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  های تفسیر معتزلهمبانی و روش
  1عباس همامی 
  2حسین رجب زاده 

  چکیده 
معتزله با تکیه بر اصول اعتقادی خویش و محوریت عقل به تفسیر قرآن پرداختند و 

اعتقاد آنها به آزادی . کردندهای خویش را تأویل موارد معارض با عقل و اندیشه
خرافات و اساطیر و  وند از تجسیم و شرور، ردّانسان در افعال خویش، تنزیه خدا

آنها با استفاده از . انکار شفاعت و جز آنها به تأویالت آنها گستردگی بخشید
ابزارهایی چون عقل، ادبیات، ساختار نحوی جمالت، قرائت مشهور و روایات 

گری در تأویالت عقلی دچار اقدام کردند و به نوعی افراطیبه تفسیر قرآن صحیح 
گویی و تفسیر به دند تا جایی که از طرف مخالفین اشعری و اهل سنت به بیهودهش

  . رأی متهم گردیدند
های تفسیر، تنزیه خداوند، عقل گرایی، معتزله، مبانی تفسیر، روش :کلیدی ه هایواژ

  تأویل، مجاز 

                                                 
  hemami@saqh.ir       یحد تهران مرکزاستاد دانشگاه آزاد اسالمی وا. 1
  دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. 2

          h_rajabzade387@yahoo.com 
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  له ئطرح مس .1
. ان بوده استگرهای تفسیری از دیرباز مورد توجه پژوهشها و گرایشبررسی روش

در قرن دوم هجری با ظهور معتزله به تدریج استفاده از رأی و نظر در کنار نقل روایات 
  . ای با اجتهادات و نظرات علمی خود به تفسیر قرآن پرداختنددر تفسیر آغاز شد و عده

هر چند در ابتدا این نظرات محدود به بیان معنای لغت و سبب نزول بود، اما به 
- یدایش علوم متعدد هر کس با استفاده از تخصص خود به تفسیر روی میتدریج با پ

ها و مکاتب تفسیری متعدد ادبی، نحوی، روایی، فقهی، آورد که نتیجه آن ظهور گرایش
   .)1/1؛ طوسی،  2/378سیوطی، : نک(  کالمی، عرفانی و غیره بود -عقلی

ش استفاده از عقل در گسترنسبت به سایر مکاتب تفسیری معتزله مکتب تفسیری 
تأویالت گسترده عقلی و بازشناسی و ر است؛ از این داشتهنقش برجسته تری و اندیشه 

-ادبی آنها و استفاده از انواع مجاز شناخت مبانی و اصول تفسیری آنها را ضروری می

  . نماید
  

  ظهور معتزله  .2
رس حسن گران ظهور معتزله را به جدایی واصل بن عطا از مجلس داکثر پژوهش

؛ سید 1/72شهرستانی، (اند بصری به خاطر اختالف در حکم مرتکب کبیره دانسته
های سیاسی را نیز در این امر دخالت داده ای جهت گیریگرچه عده .)1/116مرتضی، 

که شروع این مکتب  ابه این معن ؛و معتزله کالمی را برخاسته از معتزله سیاسی می دانند
شهرستانی، (و معاویه بوده است ) ع(های سیاسی بین علییگیری از درگیربا کناره

ای اختالف واصل و استادش حسن بصری همچنین عده ؛)127 -1/124صابری،  ؛1/72
در حکم مرتکب کبیره صوری دانسته اند که با هدف رسیدن به وحدت نظر و متحد را 

   .)44ابوزید، (کردن نیروهای مخالف انجام شده است 
دانند که با پیروی واصل از آراء تزله را پیروان قدریه نخستین میای نیز مععده

غیالن دمشقی و معبد جهنی در مورد آزادی و اختیار انسان و کنارگذاشتن رأی اکثریت 
 - 1/127؛ صابری، 155حسنی،  ؛1/71شهرستانی، (مسلمانان به این نام نامیده شدند 

130(.    
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  عقاید معتزله  .3
. شویمهای کالمی میه متوجه هدف و روش آنها در جهت گیرینحوه ظهور معتزلاز 

مخالفت آنها با حکومت اموی و جبر حاکم بر آن زمان و سکوت در مورد حکم 
در صفین و جمل نشان از نوعی نارضایتی درونی دارد که بروز آن در عقاید  جنگجویان

  . شودآنان نمودار می
کالمی در برابر اهل حدیث،  -سیاسی گیریاصول عقاید معتزله دقیقاً نوعی جهت

بین  تآغاز این فرقه اصل منزل ای با توجه به نقطهگرچه عده. مرجئه و اشاعره است
ای با توجه به تاثیر آنان از قدریه نخستین در مورد حکم مرتب کبیره و عدهرا المنزلتین 

صابری، (اند انستهدر افعالش سنگ زیر بنای عقاید آنان درا اصل اختیار و آزادی انسان 
های اندیشه دینی خود پذیرفته و بر آن امّا معتزله پنج اصل را به عنوان پایه ؛)1/153

، مگر آن که به این بر هیچ کسی نام اعتزال سزوار نیست: خیاط گوید«: اتفاق نظر دارند
ه بین المنزلتین و أمر ب تمنزل ،وعد و وعید ،عدل ،توحید: اصول پنجگانه قائل باشد

احمد امین، (» هر قائل به همه این اصول بود، معتزلی است. منکراز معروف و نهی 
3/22(.   

اصول پنج گانه توحید، عدل، وعد و وعید، منزله بین المنزلیتن و امر به معروف و 
در درون خود مسائل مهمی از اعتقادات  ،نهی از منکر که اساس اندیشه معتزلی است

ترین این مهم. ای تفسیر این اصول پنج گانه اندبه گونه معتزله را جای داده است که
نفی رؤیت خداوند، عینیت صفات و ذات خداوند، حادث بودن : اند ازاعتقادات عبارت

قرآن، آزادی انسان در افعال، حسن و قبح عقلی، نفی تشبیه و تجسیم خداوند، نفی هر 
، وجوب عقاب بر معصیت گونه ظلم از خداوند، عدم بخشش مرتکب کبیره بدون توبه

یت جن و تأثیر آن، انکار کرامت اولیاء و خرافه ؤو ثواب بر طاعت، انکار سحر، انکار ر
، شرح اصول خمسه؛ اشعری، قاضی عبدالجبار: نک(دانستن بعضی از این اعتقادات 

    .)208 -155؛ شنوقه، 1/241؛ ذهبی، 108 -64شهرستانی، ؛ 105 -81
  

  یر مبانی معتزله در تفس .4
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از آنجا که معتزله در برابر اکثریت اهل سنّت قرار داشتند که غالباً اهل حدیث و 
طبیعی بود که برای حفظ موجودیت خود به دفاع از آراء و عقاید خود  ،ظاهرگرا بودند

و آن را براساس اعتقادات خود  نداقدام نمایند و به همین دلیل به سراغ آیات قرآن رفت
براساس عقل تأویل  ،را که ظاهر آن برخالف عقاید آنان بود تفسیر کردند و آیاتی

به عالوه چون ظاهر  نمودند؛و بسیاری از آنها  را بر معنای مجازی آن حمل  کردند
و اعتمادشان به عقل و  ندبه ظاهر اکتفا نکرد ،پسندیدندگرایی اهل حدیث را نمی

ترین مبانی معتزله در مهمان می توبنابراین . تر از منقوالت بوداستنتاجات عقلی بیش
  . تفسیر را تأویل گرایی آنها و ترجیح عقل بر ظواهر نصوص دانست

  
  ترجیح عقل بر ظواهر نصوص  . 1. 4

 ،کننددانند و سعی میمعتزله عقل را اساس اول برای فهم شریعت و شرع را تابع آن می
شنوقه، (یق عقل بفهمند مثل نبوت از طرآنها را مباحث استداللی توحید و عدل و سایر 

351(.   
اساس خردگرایی استوار بوده  تفسیر قرآن و حدیث از آغاز بر بارۀدیدگاه معتزله در

که با اصول خردگرایی آنان است و رسالت تفسیر در نظر آنان تأویل آیاتی بوده 
  ). 144 -143صاوی جوینی، شیوه های تفسیر قرآن کریم، (همخوانی نداشته باشد 

اما معتقدند کالم وقتی معنا دارد که  ،ه تناقضی میان عقل و نقل نمی بینندآنان گرچ
پس از شناخت ) خداوند(قصد گوینده آن مشخص باشد و شناخت قصد گوینده قرآن 

   .)233ابوزید، ( میسر خواهد بود  -که معرفتی عقلی است - صفاتش
د از شناخت متکلم با استدالل به قرآن یا دلیل دانستن آن فقط بع«: نویسدابوزید می

عدل خداوند الزم می آورد که او قبیح را  .همه صفاتش از عدل و توحید ممکن است
دلیل و اگر همه این موارد با  ،برنگزیند و به آن امر نکند و در خبر دادن دروغ نگوید

که به جهت آن ... خود قرآن نیز باید تابع دلیل عقل باشد  ،محض ثابت می شود یعقل
رآن جز با شناخت عقلی پیشینی توحید و عدل و دیگر صفات خدا ممکن نمی داللت ق

  ). 234 - 233همو، (» نیاز به قرآن و به طور کلی نقل تابع عقل خواهد شد ،شود
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به و قاضی عبدالجبار عقل را تنها در شناخت احکام شرعی نیازمند نقل می داند 
ربوط به توحید و عدل تنها عامل اما در مسائل منمی شمارد؛ تنهایی قادر به فهم آن 

   .)238تنزیه القرآن، : نک (شناخت را عقل می داند 
از ویژگی های آنان این  «: گویدستاید و میاحمد امین برخورد معتزله با عقل را می

است که عقل را بزرگ می شمارند و تفسیر آنان از قرآن بیش از آن که بر نقل استوار 
و به هر حال، ما انکار نمی کنیم که معتزله در ارتقای مرتبه ... باشد، بر عقل استوار است

تازان و عقل و باال بردن سطح آن در کشور اسالمی مقام برتری داشتند و آنان پیش
   .)75و  3/72(» راه را برای کسان بعد از خود گشودنداین نخستین کسانی بودند که 

عقل را اولین دلیل از ادله اربعه  تا جایی است که معتزلهتوجه به جایگاه عقل نزد 
   .)210 ،شنوقه(شمارند دانند و آن را بر قرآن و سنت و اجماع مقدم میمی

می داند و مقدم زمخشری بر پایه اعتقاد به حسن و قبح عقلی نقش عقل را بر شرع 
هدف بعثت پیامبران را بیدارگری و زدودن غفلت می داند که در اثر بی توجهی به ادله 

  ). 2/653(حاصل شده است  عقل
وی در موارد متعددی به بهره گیری از عقل و نقش آن در رسیدن به حقایق در 

های ناآگاهانه و بدون تعقل بر حذر داشته است تفسیر آیات تأکید کرده و از حرکت
های عقالنی خود بسیاری لو تا جایی پیش رفته که در سایه تحلی) 2/707؛  3/57: نک(

حیح و حقایق مسلّم را انکار کرده و به توجیه عقالنی آن پرداخته است از روایات ص
  ).4/632؛ 2/98؛ 4/21: نک(

   
  گرایی  تأویل .2. 4

را تابع شناخت عقلی خداوند می دانند،  مقاصدشاز آنجا که معتزله داللت قرآن بر 
د است هر دو وضع خداون زیرا ؛میان دلیل عقلی و سمع تناقضی وجود ندارد ،معتقدند

 ،شودو اگر در کالم خداوند معنایی دیده شود که ظاهرش با آنچه از عقل دانسته می
ناپذیر بنابراین تأویل نزد آنان ضرورتی اجتناب. به تأویل آن می پردازند ،مخالف باشد

  ). 175 -174ابوزید، (برای رفع تناقض ظاهری ادله عقلی و ادله شرعی است 
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تفاوت گذاشتن بین آیات  .1: اصل مهم بنا شده است تأویل بر سهروش معتزله در 
آیاتی را که مؤید نظر آنهاست محکم و آیاتی را که بیانگر رأی  .محکم و متشابه
تأویل نزد آنان ابزاری است برای رفع تناقض  .2 ؛متشابه می دانند ،مخالفانشان است

ه مخالفان معتزله شان در مورد خداوند با ظاهر برخی آیات کهای عقلیمیان اندیشه
اعتقاد به  .3 ؛بدان استناد می کنند و معتزله آن را متشابه و تأویل آن را ضروری می دانند

 .وال بردن توان آنها در فهم و درک قرآنئعدم توانایی دشمنان بر معرفت سمع و زیر س
د از آن بی بهره ان مخالفان؛ حال آن که از منظر آنها درک سمع و قرآن تابع عقل است

  ). 210؛ شنوقه، 250ابوزید، (
اساس عقل مبتنی است و آیات  بنابراین تأویل گرایی معتزله عالوه بر آن که بر

مبنای دیگری در شرع دارد و آن تقسیم آیات قرآن به  ،کنندمخالف با عقل را تأویل می
در تعریف محکم و متشابه  قاضی عبدالجبار. محکم و متشابه و تأویل متشابهات است

اگر کالم به گونه ای صادر شود که در اصل لغت یا قرارداد یا شواهد عقل «: ی گویدم
محکم و اگر به گونه ای باشد که شنونده را به اشتباه  ،معنایی جز معنای مراد را نپذیرد

بر معنای مراد داللت  ،اندازد و ظاهرش به علّت چیزی که در اصل لغت یا قرارداد است
متشابه همو، (» متشابه است ،به محکمات و دلیل عقلی باشد نکند و نیازمند ارجاع

   .)405شرح اصول خمسه، و  19القرآن، 
-کردهدر تأویل، آیات مخالف نظرشان را تأویل  مذکورمعتزله با توجه به دو مبنای 

اند که به بهره بردهاند و با استفاده از قرائن عقلی و لفظی به طور گسترده از انواع مجاز 
  .ونه از تأویالت آنها اشاره می شودچند نم

از آنجا که یکی از اصلی ترین اصول  :نفی تشبیه و تجسیم از خداوند .الف
مسلکان و قائالن پرستان و دهریآنها در مقابل همه دوگانه ،اعتقادی معتزله توحید است

 به تجسیم و تشبیه ایستادند و صفات خداوند را که در آن نوعی جسمیت برای خداوند
نمونه آنها حمل صفاتی مثل برای . برخالف ظاهر عبارات تأویل کردند ،دیده می شد

را بر معنای ظاهری آن که بیانگر نوعی جز آنها و » عین«، »استواء برعرش«، »وجه«، »ید«
برای آن  ،نپسندیده و معانی دیگری که متناسب با شأن خدای یگانه باشد ،تجسیم است

  .نداهذکر نمود
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بَلْ یَداهُ « ۀکه در آی اندیشه معتزلی کنایه از قدرت و نعمت است؛ چناندر » ید« 
؛ قاضی 1/654زمخشری، (آن را کنایه از نعمت و جود خدا  )64المائدۀ، ( »مَبْسُوطَتانِ

کنایه از قدرت  )57ص، ( »لِما خَلَقْتُ بِیَدَی« ۀو در آی) 116عبدالجبار، تنزیه القرآن، 
تخییل از عقد  )10الفتح، ( »یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِمْ« ۀو در آی) 4/105زمخشری، (خداوند 

کنندگان که بر روی دست بیعت) ص(یعنی دست رسول خدا ؛میثاق با رسول خداست
  ).  4/335زمخشری، (همان دست خداوند است  ،قرار می گیرد

ءٍ  شَیْ کُلُّ«که زمخشری ذیل آیه  چنان ؛معتزلیان به معنای ذات می دانندرا » وجه« 
همو، (  »ر به عن الذاتعبإلّا إیّاه و الوجه یُ«: گویدمی) 88، القصص(» هالِکٌ إِالَّ وَجْهَهُ

 راد نفسُو یُ ر الوجهُذکَاال هو فقد یُ: المراد به«: و قاضی عبدالجبار می گوید )3/437
   .)284 ،تنزیه القرآنهمو، (» الشیء
کنایه از ) 5، طه( »الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى« ۀدر آیرا معتزله  »استواء بر عرش«

؛ قاضی عبدالجبار، تنزیه القرآن، 3/52زمخشری، : نک(غلبه و استیالء و قدرت می دانند 
  . و دیگر صفات خبری را نیز با تکیه بر تنزیه خداوند تأویل می کنند) 236

دنیا و آخرت انکار  معتزله همچنین رؤیت خداوند را در :نفی رؤیت خداوند. ب
زیرا معتقدند که رؤیت تنها در مورد  ؛کنندرا تأویل میآن کنند و آیات مربوط به می

یا «زمخشری ذیل آیه . که خداوند منزه از آن است ؛ حال آناجسام قابل تصور است
ن کالم داللت در ای «: می گوید )55البقرۀ، (» مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَۀً

تقاضای قومش را مبنی بر رؤیت خدا رد کرده و به آنان ) ع(است، بر این که موسی
و هر که رؤیت خدا را ممکن دانسته، خدا را  آگاهانیده است که رؤیت او ممکن نیست
ال تُدْرِکُهُ «همچنین ذیل آیه  .)1/141همو، (»  از قبیل اجسام و اعراض قرار داده است

دیدگان خداوند را درک نمی کند؛ چون که خدا  «: می گوید) 103، االنعام(» اْألَبْصارُ
   .)2/54همو، (» برتر از آن است که خودش دیده شود

قالَ رَب أَرِنی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قالَ لَنْ تَرانی وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَى «ۀ وی همچنین ذیل آی
فَلَما تَجَلَّى رَبهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً  رانیالْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَ

در عبارت » لَنْ« )143االعراف، (» نینَفَلَما أَفاقَ قالَ سُبْحانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَ أَنَا أَولُ الْمُؤْمِ
دن رؤیت خداوند بر ق شو معلَّدانسته د در آینده را به معنای نفی مؤکَّ» لَنْ تَرانی«
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از باب تعلیق بر امری  -که پس از تجلی خداوند متالشی شد -استقرار و ثبات کوه را
؛ 155-2/152همو، ( استکه معنای آن محال بودن رؤیت خداوند شمرده است محال 

  ).  178قاضی عبدالجبار، شرح اصول خمسه، : نک نیز
معتزله مطرح کرده و آن را  ای که اهل سنت و اشاعره در مقابلترین آیهاصلی

  : است ذیلآیه دانسته اند، بیانگر معنای رؤیت خداوند 
که زمخشری معنای آن را  )23-22 ،القیامۀ(»  إِلى رَبها ناظِرَۀٌ *وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَۀٌ «

همو، (یعنی آنها تنها به نعمت و کرم پروردگارشان امید دارند  ؛داندتوقّع و رجاء می
 :گویدداند و میرا متفاوت می» رؤیت«و » نظر«قاضی عبدالجبار معنای  .)4/622
یعنی  "رؤیت"چیزی برای دیدن آن و به سوی یعنی گردانیدن صحیح چشم  "نظر"«

که همان  اما این ؛است "رؤیت"راه  "نظر"پس ... با دیدن  ،ادراک آن چه دیدنی است
وی معتقد  .)266نقل از ابوزید، به  ؛244-242شرح اصول خمسه (» محال است ،باشد
نظر کردن به خدای تعالی درست نیست؛ زیرا نظر کردن عبارت است از  « :است

گردانیدن چشم به سوی یک چیز است؛ به این منظور که آن را ببیند و آن جز در 
خصوص اجسام درست نیست؛ بنابراین الزم است، آیه به معنایی که به چیزی که نظر 

تنزیه القرآن، همو، (» ت است، تأویل شود و آن عبارت از ثواب استکردن به آن درس
387(.  

از آنجا که الزمه عادل بودن خداوند عقاب گناهکار  :آزادی اراده و خلق افعال. ج
شود که انسان در انتخاب اعمالش آزاد این امر زمانی محقق می ،و پاداش نیکوکار است

به تناسب رفتارش عادالنه مورد بازخواست قرار  و مختار و در برابر آنها مسئول باشد و
بازخواست فرد مجبور و عذاب و پاداش او  ،اما اگر در انجام کارهایش آزاد نباشد ؛گیرد
  . عدالت خداوند آزادی و اختیار انسان است ۀبنابراین الزم ؛نخواهد داشت امعن

از طرف امویان  بر پایه این اعتقاد معتزله در برابر جبر حاکم بر زمان خویش که
آنان برای اثبات اختیار انسان به سراغ آیات . ایستادند و آن را نپذیرفتند ،تبلیغ می شد

از قبیل  ؛قرآن رفتند و شواهدی متعددی از قرآن ارائه کردند که هماهنگ با نظر آنان بود
تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ «، )17 ،ۀالسجد(» جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ «، )2 ۀ،البقر(» هُدًى لِلْمُتَّقینَ «

هُوَ الَّذی «، )20 ،االنشقاق(» فَما لَهُمْ ال یُؤْمِنُونَ«، )28 ،ۀالبقر(» کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ
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» هُمِنَ الْمُشْرِکینَ وَ رَسُولُءٌ  أَنَّ اللَّهَ بَری«، )2 ،التغابن(» مْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌخَلَقَکُمْ فَمِنْکُ
  ) 310و  303 -302ابوزید، : نک). (2 ،التوبۀ(» نَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکافِرینَأَ«، )3 ،ۀالتوب(

و با استفاده از  می کنندتأویل  ،دهدای بوی جبر میهمچنین آیاتی را که به گونه
به  ؛نمایند از نسبت دادن افعال شرّ انسان به خداوند پرهیز می» توفیق«و » لطف« ۀقاعد
معنا که تمام آیات بیانگر هدایت خداوند را به معنای لطف خدا و آیات بیانگر  این

منع لطف خداوند می دانند که در اثر اعمال اختیاری به معنای گمراهی و ضاللت را 
  . شودانسان حاصل می

» طٍ مُسْتَقیمٍمَنْ یَشَأِ اللَّهُ یُضْلِلْهُ وَ مَنْ یَشَأْ یَجْعَلْهُ عَلى صِرا «زمخشری در تفسیر آیه 
یعنی او را خوار می کند و میان او ضاللتش مانع  " یُضْلِلْهُ "«: نویسدمی) 39 ،االنعام(

ای یخذله و یخله و ضالله نمی شود و به او لطف نمی کند؛ زیرا او اهل لطف نیست و 
یعنی به او  "یَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ"و لم یلطف به ألنه لیس من اهل اللطف و 

    .)2/22همو، (» لطف می کند؛ زیرا او سزاوار لطف است
فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِْإلِسْالمِ وَ مَنْ  « ۀقاضی عبدالجبار نیز ذیل آی

اءِ کَذلِکَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقاً حَرَجاً کَأَنَّما یَصعدُ فِی السم
این  "نْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُمَ"مراد از «: گوید می )125االنعام، (» عَلَى الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ

 "وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدًى": : است که خدا بر هدایت او بیافزاید؛ مانند این آیه
ایش هدایت یکی از راه های تقویت سینه مؤمن درباره ایمانش ؛ زیرا افز)17 ،محمد(

عنی چنین افزایشی به گونه ای که دانسته شود، او ی " مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ "است و عبارت 
- یعنی وقتی در اعتقادات فاسدش فکر می " یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقاً حَرَجاً ". سود نمی برد

   .)132 ،تنزیه القرآن، همو(» کند، پریشان می شود
  

  توسّل معتزله به انواع مجاز. 3. 4
آنان بر نیست، از سوی بسیاری از آیات قرآن که ظاهر آن با آراء عقلی معتزله متناسب 

   .مانند آنها دانسته شده است، کنایه و حمل شده و از باب تمثیل، تخییل، استعارهمجاز 
ذَ رَبکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّیتَهُمْ وَ وَ إِذْ أَخَ « ۀذیل آیمثال زمخشری برای 

 «: می گوید) 172 ،االعراف(» أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبکُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا
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از باب تمثیل و تخییل است و معنای آن " أَ لَسْتُ بِرَبکُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا "عبارت از 
است که برای آنان ادله ربوبیت و وحدانیت خدا بر پا داشته شده و عقل هایشان به  این

از این آیه ). 2/16کشاف، (» آن گواهی داده و ضاللت را از گمراهی باز شناخته اند
شده و به حمل ابومسلم اصفهانی و قاضی عبدالجبار نیز بر مجاز سوی کسانی مانند 

: نک(لت عقل بر ربوبیت خداوند دانسته شده است معنای عهد خداوند از عقالء و دال
  ).  153؛ قاضی عبدالجبار، تنزیل القرآن، 4/301، طبرسی، مجمع البیان

إِنَّا عَرَضْنَا اْألَمانَۀَ عَلَى السماواتِ وَ اْألَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ  «ۀ همچنین زمخشری آی
لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى « ۀو آی) 72 ،االحزاب( »حَمَلَهَا اْإلِنْسانُأَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ 

را نیز حمل بر تمثیل و تخییل  )21الحشر، (» جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْیَۀِ اللَّهِ
 تحبیب ایمانهمین طور  .)137-134؛ گلدزیهر، 291-1/290ذهبی، : نک(نموده است 
» انَ وَ زَینَهُ فی قُلُوبِکُمْوَ لکِنَّ اللَّهَ حَببَ إِلَیْکُمُ الْإیم «در آیۀ ها در قلبرا و زینت آن 

وَ ال یَنْظُرُ «تعبیر  نیز. دانسته است کنایه از لطف و توفیق و اراده آزاد) 7 ،الحجرات(
به شمار مجاز از استهانت و خشم را ) 77، آل عمران(» إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَۀِ وَ ال یُزَکِّیهِمْ

 ،االسراء(» رْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیهاأَمَ«عبارت  همین طور .)1/376زمخشری، (آورده است
صاوی : نک؛ 2/654همان، (است شمرده مجاز از فراوانی و اعطاء نعمت را ) 16

که با را دی تمامی مواراو ). 145 -144 ،جوینی، منهج الزمخشری فی تفسیر القرآن
از قبیل صفات خداوند بر معنای  ،تنزیه خداوند و عدالت او و آزادی انسان منافات دارد

  .استحمل کرده مجازی 
   

  ت متواترئاتصرّف در قرا. 4. 4
یکی دیگر از ابزارهای معتزله در جهت رفع تناقض میان ظواهر آیات و اندیشه های 

بر  ،نیستشان طابق عقیدهی را که معنای آن مآیات انآن. ت متواتر استئاآنها تغییر قرا
  . حمل می کنندباشد، مطابق با نظرشان که قرائتی غیر از قرائت مشهور 

که ظاهر آن بیانگر وقوع ) 164 ،النساء(» کَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَکْلیماً« ۀدر آیبرای مثال 
فعل بر معنای د مانع حمل کَّؤاز آنجا که وجود مصدر م ،ظاهری استو حسّی  متکلّ

می دست به تغییر این قرائت مشهور می برای تنزیه خداوند از چنین تکلّ ،مجازی است
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که زمخشری آن را با نصب اهللا و جایگزینی فاعل و مفعول قرائت کرده  چنان. زنند
به  ؛است» مکلّ«از معانی غریب و دور از ذهن آیه این که آن از «: گویدوی می. است

 »ها مجروح و زخمی کرده استها و فتنهند موسی را به انواع سختیاین معنا که خداو
   .)1/166همو، (

از قرائت عبداهللا  )38 ۀ،المائد(» وَ السارِقُ وَ السارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُم « ۀهمچنین در آی
برد و آن را به معنای دو دست سود می» و السارقون و السارقات فاقطعوا أیمانهم«

    .)1/632، همو(داند ت مرد و زن سارق میراس
  

  تأویل روایات   .5. 4
به همین دلیل میزان  ؛به طور کلی اعتماد معتزله به عقل بیش از روایت و نقل بود

   .استفاده آنها از روایت نسبت به دیگر فرق کمتر است
اما  است؛ خود را ملزم به نقل روایت ندانسته ،قاضی عبدالجبار در تنزیه القرآن

جاحظ در جای . اندحظ به نقل روایات توجه کردهزمخشری و دیگران از جمله جا
با ذکر روایات متعدد بسیاری از روایات ضعیف و » الحیوان«و » البیان و التبیین«جای 

: نک(را افسانه و خرافه دانسته است  انخره گرفته و سخنان مفسراسرائیلیات را به سُ
   .)246 -231یری قرآن کریم، های تفسصاوی جوینی، شیوه

زمخشری نیز در بیان سبب نزول آیات روایات متعددی را از صحابه و تابعین نقل 
بدون ذکر نام افراد،  »قیل«یا  »ویرُ«لفظ  کرده و در مواردی که به سند اعتماد نداشته با

م و اهللا اعل«حدیث را آورده است و در پایان بعضی احادیث تردید خود را با جمله 
 پذیرفته است؛وی روایات منافی عصمت انبیاء را نقد کرده و ن. داده استنشان » بصحته

ولی در بعضی موارد نوعی سهل انگاری در نقل قصص و اساطیر در کالم وی دیده 
 همچنین در بیان آیات ناسخ و منسوخ روایاتی مبنی بر نسخ آیات آورده است. شودمی

؛ مهدوی 312-1/308؛ ذهبی، 155 -154یر القرآن، همو، منهج الزمخشری فی تفس: نک(
  ). 68 -65راد، 

نقد و تأویل روایات  ،ویژه ای دارد ۀآنچه در روش معتزله در نقل روایات جلو
مثال زمخشری ذیل برای . مخالف نظرشان است تا با برداشت آنها از آیه هماهنگ گردد
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خود را به گونه ای آشکار : می گوید )143اف، االعر(» قالَ رَب أَرِنی أَنْظُرْ إِلَیْکَ « ۀآی
 :به من بشناسان؛ چنان که گویا با چشم دیده باشم؛ مانند آنچه در این روایت آمده است

؛ پرودگارتان را خواهید دید؛ چنان که ماه را در »البدر ۀسترون ربکم کما ترون القمر لیل«
حدیث به معرفت این در ا ررؤیت او  .)157-2/156همو، : نک( شب چهارده می بینید

  . و شناخت قلبی تأویل کرده است
: آل عمران اینگونه به ذکر روایت و تأویل آن پرداخته است 36همچنین ذیل آیه 

 هلُّستَولد فیَه حین یُسمَد إال و الشیطان یَولَما من مولود یُ«حدیثی را آورده اند که «
؛ یعنی هیچ فرزندی به دنیا نمی آید، مگر صارخاً من مسّ الشیطان إیاه إلّا مریم و إبنها

آنگاه از مسّ شیطان فریاد گریه . این که شیطان او را زمان به دنیا آمدن مسّ می کند
اگر درست باشد، معنایش . خدا به درستی آن داناتر است .»مگر مریم و پسرش, برآورد

و پسرش که این است که شیطان به گمراه سازی هر فرزندی طمع می کند، مگر مریم 
و فریاد گریه برآوردن ... معصوم بودند و همین طور کسان دیگری که مانند آنان هستند

او با دست خود به  گویا. و تصویری از طمع شیطان در اوست مثیلاو از مسّ شیطان ت
» آن چنان که حشویه می پندارند، نیست) ک دادنسُ(حقیقت مسّ و نخس... او می زند

دانسته و معنای حقیقی  تمثیلشیطان را  ر این روایت معنای مسّد .)357-1/356همو، (
  . آن را نپذیرفته است

  
  توسل به عقل در تفسیر  .6. 4

 ،عقل از منظر معتزله ریشه معارف دینی و پایه اصلی دین است که در بسیاری موارد
  . شودقادر به شناخت حقایق است و امور دیگر نیز با آن سنجیده میخود 

استفاده معتزله از عقل تطبیق حقایق دینی با آن بوده است که از این طریق بهترین 
آنان با سالح عقل به مبارزه به خرافه پرستان رفتند و . انواع خرافات را از دین کنار زدند

ثیر جن و دیده أل، وجود جن، تر و تفأّتا توانستند اعتقاداتی از قبیل سحر، کهانت، تطی
   .)145 -140گلدزیهر، : نک(لیاء را باطل و مردود دانستند شدن آنها و کرامت او

)  27 ،االعراف(» إِنَّهُ یَراکُمْ هُوَ وَ قَبیلُهُ مِنْ حَیْثُ ال تَرَوْنَهُمْ«زمخشری ذیل آیه 
در این داللت روشنی است بر «: گوید داند و میسخن مدعیان رؤیت جن را دروغ می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 19 \و روش های تفسیر معتزله  مبانی 

 

ان ظاهر نمی گردد و ظاهر ساختن آن در توان این که جن دیده نمی شود و برای انس
    .)2/98همو، (»  بشر نیست و سخن مدعیان رؤیت آن دروغ و خرافه است

سوره جن به بطالن اندیشه کرامات اولیاء پرداخته و  27و  26همچنین ذیل آیات 
   .)633 -4/632همو، (آگاهی از غیب را مختص رسوالن مورد رضایت خداوند می داند 

در بیان تفسیر آیات » متشابه القرآن«و » تنزیه القرآن«عبدالجبار در دو کتاب قاضی 
از استدالل های عقلی بهره و پاسخ به شبهات و رفع تناقض ظاهری بین بعضی آیات 

  . و این شیوه توسط زمخشری نیز ادامه یافته استبرده 
 ۀوی ذیل آی .تا پای عقل را به مباحث غیبی نیز بکشانداست زمخشری سعی کرده 

» وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّۀِ أَنْ أَفیضُوا عَلَیْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِما رَزَقَکُمُ اللَّهُ«
» در این آیه داللت است بر این که بهشت بر فراز آتش است «: گویدمی) 50،االعراف(
در این آیه «: گویدمی) 7 ،هود(» وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ« ۀو ذیل آی) 2/108همو، (

» داللت است، بر این که عرش و آب پیش از آسمان ها و زمین آفریده شده بودند
   .)107 -106صاوی جوینی، منهج الزمخشری فی تفسیر القرآن، : نکو  2/380همو،(

أَذِنْتَ  هُ عَنْکَ لِمَعَفَا اللَّ« ۀها تا آنجا ادامه دارد که وی ذیل آیرویاین گونه زیاده
این کنایه از جرم است؛ زیرا در پی آن عفو آمده و معنای آن «: گویدمی) 7، التوبه(» لَهُمْ

ابن منیر ). 2/274همو، (» این است که تو خطا کردی و بد است، آنچه که انجام دادی
داند و زمخشری را به خاطر این را ناپسند می) ص(اینگونه سخن گفتن در مورد پیامبر

  ).همانجا، پاورقی: نک(کند کوهش میسخنش ن
    

  توسل به تأویالت لغوی  .7. 4
های متعدد ادبی توانایی باالی معتزله در ادبیات از آنها ادیبانی صاحب نظر در حوزه

  . است ساخته
های بارز آگاهی ادبی آنها تسلط بر وجوه متعدد معانی الفاظ بوده یکی از زمینه

مثل ابن عباس، مجاهد، قتاده، مقاتل و  انتفسیری متقدمآراء آنها در این زمینه از . است
تا جائی که در آثار ابوعبیده، فراء، ابن قتیبه، جاحظ، قاضی اند حسن بصری تأثیر گرفته 
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: نک(توان دید ای وجود معانی متعدد برای واژگان را میعبدالجبار و زمخشری به گونه
  ). ای تفسیری قرآن مجید، سرتاسر کتابابوزید، سرتاسر کتاب؛ صاوی جوینی، شیوه ه

آنها روش معتزله در تأویالت لغوی این گونه است که اگر معنای واژه با عقاید 
حمل  -حقیقی یا مجازی -به تأویل آن پرداخته و آن را به معنایی دیگر تطابق نداشته،

  . دنموده انو در این زمینه شواهدی از شعر شعرای عرب یا احادیث ذکر  کرده اند
با استناد ) 23 ،مۀالقیا(» إِلى رَبها ناظِرَۀٌ«را در آیه » ناظِرَۀٌ«زمخشری واژه  برای مثال

تا است به معنای توقع و رجاء ترجمه کرده » عیینتی نویظره الی اهللا و الیکم«به عبارت 
؛ قاضی عبدالجبار، 4/662همو، (احتمال رؤیت مادی و حسی را از خداوند نفی کند 

  ). 165 -162ل خمسه، شرح اصو
 ،البقره(» سْتَحْیی أَنْ یَضْرِبَ مَثَالًإِنَّ اللَّهَ ال یَ«را در آیه » حیاء«که  زمخشری از این

کند و آن را به خودداری می ،ی تغییر و شکست ناشی از ترس توصیف کندابه معن) 26
  ). 113 -1/112همو، ( گیرد می» الیترک«ی امعن

 ۀرا درباره واژ اننظر مفسّر) 26، النور(» الطَّیباتُ لِلطَّیبینَ « ۀبا توجه به آی جاحظ نیز
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ «ۀ خیانت در آی

د است که به معنای نمی پسندد و معتق )10التحریم، (» مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما
  ).263 -260جوینی، شیوه های تفسیر قرآن کریم، (نامشروع  ۀنه رابط ؛نفاق است

   
  ویالت نحوی أاستفاده از ت. 8. 4

کارهای معتزله برای هماهنگ کردن آیات با عقایدشان تغییر و تأویل یکی دیگر از راه
متوسل ه تحلیل عقالنی آنها گاه در بیان ترکیب نحوی آیه ب. ساختار نحوی آیات است

شوند و گاه با در تقدیر گرفتن عباراتی سعی در هماهنگ کردن معنای آیه با می
  . اعتقاداتشان دارند
وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذینَ یَخافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلى «انکار شفاعت در آیه ه منظور زمخشری ب

لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِیٌّ وَ «جمله ) 51 ،االنعام(» شَفیعٌ رَبهِمْ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِیٌّ وَ ال
می ترسند که یاری نشده و «: گویدداند و میمی» یُحْشَرُوا«را حال برای فعل » ال شَفیعٌ

شفاعت نشده محشور شوند و این حال اجتناب ناپذیر است؛ چون هر کسی محشور 
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این سخن وی ). 2/26همان، (»  حال است می شود و ترس تنها از محشور شدن با این
زیرا نزد معتزله تنها اصحاب  ؛بدین دلیل است که از نظر او هیچ خائفی شفیع ندارد

    .)282شنوقه، (خائف اند  ،کبیره غیرتائب و کفار که شفیع ندارند
 ما ینَ فیها إِالَّقالَ النَّارُ مَثْواکُمْ خالِد « ۀوی در تحلیل نحوی استثناء موجود در آی

إِالَّ «معنای : گویداساس عقیده معتزله در خلود کفار در آتش  بر) 128، نعاماال(» شاءَ اللَّهُ
نه  ؛شونداوقاتی است که کفار از عذاب آتش به عذاب زمهریر منتقل می »ما شاءَ اللَّهُ

  ).  2/65همو، (که از آن خارج شوند و نجات یابند  این
است سعی کرده ) 220،البقره(» وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ َألَعْنَتَکُمْ «قاضی عبدالجبار نیز ذیل آیه 

خداوند یعنی  است؛ را دلیل نفی آن دانسته »لو«و ا. را از خداوند نفی کند »عنت«تا فعل 
  ).  49تنزیه القرآن، همو، (خواستار آن نیست 

  
  ج اینت

ولی استفاده گسترده  ند؛که عقل را وارد عرصه اندیشه دینی کردبودند معتزله گروهی 
غیرقابل  آرائیآنها از عقل و کشاندن آن به مباحث غیبی و ماوراء ماده سبب شد تا 

 تفسیری معتزله در دفاع از مذهب و اصول اعتقادی آنها بوده آراءاکثر . عرضه کنندقبول 
آگاهی کامل معتزله از علوم ادبی و بالغی نیز باعث شده تا در تأویل و تفسیر  .است
  . ت بر طبق مذهبشان به سختی نیفتندآیا

اعتماد بیش از حد معتزله به عقل  ،شدهواقع اما آنچه مورد نقد و نکوهش دیگران 
حقایق مورد قبول  که باعث انکار بسیاری از است و استفاده گسترده از تأویل بوده

  .  مخالفین شده است
  

  کتاب شناسی 
وی خلخالی، تهران، نیلوفر، قرآن، ترجمه احسان موسابوزید، نصر حامد، رویکرد عقالنی در تفسیر 

1387  
   1964ۀ و النشر، لیف و الترجمأالت ۀلجن ۀ، مطبعۀاحمد امین، ضحی االسالم، القاهر
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ن مؤید، اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقاالت االسالمیین و اختالف المصلّین، ترجمه محس
  1362تهران، امیر کبیر، 

هد، بنیاد شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ترجمه محمد صادق عارف، مشحسنی، هاشم معروف، 
   ش1379پژوهشهای اسالمی، 

  و النشر، بی جا، بی تا  ۀذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، آوند دانش للطباع
    ق1413، ۀزمخشری، جار اهللا محمود بن عمر، الکشّاف، قم، نشر البالغ

 ۀآی ۀ، قم، مکتب)أمالی(قاسم علی بن طاهر، غرر الفوائد و درر  القالئد سید مرتضی، الشریف ابی ال
   ق1403اهللا العظمی مرعشی نجفی، 

   1421ۀ، سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن، االتقان فی علوم القرآن، بیروت، دارالکتب العلمی
  للتراث، بی تا  ۀالزهریا ۀ، المکتبۀقاهرال، ۀو السّن ۀشنوقه، سعید، التأویل فی التفسیر بین المعتزل

، )توضیح الملل(شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، ترجمه مصطفی خالقداد هاشمی 
   ش1362اللی نائینی، تهران، اقبال، تحقیق و تصحیح سید محمدرضا ج

  ش1383خ فرق اسالمی، تهران، سمت، صابری، حسین، تاری
ن کریم، ترجمه موسی دانش، حبیب روحانی، صاوی جوینی، مصطفی، شیوه های تفسیری قرآ

   1387هد، بنیاد پژوهشهای اسالمی، مش
   م1959 ،، دارالمعارفۀقاهرالهمو، منهج الزمخشری فی تفسیر القرآن و بیان اعجازه، 

طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تفسیر التبیان، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، نجف االشرف، 
   ۀ االمین، بی تامکتب

 ۀاالزهری ۀ، المکتبۀقاهرالقاضی عبدالجبار، عمادالدین ابی الحسن، تنزیه القرآن عن المطاعن، 
    م2006للتراث، 

   ق1422، دار احیاء التراث العربی، همو، شرح اصول خمسه، بیروت
   تا ، دارالتراث، بیۀقاهرالهمو، متشابه القرآن، تحقیق عدنان محمد زرزور، 

های تفسیری در میان مسلمانان، ترجمه سید ناصر ایگناس، گرایش ،)گلد تسیهر(گلدزیهر 
   ش1383طباطبائی، تهران، ققنوس، 

، مجموعه مقاله های کنفرانس جار اهللا »پژوهشی در تفسیر الکشاف«مهدوی راد، محمد علی، 
   ش1382نی فرهنگی سفارت، عشق آباد، زمخشری، زیر نظر رایز
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