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چکيده
با توجه به دیدگاه عدلیه مبنی بر حسن و قبح عقلی و معقو باودن بحاث ا صادف و
کذب ،معتزله و متکلمان امامیه ،ضمن اعتقاد به کالم لفظای خداوناد ،امکاان ذاتای
صدف و کذب کالم الهی را پذیرفتهاند و بر محا وقاوعی کاذب و وجاوب صادف
کالم الهی اصرار میور ند؛ ولی اشاعره که به حسن و قبح شارعی قائالاناد ،ضامن
حمل کالم ،بر کالم نفسی ،یعنی معانی قائم بر نف متکلم ،اساساً بحاث ا صادف و
کذب را معقو نمیدانند و به محا ذاتی کذب کالم الهی باور دارند.
بر اساس تفسیر حکم متعالیه ا کالم الهی و کلماتاهلل ،به تمام موجاودات و کال
عالم هستی ا چون کالم الهی ،عین واقعی اس و دوییتی در میان نیس ا باه ناچاار
صادف خواهد بود و فر کذب محا اس ؛ بااینحا ا این دیدگاه ،بحث صادف
دربارة کالم لفظی خداوند که ا جمله آن آیات قرآن کریم اس  ،فار صاحیحی
اس و ادله بر اثبات صدف ،تمام اس .
به نظر میرسد موضع حکم متعالیه افزون بر اینکه بهترین معاضِد در فهام مااامین
آیات و روایات در خصوص کالم و کلماتاهلل اس ا همانگونه که توجیه معتزلای
و بیان اشعری را یارای تبیین این ماامین نیس ا میتوان آن را اندیشاهای پاذیرفتنی
در بحث صدف و کذب کالم الهی دانس .
واژگان كليدي :کالم الهی ،امکان و استحاله ،صدف وکذب ،حکم متعالیه ،اشاعره ،معتزله.

* کارشناس ارشد مدرسي معارف اسالمي دانشگاه قم (نویسنده مسئول) .m.pirhadi22@gmail.com
** استادیار گروه معارف دانشگاه قم .r.karimivala@qom.ac.ir

مقدمه
کالم و تکلم ،یکي از اوصاف خداست که در آیات قرآن بدان اشاره شوده اسوت.
در برخي آیات بر موجودات ،کلمات رب ،اطالق شده است« :قُولْ لَووْ کوانَ الْبَحْورُ
مِداداً لِکَلِماتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِي وَ لَوْ جِئْنوا بِمِثْلِوهِ مَودَداً» (کهوف:
 .)013همچنین در قرآن کریم از تکلم خداوند با انسان یاد شده است« :و کَلَومَ اهللُ
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مُوسَي تَکْلِیمَا» (نسا  )011 :و در برخي روایت ،چنین تعبیری است که «الْإِمَامُ کَلِمَةُ
اللَه» (مجلسى0110 ،ق ،ج ،11ص .)031از سوی دیگر در برخي آیات ،خداونود
به صدق توصیف شده است« :وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَهِ حَدیثاً» (نسا « ،)03 :وَ مَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَهِ قیالً» (نسا  .)011 :در راستای فهم دقی مراد این آیات و روایات ،تال هوا
و مباحث جدی و ردامنهای میان علما شکل یافته که اوهً حقیقت کوالم خداونود
چیست و یانیاً مراد از صدق در کالم الهي چه بوده و بر چه معیاری است؟ دیگور
اینکه آیا ضرورت اتصاف کالم خداوند به صدق ،بوه معنوای محوال ذاتوي بوودن
کاب برای خداوند است یا اینکه راهیابي کاب برای کالم خداوند ،امکوان ذاتوي
دارد؟ و در صورت امکان ذاتي ،آیا امکان وقوعي هم دارد؟ یوا اینکوه اساسواً بحوث از
صدق و کاب در کالم الهي ،فرا نامعقولي است؟

سال بیستم  /بهار 0031

بررسي صفت تکلم که ریشه دیرینة در الهیات دارد ،از چند دیدگاه اهمیوت دارد؛
نخست از جنبة معرفت به یکي از اوصاف مهم خداوند است که در آیات و نیو برخوي
روایات بدان اشاره شده و هزم است ابهامات در این رابطه زدوده شود که بيگمان ایون
بحث ،تأییر بسیاری در علوم اسالمي بهویژه عقایود و تفسویر قورآن دارد و بنوا بور
احتمالي ،زمینة نامگااری علمي ویژه به نوام «کوالم» بووده اسوت (بودوی0333 ،م ،ج،0
ص /01حلبي ،0031 ،ص.)01
از سوی دیگر یکي از عوامل بحث از زبان دیون در فلسوفة دیون ،گو ارههوایي
است که از اوصاف خداوند گ ار

ميدهند؛ اوصافي مانند متکلم ،سمیع و عوادل .ایون

امر سبب شده ن د فیلسوفان دین این رسش مطرح شود که حمول چنوین اوصوافي بور
خداوند به چه معناست .آیا به همان معنا و صورتي است که بر انسان حمل ميشوود یوا
اینکه در رابطه با وجود واجب و بينهایتِ خداوند ،عروا و حمل متفاوت است؟

برایناساس معناداری الفاظي که دربوارة خودا بوه کوار مويرود ،هموواره یکوي از
دغدغه های فیلسوفان دیون بووده و در ایون زمینوه دیودگاهایي طورح شوده کوه برخوي
شناختاری و بعضي غیرشناختاریاند .دیدگاه شناختاری معتقد اسوت گو ارههوای دینوي
بیانگر واقعیات هستند .این دیدگاه خود به چند نظریه تقسیم ميشوود؛ ازجملوه :نظریوة
تمثیل ،نظریة ظاهرگرایانه و نظریة اشتراک معنوی .درمقابل ،دیدگاه غیرشناختاری اسوت
و بر این بینش استوار است که گ ارههای دیني ،بیانگر معاني واقعوي و حقیقوي نیسوتند.
انگارة غیرشناختاری ،خود بوه نظریوههوای خاصوي تقسویم مويشوود؛ از جملوه نظریوة
احساس گرایي ،نظریة نمادین و نظریة اسوطورة زبوان و وزیتویسوم منطقوي (سوبحاني،
 ،0000ج ،1ص /011 –11هیووک ،0000 ،ص /110 –033ترسووون ،0003 ،ص– 111
 /131خسرو ناه ،0031،ص /013 – 010عليزماني ،0000 ،ص.)011-1
متکلمان و فیلسوفان مسلمان که بر معناداری اوصاف خداوند تأکیود دارنود و در
صفت تکلم خداوند به تبع قرآن و سنّت ،اتفاق و اجماع دارند ،دربارة امکان و اسوتحالة
صدق و کاب کالم الهي اختالفاتي دارند و دراینباره تحقیو و بررسويهوایي را ارائوه
کردهاند .دراینمیان ،کوششهای متأخّران ،بیشتر در خصوص تبیین کالم الهي است و
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دربارة صدق کالم الهي و امکان یا استحالة کاب در کوالم خداونود بوهویوژه در نقود و
صدق و کاب ،متوقف بر این است که در بحث حقیقت کالم خداوند چه مبنایي لحواظ
شده باشد که با چنین رویکردی نی جستارهای چشمگیری مالحظه نميشود.
بدینروی مقالة یش رو ميکوشد ابتدا از باب مقدمه ،ارزیابيهایي از دیدگاههوای
گوناگون در باب حقیقت کالم الهي انجام دهود توا بحوث در خصووص کوالم خداونود
به درستي تنقیح شود .سپس بر اساس آن ،مباحثي دربارة امکان و استحالة صدق و کاب
کالم الهي ارائه کند تا درنهایوت بوه مبنوایي معقوول و نظریوهای درخوور دفواع در ایون
خصوص دست یابد.
دیدگ اال حقیقت کالم؛ معت له و متکلمان امامیه معتقدند کالم ،حروف و اصوواتي
است که با نظم خاصى با یکدیگر تألیف شده و بر معنا مخصوصى دهلت دارند و از آن
بووه کووالم لفظووى تعبیوور موويشووود( ،قاضووي عبوودالجبار0111 ،ق ،ص 113و 0311م ،ج،3
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بررسي نظریة اندیشوران تال های چنداني انجام نگرفته است .از سوی دیگر بحوث از

ص .)00شیخ مفید و عالمه حلي همان مراد معت له را برای کالم ایرفتهانود (شویخ مفیود،
0100ق ،ص /011عالمه حلي0100 ،ق ،ص .)103برایناساس معت له و متکلموان امامیوه،
کالم لفظي را برای خداوند ایبات ميکنند و معتقدند کالم خداوند عبارت اسوت از ایجواد
الفاظ و اصوات در عالم خارج .قاضي عبدالجبار معت لي و خواجه نصیر طوسي عمومیوت
قدرت را دلیل بر کالم خداوند ميدانند و معتقدند ازآنجاکه قدرت ،یکي از اوصواف ذاتوي
خداوند متعال ،نامحدود و فراگیر به هر امر ممکني است ،س خداونود کوه قوادر بالواات
است ،بر کالم نی قدرت دارد (عالمه حلي0100 ،ق ،ص /103قاضوي عبودالجبار0311 ،م،
ج ،3ص .)11قاضي عبدالجبار و شیخ مفید نی دلیل را اجماع و قورآن و اخبوار مويداننود
(قاضي عبدالجبار0311 ،م ،ج ،3ص /10شیخ مفید0100 ،م ،ص.)13
دیططدگ دام متکلمووان اشووعری معتقدنوود کووالم خداونوود ،کووالم نفسووي اسووت و
حقیقووت آن ،معوواني طلووب و اِخبوواری اسووت کووه در نفووس مووتکلم بوووده و بووا اخووتالف
عبارات ،مختلف نميشود .هموانگونوه کوه جوویني در تبیوین حقیقوت کوالم مويگویود:
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«األول وى ،أن نقووول :الکووالم هووو القووول القووائم بووالنفس ،وإن رمنووا تفصوویال ،فهووو القووول
القائم بالنفس ،الای تودل علیوه العبوارات و موا یصوطلح علیوه مون ا شوارات» (جوویني،
0101ق ،ص .)11اشوواعره بوورای موودعای خووویش مبنووي بوور ایبووات کووالم نفسووي بوورای
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خداونود بوه اجمواع  ،توواتر و آیوات ،ازجملوه آیوة شوریفة «و کَلَومَ اهللُ مُوسَوي تَکْلِیمواً»
(نسووا  )011 :اسووتناد موويکننوود (ایجووي0111 ،ق ،ج ،0ص /30فخوور رازی1113 ،ق،
ص031؛ و 0100ق ،ص 10و 0010ق ،ج ،0ص.)011
نکتة دیگر در باور اشاعره ،این است که الفاظ ،کالم لفظى و بیانگر آن معاني قائم در
نفس متکلم است؛ بدانرو که اگر انسوان بخواهود دیگوران را بوه ایون معواني در نفوس
خویش آگواه کنود ،هزم اسوت فعلوي دا ّل بور آن معواني را انجوام دهود؛ اموا بهتورین و
آسانترین دالّ ،الفاظ و عبارات هستند؛ چراکه معاني در نفس ،بسیارند و تنهوا بوا الفواظ
مي توان این معاني را بیان کرد (فخررازی1113 ،م ،ص 031و 0100ق ،ص0113 /10ق،
ج ،0ص .)110همچنین در باور اشاعره ،حقیقت طلب ،مغایر بوا اراده و حقیقوت خبور،
غیر از علم و اعتقاد است و خبر و جمالت خبری درحقیقت یک حکم ذهنوي و اسوناد
عقلي هسوتند کوه از جونس علوم و اعتقواد نیسوتند (جوویني0101 ،ق ،ص /13ایجوي،

0111ق ،ج ،0ص / 31فخووررازی1113 ،م ،ص 013و 0100ق ،ص 11و 0010ق ،ج،0
ص.)011
دیططدگ سططوم حكمطط ی صططدتای ؛ بوور اسوواس اینکووه در نگوواه لغوووی ،تکلووم،
مصوودر و کووالم ،حاصوول مصوودر اسووت و آنچووه از عنوووان کووالم و تکلووم اخووا شووده
است ،مسوئلة توأییر و جورح در غیور اسوت؛ چراکوه موادة اصولي آن «کلوم» اسوت کوه
بووه معنووای جوورح و تووأییر در غیوور موويباشوود (ابوونمنظووور0101 ،ق ،ج ،01ص/111
ابووونفوووارس0111 ،ق ،ج ،1ص /000فراهیووودی 0101 ،ق ،ج  ،1ص /030جووووهری،
0101ق ،ج  ،1ص .)11مالصوودرا کووه در صوودر اندیشوووران صوودرایي اسووت ،معتقوود
است کوالم از نظور اینکوه ایور و انفعوالي در گوو

و نفوس دیگوران ایجواد مويکنود،

کووالم نامیووده شووده و فایوودة آن ،اعووالم و اظهووار نهووان و درون اسووت و کووالم یعنووي
انشوا و ایجواد چیو ی کوه بور درون و ضومیر موتکلم دهلوت کنود و غورا مووتکلم از
تکلووم ،ابووراز مووافيالضوومیر اسووت (مالصوودرا[ ،بوويتووا  ،ج ،3ص 1و « 0010ب»،
ص 00و  ،0011ص /013طباطبایي ،0001 ،ج ،1ص.)0001
بووا توجووه بووه اینکووه کووالم ،عبووارت شوود از انشووای چیو ی کووه بوور ضوومیر و درون
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مووتکلم دهلووت کنوود و بووه وسوویلة آن ،اظهووار غیووب و نهووان شووود ،موويتوووان نتیجووه
بوا یودایش آنهوا از آنچوه در نهوان و بوواطن اسوت ،ورده برداشوته مويشوود .درنتیجووه
سراسر جه ان ،عالموت و نشوانه هسوتند و فایودة آفورینش آنهوا اعوالن و اظهوار غیوب
است؛ بنوابراین سراسور جهوان ،کلموات حو و قوائم بوه خداونود هسوتند (مالصودرا،
]بووووويتوووووا[ ،ج ،3ص 1و « 0010ب» ،ص 00و  ،0011ص /11طباطبوووووایي،0001 ،
ج ،1ص )0001از بخووشهووای گونوواگون تفسوویر شووریف المیططزان نیوو اسووتفاده
مويشو ود کوه کوالم خداونود بوا ایجواد موجوودات ،محقّو مويشوود و درواقوع ،قووول
خداونود در اموور تکووویني هموان شویئي اسووت کوه بوه دسووت خداونود خلو شووده و
ایجوواد موويگووردد؛ یعنووي مخلوووقِ خداونوود بعینووه قووول اوسووت (طباطبووایي،0031 ،
ج ،01ص 113و ج ،00ص.)111
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گرفوت مخلوقوواتي کوه از خداونوود وجوود موويیابنود ،نشووانه و عالئوم غیووب هسووتند و

ارزيابی
در آیات قرآن ،کالم و کلمات خداوند به اموری غیر از کالم لفظي و نفسي اطالق شوده
است« :إِنَمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقاهوا إِلوى مَورْیَمَ وَ رُوح مِنْوهُ»
(نسا « ،)030 :قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِي وَ
لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً» (کهف )013 :و «وَ لَوْ أَنَ ما فِي الْوأَرْاِ مِونْ شَوجَرَةٍ أَقْوالم وَ الْبَحْورُ
یَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللَهِ إِنَ اللَهَ عَ ی ٌ حَکیم» (لقمان )13 :چگونوه
ميتوان بر اساس مشي معت له و اشاعره ،برای این آیات توجیه و تبییني روشن ارائه داد؛
چرا که بر اساس نظریة ایشان ،کالم حقیقي ،همان کالم لفظي یا معاني در نفس اسوت.

اما آیا ميتوان مثالً کلمة خداوند ،یعني عیسي و کلمات خداوند را در دو آیوة دیگور
که تمام موجودات هستي است ،با کالم لفظي یا معاني در ذات احدیت تفسیر کرد؟!
بووه نظوور موويرسوود تببینووي کووه مالصوودرا از کووالم خداونوود ارائووه کوورده ،در فهووم
روشون آیوات بسویار کارسوواز اسوت و مويتووان در همووة آیوات ،کلموه و کوالم را بووه
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یک معنا دانست و با سووگیری واحودی ،سوراغ تفسویر آیوات رفوت؛ هموانگونوه کوه
عالمه طباطبایي بوا مشوي صودرایي در تفسویر آیوة شوریفة «قُولْ لَووْ کوانَ الْبَحْورُ مِوداداً
لِکَلِماتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْولَ أَنْ تَنْفَودَ کَلِمواتُ رَبِوي وَ لَووْ جِئْنوا بِمِثْلِوهِ مَودَداً» (کهوف:
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 )013مويگویوود« :کووالم خداونوود بووه زبووان دهوان نیسووت؛ بلکووه تکلووم او همووان فعوول
اوست و افاضة وجود است که موىکنود و نیو از اینجوا روشون موىشوود کوه هویچ
عینى از اعیان خوارجى و هویچ واقعوها از وقوایع بوه وجوود نموىآیود؛ مگور آنکوه از
این جهوت کوه بور ذات خودا تعوالى دهلوت دارد ،کلموة اوسوت (طباطبوایي،0031 ،

ج ،00ص .)111از سوووی دیگوور بیووان امیوور مؤمنووان علووي در ن ططجالبالغططه کووه
فرمودنوود« :یَقُووولُ لِمَووا أَرَادَ کَوْنَوهُ کُونْ فَیَکُووونُ لَووا بِصَووْتٍ یَقْورَعُ وَ لَووا بِنِودَا ٍ یُسْومَعُ وَ
إِنَمَووا کَلَامُووهُ سُووبْحَانَهُ فِعْ ولٌ مِنْووهُ أَنْشَووأَهُ» (0101ق ،ص )130کووالم خداونوود از جوونس
صوت و لفظ نخواهد بوو د؛ بلکوه کوالم خداونود ،فعول اوسوت و ایون بیوان مويتوانود
تأییوودی بوور نظریووة مالصوودرا باشوود و بوور اسوواس نظریووة مالصوودرا بووه تمووام افعووال و
مخلوقات خداوند ،کالم گفته شد.

صدق كالم خداوند
یش از بحث از صدق کالم خداوند ،هزم است به عنوان مقدمه ،معنا و معیوار صودق و
کاب روشن شود .صدق و کاب ،گاهي صفت کوالم واقوع مويشوود و گواهي صوفت
متکلم .در صورت اول به آن صدق و کاب خبری و در صوورت دوم ،صودق و کواب
مخبری گفته ميشود .عالمه طباطبایي ميفرماید :کاب به معنوا دروغ اسوت کوه ضود
راستى است و حقیقتش عبارت است از اینکه خبور کوه گوینوده موىدهود بوا خوارج
مطابقت نداشته باشد .س صدق و کاب ،وصف خبر اسوت؛ ولوى گواهي مطابقوت در
صدق و مخالفت در کاب به حسب اعتقاد خبردهنده را هم صودق و کواب موىنامنود.
درنتیجه خبر که بر حسب اعتقاد خبردهنده مطاب بوا واقوع باشود ،صودق موىنامنود؛
هرچند که درواقع مطاب نباشد و مخالفت خبور بوه حسوب اعتقواد خبردهنوده را دروغ
مىنامند؛ هر چند که درواقع مخالف نباشد .نوع اول را صدق و کاب خبر و نوع دوم
را صدق و کاب مخبر موىگوینود (طباطبوایي ،0031 ،ج ،03ص .)133وس صودق
«الخبر المطاب » است و کاب «الخبر غیر المطاب » است؛ بوا ایون توضویح کوه اخوتالف
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است در اینکه می ان ،مطابقت و عدم مطابقت با چوه امور اسوت؟ در ایون رابطوه سوه
نظریه مطرح است:
از عدم مطابقت خبر با واقع .س مناطِ صدق و کاب ،واقع و نفساهمر است.
 .1به عقیدة نظّام صدق عبارت است از مطاب بودن خبر بوا اعتقواد موتکلم (مخبور)؛
اگرچه مخالف با واقع باشد و همینطور کاب ،عدم مطابقت خبر با اعتقاد مخبر است.
 .0جاحظ گفته صدق عبارت است از مطاب بودن خبر با واقع و اعتقاد (مخبور) هور
دو؛ یعنى خبر باید مطاب واقع و اعتقواد موتکلم باشود و کواب عبوارت اسوت از عودم
مطابقت خبر با واقع همراه با اعتقاد به عدم مطابقت (تفتازاني ،0030 ،ص.)31
به نظر مي رسد بهتر است اگفته شوود کوه اگور صودق ،صوفت کوالم واقوع شود،
معیووار صوودق ،مطابقووت بووا واقووع اسووت و اگوور صوودق ،صووفت مووتکلم شوود ،معیووار،
مطابقت با اعتقواد موتکلم اسوت؛ هومچنوانکوه مودار حرموت شورعىِ کواب و ترتوب
گناه ،خالف اعتقادبودن اسوت و اگور کسوى واقعو ًا بوا اعتقواد بوه صودق خبور  ،آن را
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 .0مشهور معتقدند صدق عبارت است از مطابقت خبر با واقع و کاب عبارت اسوت

بر زبان جاری کند ،فعول حراموى مرتکوب نشوده؛ اگرچوه خوالف واقوع باشود .اموا در
بحووث اوصوواف خداونوود ،مووراد از صوودق ،مطوواب بووا واقووع بووودن اسووت؛ گرچووه در
مووورد خداونوود بووین اعتقوواد و واقووع تووالزم اسووت؛ چراکووه اعتقوواد در مووورد خداونوود،
همان علم الهي است و هیچگاه علوم خداونود بوا واقوع تخلوف نمويکنود .وس بحوث
در این است که کالم ،مطاب واقع است یا امکان دارد خالف واقع باشد.
به باور همة مسلمانان و بهطورضروری و کالم خداوند ،صادق اسوت و کواب در
آن راه ندارد .در این بین دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ معت له و متکلمین امامیه ،کوالم
خداوند را صادق مي دانند؛ ولي معتقدند خداوند بر کاب ،قادر است؛ ازاینرو در کوالم
خداوند ،کاب را محال نمي دانند؛ هرچند خداوند از کاب من ه است .درمقابل ،اشواعره
صدق را برای خداوند ایبات ميکنند؛ اما معتقدند کاب در کالم خداوند محال است.
ديدگاه قائالن به كالم لفظی
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معت له و امامیه که معتقدند تکلم خداوند در کالم لفظي منحصر اسوت در موورد صودق
کالم خداوند از دو جهت بحث کردهاند؛ نخست از جهت یبوتي و اینکه آیا عقالً کاب
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در کالم الهي ،محال ذاتي است یوا ممکون اسوت و دیگور از جهوت ایبواتي و اینکوه در
صورت امکان صدور کاب ،آیا واقع نی شده است یا اینکه محال وقوعي دارد؟
جهت اول :مقام ثبوت
امامیه و معت له معتقدند صدور کاب بر خداوند محال نیست و خداونود بور آن قودرت
دارد؛ گرچه قاضي عبدالجبار بیان ميکند در میان معت له تنها نظّوام و جواحظ معتقود بوه
محال ذاتي صدور کاب از خداوند هستند (قاضي عبدالجبار0311 ،م ،ج ،1ص.)101
داليل قائالن بر امکان صدور كذب از خداوند

دلیل اول :سیدمرتضي و خواجه نصیر در مقام بیان امکان صدور کاب ،ایونگونوه اسوتدهل
ميکنند؛ کالم کاب از امور قبیح است و امور قبویح ،ذاتواً از ممکنوات هسوتند؛ چراکوه اگور
ممکن نباشد ،باید ممتنع باشد و هیچگاه تحق

یدا نکند و حتي در مورد انسان نیو تحقو

یدا نکند؛ درحاليکه انسان ،کالم کاب دارد ،س از ممکنات اسوت و خداونود بور هور امور
ممکني قادر است (سیدمرتضي ،0030 ،ص / 00عالموه حلوي0100 ،ق ،صو

 100و )011

و ازآنجاکه قدرت ،یکي از اوصاف ذاتي خداوند متعال ،نامحدود و فراگیر به هر امر ممکنوي
است ،س خداوند که قادر بالاات است بر کالم [صادق یا کاذب نیو قودرت دارد (قاضوي
عبدالجبار0311 ،م ،ج ،3ص /11عالمه حلي ،0011 ،ص.)01

دلیل دوم :قاضي عبدالجبار معتقد است خداوند همچنانکه بر کالم صادق ،قوادر
است بر کالم کاذب نی قدرت دارد .ایشان در بحث قدرت خداوند بیان ميکنود کوه
خداوند بر فعل قبیح قدرت دارد؛ زیرا اگر کسي بر فعلي قدرت داشته باشد؛ بایود بور
ضد آن فعل نی قادر باشد ،وگرنه اگر بر ضد آن قدرت نداشته باشد ،به او قادر گفتوه
نميشود و ازآنجاکه خداوند بر افعال حَسن قدرت دارد ،بر افعوال قبویح نیو قودرت
خواهد داشت و لاا در صورتي ميتوانیم بگویم خداوند صادق است که بر کاب نی
قدرت داشته باشد .به خاطر اینکه حقیقت کالمِ صادق و کالمِ کاذب ،یکوي اسوت و
اختالف و تفاوت ،فقط در مخبرعنه است و تفاوت مخبرعنوه نیو موجوب تغییور یوا
زوال قدرت نميشود (قاضي عبدالجبار0111 ،ق ،ص.)100
قاضي عبدالجبار در بیان دلیل نقلي بر قدرت خداوند بر افعوال قبویح بوه قورآن اسوتناد
لِلْعَبِیدِ» (فصلت« ،)11 :إِنَ اللَهَ ه یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَةٍ» (نسا  .)11 :وی اظهار مويدارد ایون مودح
در صورتي صحیح است که بر ظلم قدرت داشته باشد؛ وگرنه در صوورت نواتواني در ظلوم
کردن ،مدح معنا ندارد (قاضي عبدالجبار0111 ،ق ،ص 101و 0311م ،ج ،1ص.)001
جهت دوم :مقام اثبات
در جهت نخست ،بیان شد که خداوند بر امور قبیح همچوون کواب قودرت دارد .حوال
بحث در امکان وقوعي کاب بر خداوند است .عدلیه و امامیه معتقد بوه محوال وقووعي
هستند و اینکه هرگ از خداوند کاب صادر نميشود و همیشه صادق است و قدرت بر
امری ،تالزمي با انجام آن ندارد .بر این مدعا چند دلیل اقامه ميکنند:
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ميکند که در آیات قرآن خود را به خاطر عدم ظلم مودح کورده اسوت؛ «وَ موا رَبُوکَ بِظَلَوامٍ
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دلیل اول :قاضي عبدالجبار و همچنین عالمه حلي در شرح کالم خواجه در عودم
صدور کاب ،اینگونه بیوان مويکننود کوه کواب ،یکوى از صوفات قبویح اسوت و ذات
ح تعالى از هر قبحي مبراست؛ چراکه داعي بر انجام قبیح ،یکي از چند امر است :جهل
به قبح کار قبیح ،نیاز به فعل قبیح ،عج از ترک فعل قبیح ،آمیختگي به برخوي اوصواف
نق

چون حسادت و حقارت .اما این اموور نشوان نقو

و محودودیت اسوت کوه در

خداوند متعال وجود ندارد و چون خداوند ،حکیم است فعل قبیح از او صادر نميشود.
درنتیجه خداوند صادق است و صدق از صفات کمالى است و چون خداوند ،مسوتجمع
جمیع صفات کمالیه است ،س ضرورتاً صادق اسوت (عالموه حلوي0100 ،ق ،ص/131
قاضي عبدالجبار0111 ،ق 101 ،و 0311م ،ج ،1ص.)010
دلیل دوم :ازجمله ادلة قاضي عبدالجبار بر صادق بوودن خداونود ،ایون اسوت کوه
کاب ،خالف مصلحت عالم است؛ زیرا همانگونه که در آیات قورآن نیو اشواره شوده،
آفرینش عالم و در رأس آن انسان ،لغو و بیهوده نیست و برای اغراا و اهودافي و بور
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اساس مصالحي این آفرینش صورت گرفته است .حال اگور از سووی خداونود ،ظلوم و
کاب واقع شود ،خالف مصالح عالم خواهد بود؛ چراکه در این صورت بر هیچکودام از
اوامر و نواهي و وعد و وعید خداوند ،ویوق حاصل نميشود و اگر کسي معتقد به این
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امور در ح خداوند شود ،باید منکر ربوبیت و عبودیت خداوند شود که سور از شورک
در ميآورد که فساد آن ،واضوح اسوت (قاضوي عبودالجبار0111 ،ق ،ص 101و 0311م،
ج ،1ص.)010
ديدگاه قائالن به كالم نفسی
اشاعره به صدق کالم خداوند معتقدند و کاب را بر کالم خداوند ،محال ذاتي ميداننود.
فخر رازی مي گوید« :مسلمانان اتفاق دارند که کاب در کوالم خداونود محوال اسوت و
کالمِ خداوند ،صادق است؛ ولي معت له مخالفاند و ميگویند کواب در کوالم خداونود
محال نیست و امری ممکن اسوت؛ ولوي خداونود آن را انجوام نمويدهود» (فخوررازی،
]بيتا[ ،ص .)110اشاعر بر نظریة خود به ادلهای تمسک جستهاند:

دلیل اول :فخر رازی مي گوید این کالم معت له در امکان کاب در کالم الهي تصریح
دارد که خداوند قادر است خود

را از الوهیت خارج کند و این مطلب ،کفر است.

فخر رازی به یروی از امامالحرمین (عبدالملکبنعبداهلل الجویني) برای ضرورت
صدق کالم خداوند و استحالة کاب ،اینگونه استدهل کرده است:
انسان به طور بدیهي درک مي کند که شخ

ِ واحد ،محال اسوت در یوک لحظوه،

هم صادق باشد و هم کاذب ،و چون کالم خداوند قدیم است ،حال اگر کالم خداونود،
کاذب باشد ،س باید کاب کالم خداوند نیو قودیم باشود و نتووان خداونود را صوادق
دانست .چون نميتوان خداوند را همزمان صادق و کاذب فرا کرد؛ درحاليکه به طور
بدیهي و یقیني علم داریم که کالم خداونود ،صوادق اسوت و نمويتوانود کواذب باشود
(فخررازی] ،بيتا[ ،ص /001جویني 0101 ،ق ،ص.)001
دلیل دوم :برخي اوصاف خداوند یبوتي هستند؛ بدین معنا که ذات به این اوصاف
متصف مي شود .درمقابل برخي از اوصاف الهي سلبي هسوتند؛ بوه ایون معنوا کوه ذات
خداند به این اوصاف متصف نمي شوود؛ چراکوه اتصواف خداونود بوه اوصواف سولبي،
موجب اموری مانند نق

و عج و محدودیت در ذات خداوند ميشود و این اموور در
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مورد خداوند محال است .با توجه به این مطلب ،تفتازاني در شرح مق صد و میر سوید
ازجمله اوصاف سلبي ،کاب است و کاب ،نق

است و نق

در مورد خداوند متعال

محال است (ایجي0011 ،ق ،ج ،0ص /010تفتازاني0113 ،ق ،ج ،1ص.)011
ديدگاه حکماي صداريی
مالصدرا معتقد به قدرت مطلقة خداوند است و اینکه هر امری که امتنواع ذاتوي نداشوته
باشد ،متعل قدرت خداوند واقع ميشود .مالصدرا در المش عر بیان ميکنند که قودرت
خداوند متعال در عین بساطت ،قدرت محن است و شامل همه چیو مويشوود؛ زیورا
قدرت او حقیقت قدرت است .س اگر همه چی را در بر نگیرد بایود بور چیو ی قوادر
باشد و بر چی دیگری قادر نباشد .در این صورت قدرت او قدرت محن نخواهد بوود
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شریف در شرح مواقف بر استحالة صدور کاب از خداوند ،اینگونه استدهل ميکنند.

(مالصدرا« 0010 ،الف» ،ص .)11وی در اسا ت نی بوه شومول قودرت خداونود اشواره
مي کند« :قوة الفاعل یجوز أن تکون محدودة على أمر واحد وقد تکون على أموور كثينرة
محدودة كقوة المختارین على ما یختارونه وقد تکون على جمیع األمور كالقوة اإللهية إنوه
على کل شي قدیر» (مالصدرا] ،بيتا[ ،ج ،0ص .)1وی همچنین از «برهان صودیقین» و
«بسیط الحقيقة کل اهشیا » و «واجبالوجود واجب من جمیع الجهات» شمولیت قدرت
خداوند را ایبات ميکند؛ همانگونه که محق سوب واری نیو در اسطراتالحكم و شطرح
منظومه فصلي را در عمومیت قدرت خداوند باز کرده و مفصل دربارة این مسئله بحوث
کرده است (سب واری ،0000 ،ص 030و  ،0013ج ،0ص .)103حال با توجوه بوه اینکوه
قدرت خداوند متعوال ،مطلو اسوت و جمیوع ممکنوات را شوامل مويشوود و ازجملوه
ممکنات ،کالم کاذب است ،مي توان گفت در مقام یبوت ،محال نیست که کاب ،متعلو
قدرت خداوند باشد.
اما در مقام ایبوات و امکوان وقووعي ،حمکوت متعالیوه ،قائول بوه محوال وقووعي
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کاب خداوند است و این کوه از خداونود جو فعول خیور و حسون صوادر نمويشوود و
افعال بوه ظواهر شو ّر و قبویح ،درحقیقوت خیور و حسون اسوت .ایون بودانروسوت کوه
خداوند ،خیر محن اسوت و چوون حکویم اسوت بوه اقتضوای حکموت ،هور ممکنوي
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را انجووام نموويدهوود؛ بلکووه مقتضووای نظووام احسوون را ایجوواد موويکنوود و چووون کوواب،
شورّ ،قبوویح و مخووالف نظووام احسوون اسووت از او صووادر نموويشووود .مالصوودرا در بیووان
ایبووات صووفات کمالیووه معتقوود اسووت هوور صووفت کمالیووه کووه من و ه از تغییوور ،تکثّوور و
تجسّوووم اسوووت ،هرگووواه در موجوووودِ معلوووول و ممکووون تحقووو داشوووته باشووود،
واجووبالوجووود و بووهطری و اولووي و بووه نحووو اتووم و اکموول و خواهوود داشووت؛ زیوورا
ممکوون ،همووانگونووه کووه اصوول وجووود

را از واجووب گرفتووه اسووت ،تمووام کموواهت

وجووودی را نیوو از واجووب تعووالي دریافتووه اسووت و معطووي شووي  ،فاقوود شووي
نموويشووود .از سووویي اگوور خداونوود دارای کووالم صووادق نباشوود ،هزم موويآیوود کووه
موجود ممکون و معلوول از ایون جهوت ،اشورف و اکمول باشود و در واجوب ،جهوت
نقوو

وجووود داشووته باشوود کووه ایوون اموور ،محووال اسووت (مالصوودرا« 0010 ،ب»،

ص 011و ]بوويتووا[ ،ج ،1ص /001طباطبووایي ،0001 ،ج ،1ص .)0001موويتوووان از

کالم صودرالمتألهین نتیجوه گرفوت خداونود ازآنرو کوه بوه نحوو اتوم و اکمول ،حوائ
کماهت مخلوق اسوت ،بوه طورضوروری متصوف بوه کوالم صوادق اسوت و کواب کوه
نق

و صفتي سلبي است ،هرگ بر کالم خداوند راه ندارد.

ارزيابی
با توجه به دیدگاه عدلیه مبني بر حسن و قبح عقلي و معقول بوودن بحوث از صودق و
کاب ،معت له و متکلمین امامیه ،در مقام یبوت ،اساساً خداوند را قادر بور کوالم کواذب
مي دانند؛ اما در مقام ایبات ،ملت م به عدم وقوع کاب در کالم خداوند ميباشند .با توجه
به اینکه این گروه از اندیشمندان معتقد به کالم لفظي هستند ،کالمشان تموام اسوت؛ اموا

برخي ادلوه جوای مناقشوه دارد .اینکوه در بحوث از مقوام یبووت ،در دلیول دوم قاضوي
عبدالجبار بیان کرده است که قدرت بر شي  ،به این وابسته اسوت کوه بور ضود آن نیو
قدرت باشد و خداوند در صورتي بر کالم صادق ،قادر است که بر کالم کاذب نی قوادر
باشد ،به نظر ميرسد ناصحیح باشد؛ زیرا آنچه از این حیث ميتوان گفت ،آن است کوه
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هزمة قدرت بر شي  ،قدرت بر ترک آن است؛ نه قدرت بور ضود آن .بوه بیواني دیگور،
که بر ترک قدرت نداشته باشد .از سویي استناد به دلیل نقلي برای نفوي ظلوم و ایبوات
صدق ،مستل م دور است؛ چراکه یش از استناد به دلیل نقلي باید صدق آن ایبات شود.
به نظر ميرسد دیدگاه اشاعره نی از چند جهت تمام نباشد؛ ازجمله:
جهت نخست مربوط به دلیل اول است که از دو جهت قابل مناقشوه اسوت؛ اوهً مقوام
یبوت و ایبات ،خلط شده است .معت له که قائل به امکان ذاتي کواب هسوتند ،مويگوینود
ذات خداوند به هر ممکني قادر است؛ ازجمله کاب؛ هرچند که در ایبات و وقوع ،کواب
واقع نميشود؛ چون قبیح است .بله ،اگور مويگفتنود از خداونود کواب صوادر مويشوود
ميتوانستیم بگوییم که خداوند نميتواند همزمان صادق و کاذب باشد؛ درحاليکوه سوخن
آنان صرف قدرت بر صدق و کاب است که همزماني آن خالي از مناقشه اسوت؛ بنوابراین
اگر بحث در همزماني قدرت خداوند بر صدق و کاب اسوت ،ایون هومزمواني ،خوالي از

تحلیل و بررسي امکان یا استحالة

کسي بر فعلي قدرت دارد که فعل را از روی اجبار انجام نميدهد و مجبور ،کسي است

اشکال ،بلکه درست است؛ ولي اگر بحث در همزماني وقوع کواب و صودق اسوت ،ایون
محال است؛ حتي در نظر معت له .س اگر مراد فخر رازی ،همزمواني قودرت بور صودق و
کاب است سخنش نادرست است و اگر مراد

همزماني وقوع صدق و کاب است ایون

نهتنها در خداوند ،بلکه در مورد همة موجودات عاقل و مختار ،محال است.
یانیا دلیل اول اشاعره مبتني بر قدم کالم الهي است و قدم کالم ،محل نظر است .قودیم
بودن کالم به این دلیل مخدو

است که کالمِ نفسي که اشاعره آن را کالم حقیقي معرفوي

کردند ،اگر قدیم و در ذات خداوند باشد و با توجه به اینکه اشاعره قائول بوه عودم اتحواد
ذات و صفات بوده و قدمای یمانیه را مطرح ميکنند و هزم ميآید که ذات ،محول غیور و
عرصة تغیّر و حدوث شود؛ درحاليکه محال است ذاتِ خداونود ،محول غیور ،حودوث و
تغیّر باشد و چنانچه کالم نفسي ،چی ی ج ذات خداوند و درعوینحوال قودیم باشود ،یوا
مستقل و واجبالوجود است و یا غیرمستقل و ممکنالوجوود .صوورت نخسوت ،مسوتل م
تعدد واجبالوجود است و صورت دوم ،مستل م خاليبودن ذات از صفات کمالیه ،ترکوب
941

از امری ممکنالوجود و نفي بساطت ذات واجب است که این امور بوا وجووب وجوود و
بساطت ذات واجب تعالي منافات دارد؛ چراکه بر فرا امکان ،نیواز بوه علوتِ مسوتقل و
واجبالوجود است که اگر آن علت مستقل ،همان ذات خداوند باشد هزموها

آن اسوت

سال بیستم  /بهار 0031

که فاقد شي  ،معطي شي شود و سپس بدان متصف گردد و اگر علت مستقل ،غیور ذات
خداوند باشد ،هزمها

تعدد واجبالوجود است .بطالن تمام این وجوه ،واضح است؛ از

این رو نميتوان کالم نفسي را صفت ذات و قدیم قلمداد کرد.
جهت دوم اینکه فخر رازی فرمودند :به طور بدیهي و یقینوي علوم داریوم کوه کوالم
خداوند صادق است و نميتواند کاذب باشد؛ درحاليکه این نظر مستل م سولب قودرت
از خداوند بر کالم کاب و شائبة اجبار در صدق دارد؛ درحاليکه هیچ اجبواری بور ذات
الهي راه ندارد.
جهت سوم اینکه با توجه به اعتقاد اشاعره به حسن و قبح شورعي ،اساسواً بحوث از
صدق و کاب خداوند معقول نیست و انسان به داوری در قبیحبودن یا حسنبودن فعول
خداوند مجاز نیست .سخن در حسن صدق و قبح کواب ،تنهوا در موورد کوالم انسوان
جاری است؛ ازاینرو بحث اشاعره در محالبودن کواب بور کوالم خداونود ،بوا مبنوای

خودشان مطاب نیست .اف ون بر آنکه چون بحث در محالبودن کاب بر خداوند ذاتواً و
یبوتاً است ،س بازگشت بحث در مقام یبوت و ذات درواقع به قودرت مطلو خداونود
است و تنها چی ی بر قدرت خداوند محال خواهد بود کوه هزموها

اجتمواع نقیضوین

باشد؛ درحالي که تعل قدرت خداوند بر کاب ،هرگ اجتماع نقیضین نیست و اما اینکه
کاب ،نق

است ،خارج از محل بحث و مربوط به مقام ایبات و وقوع کواب و مبتنوي

بر حسن و قبح عقلي است.
دراین میان گرچه بیان و دلیل حکمت متعالیه در مورد کوالم لفظوي تموام اسوت ،بوا
توجه به تبیین حکمت متعالیه از حقیقت کالم خداوند مبني بر اینکه بر تمام موجودات،
کالم الهي اطالق ميشود و تمام عالَم ،کلماتاهلل است؛ به نظر ميرسد بتووان در سوخن
از توان صدور کالم صدق و کالم کاب مناقشه نمود و اظهار داشوت کوه وقتوي چنوین
نظریهای صحیح و حتي ممکن است که میان کالم و واقعیت ،دوییوت و غیریتوي باشود؛
اما اگر میان آن دو ،عینیت برقرار شد و هیچ غیریتي در میان نباشد؛ اساساً طورح چنوین
سؤالي نادرست است .توضیح مطلب :ازآنجاکه ذات احدیت ،هستي بينهایوت اسوت و
هستي و واقعیتِ هر چی ی در رتو افاضة اوست؛ س هرآنچوه از ناحیوة ذات احودیت
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صادر مي شود به طور ضروریِ ذاتي ،غیراز واقعیت نخواهد بود و راهیابي کاب بر کالم
واقعیت است و مدلول این کالم که وجود خداوند متعال است نی عین واقعیوت اسوت؛
س بالضروره کالم الهي ،صادق است.

جمعبندي
بر اساس نظریة عدلیه ،مراد از تکلم ،کالم لفظي است و آیات قرآن را بهتورین امواره بور
تکلم خداوند معرفي ميکنند .لکن نظریة ایشان را از دو جهت ميتوان موورد مالحظوه
قرار داد؛ اول اینکه کالم را منحصر در کالم لفظي کردهانود و ایون نظور ،توانوایي تبیوین
آیاتي که در آنها کالم بر غیر این الفاظ اطالق شده را ندارد و ابهامي که در آیات وجوود
دارد را حل نميکند.

تحلیل و بررسي امکان یا استحالة

صادره از ناحیة خداوند ،از این حیث محال است که کالم خداوند به طور ضروری عین

اشاعره معتقدند کالم منحصر در این الفاظ نیست و در س ایون الفواظ ،معوانيایوي
وجود دارد و این معاني ،کالم حقیقي هستند کوه بوا الفواظ و عبوارات ،اِبوراز و آشوکار
مي شوند .اشاعره معتقدند بهترین دلیل بر ایبات کالم خداوند آیات قرآن و توواتر اِخبوار
انبیاست .اشکال ،این است که اتصاف خداوند به این معنا از تکلم ،موجب ميشود ذات
خداوند محل غیر و تغیّر شود و از سوی دیگر توان تبیین آیاتي را که در آنهوا کوالم بور
غیر این الفاظ اطالق شده را ندارند و ابهامي را که در آیات وجود دارد حل نميکند .اما
بر مبنای حکمت متعالیه در تبیین کالم الهي ،صرفاً بر روی کالم لفظي توقف نشده و بوا
بهدست دادن مفهوم اصلي کالم که کشف و اظهار نهان است ،معتقدنود بور هرآنچوه کوه
ایجاد شود تا نهان و غیب را آشکار کند ،کالم صدق ميکند .بر اساس تحلیول حکموت
متعالیه از معنای کالم ،تمام جهان ،کالم خداوند اسوت و بوا دقوت و تأمول در آیوات و
روایات به این نتیجه ميرسیم که اگر کالم بر غیر از این الفاظ و عبوارات اطوالق شوده،
به خاطر همین مالک است؛ ازاینرو بوا ایون نظریوه ،آیوات و روایوات کوه کوالم را بور
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موجودات اطالق کردهاند ،برای ما روشن مي شود؛ بدون اینکه به توجیه و توأویلي نیواز
داشته باشد.

از سوی دیگر بیان امیر مؤمنان علي در ن جالبالغه که فرمودند« :یَقُوولُ لِمَوا أَرَادَ
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کَوْنَهُ کُنْ فَیَکُونُ لَا بِصَوْتٍ یَقْرَعُ وَلَا بِنِدَا ٍ یُسْمَعُ وَإِنَمَا کَلَامُوهُ سُوبْحَانَهُ فِعْولٌ مِنْوهُ أَنْشَوأَهُ»
(0101ق ،ص )130بیانگر این است که کالم خداوند از جونس صووت و لفوظ نیسوت؛
بلکه کالم خداوند ،فعل اوست که این بیان در تأیید نظریة مالصدرا است.
اما در مورد ایبات صدق کالم خداوند ،نظریة عدلیه در مورد صدق کالم خداونود در
دو مقام یبوت و ایبات بحث کرده اند؛ در مقام یبوت ،معتقد به امکان صدور کالم صادق
و کاذب شده اند ،اما در مقام ایبات ،معتقد به محال وقوعي کاب کالم خداونود هسوتند.
این دیدگاه عدلیه با دیدگاهشان از کالم لفظي سازگاری دارد؛ اگرچوه برخوي از ادلوهای
که بیان کردهاند  ،دارای مالحظاتي بود؛ چراکه در یک دلیل ،ایبات صدق ،بر ایون کبوری
مبتني بود که قدرت بر شي  ،منوط بوه ایون اسوت کوه بور ضود آن نیو قودرت باشود؛
درحالي که این سخن ناتمام است و مالک در قدرت بر شي  ،توانوایي بور تورک هموان
است؛ نه توانایي بر ضد آن .اف ون بر اینکه ایبوات صودق کوالم از طریو دلیول نقلوي،

مستل م دور است .همچنین در مقابل حمل آیات نفي ظلم از خداوند بر مودح ،احتموال
دیگری نی وجود دارد که آیات صرف گ ار

خبری باشند.

اما اشاعره در صدق و کاب کالم خداوند ،معتقد به محال ذاتي کاب کالم خداونود
هستند؛ درنتیجه فقط در مقام یبوت بحوث کوردهانود؛ چراکوه بحوث از ایبوات و امکوان
وقوعي ،فرع بر امکان ذاتي است و اشاعره معتقد به محال ذاتي شدهاند و اموا تحلیول و
استدهل اشاعره در محال بودن کاب کالم خداوند مبتني بر قدم کوالم اسوت کوه دچوار
محاوراتي چون خالي بودن ذات از اوصاف کمالیه و نفي بساطت ذات و تعدد واجوب
است .عالوه بر آنکه بحث از صدق و کاب کالم الهي مبتنوي بور حسون و قوبح عقلوي
است؛ درحاليکه با مبنای اشاعره که به حسن و قبح شرعي قائلانود ،ناسوازگار اسوت و
اساساً بحث از امکان و استحاله بر این مبنا معقول نیست .اما بر اساس حکمت متعالیوه،
بحث صدق در مورد کالم لفظي خداوند که ازجمله آن آیات قرآن کریم اسوت ،فورا
صحیحي است و ادله بر ایبات صدق تمام است؛ اما بنا بر توسعه در کالم که بور اسواس
آن ،تمام موجودات عالم ،کالم الهي هستند ،کالم ،عین واقعیت است و وجود ممکنوات
نی عین ربط به خداوند هستند و حقیقتي که کالم الهي دال بر آن است ،وجود خداونود

943

است وخداوند عین واقعیت است؛ س بهناچار کالم ،صادق خواهد بود و فرا کاب،
تحلیل و بررسي امکان یا استحالة

معقول نیست.

منابع و مآخذ
* قرآن کریم.
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نهجالبالغه؛ به کوشش سیدرضي؛ چ ،0قم :مؤسسة نهجالبالغه0101 ،ق.

.0

ابنمنظور ،محمدبنمکرم؛ لس نالعرب؛ ج ،01چ ،0بیروت :دار الفکر0101 ،ق.

.1

ابنفارس ،ابوالحسین ،احمد ابنزکریا؛ معجم مق ییساللغ ؛ ج ،1چ ،0قم :انتشوارات دفتور
تبلیغات اسالمى حوزة علمیه0111 ،ق.

.0

آخونوود خراسووانى ،محمووودکاظمبوونحسووین؛ ك دهیی األ ییو ؛ چ ا ،قووم :مؤسسوووة
آلالبیت0113 ،ق.

.1

ایجى ،میرسیدشریف؛ شرحالمواقف؛ چ  ،0افست ،قم :ناشر الشریف الرضي0011 ،ق.

.1

بدوی ،عبدالرحمان؛ مذاهباالسالمیین ،ج ،0بیروت :دارالعلم0333 ،م.

.1

ترسون ،مایکل و ویلیام هاسگر و بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر؛ عقل ا اعتق د دین ؛
مترجم :احمد نراقي و ابراهیم سلطاني؛ چ  ،0تهران :انتشارات طرح نو.0003 ،

.3

تفتووازاني ،سووعدالدینبوونعموور؛ شططرح مق صططد؛ چ ، 0افسووت ،قووم :ناشوور شووریف
الرضي0113 ،ق.

.0

____؛ المطول ف شرح تلخیص المات ح؛ تحقی سعید عرفانیوان؛ چ  ،0قوم :انتشوارت

.3

جوهر  ،اسماعیلبنحماد؛ الصح ح؛ چ ،0بیروت :دارالعلم للمالیین0101 ،ق.

هجرت.0030 ،

 .01جوینى ،عبدالملک؛ اإلرشدة إلى قواطع األةل الیل وق ايتت یدة ،چ ،0بیوروت :دار الکتوب
العلميه0101 ،ق.
 .00حسینبنمحمدبنراغب؛ ماردات الا ظالقر ن؛ چ  ،0لبنان :دارالعلم 0101 ،ق.
 .01حلبي ،علياصغر؛ ت تیخ علم کالم دت ایران اج ن؛ چ ،1تهران :اساطیر.0031 ،
 .00خسرو ناه ،عبدالحسین؛ کالم جدید ب تایكطرد اسطالم ؛ چ ،1قوم :دفتور نشور معوارف،
.0031
 .01خواجه نصیر طوسي؛ تجریراالعتق د؛ چ  ،0قم :دفتر تبلیغات اسالمي0113 ،ق.
 .01سبحاني ،جعفر؛ مطدخل مسط ئل جدیطد دت علطم کطالم؛ ج ،1چ ،1قوم :مؤسسوة اموام
صادق.0000 ،
 .01محق سب وار ؛ اسراتالحكم؛ چ ،0قم :مطبوعات دیني.0000 ،

____ .03؛ شرحالمنظومه؛ چ ،0تهران :نشر ناب.0013 ،
 .00سید مرتضي؛ جملالعلم االعمل؛ چ ،0نجف اشرف :مّیبعة اآلداب0003 ،ق.
 .03شووویخ مفیووود ،محمووودبننعموووان؛ النكطططتاالعتق دیطططه؛ چ ،0قوووم :المؤتمرالعوووالمي
للشیخالمفید0100 ،ق.
 .11طباطبایي ،محمدحسین؛ المیزان فط تاسطیر القطر ن؛ ج ،00چ ،1قوم :انتشوارات جامعوة
مدرسین0103 ،ق.
____ .10؛ نهده الحكمه ،قم :انتشارات مؤسسة آموزشي و ژوهشي امام خمیني.0001 ،

 .11عالمووه حلووي؛ کشططفالمططراد فطط شططرح تجریططداالعتق د؛ چ ،1قووم :مؤسسننة النشوور
ا سالمي0100 ،ق.
 .10عالمه حلى ،فاضل مقداد و ابوالفتحبنمخدوم حسینى؛ الب ب الح دیعشطر مطع شطرحیه
الن فع یومالحشر ا مات حالب ب؛ چ ،0تهران :مؤسسة مطالعات اسالمى.0011 ،
 .11عليزماني ،امیرعباس؛ علم ،عقالنیت ا دین ،چ ،0قم :انتشارات دانشگاه قم.0000 ،
 .11فخوور رازی ،محموودبنعموور؛ خل ط القططر ن بططین المعتزلططه ا اهططلالسططنه؛ چ ،0بیووروت:
دارالجبل0100 ،ق.
____ .11؛ کت ب المحصّل؛ چ ،0عمان :دارالرازی0100 ،ق «الف».
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____ .13؛ مب حثالمشرقین؛ ج ،0چ ،1قم :بیدار0100 ،ق «ب».

____ .13؛ مع لم اصولالدین؛ قاهره :مكَبة االزْرية للتراث1111 ،م.
____ .01؛ ما تیحالغیب (تاسیرکبیر)؛ ج 10 ،11و  ،00چ ،0بیروت :دار احیا التراثالعربي،
0111ق.
____ .00؛ االتبعین ف اصول الدین ،چ ،0بیروت :دار الکتاب العلمیه1113 ،ق.
 .01فراهید  ،خلیلبناحمد؛ کت ب العین؛ ج ،1چ ،1قم :نشر هجرت0101،ق.
 .00قاضي عبدالجبار ،ابوالحسون؛ المغن فط ابطواب التوحیطد االعطدل؛ ج ،3قواهره :الودار
المصریه0311 -0311،م.
____ .01؛ شرح االصول الخمسه؛ چ ،1قاهره :مکتبه وهبه0111 ،ق.
 .01مجلسى ،محمدباقربنمحمدتقى؛ بح تاألنوارالجدمای لطدتت أخبط ت األئمی األطهوار؛ چ،1
بیروت :داراحیا التراث العربي0110 ،ق.
 .01مالصدرا ،محمدبنابراهیم؛ اسرات الی ت؛ چ ،0تهران :انجمن حکمت و فلسفه.0011،

تحلیل و بررسي امکان یا استحالة

____ .10؛ مط لططبالع لیططه مططن العلططم الل طط ؛ ج ،0چ ،0بیووروت :دارالکتوواب العربووي،
0113ق.

____ .03؛ المش عر؛ چ ،1تهران :کتابخانة طهوری« 0010 ،الف».
____ .00؛ اسا ت؛ ج ،3چ ،0بیروت :داراهحیا الثراث] ،بيتا[.
____ .03؛ ما تیحالغیب؛ چ ،0تهوران :مؤسسوة مطالعواتي و تحقیقواتي فرهنگوي حکموت و
فلسفة ایران« 0010 ،ب».
____ .11؛ المبداء االمع د؛ چ ،0تهران :انجمن حکمت و فلسفه.0011 ،
 .10هیوک ،جووان؛ فلسطا دیططن؛ متورجم :بهو اد سوالکي؛ چ ،0تهووران :انتشوارات بووینالمللووي
الهدی.0000 ،
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