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Critical analysis of Fakhr Razi's semantic principles in the interpretation of the Qur'an 

 

The semantic principles are one of the effective principles in the interpretation of the Holy Quran, which 

determines how to understand the meaning of God from the text of his words with the development and expansion 

of linguistic issues, the need to organize the linguistic and semantic foundations of the Qur'an is most evident. 

One of the interpretations in this field is the interpretation of Mafatih al-Ghayb Razi. The origin of this 

commentator's thoughts is Ash'ari theology, so that the influence of this theological attitude - mixed with critical 

views - is evident in his interpretation. The most important semantic principles of Razi in interpretation include: 

setting the word for the soul of meaning, allegorical and symbolic attitude to the verses, being effective in 

understanding the verses or words from the theological principles and interpretability of the verses of the Qur'an. 

The views of this commentator are criticized. Among his views in the analysis of the issue of human free will and 

will that is influenced by the  words is one of the categories worthy of criticism. He believes that the will of God 

belongs to all human actions, including good and evil, while some consider the belonging of God's will to evil 

including disbelief and sin to require retribution. In similar verses, he sometimes interprets in such a way that his 

interpretations are unregulated and not seemingly documented. the most important semantic principles of Razi in 

interpretation are criticized and analyzed by the method of content analysis. 
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 تحلیل انتقادی مبانی داللی فخر رازی در تفسیر قرآن

 1سمیه خاری آرانی

 2کاظم قاضی زاده

 3رحمت اهلل عبداهلل زاده آرانی

 

 چکیده:

معین می کند.  متن کالم او از را خداوند مراد فهم چگونگیکه  تفسیر قرآن کریم استمبانی داللی از مبانی اثرگذار در 

شناختی و داللی قرآن بیش از همه نمایان بخشی به مبانی زبانشناسی ضرورت سامانامروزه با توسعه و گسترش مسائل زبان

است. از جمله تفاسیر مطرح در این عرصه تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی است. خاستگاه اندیشه های این مفسر، کالم اشعری 

در تفسیر وی به گونه ای بارز جلوه گر است. مهم  -آمیخته با دیدگاه های نقادانه -این نگرش کالمیاست به گونه ای که تأثیر 

اثرپذیری در فهم ترین مبانی داللی فخر رازی در تفسیر شامل: وضع لفظ برای روح معنا، نگرش تمثیلی و نمادین به آیات، 

ست. بر دیدگاه های این مفسر نقدهایی وارد است. از جمله دیدگاه آیات یا واژگان از مبانی کالمی و تأویل پذیری آیات قرآن ا

ی خدا او در تحلیل مسئله اختیار و اراده آدمی که متأثر از کالم اشعری از مقوله های شایسته نقد است. وی بر آن است که اراده

خدا به شرور و ازجمله کفر و معاصی  تعلق می گیرد، حال آنکه برخی تعلق اراده -اعم از خیر و شر -به تمامی افعال انسان 

ای به تأویل می پردازد که تأویالت او غیر ضابطه مند بوده و مستند را مستلزم جبر می دانند. وی در آیات متشابه گاه به گونه

یل قرار به ظاهر لفظ نیست. در این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا  مهم ترین مبانی داللی فخر رازی در تفسیر مورد نقد و تحل

 می گیرد.
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 درآمد

شود که فرایند فهم مراد  خداوند را از متن سامان مبانی داللی از مبانی اثرگذار در تفسیر قرآن کریم است و به مبانی گفته می

گرفتند. امروزه با هایی مانند منطق و اصول فقه میشین، این مبانی را از دانش( مفسران پی141ش:ص1382 بخشد)شاکر،می

گردد. بخشی به مبانی زبان شناختی و داللی قرآن بیش از پیش هویدا میشناسی، ضرورت سامانگسترش مسائل علم زبان

ها و سطوح معنایی فاهمه در قرآن، الیهمواردی مانند: قابل فهم بودن قرآن، اختصاصی بودن یا عمومی بودن فهم قرآن، زبان م

 (.25-24ش: ص 1390ترین این مباحث است) خمینی، در قرآن،  استقالل داللی قرآن و عصری بودن قرآن از مهم

ها و روش ی گرایشبه معرفی مبانی داللی که نشان دهنده حضور خود در مجموعه این پژوهش در صدد آن است که

ها در تفسیرو فصل ممیز اندیشه و گرایش تفسیر است بپردازد گر ی آنغیر مستقیم، جهت دهندهتفسیری به صورت مستقیم و 

ها در آثار ایشان چه الزم نیست که این موارد به صراحت به عنوان مبانی معرفی شده باشد، ولی شواهد روشنی بر مبنا بودن آن

 ن براساس تأکیدها آنان را کشف کرد.وجود داشته و یا در جاهای مختلف از آن یاد شده است که بتوا

 قرآن آیات از ایشان استنباط نتیجه و برداری پرده شیوه در که را رازیفخر اساس، در این قسمت مبانی تفسیری داللی براین

 اندپذیرفته را مبانی آن چون دیگر طرف از و بوده موثر تفسیر روش در طرف یک از شود. مبانیمی استخراج بوده گذارتأثیر کریم

شود، می رازیفخر اندیشه ممیز فصل و تفسیر دهنده جهت مبانی، این که جایی تا است گذاشته اثر معانی استخراج و استنباط در

 گرچه به صراحت بیان نشده باشد که این مبنای فخررازی است.

ها در تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی است؛ ی آندهندهشود که جهتترین مبانی داللی پرداخته میدر این مبحث، به بیان مهم

اثرپذیری در فهم آیات یا واژگان از مبانی داللی فخر رازی شامل وضع الفاظ برای روح معنا، نگرش تمثیلی و نمادین به آیات، 

هایی است که ات قرآن است. فخر رازی به عنوان یک مفسر و متکلم اشعری دارای دیدگاهمبانی کالمی و تأویل پذیری آی

نقدهایی بر آن وارد است از جمله دیدگاه ایشان در تحلیل مسئله اختیار و اراده آدمی ظاهرا تشتت و تعارض دارد و معتقد است 

ه برخی تعلق اراده خدا به شرور و ازجمله کفر و معاصی ی خدا به تمامی افعال خیر و شر انسان تعلق گرفته است گرچکه اراده

ای تفسیر نموده و دست به تأویل زده که تأویالت وی از ضوبط تأویل کند و ایشان گاه آیات متشابه را به گونهانسان را انکار می

 صحیح به دور است و به هیچ وجه با ظاهر الفاظ مرتبط نیست.

توان به آثاری اند که مینی مبانی و روش تفسیری فخر رازی را مورد بررسی قرار دادهاگر چه تاکنون اساتید و پژوهشگرا

شناسی نقد آراء فخر رازی روش»از طالب طاش، « های علمی فخر رازی در کتاب مفاتیح الغیببررسی و نقد برداشت»مانند 

بررسی »»پور و از ناصری کریموند و مصالیی« نچگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزا»از ربیع نتاج، و « در المیزان

بررسی تطبیقی »از قاسم پور و حاجی اکبری، و « تطبیقی مبانی تفسیری شیخ طوسی و فخر رازی و تأثیر آن در موضوع نسخ

و بررسی قلمر»از بابااحمدی میالنی، و « های تفسیری فخر رازی  عالمه طباطبایی ذیل آیات والیت و خالفتمبانی و روش

کالمی  –تفاوت های مبانی فلسفی »ازخدمتکار و جشنی، و « جامعیت قرآن در نگرش تفسیری فخر رازی و آلوسی بغدادی

بررسی تطبیقی رابطه مشیت و »از مشگینه، « فخر رازی و عالمه طباطبایی در تفسیر آیات مربوط به علم الهی و پیامدهای آن

فعت نژاد و همکاران اشاره نمود؛ اما از آنجا که این آثار به صورت کلی  و یا به بعضی از ر« اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان
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اند، برآن شدیم تا در این مقاله ضمن بیان مبانی داللی فخر رازی به عنوان یک مفسر و متکلم اشعری و از موضوعات پرداخته

 تحلیل انتقادی از ایشان پرداخته که کار نو و بدیعی است.

به مطالب مقدماتی و نیز سوابق مطالعاتی، پژوهش فعلی سعی دارد به این مسئله پاسخ دهد که مبانی داللی فخر رازی  با عنایت

 کدامند؟ و چه نقدی بر آن صورت گرفته است؟

 

 . نگرش تمثیلی و نمادین به آیات 1

: 1376معنای نشانه، عالمت، مظهر) فراستخواه، فارسی است. واژه سمبل به « نماد»عربی و « تمثیل»انگلیسی، معادل « سمبل»واژه 

ای بین یک عنصر طبیعی و یک عامل روحی یا اخالقی است. این واژه معادل نماد در فارسی است ( و مبنی بر رابطه257ص

(. 2ص :1361شود) حکمت، ی معانی از زبان نماد استفاده شود به آن زبان نمادین یا سمبلیک گفته میبنابراین اگر در افاده

فخررازی در مواردی از تفسیر آیات، تأویالتی از آیه ارائه داده است که با ظاهر آیات ارتباطی ندارد و حتی گاهی با معنای 

 ظاهری آیات سازگار نیست.

 برای نمونه:

 انسان ما و ؛«الْوَرِید حَبْلِ مِنْ  إِلَیْهِ أَقْرَبُ نحَْْنُ وَ  نَفْسُهُ بِهِ تُوَسْوِسُ مَا نَعْلَمُ وَ الْانسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ»ی ق: سوره 16ی آیه .1

 نزدیکتریم. او به او گردن رگ از ما که آگاهیم کامال او نفس هاىاندیشه و وساوس از و ایمکرده خلق را

نیست. در ادیان ابراهیمی، پروردگار وجودی است نامتناهی و مطلق، به صورتی که هیچ حدی برای او حتی متصور هم 

چنین موجود نا محدودی بر تمام موجودات محدود دیگر احاطه دارد. به بیان دیگر هیچ چیز در جهان نیست که از جانب 

ی فوق مند دوری و نزدیکی قابل فرض است. سوال این است: با توجه به آیهی اشیای مکانخداوند پنهان باشد. که درباره

 تر باشد؟زمان است به موجودی نزدیک باشد، یا از چیزی به چیز دیگر نزدیکمکان و بیشود خداوندی که بیچگونه می

اند. طبرسی اند این است که از ظاهر آن صرف نظر کرده و به تأویل روی آوردهراهی که مفسران در تفسیر این آیه پیموده

قرب در این آیه نزدیکی مکانی نیست بلکه  کند و در ادامه بیان دارد که مقصود ازابتدا آیه را بر معنای ظاهری آن تفسیر می

تر از رگ گردن خود نزدیکی معرفتی و ادراکی است. به بیان دیگر، هدف آیه این است که از نظر آگاهی به احوال انسان نزدیک

 (.239ص، 9ج ش: 1372طبرسی، )اوست

معنای ظاهری آن را کنار بگذارد و بیان فخررازی به عنوان متکلمی که دیدگاه اشعری دارد، در تفسیر این آیه ناچار شده 

ای از معنای ظاهری آیه نیز عدول کند تا به گونهای که وی بیان میکند که مقصود از آیه، نشان دادن کمال علم الهی است. نکته

ق: 1420ها جاری است)فخر رازی، نکرده باشد، این است که علم و قدرت در همه چیز جریان دارد همان طور که خون در رگ

های نماید گرچه نزدیکی فکری چندانی با دیدگاهعالمه طباطبایی نیز این آیه را شبیه فخر رازی تفسیر می (.163، ص28ج

کند اصطالح جا که بیان میتر از نگاه فخر رازی است آنتر و ژرفکالمی و تفسیری فخر رازی ندارد. گرچه نگاه عالمه دقیق

فرض شود حتی از خود انسان  یخدا از هر جهت»رای فهماندن مطلب به عامه مردم است و گرنه به کار برده شده در این آیه ب



 
 
 

3154 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
دوازدهم 

،
د

اسفن
1401

 

-469، ص4: ج1389؛ زمخشری، 450، ص3: ج1981؛ قشیری، 351-350، ص18: ج1417طباطبایی، )«تر استبه انسان نزدیک

470.) 

ی موجودات زمانی و مکانی به سان خود که دربارههم هایاند، با واژهی خداوند به کار رفتههایی که در این آیه دربارهواژه

ها را نوعی مشترک لفظی فرض نمود و یا این که آیه را نوعی زبان روند، معنای مشترکی ندارند. از این الحاظ یا باید آنکار می

ی علمی و قیومیت هنمادین دانست که به تناسب فهم بشر، در آن از نمادهایی چون نزدیکی رگ گردن برای حکایت از احاط

 خداوند استفاده شده است.

 پاکى ذات آن ؛ خداست« الْعَرْشِ عَلىَ اسْتَوَى   ثمُ   تَرَوْنهََْا عَمَدٍ بِغَیرِْْ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ الَّذِى اللَّهُ»ی رعد: سوره 2ی آیه .2

 گرفت. قرار( کل وجود بر قدرت) عرش بر گاه آن برافراشت ستونبى نگریدمى که چنان را هاآسمان که

کمتر کسی از مسلمانان، به جز بعضی از اهل ظاهر بر این باورند که خداوند بعد از آفرینش آسمان و زمین، به راستی بر 

تختی چون عرش نشسته باشد؛ چون چنین باوری نیازمند این است که خداوند دارای مکان و زمان باشد که با نظر بیشتر پیروان 

را حاکی از « استوی علی العرش»و « عمد»ی ی خداوند سازگار نیست. فخر رازی در تفسیر خود دو واژهدربارهادیان ابراهیمی 

(. ایشان حمل آیه به ظاهر آن، مبنی بر نشستن بر  عرش 526، 18: ج1420قدرت، حفظ و تدبیر الهی دانسته است )فخر رازی، 

ی این  داند. از منظر فخر رازی همهکان و تغییر در حالت خداوند میبعد آفرینش جهان را مستوجب نیاز خداوند به  جا و م

در تفسیرش ابتدا  عالمه طباطبایی (233نماید )همان، صلوازم باطل هستند. از این لحاظ ایشان معنای ظاهری آیات را انکار می

و بعضی گفته اند عرش  ناتوان استاقوالی را نقل نموده مبنی بر اینکه عرش خداوند چیزی است که بشر از درک حقیقت آن 

نظر اکثر مفسران مورد پذیرش   (.152-150، ص8ق: ج1417) طباطبایی، خداوند همان ملک اعال و کرسی او فلک کواکب است

امور آن  کنایه از استیال و تسلط خداوند بر ملک خویش و قیامش به تدبیر« عَلىَ الْعَرْشِ اْستَوَى   ثمُ» نمایدایشان است و بیان می

 (.7، ص6ش: ج1372؛ طبرسی، 152، ص8) همان، جها غافل باشدباشد و هیچ چیزی نیست که خداوند از آنمی

را نمادهایی فرض کرده است که به قصد توضیح صفات و افعال خداوند در « استوی»و « عرش»، «عمد»هایی مانند: و واژه 

 حد فهم عموم مردم در آیه به کار رفته است.

( حدیبیه در) که مؤمنانى همانا؛ ...« أَیْدِیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یَدُ اللَّهَ ُیبَایِعُونَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَکَ الَّذِینَ إِنَّ»ی فتح: سوره 10 یآیه  .3

 باالى خداست دست( تو دست همانا و خدایى خلیفه تو چون) کنندمى بیعت خدا با حقیقت به کنندمى بیعت تو با

 ها.آن دست

این آیه که به بیعت صلح حدیبیه )بیعت رضوان( اشاره دارد که در آن روز مسلمانان با پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( بیعت 

ش: 1372) طبرسی، داندها میتر از قرارداد انسانطبرسی در تفسیرش مقصود از ظاهر آیه را قرارداد خداوند، مهممرگ نمودند. 

ن دست خداوند از دست بندگان بدین معنا گرفته است که دست بیعت کنندگان که باال زمخشری باالتر بود  (.189، ص9ج

لی اهلل علیه آید، همان دست خداوند است.  به بیان دیگر، وی آیه را دال بر این نکته دانسته که عقد پیمان با پیامبر اکرم )صمی

عالمه  (. 416، ص4ق: ج1407)زمخشری،  ا یکدیگر ندارندو این دو پیمان، فرقی ب ( مانند پیمان بستن با خداوند استو آله

 کند که آیه صرفاً  در مقام بیان این واقعیت است که هر اطاعتی از پیامبر خدا عین اطاعت از خداوند استطباطبایی بیان می
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داند ه معنای دست نمیداند و آن را برا به معنای مجازی آن می« ید»ی که فخر رازی واژه (.279، ص18ق: ج1417)طباطبایی، 

 (.73، ص28ق: ج1420داند )فخر رازی، انسان به معنای احسان، نصرت و یاری می ی خداوند و هم دربارهبلکه هم درباره

 

 اثرپذیری در فهم آیات یا واژگان از مبانی کالمی. 2

هایی مثل برداشت از آیات در حوزه مبانی کالمی فخر رازی که برگرفته از مبانی کالمی اشعری است توانسته است در فهم و

 اراده و مشیت الهی، هدایت و ضاللت و ... موثر باشد.

 فخر رازی منظر از الهی اراده و مشیت بین . ارتباط1. 2

 تواند می خداوند که دارد را عقیده این عقلی قبح و حسن و افعال در خداوند داری هدف به نداشتن اعتقاد دلیل به رازی فخر

 خصوص این در اعتراضی گونه هیچ و گیرد تعلق است کرده امر که آنچه خالف وقوع به مشیتش که حالی در کند، امر چیزی به

 صدور و نبوده قبیح خداوند بر کاری چنین انجام بنابراین شود؛نمی واقع سوال مورد خداوند زیرا نیست وارد بندگان جانب از

 به خود نظری مبانی براساس و نموده استناد قرآن از آیاتی به خود نظر اثبات برای رازی  فخر است، جایز خداوند طرف از آن

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می وی استشهاد مورد آیات جمله از که است پرداخته هاآن تفسیر

 شدن محقق که آیه، محتوای به توجه با رازی فخر( 69کهف: )  «أَمْرًا لَکَ أَعْصىِ لَا وَ صَابِرًا اللَّهُ  َشاءَ إِن سَتَجِدُنىِ قَالَ» آیه .1

 پروردگار که است نموده اثبات را دیدگاه این است، دانسته خداوند اراده به منوط را( السالم علیه)موسی حضرت وجود در صبر

 بودن صابر خدا اگر»است  چنین آیه معنای: است فرموده بنابراین نماید،نمی اراده را آن وقوع ولی کندمی سفارش چیزی به گاه

 و کند؟نمی اراده یا کند می اراده را بودنش صابر خدواند آیا یعنی است تردید و شک وقوع مقتضی جمله این که «خواست مرا

 بنده از اوقات بعضی مرتبه بلند خداوند اینکه به دارد اقتضاء پس باشد،می واجب صبر توقف مقام در که ندارد وجود تردیدی

 (.485، 21ج ق:1420 رازی، فخر)نماید نمی اراده و خواهدنمی است کرده واجب که را چیزی

 لِأَقْرَبَ رَبى   یهْدِیَنِ أَن عَسىَ قُلْ وَ نَسِیتَ إِذَا رَّبَّکَ اذْکُر وَ   اللَّهُ یَشَاءَ أَن إِلَّا غَدًا* ذَالِکَ فَاعِلٌ إِنىِّ ءٍلِشَاْىْ تَقُولَنَّ لَا وَ» آیات .2

 و ایمان انسان از خداوند که است این معتزله اعتقاد»: گویدمی رازی فخر آیات این تفسیر در(. 23-24کهف: ) «رَشَدًا هَاذَا مِنْ

 مقصود و پیوست وقوع به انسان مقصود نتیجه در کرد، اراده خودش برای را معصیت و کفر انسان و نموده اراده را پرستش

 و شودمی واقع بخواهد خدا که چیزی هر ما، نظر در ولی. گردید مغلوب خداوند اراده و غالب، عبد اراده لذا. نشد واقع خدا

 را موضوع این کهزمانی. غالب خدا اراده و است مغلوب عبد اراده لذا است کرده اراده کافر از را کفر و مومن از را ایمان او

 بخواهد خدا اینکه مگر دهممی انجام را کاری چنین فردا بگوید فردی گاه هر که شودمی مشخص ما برای نکته این فهمیدیم

 آنکه مگر کنممی را کار فالن من فرمایدمی انسان که است صورت بدین آن معنای کند ومی دفع او از را گویی دروغ خداوند

 من اراده بر خدا اراده زیرا داد؛ نخواهم انجام را کار آن مسأله این به توجه با من پس. گیرد تعلق آن خالف وقوع بر خدا اراده

 .است غالب

 و باشد داشته دین دیگری گردن به کسی اگر» :گویدمی و است پرداخته شرعی امر یک بیان به مبنا همین بر رازی فخر 

 بگوید سپس و پرداخت خواهد فردا را خود دین که خداوند به کند یاد سوگند و باشد داشته را خود دین ادای توانایی مدیون
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 سوگند کفاره و نداده انجام گناهی ننمود، پرداخت را خود دین او و فرا رسد فردا کهزمانی و( اهلل شاء ان)خواست  خدا اگر

 کهحالی در خداوند که گرفت نتیجه توانمی نداده انجام گناهی او که باشد این بر نظر اتفاق که زمانی و نیست واجب او بر دروغ

 را کار آن انجام ولی است داشته باز وعده خلف از و نموده تشویق را انسان و است داده دستور دین ادای انجام به خداوند

 گاه و است خواسته را آن کهحالی در نمایدمی نهی چیزی از گاه مرتبه بلند خداوند که شد اثبات این و است نکرده درخواست

از دیدگاه « مشیت»و « اراده. »(451-450، 21ق: ج1420فخر رازی، ) «است نکرده اراده را آن کهحالی در دهدمی فرمان چیزی به

ی مترادف هستند و در مورد خداوند، عبارت از آن است که خداوند اسبابی به وجود آورد که آن اسباب عالمه طباطبایی دو واژه

ر مستقیم مورد اراده خداست خود، علیت به طور ضروری علت به وجود آمدن یک موجود باشد. از دیدگاه ایشان آنچه به طو

، 10ق: ج1417و سببیت است؛ یعنی نظام علیت و سببیتی که در عالم جاری است، فی نفسه مورد اراده خداست )طباطبایی، 

 (.207ص

معنا به اراده به مانند علم نیست گرچه اراده خداوند در مقام ذات و از لحاظ مصداق مانند علم و از جهت نقد و تحلیل:   

السالم( بر تفکیک میان علم و اراده و مشیت تصریح شده باشد، چنان که در برخی از احادیث معصومین )علیهمآن نزدیک می

اند یا یکی هستند؟ امام آیا علم و اراده خداوند با هم متفاوت»السالم( که پرسید: است، مانند روایت بکیر از امام صادق )علیه

ده نیست، آیا نمی بینی که می گویی اگر خدا بخواهد چنین کاری را انجام خواهم داد و نمی گویی اگر فرمود: علم همان ارا

(  و 170، ص3ق: ج1415؛ معرفت، 146ق: ص1398؛ صدوق، 316، ص1ش: ج1370)کلینی، « خدا بداند چنان خواهم کرد

 وَ قَضَى وَ قَدَّرَ وَ أَرَادَ وَ شَاءَ  وَ َعلِمَ»ت که فرمود: روایتی از امام کاظم )علیه السالم( درباره چگونگی علم الهی نقل شده اس

 هِبِتَقْدِیرِ وَ التَّقْدِیرُ کَانَ بِإِرَاَدتِهِ وَ الْإِرَادَةُ کَاَنتِ بِمَشِیَّتِهِ وَ الَْمشِیَّةُ کَانَتِ فَبِعِلْمِهِ أَرَادَ مَا قَدَّرَ وَ قَدَّرَ مَا قَضَى وَ قَضَى مَا فَأَمْضَى أَمْضَى

؛ 102، ص5ق: ج1403)مجلسی، « ثَالِثَة الْإِرَادَةُ وَ ثَانِیَةٌ الْمَشِیَّةُ وَ الْمَشِیَّةِ عَلَى مُتَقَدِّمٌ فَالْعِلْمُ الْإِمْضَاءُ کَانَ بِقَضَائِهِ وَ الْقَضَاءُ کَانَ

 (. 170، ص3ق: ج1415معرفت، 

است با مبانی نظری و کالمی ایشان متعارض بوده است؛ چون استداللی که فخر رازی برای اثبات صفت اراده الهی برگزیده 

فخررازی به حسن و قبح عقلی و به هدف داری خداوند در افعال اعتقادی ندارد و هر گونه اتفاق در افعال الهی را ممنوع 

 (.233-346، ص1م: ج1986دانسته و این اعتقاد را دارد که عقل افعال الهی را نمی تواند درک کند )فخررازی، 

در حالی که در استدالل ذکر شده، عقل را حاکم بر افعال الهی و معیار و مالک داوری و قضاوت نسبت به افعال الهی قرار 

داده است، و بر خداوند خرده گرفته و این اعتقاد را دارد که خداوند تقدیم و تأخیر را در افعالش رعایت نکرده است. با توجه 

توان اراده را موافق با علم و از صفات ذات دانست ضمن اینکه ات فعل می باشد و در احادیث نیز نمیبه اینکه اراده الهی از صف

اراده از صفات فعل شناخته شده و به تمایز آن با صفت علم پرداخته شده است؛ مانند روایتی که صدوق در توحید از عاصم 

آیا اراده الهی ازلی است پس فرمود: در این صورت »امام پرسید:  بن حمید از امام صادق )علیه السالم( چنین نقل نمود، که از

ق: 1398)ابن بابویه،  « باید آنچه را که اراده کرده است از ازل بوده باشند بلکه خداوند از ازل، عالم و قادر بود و سپس اراده نمود

 (.146ص 

 ضاللت و هدایت مسأله در قرآن به آیات فخر رازی نگرش .2. 2

 (35انعام: ) «السَّمَاءِ... فىِ سُلَّمًا أَوْ الْأَرْضِ فىِ نَفَقًا تَبْتَغِىَ أَن اسْتَطَعْتَ فَإِنِ إِعْرَاضُُهمْ عَلَْیکَ َکبرَُْ کاَنَ إِن وَ. »1
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 آن وقوع و است نگرفته تعلق بشر کل هدایت به الهی اراده و مشیت که دارد،می بیان شده، ذکر یآیه در تدبر با فخر رازی

از نظر عالمه، اراده  (.520 ،12ج ق:1420رازی،  فخر)باشد می محال است نگرفته تعلق آن به خداوند اراده و مشیت که چیزی

بیان شده « امر»و « قول»شود، که در قرآن از اراده تکوینی خداوند با عنوان خداوند به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می

 لَهُ یَقُولَ أَن شَیًْْا أَرَادَ إِذَا أَمُْرهُ إِنَّمَا»ی ( و آیه40نحل/«)فَیَُکون کُن لَهُ نَّقُولَ أَن أَرَدْنَاهُ إِذَا ءٍ لِشىَ قَوْلُنَا إِنَّمَا »...یاست؛ مانند آیه

باشد، ولی مخاطب ای از جانب خداوند به هر چیزی مساوی با تحقق و وقوع آن می(. تعلق چنین اراده82یس/«)فَیَکُون کُن

خداوند »فرماید: باشد که دارای اختیار است. بر همین مبنا عالمه در تفسیر چنین آیاتی میده تشریعی خداوند انسان میارا

ها اجازه خالف آن را ها نخواسته بلکه به آنبندگانش را مجبور به ایمان نکرده و با مشیت تکوینی خود چنین چیزی را از آن

 (.379، ص7: ج1417)طباطبایی، « داده است

 (34هود:  ) «... لَکُمْ أَنصَحَ أَنْ أَرَدتُّ إِنْ نُصْحِى یَنفَعُکمُ  لَا وَ. »2

نوح  حضرت هاینصیحت است نموده اراده را نوح قوم گمراهی خداوند که زمانی» :اندگفته آیه این تفسیر بیان در ایشان

 کنم نصیحت را شما بخواهم اگر: فرمود قومش به( السالم علیه)نوح  حضرت بنابراین داشت؛ نخواهد اینتیجه( السالمعلیه)

است  روشن و آشکار ما جانب از این و رساندشما نمی به سودی من هاینصیحت کرد اراده را شما گمراهی خداوند چون

به آیات: سوره هود و نیز با استشهاد  27-32. عالمه طباطبایی با توجه به سیاق آیات (342-341 ،17ج ق:1420 رازی، فخر)

 فَأَخَذَهُمُ عَاًما خَمْسِینَ إِلَّا سَنَةٍ أَلْفَ فِیهِمْ فَلَِبثَ قَوْمِهِ إِلىَ نُوحًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ وَ»( و 5)نوح/« نَهَارًا وَ لَیًْلا قَوْمِى دَعَوْتُ  إِنى    رَب  قَالَ»

ت بیانگر اتمام حجت نسبت به قوم نوح و روشن شدن حقیقت ( معتقد است که این آیا14)عنکبوت/« ظَلِمُون هُمْ وَ الطُّوفَانُ

ها را مجبور به ایمان ای بودند که آنهای مختلف ایمان نیاوردند و به دنبال نشانهها بوده ولی با وجود این با ذکر بهانهبرای آن

 (200، 197، ص10ق: ج1417ایی، کند) طباطبداند که اجباری ودن دین را نفی میی مذکور را از جمله آیاتی میکند و آیه

 إِلَّا تُؤْمِنَ أَن لِنَفْسٍ کَانَ مَا وَ* ُمؤْمِنِینَ یَُکونُواْ حَتىَ النَّاسَ تُکْرِهُ فَأَنتَ أَ  جَمِیعًا کُلُّهُمْ الْأَرْضِ فىِ مَن الَمَنَ رَبُّکَ شَاءَ لَوْ وَ. »3

 (99-100یونس: ) «یَعْقِلُون لَا الَّذِینَ عَلىَ الرِّجْسَ یجْعَلُ وَ  اللَّهِ بِإِذْنِ

( آله و علیه اهلل صلی)پیامبر کوشش و گیردمی انجام خداوند خواست و خلق با ایمان آیه این به نظر با فخر رازی دیدگاه از

 (304، ص 17ق: ج1420 فخررازی،) ندارد ایفایده مردم آوردن ایمان برای زیاد هایدلیل ارائه با

 :نمودند بیان را ذیل دالیل خود نظر اثبات برای رازی فخر

 گرددنمی محقق نیز عمل آن نیابد، تحقق شده تعیین شرط که زمانی دارد مشروط عملی وقوع بر داللت( اگر)"لو" کلمه. 1

 .«آورندمی ایمان بودند زمین روی در که کسانی همه کردمی اراده خدا اگر» :گویدمی خداوند آیه این در و

 و انگیزه آفریدگار خداوند که دارد مرجح به نیاز دیگری بر یکی برتری برای و است برابر کفر و ایمان در انسان قدرت. 2

 .است "جبری" ایمان بنابراین است، انسان در قدرت

 یا شود آورده هاآن برای اینشانه نوع هر اگر: فرمایدمی انعام سوره 111یآیه و یونس سوره 97و  96 آیات در خداوند. 3

است  نخواسته هاآن برای را ایمان خداوند ولی بخواهد؛ خداوند انکه جز آورندنمی ایمان هم باز گویند سخن هاآن با مردگان

 (.305-304ص  ،17ج ق:1420رازی،  فخر)
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 برخی در را پلیدی و خباثت خداوند» :است فرموده «یَعْقِلُون لَا الَّذِینَ عَلىَ الرِّجْسَ یجْعَلُ وَ »عبارت  به استدالل با فخر رازی

 سوی از کفر و ایمان که دارد این بر داللت آیه بنابراین است کفر گیرد،می قرار ایمان برابر در که خباثتی و داد قرار هاانسان از

سوره یونس و با در نظر گرفتن  97-95(. عالمه طباطبایی با توجه به سیاق آیات 306، ص17ج ق:1420 رازی، فخر) «خداست

ارتباط معنایی میان آیات، دلیل عدم توفیق ایمان برخی از افراد را تکذیب آیات خداوند دانسته که در این آیات صراحتاً بدان 

ده تکوینی پروردگار نه تنها به ایمان اجباری مردم تعلق و ارا« مشیت»اشاره شده است. از دیدگاه ایشان با توجه با آیه مربوطه، 

فرماید؛ شما نیز نباید چنین چیزی را انتظار داشته باشید و ( میصلی اهلل علیه و آلهنگرفته است بلکه حتی خداوند به پیامبر)

تیار خود ایمان بیاورند) توانی مردم را مجبور به ایمان کنی، زیرا خواست خدا این است که مردم با حسن اخچنین نمیهم

 (.120، ص10ق: ج1417طباطبایی، 

 بعثت فلسفه عنوان به طاغوت از دوری و خدا عبادت روشنی به نحل سوره 36 آیه در اینکه به توجه با :تحلیل و نقد

 فخررازی اینکه بر عالوه است، بوده پیامبران بعثت از هدف با مخالفت در آیه، از گرایانه جبر برداشت است، شده بیان پیامبران

 داده قرار استدالل مبنای بوده ایشان نظر موید که را آیه ابتدای فقط و است نموده آیه به مقطعی نگاهی خود استشهادی آیات در

 در خداوند اعراف یسوره 30یآیه در نمونه عنوان به است؛ نکرده توجهی بدان را بعد و قبل آیات نیز و آیه ذیل و است

 «مُّهْتَدُون أَنهُّم یحَْسبُونَ وَ اللَّهِ  دُونِ مِن أَوْلِیَاءَ الشَّیَاطِینَ اتخَّذُواْ إِنَّهُمُ» :گویدمی باشد،می حتمی آنان بر ضاللت که کسانی توصیف

 نکرده توجهی آیه ظاهر به حتی فخررازی، و گردید هاآن بر ضاللت و گمراهی ضرورت موجب شیطان والیت پذیرش یعنی

 .است

 

 تأویل پذیری آیات قرآن. 3

ی تأویل در آیات قرآن هفده بار و در پذیری آیات قرآن است. واژهتأویل پذیری یکی دیگر از مبانی داللی فخررازی در فهم

باشد) آل است که براساس دیدگاه مفسران دوازده بار در مورد غیر قرآن و پنج بار درباره قرآن می هفت سوره به کار رفته

 (.82، 78، کهف/ 35؛ اسراء/ 101و 100، 37، 36، 21، 6؛ یوسف/ 39؛ یونس/ 59؛ نساء/ 53اعراف/ ؛ 7عمران/ 

 . وجوه معنایی تأویل در قرآن1. 3

ی غیر ی قرآن، هفده بار و در هفت سوره به کاررفته است، که طبق نظر مفسران دوازده بار دربارهواژه تأویل، در آیات شریفه

 کنیم:باشد در اینجا به بعضی از این موارد اشاره میقرآن می قرآن و پنج بار در مورد

فراءگفته ضمیر در تأویله به کتاب »گوید: ( می53)اعراف: « ... تَأْوِیلُهُ یَأْتىِ یَوْمَ  تَأْوِیلَهُ إِلَّا یَنظُرُونَ  هَلْ»ی فخر رازی ذیل آیه

باشد؛ و اصل و مرجع و پیامبران از ثواب و عذابی وعده داده شده است میها در زبان گردد و مراد سرانجام آنچه به آنبر می

 «.گویندسرانجام چیزی را تأویل می

اند را مستأنفه گرفته« الرَّاسِخُونَ وَ»سانی که واو در خواهد بگوید: کسپس ایشان در واقع کالمی دارد که می»گوید: گاه میآن

« داندگوید: تأویل که همان عاقبت امور است را جز خدا کسی نمیاند در این هم خداوند میاند و گفتهبه این آیه استدالل کرده

 (.254، ص14ق: ج1420)فخر رازی،
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ی تأویل در این ی شریفه تأویل را به معنای مرجع شیء دانسته است که ضمیر متصل به واژهپس فخر رازی در این آیه

تأویل قرآن در این آیه عاقبت اموری مانند ثواب و عقاب است که وعده داده شده  گردد و مراد ازی شریفه به قرآن برمیآیه

 است.

باشد ( مراد از علم به تأویل، تعبیر رؤیا می6)یوسف: « ... الْأَحَاِدیثِ تَأِْویلِ مِن یُعَلِّمُکَ وَ رَبُّکَ  یجَتَِبیکَ کَذَالِکَ وَ»ی در آیه

گوید. یا مراد از تأویل نماید  به همین دلیل به آن تأویل میمردم را برایشان بیان میو چون مرجع و سرانجام سخنان در خواب 

باشد و یا مراد رخدادهای تازه و حوادثی است که پیش احادیث سخنان موجود در کتب آسمانی پیرامون پیامبران سلف می

، 18ق: ج1420دهد.)فخررازی، ند پیوند میکند و به قدرت و حکمت خداوآید و حضرت یوسف آن را برای مردم بیان میمی

 (.421ص

( تفسیر 21)یوسف:...«  الْأَحَادِیثِ تَأْوِیلِ مِن لِنُعَلِّمَهُ وَ»... ی ی فوق را با آیهفخر رازی در آخر معنای تأویل احادیث در آیه

 (.455-421، ص18ق: ج1420کند )فخر رازی، می

( تأویل شیء مرجع و منبعی است که آن 36)یوسف: « ... بِتَأْوِیلِهِ نَبِّئْنَا  » ...ی فهی شریی تأویل در آیهایشان در مورد واژه

اند مراد از (  با توجه به نکاتی که ایشان در ذیل این آیه بیان کرده454، ص18ق: ج1420گردد )فخر رازی، شیء به آن باز می

 ی شریفه تعبیر خواب است.ی تأویل در این آیهواژه

؛ با توجه به نکاتی «ِبتَأْوِیلِهِ  نَبَّأْتُکُما إِلَّا تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَأْتِیُکما ال» :سوره یوسف می فرماید: قوله 37ی زی در ذیل آیهفخر را

ی شریفه بیان حقیقت و ماهیت و سرانجام فعل ی تأویل در این آیهاند مراد از واژهکه ایشان پیرامون تفسیر این آیه بیان کرده

 (.455، ص18ق: ج1420ت که همان خوردن است )فخررازی، اس

معنای تأویل را مرجع و سرانجام شیء می داند )فخر  (؛ 59)نساء: « تَأْوِیالً أَحْسَنُ وَ خَیرْ ذَالِکَ » ...یایشان در مورد آیه

 (.421، ص10ق: ج1420رازی، 

کنند یعنی، معنای تأویل (؛ همان معنا را تکرار می35)اسراء: « تَأْویال أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ ذلِکَ»ی تأویل در آیه سوره اسراء درباره

 (. 338، ص20ق: ج1420باشد )فخررازی، ی شریفه مرجع و عاقبت میدر این آیه

منظور علت و حکمت »رماید: ف(؛ می78)کهف: « صَبرْا عَّلَیْهِ  تَسْتَطِع لَمْ مَا بِتَأْوِیلِ سَأُنَبِّئُکَ» ... ی شریفهفخر رازی ذیل آیه

ی قبلی می ( به آن اشاره شده و آن را تأویل آیه82)کهف: « صَبرْا عَّلَیْهِ تَسْطِع لَمْ مَا تَأْوِیلُ ذَالِکَ »...ی این کار است که در آیه

 (.489، ص21ق: ج1420داند )فخر رازی، 

ده است؛ اما از توضیحی که پیرامون این آیه شریفه بیان ی شریفه صراحتا به معنای تأویل اشاره نکرایشان در ذیل این آیه

داند )فخر رازی، توان چنین برداشت نمود که فخر رازی تأویل را در این آیه به معنای حکمت و حقیقت میشده است، می

 (.  493، ص 21ق: ج1420

گردد و سرانجام آن فعل به آن باز می داند که یک سخن و یا یکبنابر آنچه گفته شد فخر رازی معنای تأویل را حقیقتی می

که بیان مرجع و عاقبت سخن و چیزی باشد به آن تأویل هم شود و تفسیر همان تأویل است ولی زمانیسخن و فعل شمرده می

 گویند و اال همان تفسیر است که تأویل دو نوع است باطل و آن در صورتی است که بدون دلیل باشد و اگر با برهان و دلیلمی
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باشد تأویلی صحیح است و تأویلی که مختص خداست علم به آیات متشابه است و منظور جزئیات برخی مسائل است که در 

 (.137ش: ص 1398قرآن ذکر نشده است مانند علم الساعه )الوندی مرام، 

 . تأویل مصطلح2. 3

 . مفهوم شناسی تأویل از دیدگاه فخر رازی 1. 2. 3

از مفسران اهل تسنن همچون برخی از مفسران و اندیشمندان مسلمان به واسطه داشتن ذهنی بحاث فخر رازی  به عنوان یکی 

 های خود را در رابطه با متشابهات قرآنی و بحث تأویل بیان داشته و صاحب نظر بوده است.و وقاد و فکری نقاد دیدگاه

شوند در این گروه از آیات برای اینکه عوام ل میاز نظر فخر رازی متشابهات آیاتی هستند که در نهایت به محکمات تبدی

شود اما بعد از آنکه مردم به علم و شناخت هایی چون سمع، بصر و ید استفاده میمردم اعتقاد به خداوند متعال پیدا کنند از واژه 

ت. فخر رازی در توانند وجودی را تصور کنند که جسم نیست، جایی ندارد و قابل رؤیت به چشم سر هم نیسرسیدند، می

نماید که به جز تأویل راه چاره دیگری ندارد و از منظر ایشان ( آیات و احادیثی را بیان می71-69کتاب اساس التقدیس)ص

( و 14، ص17؛ همان، ج121، ص14؛ همان، ج7-6، ص22ق: ج1420داند) فخر رازی، تأویل این آیات را فقط خداوند می

 رده است.تأویل آن را به خداوند واگذار ک

ای البته فخر رازی همانند بسیاری از مفسران اهل سنت، عمالً در تفسیرهای خود، به ویژه در مورد آیات متشابه به گونه

داند. و در این زمینه حتی بیشتر از مفسران شیعه در تأویل آیات تفسیر کرده و دست به تأویل زده که گویی تأویل قرآن را می

 ((.1: قرآن پژوهی)1389ی، کوشد) خرمشاهمتشابه می

فخررازی آیات صفات را از جمله آیات متشابه دانسته و عقیده دارد، اعتقاد به این آیات مانند اعتقاد به تفویض واجب است 

ق: 1415باشد)فخر رازی، و فرو رفتن در تفسیر این آیات جایز نیست هر چند مراد خداوند چیزی غیر از ظاهر آیات می

 فویض اهل تأویل و تفویضی که ظاهرگرایان به معتقدند، فرق دارد.(، البته ت263ص

 باشد.عمران میی آلسوره 7ی ی تأویل در آن به کاررفته است آیهای که در قرآن کریم واژهنخستین آیه

 مَا فَیَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فىِ الَّذِینَ فَأَمَّا  مُتَشَابِهَاتٌ أُخَرُ وَ  الْکِتَابِ أُمُّ  هُنَّ محُّکَمَاتٌ ءَایَاتٌ مِنْهُ الْکِتَابَ عَلَیْکَ أَنزَلَ  الَّذِى هُوَ»

 مَا وَ  رَبَِّنا عِندِ مِّنْ   کلُ ِبهِ ءَامَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ فىِ الرَّاسِخُونَ وَ  اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ مَا وَ  تَأِْویلِهِ ابْتِغَاءَ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ

تأویل همان تفسیر است. و اصل آن در لغت مرجع و مصیر است، »فرماید: ( فخر رازی می7عمران: )آل« الْأَلْبَاب أُوْلُواْ إِلَّا یَذَّکَّرُ

گاه تفسیر را لغت است، آن گویی: آل االمر الی کذا صار الیه، و اولته تاویال اذا صورتی إلیه. این معنی تأویل درچنان که می

« تَأْوِیلًا أَحْسَنُ  وَ »گوید: ( و باز می78)کهف:« صَبْراً عََلیْهِ تَسْتَِطعْ لَمْ ما بِتَأْوِیلِ سَأُنَبِّئُکَ »گوید: تأویل نامیدند. خدای تعالی می

گردد. و باید دانست که مراد باز می(؛ و این برای آن است که آن خبر دادن از آن چیزی است که لفظ از معنی به آن 35)اسراء: 

پرسیدند رستاخیز کردند که در کتاب خدا بر آن دلیل و بیانی نبود، مثل اینکه میاز آن این است که ایشان تأویلی را طلب می

، 7جق: 1420)فخر رازی، « کی خواهد آمد و یا مقادیر ثواب و عقاب برای هر فرمانبردار و عصیان کار چه اندازه خواهد بود

 (.145ص

. اینکه آن را بر غیر حق حمل کنند، و آن مراد از 1کردند: روشان متشابه را از دو جهت طلب میاین کج»گوید: قاضی می

« تَأْوِیلِهِ ابْتِغَاءَ». اینکه بدان در موضعی حکم کنند که در آن دلیلی هم وجود ندارد و آن مراد از جمله 2است. « الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ»
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 "«.و نداند تأویل آن را جز خداوند»اندیشان است و گفت ی این کجگاه آن چیزی را بیان کرد که سرزنش بیشتر شیوهآن«. ستا

داند واو ابتداست. و بنابراین قول، علم به تأویل متشابه را جز خداوند متعال کسی نمی« الْعِلْمِ فىِ الرَّاسُِخونَ وَ»در قول  "واو

 (.145، ص 7ج ق،1420)فخر رازی، 

این قول ابن عباس و عایشه و حسن بصری، مالک بن انس و کسائی و فر اء و از معتزله قول ابوعلی »گوید: فخررازی می

 (.145، ص7ق: ج1420)فخر رازی، « جب ائی است

 . صفات راسخان در علم از دیدگاه فخر رازی2. 2. 3

ی عمران و نساء به کار رفته است. صفات راسخان در علم که در سورهآل های قرآن یعنیاز سوره در دو سوره« راسخان»ی واژه

و صفاتی « تصدیق همه آنچه از سوی خداست»و « ایمان آوردن به آیات متشابه»عمران به آن اشاره شده عبارتند از دو صفت آل

. 4. برپا داشتن نماز، 3های آسمانی قبلی، . ایمان به کتاب2. ایمان به قرآن، 1که در سوره نساء به آن اشاره شده عبارتند از: 

 . ایمان به روز قیامت.6. ایمان به خدا، 5پرداخت زکات، 

داند و صفت مقلدان معرفی و در برابر تقلید کنندگان می« حکماء»ها را فخر رازی راسخان در علم را دارای ثبات دانسته آن

شوند اما استدالل کنندگان و راسخان در علم هرگز به هات دچار تردید میکند که آنان در رویارویی با شبگونه بیان میرا این

 یَتَشَکَّکُ ال فإنَّهُ المُستَدِلُّ أم ا و یَشُکُّ، شُکِّکَ إذا بحیثُ یکونُ المُقَلِّدَ بأنَّ المُستَدِلُّونَ الحَقیقَة فِی هُم»شک و تردید نمی افتند. 

 .(264، ص11ق: ج1420فخر رازی، «)أَلبَتَّة

 . بررسی معنا و نقش واو در عبارت الراسخون فی العلم از نظر علم نحو3. 2. 3

یر؟ به اختالف دانند یا خی آل عمران در مورد اینکه آیا راسخان در علم تأویل متشابهات را میی هفتم از سورهبا توجه به آیه 

 گردد.بر می« فی العلموالراسخون »مفسران در تفسیر این آیه خصوصاً در مورد واو در عبارت 

 «واو»مستأنفه بودن  -الف

بعضی از مفسران تنها با استفاده از روش علم تفسیر و بدون دخالت دادن مباحث کالمی در تفسیر این آیه؛ معتقدند کسی 

فاً مخصوص داند و از این آیه انحصاری بودن را فهمیده و علم به تأویل متشابهات را صرجز خداوند تأویل متشابهات را نمی

و ما بعلم تأویله اال اهلل » خداوند دانسته و بر مستأنفه بودن واو تأکید دارند و براین عقیده هستند که در مورد وقف پایان جمله 

تأویل آن را کسی جز خداوند »استینافه است بنابراین معنای آیه چنین است: ...« والراسخون فی العلم یقولون »است و جمله « 

 « گویند به آن ایمان آوردیم و همه آیات از جانب خدا نازل شده استراسخان در علم می داند ونمی

اند، به این قرارند: در میان صحابه: علی)علیه السالم(، جابر بن عبداهلل، ابی بن کعب، ابن کسانی که طرفدار این دیدگاه

ی، مالک بن انس، عمر بن عبدالعزیز، ابی الشعثاء و ابی مسعود، ابن عباس، عبداهلل بن عمر؛ در میان تابعان: عروه، حسن بصر

ها، ابوحیان، فخررازی، نیشابوری، ابن تیمیه، ها: کسائی، فراء، اخفش و فراء و در میان مفسران: حنفینهیک؛ در میان نحوی

 ق: ذیل آیه(1415طباطبایی، قرشی) آلوسی، 

 «واو»دالیل رد مستأنفه بودن
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باید گفت که چون حصر در اینجا حصر اضافی است نه حصر « واو»رای خداوند یا استینافه بودندر رد انحصار علم تأویل ب

افتد که توان عدم آگاهی راسخان در علم از تأویل را از آن نتیجه گرفت چون حصر حقیقی زمانی اتفاق میحقیقی لذا نمی

توان اثبات نمود که خداوند بر دالیل عقلی و نقلی می که بناخداوند متعال علم مکتوم الهی را به کسی افاضه نکند در صورتی

دانش تأویل را از علوم مکتوم خود قرار نداده و شاهد مثال آن آیه شریفه قرآن است که خداوند آن را وسیله هدایت بشر نازل 

هایی باشد که قابل قسمت تواند دارایو اگر قرآن کتاب هدایت بشر باشد نمی« انزل فیه القرآن هدی للناس»فرماید کرده و می

ادراک بریا غیر خدا به ویژه پیامبر)صلی اهلل علیه و اله( و ائمه معصومین)علیه السالم( که خود ثقل اکبر هستند در کنار ثقل 

 اصغر نباشد.

حال « ا نزل الیهمو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس م»همچنین آیاتی وجود دارد که تبیین آیات را به پیامبر واگذار نموده مانند 

چون ممکن است خداوند پیغمبر را مأمور تبیین مفاهیم آیات کند اما ایشان علم و آگاهی به بعضی از آیات متشابه و توانایی 

تبیین این دسته از آیات را نداشته باشد. لذا پذیرفته نیست خداوند چیزی را که تأویل آن را به پیامبر نیاموخته، بر او نازل کرده 

 .باشد

 «واو»عاطفه بودن  -ب

بعضی دیگر از مفسران این اعتقاد را دارند که واو در ابتدای این عبارت واو عطف است لذا معنای آیه چنین است: تأویل 

گویند به ان ایمان آوردیم همه آیات از طرف خداوند نازل شده است لذا داند میآن را کسی به جز خدا و راسخان در علم نمی

اند از این قرارند: ابن عباس در م نیز به تأویل متشابهات آگاه هستند.  کسانی که واو در اینجا را عاطفه دانستهراسخان در عل

ها، ابن فورک، قرطبی، ابن عطیه، زمخشری، ابن عاشور) ابن عاشور: روایتی، مجاهد، ربیع بن سلیمان، قاسم بن محمد، شافعی

 (.ق، ذیل آیه1415تا، ذیل آیه و آلوسی: بی

 

 دانند؟.تأویل متشابهات را چه کسانی می4

بوده و با این بحث همراه گشته است و همچنین فهم « الراسخون فی العلم»بحث تأویل آیات متشابه در راستای اصطالح قرآنی 

 تواند بسیار به بحث کمک نماید.در فهم و تأویل آیات متشابه می« راسخان در علم»

مقصود از آن برای فهم شنونده روشن نیست و چنان نیست که شنونده به محض شنیدن به  آیات متشابه آیاتی هستند که

ای که معانی متعددی از آیه قابل استنباط است و چون مراد آن پی ببرد بلکه میان دو یا چند امر مشابهت زیادی است به گونه

تا آن که به کمک آیات محکم معنای آیات متشابه ماند  شود در گزینش درست تردید باقی میها دیده نمیامتیازی بین آن

 آل عمران(. 7ی ق: ذیل آیه1417مشخص گردد) طباطبایی، 

در اینکه عالمان به تأویل متشابه چه کسانی هستند میان اندیشمندان مسلمان اختالف نظر وجود دارد اکثر علمای اهل سنت 

ها را فقط عمران تأویل آیات متشابه به خداوند اختصاص داشته و تأویل آنی آلی هفتم از سورهاعتقاد دارند که با توجه به آیه

تأویل «( واو»ی ذکر شده )قول به عاطفه بودن حرفاند که برابر آیهداند ولی بیشتر اندیشمندان تشیع بر این عقیدهخداوند می

 دانند.به را میآیات متشابه تنها منحصر به خداوند نیست و راسخان در علم هم تأویل آیات متشا

 فخر رازی منظر از تأویل علم به . عالمان1. 4
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 به «الْعِلْمِ فىِ الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ مَا وَ» جمله ذیل در مفسران که است پرسشی این داند؟می خدا فقط را تأویل آیا

 راسخان سنت اهل از و بعضی شیعه اکثر اما است؛ آگاه قرآن تأویل به خداوند تنها که معتقدند سنت اهل بیشتر اند،نشسته پاسخ

 الرَّاسِخُونَ  وَ»ی جمله اول دسته. دارد آیه قرائت اختالف در ریشه پاسخ، دو هر برگشت دانندمی تأویل به عالم نیز را علم در

 هستند سنت اهل از همگی تقریبا وقف قرائت بر قائالن. اندخوانده عاطفه را آن دوم گروه و اندگرفته مستأنفه جمله را «الْعِلْمِ فىِ

 طبری، جبایی، اخفش، فراء، کسایی، مالک، بصری حسن عبدالعزیز، عمربن زبیر،بن عروه کعب، بنابی: هاآن یجمله از که

 (.6، ص3ج ق:1416 سیوطی، )برد  نام توانمی را ابوحیان جزری،ابن قرطبی، فخر رازی، میبدی،

 قتیبه،ابن فورک، ابن زمخشری، عبدالجبار قاضی اکبری، نحاس، مجاهد، چون افرادی سنت اهل از عطف قراءت به معتقدان

 ؛181، ص3تا: جرشیدرضا، بی ؛83 ،2ش: ج1376 بحرانی،)محمدعبده  صافی، آلوسی، بیضاوی، الحدیدابیابن زرکشی،

 کاشانی، فیض طبرسی، مرتضی سید رضی، شریف عیاشی، قمی، مانند کسانی شیعه از و( 338،  ص1ج ق:1407 زمخشری،

 ؛ فیض256، ص1ج تا:بی بالغی، ؛124، ص 1ج ق:1412 قمی،)هستند .... و مغنیه بالغی، کاشانی، اهلل مالفتح رازی، ابوالفتوح

 هر درویش الدینمحی و شوکانی کثیر،ابن طوسی، شیخ عباس،ابن چون بعضی میان این در(. 318ص ،1ج ق:1415کاشانی، 

 (.470 ، ص1ق: ج1414 شوکانی، ؛701، ص1ج تا:بی طوسی، ) نمودند اختیار را قرائت دو

 متشابه تأویل به علم قول، بنابر این. ابتداست واو «اْلعِلْمِ فىِ  الرَّاسِخُونَ وَ »قول در "واو": فرمایدمی تفسیرش در فخر رازی

 (.145، ص7ق: ج1420 فخررازی،)داند نمی کسی خداوند جز را

 جبائی ابوعلی قول معتزله از و و فراء کسائی انس، بن مالک بصری، حسن و عایشه عباس،ابن سخن این» :فرمایدمی ایشان

 همان(.) «است

 سپس است نموده تبیین را شودمی تمام «الْعِلْمِ فىِ الرَّاسِخُونَ وَ »ی جمله با آیه این براینکه مبنی را دیگر سخن ایشان

 عباسابن از باز قول این و باشد حاصل عالمان در راسخ نزد هم و تعالی خدای نزد هم متشابه به علم قول این بنابر» :فرمایدمی

 همان(.) «است شده روایت متکلمان بیشتر و انس بن ربیع و مجاهد و

 «واو». دالیل فخر رازی بر رد عاطفه بودن و تأیید مستأنفه بودن 2. 4

ابتدای جمله « یقولون آمنا به»عاطفه بدانیم مستلزم این است که « والراسخون فی العلم»معتقد است اگر واو را در  فخر رازی

فخر «) یقولون آمنا»یا « و هم یقولون»باشد و این امر دور از ذوق فصاحت است چون در این صورت بهتر آن بود که گفته شود 

 (.146، ص7ق:  ج1420رازی، 

ای حالیه است و این جمله حال راسخان در علم  ر رد سخن فخر رازی می گوید جمله یقولون آمنا جملهخطیب قزوینی د

را تشریح  می کند و بر طبق قواعد ادبی هر گاه جمله حالیه با فعل مضارع مثبت شروع شود بدون واو آورده می شود)خطیب 

 (.257-256، ص1ق: ج1385قزوینی، 

که خداوند راسخان در علم را به واسطه ایمان آوردنشان به آیات متشابه و این عبارتشان  دلیل دیگر فخر رازی این است

که می گویند ایمان آوردیم مورد ستایش قرار داده است که این دلیلی است برای ستایش آنان چون اگر آنان به تأویل متشابهات 

ای از ایمان ها به مرحلهمد راسخان در علم به خاطر رسیدن آنها نبود لذا حبه تفصیل علم داشتند جایی برای حمد و ثنای از آن
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است اگر چه به تفصیل آیات متشابه هم جاهل باشند. در سخن فخر رازی باید گفت معرفت و شناخت مقدمه ایمان است، ولی 

آورد چون موارد زیادی این گونه نیست که هر کس حق را شناخت و معرفت پیدا کرد ضرورتا آن را می پذیرد و به آن ایمان می

 وَ  یُنکِرُونهَا ثُمَّ اللَّهِ نِعْمَتَ یَعْرِفُونَ»سوره نحل آمده است  83وجود دارد که علم و شناخت هست ولی ایمان نیست. در آیه 

« الْمُفْسِدِین عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ   عُُلوًّا وَ اظُلْمً أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتَْها وَ بهِا جَحَدُواْ وَ»سوره نمل 14ی همچنین در آیه« الْکَافِرُون أَکْثرَهُمُ

 پردازند.به صراحت به این مسئله می

ستودن به سبب ایمان از روی بصیرت، سزاوارتر از ستایش به سبب ایمان در حال جهل است )معرفت، »فرماید: معرفت می

را استیناف در نظر « والراسخون»در « واو»خدا دانسته و (. در کل فخر رازی علم به تأویل را مخصوص 41، ص3ق: ج1415

 گیرد. می

 فخررازی دیدگاه . نقد3. 4

 در استوار و محکم سدی افراد این تا باشدمی واجب دارند علم قرآن متشابهات تأویل به که کسانی وجود لطف قاعده طبق .1

 .کنند دفاع صحیح دیدگاه از و بسازند باطل برابر

 ایفایده قرآن آیات از زیادی تعداد نزول بنابراین داند،می خداوند فقط را تأویلش که باشد مواردی از متشابه آیات اگر .2

 (.437-436صص ش:1387معرفت، ) ندارد قرائت جز

 تطبیق البته اند؛شده معرفی علم در راسخان مصداق امام روایات، این در که است روایاتی ایشان، دیدگاه رد بر دیگر دلیل .3

 هرگز باشد ومی آن مصداق واالترین و بهترین عنوان به( آلهوعلیهاهللصلی)اکرم  پیامبر بر آیه تطبیق متشابه به مصداق، این

 امامان اصحاب از برخی که است واقعیت این بر گویا و آشکار دلیلی روایات از بعضی مفاد. باشد انحصار برای دلیلی تواندنمی

 تأویالت از ایپاره به آنان علم که برد نام را تمار میثم انصاری، عبداهللجابربن توانمی جمله آن از دانستند،می را قرآن تأویل

 (.135ص ش:1385زنجانی،  عمید)است کرده بیان صراحت به قرآن،

 اللَّهُ  إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ مَا وَ»ی جمله در کردن وقف» :گویدمی نظریه این تأیید در انسابن مجاهد، عباس،ابن مفسران از برخی 

 علم داشتن برتری عالمان برای ایشان پس استثناء، این در عالمان کردن داخل و استثناء حق ادای یعنی« الْعِلْمِ فىِ  الرَّاسِخُونَ وَ

 (.115ص ش:1366 رضی، شریف)اندقائل آن استدالل روش و راه و آن خروج و ورود شناخت و قرآن تأویل

 

 نتیجه

شویم که تفسیر ایشان، مبتنی بر یک سلسله مبانی تفسیری داللی است که در با نگاهی به آرای تفسیری فخر رازی متوجه می -

 ی برخورد فخر رازی با قرآن کریم اثرگذار بوده است.شیوه

سازد این است که دست کم می بخشهای قرآنی را غیر معرفتنگاه ایشان به نمادین دانستن زبان دین گر چه گزاره -

 بخشی از جمالت و کلمات به کار رفته در قرآن، معنای نمادین دارند.

شود ایشان همانند دیگر اشاعره این اعتقاد را دارد که مشیت و اراده خداوند به تمامی آنچه در نظام آفرینش ایجاد می -

داری خداوند در افعال و عدم باشد و با نفی هدفثنی نمیتعلق گرفته است و هدایت و ضاللت بشر از این قاعده کلی مست

داند. که ایشان با در نظر گرفتن ها را امری ازلی و جبری و غیرقابل تغییر میاعتقاد به حسن و قبح عقلی هدایت و ضاللت انسان
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ی هدف داری خدا در معانی قراردادی انسان برای صفات الهی موجب همسانی صفات خداوند با صفات بشری شد. که با نف

 ها را امری جبری و ازلی و غیر قابل تغییر دانسته است.افعال و عدم اعتقاد به حسن و قبح عقلی هدایت و ضاللت انسان

شود گردد و سرانجام آن سخن یا فعل شمرده میداند که یک کالم یا فعل به آن برمیمیفخر رازی معنای تأویل را حقیقتی -

داند و تأویلی که مختص خداست علم به آیات متشابه است که فقط خداوند تأویل آیات متشابه را میبراساس نظر ایشان 

دانند. و راسخان در علم نیز عالم به تأویل قرآن هستند که فخررازی معتقد است فقط خداوند علم به تأویل قرآن دیگران نمی

 دارد.
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