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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.  
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 اتیآ دربارۀ یالله معرفت و آلوس تیآ دگاهید یقیتطب یبررس
 یو اراده اله تیمش

 1 این ییموالعزت اهلل 

 2 یروزآبادیف ینرگس قاسم
 

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

 دهیچک
شت / استت  مفستران  یاختالفتا  کالمت یتۀدستت ما ،یبه سبب تفاو  ااهر یاله تیمشتمل بر اراد/ و مش ا یآ

 اریتاخت یرا نتاف یالهت تیاراد/ و مشت یگستتردگ هیتمفستران امام ،را اثبتاتگر جبتر دانستته انت   در مقابتل ا یتآ نیا یاشعر
را در قترآن  «تیمشت»واژ/  شتانیپرداختته استت  ا ا یتآ نیتا یبته بررست  یدر آثتار ختو  زیتاللته معرفتت ن تیدانن   آینم

نمود/  ریرا تفس یو اراد/ اله تیمش ا یاز آ یاریبس  گا/ید  نیهم یخاص و برخاسته از حکمت دانسته و بر مبنا یاصطالح
 هانستان ستخن گفتت اریو اخت یاز حکمت اله تیمربوط به مش ا یاز آ یاریدر بس زین ،مسلک یمفسر اشعر ی،است  آلوس

بته نقتاط تطتابق و  یابیدستت یبرا یآلوس  گا/یبا توجه به آثارشان و د  شانیا  گا/ید  انیم یقیتطب یجستار ،مقاله نیا است 
آراء  قیتبته تطب یریو روش تفس یکالم ،یزبان شناسابعاد است و در  ا یآ نیا رامونیدو مفسر پ نیا کردیتفارق نگرش و رو 

 پرداخته است   یآلوس یها گا/ید دو مفسر و نق   یریتفس
  

روح  ریتفست ،یحکمتت الهتآلوستی، اللته معرفتت،  تیتو ضاللت، آ تیه ا ،یاله تیاراد/ و مش :کلیدواژگان
 یالمعان
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 narges.ghasemi64@gmail.com - )نویسندۀ مسئول(دانشگاه قم ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  .2
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 مقدمه . 1
مفسران ماتکلم  یاست که همواره از سو  یاتیاز جمله آ یو اراده اله تیمش رامونیپ اتیآ

 یالها تیمشا تیاعموم انگریب یکه برخ اتیآ نیا یمورد بحث قرار گرفته است. تفاوت ظاهر
و ثاواب و  فیاانسان و نظام تکل اریاز اخت گرید  یو ضاللت انسان است و برخ تیدر هدا یحت

تعلق  یچگونگ ۀدربار  یمفسران اسالمکه متکلمان و است شده  سبب د،یگو  یعقاب سخن م
 اتیامسلک با تمسک باه آ یارائه دهند. مفسران اشعر یبر افعال انسان آرا  متفاوت یاله تیمش

و در  گفتناداو ساخن  اریاو از عدم اخت ندافتی  یبه جبر انسان تما ،یاله تیمربوط به شمول مش
 همیعلا تیاوارد شده از اها  ب اتیو روا شیخو  یکالم یبا استناد به مبان یعیمقاب  مفسران ش

انسان دفاع کرده و خواست او را در ااول  اریاز اخت ،یاله تیشمول مش رشیپذ نیالسالم در ع
 .  بر شمردندخواست خدا 

باا عناوان  یو اراده الها تیمشا راماونیپ اتیاآ ریتفسا انیم یقیتطب یمقاله ا نهیزم نیدر ا
صورت گرفتاه اسات، اماا باه  زانیو الم ریکب ریدر تفس یو اراده اله تیمش بطهرا یقیتطب یبررس

در  زیامسالک ن یاز مفسران اشاعر یالله معرفت و آلوس تیآ یریآرا  تفس قیتطب ،رسد ینظر م
متاأثر از عالماه ا  اتیآ نیالله معرفت از ا تیآ ریتفس است. یدر خور بررس یه به جهاتزمین نیا

عمادتاا برگرفتاه از آرا   زیان یآلوسا ریو در مقاب ، تفسا دیجد یو در قالب ا یعیش ریتفس ندهینما
 جهت قاب  تأم  است.  نیا _ است و از یمکتب اشعر ندهینما ا یفخر راز یریتفس

خااو  یرا در قرآن اصاطالح تی، مشآیت الله معرفت تقاب ، نیدر کنار ا گرید  یاز سو 
از حکمات  ت،یمش اتیاز آ یاریبس ریز در تفسین یآلوس داند و یم یو برخاسته از حکمت اله

 نیااز ا یوجه مشاترک ییتواند در نگاه ابتدا یم نیو ا دیگو  یسخن م تیآن با مش وندیو پ یاله
 شود.  یتلق ریدو تفس

قارار  یهر دو مفسار باه دقات ماورد واکااو یهادگاهید  ،مقاله کوشش شده است نیدر ا
و روش  یکالما یمبان ،یزبان شناخت یدر سه محور مبان شانیا ریتفس زینقاط تشابه و تما و ردیگ

 . ردیقرار گ یمورد بررس یریتفس
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  از منظر معناشناختی دو مفسر تیمش بررسی. 2
هاا و تعبیارات، در خااو اسات و در آن واهه یزبان یالله معرفت قرآن دارا تیاز منظر آ

تاوان باه  یمخود قرآن ن قیرود که خود قرآن اراده نموده است و جز از ار  مفاهیمی به کار می
داناد کاه فرمودناد:  ی)ع( ما یرا سخن امام علا دگاهید  نیا  یدل شانی. اافتیآن دست  یمعنا

، خطباه 228، و0080 ،یرض دی)س«كت بب الل  ...َ  َيْنِطقب َبْعضب ب ِبَبْعَ  َو َيْشَ دب َبْعضب ب َعَل  َبْع »
گاردد و آیاات آن گاواه یکدیگرناد. ( برخی آیات قرآن باه وسایله آیاات دیگار گویاا مای000

 (.  85، و 5، ج0088معرفت،  ؛012-010، و: 0، ج0108)معرفت،
آیات دارد .  یخاو قرآنا یمعنا شانیاست که از منظر ا یاز جمله واهگان «تیمش» ۀواه 

مشیئت در قرآن اصاطالحی خااو و مقصاود : »سدینو  یهه موا نیا یمعرفت در معناشناس الله
، 0088. ) معرفات، «از آن اراده حادث ناشی از مقام حکمت حق تعالی است؛ نه مطلاق اراده

 (011، و0، ج0108؛ معرفت،  50، و5ج
ْلَك َمْا َهش ءب » ۀیآ را در ضمن دگاهید  نیا شانیا ْؤِهي اْلتب ْلِك هب ََّ م ِلَك اْلتب ِل اللَّ ب ْلىَك  ب َب اْلتب َو َهْنَِّ

َك َعل  َُ اْلَفْماب ِإنَّ ِِ ه َمْا َهش ءب ِبَمِد
ِعَّه َمْا َهش ءب َو هب ْا َهش ءب َو هب لِّ َدىيْ ِمتَّ  (29)آل عماران/ « َء َ ىِديٌا كب

است. فرمانروایی را باه هارکس « مشیت وفق حکمت»مقصود،  ،دیفرما یدهد و م یم حیتوض
 نیساتاند. بار همامی ،د و از هر کس که حکمت اقتضا کندبخشکه حکمتش اقتضا کند، می

ج َف َمْا َنش ءب » عبارت شانیا ،اساس ََ عب َع ََ باه »کناد کاه  یم ریگونه تفس نی( را ا80انعام/ « )َنْا
کسی را که در ذات خود شارایط  یعنیبخشیم؛ را بخواهیم رفعت می سمقتضای حکمت، هرک

ح، تارجیح یاباد، بریم، ... نه آن که بدون را فراهم آورده است، بائ می دلیلی برتر یا بدون مارجا
. استاد در ادامه، دنباله خود «چون معنای حکمت، قرار دادن هر چیز در جای مناسب آن است

ٌَ   َّ إِ »عبارت  ریداند و در تفس یم امعن نیرا دلی  بر ا هیآ ٌَ َعِلم ِلم ََ َك  بَّ  نیاکناد کاه ایما انیب« ََ
که هار  خواهد که مطابق حکمت باشد؛ نه آنمعناست که حکیم تنها چیزی را می نیبد عبارت

 (019، و0، ج0108؛ معرفت، 52، و5، ج0088چیزی را بخواهد. )معرفت، 
در ماورد  شاانیا ریدر تفسا ت،یمش ۀخاو استاد از واه  فیو تعر  یزبان شناخت یمبنا نیا

 جمله است: نیاز ا  ینمونه ذ است. یجار یاله تیمش رامونیپ اتیاز آ یاریبس
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لا اْلَفْمىااِف ِإَلى  ال» ُب ََ ْسىَتِب  َْ ي مى  آهى كب َِ  َْ
َلكب َدً ظ َو لِلْا ِلَمْبلب َِ ًة وا مَّ

ب
َْ أ ىِ  َو َلْل د َء اللَّ ب َلَجَعَللب لَّ
َْ ِبت  كب  لب ئب َنبِّ مب ََ َْ َجِتمعً   لب لَ  َمْاِجعب مِ  َهْفَتِلفب َِ  َْ

 تیالله معرفت مشا تیآ ۀدی(. به عق18 /)مائده« ْنتب
از آن جهت به امات واحاد باودن تعلاق نگرفتاه  ت،یمش نیاست و ا ینیتکو  تیمش ،هیآ نیدر ا

َْ » ۀجمل شانیمنافات دارد . ا شیو آزما فیاست که با حکمت تکل ىَلكب  ۀرا در اداما« َو لِلْا ِلَمْبلب
مشاخص  انیاب نیا از (211-055، و 0، ج0088داند. )معرفت،  یمطلب م نیبر هم  یدل هیآ

است که با حکمات خداوناد در  یجار یدر امور یاله تیالله معرفت مش تیاست، از منظر آ
 نباشد.  یتناف

قابا   یالها تیمشا اتیاآ ۀنایدر زم یزبان شناسا یکه با توجه به همان مبنا یگرید  ۀنکت
آن باا اذن  ینیتکو  یدر معنا یاله تیمش یهمسان ۀنیعرفت در زمالله م تیآ دگاهید  ،است ار 

ْ  َيش َء اللَّ ب » ۀیآ ریتفس  یدر ذ شانیاست. ا یاله
َ
َ  ِإالَّ أ َْ » هیرا معادل آ هیآ نیا «َو م  َهش ؤب ى ِب َو مى  

َد ِإالَّ ِبِإْذِ  اللَّ ِ  ََ يَا ِبِ  ِمْا أَ َِّ منظاور از »: دیافرما یآن ما ریو در تفسا می داناد( 012 /)بقره« ِبض 
آنچاه بنادگان بخواهناد  خواست خدا در این گونه موارد، اذن او در انجام کارها است؛ چرا کاه

البتاه در پای  کاه -اراده حاادث او و در آفرینش، جاز باا اذن یانجام دهند، بر ابق سنت جار
؛  2، ج0125؛ معرفات، 070؛ و 0، ج0088. ) معرفات، «گیردانجام نمی -اراده بندگان است

 با همان مضمون(  171و
واهه در  ایان»نگارد:  یم نیچن یاذن در کاربرد قرآن یمعنا حیدر توض گر،ید  ییدر جا و

باه کاار رفتاه اسات.  "امکان تداوم تأثیر بر ابق مشیت ائهی و اراده خاو وی"قرآن به معنای 
ای کاه تاأثیر در عاالِم تکاوین بار إذن گوناهباه "تداوم و استمرار افاضه از جانب خداوناد"یعنی 

آن  هیعنی خداوند خاصیت تأثیر هر نیروی عااملی را در هماان حالات با ؛خداوند متوقف است
   (012، و0، ج0108معرفت،  ؛51، و5، ج0088. )معرفت، «بخشدمی

 کنادیمانقا   یاز عالماه مجلسا تیمعناا از مشا نیا دییأدر ت زیجامع ن یاثر ریدر تفس او
خاوردن شاجره  یکه خداوند مانع آدم و حوا  بارا یهنگام»: (179، و 2، ج0125)معرفت، 

باه  کاالیا"به  ریتعب یواگذار نیاز ا واگذار کرد و ارشانیدو را به اخت نیا قتینشد، پس در حق
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اذن باه تحقاق آن  یعنای ؛که آن خطا واقاع شاود است خداوند خواسته ایشده است.گو  "تیمش
 (011-005، 0111 ،یمجلس«. ) داده است

و « اراده» اسات کاه ابااباایی عالماه دگاهیاهماان د  الله معرفت، در واقع تیآ انیب نیا
کاه آن اساباب باه  می داند یاسباببه معنای به وجود آوردن  یرا در مورد خداوند تعال «تیا مش»

با کام  شدن  ،رو نیعلول( باشد و از ا)میگریموجود د  کیعلت به وجود آمدن  یاور ضرور
 (207، و01، ج0107 ،ییخواهد بود.)اباابا یقطع  یاسباب، موجود شدن آن ش

ََ َلىَك ِمىَا » ۀیاآ ریتفسا انیسو در ب کیاو از  کند. یم ریرا دو گانه تفس تیمش یآلوس َلىْم
ْمِا َدىيْ

َ
باه  یالها تیتصارف و مشا مقید نبودنرا دال بر ااالق تصرف خداوند و  هیآ نی، ا«ءٌ اأْل

و حکمات دو صافت خداوناد اسات  تیمشا کند که یم حیصر و ت می داند حکمت یمقتضا
 (297، و2، ج0109 ،یکند. )آلوس ینم تیتبع یگریکدام از د  چیکه ه

 ،یخدا را تاابع حکمات او دانساته ) آلوسا تیمش گرید  ییخود، در جا گرید  یاز سو  اما
 تیمرتبط کرده و معتقد است کاه مشا یا حکمت الهبرا  یاله تی( و مش017، و7، ج0109

نمونه هایی از تفسایر آلوسای ذکار در  درست تر  یبرااینک . ستیخالف حکمت او ن یاله
   :می شود

ِضله َمْا َيش ءب َو َيْ ِدي َمْا َيش ءب َو »اول:  ۀنمون َدً  َو لِلْا يب َِ ًة وا مَّ
ب
َْ أ اَّ َو َلْل د َء اللَّ ب َلَجَعَللب ىَئلب َْ َلتب

لَ   َْ َهْعَتلب ْنتب  (  50)نح ،  «َعتَّ  كب
 تیرعا  یخدا به دل می گوید،د و نکمی اشاره  یبه حکمت اله هیآ نیا ریدر تفس یآلوس

باه  خداوناد را تیبندگان را نخواسته است. او اضالل و هدا ۀشدن( هم میحکمت، اسالم )تسل
را در آن صرف کارده  ارشیکه اخت یزیچدر انسان بر حسب آن  تیخلق ضاللت و هدا یمعنا

 ۀنایدر زم یهار انساان عاتیاست کاه در اب یتابع استعداد اریاخت نیا یداند. از منظر آلوس یم
 تیدر مشا، دئلات دارد هیاآ ،کناد یم دیکأ ت یو نهاده شده است. تیاهد  یتحص ایضاللت 

و کفار و  ماانیو ا ساتو افتراق و اختالف خواسات خدا ردبندگان وجود ندا ۀهم میتسل ،یاله
 ،7،ج 0109 ،یو وقوع امر آن گونه است که خدا اراده کارده اسات. )آلوسا بیو تکذ قیتصد
 (117و
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 نیکناد کاه بناده را در عا یاستناد م ،یکوران ش،یبه کالم استاد خو  هیآ نیا  یذ یآلوس
 یوشار امار ریاداند که استعداد انساان در خ یم نیجبر را ا  یداند و دل یمختار بودن مجبور م

 یرا در جاا زیاکاه هار چ یاستعداد را در او بار اسااس هماان حکمتا نیاست و خداوند ا یازل
 (117و ،7،ج 0109 ،یدهد، نهاده است. )آلوس یقرار م شیمناسب خو 
ِلمت »دوم:  نمونه ََ َ  ك َ  َعِلمتً   ْ  َيش َء اللَّ ب ِإ َّ اللَّ

َ
َ  ِإالَّ أ  (01 /) انسان «َو م  َهش ؤب

را بار وفاق علام و  یالها تی، مشاهیاآ انیبا توجه به عبارت پا زین هیآ نیا ریدر تفس یآلوس
کناد کاه خداوناد باه  یما ریگوناه تفسا نیبودن خدا را ا میعل یکند. و یمعنا م یحکمت اله

گاه است و حک یخواست بندگانش نسبت به افعال باودن  میکه متناسب با استعدادشان است، آ
که باه بنادگانش عطاا کارده اسات، باه آنهاا  یخداوند بر اساس استعداد که ددان یم نیرا در ا

 (089، و09، ج0109 ،یکند. )آلوس یافاضه م
 یاسات؛ اماا گرچاه از منظار آلوسا نزدیاک الله معرفت تیآ دگاهیبه د  یآلوس ریتفس نیا

 نیاا منتهاادر نظر گارفتن اساتعداد بنادگان اسات،  یبر وفق حکمت و حکمت، مقتض ت،یمش
 ندارد.  ینقش چیاست و بنده در آن ه ید از جانب خدا و اجباراستعدا

در  ؛ اماابناده در افعاال خاود، مختاار اسات»: مای نویساد یکالم کاوران دییأضمن ت او
 یبداساتعداد ای یاستعدادخوش که نیا  ی؛ به دلاست مختار ریو در ثواب و عقاب غ ارشیاخت

که باه  یخداوندکند و منزه است یعم  ماش امر است و هر کس بر اساس شاکله قتیدر حق
 (  081، و09ج ،0109 ،ی. )آلوس«نمود تیاعطا کرد و سپس او را هدا هرکس خلقتش را

 افاتیانساان در کساب اساتعداد در  ری، بر عدم تاأثیکوران انیب ،که مشخص است چنان
 صراحت دارد.  یمواهب اله

َتْا د َء » ۀیآ ریدر ضمن تفس یآلوس گرید  انیب ْلَمْلفىاََ ََ ْؤِمْا َو َمىْا دى َء  ْلمب  (25کهاف/ «)ََ
ْ  » ۀیابا استناد باه آ ه،یآ نیا ریدر تفس یاوست. آلوس یجبر کردینشانگر رو  زین

َ
َ  ِإالَّ أ َو مى  َهشى ؤب

ى ب  است که در  یکه انسان مضطر نیاست بر ا یلیدل هیآ نیا ،کند یم انی، به صراحت ب«َيش َء اللَّ
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، 8،، 0109 ،یهماان ماذهب اشااعره اسات. )آلوسا نیاشده و ا دهیو صورت مختار آفر  ئتیه
291 ) 

مان در نفسام باه صاورت  ،ییبگاو  اگار»: سدینو  یم یاستدئل غزال د،ییأت درسپس  او
 ،اگر بخواهم تار  کانم ایبر آن قادرم  ،را بخواهم انجام دهم یهر فعل ،کنم یدر  م یوجدان

را هام در  نیاا ایاآ ،یمعناا را در نفسات در  کنا نیابر فرض کاه ا میگو  یبر ترکش قادرم، م
 تیاخواسات برا نیاا رد،یاخواست تو تعلق بگ ینسبت به کار یکه اگر بخواه یابی یخودت م

تو حاصا   یآن خواست برا ،ینداشته باش یخواست ینسبت به فعل یاگر بخواه ایحاص  شود؟ 
اسات و ترتاب فعا  هام بار  یدر قلب امر ئزما تیحصول مش» کندکه یم انیآنگاه ب «نشود؟

، 20، ج0121 ،ی.) فخار راز«از جاناب خداسات نهاایئزم اسات و هماه ا تیاساس همان مشا
 (  070، و00تا، ج یب ،ی؛ غزال 125و

از ایان  یالها تیمشا باارۀ در یمعرفت و آلوسا آیت الله دگاهید  دو یو بررس قیتطب ۀجینت
منتهاا  کنناد. یما مارتبط یحکمت اله را با یاله تیمش یکه هر دو مفسر به گونه اقرار است 

 یباا حکمات الها نمی شاود؛ زیارا آن مناافی حیقب ۀارادشام   را یاله تیمش ،الله معرفتتیآ
 یاساتعداد آنهاسات و اساتعداد ماوهبت ۀر یبندگان در دا اریدارد که اخت حیتصر  یسآلو  ؛ امااست

 .ستیاستعدادش مختار نچرا که انسان در  جز جبر ندارد؛ یا جهینت نیاست و ا یخداداد

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

  یتابع علم اله یاله تیمش. 1. 3
ى ب » ۀیاآ ریالله معرفت در ضامن تفسا تیآ ْ  َيشى َء اللَّ

َ
َ  ِإالَّ أ  انیاب (01/)انساان «َو مى  َهشى ؤب

 یساقوط را بارا ایاباه کماال  دنیرسا ۀنیزم ،خداوند از آنجا که مسبب ائسباب است ،کندیم
 شاانیهماان اذن اسات. ا نیاکناد و ا یبه آنان فراهم م شیمنان و فاسقان با توجه به علم خو ؤم

ک را اراده کند و خواه خواهاان  ریخواه خ ؛بنده است ۀتابع اراد نجایدر ا یاذن اله ،کند یم دیتأ
 (050-051، و: 2، ج0125عرفت، شر باشد. )م
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 ،یداناد )آلوسا یامار ما قتیرا تابع علم و علم را تابع ثبوت معلوم در حق تیمش یآلوس 
ىدى» ریدر تفس و ( 012، و: 0، ج0109 َْ َعَل  اْل ب  ،کندیم انیب (09انعام/«)َو َلْل د َء اللَّ ب َلَجَتَع ب

باه  شاانینماودن ا قباا موفا کاار را نیا ،جمع کند تیشما را بر هدا ۀهم ،خواستیاگر خدا م
از  شکه از آنان نازد یآنها بر حسب علم اریخداوند به سبب سو  اخت یول ؛داد یانجام م مانیا

 (002، و1، ج0109 ،یرا انجام نداد. ) آلوس یجمع یتیهدا نیازل بوده است، چن
َبْبىَت » ریدر تفسا نیچنااو هم  َْ ىَك ال َهْ ىِدي َمىْا أَ َب  ِإنَّ ْعَلى

َ
ىَل أ ِب ىَ  َيْ ىِدي َمىْا َيشى ءب َو  َو لِلىاَّ اللَّ

ْ َتِديَا   تیانسان ها تابع علام او باه مساتعدان هادا تیدر هدارا خواست خدا  (99قصص/«)ِب ْلتب
ْؤِمِنما» ری( و در تفس012 /01 ،یداند )آلوس یم َْ مب ِب ْكَثاب

َ
ي ذِلَك ََِيًة َو م  ك َ  أ َِ  (8شعرا /«)ِإ َّ 

با معلوماات او از  یعلم اله ۀرابط نییاشاره کرده و به تب یدر علم اله نیمؤمن ریغ مانیبه نبودن ا
 ،یداند. )آلوس یخدا م یرا متبوع علم ازل مانیپردازد و در آنجا کفر و ا یجمله اعمال انسان م

 (90، و01، ج0109
 اریااز ساو  اخت اتیآ نیدر ا یاگرچه آلوس این است که دگاهیدو د  یو بررس قیتطب جهینت

از علام  یالها تیمشا تیاو تبع یدر ماورد علام الها یاما نوع تفکار و د،یگو  یانسان سخن م
( کاه از لاوازم آن جبار 050و و099، و0ج ،تاا یب ،یاست )غزال یهمان تفکر اشعر ش،یازل
خداوناد معلاوم  یحوادث عالم از جمله اعمال انسان از ازل برا ۀهمابق آن تفکر،  ؛ چونتاس

 ی( و تخلف از آن به معنا099، و0ج ،تا یب ،یاست )غزال یوقوع آن ضرور ،رو نیبوده و از ا
 علم خدا به جه  است و خدا از جه  منزه است.   یتبد

به صاراحت  اتیآ ریتفس منالله معرفت در ض تیمردود است و آ عهیاز نظر ش دگاهید  نیا
و  ریاخ ریاعمال خود در مسا یکند و انسان را مسئول واقع یدفاع م نهیزم نیدر ا عهیش ۀدیاز عق
 داند.یشر م

 انتساب افعال به خداوند. 2. 3
از آن  یقایقادرت حق ،معتقدناد یالها تیمربوط باه شامول مشا اتیبا توجه به آ اشاعره

و اماور  ا یاشا ۀهم شیدایپ ۀواسط یاوست و اوست که علت ب نشیخداست و تنها مؤثر در آفر 
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حاوادث را عاادت اللاه  ینظاام اساباب و مساببات، تاوال رشیپذ یآنان به جا ،رو نیاز ا ؛است
انساان و منساوب باه و افعال و حرکات  مشهود که اسباب و عل  نندکیم انیب نیدانند و چنیم

( اماا 019-019، و8، ج0029 ،یامر. )جرجان قتینه به حق ؛تنها بر حسب ظاهر است ،وانیح
انساان  اریاو اخت یآزاد باا گااهچیمطلاق باودن ها نیدر ع یاله تیقدرت و مش هیامام دگاهیاز د 
 (120، و0107 ،یاست. )حل یهیبد یانسان امر اریو اخت ستین یمناف

 قتااا یرا حق یهار انساان تیضااللت و هادا هیامام یکالم یالله معرفت بر اساس مبان تیآ
 یانساان، نقشا اریااخت یبارا ،رو نیاز اداند و ایبه خود او منتسب م داند ویعملکرد او م ۀثمر 
ىَل » ۀیآآیت الله معرفت در تفسیر قائ  است.  یقیحق ِب ى ب َمىْا َيشى ءب َو َيْ ىِدي َمىْا َيشى ءب َو  ِضىله اللَّ مب ََ

َب  ِإ َّ َل ب َمِعمَشًة َضْنلً  » ۀیاضالل خداوند را با توجه به آ «اْلَعَِّيَّب اْلَحِلم ََ ْعَاَض َعْا ِذْكِاي 
َ
َو َو َمْا أ

ْعتى 
َ
م َمِة أ ُِ هب َيْلَم اْل اب و  از یااد او روی گرداناده اساتکه داند یم یدر مورد کس (21اه/«)َنْحشب

َاَع اِِْذىَاَ  َو َسىع » ۀیارا با توجه به آ تیبر هدا یاله تیتعلق مش
َ
ىْؤِمٌا  َو َمىْا أ ىَل مب ِب َل ى  َسىْعَم   َو 

َاً  ل َْ َمْشىلب ولِئَك ك َ  َسْعمب ب
ب
م  ؛داند که در راه او کوشش نموده استیکسی م یبرا (07اسرا /«)ََ

ک هیآ یانیبا توجه به فراز پا شانیسپس ا علت و مناافی کند که خواست خدای متعال بییم دیتأ
 (075-078، و0، ج0088.)معرفت، با مقام حکمت او نیست

است که از جبر محض فاصله گرفته اسات و باه  یانیگرچه از آن دسته سلف یآلوس کنیل
 دیانمایما نیچنا ییدر نگاه ابتداعلیرغم این که  ؛ با این حال،ستین یجبر ،دیگو یصراحت م
که  شوددانسته میتر قیدق یبه مختار و مسئول بودن انسان معتقد است، اما با نگاه یکه به راست

انسان  ینیندگان توسط خداوند و تنزل نقش آفر بر خلق افعال ب یاشاعره مبن دگاهیرش د یاو با پذ
باه  اتیاآ یدر برخا یاسات. و رفتاهیرا پذ یایجبر گرا کردیدر سطح کسب افعال، در واقع رو 

دانساته خواسات خادا  ،گذار را بر فع  بنادهر یدفاع کرده و تنها عام  تأث دهیعق نیصراحت از ا
ْ  » ۀیآ ریدر تفس یآلوس. است

َ
ى ب أ ِاِع اللَّ َتْا يب ِضىلَّ ب ََ ْ  يب

َ
ىِاْع أ ْسىاِم َو َمىْا يب ِ

ْ
هب ِلس ََ ْ  َصىْد َيْ ِدَيى ب َيْشىَا

َاج ً  ََ   ًُ هب َضمِّ ََ ضاللت را در  ار،یخداوند به سبب سو  اخت ،کندیم انیب (029انعام/«)َيْجَعْل َصْد
َ  » »یآ ریدر تفس گرید  ییو در جا (299و، 1، ج0109 ،یکند )آلوسیم بنده خلق  َو مى  َهشى ؤب

ْ  َيش َء اللَّ إِ 
َ
و  ریثأو تا ساتیجاز کساب ن یزیاعباد چ تیمش ،کندیم حیتصر ( 01انسان/«)الَّ أ
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َمىْا » ۀیاآ ریدر تفس نیچن(. او هم089، و09، ج0109،یاست )آلوس یخلق تنها به خواست اله
ْضىِلْل ب  حاق را  قیااز ار  یهر کس را که خدا اراده کناد کاه در او گمراها ،دیگو یم «َيَشِم اللَّ ب يب

 ندیآفر یم ،که نشأت گرفته از استعدادش اوست یاریدر او ضاللت را بر حسب اخت خلق کند،
 ریاو تخلاف ناپاذ ۀخداوناد و اراد ۀباه اراد ماانیداناد کاه کفار و ایبر آن م یلیرا دل هیآ نیو ا

 (011و، 1ج، 0109 ،یاست.)آلوس
انساان در عملاش  اریاباه اختهر دو مفسار این است که  دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت

 ساتین شیبا ییاست و انسان مختارنماا یصور اریاخت نیا یاما از منظر آلوس ؛کنندیم حیتصر 
 یموجود قتاا یمعرفت انسان حق هالل تیاما از منظر آ ؛همان کسب افعال است ارشیاخت ۀکه دامن

 زین یلت الهو ضال تیخورد و هدایو ضاللتش به دست خود او رقم م تیمختار است که هدا
 شود.یم یبه دنبال عملکرد خود انسان بر او جار

 به خدا حیانتساب قبا. 3. 3
افعال بندگان به خدا، انتساب قبائح به خداوناد اسات  میبحث انتساب مستق جیاز نتا یکی

مال  حسن و قبح، عق  است و بر  هیامام دگاهیقبح افعال دارد. از د  در حسن و شهیکه خود ر 
اسات  حیخداوناد قبا یمستلزم نقص در خداوند است، برا حیقب ۀاساس، از آنجا که اراد نیهم

 گاههیچ حیخداوند با وجود قدرت بر قب  یدل نیبه هم و (010، و0، ج0119 ،یمرتض فی)شر 
حسان و قابح  ،اعتقااد اشااعره یاما بر مبناا (122-120، و0107 ،یکند. )حلینم حیقب ۀاراد

 ،چون او کارده ،خدا بکند یلذا هر کار ؛شودیساا از فع  خدا انتزاع مو اسا است یافعال شرع
خوب است و آنچه را  عاا یتشر  ،چون او دستور داده ،او دستور دهد یو هر کار کوستین ناا یتکو 

 .خداسات ۀبد است. پس حسن و قبح دائر مادار اراد عاا یتشر  ،کندیم ینه ایدهد یاو انجام نم
 (  007، و0081 ،یزدی)مصبا  

  :است یتفاوت اعتقاد نیاز ا ینمونه ا  یذ اتیدو مفسر از آ ریتفس
َ  َيْفَعلب »اول:  ۀنمون  لاظ َو لِلاَّ اللَّ يىدب  َو َلْل د َء اللَّ ب َم  اْ َتَتلب ِا  تیآ ۀدیعق به. (290/بقره«)م  يب

 ۀباه اجباار ماانع مقاتلا ،خواساتیاگر خدا م یعنی است، ینیتکو  هیآ نیدر ا تیالله معرفت مش
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را باه  هیآ یانیفراز پا شانیا اراده نکرده است. نیاما خداوند چن ؛کردیم نیقطعاا چن ،شود شانیا
 نیامختار قارار دهاد و ا ند،خواهیخدا آن است که آنها را در آنچه م ۀداند که ارادیمعنا م نیا

 (50-52، و0، ج0088انسان است. )معرفت،  شیو آزما فیحکمت تکل  یاراده به دل
و کفار  ماانیو شار و ا ریداند که تمام حوادت از خیم یلیرا دل هیآ نیا یآلوس ،مقاب  در

 (9، و2،ج0109 ،یخداست. )آلوس تیتابع مش
اااالق  ه،یآ نیرا در ا تیمش یکه آلوس از این قرار است دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت

َ  َيْفَعلب َو »و عبارت  کندیمعنا م یخواست اله يىدب  لِلاَّ اللَّ ِا خواست خدا بار هار  یرا به معنا« م  يب
و عباارت  هدانست ینیتکو  هیآ نیرا در ا تیالله معرفت مش تیکه آ یدر حال ؛داند یو شر م ریخ
َ  َيْفَعلب » يدب  َو لِلاَّ اللَّ ِا تفاوت  نیا کند.یم ریانسان تفس اریبر اخت یرا به تعلق اراده مطلقه اله« م  يب

شامول  یاشاعره به معناا دگاهیبر اساس د  هیاراده را در آ یچگونه آلوس ،دهدینشان م ریدر تفس
 نیاللاه معرفات در عا تیاکه آ یدر حال ؛بر شر معنا کرده است یو خواست مطلق خداوند حت

 هیاو تنز  یعیشا ینماوده اسات کاه باا مباان ریتفسا یرا به گوناه ا هیآ ،یاله ۀشمول اراد رشیپذ
 وند از قبائح همسو باشد. خدا

لاًل من َ»دوم:  ۀنمون سب ََ َة  مَّ
ب
لِّ أ ي كب َِ ْد َبَعْثن  

َُ َْ  َو َل ِتىْن ب ََ لَف.  ى غب ىلا الطَّ ىَ  َو اْجَتِنبب وا اللَّ دب ِ  اْعبب
َ
أ

َدى َمْا  اَلةب  اللَّ ب  َِ ْت َعَلْمِ  الضَّ َُّ ََ َْ َمْا   هیاآ نیاا یاللاه معرفات در معناا تیاآ (09/)نحا « َو ِمْن ب
 تیخداوناد او را باه ساب  ساالم هادا ،که دعوت حاق را اجابات کناد ینگارد: کسیم نیچن

خداوناد او را باه خاذئن  ،و از قبول حق سر باز زند را رد کند یکه دعوت اله یکند و کسیم
 (211، و0، ج0088سازد. )معرفت، یرها م یگمراه یهایکیو در تار  می کنددچار 

َد »عبارت  یآلوس َِ کاه خادا آنهاا را باه  حم  می کند یبر کسان هیآ نیرا در ا« ى اللَّ ب َمْا 
اَلةب »کرده و عبارت موفق عبادت و اجتناب از ااغوت  ْت َعَلْمِ  الضَّ َُّ ََ حما   یرا بر کسان« َمْا 

دهیاسابب ضاللتشاان واجاب گرد  نیاراده نکارده و باه هما شانیرا برا تیکه خدا هداکند می
کساب  ،است حیآنچه قبگوید، می حیقب ۀنبودن اتصاف خداوند به اراد زی. او در مورد جااست

و در  (078، و7، ج0109 ،یو خلاق آن. )آلوسا حیقبا ۀو اتصاف به آن اسات و ناه اراد حیقب
 یدساته ا یو گمراها یاعاده تیهدارا بازگو می کند. به باور فخررازی  یادامه کالم فخر راز
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 استمنزه  نیو مطالبات منازع نیداوند از اعتراض معترضو خاست  کویاز جانب خدا ن را گرید 
، 21، ج0121 ،ی. ) فخار رازانادجاها  و گمراه کنند، یرا مطر  م یرادیا نیکه چن یو کسان

 (211و
ضاللت بنادگان را  ۀالله معرفت اراد تیآچنین است که  دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت

اراده را از جاناب خادا  نیاا یاما آلوسا ؛دانسته است منزهو خداوند را از آن  حیخدا قب یاز سو 
 شمارد. یاو روا م یرا از سو  یااراده نیندانسته و چن حیقب

  مشیت اتیآ ریدر تفس دو مفسرروش . 4
روش تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی در زمینۀ آیات مشیت به شرحی است که در پی 

   آید.می

   اتیاستفاده از آ. 1. 4
، 0، ج0088داناد )معرفات،  یمتشاابه ما اتیارا از اقسام آ تیمش اتیرفت آالله مع تیآ

 ؛کنادیموهم تناقض را در کنار هم معنا ما اتیهمواره دو دسته آ اتیآ نیا ریدر تفس او (21و
-75، و2، ج0109 ،ی. ) آلوسمحسوب نمی کندمتشابه  اتیاز جزو آ تیمش اتیآ یاما آلوس

، روش تفسایر آن  یاذ ۀاشاره کرده است. نمونکمتر هم محور  اتیبه آ اتیآ ریدر تفس . او(81
 .دو مفسر را نشان می دهد

ىداِ » ِب  ََ  َنْف
لَّ َهْمن  كب  ه،یاآ نیارا در ا تیمعرفت، هدا. آیت الله (00)سجده/«َو َلْل ِدْئن  َِ

و در این زمینه آیااتی را  ستین یاله تیبه اجبار مورد مش تیهداافزوده است، دانسته و  ینیتکو 
ياِ » که در پی می آید، شاهد گرفته است: ي الدِّ َِ لَ  ِللنَّ ِس َعَلى  » ؛(299/)بقره«ال ِإْكااَه  ِلَئاَّ َيلب

ىِل  سب ٌة َبْعَد الاه جَّ َب   ِ ىْا » ؛(90)نسا ، «اللَّ ْلَمْلفب ََ ىْؤِمْا َو َمىْا دى َء  ْلمب ََ َتىْا دى َء  باا  . او(25/)کهاف «ََ
 خود انسان دانسته است. اریرا به اخت یگمراه دنیبرگز  ای تیهدا رشیپذ اتیآ نیاستناد به ا

داناد یم ارشانیسو  اخت  یرا به دلانسان ها نشدن  تیهدا ه،یآ نیا ریدر تفس یآلوس کنیل
اعطاا  کناد و اگار  شاانیرا باه ا تیهادا ،خداوند نخواساته اسات ،کندیم انیحال ب نیو در ع
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 تیو عماا  صااالح هاادا مااانیبااه ا ،گرفااتیآنهااا تعلااق ماا تیخاادا بااه هاادا یفعلاا تیمشاا
 همان جبر مطلق است. نی( و ا029، و00، ج0109 ،یشدند.)آلوسیم

  اتیاستفاده از روا. 2. 4
و  ینیدو قسم تکاو به را  تیمش ات،یرواتکیه بر با  تیمش اتیآ ریالله معرفت در تفس تیآ

گیرد و چنان می نمایاد کاه ای نمیبهره اتیروا نیاز ا یآلوس ریاما تفس ؛کندیمتقسیم  یعیتشر 
 آیاد،تفسیر او دربارۀ آیااتی کاه در پای می .را قصد می کندخواست خدا  القاااو از مشیت، 

َْ َجِتمعى ً »: ادعا باشد نیا دیتواند مؤ یم ى له ب ِض كب َْ ىي اأْلَ َِ َك ََِمَا َمىْا  به ََ  ؛(55/ونسیا« )َو َلْل د َء 
« َْ ْجَتِعمَا َو َلْل د َء َلَ داكب

َ
   «.أ

 تیبناده بار مشا ماانیکه بر توقاف ا یاتیو تمام آ اتیآ نیرا در ا تیالله معرفت مش تیآ
چاون باا حکمات  یاجباار تیهادا نیاکند کاه ایم انیداند و بیم ینیدارد، تکو دئلت  یاله

و کفار انساان باه  ماانیبلکاه ا ؛شاود یخداوند واقع نما ۀاراد هرگز مورد ،است یمتناف فیتکل
 یاتیاباه روا ناهیزم نیادر ا شاانی( ا091، و0، ج0088واگذار شده است. )معرفت،  ارشیاخت

روایت صادوق  ات،یروا نیا ۀاز جمل .بر می شمارندرا در دو قسم  یاله ۀکند که ارادیم استناد
َاع  عىَّم»که فرمود:  ستاز امام علیا بن موسی الرضا َاع  َتَظ و إ َاعهما و مشمئتماظ إ ؛ ا  لله  إ

ت است: اراد یدارادا خ باا  یعیتشار  ۀاراد و در آن باه دو« عازم ۀحاتم و اراد ۀدو اراده و مشیا
؛ 99-91، و0058؛ صادوق، 090، و0، ج0099 ،ینایشده است. )کل پرداخته ینیتکو  ۀاراد

 (. 005، و1ج ،یمجلس
 ریتفسا تیدو قسام از مشا نیرا با توجه به هم یاله تیمش راجع به اتیاز آ یاریبس شانیا

ى ب » کناد. از جملاهیم ْ  َيشى َء اللَّ
َ
ىلا ِإالَّ أ ْؤِمنب لا ِلمب ََ »؛ (090و 0،ج0088معرفات، «.)مى  كى نب َلىْم

َ  َيْ ِدي َمْا َيش ءب  َْ َو لِلاَّ اللَّ ِب دا ِب َو َلىْل » ؛(050، و0، ج 0088( ) معرفات، 272بقاره/«.)َعَلْمَك 
 َْ َْ َعَلىىْملب َط ب ىىلَّ ََ ىى ب َل ىى ب مىى  » ؛(057، و0، ج0088، ( )معرفاات51نسااا /«.)دىى َء اللَّ َو َلىىْل دىى َء اللَّ

لا ْدَاكب
َ
 (212، و0، ج0088( )معرفت، 017انعام/«)أ
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محاور  ررا با مانیو عدم ا مانیا ،( به صراحت55یونس/)ۀ مذکور یآ ریدر تفس یآلوس اما
اسات؛ را نخواساته  یجمعا ماانیخداوناد ا دهاد کاهیم حیتوض نیشمارد و چنیم یاله تیمش

 یزیاخواهد که نسبت باه آن علام دارد و علام او تنهاا باه چ یرا م یزیتنها آن چچون خداوند 
ندارد، علم ندارد و آنچه را کاه  یآنچه که اصالا ثبوت است که در نفسش ثبوت دارد و نسبت به

 خواهد.  ینم ،علم ندارد
 یعیشا یاعتقااد یو مبان اتیمعرفت که بر اساس روا آیت اللهبر خالف  یآلوس نیچنهم

بار معتزلاه  یلایرا دل هیاآ نیاکناد، ایماحم   ینیتکو  تیو امثال آن بر مش هیآ نیرا در ا تیمش
را باه  تیاسااس مشا نیاخواهاد و بار ایرا م مانیبندگان ا ۀخداوند از هم ،داند که معتقدندیم

 (080،و9، ج0109 ،یکنند. ) آلوسیم میتقس یو قسر یضیقسم تفو 
 یظااهر یرا بر معناا هیآ نیا یآلوس از این قرار است که دگاهیدو د  یو بررس قیتطب جهینت

 یتنها بر محور خواسات الها مانیوجود و عدم ا ،کند و بر اساس آن معتقد استیم ریخود تفس
اللاه معرفات باا اساتفاده از  تیااست که مطابق علم او بر حال و استعداد بنادگان اسات؛ اماا آ

و  ینیتکاو  تیرا شاام  دو قسام مشا یالها تیشام هیامام رشیپذمورد  یکالم یو مبان اتیروا
اسات، باا  یالها تیانسان بار مشا مانیتوقف ا انگریرا که ب یاتیاز آ یاریداند و بس یم یعیتشر 
شامول  رشیپاذ نیتوان در عایم اتیروا نیبه سبب هم ،کند و معتقد استیم ریمبنا تفس نیهم

از  یاریبسا یمختار دانست و تنااقض ظااهر فیالتک ۀخداوند، انسان را در حوز  تیاراده و مش
 (090، و0، ج0088رفع نمود. )معرفت،  یبندمیتقس نیا رشیرا با پذ اتیآ

   اقیاستفاده از س. 3. 4
هاا و رسااندن الله معرفت، سیاق سخن نقشی اساسی در مفهوم رساانی واهه تیاز منظر آ

( 70، و0، ج0125رود.)معرفت، مراد واقعی دارد و از بهترین قرائن همراه با کالم به شمار می
گاه عدم توجه باه  انیم نیاما در ا ؛کرده است استناد اقیبارها به س شیخو  ریدر تفس زین یآلوس

 ،یالله معرفات و آلوسا تیآ ریاز تفسای گردد. نمونهیم هینادرست از آ یریسبب تفس هیآ اقیس
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م ى  : »امر است نیگواه ا که در پی می آید، َِ لا 
ُب ى ََ َف ََ م ى   َِ ْتَا َمْانى  مب

َ
َيىًة أ ْ ِلىَك َ ْا ْ  نب

َ
ْعنى  أ ََ َو ِإذا أَ

ْان ِ  َهْدِممااً  َدمَّ ََ ْل ب  َُ َحقَّ َعَلْمَ   اْل  (07 /اسرا «.) ََ
 یکفر و فسوق بارا ۀبر اراد یمبن هیآ نیا  یکالم اشاعره در ذ انیمعرفت ضمن ب الله تیآ

 انیابادون سابب، در ب شاانیدستور دادن به گناه به منظور ناابود کاردن ا و خدا یبندگان از سو 
 بنادگان و اریاقبا  کاه در اخت هیاآ و هیاآ نیا که آن ،کند: اول یم ذکردو نکته  ،جواب اشاعره

و مفهاوم ایان آیاه هماهنا   ،کند یم ایجاب صراحت دارد، شانیاز جانب ا تیمسئول رشیپذ
 شود. هیو توج ریپیشین تفس ۀبا آیسازگار 

و آن  اسات هیاهماهن  باا ظااهر آ یلیتأو  ،کند یم ذکرالله معرفت  تیکه آ یدوم ۀنکت
نیست کاه خادای متعاال، بادون هایچ علتای، عاذابی را  ابه این معن ،هیآ نیدر ا« اراده»که  این

آید کاه دیگاران کند و به عمد در پی کسب دستاویز و دئیلی برمیای اراده مینسبت به جامعه
مات آن را فراهم  ف کند و مقدا یاا  گازارشدر اینجاا « اراده»بلکاه  ؛آوردرا در جهت آن مکلا

  و عوام  انجام و ایجاد آن فراهم آیاد، واقعیت محض است که وقتی شرایط و مقتضیات و عل
ْ  » ۀدر آیا« اراده»هماان گوناه کاه  ؛گیردصورت تحقق به خود می

َ
يىدب أ ِا ًَا يب م ى  ِجىدا َِ َلَجىدا  ََ

  َ َُ یعنای  آن دوای ایان آیاه بیاان مای شاود،  .معنا به کار رفته است مینبه ه( 77کهف/«)َيْن
زدیا به انهدام بود که در اینجا خواست و اراده خضر و موسی در آن قریه دیواری را یافتند که ن

َمْانى  » عباارت شاانیا ،اسااس نیاو قصدی در کار نیست و فقط اقتضای واقع امر اسات. بار ا
َ
أ

م   َِ لا 
ُب ََ َف ََ م    َِ ْتَا باه هار چاه آناان را  نابودیشان، آن است که ۀدانند که نشانیم ارا بدین معن« مب

 (219، و0، ج0088د. )معرفت، کردن یامر کردیم، از فرمان سرپیچ
اگر خادا اراده کناد کاه  ،اشاره دارد هیآ ،کندیم حیتصر  هیآ نیا ریدر تفس یآلوس کنیل 

کناد تاا باا  یرا بر او مسالط ما طانینفس و جنود ش یهوا یروهاین ،را خراب کند یقلب انسان
 (91، و8، ج0109 ،یقلب را خراب کند. )آلوس یابع و آفات یشهوان ولیخ

توجاه باه  باا هیاآ نیاا ریدر تفس یآلوسبه این شر  است  دگاهیدو د  یو بررس قیتطب جهینت
 یالها ۀشمول ارادبه به صراحت  ن،یشیپ ۀیعبارت و بدون در نظر گرفتن آ نیهم یظاهر یمعنا

ارائاه  هیااز آ یری، تفسااقیالله معرفت با استفاده از س تیاما آ ؛کند یمحکم انسان  یگمراه بر
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داشاتن  اریابار اخت هیامام یکالم یحال هماهن  با مبنا نیو در ع هیموافق با ظاهر آدهد که یم
 است. و شر ریانسان در انتخاب خ

  نتایج. 9
 :افتیدست   یذ جینتا به یاجمال یبندجمع کیتوان در یشد، م انیتوجه به آنچه ب با
دو مفسار  نیا دگاهیموهم تشابه د  ییهر دو مفسر در نگاه ابتدا ریعبارات در تفس یبرخ. 0

 یاماا نگااه ؛ندیگو یانسان سخن م اریرا در کنار حکمت آورده و از اخت تیاست. هر دو، مش
 یاز منظار آلوسا؛ زیارا اسات یتشابه ظاهر نیا ییمبنا زیدو مفسر روشنگر تما دگاهیتر به د قیدق

 یدادش اسات و اساتعداد اماراساتع ۀر یادر دا زیااو ن اریتابع استعداد انسان و اخت یهحکمت ال
 جز جبر ندارد. یا جهینت ده،یعق نیو ا استانسان  اریو خارج از اخت یخداداد
 شاانیا یکالم یبه مبان یالله معرفت و آلوس تیآ یریتفاوت آرا  تفس یخاستگاه اصل .2

 ،یاله تیمش تیبا دفاع از عموم یگردد که بر اساس آن آلوسیبر م یشمول اراده اله ۀنیدر زم
دفااع از  نیمعرفات در عا آیت اللهاما  ؛داند یرا به خواست خدا م یو ضاللت هر انسان تیهدا

و سرنوشت هر کس را در گارو  می داندذات حق را از انتساب قبائح منزه  ،یاله تیشمول مش
 شمارد. یعملکرد و خواست خود او بر م

و  یاو از قارائن قرآنا یریاگبهاره زانیاو م هیاآ ریتفاوت روش دو مفسر در تفسا یگاه.0
ساز باروز  نهیزم ه،یآ ریواحد در تفس اقیو س یصدور یوستگیعدم توجه او به پ ایو توجه  ییروا
اللاه معرفات باا توجاه باه  تیاآ ،رسد یدو مفسر شده است. به نظر م یمتفاوت از سو  یریتفس
ک شیخو  ینقل کردیو رو  تیمش اتیبه متشابه بودن آ قاداعت از  یبهتار یرگیهو بهر  ترشیب دیتأ

 داشته است. تیاراده و مش در زمینۀ اتیآ ریقرائن، در تفس نیا

 منابع. 6
 میقرآن کر  .0

 ق.0109  ،ی: دارالکتب العلمروتیب م؛یالقرآن العظ ریتفس یف یرو  المعان محمود؛ دیس ،یآلوس .2
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 ش.0081 ،ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀمؤسس :قم معارف قرآن؛ ؛یمحمد تق ،یزدیمصبا   .00
 ق.0125 د،یالتمه یانتشارات یفرهنگ ۀقم: مؤسس الجامع؛ یائثر ریالتفس ؛یمعرفت، محمد هاد .01
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