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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 95/9/82 :تاریخ پذیرش)96/4/82 :

چکیده
آیات مشتمل بر اراده و مشیت الهی به سبب تفاوت ظاهری ،دستت مایت اختالفتات الالمتی شتهه استتم مفاترا
اشعری این آیتات را اثبتاترر ببتر داتاتته اتتهم در م ابتل ،مفاترا امامیته گاتتردگی اراده و مشتیت الهتی را تتافی اختیتار
تمیداتنهم آیت اللته معرفتت تیتز در آثتار خت یش بته بررستی ایتن آیتات پرداختته استتم ایشتا واژه «مشتیت» را در قترآ
اصطالحی خاص و برخاسته از حکمت داتاته و بر مبنای همین دیهگاه بایاری از آیات مشیت و اراده الهی را تفایر تم ده
استم آل سی ،مفار اشعری مالک ،تیز در بایاری از آیات مرب ط به مشیت از حکمت الهی و اختیار اتاتا ست ن گفتته
استم این م اله ،باتاری تطبی ی میا دیهگاه ایشا با ت به به آثارشا و دیهگاه آل سی برای دستتیابی بته ت تاط تطتاب و
تفارق تررش و رویکرد این دو مفار پیرام

این آیات است و در ابعاد زبا شناسی ،الالمی و روش تفایری بته تطبیت آراء

تفایری دو مفار و ت ه دیهگاههای آل سی پرداخته استم
کلیدواژگان :اراده و مشیت الهی ،ههایت و ضاللت ،آیتت اللته معرفتت ،آل ستی ،حکمتت الهتی ،تفاتیر روح
المعاتی

 .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 متتللم
مورد بحث قرار گرفته است .تفاوت ظاهری این آیات که برخی بیانگر عمومیتت مشتیت الهتی
حتی در هدایت و ضاللت انسان است و برخی دیگر از اختیار انسان و نظام تللیتف و ثتوا و
عقا سخن می گوید ،سبب شده است که متللمان و مفسران اسالمی دربارۀ چگونگی تعلق
مشیت الهی بر افعال انسان آراء متفاوتی ارائه دهند .مفسران اشعری مسلک با تمسک بته آیتات
مربوط به شمول مشیت الهی ،به جبر انسان تمایل یافتند و از عدم اختیتار او ستخن گفتنتد و در
مقابل مفسران شیعی با استناد به مبانی کالمی خویش و روایات وارد شده از اهتل بیتت علتیهم
السالم در عین پذیرش شمول مشیت الهی ،از اختیار انسان دفاع کرده و خواست او را در طتول
خواست خدا بر شمردند.
در این زمینه مقاله ای تطبیقی میان تفستیر آیتات پیرامتون مشتیت و اراده الهتی بتا عنتوان
بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان صورت گرفتته استت ،امتا بته
نظر می رسد ،تطبیق آراء تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی از مفسران اشتعری مستلک نیتز در
این زمینه به جهاتی در خور بررسی است .تفسیر آیت الله معرفت از این آیات متتثثر از عالمته ت
نماینده تفسیر شیعی ت و در قالبی جدید و در مقابل ،تفستیر آلوستی نیتز عمتدتا برگرفتته از آراء
تفسیری فخر رازی ت نماینده ملتب اشعری _ است و از این جهت قابل تثمل است.
از سوی دیگر در کنار این تقابل ،آیت الله معرفت ،مشیت را در قرآن اصتطالحی ختا
و برخاسته از حلمت الهی می داند و آلوسی نیز در تفسیر بسیاری از آیات مشیت ،از حلمتت
الهی و پیوند آن با مشیت سخن می گوید و این می تواند در نگاه ابتدایی وجه مشتترکی از ایتن
دو تفسیر تلقی شود.
در این مقاله کوشش شده است ،دیدگاههای هر دو مفستر بته دقتت متورد واکتاوی قترار
گیرد و نقاط تشابه و تمایز تفسیر ایشان در سه محور مبانی زبان شناختی ،مبانی کالمتی 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 ختا

استت و در آن وا ههتا و تعبیترات ،در

مفاهیمی به کار می رود که خود قرآن اراده نموده است و جز از طر یق خود قرآن نمی تتوان بته
معنای آن دست یافت .ایشان دلیل این دیدگاه را سخن امام علتی (ع) متی دانتد کته فرمودنتد:
ُ َ
ُ
َْ
ُ
«كتاب الله َ َ ...ي ْن ِط ُق َب ْعض ُه ِب َب ْع ٍض َو َيشه ُد َب ْعض ُه َعلى َب ْعض»(سید رضی ،882 ،8828 ،خطبته
 )888برخی آیات قرآن بته وستیله آیتات دیگتر گویتا متیگتردد و آیتات آن گتواه یلدیگرنتد.
(معرفت ،8482،ج،8

808-808 :؛ معرفت ،8822 ،ج،9

.)29

وا ۀ «مشیت» از جمله وا گانی است که از منظر ایشان معنای خا

قرآنتی دارد  .آیتت

الله معرفت در معناشناسی این وا ه می نویسد« :مشیئت در قرآن اصتطالحی ختا

و مقدتود

از آن اراده حادث ناشی از مقام حلمت حق تعالی است؛ نه مطلتق اراده» ( .معرفتت،8822 ،
ج 98 ،9؛ معرفت ،8482 ،ج)804 ،8
ُ َّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ
شاء َو ت ْن ِز ع ال ُملكك
مالك المل ِك تؤ ِتي الملك من ت
ایشان این دیدگاه را در ضمن آیۀ «ق ِل اللهم ِ
َ
ُ
ِّ َ
َ َْ
َّ َ
شاء َو ُت ِذ ُّل َم ْن َت ُ
شاء َو ُتع ُّز َم ْن َت ُ
م َّم ْن َت ُ
شاء ِب َي ِدك الخ ْي ُر ِإنك َعلى كل شكيْ ٍء ق ِكدير» (آل عمتران)86 /
ِ
ِ

توضیح می دهد و می فرماید ،مقدود« ،مشیت وفق حلمت» است .فرمانروایی را بته هترک

که حلمت اقتضا کند ،میستتاند .بتر همتین

که حلمتش اقتضا کند ،میبخشد و از هر ک
اساس ،ایشان عبارت « َن ْر َف ُع َد َرجات َم ْن َن ُ
شاء» (انعام )28 /را این گونه تفسیر می کنتد کته «بته
ٍ

مقتضای حلمت ،هرک را بخواهیم رفعت میبخشیم؛ یعنی کسی را که در ذات خود شترای
را فراهم آورده است ،باال میبریم ... ،نه آن که بدون دلیلی برتر یا بدون ح
مترجح ،تترجیح یابتد،

چون معنای حلمت ،قرار دادن هر چیز در جای مناسب آن است» .استاد در ادامه ،دنباله خود
َ
آیه را دلیل بر این معنا می داند و در تفسیر عبارت «إ َّن َر َّبك َح ِكيم َع ِليم» بیان متیکنتد کته ایتن
عبارت بدین معناست که حلیم تنها چیزی را میخواهد که مطابق حلمت باشد؛ نه آن که هتر
چیزی را بخواهد( .معرفت ،8822 ،ج،9
این مبنای زبان شناختی و تعر یف خا

98؛ معرفت ،8482 ،ج،8

)805

استاد از وا ۀ مشیت ،در تفستیر ایشتان در متورد

بسیاری از آیات پیرامون مشیت الهی جاری است .نمونه ذیل از این جمله است:
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ُ
َ َّ
تتكاك ْم َف ْات َكتب ُاوا ْال َخ ْ
شاء َّالل ُه َل َج َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة واح َد ًةَ ،و لك ْن ل َي ْب ُل َو ُك ْ
« َو َل ْو َ
كرات ِإلكى الل ِكه
ي
مكا
ي
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُُ ْ َ ً
يعا َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم بما ُك ْن ُت ْم فيه َت ْخ َتل ُف َ
ون» (مائده .)42 /به عقیدۀ آیت الله معرفت مشتیت
مر ِجعكم ج ِم
ِ ِ ِ
ِ
در این آیه ،مشیت تلوینی است و این مشیت ،از آن جهت به امتت واحتد بتودن تعلتق نگرفتته
ُ ُ
است که با حلمت تللیف و آزمایش منافات دارد  .ایشان جملۀ « َو ِلك ْن ِل َي ْبل َكوك ْم» را در ادامتۀ
آیه دلیل بر همین مطلب می داند( .معرفت ،8822 ،ج )800-899 ،8از این بیتان مشتخ
است ،از منظر آیت الله معرفت مشیت الهی در اموری جاری است که با حلمتت خداونتد در
تنافی نباشد.
نلتۀ دیگری که با توجه به همان مبنای زبان شناستی در زمینتۀ آیتات مشتیت الهتی قابتل
طرح است ،دیدگاه آیت الله معرفت در زمینۀ همسانی مشیت الهی در معنای تلوینی آن بتا اذن
َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ
ُ
شاء الل ُه» این آیه را معادل آیه « َو مكا ُ ْكم
الهی است .ایشان در ذیل تفسیر آیۀ «و ما تشاؤن ِإَّل أن ي
َ َّ ْ َّ
ب ِّ
ضار َين ِب ِه ِم ْن أ َح ٍد ِإَّل ِب ِإذ ِن الل ِه» (بقره )808 /می دانتد و در تفستیر آن متی فرمایتد« :منظتور از
ِ
خواست خدا در این گونه موارد ،اذن او در انجام کارها است؛ چرا کته آنهته بنتدگان بخواهنتد
انجام دهند ،بر طبق سنت جاری در آفرینش ،جتز بتا اذن و اراده حتادث او -کته البتته در پتی
اراده بندگان است -انجام نمیگیرد» ( .معرفتت ،8822 ،ج 8؛

878؛ معرفتت ،8489 ،ج 8؛

 474با همان مضمون)
و در جایی دیگر ،در توضیح معنای اذن در کاربرد قرآنی چنین می نگارد« :ایتن وا ه در
قرآن به معنای "املان تداوم تثثیر بر طبق مشیت االهی و اراده خا

وی" بته کتار رفتته استت.

یعنی "تداوم و استمرار افاضه از جانب خداونتد" بتهگونتهای کته تتثثیر در عتالم تلتوین بتر إذن
خداوند متوقف است؛ یعنی خداوند خاصیت تثثیر هر نیروی عتاملی را در همتان حالتت بته آن
میبخشد»( .معرفت ،8822 ،ج،9

90؛ معرفت ،8482 ،ج،8

)808

او در تفسیر اثری جامع نیز در تثیید این معنتا از مشتیت از عالمته مجلستی نقتل متیکنتد
(معرفت ،8489 ،ج،8
نشد ،پ

« :)475هنگامی که خداوند مانع آدم و حواء بترای ختوردن شتجره

در حقیقت این دو را به اختیارشان واگذار کرد و از این واگذاری تعبیر به "ایلتال بته
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مشیت" شده است.گویا خداوند خواسته است که آن خطا واقتع شتود؛ یعنتی اذن بته تحقتق آن
داده است» ( .مجلسی)840-889 ،8404 ،
این بیان آیت الله معرفت ،در واقع همتان دیتدگاه عالمته طباطبتایی استت کته «اراده» و

«مش حیت» را در مورد خداوند تعالی به معنای به وجود آوردن اسبابی می داند کته آن استبا بته
طور ضروری علت به وجود آمدن یک موجود دیگری(معلول) باشد و از این رو ،با کامل شدن
اسبا  ،موجود شدن آن شیء قطعی خواهد بود(.طباطبایی ،8487 ،ج،80

)887

َ َ َ
آلوسی مشیت را دو گانه تفسیر می کند .او از یک سو در بیان تفستیر آیتۀ «ل ْكي ََ لكك ِم َكن
َْ َ
اْل ْم ِر شكيْء» ،این آیه را دال بر اطالق تدرف خداوند و مقید نبودن تدترف و مشتیت الهتی بته

مقتضای حلمت می داند و تدر یح می کند که مشتیت و حلمتت دو صتفت خداونتد استت
که هیچ کدام از دیگری تبعیت نمی کند( .آلوسی ،8485 ،ج،8

)867

اما از سوی دیگر خود ،در جایی دیگر مشیت خدا را تتابع حلمتت او دانستته ( آلوستی،
 ،8485ج،7

 )847و مشیت الهی را با حلمت الهی مرتب کرده و معتقد است کته مشتیت

الهی خالف حلمت او نیست .اینک برای درک درست تر نمونه هایی از تفستیر آلوستی ذکتر
می شود:
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ً
َ ً َ ْ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َُّ
واحدة و ِلكن ي ِضل من يشاء و يه ِدي من يشاء و لتسكئلن
نمونۀ اول« :و لو شاء الله لجعلكم أمة ِ
َع َّما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون» (نحل)98 ،
آلوسی در تفسیر این آیه به حلمت الهی اشاره می کند و می گوید ،خدا به دلیل رعایت
حلمت ،اسالم (تسلیم شدن) همۀ بندگان را نخواسته است .او اضالل و هدایت خداونتد را بته
معنای خلق ضاللت و هدایت در انسان بر حسب آن چیزی که اختیارش را در آن صرف کترده
می داند .از منظر آلوسی این اختیار تابع استعدادی است کته در طبیعتت هتر انستانی در زمینتۀ
ضاللت یا تحدیل هدایت نهاده شده است .وی تث کید می کنتد ،آیته داللتت دارد ،در مشتیت
الهی ،تسلیم همۀ بندگان وجود ندارد و افتراق و اختالف خواستت خداستت و ایمتان و کفتر و
تددیق و تلذیب و وقوع امر آن گونه است که خدا اراده کترده استت( .آلوستی،8485 ،ج ،7
)447
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آلوسی ذیل این آیه به کالم استاد خویش ،کورانی ،استناد می کنتد کته بنتده را در عتین
مختار بودن مجبور می داند و دلیل جبر را این می داند که استعداد انستان در خیتر وشتر امتری
ازلی است و خداوند این استعداد را در او بتر استاس همتان حلمتتی کته هتر چیتز را در جتای
)447

مناسب خویش قرار می دهد ،نهاده است( .آلوسی،8485 ،ج ،7
َ
ً
َ َ ُ
شاء َّالل ُه إ َّن َّالل َه َ
شاؤ َن إ ََّّل أ ْن َي َ
كان َع ِليما َح ِكيما» ( انسان)80 /
نمونه دوم« :و ما ت
ِ
ِ
آلوسی در تفسیر این آیه نیز با توجه به عبارت پایان آیته ،مشتیت الهتی را بتر وفتق علتم و
حلمت الهی معنا می کند .وی علیم بودن خدا را این گونته تفستیر متی کنتد کته خداونتد بته
خواست بندگانش نسبت به افعالی که متناسب با استعدادشان است ،آ گاه است و حلیم بتودن
را در این می داند که خداوند بر اساس استعدادی که بته بنتدگانش عطتا کترده استت ،بته آنهتا
افاضه می کند( .آلوسی ،8485 ،ج،85

)825

این تفسیر آلوسی به دیدگاه آیت الله معرفت نزدیتک استت؛ امتا گرچته از منظتر آلوستی
مشیت ،بر وفق حلمت و حلمت ،مقتضی در نظر گترفتن استتعداد بنتدگان استت ،منتهتا ایتن
استعداد از جانب خدا و اجباری است و بنده در آن هیچ نقشی ندارد.
او ضمن تثیید کالم کتورانی متی نویستد« :بنتده در افعتال ختود ،مختتار استت؛ امتا در
اختیارش و در ثوا و عقا غیر مختار است؛ به دلیل این که خوشاستعدادی یا بداستتعدادی
در حقیقت امر است و هر ک
هرک

بر اساس شاکلهاش عمل میکند و منزه است خداوندی که بته

خلقتش را اعطا کرد و سپ
چنان که مشخ

او را هدایت نمود»( .آلوسی ،8485 ،ج،85

)824

است ،بیان کورانی ،بر عدم تتثثیر انستان در کستب استتعداد در یافتت

مواهب الهی صراحت دارد.
َ َ ْ َ َُْْ ْ َ َ ْ َ ََْ ْ
بیان دیگر آلوسی در ضمن تفسیر آیۀ «فمن شاء فليؤ ِمن و مكن شكاء فليكفكر»(کهتف)89 /
َ ُ َّ َ
نیز نشانگر رویلرد جبری اوست .آلوسی در تفسیر این آیه ،با استناد بته آیتۀ « َو مكا تشكاؤ َن ِإَّل أ ْن
َ َ َّ
شاء الل ُكه» ،به صراحت بیان می کند ،این آیه دلیلی است بر این که انسان مضطری است که در
ي
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هیئت و صورت مختار آفر یده شده و ایتن همتان متذهب اشتاعره استت( .آلوستی،2 ،،8485 ،
)854
او سپ

در تثیید ،استدالل غزالی می نویسد« :اگتر بگتویی ،متن در نفستم بته صتورت

وجدانی درک می کنم ،هر فعلی را بخواهم انجام دهم ،بر آن قادرم یا اگر بخواهم تترک کتنم،
بر ترکش قادرم ،می گویم بر فرض کته ایتن معنتا را در نفستت درک کنتی ،آیتا ایتن را هتم در
خودت می یابی که اگر بخواهی نسبت به کاری خواست تو تعلق بگیترد ،ایتن خواستت برایتت
حاصل شود؟ یا اگر بخواهی نسبت به فعلی خواستی نداشته باشی ،آن خواست برای تو حاصتل
نشود؟» آنگاه بیان می کندکه «حدول مشیت در قلب امر الزمتی استت و ترتتب فعتل هتم بتر
اساس همان مشتیت الزم استت و همته اینهتا از جانتب خداستت» (.فختر رازی ،8480 ،ج،88
 489؛ غزالی ،بی تا ،ج،88

)878

نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه آیت الله معرفت و آلوستی در بتارۀ مشتیت الهتی از ایتن
قرار است که هر دو مفسر به گونه ای مشیت الهی را با حلمت الهی مترتب متی کننتد .منتهتا
آیتالله معرفت ،مشیت الهی را شامل ارادۀ قبیح نمی شتود؛ زیترا آن منتافی بتا حلمتت الهتی
است؛ اما آلوسی تدر یح دارد که اختیار بندگان در دایرۀ استتعداد آنهاستت و استتعداد متوهبتی
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

َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ
شكاء الل ُكه» (انستان )80/بیتان
آیت الله معرفت در ضتمن تفستیر آیتۀ «و مكا تشكاؤن ِإَّل أن ي

میکند ،خداوند از آنجا که مسبب االسبا است ،زمینۀ رستیدن بته کمتال یتا ستقوط را بترای
مؤمنان و فاسقان با توجه به علم خویش به آنان فراهم می کنتد و ایتن همتان اذن استت .ایشتان
تثکید می کند ،اذن الهی در اینجا تابع ارادۀ بنده است؛ خواه خیر را اراده کند و خواه خواهتان
شر باشد( .معرفت ،8489 ،ج،8

)898-890 :
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آلوسی مشیت را تابع علم و علم را تابع ثبوت معلوم در حقیقت امتر متی دانتد (آلوستی،
َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ ُ
شاء الل ُه ل َج َم َعه ْم َعلى الهكد »(انعام )85/بیان میکند،
 ،8485ج ) 848 : ،8و در تفسیر «و لو
اگر خدا میخواست ،همۀ شما را بر هدایت جمع کند ،این کتار را بتا موفتق نمتودن ایشتان بته
ایمان انجام می داد؛ ولی خداوند به سبب سوء اختیار آنها بر حسب علمی که از آنان نتزدش از
ازل بوده است ،چنین هدایتی جمعی را انجام نداد ( .آلوسی ،8485 ،ج)888 ،4
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ ُ
َ
َّ ْ
َّ َ َ ْ
شكاء َو ُ َكو أ ْعل ُكم
او همچنتین در تفستیر « ِإنكك َّل ته ِكدي َم ْكن أ ْح َب ْبكَ َو ِلك َّكن الل َكه َيه ِكدي مكن ي
ْ َْ
ِبال ُمهت ِد َين»(قد  )56/خواست خدا را در هدایت انسان ها تابع علتم او بته مستتعدان هتدایت
َ ً
َ ََْ ُ ْ
كان أ كث ُرُ ْم ُمؤ ِم ِنين»(شعراء)2/
می داند (آلوسی )808 /80 ،و در تفسیر « ِإ َّن ِفي ِذلك َل ََية َو ما
به نبودن ایمان غیر مؤمنین در علم الهی اشاره کرده و به تبیین رابطۀ علم الهی با معلومتات او از
جمله اعمال انسان می پردازد و در آنجا کفر و ایمان را متبوع علم ازلی خدا می داند( .آلوسی،
 ،8485ج،80

)68

نتیجه تطبیق و بررسی دو دیدگاه این است که اگرچه آلوسی در این آیات از ستوء اختیتار
انسان سخن می گوید ،اما نوع تفلتر وی در متورد علتم الهتی و تبعیتت مشتیت الهتی از علتم
ازلیش ،همان تفلر اشعری است (غزالی ،بی تتا ،ج،8

856و

 )898کته از لتوازم آن جبتر

است؛ چون طبق آن تفلر ،همۀ حوادث عالم از جمله اعمال انسان از ازل برای خداونتد معلتوم
بوده و از این رو ،وقوع آن ضروری است (غزالی ،بی تا ،ج،8

 )856و تخلف از آن به معنای

تبدیل علم خدا به جهل است و خدا از جهل منزه است.
این دیدگاه از نظر شیعه مردود است و آیت الله معرفت در ضمن تفسیر آیات به صتراحت
از عقیدۀ شیعه در این زمینه دفاع می کند و انسان را مسئول واقعی اعمال خود در مستیر خیتر و
شر میداند.
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 .2 .3انتساب افعال به خداوند

اشاعره با توجه به آیات مربوط بته شتمول مشتیت الهتی معتقدنتد ،قتدرت حقیقتی از آن
خداست و تنها مؤثر در آفر ینش اوست و اوست که علت بی واسطۀ پیدایش همۀ اشتیاء و امتور
است؛ از این رو ،آنان به جای پذیرش نظتام استبا و مستببات ،تتوالی حتوادث را عتادت اللته
میدانند و چنین بیان میکنند که اسبا و علل مشهود و افعال و حرکات منستو بته انستان و
حیوان ،تنها بر حسب ظاهر است؛ نه به حقیقت امر( .جرجانی ،8885 ،ج،2

 )846-845امتا

از دیدگاه امامیه قدرت و مشیت الهی در عین مطلتق بتودن هتیچگتاه بتا آزادی و اختیتار انستان
منافی نیست و اختیار انسان امری بدیهی است( .حلی،8487 ،

)488

آیت الله معرفت بر اساس مبانی کالمی امامیه ضتاللت و هتدایت هتر انستانی را حقیقتتا
ثمرۀ عمللرد او میداند و به خود او منتسب میداند و از ایتن رو ،بترای اختیتار انستان ،نقشتی
َ ْ َ ُ ُ
َ ُ ُّ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ
شكاء َو ُ َكو
شكاء َو َيه ِكدي مكن ي
حقیقی قائل است .آیت الله معرفت در تفسیر آیۀ «في ِضكل اللكه مكن ي
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ًَ
َ َ ْ َْ َ َ َ ْ ْ
ْ
ْ
ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُيم» اضالل خداوند را با توجه به آیۀ «و من أعرض عن ِذك ِري ف ِإن له م ِعيشة ضنكا و
َْ ُ َ َ ْ َ َ
يام ِة أ ْعمكى»(طه )80/در مورد کسی میداند که از یتاد او روی گردانتده استت و
نحش ُر ُه ي ْوم ال ِا
َ
َ
ْ
ُ
َ
تعلق مشیت الهی بر هدایت را با توجه به آیتۀ « َو َم ْكن أر َاد اَل ِِْ َكرة َو َتكعى لهكا َت ْكع َيها َو ُ َكو ُمكؤ ِمن
َُ َ َ ُ ْ ُ ً
كان َت ْع ُيه ْم َمشككورا»(اسراء )87/برای کسی میداند که در راه او کوشش نموده است؛
ولئك
فأ ِ
سپ ایشان با توجه به فراز پایانی آیه تثکید میکند که خواست خدای متعال بیعلت و منتافی
با مقام حلمت او نیست(.معرفت ،8822 ،ج،8

)879-872

لیلن آلوسی گرچه از آن دسته سلفیانی است که از جبر محض فاصله گرفته استت و بته
صراحت میگوید ،جبری نیست؛ با این حال ،علیرغم این که در نگاه ابتدایی چنتین متینمایتد
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 توس خداوند و تنزل نقش آفر ینی انسان
در سطح کسب افعال ،در واقع رویلرد جبر گرایتی را پذیرفتته استت .وی در برختی آیتات بته
صراحت از این عقیده دفاع کرده و تنها عامل تثثیرگذار را بر فعل بنتده ،خواستت ختدا دانستته
َ َ ْ ُ َ
َّ
است .آلوسی در تفسیر آیۀ « َف َم ْن ُيرد َّالل ُكه َأ ْن َي ْهد َي ُكه َي ْش َكر ْص َْ ْكد َر ُه ل ْْ ْ
كر ْد أ ْن ُي ِضكل ُه
ي
كن
م
و
كَم
ت
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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ً
َ ً
ْ
َي ْج َعل َْ ْد َر ُه ض ِّياا َح َرجا»(انعام )885/بیان میکند ،خداوند به سبب سوء اختیار ،ضاللت را در
َ ُ
بنده خلق میکند (آلوسی ،8485 ،ج )866 ،4و در جایی دیگر در تفسیر آی« « َو مكا تشكاؤ َن
َّ َ ْ َ َ َّ
شاء الله»(انسان )80/تدر یح میکند ،مشیت عبتد چیتزی جتز کستب نیستت و تتثثیر و
ِإَّل أن ي
خلق تنها به خواست الهی است (آلوسی ،8485،ج .)825 ،85او همچنین در تفسیر آیتۀ « َم ْكن
َ َّ ْ ْ
َيش ِأ الل ُه ُيض ِكلل ُه» میگوید ،هر ک را که خدا اراده کنتد کته در او گمراهتی از طر یتق حتق را
خلق کند ،در او ضاللت را بر حسب اختیاری که نشثت گرفته از استعدادش اوست ،میآفر یند
و این آیه را دلیلی بر آن میدانتد کته کفتر و ایمتان بته ارادۀ خداونتد و ارادۀ او تخلتف ناپتذیر
است(.آلوسی ،8485 ،ج،4

)840

نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه این است که هر دو مفستر بته اختیتار انستان در عملتش
تدر یح میکنند؛ اما از منظر آلوسی این اختیار صوری است و انسان مختارنمتایی بتیش نیستت
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 عمللرد خود انسان بر او جاری میشود.
 .3 .3انتساب قبایح به خدا

یلی از نتایج بحث انتسا مستقیم افعال بندگان به خدا ،انتسا قبائح به خداونتد استت
که خود ر یشه در حسن و قبح افعال دارد .از دیدگاه امامیه مالک حسن و قبح ،عقل است و بر
همین اساس ،از آنجا که ارادۀ قبیح مستلزم نق
(شر یف مرتضی ،8405 ،ج،8

در خداوند است ،برای خداونتد قبتیح استت

 )848و به همین دلیل خداوند با وجود قدرت بر قبیح هیچگاه

ارادۀ قبیح نمیکند( .حلی،8487 ،

 )488-488اما بر مبنتای اعتقتاد اشتاعره ،حستن و قتبح

افعال شرعی است و اساسا از فعل خدا انتزاع میشود؛ لذا هر کاری خدا بلند ،چون او کترده،
تلوینا نیلوست و هر کاری او دستور دهد ،چون او دستور داده ،تشر یعا خو است و آنهه را
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او انجام نمیدهد یا نهی میکند ،تشر یعا بد است .پ
(مدباح یزدی،8820 ،

حسن و قبح دائر متدار ارادۀ خداستت.

)887

تفسیر دو مفسر از آیات ذیل نمونه ای از این تفاوت اعتقادی است:
شاء َّالل ُه َما ْاق َت َت ُلواَ ،و لك َّن َّالل َه َي ْف َع ُل ما ُير ُ
نمونۀ اولَ « :و َل ْو َ
يكد»(بقره .)858/به عقیدۀ آیت
ِ
ِ
الله معرفت مشیت در این آیه تلوینی است ،یعنی اگر خدا میخواستت ،بته اجبتار متانع مقاتلتۀ
ایشان شود ،قطعا چنین میکرد؛ اما خداوند چنین اراده نلرده است .ایشان فراز پایانی آیه را بته
این معنا میداند که ارادۀ خدا آن است که آنها را در آنهه میخواهند ،مختار قترار دهتد و ایتن
اراده به دلیل حلمت تللیف و آزمایش انسان است( .معرفت ،8822 ،ج،8

)98-98

در مقابل ،آلوسی این آیه را دلیلی میداند که تمام حوادت از خیر و شتر و ایمتان و کفتر
تابع مشیت خداست( .آلوسی،8485 ،ج،8

)5

نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه از این قرار است که آلوسی مشیت را در این آیه ،اطتالق
خواست الهی معنا میکند و عبارت « َو لك َّن َّالل َه َي ْف َع ُل ما ُير ُ
يكد» را به معنای خواست خدا بتر هتر
ِ
ِ
خیر و شر می داند؛ در حالی که آیت الله معرفت مشیت را در این آیه تلوینی دانسته و عبتارت
َّ ْ ُ
« َو ِلك َّن الل َه َيف َعل ما ُي ِر ُيد» 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 معنتای شتمول
و خواست مطلق خداوند حتی بر شر معنا کرده است؛ در حالی که آیتت اللته معرفتت در عتین
پذیرش شمول ارادۀ الهی ،آیه را به گونته ای تفستیر نمتوده استت کته بتا مبتانی شتیعی و تنزیته
خداوند از قبائح همسو باشد.
َ
ُ
ُ
ً
َ
ُ
َ
ُ
نمونۀ دومَ « :و َل َا ْد َب َع ْثنا في ك ِّل أ َّمة َر ُتوَّل منهم أن ْاع ُب ُدوا َّالل َكه َو ْاج َتن ُبكوا َّ
الطكاتوت .ف ِم ْكنه ْم
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َّ َ ُ
من ُد الله و ِمنهم من حاَ علي ِه الضَلة» (نحتل )86/آیتت اللته معرفتت در معنتای ایتن آیته
چنین مینگارد :کسی که دعوت حتق را اجابتت کنتد ،خداونتد او را بته ستبل ستالم هتدایت
میکند و کسی که دعوت الهی را رد کند و از قبول حق سر باز زند ،خداونتد او را بته ختذالن
دچار می کند و در تار یلیهای گمراهی رها میسازد( .معرفت ،8822 ،ج،8

)840
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َّ
َ
آلوسی عبارت « َم ْن ُ َد الل ُه» را در این آیه بر کسانی حمل می کند کته ختدا آنهتا را بته
َّ َ ُ
َّ ْ َ
عبادت و اجتنا از طاغوت موفق کرده و عبارت « َم ْن َحاَ َعل ْي ِه الضَلة» را بر کسانی حمتل

میکند که خدا هدایت را برایشان اراده نلترده و بته همتین ستبب ضاللتشتان واجتب گردیتده
است .او در مورد جایز نبودن اتداف خداوند به ارادۀ قبیح میگوید ،آنهه قبیح است ،کستب
قبیح و اتداف به آن استت و نته ارادۀ قبتیح و خلتق آن( .آلوستی ،8485 ،ج،7

 )872و در

ادامه کالم فخر رازی را بازگو می کند .به باور فخررازی هدایت عتدهای و گمراهتی دستته ای
دیگر را از جانب خدا نیلو است و خداوند از اعتراض معترضین و مطالبات منازعین منزه است
و کسانی که چنین ایرادی را مطرح می کنند ،جاهتل و گمراهانتد ( .فختر رازی ،8480 ،ج،80
)804
نتیجۀ تطبیق و بررسی دو دیدگاه چنین است که آیت الله معرفت ارادۀ ضاللت بنتدگان را
از سوی خدا قبیح و خداوند را از آن منزه دانسته است؛ اما آلوستی ایتن اراده را از جانتب ختدا
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 آیتات متشتابه متی دانتد (معرفتت ،8822 ،ج،8
 )80او در تفسیر این آیات همواره دو دسته آیات موهم تناقض را در کنار هم معنا متیکنتد؛
اما آلوسی آیات مشیت از جزو آیات متشابه محسو نمی کند ( .آلوسی ،8485 ،ج،8

-79

 .)20او در تفسیر آیات به آیات هم محور کمتر اشاره کرده است .نمونۀ ذیتل ،روش تفستیر آن
دو مفسر را نشان می دهد.
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َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
« َو ل ْو ِشئنا َلَت ْينا كل نف ٍَ ُكداُا»(سجده .)88/آیت الله معرفت ،هدایت را در ایتن آیته،

تلوینی دانسته و افزوده است ،هدایت به اجبار مورد مشیت الهی نیست و در این زمینه آیتاتی را
َ
راه في ِّ
ون ل َّ
الدين»(بقره)856/؛ «ل َئ ََّ َي ُك َ
که در پی می آید ،شاهد گرفته استَّ« :ل إ ْك َ
اس َعلكى
لن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َُْ ْ ْ َ َ ْ َ ََْ ْ ُ
ْ
َّالل ِه ُح َّجة َب ْع َد ُّ
الر ُت ِكل»(نساء)68 ،؛ «فمكن شكاء فليكؤ ِمن و مكن شكاء فليكفكر» (کهتف .)89/او بتا
استناد به این آیات پذیرش هدایت یا برگزیدن گمراهی را به اختیار خود انسان دانسته است.
لیلن آلوسی در تفسیر این آیه ،هدایت نشدن انسان ها را به دلیل سوء اختیارشان میدانتد
و در عین حال بیان میکند ،خداوند نخواستته استت ،هتدایت را بته ایشتان اعطتاء کنتد و اگتر
مش تیت فعل تی ختتدا بتته هتتدایت آنهتتا تعلتتق م تیگرفتتت ،بتته ایمتتان و عمتتل صتتالح هتتدایت
میشدند(.آلوسی ،8485 ،ج،88

 )886و این همان جبر مطلق است.

 .2 .4استفاده از روایات

آیت الله معرفت در تفسیر آیات مشیت با تلیه بر روایات ،مشیت را به دو قسم تلتوینی و
تشر یعی تقسیم میکند؛ اما تفسیر آلوسی از این روایات بهرهای نمیگیرد و چنان می نمایتد کته
او از مشیت ،اطالق خواست خدا را قدد می کند .تفسیر او دربارۀ آیتاتی کته در پتی میآیتد،
َْ
ً
َ َْ َ َ
ُ ُّ ُ
شاء َر ُّبك َل ََم َن َم ْكن ِفكي اْل ْر ِض كله ْكم َج ِميعكا» (یتون )99/؛
میتواند مؤید این ادعا باشد« :و لو
َ َ ْ َ ََ ُ
داك ْم َأ ْج َمع َ
ين».
«و لو شاء له
ِ
آیت الله معرفت مشیت را در این آیات و تمام آیاتی که بر توقتف ایمتان بنتده بتر مشتیت
الهی داللت دارد ،تلوینی میداند و بیان میکند کته ایتن هتدایت اجبتاری چتون بتا حلمتت
تللیف متنافی است ،هرگز مورد ارادۀ خداوند واقع نمتی شتود؛ بللته ایمتان و کفتر انستان بته
اختیارش واگذار شده است( .معرفت ،8822 ،ج،8

 )850ایشتان در ایتن زمینته بته روایتاتی

استناد میکند که ارادۀ الهی را در دو قسم بر می شمارند .از جملۀ این روایات ،روایت صتدوق
ّ
از امام ح
علی بن موسی الرضاست که فرمود« :ان لله إرادتين و مشيئتين ،إرادة حتم ،و إرادة عكزم؛
خدا دارای دو اراده و ح
مشیت است :ارادۀ حتتم و ارادۀ عتزم» و در آن بته دو ارادۀ تشتر یعی بتا
ارادۀ تلوینی پرداخته شده است( .کلینتی ،8865 ،ج،8
مجلسی ،ج،4

.)889

858؛ صتدوق،8892 ،

65-64؛
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ایشان بسیاری از آیات راجع به مشیت الهی را با توجه به همین دو قستم از مشتیت تفستیر
َ
ُ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َّ
شكاء الل ُكه»(.معرفتت،8822 ،ج)858 8؛ «ل ْكي ََ
میکنتد .از جملته «مكا ككانوا ِليؤ ِمنكوا ِإَّل أن ي
َ َْ
َ َْ َ ُ ُ
داُ ْم َو لك َّن َّالل َه َي ْهدي َم ْن َي ُ
شاء»(.بقتره ( )878/معرفتت ،8822 ،ج )898 ،8؛ «و لكو
عليك ُ
ِ
ِ
َ َّ َ َّ ُ َ ُ
َ َ ْ َ َّ
كاء اللك ُكه مككا
كاء اللك ُكه ل َسككل َطه ْم َعلك ْكيك ْم»(.نستتاء( )90/معرفتتت ،8822 ،ج)897 ،8؛ «و لككو شك
شك
َْ َ ُ
أشركوا»(انعام( )807/معرفت ،8822 ،ج)808 ،8
اما آلوسی در تفسیر آیۀ مذکور (یون  )99/به صراحت ،ایمان و عدم ایمان را بتر محتور
مشیت الهی میشمارد و چنین توضیح میدهتد کته خداونتد ایمتان جمعتی را نخواستته استت؛
چون خداوند تنها آن چیزی را می خواهد که نسبت بته آن علتم دارد و علتم او تنهتا بته چیتزی
است که در نفسش ثبوت دارد و نسبت به آنهه که اصال ثبوتی ندارد ،علم ندارد و آنهه را کته
علم ندارد ،نمی خواهد.
همچنین آلوسی بر خالف آیت الله معرفت که بر اساس روایات و مبانی اعتقتادی شتیعی
مشیت را در این آیه و امثال آن بر مشیت تلوینی حمل متیکنتد ،ایتن آیته را دلیلتی بتر معتزلته
میداند که معتقدند ،خداوند از همۀ بندگان ایمان را میخواهتد و بتر ایتن استاس مشتیت را بته
قسم تفویضی و قسری تقسیم میکنند ( .آلوسی ،8485 ،ج)828 ،6
نتیجه تطبیق و بررسی دو دیدگاه از این قرار است که آلوسی این آیه را بر معنتای ظتاهری
خود تفسیر میکند و بر اساس آن معتقد است ،وجود و عدم ایمان تنها بر محور خواستت الهتی
است که مطابق علم او بر حال و استعداد بنتدگان استت؛ امتا آیتت اللته معرفتت بتا استتفاده از
روایات و مبانی کالمی مورد پذیرش امامیه مشتیت الهتی را شتامل دو قستم مشتیت تلتوینی و
تشر یعی می داند و بسیاری از آیاتی را که بیانگر توقف ایمان انسان بتر مشتیت الهتی استت ،بتا
همین مبنا تفسیر میکند و معتقد است ،به سبب همین روایات میتوان در عتین پتذیرش شتمول
اراده و مشیت خداوند ،انسان را در حوزۀ تلالیف مختار دانست و تنتاقض ظتاهری بستیاری از
آیات را با پذیرش این تقسیمبندی رفع نمود( .معرفت ،8822 ،ج،8

)858
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 .3 .4استفاده از سیاق

از منظر آیت الله معرفت ،سیاق سخن نقشی اساسی در مفهوم رستانی وا ههتا و رستاندن
مراد واقعی دارد و از بهترین قرائن همراه با کالم به شمار میرود(.معرفت ،8489 ،ج،8

)78

آلوسی نیز در تفسیر خویش بارها به سیاق استناد کرده است؛ اما در این میان گاه عدم توجه بته
سیاق آیه سبب تفسیری نادرست از آیه میگردد .نمونهای از تفسیر آیت الله معرفتت و آلوستی،
َ ُْ َ َ ً َ
َ
ََ ُ
ْ
که در پی می آید ،گواه این امر استَ « :و ِإذا أ َر ْدنكا أ ْن نه ِلكك ق ْر َيكة أ َم ْرنكا ُمت َر ِفيهكا فف َسكاوا ِفيهكا
َ َ َْ ُ َ
َ
ً
َ
ف َح َّق َعل ْيها الا ْول ف َد َّم ْرناُا ت ْد ِميرا» (.اسراء)87 /
آیت الله معرفت ضمن بیان کالم اشاعره در ذیل این آیه مبنی بر ارادۀ کفر و فسوق بترای
بندگان از سوی خدا و دستور دادن به گناه به منظور نتابود کتردن ایشتان بتدون ستبب ،در بیتان
جوا اشاعره ،دو نلته ذکر می کند :اول ،آن که این آیته و آیته قبتل کته در اختیتار بنتدگان و
پذیرش مسئولیت از جانب ایشان صراحت دارد ،ایجا می کند ،مفهتوم ایتن آیته هماهنت

و

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

بتا ظتاهر آیته استت و آن

این که «اراده» در این آیه ،به این معنا نیست کته ختدای متعتال ،بتدون هتیچ علتتی ،عتذابی را
نسبت به جامعهای اراده میکند و به عمد در پی کسب دستاویز و دالیلی برمیآید کته دیگتران
ح
ح
را در جهت آن مللف کند و مقدمات آن را فراهم آورد؛ بللته «اراده» در اینجتا گتزارش یت
واقعیت محض است که وقتی شرای و مقتضیات و علل و عوامل انجام و ایجاد آن فراهم آیتد،
ًُ ُ َ
َ
يكد أ ْن
صورت تحقق به خود میگیرد؛ همتان گونته کته «اراده» در آیتۀ «ف َو َجكدا ِفيهكا ِجكدارا ي ِر
َ َ
َي ْناض»(کهف )77/به همین معنا به کار رفته است .طی ایتن آیته بیتان متی شتود ،آن دو یعنتی
خضر و موسی در آن قریه دیواری را یافتند که نزدی به انهدام بود که در اینجا خواست و اراده
َ
و قددی در کار نیست و فق اقتضای واقع امر استت .بتر ایتن استاس ،ایشتان عبتارت «أ َم ْرنكا
ََ ُ
ْ
ُمت َر ِفيها فف َساوا ِفيها» را بدین معنا میدانند که نشانۀ نابودیشان ،آن است که بته هتر چته آنتان را
امر کردیم ،از فرمان سرپیهی کردند( .معرفت ،8822 ،ج)845 ،8
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لیلن آلوسی در تفسیر این آیه تدر یح میکند ،آیه اشاره دارد ،اگر ختدا اراده کنتد کته
قلب انسانی را خرا کند ،نیروهای هوای نف

و جنود شیطان را بر او مستل متی کنتد تتا بتا

خیول شهوانی و آفات طبعی قلب را خرا کند( .آلوسی ،8485 ،ج،2

)50

نتیجه تطبیق و بررسی دو دیدگاه به این شرح است آلوسی در تفسیر ایتن آیته بتا توجته بته
معنای ظاهری همین عبارت و بدون در نظر گرفتن آیۀ پیشین ،به صراحت به شمول ارادۀ الهتی
بر گمراهی انسان حلم می کند؛ اما آیت الله معرفت با استفاده از سیاق ،تفستیری از آیته ارائته
میدهد که موافق با ظاهر آیه و در عین حال هماهن

با مبنای کالمی امامیه بتر اختیتار داشتتن

انسان در انتخا خیر و شر است.

 .5نتایج
با توجه به آنهه بیان شد ،میتوان در یک جمعبندی اجمالی به نتایج ذیل دست یافت:
 .8برخی عبارات در تفسیر هر دو مفسر در نگاه ابتدایی موهم تشابه دیدگاه این دو مفستر
است .هر دو ،مشیت را در کنار حلمت آورده و از اختیار انسان سخن میگویند؛ امتا نگتاهی
دقیقتر به دیدگاه دو مفسر روشنگر تمایز مبنایی این تشابه ظاهری استت؛ زیترا از منظتر آلوستی
حلمت الهی تابع استعداد انسان و اختیار او نیتز در دایترۀ استتعدادش استت و استتعداد امتری
خدادادی و خارج از اختیار انسان است و این عقیده ،نتیجه ای جز جبر ندارد.
 .8خاستگاه اصلی تفاوت آراء تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی به مبانی کالمی ایشتان
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 معرفتت در عتین دفتاع از
شمول مشیت الهی ،ذات حق را از انتسا قبائح منزه می داند و سرنوشت هر ک

را در گترو

عمللرد و خواست خود او بر می شمارد.
.8گاهی تفاوت روش دو مفسر در تفستیر آیته و میتزان بهترهگیتری او از قترائن قرآنتی و
روایی و توجه یا عدم توجه او به پیوستگی صدوری و سیاق واحد در تفسیر آیه ،زمینه ساز بتروز

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

تفسیری متفاوت از سوی دو مفسر شده است .به نظر می رسد ،آیتت اللته معرفتت بتا توجته بته
اعتقاد به متشابه بودن آیات مشیت و رویلرد نقلی خویش تثکید بیشتر و بهرهگیری بهتتری از
این قرائن ،در تفسیر آیات در زمینۀ اراده و مشیت داشته است.

 .6منابع
.8

قرآن کر یم

 .8آلوسی ،سید محمود؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت :داراللتب العلمیة8485 ،ق.
 .8حلی ،حسن بن یوسف مطهر (عالمه حلی)؛ کشف المراد فی شرح تجر ید االعتقاد؛ تعلیق جعفر سبحانی؛ قم :مؤسسۀ
نشر اسالمی8487 ،ق.
 .4جرجانی ،سید شر یف؛ شرح المواقف؛ مدر :مطبعة السعادة8885،ق.
 .5رازی ،فخر الدین محمد؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی؛ 8480ق.
 .6صدوق ،محمد بن علی بن بابویه؛ التوحید؛ قم :انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم8892 ،ق.
 .7طباطبایی ،سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
8487ق.
 .2علم الهدی ،سید رضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه علی شیروانی ،قم :مؤسسۀ انتشارات دار العلم؛ 8828ش.
 .9شر یف مرتضی؛ رسائل الشر یف المرتضی؛ تحقیق سید احمد حسینی؛ قم :دار القرآن اللر یم8405 ،ق.
 .80غزالی ،ابو حامد ؛ احیاء علوم الدین؛ بیروت :دار اللتب العربی؛ بی تا.
 .88کلینی ،محمد بن یعقو ؛ اللافی؛ تهران :دار اللتب االسالمی8865 ،ش.
 .88مجلسی ،محمد باقر ؛ بحار االنوار؛ بیروت :دار الوفاء8404 ،ق.
 .88مدباح یزدی ،محمد تقی؛ معارف قرآن؛ قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی8820 ،ش.
 .84معرفت ،محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع؛ قم :مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید8489 ،ق.
 .85معرفت ،محمد هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب؛ مشهد :الجامعة الرضویه للعلوم االسالمیة8482 ،ق.
 .86معرفت ،محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ قم :مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید.8822،

