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Abstract
The verses including divine providence and will have caused theological disputes due
to their external differences. Ash'arite commentators regard these verses as proof of
determination. One the contrary, Imamiyyah commentators believe that the extensiveness of
divine providence and will does not negate free will. In his works, Ayatollah Ma'refat has
scrutinized these verses. He regards the term "providence" mentioned in the Holy Quran as a
special term resulted from divine wisdom, and interprets most of the verses related to divine
providence and will accordingly. Alusi, an Ash'arite commentator, has also referred to divine
wisdom and man's free will in his commentaries of most verses related to divine providence.
Given their works, the present paper compares their views in order to find their similar and
different views and approaches in this regard. It also compares their exegetic views in the
dimensions of linguistics, theology, and exegetic method, and criticizes Alusi's views.
Key words: divine providence and will, guidance and astray, Ayatollah Ma'refat, Alusi,
divine wisdom, Rooh Al-Ma'ani Commentary.
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بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی دربارۀ آیات
مشیت و اراده الهی
عزت اهلل موالیی نیا

1

نرگس قاسمی فیروزآبادی

2

(تاریخ دریافت 59/5/28 :تاریخ پذیرش)59/1/08 :

چکیده
آیا مشتمل بر اراد /و مشیت الهی به سبب تفاو ااهری ،دستت مایتۀ اختالفتا کالمتی شت  /استت مفستران
اشعری این آیتا را اثبتاتگر جبتر دانستته انت در مقابتل ،مفستران امامیته گستتردگی اراد /و مشتیت الهتی را نتافی اختیتار
نمیدانن آیت اللته معرفتت نیتز در آثتار ختوی

بته بررستی ایتن آیتا پرداختته استت ایشتان واژ« /مشتیت» را در قترآن

اصطالحی خاص و برخاسته از حکمت دانسته و بر مبنای همین دی گا /بسیاری از آیا مشیت و اراد /الهی را تفسیر نمود/
است آلوسی ،مفسر اشعری مسلک ،نیز در بسیاری از آیا مربوط به مشیت از حکمت الهی و اختیار انستان ستخن گفتته
است این مقاله ،جستاری تطبیقی میان دی گا /ایشان با توجه به آثارشان و دی گا /آلوسی برای دستتیابی بته نقتاط تطتابق و
تفارق نگرش و رویکرد این دو مفسر پیرامون این آیا است و در ابعاد زبان شناسی ،کالمی و روش تفسیری بته تطبیتق آراء
تفسیری دو مفسر و نق دی گا/های آلوسی پرداخته است
کلیدواژگان :اراد /و مشیت الهی ،ه ایت و ضاللت ،آیتت اللته معرفتت ،آلوستی ،حکمتت الهتی ،تفستیر روح
المعانی

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قمmolaeiniya@gmail.com -
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم(نویسندۀ مسئول) narges.ghasemi64@gmail.com -
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 .1مقدمه
آیات پیرامون مشیت و اراده الهی از جمله آیاتی است که همواره از سوی مفسران ماتکلم
مورد بحث قرار گرفته است .تفاوت ظاهری این آیات که برخی بیانگر عمومیات مشایت الهای
حتی در هدایت و ضاللت انسان است و برخی دیگر از اختیار انسان و نظام تکلیاف و ثاواب و
عقاب سخن می گوید ،سبب شده است که متکلمان و مفسران اسالمی دربارۀ چگونگی تعلق
مشیت الهی بر افعال انسان آرا متفاوتی ارائه دهند .مفسران اشعری مسلک با تمسک باه آیاات
مربوط به شمول مشیت الهی ،به جبر انسان تمای یافتند و از عدم اختیاار او ساخن گفتناد و در
مقاب مفسران شیعی با استناد به مبانی کالمی خویش و روایات وارد شده از اها بیات علایهم
السالم در عین پذیرش شمول مشیت الهی ،از اختیار انسان دفاع کرده و خواست او را در ااول
خواست خدا بر شمردند.
در این زمینه مقاله ای تطبیقی میان تفسایر آیاات پیراماون مشایت و اراده الهای باا عناوان
بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان صورت گرفتاه اسات ،اماا باه
نظر می رسد ،تطبیق آرا تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی از مفسران اشاعری مسالک نیاز در
این زمینه به جهاتی در خور بررسی است .تفسیر آیت الله معرفت از این آیات متاأثر از عالماه ا
ا
نماینده تفسیر شیعی ا و در قالبی جدید و در مقاب  ،تفسایر آلوسای نیاز عمادتا برگرفتاه از آرا
تفسیری فخر رازی ا نماینده مکتب اشعری _ است و از این جهت قاب تأم است.
از سوی دیگر در کنار این تقاب  ،آیت الله معرفت ،مشیت را در قرآن اصاطالحی خااو
و برخاسته از حکمت الهی می داند و آلوسی نیز در تفسیر بسیاری از آیات مشیت ،از حکمات
الهی و پیوند آن با مشیت سخن می گوید و این می تواند در نگاه ابتدایی وجه مشاترکی از ایان
دو تفسیر تلقی شود.
در این مقاله کوشش شده است ،دیدگاههای هر دو مفسار باه دقات ماورد واکااوی قارار
گیرد و نقاط تشابه و تمایز تفسیر ایشان در سه محور مبانی زبان شناختی ،مبانی کالمای و روش
تفسیری مورد بررسی قرار گیرد.
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 .2بررسی مشیت از منظر معناشناختی دو مفسر
از منظر آیت الله معرفت قرآن دارای زبانی خااو اسات و در آن واهههاا و تعبیارات ،در
مفاهیمی به کار می رود که خود قرآن اراده نموده است و جز از ار یق خود قرآن نمی تاوان باه
معنای آن دست یافت .ایشان دلی این دیدگاه را سخن امام علای (ع) مای داناد کاه فرمودناد:
ب َ
ب
َْ
ب
«كت ب الل َ َ ...ي ْن ِط بق َب ْعض ب ِب َب ْع َ َو َيش بد َب ْعض ب َعل َب ْع »(سید رضی ،0080 ،و ،228خطباه
 )000برخی آیات قرآن باه وسایله آیاات دیگار گویاا مایگاردد و آیاات آن گاواه یکدیگرناد.
(معرفت ،0108،ج ،0و012-010 :؛ معرفت ،0088 ،ج ،5و .)85
واهۀ «مشیت» از جمله واهگانی است که از منظر ایشان معنای خاو قرآنای دارد  .آیات
الله معرفت در معناشناسی این واهه می نویسد« :مشیئت در قرآن اصاطالحی خااو و مقصاود
از آن اراده حادث ناشی از مقام حکمت حق تعالی است؛ نه مطلاق اراده» ( .معرفات،0088 ،
ج ،5و 50؛ معرفت ،0108 ،ج ،0و)011
َ ْ ْ بْ ْ ْ َ َ
َ ب ْ ْ َ
ب َّ ب
ایشان این دیدگاه را در ضمن آیۀ « ِل الل ََّ م ِلك ال بتل ِك هؤ ِهي ال بتلك َم ْا هش بء َو ه ْن َِّ َ ال بتلىك
َ
ب ِّ َ
َ َْ
ب ه َ
َ
ب
َ
َّ َ
ِم َّت ْا هش بء َو ه ِع هَّ َم ْا هش بء َو ه ِِ َم ْا هش بء ِب َم ِدُ الف ْم با ِإنك َعل كل دىيْ َء ِىد ٌيا» (آل عماران)29 /

توضیح می دهد و می فرماید ،مقصود« ،مشیت وفق حکمت» است .فرمانروایی را باه هارکس

که حکمتش اقتضا کند ،میبخشد و از هر کس که حکمت اقتضا کند ،میساتاند .بار هماین
َ َ
َ
اساس ،ایشان عبارت «ن ْاَ بع َع ََج َف َم ْا نش بء» (انعام )80 /را این گونه تفسیر می کناد کاه «باه
مقتضای حکمت ،هرکس را بخواهیم رفعت میبخشیم؛ یعنی کسی را که در ذات خود شارایط
را فراهم آورده است ،بائ میبریم ... ،نه آن که بدون دلیلی برتر یا بدون ا
مارجح ،تارجیح یاباد،
چون معنای حکمت ،قرار دادن هر چیز در جای مناسب آن است» .استاد در ادامه ،دنباله خود
َ
آیه را دلی بر این معنا می داند و در تفسیر عبارت « ِإ َّ ََ َّبك ََ ِل ٌمَ َع ِل ٌمَ» بیان مایکناد کاه ایان
عبارت بدین معناست که حکیم تنها چیزی را میخواهد که مطابق حکمت باشد؛ نه آن که هار
چیزی را بخواهد( .معرفت ،0088 ،ج ،5و52؛ معرفت ،0108 ،ج ،0و)019
این مبنای زبان شناختی و تعر یف خاو استاد از واهۀ مشیت ،در تفسایر ایشاان در ماورد
بسیاری از آیات پیرامون مشیت الهی جاری است .نمونه ذی از این جمله است:
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َ َّ
« َو َل ْل د َء َّالل ب َل َج َع َل بل َْ بأ َّم ًة واَ َد ً ظ َو لل ْا ل َم ْب بل َل بك َْ َي مى آهى بك َْ ََ ْس َىتب بُلا ْال َف ْ
ىااف ِإلى الل ِى
م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً َ بب
ب
ََْ ب
ب ب
َ
َم ْا ِج بعل َْ َج ِتمع َ بم َن ِّبئل َْ ِبت ك ْنت َْ َِم ِ هفت ِلفل » (مائده .)18 /به عقیدۀ آیت الله معرفت مشایت

در این آیه ،مشیت تکوینی است و این مشیت ،از آن جهت به امات واحاد باودن تعلاق نگرفتاه
ب ب
است که با حکمت تکلیف و آزمایش منافات دارد  .ایشان جملۀ « َو ِلل ْا ِل َم ْبل َىلك َْ» را در اداماۀ
آیه دلی بر همین مطلب می داند( .معرفت ،0088 ،ج ،0و  )211-055از این بیاان مشاخص
است ،از منظر آیت الله معرفت مشیت الهی در اموری جاری است که با حکمات خداوناد در
تنافی نباشد.
نکتۀ دیگری که با توجه به همان مبنای زبان شناسای در زمیناۀ آیاات مشایت الهای قابا
ار است ،دیدگاه آیت الله معرفت در زمینۀ همسانی مشیت الهی در معنای تکوینی آن باا اذن
َ ب َّ َ
َّ
ب
الهی است .ایشان در ذی تفسیر آیۀ « َو م هش ؤ َ ِإال أ ْ َيش َء الل ب » این آیه را معادل آیه « َو مى ِ ْىَ
َ َّ ْ َّ
ِبض َِّ َيا ِب ِ ِم ْا أ ََ َد ِإال ِب ِإذ ِ الل ِ » (بقره )012 /می داناد و در تفسایر آن مای فرمایاد« :منظاور از
خواست خدا در این گونه موارد ،اذن او در انجام کارها است؛ چرا کاه آنچاه بنادگان بخواهناد
انجام دهند ،بر ابق سنت جاری در آفرینش ،جاز باا اذن و اراده حاادث او -کاه البتاه در پای
اراده بندگان است -انجام نمیگیرد» ( .معرفات ،0088 ،ج 0؛ و070؛ معرفات ،0125 ،ج 2؛
و 171با همان مضمون)
و در جایی دیگر ،در توضیح معنای اذن در کاربرد قرآنی چنین می نگارد« :ایان واهه در
قرآن به معنای "امکان تداوم تأثیر بر ابق مشیت ائهی و اراده خاو وی" باه کاار رفتاه اسات.
عاالم تکاوین بار إذن
یعنی "تداوم و استمرار افاضه از جانب خداوناد" باهگوناهای کاه تاأثیر در ِ
خداوند متوقف است؛ یعنی خداوند خاصیت تأثیر هر نیروی عااملی را در هماان حالات باه آن

میبخشد»( .معرفت ،0088 ،ج ،5و51؛ معرفت ،0108 ،ج ،0و)012
او در تفسیر اثری جامع نیز در تأیید این معناا از مشایت از عالماه مجلسای نقا مایکناد
(معرفت ،0125 ،ج ،2و « :)179هنگامی که خداوند مانع آدم و حوا بارای خاوردن شاجره
نشد ،پس در حقیقت این دو را به اختیارشان واگذار کرد و از این واگذاری تعبیر به "ایکاال باه
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مشیت" شده است.گویا خداوند خواسته است که آن خطا واقاع شاود؛ یعنای اذن باه تحقاق آن
داده است» ( .مجلسی)011-005 ،0111 ،
این بیان آیت الله معرفت ،در واقع هماان دیادگاه عالماه ابااباایی اسات کاه «اراده» و

«مش ایت» را در مورد خداوند تعالی به معنای به وجود آوردن اسبابی می داند کاه آن اساباب باه
اور ضروری علت به وجود آمدن یک موجود دیگری(معلول) باشد و از این رو ،با کام شدن

اسباب ،موجود شدن آن شی قطعی خواهد بود(.اباابایی ،0107 ،ج ،01و)207
َ
َ
َ
آلوسی مشیت را دو گانه تفسیر می کند .او از یک سو در بیان تفسایر آیاۀ «ل ْىم ََ لىك ِم َىا
َْ َ
األ ْم ِا دىيْ ٌء» ،این آیه را دال بر ااالق تصرف خداوند و مقید نبودن تصارف و مشایت الهای باه
مقتضای حکمت می داند و تصر یح می کند که مشایت و حکمات دو صافت خداوناد اسات
که هیچ کدام از دیگری تبعیت نمی کند( .آلوسی ،0109 ،ج ،2و)297
اما از سوی دیگر خود ،در جایی دیگر مشیت خدا را تاابع حکمات او دانساته ( آلوسای،
 ،0109ج ،7و )017و مشیت الهی را با حکمت الهی مرتبط کرده و معتقد است کاه مشایت
الهی خالف حکمت او نیست .اینک برای در درست تر نمونه هایی از تفسایر آلوسای ذکار
می شود:
ب
ب
َ َ ْ َ َّ ب َ َ َ َ ْ َّ ً
َب َب
ه
ً
ْ
واَ َد َو ِلل ْا بي ِضل َم ْا َيش بء َو َي ِدي َم ْا َيش بء َو لت َْىئل َّا
نمونۀ اول« :و لل د ء الل لجعللَ أمة ِ
ب ب َ ب
َع َّت ك ْنت َْ ه ْع َتلل َ » (نح )50 ،
آلوسی در تفسیر این آیه به حکمت الهی اشاره می کند و می گوید ،خدا به دلی رعایت
حکمت ،اسالم (تسلیم شدن) همۀ بندگان را نخواسته است .او اضالل و هدایت خداوناد را باه
معنای خلق ضاللت و هدایت در انسان بر حسب آن چیزی که اختیارش را در آن صرف کارده
می داند .از منظر آلوسی این اختیار تابع استعدادی است کاه در ابیعات هار انساانی در زمیناۀ
ضاللت یا تحصی هدایت نهاده شده است .وی تأ کید می کناد ،آیاه دئلات دارد ،در مشایت
الهی ،تسلیم همۀ بندگان وجود ندارد و افتراق و اختالف خواسات خداسات و ایماان و کفار و
تصدیق و تکذیب و وقوع امر آن گونه است که خدا اراده کارده اسات( .آلوسای،0109 ،ج ،7
و)117
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آلوسی ذی این آیه به کالم استاد خویش ،کورانی ،استناد می کناد کاه بناده را در عاین
مختار بودن مجبور می داند و دلی جبر را این می داند که استعداد انساان در خیار وشار اماری
ازلی است و خداوند این استعداد را در او بار اسااس هماان حکمتای کاه هار چیاز را در جاای
مناسب خویش قرار می دهد ،نهاده است( .آلوسی،0109 ،ج  ،7و)117
َ ب َّ َ
ً
َّ
َّ
نمونه دومَ « :و م هش ؤ َ ِإال أ ْ َيش َء الل ب ِإ َّ الل َ ك َ َع ِلمت ََ ِلمت » ( انسان)01 /
آلوسی در تفسیر این آیه نیز با توجه به عبارت پایان آیاه ،مشایت الهای را بار وفاق علام و
حکمت الهی معنا می کند .وی علیم بودن خدا را این گوناه تفسایر مای کناد کاه خداوناد باه
خواست بندگانش نسبت به افعالی که متناسب با استعدادشان است ،آ گاه است و حکیم باودن
را در این می داند که خداوند بر اساس استعدادی که باه بنادگانش عطاا کارده اسات ،باه آنهاا
افاضه می کند( .آلوسی ،0109 ،ج ،09و)089
این تفسیر آلوسی به دیدگاه آیت الله معرفت نزدیاک اسات؛ اماا گرچاه از منظار آلوسای
مشیت ،بر وفق حکمت و حکمت ،مقتضی در نظر گارفتن اساتعداد بنادگان اسات ،منتهاا ایان
استعداد از جانب خدا و اجباری است و بنده در آن هیچ نقشی ندارد.
او ضمن تأیید کالم کاورانی مای نویساد« :بناده در افعاال خاود ،مختاار اسات؛ اماا در
اختیارش و در ثواب و عقاب غیر مختار است؛ به دلی این که خوشاستعدادی یا بداساتعدادی
در حقیقت امر است و هر کس بر اساس شاکلهاش عم میکند و منزه است خداوندی که باه
هرکس خلقتش را اعطا کرد و سپس او را هدایت نمود»( .آلوسی ،0109 ،ج ،09و)081
چنان که مشخص است ،بیان کورانی ،بر عدم تاأثیر انساان در کساب اساتعداد در یافات
مواهب الهی صراحت دارد.
َ َ ْ َ َْبْ ْ َ َ ْ َ ََْ ْ
بیان دیگر آلوسی در ضمن تفسیر آیۀ «َتا د ء َلمؤ ِما و مىا دى ء َلملفىا»(کهاف)25 /
نیز نشانگر رویکرد جبری اوست .آلوسی در تفسیر این آیه ،با استناد باه آیاۀ « َو مى َهشى بؤ َ إ َّال َأ ْ
ِ
َّ
َيش َء اللى ب » ،به صراحت بیان می کند ،این آیه دلیلی است بر این که انسان مضطری است که در
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هیئت و صورت مختار آفر یده شده و ایان هماان ماذهب اشااعره اسات( .آلوسای،8 ،،0109 ،
)291
او سپس در تأیید ،استدئل غزالی می نویسد« :اگار بگاویی ،مان در نفسام باه صاورت
وجدانی در می کنم ،هر فعلی را بخواهم انجام دهم ،بر آن قادرم یا اگر بخواهم تار کانم،
بر ترکش قادرم ،می گویم بر فرض کاه ایان معناا را در نفسات در کنای ،آیاا ایان را هام در
خودت می یابی که اگر بخواهی نسبت به کاری خواست تو تعلق بگیارد ،ایان خواسات برایات
حاص شود؟ یا اگر بخواهی نسبت به فعلی خواستی نداشته باشی ،آن خواست برای تو حاصا
نشود؟» آنگاه بیان می کندکه «حصول مشیت در قلب امر ئزمای اسات و ترتاب فعا هام بار
اساس همان مشایت ئزم اسات و هماه اینهاا از جاناب خداسات» (.فخار رازی ،0121 ،ج،20
و 125؛ غزالی ،بی تا ،ج ،00و)070
نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسای در باارۀ مشایت الهای از ایان
قرار است که هر دو مفسر به گونه ای مشیت الهی را با حکمت الهی مارتبط مای کنناد .منتهاا
آیتالله معرفت ،مشیت الهی را شام ارادۀ قبیح نمی شاود؛ زیارا آن مناافی باا حکمات الهای
است؛ اما آلوسی تصر یح دارد که اختیار بندگان در دایرۀ اساتعداد آنهاسات و اساتعداد ماوهبتی
خدادادی است و این نتیجه ای جز جبر ندارد؛ چرا که انسان در استعدادش مختار نیست.

 .3بررسی مشیت از منظر کالمی دو مفسر
اینک سه موضوع کالمی راجع به مشیت در دیدگاه دو مفسر مقایسه می شود:
 .1 .3مشیت الهی تابع علم الهی

َ ب َّ َ
َّ
آیت الله معرفت در ضامن تفسایر آیاۀ « َو مى هشى ؤ َ ِإال أ ْ َيشى َء اللى ب » (انساان )01/بیاان
میکند ،خداوند از آنجا که مسبب ائسباب است ،زمینۀ رسایدن باه کماال یاا ساقوط را بارای
مؤمنان و فاسقان با توجه به علم خویش به آنان فراهم می کناد و ایان هماان اذن اسات .ایشاان
تأکید می کند ،اذن الهی در اینجا تابع ارادۀ بنده است؛ خواه خیر را اراده کند و خواه خواهاان
شر باشد( .معرفت ،0125 ،ج ،2و)050-051 :
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آلوسی مشیت را تابع علم و علم را تابع ثبوت معلوم در حقیقت امار مای داناد (آلوسای،
َ
َّ َ ب َ ْ ب
 ،0109ج ،0و ) 012 :و در تفسیر « َو ل ْل د َء الل ب ل َج َت َع َْ َعل ال ىدى»(انعام )09/بیان میکند،
اگر خدا میخواست ،همۀ شما را بر هدایت جمع کند ،این کاار را باا موفاق نماودن ایشاان باه
ایمان انجام می داد؛ ولی خداوند به سبب سو اختیار آنها بر حسب علمی که از آنان نازدش از
ازل بوده است ،چنین هدایتی جمعی را انجام نداد ( .آلوسی ،0109 ،ج ،1و)002
َ
َ
َ
ب
َ
َّ ْ
َّ َ َ ْ
او همچناین در تفسایر « ِإنىك ال ه ِىدي َم ْىا أ َْ َب ْبىت َو ِلل َّىا اللى َ َي ِىدي َم ْىا َيشى بء َو ِ َىل أ ْعل بىَ
ْ َْ
ِب ل بت ت ِد َيا»(قصص )99/خواست خدا را در هدایت انسان ها تابع علام او باه مساتعدان هادایت
َ ً
ََْ ب ْ
می داند (آلوسی )012 /01 ،و در تفسیر « ِإ َّ َِي ِذلك ِ ََية َو م ك َ أ كث باِ َْ بمؤ ِم ِنما»(شعرا )8/
به نبودن ایمان غیر مؤمنین در علم الهی اشاره کرده و به تبیین رابطۀ علم الهی با معلوماات او از
جمله اعمال انسان می پردازد و در آنجا کفر و ایمان را متبوع علم ازلی خدا می داند( .آلوسی،
 ،0109ج ،01و)90
نتیجه تطبیق و بررسی دو دیدگاه این است که اگرچه آلوسی در این آیات از ساو اختیاار
انسان سخن می گوید ،اما نوع تفکار وی در ماورد علام الهای و تبعیات مشایت الهای از علام
ازلیش ،همان تفکر اشعری است (غزالی ،بی تاا ،ج ،0و099و و )050کاه از لاوازم آن جبار
است؛ چون ابق آن تفکر ،همۀ حوادث عالم از جمله اعمال انسان از ازل برای خداوناد معلاوم
بوده و از این رو ،وقوع آن ضروری است (غزالی ،بی تا ،ج ،0و )099و تخلف از آن به معنای
تبدی علم خدا به جه است و خدا از جه منزه است.
این دیدگاه از نظر شیعه مردود است و آیت الله معرفت در ضمن تفسیر آیات به صاراحت
از عقیدۀ شیعه در این زمینه دفاع می کند و انسان را مسئول واقعی اعمال خود در مسایر خیار و
شر میداند.
 .2 .3انتساب افعال به خداوند

اشاعره با توجه به آیات مربوط باه شامول مشایت الهای معتقدناد ،قادرت حقیقای از آن
خداست و تنها مؤثر در آفر ینش اوست و اوست که علت بی واسطۀ پیدایش همۀ اشایا و اماور
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است؛ از این رو ،آنان به جای پذیرش نظاام اساباب و مساببات ،تاوالی حاوادث را عاادت اللاه
میدانند و چنین بیان میکنند که اسباب و عل مشهود و افعال و حرکات منساوب باه انساان و
حیوان ،تنها بر حسب ظاهر است؛ نه به حقیقت امر( .جرجانی ،0029 ،ج ،8و )019-019اماا
از دیدگاه امامیه قدرت و مشیت الهی در عین مطلاق باودن هایچگااه باا آزادی و اختیاار انساان
منافی نیست و اختیار انسان امری بدیهی است( .حلی ،0107 ،و)120

ا
آیت الله معرفت بر اساس مبانی کالمی امامیه ضااللت و هادایت هار انساانی را حقیقتاا

ثمرۀ عملکرد او میداند و به خود او منتسب میداند و از ایان رو ،بارای اختیاار انساان ،نقشای
َ ه َّ
ب
ْ
حقیقی قائ است .آیت الله معرفت در تفسیر آیۀ «َ بم ِضىل اللى ب َم ْىا َيشى بء َو َي ِىدي َم ْىا َيشى بء َو ِ َىل
َ ً َ ً
ْ
َ َ
ْ
ْ
َ َ
ال َع َِّ بيَّ ال َح ِل بمَ» اضالل خداوند را با توجه به آیۀ « َو َم ْا أ ْع َاض َع ْا ِذك ِاي َ ِإ َّ ل ب َم ِعمشة ض ْنل َو
َ
ْ
َ ب
ن ْحش با به َي ْل َم ال ُِم َم ِة أ ْعتى »(اه )21/در مورد کسی میداند که از یااد او روی گرداناده اسات و
َ
َ
ْ
ب
َ
تعلق مشیت الهی بر هدایت را با توجه به آیاۀ « َو َم ْىا أَ َاع اِ ِْذ َىا َو َسىع ل ى َس ْىع َم َو ِ َىل بمىؤ ِم ٌا
ب ْ ب ً
َب َ
ولئك ك َ َس ْع بم َْ َمشىللَا»(اسرا  )07/برای کسی میداند که در راه او کوشش نموده است؛
َم ِ
سپس ایشان با توجه به فراز پایانی آیه تأکید میکند که خواست خدای متعال بیعلت و مناافی
با مقام حکمت او نیست(.معرفت ،0088 ،ج ،0و)075-078
لیکن آلوسی گرچه از آن دسته سلفیانی است که از جبر محض فاصله گرفته اسات و باه
صراحت میگوید ،جبری نیست؛ با این حال ،علیرغم این که در نگاه ابتدایی چناین ماینمایاد
که به راستی به مختار و مسئول بودن انسان معتقد است ،اما با نگاهی دقیقتر دانسته میشود که
او با پذیرش دیدگاه اشاعره مبنی بر خلق افعال بندگان توسط خداوند و تنزل نقش آفر ینی انسان
در سطح کسب افعال ،در واقع رویکرد جبر گرایای را پذیرفتاه اسات .وی در برخای آیاات باه
صراحت از این عقیده دفاع کرده و تنها عام تأثیرگذار را بر فع بناده ،خواسات خادا دانساته
است .آلوسی در تفسیر آیۀ « ََ َت ْا بياع َّاللى ب َأ ْ َي ْ د َيى ب َي ْش َىا ْ َص ْىد ََ به ل ْس ْسىام َو َم ْىا بيىا ْع َأ ْ بيض َّىل ب
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
َ ً
ْ
َي ْج َعل َص ْد ََ به ض ِّمُ ََ َاج »(انعام )029/بیان میکند ،خداوند به سبب سو اختیار ،ضاللت را در
بنده خلق میکند (آلوسی ،0109 ،ج ،1و )299و در جایی دیگر در تفسیر آی« « َو مى َهشى بؤ َ
َّ َ
َّ
ِإال أ ْ َيش َء الل »(انسان )01/تصر یح میکند ،مشیت عباد چیازی جاز کساب نیسات و تاأثیر و
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خلق تنها به خواست الهی است (آلوسی ،0109،ج ،09و .)089او همچنین در تفسیر آیاۀ « َم ْىا
َ َّ ْ ْ
َيش ِم الل ب بيض ِىلل ب » میگوید ،هر کس را که خدا اراده کناد کاه در او گمراهای از ار یاق حاق را
خلق کند ،در او ضاللت را بر حسب اختیاری که نشأت گرفته از استعدادش اوست ،میآفر یند
و این آیه را دلیلی بر آن میداناد کاه کفار و ایماان باه ارادۀ خداوناد و ارادۀ او تخلاف ناپاذیر
است(.آلوسی ،0109 ،ج ،1و)011
نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه این است که هر دو مفسار باه اختیاار انساان در عملاش
تصر یح میکنند؛ اما از منظر آلوسی این اختیار صوری است و انسان مختارنماایی بایش نیسات
ا
که دامنۀ اختیارش همان کسب افعال است؛ اما از منظر آیت الله معرفت انسان حقیقتا موجودی
مختار است که هدایت و ضاللتش به دست خود او رقم میخورد و هدایت و ضاللت الهی نیز
به دنبال عملکرد خود انسان بر او جاری میشود.
 .3 .3انتساب قبایح به خدا

یکی از نتایج بحث انتساب مستقیم افعال بندگان به خدا ،انتساب قبائح به خداوناد اسات
که خود ر یشه در حسن و قبح افعال دارد .از دیدگاه امامیه مال

حسن و قبح ،عق است و بر

همین اساس ،از آنجا که ارادۀ قبیح مستلزم نقص در خداوند است ،برای خداوناد قبایح اسات
(شر یف مرتضی ،0119 ،ج ،0و )010و به همین دلی خداوند با وجود قدرت بر قبیح هیچگاه
ارادۀ قبیح نمیکند( .حلی ،0107 ،و )122-120اما بر مبناای اعتقااد اشااعره ،حسان و قابح
ا
افعال شرعی است و اساسا از فع خدا انتزاع میشود؛ لذا هر کاری خدا بکند ،چون او کارده،
ا
ا
تکوینا نیکوست و هر کاری او دستور دهد ،چون او دستور داده ،تشر یعا خوب است و آنچه را
ا
او انجام نمیدهد یا نهی میکند ،تشر یعا بد است .پس حسن و قبح دائر مادار ارادۀ خداسات.
(مصبا یزدی ،0081 ،و)007
تفسیر دو مفسر از آیات ذی نمونه ای از این تفاوت اعتقادی است:
نمونۀ اولَ « :و َل ْل د َء َّالل ب َم ا ْ َت َت بللاظ َو لل َّا َّالل َ َي ْف َع بل م بيا ب
يىد»(بقره .)290/به عقیدۀ آیت
ِ
ِ
الله معرفت مشیت در این آیه تکوینی است ،یعنی اگر خدا میخواسات ،باه اجباار ماانع مقاتلاۀ
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ا
ایشان شود ،قطعا چنین میکرد؛ اما خداوند چنین اراده نکرده است .ایشان فراز پایانی آیه را باه
این معنا میداند که ارادۀ خدا آن است که آنها را در آنچه میخواهند ،مختار قارار دهاد و ایان
اراده به دلی حکمت تکلیف و آزمایش انسان است( .معرفت ،0088 ،ج ،0و)50-52
در مقاب  ،آلوسی این آیه را دلیلی میداند که تمام حوادت از خیر و شار و ایماان و کفار
تابع مشیت خداست( .آلوسی،0109 ،ج ،2و)9
نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه از این قرار است که آلوسی مشیت را در این آیه ،اااالق
خواست الهی معنا میکند و عبارت « َو لل َّا َّالل َ َي ْف َع بل م بيا ب
يىد» را به معنای خواست خدا بار هار
ِ
ِ
خیر و شر می داند؛ در حالی که آیت الله معرفت مشیت را در این آیه تکوینی دانسته و عباارت
َّ ْ ب
« َو ِلل َّا الل َ َيف َعل م بي ِا بيد» را به تعلق اراده مطلقه الهی بر اختیار انسان تفسیر میکند .این تفاوت
در تفسیر نشان میدهد ،چگونه آلوسی اراده را در آیه بر اساس دیدگاه اشاعره به معناای شامول
و خواست مطلق خداوند حتی بر شر معنا کرده است؛ در حالی که آیات اللاه معرفات در عاین
پذیرش شمول ارادۀ الهی ،آیه را به گوناه ای تفسایر نماوده اسات کاه باا مباانی شایعی و تنزیاه
خداوند از قبائح همسو باشد.
َ
ب
ب
ً
َ
ب
َّ
ِّ
َ
ب
نمونۀ دومَ « :و َل َُ ْد َب َع ْثن َي كل أ َّمة ََ بسلال من َ أ ْاع بب بدوا اللى َ َو ْاج َتن ببىلا َّ
الطى غلفِ َ .ت ْىن َْ
َ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ ب َ ْ ب ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َّ َ ب
ما ِدى الل و ِمن َ ما َُت علم ِ الضالة» (نحا  )09/آیات اللاه معرفات در معناای ایان آیاه
چنین مینگارد :کسی که دعوت حاق را اجابات کناد ،خداوناد او را باه ساب ساالم هادایت

میکند و کسی که دعوت الهی را رد کند و از قبول حق سر باز زند ،خداوناد او را باه خاذئن
دچار می کند و در تار یکیهای گمراهی رها میسازد( .معرفت ،0088 ،ج ،0و)211
َّ
َ
آلوسی عبارت « َم ْا ِ َدى الل ب » را در این آیه بر کسانی حم می کند کاه خادا آنهاا را باه
َّ َ ب
َّ ْ َ
عبادت و اجتناب از ااغوت موفق کرده و عبارت « َم ْا ََُت َعل ْم ِ الضالة» را بر کسانی حما

میکند که خدا هدایت را برایشان اراده نکارده و باه هماین سابب ضاللتشاان واجاب گردیاده
است .او در مورد جایز نبودن اتصاف خداوند به ارادۀ قبیح میگوید ،آنچه قبیح است ،کساب
قبیح و اتصاف به آن اسات و ناه ارادۀ قبایح و خلاق آن( .آلوسای ،0109 ،ج ،7و )078و در
ادامه کالم فخر رازی را بازگو می کند .به باور فخررازی هدایت عادهای و گمراهای دساته ای
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دیگر را از جانب خدا نیکو است و خداوند از اعتراض معترضین و مطالبات منازعین منزه است
و کسانی که چنین ایرادی را مطر می کنند ،جاها و گمراهاناد ( .فخار رازی ،0121 ،ج،21
و)211
نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه چنین است که آیت الله معرفت ارادۀ ضاللت بنادگان را
از سوی خدا قبیح و خداوند را از آن منزه دانسته است؛ اما آلوسای ایان اراده را از جاناب خادا
قبیح ندانسته و چنین ارادهای را از سوی او روا می شمارد.

 .4روش دو مفسر در تفسیر آیات مشیت
روش تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی در زمینۀ آیات مشیت به شرحی است که در پی
میآید.
 .1 .4استفاده از آیات

آیت الله معرفت آیات مشیت را از اقسام آیاات متشاابه مای داناد (معرفات ،0088 ،ج،0
و )21او در تفسیر این آیات همواره دو دسته آیات موهم تناقض را در کنار هم معنا مایکناد؛
اما آلوسی آیات مشیت از جزو آیات متشابه محسوب نمی کند ( .آلوسی ،0109 ،ج ،2و-75
 .)81او در تفسیر آیات به آیات هم محور کمتر اشاره کرده است .نمونۀ ذیا  ،روش تفسایر آن
دو مفسر را نشان می دهد.
َ
َ ْ َ ب َّ ْ ب
« َو ل ْل ِدئن َِه ْمن كل نف ََ ِىداِ »(سجده .)00/آیت الله معرفت ،هدایت را در ایان آیاه،

تکوینی دانسته و افزوده است ،هدایت به اجبار مورد مشیت الهی نیست و در این زمینه آیااتی را
َ َّ ب
َ
ااه َي ِّ
ْ َ
الد ِيا»(بقره)299/؛ « ِلئا َيلل َ ِل َّلن ِس َعلى
که در پی می آید ،شاهد گرفته است« :ال ِإك ِ
َ
َْ ْ
َْ ْ ب
َّالل ِ بَ َّج ٌة َب ْع َد ه
الا بس ِىل»(نسا )90 ،؛ «َ َت ْىا دى َء َل بمىؤ ِم ْا َو َم ْىا دى َء َل َملف ْىا» (کهاف .)25/او باا
استناد به این آیات پذیرش هدایت یا برگزیدن گمراهی را به اختیار خود انسان دانسته است.

لیکن آلوسی در تفسیر این آیه ،هدایت نشدن انسان ها را به دلی سو اختیارشان میداناد
و در عین حال بیان میکند ،خداوند نخواساته اسات ،هادایت را باه ایشاان اعطاا کناد و اگار
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مش ایت فعل ای خاادا بااه هاادایت آنهااا تعلااق م ایگرفاات ،بااه ایمااان و عم ا صااالح هاادایت
میشدند(.آلوسی ،0109 ،ج ،00و )029و این همان جبر مطلق است.
 .2 .4استفاده از روایات

آیت الله معرفت در تفسیر آیات مشیت با تکیه بر روایات ،مشیت را به دو قسم تکاوینی و
تشر یعی تقسیم میکند؛ اما تفسیر آلوسی از این روایات بهرهای نمیگیرد و چنان می نمایاد کاه
او از مشیت ،ااالق خواست خدا را قصد می کند .تفسیر او دربارۀ آیااتی کاه در پای میآیاد،
َْ
ً
َ
َ
بهب
میتواند مؤید این ادعا باشدَ « :و ل ْل د َء ََ هبك ِ ََم َا َم ْىا َِىي األ َْ ِض كل ْىَ َج ِتمعى » (یاونس)55/؛
َ َ ْ َ ََ ب
داك َْ َأ ْج َتع َ
ما».
«و لل د ء ل
ِ
آیت الله معرفت مشیت را در این آیات و تمام آیاتی که بر توقاف ایماان بناده بار مشایت
الهی دئلت دارد ،تکوینی میداند و بیان میکند کاه ایان هادایت اجبااری چاون باا حکمات
تکلیف متنافی است ،هرگز مورد ارادۀ خداوند واقع نمای شاود؛ بلکاه ایماان و کفار انساان باه
اختیارش واگذار شده است( .معرفت ،0088 ،ج ،0و )091ایشاان در ایان زمیناه باه روایااتی
استناد میکند که ارادۀ الهی را در دو قسم بر می شمارند .از جملۀ این روایات ،روایت صادوق
ه
از امام ا
علی بن موسی الرضاست که فرمود« :ا لل إَاعهما و مشمئتماظ إَاع َتَظ و إَاع عىَّم؛

خدا دارای دو اراده و ا
مشیت است :ارادۀ حاتم و ارادۀ عازم» و در آن باه دو ارادۀ تشار یعی باا

ارادۀ تکوینی پرداخته شده است( .کلینای ،0099 ،ج ،0و090؛ صادوق ،0058 ،و99-91؛
مجلسی ،ج ،1و.)005
ایشان بسیاری از آیات راجع به مشیت الهی را با توجه به همین دو قسام از مشایت تفسایر
َّ َ
َ
َّ
ب ْ
میکناد .از جملاه «مى كى نلا ِل بمؤ ِم بنىلا ِإال أ ْ َيشى َء اللى ب »(.معرفات،0088 ،ج 0و)090؛ «ل ْىم ََ
َ
َ َ ب ب
َّ ْ
َعل ْمك ِداِ َْ َو ِلل َّا الل َ َي ِدي َم ْا َيش بء»(.بقاره ( )272/معرفات ،0088 ،ج  ،0و)050؛ « َو ل ْىل
َّ َ َّ ب َ ب
َ
َّ
د ى َء الل ى ب ل ََىىل َط َْ َعلى ْىمل َْ»(.نسااا ( )51/معرفاات ،0088 ،ج ،0و)057؛ « َو لى ْىل د ى َء الل ى ب م ى
َْ ب
أد َاكلا»(انعام( )017/معرفت ،0088 ،ج ،0و)212
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اما آلوسی در تفسیر آیۀ مذکور (یونس )55/به صراحت ،ایمان و عدم ایمان را بار محاور
مشیت الهی میشمارد و چنین توضیح میدهاد کاه خداوناد ایماان جمعای را نخواساته اسات؛
چون خداوند تنها آن چیزی را می خواهد که نسبت باه آن علام دارد و علام او تنهاا باه چیازی
ا
است که در نفسش ثبوت دارد و نسبت به آنچه که اصال ثبوتی ندارد ،علم ندارد و آنچه را کاه
علم ندارد ،نمی خواهد.
همچنین آلوسی بر خالف آیت الله معرفت که بر اساس روایات و مبانی اعتقاادی شایعی
مشیت را در این آیه و امثال آن بر مشیت تکوینی حم مایکناد ،ایان آیاه را دلیلای بار معتزلاه
میداند که معتقدند ،خداوند از همۀ بندگان ایمان را میخواهاد و بار ایان اسااس مشایت را باه
قسم تفویضی و قسری تقسیم میکنند ( .آلوسی ،0109 ،ج،9و)080
نتیجه تطبیق و بررسی دو دیدگاه از این قرار است که آلوسی این آیه را بر معناای ظااهری
خود تفسیر میکند و بر اساس آن معتقد است ،وجود و عدم ایمان تنها بر محور خواسات الهای
است که مطابق علم او بر حال و استعداد بنادگان اسات؛ اماا آیات اللاه معرفات باا اساتفاده از
روایات و مبانی کالمی مورد پذیرش امامیه مشایت الهای را شاام دو قسام مشایت تکاوینی و
تشر یعی می داند و بسیاری از آیاتی را که بیانگر توقف ایمان انسان بار مشایت الهای اسات ،باا
همین مبنا تفسیر میکند و معتقد است ،به سبب همین روایات میتوان در عاین پاذیرش شامول
اراده و مشیت خداوند ،انسان را در حوزۀ تکالیف مختار دانست و تنااقض ظااهری بسایاری از
آیات را با پذیرش این تقسیمبندی رفع نمود( .معرفت ،0088 ،ج ،0و)090
 .3 .4استفاده از سیاق

از منظر آیت الله معرفت ،سیاق سخن نقشی اساسی در مفهوم رساانی واهههاا و رسااندن
مراد واقعی دارد و از بهترین قرائن همراه با کالم به شمار میرود(.معرفت ،0125 ،ج ،0و)70
آلوسی نیز در تفسیر خویش بارها به سیاق استناد کرده است؛ اما در این میان گاه عدم توجه باه
سیاق آیه سبب تفسیری نادرست از آیه میگردد .نمونهای از تفسیر آیت الله معرفات و آلوسای،
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َ بْ َ َ ً َ
َ
ََ ب
ْ
که در پی می آید ،گواه این امر استَ « :و ِإذا أ ََ ْعنى أ ْ ن ِلىك ْا َيىة أ َم ْانى بمت َا َِم ى َف ََىُلا َِم ى
َ َ َْ ب َ
َ
ً
َ
َ َح َّق َعل ْم الُ ْل َ َد َّم ْان ِ ه ْد ِمماا» (.اسرا )07 /

آیت الله معرفت ضمن بیان کالم اشاعره در ذی این آیه مبنی بر ارادۀ کفر و فسوق بارای

بندگان از سوی خدا و دستور دادن به گناه به منظور ناابود کاردن ایشاان بادون سابب ،در بیاان
جواب اشاعره ،دو نکته ذکر می کند :اول ،آن که این آیاه و آیاه قبا کاه در اختیاار بنادگان و
پذیرش مسئولیت از جانب ایشان صراحت دارد ،ایجاب می کند ،مفهاوم ایان آیاه هماهنا

و

سازگار با آیۀ پیشین تفسیر و توجیه شود.
نکتۀ دومی که آیت الله معرفت ذکر می کند ،تأویلی هماهن

باا ظااهر آیاه اسات و آن

این که «اراده» در این آیه ،به این معنا نیست کاه خادای متعاال ،بادون هایچ علتای ،عاذابی را
نسبت به جامعهای اراده میکند و به عمد در پی کسب دستاویز و دئیلی برمیآید کاه دیگاران
ا
ا
را در جهت آن مکلف کند و مقدمات آن را فراهم آورد؛ بلکاه «اراده» در اینجاا گازارش یاا
واقعیت محض است که وقتی شرایط و مقتضیات و عل و عوام انجام و ایجاد آن فراهم آیاد،
صورت تحقق به خود میگیرد؛ هماان گوناه کاه «اراده» در آیاۀ « ََ َل َجىدا َم ى جىداًَا بيا ب
يىد َأ ْ
ِ ِ
ِ
َ َ
َي ْنُ »(کهف )77/به همین معنا به کار رفته است .ای ایان آیاه بیاان مای شاود ،آن دو یعنای
خضر و موسی در آن قریه دیواری را یافتند که نزدیا به انهدام بود که در اینجا خواست و اراده
َ
و قصدی در کار نیست و فقط اقتضای واقع امر اسات .بار ایان اسااس ،ایشاان عباارت «أ َم ْانى
ََ ب
ْ
بمت َا َِم َف ََُلا َِم » را بدین معنا میدانند که نشانۀ نابودیشان ،آن است که باه هار چاه آناان را
امر کردیم ،از فرمان سرپیچی کردند( .معرفت ،0088 ،ج ،0و)219
لیکن آلوسی در تفسیر این آیه تصر یح میکند ،آیه اشاره دارد ،اگر خادا اراده کناد کاه
قلب انسانی را خراب کند ،نیروهای هوای نفس و جنود شیطان را بر او مسالط مای کناد تاا باا
خیول شهوانی و آفات ابعی قلب را خراب کند( .آلوسی ،0109 ،ج ،8و)91
نتیجه تطبیق و بررسی دو دیدگاه به این شر است آلوسی در تفسیر ایان آیاه باا توجاه باه
معنای ظاهری همین عبارت و بدون در نظر گرفتن آیۀ پیشین ،به صراحت به شمول ارادۀ الهای
بر گمراهی انسان حکم می کند؛ اما آیت الله معرفت با استفاده از سیاق ،تفسایری از آیاه ارائاه
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میدهد که موافق با ظاهر آیه و در عین حال هماهن

با مبنای کالمی امامیه بار اختیاار داشاتن

انسان در انتخاب خیر و شر است.

 .9نتایج
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان در یک جمعبندی اجمالی به نتایج ذی دست یافت:
 .0برخی عبارات در تفسیر هر دو مفسر در نگاه ابتدایی موهم تشابه دیدگاه این دو مفسار
است .هر دو ،مشیت را در کنار حکمت آورده و از اختیار انسان سخن میگویند؛ اماا نگااهی
دقیقتر به دیدگاه دو مفسر روشنگر تمایز مبنایی این تشابه ظاهری اسات؛ زیارا از منظار آلوسای
حکمت الهی تابع استعداد انسان و اختیار او نیاز در دایارۀ اساتعدادش اسات و اساتعداد اماری
خدادادی و خارج از اختیار انسان است و این عقیده ،نتیجه ای جز جبر ندارد.
 .2خاستگاه اصلی تفاوت آرا تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی به مبانی کالمی ایشاان
در زمینۀ شمول اراده الهی بر میگردد که بر اساس آن آلوسی با دفاع از عمومیت مشیت الهی،
هدایت و ضاللت هر انسانی را به خواست خدا می داند؛ اما آیت الله معرفات در عاین دفااع از
شمول مشیت الهی ،ذات حق را از انتساب قبائح منزه می داند و سرنوشت هر کس را در گارو
عملکرد و خواست خود او بر می شمارد.
.0گاهی تفاوت روش دو مفسر در تفسایر آیاه و میازان بهارهگیاری او از قارائن قرآنای و
روایی و توجه یا عدم توجه او به پیوستگی صدوری و سیاق واحد در تفسیر آیه ،زمینه ساز باروز
تفسیری متفاوت از سوی دو مفسر شده است .به نظر می رسد ،آیات اللاه معرفات باا توجاه باه
اعتقاد به متشابه بودن آیات مشیت و رویکرد نقلی خویش تأکید بیشتر و بهرهگیری بهتاری از
این قرائن ،در تفسیر آیات در زمینۀ اراده و مشیت داشته است.

 .6منابع
.0

قرآن کر یم

 .2آلوسی ،سید محمود؛ رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت :دارالکتب العلمی 0109 ،ق.

بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی دربارۀ آیات مشیت و اراده الهی | 911

 .0حلی ،حسن بن یوسف مطهر (عالمه حلی)؛ کشف المراد فی شر تجر ید ائعتقاد؛ تعلیق جعفر سبحانی؛ قم :مؤسسۀ
نشر اسالمی0107 ،ق.
 .1جرجانی ،سید شر یف؛ شر المواقف؛ مصر :مطبع السعادة0029،ق.
 .9رازی ،فخر الدین محمد؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :دار احیا التراث العربی؛ 0121ق.
 .9صدوق ،محمد بن علی بن بابویه؛ التوحید؛ قم :انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم0058 ،ق.
 .7اباابایی ،سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
0107ق.
 .8علم الهدی ،سید رضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه علی شیروانی ،قم :مؤسسۀ انتشارات دار العلم؛ 0080ش.
 .5شر یف مرتضی؛ رسائ الشر یف المرتضی؛ تحقیق سید احمد حسینی؛ قم :دار القرآن الکر یم0119 ،ق.
 .01غزالی ،ابو حامد ؛ احیا علوم الدین؛ بیروت :دار الکتب العربی؛ بی تا.
 .00کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تهران :دار الکتب ائسالمی0099 ،ش.
 .02مجلسی ،محمد باقر ؛ بحار ائنوار؛ بیروت :دار الوفا 0111 ،ق.
 .00مصبا یزدی ،محمد تقی؛ معارف قرآن؛ قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی0081 ،ش.
 .01معرفت ،محمد هادی؛ التفسیر ائثری الجامع؛ قم :مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید0125 ،ق.
 .09معرفت ،محمد هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب؛ مشهد :الجامع الرضویه للعلوم ائسالمی 0108 ،ق.
 .09معرفت ،محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ قم :مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید.0088،

