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 کیذهچ

 ،اها گاّی دس تشخی اص آیات قشآى. قشآى کشین یکی اص هْن تشیي هٌاتغ ضٌاخت صفات خذاًٍذ هتؼال است

تِ خذای هتؼال ًسثت دادُ ضذُ کِ هَّن تطثیِ ٍ تجسین تَدُ ٍ تا ًظیش ٍجِ، یذ، اضالل ٍ اتیاى صفات ٍ افؼالی 

هاى لهتکایي ٍیژگی ّا چَى تشگشفتِ اص قشآى ٍ اخثاس است، دس اصغالح . تشخی اص آیات دیگش دس تؼاسض است

تِ ّویي . دس تؼضی هَاسد هٌجش تِ ًضاع ٍ تکفیش هسلواًاى ًسثت تِ یکذیگش ضذُ است صفات خثشی ًام گشفتِ ٍ

جست ٍ جَی سیطِ ایي اختالفات تِ صَست هقایسِ ای  یل ضشٍسی تِ ًظش سسیذ کِ تا تالش ٍ کاٍش تِدل

 پشداختِ ضَد تا ّن فْن سٍضٌی اص صفات الْی تِ دست آیذ ٍ ّن اختالف هزاّة اسالهی تِ حذاقل هوکي

دس هیاى . ٍ یا ریل هثاحث تَحیذی تِ صفات خثشی پشداختِ اًذ ّوِ فشق اسالهی، یا تا ػٌَاًی هستقل.تشسذ

هؼتضلیاى، قاضی ػثذالجثاس هؼتضلی ضوي تحث ًفی ادػای هجسوِ دس کتاب ضشح اصَل الخوسِ ٍ ًیض دس آثاس 

پشداختِ ٍ تا سٍیکشدی ػقل  تِ القشآى تِ تَضیح ایي صفاتتفسیشی اش هاًٌذ تٌضیِ القشآى ػي الوغاػي ٍ هتطا

گشچِ اکثش . ُ، تا استفادُ اص قَاػذ ػقلی ٍ لغَی ٍ سیاق آیات، آى ّا سا تِ هؼٌای صحیحی تشگشداًذُ استگشایاى

تایذ گفت دس اغلة هَاسد تأٍیالت اٍ ّواى تفسیش صحیح صفات تا  ػول سا تأٍیل ًاهیذُ اًذ، ٍلیاًذیطوٌذاى ایي 

ًیض فخش ساصی تا سؼی تلیغ کَضیذُ است  دس هیاى اضاػشُ .تَجِ تِ هفَْم تصذیقی ٍ قَاػذ صتاى ػشب است

اٍ دس تسیاسی هَاسد تِ . جسواًیت ٍ تطثیِ سا دس تضسگتشیي اثش تفسیشی خَد یؼٌی تفسیش کثیش، اص خذاًٍذ ًفی کٌذ

دس ًضدیکی  ا توام فصاحتی کِ تِ کاس تشدُتأٍیالت هؼتضلِ استٌاد هی کٌذ ٍ آى ّا سا ًیکَ هی ضواسد، اها دس ًْایت ب

اٍ تا اقشاس تِ ایي هغلة کِ قغؼا هشاد خذاًٍذ ظاّش ایي آیات ًیست، اص . یل صفات الْی تَقف هی ًوایذهشص تؼظ

تِ تفصیل دس تأٍیل هغلة کِ ضایستِ ٍ اٍلی است ظاّشگشایی اّل حذیث فاصلِ گشفتِ ٍلی دس ًْایت تا گفتي ایي 

سچِ دس تؼضی ، گثش احتیاط سا تِ خشج دادُحذاکایي صفات فشٍ ًشٍین ٍ فْن آى سا تِ خذای هتؼال ٍاگزاس کٌین 

، تا اهاهی، ػالهِ عثاعثایی هتکلواىدس تیي . سا هتزکش ضذُ است ٍجَب تأٍیل صفات خثشی هَاسد ّن تِ صشاحت،

اٍ تا تَجِ تِ سیاق آیات . سٍیکشدی ػقل گشایاًِ دس تفسیش الویضاى صفات خثشی سا تِ هؼٌای صحیحی تشهی گشداًذ

قلی هؼٌای قاتل قثَلی اص هتطاتْات صفات اسائِ هی دّذ، کاسی کِ ػثذالجثاس هؼتضلی ٍ فخش ساصی ٍ قَاػذ لغَی ٍ ع

تا ّن اتفاق ًظش خثشی صفات تسیاسی اص ایي سِ اًذیطوٌذ دس تفسیش ٍ تأٍیل . اضؼشی ّن قثل اص اٍ اًجام دادُ تَدًذ

ت ًقغِ اضتشاک ایي سِ فشقِ ّویي صفات خثشی ٍ فی الجولِ هی تَاى گف داسًذ ٍ تِ ػقایذ یکذیگش استٌاد کشدُ اًذ

هٌاتغ اصلی ایي پژٍّص تِ صتاى ػشتی ٍ اص آثاس ایي سِ هتکلن است، گشچِ اص آثاس دیگشاى ّن کِ اغلة تِ . ّستٌذ

  .صتاى ػشتی است استفادُ ضذُ است
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