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 علّامهانسان از منظر  ارین با اختآةرابط و یاللت قرآنو ض تیهدا
 یزمخشر و یراز ، فخرییطباطبا

 یپازوک یکربالئی لع
 ران یا ، تهران ،ییطباطبا لّامهعدانشگاه  اسالمی،معارف  اریدانش

 ی نوروز نتی ز

 ایران  ،کوثری آموزش مؤسسة ،یقیتطب ریتفس  دانشجوی دکتری

 ( ۱3/0۴/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: 07/02/۱3۹۸: )تاریخ دریافت
 دهیچک

 تیهدا یدرآن در موارق  ،رابطه نیدر ا ؛ستو ضاللت ا تیهدا ةمسئل ی از موضوعات مهم قرآن ی کی

 دیا کأت ضااللتشو  تیدادر ها  انساان اریا ر اراده و اختبا  زیا ن ی اتیو درآ دهدی به خدا نسبت م ضاللت را و 

قارآن وجاود  منظارانساان از ةو اراد یاریا نقش افعاال اخت و  ی ت الهو ضالل تیهدا نیب یارابطهچه  دارد.

از  ت در قارآنو ضاالل تیاهاد اتیا آ ی رسا باه بر ی قا یو تطب ی لا یتحل ،ی فیبا روش توص قیتحق نی؟ ادارد

 ریدر تفسا  یو زمخشار بیا الغحیمفات ریدر تفسا  ی، فخارراز «زانیا الم »ریدر تفسا  یی طباطباا علّاماه دگاهید

 از ظاهر که  است ی اله  لتو ضال  تیهدا نیب معنادار ایرابطه افتنی ،پژوهش نیا پردازد. هدفی م شاف ک

 اتیا آ ی بعضا  کاه از موضاوع نیا نسان در اا ةو اراد ارینقش اخت نیزو  شودفهمیده می قرآن  اتیآاز برخی 

 را باه یی و ضااللت ابتادا ی الها  ةرا به اراد ی قیو توف  یی ابتدا تیهدا یی طباطبا علّامه.  شودی م اطاستنب گرید

 ،اناهیجبرگرامسالک  رشیبا پاذ یفخر راز ؛داندی م ی مجازات اله ی را نوع یفریو ضاللت ک ی انسان ةاراد

 ،مکتاب اعتازال براساس ،یکرده است و زمخشر انیاللت بو ض تیهدااز جمله  زیچخالق همهخداوند را 

انساان  اریا اخت بار نقاش اراده و  و  داندی ممجاز  ی وعقرآن به خداوند را ن اتیدر آ و ضاللت تیاستناد هدا
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  مقدّمه

از  یالهاا  ةارادو ضاااللت و ارتباااط آن بااا  تیدر هاادا او یاریاا افعااال اخت  و ش انساااننق 

 بااوده یذهب و ماا  یعلماا  یوگوهاااگفتکه از گذشته تاکنون در کااانون است  یممسائل مه

را  یمتفاااوت هایدگاهیاا د یمختلااف اسااالم هایفرقااه شمندانیاند ،خصوص ن یدر ا و است

 مساائله ن یاا قاارآن در مااورد امتفاااوت  یرهااای تعب  زیاا ن هادگاهیداند. علت اختالف کرده انی ب

و در  دهاادیبااه خداونااد نساابت ملت را و ضااال  تیهاادا ات،یاا از آ یاری است. قرآن در بس

 ن یاا دارد. ا دیاا کأوضاااللت ت تیانسااان در هاادا اریاا اراده و اخت باار نقااش  اتیاا از آ یعضاا ب

 یف و فلساا  یکالم،یری مختلااف تفساا  هاینگرش یری گشکلسبب  یمتفاوت قرآن یرهای تعب 

  ن یدر ا یبزرگ اسالم ن یکه مفسر ایگونهبه ،استشده  ضاللت انسان و  تیهدا مورد رد

 .اندکرده انی را ب یمتفاوت هایدگاهید ،مسئله

در شااکل  ،یو ضاااللت قرآناا  تیهاادا مساائلةاز  یطیوتفر یافراط یرهای ه تفستوجه ب با

جااه را متو یاعو اجتماا  یهنگاا فر ،یکااه خسااارات فکاار یضیو تفو انهیجبرگرا هاینگرش

 ،یاسااالممفسران بزرگ  یآرا یو بررس لی با تحل دنماییم یان کرده است، ضرورمسلمان

شااود.  یرجلااوگی  هاسوءبرداشت ایهتا از پار دگرد ن یی ب ت یو ضاللت قرآن تیهدا قتی حق 

 ةناادینماکااه هرکاادام  یاسااالم ن یسه تاان از مفساار یآرا یق ی تطب  یپژوهش به بررس ن یدر ا

و  زانیاا الم ری درتفساا  طباطبااایی علّامااه یعناا یهستند، اسالم  یای در دن یکرف مهمّ انیرج کی

ه در . اگرچاا میپااردازیم ف کشااا ری در تفساا  یو زمخشاار بیاا الغحی مفات تفسیردر  یفخرراز

نگاشااته شااده اساات و  یانسااان مقاااالت اری آن با اخت  ةرابطو  یو ضاللت اله تیموضوع هدا

ه خاادا در قاارآن از و اضااالل باا  تیساااب هااداانت  ةمقالاا ، موضااوع ن یاا آنها بااه ا ن تریکینزد

 ةشاا یدان ةمجلدر  مددزدانی بهی و ط عبانپوراثر محمد ش یو فخر راز طباطبایی  علّامه دگاهید

نقادانااه،  و یلاا ی تحل یاز منظاار قیاا تحق  ن یاا امااا ا ،است ۱3۹۴، سال 3 ةشمار ،یطباطبای علّامه

 ست.پرداخته ا زی ن کشاف  ری در تفس یزمخشر دگاهید یبه بررس ،افزون بر دو مفسر فو 



 331 1398و تابستان  اربه ، 1، شمارة 1سال ؛ عهیش یقیپژوهشنامة کالم تطب 

 

 ،ن یظاار مفساارت از من و ضالل تیهدا اتیآ یو بررس یشناسمفهومبعد از  ،مقاله ن یا در

 .میزپردایم هادگاهید ن یو نقد ا لی به تحل

    یشناسمفهوم

سااکون و آرامااش ، باادون ساار و صاادا و  یمعنا»هدأ« بااه ش یرلغت از  در تیهدا ةواژ

حرکت، سکونت و خااواب  ف ازتوق یمعنابه زی و ن (7۹: ۴ج ، .۱۴0۹ ،یدی )فراه حرکت

قبااول و  افتن یاا  تیهاادا یمعنابااه داء« و »اهتاا  (۱۸0 :۱، ج .۱۴۱۴، منظور)ابن  در شب است

دادن  نشااانعبااارت از  ، اصااطال  هاادایت در ؛(۱۴۵: 7ج ،ش.۱37۸ ،ی)قرش است تیهدا

ود مقصاا  ،موارداز  یدر برخ(. ۵۶: ۱ج ،ش.۱37۴ ،یی)طباطبا افراد است ییهدف و راهنما

و ( 2۶۵: ۸ ج ،۱372،ی)طبرساا  و راه اساات ری و اسااتوار ماناادن در مساا  یداریاا پا ت،یاز هدا

 ، .۱۴۱3 ،)مهنا اضالل است و ضدّ یهرخوای خلطف و  یرواز  ییراهنماارشاد و  یمعنابه

. (۶3۶:  .۱۴۱2، یومیاا ف؛ ۸3۵،  .۱۴۱2 ،؛ راغب۴2: ۶ ج ، .۱۴0۴ ،فارس؛ ابن ۶7۵: 2 ج

بااه  دنی رساا  یباارا حی هاادف وانتخاااب راه صااح حی و صح اختن درستشن  ت،یهدا ن،یبنابرا

 د مخلوقااات خداوناا  ةهمل خود، شام یمعنا ن یترکه درعاماست  ری در مس یداریهدف و پا

ــِن﴿: دیاا فرمایم ردمااو ن یاا در ا زیاا قاارآن ن (. 2۹: ۱ ، جش.۱37۴، طباطبااایی)شااود می  فَمَ

بااه سااود  ،شااود تیهاادا کااه یکساا ، )پااس (۱0۸ /ونس یاا )﴾نَفْسِهِلِ یهْتَدِیَفَإِنَّما  یاهْتَد

در  تیهاادا .(گمااراه گااردد ش یخااو انیاا ز به ،شود راهگم که یکسو  ابدی تیهدا ش یخو

 ،شااودیها مانسااان ةهماا ه که شامل عامّ تهدای است: رفته کاربه وممفه دو به هاانسان مورد

 یزناادگ ری مساا  مودنی پو سعادت در  ری دادن راه خ نشانخواه مؤمن باشد خواه کافر؛ و آن 

کمااال و ده راه کنناا ن ی تأم ه، مخااتص بااه مؤمنااان وخاصّ تیهدا یهمه است؛ ول ینسان براا

 (.2۶: ۱ ، جش.۱37۴ ،ییبا)طباط است یسعادت اخرو
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ج  ، .۱۴۱2 )راغااب و ارشاد اساات تیهدا انحراف از حق و ضدّ یمعن ضاللت به ةواژ

و در اصااطال ، ( 3۹0: ۱۱، ج .۱۴۱۴ ،رمنظااوابن  ،۴20: ۱۵ج ، .۱۴۱۴، یدیاا زب ؛۴۶0: 2

 ناادیاشااد، ضاااللت گوداشااته بمقابلااه  تیهاادارا کااه بااا  یزیاا انحااراف از راه حااق و هاار چ

 خداوناااد کاااهچنان(؛ ۴2۱: ۱۵ج،  .۱۴۱۴، یدیااا زب؛ ۱7۴۹: ۵ج ،ش.۱37۶، یجاااوهر)

را در  ن تو و قومت)م (7۴ /)انعام ﴾ن یمُبِ ضَالل  یفِ قَوْمَکَوَ  أَراکَ یإِنِّ﴿ :دفرمایمی

 (.نمی بیم آشکار یاهگمرراف و انح

، لی مو  ش یگرا یمعنا« است و بهری خ» ةادماز  در لغت، مصدر باب افتعال و اری اخت  ةواژ

مجبااور  است و در مقابلِ یگریاز دو امر برد یکی حی وترج زی چ ن یبهتر دنیانتخاب و برگز

را  یجااازم، فعلاا  ةارادو  لیاا علاام، م یروکه از  ندیگو ی؛ و بالجمله، مختار به کسقرار دارد

 ؛کر.) کندیار نمآن واد ترک ایاو را بر انجام و  یوکس کندیترک م ایو  دهدیانجام م

و انجااام  رکااردنی خ، طلااب  رخواسااتن ی خ (؛۱۱: ۱ج .،  ۱۴۱۵، یاسااالم یهاپژوهش  ادی بن 

هرچنااد  شااودیگفتااه م داناادیم ریاا خو  ناادی بیم ریاا خانسااان آن را  که یزی چ ةدربارو  ری خ

متکلمان و فالساافه، در براباار  (؛ و در عرف۶۴۴ِ: ۱ج ، .۱۴۱2، راغب) نباشد ری خ ،درواقع

بااا  زیاا چنااد چ ایدو  انی م از زی چ کیانتخاب  یعنامصورت به ن یکه در ا ردگی یم بر قرارج

 (.۴۴0: 2 ج ، .۱۴۱3 ،نای س)ابن  است یانسان یاراده و آزاد

بستن و جبااران کااردن و  و غلبهاز قهر  یعنوبه یزی چ اصال  یمعناجبر در لغت به ةواژ

کار در اصااال  بااه فقااط ،جباار  هیگااا (.3 :2ج، ش.۱37۸، ی)قرش در مقابل شکستن است

کار در قهاار بااه فقط یگر هر شکسته(؛ و گاهاصال  ی)ا ر« ی کس جابر کل ایمانند » ،رودیم

است و نه بشر درست  عمالق در اَ)نه جبر و نه قهر مطل ض« یتفو الجبر و  »ال مانند ،رودیم

فتااار و ر یعناا ی ،و دراصااطال  ؛(37۴:۱ ج ، .۱۴۱2 ،)راغب مطلق عمل به آنها( یواگذار

باادون قاادرت و اراده  زناادیچااه از او ساار م و هر ستی انسان ن اری که براساس اخت  ییکارها

 ،یسااالما یهاااپژوهش  ادیاا بن  ؛کر.) دبه ترک آن اقدام کناا  تواندیکه نم یاگونهاست، به
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؛ و کنناادمجبااور  یرا بر کااار یکس کهجبار در اصل، آن است ( و ا۹۴ا ۹3 :۱ج ،. ۱۴۱۵

، اصااال  و ن ی دروغاا و  یبرتاار یدّعااانقااص خااود را بااا ا که ندیگو یکسسان به در مورد ان

 قهاار یگاارید بر که یکس به و ؛شودیم گفته ذمّ طوربه فقط انسان در ن یا و کندیمجبران 

 /) ﴾بِجَبَّـار  هِمْیْعَلَا أَنَْت وَ مَ﴿ ةیاا آمثل( 3 :2ج، ش.۱37۸، قرشی) دن یگو جّبار ،کندیم

۴۵.) 

  ریفاست یروش و معرف 

 حاضاار عصاار در عّیتشاا  جهااان یری ستف  فی تأل ن یترجامع و ن یتربرجسته، زانی الم ری تفس

 دیاا آیم شااماربه برتاار یری تفساا  ،یسااّن و عهی شاا  انیاا م در زیاا ن نگارش سبک نظر از که است

قاارن چهاااردهم  یرنگاری تفساا  تحوّالت اوج در ارزشمند راث ن یا(. ۸۹ :ش.۱3۸۹، یمطهر)

 هگاااچی هأثر بااود؛ امااا متاا  ییفضااا ن ی چن از  اشدآورندهیپدمد و درآ فی تأل ةرشت ، به یهجر

 نگرفتااه قاارار ییهااایدگرگون ن ی چناا  مجذوب و مرعوب معاصر، مفسّرانِ از یبرخ چونهم

 یمتعاادد مراجااع و ابعمناا  بااه ،انزی الم فی ألت در علّامه(. ۱32 :۸جبی تا،  ،رادیمهدو) است

 کیاا تفکدرست و نادرست را از هم مطالب  ،یابیارزو  لی تحلنقد،  ةوی شکرده و با  مراجعه

 ری تفساا  و اتیاا آ ن یاای تب  بااه ،میکر قرآن بر هی تک با ،یمستقل یهابحث کرده است و در قالب

 ةعمااد لیاا دل. اساات پرداختااه هاهیاا آ یهایدگیاا چی پ و هاااابهام گشودن و میکر قرآن ظاهر

 کااه یحااالجوانب مختلااف اساات. در  یحاومزبور،  ری تفساست که  ن یادر  زانی المت شهر

 یهاااش یگراو  یفلسف  ةیزاو از اناًی اح و یکالم یاجنبه ایص خا دگاهیداز  گرید ری تفاسدر 

م، گوناااگون چااون کااال  یاز علااوم ری تفساا  ن ایاا  در ،ن ی چناا هم. اندشده ری تفس اتیآ ،یعرفان

 :(.۱۹: ش.۱3۹۱ ،ی)محفوظ و عرفان بهره جسته است تیروا، اتی ادب اصول، فقه،فلسفه، 

و اساات استوار  احتجاج و استنباط ةیپابر دو  و  یاجتهاد ری تفاس ةزمردر  کشاف  ری تفس

کشاااف ، ساابب ن ی بااه هماا  و قرآن بهره باارده اساات ییو معنا یلفظ یهاییبایاز بالغت و ز
بااه جهاات  گاار،ید یاز سااو (؛30۸: 2ج  ،ش.۱3۸۸ ،)معرفاات اردد باشناسااانهیز یکااردیرو
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 ةحرباا  بااا ،یبااه مباحااث کالماا  یو لیمات یدر موارداعتزال و  هببه مذ یاتصاف زمخشر

مفسااران  اتی لی و اساارائ ری طعن و طاارد مخالفااان، بااه قصااور تفاساا و اجتهاد، ضمن  تی نعقال 

بااه جهاات .(، و ۱۴ا ۱0: ش.۱3۸۹، ی)انصااار دارد یعقالناا  یکردیرو رشی تفس پردازد،یم

از  یاری شکال بسو اِ ضاعترا در مذهب اعتزال، از گذشته، محلّ یزمخشر و تعصب لیتما

و  یعی مااورد اعتماااد در مجااامع شاا ن و مااتّق ری از تفاس کشاف قرار داشته است.  یاشعر ةائم

  (.۱۶ :37 شتا، بی ،ی)خرمشاه استتوجه و استقبال بوده  مورداهل تسنن است و همواره 

و  یکالماا  یکااردیاساات کااه بااا رو یعقالناا  ری مله تفاسج از غیب(لافاتیح)م ری کب  ری ستف 

شااده  نگاشااته هیاا امو کرّ یلاا معتز ةائماا نظرات  در ردّ ،یشعرا دیعقابه اصول  ش یضمن گرا

مفسران و متکلمان، در کنار دقت نظر در مباحث و  یو استطراد آرا ری نظکم لی است. تفص

کتاااب  ن یاا ا، مجمااوع در  اساات. ری فساا ت ن یابارز  یهایژگیو از ،یعقل ن ی براه یری کارگبه

 یو عقالناا  یکالماا  ةصاابغ ،یری تفساا  دارد و غالااب مباحااث ثیبه نقل حااد یکمتر ش یگرا

بااه  ریاا کب  ری . تفساا شااودنزدیااک می  « یبااه رأ ری »تفس ةوی شاب به که متن کت  ییتا جا دابییم

 ةمراجعاا نبع استفاده و م همواره محلّ خ،یدر طول تار ن،ی و دقت مضام یجهت انصاف علم

 بااوده اساات یمااذاهب اسااالم گااریو د یو ساان  عهی شاا  ن ی ق یدانشاامندان فاار مفسااران و

 (.۶۶ ا۶۴ :۱ ج ،ش.۱3۹۴ ،ی؛ راز۱:2۹۴ ج ،. ۱۴07،ی)ذهب 

 در قرآن انسان اریو ضاللت با اخت تیهدا ةرابط

 23 زا ش ی ، باا یاله تیدر مورد هدا هیآ ۵0از  ش ی که ب می ابییقرآن درم اتیآ یبررس با

بااه  نجااایکااه در ا انسااان مربااوط اساات اریاا به اخت  هیآ۱3از  ش ی بو  انسان ضاللت ةباردر هیآ

 بیاا الغحی مفات ری ساا ،  تف امااه طباطباااییلّع زانیاا الم ری ،  در تفساا اتیاا آ ن یاا از ا یضاا بع یبررساا 

 اتیآ ن ینکته الزم است که ا ن ی. ذکر امیپردازیم  ی،زمخشر کشاف  ری و تفس  یفخرراز

 است: می قابل تقس یکل ةدست به دو 
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   یاله تی ، براساس مشضاللت و تیهدا اتی. آ۱

 شاءُیَاللَّهُ مَْن  ضِلُّیُفَلَهُمْ  َنیِّبَیُلِبِلِسانِ قَوْمِهِ ا أِلَّ  وَ ما أَرْسَلْنا مِْن رَسُول ﴿ (الااف

 (.۴/می )ابراه﴾میالْحَکِ زُیالْعَزِوَ هُوَ  شاءُیَمَْن  یهْدِیَوَ 

 َنیالَّـذِفَأَمَّـا  هـافوق ما بَعُوضَةً فَما مَثَالً بَضْرِیَنْ أَ یِیسْتَحْیَإِنَّ اللَّهَ ال ﴿ (ب

ما ذا أَرادَ اللَّـهُ  قُولُونَیَفَ کَفَرُوا َنیالَّذِمْ وَ أَمَّا نَّهُ الْحَقُّ مِْن رَبِّهِأَ مُونَعْلَیَفَآمَنُوا 

 (.2۶/)بقره ﴾ن یقِالْفاسِ بِهِ إِالَّ ضِلُّیُما  وَ راًیکَثِبِهِ  یهْدِیَ وَ راًیکَثِبِهِ  ضِلُّیُبِهذا مَثَالً 

 اآلخِررةِ یفِ وَ ایناَلدُّ وة یاَلحَ یابِِت فِلثّقَولِ اَآمَنُوا بِالاَلَّذیَن  اَهللُ  ثَبُِّتیُ﴿»(ج

 (.27/می )ابراه ﴾شآءُیَا مَاللّهُ    فعَلُ َوَ َنیاهللُ الظّالمِ ضِّلُیُ وَ

 یإِلَمِِّن الظُّلُمَاتِ  خْرِجُهُمیُ  وَالسَّالَمِهُ سُبُلَ  رِضْوَانَبِهِ اللّهُ مَِن اتَّبَعَ یهْدِیَ﴿د

 (.۱۶/)مائده﴾م یقِصِرَاط  مُّسْتَ یإِلَ هِمْیدِهْیَ وَالنُّورِ بِإِذْنِهِ 

 و ضاللت تیانسان در هدا اری مربوط به نقش اخت  اتیآ .1

 (.3 /)دهر ﴾افورًکَإِمّا   وَإِمّا  شاکراً    لَیالسَّب ناُهیهَدَ إِنّا  ﴿ (الف .2

 (.2۹ /)کهف ﴾...کْفُرْیَفَلْاءَ مَن شَ وَ ؤْمِن یُفَلْشَاءَ  فَمَن  ...﴿ (ب

 .( ۴۱ /)روم ﴾النَّاسِ.. یدِیْأَ بَْتکَسَلْبَحْرِ بِمَا الْبَرِّ وَا یفِالْفَسَادُ  ظَهَرَ﴿(ج

 یإِلَـ  تُمْیا اهْتَدَ ضَلَّ إِذَمَْن مْضُرُّکُیَمْ ال أَنْفُسَکُ مْکُیآمَنُوا عَلَ َنیالَّذِ هَایأَ ای﴿( د

 .(۱0۵  /مائده ةسور) ﴾ونَعْمَلُنْتُمْ تَبِمَا کُ مْنَبِّئُکُیفَ عًایمْ جَمِاهللِ مَرْجِعُکُ

 یزمخشر و یفخر راز ،طباطبایی لّامهع دگاهیاز د اتیآ یسبرر

 یاله تیضاللت  براساس مش و تیدال بر هدا اتیآ ( فال
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 اول ةیآ

وَ  شـاءُیَاللَّـهُ مَـْن  ضِلُّیُفَلَهُمْ  َنیِّبَیُلِقَوْمِهِ بِلِسانِ ل  إِالَّ مِْن رَسُو ا أَرْسَلْناوَ مَ﴿ 

  (.۴ /می اه)ابر ﴾مُیالْحَکِ زُیالْعَزِوَ هُوَ  شاءُیَمَْن  یهْدِیَ

 ، وکنااد انیاا بآنااان  یبرارا(  احکامتا ) مینفرستادرا جز به زبان مردمش  یغمبری پ چی ه»

 می حکاا و  زیاا عزو او  دیاا نمایم تیهاادااهااد را بخو کااه گمراه، و هررا بخواهد  کهخدا هر 

 .« است

ت خداساات و و ضاااللت، تنهااا بااه دساا  تیهاادا: دسنوییم زانی المدر  طباطبایی  علّامه 

 کااهن یا هساات کااه یزی چ. ردیپذینم تحقق سبحان، یخدا تّیمش بدون دوآن از کیچی ه

 ینظماا  یاراد بلکااه ساات،ی و نااامنظم نگاازاف  تش ّیمش که است داده خبر ما به یتعال یخدا

؛ و کناادیم تش یهااداحق باشد و با آن عناااد نااورزد، خداونااد  روی پ یهرکسثابت است که 

؛ پااس کناادیم، خداونااد گمااراهش کنااد یوری پخود  یهواه و از کرد انکاراو را  یهرکس

بااه  یآدماا  کااهاست  یخالف یکارها دنبال، و به فری کخدا، از باب مجازات و  کردنگمراه

(. ۱۶: ۱2 ج، ش.۱3۶0، یی)طباطبااا حسااابیبو  ییابتاادا باشااد، نااه انجام دادهخود  اری اخت 

اساات کااه در خداوند دانسته  اتیآ بیاز مردم را تکذ یبعض مانیا قی توف علت عدم شانیا

 انیاا ب ت«،ّیمربااوط بااه »مشاا  اتیاا آ شااان،یصراحتاً بدان اشاره شده است. از نظاار ا اتیآ ن یا

 یم تعلااق نگرفتااه اساات؛ بلکااه حتاا ماارد یجبااارا مااانیبااه اتنها ند نهخداو ةارادکه  داردیم

و  دی شااته باشاا را انتظااار دا یزیاا چ ن ی چناا  دیاا نبا زیاا ما نکااه شاا  دیفرمایم )ص(امبری پ هخداوند ب

است کااه مااردم بااا  ن یخواست خدا ا رایز ؛یکن  مانیمردم را مجبور به ا یتوانینم ن ی چن هم

أَفَأَنـَت ﴿ و عبااارت (،۱20: ۱0 ج، ش.۱37۸ ،طباطبایی) آورند مانیا ش یخو اری حسن اخت 

 کااه یکناا یتو مااردم را مجبااور م ایآ (۹۹ /ونس ی) ﴾َنیمُؤْمِنِ ْ کُونُوایَ یحَتَّتُکْرُِه النَّاسَ 
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 یباارا یلاا ی دل ،اساات )ص( امبریاا و خطاب به پ یصورت استفهام انکاررا که به « اورندی ب مانیا

 (۱2۱ :ته )همان( دانسمانیبودن ا یاری )اخت  ش یخو دگاهیاثبات د

 هیاا آ ن یاا در ا تیهاادا : ضاااللت ودگویاا یم ،مذهب اسااتیعرکااه اشاا  ،یزفخااررا

و  کناادیگمراه م ای تیاوند انسان را هدااوند اسناد داده شده است و خد( به خد۴/می )ابراه

 امبرانیاا پ ةلی وساا بهمردم را  ةهم: خداوند ابتدا دیگویم یو ندارد. ینقش نهی زم ن یانسان در ا

 نااادیآفریمخاااودش در وجاااود افاااراد  کفااار را ایااا ماااان یساااپس او  دیااا نمایمدعاااوت 

 ن یاا امکان ناادارد ا :ندگویی: معتزله  مکندیم انی ب رازی (؛ 27: 20ج ، . ۱۴20،ی)فخرراز

مااا »: دیاا فرمایم هیاا آ یبرد؛ چرا که ابتاادا لیوأآن را به ت دیرا به ظاهرش معنا نمود و با هیآ

پس خلااق اضااالل وکفاار  ود،ش ن ی مکلف  یبرا مانیصول اکه سبب ح میرا فرستاد یرسوالن

خواهااد شااد. در  هااودهی لغااو و ب شااانیدارد و دعااوت ا یل تنافسُدر وجود انسان با ارسال رُ

در وجود انسان خلااق شااده باشااد، باار خاادا واجااب  یاله تّیاگر کفر و اضالل به مش ،یانث

 مساائله ن یا باشد، که یاله یقضا به یهم راض به واجبات شود و مکلف یکه راض شودیم

 می ابااراه ةسااور ۱ ةیاا آبااا  یالهاا  تّیمشاا  ن یاا آن اساات کااه ا گااری. اشکال دستی ن النههم عاق

کااه داللاات باار  ،﴾النُّـورِ یإِلَـ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مَِن الظُّلُمـاتِ  کَیْإِلَزَلْناُه أَنْ کِتابٌ﴿

 یست، سااازگارآمده ا هیآ یر انتهاکه د،« می کِالْحَ زُیالْعَزِبا » ،ن ی و همچن  ،مذهب عدل دارد

: ۱۹ج،  .۱۴20، یراز )فخاار سااتا حی قباا  ،می از حک ،خلق کفر در وجود انسان رایندارد؛ ز

کااه بنااده  یزمااان ندگوییو م دانندیخالق تمام افعال را خدا م هر حال، اشاعره. به(۶3ا  ۶2

 اهللَ نَّلکِـ وَ﴿ ةیاا آ ن یاای در تب  یراز. دیاا نمایخداونااد آن را خلااق م ،کندمیرا اراده  یکار

و  دهاادیم قیاا فاهااد، تورا کااه خو هرکس خداوند  :دیگویم( 2۵3/)بقره ﴾دُیرِیُا مَ لُفعَیَ

مااا بااه  ارانیاا و  سااتی بر او در کااارش ن یاعتراض چی . هسازدیمرها  ،هدرا که بخوا هرکس 

 ن یاا ا کااه و ازآنجامؤمنان است«  مانیا ةنندیآفر فقطاند که »خداوند استدالل کرده هیآ ن یا

را از  مااانیپااس اگاار ا دهد،یم را که بخواهد انجام یدارد که او هر کار ن یاللت بر اد هیآ
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 ن ی و چااون چناا  شاادندینااان مااؤمن مو آ کااردیم جادیان ارا در آن مانی، اخواستیمفار ک

 ةمساائلباار  هیاا آ ن یاا خواهد. پس ایرا از آنان نم مانیخداوند، ا کهن ینبوده، داللت دارد بر ا

 (.22۱ :۶ ج ، .۱۴20 ،ی)فخرراز داللت دارد تکائنا ةادار نیز و  خلق اعمال

 ی: خداوند کسدیوگیبرخالف نظر فخر دارد و م یکور نظرمذ ةیآ لیدر ذ یزمخشر

را هاام  یوکساا  آورد؛ینم مانیاو علم دارد که هرگز ا یبلکه به گمراه کند؛یگمراه نمرا 

را  اتیآ گونهن یا ن یت. بنابرامن اسؤاو ماو دارد که  تیبه هدا مگر علم  ؛کندینم تیهدا

و مراد از  داندیم یو منع از الطاف اله هی تخل را یبرد، پس مراد از ضاللت اله لیوأت به دیبا

و اسااناد  اساات مااانیاز کفاار و ا هیاا کااه کنا کناادیم انی ب یولطف اله قی را توف یاله تیهدا

 .(۵3۹: 2 ، ج .۱۴07) ردیپذینماضالل به خداوند را 

را فرستاده  امبرانی ، پدهیه داشت که خداوند فطرت و عقل را آفرتوج مسئله ن یبه ا دیبا

 خااودِ رایاا نشااده اساات؛ زلت بااه او نساابت داده امااا ضااال  ؛کناادیمرا فراهم  تیاهد ةن ی مو ز

. شااودیم دهی کشاا  یشده به گمراهاا فراهم هایشخص است که با استفاده نکردن از فرصت

همراه با  عتی طب  ةمحدودگونه حرکت در  »... هر :سدینویم هبارن یادر  یآمل یاستاد جواد

 یعاا ی ود طب موجاا  چی و هاا  خواهد شد یصوص رهبرهدف مخ بوده و از راه خاص به تیهدا

: دگویاا یباادون هاادف نخواهااد بااود«؛ و در ادامااه م زیاا ن یحرکت  چی مد نبوده و هو جا ستایا

به خدا اضالل  کهبل ست،ی ن ن ی چن ن یشده اگفت اضالل به خدا اسناد داده ن یزمخشر کهن یا

 لیاا و تجل میتکاارا اساات؛ اماا  یفری کفراوان اسناد داده شده است؛ منتها اضالل خدا اضالل 

 یپاداشاا  میتکاار دیگاار،است؛ و  یعموم که ییابتدا میتکر نخست،: م استخداوند دو قس

، است داده و هم اضالل را به خود اسناد تیهم هدا ،یخواص است. خداوند تعال یبرا که

لُّیُا »وَ مَاا ؛ ودر موقااع اضااالل فرمااود: لِلّناسِ«  ی»هُدًرمود: ف تیهداع در موق یول الَّ بِااهِ إِ ضااِ

ظالم است و بااه سااوء  که است ن یا ی، برادهکررا گمراه  یند شخصواگر خداو ،َن« ی الْفاسِق 

. وکافرشاادکاارد او باز بود؛ اما توبه ن یدرِ توبه هم به رو؛کرده یخود راه باطل را ط اری اخت 
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و  یفخاارراز کااه یطااورآنبااه خداونااد اسااناد داده شااده،  امااا نااه و اضااالل  تیپس هاادا

و بااا قاارار  یجااابیاخداونااد  تیبلکه هاادا پندارند؛یاهل تسنن م متفکران ریو سا یزمخشر

 قیاا و با توف هانهی زم کردنفراهمارسال رسوالن و  نیز دادن فطرت و عقل در وجود انسان، و

خااالف بنااده، او  یخاطر کارهااابه یعن یاست؛ باب مجاز  ازو  یسلب اما اضالل، است؛  یاله

    (.22ش.: ۱3۸۹، یآمل ی)جواد دکن یمرا به حال خود رها 

 دوم  ةیآ

آمَنُـوا  َنیالَّـذِفَأَمَّا   هافوقا فَمَبَعُوضَةً مَثَالً ما  ضْرِبَیَأَنْ  یِیسْتَحْیَال  اللَّهَ إِنَّ﴿

ذا ماذا أَرادَ اللَّـهُ بِـه  قُولُونَیَفَ کَفَرُوا َنیالَّذِأَمَّا هِمْ وَ مِْن رَبِّ هُ الْحَقُّأَنَّ عْلَمُونَیَفَ

 (2۶ /)بقره ﴾َنیالْفَاسِقِبِهِ إِالَّ  ضِلُّیُا وَ مَ راًیکَثِبِهِ  یهْدِیَ وَ راًیکَثِبِهِ  ضِلُّیُالً مَثَ

 مااانیا که آنان پس . زند لَثمَ آن از ترکوچکبه پشه و  که ستی ن یباکرا شرم و  خدا»

 ناادیوگ افرانکاا  و. اساات پروردگارشااان جانب از و درست ل،َثمَ آن که دانندیم اندآورده

 کناادیم تیهاادا و را یاری بساا  کناادیم هگماارا اساات، بااوده چه ،لَثمَ ن یا از خدا هدف که

   « .مگر فاسقان را کندینمگمراه  و را یگروه آن لةی وسبه

 یکااور و ضاللت از مرحله کی که هددیمشهادت  هیآ ن ی: ادگوییم طباطبایی علّامه

از آن  ریاا غ ن یاا او  شودمی دای پ کارگنه انسان رد مجازات، عنوانبه و زشت یکارها دنبالبه

مااورد بحااث  ةیاا آبه گناه واداشته؛ چون در  را کارگنهفرد  کهاست  یاول یرکوضاللت و 

، نااه کاارده یمعرفاا فسااق  ةلاا ثر و دنبااضالل را ا، ﴾َنیاسِقِالْفَبِهِ إِلَّا  ضِلُّیُا ََ مَ﴿: دیفرمایم

 از قباال کااه اساات یامرحله آن از ری غ ضاللت از مرحله ن یا شودیمجلوتر از فسق، معلوم 

کااه  دگویاا ی(، و م۱:۹۱ جش.، ۱3۶0، یی)طباطبااا کشاااندیم فسق به را قفاس و بوده، فسق

و قاارآن را نداشاات  امااروز آن یامعناا قبل از آماادن قاارآن  کهاست  یالفاظ»فسق« از  ةکلم

 بعد عهدشکنان﴾ثاقِهِیمِعْدِ مِْن بَ عَهْدَ اللَّهِ نْقُضُونَیَ َنیاَلَّذِ﴿ ةجملرا بنابر  ن ی فاسق  مةکل
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 قااباًل کااهتصااور دارد  یوقتاا عهااد  نقضِ کهشود ینموده است، معلوم م ری بستن تعب  مانی از پ

 انانکاااریزو  ن یخاسربه را  ن ی فاسق  ،هیآمناسبت در آخر  ن ی همباشد، به شده  محکمبسته و 

ور دارد تصاا  یزیاا چدر  یوقتاا  یانکاریزمفهوم خسران و  که؛ و معلوم است فرمود فی توص

 یخاادا کااه یصاافات ن یاا اشااود  تصااور دیاا نبا ن،یآن باشد. بنابرا لکما ،یوجهبه ،یآدم که

اثبااات  ن ی ضالو  ن ی فاسق ، ن ی ظالم یبرا یو... و صفات ای اشق  ایسعدا و  یبرا کتابش سبحان در 

و  یروحاا  یق یحقااااز  کااههسااتند  یاوصاف نها،یا بلکهاست؛  یدازپرعبارت صرفِ کند،یم

در راه شااقاوت و  ایو قرار دارند  یآدمدت در راه سعا ای کهدارند  تیحکا یمعنو یمقامات

 ن ّیمعاا خاااص و  یاحکامخود و منشأ مخصوص به یآثاراز آنها مبدأ  کی؛ و هراو یبدبخت 

 (.۹3: )همان هستند

و  تیهاادا﴾راًـی کَثِبِـهِ  یهْـدِیَوَ  راًـی کَثِبِـهِ  ضِلُّیُ﴿منظااور از : دگوییم یفخرراز

را  ونااد انسااانصااورت کااه خدا ن یاا به ا شود،یاست که به آن رجوع م یلمثل اص ضاللت،

خااود انسااان  گااریشود و بار داو  یبار موجب گمراه کی که طوراما نه آن کند،یگمراه م

 ن،یاست که ا ن یضاللت، اضالل از دو  یگمراهاول،  ریقدبنابر ت هک گمراه شود؛ ییبهتنها

و بااه فرعااون  س ی است که خداوند بااه ابلاا  یضاللا ن یه ااست؛ چرا ک حی در مورد خداوند قب 

لَّ فِرْعَـوْنُ ﴿(۱۵ /)قصااص ﴾ٌنیمُبِـ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ ﴿: دفرماییاست و مده نسبت دا أَضـَ

 ،ی)فخاار راز ز بهشاات اساات، اضااالل ادوم ریتقااد (، و بنااابر7۹ /)طااه﴾یهَدا قَوْمَهُ وَ مَ

  (.3۶۶: 2 ج ،. ۱۴20

 ؛دهدینمخدا اسناد  و ضاللت را به تیخود، هدا یاللک اعتزبر طبق مس زی ن یزمخشر

جاهاال  م وعااالِ ةفرقاا در مااورد دو  هیاا آ ن یاا : ادیگویو م  دهدمیبلکه به علم و جهل اسناد 

 ن ی مااؤمن  ینااور وجااودباار  یه نااوراساات کاا  یت یدااست. وجااود علاام در انسااان موجااب هاا 

انسااان جاهاال  ن یا ر ضاللتب یضاللت  شود،یم انموجب ضاللت انس زی و جهل ن د،یافزایم

 ن یاا ذکاار ا فروخواهااد رفاات. یظلمات جهاال و گمراهاا  در که کاماًل طوریهافزوده شده ب
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،که نداشاادهصف به صاافت »کثاارت« مطلب الزم است که هر دو گروه )عالم و جاهل(  مّت

و  اسااتکثاارت در وجااود خودشااان  ت،یکه اهاال هاادا گرددیممطلب بر ن یبه ا سئلهم ن یا

 ةیاا آو  ؛یق ی حق  سبب آن است نه اسناداسناد فعل به یتعال تبارک و خداوند اسناد اضالل به

عمال بناادگان و در اَ یتعال یخدادخالت  یچگونگ انگری ب ﴾َنیالْفَاسِقِبِهِ إِلَّا  ضِلُّیُا وَ مَ﴿

 .(۱۱۸: ۱ج،  .۱۴07نان است )عمال آاَ جینتا

 سوم  ةیآ

 وَ اآلخِررةِ یفِـ  وَ ایاَلـدُّن وةیر اَلحَ یابِِت فِلِ اَلثّآمَنُوا بِالقَوالَّذِیَن  اَهللُ  ثَبُِّتیُ﴿

 (.27 /می )ابراه ﴾شآءُیَا مَاللّهُ   فعَلُیَ وَ َنیاهللُ الظّالمِ ضِّلُیُ

، داردیماا قاادم تبتشااان ثاباعتقاااد ثا اطر گفتار وخبه اندآورده مانیا کهرا  یکسان خدا

و خاادا هاار چااه  کناادیمگمااراه  ران راو سااتمگ گااریدو هاام در جهااان  ای دن یزندگدر هم 

 .کندیمبخواهد، 

است  ن یا« و »ضاللت« تیهدا» انی مفر   ندگوییفو  م ةیآ لیدر ذ اییطباطب  علّامه

ضاللت  است؛ اما نشد تیهدا اشجهینت خداست، و ةیناحابتدا و آغازش از  تیهدا که

 یشتری بت با ضاللبنده او را  اری سوءاختخاطر بنده است، و خداوند به از خودِ ش یتدااب

 یکساو  ری غسبحان است و  یخدااز  فقط تیهدا. دیافزایملتش و بر ضال  دهدمی فری ک

ت ، بشر را بر فطر(  خداوند۵۴ا ۵۱: ۱2ج، ش.۱3۶0، یی)طباطبا در آن دخالت ندارد

 یکارها یبدتقوا و  یخوبو  تی ربوبمعرفت مسئلة   که، سالم یطرتف ؛است دهیآفر دی توح

طرت را ف ن یا، آنگاه خداست از شیابتدا تیهداگذارده و نت به اما زشت را در آن

 ن یهم براساس هافرموده است. پس اگر انسان  دیی تأو رسل  ای انب، ینید یهادعوت لةی وسبه
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و از فسق و  شوندمی لحصا عمل و پروردگار تمعرف مشتا  ،کنند یزندگ سالم فطرت

اگر انسان از راه فطرت منحرف ، و کندیم تشانیهداو خداوند  ورزندیفجور نفرت م

نفس... از  یهوااز  یرویپخاطر نشناختن مقام پروردگار و خود و به و با انتخاب بدِ  شود

 یخدابه  اشیگمراه انجیاو تا  است ش یخو یحق دورگردد، خودش موجب گمراه

بتدا را از ا یکس کهاست  ن یا، چون لطف و رحمت پروردگار مانع از ستی نط مربو یعالت

، کند یپافشاره بر انحراف خود و توج یآگاه بابنده  که یصورتدر  کن ی ل؛ و کندراه گم

را از او سلب نموده،  قی توفعنوان مجازات، رحمت خود را از او قطع و به یتعال یخدا

 که ،شودیممربوط  یکسانخدا به  کردنگمراه س اضالل و؛ پکندیم یحتملتش را ضال 

 .(همان ؛ک.ر.) رندی بگ ش یپ ،یآگاه و توجه با ،را انحراف راه آنها خود

خاطر بااه اناادآورده مااانیا کااهرا  یخداوندکسااان: ساادینویخااود م ری در تفس یراز فخر

و  رددایماا قاادم ثاباات  ،گااریددر جهااان  مو هاا  ایاا دن یزندگهم در  ،گفتار و اعتقاد ثابتشان

 قیاا بخواهد، توفرا که  هرکس و  کندیمو خدا هر چه بخواهد،  کندیمستمگران را گمراه 

و  سااتی باار او در کااارش ن یاعتراضاا  چی . هاا سااازدیمرها  ،بخواهدرا که  هرکس و  دهدیم

و ؤمنااان اساات« م مااانیا ةنناادیآفر خداوناادفقااط  » که انداستدالل کرده هیآ ن یما به ا ارانی

، پااس دهاادیمرا که بخواهااد انجااام  یداللت دارد که او هر کار ن یبر ا هیآ ن یا ازآنجاکه

و  شاادندیو آنان مؤمن م کردیم جادیآنان ا دررا  نمایخواست، ایرا از کفار م انمیاگر ا

، ی)راز خواهاادیرا از آنااان نم مااانیخداونااد، ا کااهن ینبوده، داللاات دارد باار ا ن ی چون چن 

 (:  22۱: ۶ج،  .۱۴20

کااه  است یانبه کس مربوط « َنی الظَّالِمِاللَّهُ  ضِلُّیُ» ةجمل: سدنوییم اف کشدر  یشرزمخ

 کردنااد،یم دیاا که از پدرانشااان تقل ن ی کرده و همچون مشرکتمسک ن یبه حجت  نشانیدر د
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 ناادخداو یعناا ی ؛« شاااُءیَاللَّهُ ما  ْفعَلُیَ» ةجمل و کنند؛یم یروی از بزرگان قوم خود پ زی ن شانیا

تااا اضااالل  دشااانیی أو ت ن ی من ؤنمودن ماا  قدمثابت، از جب حکمتش استرا که مو نچههر آ

 ن،یااساات. بنااابرحکمااتش تااابع  یاله تّیکه مشچرا  دهد،یانجام م ،شانیوارخو  ن ی مظال

باادون  شوند،یکه گمراه م زی ن یو ضاللتشان مؤثر هستند و کسان تیافراد خودشان در هدا

 .(۵۵۴: 2 ج ، .۱۴07،ی)زمخشر کنندیانتخاب م اشتباه را راه ،رانهکورکو دی تقلو با  لی دل

 چهارم  ةیآ

 یإِلَمِِّن الظُّلُمَاتِ  خْرِجُهُمیُ  وَهُ سُبُلَ السَّالَمِلّهُ مَِن اتَّبَعَ رِضْوَانَبِهِ ال یهْدََِ﴿

 (.۱۶ /)مائده﴾م یصِرَاط  مُّسْتَقِ یإِلَ هِمْیهْدِیَ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ

بااه  ،کنناادیخاادا را طلااب م یخوشنودکه  یروانی پ ،کتابو  نور نبوت ةلی وسندبهخداو

سازد میور خارج ن یسوبه هاظلمتاز و آنان را به اذن خود  کندیم تیهدا   سالمترُطُ

 .کندیم تیهدا می مستق صراط  یسوبه و

 تیهاادارا  یانکساا  فقااط کااردهشاارط  هیاا آ ن یاا : خداونااد در ادگوییم ییطباطبا علّامه

 تگریهاادا کااه یهاااد یخاادا شااودیم. معلااوم کنناادیمخدا را دنبااال  یخشنود هک کندیم

 خشاانودیرضوان و  روی پ که رساندیم تی فعلآن شخص را به  ةبالقو تیداه یزمان، اوست

رساندن به مقصااد اساات، نااه  یمعنابه تیهدا ،« تیهدامراد از» نجایاخداوند باشد، پس در 

 یهاااراهاز  یراهاا رضوان خااود را در  وانری پداوند خ یعن یاه؛ دادن ر نشان یمعنابه تیهدا

 یدنبال رضااوان الهاا کااه بااه ،را شخصاای ای و واردکند سالم یاهراه ةهم در ای و خود سالم

»اخااراج از ظلمااات  کهو هر جا  سازد دوار ،یگرید از پس  یکی ،هاآن راه شتری بدر  ،ستا

خاادا  کتاب ایخدا و  برغمی پ میی وبگ ، مثاًلبت داده شودنس یتعال یخدا ری غ به نور«  یسوبه 

 ذنا ،مااوارد گونااهن یا در ،آوردیماا  رونیاا ب نااور یسااو بااه هااامردم را به اذن خدا از ظلمت
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، تیهاادا ن یاا ا یقاا ی حق ساابب  کااه فهماناادیو م او خواهد بااود یرضا ینامعبه یتعال یخدا

 .(2۴۴: ۵ ج، ش.۱3۶0، یی)طباطبا سبحان است یخدا

 ن یرا که در طلب د یاست که خداوند کس ن یا ،تیهدامنظور از  :دگوییم یزرا فخر

از  ،تیاا طلااب و تبع ن یاا ا ةواسااطبهو  کنااد می تیهااداقاارآن  یبه سو ،باشد آناز  تی و تبع

و  کناادمی ییاسالم است، راهنمااا ن ی مب  ن یهمان د ت،کهیهدا نورِ یبه سو یگمراه ماتِظل

 .(327: ۱۱ ج ، .۱۴20، ی)راز سازدیاو را وارد بهشت م ،به سالمت

شبهه  وخروج از شک  ه،یدر آ یاله تی: منظور از هداسدنوییم کشاف در  یشرزمخ

که  یاست؛ وکس ریپذامکانقرآن  یبه سو یاله تیهدا ةواسطبه فقطمسئلة  ن یاست که ا

و  که همانا راه سالمت ،خداوند او را به بهشت ،دینما تیآورد و از آن تبع مانیبه قرآن ا

 دهدینجات م ،که راه شقاوت است ،یاز عذاب اله و کندمی تیهدا ،است یرستگار

 . (۶۱7: ۱ج ، .۱۴07،ی)زمخشر

قرآن  قیرا خداوند و از طر یقعوا یخود، هاد یفکر یفو  براساس مبنا ن یمفسر ةهم

 .دانندیم

 و ضاللت تیانسان در هدا اریدال بر نقش اخت اتیآ( ب

 اول ةیآ

اکِرً  = إِمَّـا لَیالسَّب ُهنایهَدَإِنَّا ﴿ انسااان را راه  مااا) (3  /)دهاار﴾اورًکَفُـ  إِمَّـا و  اشـَ

 (نا سپاس. ایسگزار است سپا ای او خود م،ینمود

و  اساات؛ یاریاا اخت  لی سااب  ،کاارده تیهداخدا بدان  که یلی سب  :دگوییم ییطباطبا هعلّام

ه ب یفردهر  قرار دارد وانسان  اری اخت  است، در جوّ تیهدا ن یاب بر مترتّ که یکفرو  شکر
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 رشکااادر  یاجبااارو  اکااراهمتصااف شااود، و  تواناادیمبخواهااد  کااهآن دو راه  از کیهر

ََمَـْن ﴿فرموده اساات:  دهر ةسورر آخر ( و د20 /)عبس ﴾رَُهسَّیَ لَیالسَّبِثُمَّ ﴿ ؛ مثلستی ن

 ه از بناادهآنچاا  فهماناادیمکااه ﴾هُاللَّ شاءَیَا تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ وَ مَ لًایسَبِرَبِّهِ  یإِلَاءَ اتَّخَذَ شَ

بنده در عمل  تّیمش ری أثتبنده است، نه عمل او، و  تّیمشاست  یتعال یخدا ةارادوابسته به 

 .(۱22: 20 ج ،ش.۱3۶0، یی)طباطبا کندینم ینف او را 

: خداونااد بعااد از عقاال، آن دگوییو م داندیانسان م یرا حواس ظاهر لی سب  یفخرراز

ضاااللت را انتخاااب  ایاا  تی، راه هاادالحواس و عق  ةواسطبه وده و انسانرا به انسان عطا نم

 ج ،  .۱۴20، ی)راز شااودیم ش ینجااات خااو ایکت موجب هال  ،و با کفر و شکر کندیم

 .(7۴3ا 7۴۱: 30

 ن یاا بااه ا حااال گرفتااه اساات و ،هیاا آ ن یاا را در ا ا« فااورًا« و»کَرًاکِ»شااَ ة دو کلماا  یزمخشاار

 یسااوسااان را به، انو ساامععقاال  ةادلاا  و بااا « میکاارد»دعوت  و « میکرد ریمعناست که »تقد

وَ ﴿ ةیاا آماننااد  م؛یاا نشااان دادانسااان  راه شااکر و کفاار را بااه کهن یا ای ،میاسالم دعوت نمود

 .(۶۶۶: ۴ج ،. ۱۴07،یمخشر)ز ﴾ِنیْالنَّجْدَ ناُهیْدَهَ

نعماات فطاارت و  یمعنا کااه اعطااا ن یبه ا دانندیرا فعل خداوند م تیهدا عهی ش ن یمفسر

وع بشاار اساات؛ امااا انسااان در انتخاااب راه خودمختااار ن ییاهنمار یبرا ای ب فرستادن ان عقل و

مکلااف انتخاب نادرساات خااود  خاطربه ،شودیمانسان محقق  یکه برا یاست؛ و اما ضاللت 

ب مترتّاا  که یکفرو  شکراست و  یاری اخت  یراه ،کرده تیهداخدا بدان  که یاست و راه

 کااهراه از آن دو  کیاا بااه هر یردفاا فته و هاار سان قرار گران اری اخت است، در  تیهدا ن یابر 

 ج ،ش.۱3۶0، یی)طباطبا ستی ن کارشر د یاجبارو  اکراهو  متصف شود تواندیمبخواهد 

را  کااافران یتعااال یخااداگفتنااد  کااهبر بطالن قااول مجّبااره اساات  لی دل هیآ ن یا(. ۱22: 20

 اعْتَـدْنََِنَّـا أَإ﴿وره فرمااود: س ن ی هم اتیدر آ کافران دیتهداما در مورد  کند؛ینم تیهدا
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 بْرارَإِنَّ الْـأَ﴿ نان وعده داد کهمؤبه م (، و۴ /)دهر ﴾راًیسَعِوَ أَغْاللًا وَ سَالسِلَ  َنیلِلْکَافِرِ

 انی است که انسان را بدون ب دی بع یله( و از ذات اقدس ا۶ا ۵ /)دهر ﴾کَأْس مِْن  شْرَبُونَیَ

 :20 ج ، .۱۴0۸ ،یراز )ابوالفتااو   قاارار دهااد )و نشااان دادن راه( مااورد عقاااب فش ی تکال

73). 

و  دانااد؛یم یاطن و باا  یهررا حااواس ظااا ل« ی »سااب  یدهاار، فخاار راز ةسااور 3 ةیاا آ در

راه  کهن یا ایو  د؛یاسالم دعوت نما یا انسان را به سوعقل و سمع دانسته ت آن را یزمخشر

 ز شاکر اسااتکافر ا ییداج انگری ب هیکه آ یانسان آشکار کند. در حال یشکر و کفر را برا

 . ابدییقق مانسان تح اری با خدا و اخت  زی وضاللت است که آن ن تیفرع بر هدا ئلهمس ن یو ا

 دوم ةیآ

 .(2۹ /)کهف ﴾...کْفُرْیَفَلْن شَاءَ مَ َو ؤْمِن یُفَلْ ...فَمَن شَاءَ﴿

 آورد و هر که خواهد کفر ورزد. مانیکه خواهد ا هر

را در  شااانیدانااد و ایمماارتبط  ص()رسول خاادا ا با وظائف ر هیآ ا ی س ییطباطبا علّامه 

 انماا یا طورکااه، همانداناادینم ئولمساا  کفاار نسبت به قرآن و اصرارشان بر کفار کفرقبال 

و  انیزآنچه از سود و  بلکه، زندینمضرر  زی ن کفرشان ،رساندینم اوندخد به یسود شانیا

 دیاا با ن یابرابناا . شااودمی خودشااان  دیاا عاهساات،  مانشااانیاو  کفاار الثواب و عذاب به دنباا 

 یبااراو  نو چنااا ن ی چناا  یعااذاب ن ی ظااالم یبرا، کنندخودشان انتخاب  خواهندیمرا  کیهر

وَ مَْن  ؤْمِْنیُفَلْاءَ فَمَْن شَ﴿ة. جملاا میاکردهده و چنان آما ن ی چن  یاشپاد ن ی مؤمن و  ن ی صالح

 شااده اسااته گفااتن آن باا مور أماا  شااانیاساات کااه ا )ص(لخطاااب بااه رسااو ﴾ کْفُـرْیَفَلْاءَ شَ

 (.303: ۱3ج ،ش.۱3۶0،طباطبایی)
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اساات  دهیاا ق ع ن یاا و بر ا داندینم زهی انگ نبدو ،ندزیمرا که از فاعل سر  یفعل یفخرراز

و ضاارر کفاار، بااه خااود فاعاال آن  مااانیداللاات دارد. و نفااع ا دی ر بر وعد و وعام ةغی صکه 

او فاعاال  هنکی، نه ا شودیام مانج ش یخو اری اخت  یاعمال انسان از رو ،درنتیجه. گرددیبازم

 یرا باارا اری اخت  ،هیآ ن یدر ا رازی(. اگرچه ۴۵۹: 2۱ ج ، .۱۴20، ی)فخر راز ستی مختار ن

دانااد ی، خالق افعال را خدا؛ و انسان را کاسب مبودنش یاشعر یااما بر مبن  رد؛پذییانسان م

 .شودیب ماز کسب بنده بر او مترتّ زی و ثواب و عقاب ن

مختااار و در  یآورده اساات کااه انسااان موجااود هیاا آ ن یا لیدر ذ شاف کدر  یزمخشر

در  زیاا (. معتزلااه ن7۱۹: 2ج ، .۱۴07،ی)زمخشاار است ری کتمخانتخاب راه نجات و راه هال 

خاطر فعل بنااده اساات و او فاعاال : هرچه مد  و ذم است به ندگویی« ماری اخت رد »جبر و مو

اساات  ن یاا ا شااانیا لیاا دل. دهدیهد انجام مچه را بخوا هرخود،  اری اخت مستقل آن است و به 

 ار انسااان گااروه، ن یاا ا ،گاارید بااارتع به. دبو دهیفایبو ارسال  فی تکلنبود،  اری اخت که اگر 

 (.37 :ش.۱3۶۹، یآمل زادهحسن ) نددانیم مستقل فاعل

 یطراراضاا و  یاریاا اخت  انیاا م یفرقاا ، در افعااال انسااان یاشعر دگاهیداز  دگوییم علّامه

 .(۱۴7ا ۱۴۵: ۱3ج ،ش.۱3۶0 ،یی)طباطبا ستی ن

 سوم ةیآ

 (.۴۱/)روم﴾اسِ...النَّ یدِیْأَ کَسَبَْتبِمَا بَحْرِ الْ الْبَرِّ وَ یفِالْفَسَادُ  ظَهَرَ﴿

 شده است. دیپد یفساد و تباه ،خاطر کردار بد مردمبه ،ایصحرا و در در

 یکاا ی کااه داندیم یعموم ییبالهاو  بمصائرا،  ن ی زممراد از فساد در  ،ییطباطبا علّامه

 یهااامرض، یقحطاا ن، بااارا دناماا ی نمانند زلزله،  ،کندیممردم را نابود  از مناطق را گرفته و

در  یجااارنظااام آراسااته و صااالح  کااه یاایبال و هر  تی ن ام سلب ها،غارت ها،جنگ ،یمُسر

 ةهماا  چون ؛نباشد ای و باشد مردم از یبعض اری اخت  به مستند کهن یا ه، چزندیمعالم را برهم 
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 هاانسااان ش ی ع بی طو  یخوشو  دیآیم دیپدعالم  یخشکو  ایدردر  کهاست  یفسادنها آ

 و گناهااان مااردم اساات؛ آلودشرکمال ثر اعا بر ،ن ی زم در ظاهر فساد ن یا و بردیم ن ی ازب را

ز ثر اأ، متاا کیاا هر وجااود دارد و می مسااتق  ای هرابط عالماعمال مردم و حوادث  ن ی بکه  رایز

 یکاا ی کهاست  یعموم ییبالهاو  مصائب، ن ی زمساد در ف ن یست. اا یگریداد صال  و فس

: ۱۶ و ج ۶۱ :۱۸ ج ،.ش۱3۶0، ییباااطباط) کناادیمو مردم را نااابود  گیردیمرا  هامنطقهاز 

 علّامااهسااخن  دییاا تأدر  انی الب مجمع(. صاحب ۴۴۴: 20 ، جش.۱37۴، یرازی ؛ مکارم ش۱۹۵

 مرتکاابمااردم  کااهساات ا یگناهااانساابب بهایردو  یخشااک یندگرگااوو  یتباااه: دگوییم

و عدل پروردگار است؛ چرا  حکمت یمقتضابه ن یاو  و فسق است کفرو مقصود،  اندشده

، کیاا هر کااهوجود دارد  می مستق  ای ها و حوادث عالم رابطهنسانا یاری اعمال اخت  انی که م

 (.۱3۸: ۱۹ج ،ش.۱372، ی)طبرس است یگرید سادثر از صال  و فأمت 

: اگاار مااردم آن را ظاااهر دگویاا یم و داناادیم ن ی ر زماا بب فساد دشرک را س یفخرراز

 تیاا فعل ةمرحلاا ه شاارک بااه کاا  یزمااان و د در عالم خواهد شدفسا شدن موجب ظاهر ،کنند

ماواتُ وَ ﴿ برسااد دَتِ الســَّ ــَ ــأَرْضُلَفَس و  ن ی ( موجااب فساااد در زماا 7۱ /)المؤمنااون ﴾الْ

(. ۱0۵: 2۵ج،  .۱۴20، ی)راز ردگیاا یه مسرچشاام ،دگانکه از اعمال بن  شودمی هاآسمان

کااه باار  داندیگناهان مردم م و یمعاصعلت را به ایو در ن ی هم ظهور فساد در زم یزمخشر

 ردپااذییافعااال انسااان را م بااودن یاریاا اخت  ه،یاا آ ن یاا اسااتناد بااه اخااود و بااا  یفکاار یبنااام

 .(۴۸2: 3ج ، .۱۴07،ی)زمخشر

  انسان اریلت با اختوضال تیص هدادر خصو هادگاهید یو بررس نقد

 :اندمودهارائه نمتفاوت را  دگاهیفو  سه د ن یمفسر ،یو ضاللت قرآن تیمورد هدا در

از امامااان  یرویاا و پ عهی کم باار فرهنااگ شاا حااا یکالماا  یاساااس مبااانبر ییطباطبااا علّامه

 یتعااداد ةعرض یعن یقرآن به قرآن  ری و تفس ن« یاالمرن ی »امر ب اتیو استناد به روا )ع(معصوم
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 اتیاا دارد و آ دی کأتو ضاللت او  تیانسان در هدا یاری ش فعل اخت که بر نق  قرآن اتیآ از

بااه جمااع  دهااد،یناد ماساات  یالهاا  تّیده و مشاا و ضاللت انسااان را بااه ارا تیداکه ه یرشت ی ب

را کااه  ییابتاادا هایتیهدا شانای .ستا پرداخته اتیدو دسته از آ ن یا ن ی ب یمنطق  معقول و

 به نفس( ی)فطرت و الهام فحور و تقو ین یکوت تهدای بقال در و لعق  دادن رارق ةواسطبه

 ریسااا ،. در ادامااهداناادیرا از جانااب خاادا م (لرسال رساا کتب و ا)انزال  یعیتشر تیو هدا

و  تیهاادا شااانی. اکناادیم انیاا ب یالهاا  تیاا و عنا قیاا به توف زی انسان را ن یت یهدا یهاافتی ره

به ما خبر داده اساات کااه  یتعال یا: خددیگویم ی؛ ولداندیمازجانب خدا  ضاللت را تنها

علااق انسااان ت یاریاا او به فعل اخت  تّیلکه مشب ست؛ی ن حسابیبگزاف و نامنظم و  اشتّیمش

 شتری دنبال رضوان خداوند باشد، خداوند او را بو به یاله ری که در مس یسک یعن ی رد؛گی یم

در  (؛ و۶۹ /بااوت)عنک ﴾ناسُبُلَ ََهُمَنّیَنَهدِلَ نَایفِجاهَدوا  َنیوَالَََّذ﴿ کندیم تیهدا

خداونااد چااون  یات اساساا بااا صااف  ن یاا ا رایاا ندارد؛ ز ییمورد ضاللت، خداوند اضالل ابتدا

خاادا  یعناا ی ؛دارد یفااری است؛ امااا خداونااد اضااالل ک الت و رحمت ناسازگارعد حکمت،

 یالهاا  اتیاا آ بیباطاال قاارار گرفتااه و بااه تکااذ ری خااود در مساا  اریاا را که با سوء اخت  ایبنده

 .کندیخود را از او منع م ضی و فسازد میخود رها  به حال ،تپرداخته اس

اهاال  یایاا حاکم باار دن انةیرگراجب اشاعره و فرهنگ  یکالم یبناجه به مبا تو یراز فخر

کسااب و  ةیاا نظر رشیانسان با افعااالش و پااذ ةرابطدر  تی و معلول تی ت و انکار اصل علسّن

اصاال کااه خداونااد  ن یاا ول او قباا  یاقعاا و مفاسااد و بر مصااالح یهاحکام و افعال ال ازی عدم ن

 تبه خاادا نسااب  ماًی انسان را مستق  وضاللت تیهدا شود،ینم عکند مورد سؤال واق یهرکار

و  اریاا . اگرچااه اخت داناادیو ضاااللت  انسااان م تیا فاعل مستقل در هداو خداوند ر دهدیم

اساات کااه  ن یاا او ا یاصاالاما باااور  ؛ردپذییکسب م ةینظرانسان در افعال را درحدود  ةاراد

 و ضاللت در انسان است. تیخداوند خالق هدا



 و...ی پازوک یئکربال یعل /  ...ز منظرن اساان اریآن با اخت ةرابط و یو ضاللت قرآن تیهدا      350

 

)کااه خداونااد را ضیتفو ةیاا نظر رشیمعتزلااه و پااذ یکالم یابر اساس مبن  زی ن یزمخشر

انسااان  که عالم را خلق نموده و به حال خود رها کاارده اساات( دانندیم یساز الهوتساعت

انسااان بااا  ،ر اواز نظاا  . دداناا یم ،لتو ضااال  تیهااداکارها، از جمله  ةهمرا فاعل مستقل در 

 نااه،ی زم ن یاا و در ا کناادیم دایاا پ ش یگاارا یبااه گمراهاا  ایاا  رودیمرا  تیراه هدا ای ارشی اخت 

 امبران،ی صورت، ارسال رسل و انزال کتب و بعثت پ ن یا ری در غ هنکیا لی ل است. به دلمستق 

عبااث و و  دهدیم ود را ازدستخ یق ی و حق  یواقع یافعال انسان معنا و مد  و ذمّ فی تکال

بااه  د،دهناا یم و ضاااللت را بااه خاادا نساابت تیکه هدا ،را یاتیآ شانیخواهد بود. ا ودههی ب

 .داندیسناد ممجاز در اِ و آنها را بردمی لیتأو

در  طباطبااایی علّامااه ةیاا نظر ،یقرآناا  و ضاااللت تیدر مااورد هاادا هیاا سه نظر ن یا ن ی ب از

 ست:ا ترکینزد تی به واقع ریز لیبه دال زانی الم

و ضاللت بااه دساات خداساات و  تیکه هدا اندقتی حق  ن یدر ا نص از یاری بس تایآ .۱

داللاات دارد.  ش یارهاااانسااان در ک ةارادو  اریاا اخت  ری ثأتاا بر نقااش و  ات،یآ از یدادظاهر تع

 ینقااش اصاال رشیکه افزون بر پذ می نظر ده ایگونهآن است که به ،یجمع معقول و منطق 

گرفته نشااود  دهیو ضاللت او ناد تیدر هدا زی انسان ن رای ت ده و اخارا ری ثأت ،یاله تّیمش یبرا

 کیاا  رایاا ( زاتیاا بااه آ اتیاا آ ری تفساا  ی)برمبنا م؛ی کرده باش عمل اتیآ از تا به هر دو دسته

)کااه در  مساائلهدو مطلااب و  ن ی باا  یاایاگر جمااع عقال  کندکهیم انی ب یو اصول یعقل ةقاعد

را تاارک  یکاا ی ایاا ه هاار دو ز آن است کاا آن بهتر ا شریند( ممکن باشد، پذاظاهر متعارض

 .می کن 

 لیاا وأتبااه  طور کاماال، بااهرا  اتیاز آ ایعمل انسان است؛ اگر دسته ی. قرآن راهنما2

 یباارا تیکااه هاادا ،قاارآن یبا هاادف اصاال ن یا م،یجدا ساز یواقع یعناو آنها را از م میبرب

 .کندیم دای تعارض پ ،است "ن ی للعالم یهد"مردم
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و خداونااد  میریبپذ رشی را در تفس یخررازف یمسلکیو اشعر انهیجبرگرا ةیرنظ. اگر 3

 ری ثأتاا  بااودن سااوبانسااان جااز کسااب و مک اری اخت  یراو ب می نو ضاللت بدا تیرا خالق هدا

تااالش  و ای بعث انب  ف،ی تکال انی ثواب، عقاب، مد ، ذم، ب دآییالزم م م،یقائل نشو یگرید

خداونااد اساات کااه  ن یا رایزبدهد؛  دستازخود را  یمعنا و ارزش واقع تیهدا یانسان برا

 فْعَـلُیَعَمَّا  سْئَلُیُ الَ﴿ و کناادیگمراه م ،را بخواهد هرکس  و تیهدا ،را بخواهد هرکس 

 (. 23 ء/ای )انب ﴾نَسْئَلُویُوَ هُمْ 

و  تیرا کااه باار هاادا یاتینص آ، شود، اوالً رفتهیپذ زی ن یزمخشر ضیتفو ةینظر. اگر ۴

 یمعقااول و منطقاا  یمعنااا توانیم کهیالبرد، در ح لیوأتبه  دیبا ،دارد داللت یضاللت اله

 ،اًیاا است؛ ثان حی قب  زی ن نآکه  دآییاکثر الزم م صی تخص ن،یبر اافزون  .کرد انی ب هاآن یبرا

 حیکااه صاار ،را یربااوب دیاا را از ملک و ملکوتش منعزل کاارده و توح ندخداو دآییالزم م

 گرفت. هدیقرآن است، ناد اتیاز آ یاری بس

 گیریجهنتی

طور مطلااق بااه خداونااد نساابت و ضاااللت انسااان را بااه تیهدا ،یقرآن اتیاز آ یاری بس

 تیاز جملااه هاادا یاری ال اخت انسان در افع ةاراد بر نقش  یگرید اتیودر مقابل، آ دهندیم

 یهادگاهیاا د ش یدایاا در قرآن سبب پ اتیدو دسته از آ ن یدارد. وجود ا دی کأتو ضاللت او 

 یهاااد ،زانی الم ری در تفس ییطباطبا علّامهاست.  دهیگرد نسرامف  یری ستف  یدر آرا یمتفاوت

را  بناادگان ،یعیو تشاار ین یتکااو هایتیکااه در قالااب هاادا ناادکیم انی را خداوند ب یواقع

و ضاااللت انسااان  تیهاادا زیاا مااوارد ن رینموده است. در سااا تیهدا و خاص صورت عامبه

را  یداوند کسااان. خستی ن منظیباف و گز یاله تّیبه خواست خداوند است؛ البته مش فقط

گااام باار  یدر طلااب رضااوان الهاا و  نند یگزمیرا بر تیراه هدا ش یخو اری که با اراده و اخت 

 ییراهنماااآنااان را  ر،ی مساا  ةاداماا و هاام در  کناادیم تیعنا تیهدا قی هم ابتدا توف ،دارندیم
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 اراده و ،ن ی. بنااابرابااه مطلااوب( لصااای)ا رساندیبه سرمنزل مقصود م ،تیو در نها نمایدمی

دارد؛  ری ثأتاا  (تیا)هااد اساات، در افعااال و کااردارش یاله ةارادکه در طول  ،انسان خابانت 

 امَـ ﴿:دفرمایاا یم نااهی زم ن یاا . قاارآن در اکناادیم فااایرا خداوند ا تیادر هد ینقش اصل یول

وَ  ِهبَعْدِ لَهُ مِْنمُرْسِلَ  فَال مْسِکْیُا فَال مُمْسِکَ لَها وَ مَ رَحْمَةٍاللَّهُ لِلنَّاسِ مِْن  فْتَحِیَ

 چی از رحمااتش هاا  ،دیبگشااا باار مااردمرا کااه خداونااد  یهاار نعمتاا » ﴾مُیالْحَـک  زُیالْعَزهُوَ 

 .« سااتی بعد از او ن ایبخشنده چی ه ،هد بود و هر آنچه را بازداردآن نخوا یبرا یاندهبازدار

 ییتااداد اضااالل ابساات کااه خداوناا باااور ا ن یاا باار ا یدر مورد ضاللت قرآن علّامه(. 2/)فاطر

رحماات چااون حکماات، عاادالت و  یاله یصفات اساس حیامر مخالف صر ن یا رایرد؛ زندا

 اضااالل انااد،گرفته ش ی طاال را درپاا راه با اریاا کااه بااا اخت  یت؛ اما در قالب مجازات کساناس

کنااد؛ بلکااه اضااالل  جااادیتااا خداونااد آن را ا سااتی ن یدارد. البته اضالل امر وجود یفرکی 

اساات. اگاار خداونااد  یالهاا  ضی کردن او از ف بهرهیل خود و ببنده به حا رهاکردنند خداو

کمااک کااه او را  سااتی اوند نباالتر از خد یو سرپرست  ی؛ ولبردارد یخود را از کس تیوال

 رساند.

انسان و افعااال  ن ی ب تی و معلول تی عل ةرابطمنکر  ،انهیجبرگرا ةشیاند یبر مبنا یراز فخر

را در امااور و افعااال  یسد واقعاا الح و مفامص تیه رعاک ،یرش اشعراو است و براساس نگ

 چی ن هاا و ضاااللت را باادو تیانسااان و هااداافعااال  از جملااه زی چخالق همااه ،انددیشرط نم

انسااان نقااش کسااب را قائاال  اریاا اراده و اخت  باارای حااداکثر و داندیداوند ماز خ ایواسطه

در  اگرچااه رازیساات ، خدا یسااتمرارو ا ییو ضاااللت ابتاادا تیخالق هدا ن،یاست. بنابرا

 به او نسبت داد.  توانیمکه  فعل را ن یاری اما اخت  ،ردپذییانسان م یرا برا اری اخت  مواردی

و  تیاز جملااه هاادا ،امااور ةهماا را فاعل مسااتقل در انسان  ض،یتفو یمبنابر  یزمخشر

کااه  را یاتیاو آ. ستی قائل ن یمورد، نقش اساس ن یدر ا یاله ةاراد یو برا داندیم ،ضاللت
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ت کااه باااور اساا  ن ی. او بر اداندیمجاز در اسناد م ینوعبه ،دارد دی کأت تو ضالل تیبر هدا

 ف،ی تکااال انیاا رسل، انزال کتب، ب ارسال مسئلة م،ی بدانرا خدا  ضاللتو  تیر فاعل هدااگ

 یو لغو خواهد شااد. زمخشاار فائدهیب هوده،ی ب یعیو تشر ین یتکو تیکارها، هدا مد ، ذمّ

و مااراد از ضاااللت  داناادیمنساابت بااه بناادگان  یف الهو لط قی وفرا ت یاله تیاد از هدامر

حااداکثر  یالهاا  ةداراو  تّیمشاا  یاو باارا. کندیم انی ب یاز الطاف اله و منع هی تخل زی را ن یاله

  و ضاللت انسان قائل است. تیرا در هدا سازنهی زمنقش 

 و مآخذ منابع

 .میقرآن کر 

 سیمعجرم مقرائ (.  .۱۴0۴) .بیاا حب  ابن یاا زکر بن رسفااا احماادبن  ن ی فارس، ابوالحسابن  

 .یقم: مکتب االعالم االسالم .اللغه

: روتیاا ب .العرب لسان(.   .۱۴۱۴ی. )بن علکرمابوالفضل محمدبن م ن یالدجمال ،منظورابن 

 و ال شر. ةللطباعدارالفکر 

 مانی ش ساال: بااه کوشاا روتیاا ب .هات یاالشارات و التنب .( .۱۴۱3) بن عباادالل.ن ی حس نا،ی سابن 

 .ای ند

 .القرآن ریتفس یفالجنان الجنان و روحروض (.  .۱۴0۸) .یعل بن ن ی حس، یرازلفتو  ابوا

 .یرضوآستان قدس  یاسالم یهاپژوهش  ادی بن مشهد: 

 تهران: ققنوس. .کشاف ریتفس (.ش.۱3۸۹. ). مسعودیانصار

 و کااالمروه . مشااهد: گاا یمشرح المصطلحات الکال. ( .۱۴۱۵). یاسالم یهاپژوهش  ادی بن 

 .یرضوآستان قدس  یاسالم یهاپژوهش  ادی بن فلسفه 

 اسراء.  :قم . در قرآن تیداه. (ش.۱3۸۹) عبدالل. ،یآمل یجواد

 .ن یی للمال دار العلم  :روتی ب. الصحاح .( . ۱37۶) اد.حم بن لی اسماع، یوهرج
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 .رالحریةدا: بغداد .مفسراً الرازی .(. ۱3۹۴) .دی ممحسن عبدالح
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 . دارالفکر: روتی ب. العروستاج. ( .۱۴۱۴) ، محمدبن محمد.یدی زب

دارالکتاااب : روتیاا . بلـی الکشاف  عن حقائق التنز. ( .۱۴07) .عماار محمودبن  ،یزمخشر

 .یالعرب

و  مکااال گااروه . مشااهد: یشرح المصطلحات الکالم. ( .۱۴۱۵) .یاسالم یهاپژوهش  ادی ن ب

 .یرضوآستان قدس  یسالما یهاپژوهش  ادی بن  ةفلسف 

 .یاسالم. قم: نشر زانیالم ریتفس .( ش.۱3۶0) .ن ی محمدحس، ییطباطبا

 نتشاااراتا. تهااران: القـرآن ریفـس ت یـف  انـی البمجمع. (ش.۱372) .حسن بن ، فضلیطبرس

 اصرخسرو.ن

 ادیاا . مشااهد: بن مانمترج ةم. ترجالجامعجوامع ریتفس. (ش.۱377)  .حسن  بن فضل ،یطبرس

 .  یآستان قدس رضو یسالما یهاپژوهش 

. قاام: یللرافـع  ریالکبالشرح  بیغر یف ریالمنالمصباح . ( .۱۴۱۴) محمد. احمدبن ، یومی ف

   .دارالهجرة ةسسؤم

 .هیاالسالم دارالکتبتهران: . قرآنوس قام.  (ش.۱37۱) .اکبریعل، یقرش

 : مؤسسة الوفاء.روتی ب .واربحاراالن .( .۱۴03)محمدباقر.  ،یمجلس
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