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ت. ریری اکن دانش بوده اساابرانگیز در دانش کلاا  ج غاازرر کاایمکلاا  اههی کیی از ماااامام مهج ج ج  اا 

را  یکلا  اههاهباً اج معکزهه  هیمطرح کاده است  مکیلمان امام یکل دراهکد دجپیرامون اکن موضاو  در بین ماالمانان 

در نوکااکار حاضاار ضاامن .داندمی ذات اج نیج ع جکقد ی،نفاااغن را  اکاااعرهدان د. یحادث ج مخلوق م ی،هفظ

مرجری مخکصاار بر دج نگرف قوق، به نگاه علامه رفری پردارکه کااده اساات. جی کلا  را مفااکر  هفظی ج برای 

ک اد. کلا  اههی بب  ک  مع ا قدکج ج بر اساااس مع ای دکگر حادث اساات. کلا  به مع ای را اراماه میغن دج مع اا 

را قدکج دانااات  با  توان تیلّج حقیقی اههی.به سااه بیان میاسااتحادث ج هفظی « اهکیلجمابه»به مع ای ج قدکج « تیلج»

د. مطاب  ذاتی، م طب  ج در نکی ه قدکج رواهد کاای، تیلّج حقیقی بر علج اجماهی رابطاه علج ج کلاا  اههاسااکفااده از 

توجیاه دج ، تیلّج نوعی انکقاا  غرااهی ج باهعیل علج هج نوعی تیلّج اساات، هنا اکن نظرکه از اتّحاد علج ج کلا  ج 
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 مقدمه

مباحث دقی  ج ظرکف دانش کلا ، فااافت تیلج در زمره فااافات  بوتیه رداجند  ازجمله

 ،علج ک ار ی ردای مکعا ، درکلا  را در زمره هفاات فاافت افاال معموهاً مکیلماناساات. 

 اند.قرار داده ،سمع، بصر، اراده ج بقاء ات،حی قدرت،

من ]ردا[ با جی ]موسی[ »ککاب مقدس از فحبت ردا با موسی پرده برداککه است  

 مفاّران( 8  12)اعداد، « بی د.ج اج ت لی مرا می ک ج، نه با رمزرجدررج ج غکیارا فحبت می

اند. ردا با موسی تفایر کرده دهانبهدهانککاب مقدس اکن قراز را بر سخن مفاقهی ج 

 از دکدار بر  فحبت اههی عاجز استاهبکه به جهت ضعف بفر، پیامبر عبری 

(Alexander Altmann, 2008: 658).  رداجند به موسی قرمود 

 ج. کود را در حضور تو ندا میدهج ج نا  مقدس رمن کیوه رود را برابر تو عبور می»

ک ج بر هرکل که بخواهج. من نخواهج رناکت من رداجند هاکج ج رحج ج کفقت می

تواند مرا ببی د ج زنده بماند. حا  برریز ج رجی اکن فخره، چهره مرا ببی ی، چون اناان نمی

ا دسکج برنار  ج رنرد، تو را در کیا  اکن فخره میک ار من باکات. جقکی جلا  من می

بی ی، دار  تا مرا از پفت ببرمی پوکانج تا از اک  ا عبور ک ج؛ سپل دست رود راتو را می

 .(23-11  33)ررجج، « چهره مرا نخواهی دکد اما

جار اکن دسکه به ردا مانع از تفایر دقیقی از اس اد کلا  به ردای اکن رونه نگرف اناان

 ع وانبهککاب مقدس بر غن اکعار دارد؛  قرازهای مکعددی از چراکهمکعا  کده است. 

(؛ پار داککن 8  3نمونه به ک یدن فدای رداجند ه گا  راه رقکن توسط غد  )پیداکش، 

توان ( ج... نیز می22 ج 1  11ردا از نزد ابراهیج )پیداکش،  جغمدرقت(، 1  1ردا )پیداکش، 

 اکاره کرد.

که ردای  قتیحق نک( بر ا112نااء/) «تَیْلیماً جَ کَلَّجَ اهّلَهُ ُموسى» هکغردای مکعا  در 

ا  مالمانان ارکل نیغن ب قتیدر مع ا ج حق اهبکه. دهدیکهادت مروکد، مکعا  سخن می

یلی، )مقدس اردب دان دیت از قرغن ج س ت، رداجند را مکیلج میتبعبهمالمانان ججود دارد. 

 .(11  ق1211



 101    معصومه امیری، محمد عباس زاده جهرمی / نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی 

 

علج  رکمورد م اقفه در تارج موضو  مبحث  نیاجه، نظرانفاحببه تصرکح برری 

  1  ق1212 ،ی)سبحان است یکلا  اهه یمع اهمین موضو  ج در رصوص  رامونیکلا ، پ

 نکا یبرا« کلا »نا  دجر از جاقع نیات ارر ادعا کود که انکخاب  .(221  2  ق1211 ؛110

 هچراک. ستبه اکن جهت بوده ا ،غن نیمحقق یج اهم کلا  را برا« مکیلج»دانش ج ع وان 

بر   از ج ارتباط نبودهیج مهج غنان ب یبا داداه افلک  انکخاب اکن نا ، از برقی بی

 را بفهم د. یکلا  اهه گرکد اکبوده که قرغن  ناک هاغن یتلاف افلدکگر 

ذهن علما ج مکفیران  عباسب یی رلاقت در دجره رصوصبهی کلا  اههی، ماأهه

رونی ی را سبب کد که در  هایدرریریمالمان را به رود مفغو  کرده بود ج نزا  ج 

ذکر کده است. مخلوق نبودن کلا  ردا در اجارر قرن دج  کیو   تفصیمبهککب تارکخی 

  ق1211)سبحانی،  رصوص اما  ح ابله غن را پنکرقک دبهزکادی پیدا کرد ج اهم حدکث ج 

2  213). 

بایاری از مکیلمان، حییمان ج پژجهفگران اسلامی در کرح ج باط اکن ماأهه، نظرات 

ترکن دهیم ارکلا  نظر غنان، عد  تبیین دقی  اکن اند که کاکد عمدهمکعددی را مطرح کرده

 کیدرسبههای اسلامی موضو  باکد. حقیقت ج ماهیت کلا  اههی از سوی برری از قرقه

ی نظرات مکعارض در زمی ه حادث کا قدکج بودن کلا  امم سبب ارامهتفایر نفده ج همین ع

 اههی کده است.

خن س»رجکیردهای مکعدد ذکم باب  های مخکلف ج بادر رصوص کلا  اههی دکدراه

 .(20-11  1311ن اندکفم دان کرق ج ارب مطرح است )قیو  زاده، در بی« رفکن از ردا

 اسلامی به اکن موضو  است ج مکیلمانرف ای از نگپژجهش حاضر در پی بررسی روکه

ز تمرک -مکیلج، قیلاو  ج م  ج قرن دهج ه ری  -بر نگاه علامه رفری  رصوصبه

هی نگرف علامه رفری به کلا  اه»بیفکری دارد ج درفدد پاسر به اکن پرسش است که  

 «تفاجتی داککه است؟ ان چهمالم مکیلماندر مقاکاه با دکگر 
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هاز  است که نوغجری دکدراه علامه رفری پیرامون موضو  مورد توجه به اکن نیکه 

بحث، در قیاس با نظرکات اندکفم دان معافر ج قبم از جی ادعا کده ج نه در س  ش با 

 دجر از انکظار نیات. هاغنهای پل از جی که رکد ج تعاهی اندکفه

 یان رفری فیبه دکدراه معافر ج پی روب استپیش از غااز ج باط کلا  علامه رفری 

رفری، معکقد  اساتید ازجملهنظری بیفی یج. محق  دجانی، از دکگر قلاسفه میکب کیراز ج 

است که کلا  ردا، نه مطاب  نظر حیما با علج اج کیاان، نه بب  نظر معکزهه، حرج  ج 

افوات مخلوقه، نه مطاب  نظر ح ابله ج فاحب مواقف، از س ر حرج ، افوات، کبیه اکن 

قوه »ی ج نه مطاب  مفهور اکعری، مع ای مقابم هفظ است؛ بلیه باکات غن را دج ج معان

جی کلا  اههی را با اکن نگرف، کلماتی  .(112-113  1381دانات )دجانی، « تأهیف کلا 

 اتذبهقامجکرده است، هنا غن را  تأهیفداند که ذات اههی در علج قدکج روکش غن را می

 .(113  )همان کودمراه میداند ج با اکاعره هج قدکج می

 پیرامون حقیقت ج ماهیت تیلج ج کلا  رداجند دج نظرکه عمده مطرح است 

کلا  هفظی  م ظور از کلا  هفظی، حرج  ج افواتی است که به برز رافی با  -1

 زجملهاکده ج مع ای مخصوفی را دهاهت دارند. کلا  هفظی اقاامی دارد؛  تأهیفکیدکگر 

است کا مرکب کا جمله اسمیه است کا قعلیه ج کا جمله انفامیه است ج کا که  کا مفرد اکن

 ربرکه کا امر است کا نهی کا تم ی است کا ترجی ج... .

ها جامانی هاکیج، به کم  ح  ره، فوت ج زبان مخارج ما اناان کهازغن اکی

ج  ای از حرج روکیج؛ اما رداجند مکیلج است کع ی سلالهحرج  را ادا ج سخن می

ردای  نمونه ع وانبهکه مفید مراد ج مقصود هاک د.  ک دمیافوات را در ک  جاج اک اد 

( ج 11ج نازعات/  12مکعا ، در سرزمین مقدس بوی، کلا  را در دررت اک اد کرد )به/ 

 غن را ک ید. اهالا علیهحضرت موسی 

ع وی است ی ج ماکعری، کلا  ردای مکعا ، کلا  نفا مکیلمانکلا  نفای  از م ظر  -2

؛ هنا ارر کلا  هفظی اقاا  مخکلفی دارد، کلا  نفای ...ج حقیقت غن، نه امر است ج نه نهی ج

ک  قاج بیش نیات. در اکن نگرف اکن کلا ، مان د ساکر کماهات اههی قدکج ج زامد بر 
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لفی تفاسیر مخک« مراد اکاعره از کلا  نفای چیات؟»اما در پاسر به اکن که ؛ ذات است

 امه کده که کاکد بهکرکن تفایر همان بیان قاضم قوکچی در کرح ت رکد باکد ار

مراد از کلا  نفای همان امر  ابت در ضمیر مکیلج است ج با ارکلا  عبارات، مخکلف »

مراد ج مقصودی دارد ج  غکدبرمیای در مقا  سخن رفکن کود ج بیان غن  هر روک دهنمی

با اکن اهفاظ از غن تعبیر ک د. ما غن امر باب ی را کلا  رواهد ما قی اهضمیری دارد که می

 «غن بابن هاک دنامیج که کاکف از دانیج ج اکن اهفاظ را کلا  هفظی مینفای می

 .(131  1318محمدی،  ؛311  تا)اهقوک ی، بی

ر محو ع وانبهپیرامون علّت انکخاب اکن دانفم د  روب استپیش از غااز بحث، 

سی ا در رفکگوی اکن مخکصر رفکگو ک یج. پل از اعکلای قلافه ج کلا  اسلامی توسط ابن

قرن پ  ج، رواجه بوسی در قرن هفکج نقش بازاکی در حفظ ج پاکش اکن میکب اکفا کرد 

اما  ؛تا اک یه اکن سیر به اجج میکب قلافی با نگرف ملافدرای کیراز در قرن کازدهج رسید

ن رککه از زمان رواجه تا فدرا کیی از ابهامات تارکر است که کمکر مورد تحوهات اکسیر 

اند دجره قکرت کاد کرده ع وانبهبحث ج ک یاف قرار ررقکه است. برری از اکن دجران 

هین پژجهش بر غرای دانفم دان  ؛(21  1311؛ میرداماد ج علوی، 11  1311)فدجقی، 

دار که در غن عصر داعیه -ان میکب کیراز دانفم د رصوصبهحاضر در اکن چهار سده، 

روکای نحوه تحوّهات دانش غن  -( 101  12  1381)مطهری،  دانش در جهان اسلا  بوده

ی بزرگ مکفیر اکن میکب از غرا میراث داریعصر تا برجز حیمت مکعاهیه است ج میزان 

ه ان ففوکها در غااز دجرپیفی یان است. علامه رفری در ک ار محق  دجانی، دککیی

تواند حلقات میکب کیراز پیش از فدرا در قرن دهج است که بررسی غرای اج می ازجمله

، )ر.   رفری ا  از اکن دجره کم  کاکانی نماکدبه محققین در رقع پرده افلت ج ابه

 .(20-11  ب1311

اهکما  ملافدرا به غرا ج نظرات اکفان ج به بزرری کاد کردن از جی، تحت ع اجک ی 

  ق1222ج  300  1311؛ 221  1 ؛11ج  32  1   1181، فدراهمکأههین« )علامه رفری»چون 

بعض »( ج 212 ج 211، 211  1311، فدراهمکأههین« )اهمحق  اهخفری»(، 311ج  28
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( در غ ار مخکلفش روکای جاکگاه 31  1   1181، فدراهمکأههین« )اهمحققین من اهم قارس

تواند کاهدی بر مدعای قوق ج علّت تمرکز نوککار میاج در اندکفه فدراست. اکن حقیقت 

 بر نظر اکفان باکد.

 رابطه کلام با قدرت الهی .9

بوسی همچون دکگر مکیلمان، کلا  اههی را تحت قدرت اکفان ج  نصیراهدکنرواجه

عمومیه قدرته تدل علی ثبوت الکلام و »نوکاد  غن تبیین کرده ج می جاسطهبه

 .(113  ق1201)رواجه بوسی،  «النفسانی، غیر معقول

عمومیت قدرت ح  تعاهی که کامم جمیع ممی ات است، بر مکیلج بودن ح  تعاهی 

؛ دانددهاهت دارد. جی قو  قاملان به نفاانی بودن کلا  ح  کع ی اکاعره را ایرمعقو  می

 یزکرا اکفان معکقدند کلا  ح  از ج ل افوات ج حرج  نیات؛ بلیه عبارت است از مع اک

تقرکر اسکدها  جی  .(202  ق1212کعرانی،  ؛33  1382)حلی،  که به ذات ح  قامج است

 عبارت است از 

 ؛أ. جمیع ممی ات مقدجر ح  تعاهی هاک د )کبری(

ب. اک اااد افاااوات ج حرج  در اجااااا  هج کااه مراد را بفهماانااد امری ممین اسااات 

 ؛)فغری(

 .(33  1382 ج. پل اک اد کلا  مقدجر رداجند است )نکی ه( )حلی،

  کلا  انیاً    دهیم عقلی ماکقلی برای ا بات کلا  اههی بیان نیرده است. اجهاًرواجه بوسای 

  1312)اهه بداککی،   اهثاً  کلا  حادث است نه قدکجرا فافت قعم رداجند دانااکه اسات. 

 رری ازاقکد که حکی بمقبو  می ایرونهبهپل از جی  مکیلماناکن اساااکدها  در بین . (11

 .(212  2  1382، اسکرغبادی) پنکرنددانفم دان معافر نیز غن را می

نارفکه نماند که قدرت ففت ذات است ج اسکدها  قوق بر کلا  هفظی ج حادث اههی 

اقامه کد؛ هنا رابطه بین ففات ذات ج ففات قعم اههی را باکات بیانگر رابطه کلا  ج 

ز اند؛ قدرت اههی نیبر ففات قعم لّتج عکه ففات ذات مقد   رونههمانقدرت دانات. 
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تاب د ج اهبکه اکاعره اکن نگاه را برنمی قعم اجست. ع وانبهمقد  ج علّت بر کلا  حادث 

توان د امور حادث را به ذات قدکج اس اد ده د که در ادامه مورد بحث قرار رواهد نمی

 ررقت.

 حدوث یا قدم کلام الهی .4

ن موضو  مورد بحث، حادث کا قدکج بودن کلا  ردا است. پیرامو مکیلماننزا   ترکنمهج

قت اند. در حقیدکدهمعمو  معکزهه کلا  اههی را حادث ج اکاااعره قدکج ج اهبکه نفاااانی می

  (122  1311 ،ج دکگران )حلی رصوص، دج قیاس مکعارض ججود دارد در اکن

 قیاس اج  

 کلا  ردای تعاهی ففت اجست؛ فغری 

 ردا باکد، قدکج است؛هرچه ففت کبری  

 .1پل کلا  ردا قدکج استنکی ه  

 قیاس دج  

هج ج مکدرج اهحصو  تفییم فغری  کلا  ردای تعاهی از اهفاظ ج اجزای پفت سر

 کده است؛

اهحصو  تفییم کده باکد، کبری  هر کلامی که از اجزای پفت سرهج ج مکدرج 

 حادث است؛

 .2پل کلا  ردا حادث است نکی ه 

ه از قاملان ب -ق هر دج نقیض، ممک ع است؛ هنا هر ک  از دج بر  نزا فد ازغن اکه

 ناچار به کیی از دج قیاس مکعارض تما  کرده است. -حدجث کا قد  کلا  اههی

ان دهد ج در پاکقوکچی پل از بیان دج قیاس منکور، غرای مکیلمان را توضیح می

که  کلا  ح  از ج ل افوات ج  ک دمینظر اکاعره را نیز اکن رونه بیان  هاغننظرات 

                                                           
 «.کلامه تعاهی ففه هه؛ ج کم ما هو ففه هه قهو قدکج. قیلامه تعاهی قدکج». 1

ی قیلامه تعاه. إن کلامه تعاهی مؤهف من اجزاء مکرتبه مکعاقبه قی اهوجود؛ ج کم ما هو کنه ، قهو حادث». 2

 «.حادث
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اکن  هانغح  ج مدهو  کلا  هفظی است.  ذاتبهقامجحرج  نیات، بلیه مع اکی است که 

اند. کای که فیغه امر کا نهی کا ندا کا اربار کا اسکخبار کا ایر غن مع ا را کلا  نفای نامیده

را کلا  حای  هاغنکابد که با اهفاظی که غجرد، درجن رود مع اکی میرا بر زبان می

بارت کود عکلا  نفای نامیده می غنچه. پل ک دمینامیج، غن معانی را اظهار ج غکیار می

 حاببهکابد ج با ارکلا  عبارات، از مع اکی است که مکیلج در نفل ج بابن رود می

افم ده حرواهد غن مع ا در نفل ک ونکود ج مکیلج میاجضا  ج افطلاحات، مخکلف نمی

 .(11  1382)رفری،  تا مطاب  غن عمم ک دکود 

کود که جی نیز همان د اکاعره، کلا  ح  را ب ابراکن از بیان قوکچی چ ین اسک باط می

داند. هنا قیاس اج  را فحیح داناکه ج بر فغری قیاس دج  ردکه همان کلا  نفاانی می

 .ک دمیجارد 

مکیلمان اکعری بر کلا  نفای اههی تأکید دارد ج غن را ایر از علج  ازجملهاک ی 

قردی از چیزی ربر دهد که بدان علج ندارد کا به رلا  غن علج  بااچه چراکهداند؛ می

ود قردی با کلا  ر بااچهدارد کا نابت بدان ک  دارد. همچ ین کلا  ایر از اراده است؛ 

 .(12  8  ق1321)اک ی،  مدهو  کلا  را اراده نی ددرفدد باکد دکگری را امکحان ک د ج 

فان، همان اک به نظردان د. اهبکه کلا  رداجند ح ابله نیز کلا  باری تعاهی را قدکج می

است. کرامیه نیز همان د ح ابله معکقدند که کلا   ذاتبهقامجحرج  ج افواتی است که 

 هاک د؛ اهلهکلا امم به حدجث ق هاغن بررلا ح  تعاهی از حرج  ج افوات است، اما 

 .(12  8  ق1321)اک ی،  ذات ح  باکدبهقامجبی  د که حوادث زکرا م عی نمی

که کلا  ح  تعاهی همان افوات ج حرج   اندقامممعکزهه نیز همان د دج قرقه قبم 

 جدان د ج مقصود از تیلزکرا غنان کلا  ح  را حادث می؛ ح  نیات ذاتبهقامجاست، اما 

ب ابراکن  .(311-318  ق1222)قاضی عبداه بار،   همان رل  کلا  در اجاا  است ح

 دان د.معکزهه ققط قیاس دج  را فحیح می

در ابکدای قامت قبم رنکت، منهب معکزهه را ارکیار کرده ج  کهچ انرواجه نصیر 

 کیعه در رصوص موضو  کلا  اههی مکیلمانقامم به حدجث کلا  اههی کده است. ااهب 
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؛ 11  1311، ج دکگران )حلی اندرأی بوده ج بدان تصرکح کردهمعکزهه هج مکیلمانبا 

 .(111  2، ق1202م لای، 

 ی کلام الهیعلامه خفری و مسأله .9

کیراز بعد  میکب مکیلمانقلاسفه ج  ترکنبزرگباکات جی را از  ح بهکه  -علامه رفری 

ی هبه اهمیت ماأه ازغن اکه -از رواجه بوسی تا ظهور ملافدرا ج حیمت مکعاهیه ب امیج 

به  اًمفاارجحای مبنج  داکااکه ج پیرامون غن کلا  ح  تعاهی جاقف بوده، به غن توجه جکژه

 بحث پردارکه است.

 ات ما  ممیدارد که قدرت رداجند تپیش از روکش اظهار می مکیلمان تبعبهاکفان 

کود. ممی ات، اهقای کلا  دا ّ بر مع است که به دکگری اعلا  می ازجملهریرد ج را در برمی

 .(111  1382)رفری،  هنا رداجند بر تیلج ج اهقای کلا  به دکگری قادر است

علامه رفری در تبیین ج تفایر موضو  بحث، دج مع ا برای کلا  ارامه ج دج ماأهه را 

ارکلا  اکاعره ج معکزهه را پوکش دهد؛ اهبکه  ایرونهبهج تلاف دارد تا   دکمیاز هج جدا 

 اند. در ادامه با اکن مدعا بیفکر غک ا رواهیج کد.به همان مع اکی که غنان قامم بوده دقیقاًنه 

 التکلممابهتفکیک تکلّم از  .9-9

لا  . کک دمیبه دج مع ا از کلا  اکاره  ...«عمومیه قدرته»رفری در کرح عبارت رواجه 

 اسااات. م ظور از تیلّج، قدرت بر« اهکیلجمابه»ج راهی به مع ای « تیلّج»رااهی باه مع ای 

، همان افاااوات، اهفاظ ج حرجقی اسااات که ما قی اهکیلجمابهاک اد افاااوات ج م ظور از 

 نوکاد می سازد. جی در رصوص اکن دج قاجاهضمیر مکیلج را به مخابب م کقم می

عمومیت قدرت ح  تعاهی بر افم کلا  اج دهاهت دارد. کلا  ج تیلّج ممین است  -1

«  تیلج ح»ج تحت قدرت اج؛ هنا اک اد کلا  مقدجر ردای مکعا  است. رفری اکن قاج را 

ز کاد نی« کلا  ذاتی»ج « کلا  حقیقی»نامد. جی بعدها از اکن قاج، تحت ع اجک ی چون می

 کرده است.
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عمومیت قدرت، بر قدرت اهقای کلا  از سوی ح  نیز دهاهت دارد ج به غن  -2

 روکد.می« اهکیلجمابه»

ررچه برری قدرت بر احداث افوات ج اهفاظ را از مع ای مصدری اهقای کلا  

هین اکن  ،(221  3  ق1223)نراقی،  ک  دتفیی  ج بر قاج سومی از مع ای کلا  تأکید می

 رسد.دجر از جاقع به نظر می هاغنیدکگر ج قایج داناکن دج قاج هاز  ج ملزج  ک

 ، توهج تعارض میان دج قیاسک دمیرفری بر اساس دج مع اکی که از کلا  اههی ارامه 

  ک دمیرا چ ین بربر   مکیلمانذکر کده توسط 

کلا  در  ارر چراکهریرد. تداقع ج ارکلا  میان دج قیاس، از اککرا  هفظ نفأت می

 کهیدرحاهیاس به ک  مع ا در نظر ررقکه کود، موجب توهج تعارض رواهد کد. اکن دج ق

قرار دهیج،  «ما به تیلج»ج در قیاس دج  به مع ای « تیلج»ارر کلا  را در قیاس اج  به مع ای 

کع ی تیلج اههی، قدکج است ج ؛ ردکه رواهد بود دجر از بههر دج قیاس فحیح ج 

 اه را در ادامه بیفکر رواهیج ک ارت.، حادث. اکن دج نگاهکیلجمابه

 تکلّم قدیم .9-4

دانااد. رفری تیلّج کااا کلااا  حقیقی اههی را ازهی دانااااکااه ج غن را عین ذات جاجااب می

 اتذ نیعنیز ازهی ج  اج کلا  ،قبم ندارد یع ک ؛اسااات یازه یذات ح  تعاه کهازغن ااکی

ج کلا  هفظی رزاره  فاااورتبه ای راصی، در عصااار ج دجرهکلا  ازهاکن . رواهد کاااد

که قدرت ذاتی ج ازهی اههی علت  رونههمان؛ کاااودیم یجح امبریاباه پحاادث کاااده ج 

ج در دانش کلا  ذکم مبحث امیان تعل  قدرت اههی به  اساااتپیاداکی حوادث در غک ده 

 .ماکقبم مورد بحث قرار ررقکه است

ذات  قیاس اج ، نفلبا توضیحات قوق مطاب  نگاه علامه رفری، تیلج حقیقی در 

عدد ماکلز  ت کهغنففت کلا  در ح ، قدکج است، بدجن  درنکی هاست.  اهوجودجاجب

 قدکج رردد 

بلا  اًعند المحقّقين، فيكون قديم -تعالى -فإنّ التكلّم الحقيقي نفس ذات الواجب»
 .(611 :6 :الف6931)خفری، « تعدّد القدماء
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أرّر قرار مک مکیلمانه ج اسکقبا  برری اکن نگرف ج تبیین علامه رفری مورد توج

تبیین ج توفیف قدکج بودن کلا   رسد کهبه نظر می .(221  3  ق1223)نراقی،  ریردمی

ری کمکر فاحب قی چراکههای کلامی رفری تلقی کرد؛ اههی را بکوان در زمره نوغجری

در بین کیعه ج حکی معکزهه پیش از جی، به اکن نظر رراکش داککه است. نارفکه  مکیلماناز 

پردازان غنان نماند که نگرف اکاعره در کلا  نفای نیز مبک ی بر رداک اسی بوده که نظرکه

اند. هنا سؤا  مهج در اکن میان غن است که  چگونه ج دکگران از عهده دقا  از غن برنیامده

 کلا  ردای مکعا  را توجیه کرد؟ توان ازهی بودنمی

 اند برری پیرامون تبیین اکن نگرف رفری چ ین غجرده

 يازل م،يبر آن. قد زائدذات است نه  نياز اوصاف ذات است، نه فعل. ع يکلام اله»
 کنديمکه ذات حق تعالي اقتضا  معناست نيو بد ؛یاست نه حادث و اعتبار يقيو حق

هنگام وجود مخاطبي خاص، معنا )يا معنا و بعد لفظي( خاص را القا کند. به عبارت 
در  الفاظتر، تكلّم حق تعالي به معنای القای معنايي در دل مخاطب است و دقيق
بران القا ی وحي يا پيامفرشته واسطهبهی ثاني به اعتبار وجود ظلّي مثالي و يا مرتبه

تكلم  کهدرحاليگردد. ها معنا در دل مخاطب القا ميشود و در الهام الهي تنمي
کار بردن الفاظ، القای معاني آدميان عبارت است القای الفاظ گر چه مقصود از به 

 .(641 :6936، ياوجب« )است

تواند رر کلا  قعلی اههی باکد؛ اما کلا  ازهی را نمیتواند بیانررچه پاسر قوق می

مکوقف بر ججود مخابب نگرکاکه کده ج باکات پل از مرتبه ذات مورد  چراکهتبیین ک د؛ 

لی کلا  حقیقی، ذاتی ج ازهی دانات؛ بلیه ففت قع تواننمیبحث قرار ریرد. اهقای مع ا را 

تعرکف کردن، رلا  ظاهر است ج از کلا  علامه « اهقای مع ا»کلا  را به  علاجهبهاست. 

 .چ ین برداککی داکت تواننمیرفری 

مرحو  ملا مهدی نراقی )ره( سعی دارد با اسکفاده از پیوند قدرت ج کلا ، بر ازهی 

 ت اهقای ذات جاجب تفایر کرده استبودن غن فحه رنارد. جی تیلج حقیقی را قدر

های قدرت است ج با توجه قدرت اهقا از مصادک  ج کعبه .(210ج  222  3  ق1223)نراقی، 

؛ دتیلج نیز قدکج رواهد ک درنکی هاهقا هج قدکج رواهد کد. به قدکج بودن قدرت، تواناکی 

قدرتی  دکگرعبارتبهاما سؤا  اکن رواهد کد که در اکن فورت، کلا  همان قدرت ج 
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راص رواهد کد، پل تفاجت کلا  با قدرت چیات؟ که دج ففت م زا تلقی کوند. 

بود که مورد  اههی رواهد کلمات نیز کعبه دکگری از قدرت تأهیفنارفکه نماند که تواناکی 

 قرار ررقکه است. مکیلمانتوجه برری 

 راکهچرسد که تفاجت قدرت با کلا  ذاتی ج حقیقی، تفاجت مفهومی است؛ به نظر می

 ونهرهمان. اندذاتدر مرتبه ذات، تعددی ججود ندارد ج ففات عین کیدکگر ج مکحد با 

ّلُه کُ»، «کُلُّه حیات  »ند ج ذات اههی، در مفهو  تفاجت دار فرقاً که علج ج حیات با قدرت 

ازکانی، )ر.   تو بلبدرواهد بود. تبیین اکن حقیقت موضوعی جدا می« کُّلُه کلا  »ج « علج 

دام ه کلا  در نگرف رفری از دانش کلا  قراتر رقکه ج به عرفه قلافه  .(83-101  1388

هی )نااء/  ی بر غکات ککاب اهج مبک . جی با نگرکی ججودک اسی به کلا ک دمیجرجد پیدا 

 .(110  1382بی د )رفری، ( موجودات عاهج عین را کلا  اههی می111

ه ک ایرونهبهبودن ذات ح    »ک دمیجی کلا  قدکج ج حقیقی را چ ین تعرکف 

مخاببان در حین ججودکان دارد؛ ب ابراکن کلا  منکور ازهی است که  سویبه ءاقکضای اهقا

ری، )رف« ن ففت ایر از ففت علج ج قدرت استتعاهی است ج اک ففت برای ذات ح 

1382  183). 

 در اکن ججیزه، به دج جهت دکگر از ازهی بودن کلا  اههی پردارکه رواهد کد 

ی که بررلا  مفی رواجه بوسالف. مبتنی بر رابطه بین علم و کلام الهی: 

لا  است که به نقش ج رابطه علج ج کبر رابطه کلا  ج قدرت تأکید داککه، در اکن نگاه هاز  

ردای مکعا  توجه کود. علامه رفری )ره( در موضعی، کلا  ذاتی ج حقیقی اههی را بر علج 

جی  .(182ج  182  1382اجماهی جی به مدهو  کلا  هفظی تطبی  نموده است )رفری، 

ی قبم از علج اجماهی اهه چراکهسازد؛ اکیا  قدکج بودن کلا  را مرتفع می لهیجسنکبد

 ، قدکج است.مکیلمانکفف تفصیلی، از م ظر قلاسفه ج 

توجیه دکگر نگرف رفری، بر اتحاد علج ج کلا  ج  ب. اتحاد کلام و علم الهی:

نه فر  ارتباط غن دج تأکید دارد. ارر کلا  را نوعی انکقا  غراهی تلقی ک یج، بیفکر 

 توان به ججه کباهت اکن دج جفف پی برد.می
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دارکج  کیی دکاهوگ ج  سرجکاررکرد تیلّمی غدمی، با دج نو  تیلج در حوزه کا

 روکی.دکگری مونوهوگ کا ت 

گا  ، تیلّمی است برقی ی که اناان به ه جک ودرفتدر ادبیات نماکفی، دکاهوگ کا 

م، . در مقابک دمیسازد ج پاسر رود را نیز درکاقت سخن با دکگری به زبان جاری می

روکد. ارر دام ه کمو  اکن قاج را راکرف که قرد ت ها سخن میمونوهوگ کلامی است 

روکد کا مااملی را در ذهن رود مرجر داده ج کامم مواضعی بدانیج که قرد با رود سخن می

توان توان نوعی تیلج اج دانات. هنا هر تیلمی را می، هر نو  غراهی اناان را میک دمی

 دکگری تعرکف نمود. به رود کا غراهیدننوعی غراهی دادن کا 

اه زبان ج پیرامون جاکگ یاکامرجز قراناه ج غمر یلیتحل لاوقانیقممین است نگرف 

سخن  قیر کردن نوعی»رابطه غن با قهج بر همین ب یاد ب ا کده باکد. غنان معکقدند که  

های ذه ی ج معرقکی اک اد های زبانی ممین است محدجدکترفکن است ج محدجدکت

 .(11  2  1311 )ملییان،« ک د

توان اهگو با توجه به جاکگاه مونوهوگ می رصوصبهاز اکن تبیین پیرامون تیلج اناان 

محدجد به ججود مخابب ج ریرنده کلا  ندانات. کلا   فرقاًررقت ج تیلج ج کلا  اههی را 

ذاتی ج قدکج اههی همان علج اج رواهد کد که با ججود ذات باری تعاهی قابم تبیین ج توجیه 

 است.

 کأههینفدراهممبک ی بر اکن نگرف ج بر پاکه برری مبانی مقبو  است که مرحو  

 کمردرا به ترتیب چ ین برمی هاغن قرماکد جمی کیرازی به م از  مخکلف کلا  اههی اکاره

 .زبان جبرمیم؛ هوح قدر؛ هوح محفوظ؛ قلج  (11  1318فدراهمکأههین، )

 نگرش خفری و بررسی دیدگاه اشاعره و معتزله .9-9

ه به ک روب استحا  که با نگرف ج توجیه دکدراه رفری از کلا  حقیقی غکا ا کادکج، 

 بپردازکج  نگرف جی نابت به دکدراه اکاعره ج معکزهه

س لامه تعالی لیک»علامه رفری )ره( بر اساس تعرکف رود از کلا ، اکن قو  اکاعره 

 دهد را اکن رونه کرح می «صواتمن جنس الأ
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ارر اکاعره از قو  منکور چ ین اراده ک  د که کلا  ح  تعاهی از ج ل افوات ج 

بور مطل  از ج ل به « تیلج»اکن رونه اکراد رواهد کد  چون  هاغنحرج  نیات بر 

ی هو مدلول الکلام اللفظ»حرج  ج افوات نیات، ب ابراکن نیازی به ذکر اکن عبارت 

 ؛از ظاهر عبارت قامم فر  نظر ک یج کهغننخواهد بود. مگر « المرکب من الحروف

، اهنکرقوقهات ها ج توجیب ابراکن، فحیح است که حیج ک یج به اکن که با توجه به تبیین

ک  -اکن در فورتی است که از تیلج  ؛ جاج ج قدکج است ذاتبهقامجکلا  ح  تعاهی، 

 کلمات را اراده ک یج. تأهیفکع ی همان قدرت  -مع ای انکزاعی

را اراده ک  د، در غن « اهکیلجمابه»اما ارر اکاعره از کلا  منکور، مع ای دج  کع ی 

ه همان د مگر اکن ک «م بذاته تعالیبل هو معنی قائ  »فورت فحیح نیات که بگوک د

 رنکی هدح  تعاهی هاک د  ذاتبهقامجبعضی از حیما قامم کوند موجودات در کهود علمی، 

ری ج ب ابراکن بین نگاه رف؛ جز در کهود علمی قامج به مکیلج نخواهد بود« اهکیلجمابه»

 مدنظر لا  حقیقیکلا  نفای اکعری را بر ک تواننمینگرف اکاعره قافله ججود دارد ج 

 رفری تطبی  داد، مگر با تأجکم که رلا  ظاهر کلا  اکاعره است.

با توجه به مطاهب قوق، رفری نظر قوکچی درباره اکیا  اکاعره بر فغرای قیاس 

  ارر کلامی را که موضو  فغرای قیاس دهدمیدج  را اکن رونه مورد نقد ج بررسی قرار 

بر فغرای قیاس جارد  ایردکهج در اکن فورت دج  است، به مع ای هفظی هحاظ ک ی

رواهد کد ج اما ارر کلا  را به مع ای نفای بدانیج در اکن فورت بر فغرای قیاس دج  

 ردکه جارد رواهد کد.

معکزهه قامم است که کلا  اههی، حادث ج ایر قامج بر ذات ح  تعاهی است. هنا مکیلج 

اء ج اعلان اهق قصدبهکلا  است. ردای مکعا  بودن ح  تعاهی در اکن نگرف، به مع ای رل  

کلا ، تیلج  رل  م ردبه»روکد ب ابراکن اکیا  اکاعره که می؛ ک دمیبه ایر، کلا  را رل  

 کودیمفحبت کردن زکد، کلا  توسط اج رل   فر بهکه  رونههمانغکد؛ ردا هاز  نمی

 رردد.دقع می« غن را رل  کلا  ردا دانات تواننمیهین 
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ظاهر اکن تعرکف، تیلج از ففات حقیقیه نخواهد بود،  ب ابرروکد  رفری در ادامه می

حقیقیه بدانیج، در اکن فورت تیلج باکد امری ففات بلیه حادث است. ارر تیلج را از 

ج رل  غن است. در اکن ه گا ،  تأهیفکلمات ج کا قدرت بر  تأهیفباکد که غن مصدر 

تأهیف کلمات است جاجب تعاهی رواهد بود که قادر بر  نزد محققان، غن امر، نفل ذات

 .(111  1382رفری، )

رفری بر بیان قوکچی درباره قدح معکزهه بر فغرای قیاس اج  چ ین غجرده است که  

 ؛ارر از تیلج ففت ایر حقیقیه را اراده ک یج، ردکه بر فغرای قیاس اج  جارد رواهد کد

ه ک یج، در اکن فورت اکراد جارد بر فغرای قیاس اما ارر از تیلج ففت حقیقیه را اراد

 اج  دقع رواهد کد.

  برای کلا  هفظی چهار اعکبار ججود دارد که به سبب هر دکرومی چ ینهجرفری 

ای از ججود، هرچ د م ازی، قابم تصوکر ک  از اکن اعکبارات برای کلا  هفظی، نحوه

 است 

از  کهغنکلا  هفظی قامج به هواست ج به اکن اعکبار در اعیان موجود است. بدجن  -1

 کلا  قراری باکد. اجزای

کلا  هفظی در عاهج هطیفی که غن را عاهج مثا  نام د، مکحق  است ج در اکن عاهج  -2

اما ممین ؛ حدجث کلا  هفظی تدرک ی است ج برای جمیع اجزای غن بقا حافم است

کمم عقم مح ازنظرهج مثا  برای کلا  هفظی، حدجث دقعی هج باکد که اکن امر است در عا

 است.

تحق  غن در عاهج به  ینحوهکلا  هفظی مدرج در علج، در عاهج م ردات است ج  -3

 نحو حدجث دقعی همراه با بقا است.

کلا  هفظی در علمی م درج است که ساب  بر ممی ات است، در اکن فورت  -2

کلا   با اندراج؛ زکرا مخلوق نیات ج ساکر ممی ات در اکن ک یجنمیغن  حیج به حدجث

م درج است، عین ذات ح  در اکن علج اجماهی ازهی  غنچه. سپل تمامی اندکرک هفظی 

 .(181  1382تعاهی است )رفری، 
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 که کود   اجهی اکن است که رفروکدمیرفری سپل درباره ففت تیلج باری تعاهی 

یلج حادث ب ابراکن ت؛ ک دمیرل  کلماتی است که بر معانی دهاهت تیلج به مع ای  

عبارت است از  رل  کلمات ذکر کده به نحو باهفعم، با قصد اعلا  بر مخاببان؛ که در 

 اکن فورت امری اعکباری رواهد بود.

 ؛ترتب حرج  در تلفظ است ج نه در ملفوظ»رفری در ذکم نگرف قوکچی مب ی بر 

چ ین « حادث است نه ملفوظ. پل اکن امر از بور عقم رارج است.ب ابراکن، تلفظ 

 روکد می

« اهکیلجمابه»است؛ نه به مع ای « تیلج»ح  تعاهی باکد به مع ای  ذاتبهقامجکلامی که 

اه فاانی »  تفایر قوکچی از اکن کلا  مص ف که روکدمیسپل  اندمعانیاهفاظی که دا  بر 

بر  دتوانمیمع اکی که همان د اهفاظ حادث است چگونه  زکرا؛ فحیح است« ایر معقو 

ست که مص ف غن را انیار کرده است ذات باری تعاهی قامج باکد ج اکن همان چیزی ا

 .(11  1382)رفری، 

 مراتب کلام الهی .9-2

 تفوربهررچه علامه رفری در مطلع مبحث، نظر رود را در رصاوص کلا  ح  تعاهی، 

 ستا در پاکان مبحث، کاش مرتبه از تیلج ح  تعاهی را برکمردهفارکح بیان کرده؛ هین 

  (111  1382)رفری، 

ذات  راکهچبر ذات ح  نیات؛  زامدمرتبه اج  از تیلج اههی، تیلّج حقیقی است که 

تیلج  . جیک دمیاج اجامر، نواهی ج کبیه غن دج ج همچ ین اهقای اربار به مخاببان را اقکضا 

 نام د.می« ب قدکجرطا»با اکن رصوفیت را 

مرتبه دج  تیّلج، تیلج میان ح  ج م رد قدسی است که جاجب تعاهی، احیا  ج غنچه 

 .ک دمیغکد را به قلج اعلی اهقا به ججود می

ج  ک دیمحیج  غنچهقلج،  جاسطهبهمرتبه سو  تیلج، تیلمی است که جاجب تعاهی 

 نوکاد.ا میج غن ر ک دمیغکد را به هوح محفوظ اهقا به ججود می
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مرتبه چهار ، تیلج نفای است که در غن مرتبه ردای مکعا  احیا  ج اربار را به 

 .ک دمینفوس م رد اهقا 

مرتبه پ  ج از تیلّج اههی، تیلج مثاهی است که ردای مکعا  اهفاظ مثاهی دا  بر مع ای 

 .ک دمیمقصود را به نفوس اناانی در عاهج مثا  اهقا 

مرتبه کفج تیلّج، تیلمی است که ردای مکعا  اهفاظ دا  بر معانی مقصود را به 

 .ک دمینفوس اناانی در عاهج مل  ج ببیعت اهقا 

ا غن ب غنچهبه مع ای  -ها، س ر ج نوعی از کلا  هرک  از اکن قاج تیلّج ت اسببه

 ججود دارد. -تیلّج کود

 -مدغ ازاکنپیشکه -ا در اکن رصوص اکن برداکت از کلا  اههی، با دکدراه ملافدر

 هاکی دارد.کباهت

 گیرینتیجه

کلا  نزد اکاااعره، نفااای ج قدکج ج از م ظر معکزهه، هفظی ج حادث اساات. کاایعه با نگرف 

معکزهه مفیلی ندارد؛ اما کلا  ازهی ج قدکج را حقیقی ج عین ذات داناکه است. اکن نگرف 

 .ک یجرا در تبیین علامه رفری مفاهده می

علامه رفری با تفیی  دج مع ای کلا  اههی سعی دارد از ارکلا  موجود بین قرق 

اسلامی عبور کرده ج مبک ی بر اکن دج مع ا، هر دج نگرف قدکج ج حادث بودن غن را توجیه 

. هنا تواند کلا  نفای اکاعره را بپنکردداند ج نمینماکد. اهبکه جی کلا  حقیقی را قدکج می

اکعری ج  مدنظربه دج مع ای  ک دمیه کلا  حادث ج قدکج را تبیین ک جهتازاکنجی 

 را پنکرقکه باکد. هاغنمعکزهی توجه دارد، اما نه به اکن مع ا که نگرف 

مقاکاه نگرف رواجه بوسی، علامه حلی، قاضم قوک ی، محق  دجانی، علامه رفری 

ه هی حاکی از غن است کج ملافدرا پیرامون کلا  اههی ج توجه برری به تیّلج حقیقی اه

تبیین رفری در رصوص اکن ماأهه در نگرف دانفم دان پیش از جی ججود ندارد.  اجهاً

ه توان غن را ادامه نگاملافدرا در نظرکه روکش از نگاه علامه رفری بهره برده ج می  انیاً

قی، یجی دانات. مفکر  هفظی دکدن کلا ، ابک ا ج اّتحاد غن با علج، ذاتی دکدن کلا  حق
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های علامه رفری است که در تبیین نوغجری ازجملهعین ذات بودن غن ج مراتب داککن غن 

 نظرکات دانفم دان پیش از جی مفاهده نفد!
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. کرح اهأفو  اهخماه(. ق 1222قاضی عبداه بار، احمد ج مانیدکج، قوا  اهدکن. ) -

 هاکج. بیرجت  دار إحیاء اهکراث، چاپ اج .تعلی  احمد بن حاین أبی

 .. قج  م فورات اهرضیکرح اهک رکدتا(، علاءاهدکن علی بن محمد. )بیاهقوک ی،  -

کلا  اههی، زبان ج قاهمه بفری در حیمت فدراکی )با ( 1311، محمود. )قیو  زاده -
ماره ک. دج قصل امه علمی پژجهفی تأملات قلافی. تأکید بر دکدراه علامه ببابباکی(

 .31-11، 1311زماکان ، پاکیز ج 11

صحیح ج تقدکج م ید ت جامع اهأقیار ج ناقد اهأنظار.(. ق 1223مهدی. )نراقی، ملا  -

  . تهران  انکفارات حیمت، چاپ اج .هادی زاده

 قج  داراهفیر، چاپ چهار . کرح کفف اهمراد.(. ف 1318محمدی، علی. ) -

ر . قج  دقکاهحاکیه علی اههیات اهفرح اه دکد هلک رکد(، ق 1211مقدس اردبیلی. ) -

 اسلامی.تبلیغات 

 . تهران  فدرا.12ج . م موعه غ ار کهید مطهری(. 1381مطهری، مرتضی. ) -

 .های اسکاد ملییان(تارکر قلافه ارب )م موعه درس(. 1311ملییان، مصطفی. ) -

 . قج  پژجهفیده حوزه ج دانفگاه.2ج 

تقوکج اهإکمان ج کرحه کفف (. 1311میرداماد، محمدباقر ج اهعلوی، اهاید احمد. ) -

 ، مقدمه ج تحقی  علی اججبی. تهران  مؤساه مطاهعات اسلامی، چاپ اج .م اهحقا

- Alexander Altmann. (2008). “God” in the Encyclopaedia 

Judaica, Second Edition, vol7, Donald M. Borchert, Editor in 

Chief. 


