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Abstract 
One of the most important discussions of theology among the Islamic sects 

from the beginning of the formation of theology to the present, which has been 

controversial, is the divine attributes. In the meantime, Maturidiyya, who in the 

4th century AH, by adopting a moderate means of the Mu'tazilites and 

Ash'arites by Abu-Mansour Maturidiy is formed, in terms of the ontological of 

the divine attributes, is unanimous with the Ash'arites and Imāmī. In this 

school, rationalism (intellectualism) predominates on externalism, and in the 

semantic of divine attributes, as it is clear from its interpretation of the verses 

related to the Khabriyya attributes (corporeal form), it is consistent with the 

Imāmī and the Mu'tazilites in terms of God’s incomparability purification of 

its vision and its esoteric exegesis and liberty. However, in the question of the 

vision of the Almighty God during the Resurrection, in addition to the 

scriptural reasons, he also cited rational reasons, and by accepting the question 

of the vision of God, in fact, he would diminish his vision and, like the 

Ash'arites, adopts the verses, and believes the vision without quality 
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 معتزله و ماتریدیه دیدگاه از الهی صفات تطبیقی بررسی و نقد
 رؤیت( مسئلة و خبری صفات بر تأکید با) 

 رانیا، ، ت رانت ران غرب واولاسدادیار وروف معارف اسامی داکشماف آزاد اسامی،   سمیه خلیلی آشتیانی

  چکیده
  است،بوده اربسی مناقشات و بحث محل که امروز به تا کالم علم گیريشکل آغاز از اسالمی فرق میان در کالمی مهم مباحث از یکی
  توسط  عرهاشا  و معتزله از میانه روشی  اتخاذ داعیة با رسد  می نظر به که هجري چهارم قرن در ماتریدیه میان این در است؛  الهی صفات 
صور  ستند،  اتذ بر زاید صفات  به قائل لهمعتز برخالف الهی صفات  شناختی  وجود مباحث در گیرد،می شکل  ماتریدي ابومن   و ه
  به شود می سبب  این و است  غالب ظاهرگرایی بر گراییعقل مکتب این در دانند.می قدما تعدد موجب را ذات بر زاید صفات  معتزله
  است  صمشخ  بريخ صفات  به مربوط آیات مورد در تفسیرش  از آنچنانکه الهی صفات  معناشناختی  بحث در و باشند  نزدیک معتزله
  از قیامت، رد متعال خداوند رؤیت مسئلة در اما است. نظرهم معتزله و امامیه با آن، تفویض و تأویل و دیدگاهش بودن تنزیهی حیث از

  دیدگاه واقع رد خداوند رؤیت مسلئلة  پذیرش با و کند،می اسلتناد  هم عقلی دالیل به نقلی دالیل بر افزون و گیردمی فاصلله  معتزله
  مهم احثمب از یکی است.  کیفیت بدون رؤیت به قائل و کندمی اتخاذ را آیات ظواهر اشاعره  مانند و کرده دارخدشه  را شاتنزیهی
  الهی صفات  بحث است، بوده بسیار  مناقشات  و بحث محل که امروز به تا کالم علم گیريشکل  آغاز از اسالمی  فرق میان در کالمی
  میانه روشی رسدمی نظر به که رویکردي گیرد.می شکل ماتریدي ابومنصور توسط  هجري چهارم قرن در ماتریدیه میان این در است. 
  معتزله همانند و هستند،  ذات بر زاید صفات  به قائل معتزله برخالف الهی صفات  شناختی  وجود مباحث در باشد.  اشاعره  و معتزله از

  معتزله به ودش می سبب  این و است  غالب ظاهرگرایی بر گراییعقل ،مکتب این در دانند.می قدما تعدد موجب را ذات بر زاید صفات 
  از است  خصمش  خبري صفات  به مربوط آیات مورد در تفسیرش  از آنچنانکه الهی، صفات  معناشناختی  بحث در و باشند  نزدیک
  از قیامت، رد متعال خداوند ؤیتر مسئلة  در اما است.  نظرهم معتزله و امامیه با آن، تفویض و تأویل و دیدگاهش بودن تنزیهی حیث
  دیدگاه واقع رد خداوند رؤیت مسلئلة  پذیرش با و کند،می اسلتناد  هم عقلی دالیل به نقلی دالیل بر افزون و گیردمی فاصلله  معتزله
  اضللرح نوشللتار اسللت. کیفیت بدون رؤیت به قائل و کندمی اتخاذ را آیات ظواهر اشللاعره مانند و کرده دارخدشلله را اشتنزیهی

   نماید. بررسی ماتردیه منظر از را الهی رویت و خبري صفات محوریت تطبیقی نگاهی با تا درصددست

 خدا. رؤیت خبری  صفات ماتریدی  اب،منص،ر ماتریدیه  معتزله  الهی  صفات :هاکلید واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه .۱

  برخی و اعتزال مکتب شدن  رنگ کم از پس که است  نظري کالم بزرگ مکتب دو از یکی ماتریدیه،

 میان در سللرانجام اشللعري آیین که ایامی در یافت. رواج سللنت اهل میان در دیگر کوچک مکاتب

 بود. یهحنف رایج کالمی مکتب ماتریدیه درآمد، آیین قدرتمندترین صللورت به هامالکی و هاشللافعی

 بودند رعص  هم یديماتر ابومنصور  و اشعري  ابوالحسن  یعنی سنت.  اهل کالمی مکتب دو معروف بانیان

 رسیدند. شهرت به هجري چهارم قرن اوایل در و

  گراییعقل هبلک نبود؛ یکسان کامالً آنان روش ولی داشتند، یکسانی انگیزه دو هر اشعري و ماتریدي

  ترنزدیک  معتزله  روش به  وي روش نظر این از و اسلللت، غالب   گراییظاهر  به  ماتریدي   مکتب  در

 در کالمی سائل م از بسیاري  در حال این با دارد؛ برتري تشبیه  بر تنزیه وي مکتب در نتیجه، در باشد. می

  هم کامالً هاآن تبیین و تفسیر  در چند هر است؛  هماهنگ اشعري  با ماتریدي نظر صفات،  و توحید زمینه

 نیستند. رأي

 یک از یشب تا هاشعری  خالف بر ماتریدیه دارد. وجود ابهاماتی ماتریدیه کالم گسترش  و تاریخ دربارة

  یچه نکرد. جلب خود به دیگر کالمی محافل در را توجهی گونه هیچ بنیانگذارش مرگ از پس قرن

شعري  یا معتزلی متکلم شتن  زحمت محدثی هیچ و ا  و کردن هموار برخود ماتریدي آیین بر را ايردیه نو

 (.17 و 1۸ :۱1۶7 مادلونگ، ر.ک؛) شدنمی محسوب نیز اسالمی مذاهب از یک هیچ شمار در حتی

  ینب در او عقاید رواج در و اسللت ابوحنیفه پیرو اصللول و اعتقادات در و فروع و فقه در ماتریدي

ست بوده مؤثر نیز حنفیان  را تریديما طریقه مذهب و عقاید در غالباً ابوحنیفه مذهب پیروان که چنان ا

  شرقی  مرز سمرقند،  در وي (1۸۸1 :1ج ،۱17۹ فارسی،  المعارفدائره مصاحب،  ر.ک؛ کنندمی پیروي

 ود،ب یافته سلطه  کامالً آنجا در جدي مخالفت بدون و دراز سالیان  حنفی، مذهب که النهرماوراء ایالت

 (.1۴ - 1۶ :۱1۶7 مادلونگ، ر.ک؛) کردمی زندگی

سبی  توقف رغم به سترش  ن صور ابوم وفات از پس سال  صد  حدود تا یعنی آغاز، در ماتریدیه گ   ن

  این ینسللف ابومعین و بزدوي ابوالیسللر همچون فکري جریان این هواداران از برخی تالش با ماتریدي،
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 ذیرفتهپ بخارا جمله از ماوراءالنهر مهم مراکز در کم دست  و یافت گسترش  گیريچشم  نحو به مکتب

  نقاط دیگر در مکتب این ماتریدي مکتب تثبیت و سال  صد  این از پس (۸۱ :۱1۴0 جاللی، ر.ک؛) شد 

سالم  انجه سیا  شمال  و شرق  ویژه به و ا سیاري  تألیفات گستراند.  دامن آ ساس  بر ب  به اتریدیهم تعالیم ا

 گرفت قرار حنفی اندیشة  مرادف ماتریدي اندیشة  حنفی، مناطق تمام در که ايگونه به درآمد، نگارش

  افغانی، فیسللل از نقل به ،۱1۴0 جاللی،) شللدمی تدریس ماتریدي کالم حنفی مدارس و مکاتب در و

 (.1۶۹ :۱ج الصفات، و االسماء توحید من موقفهم و الماتریدیه

  پژوهش پیشینة .1-1

شة  نیز امروزه سالم  جهان شمالی  و شرقی  بالد در ماتریدیه کالمی اندی ست.  غالب و حاکم ا   د،هن در ا

ستان،  بنگالدش، ستان،  پاک  عقاید از نفیح سنت  اهل عموم تقریباً عربی بالد برخی و ترکیه چین، افغان

  دریست ماتریدي اندیشة  کشورها،  این در سنت  اهل دینی مدارس در و کنندمی پیروي ماتریدي کالمی

 (.۸۸ :۱1۴0 جاللی، ر.ک؛) شودمی ترویج و

سی  شد  گفته آنچه بنابر سیري  آراء برر صور  تف  پیروان و او ا خ جایگاه به توجه با ماتریدي ابومن

سیار  ادتعد به توجه با فکري مکتب این ضر  عصر  در آن طرفداران ب   مقاله ینا نماید.می اهمیت حائز حا

  مقایسه  ایشان  آراء به پرداختن کنار در و است  الهی صفات  موضوع  در ماتریدیه آراء تبیین پی در بیشتر 

صري  تطبیق و شت.  خواهد معتزله آراء با هم مخت  و یهامام همچون مکتب این شد  گفته کههمچنان دا

ست عقل معتزله سئله  این تبیین رو این از گرا شان  رویکرد در میزان چه تا گراییعقل که م   ویژه به و ای

صور  سئلة  در ۱ماتریدي ابومن شناختی  م شناختی  و وجود ست؟ بوده تأثیرگذار الهی صفات  معنا  یدگاهد ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اش ابومنصور است و به ماتریدي شهرت دارد. ابومنصور در ماترید )ماتریت( انصاري حنفی است. کنیهمحمد بن محمود ماتریدي  او .۱

هاي سمرقند از شهرهاي بزرگ آسیاي مرکزي چشم به جهان گشود. )زرکلی، اعالم، یکی از مناطق نزدیک سمرقند و یا یکی از محله

و از مفسران و متکلمان مشهور قرن سوم و چهارم هجري « اهل السنة امام»و « امام المتکلمین»، «م الهدياما»( وي ملقب به 1۹1،   7ج

ماتریدي شخصیتی ( 1ل1  بزدوي، اصول الدین،؛ 1۸۶ل 1۸۴، ۱جنسفی، تبصرة االدلة، آید. )است که مؤسس فرقة ماتریدیه به شمار می

بوده و تعداد بسیاري از اهل سنت به امامت وي در علم کالم اعتراف دارند و او را در  خا  و در بین اهل سنت داراي امتیازات فراوانی
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سیر  در ماتریدي ست؟  خبري صفات  آیات تف ستثنا  صفات  این دربارة او دیدگاه آیا و چی  یا دارد مه ا

سائلی  خیر؟ ست  م سیر  و ماتریدیه آثار در آن بازکاوي پی در پژوهش این که ا سنة  هلا تأویالت تف   ال

  است دهش  تألیف و گردآوري ماتریدیه عقاید شناخت  در مقاالتی و کتب اخیر سالهاي  در هرچند است. 

سی  با اما ضوعِ  در شده  انجام برر شی  مجال این بحثِ مورد مو ضع  این خا  پژوه شد،  یافت مو  از ن

 نقد و یبررس» شمرد: بر توانمی را ذیل آثار است مقاله موضوع به نزدیک موضوعی لحاظ به که آثاري

شه  سالمی،  کالم تبار، ایزدي محمد ،«تکوین صفت  در ماتریدیه اندی  و محکم تطبیقی بررسی » ؛۴1ش ا

شابه   شنامه پژوه همکار، و رامیبه علی حمزه ،«امامیه و وهابیون ماتریدیه، دیدگاه از خبري( صفات ) مت

 ،«اتریديم تفسیر  و طوسی  شیخ  تفسیر  در خدا رؤیت تطبیقی بررسی » ؛1۴ش اسالمی،  فلسفه  و حکمت

 (.۸ش تطبیقی. تفسیر هايپژوهش همکار، و اعرابی غالمحسین

 پژوهش روش .1-2

  تطبیق و طالعهم هب ايکتابخانه منابع از اسللتفاده وبا توصللیفی – تحلیلی روش از اسللتفاده با مقاله این

  است. پرداخته الهی صفات باب در ماتریدیه و معتزله کالمی فرقه دو رویکرد

  الهي صفات دربارۀ اسالمي فرق دیدگاه .2

سی    مباحث از یکی شنا شمندان  میان در خدا سلمان  فرق و ادیان تمام اندی  محل کنون تا دیرباز از که م

شه  و بحث سیار  مناق  در یزمان چه از موضوع  این نیست  مشخص  است؛  هیال صفات  بحث است، بوده ب

سلمان  متکلمان میان ست. شده  مطرح م سئله  این اهمیت اما ا ضی  که شد  اياندازه به م  انمتکلم از بع

 (.7 :۱ج ،۱۹07 رازي، فخر ر.ک؛) دانستندمی الهی صفات و اسماء را کالم علم موضوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(مشاهیر استادان او ابوبکر احمد ۱11  ،1ج  ة،مفتاح السعاد ، ،طاش کبري زاده)ن.ک: دانند. کنار اشعري یکی از دو امام اهل سنت می

ی بلخی و محمد بن مقاتل رازي هستند که این افراد با واسطه یا بن اسحاق جوزجانی، ابونصر احمد بن عباس عیاضی، نصربن یحی

؛ صابري، 17ل 10؛ جاللی، همان،  ۱00ل ۱01، صصالماتریدیة دراسة و تقویماًآیند. )حربی، اسطه از شاگردان ابوحنیفه به شمار میوبی

اً یان نهاد و به همین جهت او بعدها آیین خود را اساس( ماتریدي نیز نظام کالمی خویش را بر پایة تعالیم ابوحنیفه بن1۴1ل 1۴۹همان،  

 (.۹۹همان آیین ابوحنیفه معرفی کرد. )مادلونگ، همان: 
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ست  با سی  و جو و ج سأله  این برر شة  تاریخ در م شن  سالمی ا اندی سائل  ترینمهم که شود می رو  رد م

 است:شده بندي تقسیم کلی محور سه در الهی صفات خصو 

 آغاز از ودش می اطالق خداوند صفات  بر که الفاظی آیا اینکه مانند صفات،  شناختی لفظ مباحث الف(

شته  اختصا   او به ست  شده  اطالق مخلوقات بر بعد و دا سم  آیا عکس؟ بر یا ا سم  عین ا  غیر ای است م

  مباحث به و داده دسللت از را خود صللوري شللکل مرور به مباحث گونهاین که اسللت گفتنی آن؟

 شد. تبدیل معناشناختی و شناختیوجود

  الهی اتذ با رابطةآن و صفات  تکوینی و وجودي ماهیت بر ناظر که صفات  وجودشناختی  مباحث ب(

 قدیم؟ ای حادثند بودن، زائد صورت  در و آن بر ائدز یا ذاتند عین خداوند صفات  آیا اینکه مانند است؛ 

ست؟  عالم خلق در الهی صفات  جایگاه و نقش  در هنوز شناختی لفظ مباحث خالف بر محور این چی

 است. بحث مورد ادیان میان در حتی و اسالمی فلسفه و کالم

شناختی  مباحث ج( شین  محور دو از که صفات  معنا   مباحث گیزترینان بحث از یکی و بوده ترمهم پی

سفة  ست،  جدید الهیات و دین زبان دین، فل   فاتص  شناخت  مقیاس چون مهمی موضوعات  بررسی  به ا

صیف  و تبیین چگونگی خداوند، سام  صفات،  معانی تحلیل خداوند، تو  ر.ک؛) پردازدمی و صفات  اق

 (7۴ :1،ج۱1۶0 محمدتقی، سبحانی،

  بررسی  به ابتدا در که گیردمی قرار بررسی  مورد معناشناختی  محور در الهی صفات  پژوهش این در

 و ناختیش  وجود مبحث به مستقل  صورت  به سپس  و اسالمی  فرق دیدگاه از الهی صفات  شناختی  معنا

  شد. خواهد پرداخته ماتریدي دیدگاه از صفات معناشناختی

 اسالمي فرق دیدگاه از الهي صفات معناشناختي .2-1

شاعره  مانند برخی سنت  اهل کالمی فرق میان از  به لهیا کمالی صفات  معانی که شدند  اعتقاد این بر ا

 قرآن در که ار صفتی  هر سنت،  و کتاب به بنديپاي داعیة با و است  فهم قابل انسان  براي کامل صورت 

 به آن، ظاهري و متعارف معناي همان به داشللت، آن متعارف معناي از فراتر معنایی و بود احادیث یا

  (۱07 :۱ج ،۱۹1۱ شهرستانی، ر.ک؛) دادندمی نسبت خداوند
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  نیست  روشن  ام براي خدا صفات  معانی که شدند  باور این بر یا تشبیه  از فرار براي معطّله همچون نیز برخی

  ذات شود یم محسوب  معتزله معتقدات از که نظریه این شدند،  معتقد خدا صفات  از بشري  فهم تعطیل به و

  آیات به راسخ  اعتقاد با و داندمی مبرّا و منزه او صفات  و مخلوق به تشابه  هرگونه از را تعالی حق صفات  و

  متعال داوندخ شللبیه چیز هیچ نظریه این پایه بر پردازدمی تشللبیه موهم آیات تأویل به مطلق تنزیه بر دال

  را او حسی  هیچ (۸7 :۱ج ،۱۹1۱ شهرستانی،   ر.ک؛) جسمانی  صفات  داراي نه و است  جسم  نه او و نیست 

  بارة در رچهه ندارد. شباهتی  وجههیچ به خلقی هیچ با و نیست  قیاس قابل انسانی  هیچ با و کندنمی ادراک

  اهچشم  نه پس بود. نخواهد او شبیه  بسازد،  او درمورد آدمی وهم که تصوري  هر و برسد  آدمی ذهن به او

  یح و قادر و عالم و اشیاء  مانند نه است  شیء  او یابند.می احاطه او به اوهام نه و شوند می نائل او ادارک به

 (.11 :۱ ج ،۱۹00 اشعري، ر.ک؛) أحیاء و قادران و عالمان مانند نه لکن است

ستند  متعال خداوند براي انگاري جسم  ردّ و تنزیه به قائل که حیث این از معتزله   شباهت  هامامی به ه

  ذات تصفا  به تنها معتزله اما است  فعل صفات  و ذات صفات  به معتقد امامیه که وجه این از اما دارند،

ستند،  معتقد ضی  ر.ک:) دارند. تفاوت و اختالف هم با فرقه دو این ه   ؛1۱0-۱۶1 :۱۹0۶ عبدالجبار، قا

  ۱(.1۴0-17۴ :۱۹1۹ مقداد، فاضل

  یفِ لِلنَّاسِ » فرماید:می چنین الهی صللفات دربارة نظر اختالف این باب در السللالم(علیه) رضللا امام

 لِأَنَّ یَجُوزُ لَا لتَّشْبِیهِ ا مَذْهَبُ وَ یَجُوزُ لَا النَّفْیِ فَمَذْهَبُ تَشْبِیهٍ  بِغَیْرِ إِثْبَاتٌ وَ تَشْبِیهٌ  وَ نَفْیٌ مَذَاهِبَ ثَلَاثَةل وْحِیدِالتَّ

شْبِهُهُ  لَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ سَّبِیلل  وَ ءٌشَیْ  یُ شْبِیه  بِلَا ثْبَاتٌإِ الثَّالِثَةِ الطَّرِیقَةِ فِی ال  :7باب ،۱1۴۶صدوق، ) «تَ

 طریق شان گستر راه و گرداللت روایات به توجه با و السالم( علیهم) بیت اهل از پیروي با نیز امامیه (.۶ح

  اند.پیموده را سوم

  الهي صفات وجودشناختي دربارۀ معتزله و ماتریدیه دیدگاه .3

سته  از ماتریدیه سنت،  اهل کالمی فرق میان در   فریطت هم و صفات  نافیان افراط هم که اندمیانی هايد

  ایشللان ند؛هسللت الهی صللفات مثبتان و صللفاتیه هايفرقه از ایشللان بنابراین و کنندمی رد را ظاهرگرایان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (۸و ۱۱. براي دیدن روایات تبین کنندة ذات و صفات الهی و نفی جسمانی بودن خدا، ر.ک: صدوق، التوحید، باب۱
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 نیز دیگر قدیم صللفت هشللت به ذات، بر افزون روي، این از و دانند،می ذات بر زاید را خدا صللفات

  اتصف  اثبات که آنجا از و صفاتی  توحید حفظ براي معتزله اما (11۱ :۱1۴0 ،جاللی ر.ک؛) معتقدند

ستلزم  را ذات بر زاید ستلزم  نهایت در و قدما تعدد م ستند،  می شرک  م  رهیزپ آن به شدن  قایل از دان

  قدر  (،۱۱۸-۱۱۹ :۱1۶۱ برنجکار،  ر.ک؛) ندارند   واحدي  رأي باب  این در چند  هر معتزله  کردند. 

 اضی ق ر.ک؛) است.  ذات بر عارض قدیم صفات  نفی و ذات بر زاید صفات  نفی آنان دیدگاه مشترک 

 (.1۱0-۱۶1 :۱۹0۶ عبدالجبار،

  هایینام را خدا که است  این ما نزد در اصل  گوید:می چنین الهی صفات  دربارة ماتریدي ابومنصور 

  ود؛ش می وصف  آنها به که دارد ذاتی صفاتی  و شود، می نامیده آنها به که است  «الرحمن» همچون ذاتی

  ا(هانسان ) ما سوي  از او تسمیة  و خدا وصف  که است  آشکار  اما آنها، بر قدرت و اشیاء  به علم همچون

  اهدش جهان از ما شناخت توصیف، این براي ما راه زیرا ماست؛ عبارت رسایی  اندازة به و ما وسع  قدر به

ست...  آشکار  و شان  دیدگاه ترجزئی صورت  به ادامه در (.۴۹-۴1 تا: بی ماتریدي، ر.ک؛) . ا   دربارة ای

 شد. خواهد بیان کالمی فرق دیگر دیدگاه با آن تشابه و تفاوت و الهی صفات

 ماتریدیه دیدگاه از الهي صفات اثبات هایراه .0

ستند  فرقی از ماتریدیه که شد  مشخص   از را فاتص  این دید باید اما دارند اعتقاد الهی صفات  به که ه

 دو به لعق راه از خداوند صفات  اثبات براي ماتریدیه رسانند. می اثبات به متعال خداوند براي راهی چه

   کنند:می استدالل شیوه

 هب نیازمند و هستند  حادث عالم موجودات تمام که معنا این به حضور؛  عالم یا خلق عالم طریق از الف(

  خالق دخداون چون و است، آفرینستیه که است خداوند این که باشد  بخش هستی  که محدثی یا علت

  درتق اراده، علم، اختیار، مانند صفاتی  وجود نشانة  عالم وجود بلکه و عالم، در اتقان و نظم است،  عالم

سفی،  ابومعین ؛۴۹-۴1 و ۹۸-۹۹تا: بی ماتریدي، ر.ک؛) اوست.  براي حیات و   ؛۱۶۴-۱۶۶ :۱،ج۱۴۴0 ن

 (.۱۸۸ :۱۹07همو،
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صاف  به متعال خداوند اگر صر  و سمع  قدرت، علم، حیات، مانند کمالی او صف  ب شد،  مت  به یرناگز نبا

 داوندخ چون و اند،عیب و نقص بیانگر همه که بود خواهد متصف کمالی اوصاف ضد و مقابل اوصاف

ست،  قدیم و مطلق کمال صف  کمالی صفات  تمام به و منزه نقص صفات  تمام از ا ست.  مت  ؛ر.ک) ا

 (.۱۸7-۱۸۸ :۱۹07 همو، ،۱۶۶ :۱،ج۱۴۴0 نسفی، ابومعین

ستدالل   خداوند که است  متعددي روایات و آیات بر مبتنی الهی صفات  اثبات براي ماتریدیه نقلی ا

صیف  ... و حیات قدرت، علم، صفات  به را متعال   اهللفهص  فی باب تا،بی ماتریدي، ر.ک:) کند.می تو

 تعالی(.

  صفات ارۀدرب معتزله و ماتریدیه معناشناختي دیدگاه بررسي .5

 صفات تقسیمات .5-1

سیم  فعل صفات  و ذات صفات  به را خدا صفات  متکلمان   درت،ق علم، مانند ذات صفات  کنند.می تق

  الهی فعل مرتبة از که خالق و رازق همچون فعل صفات  و شوند می انتزاع خدا ذات مقام از که حیات

 دیگر تمام اب فعل صفات  و ذات صفات  ببا در ماتریدیه هستند.  فعل عین حقیقت در و شوند می انتزاع

سالمی  هايفرقه شاعره  جمله از دیگر، هايفرقه دارند. نظر اختالف ا  از کیی تکوین معتقدند معتزله و ا

 ماا اند.حادث و شللند می انتزاع خدا فعل مرتبه و مرحله از نیز فعل صللفات تمام و اسللت فعل صللفات

 یا اند،دیمق همگی فعل صفات  و ذات صفات  معتقدند و ذیرندپنمی را تقسیم  این اساس  از یا ماتریدیان

 ر.ک:) دانندیم خدا ذات به قائم و قدیم صفتی را آن بازگردانیده، تکوین صفت به را فعل صفات دیگر

 (.11۸-111 :۱۹0۶ عبدالجبار،قاضی ؛۸0-۹۴ تا:بی ماتریدي،

سد می نظر به سته  چون ماتریدیه ر سئلة  اندنتوان  براي عقلی طریق از فعل با را فعل تصفا  عینیت م

ست  ذاتی صفت  یک به فعل صفات  بازگرداندن به سازند  هموار خود  یگرد علت شاید  یا و اند.زده د

 تمام انآن حال، هر در که اسللت این گردانندمی باز تکوین صللفت به را فعل صللفات ماتریدیان اینکه

 براي نانآ گنجند،می فعل صفات  تحت صفات  از بسیاري  که آنجا از و دانندمی قدیم و ازلی را صفات 

  نهایت در و د،گرداننمی باز تکوین صفت  به را افعال صفات  تمام پرشمار،  بسیار  قدماي به قول از پرهیز



 1041پاییز و زمستان  | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 00

شت  به ضایت  خداوند براي قدیم صفت  ه سفی،  ر.ک؛) دهند.می ر شی،  ؛10۸ :۱ج ،۱۴۴0 ن   تا:بی الم

 (.1۱1 :۱1۸۶ بیاضی، ؛۱۶۴ -۱۶۶

 ثالم براي است،  مکوَّن عین تکوین که ساخت  خواهد مواجه اشکال  این با را ایشان  دیدگاه نای اما

 الزم اشد، ب قدیم و ازلی دیگري، فعلیِ صفت  هر یا تکوین که باشد  بنا اگر و است  دادن رزق عین رزق

شی  که جهان هايپدیده تمام که آیدمی شند؛  قدیم و ازلی خداوندند، فعل مرحلة از نا  رايب تریدیهما با

  هک معتقدند و اندشلللده قائل مفعول و فعل و مکوَّن و تکوین میان جدایی به اشلللکال این از رهایی

ستند  ازلی و ذاتی صفاتی  ... و قدرت علم، اراده، که گونههمان   حادث اموري تواندمی آنها متعلق و ه

 آنها متعلق حال، عین در و باشند  اخد ذات به قائم و ازلی توانندمی نیز فعل صفات  سایر  و تکوین باشد، 

 (.7۶-7۹ تا:بی المشی، ؛71-۸۴ :۱1۶1 بزدوي، ر.ک؛) باشند. حادث اموري

 معتزله و ماتریدیه دیدگاه از خبری صفات معناشناختي .5-2

  که شود می فتهگ صفاتی  به عقلی صفات  شوند؛ می تقسیم  خبري و عقلی به صفات  بنديتقسیم  یک در

 آن هب خداوند که بپذیرد تواندمی و دارد را آنها درک توانایی آن از مستقل  چه و شرع  توسط  چه عقل

 و سمعی  ادلة آنها اثبات طریق که دارند قرار خبري صفات  صفات،  این مقابل در است؛  متصف  صفات 

ست  روایات و آیات  يبرا که دارد داللت آنها نفی بر بلکه کند، اثبات را آنها تواندنمی تنها نه عقل و ا

  الفیاخت مباحث از اسالمی  فرق میان خبري صفات  کرد. اشاره  توانمی مجیء و عین وجه، ید، به نمونه

 دیگر و شین( پی سطرهاي  ن.ک:) گرددبرمی نیز الهی صفات  به نگاه در ایشان  مبناي به مسئله  این و است 

  برخی رونای از شود. یم خلق به او تشبیه  و خدا تجسیم  موجب ظاهري معانی با صفات  این اثبات اینکه

سالمی  فرق از شبیه  از پرهیز براي معتزله مانند ا سیم،  و ت  به را فاتص  این و نهاده کنار را معانی این تج

  صفات  این عین دیگر برخی (110-11۸ :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی  ر.ک؛) اند.برده تأویل دیگري معانی

  اند.دهکر اذعان کیفیت بدون صللفات این به ردیگ برخی و کرده حمل خدا بر شللانظاهري معانی با را

شعري،  ر.ک؛)   شیء  توانمی را خدا که دارند نظر اتفاق دو هر معتزله و ماتریدیه همچنین (1۸ :۱۹۱۹ ا

 (.1۴-1۶تا:بی ماتریدي، ابومنصور ؛11۱ :۱۹0۶عبدالجبار، قاضی ر.ک؛) خواند جسم تواننمی اما نامید،
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صل  ساسی   ا شبیه  و نقص گونه هر نفی و تنزیه ماتریدیان دیگر و ماتریدي ابومنصور  ا   از تجسیم  و ت

سی  ساحت  ست.  متعال خداوند قد ساس  این بر ا ستلز  که صفتی  هر از را خدواند ذات ماتریدیان ا  مم

  نقص لبس  معناي به سلبی  صفات  نفی حقیقت، در دانند.می دور به باشد،  حدوث و جسمانیت  و نقص

 ي،ماترید ابومنصور  جمله از آنان، از برخی میان این در است.  کماالت هب او اتصاف  و متعال خداوند از

  جاللی، ر.ک؛) اندتأویل به قایل آنان اکثریت اما است،  تأویل به قائل موارد برخی در و تفویض به قایل

۱1۴0: 1۹0.) 

ستدالل  خداوند از انگاري جسم  نفی براي ماتریدیان  افاوص  از اینکه جمله از دارند متعددي هايا

سم،  ذاتیِ شتن  شکل  و عرض و طول ج ست،  دا شکال  ا ستند  متفاوت هم ا شخص  صورت  به و ه   م

  این و ستا علت نیازمند جسم هر به شکل تخصیص زیرا است،  خاصی  شکل  به خدا که گفت تواننمی

 ۱(۱۹0-۱17 :۱۹07 نسفی، ر.ک؛) کندنمی صدق متعال خداوند دربارة که است حدوث هاينشانه از

ست  تنزیهی کامالً رویکردي الهی صفات  دربارة ماتریدیه دیدگاه شد  گفته آنچه بنابر  رو این از ا

سفی  ابومعین همچون ماتریدیه از برخی سفی،  ؛ر.ک) اندپرداخته صفات  این ظاهري معناي تأویل به ن   ن

  ،ةالسللن أهل تأویالت تفسللیر در خبري صللفات آیات اينمونه بررسللی با ادامه در (7۶-77 :۱ج ،۱۴۴0

 ذیرد.پمی صورت هم معتزله تفسیري آراء با ايمقایسه و شد خواهد تبیین بهتر ماتریدیه دیدگاه

  «ید» .5-2-1

 معانی به و برده تأویل را آن است، شده  اضافه  تعالی خداي به مضاف  عنوان به ید که آیاتی در ماتریدي

  شد. نخواهد منجر تجسیم به که ايگونه به کندمی تفسیر دارد همخوانی کالم سیاق با که

  فَوْقَ اللَّهِ یَدُ هَاللَّ یُبایِعُونَ إِنَّما یُبایِعُونَکَ الَّذِینَ إِنَّ فرماید:می که الفتح سورة  دهم آیة تفسیر  در وي

  روهاينی بر که داندمی رسولش به رساندن یاري در پرودگار یاري و نصرت را ید از مقصود ... أَیْدِیهِمْ

صْرل  مَا وَ آیة به دهدمی ارائه که تفسیري  وجه این براي و دارد ريبرت دیگران   الْعَزِیزِ هِاللَّ عِنْدِ مِنْ إِلَّا النَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ بزدوي، ۱1۶؛ ماتریدي، التوحید،  ۱۹0-۱۱۴،  ۱رة االدلة،جهاي ماتریدیه، ن.ک: نسفی، تبص. براي دیدن دیگر استدالل۱

 .11الدین،  اصول
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 متعال خداوند آن از تنها را پیروزي و نصلللر حقیقت و کندمی اسلللتناد ؛۱1۸ عمران، آل .الْحَکِیمِ

 (.1۴۴ :۴ج ،۱۹1۸ماتریدي، ر.ک؛) شماردمی

 نیز ؛۱ الملک، قَدِیرٌ ءٍشللَیْ کللِّ عَلَى هُوَ وَ الْمُلْکُ بِیَدِهِ الَّذِي تَبارَکَ هآی خصللو  در ماتریدي

 را مطلب این دلیل او هستند.  مالک خود که است  زمین اهل از کسانی  تمام مالک خداوند است  معتقد

 د.گیرمی دبخواه  اگر و داردمی نگه  باقی  او براي را ملک  بخواهد  او اگر که  کند می بازگو  چنین

 (.۱0۱ :۱0،ج۱۹1۸ماتریدي، ر.ک؛)

 ؛1۴ الحدید:) یَشللاءُ مَنْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ بِیَدِ الْفَضللْلَ أَنَّ وَفرمایدمی که نیز حدید سللورة از ايآیه در

 المتع خداوند که داندمی این بر دال را آیه این و داندمی خداوند اختیار در را بخشش  و فضل  انحصار 

 ماتریدي، ر.ک؛) (۹۸ فصلت:) لِّلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ رَبُّکَ وَمَااستفرموده چنانکه کندنمی ظلم کسی حق در

صود  براین بنا (۸۹1 :۴ج ،۱۹1۸ ست،  مالکیت و یاري قدرت، او نگاه از ید از مق سیر ت دیدگاه با که ا   ف

  است. سوهم امامیه

سیر  در نیز معتزله شابهی  آیات تف سوب  ید کلمه که م ست رفته کار به خداوند هب من  لِمَا مچونه ا

 و قوت به را آن ترتیب به (؛۸۹ مائده:) مَبْسللُوطَتانِ یَداهُ بَلْ و (7۸  :) أَسللْتَکْبَرْتَ بِیَدَيَّ خَلَقْتُ

ستفاده  (۱۸1 :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی  ر.ک؛) کنندمی تأویل نعمت و قدرت  و معنا بیان براي تأویل از ا

 شد. اشاره آن به هم پیشتر که است کالمی فرقه دو این شترکم وجه آیه تفسیر

 «وجه» .5-2-2

 به را آن (؛11 الرعد:) رَبِّهِمْ... وَجْهِ ابْتِغَاءَ صللَبَرلوا الَّذِینَ وَ آیة در «وجه» کلمة تفسللیر در ماتریدي

 در و (111 :۸ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) کندمی تأویل آخرت و دنیا در رفعت و منزلت و الهی رضوان 

سالم( علیهم) بیت اهل انفاق به مربوط آیة ست: فرموده که ال سا ) اللَّهِ لِوَجْهِ نلطْعِمُکلمْ إِنَّما ا  (؛۴ ن:االن

  ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) کندمی تفسیر  او به شدن  نزدیک و خداوند خشنودي  جلب سبب  به را «وجه»

 (.1۸1 :۱0ج



 01 | خلیلی آشتیانی  

 

 

 اندکرده سیر تف و تأویل باریتعالی ذات به را وجه وجهه اال کهال شیئ  کل آیه تفسیر  در نیز معتزله

 (.۱۸۱ :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی ر.ک؛)

 «عین» .5-2-3

 لْکَالْفل وَاصللْنَعِ فرماید:می السللالم(علیه) نوح به خطاب متعال خداوند که ايآیه در «عین» ابومنصللور

 از که کندمی تأکید و نگهداري و .حفظ۱ کند:می ذکر آن يبرا وجه دو ؛17 هود:) ..وَحْیِنَا. وَ بِأَعْیُنِنَا

 تْقَدَّمَ بِمَا ذلِکَ آیة از چنانکه شلللودنمی فهمیده چشلللم معناي به عین کلمه «بأعیننا» خدا فرمایش

سَبَتْ  فَبِمَا و (؛۱۶1 عمران:آل)... أَیْدِیکلمْ شوري: ) أَیْدِیکلمْ... کَ   دست  با کسب  یقین به هم (،10ال

  آگاهی) تو به ما اعالم به یعنی «بأعیننا.»1 است.  انسان  افعال و اعمال تمام منظور و شود نمی فهمیده «دی»

 به را عین نیز دیگري موضع  در او (۱1۴ :۸ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) کشتی(.  ساختن  در تو به ما دادن

 سللوره ذیل ؛۹۹7 :۴ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) اسللتکرده تفسللیر و تأویل نگهداري و حفظ و تقدیر

 (.۱۸۱ :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی ر.ک؛) اندکرده تأویل علم به را عین معتزله (۱۹القمر،

 «قبضه و یمین» .5-2-0

 وَ الْقِیامَةِ یَوْمَ قَبْضللَتلهُ جَمِیعاً الْأَرْضُ وَ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا مَا وَ الزمر سللورة ۸7 آیه در متعال خداوند

  معنایی آن شود،  اضافه  متعال خداوند به کلمه دو این اگر ماتریدي نظر از بِیَمِینِهِ... مَطْوِیَّاتٌ تُالسَّماوا 

 يبرا قبضلله و یمین از سللخن جا هر عبارتی به و داشللت نخواهد شللود،می برده کار به خلق براي که

 اسللت. (؛۶1 یس:) فَیَکلونل کلنْ لَهُ یَقلولَ أَنْ شللَیْئاً أَرَادَ إِذا أَمْرلهُ إِنَّما معناي در باشللد متعال خداوند

 (.70۸ :۶ج ،۱۹1۸ ماتریدي،)

 ضیقا ر.ک؛) استکرده تأویل قدرت به را «یمین» آیه این ذیل تنزیهی رویکرد با نیز معتزله

 (.۱۸1 :۱۹0۶ عبدالجبار،
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 «ساق و جنب» .5-2-5

  معناي به (؛۸۸ الزمر:) .. اللَّهِ جَنْبِ فِی فَرَّطْتُ مَا عَلَى حَسْرَتَى  یَا نَفْسٌ تَقلولَ نْ آیة در را جنب ماتریدي

ضییع  را آن برخی که داندمی الهی حدود و توحید   معتزله (.۸۴7 :۶ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) کنند.می ت

  هم القلم سورة  ۹1 آیة (در۱۸1 :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی  ر.ک؛) اند.کرده تأویل خدمت و طاعت را جنب

شَفُ  یَوْمَ فرماید:می که ست  شدت  از کنایه ساق  سَاقٍ...  عَنْ یُکْ  ذکرِبِ یُرادَ أن ال» کندمی تأکید و ا

 (.۱۸1 :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی ؛۱۸1  :۱0ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) «.الساقِ تحقیقل الساقِ

 «کرسي» .5-2-6

شَیْ  یُحِیطلونَ ال وَ ... فرمایدمی که بقره سورة  1۸۸ شریفة  آیة در سِعَ  شَاءَ  بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِّنْ ءٍبِ سِ  وَ   یُّهُکلرْ

سَّماوَاتِ   و کندمی بیان را عظمت و قدرت علم، مانند وجوهی «کرسی » براي ابومنصور  ... الْأَرْضَ وَ ال

ضافه  ضافه  مانند را متعال خداوند به کرسی  شدن  ا  و قطع هب که داندمی اهلل به بیت و نور حدود، شدن  ا

 (.117 :1ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛) داشت نخواهد را خلق به موارد این شدن اضافه معناي همان قینی

 «معیّت» .5-2-7

 دو به را بندگانش با خداوند همراهی و معیت ؛۹الحدید،کلنْتلمْ.. مَا أَیْنَ مَعَکلمْ هُوَ ..وَ آیة در ماتریدي

  کند:می تأویل وجه

 بندگان؛ از نگاهداري و آنها به احاطه و ایشان افعال و بندگان به وندخدا بودن آگاه و عالم الف(

ست  معتقد وي ب( ستدار  اگر که دهدمی توجه احوال اختالف به عبارت این ا شید  او دو  و نفروت و با

ست.    با اشیاري به نیز او او، از فرمانبردار ضع  در (۸۱۹ :۴ج ،۱۹1۸ ماتریدي،) شما   این نیز دیگري مو

 دهدیم انجام را آن و کندمی وفا داده که ايوعده به اینکه و کندمی تفسللیر غلبه و نصللر هب را معیت

 (.1۶۸ :۱۹1۸ ماتریدي، ر.ک؛)
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  هگفت که پیروزي و یاري و توفیق معناي بر افزون ؛7المجادله، کانلوا... مَا أَیْنَ مَعَهُمْ ...هُوَ آیة در

شاره  نیز نکته این به شد  سرار  از آگاهی معناي به عیتم این که کندمی ا ست.  هانهان و ا   دي،ماتری) ا

 (.۸۸7 :۴ج ،۱۹1۸

  بیان دیگر عبارتی به ؛۱۸ق، الْوَرِیدِ.. حَبْلِ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبُ نَحْنل وَ آیه در همراهی و معیت این

ست؛ شده  ست  معتقد بندگان به پرودگار نزدیکی و قرب این بارة در ماتریدي ا  از قرب و نزدیکی این ا

ست  خدا به بندگان نزدیکی جنس  به او برابر رد فروتنی و خدایتعالی امر به قیام و طاعت با عبد زیرا نی

 و او هب رسانی  کمک و یاري و اوست  اجابت با بنده به خدا نزدیکی که حالی در شود، می نزدیک خدا

 (.1۸۱ :۴ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ؛ر.ک) نیست مکانی حیث از قرب این از مقصود بنابراین طاعت، به توفیق

  «استواء و عرش» .5-2-8

 عرش از سخن  که آیات برخی ذیل و خود التوحید کتاب در مفصّل  صورت  به ماتریدي عرش، دربارة

 شد. خواهد اشاره ادامه در او دیدگاه مهم نکات به که پردازدمی خود نظرات ارائة به استرفته

 ... الْعَرْشِ عَلَى اسللْتَوَى ثلمَّ أَیَّامٍ سللِتَّةِ فِی الْأَرْضَ وَ السللَّماواتِ خَلَقَ الَّذِي هُوَ آیة در ماتریدي

ستواء  از منظور ؛۹الحدید،  نجاما آفرینش که اول بعث عبارتی به یا داندمی مخلوقات خلق را عرش بر ا

  تعمیم مدهآ میان به سخن عرش از که آیاتی تمام در را تفسیر این و کندمی ملک به تعبیر عرش از و شد

 (1الرعد، ؛7هود، ؛۱1۴ التوبه، ؛۸۹االعراف، ذیل: همان، ماتریدي، ن.ک:) دهد.می

 و (؛۱۱الشوري: ) ءٌشَیْ  کَمِثْلِهِ لَیْسَ  است: فرموده خدا گوید:می چنین طه سورة  ۸ آیه تفسیر  در او

  الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنلآیة هب ما پس . اسللت...کرده نفی خود از را خلق با شللباهت وسللیله این به خدا

سْتَوَى  ست شده  نازل که صورت  آن به ا   یلتأو چیزي به قطعی طور به را آن معناي و شویم می قائل ا

  چیزي آن به ما و ... باشد  داشته  کردیم تأویل ما آنچه از غیر دیگري معناي که دارد احتمال زیرا بریم؛نمی

  امثال و رؤیت مانند است، شده  نازل آیه که آنچه هر در نیز و داریم انایم است، کرده اراده را آن خدا که

 (.۹7 تا: بی ماتریدي، ر.ک:) است الزم است،کرده اراده او آنچه به ایمان و خدا از مشابهت نفی آن،
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  حالی در داشت،  وجود خدا که است  این صحیح  سخن » گوید:می باره این در دیگر موضعی  در او

 نیدگرگو زوال، و تغیّر از او .... است ممکن خدا بقاي و هامکان همة شدن معدوم نیز و نبود. مکانی که

 است. منزه شدن معدوم و بطالن و حاالت،

  متعال خداوند اگر که اسللت این عرش همچون خداوند داشللتن مکان نفی براي ماتریدیان اسللتدالل

  ورتص حالت سه صورت این در زیرا د؛ش خواهد متجزي و متبعض و متناهی و محدود باشد، داشته مکان

  حالم حالت سه  هر و آن؛ از کوچکتر یا و مساوي  یا و بود خواهد خود مکان از بزرگتر خداوند پذیرد:می

 :۱،ج۱۴۴0 نسفی، ) «است.  ابعاض داراي و متجزي داراي خداوند حالت سه  هر در که چرا است؛  باطل و

  را عرش نیز معتزله (1۴-1۶ :۱1۶1 بزدوي، ؛۸۴-7۹ تا:بی ماتریدي، ؛۱۸0-۱۸۶ :۱۹07 همو، ن.ک: ؛۱7۱

  از دانند،یم او براي جسمانیت  اثبات را متعال خداوند بودن مکانمند و انددانسته  ملک معناي به آیه این در

 (.۱۸۱-۱۸0 :۱۹0۶عبدالجبار، قاضی ر.ک؛) کنند.می تأویل را عرش رو این

  ودخ تفسللیر در و التوحید کتاب در آنچه طبق یاله صللفات دربارة ماتریدي دیدگاه مجموع در

  واژگانی خبري صفات  به مربوط آیات تمام در و است  تنزیهی دیدگاهی کرده، بیان السنة  اهل تأویالت

سمانی  القاي که شته  را متعال خداوند براي بودن ج شد  دا  در یا و ندکمی تأویل آیه سیاق  به توجه با با

سیر  بر حاکم روح اما شود، می تفویض به قائل عرش معناي مانند نهایت ست.  اتصف  این تأویل او تف   ا

  چنین االدلة تبصرة  در نسفی  معین ابو چنانکه دارد، ادامه نیز ماتریدي از پس خبري صفات  تأویل جریان

 نویسد:می

شایخ    ملح آنها ظاهري معناي به تواننمی را صفات  این اینکه به اعتقاد بر ]افزون اهلل رحمهم ما م

 را آنها وانتنمی ما عقیدة به و است  متشابه  صفات  این که معتقدند ایشان  از برخی دارند: اختالف د[کر

 و نیمزنمی دسلت  آنها تأویل به و آوریممی ایمان آنها تنزیل به بلکه کرد، حمل شلان ظاهري معانی بر

 بیان به ایشان  از برخی و ،است...  حق است، کرده اراده صفات[  این ]از خداوند آنچه که اعتقادیم براین

 را یگريد معانی الفاظ این یقیناً اندگفته و اندزده دست  آنها، ظاهري معانی جز به آیات، مختلف معانی

 (.۱۶1 :۱ج ،۱۴۴0 نسفی، ) ندارد. منافات الهی ذات قدم و توحید با که اندمتحمل نیز
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  شود، می دهدا نسبت  خدا به که الفاظی از نیست  جایز» کندمی اذعان شد  گفته که مطالبی ادامة در او

 حالم خداوند بر که ايمعانی به الفاظ آن تأویل و صَرف  و است،  محال خدا بر که شود  فهمیده چیزي

  که چیزي زا عقیده صیانت  و حفظ با تنزیل ظاهر به ایمان و خداوند به آنها از مقصود  تفویض یا نباشد، 

 (.۱۶7 :۱۴۴0نسفی،) «است. واجب باشد، ندخداو بر حدوث امارات یافتن راه موجب

  به صفات  این أویلت معناي به را کیفیت بدون تعبیر نیز بیاضی  مانند نسفی  ابومعین از پس ماتریدیان

  (۱۶۸ :۱1۸۶ بیاضی، ر.ک؛) شمارند.می دیگر معناي

 یامتق در متعال خداوند رؤیت دربارۀ معتزله و ماتریدیه معناشناختي دیدگاه بررسي .6

 رقف از برخی است؛  قیامت در متعال خداوند رؤیت مسئلة  اسالمی،  فرق شناسی   آخرت مهم مباحث از

سالمی  شاعره  همچون ا سبت  که ايظاهرگرایانه دیدگاه با حدیث اهل و ا  ددارن کریم قرآن آیات به ن

 رد معتزله و امیهام چند هر بینند؛می را او همه و شود می ظاهر ایمان اهل براي قیامت در خدا که معتقدند

 مقداد، فاضل ر.ک؛) دانندمی محال آخرت و دنیا در را خدا رؤیت و دارند مخالف نظري خصو  این

 (۱۸۸ :۱۹0۶ عبدالجبار، ؛قاضی۱۹۱-۱۹1 :۱۹1۹

  نحوي به که را خبري صللفات اینکه و بود ماتریدي تنزیهی دیدگاه از شللد گفته چه هر اینجا به تا

  تأثیر حتت رسللدمی نظر به که کند،می تفویض یا و برده تأویل به اسللت تجسللیم و تشللبیه مسللتلزم

ست  گرفته شکل  دیدگاه این معتزله گراییعقل سئلة  در تنزیهی دیدگاه این ناگاه ا  در خداوند رؤیت م

شاعره  سمت  به و بازدمی رنگ قیامت،  ؤیتر نفی به قائل معتزله که چرا یابد.می سوق  حدیث اهل و ا

  عیینت و متعال خداوند رؤیت به اعتقادشللان درباره را اشللاعره خود کتب در چنانچه هسللتند باریتعالی

 (.۱۸۸ ،۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی ر.ک؛) اندکرده مذمت رؤیت کیفیت نکردن

ستناد  خود نظر اثبات براي کریم قرآن آیات از دالیلی به ماتریدي   از غیر دیانماتری دیگر کند،می ا

ستناد  هم عقلی دالیل به نقلی دالیل سیري ت دیدگاه و ماتریدي نقلی دالیل به ادامه در که کنندمی ا  ل ف

 شد. خواهد پرداخته گویدمی سخن متعال خداوند رؤیت از ظاهر به که آیاتی دربارة او کالمی
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  تفسیر  که است  کریم قرآن از آیاتی کندمی استناد  خود نظر اثبات براي آنها به او که نقلی دالیل از

شت  و آیات نای از او ست  چنین دارد که ايگیرينتیجه و بردا  ،ماتریدي ر.ک؛) آید:می ادامه در که ا

 (۶۹-77 :۱1۶1 بزدوي، آن، از پس و ۹۱0 :۱ج ،۱۴۴0 نسفی، ؛۶1-77تا: بی

 یأَرِنِ رَبِّ قَالَ رَبُّهُ کَلَّمَهُ وَ لِمِیقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ لَمَّا وَ فرماید:می که اعراف سورة ۱۹1 آیه به استناد الف(

  جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا تَرانِی فَسَوْفَ  مَکانَهُ اسْتَقَرَّ  فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انْظلرْ لکِنِ وَ تَرانِی لَنْ قَالَ إِلَیْکَ أَنْظلرْ

 صَعِقاً... مُوسَى خَرَّ وَ دَکّاً

   کند؛می رد و نقل یک هب یک را آیه این تفسیري مختلف وجوه ماتریدي

  ؛تنخواس  را پروردگارش رؤیت خودش براي السالم( علیه) موسی  که معتقدند برخی نخست:  وجه

ست  او از که قومش براي بلکه ست  را دیدارش خدا از «لک نؤمن لن» : گفتند و کردند درخوا   درخوا

 (.۱7۸ :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی ر.ک؛) نمود

ست  و سؤال  بیانگر عبارت این گوید:می چنین وجه این ردّ در ماتریدي ست،  قومش درخوا   راچ نی

 . «إلیک ینظرون أرهم»داشت:می عرض بلکه «أرنی رب»کرد:نمی عرض صورت این در که

  اندانستهد همیشه براي آن بودن محال بر دلیل را درخواست این از بعد ترانی لن آیه این درباره معتزله

 (.۱77 :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی ر.ک؛)

 گارشپرورد از بلکه است، نبوده او دیدار و رؤیت پروردگارش، از پرسش  اندگفته برخی دوم: وجه

ست  را ايادله و اعالم و آیات رؤیت سطة  به که خوا ست  که ببیند، را او بتواند آنها وا شان  درخوا  و هاهن

 است. جایز اعالم

 ردهک عطا او به را متعددي هاينشانه و آیات متعال خداوند زیرا است، بعید وجه این ماتریدي نظر از

 باطل را وجه این رو این از نداشت؛ دیگر آیاتی درخواست به نیازي که بیضاءلللل ید و عصا مانند لللل بود

سته  ست  بر دال را آیه و دان سی  درخوا سالم(  علیه) مو صریح  آخر در و داند.می رؤیت حقیقت از ال  ت

  دلیل هب تفسیر و ادراک بدون اما است الزم آخرت در ل  رؤیت یعنی ل  آن به اعتقاد ما عقیدة به»کند:می

 (.۴-۸ :۸ج ،۱۹1۸ ماتریدي،) «األبصار التلدرِکله» آیة
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  وُجُوهٌ فرماید:می چنین قیامت در صالحان  حال شرح  در که قیامت سورة  11 و 11 آیات به استناد 

 .نَاظِرَةٌ رَبِّها نَّاضِرَةٌ*إِلَى یَوْمَئِذٍ

 ادمانش  چیزي از نفس وقتی آنکه جهت به شمارد، می نفس از کنایه را آیه این در «وجه» رابومنصو 

ست  صود  و شود می دیده اشچهره در ا ست  سروري  نهایت آیه از مق   این به اعطایی کرامات از که ا

  ةرَنَاظِ رَبِّها إِلَى است  فرموده شادمانی  و سرور  نهایت بیان از پس و است،  شده  حاصل  برایش نفس

 شود.می اثبات رؤیت به اعتقاد بنابراین و است رؤیت حقیقت مقصود که

سیري  وجه او شد ب متعال خداوند سوي  از کرامت و ثواب دریافت انتظار که را آیه این دیگر تف   را ا

  صَرف به وانتنمی براین بنا نیست ممکن رؤیت بودن محال بر دالئل اقامة وقتی است معتقد و کندمی رد

 بر جواز د،نباش  رؤیت وجوب بر دلیلی اگر حتی آیه زد، دست  ثواب انتظار به آیه از بخش این ویلتأ و

 است. آن

سته  علم را رؤیت از مراد برخی که کندمی بیان ادامه در او شارت  که چرا اند،دان   اهل هب رؤیت به ب

  فریقین اعاجم به او شد. می برداشته  اختصا   بود، علم رؤیت از مراد اگر و است  یافته اختصا   بهشت 

 لمیع چنین که شماردمی وسواس و شک بدون را علم این و کند،می اشاره قیامت در خداوند به علم بر

  استدالل. علم نه داندمی مشاهده و عیان علم را

شبیه  معانی تمام نفی با رؤیت» که کندمی بیان پایان در و   به رؤیت و ود،ش می ثابت خدایتعالی از ت

 دیده کیف بدون او که حالی در اسللت صللورت صللاحب براي کیفیت زیرا کنیم،نمی وصللف یتکیف

 (1۸۱ :۱0ج ،۱۹1۸ ماتریدي،) «شودمی

  ظرمنت وجوهی قیامت در و اسللت انتظار معناي به مذکور آیه در نظر معتقدند معتزله که حالی در

  کنند.می استناد  1۸ /نمل1۶ بقره همچون آیاتی به تفسیري  وجه این براي و هستند  پروردگارشان  ثواب

 (۱۸۹ :۱۹0۶ عبدالجبار، قاضی)

ستناد  ب( سَنلوا  لِّلَّذِینَ فرماید:می که یونس سورة  1۸ آیة به ا سْنَى  أَحْ صود  که زِیَادَةٌ... وَ الْحُ  از مق

 (.11 :۸ج ،۱۹1۸ ماتریدي، ز.ک؛) داندمی «النظر و الرب رؤیة» را «زیادة»
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  آیات یلذ اسللت کرده بیان التوحید در رؤیت مسللئلة اثبات نقلی دالیل نوانع به که آیاتی از غیر

سئله  این به که دیگري شاره  م ست  شده  ا شه  و عقاید نیز ا  به شد  هگفت آنچه با سو هم که دارد هاییاندی

  عقوبت و موسللی قوم درخواسللت از که بقره ۸۸ آیة ذیل او نمونه براي کند؛می کمک رؤیت اثبات

  أَنْتلمْ وَ الصَّاعِقَةل  فَأَخَذَتْکلمُ جَهْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَکَ نُّؤْمِنَ لَن مُوسَى  یَا قللْتلمْ إِذْ وَ گوید:می سخن  ایشان 

  تناداسلل آیه این به کنندمی نفی را آخرت در رؤیت که کسللانی از برخی» گوید:می چنین تَنْظلرلونَ

  عقاب بمستوج  و گرفتنمی فرا را آنها صاعقه  بود، جایز ترؤی اگر که کنندمی استدالل  و اند...جسته 

صور  «شدند نمی عذاب و   کنندة اتاثب عکس به بلکه داندنمی رؤیت کنندة نفی تنها نه را آیه این ابومن

 شللد مطرح موسللی قوم سللوي از که درخواسللت این اگر که کندمی اسللتدالل چنین این و داندمی آن

سال  علیه) موسی  بود، نادرست  شان  م(ال ست  پی در خود او اما کردمی نهی آن از را ای شان  درخوا  از ای

 مؤاخذه درخواسللت این براي را او هم متعال خداوند و کندمی طلب را دیدار و رؤیت متعال خداوند

 قوم هصاعق  اینکه سبب  و (؛۱۹1 االعراف:) تَرانِی... فَسَوْفَ  مَکانَهُ اسْتَقَرَّ  فَإِنِ است: فرموده بلکه ننمود

ستشان   »کند:می بیان چنین برگرفت در را موسی  سترشاد   درخواست  درخوا   بلکه ود،نب هدایت طلب و ا

 در شللانهن و آیه کافی اندازة به کریم[ ]قرآن آیات به توجه با بود... تعنّت سللبب به ایشللان درخواسللت

شتند  اختیار شابه  مطلبی براي ؛۹۸7-۹۸۸ :۱ج ،۱۹1۸ ماتریدي،) «بیاورند[ ایمان بخواهند ]تا دا  ر.ک؛ م

 (.۱01 االنعام، ؛۱۸1النساء، سوره ذیل همان،

  نقل را استدالل  همین اشاعره  که کنندمی بیان هم عقلی استدالل  متعال خداوند رؤیت براي ماتریدیان

  آنچه هر و نیستند  رؤیت قابل معدوم امور تنها ایشان  دیدگاه از است.  معروف الوجود دلیل به که کنندمی

  متعلق اسللت، موجود نیز خداوند چون و اندرؤیت متعَلَّق همگی اعراض، و جواهر از اعم اسللت، دموجو

 (.۶۹ :۱1۶1 بزدوي، ؛11۹-11۱ :۱۹07 همو، ؛۹۱0 :۱ج ،۱۴۴0 نسفی، ر.ک؛) گیرد.می قرار رؤیت

  گیرینتیجه و بحث

  نفی به همعتزل که آیدیم دست به الهی صفات شناختیوجود باب در اسالمی فرق هايدیدگاه بررسی از

  تفکیک و صفات  بندي تقسیم  در پذیرندمی را صفات  وجود که فِرَقی پردازند.می ذات بر زائد صفات 



 55 | خلیلی آشتیانی  

 

 

 به را علف صفات  دیگر فرق خالف بر دارند؛ماتریدیه نظر اختالف هم با هم فعل صفات  و ذات صفات 

 است.  ابدي و ازلی که دانندمی گريدی ذاتی صفت  را آن و گردانندمی باز تکوین نام به دیگري صفت 

  صفات  مامت و است  فعل صفت  تکوین معتقدند و بوده مخالف نظر این با معتزله و اشاعره  که حالی در

 گریانب آیات معناشللناختی بررسللی در اند.حادث و شللوندمی انتزاع خدا فعل مرتبة و مرحله از نیز فعل

شان  که آیدمی بر نچنی معتزله و ماتریدیه دیدگاه از خبري صفات    تنزیه به لقائ صفات  این دربارة ای

 را آن معناي یا و زندمی تأویل به دست  است،  ... و عین وجه، ید، از اعم که موارد این تمام در و است 

 متعال خداوند براي انگاري جسم به منجر ظاهر در صفات این چند هر کند،می تفویض متعال خداوند به

شان  اما شود می سئلة  اب را الهی صفات  دربارة تنزیهی دیدگاه ماتریدیه دارد. تنزیهی گیريضع مو ای   م

 وقس  اشاعره  ظاهري گرایینقل به رو معتزله گراییعقل از و زندمی تخصیص  قیامت در خداوند رؤیت

 اما تاس  کرده دار خدشه  را اشتنزیهی دیدگاه واقع در خداوند رؤیت مسئلة  پذیرش با او کند.می پیدا

  ایاترو و آیات برابر در سلویی  از اسلت  وجهی دو دیدگاه این که اسلت  کیفیت بدون رؤیت به ائلق

 و آیات این ظاهر چراي و چون بدون پذیرش سللویی از و باشللد گیريموضللع بدون تواندنمی رؤیت

 و یهامام دیدگاه با نیز موضع  این در ماتریدي دیدگاه صورت  هر در اما است.  ناسازگار  عقل با روایات،

ست  تضاد  در معتزله شان  که چرا ا   انتومی رو این از شمارند. می محال قیامت و دنیا در را رؤیت این ای

 حدود تا بريخ صفات  ویژه به الهی صفات  از او تفسیر  و برداشت  در ماتریدیه گراییعقل گرفت نتیجه

شان  زیادي ست،  ساخته  نزدیک معتزله به را ای شان  ظاهرگرایی اما ا س  در ای  دگاهدی یادآور رؤیت ئلةم

 است. موضوع این در اشاعره

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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