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Abstract 
The correct interpretation of Quranic verses, especially those with ambiguous meanings 
depends on the utilization of various sciences and fields among which the exegetes have 
always paid attention to rhetoric. Now, the main question is what is the difference between 
the two approaches of interpretation and formalism in assigning a role to the science of 
rhetoric and its techniques in understanding God’s intent, especially in verses regarding 
imagined corporeality and its analysis? The approach of this study, which is based on 
library studies and describes and analyzes the approach of the exegetes in verses regarding 
imagined corporeality and motion, is that in explaining this group of verses the 
interpretative and formalist exegetes have acted in two ways and each of them has assigned 
a role to rhetoric and especially to allegory in explaining and justifying their own views in 
the interpretation of verses especially verses of imagined corporeality and, in continuation, 
attention or indifference to the science of allegory as a pillar of rhetoric principles and laws 
has lead to the two approaches of interpretation and formalism in the exegesis of verses. 
Moreover, the number of literary views of the exegetes who agree with the interpretation 
does not arise from their different exegetic understanding of these verses; rather, the 
variety of rhetorical principles and laws produced from the literary views of exegetes is 
one of the discussions that has been argued to avoid the corporeality of God.   
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

 تأثير بالغت در آيات موهم جسمانيت خداوند از نگاه مفسران تأويلي و ظاهرگرا 

 |   محمدرضا شایق   |   جواد پورروستایی   زاریمسلم الله

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار|          ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۱۷:  |   تاریخ پذیرش     ۱۴۰۱/ ۰۴/ ۱۸:  تاریخ اصالح |        ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۱۰:  تاریخ دریافت 

  چكيده

ه  ــت آـيات قرآن ـب ــاـبه، متوقف بر ـبه تفســـير درسـ ـهاي  ـكارگيري فنون و دانش ويژه آـيات داراي مـعاني متشـ

اگوني اـست كه در اين ميان توجه به بالغت همواره مدنظر مفـسران اـست. حال ـسؤال اـساـسي آن اـست كه  گون 

ويژه  دهي ـبه دانش بالـغت و فنون آن در فهم مراد ـخداوـند ـبه تـفاوت دو رويكرد ـتأويلي و ـظاهرگرايي در نقش 

ــت؟ رهـياـفت اين پژوهش ـكه بر   ــت و تحلـيل آن ـكدام اسـ ـپاـيه مـطالـعات  در آـيات موهم جســــمانـيت چيسـ

اي، به توـصيف و تحليل رويكرد مفـسران در آيات موهم تجـسيم و حركت پرداخته، اين اـست كه در  كتابخانه 

تبيين اين دســته از آيات، مفســران تأويلي و ظاهرگرا به دو گونه عمل نموده و هريك در جهت تبيين و توجيه  

اند و  سـپاري كرده ويژه مجاز نقش به بالغت و به ويژه آيات موهم جسـمانيت،  ديدگاه خود در تفسـير آيات، به 

ول و قواعد بالغي، منتهي به دو رويكرد تأويلي و  توجهي به فن مجاز به در ادامه، توجه يا بي  عنوان ركني از اـص

كه تعدد نظريات ادبي مفـسران موافق تأويل، ناـشي از برداـشت  ظاهرگرايي در تفـسير آيات ـشده اـست. ديگر آن 

ي آنان از اين آيات نيـست؛ بلكه تنوع اـصول و قواعد بالغي حاـصل از آراء ادبي مفـسران، يكي  متفاوت تفـسير 

  است.   از مباحثي است كه براي دوري از جسمانيت خداوند به آن استدالل شده 

  گرا. : بالغت، مجاز، آيات موهم جسمانيت خدا، مفسران ظاهرگرا، مفسران تأويل واژگان كليدي 
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  مقدمه
براي رسـاندن مقاصـد خود به مخاطبانش، در مواضـع مختلف از بالغت بهره برده قرآن 

ت. درنتيجه اصـول زبان  ت. در اـس يار مؤثر اـس ريح جنبة بالغي، در فهم آيات بـس ناختي و تـش ـش

ت،   مانيت اوـس ده و موهم جـس فات و افعالي از خداوند مطرح ـش وص آياتي كه در آن ـص خـص

ــت آيات، بيش توجه به بالغت و تأثير آن در فهم   ــير  تر خودنمايي مي درس كند. بررســي تفاس

بر باورهاي  دهد كه مفســران در تبيين آيات موهم تجســيم و حركت خداوند، با تكيه نشــان مي 

ها و عناصــر  كارگيري ظرفيت اند. برخي با به قبلي، در فهم و تفســير قرآن، متفاوت عمل كرده 

و گرايش به رويكرد تأويلي، خداوند را از  موجود در دانش بالغت در فهم اين دـسته از آيات 

ــان  ــفات انس ــاف به ص ــته هر نوع اتص اند و برخي ديگر با انكار مجاز در قرآن گونه، منزه دانس

ــي از دانش بالغت، ظاهر الـفاظ اين به  ــيم  عنوان بخشـ ـــته و به تجسـ گونه آيات را حـجت دانسـ

اند و در توجيهات  نهاد نموده هايي را پيشـ حل خداوند حكم كرده و براي مشـكالت بعدي، راه 

  اند. ادبي نيز متفاوت عمل كرده 

خصـيت  ت كه جريان ابن تيميه، از ـش ته جريان ظاهرگرايي اـس هاي اعتقادي و هاي برجـس

  الفتاوي اند. وي در مجموع هايش در تفسـير آيات، توجه داشـته علمي همسـوي با او به ديدگاه 

  گويد: مي 

ــت آـياتي را ـكه دالـلت بر   حرـكت و انتـقال ـخداوـند متـعال دارـند، رد كرده،  «ـجايز نيسـ

ــيم؛ چرا  ــدد تأويل آن باش ــت آن درص ــير كنيم؛ چنانكه واجب اس ــان تفس كه  ها را بر ظاهرش

اس عمل مي  حابه و تابعين بر همين اـس دند». (ابن كردند و هرگز متعرض تأويل نمي ـص تيميه،  ـش

  ) ٩٠- ٨٩، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٥

ــعري (    ق) نيز به تبعيت از ابن تيميه، از مفهوم «نزول و حركت» در آيات موهم    ٣٢٤اشـ

تن اعضـا و جوارح را براي خداوند نتيجه مي  يم، داـش ت تجـس خن او چنين برداـش گيرد كه از ـس

عري،  مي  مي مادي دارد (اـش اير مخلوقاتش، جـس ود كه خداوند مانند ـس ).  ٢١١ق، ص   ١٤٠٠ـش

  گويد: اصحاب حديث مي  او از زبان اهل سنت و 

داراي  «خداوند جســم نيســت و شــبيه اشــياء هم نيســت. خداوند بر عرش و نور اســت و  

َتَوی طور كه در آيات* همان   ـصورت و دـست و چـشم اـست،  ْحَمُن َعَلی اْلَعْرِش اـسْ  )،٥(طه/  * الَرّ
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ْرِض * 
َ
َواْأل اَواِت  مــَ الســــَّ وُر  نـُ ُه  ــَّ َك * )،  ٣٥(ـنور/  * اـلل ــِّ َرب ُه  َوجــْ ی  قـَ ـبْ یـَ ُت  *   )، ٢٧(اـلرـحـمن/  * و ــْ ق لـَ ـخَ

َديَّ  ا *   ) و ٧٥(ص/  * ِبیـَ ْعُیِننـَ
َ
أ ــده و در روز قـياـمت نيز او ـبه ١٤(قمر/  * َتْجِري بـِ ــاره شـ ) ـبه آن اشـ

  اـست».آيد كه در حديث نبوي نيز بر آن تأكيد ـشده همراه فرـشتگانش به آـسمان دنيا فرود مي 

  ) ٢١١ق، ص    ١٤٠٠(اشعري،  

ي اخير جريان سلفي وهابي، نگرش ابـن تيميه را دنبال كردنـد ها ابن قيم و ابن كثير و در قرن 

ــير اشخاصي مانند شنقيطي (  ــلي تفسـ ــاي اصـ ق)    ١٤٢١ق) و ابن عثيمين (   ١٣٩٣و اين نگرش، مبـن

ــا، ابن عثيمين، ـشنقيطي و...، همگي   ــيد رـضــ قرار گرفت. مفـسراني چون: ابن قيم و ابن كثير، رـشــ

ه به  اس قرار داده هاي ابن تيمي نوعي از انديـش يري خود را بر آن اـس اند. در  ه تبعيت كرده و مبناي تفـس

ــاعره و متكلـمان ديگر، ـبه لزوم ـتأوـيل مـجازي و   ــيـعه و معتزـله، برخي اشـ مـقاـبل، اغـلب ـعالـمان شـ

تناد به آياتي چون: *  لیس  برگرداندن الفاظ آيات از ظواهر روي آوردند؛ چراكه به اعتقاد آنان با اـس
)، خداوند متعال از هرگونه تشــبيه و  ١٠٣(انعام/  * التدرکه االبصــار ) و * ١١  *(شــوري/ کمثله شــیء 

تجسيم مبراست و در صورت عدم رويكرد تأويلي، معاني بسياري از آيات، مخالف باورهاي عقلي  

در ادامه،    ). ٢٣٥، ص  ١٣٨٨و متناقض با اـصول اعتقادي و ديني آنان خواهد بود (ـشريف عـسكري،  

ــي ابعاد تأثير به   ــيم خداوند، در  بررس گذاري و اهميت علوم بالغي در آيات موهم حركت و تجس

  .گرا و ظاهرگرا خواهيم پرداخت ضمن تبيين ديدگاه مفسران شاخص تاويل 

  طرح مسأله
اي انجام شـــده اســـت، نقش دانش بالغت در فهم  در اين پژوهش كه به روش كتابخانه 

هاي مطرح، بررســـي  ديدگاه   انگارانه خداوند بر اســـاس بررســـي آيات موهم حركت جســـم 

ده كه ديدگاه  خ داده ـش ي پاـس اـس ؤال اـس ت و از گرديده و به اين ـس هاي مطرح در تأويل چيـس

ميان فنون بالغي به كار گرفته شــده در تأويل آيات، وجه ارجح براي تفســير صــحيح آيات و  

 دوري از تجسيم كدام است. 

  الف) مفهوم شناسي
  . بالغت١

بلوغ و رـسيدن اـست و در اـصطالح، به رـساندن معنا در بهترين  بالغت در لغت، به معناى 
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).  ٣٠ق، ص   ١٤١٢ـشود (عـسكري،  حالت تناـسب با مخاطب و بهترين ـساختار زبانى اطالق مي 

گانة معاني،  ـشيوة گفتار و اـستدالل خداوند در قرآن نيز در قالب علم بالغت اـست كه علوم ـسه 

ــامل مي  ــود (خطيب قزوين بيان و بديع را ش ــمي، ٧٢- ١٧ق، ص  ١٤٢٤ي، ش ق، ص   ١٤٣٠؛ هاش

). قرآن با اســتفاده مناســب از علم بالغت و متناســب با فنوني چون: تأكيد، تكرار، تشــبيه،  ٢١٧

ــب ـبا فهم مـخاـطب ـكه ـگاه بر گزـيده  ــتـعاره و متـناسـ گويي (ايـجاز) وـگاه بر  تمثـيل، كـناـيه و اسـ

اده  ه خود را در جـايگـاه زـي ـــت اســــت، توانسـ مبتني  ه)  اـل (اـط د.   گويي  نيكو قرار دـه ــخني  سـ

  ) ٣٩٥- ٣٩٤، ص ٤ق، ج  ١٤٠٧(زمخشري، 

  . مجاز٢
ــطالح به لفظي اطالق مي  ــلي خود انتقال يافته و بر  مجاز در اصـ ــود كه از معناي اصـ شـ

). به ديگر سـخن، كاربرد  ٢٣١ق، ص   ١٤١٨معناي ديگر متناسـب با آن داللت كند (هاشـمي،  

ــوع له را «حقيـقت» و در  ــوع له را «مـجاز» گويـند. ادبا در لفظ در معـناي موضـ غير معـناي موضـ

مقوله مجاز، داراي دو ديدگاه هســتند: افرادي مانند ابن قتيبه كه تمام مباحث مربوط به بالغت  

)  ٤٠٠، ص ١٣٧٢چون: اســتعاره، تمثيل، حذف و كنايه را از مقوله مجاز دانســته (علوي مقدم، 

ه م  احظ، آن را ـب ده و ـج ا كرده و برخي نيز چون: ابوعبـي ت معـن ا حقيـق ـب ل  اـب د.  فهومي در تـق اـن

ــى بود ـكه كلـمه  ٢٥٥ـجاحظ (  را در مـقاـبل «حقيـقت» ـبه ـكار برد (علوي   «مـجاز»   ق) اولين كسـ

). در اين پژوهش مجاز بر اساس ديدگاه مشهور و به معناي كاربرد لفظ  ٣٩٨، ص  ١٣٧٢مقدم،  

  افتد. تفاق مي هاي مختلف ا در معنايي غير از معناي حقيقي است كه با انگيزه 

  . آيات موهم تجسيم٣
شــامل الفاظي اســت كه الزمة اعتقاد به معنا و مدلول ظاهري  آيات موهم تجســيم، غالباً  

ــبـحاني،   ــت (سـ ــيم را در پي خواـهد داشـ ــبـيه و تجسـ )؛ مـثل ٤٠، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٨آن، تشـ

ــبوا * آيات  ــر/  * فأتاھم الله من حیث لم یحتسـ   )، ٢٦(نحل/  * فأتی الله بنیانھم من القواعد * )،  ٢(حشـ

(فجر/  * جاء ربک والملک صـفًا صـفاً * ) و  ٢١٠(بقره/ * َھْل َیْنُظُروَن ِإالَّ یاتیھم الله فی ظلل من الغمام * 

ان  ) ـكه ـبه آـيات «مجيء و إتـيان» معروف بوده و رويكرد ٢٢ ـهاي متـفاوتي، در كـنار تالش آـن

  اعتقادي را به دنبال داشته است.   براي پرهيز از بروز شبهات 
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  ژوهشپيشينه پ
از ابتداي قرن سوم هجري، آثار متعددي درباره اهميت مباحث بالغي و ادبي به نگارش  

ــكاكي (  ــمنداني چون: س ــت. دانش ، خطيب قزويني  مفتاح العلوم ق) در كتاب    ٦٢٦درآمده اس

و...، هركدام به شكلي مستقل، به انواع فنون بالغي اشاره نموده و    االيـضاح ق) در كتاب    ٧٣٩( 

ـــكل ق) در كـتاب    ٢٧٦اـند. ابن قتيـبه ( مـجاز در قرآن ـتأكـيد ورزـيده بر اهمـيت فن   ـتأوـيل مشـ

  گويد: مي  القرآن 

بـکّل  «  ــتـعارة و التمثـیل و وللعرب المـجازات فی الکالم و معـناھا طرق القول و مأخذه، ففیـھا االسـ
  ) ٢٠ق، ص   ١٤٠١». (ابن قتيبه،  ھذه المذاھب نزل القرآن الکریم 

  گويد: داند و مي هاي بالغت قرآن مي مجاز را از شاخصه ق)،   ٤٥٦ابن رشيق قيرواني (   

العرب کثیرًا ما تسـتعمل المجاز و تعّده من مفاخر کالمھا؛ فإنه دلیل الفصـاحة و رأس البالغة « 
  ) ٤٢١، ص  ١م، ج    ٢٠٠٢». (ابن رشيق قيرواني،  و به بانت لغتھا عن سائر اللغات 

ق)  ٤٠٣ق)، ـباقالني (   ٣٨٨ابي ( ق)، خطـ   ٣٨٦ق)، رـماني (  ٢٥٥بزرـگاني چون: ـجاحظ (   

، ص ١ق، ج   ١٤٠١كنـند (ابوعبـيده،  ترين ركن بـياني قرآن ياد مي عنوان مهم و...، از فن مـجاز به 

ه،  ١٦ ه آراء  ١٢ق، ص    ١٤٠١؛ ابن قتيـب ــيم، معرـك ات موهم تجسـ ث آـي اـح ان، مـب ). در اين مـي

يفاتي را در اين زمينه در و تأل  باره مطرح شــده هاي مختلفي دراين پژوهان گشــته و تحليل قرآن 

ته   بررـسي ـصفات خبري اعـضا و جوارح داـشتن خداوند در اـست؛ براي نمونه، در مقاله « برداـش

ير فريقين  فرزاده،  تفاـس نده به اين نتيجه مي ٣٩- ٧، ص ١٣٩٥» (ـص راني كه  )، نويـس د كه مفـس رـس

شـان، اين آيات را در كنار آيات محكم قرار داده و با برهان عقلي و نقلي و  در كتب تفسـيري 

ــته تأويل، خداوند را از  ــم مبرا دانس ــبيه و تجس ــران ديگر به هرگونه تش ــبت به مفس طور  اند، نس

» (شـريفي  ني ادبي ابن تيميه در تفسـير قرآن بررسـي و نقد مبا اند. در مقاله « تر سـخن گفته دقيق 

ــنده، مباني  )، مجاز به ٣١- ٧، ص  ١٣٩٥راد،   ــده و نويس عنوان يكي از اركان مهم بالغت ياد ش

ير قرآن را تبيين نموده و ـسپس بررـسي و نقد كرده و به اين نتيجه   ادبي ابن تيميه در فهم و تفـس

ــيده كه انكار مجاز، مهم  ــت. در مقاله « ترين مبناي ادبي در دي رس ــيري اوس ــفات  دگاه تفس ص

» (ـسلطاني،  مرتـضي و قاـضي عبدالجبار خبري از ديدگاه اماميه و معتزله با تأكيد بر انديـشة ـسيد 

ف و  هايي مانند تشــبيه وتجســيم، توق ) نيز نويســنده به بررســي ديدگاه ١٤٥- ١٢٧، ص ١٣٩١
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تفويض، اثبات ـصفات خبري بالتاويل و در برخي موارد با تأويل و نيز اثبات آن ـصفات بدون  

ــاب آن ـبه ـخداوـند را ـبه كيفـيت براي ـخداوـند متـعال پرداخـته و روش  ـهاي متـعدد فهم و انتسـ

ــت. ازجمله اين گروه مي  ــبت داده اس ــران نس ــي  متكلمان و مفس ــي و قاض ــيد مرتض توان به س

ه نمود كه قائل به «عينيت صفات و ذات» و «نظريه تنزيه» هستند. سيد مرتضي با عبدالجبار اـشار 

ي عبدالجبار فقط از طريق عقل محض و   ايه عقل و قاـض ابهات به محكمات و در ـس ارجاع متـش

  پردازند. اي به تفسير آيات مربوطه مي حتي بدون وجود هيچ قرينه 

اي يافت نشــد كه به عه شــد و مقاله براي بازيابي پيشــينه موضــوع، مقاالت متعددي مطال 

ــران ـتأويلي و ـظاهرگرا ـبه  ــيم از نـگاه مفسـ طور ـخاص ـتأثير بالـغت در فهم آـيات موهم تجسـ

ــد؛ از  ــير آيات پردازي مبتني بر تحليل ديدگاه رو نظريه اين پرداخته باش هاي مطرح در باب تفس

  اين مقاله است.  مورداشاره بر اساس دانش بالغت، از نوآوري 

  انگارانهرويكردهاي تفسيري آيات موهم حركت جسمب)  
مفســران ظاهرگرا در اســتنباط اين دســته از آيات، ظاهر آن را مالك فهم قرار داده و 

ـــته و ـبه فرود حقيقي ـخداوـند در روز قـياـمت معتـقد   ــا و جوارح ـقاـئل گشـ براي ـخداوـند اعضـ

ــده  ـــمانيت خداوند حكم اند و به شـ اند. نيز در هنگام  كرده   نوعي بر حركت و درنتيـجه، بر جسـ

ــوص كيفـيت حركت، علم آن را به خداوند واگذارده  ــران ترديد در خصـ اند. در مـقابل، مفسـ

تأويلي، با انـصراف معاني الفاظ از ظواهر و معناي حقيقي آن، قائل به تأويل اين دـسته از آيات 

اند.  دوري جسته  اند و بدين طريق از گرفتار شدن در تناقضات و مسلمات موردپذيرششان، شده 

نن در آية *  يعي و اهل تـس اخص ـش ران ـش ري از مفـس ي و زمخـش َھْل َیْنُظُروَن  براي نمونه، طبرـس
ک  َك أو ـیأتی بعُض آـیاِت ربـّ ِتَي َربـُّ

ْ
أ ْو یـَ

َ
ُة أ ِتَیُھُم اْلَمَالِئـکَ

ْ
أ ْن تـَ

َ
ک )، مراد از « ١٥٨(انـعام/  * ِإالَّ أ » را ـیأتی ربـُ

ک «  ــري، » مي ـیأتی أمُر ربـّ ــي،  ٥٩٨، ص  ٤ق، ج   ١٤٠٧  دانـند (زمخشـ ، ص ٢، ج  ١٣٧٢؛ طبرسـ

كه افرادي مانند ســـمعانى، از مفســـران حالي اند؛ در نوعي رويكرد تأويل را برگزيده ) و به ٢٧٣

اخص ظاهرگرا، با احتجاج به  ته و به فرود ـش ظاهر آيه، براي خداوند، اعضـا و جوارح قائل گـش

) و بدين ـشكل جريان ١٥٩، ص  ٢ق، ج    ١٤١٨حقيقي او در روز قيامت معتقد ـشده (ـسمعاني،  
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ــران ـبه دو دـيدـگاه اـند.  ـظاهرگرايي را رقم زده  ــأـله پژوهش، رويكرد مفسـ ا توـجه ـبه مسـ ـلذا ـب

  شود. ها پرداخته مي گرا تقسيم شده كه در ادامه به تحليل ادبي اين ديدگاه ظاهرگرا و تأويل 

  . ديدگاه مفسران ظاهرگرا ١
اهل سـنت هسـتند، با پيروي از اين تيميه و  ا از ه مفسـران شـاخص بسـياري كه اغلب آن   

  ٤٨٩اند. براي نمونه، سمعانى ( پيروان او با نگاه عدم تأويل، به تفسير اين دسته از آيات پرداخته 

ة*  ــير آـي اهرگرا در تفسـ ـظ ــران شــــاخص  ل من ق) از مفسـ ه فی ظـل اتیھم الـل َیْنُظُروَن ِإالَّ ـی ْل  ھـَ
  گويد: ) مي ٢١٠(بقره/  * الغمام 

آيد كه ما بايد نســبت  ســوي زمين فرود مي هايي از ابرها به قت خداوند در ســايه «در حقي 

ظاهر اين آيات و اشـباه آن ايمان داشـته باشـيم و در صـورت وجود هرگونه شـك و ترديد، به 

  ) ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤١٨علم آن را به خدا واگذاريم». (سمعاني،  

ـشود، آيات تفاـسير ـسلفيه محـسوب مي كه از   القرآن العظيم ق) در تفـسير    ٧٧٤ابن كثير (   

ــير مي  َھْل َیْنُظُروَن ِإالَّ انعام *   ١٥٨كند. وي ذيل آية  موهم حركت خداوند را با همين ديد تفس
َك  ِتَي َربـُّ

ْ
أ ْو یـَ

َ
ُة أ ِتَیُھُم اْلَمالِئـکَ

ْ
أ ْن تـَ

َ
ـــحاب  * أ ـــياري از اصـ ، از ـحديثي از ابن جرير ـكه ـبه گفـته او بسـ

اند، چنين  اهللا عليه وآله آن را ذكر كرده ـسپس از قول پيامبر اكرم ـصلي مـسانيد نيز از ابوهريره و 

السـالم  كند كه مردم در روز محشـر از يكايك پيامبران از حضـرت آدم تا خاتم عليهم نقل مي 

ـــفاـعت مي  ـــجده مي طـلب شـ افـتد و از كنـند. در اين هنـگام پـيامبر ـخاتم در زير عرش الهي ـبه سـ

ها فرود آيد.  ســوي آن د كه براي قضــاوت بين مخلوقاتش به كن خداوند متعال درخواســت مي 

آنگاه آسـمان دنيا شـكافته شـده، خداوند و پس از او سـاير فرشـتگان يكي پس از ديگري در 

ــايه  ــفاعت بندگان فرود مي س ــاوت و ش ، ١ق، ج    ١٤١٩آيند (ابن كثير،  هايي از ابرها براي قض

لي ). وي در روايتي از ابوبكر ابن مردويه ذ ٤٢٣ص  عليه وآله   اهللا يل همين آيه از پيامبر اكرم ـص

  كند: نيز چنين نقل مي 

یجمع الله األولین و اآلخرین لمیقات یوم معلوم قیامًا شاخصة أبصارھم إلی السماء ینتظرون فصل  «   
  ) ٤٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤١٩». (ابن كثير،  القضاء و ینزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلی الکرسي 
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هايي از ياقوت و  او در ادامه ذكر روايات، مقصود از عبارت «ظلل من الغمام» را منظومه   

  كند. ها نزول مي كند كه خداوند از بين آن جواهرات و مانند آن ذكر مي 

ذيل   روح المعاني ق) از مفسـران و اديبان شـاخص اهل سـنت در تفسـير    ١٢٧٠آلوسـي ( 

كه شــايســته ذات اوســت، معرفي نموده، نحوي را به بقره، حركت منتســب به خداوند   ٢١٠آيه 

  گويد: مي 

ته ذات اوـست، درحالي  ايـس كه از «اتيان منـسوب به خداوند به معنايي اـست كه اليق و ـش

، ٣م، ج    ٢٠١٥مشـابهت با محدثات و تقيد به صـفات ممكنات، منزه و پاك اسـت». (آلوسـي،  

  ) ٢١٥ص 

ــران تأويلي كه اتـيان ا    ـــبت مي وي در مـخالـفت با مفسـ دهـند،  مر و بأس را به خداوند نسـ

  گويد: چنين مي 

«كســي كه به اين آگاهي رســيده اســت كه خداوند به هر صــورت و كيفيت و هرزماني  

تواند ظهور كند و با ظهورش نيز بر وجود مطلقش باقي اسـت و از تقيد، منزه و  كه بخواهد مي 

ــت، نـيازي ـبه اين تكلـفات ـندارد و گرد اين  گوـنه ـكه  رود، هـمان ـتأويالت نمي   از تـعدد، مبراسـ

تگان امت همين بوده  م، ج   ٢٠١٥و ـصوفيان اهل دل نيز بدان معتقدند». (آلوـسي،   مذهب گذـش

  ) ٢١٦، ص ٣

، از ديگر مفـسران ـسلفي اهل تـسنن، ذيل آيه المنار   ق) نويـسنده تفـسير   ١٣٥٤رـشيد رـضا (   

 كند: بقره، چنين نقل مي   ٢١٠

ــت ـكه برخي رواـيات، ف    ــت اسـ رود ـخداوـند را ـبه آـمدن ـعذاب ـيا امر او ـتأوـيل و «درسـ

ــير مي  ــت كه  تفس ــتناد آمدن و انتقال به او، حقيقتي اس كنند، اما بايد اين نكته را بگويم كه اس

بايد به خود او واگذار   - اند كه ســلف بر اين عقيده چنان  – نبايد كتمان كرد ولي كيفيت آن را 

  نمود». 

به آية  اثبات قولش  َیْو * او در  َتْنِزیًال و اْلَمَالِئَکُة  َل  َوُنِزّ ِباْلَغَماِم  َماُء  ُق الَسّ َتَشَقّ  ) ٢٥(فرقان/  *َم 

  گويد: كند و مياشاره مي 

ــتـناد به ذات خداوند دارد نه عذاب او و نه چيز ديگري؛ و اين   «اين اتـيان و فرود،    ـكه  اسـ
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اي اســت كه چندين بار آن را متذكر اخرويه آيد، از امور غيبيه و  اي از ابرها فرود مي در ســايه 

  ) ٢١٢، ص ٢م، ج  ١٩٩٠ايم و اكنون درصدد اثبات آن نيستيم». (رشيد رضا، شده 

  گويد: ق) از ديگر مفسران ادبي اهل سنت مي   ١٣٩٣شنقيطى ( 

كه خداوند، مانند و «همة صـفات خداوند از يك اتحاد خاصـي برخوردارند و ازآنجايي 

و نيز شـايسـته ذات و جالل اوسـت و اگر مجيء ثابت شـود، فرود او نيز نظيري ندارد، مجيء ا 

  شود». ثابت مي 

  گويد: سپس مي   

طور كه ـشافعي گفته، همگي  * هـستند و همان لیس کمثله ـشیء «همة اين ـصفات از باب * 

ــتيم و نه تعيين  ــته ذات اوســت، هس ــايس كنندة كيفيت  مكلف به ايمان به صــفات بنا بر آنچه ش

  ) ٥٢٧، ص ٨ق، ج   ١٤١٥كه تعيين كيفيت بر خداوند ممنوع است». (شنقيطي،  صفات او؛ چرا 

َوَجاَء  ق) از مفسران معاصر جريان ظاهرگرا در تفسير خود، ذيل آيه *   ١٤٢١ابن عثيمين ( 
ا  ا َصًفّ َك َواْلَمَلُك َصًفّ ُبّ   گويد: ) فعل «مجي» را به خداوند نسبت داده، مي ٢٢(فجر/  * َر

ذات اوســت، نه شــخص ديگري. اين  به اســتناد داده شــود، قائم  «هر فعلي كه به خداوند 

جزو قواعدي اـست كه در زبان عربي آمده و ويژه اـسماء و ـصفات الهي اـست؛ بنابراين مراد از 

ــت ـنه غير او و اين  ــاـفه نموده، آـمدن خود اوسـ ـكه فرـقه آـمدني ـكه ـخداوـند، آن را ـبه خود اضـ

ــت و در حقيقت،  او تعبير مي   معطله، مراد از آمدن خدا را به آمدن امر  كنند، تحريفي بيش نيس

ق   ١٤٢٣گرداندن كالم از ظاهر آن اســـت، آن هم بدون هيچ دليل خاصـــي...». (ابن عثيمين،  

  ) ١٩٩(الف)، ص 

دارد كه كالم خدا و رســولش، بايد بر ظاهرش تفســير گردد و نبايد وي چنين بيان مي   

). او ١٩٩د، بدعت اـست (ابن عثيمين، ص  آمدن خداون  تحريف ـشود و پرـسش درباره كيفيت 

  گويد: كند و مي نيز سخنانش را تكرار مي   مجموع الفتاوي در 

ــت ـكه     ــاوت بين بـندگانش، آمدني حقيقي اسـ «آمدن خداوند در روز قـيامت براي قضـ

كس در خـصوص كيفيت اين آمدن، علم ندارد و نبايد ـشايـسته ذات و جالل اوـست، ولي هيچ 

  ) ١٥، ص ٣ق (ب)، ج   ١٤٢٣عثيمين،  گردد...». (ابن  درباره آن نيز پرسش 
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توجه آن اسـت كه رويكردي كه مفسـران ظاهرگرا به قابل   در بررسـي اين ديدگاه، نكته 

تناد مي آن گرويده  ت. در اين روش در حالي به آيات اـس ود كه به اند، رويكرد تفويضـي اـس ـش

ــيم، به مفاد ظاهري آيات عمل   ــبيه و تجس ــود و از طرفي، تأويل هم  نمي جهت دوري از تش ش

ت  ان، تأويل، ترجيح بالمرجح يكي از معاني محتمل اـس ت؛ چراكه ازنظر ايـش و در   ١ممنوع اـس

مورد صـفات الهي كه از حسـاسـيت خاصـي برخوردار اسـت، جايز نيسـت؛ براي نمونه، گفته  

ــود خداوند فرود مي مي  ــلط آيد و نمي ش و قدرت او بر  توان فرود خداوند را نزول امر او يا تس

امري دانـست؛ بنابراين قائالن به اين نظريه، معتقدند كه نه حركت او مانند حركت بـشر اـست تا 

ــت ـتا ـتأوـيل الزم آـيد؛ بلـكه علم ـبه  ــبـيه الزم آـيد و ـنه كـناـيه از نزول امر و... اسـ گرايش ـبه تشـ

  نيست.   شود و كيفيت آن هم بر ما مشخص حقيقت معنا و مفهوم آن، به خداوند تفويض مي 

طبق نظر مفسـران در روش تفويضـي، اظهارنظر و بررسـي و واكاوي معاني اين دسـته از 

ــت (طـباطـبايي،  واژه  ). ـبه اعتـقاد اين گروه، معـناي  ١٣١- ١٣٠، ص ١٤ق، ج   ١٤١٧ـها ممنوع اسـ

ظاهري اين آيات، حقيقت اسـت و در آن مجاز راه ندارد و به همين سـبب از ظاهر لفظ، فراتر 

، ١ق، ج    ١٤٢٠اثبات صــفات ازجمله فرود حقيقي خداوند معتقد شــدند (مغراوي، نرفتند و به 

هاي مهمي كه باعث شـده اين مفسـران  فرض توان گفت: يكي از پيش ) و درنتيجه مي ١٥٥ص 

به رويكرد ظاهرگرايي، گرايش پيدا كنند، انكار مجاز در باب صــفات موهم تجســيم اســت و  

يل ـشدن تفـسير و كنار گذاـشتن عقل در فهم معناي آيات آيد، نوعي تعط درواقع آنچه پيش مي 

ــت؛ اگرچه  امـثال ابن تيمـيه و پيروانش، دليل انكار مجاز در آيات مربوط به   و مراد خداوند اسـ

د ذكر كرده  ـــفات ـخداوـن ــگيري از تعطيلي صـ د مـباـحث اعتـقادي و توحـيد ـخداوـند را پيشـ اـن

ـــمار ـبه گفـته وي، هرچـند مجـ   .) ٧٤ق، ص    ١٤٢٥تيمـيه،  ابن (  ــاـئل بالغي و هنري ـبه شـ از از مسـ

ت دادن آن در مي  اـل اك بوده، دـخ ال خطرـن د متـع داوـن د ـخ اب توحـي د، ورود اين فن در ـب آـي

  ) ٧ق، ص   ١٤١٦صفات الهي، سبب تعطيلي صفتي از صفات اوست. (مطعني،  

 _______________________________________________________  
که ظاهر آن معنا، ی بر این تری داشته باشیم مبن گوید: «هرگاه لفظی، معنای راجحی داشته باشد، سپس دلیل قوی . نیشابوري مي ١

مراد نیست؛ در این جا علم به مراد خداوند، اجمالی خواهد بود؛ چراکه در مجاز، کثرت است و ترجیح هرکدام از معانی بر  

  برخی دیگر، ظنی است و استدالل بر پایه ظن در مسائل قطعیه صحیح نیست».
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ّفاً طور نمونه در آيه شــريفه * به  ّفًا صــَ َک َواْلَمَلُک صــَ از آيات  ) كه يكي ٢٢*(فجر/  َوَجاَء َربُّ

ها وجود دارد كه آيا عبارت «وجاء رّبك» در معناي  موهم حركت خداوند است، اين اختالف 

اند  كاررفته يا در معناى مجازى. اماميه قائل به جواز كاربرد مجاز در قرآن شــده حقيقي خود به 

). معتزله و افرادي مانند شــريف رضــى، ســيد مرتضــي، زمخشــرى و  ٦٥م، ص   ١٩٩٤(صــغير،  

اند. شـيخ طوســي  شـدت از انديشـه وقوع مجاز در قرآن دفاع كرده ى از اديبان عرب، به بسـيار 

  گويد: مي 

انه كمال و وااليى آن به «وجود مجاز در كالم، بر فصـاحت و بالغت آن مى  افزايد و نـش

  ) ٣٨، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٩رود». (طوسى،  شمار مى 

  عالمه حلي نيز نوشته است:   

  ) ٧٩ق، ص   ١٤٠٤». (حلي،  القرآن والسّنة و اعلم أّن المجاز واقع في « 

ناخت معانى مجازى را از ، پس تأويل مـشكل القرآن قتيبه در كتابي به نام ابن    ازاين كه ـش

خنان خود، فراوان از مجاز بهره  ت كه عرب در ـس ته، گفته اـس روط مهم فهم مراد الهي دانـس ـش

ــمندان فريقين بدان اعتر  اف نموده و آثاري را در اين  برده و اين حقيقتى اســـت كه اكثر دانشـ

). در مقابل، افرادي  ٢٥٥، ص ٢ق، ج   ١٤٠٨(زركشـى،   اند خصـوص به رشـته تحرير درآورده 

ــيم برآمده  ــدد انكار وقوع مجاز در آيات موهم تجسـ ــنقيطي با پيروي از نيز درصـ اند. مثًال شـ

مال و  تفاسـير سـلف، قول به مجاز در آيات موهم تجسـيم را سـبب نفي بسـياري از صـفات ك 

ــنقيطي، بي جالل الهي مي  توجهي  توان گفت كه توجه و يا بي رو مي ازاين   ). ٤٣تا، ص داند (ش

انگارانه  عنوان ركن اساسي دانش بالغت و تأثير آن در آيات موهم جسم مفسران به فن مجاز به 

ن،  اـست. به ديگر ـسخ خداوند، ما را با دو رويكرد متفاوت ظاهرگرايي و تأويلي مواجه ـساخته  

نظران در عرصـــه تفســـير كه معتقدند توجيهات ادبي در راســـتاي تطبيق بر  برخالف صـــاحب 

شــده، از اين پژوهش اين نتيجه حاصــل شــده كه مجاز  باورهاي كالمي مفســران به كار گرفته 

ــول و قواعد بالغي، به به  ــران بر  عنوان فني از اص ــل قرار گرفته و مباني اعتقادي مفس عنوان اص

  است. بالغت شكل گرفته   اساس گرايش به 
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  گرا مفسران تأويل . ديدگاه٢
ــاعره و برخي متكلـمان، ـبه لزوم ـتأوـيل مـجازي  ــيـعه و معتزـله، اشـ آـيات   اغـلب علـماي شـ

ــم  انـگاراـنه و برگرداـندن الـفاظ اين آـيات از ظواهر، معتـقدـند؛ چراـكه ـبه اعتـقاد آـنان، موهم جسـ

اير ١١چون: *ليس كمثله ـشيء*(ـشوري/  خداوند متعال، مطابق با نـصوص ـصريح قرآن  ) و ـس

يم مبرا بوده و در صـورت عدم تأويل، معاني اين   داليل عقلي و نقلي، از هرگونه تشـبيه و تجـس

شــان خواهد بود (شــريف  دســته از آيات، مخالف باورهاي عقلي و متناقض با رويكرد تنزيهي 

گرا در خـصوص  ان تاويل هاي ادبي مفـسر ). درنتيجه بررـسي ديدگاه ٢٣٥، ص ١٣٨٨عـسكري، 

ــم انـگاراـنه، در گوـنه  ـهاي بالغي  بـندي تحلـيل مراد ـخداوـند متـعال در آـيات موهم حرـكت جسـ

  ذيل، قابل اشاره است: 

  مجاز عقلي يا مجاز مرسل  -٢-١

گونه خداوند، كلماتي مانند «امر» و برخي مفســران، براي دوري از شــبهه حركت جســم 

َر را در آيـاتي چون: *وَجَـاَء  (فجر/  «بـأس»  كَ*  اهللا*(بقره/  ٢٢بـُّ ) و*يـْأِتيَ  ٢١٠)، *يـأتيهم 

اند. در اين عبارات، بر اســـاس دانش نحو، مضـــافي كه به ) در تقدير گرفته ١٥٨َربُّك*(انعام/  

عنوان فاعل بوده و در اينجا محذوف اســت؛ براي نمونه، شــيخ  شــود به خداوند اســتناد داده مي 

، ص ١٠ق، ج   ١٤٠٩عذاب او تعبير كرده (طوسـي،   طوسـي از حركت خداوند به آمدن امر يا 

 گويد: ). شيخ طبرسي نيز با همين توجيه مي ٣٤٧

بت داده مي  ود كه بي «گاهي مفهوم آمدن به چيزي نـس ت و آمدورفت ندارد؛  ـش روح اـس

ــخص آـمد  وـعده " گويـند:  طور ـكه مي هـمان  انـند اين    "خبر آن فرد آـمد  "و    "ـهاي آن شـ و ـم

  مراد، آمدن به معناي حقيقي نيست». ها كه به تحقيق  جمله 

  گويد: سپس در تقويت اين قول مي 

ـــبت داده مي «اگر ـكارگر ـيا ـمأمور عملي انـجام دـهد، ـبه ـكار  ــود، چـنانفرـمايش نسـ ـكه  شـ

  ) ٢٧٣، ص ٢، ج ١٣٧٢آمدن فرمان و يا عذاب خدا، مانند آمدن خود اوست». (طبرسي،  

ران، حذف كلمه «ا  ان حذف كلمة  يا در توجيه ديگري، برخي مفـس مر» در اين آيه را بـس

هَ اولياء در آية*  ِذیَن ُیْؤُذوَن اللَّ ــته، اثبات مي ٥٧*(احزاب/  ِإنَّ الَّ كنند كه آزار و اذيت اولياء  ) دانس
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توان گفت: اتيان و  منزلة آزار خداوند است. با همين دليل نيز در اين آيه مي الهي در حقيقت به 

وعيد خداوند به دشمنانش  ه، در حقيقت همان تهديدها و آمدني كه به خداوند نسبت داده شد 

َی االمُر كه ادامه آيه مذكور* اســـت؛ چنان  ــِ اين برداشـــت را تقويت كرده،   )، ٢١٠(بقره/  * ُقضـ

). از ســوي  ٢٧٣، ص ٢كند (طبرســي، ج  نوعي اين مجيء، بر هالكت دشــمنان داللت مي به 

ـــته از  ــاف و همچنين    ديگر، برخي در توجـيه ـحذف كلـمة امر در اين دسـ آـيات، ـبه ابـقاء مضـ

ــنخيت با آياتي چون:*  نا )، * ٣٣*(نحل/  یأتی أمُر رّبک مطابقت و س ــُ )،  ٤٣*(انعام/  اذ جاءھم بأس

ا *  ـن ــُ أسـ ـب الحق )، * ٤*(اعراف/  فجـاءھم  ــَی ـب ه ُقضـ اذا جـاء امرالـل افر/  ـف ه  ) و * ٧٨*(ـغ أمُرالـل أتی 
ــتعجلوه  ــتـناد نموده و حرـكت ـخداوـند را ـبه آـمد ١*(نـحل/  فالتسـ ن امر و ـعذاب و ـبأس و  ) اسـ

). برخي نيز دليل حركت  ٢٥١- ٢٥٠، ص ١ق، ج   ١٤٠٧اند (زمخشــري،  شــدت او تأويل كرده 

گونه خداوند را ازلي بودن در ذات  و انتقال را شـأن محدثات و مركبات و عدم حركت جسـم 

ــاف (امر) در اين آيه، به داللت «ال»  ــفات بيان نموده و در تقويت وجه ادبي حذف مضـ و صـ

ي االمر» كه در ادامه آيه به آن اشـاره شـده، اسـتناد كرده مع  اند (نيشـابوري،  هود در كلمه «ُقضـِ

ـــتدالل ـبه امتـناع «مجيء و اتـيان ـخداوـند» ـبه ـعدم ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦ ). برخي نيز در اسـ

ط بني  رائيل كه همراه با نزول عذاب بود، مواردي مانند امر و قدرت و عذاب  رؤيت او توـس اـس

، ٢م، ج    ٢٠٠٨اند (ـسمين حلبي،  كاربرده براي وجه ادبي حذف مـضاف در اين آيات، به  و... را 

ــاوت او تعبير كرده ٣٦٣ص  ْي اند: « ). گروهي نيز مراد از نزول خداوند را به معـناي آمدن قضـ
َ
أ

  ) ٣٣٧، ص  ٣٠م، ج    ١٩٨٤». (ابن عاشور،  َجاَء َقَضاُؤهُ 

ران مب  ته از آيات،  با توجه به آراء ادبي اين گروه از مفـس ني بر حذف مضـاف در اين دـس

به عالقه حذف، از تعابير    ١اين نتيجه حاصــل شــده كه بالغت «مجاز عقلي» يا «اســناد مجازي» 

ته  اره داـش ت  بياني اـست كه متخـصـصان امر بالغت در كتب بالغي به آن اـش اند و آن زماني اـس

ــتناد داده مي  ــ كه فعل معلوم به فاعل حقيقي محذوف اسـ ــود (هاشـ ).  ٤٧ق، ص   ١٤٣٠مي،  شـ

ير اين آيات بهره  ران از آن در تفـس ت كه مفـس ل» يكي ديگر از تعابيري اـس بالغت «مجاز مرـس

ناد مجازي، به گرفته    كارگيري لفظ به عالقهاند. توـضيح اين نكته ـضروري اـست كه اگر در اـس

 _______________________________________________________  
  ای که مانع از اراده معنای حقیقی است. همراه با قرینه . اسناد مجازی: نسبت دادن لفظی به معنای دیگر  ١
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)  ٢٥٢ ، ص ١مـشابهت باـشد، اـستعاره و اگر غير مـشابهت باـشد، مجاز مرـسل اـست (هاـشمي، ج 

ـــناد مـجازي لفظ «اهللا ـيا رّب» ـبه فـعل «ـجاء» ـيا «أتي» در غير معـناي حقيقي و ـبه  ـكه در اينـجا اسـ

  عالقه غير مشابهت است و درنتيجه، مجاز نيز از نوع مرسل خواهد بود. 

  ايجاز حذف-٢-٢

گرا براي دوري از شـبهه تجسـيم، اسـناد مفعول  هاي ادبي مفسـران تأويل يكي از ديدگاه 

ه خداوند اســت. در اين وجه ادبي، با اســناد حقيقي فعل مجيء به خداوند و تقدير محذوف ب 

ــه أو ِبـعذاـبه و...) ـخداوـند، آورـنده ـبأس و ـعذاب معرفي  اتي ربـُّك ِبـبأسـ ـــطه (ـي اواسـ مفعول ـب

). بالغت «ايجاز حذف» كه يكي از مباحث علم ٥٨٠، ص  ١ق، ج   ١٤١٦گردد (نيشابوري،  مي 

رود، متناســب با اين وجه ادبي اســت. در تعريف ت به شــمار مي معاني از شــاخه دانش بالغ 

اي عقلـيه، داّل بر ـحذف يكي از اجزاي  بالـغت «ايـجاز ـحذف» آـمده ـكه اگر در عـبارتي، قريـنه 

)؛ بنابراين با ٢١١، ص  ١، ج  ١٣٧١كالم وجود داشته باشد، حذف جايز است (خطيب قزويني،  

ـــما  ــران ـتأويلي و امـكان وقوع عـناـيت ـبه دلـيل عقلي تنزـيه ـخداوـند از جسـ نـيت، طبق نظر مفسـ

  كارگيري اين وجه بالغي بالمانع است. حذف در اين آيات، به 

  كنايه-٢-٣

گروهي از مفســـران به جهت دوري از شـــبهه تجســـيم، دليل حركت و انتقال را شـــأن  

گونه خداوند را ازلي بودن در ذات و صــفات بيان محدثات و مركبات و عدم حركت جســم 

ــبوا آمدن خداوند را در آياتي چون:* كرده و   َھْل  ) و * ٢*(حشـــر/  فأتاھم الله من حیث لم یحتسـ
اتیھم الـله فی ظـلل من الغـمام  ــاـنه )، كـناـيه ٢١٠*(بقره/  َیْنُظُروَن ِإالَّ ـی ـهاي بزرگ و  اي از ظهور نشـ

ــابوري،  ـعذاب الهي مي  ). برخي نيز اتـيان ـعذاب و تـهدـيد ٥٨٠، ص  ١ق، ج   ١٤١٦دانـند (نيشـ

اي از حـضور خداوند دانـسته و  ) را كنايه ٢٦*(نحل/  فأتی الله بنیانھم من القواعد در آيه*  مـشركان 

ه اداـمه آـيه *  ــعرون دلـيل آن را ـب اد كرده ٢٦*(نـحل/  وأـتاھم الـعذاب من حـیث الیشـ ــتـن اـند و  ) اسـ

واسـطه نزول عذاب بر ايشـان را بالكنايه از مصـاديق فرود نوعي ابطال حيله و مكر دشـمنان به به 

د معرفي نموده ـخدا  ايي،  وـن اطـب د (طـب ابراين تعبير نزول در اين  ٢٣٢، ص  ١٢ق، ج    ١٤١٧اـن )؛ بـن

ان   ه هـم ه ـك افـت ــران، در يكي ديگر از فنون بالغي ظهور ـي ات، طبق نظر اين گروه از مفسـ آـي
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اليب زيباي بياني قرآن اـست كه عرب  تر زبانان آن را بليغ بالغت كنايه اـست. اين ـصنعت از اـس

). كنايه به لفظي اطالق شـده كه ارادة  ٣١٣، ص ٢ق، ج    ١٤٠٨دانند (زركشـي،  از تصـريح مي 

؛ هاشــمي،  ١٢٥، ص ١٣٨٧،  (جارم  ممتنع اســت   معناي اصــلي (ملزوم) آن گاهي جايز و گاهي 

ــخني را بگوـيد ـكه غير آن را ٢٨٠ق، ص   ١٤٣٠ ). در تعريفي ديگر آـمده ـكه هرـگاه متكلم سـ

ماواتُ  ق، ماده كنو) مانند آيات*   ١٤١٤گويند (ابن منظور، اراده كرده باـشد، به آن كنايه   وَ السـَّ

ِبَيمِينِـِه اتٌ  َتوى * و )  ٦٧(زمر/  * مَْطِويـَّ ــْ َعَلى الَْعرْشِ اسـ ه/  الرَّْحمنُ  اي  ٥* (ـط اً ارادة معـن ه قطـع ) ـك

  . ممتنع است ظاهري اين آيات  

  استعاره تمثيليه-٢-٤

د  از مجيء خـداوـن ادبي خود  ات  ــران در توجيـه ه   برخي مفسـ از «نزول  ـب عنوان تمثيلي 

ــتـگان» ـيا «جالـئل آـياـته» ـياد كرده  ــي در توجـيه اين وـجه چنين نـقل فرشـ اـند. براي مـثال، طبرسـ

  كند: مي 

ت كه حركت   ت؟ آيا غيرازاين اـس ناد لفظ آمدن به خداوند چيـس «اگر بگوييم معناي اـس

ــام جهت پذير اســت؟! بايد بگوييم در حقيقت، اين  ــفات اجس يك نوع تمثيل  و انتقال، از ص

كه پادـشاهي در كار نيـست ولي ـشود: پادـشاهي وارد ـشهر ـشده درحالي كه گفته مي اـست؛ چنان 

  ) ٢٥٠، ص ١، ج  ١٣٧٢منظور، ورود لشكريان و سپاهيان است». (طبرسي،  

ــتـگان ـبه    ــويري از نزول ـخداوـند و ـيا تعبير نزول ـخداوـند ـبه نزول فرشـ عنوان  عنوان تصـ

ــانه   تصـــويري از هيبت وعظمت او  كاران و نقطه شـــروعي براي اي از هول و هراس گنه و نشـ

ابوري،   ران تأويلي اـست. (نيـش به اعمال بندگان، از ديگر وجوه ادبي مفـس ، ١ق، ج    ١٤١٦محاـس

  ) ٣٢٤، ص  ١٣٨٨؛ شريف عسكري،  ٣٣٧، ص ٣٠م، ج   ١٩٨٤؛ ابن عاشور،  ٥٨٠ص 

خداوند در اين آيات را ظهور  با توجه به تعابير ادبي يادشــده، مفســراني كه مراد از اتيان  

ها با تـصويري از نزول فرـشتگان  دانند و اين نـشانه هاي اقتدار و آثار ملك و ـسلطنت او مي نـشانه 

انه  تعاره تمثيليه»  كاران تحقق مي اي از هول و هراس گنه يا نـش يابد، در حقيقت از فن بالغي «اـس

به در آن از امور متعدد انتزاع ـشده با اين  اند. اـستعاره تمثيليه، تـشبيهي اـست كه وجه شـ بهره برده 

  ) ١٥٥، ص ٣ق، ج    ١٣٩٤است. (سيوطي،   تفاوت كه ادات تشبيه در آن حذف گرديده 
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  استعاره تبعيه-٢-٥

  ٢١٠برخي مفـسران براي تنزيه از تجـسيم خداوند، حرف «في» در واژه «في ُظلل» در آيه 

ـــته بقره را به معـناي «باء» تبيين كرده و آن را  ــورت  متعلق به فـعل «يأتي» دانسـ اند كه در اين صـ

ــابوري،   ــمين  ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦تـقدير، عـبارت «ـيأتيهم اهللا بظـلل» خواـهد بود (نيشـ ؛ سـ

). در بررسـي اين وجه ادبي، بالغتي كه براي اين وجه، متصـور  ٣٦٣، ص  ٢م، ج    ٢٠٠٨حلبي،  

ــتعاره تبعيه» خواهد بود. اين اســتعاره، يكي از   ــت، «اس ــتعار  اس ــت كه لفظ مس فنون بالغت اس

تا،  به) در جمله، يكي از كلمات «فعل، اسم مشتق، اسم مبهم و حرف» است (مطلوب، بي (مشبه 

ــتـعار، حرف «ـباء» بوده ـكه اين وـجه بالغي در مورد آن ٤، ص  ١ج   ) ـكه در اين آـيه، لفظ مسـ

  صادق است. 

  استفهام انكاري -٢-٦

قولي از اعتقادات  بقره، اين آيه را صـــرفًا نقل ســـوره    ٢١٠برخي مفســـران، در تبيين آيه 

د (نيشـابوري،  كنند نه اين تجسـيمي يهود به نزول خداوند اشـاره مي  كه واقعًا نزولي در كار باـش

)؛ چراكه يهود به تشــبيه و تجســيم خداوند معتقد بودند و دين حق را ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦

كارا با پذيرفتند، مگر اين نمي  د كه اقتدار  كه خداوند را آـش ان ببينند و همين باعث ـش مانـش چـش

اي از ميان ابرها بر موســي (ع) تجلي يابد. لذا اين آيه از معتقدات يهود  خداوند چون صــاعقه 

ــان حكايت مي  ــويري انسـ گونه قائلند و به نظر مفســـراني چون فخر كند كه براي خداوند تصـ

ــت (بزرگ   ٦٠٦رازي (  اور كـفار، حـجت نيسـ رو  ). ازاين ٣٠٩- ٢٩٥، ص  ق   ١٤٠٠زاده،  ق)، ـب

  حمل بر ظاهر آيه، مشكلي ندارد و امثال اين آيات اصًال نياز به تأويل ندارد. 

ــده، اين اســت    توان گفت: نكته بنابراين مي  بالغي كه در مورد اين آيه، از آن غفلت ش

ت؛ به اين معنا كه خداي متعال مي كه عبارت آيه كريمه به  تفهام انكاري اـس ورت اـس د: ـص پرـس

ــان، ـباـيد ـخدا در مـقاـبل آـنان فرود آـيد؟ اين ـبه معـناي   آـيا ايـنان توقع دارـند براي ايـمان آوردنشـ

اين نيـست كه امكان فرود خداي متعال و نزول او وجود دارد؛ بلكه حتي بر وفق ظاهر آيه هم،  

تفهام انكاري، نف  تفهام انكاري اـست نه تقريري؛ و معناي اـس تفهام، اـس ي  انكار اين معناـست و اـس

كند و ظاهر اين فرود خداست نه اثبات آن؛ بنابراين ظاهر آيه نيز قول اهل ظاهر را تكذيب مي 
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ــت؛ بـنابراين  چـنان آـيه، نـياز ـبه هيچ ـتأويلي ـندارد؛ آن  ـكه ـظاهر «وـجاء ربّـك» نـيازمـند ـتأوـيل اسـ

  بالغت «اـستفهام انكاري» يكي از مباحث مربوط به علم معانيِ منـشعب از علم بالغت اـست كه

مانيت خداوند، كاررفته و با اين تحليل، اين آيه به در اين آيه به  وع توهم جـس طوركلي از موـض

  شود. خارج مي 

 ها بندي ديدگاهارزيابي و جمع
اي  ها و نـصوص قرآني بر معاني حقيقي اـست وچنان چه قرينهاـصل در تفـسير، حمل واژه 

ــد، اين قريـنه، ـمانع   ــود؛ در اين  از ارادة معـناي ـظاهري مي اعم از ـحالـيه ـيا لفظـيه دركالم ـباشـ شـ

ــت و  هنـگام طبق قاعده، برگرداندن لفظ از ظاهر، به معـناي دوم آن  كه مـجاز نام دارد، الزم اسـ

اـساس، تشبيه  اين ـشود. بر آيه نيز طبق ـساختار و اـصول زبان عربي بر معناي مجازي آن تفـسير مي 

انِ رويكرد تأويل، از مخالفت آنان و تجـسيم در خـصوص ذات خداوند متعال، در اذهان مخالف 

ترين اركان بالغت بوده، نشــأت گرفته و همين باعث شــده يكي از با صــنعت مجاز كه از مهم 

هاي اصـــلي مفســـران در انتخاب رويكرد تفســـيري تأويلي يا ظاهرگرايي، توجه يا فرض پيش 

ــم توجهي ـبه فن مـجاز، ـبه بي  د  ا عنوان يكي از فنون بالغي در آـيات موهم جسـ نـگاراـنه ـخداوـن

  باشد. 

در خـصوص آيات موهم حركت جـسم انگارانه خداوند، ازآنجاكه طبق اجماع مفـسران  

شـود و اين توهم نيز اش، جز از اجسـام تصـور نمي گرا، نزول و حركت به معناي حقيقي تأويل 

ــت، موافـقانِ ـتأوـيل، علي  رغم اختالف در ايـفاد توجيـهات ادبي و  بر ـخداوـند متـعال مـحال اسـ

تالف در تعيين مفهوم و مراد درســت، همگي بر تنزيه خداوند از تجســيم و لزوم تأويل اين  اخ 

ــته از آيات اتفاق  ــته و موارد ذيل را در تقدير گرفته دس ــبه،  نظر داش ــاوت و محاس اند: امر، قض

هاي بزرگ، نزول فرشــتگان و عظمت و شــكوه خداوند. عذاب و انتقام، وعيد خداوند، نشــانه 

صــور، مفســران از فنون متنوع بالغي چون: مجاز عقلي، مجاز مرســل، بالغت   در تمامي اين 

بررســـي  اند كه موارد ذيل قابل تبعيه، كنايه و ...بهره گرفته  اســـتعاره  حذف، اســـتعاره تمثيليه، 

  است: 
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ــبب وجود    ١٥٨فجر و    ٢٢الف) در آيات  ــتعاره تمثيليه» به سـ انعام، پذيرش بالغت «اسـ

يم در مو  بهة تجـس ت؛ چراكه به احتمال ـش كارگيري اين بالغت در مورد رد خداوند، مردود اـس

ت   ابهت و مماثلت بين خالق و مخلوق را به دنبال خواهد داـش فات خداوند، تـصويري از مـش ـص

) و چون طبق اين وجه بالغي، براي هر اســم مســتعار بايد ٣٢٩، ص  ١٣٨٨عســكري،   (شــريف 

د كه قابل  ته باـش بهي در خارج وجود داـش د (جرجاني،  م حتماً مـش اره باـش اهده و اـش ق،   ١٤٢٢ـش

كه بگوييم غرض از ، اين امر، منتهي به تفسيري مطابق با تجسيم خواهد شد؛ مگر اين ١) ٤٢ص 

كارگيري اين  تشـبيه حركت خداوند به سـاير اجسـام، براي تقريب به اذهان اسـت؛ بنابراين، به 

  فن بالغي در مورد اين دسته از آيات، مردود و ممنوع است. 

ه نبود قريـنه  ا توـجه ـب اء»    ب) ـب ــتـبدال معـناي حرف «ـب و نيز احتـمال دور از ذهن بودن اسـ

ه  ه  ـب اي «في» در آـي ه   ٢١٠ـج ه بقره، ـب ه» در مورد اين آـي اره تبعـي ــتـع ه بالغي «اسـ ارگيري وـج ـك

طوركلي آن را از پذيرفتني نيـست و ارجح بودن تحليل بالغي «اـستفهام انكاري» در اين آيه، به 

ــوع تو  ــاير توجيهات بالغي  موض ــمانيت خداوند خارج كرده، مجالي را براي طرح س هم جس

  گذارد. باقي نمي 

نظر مفسران و وجود ادله عقلي مبني بر وجه ادبي حذف مضاف در اتفاق ج) با عنايت به 

ــم  ـیأتی أمر رـبک انـگاراـنه و نيز ادـله نقلي ـمانـند آـيات* آـيات موهم حرـكت جسـ )،  ٣٣*(نـحل/ و

)،  ٤٠*(هود/  اذا جاء أمرنا )، * ١٥٨*(انعام/  یأتی بعض آیات رّبک )، * ٤عراف/  *(ا فجاءھم بأســنا * 

ــی ـبالحق *  ــتعجلوه )، * ٧٨*(ـغافر/  ـفاذا ـجاء أمرالـله قضـ ) و رواـيات  ١*(نـحل/  أتی أمرالـله فالتسـ

كارگيري بالغت (مجاز عقلي به عالقه حذف يا مجاز مرســل) در فهم اين  ، به ٢معصــومان (ع) 

 _______________________________________________________  
ای در وادی تشبیه گمراه شوند و آن زمانی  ویژه صفات الهی) باعث شده که فرقه کارگیری بالغت «استعاره» درآیات توحید (به . به ١

ی الفاظ در نظر گرفته شود  است که در حالت مجاز برای هر اسم مستعار، یک مابازاء خارجی محسوس و قابل اشاره برای برخ 

) اگر برای لفظ  ٣٧) و*واصَنع الفلک باعیننا*(هود/ ٣٩که وجود خارجی ندارند؛ برای نمونه در آیات *لُتصَنَع علي عیني*(طه/ 

«عین» که در این آیات، به معنای حمایت و محافظت الهی است، مابازاء خارجی (چشم حقیقی) فرض شود، همین امر باعث  

  وع در تجسیم خواهد شد. گمراهی و وق 
آیه  ٢ فجر سؤال شد، ایشان فرمودند: «خداوند متعال به آمدن و رفتن وصف    ٢٢. در حدیثی از امام رضا (ع) در خصوص 

  )٥٧٤، ص  ٥شود و او منزه از هرگونه انتقال است. در این آیه مقصود نزول امر اوست، نه خود او». (عروسی حویزی، ج  نمی 
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يوه، معناى مطلوب  تفاده از اين ـش اير وجوه بالغي، ارجح اـست؛ زيرا با اـس ته از آيات، بر ـس دـس

ــتقيم به خواننده القا مى به  ــورت غيرمس ــود و اين، تأثير بيش ص گذارد و  تري در خواننده مى ش

اـست. نيز با اـستفاده از اين ـشيوه، جمالت زيبا و ابتكارى ـساخته   " النفوس اوقع فی " اـصطالح  به 

كارگيري اين نوع از بالغت در زبان كه به ـشود كه در جذب مخاطب مؤثر اـست. ديگر آن مى 

يوايى كالم دارد و ـسخنوران عرب، هم در آثار  ايى و ـش احت و رـس هم مهمى در فـص عربي، ـس

ـــتارى و هم در آـثار گفـتارى خو  ــتـفاده مى د از آن ـبه نوشـ كردـند. همچنين  عنوان ـيك فن اسـ

ــت و مهم  ــتفاده از اين نوع فن بالغي، با مبالغه و تأكيد همراه اس ــتفاده از اين  تر آن اس كه با اس

ــيوه مى  توان با الفاظ موجود، معانى جديدى را به مخاطب منتقل كرد و معناي موردنظر را با ش

تر  »، اين عبارات كوتاهجاء ربک » يا « واسـأل القریة گوييم: « مي الفاظي كوتاه ادا كرد؛ مثًال وقتي  

» و ترديدي نيـست كه ايجاز، نوعي  جاء أمر ربک » يا « واـسأل أھل القریة كه بگوييم: « اـست از اين 

دســتي در از انواع بالغت اســت. براي اين نوع از بالغت، جلوه ديگري وجود دارد و آن چيره 

اي كه مجاز عقلي يا مرســـل، گونه و معناي ثانوي اســـت؛ به  انتخاب عالقه، بين معناي اصـــلي 

  كشد. معناي مقصود را به بهترين شكل به تصوير مي 

كه ـسخن بليغ، ـسخني اـست كه در آن افزون بر ويژگي فـصاحت، ـساختارهاي  نهايت آن 

ــب با حال مخاطب به  ــى كه دربارة  گوناگون زبان در تمام احوال متناسـ ــت وكسـ كاررفته اسـ

رو  ببندد؛ ازاين   تواند از فنون زيباي بالغي آن چشــم كند، نمي نظر مي دن قرآن اظهار معجزه بو 

كه به تجســيم الهي نينجامد، لزومًا به معناي  نظريات متعدد ادبي مفســران در فهم آيات، مادامي 

هاي اين كالم  كه تصـويرپردازي مفسـران، زيبايي توجه آن متفاوت نخواهد بود. قابل   برداشـت 

ــد و گوناگوني  را دوچندان نموده، تأثير اعجاز بياني آن بيش   نوراني  ــكار خواهد ش ازپيش آش

ــران بر  انـجاـمد، بلـكه اتـفاق گوـنه آـيات نمي تنـها ـبه فهم متـفاوت ازاين فنون بالـغت، ـنه  نظر مفسـ

ـــكار مي  ــتـگاه اكثر  رويكرد ـتأوـيل، دالـلت فهم واـحد منتزع از آـيات را آشـ كـند؛ بـنابراين ـخاسـ

  توجهي به دانش بالغت است. ه، در اين دسته از آيات، بي شبهات مطروح 
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  نتيجه
ــيم و حركت، به دو گونه عـمل   ــران تأويلي و ظاهرگرا در تبيين آيات موهم تجسـ مفسـ

ويژه آيات موهم جـسمانيت، به بالغت  كرده و هريك براي توجيه نظر خود در تفـسير آيات به 

توجهي  اند و در ادامه، توجه يا بي توجهي كرده يا به آن بي  ســپاري نموده ويژه مجاز، نقش و به 

عنوان ركني از اصول و قواعد بالغي، منتهي به دو رويكرد تأويلي و ظاهرگرايي  به فن مجاز به 

در تفسـير آيات شـده اسـت. مفسـراني چون: سـمعاني، شـنقيطي، رشـيد رضـا، ابن كثير و...، با 

ــب انـكار مـجاز ـبه  ــتن از ـيه گروـيده عنوان فني از فنون بالغي، ـبه تشـ اـند و ـبه جـهت دوري جسـ

اند كه نتيجه آن، تعطيل شـدن تفسـير و كنار گذاشـتن  تجسـيم، روش تفويضـي را اختيار كرده 

،  التبيان ، الميزان   عقل در فهم معناي آيات و مراد خداوند اســـت و صـــاحبان تفاســـيري چون: 

ــاف ،  البـيان مجمع  ــف مراد ـكه ـبا كـمك فن مـجاز در اي   والتنوير   التحرير و  كشـ ن آـيات، ـبه كشـ

ــمن گوـنه ـخداوـند متـعال پرداخـته  ـهاي بالغي چون: مـجاز عقلي، مـجاز  اـند، وجوه ادبي را در ضـ

رسـد تفاسـيري كه  اند كه به نظر مي مرسـل، كنايه، اسـتعاره، اسـتفهام انكاري و... متذكر شـده 

ت به ديگر تفاـسير  اند، نـسب كاربرده وجه بالغي «مجاز عقلي يا مرـسل» را براي توجيهات ادبي به 

ه  د. ـب ــيم و حرـكت  ارجحـيت دارـن ات موهم تجسـ ه» درآـي ارة تمثيلـي ــتـع ـكارگيري بالـغت «اسـ

  ٢١٠هاي مرجوح و غيرقابل پذيرش و بالغت «اســتفهام انكاري» آيه خداوند، از ديگر ديدگاه 

  هاي راجح مفسران تأويلي است. بقره از ديدگاه 
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، ـچاپ  المـجاز عـند اإلـمام ابن تیمـیه وتالمـیذه بین اإلنـکار و اإلقرار ق)،    ۱۴۱۶مطعني، عـبدالعظیم ابراهیم محـمد ( 

 اول، قاهره: مکتبه وهبه. 

 . بیروت: مکتبة لبنان ناشرون معجم المصطلحات البالغیة و تطورها،  تا)،  مطلوب، احمد (بی 

 ق.  ۱۴۰۱، محقق: محمد فؤاد سزگین، قاهره: مکتبة خانجی،  مجازالقرآن ق)،   ۱۴۰۱نی، ابوعبیده ( معمر بن المث 

 ) ان  دالرحـم د بن عـب محـم بین ق)،    ۱۴۲۰مغراوی،  ل المفســرون  أوـی ات   الـت ات فی آـی ات، واالثـب بیروت:    الصـــف

  الرساله. مؤسسة 

  اول، بیروت: دار الکتب العلمیه. ، چاپ  غرائب القرآن و رغائب الفرقان ق)،   ۱۴۱۶الدین ( نیشابوري، نظام 

    ، بیروت: المکتبة العصریة. جواهرالبالغه في المعاني والبیان والبدیع ق)،  ۱۴۳۰هاشمی، احمد ( 
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