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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 ییعزت اهلل موال

 2 یروزآبادیف ینرگس قاسم
 

 
 (82/4/96تاریخ پذیرش:  82/9/95)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
شتهه استتم مفاترا   یاختالفتات الالمت یت دستت ما ،یبه سبب تفاوت ظاهر یاله تیمشتمل بر اراده و مش اتیآ

 اریتاخت یرا تتاف یالهت تیاراده و مشت یگاتتردگ هیتمفاترا  امام ،را اثبتاترر ببتر داتاتته اتتهم در م ابتل اتیتآ نیا یاشعر
را در قترآ   «تیمشت»واژه  شتا یپرداختته استتم ا اتیتآ نیتا یبته بررست شیدر آثتار خت   زیتاللته معرفتت ت تیداتنهم آیتم

تم ده  ریرا تفا یو اراده اله تیمش اتیاز آ یاریبا هگاهید  نیهم یخاص و برخاسته از حکمت داتاته و بر مبنا یاصطالح
 هاتاتا  ست ن گفتت اریو اخت یاز حکمت اله تیمرب ط به مش اتیاز آ یاریدر با زیت ،مالک یمفار اشعری، استم آل س

بته ت تاط تطتاب  و  یابیدستت یبرا یآل س هگاهیبا ت به به آثارشا  و د  شا یا هگاهید  ا یم ی یتطب یباتار ،م اله نیاستم ا
آراء   یتبته تطب یریو روش تفا یالالم ،یزبا  شناسابعاد است و در  اتیآ نیا رام  یدو مفار پ نیا کردیتفارق تررش و رو 

 پرداخته استم  یآل س یهاهگاهید دو مفار و ت ه  یریتفا
  

روح  ریتفات ،یحکمتت الهتآل ستی، اللته معرفتت،  تیتو ضاللت، آ تیهها ،یاله تیاراده و مش :کلیدواژگان
 یالمعات

  

                                                                                                                   

 molaeiniya@gmail.com -دانشگاه قمگروه علوم قرآن و حدیث  اریدانش .1

 narges.ghasemi64@gmail.com - )نویسندۀ مسئول(دانشگاه قم ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  .2
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 مقدمه . 1
مفسران متتللم  یاست که همواره از سو  یاتیاز جمله آ یو اراده اله تیمش رامونیپ اتیآ

 یالهت تیمشت تیتعموم انگریب یکه برخ اتیآ نیا یمورد بحث قرار گرفته است. تفاوت ظاهر
و ثتوا  و  فیتانسان و نظام تلل اریاز اخت گرید  یو ضاللت انسان است و برخ تیدر هدا یحت

تعلق  یچگونگ ۀدربار  یکه متللمان و مفسران اسالماست شده  سبب د،یگو  یعقا  سخن م
 اتیتمسلک با تمسک بته آ یارائه دهند. مفسران اشعر یبر افعال انسان آراء متفاوت یاله تیمش

و در  گفتنتداو ستخن  اریتو از عدم اخت ندافتی لیبه جبر انسان تما ،یاله تیمربوط به شمول مش
 همیعلت تیتوارد شده از اهتل ب اتیو روا شیخو  یکالم یبا استناد به مبان یعیمقابل مفسران ش

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

بتا عنتوان  یو اراده الهت تیمشت رامتونیپ اتیتآ ریتفست انیم یقیتطب یمقاله ا نهیزم نیدر ا
صورت گرفتته استت، امتا بته  زانیو الم ریکب ریدر تفس یو اراده اله تیمش بطهرا یقیتطب یبررس

در  زیتمستلک ن یاز مفسران اشتعر یالله معرفت و آلوس تیآ یریآراء تفس قیتطب ،رسد ینظر م
متتثثر از عالمته ت  اتیآ نیالله معرفت از ا تیآ ریاست. تفس یدر خور بررس یه به جهاتزمین نیا

عمتدتا  برگرفتته از آراء  زیتن یآلوست ریو در مقابل، تفست دیجد یو در قالب ت یعیش ریتفس ندهینما
 جهت قابل تثمل است.  نی_ است و از ا یملتب اشعر ندهینما ت یفخر راز یریتفس

ختا   یرا در قرآن اصتطالح تیتقابل، آیت الله معرفت، مش نیدر کنار ا گرید  یاز سو 
از حلمتت  ت،یمش اتیاز آ یاریبس ریز در تفسین یداند و آلوس یم یو برخاسته از حلمت اله

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

قترار  یهر دو مفستر بته دقتت متورد واکتاو یهادگاهید  ،مقاله کوشش شده است نیدر ا
و روش  یکالمت یمبان ،یزبان شناخت یدر سه محور مبان شانیا ریتفس زیو نقاط تشابه و تما ردیگ

 . ردیقرار گ یمورد بررس یریتفس



 19 | یو اراده اله تیمش اتیآ ۀدربار یالله معرفت و آلوس تیآ دگاهید یقیتطب یبررس
 

 

  راز منظر معناشناختی دو مفس تیمش . بررسی2
هتا و تعبیترات، در ختا  استت و در آن وا ه یزبان یالله معرفت قرآن دارا تیاز منظر آ

تتوان بته  یخود قرآن نم قیرود که خود قرآن اراده نموده است و جز از طر  مفاهیمی به کار می
دانتد کته فرمودنتد:  ی)ع( مت یرا سخن امام علت دگاهید  نیا لیدل شانی. اافتیآن دست  یمعنا

، خطبته 882،  8828 ،یرض دی)س«الله ...َ  َيْنِطُق َبْعُضُه ِبَبْعٍض َو َيْشَهُد َبْعُضُه َعَلى َبْعضكتاُب »
گتردد و آیتات آن گتواه یلدیگرنتد. ( برخی آیات قرآن بته وستیله آیتات دیگتر گویتا متی888

 (.  29،   9، ج8822؛ معرفت، 808-808،  : 8، ج8482)معرفت،
آیتت دارد .  یخا  قرآنت یمعنا شانیاست که از منظر ا یاز جمله وا گان «تیمش» ۀوا  

مشیئت در قرآن اصتطالحی ختا  و مقدتود : »سدینو  یوا ه م نیا یمعرفت در معناشناس الله
، 8822. ) معرفتت، «از آن اراده حادث ناشی از مقام حلمت حق تعالی است؛ نه مطلتق اراده

 (804،  8، ج8482؛ معرفت،  98،  9ج
ُع اْلُمْلكَك » یۀرا در ضمن آ هدگاید  نیا شانیا ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو َتْنِز ُقِل اللَّ

َك َعلى ْن َتشاُء َو ُتِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنَّ  (86)آل عمتران/ « ٍء َقكِدير  ُكلِّ َشكيْ ِممَّ
است. فرمانروایی را بته هترک  « مشیت وفق حلمت»مقدود،  ،دیفرما یدهد و م یم حیتوض

 نیستتاند. بتر همتمی ،بخشد و از هر ک  که حلمت اقتضا کندکه حلمتش اقتضا کند، می
بته »کنتد کته  یم ریگونه تفس نی( را ا28)انعام/ « َنْرَفُع َدَرجاٍت َمْن َنشاءُ » عبارت شانیا ،اساس

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

. استاد در ادامه، دنباله خود «چون معنای حلمت، قرار دادن هر چیز در جای مناسب آن است
َك َحِكيم  َعِليم  إ  »عبارت  ریداند و در تفس یم امعن نیرا دلیل بر ا هیآ بَّ  نیتکنتد کته ایمت انیب« نَّ َر

که هتر  خواهد که مطابق حلمت باشد؛ نه آنمعناست که حلیم تنها چیزی را می نیعبارت بد
 (805،  8، ج8482؛ معرفت، 98،  9، ج8822چیزی را بخواهد. )معرفت، 

در متورد  شتانیا ریدر تفست ت،یمش ۀاد از وا  خا  است فیو تعر  یزبان شناخت یمبنا نیا
 جمله است: نیاز ا لیاست. نمونه ذ یجار یاله تیمش رامونیپ اتیاز آ یاریبس
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ًة واِحَدًة، َو لِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي مكا تتكاُكْم َفاْتكَتِبُاوا اْلَخْيكراِت ِإَلكى ال» مَّ
ُ
ُه َلَجَعَلُكْم أ كِه َو َلْو شاَء اللَّ لَّ

ُئُكْم ِبما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن َمْرِجُعُكْم   تیالله معرفت مشت تیآ ۀدی(. به عق42 /)مائده« َجِميعًا َفُيَنبِّ
از آن جهت به امتت واحتد بتودن تعلتق نگرفتته  ت،یمش نیاست و ا ینیتلو  تیمش ،هیآ نیدر ا

 ۀرا در ادامت« ُكْم َو لِكْن ِلَيْبُلكَو » ۀجمل شانیمنافات دارد . ا شیو آزما فیاست که با حلمت تلل
مشتخ   انیتب نیا از (800-899،   8، ج8822داند. )معرفت،  یمطلب م نیبر هم لیدل هیآ

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

قابتل  یالهت تیمشت اتیتآ ۀنتیدر زم یزبان شناست یکه با توجه به همان مبنا یگرید  ۀنلت
آن بتا اذن  ینیتلو  یدر معنا یاله تیمش یهمسان ۀنیالله معرفت در زم تیآ دگاهید  ،طرح است

هُ » یۀآ ریتفس لیدر ذ شانیاست. ا یاله ْن َيشاَء اللَّ
َ
كْم » هیرا معادل آ هیآ نیا« َو ما َتشاُؤَن ِإَّلَّ أ ُُ َو مكا 

هِ  َحٍد ِإَّلَّ ِبِإْذِن اللَّ
َ
يَن ِبِه ِمْن أ منظتور از »: دیتفرما یآن مت ریو در تفست می دانتد( 808 /)بقره« ِبضارِّ

خواست خدا در این گونه موارد، اذن او در انجام کارها است؛ چرا کته آنهته بنتدگان بخواهنتد 
کته البتته در پتی  -اراده حتادث او ودر آفرینش، جتز بتا اذن  یانجام دهند، بر طبق سنت جار

؛  8، ج8489؛ معرفتت، 878؛   8، ج8822معرفتت، . ) «گیردانجام نمی -اراده بندگان است
 با همان مضمون(  474 

وا ه در  ایتن»نگارد:  یم نیچن یاذن در کاربرد قرآن یمعنا حیدر توض گر،ید  ییدر جا و
بته کتار رفتته استت.  "املان تداوم تثثیر بر طبق مشیت االهی و اراده خا  وی"قرآن به معنای 

ای کته تتثثیر در عتالم  تلتوین بتر إذن گونتهبته "از جانب خداونتدتداوم و استمرار افاضه "یعنی 
آن  هیعنی خداوند خاصیت تثثیر هر نیروی عتاملی را در همتان حالتت بت ؛خداوند متوقف است

   (808،  8، ج8482؛ معرفت، 90،  9، ج8822. )معرفت، «بخشدمی
کنتد یمتنقتل  یجلستاز عالمته م تیمعنتا از مشت نیا دثییدر ت زیجامع ن یاثر ریدر تفس او

ختوردن شتجره  یکه خداوند مانع آدم و حواء بترا یهنگام»: (475،   8، ج8489)معرفت، 
بته  لتالیا"به  ریتعب یواگذار نیواگذار کرد و از ا ارشانیدو را به اخت نیا قتینشد، پ  در حق
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اذن بته تحقتق آن  یعنتی ؛که آن خطا واقتع شتود است خداوند خواسته ایشده است.گو  "تیمش
 (840-889، 8404 ،یمجلس«. ) داده است

و « اراده»استت کته  طباطبتایی عالمته دگاهیتالله معرفت، در واقع همتان د  تیآ انیب نیا
کته آن استبا  بته  می داند یاسباببه معنای به وجود آوردن  یرا در مورد خداوند تعال «تیح مش»

با کامل شدن  ،رو نیعلول( باشد و از ا)میگریموجود د  کیعلت به وجود آمدن  یطور ضرور
 (887،  80، ج8487 ،ییخواهد بود.)طباطبا یقطع ءیاسبا ، موجود شدن آن ش

ََ َلكَك ِمكَن » یتۀآ ریتفست انیسو در ب کیکند. او از  یم ریرا دو گانه تفس تیمش یآلوس َلكْي
ْمِر َشكيْ

َ
بته  یالهت تیتدترف و مشت مقید نبودنرا دال بر اطالق تدرف خداوند و  هیآ نی، ا«ء  اْْل

و حلمتت دو صتفت خداونتد استت  تیکند که مشت یم حیدر و ت می داند حلمت یمقتضا
 (867،  8، ج8485 ،یکند. )آلوس ینم تیتبع یگریکدام از د  چیکه ه

 ،یخدا را تتابع حلمتت او دانستته ) آلوست تیمش گرید  ییخود، در جا گرید  یاز سو  اما
 تیمرتب  کرده و معتقد است کته مشت یبا حلمت الهرا  یاله تی( و مش847،  7، ج8485

نمونه هایی از تفستیر آلوستی ذکتر درک درست تر  یبرااینک . ستیخالف حلمت او ن یاله
   می شود:

ًة واِحَدًة َو لِكْن ُيِضلُّ َمْن َيشاُء َو َيْهِدي َمْن َيشاُء َو َلُتْسكَئلُ »اول:  ۀنمون مَّ
ُ
ُه َلَجَعَلُكْم أ نَّ َو َلْو شاَء اللَّ

ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن   (  98)نحل،  «َعمَّ
 تیرعا لیخدا به دل می گوید،د و نکمی اشاره  یبه حلمت اله هیآ نیا ریدر تفس یآلوس

خداونتد را بته  تیبندگان را نخواسته است. او اضالل و هدا ۀشدن( هم میحلمت، اسالم )تسل
را در آن صرف کترده  ارشیختکه ا یزیدر انسان بر حسب آن چ تیخلق ضاللت و هدا یمعنا

 ۀنتیدر زم یهتر انستان عتتیاست کته در طب یتابع استعداد اریاخت نیا یداند. از منظر آلوس یم
 تیدر مشت، داللتت دارد هیتآ ،کنتد یم دیکث ت ینهاده شده است. و تیاهد لیتحد ایضاللت 

و کفتر و  متانیو ا ستتو افتراق و اختالف خواستت خدا ردبندگان وجود ندا ۀهم میتسل ی،اله
، 7،ج 8485 ،یو وقوع امر آن گونه است که خدا اراده کترده استت. )آلوست بیو تلذ قیتدد
 447) 
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 نیکنتد کته بنتده را در عت یاستناد م ،یکوران ش،یبه کالم استاد خو  هیآ نیا لیذ یآلوس
 یوشتر امتر ریتداند که استعداد انستان در خ یم نیجبر را ا لیداند و دل یمختار بودن مجبور م

 یرا در جتا زیتکته هتر چ یاستعداد را در او بتر استاس همتان حلمتت نیاست و خداوند ا یازل
 (447،  7،ج 8485 ،یدهد، نهاده است. )آلوس یقرار م شیمناسب خو 
َه كاَن َعِليمًا َحِكيما»دوم:  نمونه ُه ِإنَّ اللَّ ْن َيشاَء اللَّ

َ
 (80 /) انسان «َو ما َتشاُؤَن ِإَّلَّ أ

را بتر وفتق علتم و  یالهت تی، مشتهیتآ انیبا توجه به عبارت پا زین هیآ نیا ریدر تفس یآلوس
کنتد کته خداونتد بته  یمت ریگونته تفست نیبودن خدا را ا میعل یکند. و یمعنا م یحلمت اله

گاه است و حل یخواست بندگانش نسبت به افعال بتودن  میکه متناسب با استعدادشان است، آ
که بته بنتدگانش عطتا کترده استت، بته آنهتا  یکه خداوند بر اساس استعداد ددان یم نیرا در ا

 (825،  85، ج8485 ،یکند. )آلوس یافاضه م
 یاستت؛ امتا گرچته از منظتر آلوست نزدیتک الله معرفت تیآ دگاهیبه د  یآلوس ریتفس نیا

 نیتا منتهتادر نظر گترفتن استتعداد بنتدگان استت،  یبر وفق حلمت و حلمت، مقتض ت،یمش
 ندارد.  ینقش چیاست و بنده در آن ه یتعداد از جانب خدا و اجباراس

در  ؛ امتابنتده در افعتال ختود، مختتار استت»: ی متی نویستدکالم کتوران دثییضمن ت او
 یبداستتعداد ای یاستعدادخوش که نیا لی؛ به دلاست مختار ریو در ثوا  و عقا  غ ارشیاخت

که بته  یخداوندکند و منزه است یاش عمل مامر است و هر ک  بر اساس شاکله قتیدر حق
 (  824،  85، ج8485 ،ی. )آلوس«نمود تیهرک  خلقتش را اعطا کرد و سپ  او را هدا

 افتتیانستان در کستب استتعداد در  ری، بر عدم تتثثیکوران انیب ،که مشخ  است چنان
 صراحت دارد.  یمواهب اله

 (89کهتف/ «)ْلُيْؤِمْن َو َمكْن شكاَء َفْلَيْكفكرَفَمْن شاَء فَ » یۀآ ریدر ضمن تفس یآلوس گرید  انیب
ْن » یتۀبا استناد بته آ ه،یآ نیا ریدر تفس یاوست. آلوس یجبر لردینشانگر رو  زین

َ
َو مكا َتشكاُؤَن ِإَّلَّ أ

كهُ  است که در  یکه انسان مضطر نیاست بر ا یلیدل هیآ نیا ،کند یم انی، به صراحت ب«َيشاَء اللَّ
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، 2،، 8485 ،یهمتان متذهب اشتاعره استت. )آلوست نیتشده و ا دهیو صورت مختار آفر  ئتیه
854 ) 

متن در نفستم بته صتورت  یی،بگتو  اگتر»: سدینو  یم یاستدالل غزال د،ثییت درسپ   او
 ،اگر بخواهم تترک کتنم ایبر آن قادرم  ،را بخواهم انجام دهم یهر فعل ،کنم یدرک م یوجدان

را هتم در  نیتا ایتآ ی،را در نفستت درک کنتمعنتا  نیتبر فرض کته ا میگو  یبر ترکش قادرم، م
 تیتخواستت برا نیتا رد،یتخواست تو تعلق بگ ینسبت به کار یکه اگر بخواه یابی یخودت م

تو حاصتل  یآن خواست برا ،ینداشته باش یخواست ینسبت به فعل یاگر بخواه ایحاصل شود؟ 
استت و ترتتب فعتل هتم بتر  یدر قلب امر الزمت تیحدول مش»کندکه  یم انیآنگاه ب «نشود؟

، 88، ج8480 ،ی.) فختر راز«از جانتب خداستت نهتایالزم استت و همته ا تیاساس همان مشت
 (  878،  88تا، ج یب ،ی؛ غزال 489 

از ایتن  یالهت تیمشت بتارۀ در یمعرفت و آلوست آیت الله دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت
منتهتا کننتد.  یمت مترتب  یحلمت اله را با یاله تیمش یکه هر دو مفسر به گونه اقرار است 

 یبتا حلمتت الهت نمی شتود؛ زیترا آن منتافی حیقب ۀارادشامل  را یاله تیمش ،الله معرفتتیآ
 یاستتعداد آنهاستت و استتعداد متوهبت ۀر یبندگان در دا اریدارد که اخت حیتدر  یسآلو  ؛ امااست

 .ستیجز جبر ندارد؛ چرا که انسان در استعدادش مختار ن یا جهینت نیاست و ا یخداداد

  . بررسی مشیت از منظر کالمی دو مفسر3
   اینک سه موضوع کالمی راجع به مشیت در دیدگاه دو مفسر مقایسه می شود:

  یتابع علم اله یاله تیمش. 1. 3
ْن َيشكاَء ال» یتۀآ ریالله معرفت در ضتمن تفست تیآ

َ
كهُ َو مكا َتشكاُؤَن ِإَّلَّ أ  انیتب (80/)انستان «لَّ

 یستقوط را بترا ایتبته کمتال  دنیرست ۀنیزم ،خداوند از آنجا که مسبب االسبا  است ،کندیم
 شتانیهمتان اذن استت. ا نیتکنتد و ا یبه آنان فراهم م شیمنان و فاسقان با توجه به علم خو ؤم

ک را اراده کند و خواه خواهتان  ریخواه خ ؛بنده است ۀتابع اراد نجایدر ا یاذن اله ،کند یم دیتث
 (898-890،  : 8، ج8489شر باشد. )معرفت، 



 6، شمارۀ پیاپی9316سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 911
 

 

 

 ،یدانتد )آلوست یامتر مت قتیرا تابع علم و علم را تابع ثبوت معلوم در حق تیمش یآلوس 
ُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهكد » ریو در تفس ( 848،  : 8، ج8485  ،کندیم انیب (85انعام/«)َو َلْو شاَء اللَّ

بته  شتانینمتودن ا قکتار را بتا موفت نیا ،جمع کند تیشما را بر هدا ۀهم ،خواستیاگر خدا م
از  شکه از آنان نتزد یآنها بر حسب علم اریخداوند به سبب سوء اخت یول ؛داد یانجام م مانیا

 (888،  4، ج8485 ،یرا انجام نداد. ) آلوس یجمع یتیهدا نیازل بوده است، چن
ْعَلكُم » ریستدر تف نیچنتاو هم 

َ
كَو أ ُُ كَه َيْهكِدي َمكْن َيشكاُء َو  ََ َو لِككنَّ اللَّ ْحَبْبك

َ
كَك َّل َتْهكِدي َمكْن أ ِإنَّ

 تیانسان ها تابع علتم او بته مستتعدان هتدا تیدر هدارا خواست خدا  (56قد /«)ِباْلُمْهَتِديَن 
كْ » ری( و در تفس808 /80 ،یداند )آلوس یم

َ
ْم ُمْؤِمِنينِإنَّ ِفي ذِلَك َلََيًة َو ما كاَن أ ُُ  (2شعراء/«)َثُر

با معلومتات 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

 (68،  80، ج8485
 اریتاز ستوء اخت اتیآ نیدر ا یاگرچه آلوس این است که دگاهیدو د  یو بررس قیتطب جهینت

از علتم  یالهت تیمشت تیتو تبع یدر متورد علتم الهت یاما نوع تفلتر و د،یگو  یانسان سخن م
( کته از لتوازم آن جبتر 898و  856،  8ج ،تتا یب ،یاست )غزال یهمان تفلر اشعر ش،یازل
خداونتد معلتوم  یحوادث عالم از جمله اعمال انسان از ازل برا ۀهمطبق آن تفلر،  ؛ چونتاس

 ی( و تخلف از آن به معنا856،  8ج ،تا یب ،یاست )غزال یوقوع آن ضرور ،رو نیبوده و از ا
 علم خدا به جهل است و خدا از جهل منزه است.  لیتبد

به صتراحت  اتیآ ریتفس منالله معرفت در ض تیمردود است و آ عهیاز نظر ش دگاهید  نیا
و  ریتخ ریاعمال خود در مست یکند و انسان را مسئول واقع یدفاع م نهیزم نیدر ا عهیش ۀدیاز عق
 داند.یشر م
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 انتساب افعال به خداوند. 2. 3
از آن  یقتیقتدرت حق ،معتقدنتد یالهت تیمربوط بته شتمول مشت اتیبا توجه به آ اشاعره

و امتور  اءیاشت ۀهم شیدایپ ۀواسط یاوست و اوست که علت ب نشیخداست و تنها مؤثر در آفر 
حتوادث را عتادت اللته  ینظتام استبا  و مستببات، تتوال رشیپذ یآنان به جا ،رو نیاز ا ؛است

انستان و منستو  بته و افعال و حرکات  مشهود که اسبا  و علل نندکیم انیب نیدانند و چنیم
( امتا 846-845،  2، ج8885 ،یامر. )جرجان قتینه به حق ؛تنها بر حسب ظاهر است ،وانیح

انستان  اریتو اخت یبتا آزاد گتاهچیمطلتق بتودن هت نیدر ع یاله تیقدرت و مش هیامام دگاهیاز د 
 (488،  8487 ،یاست. )حل یهیبد یانسان امر اریو اخت ستین یمناف

 قتتا  یرا حق یهتر انستان تیضتاللت و هتدا هیامام یکالم یالله معرفت بر اساس مبان تیآ
 یانستان، نقشت اریتاخت یبترا ،رو نیتداند و از ایداند و به خود او منتسب میعمللرد او م ۀثمر 
كَو » یۀآآیت الله معرفت در تفسیر قائل است.  یقیحق ُُ كُه َمكْن َيشكاُء َو َيْهكِدي َمكْن َيشكاُء َو  َفُيِضكلُّ اللَّ

ْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َو َو مَ » یۀاضالل خداوند را با توجه به آ «اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 
َ
ْن أ

ْعمكى
َ
از یتاد او روی گردانتده استت و که داند یم یدر مورد کس (80طه/«)َنْحُشُرُه َيْوَم اْلِاياَمِة أ

كَرَة َو َتكعى» یتۀرا با توجه به آ تیبر هدا یاله تیتعلق مش ِِ راَد اَلْ
َ
كَو  َو َمكْن أ ُُ ُمكْؤِمن   َلهكا َتكْعَيها َو 

ولِئَك كاَن َتْعُيُهْم َمْشكُكوراً 
ُ
 ؛داند که در راه او کوشش نموده استیکسی م یبرا (87اسراء/«)َفأ

ک هیآ یانیبا توجه به فراز پا شانیسپ  ا علت و منتافی کند که خواست خدای متعال بییم دیتث
 (879-872،  8، ج8822.)معرفت، با مقام حلمت او نیست

است که از جبر محض فاصله گرفته استت و بته  یانیگرچه از آن دسته سلف یآلوس لنیل
 دیتنمایمت نیچنت 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  ینیبر خلق افعال بندگان توس  خداوند و تنزل نقش آفر  یاعره مبناش دگاهیرش د یاو با پذ
بته  اتیتآ یدر برخت یاستت. و رفتتهیرا پذ یتیجبر گرا لردیدر سطح کسب افعال، در واقع رو 

دانستته خواستت ختدا  ،گذار را بر فعل بنتدهر یدفاع کرده و تنها عامل تثث دهیعق نیصراحت از ا
ُه » یۀآ ریدر تفس یآلوس. است ْن ُيِضكلَّ

َ
ْتكَِم َو َمكْن ُيكِرْد أ ِ

ْ
كْدَرُه ِلْ َْ ْص  ْن َيْهِدَيكُه َيْشكَر

َ
كُه أ َفَمْن ُيِرِد اللَّ
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اًا َحَرجاً  ْدَرُه َضيِّ َْ ضاللت را در  ار،یخداوند به سبب سوء اخت ،کندیم انیب (885انعام/«)َيْجَعْل 
 َو مكا َتشكاُؤَن » »یآ ریفسدر ت گرید  یی( و در جا866 ، 4، ج8485 ،یکند )آلوسیبنده خلق م

ه ْن َيشاَء اللَّ
َ
و  ریثثو تت ستتیجتز کستب ن یزیتعبتد چ تیمش ،کندیم حیتدر ( 80انسان/«)ِإَّلَّ أ

َمكْن » یتۀآ ریدر تفس نیچن(. او هم825،  85، ج8485،یاست )آلوس یخلق تنها به خواست اله
ُه ُيْضكِلْلهُ  حتق را  قیتاز طر  یهر ک  را که خدا اراده کنتد کته در او گمراهت ،دیگو یم «َيَشِأ اللَّ

 ندیآفر یم ،که نشثت گرفته از استعدادش اوست یاریخلق کند، در او ضاللت را بر حسب اخت
 ریاو تخلتف ناپتذ ۀخداونتد و اراد ۀبته اراد متانیدانتد کته کفتر و ایبر آن م یلیرا دل هیآ نیو ا

 (840 ، 4ج، 8485 ،یاست.)آلوس
انستان در عملتش  اریتهر دو مفستر بته اختاین است که  دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت

 ستتین شیبت ییاست و انسان مختارنمتا یصور اریاخت نیا یاما از منظر آلوس ؛کنندیم حیتدر 
 یموجود قتا  یمعرفت انسان حق هالل تیاما از منظر آ ؛همان کسب افعال است ارشیاخت ۀکه دامن

 زین یو ضاللت اله تیخورد و هدایو ضاللتش به دست خود او رقم م تیمختار است که هدا
 شود.یم یبه دنبال عمللرد خود انسان بر او جار

 به خدا حیانتساب قبا. 3. 3
افعال بندگان به خدا، انتسا  قبائح به خداونتد استت  میبحث انتسا  مستق جیاز نتا یلی

مالک حسن و قبح، عقل است و بر  هیامام اهدگیقبح افعال دارد. از د  در حسن و شهیکه خود ر 
استت  حیخداونتد قبت یمستلزم نق  در خداوند است، برا حیقب ۀاساس، از آنجا که اراد نیهم

 گاههیچ حیخداوند با وجود قدرت بر قب لیدل نیو به هم (848،  8، ج8405 ،یمرتض فی)شر 
حستن و قتبح  ،اعتقتاد اشتاعره ی( اما بر مبنتا488-488،  8487 ،یکند. )حلینم حیقب ۀاراد

 ،چون او کترده ،خدا بلند یلذا هر کار ؛شودیو اساسا  از فعل خدا انتزاع م است یافعال شرع
خو  است و آنهه را  عا  یتشر  ،چون او دستور داده ،او دستور دهد یو هر کار لوستین نا  یتلو 
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 .خداستت ۀدائر متدار ارادبد است. پ  حسن و قبح  عا  یتشر  ،کندیم ینه ایدهد یاو انجام نم
 (  887،  8820 ،یزدی)مدباح 

  :است یتفاوت اعتقاد نیاز ا ینمونه ا لیذ اتیدو مفسر از آ ریتفس
َه َيْفَعُل »اول:  ۀنمون  ُه َما اْقَتَتُلوا، َو لِكنَّ اللَّ يكُد  َو َلْو شاَء اللَّ  تیآ ۀدیعق به. (858/بقره«)ما ُيِر

 ۀبته اجبتار متانع مقاتلت ،خواستتیاگر خدا م یعنیاست،  ینیتلو  هیآ نیدر ا تیالله معرفت مش
را بته  هیآ یانیفراز پا شانیاراده نلرده است. ا نیاما خداوند چن ؛کردیم نیقطعا  چن ،شود شانیا
 نیتمختار قترار دهتد و ا ند،خواهیخدا آن است که آنها را در آنهه م ۀداند که ارادیمعنا م نیا

 (98-98،  8، ج8822انسان است. )معرفت،  شیو آزما فیحلمت تلل لیاراده به دل
و کفتر  متانیو شتر و ا ریداند که تمام حوادت از خیم یلیرا دل هیآ نیا یآلوس ،مقابل در

 (5،  8،ج8485 ،یخداست. )آلوس تیتابع مش
اطتالق  ه،یآ نیرا در ا تیمش یکه آلوس از این قرار است دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت

َه َيْفَعُل »کند و عبارت یمعنا م یخواست اله يكُد  َو لِكنَّ اللَّ خواست خدا بتر هتر  یرا به معنا« ما ُيِر
و عبتارت  هدانست ینیتلو  هیآ نیرا در ا تیالله معرفت مش تیکه آ یدر حال ؛داند یو شر م ریخ
َه َيْفَعُل » يُد  َو لِكنَّ اللَّ تفاوت  نیکند. ایم ریانسان تفس اریبر اخت یرا به تعلق اراده مطلقه اله« ما ُيِر

شتمول  یاشاعره به معنتا دگاهیبر اساس د  هیاراده را در آ یچگونه آلوس ،دهدینشان م ریدر تفس
 نیاللته معرفتت در عت تیتکه آ یدر حال ؛بر شر معنا کرده است یو خواست مطلق خداوند حت

 هیتو تنز  یعیشت ینمتوده استت کته بتا مبتان ریتفست یرا به گونته ا هیآ ،یاله ۀشمول اراد رشیپذ
 خداوند از قبائح همسو باشد. 

ٍة َرُتوًَّل منهم»دوم:  ۀنمون مَّ
ُ
كاُتوَت. َفِمكْنُهْم  َو َلَاْد َبَعْثنا ِفي ُكلِّ أ كَه َو اْجَتِنُبكوا الطَّ ِن اْعُبُدوا اللَّ

َ
أ

َد  َمْن  هُ  َُ ََلُة  اللَّ َْ َعَلْيِه الضَّ  هیتآ نیتا یاللته معرفتت در معنتا تیتآ (86/)نحتل« َو ِمْنُهْم َمْن َحاَّ
 تیخداونتد او را بته ستبل ستالم هتدا ،که دعوت حتق را اجابتت کنتد ینگارد: کسیم نیچن

خداونتد او را بته ختذالن  ،را رد کند و از قبول حق سر باز زند یکه دعوت اله یکند و کسیم
 (840،  8، ج8822، سازد. )معرفتیرها م یگمراه یهایلیو در تار  می کنددچار 
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هُ »عبارت  یآلوس َد  اللَّ َُ کته ختدا آنهتا را بته  ی حمل می کندبر کسان هیآ نیرا در ا« َمْن 
ََلُة »عبادت و اجتنا  از طاغوت موفق کرده و عبارت  َْ َعَلْيِه الضَّ حمتل  یرا بر کسان« َمْن َحاَّ

دهیتستبب ضاللتشتان واجتب گرد  نیاراده نلترده و بته همت شانیرا برا تیکه خدا هداکند می
کستب  ،است حیآنهه قبگوید، می حیقب ۀنبودن اتداف خداوند به اراد زی. او در مورد جااست

و در  (872،  7، ج8485 ،یو خلتق آن. )آلوست حیقبت ۀو اتداف به آن استت و نته اراد حیقب
 یدستته ا یمراهتو گ یاعتده تیهدای را بازگو می کند. به باور فخررازی ادامه کالم فخر راز

 استمنزه  نیو مطالبات منازع نیو خداوند از اعتراض معترضاست  لویرا از جانب خدا ن گرید 
، 80، ج8480 ،ی. ) فختر رازانتدجاهتل و گمراهکنند،  یرا مطرح م یرادیا نیکه چن یو کسان

 804) 
ضاللت بنتدگان را  ۀالله معرفت اراد تیآچنین است که  دگاهیدو د  یو بررس قیتطب ۀجینت

اراده را از جانتب ختدا  نیتا یاما آلوست ؛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
ست که در پی روش تفسیری آیت الله معرفت و آلوسی در زمینۀ آیات مشیت به شرحی ا

   آید.می

   اتیاستفاده از آ. 1. 4
، 8، ج8822دانتد )معرفتت،  یمتشتابه مت اتیترا از اقسام آ تیمش اتیالله معرفت آ تیآ

 ؛کنتدیموهم تناقض را در کنار هم معنا مت اتیهمواره دو دسته آ اتیآ نیا ریدر تفس او (80 
-79،  8، ج8485 ،ی) آلوس .محسو  نمی کندمتشابه  اتیاز جزو آ تیمش اتیآ یاما آلوس

، روش تفستیر آن لیتذ ۀاشاره کرده است. نمونکمتر هم محور  اتیبه آ اتیآ ریدر تفس . او(20
 .دو مفسر را نشان می دهد
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كداُا» ُُ  ٍَ  َنْف
َتْينا ُكلَّ  ه،یتآ نیترا در ا تیمعرفت، هدا. آیت الله (88)سجده/«َو َلْو ِشْئنا َلَ

و در این زمینه آیتاتی را  ستین یاله تیبه اجبار مورد مش تیهداافزوده است، دانسته و  ینیتلو 
ينِ » که در پی می آید، شاهد گرفته است: اِس َعَلكى » ؛(856/)بقره«َّل ِإْكراَه ِفي الدِّ ََّ َيُكوَن ِللنَّ ِلَئ

ُتكِل  ة  َبْعَد الرُّ ِه ُحجَّ بتا  . او(89/)کهتف «َفْلَيْكُفكْر َفَمكْن شكاَء َفْلُيكْؤِمْن َو َمكْن شكاَء » ؛(68)نساء، «اللَّ
 خود انسان دانسته است. اریرا به اخت یگمراه دنیبرگز  ای تیهدا رشیپذ اتیآ نیاستناد به ا

دانتد یم ارشانیسوء اخت لیرا به دلانسان ها نشدن  تیهدا ه،یآ نیا ریدر تفس یآلوس لنیل
اعطتاء کنتد و اگتر  شتانیرا بته ا تیهتدا ،خداوند نخواستته استت ،کندیم انیحال ب نیو در ع

 تیو عمتتل صتتالح هتتدا متتانیبتته ا ،گرفتتتیآنهتتا تعلتتق متت تیختتدا بتته هتتدا یفعلتت تیمشتت
 همان جبر مطلق است. نی( و ا886،  88، ج8485 ،یشدند.)آلوسیم

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

گیرد و چنان می نمایتد کته ای نمیبهره اتیروا نیاز ا یآلوس ریاما تفس ؛کندیمتقسیم  یعیتشر 
 آیتد،تفسیر او دربارۀ آیتاتی کته در پتی می. را قدد می کندخواست خدا  القاطاو از مشیت، 

ُهكْم »: ادعا باشد نیا دیتواند مؤ یم ْرِض ُكلُّ
َ
َك َلََمَن َمكْن ِفكي اْْل بُّ  ؛(99/ون یت« )َجِميعكاً َو َلْو شاَء َر

ْجَمِعيَن »
َ
 «.  َو َلْو شاَء َلَهداُكْم أ

 تیبنتده بتر مشت متانیکه بر توقتف ا یاتیو تمام آ اتیآ نیرا در ا تیالله معرفت مش تیآ
چتون بتا حلمتت  یاجبتار تیهتدا نیتکند کته ایم انیداند و بیم ینیداللت دارد، تلو  یاله

و کفتر انستان بته  متانیبللته ا ؛شتود ید واقع نمتخداون ۀهرگز مورد اراد ،است یمتناف فیتلل
 یاتیتبته روا نتهیزم نیتدر ا شتانی( ا850،  8، ج8822واگذار شده است. )معرفت،  ارشیاخت

روایت صتدوق  ات،یروا نیا ۀ. از جملبر می شمارندرا در دو قسم  یاله ۀکند که ارادیم استناد
؛ إرادتين و مشيئتين، إرادة حتم، و إرادة عكزمان لّله »که فرمود:  ستاز امام علیح بن موسی الرضا

ت است: اراد یدا داراخ بتا  یعیتشتر  ۀاراد و در آن بته دو« عتزم ۀحتتم و اراد ۀدو اراده و مشیح
؛ 65-64،  8892؛ صتدوق، 858،  8، ج8865 ،ینتیشده است. )کل پرداخته ینیتلو  ۀاراد

 (. 889،  4ج ،یمجلس



 6، شمارۀ پیاپی9316سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 916
 

 

 

 ریتفست تیدو قستم از مشت نیرا با توجه به هم یلها تیمش راجع به اتیاز آ یاریبس شانیا
كهُ » کنتد. از جملتهیم ْن َيشكاَء اللَّ

َ
ََ »؛ (858  8،ج8822معرفتت، «.)مكا ككاُنوا ِلُيْؤِمُنكوا ِإَّلَّ أ َلكْي

َه َيْهِدي َمْن َيشاءُ  ْم َو لِكنَّ اللَّ ُُ دا ُُ َو َلكْو » ؛(898،  8، ج 8822( ) معرفتت، 878بقتره/«.)َعَلْيَك 
َطُهْم َعَلككْيُكْم شككاَء  ككُه َلَسككلَّ ككُه مككا » ؛(897،  8، ج8822( )معرفتتت، 90نستتاء/«.)اللَّ َو َلككْو شككاَء اللَّ

ْشَرُكوا
َ
 (808،  8، ج8822( )معرفت، 807انعام/«)أ

محتور  ررا بت مانیو عدم ا مانیا ،( به صراحت99یون /)یۀ مذکور آ ریدر تفس یآلوس اما
استت؛ را نخواستته  یجمعت متانید کته خداونتد ادهتیم حیتوض نیشمارد و چنیم یاله تیمش

 یزیتخواهد که نسبت بته آن علتم دارد و علتم او تنهتا بته چ یرا م یزیچون خداوند تنها آن چ
ندارد، علم ندارد و آنهه را کته  یاست که در نفسش ثبوت دارد و نسبت به آنهه که اصال  ثبوت

 خواهد.  ینم ،علم ندارد
 یعیشت یاعتقتاد یو مبان اتیمعرفت که بر اساس روا اللهآیت بر خالف  یآلوس نیچنهم

بتر معتزلته  یلتیرا دل هیتآ نیتکنتد، ایحمل مت ینیتلو  تیو امثال آن بر مش هیآ نیرا در ا تیمش
را بته  تیاستاس مشت نیتخواهتد و بتر ایرا م مانیبندگان ا ۀخداوند از هم ،داند که معتقدندیم

 (828، 6، ج8485 ،یسکنند. ) آلو یم میتقس یو قسر یضیقسم تفو 
 یظتاهر یرا بر معنتا هیآ نیا یآلوس از این قرار است که دگاهیدو د  یو بررس قیتطب جهینت

 یتنها بر محور خواستت الهت مانیوجود و عدم ا ،کند و بر اساس آن معتقد استیم ریخود تفس
اللته معرفتت بتا استتفاده از  تیتاست که مطابق علم او بر حال و استعداد بنتدگان استت؛ امتا آ

و  ینیتلتو  تیرا شتامل دو قستم مشت یالهت تیمشت هیامام رشیپذمورد  یکالم یو مبان اتیروا
استت، بتا  یالهت تیانسان بتر مشت مانیتوقف ا انگریرا که ب یاتیاز آ یاریداند و بس یم یعیتشر 
شتمول  رشیپتذ نیتوان در عتیم اتیروا نیبه سبب هم ،کند و معتقد استیم ریمبنا تفس نیهم

از  یاریبست یمختار دانست و تنتاقض ظتاهر فیالتل ۀخداوند، انسان را در حوز  تیاراده و مش
 (858،  8، ج8822رفع نمود. )معرفت،  یبندمیتقس نیا رشیرا با پذ اتیآ
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   اقیاستفاده از س. 3. 4
دن هتا و رستانالله معرفت، سیاق سخن نقشی اساسی در مفهوم رستانی وا ه تیاز منظر آ

( 78،  8، ج8489رود.)معرفت، مراد واقعی دارد و از بهترین قرائن همراه با کالم به شمار می
گاه عدم توجه بته  انیم نیاما در ا ؛کرده است استناد اقیبارها به س شیخو  ریدر تفس زین یآلوس

 ی،الله معرفتت و آلوست تیآ ریاز تفسای گردد. نمونهیم هینادرست از آ یریسبب تفس هیآ اقیس
َمْرنكا ُمْتَرِفيهكا َفَفَسكُاوا ِفيهكا : »امر است نیگواه ا که در پی می آید،

َ
َيكًة أ ْن ُنْهِلكَك َقْر

َ
َرْدنكا أ

َ
َو ِإذا أ

ْرناُا َتْدِميراً   (87 /اسراء«.) َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَاْوُل َفَدمَّ
 یکفر و فسوق بترا ۀبر اراد یمبن هیآ نیا لیکالم اشاعره در ذ انیالله معرفت ضمن ب تیآ

 انیتبتدون ستبب، در ب شتانیدستور دادن به گناه به منظور نتابود کتردن ا خدا و یبندگان از سو 
بنتدگان و  اریتقبتل کته در اخت هیتآ و هیتآ نیکه ا آن ،کند: اول یم ذکردو نلته  ،جوا  اشاعره

و مفهتوم ایتن آیته هماهنت   ،کند یم ایجا  صراحت دارد، شانیاز جانب ا تیمسئول رشیپذ
 شود. هیو توج ریپیشین تفس ۀبا آیسازگار 

استت و آن  هیتهماهن  بتا ظتاهر آ یلیتثو  ،کند یم ذکرالله معرفت  تیکه آ یدوم ۀنلت
نیست کته ختدای متعتال، بتدون هتیچ علتتی، عتذابی را  ا، به این معنهیآ نیدر ا« اراده»که  این

آید کته دیگتران عمد در پی کسب دستاویز و دالیلی برمیکند و به ای اراده مینسبت به جامعه
مات آن را فراهم  ف کند و مقدح یت   گتزارشدر اینجتا « اراده»بللته  ؛آوردرا در جهت آن مللح

واقعیت محض است که وقتی شرای  و مقتضیات و علل و عوامل انجام و ایجاد آن فراهم آیتد، 
ْن » ۀدر آیت« ادهار »همتان گونته کته  ؛گیردصورت تحقق به خود می

َ
يكُد أ َفَوَجكدا ِفيهكا ِجكدارًا ُيِر

یعنتی  آن دوطی ایتن آیته بیتان متی شتود،  .معنا به کار رفته است مینبه ه( 77کهف/«)َيْنَاَض 
خضر و موسی در آن قریه دیواری را یافتند که نزدی  به انهدام بود که در اینجا خواست و اراده 

َمْرنكا »عبتارت  شتانیا ،استاس نیتع امر استت. بتر او قددی در کار نیست و فق  اقتضای واق
َ
أ

نابودیشان، آن است که بته هتر چته آنتان را  ۀدانند که نشانیم ارا بدین معن« ُمْتَرِفيها َفَفَسُاوا ِفيها
 (845،  8، ج8822کردند. )معرفت،  یامر کردیم، از فرمان سرپیه
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اگر ختدا اراده کنتد کته  ،اشاره دارد هیآ ،کندیم حیتدر  هیآ نیا ریدر تفس یآلوس لنیل 
کنتد تتا بتا  یرا بر او مستل  مت طانینف  و جنود ش یهوا یروهاین ،را خرا  کند یقلب انسان

 (50،  2، ج8485 ،یقلب را خرا  کند. )آلوس یو آفات طبع یشهوان ولیخ
بتا توجته بته  هیتآ نیتا ریدر تفس یآلوسبه این شرح است  دگاهیدو د  یو بررس قیتطب جهینت

 یالهت ۀشمول ارادبه به صراحت  ن،یشیپ یۀعبارت و بدون در نظر گرفتن آ نیهم یظاهر یمعنا
ارائته  هیتاز آ یری، تفستاقیالله معرفت با استفاده از س تیاما آ ؛کند یمحلم انسان  یگمراه بر
داشتتن  اریتتبتر اخ هیامام یکالم یحال هماهن  با مبنا نیو در ع هیدهد که موافق با ظاهر آیم

 و شر است. ریانسان در انتخا  خ

  . نتایج5
 :افتیدست  لیذ جیبه نتا یاجمال یبندجمع کیتوان در یشد، م انیتوجه به آنهه ب با
دو مفستر  نیا دگاهیموهم تشابه د  ییهر دو مفسر در نگاه ابتدا ریعبارات در تفس یبرخ. 8

 یامتا نگتاه ؛ندیگو یانسان سخن م اریرا در کنار حلمت آورده و از اخت تیاست. هر دو، مش
 یاز منظتر آلوست؛ زیترا استت یتشابه ظاهر نیا ییمبنا زیدو مفسر روشنگر تما دگاهیتر به د قیدق

 یاستتعدادش استت و استتعداد امتر ۀر یتدر دا زیتاو ن اریتابع استعداد انسان و اخت یهحلمت ال
 جز جبر ندارد. یا جهینت ده،یعق نیو ا استانسان  رایو خارج از اخت یخداداد
 شتانیا یکالم یبه مبان یالله معرفت و آلوس تیآ یریتفاوت آراء تفس یخاستگاه اصل .8

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

و سرنوشت هر ک  را در گترو  می داندذات حق را از انتسا  قبائح منزه  ،یاله تیشمول مش
 شمارد. یعمللرد و خواست خود او بر م

و  یاو از قترائن قرآنت یریتگبهتره زانیتو م هیتآ ریتفاوت روش دو مفسر در تفست یگاه.8
ساز بتروز  نهیزم ه،یآ ریواحد در تفس اقیو س یصدور یوستگیاو به پ عدم توجه ایو توجه  ییروا
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اللته معرفتت بتا توجته بته  تیتآ ،رسد یدو مفسر شده است. به نظر م یمتفاوت از سو  یریتفس
ک شیخو  ینقل لردیو رو  تیمش اتیبه متشابه بودن آ قاداعت از  یبهتتر یرگیهو بهر  ترشیب دیتث

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