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Abstract 
The problem of predestination or free will is an issue that has engaged with the Muslims’ 
minds since the early periods of the rise of Islam, and one of the first issues that led to the 
emergence of various theological theories and schools among them. There are three basic 
viewpoints in this regard, according to the first of which man is compelled, however, 
according to another, he has fully free to choose. The third one that has been developed by 
the Shi’ite theologians is the simultaneous acceptance of both divine and human 
providence. According to this viewpoint, the seeming conflict between divine and human 
providence is resolved because the latter is considered in line with the former. Applying 
the desk method for discovery and the descriptive-analytic method for justification, the 
present research anyhow seeks a preferred viewpoint in the field of predestination and free 
will, albeit through pursuing a critical process. The path is taken in this article thus to 
examine, analyze, and critique the three suggested theological viewpoints, and their 
manifestations in the existing interpretations of (Q. 78:30) as well. The research results 
indicate that the most notable critique of predestination is disregard for divine wisdom, 
and the most fundamental objection to tafwīḍ (delegation) is the limitation of God’s power 
and ownership. Such an analysis ultimately seems to strengthen the Shi’ite amr-un bayn-
al amrayn (intermediate position) doctrine. 
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انسان   ت يمعتزله و اشاعره از رابطه مش ه،يخوانش مفسران امام ي انتقاد يبررس

 سوره انسان  ٣٠ ه ي خدا در آ تيبا مش

  یی فاطمه آسا|      برندق  یکاووس روح 
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 چكيده

خود كرد و   ر ي ظهور اســالم، ذهن مســلمانان را درگ   هاي ســال   ن ي اســت كه از اول   اي مســأله  ار، ي جبر و اخت 

  ، ي ك ي وجود دارند كه طبق    نه ي زم   ن ي در ا  ي اساس  دگاه ي را سبب شد. سه د   ي مختلف كالم   ات ي نظر   ش ي دا ي پ 

كرده، عبارت    اع ابد  ه ي كه امام  ه ي نظر  ن ي كامل دارد. ســوم   ار ي اخت  ، ي گر ي انســان مجبور اســت و بر اســاس د 

  ت ي مشـ   ي مشـكل تعارض ظاهر  دگاه، ي د   ن ي انسـان. طبق ا   ت ي خداوند و مشـ   ت ي اسـت از اثبات توأمان مشـ 

حاـضر كه    ق ي ق . تح ـشود ي خداوند، اثبات م  ار ي انـسان در طول اخت   ار ي خداوند حل ـشده، اخت   ت ي انـسان با مشـ 

ده، در پ   ه ي ته   ي و انتقاد  ي ل ي تحل   - ي ف ي و پردازش توصـ  ي ا كتابخانه  ي با روش گردآور  ت كه از    ي ـش آن اـس

ـسوره انـسان    ٣٠  ه ي موجود از آ  ر ي ها در تفاسـ و جلوه آن  ي كالم  دگاه ي ـسه د   ن ي و نقد ا   ل ي تحل   ، ي بررسـ   ق ي طر 

اُءوَن ِإلَّا َأن   اَءي (*َو َما َتشـَ ت   ار ي جبر و اخت  نه ي اهللا*)، قول مختار درزم   شـَ   گر ي اقوال د   ي را عرضـه كند و نادرـس

ا  ــازد.    ان يـ را نـم ه يـ سـ د ـكه مهم   ي ـحاك   ق، ي حق ت   ـهاي افـت اد وارد بر جبر   ن تري از آنـن اد   ون، ي انتـق گرفتن    ده يـ ـن

 خداوند هستند.   ت ي محدود كردن قدرت و مالك   ض، ي تفو   ه ي نظر  رادات ي ا   ن تري ي و اساس   ي حكمت اله 
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  مقدمه

وانفعاالت بشر سروكار دارد و از سوي  فعل تك  جبر و اختيار، با تك  مسأله كه  از آن جا 

هم مردم عادي    ، دار سازد عدالت خداوند را خدشه   تواند مي در صورت عدم تبيين دقيق،   ديگر 

به   ت كه با تحقيق در اين حوزه، اسـ  بايـسته بنابراين   دانـشمندان را درگير خود كرده اـست؛ و هم  

  ديدگاهي جامع دست يافت كه داراي محسنات و عاري از نواقص باشد. 

ــت؛ براي مســأله جبر و اختيار در حوزه  مثال، در تأويل آيات  هاي مختلفي تأثيرگذار اس

  ن يدر ا  را ي ز   ؛ شـود مي   تر انه ي هم ظاهرگرا   ر ي تفسـ   وه ي شـ  باشـد،   تر بيش تمايل به جبر هرچه   ، قرآن 

  مسألهنمود ديگر   . در برداشت از كالم الهي جايگاه مستقلي نخواهد داشت  انسان عقل   صورت 

ــان هاي  واكنش جزاهاي اخروي و توان در جبر و اختـيار را مي  ــي يا به پديده   انسـ ـــياسـ هاي سـ

  ) ٩٤ص ، ش   ١٣٩٤فرد،   ي (اعتماد كرد.   وجو جست اجتماعي عصر خود 

ــوـفان يوـناني را درگير خود كرده بود ـمدت جبر و اختـيار   ــالم، ذهن فيلسـ ؛ ـها قـبل از اسـ

و دو گروه تفويـضي و جبري را  ظهور اـسالم بروز يافت اندكي پس از   مـسأله اگر اين  بنابراين،  

ه ا  د آورد، ـب دـي ه  ـپ ه زميـن ل بود ـك دايش آن ين دلـي ا شـــده بوداز ق   پـي اني مهـي ار يوـن ل، در آـث  ـب

، به پيدايش  قرآن نما از آيات بين، وجود دودـسته متناقض . دراين ) ١١ص  ،  ش   ١٣٨١  ، ي (ـسبحان 

ـــته اول، آـياتي ـكه ـحاكمـيت مطلق اراده ـخداوـند را   نظرـيات گوـناگون اين حوزه دامن زد:  دسـ

ــوند (مانند آيه متذكر مي  ــوره    ٣٠شـ ــان سـ ــته دوم، آياتي كه  ) انسـ ــان و دسـ را موجودي    انسـ

مواجهه با اين  در  ، دور بودند ر (ص) پيامب   بيت اهل ـساني كه از . ك كنند اختيار معرفي مي ـصاحب 

حه  آيات، جبر را ســـرلو از   اي با توجه به اولين دســـته عده  به دو گروه تقســـيم شـــدند:  آيات، 

اما ؛  عقيده يافتند انـسان ، به اختيار مطلق از آيات با اخذ دـسته دوم  اي عده زندگي بـشر دانـستند و  

ا    بـيت (ع)، اـهل  ـــكاالت وارده بر  ـب عقـيده    ، «جبر» و «تفويض» ـهدف تنزـيه ـخداوـند از تـمام اشـ

  امرين» را طرح كردند و به تبيين آن همت گماشتند. «امربين 

ــر   تحقيق پيش  ــت كه پس از ذكر نظريات مفسـ ان در حوزه جبر و اختـيار  رو، بر آن اسـ

ــوره    ٣٠(ذـيل آـيه   ــان سـ ــي  انسـ مختلف و نـماـياـندن ايرادات وارده بر    ـهاي دـيدـگاه )، ـبا بررسـ

  د از: ن تحقيق عبارت   برگزيند. سؤاالت  هركدام، رأي مختار را 
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  انـسانو مـشيت خداوند در افعال  انـسان مـشيت    ميزان و محدوده تأثير در تعيين    مفـسران   . ١

 اند؟ بوده تا چه حد موفق 

 انسـانسـوره   ٣٠افتراقات و اشـتراكاتي بين تفاسـير اشـاعره، معتزله و اماميه از آيه    چه   . ٢

 وجود دارد؟ 

هاي موجود در مـسأله جبر و اختيار وارد اـست و كدام ديدگاه نقدهايي بر ديدگاه   چه   . ٣

  پذيرفتني است؟ 

نوـشتارهاي متعددي درباره آن به با توجه به اهميت مـسأله جبر و اختيار، بديهي اـست كه 

الجبر   ن ي ب  نسان اال از جعفر سبحاني و  جبر و اختيار  مثال، كتاب    رشته تحرير درآمده باشد؛ براي 

دري؛ هم   ض ي و التفو  ال حـي اب  از كـم دا از د چنين كـت اه يـ اراده ـخ ان، ي ف   دـگ ــوـف ان و    لسـ متكلـم

، تفاوت اين  انسان ند و اراده  به مفهوم اراده خداو  مفصل اله بداشتي كه در آن،   از علي  محدثان 

ــان اراده ـخدا و آزادي اراده  "بـحث    چنين هم دو اراده و  ــده   "انسـ ــت  پرداخـته شـ از مـيان  . اسـ

ــان   ي ار يـ آن با فـعل اخت   و رابـطه   ي افـعال   د يـ توح توان به « مـقاالت نيز مي  ــين غـفاري و  انسـ » از حسـ

» از محمدحســين فارياب،  ه ي در كالم امام   ار ي جبر و اخت  مســأله در   تأملي مريم ســادات زيارتي، « 

 ري ســ   ي بررســ و «   » از عســكر ديرباز و قاســم امجديان ار ي اخت  مســأله قضــا و قدر و ارتباط آن با « 

*» از احمد ترابي و علي نصـيري  اهللا  شـاء ي و ما تشـاؤون إال أن *  ه ي آ   ر ي مفسـران در تفسـ   شـه ي اند 

  اشاره كرد. 

ــت ـباـيد گـفت: اين   ــه كـتاب نخسـ تر ـبه جنـبه  رغم ـجامعـيت، بيش كـتب علي در مورد سـ

 قرآنزاي  اند و به جنبه تفـسيري جبر و اختيار و ـسخن درباره آيات مـشكل نظري بحث پرداخته 

ــوره   ٣٠ـخاص آـيه   طور ـبه (و  ــان سـ اـند. از بين مـقاالت نيز مـقاـله اول، از تر توـجه كرده كم  ) انسـ

د متفاوتي نسـبت به مقاله حاضـر داشـته  جنبه توحيد افعالي به اختيار انسـان نگريسـته و زاويه دي 

اســت. در مقاله دوم، ديدگاه متكلمان شــيعي با رويكرد تاريخي آورده شــده تا درنهايت ســير 

تطور انديـشه كالمي اماميه در مـسأله جبر و اختيار نمايان ـشود. زاويه نگاه مقاله ـسوم نيز به دليل  

ر تفاوت دارد. آخرين مقاله نيز پس از تمركزي كه بر مسـأله قضـا و قدر داشـته، با مقاله حاضـ 
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مرتب كردن آراء مفـسران بر اـساس ـسير تاريخي، مراحل رـشد فكري آنان را بررـسي كرده اما 

  عنايت چنداني به نقد و بررسي آرا و برگزيدن قول مختار نداشته است. 

ــيـحات فوق، مهم  ا توضـ ــيري آن ـب د در بـحث تفسـ اـي ــر را ـب ه ـحاضـ اـل ترين نوآوري مـق

ســوره انســان، نمود عملي و    ٣٠ذيل آيه  قرآن كرد؛ زيرا با بررســي آراء مفســران وجو  جســت 

شــود تا اند ارائه، بررســي و ارزيابي مي كاربردي نظرياتي كه درباره جبر و اختيار مطرح شــده 

 درنهايت قول مختار برگزيده و ساير اقوال به بوته نقد سپرده شوند. 

  شناسيمفهوم

ــي اين تحقيق عبـ  ــاسـ ـــيت، تفويض مـفاهيم اسـ امرين.  و امربين   ارتـند از: جبر، اراده و مشـ

به نقد دو انديشــه   اوًالضــروري اســت كه در ادامه تحقيق،    جهت ازاين آشــنايي با اين مفاهيم،  

 شود. ين، تبيين و تثبيت مي امر بين امر نظريه   ثانيًاجبر و تفويض پرداخته خواهد شد و  

  جبر .١

ــخص بر انـجام دادن عملي ـكه "  از:   ترين مـعاني لغوي «َجبر» عـبارتـند مهم  وادار كردن شـ

وقوع قضا و    پنداشتن حتمي  ") و ١١٦ص  ،  ٦ج ،  ق   ١٤٠٩(فراهيدي،   "دارد نسبت به آن اكراه 

در   د  ٤٢ص  ،  ١١ج  ،  ق   ١٤٢١(ازهري،    "ـق اـي ــطالحي خود در عـق اي اصـ ه معـن ). واژه جبر ـب

ــان  ــت كه خداوند انس ــالمي، به اين معناس دهند،  چه (خوب و بد) انجام مي آن ها را بر تمام اس

ند  گونه مجبور كرده باـشد؛ به  ته باـش رپيچي نداـش ج ،  ق   ١٤٢٦(عـسكري،  اي كه بندگان اراده ـس

هسـتند را   ي اله   ي اعمال بشـر تحت اراده و قضـا كه  اين  به   صـرف عقيده   ن ي بنابرا   ؛ ) ٤١٧ص   ، ١

  كه  ـشود ي م مـستلزم جبر    توان گرايش به جبر قلمداد كرد؛ زيرا اين عقيده فقط در ـصورتي نمي 

ص ،  ١ج ، ش   ١٣٧٦حســاب آوريم (مطهري، به   انســان و اراده  رو ي ن   ن ي گز ي قضــا و قدر را جا 

روـست كه جبريون بر آن   معناي جبر موردبحث در تحقيق پيش قدر، جايگزيني قـضا و   ). ٣٨٤

  اند. اند اما مخالفانشان همواره ايراداتي را بر آن وارد ساخته صحه گذاشته 

  هاآن افعال بندگان را در  گروهي معتقدند خداوند  مراتبي دارند: در عقيده خود   جبريون 

ــت.   از روي مجاز  ها آن بندگان هيچ اراده و قدرتي ندارند و انتســـاب فعل به  كرده و خلق  اسـ

اًال ــان را اجـم اـبت مي   گروه ديگر هرچـند ـقدرت انسـ ـتأثيري    كنـند، معتـقدـند ـكه اين ـقدرت ـث
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تند،  . گروه اول ندارد  فوان هـس تاني،   نامند مي  "  ه ي جهم "  را كه پيروان جهم بن ـص هرـس   ١٤١٥(ـش

 جبريه» موسـوم شـدند. اهل حديث نيزاي بودند كه به « جهميه نخسـتين فرقه  . ) ٩٧ص   ، ١ج  ، ق 

تند كه گرچه خود را از پيروي جبر منزه مي فرقه  ، پذيرفتن جبر  ان الزمه اعتقاداتشـ   دانند، اي هـس

  ) ٢٧٢ص   ، ٦ج  ، ش   ١٣٨٧،  و ديگران   شهري است. (محمدي ري 

و ـسردمدار دومين   گذار اـشاعره بنيان پرداز مكتب جبر ابوالحـسن اـشعري،  ترين نظريه مهم 

فرار از پيامدهاي   درصدد دانست و  . اشعري گرچه خود را پيرو جبر نمي است   گروه از جبريون 

  عنوانبه   تر درنتيجه بيش و گام درسـتي در اين راسـتا بردارد نتوانسـت   بار اين انديشـه بود، زيان 

با حفظ اراده فراگير الهي، جايي    زمان هم   خواسـت مي  شـود. اشـعري شـناخته مي يك «جبري»  

ان باز كرده، از اين طريق هم براي ار  ب را ؛ پس به جزاهاي اخروي معنا دهد  اده انـس نظريه كـس

ال، مخلوق  ه افـع داع كرد. طبق اين نظرـي د   اـب ــتـن ار بـندـگان هسـ ا اختـي ارن ـب ـبدون    ، ـخداوـند و مـق

(حسـني،    ل با آن، قدرت مؤثري داشـته باشـند بندگان در اين اختيار و يا مقارن بودن فع   كه اين 

 زادي مؤثر اســت نه در قيام به فعلبنابراين قدرت بندگان تنها در احســاس آ   ؛ ) ١٣٢ص   ، تا بي 

ترين دليل جبريون براي اثبات  . مهم ) ٢٧٣ص   ، ٦ج  ، ش   ١٣٨٧، و ديگران   شهري (محمدي ري 

انديـشه خود، علم پيـشين الهي اـست كه به عقيده آنان، در ـصورت پذيرفتن هرگونه تفويـضي به 

  شود. جهل تبديل مي 

  و مشيت اراده .٢

ند.  ـشو مي   ذيل يك عنوان بررـسي با توجه به نزديكي مفهوم اراده و مـشيت، اين دو واژه 

)، ١٨٨- ١٨٧ص    ، ٣ج  ،  ق   ١٤١٤منظور،  معناي طلب شيء، قصد (ابن اراده از ريشه «ر و د» و به  

يت (جوهري،   ل، ٤٧٨ص   ، ٢ج ،  ق   ١٣٧٦مـش ت. اين واژه در اـص ) و تالش در طلب چيزي اـس

اي مركب از شــهوت و نياز و آرزو همراه با حكم به شــايســتگي عمل يا ترك فعل را معنا قوه 

اين واژه افزايش يافته، گاه درباره نفس تمايل به شـــيء و گاه   كاربرد  گســـتره  . ســـپس داد مي 

ــايســتگي عمل يا ترك فعل  ــت شــد   كاربرده به درباره حكم به ش ــافه به ه اس ؛ اما اراده در اض

ــت و تـماـيل را معـنا نمي دادن    انـجام ـخداوـند، ـبه معـناي حكم ـخداوـند ـبه   (راـغب،    دـهد فـعل اسـ

ته نان اراده را هم دا ، اكثر لغت طوركلي به   . ) ٣٧١ص   ، ق   ١٤١٢ تن دانـس يت و خواـس   اندمعنا با مـش
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ـــيت، آن را مترادف اراده گرفته و   ؛  ٥٨ص   ، ١ج ، ق   ١٣٧٦  ، ي (جوهر اند  هنـگام معـنا كردن مشـ

ــي،  ٥١٧ص    ، ٢ج    ، ق  ١٣٦٧اثير،  ابن  ـها  اـما گرـچه اين واژه   ؛ ) ١٣٤٢ص  ،  ٢ج  ،  ق  ١٤١٠؛ موسـ

ــت كه اراده را مرحله   المعني قريب  ــتند، حق آن اس ــيت بدانيم. ( ا هس ــتي،  اله  ي بعد از مش بداش

 ) ٤٩ص  ، ش   ١٣٨٦

  ضيتفو .٣

ــت   ــه «ف و ض» و ـبه معـناي واـگذاري ـكار ـبه ديگري اسـ ـفارس،  (ابن تفويض، از ريشـ

عبارت   - در موضـــوع فاعليت انســـان - ). معناي اصـــطالحي تفويض  ٤٦٠ص  ، ٤ج   ، ق   ١٤٠٤

انسـان در وجود، قائم به خداوند اسـت از: وانهادگي انسـان به خويشـتن؛ به اين معنا كه گرچه 

؛  ) ٤١ص  ، ش   ١٣٨١  ، ي (ســبحان هاي فكري و جســمي، اســتقالل كاملي دارد اســت، در فعاليت 

آيد، تفويض به معـناي برتري دادن قدرت  چه از روايات ائـمه (ع) برمي بـنابراين و با توجه به آن 

  ) ٥٥ص ، ش   ١٣٩٧انسان بر قدرت خداوند است. (طالقاني،  

ب تفويض، د  ه مكـت ده جبر ـب اي منفي عقـي دـه اـم د افراطي جبريون و فرار از پـي ه نـق رنتيـج

دهند،  ). معتزله كه پيروان اـصلي تفويض را تـشكيل مي ٤١ص ، ش   ١٣٨١وجود آمد (ـسبحاني،  

گســيخته به نظام ســببي و قانون عليت، گمان بردند كه اثبات فاعليت خداوند، به با اعتقاد لگام 

ــباب طبيعي خواه  ــباب طبيعي را امري فطري و  انكار تأثير اس د انجاميد و از آن جا كه تأثير اس

  ) ٣٣ص  ، ق   ١٤٣٥، به انكار فاعليت خداوند همت گماشتند. (حيدري،  دانستند ي م تجربي  

ــط  فكران آن ـگذاري عقـيده معتزـله و هم البـته ـنام  ــت ـكه توسـ ـها ـبه «تفويض»، ـكاري اسـ

معناي موردبحث در مقاله حاضـر، يك انجام شـده؛ بنابراين اصـطالح تفويض به ع)  (   ت ي ب اهل 

طالح درون  ت (طالقاني،  اـص يعي اـس وعي كه معتزله را به ). مهم ٥٥ص ، ش   ١٣٩٧ـش ترين موـض

دانسـتند و  ها جبر را در تضـاد با عدالت خداوند مي سـمت تفويض كشـانده، اين اسـت كه آن 

  ، استقالل دادن به اراده انسان است. عدالت خداوند كردند كه تنها راه اثبات  گمان مي 

  امريننيامرب .٤

گر نحوه برخورد شـيعيان با مسـأله جبر و اختيار اسـت. اين  امرين»، بيان اصـطالح «امربين 

طالح كه اول  بت به دو نظريه جبر و اـص ده، نـس تفاده ـش تفويض، داراي   بار در كالم ائمه (ع) اـس
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تر در تقابل با دو نظريه آيد، بيش طور كه از نامش برمي تري اـست و همان هاي افزون پيچيدگي 

ــت، كم  ــر اـماـمان (ع) مربوط اسـ ــده مطرح گردـيده و ـحداـقل ـتا آن ـجا ـكه ـبه عصـ تر ـبه ـيادشـ

رـسان  امرين ياري ترين احاديثي كه در تبيين امربين تعريف آن پرداخته ـشده اـست. يكي از مهم 

  فرمايند: است، روايتي است كه در آن، امام علي (ع) در پي چندين پرسش و پاسخ مي 

ــد، ثواب و عقاب و  ــت؛ زيرا اگر چنين باش ــا، حتمي و قدر الزم اس «گمان نكن كه قض

معنا خواهد شــد و ديگر، نه و وعيد بي امرونهي و زجر معناي درســتي نخواهند داشــت؛ وعده 

تحق مالمت اسـ  تايش؛ بلكه نيكوكار بيش خطاكار مـس تحق ـس كار  تر از گناه ت و نه نيكوكار مـس

تر از نيكوكار مسـتحق سـتايش... . خدا ما را به خاطر  كار بيش شـود و گناه مسـتحق مالمت مي 

ــاخـته و نهي  ــت... . ـبه ـخاطر ـنافرـماني مغلوب  مخـتار بودنـمان مكلف سـ اش از ـباب تـحذير اسـ

چه را در جبور به اطاعت نكرده و زمين و آـسمان و آن ـشود و اگر اطاعت ـشود، مطيع را م نمي 

 ) ٣٨٠ص ، ق   ١٣٩٨هاست، بيهوده نيافريده است». (صدوق،  ميان آن 

  ع) در جواب پرسشي درباره چيستي خير فرمودند: باقر ( چنين امام  هم 

اش كرده و داند و قضـا و قدرش بر آن اسـت؛ آن را خواسـته و اراده «خداوند آن را مي   

  چيستي شر را چنين بيان كردند:   ؛ و دارد» ي است و آن را دوست مي از آن راض 

اش نكرده و داند و قـضا و قدرش بر آن اـست؛ آن را نخواـسته و اراده «خداوند آن را مي   

  ) ٢٠١ص  ، ١ج  ، ق   ١٣٦٩شهرآشوب،  ». (ابن دارد ي نم از آن راضي نيست و آن را دوست 

  ند: ع) در حديثي فرمود صادق ( عالوه بر اين، امام  

ي كه   ته و كـس ا و بدي امر كرده، بر خدا دروغ بـس «كـسي كه گمان كند خداوند به فحـش

اش دور كرده گمان كند خوبي و بدي خارج از مـشيت خداوند هـستند، خدا را از ـسلطه و غلبه 

و كـسي كه گمان كند معاـصي از قدرت خداوند خارجند، بر خدا دروغ بـسته اـست». (بحراني،  

  ) ٨١٩ص ، ٣ج  ، ش   ١٣٧٤

روايت اول و ســوم  امرين به ميان نيامده، امربين هرچند در ســه روايت فوق، ســخني از 

د نشـــان مي  ه    دهـن ه ( ـك دن عواـقب جبرگرايي   ع) ائـم اـن اـي ه ،  گرايي و تفويض   از طريق نـم   طورـب

ــمني بر لزوم  ــكاراروايت دوم   . اند كرده تأكيد    اي ديگر در اين حوزه وجود نظريه   ضـ ،  نيز آشـ
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ده  ان مي   مـابين اي  عقـي بـي را  د.  جبر و تفويض  ارت  كـن متعـددي    ، امرين امربين عـب ات  در رواـي

تي  ـصادق ( ازجمله در حديثي، امام    كاررفته اـست؛ به  ع) در پاـسخ به پرـسش راوي درباره چيـس

  فرمايند: امرين، مي امربين 

يت ببيني و او را از اين كار نه ت كه تو مردي را در حال انجام دادن معـص ي  «مثل اين اـس

كني، اـما او ـبه تو توجهي نكـند؛ پس تو او را ترك كني و او هم ـكارش را انـجام دـهد. در اين  

  ) ١٦٠،  ١ج ،  ١٤٠٧توان تو را امركننده به معصيت دانست». (كليني،  حال، نمي 

بسـيار كارآمد اسـت؛ زيرا در آن به دو نكته اشـاره     ، امرين امربين   اين مثال براي فهم بهتر 

فعل خطا و ديگري منع نكردن شـــخص خاطي در عمل. مورد اول نشـــان شـــده: يكي نهي از 

ان مي  ان مي دهد كه كارها كامًال به اختيار انـس ده و مورد دوم نـش ان ها واگذار نـش ها  دهد كه انـس

  ) ٣٢٢ص  ، ٤ج  ، ش   ١٣٨٣در مقام عمل مجبور نيستند. (مالصدرا،  

  هاي پژوهشيافته

سوره انسان گزارش    ٣٠مختلف كالمي درباره آيه  هاي  در اين بخش، آراء مفسران نحله 

ران در زمان مي  ود. مفـس تاي ديدگاه ـش من بحث درباره اين آيه، آن را در راـس هاي مختلف، ـض

و برخي به  بين، برخي در توجيه تفســير خود داليلي آورده . دراين اند كالمي خود تحليل كرده 

  اند. نوشتن چند جمله مختصر بسنده كرده 

َه کَاَن َعِلیًما َحِکیًما شده از آيه * تفاسير عرضه  ن یَشاَء الله ِإنَّ اللَّ
َ
  * َو َما َتَشاُءوَن ِإالَّ أ

ته اـشاعره، معتزله و اماميه  را  قرآن  مفـسران  اعرهمي   به ـسه دـس ،  توان تقـسيم كرد. عموم اـش

  قرار است:  آمده، بدين  سوره انسان  ٣٠ذيل آيه   در تفاسيرشان   چه آن و شرح  جبرگرا بودند 

  نويسد: در تفسير اين آيه مي مسلك،  ق)، مفسر اشعري   ٣١٠د. طبري ( - 

خواهيد مگر زماني كه خدا آن را براي ـشما  ـسوي خداوند را نمي ـشما پيمودن راهي به "  

  "خواسته باشد. 

ها توانايي تخطي از داند كه انســان او عليم بودن خداوند را ناظر به علم پيشــين الهي مي 

  نويسد: ند و سپس مي آن را ندار 
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مي "   ــمول رحمتش  بخواهـد، مشـ را كـه  آن فرد خـداونـد هركس  تـا درنتيجـه،  د  كـن

رغم گناهان آن شـــخص، او اش توبه كرده، از دنيا برود و خداوند علي كه از گمراهي درحالي 

  ) ١٤٠ص   ، ٢٩ج  ، ق   ١٤١٢  ، ي (طبر   "را به بهشت وارد كند. 

ــمون با  جمالتي هم ق) هم پس از آوردن   ٣٣٣ماتريدي (د.  -  ــير طبري مض   ٣٠، آيه تفس

ــان را نقـطه مـقاـبل معتزلـيان معرفي مي  ــوره انسـ ـها، ـخداوـند برگزـيدن كـند؛ زيرا ـبه عقـيده آن سـ

سـوي خود را براي تمامي خاليق خواسـته اسـت. وي عليم بودن خداوند را به آگاهي  راهي به 

  ١٤٢٦ ، ي د ي (ماتر كرده اسـت.   ها، معاصـي و طاعات معنا ها، تصـديق او نسـبت به تمام تكذيب 

  ) ٣٧٣ص   ، ١٠ج   ، ق 

ــاره به   ٦٠٦د. رازي (   فخر -  ــمن نقد عقيده معتزله و اش ــوره    كه اين ق) ض آيات پاياني س

  نويسد: قدريه را اثبات كنند، مي   عقيده هم توانند مؤيد نظر جبريون باشند و ، هم مي انسان 

فهميده    ٣٠و از آيه  شــود كه مشــيت بنده، مســتلزم فعل اســت برداشــت مي   ٢٩از آيه "  

هرچند با يك - يت خداوند، مـستلزم مـشيت بنده اـست؛ بنابراين مـشيت خداوند ـشود كه مشـ مي 

  "كند. مستلزم فعل است و اين استلزام، جبر را اثبات مي   - واسطه 

آن را تخصيص بدون    عبدالجبار از آيه مذكور پرداخته، به نقد تفسير قاضي   ، او در ادامه   

  ) ٧٦٢- ٧٦١ص   ، ٣٠ج  ، ق   ١٤٢٠  ، فخر رازي ( كند.  دليل عموميت آيه معرفي مي 

اني ( -  عري و ـصوفي   ٧٣٦د. عبدالرزاق قاـس ر اـش يري كه آن را با ق) مفـس لك، در تفـس مـس

  نويسد: مي   موردبحث رويكرد عرفاني به رشته تحرير درآورده، ذيل آيه 

ا آن " بـ نمي   ـه ت من؛  ـــي ا مشـ مگر ـب د  ه من اراده  خواهـن ا ـك ا آن ه اين معـن كنم و را مي   ـه

مـسبوق به اراده من و در حقيقت، عين اراده من و   ها آن كنند. اراده  مرا اراده مي   ها آن ،  درنتيجه 

  ) ٣٩٦ص ،  ٢ج  ، ق   ١٤٢٢(قاساني،    "مظهري از مظاهر اراده من است. 

اين آيه، با   پيروي از اشاعره، در تفسير   رغم علي ق) مفسري است كه    ١٢٧٠د. آلوسي ( - 

  قولينـقل   كـند. او ابـتدا اي ـمابين اين دو مطرح مي انتـقاد از هر دو رويكرد جبر و تفويض، نظرـيه 

  گويد: مي  از زمخشري آورده و پس از نقد آن 
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بنابراين حق آن اـست كه فعل  ؛ الزمه اختياري دانـستن مـشيت، پيش آمدن تـسلـسل اـست "

  "را مقرون به مشيت بدانيم. 

ــيح نظ  ار وي در توضـ ارت «   ، ر مخـت ــراـحت از عـب ا صـ ين» بهره برده و آن را امر بين امر ـب

  نويسد: . او مي داند ي م كننده هردو مشيت (خدا و بنده) اثبات 

ــاحب "   ــان ص ــت كه بندگان در افعالش ــند؛ حق آن اس ــاحب   اختيار باش اختيار  اما در ص

  "بودنشان، اختياري ندارند. 

ي بيان مي    ت و ثابت مي   ابتدا دارد كه اين آيات، آلوـس تلزم فعل اـس يت بنده مـس كنند مـش

مقيد اـست به مـشيت خداوند؛ بنابراين چنين نيـست كه هرگاه  ، كنند اين اـستلزام ـسپس اـضافه مي 

ان  ير  انـس   ١٤١٥(آلوـسي،   دادن آن فعل نباـشد  انجام فعلي را قـصد كند، ديگر هيچ مانعي در مـس

از منابع روايي يا كالمي    ، ين امر بين امر تبيين  البته معلوم نيـست آلوـسي در  ؛ ) ١٨٤ص  ، ١٥ج  ، ق 

  اهلشـيعيان تأثير پذيرفته يا نه اما واضـح اسـت او در تفسـير اين آيه، نسـبت به سـاير مفسـران 

  ) ١٩ص  ، ش   ١٣٩٣  ، ي (تراب  تر عمل كرده است. سنت، مبتكرانه 

را  انســان ســوره   ٣٠مشــابه آلوســي عمل كرده و آيه   تقريبًانيز  ق)   ١٣٩٤عاشــور (د. ابن - 

كند  اين ـسوره برداـشت مي   ٢٩نـشان ابطال هردو عقيده جبريون و معتزله دانـسته اـست. او از آيه  

  : سد ي نو ي م ام كه مشيت بندگان، تحت قدرت آنان است و سپس ذيل آيه سي 

ـــيت    ـكه آن پس از  "   ــبـيل را ـبه مشـ منوط كرد، فرمود ـكه ـخداوـند در   ـها آن برگزـيدن سـ

  "كند. بدل مي   راحتي به شان را مك كرده، سختي ك  ها آن سلوك الي اهللا به 

  نويسد: مي   ءون» را نشان عموميت آيه دانسته، عاشور حذف مفعول «تشا ابن 

ـــته اين آـيه بين  "   ـــيت ـخدا را   قرآن ـكه   از آـيات   دودسـ ـــيت بـنده و برخي مشـ برخي مشـ

ــيت بنده و خدا را يادآور مي   تنهايي به  ــوند، جمع كرده و هردو مش ــورت به ش اثبات  توأمان   ص

  "كند. مي 

ت به عقيده ابن  يت بنده اـس رط حصـول مـش يت الهي، ـش ور مـش ،  زمانبه اين معنا كه   ؛ عاـش

ميزان تسلط    طور همين مكان، كيفيت خلقت، نحوه تركيب جسم و عقل، قابليت فهم و تفهم و 

ـــيت بـنده  ــتـند، در مشـ ــتـند؛   ـجامـعه ـكه همگي از آـثار ـقدرت ـخدا هسـ بـنابراين    ـتأثيرـگذار هسـ
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ــورتي  ــيت بنده ب  ها آن از بدي   تر بيش ميزان نيكي مؤثرهاي مذكور    ه ك درص ــد، مش ر اتخاذ  باش

باشـــد، مشـــيت بنده بر  تر  بيش  ها آن ميزان بدي   كه درصـــورتي و    گيرد ســـبيل الي اهللا قرار مي 

اراده كرده كه بنده،  خداوند  در اين حالت در حقيقت بايد گفت:  . گيرد مي خواسـتن شـر تعلق  

وجود دارد، عنايت و لطف الهي اســت كه   اين جا ي كه در ر يا خير را بخواهد؛ البته اســتثناي شــ 

ده   تواند مي  امل حال بندگان ـش ازد.   ها آن   ، ـش رف ـس ر منـص ور،ابن به باور را از برگزيدن ـش   عاـش

ــامل حال بندگان مي  ــورت شـ ــاي حكمت يا از  عنايت الهي به دو صـ ــود: به اقتضـ راه دعا. شـ

  ) ٣٨٤ –   ٣٨١ص  ، ٢٩ج  ، ق   ١٤٢٠عاشور،  (ابن 

اشـاعره، هّم خود را صـرف    برخالف ، انسـان سـوره    ٣٠در تفاسـيرشـان از آيه  نيز   معتزله 

  اند: اثبات تفويض كرده 

از   واالتر  ، كند كه خداوند ق) از اين آيه، چنين اســتفاده مي   ٤١٥د.  قاضــي عبدالجبار (  - 

مراد "گويد:  او مي   . ) ٤٤٤ص   ، م   ٢٠٠٥عبدالجبار،    ي قاضـ (  آن اـست كه خواهان فواحش باـشد 

خداوند به اتخاذ ســبيل را دليل نظر    امر و  "اســت ســوي خداوند برگزيدن راهي به  از اين آيه، 

  ي(قاضـ  تواند مؤيد انديشـه جبر باشـد. كند كه اين آيه نمي خود معرفي و در ادامه تصـريح مي 

  ) ٣٤٥ص  ، ق   ٢٠٠٩عبدالجبار،  

  نوشته:   موردبحث ق) هم در تفسير آيه   ٤٩٤د.  جشمي ( حاكم  - 

خداوند آن را از طريق   كه اين مگر    ، خواهيد شــما طاعت و اتخاذ ســبيل الي اهللا را نمي "  

  "برايتان خواسته باشد.   ووعيد وعده و    امرونهي 

  به نقل از ابومسلم آورده:   وي سپس 

  ييآن جا ي كه خداوند، بر آن مجبورتان كند اما از زمان خواهيد مگر «ـشما نيكي را نمي   

ـسازگار نيـست و براي ـشما ـسودي ندارد، پس مـشيت خداوند بر اجبار    امرونهي كه جبر الهي با 

  ) ٧٢٢٢ص   ، ١٠ج تا،  (جشمي، بي   ». شما واقع نشده است 

  مســلك، در نظري مشــابه بيانات گذشــته،ق) ديگر مفســر معتزلي   ٥٣٨د.  زمخشــري ( - 

  : سد ي نو ي م   فعول «تشاءون» دانسته، طاعت را م 
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اـعت را نمي    ا ـط ـــم د مگر  «شـ ان خواهـي د زـم ا را بر آن مجبور كـن ـــم د شـ داوـن ه ـخ   ».ي ـك

  ) ٦٧٦ص   ، ٤ج   ، ق   ١٤٠٧  ، ي (زمخشر 

سوره    ٣٠از دو عقيده جبر و تفويض را برنتابيده و در ذيل آيه   كدام هيچ اما اماميه پيروي  

ان  عي در ارائه راهي ميانه  انـس ته ، ـس ًا- در مواردي    ؛ هرچند اند داـش وي متقدمان  مخصـوـص   -از ـس

  اند. تفاسير اين فرقه، بدين شرح است: توفيق چنداني حاصل نكرده 

  يسد: نو ها، مي ق) با تحديد اين آيه در نيكي   ٤٦٠د. شيخ طوسي ( - 

ـشود فهميد كه  كه خداوند از بندگانش خواـسته كه او را اطاعت كنند، مي   يي آن جا از  "

ــت. خداوند، خواهان طاعات و نيكي  ــان دو دليل ديگر هم بر مدعاي خود مي   "هاس د:  آور ايش

ــت قـبايح، ـبا حكـمت الهي مـناـفات دارد و دوم   ـكه اين اول  یِرـیُد * ـخداوـند در آـيه   ـكه اين خواسـ
ُه ِبُک  ر اللَّ َر َو ال یِریُد ِبُکُم اْلُعسـْ وره بقره، آيه (  * ُم اْلیسـْ ختي را براي   ، ) ١٨٥ ـس ريح كرده كه ـس تـص

  نويسد: خواهد. شيخ طوسي در توضيح اين دليل مي بندگانش نمي 

هاســت پس چگونه ممكن اســت كه خداوند، ترين ســختي از بزرگ كفر و معصــيت،  "

  "باشد؟  ها آن خواهان  

  نويسند: ايشان در معناي عليم بودن خداوند مي 

ي و طاعات بندگان، آگاهي دارد.   ازجمله خداوند به تمام معلومات،  "     ،ي(طوسـ   "معاـص

  ) ٢٢١ص   ، ١٠ج   تا، ي ب 

  با الهام از شيخ طوسي نوشته:  ، ق) ذيل اين آيه   ٥٤٨طبرسي (د. - 

 زيرا  ؛ خواهند نيســـت بندگان مي   چه آن خواهد و خواســـتار تمام  د طاعات را مي خداون "

  ". اهان قبايح باشد خداوند باالتر از آن است كه خو   كه اين بر  وجود دارد داليل واضحي  

ي قبل از بيان اين نظر،   البته    لم (نقل طبرـس م كالم ابومـس ط حاكم جـش ده توـس  زي ) را ن ي ـش

  ) ٦٢٦ص   ، ١٠ج  ، ش   ١٣٧٢  ، ي (طبرس .  كرده است نقل 

استوار   خ ي كار خود را بر نظر ش  ي است كه بنا   ي گر ي مفسر د ق)    ٥٥٦د. ابوالفتوح رازي ( - 

  نوشته است:   ها آن تكرار كرده و عالوه بر    اند، ايشان گفته را   چه آن تمام   تقريبًاكرده و  
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خداوند هم طاعات و هم معاصـي بندگان را بخواهد، مسـتلزم اين اسـت كه در   كه اين «   

  ١٤٠٨  ، ي (ابوالفتوح راز  ». آن واحد، خواسـتار دو چيز متضـاد باشـد و اين منافي حكمت اسـت 

  ) ٩٤ص   ، ٢٠ج   ، ق 

وب ( ابن -  هرآـش به طاعات   ه ي آ  د ي تحد  ي : اول بيان كرده اين آيه از   ر ي دو تفسـ ق)   ٥٥٨د. ـش

  :نويسد درباره آن مي كه  ت ي بر عموم   ه ي حمل آ  ؛ و دومي است  ي طوس   خ ي ش كه مختصرشده نظر  

، ق   ١٣٦٩شــهرآشــوب،  (ابن   "علم دارد.   ها آن به   ، خواهد ي را نم   ح ي هرچند خداوند قبا "  

  ) ١٣٩ص   ، ١ج 

هم بر   ه ي آ  به علت فراگيري علم خداوند، معنا شـــده و    » علم « به  ت ي مشـــ   ر، ي تفســـ   ن ي در ا 

او قبل از بيان نظر    كه اين شــهرآشــوب  نكته مهم در بيانات ابن  مانده اســت.  ي خود باق   ت ي عموم 

  دوم نوشته است: 

ــ   ي حجت   ه، يـ آ   ن ي ا " ــت بر اثـبات مشـ ــ   ـكه   ن ا بـندگـ   ت يـ اسـ ــت  ي اله   ت يـ معلق ـبه مشـ   ".اسـ

  ) ١٣٩ص   ، ١ج ،  ق   ١٣٦٩شهرآشوب،  (ابن 

  فالســفه دانســت كهموردتوجه   "  ي طول نظام "نظريه  از   اي توان نســخه اين ســخن را مي   

 در تفسير آيات مشيت پيدا كرده است.  اي جايگاه ويژه 

ــر اماميه   ١٤٠٠د. محمدجواد مغنيه ( -  ــت كه با پذيرفتن ديدگاهي فراتر از ق) مفس اي اس

  : سد ي نو ي م جبر و تفويض، در تفسير اين آيه 

ــورت اجبار   امر خداوند به نيكي  "   ــخص معاند، فقط در ص و از بدي نهي كرده؛ ولي ش

ــي را مجبور نمي   ـحال ـبااين آورد.  داوـند، ـبه برگزـيدن نيكي روي مي خـ   زيرا  ؛ كـند ـخداوـند كسـ

  ) ٤٨٧ص   ، ٧ج ،  ق   ١٤٢٤  ه، ي (مغن   "جبر با عدالت، حكمت و سنت الهي ناسازگار است. 

ياري   "فالســفه  نظام طولي  "از   ، ق) در تفســير آيات مشــيت   ١٤٠٢د. ي ( عالمه طباطباي - 

  : سد ي نو ي م  انسان سوره    ٣٠در ذيل آيه   فته، گر 

بنابراين    ؛ مشـيت خداوند بدون واسـطه به مشـيت بنده تعلق گرفته و باواسـطه به فعل او "  

ــيت الهي در افعال بندگان   ــتلزم جبر مي   اي گونه به تأثير مش ــت كه نه مس ــو اس ــتلزم ش د و نه مس
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  ،طبايي(طبا . "اـست  خداوند  بنابراين، تحقق مـشيت بنده، موقوف به مـشيت  اـستقالل كامل بنده؛ 

  ) ١٤٢ص   ، ٢٠ج  ، ق   ١٣٩٠

اي از عقيده ايشــان درباره  آورده، تنها چكيده   موردبحث عالمه در ذيل آيه   چه آن البته،  

ــت؛   ــان، بايد به   بنابراين جبر و اختيار اس ــاير آيات قرآني   چه آن براي فهم دقيق نظر ايش ذيل س

ود. مفصـل آورده  وره بقره   ٢٦درباره جبر و اختيار، ذيل آيه   ترين بحث عالمه اند، مراجعه ـش ـس

مالكيت مطلق خداوند بر تمام كائنات را اثبات    اســـت. ايشـــان در اين بحث، ابتدا   شـــده   انجام 

و خداوند   قبح عقالئي اسـت مالكيت خداوند فراتر از حسـن و    كه اين كرده و پس از اشـاره به 

  : سد ي نو ي م حق هرگونه تصرفي را در ملك خود دارد،  

ــيوه عقال   ـهايش ـگذاري اوـند در ـقانون ـخد " نيكي را   اوًالرا برگزـيده؛ ـبه اين معـنا ـكه    شـ

ــته ممدوح و بدي را مذموم   ــالح   ثانيًاو    دانسـ ــريعات خود به دنبال تأمين مصـ ــان در تشـ   هاانسـ

  ". باشد مي 

پس از اشـــاره به اين    را تأييدي بر ســـيره عقال دانســـته، اين نوع تشـــريعات الهي    عالمه 

  د: نويس هر عملي بايد معلل بر مصالح عقاليي باشد، مي   كه طبق سيره عقال موضوع 

چنين امرونهي و تكليف، تنها  ثواب و عقاب هم بايد بر مـصالح عقاليي اـستوار باـشند. هم "  

ان اختيار باـشند؛ اما مكلف ـساختن انسـ در ـصورتي مطابق ـسيره عقال هـستند كه متوجه فرد ـصاحب 

  ) ٩٥  –   ٩٣ص    ، ١ق، ج    ١٣٩٠  ، (طباطبايي   "مضطر يا مجبور، برخالف اصول عقاليي است. 

ــان بنابراين مكلف بودن    ــت. عالمه بدان جهت كه  ها آن ، دليلي بر مختار بودن ها انسـ سـ

  كنند: سخنشان موهم تفويض نشود، در آخر اضافه مي 

اـطل مي "   ه تفويض،    زيرا   ؛ ســـازد تكليف، تفويض را هم ـب ده ـب ا عقـي ه   امرونهي ـب الهي ـب

  ". است   را نداشته   امرونهي كسي است كه حق  امرونهي معناي  

ان  لب مالكيت علي االطالق خداوند « ايـش د عقيده تفويض مي   » ـس   ؛دانندرا از ديگر مفاـس

دانيم.    زيرا  اـلك ـن ات، ـم ــي جـه د را از بعضـ داوـن ا دارد ـكه ـخ ــورتي معـن تفويض، فقط در صـ

  ) ٩٦ص   ، ١ج  ، ق   ١٣٩٠  ، طبايي (طبا 

  گويد: دانسته، مي  قرآن   را از محكمات  انسان سوره    ٣٠جوادي آملي، آيه   اهللا آيت - 
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ان «  ان، اختياري    ها انـس ان مختارند ولي در مختار بودنـش يتـش  زيرا ندارند؛ در طاعت و معـص

  ».اند. در حقيقت، تنها كسي كه در مختار بودنش اختيار دارد، خداوند است مختار آفريده شده 

  (جوادي آملي، درس تفسير) 

ين  امربين امر كننده  را اثبات  انســان ســوره    ٣٠و    ٢٩مكارم شــيرازي هم آيات   اهللا آيت - 

و از   » نتخاب با ـشماـست خدا راه را نـشان داده و ا گفته ـشده: «  ـسو يك از   ها آن در  زيرا  ؛ داند مي 

ــيت الهى اســت ســوي ديگر آمده: «  ــان بنابراين،    »؛ انتخاب شــما منوط به مش ها اراده كامل انس

گيرد. (مـكارم   ـباز پس را    ـها آن ـقدرت و اراده    تواـند مي ـكه بخواـهد    هرلحـظه و ـخداوـند    ـندارـند 

  ) ٣٨٥ص   ، ٢٥ج  ، ش   ١٣٧١شيرازي،  

  ها تحليل يافته

ران در مواجهه با آيه گونه كه گذشـت،  همان  ان، به سـه گروه تقسـيم    ٣٠مفـس سـوره انـس

ده و هر گروه، فهم متفاوتي از آيه عرضـه كرده  ه گروه، توجه به ـش اند. در تحليل عقايد اين ـس

  مطالب ذيل ضروري است: 

  ديدگاه مفسران جبرگرا   ليتحل  .١

ه  ه موردبحـث را ـب آـي د جبريون  ات عقـي اســــب براي اثـب مـن ار  ـــي ه خود  عنوان دليلي بسـ

ــت.  مي  ــده اس ــروط ش ــيت خداوند مش ــت و مش ــيت بنده به خواس ــند؛ زيرا در آن، مش ــناس ش

تناد آنان به اين آيه، به دو ـصورت انجام ـشده اـست: طور به  تلزام مـشيت بنده به ك ي  كلي اـس ي اـس

ين الهي. فخر رازي با  يت خدا و ديگري علم پيـش يت خدا بر  تكيه  مـش يت بنده به مـش تلزام مـش اـس

  نوشته است: 

يت خداوند ازآن "   تلزم فعل او نيز به مـش ت، مـس يت بنده اـس تلزم مـش اب  جهت كه مـس حـس

  ) ٧٦٢- ٧٦١ص   ، ٣٠ج  ، ق   ١٤٢٠  ، فخر رازي (  "آيد. مي 

اند، اين اسـت كه  ها فخر رازي، بدان توجه نكرده اي كه جبريون و در صـدر آن اما نكته 

آيا اين اـستلزام، تمام اختيار بنده را اي جز جبر داـشته باـشد؟ تواند نتيجه آيا اـستلزام مذكور، نمي 

لب مي  ران در ذيل آيه آن  كند؟ با توجه به روايات ائمه (ع) و از او ـس وره    ٣٠چه برخي مفـس ـس

كه الزمه مشــيت بندگان اين اســت كه خداوند اند، بايد گفت: خير. توضــيح آن انســان آورده 
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ــتلزام  بخواهد آن  ــيت بيافريند؛ اما اس ــيت عبد، فقط به همين  ها را داراي مش ــيت خدا و مش مش

ها را آفريده و مـشيتـشان را به ـشود و چنين نيـست كه خداوند تمام افعال انـسان مورد خالـصه مي 

ها،  هر طرف كه بخواهد سـوق دهد. به ديگر سـخن، اسـتلزام مذكور بدين معناسـت كه انسـان 

خدا يا قضــا و قدر نســبت  توانند كارهاي خود را به محكوم به آزادي هســتند و درنتيجه نمي 

  دهند. 

  نويسد: بر علم پيشين الهي چنين مي طبري نيز با تكيه 

ـــما نمي هيچ " ــود.ـيك از شـ ــين الهي ـبه ـتدبير خود، ـخارج شـ   "تواـند از حيـطه علم پيشـ

  ) ١٤٠ص   ، ٢٩ج  ، ق   ١٤١٢  ، ي (طبر 

ده دراين  ــوع پيچـي ــين الهي، موضـ د گـفت: علم پيشـ اـي ـب اره  اره آن ـب ه درـب اي اســـت ـك

توان به مالـصدرا نـسبت داد كه  هاي بـسياري ـشده؛ اما بهترين نظريه اين حوزه را مي دازي پر ايده 

ان،  ف تفصـيلي را اثبات كرده و از اين راه، بين علم خدا و اختيار انـس علم اجمالي در عين كـش

  سازگاري ايجاد نموده است. مختصر نظريه ايشان بدين شرح است: 

ــان ه عنوان مـبدأ فيض «ـخداوـند ـبه    ــتي، از آن ـجايي ـكه ازـيك رسـ طرف، در ـباالترين  سـ

مرتبه كمال قرار دارد و از طرف ديگر، علت تمام موجودات هـستي است، وجود تمام اشياء را 

اء و   ـــي ام اشـ ه تـم ه ذات خود علم دارد، پس ـب ه ـب ايي ـك در وجود خود داراســـت و از آن ـج

ــت. چنين علمي   - ها حتي قبل از موجوديت آن - موجودات   ، از جهتي اجمالي و از نيز عالم اس

ها و تفاصــيل، به شــكل موجودي  وســيله آن، همه كثرت جهت ديگر، تفصــيلي اســت؛ زيرا به 

  ) ٢٧٠ص ،  ٦ج ،  ق   ١٤١٢آيند». (مالصدرا،  واحد و بسيط درمي 

ــت  او از لوازم علم   خداوند به موجودات، ، علم بنابراين  خداوند  زيرا  ؛ به ذات خويش اس

ـكه  - تـمامي موجودات  ـبه    تواـند مي ق علمي ـكه ـبه ذات خود دارد،  از طري كـمال مطلق،    عنوان ـبه 

ــعفند  در  ــد   - مراحل متفاوتي از كمال و ضـ به جبر منجر    حال چنين علمي درعين  . نيز عالم باشـ

  هايانسـان علم خداوند بر اين تعلق گرفته كه افعالي معين به شـكل مختارانه از زيرا   ، شـود نمي 

 معين سر بزند. 
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  گرا ديدگاه مفسران تفويض  ليتحل  .٢

  ٣٠تحديد آيه در طاعات و انتقاد از جبريون، دو مؤلفه بســيار بارز تفاســير معتزله از آيه 

 سوره انسان هستند. 

  تحديد آيه در طاعات-٢-١

له، شـأن خداوند فراتر از آن اسـت كه او را خواهان فواحش بدانيم يا معتقد  به گفته معتز 

چه زمخـشري  ، مجبور كرده اـست. در اين ميان آن دهند ي م چه انجام ها را بر آن باـشيم كه انـسان 

  نمايد. او نوشته: عنوان مدافع آراء معتزله، ذيل آيه موردبحث آورده، كمي عجيب مي به 

ت را نمي  اـع ا ـط ـــم د».  خواه «شـ ا را بر آن مجبور كـن ـــم د شـ داوـن ه ـخ اني ـك د مگر زـم ـي

  ) ٦٧٦ص   ، ٤ج   ، ق   ١٤٠٧  ، ي (زمخشر 

خواســته  در توضــيح اين تفســير بايد گفت: زمخشــري در پي اثبات جبر نبوده، بلكه مي 

كننده تكاليف  طور ـضمني، به اين موـضوع اـشاره كند كه جبر منافي حكمت خداوند و زايل به 

قولي  در نقل  تر نظر زمخشـري را م نفعي ندارد؛ بنابراين تبيين دقيق الهي اسـت و براي بندگان ه 

ت مي  لم آورده توان جـس ي از ابومـس مي و طبرـس مي، بي وجو كرد كه حاكم جـش ج تا،  اند (جـش

اُءونَ  "شـده از بيان   ر ي تفاسـ نك.   / ٦٢٦ص ،  ١٠ج ، ش   ١٣٧٢؛ طبرسـي،  ٧٢٢٢ص ،  ١٠ وَ َما َتشـَ

ــري بطالن جبر را  "...  ــح مي ). گويي زمخشـ ـــته ـكه لزومي در آوردن طول و  چـنان واضـ دانسـ

  تفصيالت ابومسلم احساس نكرده است. 

ســوره انســان به طاعات كه شــيعياني چون: شــيخ طوســي و   ٣٠اما محدود ســاختن آيه 

اند، تنها در ـصورتي پذيرفتني اـست كه مـشيت در آيه را مـشيت ابوالفتوح رازي نيز مطرح كرده 

ريعي بدانيم؛  كه  دليلي براي اين كار وجود ندارد. به ديگر ـسخن، با توجه به اين كه آن   حال   تـش

اراده تكويني خدا، عبارت اســت از: تعلق اراده او به فعل خويش و اراده تشــريعي خدا عبارت  

ــبـحاني،   ــت از: امرونهي او خـطاب ـبه ـفاـعل مخـتار ديگر (سـ توان  )، مي ٢٢٠ص  ،  ش   ١٣٨٧اسـ

كه حكمت خداوند زير سـؤال  ه الهي دانسـت بدون اين افعال قبيح بندگان را تحت سـيطره اراد 

ــده و ـقدرت   ــده ـكه بـندـگان مخـتار آفرـيده شـ برود؛ زيرا اراده تكويني ـخداوـند بر اين واقع شـ
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حالي كه اراده تشـريعي او بر ترك قبايح تعلق  گزينش بين خير و شـر را داشـته باشـند؛ درعين 

  گرفته است. 

  انتقاد از جبرگرايي -٢-٢

معتزله براي نماياندن مفاـسد  كه  ذيل عنوان گذـشته نقل ـشد، بايد گفت    چه آن با توجه به 

  جويند: جبر، به دو مقدمه استناد مي 

ت اين  ت و به نخـس ان كه خداوند حكيم اـس اي حكمتش، انـس اخته و مقتـض ها را مكلف ـس

 ها ثواب و عقاب مقرر فرموده است. براي آن 

 مجبور، منافي حكمت است. كه مكلف ساختن و مجازات شخص  دوم اين 

ان نتيجه اين  تنتاج  كه خداوند حكيم، انـس يعيان نيز از اين اـس ت. ـش ها را مجبور نيافريده اـس

تا مفاـسد عقيده جبر را آـشكار ـسازند؛ اما چيزي كه به   اند كرده و اـستنتاجاتي مـشابه آن اـستفاده  

ــيعيان و معتزله منجر مي  ــت كه معتزله هنگام فر تفاوت ش ــود اين اس ار از جبر، راهي جز پناه ش

ــتن به تفويض نديدند؛ درحالي  ــيعـيان، با بهره جسـ بـيت (ع)، راه هاي اهل گيري از آموزه كه شـ

 امرين» ناميدند. سومي باز كرده، آن را «امربين 

  امرين در تفاسيرنيامرب  .٣

ــده  ــيري كه در س ــده تفاس ــته ش تري به نقد جبر و تفويض  اند، تمايل بيش هاي اخير نوش

عاشــور و آلوســي، دو نمونه از اند. ابن صــورت توأمان و برگزيدن نظري مابين آن دو داشــته به 

ـسوره انـسان در راـستاي نقد هردو عقيده جبر    ٣٠بودن، از آيه   ـسني   مفـسراني هـستند كه باوجود 

اند. تعبيري كه آلوســي از و تفويض بهره برده و راه ســومي را در مســأله جبر و اختيار بازكرده 

ها در مختار بودنشــان، اختياري ندارند و از آن جايي  امرين آورده، اين اســت كه انســان امربين 

دهد  گره خورده، اـستلزام بين مـشيت و فعلـشان، زماني رخ مي   كه مـشيتـشان با مـشيت پروردگار 

بنابراين مـشيت    ؛ ) ١٨٤ص ،  ١٥ج ، ق   ١٤١٥(آلوـسي،  كه خداوند مـشيتـشان را اراده كرده باـشد 

ــت؛ هرچـند جزء اخير عـلت تامه به  ــاب مي بـنده، عـلت تامه فـعل او نيسـ ــخـنان  حسـ آيد. البـته سـ

از مشـروط كردن اسـتلزام مشـيت و فعل بنده به كه او پس اين از جهتي مبهمند و آن آلوسـي،  

  . دهد ي نم   مشيت الهي، توضيحي در حدود و چگونگي اين استلزام 
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ير ابن  ور از امربين تفـس ت عاـش ي ندارد؛  امرين هم در مبهم بودن، دـس كمي از عقيده آلوـس

د،  كن اما از آن جايي كه اين تفسـير، نحوه اسـتلزام مشـيت بنده و خدا را تا حدودي روشـن مي 

ايم. او با بيان تأثير عواملي  راهه نرفته اگر آن را نســـخه بازترشـــده عقيده آلوســـي بدانيم، به بي 

ــم و عقل و...، آن  ــيت و  چون: زمان، مـكان، فرهـنگ، كيفـيت تركيب جسـ ها را نمودي از مشـ

 –  ٣٨١ص   ، ٢٩ج  ، ق   ١٤٢٠عاشـور،  (ابن داند كه در مشـيت بنده مؤثر هسـتند  قدرت الهي مي 

ــخـنان ابن )؛ ا ٣٨٤ ــور به اين دلـيل كه او به ميزان تأثير اين مؤثرها نپرداخـته، در نـگاه  لبـته سـ عاشـ

ــده  ــت موهم جبر شـ ــاـبه آن توان او را پيرو جبر ـيا عقـيده اـند اـما در حقيـقت، نمي نخسـ اي مشـ

كند  كار براي رهايي از تأثير ـسوء مؤثرهاي يادـشده معرفي مي دانـست؛ مخـصوـصاً كه او دو راه 

  اختياري است. ها (دعا)، عملي  ز آن كه يكي ا 

حات را درباره اين نظريه ين توضــي تر بيش ين،  امر بين امر ســردمداران   عنوان به اما شــيعيان  

ــان از جبرگرايي و تفويض ـها آن اـند ـكه پيش از بـيان  ده دا  ــت ـبه انتـقادات ايشـ گرايي  ، الزم اسـ

بيان شــد. درباره انتقاد ايشــان از   تر پيش اي شــود؛ البته ســخن شــيعيان در نقد جبرگرايي  اشــاره 

ترين دليلي كه ـشيعيان را به انكار تفويض واداـشته اين اـست كه  گرايي بايد گفت: مهم تفويض 

توان براي با پذيرفتن آن، ديگر نمي  زيرا   ؛ شود نجر مي تفويض محض، به تحديد قدرت الهي م 

  . ) ٩٦ص   ، ١ج ، ق   ١٣٩٠  ، طبايي (طبا  اي در اعمال بندگان لحاظ كرد خداوند، جايگاه و ســلطه 

ــت كه اين مطلب در ميان معتزله   ــايان ذكر اس اي كلي درآمده كه خداوند بر  قاعده   عنوان به ش

ــاخـته، ـقدرتي ـند   ـچه آن  ــتـحاـله توارد دو "ارد. از اين ـقاـعده، ـبا عنوان  بـنده را بر آن تواـنا سـ اسـ

ود.  ياد مي  "واحد قدرت بر مقدور  ي عبدالجبار، بي ٦١ص  ، ش   ١٣٩٧  ، ي (طالقان ـش ج تا،  ؛ قاـض

  ) ٢٥٤ص ،  ٤

ــيـعه، عالـمه طـبا ين، مي امر بين امر در حوزه تبيين   ــران شـ اييتوان گـفت: از مـيان مفسـ   طـب

اره دراين ين تحقيق را  تر بيش  ه   نظرـيه نـظام طولي   ـكه   ان ـند. ايشـــ ا داده   انـجام   ـب تبيين  "عنوان  را ـب

ــرح براي رد جبر و اثـبات امربين معرفي كرده   "  ن ي امر بين امر  ـــتداللي ـبدين شـ امرين  اـند، از اسـ

  كنند: استفاده مي 
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هاسـت و قدرت هرگونه تصـرفي در مملوكش را دارد. ثانياً  اوًال خداوند مالك انسـان "  

گذاري و  آيد كه اوالً قانون او خود را به اصـول عقاليي ملزم سـاخته و از اصـول عقاليي برمي 

ثواب و عقاب بايد بر مصــالح عقالني اســتوار باشــند و ثانياً تكليف فقط در خطاب به شــخص  

ــاـحب  ــان اختـيار مع صـ ــاخـته، آن ـنا دارد. ـثالـثاً ـخدا انسـ ـها را ـبه مواردي امر و از ـها را مكلف سـ

تواند مجبور باشـد و خداوند، كه انسـان نمي مواردي نهي كرده اسـت. نتيجه اين سـه مقدمه اين 

  ) ٩٦ ، ص ١ج ،  ١٣٩٠  ، طبايي (طبا . "است او را مختار آفريده 

اده  ت، آن جا  اهللا جوا تر اين ديدگاه، در گفتار آيت بيان ـس ي نمايان اـس دي آملي و آلوـس

اي  . در حقيقت، نظام طولي يعني خداوند در مرتبهزنند ي م كه ســخن از اختياري نبودن مشــيت 

باالتر از انســان قرار دارد و به انســان، اختيار داده تا انســان درنتيجه آن، بتواند بين درســتي و  

ه انســان و اراده خداوند تعارض به كه فقط زماني بين اراد نادرســتي گزينش كند. توضــيح اين 

آيد كه مشـــابه جبريون و مفوضـــه عمل كرده، اين دو اراده را در عرض يك ديگر وجود مي 

لحاظ كنيم؛ ســپس يا همانند جبريون، اراده انســان را بركنار دانســته و يا به تبعيت از مفوضــه،  

د را ـحذف كنيم  ام طولي، اين  ؛  اراده ـخداوـن ه پيروي از نـظ ا اگر ـب دو اراده را در طول ـيك  اـم

توان هردو را در ـيك از آن دو وجود ـندارد و مي ديگر لـحاظ كنيم، ديگر نـيازي ـبه ـحذف هيچ 

ـــطه را ايـفا مي  آن واـحد اثـبات كرد.  ــان نقش واسـ كـند. اين ـحدـيث در نظرـيه نـظام طولي، انسـ

  توان مؤيد روايي نظريه «نظام طولي» دانست: قدسي را مي 

ــ " يت و اراده من اســـت كه كارهاي مورد خواســـت خود را اراده  اي فرزند آدم! با مشـ

  ) ١٥٢ص ،  ١ج ،  ق   ١٤٠٧(كليني،    "كني. مي 

ــان قرار     ــده كه اراده خداوند در پس اراده انسـ ــريح شـ در اين روايت، به اين نكته تصـ

  گرفته و اراده انسان منوط به اراده خداوند است. 

سـوره انسـان آورده نيز   ٣٠ني از آيه در پايان الزم اسـت به تفسـيري كه عبدالرزاق قاسـا 

اي شــود. او در اين مورد كه اراده انســان، مســبوق به خواســت خداوند اســت، با پيروان اشــاره 

كند، اين اسـت كه او نظر دارد؛ اما موضـوعي كه ديدگاهش را متفاوت مي امرين، اتفاق امربين 

ــان و اراده  ــاني،  داند اش را مظهري از مظاهر خداوند مي انسـ . اين  ) ٣٩٦  ، ص ٢ج  ،  ١٤٢٢(قاسـ
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ــت؛ با اين  تعبير را مي  ــان در نظريه «نظام طولي» دانس ــطه بودن انس ــي ديگر از واس توان خوانش

  تري دارد. العلل بودن خداوند، نمود بيش تفاوت كه در چنين خوانشي، توحيد افعالي و علت 

  نتيجه

ــان از زاوـيه   ٣٠آـيه   ــوره انسـ بوده و از زاوـيه ديگر، ـجامع  نـما  اي، جزو آـيات متـناقض سـ

؛ زيرا در آن، هم از مشــيت خداوند و هم از د ي آ ي م حســاب  دودســتگي ظاهري آيات قرآن به 

مـشيت انـسان ياد ـشده اـست. جبريون، اين آيه را نـشان حقانيت عقيده خود دانـسته و معتزله، آن 

و مـشيت خداوند و انـسان  ؛ اما در حقيقت، با توجه به بيان د اند كرده را در راـستاي تفويض، معنا 

  راستا با جبر يا تفويض معنا كرد. در اين آيه، سخت است كه بتوان آن را هم 

ان  ان در افعال انـس يت انـس يت خداوند و مـش ها، اين  عقيده مفوضـه، درباره ميزان تأثير مـش

هاسـت و اشـاعره را گمان بر آن ها، مشـيت خود آن اسـت كه تنها مؤثر واقعي در افعال انسـان 

ت كه مشـيت خداوند، تنها عامل وقوع فعل اسـت و مشـيت انسـان، تأثيري در فعل يا ترك اسـ 

امرين، مطرح شده اما از آن جايي كه مفاسدي بر عقايد فوق مترتب است، نظريه امربين ؛ ندارد 

ان به  ان اـست و مـشيت انـس يت انـس عنوان جزء اخير علت كه طبق آن، مـشيت خداوند، علت مـش

  ثرگذار است. تامه، در فعل او ا 

امرين» و دو ديدگاه جبر و تفويض وجود دارد،  ترين تفاوتي كه بين نظريه «امربين اـصلي 

ــت كه در امربين  ــان در طول اراده خداوند لحاظ مي اين اس ــود؛ درحاليامرين، اراده انس كه  ش

ي  عرض يك ديگر دانسته و درنتيجه، راهي جز انكار يكجبريون و مفوضه، اين دو اراده را هم 

ــت ـكه ـبا ـپذيرش آن، ترين مزـيت امربين و اثـبات ديگري، در پيش ـندارـند. مهم  امرين، اين اسـ

تنهايي ســخن رفته و در ها از مشــيت خداوند به در برخي از آن   قرآن كه بين دودســته از آيات  

  شود. برخي ديگر مشيت انسان، تنها علت و عامل افعال معرفي شده جمع مي 

ادات وارده ب  اره انتـق ا درـب ه ـب د گـفت: معتزـل اـي ار ـب ر نظرـيات موجود در حوزه جبر و اختـي

ــه جبر را رد كرده،   ــتـناد ـبه حكـمت ـخداوـند، اـنديشـ ـگذر    اـما اـمامـيه، پس از رد جبر از ره اسـ

 اســاســي قول مفوضــه نيزحكمت الهي، با اســتناد به فراگيري قدرت و مالكيت خداوند، بر بي 
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ا راه تنزيه خداوند و خالـصي از مفاـسد جبر و تفويض  امرين» را تنه حكم رانده و نظريه «امربين 

  اند. معرفي كرده 

ــان با رجوع به وجدان خود، مي  ــت و افعالي  در حقيقت، انسـ فهمد كه الجرم مختار اسـ

ها  حال اين موـضوع امري فطري و ديني اـست كه انـسان دهد؛ درعين مطابق اراده خود انجام مي 

توانند با افعال  و نمي   شــوند ي نم الهي خارج   تحت هيچ وضــعيتي از ســيطره قدرت و حكمت 

ــيعي  خود، ـخالق جـهان را ـغافلگير كنـند؛ بـنابراين حتي اگر نظرـيه امربين  امرين، در رواـيات شـ

ان بدان مي مطرح نمي  د، باز هم چيزي بود كه دير يا زود، ذهن انـس يد؛ چنان ـش ران  رـس كه مفـس

اختيار محض عدول كردند و حقيقت را ، از جبر و  ابن عاشــور مســلكي چون: آلوســي و  ســني 

  جايي خارج از اين دو عقيده يافتند. 
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 دار صادر.  یروت: ب  چاپ سوم،  ، لسان العرب   ، ق)  ۱۴۱۴مکرم ( منظور، محمد بن  ابن 
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 . احیاء التراث العربی   دار  بیروت:  چاپ اول، ة، اللغ   ب ی تهذ  ، ق)   ۱۴۲۱احمد ( محمد بن    ، ی ازهر 
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 . ة ی الکتب العلم دار چاپ اول، بیروت:  
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 دارالمعرفة. 

درالد  یرازی، محمد بن   ن ی ـص رح   ، ش)  ۱۳۸۳(  م ی ابراه ـش ول الکاف ا ـش ه   چاپ اول، تهران:   ی، ـص ـس مطالعات و مؤـس

 . تحقیقات فرهنگی 

  دار   بیروت:   ، ة االربع   ة فی االسـفار العقلی   ة المتعالی   ة الحکم   ، ) ش  ۱۴۱۲(   م ی ابراه شــیرازی، محمد بن    ن ی صــدرالد 

 . احیاء التراث العربی 

 . ۲۱شماره   ، ی کالم  قات ی تحق   »، به معتزله  ض ی دوباره در نسبت تفو   تأملی «  ، ش)  ۱۳۹۷حسن (   د ی س  ، ی طالقان 

ــیر القرآن،   ، ) ق  ۱۳۹۰(   ن ی محـمدحســ ، ســـید  یی طـباطـبا  األعلمی   ه مؤســســ   چاپ دوم، بیروت:   المیزان فی تفس

 . للمطبوعات 

 . دارالمعرفة   چاپ اول، بیروت:   ، القرآن  ر ی تفس  ی ف   ان ی جامع الب   ، ش)  ۱۴۱۲(  ر ی جر محمد بن    ، ی طبر 

  هاشم  و   ی یزدی طباطبای   الله مـصحح: فـضل   ، مجمع البیان فی تفـسیر القرآن   ، ) ش  ۱۳۷۲حـسن ( ، فـضل بن  ی طبرسـ 

 . ناصرخسرو   تهران:  چاپ سوم، ، محالتی  رسولی 

ن ( ، محمد بن  ی طوسـ  یر القرآن  ، ) تا بی حـس   دار   بیروت:  چاپ اول،   عاملی،  مـصحح: احمد حبیب   ، التبیان فی تفـس

 . التراث العربی  اء ی اح 

ــیر    ، ق)   ۱۴۲۰عمر ( رازی، محـمد بن    ن ی فخراـلد  اء  دار   ـچاپ ســوم، بیروت:   ، مـفاتیح الغـیب) (   ر ی الکب التفس  احـی

 . التراث العربی 

 . نشر هجرت  چاپ دوم، قم:  ، ن ی الع کتاب  ، ) ق  ۱۴۰۹احمد ( بن   ل ی خل  ، ی د ی فراه 

ــیر ابن  ، ) ق   ۱۴۲۲عـبدالرزاق ( ، ی ـقاســان  التراث    اء یـ اح   دار   ـچاپ اول، بیروت:  ، (ـتأویالت عـبدالرزاق)   عربی تفس

 . العربی 
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  ـچاپ اول، تهران:  آخوـندی،   غـفاری و محـمد   اکبر علی مصــحح:    ی، ـکاف ال ،  ق)   ۱۴۰۷(   عقوب ی محـمد بن    ، ی ن ی کل 

 . دارالکتب اإلسالمیة 

اتر  د بن  ی د یـ ـم د ( ، محـم أویالت    ، ق)   ۱۴۲۶محـم ة   اـهل ـت ـــن دی   ، الس اســلوم،    محقق: مـج   ـچاپ اول، بیروت:ـب

 . دارالکتب العلمیة 

ــهر ی ر   ی محمد  ــعود   ی عبدالهاد و   محمد   ، ی ش ــا  ، ی مس ــوعة   ، ) ش  ۱۳۸۷(   ی ار ی خدا  ی نق ی عل و   برنجکار   رض موس

 . چاپ و نشر   زمان سا   -  دارالحدیث   ی فرهنگ  ی مؤسسه علم  قم:  ، الکتاب و السنة  ی ف   ة ی العقائد اإلسالم 

 . دارالکتب اإلسالمیة   تهران:   چاپ دهم، تفسیر نمونه،   ، ش)   ۱۳۷۱(   سندگان ی نو شیرازی، ناصر و جمعی از    مکارم 

 . صدرا   تهران:   ی، مطهر   د ی مجموعه آثار استاد شه  ، ش)  ۱۳۷۶(  ی مرتض  ، ی مطهر 

 . دارالکتاب اإلسالمی  قم:  چاپ اول،   ، التفسیر الکاشف   ، ق)  ۱۴۲۴محمدجواد ( ، ه ی مغن 

 چاپ چهارم، قم: مکتب االعالم االسالمی.  االفصاح، ، ق)   ۱۴۱۰(  وسف ی، حسین ی موس 

 . الدین اصول کلیة  چاپ پنجم، قم:   ، القرآن الکریم عقائد اإلسالم من    ، ) ق  ۱۴۲۶(   ی مرتض   ، ی عسکر 

  ة؛ و المعتزل   ة االشاعر   ن ی ب  عه ی الش ، هاشم معروف؛  ی حسن 

  http://alhassanain.org/arabic/?com=book&id=22 
 https://b2n.ir/682775    ؛درس تفسیر   ی آملی، عبدالله، جواد 
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