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  مقدمه

نکه شناخت یدر مورد معرفت ما به خدا و ا سلمان،ماز دانشمندان و مفسران  یاریبس
نظـر   اخـتالف  ،ا نه؟یشود ید حاصل میق تقلیا به طریو آ یا نظریاست  یهیخدا بد

ـ ، مـا بـا دو نـوع اله   یم که در مباحث خداشناسیید بگویبا ح آنیدارند. در توض ات ی
 یهـا آمـوزه  مان بـه یا ،که اساس آن یبر وح یمبتن ینقل اتیاله یکیم: یمواجه هست

ات یبر عقل (الهیات مبتنیاله ،یگریو د ،باشدیقبل از تعقل و شناخت عقل م یانیوح
مـان  یقبل از ا یه بر شناخت عقلیبه عقل و تک ماده و اساس آن را اعتی) که پایعقالن
است  یعلوم نظره در زمر یدگاه خداشناسین دیبراساس ا دهد.یل میتشک ،یبه وح

    .شودیحاصل نم یعقلل ق استدالیجز از طر که
و ارائـه اسـتدالل    یاست که شناخت خدا را نظـر  یاز متکلمان )1( یزمخشر

ـ  یرضـرو  معرفت به خدارا الزم و یبرا یعقل ـ پ ی. ودانـد  یم کورانـه در  کور یروی
ـ تعقـل در مـورد شـناخت خـدا تأک     بر تفکـر و  را مردود دانسته و ینیاعتقادات د د ی

ـ ن دییبه تب رن نوشتایا ی هدر ادام .دینما یم ـ اهمدر  یدگاه زمخشـر ی  یخداشناسـ  تی
  م.یپردازیم ن اثبات وجود خدایبراه و یعقالن

  ینید یباورها یبرا استدالل ضرورت

ـ  واجـبِ  ،را بر مردم وصفات خداذات  یگانگیباور به  یزمخشر ـ  یعقل و  .دانـد یم
 یعقلم حکبه  ،ده است و اثبات وجود خدایسد: خدا مردم را مجهز به عقل آفرینو یم

، ق1407 ،یزمخشر( است. یو برهان یاستدالل ،قرار داده یکه خداوند در وجود آدم
ـ ید یها استدالل در باور نظر و، د تفکریات قرآن مجیبا استفاده از آ یو )3/597  ین
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ـ ن منظور به آیا یبرا داند و یم یضرور را الزم و ـ ات ذی ل تمسـک جسـته اسـت.    ی
  وجود خدا عتقاد به ، ایدگاه معتزلید یبر مبنا یزمخشر
فَال َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن ال ُيْؤِمُن بَِهـا َواتََّبـَع َهـَواُه    « هسوره طـ  16ه یر آیدر تفس یو -1

مان یامت ایبه ق ]ن سببی[به ا کرده و یروینفسش پ یهوا آن که از مباداپس  »فََتْرَدى
کـه بـه    یسد: کسـان ینو یم .یشو یم را [از توجّه به آن] باز دارد که هالک . توندارد

شتر از باور به آخرت، بـر  یب یچ باوریرا هیاد هستند؛ زیار زیآخرت باور ندارند، بس
 یگـر یش از هـر بـاور د  یامت را بید، و آنان، قیآیبار و دشوارتر نم بتیکافران، مص

ـ ارشان نبایلشکر و شمار بس یاهیکنند. پس، سیانکار م ـ  ی ـ م انگید در دل تـو ب زد و ی
ار، از ین شمار بسـ یرا بدان که به رغم اید سبب لغزش تو باشد، زیشان، نباهتعداد انبو

ـ  یکننـد. و یت نمـ یکنند و از برهان و تدبّر تبعیم یروینفس پ یهوا ـ گو یم ـ د: ای ن ی
ـ پره یبـرا  ییل و هشدار رسایاز دل یرویبه پ یرینظیب بیعبارت، ترغ ـ ز از تقلی د ی

ق، 1407، ی(زمخشـر  شودیو هالکت م ید، موجب نابودیدهد که تقلیم میاست و ب
3/57.(  

ـ بـه دل  ،کند: خداونـد یان میب »دیحد«سوره  8 ی هیر آیدر تفس یـ زمخشر2 ل ی
 یضـرور الزم و ها عطا کرده استدالل و نظر را در معرفت به خـدا  که به انسان یعقل
َو « است. نموده یمعرف از مردم ییغفلت زدا یفقط برارا امبرانیفرستادن پو  ،داندیم

شـما را   » ُمْؤِمنَِنيما لَكُْم ال ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو الرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمُنوا بَِربِّكُْم َو قَْد أََخذَ ِميثاقَكُْم إِنْ كُْنُتْم
به  کند تا یم دعوت را امبر، شمایکه پ یدر حال د؟یآور یمان  نمیچه شده که به خدا ا

ـ ترد یب ود یاوریمان بیپروردگارتان ا ـ [از طر د خـدا ی مـان  یفطـرت بـر ا   ق عقـل و ی
چه  ،ن است کهید: مراد خداوند ایگو یم. دیاگر باور دار ،مان گرفته استیپ آوردنتان]

ـ  ،امبرین پیکند و حال آنکه ایمان به خدا منع میشما را از ا یزیچ خوانـد  یشما را م
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شـناخت و معرفـت    شما قرار داده است تـا بـه   یهاکه خدا آن را در عقل یزیبه چ
شما نازل  یل و برهان آشکار از سمت خدا برایبا دل ،د و کتاب ناطقیصانع آگاه گرد

از شما پیمان گرفته که به او ایمان  ،پیش از این ،خداوند »َو قَْد أََخذَ ِميثاقَكُْم«. استشده
دلیـل   ،عقل قـرار داده و بـراى شـما    ،که خدا در ساختار وجودى شماچون .بیاورید

 وجـود  بـا پـس   ،ها را داده است و هر گاهقدرت تفکّر در دلیل ،قامه کرده و به شماا
مختصـرترین   بـا  دیاى نمانده است و شما با دالیل عقلى و هشدار پیامبر عذر و بهانه

آوریـد؟ زیـرا دلیلـى     ایمان نمـى  ،ورید، چرا با وجود این دالیل عقلىایبایمان  ،دلیل
  ).4/473 ،(همان یستباالتر از دلیل عقلى و نقلى ن

که خداوند انسان را عاقل خلـق کـرده   « سد:ینویه مین آیر ایدر تفس یزمخشر
ـ به ارائه دل است و عقل تواناست که با  نظر و استدالل بپـردازد و وجـود خـدا را     لی

ـ ه بوده تا بعد از عقل و تنبیصرفاً جهت تنب امبرانیفرستادن پاثبات کند و   ،ه رسـول ی
ـ دار به حقّ مانیو ا اگر شما باور یعنی »َنين کُنُتم ُموِمنِا«». نماند یعذر پـس چـه    د،ی
 یهـا آشکار و حجت ،آن یهامان و حال آنکه علتیشماست در ترک ا یبرا یعذر
ـ در فطـرت   »عقـل « حجـتِ  ،پـس  .ان شده استیب یو سمع یعقل و حجـت   ،یآدم

  ).(همان استامبریدعوت پ »یسمع«
 ه عقل را در معرفت به خدا و اثبات وجود ودگاه معتزلید یمبنابر یـ زمخشر3
قُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنها َجِميعاً فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن «: ی هیر آیداند. در تفسیمستقل م اود یتوح

ود آیید، ). گفتیم همگى (به زمین) فر38(بقره /» َتبَِع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم َو ال ُهْم َيْحَزُنونَ
پس اگر از جانب من هدایتى براى شما آمد، کسانى که از آن پیروى کنند، نه خـوفى  

مـان بـه   یسد: نظر و اسـتدالل در ا ینویم ها هست و نه محزون خواهند شد.براى آن
و واجـب اسـت   دارد  استدالل و نظربر قدرت واجب است. عقل ،ید الهیخدا و توح
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د یاورد و عقل در اثبات وجود و توحیمان بید او ایبه خدا و توح قین طریاز ا انسان
ـ پ اگـر خداونـد   یحتاو مستقل است،  ـ  امبری  کـرد ینـازل نمـ   هـم  یب آسـمان او کت

  ).1/129، ق1407، یزمخشر(
ـ ست، زین یانیح معارف وبشر از  یاستغنا یبه معن یزمخشرن سخن یالبته ا را ی

ن توسط عقل وجود نـدارد،  بدا یابیعت که امکان دستیاز شر یدر رابطه با بخش ،بشر
  .مستقل است ،دیعقل در مسأله اثبات وجود خدا و توح یامبران دارد ولیاز به پین

 ی هتا بعد از ادلّ ،ه بودهیجهت تنب اًصرف امبر،یپمعتقد است که ارسال  یزمخشر
  ).4/473 ،(همان نماند یبشر باق یبار  یعذر یامبران الهیپ ییزدا غفلتو  یعقل

َهلْ ِمْن ُشَركاِئكُْم َمْن َيْبَدُؤا الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه قُلِ اللَُّه َيْبَدُؤا الَْخلَْق ثُمَّ  قل« ی هیآ ریتفسدر   یو

) آیا از میان معبودهاى شما کسى است که بتواند خلق 34ونس / ی( »ُيِعيُدُه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ
آفرینش را ایجاد کرده و  ،دارا در آغاز ایجاد کند و سپس بازش گرداند؟ بگو: تنها خ

 "شـوید؟  گـردان مـى  روى ،پس چـرا شـما از حـق    .گرداند سپس همو آن را باز مى
د است یاهل عدل و توحدانشمندان دنظر ییتأ یبرا یگواه ه شاهد وین آیا سد:ینو یم
ـ پ هاآن پردازند؛ اکثریم یو صفات اله ، به اثبات وجود خداین عقلیبا براه که  یروی

، ، الکشـاف ی(زمخشر دانند یز نمیرا جاخداوجود به  و باور در اقرار مانگ از ظن و
2/34.(  

را نکوهش و  ینیدر اعتقادات دد یچند تقل یاتیآر یتفسدر  یزمخشر جاراهللا
 داند.یرا واجب مآنها  یبرااستدالل و نظر 

لثَّابِِت ِفي الَْحياِة الـدُّْنيا َوِفـي   ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ ا« ی هفیشر ی هیدر شرح آ یو

مردم با ایمان را بـه   ،). خداوند27م / ی(ابراه »الْآِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه ما َيشاُء
دارد و سـتمکاران را گمـراه    گفتار محکم در زندگانى دنیا و در آخـرت اسـتوار مـى   
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ثبـات   مـردود و بـى   دلیل گفتار بى سد:ینو یم دهد. م مىانجا ،سازد و آنچه بخواهد مى
گفتارى است که با دلیل و برهان  ،قول ثابت .شود زودى فرسوده و تباه مىهو ب ،است

معناى این که  روحش آرامش یابد. ،در قلب صاحبش جایگزین شود و به وسیله آن
ر دنیا هـر چـه مـورد    این است که د ،دارد یمؤمنان را به قول ثابت استوار م ،خداوند

، وقتى در مرگ بعد از دارند و دست بر نمى از دین و آیین خود، ،آزمایش قرار گیرند
پروردگار  ،خدا گوید: ها مىقبر از عقیده و دین و پیامبرشان سؤال شود هر یک از آن

ها در مقابل آن یباشد. ولیامبر من میآل پ و هیاهللا عل ین و محمد صلیمن و اسالم د
کسانى هستند که در عقاید دینى خود بـه دلیـل و    ،این ستمکاران » ِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَنيَوُي«

انـد و   شان در دنیا اکتفا کردهاند و به تقلید کورکورانه از بزرگان برهانى تمسّک نجسته
ماننـد و   بر دینشان ثابـت نمـى   ها یگرفتاردر مقابل پیشامدها و هنگام  ،به این دلیل

تر و خوارتر گمراه ،شوند و در آخرت لغزد و از مسیر حق منحرف مى ان مىهایشقدم
  ).2/554 ،(همان باشند. مى

أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً قُلْ هاُتوا ُبْرهـاَنكُْم  «اء یسوره انب 24 ی هیر آیدر تفس یزمخشر

آیـا غیـر از خـداى     .»ال َيْعلَُمونَ الَْحقَّ فَُهْم ُمْعرُِضونَهذا ِذكُْر َمْن َمِعَي َو ِذكُْر َمْن قَْبِلي َبلْ أَكْثَُرُهْم 
ذکر آنان اسـت   ،این (قرآن) .تعالى خداى دیگرى گرفتند؟ بگو: دلیل خود را بیاورید

ها از حق آگاه نیستند، اند و یادى از آنان که پیش از من بودند، بلکه اکثر آن که با من
ها بگـو:  به آن !اى پیامبرن است یه ایمراد آ: سدینویم. اند پس، از آن، اعراض کننده

زیـرا   ؛خواه از راه عقل ثابت شود یا از طریق وحى رسیده باشـد  .دلیلتان را بیاورید
دعـوت بـه    ،هـا کـه در آن بینید مگر این هاى آسمانى قبل نمىدر هیچ کتابى از کتاب

بـراى   توحید و نهى از شرک شده است. این قرآن، پنـدى اسـت بـراى امـت مـن و     
ایمـان   ی ههاى پیامبران قبل که بعضى به واسـط از امّت ؛اند که پیش از من بودهکسانى
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 ،خداونـد  ،در این  آیـه  .اند آوردن نجات یافته و برخى به خاطر کفرشان هالک شده
نکوهش کرده و فرموده است:  د کورکورانه،یجهل و نادانى و تقل خاطر مشرکان را به

-یرو ،از تأمـل و اندیشـیدن در آن   ،شناسند و به این دلیل حق را نمى ،تر آنانبیش
  ).3/111 ،1407 ،یزمخشر( گرداندند
ـ یتقل ء،اسرا سوره 36ه یآ با استناد به یو ـ ز کنـد ید بدون علم را نکوهش م را ی
كُلُّ أُولِئـَك   َوال َتقُْف ما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع َو الَْبَصَر َو الْفُؤاَد«د: یفرما یم خداوند

که گوش و چشـم و دل در   ،نبال چیزى را که بدان علم ندارى مگیر» كانَ َعْنُه َمْسُؤالً
ـ  گرفت.ندمورد بازخواست قرار خواه، روزى ،هااین ۀهم ۀبار ـ گویم    َو ال َتقْـفُ  د:ی
کـه از   یزین عبارت، آن است که مخاطب را از گفتن چیمراد از ا. مکن یرویپ یعنی

ـ دارد و ایکه به آن ناآگاه است، باز م یندارد و انجام دادن کار یآن آگاه ن حکـم  ی
ناآگاهانـه   یروید، عبارت از پیرا تقلیشود. زیرا هم شامل م یدیآشکار، هرگونه تقل

ـ  یاست که شخصِ مقلّد از درست یاز حکم (همـان،   نـدارد  یآن، آگـاه  یا نادرسـت ی
گـران  یاز د یبـدون آگـاه   یرویطر پرا به خاها  سبحان انسان یخدا یوقت ).2/665

تر به مـذمّت   ستهیل، شاید در اعتقادات بدون دلیپس تقل دهد، یم مورد سرزنش  قرار
  ن کار است. یباز داشتن از ا یبه نحو . واست

ـ ذ در و دانـد ین مید کورکورانه در اصول دین عمل را تقلیترحیقب ،یزمخشر ل ی
ـ (انب »بِِديَن قالَ لَقَْد كُْنُتْم أَْنُتْم َو آباُؤكُْم ِفي َضاللٍ ُمـبِنيٍ قالُوا َوَجْدنا آباَءنا لَها عا« ی هیآ -53اء /ی

هـا کمـر   وقتى به پدر و به قومش گفت: این تصویرها چیست که به عبـادت آن  )54
 محقّقـاً  گفت:ابراهیم  .میافتی(بتها)  هاپرستش کننده آن اید؟ گفتند: پدران خود را بسته

ـ در اسـد:  ینو یم. مراهى آشکارى بودیدشما و پدرانتان در گ ـ ن آی کـه   یزمـان  ،اتی
د، شـما خـدا و   یپرست شـد  ال کرد که چرا بتؤپرستان س از بت (ع) میحضرت ابراه
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مـاهم   .انـد دهیها را پرستنیا ،د؟ در جواب گفتند:  پدران مایت کردیرسولش را معص
عبـادت   یبـرا  یلیچون دل، پرستان جا بتنیدر ا .میااکان خود را دنبال کردهیروش ن

ـ  در انـد و هد کردن از آباء و اجدادشان اعتراف کردیها نداشتند، به تقلبت  یـی آبرویب
بـه   . باشـند یها مآن ی هپرستان از جمل ن بس که بتیهم ،کورکورانه یهادیاهل تقل

 یین کارهـا یتـر حیاز قب یکی ،دینکه تقلیکند به ایات  داللت مین آیا ،ینظر زمخشر
ـ   یل و برهان از دیرا بدون دل یا هدیا عقی گفتار ،دکه مقلِّ است کنـد و  یگـران قبـول م
  ).122-3/121همان، ( آشکار هستند ین در گمراهیمقلد

قالُوا َحْسُبنا ما َوَجْدنا َعلَْيِه آباَءنا أَ َولَْو كانَ آباُؤُهْم « ی هیآح یتوضن در یچنهم یزمخشر

ما را  ،ایم چه را از پدران خود یافته: آنگفتند ).104مائده/( »َتُدونَال َيْعلَُمونَ َشْيئاً َوال َيْه
دانستند و هدایت نیافته  ها چیزى نمىبس است! آیا نه چنین است که پدران آن

ح است و یافته، صحیت ید از عالِمِ هداین است که تقلیه، ایآ یسد: معناینو یم بودند؟!
 ،یل داشته باشد (زمخشریحجت و دلنظر خود  ین است که برایت او، به ایهدا

  ).1/684ق، 1407
ـ ید می: ما از پدرانمان تقلفتندگیپرستان که م پاسخ بت شرحدر یو م و خـدا  یکن

َو إِذا فََعلُوا فاِحَشةً قالُوا َوَجْدنا َعلَْيها آباَءنا َو اللَُّه أََمَرنا بِها قُلْ إِنَّ اللََّه «ما را بدان امر کرده است، 

که کـار  هنگامى سد: ینویم ).28(اعراف /  »ُر بِالْفَْحشاِء أَ َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه ما ال َتْعلَُمونَال َيأُْم
آن را به  ،گویند: پدران خود را بر این عمل دیدیم و خداوند دهند، مى زشتى انجام مى

دهد؛ آیـا چیـزى    ما دستور داده است. بگو خداوند (هرگز) دستور به عمل زشت نمى
اش یاست که زشت یفاحشه: عبارت از گناه سد:ینویدانید؟ م بندید که نمى ىر خدا مب
ـ   ین گناهیهرگاه مرتکب چن یعنیتر باشد؛ شیب ـ  یشـوند، چن آورنـد کـه   ین عـذر م

ـ ن سخن آنان، باطل است. زیکردند. ایپدرانشان هم به آن، عمل م را عـذر نخسـت   ی
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دوم آنان هـم،   یست، و ادعّایبه علم ندن یرس یبرا ید، روشید است و تقلیآنان، تقل
انگر انکار نسـبت دادن کـار   یه، بین آین ایافترا به خدا و انکار صفات او است. همچن

[امـر خـدا بـه کـار زشـت]       آنان، ین که ادعایاست بر ا یزشت به خداست و گواه
  ).2/99 همان،بر جهل است (یمبتن

ـ گر معتزلیمانند د یزمخشر  ـ  او و صـفات   خـدا  شـناخت  انی  یرا  واجـب عقل
راه علـم   یبه نظـر و  ،دیچرا که تقل ؛داندیح معرفت نمید را روش صحیداند و تقل یم
ـ ان اهمیبعد از ب است.محض بلکه جهل  ،ستین ـ    ت وی از  یضـرورت معرفـت عقالن

 یهـا  نـک اسـتدالل  یا ،یدگاه زمخشریاز د یخداشناس یبرهان برا ق استدالل ویطر
اثبات وجود خدا از آنهـا اسـتفاده    یبرا یکه زمخشر یات قرآنیمستفاد از آ یعقالن

  رد.یگ یم کرده است مورد بحث قرار

  یزمخشر رنظم از خدا وجود اثبات نیبراه

 ،داندیم یو استدالل یرظخدا را نبه معرفت  یزمخشر،ان شدیب ش گفتهیدر مباحث پ
با  داند. یم یضرور را به حکم عقل الزم و ینیاعتقادات داثبات  یبرا لیدل ی هارائو 

خـارج   یاسالم یمسائل اعتقاد ی هدر هم یزمخشر یها دگاهیان دین که بیتوجه به ا
ـ بـر گرفتـه از آ   یعقل یها ؛ تنها به استداللن نوشتار استیعنوان ا ت ویاز ظرف ات ی
اثبات وجـود خداونـد از آنهـا بهـره بـرده       یبرا یمتکلم معتزل ن مفسر ویکه ا یقرآن
ر یدر تفسـ  یات مربـوط بـه خداشناسـ   یر آیتفس یاز البال شود. یم شرح داده ،است

برهان حدوث، برهان امکـان و   برهان فطرت، یشود که و یم ن بر داشتیکشّاف چن
ـ  اسـت. به کار گرفته  اثبات وجود خدا یبرا راوجوب و برهان نظم  ـ ا ی هدر ادام ن ی

  رد.یگ یم قرار یمورد بررس ،آنها ین مذکور به همراه مستندات قرآنینوشتار براه
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  فطرت برهان

ذات فطـرت و   اگـر بـه   یبرهان فطرت است. آدم ،اثبات وجود خدا یهااز راه یکی
ل یاو م یدارد و هم به سو یآگاه عالم ی هنندیآفرکه هم به  ابدی یم خود مراجعه کند،

ش بـه او  یگرا ل ویو هم م یتوان ادعا نمود که هم خداشناس یم پس .داردش یگرا و
ـ چ یامور فطـر گردد که  یم یادآوریدا ابت است. یفطر در  اوالکـه   هسـتند  ییهـا  زی
از نظر شدت و ضعف متفاوت  هات آنیفیافت شود ؛ هر چند کی بشر، افراد نوع ی ههم

ـ  مانده باشد و یر باقییبدون تغ وخ ثابت یدر طول تار ن کهیدوم او  ،باشد  ی هدر وهل
؛ هـر چنـد   اشته باشداز ندیم نم و تعلّیاست به تعل ینش آدمیآفر یچون مقتضا سوم
از  یاریاز نظر بسـ  .نباشداز ین یب ها از آموزشآنبه و جهت دادن  یادآوریت و یتقو
به  ؛افته استیوند یها با خدا پ شیگرا ها و نشیبعد ب شمندان سرشت انسان در دویاند

 یخداشناسـ  .دانسـت  یرا از امور فطـر  ییگراخدا و یتوان خداشناس یم که یا گونه
 ییگراخـدا  اسـت و  یقابل بررسـ  یعلم حصول و یدر دو قلمرو علم حضور یفطر
 گـر  جلـوه  یخداپرسـت  و ییجـو  کمـال  ،ییچون خداجو یمختلف یها در قالب یفطر
خود قابل بحـث   ین مباحث در جایالبته ا )3/35-1 تا، یب ،یزدی(مصباح  .شوند یم
  .طلبد یم یگریکه مجال د .ل استیتفص و

ـ در ا یگاه زمخشـر دینکه به دیقبل از ا اسـت کـه   سـته یم، شاینـه بپـرداز  ین زمی
م. ین شکل طرح آن داشته باشـ یبرهان فطرت از اول ی هخچیبه تار یمختصر ی هاشار

خداونـد   رایزباشد  ینآات قریخود آ ،ن برهانین طراح و مبتکر ایرسد اولیبه نظر م
ـ ن ید مطهـر یشـه کنـد.  یاشاره م ییسوره مبارکه روم به فطرت خدا 30 ی هیدر آ ز ی

 یابار در قرآن به کار رفته است و اشـاره انسان، اول ی هد: لغت (فطرت) درباریگو یم
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فَأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّينِ « ).3/451ق، 1377 ،ی(مطهـر  نش انسان داردیخاص آفر ی هبه گون
اللَِّه ذِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َو لِكـنَّ أَكْثَـَر النَّـاسِ ال    َحنِيفاً ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيها ال َتْبِديلَ ِلَخلْقِ 

فطرتـى   ،ایـن  .روى خود را متوجه آئین خالص پروردگار کـن  ،پس بنابراین »َيْعلَُمونَ
ایـن   .ها را بر آن آفریده و دگرگونى در آفرینش خدا نیسـت انسان ،است که خداوند

  دانند. دم نمىاست دین و آئین محکم و استوار ولى اکثر مر
 یعنیشود؛ یاد می »اجماع عام«ز از برهان فطرت با نام برهان یدر جهان غرب ن

د: یگوین باره میشود. هاج در ایجه گرفته مینت ،ت اعتقاد به خدا، وجود آنیاز عموم
وجـود   .متعلقات مناسب خود را دارنـد  ،ما یو بدن یذهن یهاو احساس قوا ی ههم"
اش ین ساختار فعلیبا ا ،ن، چشمیکند؛ بنابریجاب میعلقات را ان قوا، وجود آن متیا
ده شود و گوش بدون وجـود صـوت و صـدا قابـل     یباشد که د یکند نوریجاب میا
ما، وجود خـدا را   یل مذهبیق، احساس و مین طرین و درک نخواهد بود. به همییتب
ـ یا ، ییرضـا : کل مطلـب، ر. یتفصـ  یبـرا ( ).113 ،ش1371ادواردز، کنـد ( یجاب م

   ).13ن اثبات وجود خدا، یبراه
کند و یاثبات صانع استفاده م یسوره مبارکه روم، برا 30 ی هیز از آین یزمخشر

ن، راسـت و  یـی ن و آید یش را به سویخو ی، رویعنی »نيفأقم وجهک للّد«سد: ینویم
ـ ین عبارت تمثیش نداشته باش و ایدرست بگردان و به چپ و راست گرا  ی، بـرا یل

ن و استوار بودن و ثبات داشـتن و اهتمـام بـه اسـباب آن     یآوردن به د یو رو اقبال
ـ  یزیبه چ یرا کسیاست. ز  »فطـرت اهللا «شـود.  یاهتمام داشته باشد، بر آن متمرکز م

ل یالتبـد « د.یت کنیرا رعا یفطرت اله یا اقتضاید و یبند باشیپا یبه فطرت اله یعنی
ده اسـت و  ین اسالم آفرید و دیرش توحیر پذ: خداوند آنان را سزاوایعنی »لخلق اهللا
خـدا و   ییکتـا یرا یده است که از آن، بر کنار باشند و آن را انکار کنند؛ زیافریچنان ن
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دارد و اگـر هـم    یو سازگار یخوانو فهم درست، هم یبا خرد انسان یدعوت اسالم
ـ است که آن را ترک کننـد و بـه د   یاند، مقتض رفتهیگر را پذید ینییآ  یالم رون اسـ ی

 ین راه درست منحرف و گمراه شده، در اثر اغـوا یاز آنان از ا یآورند و اگر هم کس
ن یچن یان زمخشری). از ب479، 3ق، ج1407، ی(زمخشر ن جنّ و انس است.یاطیش

ـ  ن اسالم سرشته شدهید و دیبر توحها  شود که انسانیاستفاده م هـم   یاند، و فطرت اله
  .دینما ینش انسان او را با شناخت خدا رهنمون میع آفرن نویابنابر شود.یدگرگون نم

   حدوث برهان
 ؛شتر مورد توجه متکلمان بـوده اسـت  ی، بشمندان مسلمانیاندان یبرهان حدوث در م

کنند به یم استدالل م، به حدوث عالیاثبات حق تعال یبرا ،چرا که متکلمان مسلمان
داشـته باشـد.    یادآورنـده یدد محدِث و پیکه عالم حادث است، پس با«ن صورت یا

داشـته   یادآورنـده یز حـادث باشـد و پد  ید آورنده، خود نیحال اگر آن محدِث و پد
مطلوب ما ثابـت   ،م باشدیدآورنده قدید و اگر آن پدیآیا دور الزم میباشد، تسلسل 

متکلمان  ).1/9 ،ش1390، یحلّمستلزم واجب بودن است( ،م بودنیرا قدیز .شودیم
  .اند بودن اجسام و اعرض بهره برده وث از حادثدر برهان حد

ـ یاجسام در اثبات وجود خدا، متشکل از دو ق لتدال عبـارت   یاس است که اوّل
نکـه آن  یا عبـارت اسـت از اثبـاتِ    یآن به مُحدِث و دوم یازمندیاست از جسم و ن

  م باشد.یو قد ه،د موجود بودیبا ،محدِث
ـ گو ین استدالل میر ایدر تقر یزمخشر حرکـت و سـکونند و    یدارا ،اجسـام د: ی

ز حـادث اسـت.   یحدوث باشد، خود ن یچه که داراحرکت و سکون حادث است و آن
 ،ن عالمید: ایگو یگر در مورد کل عالم میند و به عبارت دان اجسام حادثیجه، اینتدر 
  شود.یصانع اثبات م ،قین طریاست و به ا یمحدث یدارا یث است و هر حادثحادِ
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 »َوِلَيكُونَ ِمَن الُْمـوِقنِنيَ  َوكَذِلَك ُنرِي إِْبراِهيَم َملَكُوَت السَّماواِت َوالْأَْرضِ« ی هیآ لیدر ذ یو
نشان دادیم تا از اهـل   ها و زمین راملکوت آسمان ،) بدین سان به ابراهیم75/ (انعام

 م ویاسـتدالل را آمـوخت   ی هویم (ع) شـ یکند که به ابراهین برداشت میچن .یقین گردد
د و مـاه  یها و خورشم (ع)  که بتیپدر و قوم ابراه ،قین طریخواست از ایخداوند م

ها را به نظـر و  ند و آنک گاهآن ید ی هدند، به اشتباهشان درباریپرستیو ستارگان را م
توانند خـدا  یح نمیصح یل نظریبه دال ،هارا آنیز .دیو ارشاد نما ییراهنما ،استدالل

دارد تا آن  یلت بر حدوث دارند و هر چه حادث باشد، محدثدال یباشند، بلکه همگ
که طلوع و غروب و انتقال و  ید تا آن را ساخته و مدبّریبا یرا حادث سازد و صانع

  ).2/40، ، الکشافیزمخشر( ر کندیر حاالتشان را تدبیر و سایمس
ـ ل آیدر ذ یو َومـا أََنـا ِمـَن     َوالْأَْرَض َحنِيفـاً  إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السَّماواِت«ه ی

هـا   روى به سوى کسى آوردم که آسمان ،) من از روى اخالص79/ (انعام »الُْمْشرِِكَني
نانه) به سـمت  ید(پاک یعنی: دیگویم، و زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم

 ی(روهاسـت  ن امـور حـادث داللـت بـر او دارد و او مبـدأ و مبـدع آن      یکه ا یکس
  ).2/40(همان،  »گرداندم)

ا را ) و خـدا شـم  17نوح / ( »واهللا أنبتکم من االرض نباتاً« ی هیدر شرح آ یزمخشر
به اسـتعاره   »انبات« ،»انشاء« ی هواژ یبه جاد: یگو یم .دیانین برویاز زم یچون نبات

: سـد ینویم یو .تر بر حدوث داللت داردشیب ،انبات ی هست که واژانیعلت ا ؛آمده
د آوردن) به صورت استعاره بکار رفته است. یإنشاء / پد( یدن) برایانیرو/امّا (إنبات

ـ قرار دهـد. و ا  یکین یخدا تو را برا »ريزرعک اهللا اخل« ندیگویکه مچنان ن اسـتعاره،  ی
ـ یکند. زید آمدن میبه حدوث و پد یشتریداللت ب ر، از ینبـات باشـد، نـاگز    یرا وقت

ـ خواهنـد بـود. از ا   ز برخورداریاه نیحدوث گ و  »النابـۀ « ، »هیحشـو «، بـه  ین روی
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ـ پد یقبل  هنیشیرا مذهب آنان در اسالم، بدون پیند؛ زیگویم »نوابت«  د آمـده اسـت  ی
  ).4/618 ،(همان

ق حدوث اجسام بـه شـرح   یطر اثبات وجود خداوند ار یاسیصورت استدالل ق
  .ر استیز

  حرکت و سکون است. یدارا یهر جسم 
  حرکت و سکون باشد، حادث است. یاراکه د یزیهر چ 

  از به محدِث است.ین یهر حادث
  ا حادث است.ی م است ویا قدیآن محِدث 

با  یتکلمان مساوم نزد می[چون موجود قد م باشد مطلوب ثابت است.یاگر قد
  ]واجب الوجود است

  .دیآ یا تسلسل الزم مین صورت دور ی. در ااز به محدِث داردیادث باشد خود ناگر ح
  .علل محال است ی تسلسل در سلسله دور و
  وجود داشته باشد. یمید موجود محدِث قدیپس با

به شرح  یاز منظر زمخشر یاثبات واجب تعال یاستدالل به حدوث اعراض برا
  ل است.یذ

ـ گویم کشّافریاز تفس یاریدر مواضع بس یزمخشر ـ  ،د: خداونـد در قـرآن  ی  هب
ه عنوان ، بها وهیمد و ماه و ین، خورشیزم آسمان و ،انسان وجود یچگونگ و نشیآفر

ـ خود  ی نشانه آثار و ـ وجـود ا   هنحـو  اسـت. و کردهادی ـ  ی  از یکـ ی ین مخلوقـات اله
ـ ز عالم است. ی هنندیفرآ به صانع وها  بردن انسان یپ یبرا کینزد یها وهیش اگـر  را ی

 ،گرانیانسان نسبت به د  که یید از آنجایتعقل نما نش خودش تأمل ویانسان در آفر
شتر از علم او به احـوال  یب ،تر است و علم انسان به احوال خودشکیبه خودش نزد
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ن جهت اسـت کـه   ی. بددا کندیش معرفت پیه وجود خالق خوتواند ب یم گران استید
ها  ، سپس دعوت به تفکر در احوال آسماناول خود انسان را ذکر کرده است ،خداوند
ْد َخلَقَكُْم أَطْواراًأَ لَْم َتَرْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسماواٍت ِطباقاً َوقَ«ه یل آیذ در یو کند.ین میو زم

حال آنکـه شـما را بـه     )16 -15 -14/نوح( »َوَجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً َوَجَعلَ الشَّْمَس ِسراجاً
بینید چگونـه خـدا هفـت آسـمان طبقـه طبقـه را        آیا نمى ،هاى مختلف بیافرید گونه

سـد: خداونـد   ینو یم .دشان گردانیها و خورشید را چراغو ماه را روشنى آن بیافرید؟
ـ آور یمـان نمـ  ید شما را چه شده است که بـه خـدا ا  یگویمتعال به ملحدان م د، در ی

مـان آوردن  یا یکه تنهـا مقتضـ   یده است؟ حالتیآفر یکه شما را در چنان حالتیحال
خاک، سپس نطفه،  ده است؛ ابتدا شما را ازیررا شما را در چند مرحله آفیشماست. ز

 ینشـ یگاه استخوان و گوشت قـرار داد و سـرانجام، آفر  سپس علقه، سپس مضغه، آن
ـ   یآوریمان نمید. چرا ایگر به شما بخشید خواهـد کـه ابتـدا در     ید؟ خـدا از آنـان م

دن یشیتر و سزاوار اندکیبه خود نزد یزیرا انسان، از هر چیشه کنند، زیخودشان اند
که  یاریبس یهایگر بنگرد و در شگفتیموجودات د یگاه در هستدر خود است و آن

هـا و  که قدرت و علم او از آسـمان  ییدگار است و خدایآشکار بر وجود آفر یگواه
  ).4/618است (همان،  آشکار ان وید و ماه نماین و خورشیزم

إِلَى السَّماِء فََسـوَّاُهنَّ    أَْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتوىُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم ما ِفي الْ«ه یل آیذ یزمخشر

چیزهایى را کـه در روى   ی ه) اوست که هم29/ ( بقره »ٍء َعِليم َسْبَع َسماواٍت َوُهَو بِكُلِّ َشْي
فراشـت  گاه به آسمان پرداخت و هر هفت آسمان را برازمین است برایتان بیافرید، آن
چه در آسمان و آن ی هدر بار تفکر با یآدمد: یگویم .و خود از هر چیزى آگاه است

ـ چیتواند به عجائب پ یم ،ن استیزم ـ ی ـ از طر ؛ ونش آنهـا آگـاه گـردد   یرده در آف ق ی
ـ ا ی هجاد کنندیا به وجود خالق و ینظام خلقت پ یها یشگفت  ن موجـودات ببـرد و  ی
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ـ  یعـالم هسـت   ی هننـد یآفر دن بهیرس یبار یانیآنها را رهنما ـ نما یتلق  . صـفات و دی
قدرت  ل بر علم وینشگر دلیداللت بر وجود آفر ن موجودات عالوه بریا یها یژگیو

 ).1/122(همان،  کنندیم میصانع قادر حک وجود ها داللت برآنند ینما یم زیاو ن

ل یتواند به شرح ذ یم اثبات وجود خدا یاستدالل به اعراض برا یاسیشکل ق
  ان شود.یب

  .ستندیاعراض ن از یبدون شک اجسام عالم خال
  چون نبوده و بوجود آمده است. .حادث است یعرض هر

  را تحقق عَرَض بدون علت محال است.یز از به علت دارد.ین یهر حادث
  ا حادث است.ی م است ویا قدیعلت اعرض 

[چون موجود  .م باشد، مطلوب ثابت استیقد یوجوداگر اگر علت اعراض م
  ت.]با خداس یم نزد متکلمان مساویقد

  دارد. یگریاز به علت دیاگر علت اعراض خود حادث باشد ن
  علل محال است. ی هتسلسل در سلسل دور و

  .بشود که همان خداست یمیبه موجود قد ید منتهیعلل اعراض با ی هپس سلسل

  برهان امکان و وجوب
 بوده اسـت. در شمندان یاند مورد توجّهرباز یاست که از د ینین برهان از جمله براهیا

ـ به مضمون ا یثیحد یها کتاب مانند قرآن و یاسالم ینیمتون د  یاشـارات ن برهـان  ی
مخلوق بودن، مصنوع  ،ممکن بودن :مانند یمیق مفاهیطر ن برهان ازیدر ا .شده است

 مصنوع وریر مخلوق، صانع غیخالق غ ،الوجود توان به واجب یم معلول بودن و بودن
در ادامـه   ،ن برهانیبه ا یت به اشارات قرآتی. با عنادا کردیرمعلول شناخت پیعلت غ
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ن برهـان مـورد   یر به ایمش ات مربوط ویر آیدر تفس یکه زمخشر ین نوشتار نکاتیا
  .  ردیگ یم توجه قرار

  دگاه فالسفهیاز دمقدمات برهان امکان و وجوب 

  الوجود.ا واجبیالوجودند ا ممکنی یموجودات جهان هست -1
 د آورد.یاست که آن را پد یازمند علتین ،وجود شدنم یبرا یالوجودهر ممکن -2

 محال است. ،علل ی هسلسلدر  ،دور و تسلسل -3

  شود. یم یالوجود منتهبه واجب ،یالوجودنپس هر ممک -4
ر یتفسـ  ق برهان امکان و وجـوب، در یدر رابطه با اثبات صانع از طر یزمخشر

اء و به یبودن اشیق هالک و فانیابتدا به اثبات امکان از طر »قصص«سوره  88 ی هیآ
َوال َتْدُع َمَع اللَِّه إِهلاً آَخَر الإِلَه إِالَّ « پردازد.یالوجود) م(واجب یتعالاثبات ذات حق ،تبع آن

خـداى دیگـرى را    ،بـا خـداى یکتـا    »لُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعـونَ ٍء هاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه لَُه ا ُهَو كُلُّ َشْي
است مگـر ذات او. فرمـان،    خدایى جز او نیست. هر چیزى نابودشدنىمخوان. هیچ 

ـ ی »جهـه الّا و«سد: ینو یم .شوید یم به او بازگردانیده ،فرمان اوست و همه مگـر   یعن
ـ یز از بیکند  که همه چیان میه بین آیر ایدر تفس یذات خداوند متعال. زمخشر -ین م

او  یدارد و بـه سـو   یا او حقّ داورماند، تنهیم یکه بر جا یرود مگر ذات مقدس اله
خـدا  ریغ یزیچهر  ین وقتیابنابر ).3/437، الکشاف، ید (زمخشریشویباز گردانده م
    .ننده دارندیاز به آفریپس ن .ستندیپس واجب الوجود ن است، یهالک شدن

ر یفق یات، وجود ممکن از جمله انسان را وجودیآ ین در برخیهمچن یزمخشر
 »ُه ُهَو الَْغنِـيُّ الَْحِميـدُ  يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقَراُء إِلَى اللَِّه َو اللَّ«چـون:   یاتیآ داند.یو محتاج م

  )15(فاطر /
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 ازمنـد خـدا هسـتند،   یمخلوقات بالذات ن: سدینویه مین دو آیر ایدر تفس جاراهللا
م، اعـمّ  عال همه مخلوقات هر چند که  باشد، یاز جنس فقر م ییازشان به خدا گوین

کنـد کـه فقـر تـابع     یان میدر ادامه ب یو هستند، ازمند خدا ین ر انسان یاز انسان و غ
، و همـان قـدر بـر فقـر او     تر اسـت  فیرتر باشد، ضعیکه فق یزیضعف بوده، و هر چ

است، و خداوند هم بـه فقـر و ضـعف انسـان      یخداوند غن یاز طرف شود،یافزوده م
ف ی) و انسـان ضـع  28/ النساء( »ُخِلَق الْإِْنسانُ َضِعيفاً« د:یفرمایداده است، خدا م یگواه

  خلق شده است.
ـ ا ،مخلوقـات  ریساو ها  از و ضعف انسانیان نیپس از  ب یزمخشر ـ  نی  ی همقدم

ـ    یفیر وضعید فقکه هر موجو کند،یبه آن اضافه م را یعقل منـد  ازین یبـه موجـود غن
ـ از اسـت و ا ین یب و خدا از اوازمند خدا یثابت شد که انسان ن ید وقتیگویاست م ن ی
 ، اگر بخشنده و منعم نباشد، سودمند نخواهد بود، یازین یب خواهد بود که هر یدرحال

 یمقتضـا ک موجـود  ی یرا غنایجواد باشد، ز یستیبا ین وجود غنیرد، ایگیجه مینت
پرسـتش   وش یسـته سـتا  یشان کماالت است که یبا وجود ا و، اوستبخشنده بودن 

  ).606 -3/605، (همان است
اس منطق به شرح یتوان به صورت ق یم را یوجوب زمخشر برهان امکان و

  ان نمود.یل بیذ
  ازمند هستند.یهمه مخلوقات، محتاج و ن

  است. یمحتاج غن یازمندیهر محتاج و ن
  هستند. یغن پس همه مخلوقات محتاج موجود
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  اتقان صنع)برهان نظم (

به  ینید یاند که کشف و شناخت مبانعتقد بودهکه م یدر سراسر قرون و اعصار، کسان
 یل گوناگون برایاند با اقامه دال دهیسّر است، کوشیم یعیطب یها ها و روش له راهیوس

توان یم –که وجود خداست  –را  ینین اصل دیتر یوجود خدا، نشان دهند که اساس
ـ کـرد. در م  یله ادلّه قابل قبـول، برهـان  یبه وس ـ ان ای ـ ن دالی برهـان نظـم   د یل، شـا ی
ـ با آن آشناست، چرا که مقدمات ا ین باشد و هر کسیتر معروف ـ ن برهـان از طر ی ق ی

از مـردم   یاریبسـ  ن جهان به دست آمده است.یاز امور ا ییمطالعه و استنتاج استقرا
هـم   ینظر علمـ  از کنند. و یم ن اجزاء موجودات جهان را مشاهدهیب ینظم و هماهنگ
اکتشـات   . اختراعات وشود یشتر کشف میبرجهان ب حاکم یها یدگیچیروز به روز پ

 شـعور و  درک و یک موجود دارایدخالت  د ویافزا یبرهان نظم م ید بر استواریجد
برهـان نظـم    .دینما یم ش آشکاریش از پیب ینظام هست ی هادار ش ویدایرا پ قدرتمند

ان بوده اسنت خ مورد توجه عموم خداباوریل ساده و عامه پسند بودن در طول تاریبه دل
م یقرآن کر. اند اثبات وجود خداوند از آن بهره برده یل براین دلیز ایمتکلمان مسلمان ن و
به نظـم و انسـجام خردمندانـه     یات پرشماریژه دارد و در آیو یتین برهان عنایه از بین

: یاتیدر آگانه اشاره کرده است یجهان پرداخته و به ضرورت وجود عالِم، ناظم و خالق 
  ).21-20ات/ی؛ الذار164؛ بقره/ 190عمران/ ؛ آل53؛ فصلت/6ونس/ی(

ـ ر آیمفسر مسلمان در تفس ک متکلم ویز به عنوان ین یزمخشر ات مربـوط بـه   ی
ـ ذ یگردد. و یم یادآوریان نموده که در ادامه یرا ب ینش نکاتینظام آفر یاستوار ل ی

کنند، هم به یحث مر مخلوقات بین و سایها و زم خلقت آسمان یکه از چگونگ یاتیآ
ـ   یم ادآوریهم صفات کمال خدا را  پردازد، ویاثبات وجود خدا م سـد:  ینویشـود. م

ـ  ها را دعوت کرده که به آسمان انسان یاتیخداوند در آ و خودشـان نظـر   ن یها و زم
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ها  مل انساند. او تأیجود صانع ببربه و یپ ،) مشهود در آنب (صفاتیکنند تا از عجا
ـ د : به ایگویداند، و میاثبات صانع م ین راه برایتر کیددر خودشان را نز ـ ن دلی ل ی

قـد خلقکـم    و«خداوند در قرآن با خلقت انسان بر اثبات صانع پرداختـه، فرمـود:   
تا آنان را به نظر  ،)14د) (نوح/ یافریمختلف ب یها حال آنکه شما را به گونه( »أطواراً

ـ کـه عجا  ،راه است نیتر کین نزدیرا اید، زیاگاهانیدر خودشان ب ب مشـهود در آن  ی
  ).  4/618 ،الکشاف، یزمخشرداللت بر صانع دارند (

د و ماه یاز خلقت خورش یاتیآ تأمل در خودشان، با به بیو خداوند پس از ترغ
أَ لَْم َتَرْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسماواٍت « و خلقت ثمرات بر اثبات صانع استدالل کرده است.

بینیـد چگونـه    آیا نمـى  ).16-15/نوح( »َجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً َو َجَعلَ الشَّْمَس ِسراجاً ِطباقاً َو
هـا، و خورشـید را   و مـاه را روشـنى آن   خدا هفت آسـمان طبقـه طبقـه را بیافریـد؟    

ـ را به نظر در عالم و عجاها  خداوند انسانسد: ینویم .چراغشان گردانید ب مشـهود  ی
هـا و   دارند که قـدرت و علـم او در آسـمان    یچون داللت بر صانع د،یدر آن آگاهان

  ).ره کننده است (همانیهمگان خ یماه براد و ین و خورشیزم
ن بر اثبات صانع استدالل کرده یگر از خلقت آسمان و زمید اتیآ ریتفس در یو
إِلَى السَّماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسماواٍت   َتوىُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم ما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْس«ه: ی، در آاست

او خدایى است که همه آنچه در زمین اسـت بـراى   « ).29(بقره /» ٍء َعِليٌم َو ُهَو بِكُلِّ َشْي
شما بیافرید و آنگاه به آسمان پرداخت و آنها را بـه هفـت آسـمان ترتیـب داد و او     

ـ     ینی: بهره دسدینویم »داناى به هر چیز است. ن یاز نظر بـه آنچـه در آسـمان و زم
ـ یب صنع موجود در آنهـا داللـت بـر قـادر حکـ     یست که عجاا نیا ،است  کننـد یم م

  ).1/122 الکشاف، ،یزمخشر(
ـ    یاتیمعتقد است خداوند در آ ین زمخشریهمچن و  ،نیاز احـوال آسـمان و زم

قُلِ «فه یشـر ه یبر وجود خداوند استدالل کرده است. در آها  گر نشانهیثمرات آنها و د
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ـ ( »ذُُر َعْن قَْومٍ ال ُيْؤِمُنـونَ اْنظُُروا ما ذا ِفي السَّماواِت َو الْأَْرضِ َو ما ُتْغنِي الْآياُت َو النُّ ) 101ونس/ی
ها و  ] در آسمان هاى توحیدش پیغمبرم بگو نگاه کنید به آن چه [از آیات خدا و نشانه

آورنـد [و لجوجنـد]    که ایمان نمـى زمین است اما این آیات و انذارها به حال کسانى 
 مفید نخواهد بود. 

ـ سوره بقره با هشت دل 164ه یدر شرح آ یزمخشر ـ ی بـر وجـود خـدا     یل عقل
ِنَّ ِفي َخلْقِ السَّماواِت َو الْأَْرضِ َو اْخِتالِف اللَّْيلِ َو النَّهارِ َو الْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي إ«کند  یم استدالل

َدابٍَّة  ُع النَّاَس َو ما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السَّماِء ِمْن ماٍء فَأَْحيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتها َو َبثَّ ِفيها ِمْن كُلِّالَْبْحرِ بِما َيْنفَ
در خلقـت و   »ضِ لَآيـاٍت ِلقَـْومٍ َيْعِقلُـونَ   َو َتْصرِيِف الرِّياحِ َو السَّحابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السَّماِء َو الْأَْر

هایى که در دریا به سـود   ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی فرینش آسمانآ
مردم در جریان و حرکتند و آبى که خداوند از آسمان نازل کـرده و بـا آن زمـین را    
پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسـترده (و همچنـین) در وزش   

هایى [از ذات پاک و  باشند نشانه ن معلّق مىبادها و ابرهایى که در میان زمین و آسما
ه بـا  ین آیدر ا یزمخشر» اندیشند. یگانگى او] براى مردمى است که عقل دارند و مى

إِنَّ ِفي َخلْـقِ السَّـماواِت َو الْـأَْرضِ َو    «کنـد   یبر وجود خدا استدالل  م یل عقلیهشت دل

ـ یکـد ی یروز را در پن که شب و ی: ایعنی» اْخِتالِف اللَّْيلِ َو النَّهار ـ آورد، زیگر در م را ی
ـ  ی: هر آنچه در کشتیعنی» بِما َيْنفَُع النَّاَس« د.یآ یم در یگریک به دنبال دیهر -یبار م

ـ که ین معنیبه ا» اءیأح«ا به حالِ مردم سودمند است. یشود  ن را زنـده  ی: با باران زم
د و با نیزیم یان در خرّمآنکه جنبندگ یپراکند، برا یا د و در آن از هر جنبندهیگردان

ـ تصرف الر«کنند و یم یباران زندگ ـ ی» احی ـ  یعن ش و از پـس، از   یدر وزش آن از پ
ـ ا سرد، تنـد بـاد باشـند    یگوناگون آن، گرم باشند  یها جنوب و از شمال و حالت ا ی

ـ ابـر را رام گردان » السحاب المسخر«ا بارور کننده. و یم باشند یعق م وینس د تـا بـه   ی



 تفسیر پژوهی فصلنامه دو   112

 

ات لقوم یال«کجا که بخواهد باران نازل کند. رش دهد و هر یدر فضا سخواست خدا 
ـ یدالها  ن که آنیا یرند، برای: با چشم خرد بنگرند و پند پذیعنی» عقلونی آشـکار   یل

؛ همـان،  1/210همان، هستند ( یت بزرگ و حکمت روشن الهبر وجود او و بر قدر
2/373.(  

الْأَْرَض ِفراشاً َو السَّماَء بِناًء َو أَْنَزلَ ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْخَرَج الَِّذي َجَعلَ لَكُُم «ه یر آیدر تفس یو

) آن کس کـه زمـین را   22(بقره / »بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَكُْم فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنداداً َو أَْنُتْم َتْعلَُمونَ
ـ  ر بـاالى سـر شـما، و از    بستر شما قرار داد و آسمان (جو زمین) را همچون سقفى ب

ها را پرورش داد، تا روزى شـما باشـد،    آسمان آبى فرو فرستاد، و به وسیله آن میوه
دانید (این شرکا نـه شـیئى    هایى قرار ندهید در حالى که مى این براى خدا شریکبربنا

  دهند).  اند و نه شما را روزى مى را آفریده
در قـا  یسـت یکند بایرا اعطا م یو باطن یکه نعمات ظاهر ی: آن وجودسدینو یم

کـه خـدا بـه انسـان داده      یها نعمت در مورد ی. وک نداشته باشدیمطلق بوده و شر
 یتواند راهـ یانسان مثل مخارج حروف و صحبت کردن م یب درونی: عجاسدینو یم
  ).1/93الکشاف،  ، ی(زمخشر ن مردم نسبت به خدا باشدیقیتر کردن  افزون یبرا

  یریگ جهینت

ـ ر کشـاف ا ین اثبات وجود خـدا در تفسـ  یات مربوط به براهیآ یرساز بر جـه  ین نتی
با توجه به  منطق به جهان اسالم و د که با وجود ترجمه و ورود فلسفه ویآ یم بدست

ـ  یها هرچند از عقل واستدالل ،یبودن زمخشر یمعتزل یگرا متکلم عقل  یبـرا  یعقل
ـ  یها استدالل یکل منطقش یول ،اثبات وجود وصفات خدا استفاده نموده است  یعقل

م یاز مفاه یبعضبه  یا ت نشده است، بلکه تنها اشارات پراکندهیر کشّاف رعایدر تفس
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ـ  یاستداللر در آن زمان هنوز سبک ین تفسیان وجود دارد. بنابریبراه ـ پ یو کالم دا ی
  .نکرده است

  ها نوشت یپ
ـ  »یمحمد بن عمر بن محمد بـن عمـر خـوارزم   «با نام کامل  یزمخشر -1 ابوالقاسـم  «ب بـه  ملقّ

در  .ق 467متولـد سـال    یزمخشر د.یآیبه شمار م یزلتو مع یاز بزرگان مذهب حنف »یزمخشر
 یشهر علم و ادب بوده است. و ،ا آمد، خوارزم در آن زمانیان در خوارزم به دنیخر خالفت عباسآ

 »جـاراهللا «هـت بـه   ن جی؛ بـد رودیبه بغداد سپس به مکه م یمدت، یالت علوم اسالمیپس از تحص
، ش1384 مهـر، یعلـو ( ا رفتـه اسـت  یاز دن »هیجرجان«در  .ق 538در سال  ی. وشود یمعروف م

ـ الکشاف عن حقـائق غـوامض التنز  «ر او ین تفسیترمهم ).251 ـ ل و عی ـ قاوون األی ـ ی وجـوه   یل ف
  همان).( است» لیالتأو

-عیست و سوم ربیز دوشنبه بظهر رو ،ف کتابیاز تأل« :دسینو یر خود میان تفسیدر پا یزمخشر -2
افتم یفراغت  »علّامه«ک مدرسه ینزد ،در جوار کعبه »ق ه ست و هشتینصد و بااآلخر سال پ

 ی هبه انداز ،ف کشافیمدت تأل« سد:ینو یکشاف م هدر مقدم ی). و4/825، ق1407، یزمخشر(
ابوبکر دو سال و  نکه مدت خالفتی) و با توجه به ا4(همان، مقدمه، » است »بکریاب«مدت خالفت 

  .ده استیز دو سال و سه ماه به طول انجامیف کشاف نید که کار تصنیتوان فهم یسه ماه بوده است، م
ر خود تالش یداشته است، در تفس ییباال ییات عرب تواناینکه در ادبیبا توجه به ا یزمخشر-3

ات، یر آیدر تفس یوکرد یقرآن را نشان دهد. رو یانیو ب یاعجاز لفظ یهااست که جنبهکردهحج
ن علوم است یپر بارتر ،ریتفس«سد: ینو یم نهین زمیخودش در ا ،یاست. و یو ادب یانیب یکردیرو

و  یه، متکلم، واعظ نحویاگر چه فق ؛کندیف میق و نکات لطیها را مملو از اسرار دقحهیکه قر
از  یقتیباشند، به حقداشته  یش برتریخود به تمام دانشمندان زمان خو  هک در رشتیهر  یلغو
 ،چرا که هر دو علوم ؛ابندیان دست یو ب ینکه به دو علم معانیابند مگر اییق قرآن دست نمیحقا

کار برده هر خود بیدر تفس یکه زمخشر یگرید  هویش ).2(همان، مقدمه،  »باشدیبه قرآن م مختصّ
ات یآ ،ر خودیدر تفس یو. است یزمخشر یاصل یاز ابزارها یکیاست، استفاده از عقل است که 

ن مسأله در یخود به ا یو .کندین مییاز آنان است، تب یکیقرآن را مطابق نظرات معتزله که خود 



 تفسیر پژوهی فصلنامه دو   114

 

معتزله است  یعنی »دیتوح«و  »عدل«در اجابت درخواست گروه  ،رین تفسیمقدمه اشاره کرده که ا
 یدر ابتدا یزمخشر ).3، (همان، مقدمه نگاشته شود یبا روش اعتزال یریکه خواسته بودند تفس

). 1/1 همان،د (دانیخود اشاره کرده و قرآن را حادث م یصراحتاً به موضع اعتزال ،کشاف ی همقدم
دم برادرانم یکه دیوقت«ن نوشته است: یاز نگارش کشاف چنخود را  ی هزیانگ ،مقدمه ی هدر ادام یو
اجعه کرده و خواهان کشف حجاب از [منظور معتزله است] به من مر ،ه عدلیجگروه نا یفضال یعنی

). 3(همان، مقدمه،  دشوار را انجام دهمکار  نیاخود واجب دانستم که  رب ،ات بودندیق آیحقا یبعض
  داند.یم »ت اهللایب« یها از نشانه یانشانه ،ن کاریق خود را در انجام ایان مقدمه، توفیدر پا یو
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