادت اسماعیل

 ،ــل (.۱3۸۵) .احمنند پنناکتچی  .اسننالمی بننزر  المعننارف دائننره در مننندر  .تأوی

 المعنننارف دائنننره بنننزر  مرکنننز :تهنننران .بجننننوردی موسنننوی محمننندکاام زیرنظنننر

 اسالمی. بزر 

 ،ــات (.ق۱۴۱۱) .شننریج سننید میننر جرجننانی  ی؛المصننر تننااالک دار :قنناهره .التعریف

 .یالبنان الکتاا دار یروت:ب

 اسراء :قم اول. چاپ .تسنیم (.۱37۸) .عبداهلل ی،آمل یجواد. 

 ،العلننم دار :بیننروت .االولننیبننعط .الصــحان (.تننابننی) .حمنناد بننن اسننماعیل جننوهری 

 .نور( قاموس افزارنرم) للمالیین.

 ـ  البیـان  تنا(. یبن ) .ابوالقاسم یدس یی،خو  آ نار  یناء اح مؤسسنه  :قنم  .القـرآن  تفسـیر  یف

 .ییالخو االمام

 ،ــیر تننا(.بننی) محمدحسننین. ذهبننی ــرون و التفس  دار شننرکه بیننروت: دوم. چ .المفس

 االرقم.

 ــردات (.تننابننی) .محمنند بننن حسننین اصننفهانی، راغننب ــا  مف ــرآن الف  :بیننروت .الق

 نور( قاموس افزارنرم) دارالقلم.

 تفســیر مــع التفاســیر جــامع مقدمــه (.ق۱۴0۵) .محمنند بننن حسننین اصننفهانی، راغننب 

 دارالدعوه. :کویت ه.البقر مطالع و الفاتحه

 ــص (.۱3۸۹) .محمنندعلی اصننفهانی، رضننائی ــیر منط ــرآن تفس  در تحقیننق روش) ق

  (.) المصطفی نشر و ترجمه المللیبین مرکز :قم .3   .قرآن( علوم و تفسیر

 ،افننزارنننرم) دارالفکننر. :بیننروت .العــروس تــال (.تننابننی) .محمنند بننن محمنند زبینندی 

 نور( قاموس

 دارلمعرفه. یروت:ب .القرآن علوم یف البرهان (.ق۱3۱0) ین.بدارلد ی،زرکش 
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 القـــرآن علـــوم یفـــ العرفـــان مناهـــل (.ق۱۴۱۵) یم.عبننندالعظ محمننند ی،زرقنننان. 

 .یالعرب دارالکتب یروت:ب

 ،یمتنظنن بننا چهننارم. چ .مشــکله آیــات صــحیح تفســیر الننج. (.۱37۱) جعفننر. سننبحانی 

 ع(.) صادق امام مؤسسه قم: ی.خسروشاه یهاد نگارش و

  . یرتفسنننن و کننننالم عرصننننه در یخبنننر  صننننفات» (.ا.۱37۱) ـــــــــــــــــــــــــــ.» 

  ییز.پا .3 شماره .یاسالم کالم

 . اسالم. مکتب مجلة نشر قم: جهان. و انسان معاد (.۱373) ــــــــــــــــــــــــ 

 . توحید. قم: اسالمی. مذاهب و عقائد با آشنایی (.۱37۸) ــــــــــــــــــــــــ 

 . ــانی وهابیـــت (.۱3۸0) ـــــــــــــــــــــــــــ ــری مبـ ــه و فکـ ــی کارنامـ  قنننم: .عملـ

 ع(.) صادق امام مؤسسه

 . العقــل. و الســنه و الکتــاب هــدی علــی االلهیــات (الننج.۱3۸۱) ــــــــــــــــــــــــــ 

  االسالمی. لدراسات العالمی مرکز قم: سوم. چ

 . (.ع) صادق امام مؤسسه :قم .یفهرمنوت (ا.۱3۸۱) ــــــــــــــــــــــــ 

 . مرـــل 5۷ تبیـــین در قـــرآن آموزنـــده هـــاىمرـــل (.۱3۸2) ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ع(.) صادق امام مؤسسة قم: ،قرآن 

 . ع(.) صادق امام مؤسسه قم: جاوید. منشور (الج.۱3۸3) ــــــــــــــــــــــــ 

 . ـــ ــه (ا.۱3۸3) ـــــــــــــــــــــــــ ــایاندیشــ ــد. هــ  تفسننننیر از برگرفتننننه جاویــ

 امننام مؤسسننه قننم: دینننی. سننعید و اسنندعلیزاده اکبننر تنندوین جاوینند. منشننور موضننوعی

 ع(.) صادق

 . مشعر. تهران: حقیقت. راهنمای (.۱3۸۵) ــــــــــــــــــــــــ 

 . ع(.) صادق امام مؤسسه قم: .کالمی جدید مسائل (الج.۱3۸7) ــــــــــــــــــــــــ 

 . ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوجز ا.۱3۸7 ـ ــی الم ــول ف ــه  ص  ع(،) صننادق امننام مؤسسننه قننم: .الفق

 چهاردهم. چاپ
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 . در و یثحنننننند و قننننننرآن و ل ننننننت در یننننننلتأو» (.۱3۹0) ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۴-3 ص  ن.تابستا .7۸ شماره .یاسالم کالم «.اصطالک

 . ــی المحصــول ق(.۱۴۱۴) ــــــــــــــــــــــــــ ــم ف  االمننام مؤسسننه قننم: .االصــول عل

 ع(.) الصادق

 . ـــ ــائل ق(النننج.۱۴2۱) ــــــــــــــــــــــــ ــاالت و رسـ  االمنننام مؤسسنننه قنننم: .مقـ

 ع(.) الصادق

 . ـــ ــاهیم ا.ــــــــــــــــــــــــ ــرآن مفـ  االمنننام مؤسسنننه قنننم: چهنننارم. چننناپ .القـ

 ع(.) الصادق

 . مؤسسنننه قنننم: دوم. چننناپ النحـــل. و الملـــل النننج. ق(۱۴23) ـــــــــــــــــــــــــــ 

  ع(.) صادق امام

 . ـــ ــذیب ا.ــــــــــــــــــــــــ ــول تهـ  امنننام اصنننول درس مباحنننث تقرینننر .االصـ

 .ره() خمینی امام آ ار نشر و تنظیم سهسّؤم تهران: خمینی.

 . ع(.) صادق امام مؤسسه قم: اهلل. رویه ق(.۱۴2۴) ــــــــــــــــــــــــ  

 . ــاهب ق(.۱۴2۶) ــــــــــــــــــــــــــ ــیریه من ــی التفس ــوم ف ــرآن. عل  سننوم. چنناپ الق

 ع(.) صادق امام سسهؤم قم:

 . قنننم: المبـــین. یرالقرآنتفســـ یفـــ الطـــالبینیـــهمن ق(.۱۴3۵) ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ع(.) صادق امام سسهؤم

 ،اسننالمی کننالم در گرایننیننن  و گرایننیعقننل» (.۱37۴) محمنندتقی. سننبحانی ». 

 .20۵-232 ص  .۴ و 3 ش .نظر و نقد

 ،بیننروت: القــران. تفســیر فــی االتقــان م(.۱۹73) عبنندالرحمن. النندینجننالل سننیوطی 

 ال قافیه. المکتبه

 الکتننب دار یننروت:ب .القــرآن علــوم یفــ االتقــان (.ق۱۴07) ین.النندجننالل یوطی،سنن 

 .یهالعلم
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 ،ــایروش (.۱37۶) .محمنننندکاام شنننناکر ــل هــ ــرآن تأویــ  و معناشناسننننی :قــ

 تبلی نننات دفتنننر :قنننم .اصنننولی و بننناطنی .رواینننی حنننوزه سنننه در تأوینننل شناسنننیروش

 قم. علمیه ةحوز اسالمی

 ،ــانی (.۱3۹0) .حمیدرضننا شنناکرین ــیش و مب ــارهپ ــایانگ ــم ه ــن فه  :تهننران .دی

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان

 ،المکتبنه  :قناهره  .السـنه  و المعتزلـه  بـین  التفسـیر  فـی  التأویـل  تنا(. بنی ) .سنعید  شنوقه 

 .للتراث االزهریه

 ،ــل ق(.۱۴02) عبنندالکریم. محمنندبن شهرسننتانی ــل. و المل  محمنند تحقیننق بننا النح

 المعرفه. دار بیروت: الکیالنی. سید

 ،ــی دروس (.ق۱۴2۴) .محمنندباقر سننید صنندر ــم ف ــول عل  الفکننر مجمننع :قننم .االص

 االسالمی.

 چناپ  الکـریم.  القـرآن  تفسـیر  (.۱3۶۶) .میراهابنمندب حم ،رازییشن ندیدرالص 

 نور(. مالصداری افزارنرم) بیدرا. قم: دوم.

 ،بوسننتان قننم: سننوم. چنناپ اســالم. در قــرآن (.۱3۸۸) .محمدحسننین سننید طباطبننائی 

  کتاا.

 . ـــ ــیعه (.۱3۸۹) ــــــــــــــــــــــــ ــالم در شـ  و ترتینننب ،تصنننحیح دوم. چننناپ .اسـ

  .ادباء انتشارات :تهران .کوشا محمدعلی پانوشت

 ،ــزان (.ق۱۴۱7) .محمدحسننین سننید طباطبننائی ــی المی ــیر ف ــرآن تفس  دفتننر :قننم .الق

 .نور( التفاسر جامع افزارنرم) قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمی انتشارات

 یا تأویــل عــن البیــان جــامع (.ق۱۴۱2) .جریننر بننن محمنند ابننوجعفر ی،طبننر 

 .یهالعلم الکتب دار یروت:ب .القرآن

 یننروت:ب .القــرآن تفســیر یفــ البیــان مجمــع (.ق۱۴۱۵) .حسننن بننن فحننل ی،طبرسنن 

 للمطبوعات. یاعلم مؤسسه



 بوذر رجبیااهلل سبحانی با روش تأویل معتزله/ تحلیل مواجهه انتقادی آیت 280

 

 

 

 

 ،الطبعننه  .اللغــه  فــی الفــروم  (.ق۱۴00) .عبننداهلل  بننن حسننن  ابننوهالل  عسننکری 

 .الجدیده االفاق دار :بیروت االولی.

 ــدولوژی (.۱3۸۹) .ابنننراهیم الهنننی،فنننتح ــوم متـ ــی علـ  :دوم.تهنننران چننناپ .قرآنـ

  .صادق امام دانشگاه

 ،نشنننر :قنننم .دوم چننناپ .العـــین کتـــاب (.ق۱۴۱0) .احمننند بنننن خلینننل فراهیننندی 

 .نور( قاموس افزارنرم) ..هجرت

 ــوژی (.۱3۸۹) .علیرضننا نیننا،قننائمی  پژوهشننگاه انتشننارات سننازمان :تهننران .نــل بیول

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ

 ــی (.۱3۹0) .علیرضنننا نینننا،قنننائمی ــناختی معناشناسـ ــرآن شـ  سنننازمان :تهنننران .قـ

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات

 ،محمنند و غفنناری اکبننرعلننی مصننحح الکــافی. ق.۱۴07 یعقننوا، بننن محمنند کلینننی 

 االسالمیه. الکتب دار چهارم.تهران: چاپ آخوندی.

 ،فهننم شناسننیروش و تأویننل مننتن، هرمنوتیننک» (.۱3۸۴) .ابوالفحننل کیاشمشننکی 

 بیستم. و نوزدهم شماره .پنجم سال .حوزه پژوهش .«قرآن

 ،العربی التراث إحیاء دار بیروت: بحاراالنوار. ق(.۱۴03) .باقر محمد مجلسى. 

 ،و مطالعننه سننازمان :تهننران .حــدیث فهــم روش (.۱3۸۴) .عبنندالهادی مسننعودی 

 .حدیث علوم دانشکده .سمت() هاداتشگاه انسانی علوم کتب تدوین

 ،ــی التحقیــص (.۱3۶0) .حسننن مصننطفوی  بنگنناه :تهننران .الکــریم القــرآن کلمــات ف

 .نور( التفاسیر جامع افزارنرم) کتاا نشر و ترجمه

 ،ــات ق(. ۱۴۱3) نعمننان. بننن محمنند مفینند  جهننانی کنگننره انتشننارات قننم: .الحکای

 مفید. شیخ

 ،در معناشناسننی» (.۱3۸۸) .مطلننق نننامور بهمننن و پنناکتچی احمنند و مهنندی مطیننع 

 .تابستان و بهار .۱۸ش .دینی پژوهش نامهفصل دو ،«قرآن مطالعات
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 ،اسننماعیلیه انتشننارات :قننم .پنننجم چنناپ .الفقــه اصــول (.۱37۵) .محمدرضننا مظفننر. 

 .نور( فقه اصول مجموعه افزارنرم)

 معلننق .الخمســه االصــول شــرن ق(.۱۴22) .احمنند بننن عبنندالجبار همنندانی، معتزلننی 

 .العربی التراث احیاء دار :بیروت .حسین بن احمد هاشمابی

 ــابه تننا(الج.بننی) .احمنند بننن عبنندالجبار همنندانی، معتزلننی ــرآن متش  تحقیننق .الق

 .التراث دار :قاهره .زرزور محمد عدنان

 ــی  تننا(ا.بننی) .احمنند بننن عبنندالجبار همنندانی، معتزلننی ــالتکلی . المح  تحقیننق ب

 الترجمه. و للتألیج المصریه الدار مصر: عزمی. السید عمر

 بننی التوحیــد. و العــدل رســائل تننا( .بننی) .احمنند بننن عبنندالجبار همنندانی، معتزلننی-

 الهالل. دار جا.

 ــه م(.200۶) .احمنند بننن عبنندالجبار همنندانی، معتزلننی ــرآن تنزی ــن الق ــاعن ع  .المط

 .للتراث االزهریه المکتبه :قاهره

 ــی (.۱۹۶۵) .احمنند بننن عبنندالجبار همنندانی، معتزلننی ــی المغن ــاب ف ــد الب  و التوحی

 المصریه. الدار قاهره:  . ۱۴ .العدل

 ،ــد (.ق۱۴۱2) .محمنندهادی معرفننت ــی التمهی ــوم ف ــرآن عل  نشننر سسننهؤم :قننم .الق

 اسالمی.

 ،ــل (۱3۸۵) .حسننین هوشنننگی  .اسننالمی بننزر  المعننارفدائننره در مننندر  .تأوی

 المعننارف دائننره بننزر  مرکننز :تهننران .بجنننوردی موسننوی محمنندکاام نظننر زیننر

 اسالمی. بزر 

 ،ــل (.۱3۸۶) شنننریفی. احمدحسنننین و حسنننن یوسنننفیان ــی و عقـ  پننننجم. چ .وحـ

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان تهران:


