نشریة علمي آینة معرفت
دانشگاه شهيد بهشتي ،پایيز 99
Scientific Journal of Ayeneh Ma'refat
Shahid Beheshti University
کد مقاله00333 :
صفحات231-201 :

ارزیابی انتقادی رویکرد تأویلی اشاعره در فهم نصوص دینی از منظر آیهاهلل جعفر سبحانی
ابوذر رجبی



چکيده

استفاده از روش تأویل در فهم متن از گذشته بین متفکران اسالمی رایج بوده است .فارغ از
یکنند؛ عمدة
گروه خاصی از فریقین که از این روش استفاده نبردهاند و آن را نفی م 
یکنند .البته مواجهه
اندیشمندان اسالمی از آن در حوزة مباحث تفسیری و کالمی استفاده م 
یکسانی با آن در میان موافقان وجود ندارد .دستهای به پذیرش حداکثری این روش نظر
یگویند .متکلمان اشعری
داشته و برخی استفادة حداقلی و برخی از بهرة اعتدالی آن سخن م 
بهخصوص در طبقة متقدمان اگرچه منکر کلی تأویل نیستند؛ اما عمالً از آن اجتناب ورزیدند
و لوازم و نتایج دیدگاهشان تفاوتی با اهل حدیث ندارد .استاد سبحانی در مقام یک مفسر

کالمی ،در تفسیر آیات قرآن و روایات ،استفاده از روش تأویل را منوط به رعایت ضوابط و
شرایطی مجاز دانسته و به نقد رویکردهای افراطی و تفرطی در این عرصه میان متفکران
یپردازد .براساس یافتههای این پژوهش وی استفادة اشاعره از این روش را در
اسالمی م 
تفسیر آیات قرآن نقد و ارزیابی کرده است و رویکردشان را خالف عقل و نقل میداند .در
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ،ضمن اشاره به ضرورت و جایگاه تأویل نزد ایشان،
ارزیابی انتقادیشان را به اشاعره در بهرهگیری از آن دنبال خواهیم کرد.

کليـدواژههــا :تفسیر ،فهم متن ،تأویل ،تشبیه ،صفات خبری ،اشاعره ،استاد سبحانی.
مقدمه

روش تأویل در فهم متن از گذشتته تتا بته امتروز متورد توجته متفکتران و بته خصتوص متتدینان بته
کتابهای مقدس بوده است .در میان مستلمانان برختی از گترایشهتای فکتری از ایتن روش دوری
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جستهاند و در فهم قرآن صرفاً به ظتواهر آن تمستک متیجوینتد(صتدرالدین شتیرازی ،6611 ،ج،4
ص651و 616-614؛ یوستتفیان و شتتریفی ،6631 ،ص  .)626طیتتم مقابتتل ،متفکرانتتی هستتتند کتته
نصوص دینی را تنها براساس ظاهر تفسیر نکرده ،بلکه به باطن آیات نیز مینگرنتد (ستبحانی،6634 ،
ص  .)211این جریان در تاریخ اسالم گتروههتای متعتددی را شتامل متیشتود .دلیتل شتکلگیتری
جریان هتای مختلتم در جهتان استالم بته مستوله تأویتل و جتواز و یتا عتدم جتواز استتفاده از آن
بازمیگردد.
اصل این نکته که باید از معانی الفاظ بهکار رفته در متن اطالع داشته باشیم تا بتتوانیم بته مفهتوم
اولیة متن دست یابیم ،امری مسلم است(مستعودی،6634 ،ص  .)53دستتیابی بته ایتن مفهتوم اولیته
همان «ظهور اولیه» یا «مراد استعمالی» در دانش اصول فقه است .مرحلة دوم همان چیزی است کته
اصولیان از آن به مراد جدی یاد میکنند .پی بردن به مقصود اصلی مؤلم و گوینده در متن منوط
به دستیابی به قرینههای مقامی و لفظی سخن است( همتان ،ص .)59بحتث متراد استتعمالی و متراد
جدی و نیز ظهور بدوی تصوری و ظهور تصدیقی در دانتش اصتول ،بترای اشتاره بته عتدم لتزوم
تطابق معنای اولیه متتن و مقصتود نهتایی گوینتده استت( صتدر ،ج ،6ص 695-693؛ مظفتر ،ج،6
ص .)611منکران استفاده از روش تأویل برآنند که خداونتد متراد استتعمالی و جتدی ختود را در
همین ظواهر آیات نمایانده است .اما طرفداران روش تأویل میگویند خداوند مراد ختود همتواره
به صراحت و به شکل نص بیان نکرده و باید برای فهم مراد او از دهلیز و داالن باطن عبتور کترده
تا به مرادش راه یابیم .این همان روش تأویل است که عمتده متفکتران استالمی اصتل آن را قبتول
دارند .اشاعره دربارة بهره بردن از ایتن روش ،اگرچته بته نفتی کلتی آن نترداختتهانتد ،امتا دربتارة
صفات خبری از مسولة «بال کیم» نام میبرند که بهگونهای عدول از این روش است.
استاد سبحانی در بحثهای کالمی در نقد دیدگاههای متکلمان اهل سنت بهویژه اشاعره و اهتل
حدیث ،ذیل بحث از صتفات ختدا بته خصتوص صتفات خبتری ،بهتترین راه بترای فهتم صتفات
انسانوار خداوند را بهکارگیری روش تأویل میداند .البتته ایشتان از افتراط در بتهکتارگیری ایتن
روش از سوی معتزله و اسماعیلیه و برخی از عارفان نیز یاد میکند و کار آنها را عمتدتاً تفستیر بته
رأی میداند .تحلیل دیدگاه استاد در مواجهة متفکران اسالمی بتا ایتن روش در مقتاالت متعتددی
باید طرح شود .در این پژوهش به ارزیابی انتقادی استاد با رویکترد اشتاعره در ایتن حتوزه اشتاره
میکنیم.
دربارة پیشینه پژوهش از جهت موضوع (یعنتی اصتل مستولة تأویتل) کارهتای فراوانتی صتورت
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گرفته است؛ اما از نظر مسولة پژوهش (دیدگاه استاد سبحانی یا مواجهه انتقادی ایشان بتا متفکتران
اسالمی) غیر مقاالت و کتاب هایی که خود استاد بته نحتو مستتقیم و غیتر مستتقیم بته طترح بحتث
پرداختند ،هیچ پژوهشی در حوزة کتاب ،پایاننامه و مقاله مشتاهده نشتد .معظتملته در یتک مقالته
مستقلی با عنوان «تأویل در لغت و قرآن و حدیث و در اصطالح»( سبحانی )6691 ،به معناشناستی
تأویل پرداختند .همین مقاله در کتاب هرمنوتیک( همو6636 ،ب) ایشان و همچنتین در بخشتی از
کتاب مدخل مسائل جدید کالمی آمده است .استاد در مقالة دیگری با عنوان «صتفات خبتری در
عرصة کتالم و تفستیر»( همتو6636 ،ب) بته مستوله تأویتل پرداختته و ابعتادی از بحتث را بررستی

کردهاند .به صورت پراکنده در برخی دیگر از آثار ایشان از جمله تفسیر منشور جاویتد و مفتاهیم
القرآن نیز به تأویل و نقش آن در فهم آیات اشاره کردهاند .اما نحتوة مواجهتة استتاد بتا اشتاعره و
حتی دیگر متفکران اسالمی با نگتاه منظومته ای و منستجم بته آثتار ایشتان در هتیچ اثتری مشتاهده
نگردید .از این جهت پژوهش پیشرو کامالً متفاوت از آثار موجود است.
معناشناسی تأویل

واژة تأویل از «اول»(فتح الم و سکون واو) میدانند و به دو معنا بهکار میآید .6 :ابتدای امر ،که
واژة اول ،بهمعنی ابتدا ،از این اصل است؛  .2انتهای امر ،تأویل کالم بهمعنای عاقبت و سرانجام
کالم (ابنفارس ،ج  ،6ص659؛ ابنمنظور ،ج  ،66ص66؛ راغب اصفهانی6462 ،ق ،ص99؛
شاکر ،ص26-24؛ سبحانی6465 ،ق ،ج ،6ص )213از مجموع آنچه صاحبان کتب لغت ،دربارة
تأویل بیان داشتهاند ،این چهار معنا بهدست میآید:
 .6مرجع و عاقبت (ابنفارس ،ج  ،6ص)612؛
 .2سیاست کردن (راغب اصفهانی6462،ق ،ص )99؛
 .6تفسیر و تدبیر (جوهری ،ج ،4ص )6123؛
 .4انتقال از معنای ظاهری لفظ به معنای غیر ظاهر (فراهیدی،ج ،3ص619؛ عسکری ،ص 49؛
برای تحلیل این معانی رك .شاکر ،ص 23؛ رضائی اصفهانی ،ج ،6ص .)94-91
استاد سبحانی تأویل را از نظر لغت به مانند بسیاری از لغتتپژوهتان ،بته معنتای رجتوع متیدانتد
(سبحانی6421 ،ق ،ص632 -636؛ همو ،6691 ،ص  .)4در تأویل عدول از ظاهر لفظ وجود دارد
(همو6426 ،ق ب ،ج  ،1ص .)644در قرآن این واژه هفده بار به کار رفته است کته البتته در همتة
این آیات به یک معنا نیست (همو 6636 ،التم،ص  .)246مجمتوع آیتاتی کته تأویتل را بته کتار
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بردهاند از حیث معنایی از این قرارند :هشت بار به معنای تعبیر خواب ،دوبار دربارة آیتات متشتابه،
دوبار دربارة بیان انگیزههای برخی از کارهای خارج از متوازین عتادی کته از مصتاحب ح ترت
موسی صادر شد؛ سه بار دربارة تحقق وعد و وعیتدهای قترآن در روز قیامتت؛ دوبتار هتم دربتارة
نتیجة عمل و رعایت عدالت و دقت در توزین کاالها .استاد ضمن تحلیل ایتن هفتده بتار و آیتاتی
که واژه تأویل را به کار بردهاند ،به این نتیجه میرسد که در همة این آیات درواقع خداوند تأویل
را بتته معنتتای بازگردانتتدن استتتفاده کتترده و صتترفاً بتتا اختتتالف متعلتتق ،واقعیتتت تأویتتل یعنتتی
بازگشتگاهها با هم فرق میکند (همو6421 ،ق ،ص 636؛ همو ،6691 ،ص . )1-3
تفاوت تفسير با تأویل

تفسیر و تأویل از روشهای رایج در فهم قرآن میان متفکران اسالمی بوده است .در ابتدا میان این
دو مرز و تفاوتی نبود (طبری ،ج ،6ص634؛ آلوسی ،ج ،6ص 32؛ سبحانی 6636 ،الم ،ص251؛
همو6636 ،ب ،ج  ،2ص .)23ولی به مرور زمان مفس ران بین این دو فرق قائل شده و آنها را غیر
از هم دانستهاند (طبرسی ،ج ،6ص69؛ جرجانی6466 ،ق ،ص 15؛ طباطبایی6463 ،ق ،ج ،6
ص25-23؛ معرفت؛ ج  ،6ص61؛ سبحانی 6636 ،الم ،ص  .)251برخی تفسیر را در پی کشم
معنای الفاظ متن میدانند که بهنحوی مدلول لفظ بهشمار میآیند( شاکرین ،ص)51؛ اما تأویل
بیش از هر چیز ناظر به معنای معناست(کیاشمشکی،ص.)31
تفسیر از ریشه «فسر» است که در لغت بهمعنای بیان ،روشنی و ای اح آمده است (فراهیدی،
ج ،3ص243؛ جوهری ،ج ،2ص336؛ ابنفارس ،ج ،4ص514؛ ابنمنظور ،ج ،5ص .)55برخی
ضمن اشاره به معنای تبیین و پردهبرداری(فسر) ،آن را کشم معنای معقول معنا کردهاند (زبیدی،
ج ،3ص649؛ راغب اصفهانی6462 ،ق ،ص  .)16در اصطالح تعریمهای گوناگونی برای تفسیر
ارائه شده است« .کشم معانی و بیان مراد ،اعم از اینکه بهحسب مشکل بودن لفظ و غیر آن یا
بهحسب معنای ظاهر و غیر آن باشد»(راغب اصفهانی6415 ،ق ،ص  .)43زرکشی آن را سبب
فهم معانی و احکام خدا میداند ( زرکشی ،ج ،6ص .)66کشم مراد خدا از آیات قرآن (خویی،
ص)693؛ داللت آیات قرآن بر مراد خداوند (زرقانی ،ج ،2ص )6کنار زدن عوامل معرفتی خفای
معانی آیات قرآن از برابر فهم انسان (ابنعاشور ،ج  ،6ص)66؛ بیان معانی آیات قرآنی و مقاصد
و مدالیل آن (طباطبایی6463 ،ق ،ج ،6ص)3؛ و پرده برداشتن از چهرة کلمه یا کالمی که
براساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد شده باشد (جوادی آملی ،ج ،6ص .)52از دیگر
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تعاریفی است که برای تفسیر بیان شده است .استاد سبحانی در المناهج التفسیریه فی علوم القرآن
ذیل تعریم تفسیر ،به اقوال مختلم درباره آن اشاره میکنند(سبحانی6421 ،ق ،ص.)66-62
به نظر استاد نمیتوان تأویل و تفسیر را به یک معنا در قرآن بهکار برد؛ اگرچه برخی از قدما
دچار چنین اشتباهی شدهاند(همو6636 ،الم ،ص251؛ همو6636 ،ب ،ج  ،2ص)23؛ اما با نگاه
دقیق باید بین این دو فرق قائل شد .چراکه تفسیر پردهبرداری از معانی مفردات و جمالت آیه
بهکار میرود(همو6636 ،الم ،ج ،6ص .)229اما تأویل ارجاع شیء به حقیقت و واقعیت آن
است (همو6636 ،الم ،ص  « .)259شکى نیست که لفظ تف سیر و تأویل هر دو در رفع ابهام آیه
به کار مى روند ،ولى هرگاه ابهام آیه مربوط به معنى لفظ و م مون جمله آن باشد ،به چنین رفع
ابهامى «تفسیر» گفته مىشود؛ ولى اگر ابهامى در مفردات یا م مون ابتدایى آیه در کار نباشد،
ولى مقصود نهایى از آیه به دلیل وجود احتماالت زیاد ،مبهم و پوشیده باشد ،به رفع چنین ابهامى
تأویل گفته مىشود»(همو6636 ،ب ،ج ،2ص.)23
تفاوت تأویل با تفسير به رأی

تأویل ،معیار سنجش و عامل جلوگیری از تفسیر به رأی است .با شناخت تأویل صحیح از
ناصحیح ،از تفسیر به رأی و اعمال نظر شخصی و تحمیل آن بر قرآن فاصله خواهیم گرفت .استاد
سبحانی تأویل را امری من بط و براساس ضوابط میداند(همو ،6635 ،ص  .)235در برابر ،تفسیر
به رأی را نمی پذیرد .چراکه تفسیر به رأی امری براساس حدس و گمان و تخمین است ،حال
آنکه در تفسیر متون دینی نمی توان بر سبیل تخمین و گمان راه طی کرد « .با حدس نمىتوان
وحى الهى را انکار یا تأویل کرد» (همو ،6636 ،ص .)222
اگر بنا باشد که تأویل را مانند باطنیه بریده از لفظ و ظاهر بدانیم یا آن را در همة افراد و قابل
دسترسی برای همگان بدانیم ،دیگر هیچ سخنی از لحاظ داللت ،ارزش قطعی نخواهد داشت و
هر معنایی را بر هر سخنی می توان حمل کرد .این همان تفسیر به رأی خواهد بود که در روایات
از آن نهی شده است .برخی از تفاسیر علمی در دورة معاصر از این سنخ هستند(همو6426 ،ب،
ج ،5ص « .)29حقیقت تفسیر به رأى این است قبالً عقیدهاى را اتخاذ نموده ،ستس به خاطر حفظ
آن ،ظاهر آیه را تأویل و مطابق عقیده خود معنى کنیم»(همو ،6631 ،ص .)215
بسیاری از مواردی که امروزه در قالب تفسیر از سوی ناآگاهان به قرآن نسبت داده میشود،
حکم تأویل ناصحیح را داشته و برداشتهای نادرست از قرآن است(همو6636،ب،ص.)13-32
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چنانکه در برخی از روشنفکران این امر مشاهده میشود .برای تأویل آیات باید وجه عقلی و
شرعی وجود داشته باشد .اگر بدون تأویل بتوان ظاهر آیه را توجیه کرد که منافاتی با شرع و عقل
نداشته باشد ،دیگر جایی برای استفاده از تأویل باقی نمیماند .تا زمانی که دلیلی بردست
برداشتن از ظواهر آیات نداشته نباشیم ،باید به همان ظواهر تمسک کنیم(همو ،6636 ،ص 256؛
همو ،6631 ،ص .)213
روش عالمان مسلمان در تفسير صفات خبرى

از همان صدر اسالم میان مسلمانان در نحوة نسبت دادن صفات خبری به خداوند نگاه یکسانی
وجود نداشته و گاهی این نظرات دقیقاً مقابل و در تناقض با هم قرار میگیرند (همو6636 ،الم،
ج  ،6ص 665؛ همو6426 ،ق ،ج ،2ص626-643؛ همو6461 ،ق ،ص.)19-31
صفات الهی از حیثی قابل انقسام به خبری و غیر خبری است(اهللبداشتی ،ص .)411مراد از
صفات خبری آن دسته از صفاتی از خداست که اثبات آنها مستند به نقل باشد و عقل به ظاهر
راهی به اثبات آنها ندارد .در برابر صفات ذاتی که عقل میتواند آنها را برای خدا اثبات کند.
ظاهر صفات خبری بهگونهای است که نوعی تشبیه در آن وجود دارد (سبحانی ،6636 ،ج،6
ص35؛ همان ،ج  ،6ص646؛ همو6632 ،ب ،ج  ،2ص 92-96؛ همو ،6631 ،ص .)13در تفسیر
صفات خبری گروههای فکری در جهان اسالم به روشهایی دست زدهاند ،یکی از آن روشها به
کارگیری روش تأویل است.
برخی از مسلمانان در انتساب این صفات به خدا در دام تشبیه گرفتار شده ( نمونه آن در این دو
اثر تفسیری :طبری6462 ،ق ،ج ،63ص23؛ مقاتل ،ج ،4ص )566و دقیقاً این صفات را به همان
معنای انسانی دربارة خداوند به کار میبرند(شهرستانی ،ج ،6ص615؛ سبحانی ،6633 ،ج ،6
ص .)51سیوطی در توجیه این نظر میگوید از آنجا که به باور اینان انتساب مجاز در حوزة وحی
و سخن خدا به مانند دروغ است ،باید از مجازگویی فاصله گرفت و این صفات را دقیقاً به همان
معنای ظاهری دربارة خداوند به کار برد (سیوطی ،ج ،2ص .)61چنانچه سلفیه نیز به پیروی از
اسالف خود مجاز را در قرآن نفی میکنند(سبحانی6426 ،ق الم ،ج  ،5ص  .)231-233در
برابر نظریة تشبیه عده ای از نظریه تعطیل دفاع کردند .به این معنا که معنای این صفات را باید به
خدا وند واگذار کرد و در حوزه فهم آن قائل به تعطیل عقول و فهمها شد .بغدادی این دیدگاه را
جهمیه و ماتریدیه و برخی از کرامیه و ضراریه نسبت میدهد(بغدادی ،6613 ،ص  .)655نظریة
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سوم متعلق به مفوضه است .اهل تفویض اصل انتساب صفات را دربارة خداوند میپذیرند ،اما
فهم معانی آن را واگذار به خود خداوند میکنند (سیوطی ،ج ،6ص .)151این دیدگاه درواقع
همان نظریة ابوالحسن اشعری است که قائل به نظریة بالکیم دربارة صفات انسانوار
خداست (اشعری6693 ،ق ،ج ،6ص 625-621 ،663 ، 14؛ سبحانی ،6633 ،ج ،6ص56؛ همو،
6636الم ،ج  ،6ص663؛ همو6424 ،ق ،ص 63؛ همو6426 ،ق الم ،ج ،6ص.)211
دربرابر نظرات یادشده نظریة تأویل مطرح است که امامیه و معتزله از آن پیروی میکنند .البته
معتزله در استفاده از این روش افراط ورزیده و تن به تأویل افراطی دادهاند « :راه صحیح تفسیر
این نوع صفات این است که در آیات یاد شده ،دقت بیشترى شود تا مفهوم آنها به دست بیاید.
دقت در این آیات مى رساند که این نوع تعبیرها ،یک نوع تعبیر مجازى است که بالغت کالم را
تشکیل مى دهد و قرآن در به کار بردن این نوع الفاظ ،همان راه و رسم لسان عربى را در پیش
گرفته و به کار برده است» (همو ،6633 ،ج  ،6ص .)56البته استاد در آثار خود به جای استفاده از
روش تأویل تمسک به مفهوم تصدیقی را مطرح میکنند(همو6636 ،الم ،ج  ،6ص.)623-629
نفی تأویل در ميان اهل حدیث

اهل حدیث در ف ای فکری اهلسنت ضمن پذیرش نصوص دینی در فهم آیات و روایات بهرة
حداقلی از عقل برده و عمدتاً در اصل پذیرش دین به حجیت عقل باور دارد ( یوسفیان و شریفی،
ص .)626اینان درواقع همان نصگرایان افراطی هستند که « اندیشة بشری را از دستیابی به توجیه
و تبیین عقالنی بسیاری از معارف دینی ناتوان میپندارد»(جبرئیلی ،ص.)12
هرچند نصگرایان در مواردی برای دفاع از آموزههای دینی از ادلة عقلی نیز بهره میبرند ،اما
معتقدند اگر عقل بخواهد از ظواهر کتاب و سنت فراتر رود ،با مشکل مواجه شده و به بیراهه
خواهد رفت( یوسفیان و شریفی ،ص.)626
از نظر آنان ،عقل یک منبع مستقل برای فهم معارف دینی در کنار نقل شناخته نمیشود؛ بلکه
فقط ابزار و وسیله ای در جهت تفسیر و برداشت صحیح از احادیث تلقی میشود .استاد سبحانی
ضمن نقد این جریان در عرصة مباحث تفسیری و کالمی ،آسیبهای خطرناکی را متوجه جریان
اهل حدیث میداند .مهم ترین آن عدم استفاده از روش تأویل در فهم قرآن و روایات است
(سبحانی6426 ،ق ،ج ،6ص .)212اینان در تفسیر آیات متشابه بهخصوص آیات ناظر به صفات
خبری خدا ،به ظاهر آیات اکتفا کرده و در دام تشبیه و تجسیم گرفتار شدهاند .عدم استفاده از
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روش تأویل سبب ناسازگاری آیات متشابه هم با آیات محکم و هم با اصول و قوانین بدیهی عقل
میشوند .اگرچه این رویکرد از مشکالت تنزیه صرف به دور میماند ،اما آسیبهای یادشده
خود کمتر از تنزیه داری مشکل نیستند .عمده اهلحدیث برای خدا صفات انسانی قائل میشوند
و دلیل آن را آیاتی می دانند که برای خداوند صفاتی جسمانی و انسانوار قائل شده است .حمل
آیات از نظر اینان به غیر ظاهر ،خالف اصل قرآنی و زبانی است و از این جهت به راحتی در دام
تشبیه و تجسیم گرفتار میشوند.
تأویل نزد اشاعره

ادعای اشاعره جمع نگاه تنزیهی اعتزالی و تشبیهی اهلحدیث است .ازسویی رویکرد دخالت
عقل در فهم آیات را به کلیت آن میپذیرند و از نگاه معتزله در این حوزه جانبداری مینمایند؛
از سوی دیگر افراط در بهکارگیری عقل را سبب دوری از بسیاری از آیات و روایات دانسته و
نگاه اهل حدیث را در وفاداری به متن میستایند .اشاعره بالکل نافی تأویل مانند اهلحدیث
نیستند .برخی از اشاعره (ابنفورك) ضمن پذیرش این روش ،از کرامیه که از روش تأویل در
فهم متن استفاده نمیکنند ،انتقاد میکند (مادلونگ ،ص .)34اما واقعیت این است که اشاعره نیز
با پذیرش قاعدة بالکیم (اشعری6693 ،ق ،ج  ،6ص  )621-625 ،663 ،14 ،22مشکل جدی با
مسوله تأویل پیدا کردند (سبحانی6426 ،ق الم ،ج ،6ص .)442ابوالحسن اشعری به صراحت
باور به ظاهر آیاتی مانند «الرحمن علی العرش استوی» یا « و یبقی وجه ربک ذو الجالل و
االکرام» را مطرح میکند و بیان میدارد « :ما به همة این آیات معتقدیم ،اما کیفیت آنها را
نمیدانیم»(اشعری6693 ،ق ،ج  ،6ص  14و 663؛ سبحانی6426 ،ق ،ج  ،2ص 626-624؛ همو،
 6636الم ،ج  ،6ص663؛ همو ،6636 ،ج  ،6ص263؛ همو 6426 ،ق الم ،ج  ،5ص.)661
اشاعره مانند اهلحدیث دربارة رؤیت خدا در قیامت به فهم ظاهری آیات اکتفا کرده و فهم
عقلی و بشری از آن را نفی کردند (صدرالدین شیرازی ،6616 ،ص 35؛ همو ،6611 ،ج  ،4ص
 .)614نفی تأویل در فهم این دسته از آیات ( آیات متشابه) اشکاالت اساسی به دنبال خواهد
داشت(همو ،6612 ،ص  .)36تفتازانی درباره آیات متشابه مینویسد« :متشابهات در مقابل قطعیات
عقلی ،ظنیات سمعی به شمار میروند .بنابراین بر معنای ظاهری خود حمل نمیشوند و علم به
معانی آنها ،در عین ایمان به حقیقت آنها ،به خداوند متعال واگذار میشود تا بر بهترین وجه
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قرائت که وقم بر (اال اهلل) در آیه ( و ما یعلم تاویله اال اهلل) است ،مطابقت کند»(تفتازانی ،ج،4
ص. )51
نظریة اثبات بالکيف

نظریة تأویل نزد این دسته از اشاعره مبتنی و متکی بر دیدگاه دیگری به نام «اثبات بال کیفیت»
است .اثبات بالکیم از نظریاتی است که به وضوح در آثار اهل سنت دیده میشود(سبحانی،
6426ق ،ج  ،2ص 626-624؛ همو 6636 ،الم ،ج  ،6ص663؛ همو 6636 ،ج  ،6ص263؛ همو،
 6426الم ،ج  ،5ص661؛ همو ،بیتا ،ج ،3ص .)41از بسیاری بزرگان اهل حدیث و ائمة اهل
سنت ،مانند اوزاعی (م653.ق) ،سفیان الثوری (م616.ق) ،لیث بن سعید (م635.ق ).مالک بن
انس(م639 .ق ).نقل شده است که در جواب پرسش از اخبار صفات ،گفتهاند« :أمِرَّها کما جاءت
بال کیفیتة» که داللت بر لزوم اثبات صفات بدون پرداختن به کیفیت آن دارد(بیهقی ،ج،2
ص .)633ابوالحسن اشعری (م624.ق ).مؤسس فرقه اشاعره از دیگر طرفداران این نظریه است که
تحت تأثیر احمد بن حنبل (م246.ق ).این دیدگاه را پذیرفته (اشعری6693 ،ق ،ج ،6ص،14 ،22
663؛ همو6423 ،ق ،ص  )219-266و به تبع او دیدگاه اثبات بالکیم از نظریات رسمی مکتب
اشاعره گشت .ابن خلدون (م 313.ق ).پس از طرح این دیدگاه ،آن را به اتباع سلم و حنابله
نسبت میدهد(ابن خلدون ،ص .)445ابن تیمیه در آثارش بهطور گسترده به پیشینة این دیدگاه نزد
سلم اشاره کرده است(ابنتیمیه ،ص .)252-212در این میان اشاعره بر این باور بودند که صفات
متشابه در قرآن دربارة خدا را باید تصدیق کرد .البته نباید پذیرش این صفات منجر به تجسیم
شود (اشعری6693 ،ق ،ج ،6ص .)666-664اشعری دربارة صفات خبری خدا در نصوص دینی
به این نتیجه رسید که اوالً ذات خداوند دارای صفاتی چون ید ،استوا ،عین ،وجه ،ید و مانند
اینهاست؛ ثانیاً کیفیت این صفات بر ما روشن نیست و باید آنها را بهصورت بالکیم بتذیریم
(همو ،6933 ،ص .)261او در االبانه مینویسد » :ما اقرار میکنیم که  ...خدا بر عرش خود استقرار
یافته ،همان گونه که فرمود« :الرَّحْمَانُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه )5/و برای خداوند سبحان وجهی
است ،بدون آنکه کیفیتی داشته باشد؛ چنانکه فرمود« :وَ یَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الجْلَالِ وَ الْاکْرَام»
(الرحمن )23/و برای خداوند سبحان دستهایی است ،بدون آنکه کیفیتی داشته باشند؛ همانطوری
که فرمود« :لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَى» (ص )35/و برای او چشمی است ،بدون اینکه کیفیتی داشته باشد؛
چنانکه فرمود« :وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا» (هود (»)63 /همو6693 ،ق ،ج  ،6ص.)621
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تفتازانی در بیان این دیدگاه اشاعره بیان میدارد که در آیات متشابه نباید آیات را بر معنای
ظاهری آنها حمل کرد .البته علم به معانی آنها هم در اختیار انسان نیست؛ در عین ایمان به
حقیقت آنها باید معانی آنها به خداوند واگذار شود (تفتازانی ،ج ،4ص.)51
از آنجا که متکلمان اهلسنت این دیدگاه را دربرابر نظریه تعطیل قرار میدهند(ابن تیمیه،
ص ،)616باید دیدگاه اثبات بالکیم را یک دیدگاه اثباتی -تنزیهی برشمرد .البته تفاسیر
دیگری از این نظریه وجود دارد که بر اساس آن دیدگاه اثبات بالکیم همان مسیر تشبیه را طی
میکند یا دیدگاهی مبهم است که در نهایت به دیدگاه تعطیل ختم میشود (برای نمونه رك.
سبحانی6426 ،ق ،ج  ،4ص215 -213؛ همو6426 ،ق الم ،ج  ،2ص.)63
برخورد متفکران اشاعره با مسولة یادشده یکسان نیست .عمدة اشاعره متقدم مانند ابوالحسن
اشعری اگرچه قصد فاصله گرفتن از معتزله و اهل حدیث را داشتند ،اما دقیقاً جا پای اهل حدیث
گذاشتند و اگرچه از اثبات بالکیم سخن میگویند؛ اما در نتیجه هیچ تفاوتی با آنان ندارند
(جرجانى ،6631 ،ج ،3ص661-662؛ بغدادى ،بیتا ،ص226؛ ابن خزیمه ،ص645؛ اسعدی و
طیب حسینی ،ص .)634-633بهگونهای میتوان گفت لوازم دیدگاه اثبات بالکیم نفی تأویل
بوده و افتادن در دام تشبیه و تجسیم داللت التزامی آن خواهد بود .اما اشاعره دستة دوم
(با محوریت غزالی و فخر) اگرچه به حدت و شدت اشعری نیستند ،و رسما از روش تأویل دفاع
میکنند( القاضی ،ص261؛ عبدالحمید ،ص)22؛ اما در برخی از صفات الهی باز در همان دام
میافتند .نمونة روشن آن مسولة رؤیت الهی است که هم فخر و هم غزالی دیدگاه متقدمان خود
را مطرح میکنند (سبحانی 6426 ،ق الم،ج  ،6ص211؛ همو6424 ،ق ،ص 63؛ همو ،بیتا،
ج  ،5ص.)22
فخر دربارة رؤیت خدا به صراحت مسولة سمعی بودن آن را پیش میکشد و بیان میدارد با
تحلیل نظری و فلسفی نمیتوان پی به آن برد ( رازی6466،ق ،ص .)441-449در تفسیر مفاتیح
الغیب سعی میکند شواهد قرآنی آن را آورده و تحلیل نسبتاً مفصلی دربارة امکانپذیر بودن این
رؤیت هم در دنیا و هم در آخرت مطرح میکند .او میگوید اگر این امر محال و ناممکن بود
نباید ح رت موسی به عنوان نبی الهی از خداوند درخواست رؤیت کند (همو6421 ،ق ،ج،64
ص  .)654او معنای لقای الهی را که در آیات متعددی آمده (ازجمله آیة  615و  661سورة
کهم) حمل بر رؤیت با چشم سر میکند (همان،ج  ،26ص  .)512اگرچه او تالش میکند تبیین
عقلی هم از این مسوله ارائه کند (همو،6931 ،ج  ،6ص .)219اما تأکیدش بر سمعی بودن مطلب
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است (همو6466 :ق ،ص  )441-449او رویت الهی را از لوازم ذات الهی میداند (همو،6939 ،
ص  .)51رؤیت خدا در قیامت امری بدیهی و ضروی است (همو6413 ،ق ،ج ،2ص .)31-33در
تفسیر خود راز بدیهی بودن و وجوه آن را ذکر میکند (همو6421 ،ق ،ج ،66ص .)612-616
البته او ذیل برخی از آیات مسولة تأویل را میپذیرد (همو6421 ،ق ،ج ،22ص 5-1؛ همو،
6462ق ،ص  .)656ضمن اینکه در برخی از آثار به نقد نگاه ظاهرگرایانه اشعری در مورد صفات
خدا و ازجمله رویت الهی میپردازد( همو ،6646 ،ج  ،6ص .)613-631
غزالی مقداری متفاوتتر از فخر میاندیشد .او در دورة نخست فکری خود دقیقاً همگام با
دیگر اشاعره از صفات خبری تحلیل ارائه میکند .بهعنوان نمونه در کتاب الجام العوام بیان
میدارد که بر هر مسلمانی واجب است که هنگام مواجهه با آیات موهم تشبیه ،خداوند را از
جهت و جسمیت تنزیه کند و هرگاه سامعة فرد عامی کلمة «ید» را گزارش کند  ،الزم است
معتقد باشد که خداوند جسم نیست و او را اندام و ع وی بنام «ید» نیست و باید « ید » به معنایی
تعبیر شود که افادة جسمیت ننماید ،مثالً آن را به معنای قوت تفسیر کند و چنانچه از عهدة
این کار عینی تفسیر آن کلمه به معنایی که دور از جسمیت و لوازم آن باشد ،برنیاید باید در مورد
تفسیر آن سکوت اختیار کند .و بر او واجب نیست معنای آیه را بفهمد(غزالی ،بیتا ب،
ص .)621-626وی دربارة مسولة رؤیت در دورة اول فکری خود مانند اشاعرة دیگر قائل به دیدن
خدا در قیامت است؛ البته تصریح میکند که این رؤیت مانند دیدن امور در جهان مادی نیست.
« خدا در این جهان دانستنی است و در آن جهان دیدنی است؛ چنانکه او رادر این جهان ،بیچون
و بیچگونه دانند ،در آن جهان بیچون و بیچگونه بینند ،که آن دیدار از جنس دیدار این جهان
نیست» (همو ،6616 ،ج  ،6ص  .)625اما در دورة دوم فکری خود رسماً از این رویکرد عدول
میکند و مسولة تأویل اینگونه صفات را طرح مینماید و حتی آن را یک ضرورت میداند .او
اصل تأویل را به جهت دالیل عقلی (همو ،6914 ،ص 34؛ همو6421 ،ق ،ص  46و  )52و نقلی
(همو ،بیتا الم :ج ،6ص 524؛ همو ،6914 ،ص 34؛ همو6421 ،ق ،ص  46و  )52میپذیرد .به
تعبیر عفیفی غزالی در دورة دوم عمر خود کامالً با گرایشات فلسفی و عرفانی تن به تأویل
میدهد (همو ،6914 ،ص 66؛ مقدمه دکتر ابوالعال عفیفی بر مشکاة االنوار).
ارزیابی و مالحظات استاد سبحانی درباره تأویل اشاعره

متالحظة جدی استتاد سبحانی دربارة ظاهرگترایی اشاعره (بهویژه طبقتة اول آنتان) نفتی روش
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تأویل است؛ درصورتی که اصل تأویل امری بدیهی بوده و مستند به قرآن و ادلة عقلی است .البته
در بدو امر باید مرادمان از تأویل روشن شود .تأویل از یک سنخ نبوده و گونههای مختلفی دارد.
گاهی تأویل را در برابر تنزیل و گاهی درمورد آیات متشابه به کار میبردند(سبحانی6636 ،الم،
ص 692؛ همو ،6633 ،ص  .)21تأویل در مقابل تنزیل به این معناست که تطبیق آیه بر مصادیق
روشن آن تنزیل و تطبیق آن بر مصادیق غیر روشن و آنچه که در طی زمان پدید میآیند ،تأویل
است (همو6636 ،الم ،ص 242؛ همو6636 ،ب ،ص 25؛ همو6426 ،الم،ج  ،5ص 213؛ همو،
6421ق ،ص .)631در این معنا از تأویل ،مفسر مواردی که مستقیماً آیة ناظر به آن نیست و
درواقع شأن نزول آیه مورد دیگری است ،الغای خصوصیت کرده و در آن مورد نیز بر اساس
تطابقهای کلی و قابل قبول به آن موارد هم سرایت داده و آنها را نیز مورد نظر آیة قرآن میداند.
این معنا از تأویل درحقیقت همان باطن آیه است .روایات فراوانی به این معنا از تأویل اشاره
دارند .نمونة آن روایتی است که امام باقر (ع) میفرمایند « :ظَهرُهُ الَّذینَ نَزَلَ فیهِمُ القُرآنُ ،وبَطنُهُ
الَّذینَ عَمِلوا بِمِثلِ أعمالِهِم  ،یَجری فیهِم ما نَزَلَ فی اُولوِکَ؛ ظاهر آن ،کسانى هستند که [آیات]
قرآن دربارة آنها نازل شده است و بطن آن ،کسانى هستند که مانند آنها عمل کردهاند و آنچه
دربارة آن کسان نازل شده ،دربارة اینان نیز جارى است»(مجلسی6416 ،ق ،ج ،39ص .)36
از ویژگیهای این گونه از تأویل آن است که این روش صرفاً در آیات خاص منحصر نبوده و
در تمام آیات الهی میتوان دربرابر تنزیل تأویل صورت داد (طباطبایی ،6633 ،ص  .)13در واقع
تمامی آیات نه تنها ناظر به شأن نزول خود بوده و دربرابر مصداق خاصی نازل شدهاند ،میتوان
بر مصادیق دیگر فراتر از زمان نزول -چه پیش و چه پس از نزول -سرایت یافته و دربارة دیگر
مصادیق نیز صدق کند (سبحانی6636 ،الم ،ص .)242تأویل به این معنا مورد تأیید اشاعره بوده
و الاقل در طبقة دوم آنان نزد فخر رازی و غزالی امری مسلم است.
اما گونه دوم از تأویل در مورد آیات متشابه است (همو6421 ،ق ،ص .)634ما در قرآن دو
گونه آیات محکم و متشابه داریم (همو6636 ،الم ،ص 225؛ همو ،6635 ،ص 234-235؛ همو،
6465ق ،ج  ،6ص  .)232آیات محکم آیاتی است که به صورت نص یا ظاهر بر معانی مراد
داللت می کند و آیات متشابه آیاتی است که مردد بین چند معنای متساوی باشند و با تأویل بر
معانی مراد داللت کنند .محکم یا نص است یا ظاهر و متشابه نیز یا مجمل است یا مؤول
(فتحالهی ،ص633؛ اسعدی و طیب حسینی ،ص.) 26-61
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در آیات محکم تزلزل معنایی مطرح نیست و داللت آن کامالً روشن است؛ اما در آیات متشابه
تزلزل معنایی میان ح داقل دو تا چند معنا وجود دارد و با روش تأویل به معنای روشن و درست
آیه راه مییابیم (سبحانی ،6635 ،ص 235؛ همو6636 ،الم ،ص .)691
وجود آیات متشابه در قرآن براساس آیة هفتم سورة آلعمران ثابت میشود .اختالف جدی
متفکران اسالمی در مورد این معنا و گونه از تأویل است و به همین جهت نمیتوان نظر واحدی
دربارة تأویل از آنها بیان داشت (ابوزهره ،ص61؛ رضائی اصفهانی ،ج ،6ص .)246
استاد سبحانی روش مفسران را در تحلیل آیات متشابه متعدد دانسته و بیان میدارند که همة
این نظرات را نمیتوان صائب دانست (سبحانی6636 ،الم ،ص 261-264؛ همو6461 ،ق،
ص .)19-31نظر درست آن است که آیات متشابه با توجه به تزلزل معنایی باید به معنای محکم
بازگردند .ایشان در مسولة تأویل به نکتة مهمی اشاره میکنند و آن این اینکه خود آیة هفتم سورة
آل عمران که به تقسیم دوگانه آیات یعنی محکم و متشابه اشاره میکند ،خود دیگر از آیات
متشابه نیست .این از اشکاالت برخی از متفکران اسالمی است که خود این آیه را متشابه تصور
کردهاند (همان ،ص .)261البته متشابه بودن آیه در بدو امر است .بعد از آنکه برای مفسر معنا
روشن شد و تعین معنا صورت گرفت ،آیه از حالت متشابه به محکم تبدیل میشود (طباطبایی،
6463ق،ج  ،6ص .)69
اشاعره تأویل به معنای اخیر را به شکل کلی نفی نمیکنند؛ اما دربارة صفات خبری از آن

فاصله گرفته و به دام مسولة اثبات بال کیم افتادند؛ حال آنکه روش معقول و مورد تأیید قرآن
استفاده از تأویل است (سبحانی،6633،ج  ،6ص 49؛ همو6636 ،الم،ج  ،6ص 31-33؛ همو،
6421ق ،ص 66-64؛ همان ،ص .)634-631
تأویل را از جهت دیگر میتوان به دو قسم مقبول و مرفوض تقسیم کرد (همو ،6426 ،ق ،6
ص  .)441تأویل مقبول تأویلی است که قرینهای مقالی یا شاهدی از آیات بر تأیید آن وجود
داشته باشد؛ و بالعکس .اگر تأویلی برخالف آن بود ،یعنی قرینهای مقالی یا مستند و شاهد متنی
نداشت ،تأویل مرفوض و رد شده است (همو6426 ،ق الم ،ج  ،5ص  .)213نمونة تأویالت
مرفوض را در میان متکلمان معتزله به کار بردهاند .البته در برخی موارد تأویل آنان میانه تأویل
مقبول و مرفوض است(همو6426 ،ق ،ج ،6ص .)441-443
تأویل صحیح در قرآن خود دو قسم است :گاهی تأویل مقبول و صحیح به معنای بازگرداندن
معانی آیات از معارف سطحی به معارف عمیق است .به این معنا که قرآن برای عموم انسانها
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نازل شده است .آیات در سطح عمومی قابل فهم برای عموم است؛ اما اینگونه نیست که در
سطح عمیق دارای معانی و معارف بلند نباشد .تنزل دادن آیات بر مفاهیم عمومی سبب احتماالتی
در آیات می شود که با اصول قرآنی هماهنگ نخواهد بود .از این جهت نیاز به برطرف کردن این
احتماالت باطل هستیم .این خود یک معنا از تأویل مقبول است (همو ،6635 ،ص  .)231گونة
دوم از تأویل آیات ،تأویل محکمات قرآنی است .این گونه نیست که صرفاً آیات متشابه قابل
تأویل باشند؛ بلکه آیات محکم هم دارای مصادیق اتم و اکمل باشد .مانند آیة «اهدنا الصراط
المستقیم» با اینکه آیة محکمی است ،اما مصادیق متعددی دارد ،که مفسران در تفاسیر خود
احتماالت متعدد داده اند .تأویل این آیه یعنی بیان مصادیق مختلم آن ،البته متناسب و هماهنگ
با روایات صحیحی که ذیل آیه وجود دارد (همان ،ص .)231-233
ایشان با گونهشناسی یادشده قصد دارند به ارزیابی متفکران اسالمی در بهرهگیری از این روش
بتردازند .اشاعره گرچه در دام تأویل مردود و افراطی(همو ،6633 ،ج ،6ص  )244نیفتاده و حتی
از تمثل رمزی (همو6632 ،الم ،ص  )66فاصله میگیرند ،اما در سوی دیگر ق یه یعنی تفریط و
عدم استفاده به حق از این روش افتادند.
رعایت و پایبندی به ضوابط تأویل اصلی مسلم در فهم متن

پس از شناخت انواع و گونه های تأویل باید به ضوابط و شرایط تأویل اشاره کرد .دربارة تأویل
مقابل تنزیل رعایت اصول و ضوابط کلی در فهم متن کفایت میکند .فهم نصوص دینی بهمانند
هر متن دیگری نیازمند اصول و شرایطی است .یکسری از این اصول و قواعد و شرایط عام
هستند و درواقع باید از آنها بهعنوان ابزارها و لوازم بروندینی در معرفتهای دینی یاد کرد.
به عنوان نمونه اصول کلی شناخت در فهم هر امری ازجمله نصوص دینی کارایی دارند .امور
دیگر مانند اصل فهم پذیری متن ،اصل اعتبار فهم انسانی از نصوص دینی ،اصل مؤلممحوری،
اصل پذیرش حاکمیت قواعد عقالنی و عقالیی بر نصوص ،اصل توجه به قواعد عام زبانی و ادبی
و  ...از جمله شرایط و ضوابط مهم در تأویلپذیری آیات در گونة اول یعنی مقابل تنزیل است.
اما مهمترین گونة تأویل نوع دوم آن یعنی دربارة آیات متشابه است .در این موارد عالوه بر
رعایت اصول و ضوابط کلی فهم متن باید به امور مهم دیگری نیز توجه کرد تا در دام تأویل
افراطی نیفتیم.
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نکتة مهم در تأویل آیات متشابه آن است که این روش داللتی بر تغییر داللت آیات از قطعی
بودن و ظنی شدن ندارند .میدانیم که در منطق و ادبیات و اصول بیان میدارند که داللت کالم
یا قطعی است ،یا ظنی و یا مبهم .داللت قطعی داللتی تام و تمام است که هیچ جای شک و
شبههای در آن نیست .اگر احتمال خالف معنا تا بیست درصد وجود داشته باشد ،داللت ظنی و
اگر پنجاه درصد باشد ،داللتی مبهم است .دربارة داللت آیات قرآن بحث است که آیا تمام
آیات داللت قطعیه دارند یا نه ،دو مورد دیگر هم در آیات وجود دارد .عدهای از مفسران
داللتهای ظاهری آیات را بر معانیشان داللت قطعیه میدانند (سبحانی6421 ،ق ،ص .)51-56
اگر این دیدگاه را بتذیریم آن وقت دربارة آیات ناظر به صفات خبری چه کنیم؟ چون ظاهر
آیات داللت بر تشبیه و تجسیم خداوند دارند .استاد در پاسخ به این شبهه بیان میدارند که:
« ضابطه کلی این است که داللت ظواهر کتاب و سنت قطعی بوده و الزم است که به ظواهرشان
استناد شود؛ لکن آنچه که مهم و قابل دقت میباشد ،تعیین ظواهر است .یعنی روشن کردن ظهور
تصدیقی از ظهور تصوری؛ و ه مچنین ظهور بدوی از ظهور نهایی .لذا در آیات تجسیم و تشبیه از
موارد ظهور بدوی و تصوری است و در ظهور تصدیقی و نهایی که پس از توجه و دقت در آیه
روشن میشود ،هیچگونه مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت» (همانجا) .با این نگاه باید
گفت دیگر استعمال واژههایی که صفات خبری هستند مانند واژة ید ،در معنای خاص خودشان
(مثال قدرت) دیگر از نوع استعمال مجازی نخواهد بود ،بلکه استعمال لفظ در معنای حقیقی
خودش خواهد بود (همو ،6636 ،ج  ،6ص .)663
عدم ارائة راهکار روشن برای توجيه متشابهات قرآنی

با تأمل در گفتههای مفسران و متفکران اسالمی ،میتوان ادعا کرد که مهمترین کاربرد تأویل در
قرآن درباب معانی آیات متشابه است .در اینکه چگونه باید آیات متشابه را تأویل نمود ،بین فرق
اسالمی تفاوت است .فرق اسالمی در این امر سه دستهاند:
 .6برخی بدون تفکیک میان حوزة تأویل و فهم قرآن ،تشابه را به فهمناپذیری آیات تعریم
کرده ،آیات متشابه را آیاتی شمردهاند که معنای آنها را کسی جز خدا نمیداند.
. 2گروه دومی با تفکیک میان مفهوم تأویل و فهم مدلول متشابهات ،تشابه را به تأویلپذیری
آیات تعریم کرده و آیات متشابه را آیاتی دانستهاند که مشتمل بر م امینی در حوزههای غیبی
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و دست نایافتنی است و درواقع تعین خارجی آن م امین را غیر قابل درك شمردهاند؛ مانند زمان
تحقق قیامت و تفصیل نشانههای وقوع آن.
 .6سومین گروه نیز تشابه را در آیات فهمپذیر و در عین حال مشکل و شبههدار قرآن دانستهاند
که حل آن در گرو تالش علمی و جستجوی ادلة عقلی و نقلی است .تعاریفی که اکثر فقیهان و
اصولیان برگزیدهاند و محکم را آیات واضح و یکوجهی ،متشابه را آیات پذیرای وجوه متعدد
دانستهاند و فهم متشابه را درگرو تأویل دانستهاند ،در این گروه میگنجند(اسعدی و طیبحسینی،
ص  .)63-41استاد سبحانی در دستة اخیر میگنجد .براساس نظر این گروه وقتی تأویلکننده
برای متشابه وجه و معنی معقولی بیان میکند ،لفظ متشابه را بهسویی ارجاع و سوق میدهد که
متناسب با همان معنا باشد و به همین جهت ،در توجیه عمل متشابه نیز به کار میرود .بنابراین اگر
برای هر لفظ یا عمل متشابهی که شک و تردیدی پدید میآورد ،توجیهی درست وجود داشته
باشد ،این توجیه ،تأویل آن لفظ یا عمل نیز بهشمار میآید .اگر چرایی تأویل را بهجهت توجیه
متشابهات قرآنی بدانیم ،درواقع تأویل را محدود به صرف آیات متشابه قرآن دانستهایم (معرفت،
ج ،6ص.)61
از نظراستاد سبحانی تفسیر آیات ناظر به صفات خبری خدا از وظایم عقل نظری است .عقل
بشری با ارجاع این آیات به محکمات و با تأمل و تدبر در این آیات مقاصد واقعی آنها را بیان
می دارد که مراد از این آیات نوعی مجازگویی است و نه ظاهر آیات .بنابراین در این سنخ آیات
تفسیر به واسطة عقل نظری صورت می گیرد که از موارد تأویل مورد قبول است (سبحانی،
 ،6633ج  ،6ص  .)613بنابراین تأویل بردن این دسته از آیات متشابه امری ضروری است و وجه
نیازمندی آنها به تأویل نه تنها از قرآن بلکه به روشنی برای عقل به دست میآید (همو6421 ،ق،
ص.)66-64
اشاعره اگرچه به عقل اهمیت میدهند و در امور مختلفی از آن بهره میگیرند ،اما در توجیه
متشابهات قرآنی نتوانستند از عقل بهرة الزم را ببرند .این امر دربارة ابوالحسن اشعری کامالً
روشن است .او در مسائل اعتقادی از عقل استفاده برده و حتی این امر در آثاری مانند مقاالت
االسالمیین روشن است (همو ،6633 ،ج  ،2ص )66و تالش او نیز تأسیس مکتبی میانه معتزله و
اهل حدیث بود (همانجا) .اما در این امر موفق نبود .الاقل در صفات خبری نه تنها نتوانست این
میانهروی را دنبال کند ،بلکه کامالً جای پای اهل حدیث گذاشت؛ چه اینکه تفاوتی از نظر نتیجه
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میان اثبات بالکیم با نظریه تشبیه و تجسیم نمیکند(همو6426 ،ق ،ج ،2ص 626-624؛ همو،
 6636الم ،ج ،6ص 663؛ همو ،6636 ،ج  ،6ص 263؛ همو6426 ،ق الم ،ج  ،5ص .)661
فرار از تأویل افراطی

اشاعره از این نظر که نخواستند در دام تأویالت افراطی معتزله بیفتند ،کامالً محق هستند .آنچه
معتزله درباب آیات قرآن بهویژه در عرصة معاد بیان میدارند ،تفسیر به رأی است .اما سخن در
این است که آیا به جهت عبور از افراط اعتزالی باید از اصل مسوله تأویل دست شست .با شناخت
تأویل صحیح از ناصحیح ،از تفسیر به رأی و اعمال نظر شخصی و تحمیل آن بر قرآن فاصله
خواهیم گرفت .تأویل مقبول امری من بط و براساس ضوابط است(همو ،6635 ،ص  .)235تأویل
مرفوض تفسیر به رأی بهشمارمیآید و باید از آن فاصله گرفت .چراکه تفسیر به رأی
امری براساس حدس و گمان و تخمین است ،حال آنکه در تفسیر متون دینی نمیتوان بر سبیل
تخمین و گمان راه طی کرد « .با حدس نمىتوان وحى الهى را انکار یا تأویل کرد»(همو،6636 ،
ص .)222
« حقیقت تفسیر به رأى این است قبالً عقیدهاى را اتخاذ نموده ،ستس به خاطر حفظ آن ،ظاهر
آیه را تأویل و مطابق عقیده خود معنى کنیم» (همو ،6631 ،ص .)215
بهزعم معتزله آیات الهی به دو دستة محکم و متشابه تقسیم میشود .آیاتی که با لغت و تفسیر
لغوی معنا شود ،آیات محکم و آیاتی که مبین رأی مخالم اینان باشد ،متشابه محسوب میشود
(معتزلی همدانی ،بیتا،ص 69؛ همو6422 ،ق ،ص 415؛ ابوزید ،ص  ،251شنوقه ،ص .)261
مالك و میزان برای تأویل عقل است .در معرفت به آیات االحکام ،از نقل استفاده میکنند؛ اما
در مسائل اعتقادی تنها عامل شناخت عقل است .آیات متشابه در این حوزه هم توسط عقل تأویل
میشود ( معتزلی همدانی ،بیتا ،ص 69؛ همو6422 ،ق ،ص 415؛ همو ،2111 ،ص  .)263آنان
مقوالتی مانند عذاب قبر ،نکیر و منکر ،میزان ،صراط ،معراج جسمانی و مانند آن را جزء
متشابهات قرآنی دانسته و اینها را تأویل کردهاند( هوشنگی ،ص .)632
اشکال اساسی معتزله آن بود که تصور میکردند برخی از آیات با عقل تعارض دارد؛ حال
آنکه تعارض وحی با عقل صریح محال است (سبحانی6426 ،ق الم ،ج ،2ص  .)63اینان غالب
آیات ناظر به معاد را تأویل میکردند (همو6465 ،ق،ج  ،2ص .)241
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بسیاری از مواردی که معتزله در قالب تفسیر به قرآن نسبت داده میشود ،حکم تأویل ناصحیح
را داشته و برداشتهای نادرست از قرآن است .برای تأویل آیات باید وجه عقلی و شرعی وجود
داشته باشد .اگر بدون تأویل بتوان ظاهر آیه را توجیه کرد که منافاتی با شرع و عقل نداشته باشد،
دیگر جایی برای استفاده از تأویل باقی نمی ماند .تا زمانی که دلیلی بر دست برداشتن از ظواهر
آیات نداشته نباشیم ،باید به همان ظواهر تمسک کنیم (همو ،6636 ،ص 256؛ همو،6631 ،
ص  .)213اما اشاعره هم در سوی دیگر این افراط قرار دارند .به صرف عدم پذیرش تأویالت
آنان ،نمیتوان آیات متشابه را بیمعنا دانست یا در توجیه آن صرفاً مسولة بالکیم بودن را مطرح
کرد .روش صحیح فهم این سنخ از آیات مبتنی بر محکمات قرآنی و عقل سلیم است.
با تحلیل دیگری میتوان بیان داشت که اشاعره اگرچه در طبقات ظاهرگرا به معنای اهل
حدیث آن قرار نمیگیرند ،اما لوازم دیدگاهشان همان نظریة اهل حدیث است .با تبیین استاد از
نظریة اشاعره میتوان ظاهرگرایی را به دو دسته تقسیم کرد :برخی اهل تشبیهاند .یعنی در تفسیر
آیات ناظر به صفات الهی تن به تشبیه و تجسیم باری تعالی میدهند .عدهای نیز ظاهرگرای
متعادل بهحساب می آیند .اینان بر این باورند که صفاتی مانند ید و وجه و ساق و  ...به خداوند
نسبت داده میشود؛ اما کیفیت این صفات بر ما نامعلوم است .دیدگاه اخیر همان نظریه اشاعره
بهشمار میآید.
نتيجه

در فهم قرآن کریم از روشی با عنوان تأویل نام برده میشود .برخی از متفکران اسالمی در حوزة
تفسیر و کالم با این روش به مخالفت برخواسته اند .استاد سبحانی در تفسیر و کالم از این روش
یاد کرده و به تحلیل جامعی از آن میپردازند .به باور ایشان در فهم آیات قرآن گاهی از تنزیل و
گاهی از تأویل استفاده میشود .هریک از این دو کارکرد خاص خود را دارند .مکانیسم و
ساختار تأویل مبین آن است که در عرصة تأویل آیات ،نمیتوان بیضابطه از آن استفاده کرد و
هرگونه تأویلی را به آیات الهی نسبت داد.
یکی از معانی و کاربردهای رایج تأویل ،بازگرداندن معنای آیات متشابه به محکمات است.
برخ ی از آیات الهی موهم بحث تشبیه است .راهکار اساسی برای اجتناب از دام تشبیه،
به کارگیری روش تأویل است .در میان متفکران اسالمی اهل حدیث به صراحت آن را نفی،
معتزله به شکل افراطی آن را پذیرفته و امامیه با رویکرد اعتدالی آن را میپذیرند .اشاعره اگرچه
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به نفی کلی آن نمیپردازند ،اما در صفات خبری با پذیرش مسولة اثبات بالکیم درواقع تن به
نظریه اهل حدیث داده و از روش تأویل دوری گزیدند .استاد سبحانی ضمن نقد جدی اشاعره،
اگرچه آنان را مانند اهل حدیث منکر تأویل نمیدانند؛ اما لوازم خطرناك دیدگاه آنان که یا
مسوله تشبیه و یا نظریه تعطیل است را در آثارشان گزارش میکنند.
منابع

قرآن کریم
آلوسی ،محمود ،روح المعانی فى تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دارالفکر6413 ،ق.
ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم الحرانی ،الفتوی الحمویتة الکبری ،ریاض ،دار الصمیعی6425 ،ق.
ابن خزیمه ،ابوبکر محمد ،کتاب التوحید ،تحقیق الهراس ،مصر :مکتبتة االزهریه ،بیتا.
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،مقدمة ابن خلدون ،بیروت ،المکتبتة العصریتة6461،ق.
ابنعاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر و التنویر ،بیروت ،مؤسسه التاریخ ،بیتا.
ابنفارس،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،مصحح عبدالسالم محمد هارون ،قم ،مکتب االعالم
االسالمی6414 ،ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،ط6464 ،6ق.
ابوزهره ،محمد ،تاریخ مذاهب اسالمی ،مترجم علیرضا ایمانی ،چ ،2قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب،
.6696
ابوزید ،نصر حامد ،رویکرد عقالنی در تفسیر قرآن ،ترجمه احسان موسوی خلخالی ،تهران،
نیلوفر.6633 ،
اسعدی ،محمد ،و سید محمد طیب حسینی ،پژوهشی در محکم و متشابه ،قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،تهران ،سمت ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.6691 ،
اشعری ،ابوالحسن ،اإلبانتة عن أصول الدیانتة ،تحقیق:د .فوقیة حسین محمود ،القاهرة ،دار األنصار،
6693ق.
_____ ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،بیروت ،دار صادر6423 ،ق.

_____ ،رساله اهل الثغر  ،تحقیق عبداهلل شاکر محمد الجنیدی ،دمشق ،مکتبه العلوم و الحکم،
.6933
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القاضی ،احمد بن عبدالرحمان ،مذهب اهل التفویض فی نصوص الصفات عرضاً و نقداً ،ریاض،
دارالعاصمه6461 ،ق.
اهللبداشتی ،علی" ،توحید وصفات الهی" ،درسنامه کالم تخصصی ،قم ،دانشگاه قم.6691 ،
بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین الفرق ،ترجمه محمدجواد مشکور ،چ ،6تهران ،اشراقی.6613 ،

_____ ،اصول الدین ،دمشق :دار ناصیم ،بیتا.

بیهقی ،احمد بن الحسین ،األسماء و الصفات ،تحقیق :عبداهلل بن محمد الحاشدی ،السعودیتة،
مکتبتة السوادی6466 ،ق.
تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،تحقیق و تعلیق دکتر عبدالرحمان عمیره ،قم ،منشورات
الشریم الرضی.6636 ،
جبرئیلی ،محمدصفر ،سیر تطور کالم شیعه ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة
اسالمی.6639 ،
جرجانی ،میر سید شریم ،التعریفات ،قاهره ،دار الکتتاب المصری؛ بیروت ،دار الکتاب البنانی،
6466ق.
جرجانى ،عبدالقاهر ،شرح المواقم ،قم ،شریم الرضى.6631 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،قم ،اسراء.6633 ،
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،بیروت ،دارالعلم للمالیین6631 ،ق.
خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم ،مؤسسة احیاء آثار االمام الخویی ،بیتا.
رازی ،فخرالدین محمد بن عمر ،البراهین در علم کالم ،مقدمه و تصحیح سید محمد باقر
سبزواری ،تهران ،دانشگاه تهران.6646 ،
_____ ،المطالب العالیه من العلم االلهی ،بیروت ،دار الکتاب العربی6413 ،ق.
_____ ،المحصل ،عمان ،دار الرازی6466 ،ق.

_____ ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیاءالتراث العربی6421 ،ق.

_____ ،اساس التقدیس ،محقق اسماعیل عبداهلل ،قاهره ،المکتبه الزهره للتراث6462 ،ق.

_____ ،االربعین فی اصول الدین ،تقدیم و تحقیق و تعلیق الدکتور احمد حجازی السقا ،قاهره،
مطبعه دار الت امن بالقاهره.6931 ،
_____ ،المسائل الخمسون فی اصول الدین ،تحقیق احمد حجازی السقا ،القاهره ،المکتب
الثقافی.6939 ،
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راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت ،دارالقلم6462،ق.
_____ ،مقدمه جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحه و مطالع البقرة ،کویت ،دارالدعوة6415 ،ق.
رضائی اصفهانی ،محمدعلی ،منطق تفسیر قرآن (روش تحقیق در تفسیر و علوم قرآن) ،ج ،6
قم ،مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص).6639 ،
زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس ،بیروت ،دارالفکر6464،ق.
زرکشی ،بدارلدین ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت ،دارلمعرفه6661 ،ق.
زرقانی ،محمد عبدالعظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بیروت ،دارالکتب العربی6465 ،ق.
سبحانی ،جعفر6636 ،الم ،تفسیر صحیح آیات مشکله ،با تنظیم و نگارش هادی خسروشاهی،
چ ،4قم ،مؤسسه امام صادق (ع) 6636 ،الم.
_____" ،صفات خبری در عرصه کالم و تفسیر" ،کالم اسالمی ،شماره  ،6پاییز6636 ،ب.
_____ ،معاد انسان و جهان ،قم ،نشر مجله مکتب اسالم.6636 ،
_____ ،فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی ،قم ،توحید.6633 ،

_____ ،وهابیت مبانی فکری و کارنامة عملی ،قم ،مؤسسة امام صادق (ع).6631 ،

_____ ،االلهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل ،چ ،6قم ،مرکز العالمی لدراسات
االسالمی6636 ،الم.
_____ ،هرمنوتیک ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع)6636 ،ب.

_____ ،االنصاف فی مسائل دام فیها الخالف ،قم ،مؤسسة امام صادق (ع)6636 ،ج.

_____ ،مثلهاى آموزنده قرآن در تبیین 53مثل قرآنى ،قم ،مؤسسة امام صادق (ع)6632،الم .

_____" ،اسماء و صفات خداوند" ،مندرج در دانشنامه امام علی (ع) ،ج  ،2زیر نظر علیاکبر
صادقی رشاد ،چ ،2قم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی6632 ،ب.
_____ ،منشور جاوید ،قم ،مؤسسة امام صادق (ع) 6636،الم.

_____ ،اندیشههای جاوید؛ برگرفته از تفسیر موضوعی منشور جاوید ،تدوین اکبر اسدعلیزاده
و سعید دینی ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع) 6636 ،ب.
_____ ،راهنمای حقیقت ،تهران ،مشعر.6635 ،

_____ ،سیمای عقائد شیعه ،تهران ،مشعر.6631 ،

_____ ،مسائل جدید کالمی ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع).6633 ،
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_____ " ،تأویل در لغت و قرآن و حدیث و در اصطالح" ،کالم اسالمی ،شماره  ،33تابستان،
.6691
_____ ،رسائل و مقاالت ،قم ،مؤسسة االمام الصادق (ع)6426 ،ق الم.

_____ ،مفاهیم القرآن ،چ ،4قم ،مؤسسه االمام الصادق (ع)6426 ،ق ب.
_____ ،الملل و النحل ،چ ،2قم ،مؤسسه امام صادق (ع)6426 ،ق.
_____ ،رویه اهلل ،قم ،مؤسسة امام صادق (ع)6424 ،ق.

_____ ،مناهج التفسیریه فی علوم القرآن ،چ ،6قم ،مؤسسة امام صادق (ع)6421 ،ق،
_____ ،المذاهب االسالمیه ،چ ،6قم ،مؤسسة امام صادق (ع)6461 ،ق.

_____ ،منیهالطالبین فی تفسیرالقرآن المبین ،قم ،مؤسسة امام صادق (ع)6465 ،ق.
_____ ،سلسلتة المسائل العقائدیه ،قم ،موسسه امام صادق (ع) ،بیتا.
سبحانی ،محمدتقی" ،عقلگرایی و نصگرایی در کالم اسالمی" ،نقد و نظر ،ش  6و  ،4ص
.6634 ،215-262
سیوطی ،جاللالدین ،االتقان فی تفسیر القران ،بیروت ،المکتبه الثقافیه.6936 ،

شاکر ،محمدکاظم ،روشهای تأویل قرآن :معناشناسی و روششناسی تأویل در سه حوزة روایی،
باطنی و اصولی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم.6631 ،
شاکرین ،حمیدرضا ،مبانی و پیشانگارههای فهم دین ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.6691 ،
شنوقه ،سعید ،التأویل فی التفسیر بین المعتزله و السنه ،قاهره ،المکتبه االزهریه للتراث ،بیتا.
شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم ،الملل و النحل ،با تحقیق محمد سید الکیالنی ،بیروت،
دارالمعرفه6412 ،ق.
صدر ،سید محمدباقر ،دروس فی علم االصول ،قم ،مجمع الفکر االسالمی6424 ،ق.
صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم ،متشابهات القرآن ،در رسائل فلسفی ،به تصحیح سید جالل
آشتیانی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.6612 ،
_____ ،مفاتیح الغیب ،تهران ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی و انجمن اسالمی حکمت و
فلسفه ایران و مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.6616 ،
_____ ،تفسیر القرآن الکریم ،چ ،2قم ،بیدار.6611 ،
طباطبایی،سیدمحمدحسین ،قرآن در اسالم ،چ ،6قم ،بوستان کتاب.6633 ،
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_____ ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
6463ق.
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،جامع البیان عن تأویل ای القرآن ،بیروت ،دار الکتب العلمیه،
6462ق.
طبرسی ،ف ل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسة اعلمی للمطبوعات،
6465ق.
عبدالحمید ،محسن ،تفسیر آیات الصفات بین المثبته و المؤوله ،تهران ،دار احسان6465 ،ق.
عسکری ،ابوهالل حسن بن عبداهلل ،الفروق فی اللغه ،بیروت ،دار االفاق الجدیده ،الطبعه االولی،
6411ق.
غزالی ،ابوحامد محمد ،احیاء علوم الدین ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،بیتا الم.

_____ ،الجام العوام عن علم الکالم ،مندرج در مجموعه رسائل االمام الغزالی ،قاهره ،المکتبه
التوفیقیه ،بیتا ب.
_____ ،کیمیای سعادت ،به کوشش حسین خدیو جم ،تهران ،علمی فرهنگی.6616 ،
_____ ،جواهر القرآن ،بیروت ،المکتبه العصریه6421 ،ق.

_____ ،مشکاة االنوار ،تحقیق الدکتور ابوالعال عفیفی ،قاهره ،الدار القیومیه للطباعه و النشر،
.6914
فتحالهی ،ابراهیم ،متدولوژی علوم قرآنی ،چ ،2تهران ،دانشگاه امام صادق (ع).6639 ،
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چ ،2قم ،نشر هجرت6461 ،ق.

کیاشمشکی ،ابوالف ل " ،هرمنوتیک متن ،تأویل و روششناسی فهم قرآن" ،پژوهش حوزه ،سال
پنجم ،شماره نوزدهم و بیستم.6634 ،
مادلونگ ،ویلفرد ،فرقه های اسالمی ،ترجمة ابوالقاسم سری ،تهران ،اساطیر.6633 ،
مجلسى ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی6416 ،ق.
مسعودی ،عبدالهادی ،روش فهم حدیث ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت) ،دانشکدةعلوم حدیث.6634 ،
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،چ ،5قم ،اسماعیلیه.6635 ،
معتزلی همدانی ،عبدالجبار بن احمد ،شرح االصول الخمسه ،معلق ابیهاشم احمد بن حسین،
بیروت ،دار احیاء التراث العربی6422 ،ق.
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_____ ،متشابه القرآن ،تحقیق عدنان محمد زرزور ،قاهره ،دارالتراث ،بیتا.
_____ ،تنزیه القرآن عن المطاعن ،قاهره ،المکتبه االزهریه للتراث.2111 ،

معرفت ،محمدهادی ،التمهید فی علوم القرآن ،قم ،مؤسسة نشر اسالمی6462 ،ق.
مقاتل ،ابن سلیمان بلخى ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،بیروت ،دار إحیاء التراث6426 ،ق.
هوشنگی ،حسین ،تأویل ،مندرج در دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیرنظر محمدکاظم موسوی
بجنوردی ،تهران ،مرکز بزرگ دائره المعارف بزرگ اسالمی.6635 ،
یوسفیان ،حسن و احمدحسین شریفی ،عقل و وحی ،چ ،5تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.6631 ،



