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  م بودن خدا  لکبررسی مت

 مقدسه خلیلی  

 

  :چکیده

اي کالمی و ه اما در چگونگی آن  بین فرقه ؛م بودن خداوند اتفاق نظر دارندلکمت اندیشمندان مسلمان برهمه 

عره به و اشا دانند فعلی، حادث و قائم به غیر می یکالم را صفت) معتزله امامیه و(عدلیه  .اختالف استفلسفی 

ر پیش اي اینکه اشکال ربط حادث به متغیبرو  دانند قائم به ذات خداوند میبسیط و تقدند و آن را مع یکالم نفس

 نشأمپدید آمد که  قدم قرآنو حدوث از اینجا مفهومی به نام  پنداشتند کهرا قدیم  کالم خدا ،نیاید

بر خالف  ؛تلف تغییر کندشرایط مخ اتواند ب ند احکام قرآن میتزله قائل شدمع .بعدي شد هاي پردازي نظریه

د گفتن  ل سنت رسید،زمانی که این بحث به دست روشنفکران اه. دانستند اشاعره که احکام قرآن را فراتاریخی 

این  بحث  ترین اشتباه در مهم. دندار کاربرد براي زمان کنونیصدر اسالم در نتیجه حکم و قرآن حادث است 

زیرا ممکن است  ؛یک مغالطه است ،احکامه آن با تاریخی بودن اما وجود مالزم ؛قرآن است پنداشتنحادث 

  .زمانی باشد ولی مظروف، زمانی یا فرا ،ظرف حادث

  

 .فراتاریخی ،تاریخی صفات ذات، صفات فعل، قرآن، حادث، قدیم، ،کالم :يکلید هاي واژه
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  مقدمه

 .اع دارندماج آنآسمانی بر وجود  یاناددیگر پیروان مسلمانان و  که تکلم است از صفات ثبوتی خداوندیکی 

 یاماهیت کالم خدا، اثبات کالم خدا و حادث : داد جايتوان در سه مبحث کلی  می مباحث حول این صفت را

اشاعره و در اینکه ماهیت کالم خدا چیست و کالم خدا قائم به چه چیزي است، هر کدام از . قدیم بودن آن

. کنند اي اقامه می ادله ،رهعدانند و بر رد قول اشا زله را بر حق میتقول مع ،همان امامیلکد که متنزله بیانی دارتمع

حروف و الفاظ است یا همان آیا  و ا که آیا صفت ذات است یا صفت فعلبه دنبال بحث ماهیت کالم خد

ناخوداگاه حادث ، اگر اثبات شود کالم خدا صفت فعل است .شود بحث حدوث و قدم کالم مطرح میمعانی، 

خواهد را نتیجه تردید قدیم بودن آن  بی ،اگر کسی کالم خدا را صفت ذات دانست در مقابل،و  م خواهد شده

که آیا قرآن  شود جاري میچنین شبهه حدوث و قدم در مورد آن  ،ون قرآن کالم خداستحال چ .رفتگ

ن ایدر  .ندا یدهبهه رهانین شخود را از گرفتار شدن در دام ا )ع(مهامامیه با پیروي از ائخیر؟ مخلوق است یا 

ریه یکی از روشنفکران اهل سنت که با برقراري نظ ،شود و در خاتمه میبررسی گفته  پیشسه مبحث  ،مقاله

.گردد میبررسی  ،مالزمه بین حدوث قرآن و تاریخی بودن احکام دچار مغالطه شده است

  تکلم خداوند. 1

اجماع این مطلب  پیروان ادیان آسمانی بر نان، بلکه همهمسلما بودن اوست وتکلم م وندت خداااز صفیکی 

دارند الی به صفت تکلم اتفاق تع  بر اتصاف ذات باري پیغمبران نیز. استولی در تفسیر آن اختالف  ؛دارند

 ؛208ص ،1405 الحلی، السیوري ؛275ص ،1381، الهیجی ؛35ص ،1378 ،محمدي ؛16ص ،الف1376 ،حلی(

   .)164نساء، (» وکلم اهللا موسی تکلیماً« :کند متکلم یاد می با صفتاز خدا نیز آن قر .)175ص ،1368 ،مشکور

در  یا از صفات فعل او؟ آیا تکلم از صفات ذات خداست آن استاختالف در و این از مسلمات قرآن است 

  :گوناگونی طرح  شده است آراياینجا 
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  عدلیه  نظریه. 1- 1

 .دآفرین دانند که خدا آن را در موجودي می م خدا را کیف مسموع میکال) امامیه و معتزله(متکلمان عدلیه 

 خدا گرچه آلت تنفس و حلقوم و کالم مرکب از حروف و اصوات است و« :فرماید می تجریددر نصیر خواجه 

، ص ب1376 ،حلی( »ایجاد کندقدرت دارد این اصوات را در جایی  د،دارنحروف تقطیع  لب و دندان و

  .)402و401

شنیده  شده وداده ست که به یکدیگر پیوند ا کالم آن حروفی«: گوید می عشر باب حاديدر نیز ه حلی عالم

  .»فرماید سخن را در جسمی از اجسام آن است که او ایجاد می ،ي اینکه خدا متکلم استامعن شود و می

قاضی  .)276، ص1381الهیجی، ( »عه مقروءکالم نیست مگر الفاظ مسمو« :فرماید میهم عبدالرزاق الهیجی 

، 1422لهمذانی االسدآبادي، ا(» روف منظم و اصوات پیاپی استح ،حقیقت کالم«: نویسد نیز میعبدالجبار 

با ایجاد  ،است ازقربا دادن روزي به دیگران  منعم و با دادن نعمت به دیگري همین طور که خدا .)358ص

او خود م به ذات او باشد و در قائ یست که فعل،هرگز شرط فاعل این نو  متکلم استنیز کالم در دیگران 

  .کند حلول

ي در بیان موارد اتفاق زم ظاهرح لیف ابنتألفصل فی الملل واالهواء والنحل اشهرستانی در حاشیه کتاب 

ز ست اا آن عبارت محدث است و لوق ومخ یده دارند که کالم خدا در محل،معتزله اتفاق عق نویسد میمعتزله 

 هر جا عرضی در محلی پیدا شود، .کند از آن حکایت می ،ف نوشته شدهامثال آن که در مصاح حرف و صوت و

 لذا طبق نظر معتزله، .)15ص ،1363 االسالمی، شیخ( شود و عرضی دیگر جانشین آن می رود میبالفاصله از بین 

 .گویند »متکلم«او را  ید،ي مفیدي را فهماعنماصوات منظمی را ایجاد کند که بتوان از آنها  حروف و سهر ک

 آنخدا م لتکو معناي  )175ص ،1368 مشکور،(شمارد  نمیکالم  ،ایشان آن معنا را که در نفس متکلم است
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 ،ه کرده استاراد اي که خداوند کند تا بر معانی است که حروف و اصواتی را در اجسام مخصوصی ایجاد می

 .)209و208ص  ق، 1405 الحلی، السیوري ( داللت کند

کالم در همه جا همان حروف و اصواتی است که به طرز  طبق نظر متکلمین امامیه و معتزله، پس به طور کلی،

هایی  داراي شعبهو این همان کالم لفظی . کنند اند و بر معناي خاصی داللت می لیف شدهأخاصی با یکدیگر ت

یا امر  خبریه، یا جمله انشائیه است یا لیه،یا جمله اسمیه است یا فع از قبیل اینکه یا مفرد است یا مرکب، ؛است

لذا با  وهستند مخارج حروف  زبان و ،داراي حنجره ها جسم و انسان؛ لکن ...ی ومنی یا ترجتاست یا نهی یا 

جسمی ایجاد  را در یحروف و اصواتیعنی آنکه ت خداوند متکلم اساینکه اما  ؛گویند همین ابزار سخن می

بلکه  ؛گوید خدا خودش سخن نمی و او نیستندات قائم به ذ ؛ در حالی کهمقصود هستند مراد و کند که کامالً می

ص  ،الف1376 حلی،( م در چیزي استکالخالق  د،را شنی آن )ع( ه در درخت ایجاد سخن نمود و موسیکچنان

  .)136و135ص ،1378 ،محمدي ؛17

تفسیر کالم به این  .دوث آن شک کردح نباید در شد،دانسته اصوات  ز جنس حروف واکنون که کالم خدا ا

که آیا واقعیت کالم خدا همین است یا  سخن در اینجاست .هاي اسالمی نیست انکار هیچ یک از فرقه محل معنا،

  ؟کالم دیگري نیز دارد غیر از این کالم لفظی که همگی به حدوث آن معتقدیم،

 

  نظریه حکما .2- 1

ولی به  شد، به آن کیف مسموع گفته میاز اول کالم  .داستگویند جهان آفرینش سراسر کالم خ حکما می

 این است که ما را از سرّ دلیلبه  دانیم، میزیرا اگر ما کیف مسموع را کالم ؛ تدریج در اطالق آن توسعه داده شد

ن توان آ می داشت، ه را دربرجهر گاه عملی از متکلم صادر شد و عین همین نتی حال. سازد درون متکلم آگاه می

  :فرماید نامد و می قرآن نیز حضرت مسیح را کلمه خدا می .دانسترا کالم او 
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و در نتیجه  مسیح بازگوکننده قدرت عظیم خدا). 17نساء، (» ...تُهملوکَ اهللاِ رسولُ مریم عیسی بنُ نما المسیحإ«

د اگر دریا مرکب شود و فرمای داند و می قرآن همه عالم آفرینش را کلمات خدا می ،به همین جهت .کالم اوست

  .)27لقمان، (یابد   د و سخنان خدا پایان نمینرپذی پایان می همگی هفت دریاي دیگر آن را کمک کنند،

   :گوید می لهینصدرالمتأ

و ایجاد  انشامتکلم بودن به معناي  فایده آن اعالم و اظهار است و در خداوند متعال،و  »ملکَ«تکلم مشتق از 

 طه کلمهسبه وامرتبه آن همان ابداع و ایجاد عالم امر  کالم بر سه قسم است که اعال .تحروف و کلمات اس

  .)5ص  ،1380 صدرالدین شیرازي،( ندهسته هستی کلمات تامه الهی چون هم ؛است» کن«

گویند و کالم او به شمار  و توانایی خالق خود سخن می دانش از کمال و زیبایی، ،یزبان همگی با زبان بی 

  :فرماید می ،در برخی از سخنان خود به این قسم از کالم اشاره کرده )ع( منانؤامیرم. روند می

چیزي ؛ لهثَه و منشأأه سبحانه فعل منه نما کالموإ ع،سمی وال بنداء قرعقول لمن اراد کونه کن فیکون ال بصوت یی

اما در این فرمان نه صدایی است  ؛پذیرد می آن نیز تحقیقو  دهد را که وجود آن را بخواهد، به آن فرمان باش می

 البالغه، نهج(. کند که آن را ایجاد میکالم خدا فعل خداست . که گوشی را بنوازد و نه ندایی است که شنیده شود

  )186خطبه 

  .ت ذاتاکالم خدا از صفات فعل شمرده شدند، نه از صف )معتزله و حکما(در این دو نظریه 

  رامیه نظریه حنابله و ک. 3- 1

هستند؛ حروف و اصوات مرکبی است که در حال ترکیب قابل فهم  ،کالم خداوند معتقدندحنابله و کرامیه 

گوید و حروف را خودش ادا  خود سخن میاو است و  وندلکن این کالم نزد آنها قدیم و قائم به ذات خدا
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 ؛209ص ،1405السیوري الحلی،  ؛17ص ،الف1376 ،حلی(آید  از او برمیمانند سایر سخنگویان کند و صدا  می

  .)177ص ،1368، مشکور

باید ست، به اوقائم متکلم کسی باشد که کالم  اول آنکه، اگر .کند ابطال میرا از دو راه  این پندار عالمه حلی

کسی را که  فقطاهل زبان  چنین نیست و کهی در صورت ،متکلم باشدهستند، آن  بهقائم که حروف و صدا  هوا

گویند جن بر زبان  همچنین می .نامند نمیصدا را متکلم  ،از این جهتنامند و  متکلم می ،ن کندایجاد سخ

کالمی که از شخص مصروع شنیده فاعل و قائل  چون اعتقاد ایشان آن است که ؛گوید شخص مصروع سخن می

که کالم وجه دوم آن است  .)17، صالف1376 حلی، ؛49، ص 1341 رستانی،حسینی شه(جن است  ،شود می

از آن  اشود و یا اصوات و حروف است که معن لفظ فهمیده می از  یا معناست که :از دو وجه خالی نیست

وگرنه  ،جایز نیست آنها به ذات  باري قیام  بطالن وجه اول معلوم گشت و در معناي دوم هم .شود یده میفهم

 .هستند وجود آلت آنها بر لضروره متوقفبازیرا آواز و حروف  ؛د صاحب آلت حاسه باشدآید خداون الزم می

  . )مانه( باطل است که امري سه باشدداراي حا خداوند پس باید

  )کالم نفسی(نظریه اشاعره .4- 1

تواند صفت  نمیو ندا ي صوت اکالم به معن یگر،ددانند و از طرف  میاشاعره از آنجا که تکلم را صفت ذات 

اصی اختراع کردند و از این طریق براي او صفت ذاتی به نام کالم ي خاناچار براي کالم خدا معنذات باشد، 

تمام این . وعد و وعید نهی، خبر، استخبار، بارت است از امر،عو کالم خدا یکی : گوید اشعري می .ثابت کردند

بر  زیرا الفاظی که در نفس کالم و عبارات؛ تعددبه گردد، نه  وجوه به اعتبارات مختلف در کالم خداوند برمی

مخلوق و محدث است و  امري بر کالم ازلی داللت دارند که داللت، ،شود زبان مالئکه براي انبیا نازل می

  .)62ص ،1363 االسالمی، شیخ(قدیم و ازلی امري مدلول، 
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تفتازانی  .استعلم و قدرت با ن است که کالم خدا نفسی و مغایر آبا این بیان اشعري دانستیم نظر اشاعره 

  : گوید می

کنند و آن صفتی است که به آن  به نظم قرآن می ز آن تعبیرحروف که ا یافته از کالم اهللا صفتی است ازلی، ترکیب

و به خودي خود داراي معنا باشد و به عبارت و کتابت و اشارت درآید  و آن را و خبر دهند  امر و نهی کنند

  .)108ص تا، بی( کالم نفسی خوانند

علم، قوه یا صفتی است که به  کالم عبارت از که اینکنند  ل مینفسی چنین استدال اشاعره براي اثبات کالم

از طرفی در نهاد انسان نیروي . کشف شودبراي انسان معلوماتی  -چه اکتسابی و چه غیر اکتسابی -وسیله آن 

ت اعالم داشته را به صور مختلفی که قابلیآن ند و در علم خود تصرف کتواند  میوسیله آن دیگري هست که به 

این را  کهمعلومات خویش را به قلب دیگران القا کند  آن نیرو، هند  به واسطتوا مینیز سان ان. مصور نماید ،باشد

 در«: گوییم میکه  چنان شود؛ ه میدینام »کالم نفسی«ر نفس باشد، هر مقدار از آن علم دو گویند  میصفت کالم 

دیگري  را به و آن تمانند قول یا کتاب، برساندبالفعل اعالم را  فاده وا آن مقدار کهبه و  »چیزي گفتمخود دل 

کی ی: دانند دو قسم میپس اشاعره کالم خدا را  .)67صهمان،  االسالمی، شیخ( گویند می »کالم لفظی«القا کند، 

باید  یکالمچنین زیرا  ؛دانند لفظی را نسبت به ذات خدا محال میکالم  آنها. کالم نفسی و دیگري کالم لفظی

 شمرند و  می واجب قائم به ذاتو  کالم لفظی را حادث و نفسی را صفتی قدیم آنها همچنین .زبان باشدهمراه با 

 ،الف1376 حلی؛؛ 34ص ،1363 همان،( دانند ا اشتراك لفظ میی سبیل مجاز اطالق کالم به نوع اول را بر

  .)276ص ،1381 الهیجی، ؛17ص

جوینی اهتمام خاصی به  .ه استتفسیرهاي مختلفی ارائه شد الم نفسی چیست،ه مراد اشاعره از کدر اینک

کالم نفسی را جوهر و  تازه ارائه داد کامالً اي کالم خداوند داشت و با توجیه خاصی بر کالم نفسی، نظریه مسأله

  لوگوسواژه  ،انینیو در زبانمقصود از کالم نفسی یا قائم به نفس همان تفکر است که . شمردو حقیقت کالم 
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است و کالم را چنین تعریف  ثیر باقالنیأویژه تحت ته جوینی در این مبحث ب .رود آن به کار میبر براي داللت 

آن  از شده بر آن، قائم به نفس که عبارت و اشارت اصطالح )عقیده و تفکر(قول  از کالم عبارت است « :دکن می

کند و  اي است که به ذهن انسان خطور می همان فکر و اندیشه بنابراین کالم، .)108ص ،1405(» کند حکایت می

  .)781ص ،1374 ي،بدو(عبارت و اشارت حاکی از آن است 

 البته .هستندنظم مبریده و کلمات  کالم همان اصوات بریده معتقد شدندو کالم نفسی را انکار کردند  معتزله

 .دنشو حس شنوایی درك میکه با  نامیده است »رخواط«به نحوي کالم نفسی را ثابت دانسته و آن را  جبائی

 ،کالم نیست و کالم همان حروف مقارن با اصوات است ،بریده که متکی به مخارج حروف است صداهاي بریده

 اشاعره .)109ص ،1405 جوینی،( شود این کالم نیز شنیده می ،شود ولی چون صوت شنیده می؛ صوتنه خود 

 ،1376 ي،بدو(نه عبارات الفاظ و اشارات  ،است قدیم همان کالم قائم به نفس اند که کالم بر این عقیده نیز

  .)781ص

اول اینکه آنچه . کنند التی وارد میانند و به کالم نفسی اشاعره اشکاد تزله را بر حق میمتکلمان امامیه قول مع

 ازِند و آن آوان کردتزله بیهمان معنایی است که مع ،گیرد قت میسبذهن عقَال به در وقت شنیدن لفظ کالم  به

ادا را تواند این صدا و حروف  و کسی را که نمیر ناز ای. معنایی باشد مرکب از حروفی است که فهمانندة

رچه در دلش هزار گونه گ؛ قدرت بر تکلم ندارد ومانند کسی که ساکت یا گنگ است  ؛گویند متکلم نمی ،نماید

  .)17ص، الف1376 حلی،( سخن بگوید

مراد این  گوید اگر حلی میعالمه . صور نیستتقابل  اند، ه در تفسیر کالم ذکر کردهآنچه اشاعر ،نکهدوم ای

مراد این است که  و اگر گردد برمیاین به قدرت  ،است که خداوند بر ایجاد این الفاظ و کلمات قدرت دارد

کدام را کالم  هیچ )اشاعره(شما گردد و  علم خدا برمی ، بهخداوند به معانی و مفاهیم این الفاظ عالم است

آنها باید مراد خود . باشند اید، صفات هم صالحیت ندارند مصدر چنان کالمی که شما مدعی شده هبقی. دانید نمی
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ما قول لذا . نیست چون تا چیزي تصور نشود، اثبات آن صحیح ؛تا بتوانیم تصدیق یا تکذیب کنیم دنرا روشن کن

  .)276ص ،1381 هیجی،ال؛ 136، ص1378، محمدي ؛همان( کنیم معتزله را انتخاب می

  دیدگاه عالمه طباطبائی .5- 1

ان انسالضمیر  مافیال بر د لفظ ،کالم در عرف انسان :اند و گفته هصفت ذات دانست ،عالمه کالم را بنابر مشهور

ي کسی که از بنابراین تعریف کالم امري اعتباري است و برا. است است و داللت آن از نوع داللت ذهنی

 ،تواند او را بر آنچه در ضمیر گوینده است داراي داللت است و می گی وضع الفاظ بر معانی مطلع باشد،چگون

موجود در ذهن را  که معانیهمان طور . اند ذهنی شمرده معانیِ به همین جهت، آن را وجود لفظیِ .آگاه سازد

یک موجود اکنون فرماید اگر  عالمه در ادامه می. اند وجود ذهنی و مصداق خارجی آن را وجود خارجی نامیده

بر  با  کمال وجودي خود، مانند معلول که -بر امري حقیقی و غیر اعتباري داشته باشد  ، داللت حقیقی حقیقی

چون وجودش ؛ شودتر است که کالم نامیده  تهچنین موجودي شایس قطعاً -داردداللت کمال برتر در علت خود 

که همه کماالت وجودي در او به نحوي باشد حال اگر موجودي داراي ذات بسیط . کامل است اصیل و داللتش

ت ااز اجمال ذکاشف ، یلی خود که عین ذات اوستو با صفت تفص شوندچیز دیگر موجود برتر و واالتر از هر 

به  ات است،او از حیث ذات و صفاتی که در او عین ذ آن صورت در -مانند حق تعالی - باشدمقدس  خویش 

  .یل استاو عین تفص مال دراج کهکالم خواهد بود  کامل کلمه، يامعن

از قدرت دارد آن را جدا ضرورتی نشود و  با این تحلیل عالمه، کالم نیز به قدرت خداوند ارجاع داده می

: فرماید پاسخ میر د ایشان ،ستفات سمیع و بصیر چنین ارجاعی نیه صارال شود چرا دربؤحال اگر س. بدانیم

جز به عنوان  ،لیکن در مورد کالم در کتاب خدا است؛ آمده ع و بصیر در قرآن مجید و سنت نبويصفات سمی

  ).373-371ص، 1417(از صفات فعل چیزي نیامده است صفتی 
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 ،اند گفته در اسالم شیعهبا آنچه در کتاب  شمارند، ت میصفت ذا ءن سخن عالمه که کالم را جزالبته ای

  :آمدهچون در آنجا ت؛ متعارض اس

اراده به معناي خواستن و کالم یعنی (شود  صفت اراده و کالم را به معنایی که از لفظ آنها فهمیده می شیعه دو

صفت ذات  ،علم گرفتهآنها را به معناي  دانند و غالب اهل سنت، می )فعل کشف لفظی از معناي صفت

  .)129و128ص ،1374( شمارند می

خدا « : فرماید امام ششم می. ندک نقل میروایت  دو ،اد علماي اهل سنترد اعتق شیعه و یید قولبراي تأ يو

 :گوید میراوي  ».در حالی که مقدوري نبود ،در حالی که معلومی نبود و قادر بود ،پیوسته در ذات خود عالم بود

 »کالم را احداث و ایجاد کرد نپس از آو متکلم نبود و  خدا بود  .کالم حادث است«: دایفرم امام میمتکلم بود؟ 

                                                                                                               .)پاورقی 129و128ص ،1374 طباطبایی،؛ 147ص ،2ج ،1403 مجلسی،(

 و کالم را به معناي ظاهري لفظ بگیریم،ع و رفع تناقض ظاهري سخن  عالمه این است که اگر اراده وجه جم

او نبود،  يو اگر عطا فرمود چون خداوند آنها را به مخلوق و موجود  خود عنایت ؛د بودنخواهصفت فعل  قطعاً

به معناي  ،جنبه عدمی مبرا ساخته و اگر آن دو را از گردید و نه کالمی از او صادر میاي داشت  نه موجود اراده

د بود و این نکته نیم  و آن را به قدرت حق تعالی ارجاع دهیم، جزء صفات ذات خواهکنکمال وجودي اخذ 

ماالت وجودي در ذات چون همه ک ؛گردد همه صفات کمال میشامل بلکه ندارد؛ کالم   و اختصاص به اراده

  .)224و223ص ،1382 خلیلی،( »اتهلجمیع جه ن الواجب لذاته واجبإ« :حق جمع است

  ت کالم برهان بر اثبا .2

 ،یع ممکناتثابت شد که جم قبالً. شده استکالم خداوند به دو وجه عقلی و نقلی استدالل  اي اثباتبر

) صغراي بحث( و ایجاد اصوات و حروف در اجسام امري ممکن است )کبراي کلی(مقدور حق تعالی هستند 
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قرآن این معنا را  ،کلم است یا خیردر خارج بالفعل متخداوند اینکه  حالپس ایجاد کالم مقدور خداوند است و 

 ،الف1376 ؛ حلی،137ص ،1378 محمدي،( )164 نساء،( »لم اهللا موسی تکلیماًوک«: کرده است که ثباتا

 .)209ص ،1405 الحلی، السیوري؛ 17و16ص

  

  حدوث و قدم کالم خدا. 3

جناح عربی خالفت با شکست . استحاظ داراي اهمیت لبرخی و اوایل قرن سوم هجري از اواخر قرن دوم 

کالم  دربارهغاز شد که طی آن مجاالت کالمی اي در تاریخ کالم اسالمی آ دوره ن،موأمعباسی و روي کار آمدن  

باعث رشد این فرقه  زلی خود،مأمون با گرایش معت. به اوج خود رسید -که از مدتی قبل شروع شده بود-خدا 

پرسش اصلی . پرسش قرار گرفت محلکالم خدا  دربارهمردم اي دیگر از  علما و قضات و عده شد و اعتقادات 

این دوره در تاریخ . قرار گرفتزله و مبناي امتحان نیز عقاید معتحدوث و قدم کالم خدا بود  دربارهاین محاکم 

بود که گروهی طرفدار حدوث کالم خدا  آناین اختالفات ناشی از . معروف است »محنت قرآن«اسالم به عصر 

را مسلمانان هم مانند زی ؛قومی گفتند اسالم هم شبیه مسیحیت است. یگر طرفدار قدم آن شدندو گروهی د

تزله گفتند از این رو مع. پندارند مخلوق می اهللا و غیر  هدانند، قرآن را کلم عیسی را کلمه ازلی خدا می مسیحیان که

اي  ریشه تزله است کهد اتفاق معموضوع یکی از مسائل مورنه قدیم و این  ،مخلوق است) قرآن( کالم خدا

  .)17ص  ،1368 مشکور، ؛58و  32و31ص ،1363 االسالمی، شیخ( یهودي دارد

  دو نظریه  

مخلوق و آن را قدیم و ازلی و دیگري  یکی قرآن را :در مورد کالم خدا وجود دارد عقیده در جهان اسالم دو

دا همین حروف و قدیم کالم خ: گویند میحنابله  .است کالم نفسی قدیم:  گویند شاعره میا. داند می حادث 
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غزالی که تابع مذهب اشعري  .و حادث استکالم خدا همین حروف و اصوات : گویندهم تزله است و مع

  :کند عقیده خود را در این مورد چنین بیان می ،است

اما کاغذ، . ودش کالم خداي تعالی در مصاحف  نوشته شده و در قلوب محفوظ  است  و با زبان قرائت می

اینکه ما . باشند زیرا اینها اجسام و اعراض در اجسام می هستند؛ نوشتن، حروف و اصوات حادثمرکب،  

منظور صفت قدیم خداست و لزومی ندارد ذات قدیم در  ،کالم خداوند در مصحف مکتوب استگوییم  می

زیرا اگر  ؛که در کتاب نوشته شده، الزم نیست خود ذات نار در کتاب حلول کند» نار«کلمه  مثالً ؛مصحف باشد

 ان اوه آتش تلفظ نماید و خود آتش در زبسوزد و اگر کسی به کلم مصحف می کند،ل لوخود آتش در آن ح

و » نون« نندما ،اي است و اصوات مقطع جسم سوزاننده بنابراین نار، هر آینه زبانش خواهد سوخت؛ ،باشد

چنین کالم قدیم  هم .نه نفس داللت ،ق، مدلول علیه استرو نار محر از این. بر آن داللت دارند» راء« و» الف«

از ادله که شرع براي ادله حرمت قائل  ندارتعب هم حروف .نه ذات دلیل ،مدلول است ،که قائم به ذات خداست

 ،1363 االسالمی، شیخ( ر صفت خداوند داللت داردزیرا ب ؛بنابراین احترام مصحف واجب است. شده است

  .)176ص ،1368 مشکور، ؛67ص

 در کتاب  ،و از اکابر متکلمان اشاعره استجوینی که خود از پیروان مذهب اشعري  الحرمین ابوالمعالی امام

  : ده استکرصفت  کالم  دربارهبحث مفصلی  االرشاد

ولی در مصحف حلول نکرده و قائم به قلب  ؛ظ استمکتوب و در قلوب محفو ،کالم خداوند در مصاحف

اما کلمه  ،کالم خداوند بر انبیا نازل شده. قدیم است آنولی مفهوم است، کتابت حادث  ،به عبارت دیگر. نیست

به  یاختصاصو ي انتقال است ابه معنزیرا  ؛ به پایین را نداردي فرود آمدن چیزي از باالاتنزیل یعنی انزال معن

که در باالي هفت آسمان   و در حالیه ردت که جبرئیل کالم خداوند را درك کزال آن اساز إن منظور .داجسام دار
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 ،به رسول خدا فهماند ،نتهی فهمیده بودالم هبه زمین فرود آمد و آنچه را از کالم خداوند در سدر ،قرار داشت

  .)130و128، ص1405( باشداینکه ذات کالم را نقل کرده  بدون

 برآیند .آن وجود ندارد نظیر ،اشاعرهیک از کتب کالمی  زیرا  در هیچ  ؛جوینی موجب تعجب است ي اخیرأر

 شود  از این عبارت استنباط می و رانه الفاظ  ،است که جبرئیل معانی را نازل کردآن عقیده وي در این خصوص 

همان،  االسالمی، شیخ(. کرده استجوینی به این نتیجه تصریح ن البته خود .باشد که الفاظ قرآن از پیامبر می

  .)68ص

  : گوید می ،عبدالجبار که خود از طرفداران معتزله است قاضی

را بر پیامبر نازل  خداوند آن که باشد وحی اوست و مخلوق و حادث میتزله برآنند که قرآن کالم خدا  و عم

ر احکام شرع قرار داد تا در حالل و همچنین خداوند آن را براي ما دلیلی ب. او باشدکرده تا دلیلی بر نبوت 

تسبیح و تقدیس او  به  ،سپاس گفته ،حرام به آن مراجعه کنیم و بدین طریق بر ما واجب کرده است بر این مهم

خداوند پدید نیامده،  کنیم، هر چند در این حال از جانب شنویم و تالوت می بنابراین آنچه امروز می. بپردازیم

خوانیم، به او  می را القیسکه وقتی امروز شعري از اشعار إمرؤ انچن؛ شود ت داده میبه خداوند نسب اًحقیقت

از جانب او حادث  ،خوانیم شعر در همین حال که می) الفاظ و صداي خواندن(دهیم، هر چند این  نسبت می

  .)357ص ،1422 انی االسدآبادي،الهمذ( شود مین

بعضی از : دهد همراه با خداوند چنین پاسخ می ،استقرآن قدیم  معتقدندوي در رد نظریه کسانی که 

 ،هاي دیگر آن تقدم دارد و هر چیز که چنین خصوصیتی داشته باشد هاي قرآن بر بعضی از بخش بخش

این بیان روشن  این مطلب به .آن تقدم نداشته باشد که غیر آن برقدیم آن است  قدیم باشد؛ زیرا  تواند نمی

همزه بر حرف الم و الم بر حرف حاء تقدم دارد و این » الحمدهللا« :در فرموده خداوند بینیم مثالً شود که می می

هایی  دلیل دیگر این است که قرآن شامل سوره. کند و چنین وصفی در همه قرآن وجود دارد را ثابت نمیقدم 
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 ،باشدوصفی داشته ع دارد و آنچه چنین سب مجزاست و آغاز، پایان، نصف، ربع، سدس و یهای جدا از هم و آیه

  )360ص همان،(تواند قدیم باشد؟  چگونه می

 :پردازد می )به قدیم بودن قرآنمعتقدان (سپس به نقل شبهات مخالفان  وي

پس باید قرآن . حقیقت یک چیزند ااسم و مسماست و  وندخدا يثابت شده  که قرآن دربر دارنده اسما. 1

آن است که آنگاه که کسی سوگندي هم  اکی بودن اسم و مسمدلیل ی: اند گفته. همانند خداوند قدیم باشد

سوگند  ،تچنین سوگندي که تنها نام خداس د،نیکی نباش امسمگوید، اگر اسم و  می» واهللا«و » تاهللا«خورد و  می

در حقیقت یک چیز باشند، مستلزم آن خواهد بود  این دواگر : گوید ار در پاسخ میعبدالجب. به خدا نخواهد بود

 . که واقعیت چنین نیست ر حالید ؛به نجاست آلوده شود نیز او ،کسی نام نجاستی را بر زبان آورد اگر که 

  !جسم است؟ ،اعرض و مسم با آنکه اسم، ،یک چیز باشدتوانند  می ااسم و مسمچگونه  ،بر اینعالوه 

خلق و امر از آن   الخلق واالمر؛هللا«: جملهاز  ؛اند کرده آیاتی از قرآن در این زمینه استناد به همچنینآنها . 2

آیه میان خلق و امر تفاوت گذشته  و این خود دلیلی بر خداوند در این : اند گفتهو ) 54 اعراف،( »خداوند است

دا کردن دو جزیرا  داند؛ میباطل را چنین استداللی وي . باشد می) قدیم( غیر مخلوق ،قت است که امراین حقی

: آمدهشود و گواه این مطلب آن است که در قرآن  ختالف و تفاوت جنس آن دو نمیدلیل ا ،عنوان از یکدیگر

در حالی که  ؛تفاوت گذاشته شدهو انار میان میوه  و )68 الرحمن،( »میوه و خرما و انار است) بهشت(در آن «

  . انار نوعی از میوه است

 )3- 1، الرحمن( »خلق االنسان *علم القرآن *نالرحم« اند این است که کرده از دیگر آیاتی که بدان استناد. 3

سخن از خلقت مورد انسان  چه اینکه در ؛لوق استکند که قرآن غیر مخ این آیه بر آن داللت می: اند گفته و 

الزم : گوید قاضی در رد این استدالل نیز می. متصف کرده است) مخلوق(گفته و قرآن را به  چنین وصفی 

اختصاص عنوانی  مخلوق نباشد؛ ؛اند، آنچه جز اوستخوب )مخلوق(ه این وصف ان را بنیست اگر خداوند انس
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تر به  ادهکردیم، س عالوه بر این، اگر ما به این آیه استدالل می. ندارددر مورد غیر آن هیچ داللتی به چیزي 

ه تعلیم و این در حالی است ک »را بیاموخت قرآن«: چه اینکه خداوند فرموده است رسیدیم؛ مطلوب خویش می

  .)369-367، ص 1422سد آبادي، انی األالهذ(شود  تصور می ،د آنچه حادث استدادن، تنها در مور

حدانیت خداوند متهم دیم دانستن قرآن و از بین بردن وبه ق ،تزله کسانی را که منکر خلق قرآن بودندپس مع

الم را اس ازخبران  شوند و بی دا معتقد میم خایشان بیمناك بودند که مبادا کسانی را که به ازلیت کال. کردند می

توحیدي که از آنبا کالم خدا معتقد شدند ازلی دانستن  کرده،ي مبارزه أرو با این ر از این .پندارند اق نصاررَاز ف 

  .)120، ص 1358الفاخوري، . (منافات دارد ،کنند دفاع می

اي که  و دستهنمایند  ارند و بر آن تصریح میدداللت آیاتی وجود دارد که بر حدوث کالم خدا نیز قرآن در 

    .)44 زخرف،؛ 9 حجر،؛ 2 انبیا،: ك.ر(دانند  مید خود ت را دلیل اعتقااین آیا هستند،آن معتقد به حدوث 

که در اینجا به  کند اقامه میداند و بر آن پنج  تزله را بر حق میقول مع ،عشر باب حادينیز در  )ره(عالمه حلی

ما «: ه استبودن توصیف کردکالم خویش را به حادث  ،خود خداوند در قرآن .کنیم کتفا میذکر یک دلیل ا

نزلنا انا نحن «فرماید  جاي دیگري میو در  )2انبیا، ( »استمعوه و هم یلعبون من ذکر من ربهم محدث اال تیهمیأ

الذکر «و  )صغري( »قرآن ذکرال«گیریم که  از جمع این دو آیه نتیجه می). 9 حجر،( »له لحافظون الذکر و انا

  .)137، ص 1378محمدي، ؛ 18ص ،الف1376 ،حلی() نتیجه( »فالقرآن محدث« )ريکب( »محدث

  موضع گیري شیعیان 

اصحابشان  )ع(آید که ائمه ها چنین برمی از برخی نوشته. ختندشیعیان نیز به ابراز عقیده در مورد کالم خدا پردا

امام . دانستند کردند و آن را یک جدال بیهوده و بحث انحرافی می میمنع  را از پرداختن به این گونه مسائل

غیر  در  قرآن کالم خداست، از این پا فراتر ننهید و هدایت را« :فرماید ال درباره قرآن میؤهنگام س) ع(هشتم
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جعفر از امام سلیمان بن  و نیز وقتی ) 2، ح218، ص1423، بابویه قمی ابن( »آن طلب نکنید تا  گمراه نشویدقر

گویم  من می !گویم کدام را نمی من هیچ«: فرماید امام می نه،کند که آیا  قرآن مخلوق است یا  ال میؤس) ع(هفتم

                                .)5، ح119ص ،همان( »قرآن کالم خداست

صلحت را در این کردند و م داري میدصریح خو اظهارنظرد پیشوایان ما از نده ت نشان میاین دو روای

مواردي که محیط براي در اما  ؛به هر نوع پرسش خاتمه دهند ،بودنه کالم خدا بدیدند که با توصیف قرآن  می

براي  )ع(امام هشتم .خداست قرآن خالق نیست و تنها خالق ندفرمود آشکارا می ، ائمهبیان حقیقت آماده بود

  :نین نوشتندبرخی از شیعیان خود در بغداد پیامی فرستادند و چ

چه نعمت بزرگی  ،اگر این دعا مستجاب شود و ه حفظ کندخدا ما و شما را از فتن ؛ه مهربانبه نام خدا بخشند

ما نزاع در قرآن را نوعی بدعت  .استنتیجه آن هالکت و نابودي  ،شامل انسان شده است و اگر مستجاب نشود

خواهد که اهل آن نیست و  کننده چیزي را می الؤس ؛دهنده شریکند کننده و پاسخ الؤدانیم که در آن س می

خالق جز خداي عزوجل نیست  .به زحمت می افکند ،او واجب نیست ردهنده خود را در مورد چیزي که ب پاسخ

که از گمراهان  مدهید براي آن از پیش خود اسمی قرار و قرآن کالم خداست .هستند اوو غیر او همه مخلوق 

نهان ترسانند و از آخرت بیمناکند کسانی قرار دهد که از پروردگار خود در پ زرا اخدا ما و شما . شوید می

  .)4، ح219و218همان ص (

از  هستند ومخلوق خدا  - که قرآن از جمله آن است- اهللا  را بیان کرده که ماسوي یامام در این روایت، حقیقت

زیرا  ؛ بگوییم »محدث« ،به جاي لفظ مخلوق بلکه باید ؛دهد بر قرآن نام مخلوق بگذاریم اجازه نمیهم طرفی 

) ع(روایتی از امام صادقطور که در  همان. ي مصنوع و ساخته بشري تفسیر شوداچه بسا لفظ مخلوق به معن

  .)118، ص89 ق، ج1403مجلسی،  ك.ر(ین شده است یر مخلوق بودن آن تبو غی قرآن تأیید  ث بودنمحد

  ی بودن احکام عدم تالزم بین حدوث قرآن و تاریخ. 4
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از جمله اینکه . ادامه داردهایی شده است که تا زمان حاضر هم  پردازي نظریه أمنش ،حادث بودن قرآن قدیم و

تواند فراتاریخی  شریعت چگونه می ،به عبارت دیگر مختص به زمان نزول قرآن است یا خیر؟ احکام الهی آیا

  ما باید به احکام صدر اسالم عمل کنیم؟ال همیشه براي مردم بوده است که آیا ؤباشد؟ این س

  نظریه فضل الرحمان

یافتن  ددرد دین داشتن و درصد دلیلپردازان زمان حاضر و مسلمانی معتقد است که به  الرحمان از نظریه فضل

گذشته، بر ضرورت  هاي  ا شرایط متفاوت روزگار ما با سدهراه حل براي معضالت اجتماعی متناسب ب

  .)100، ص1386علمی، ( داردتأکید تهاد در فقه بازگشایی باب اج

. کند به دو گروه تقسیم می که در صدر اسالم وجود داشت،ه گون هاي دینی در حوزه جامعه را آن وي آموزه

 دوم،. رو هویتی فراتاریخی هستند این و ازهایی چون فضیلت و عدالت که جنبه ارزشی دارند  هآموزیکی، 

بنابراین  .اند در قالب احکام اسالمی بیان شده ،مانند اینها داشته اجتماعی یا اقتصادي وهایی دینی که جنبه  آموزه

قابل هاي بعد  با سپري شدن شرایط تاریخی صدر اسالم، به صورت یک واقعیت تاریخی درآمده و بر زمان

دیدي براي به نظریه جتوانست  این دو آموزه، بینبا تفاوت گذاشتن وي بدین ترتیب . د بودننخواهتطبیق 

همان ص ( ریزي کند پی صورت داد،نیاي جدید نوسازي دست دادن روشی که بتوان مطابق شرایط متحول د

78(.   

آن را به دو گروه عام و فراتاریخی و خاص و  هاي قرآنی به عمل آورد و بر اساس تحلیلی که از آموزه وي

دوران متأخر از صدر اسالم برآمد و اجتهاد یم کرد، درصدد تبیین روش استنباط احکام براي تاریخی تقس

گشت به زمان بازحرکت از شرایط فعلی به زمان قرآن و سپس : دانستم أدو حرکت تو مند را حاصل  روش

وي اجتهاد را چنین  .وري در احکام خواهد بود، باز شدن باب اجتهاد و نوآنتیجه روش پیشنهادي ويکه حاضر 
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و تغییر  عناي یک متن یا حکم در زمان گذشته که دربرگیرنده یک قانون استبراي فهم م تالش: کند معرفی می

  .)87-85ص ،همان( دادن آن با توسعه و بسط آن یا محدود ساختن مفاد آن

مسلمات قرآنی  زیکی ا مسأله تحریم ربا :دهد گونه توضیح می  اینرا مسأله ربا  ،اش با توجه به نظریه وي

حال، نظام بانکی جدید گرچه بر اساس بهره  اما با این ؛ربوي را تحریم کرده استاست و قرآن کریم نظام مالی 

ذف زیرا حتوان حرمت آن را نتیجه گرفت؛  رو نمی از این .نظام ربوي صدر اسالم متفاوت است با ،استوار است

ین چن هم وي .)96-94همان، ص( مرج در نظام مالی جامعه خواهد شدو  رباي بانکی باعث ایجاد هرج

بلکه به نوعی تجاوز به آبرو و  ؛تجاوز به حریم مالی افراد نبوده است در صدر اسالم، دزدي صرفاً: گوید می

رو مجازات آن در قرآن کریم چنین سخت و سنگین معرفی شده  از این. است شده شمرده میشرف افراد نیز 

  .)100همان،  ص(ید تغییر کند یز با، حکم آن نردحاضر که دزدي فقط جنبه اقتصادي دا در زمان اما  ؛است

، بحث حدوث و قدم قرآن  است دریگ میاش به کار  الرحمان براي اثبات نظریه یکی از مبانی کالمی که فضل

از نظر وي، قول به  قدم قرآن، زمینه را فراهم . توجیه کندرا هاي قرآنی  هتا از طریق آن تاریخی بودن آموز

و این  رندجنبه فراتاریخی داآن  يها هود که چون قرآن قدیم است، پس آموزگیري ش آورد تا چنین نتیجه می

 در صورتی که قرآن حادث .گشتن فقه از هر گونه نوآوري خواهد شد باب اجتهاد و عقیمخود به منزله بستن 

ت بلکه به صورت تدریجی نازل شده اس ،اینکه قرآن نه به صورت یک کتاب. اند تاریخیآن  يها آموزه واست 

، نشانگر حدوث قرآن کریم و نافی قول به قدم استآن ناظر به بعضی دیگر از آیات آن  نکه بعضی از آیاتای و

مشکالت و و ها، مسائل روز  شاهد انعکاس عالیق، نگرانی ،از همین رو در آیات قرآن کریم. باشد میآن 

دهنده  کننده و پاسخ ریم منعکسحوادث جامعه صدر اسالم هستیم و این خود شاهد گویایی است که قرآن ک

   .)85و84همان ص ( الت زمان خود بوده استؤایخی و سشرایط تار

  الرحمان  ررسی دیدگاه فضلب
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گره زدن بحث ثبات و تغییر به . ندارندثبات  ،تاریخی بودهنیز ظر، چون قرآن حادث است، پس احکام آن از ن

م قرآن از مباحث دبحث حدوث و ق. استالرحمان  فضلله حدوث و قدم قرآن، یک اشتباه فاحش در نظریه أمس

به صفت فعال الهی است و اشاعره قائل از ا ئل بودند کالم فعلیتزله قامع. ی بحث اسما و صفات الهی استفرع

 چهحادث باشد صفت فعل و چه قرآن  چهدر هر حال، چه کالم الهی صفت ذات باشد . ذات بودن کالم بودند

قائل به  ،لهأشیعه در این مسهمان طور که  .نبودن احکام قرآنی ندارد تاریخی بودن یا ارتباطی باقدیم، این 

تعلیل فراتاریخی بودن احکام قرآنی به  ،اشتباه أمنش ظاهراً .آن استاحکام حدوث قرآن کریم و تاریخی نبودن 

سنت  به وسیلهسخ قرآن  نفی  امکان ن اهل سنت است و این گروه با این دلیل به قدیم بودن آن از سوي فقهاي

   .)103-101همان ص( دانه نبودن احکام آن پرداختند جاونیز و 

داند، هم پیش از او و هم پس از او  می الرحمان الفاظ قرآن را بازتاب شرایط تاریخی روزگار پیامبر اینکه فضل

شود و صرف ابداع احتمال،  در میان سخنان آنان چیزي جز ابداع احتمال دیده نمی ،با این همه. تکرار شده است

معارف دینی  سازگاري آن با دیگر ،درستهاي یک تفسیر  درستی این تفاسیر نیست؛ بلکه از جمله ویژگی دلیلِ

همچنین احادیث . این نظریه در مخالفت با تصریح آیات قرآن کریم استو و اصول قطعی عقالنی است 

 رخاسته از ذهن پیامبر، بلکه که الفاظ  قرآن کریم، نه ب ندهستمتعددي که در این زمینه وارد شده، نص در این 

  .)104و103همان ص(عین وحی الهی است 

احکام اسالمی از حیث  بندي کلی، در یک تقسیم .است شدهیل مختلف اثبات جاودانگی احکام نیز به دال

جنبه باشد حکمی  مواردي که به طور قطعی مشخصاول  :دنشو ن، به دو گروه تقسیم میاشمول آن بر مکلف

که  از اکل اسب و قاطر) ص(مانند نهی پیامبر اکرم  باشد،شخصی یا تاریخی داشته و مقید به زمان خاصی بوده 

دوم، مواردي است که به طور قطعی  .شد مربوط به غزوه خیبر بود و سبب ضعف امکانات مسلمانان می

مانند خطابات قرآنی که با  ،ها صادر شده است ها و مکان مشخص باشد حکمی به صورت عام و براي همه زمان
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 کم مشخص باشد،حه طور قطعی مواردي که ب ،در هر حال. حکمی را وضع کرده است »منواآیا ایها الذین «

حکم به نحو قضیه حقیقیه مشکل در مواردي است که به طور قطعی مشخص نیست . نخواهد بود اختالفی

یا فراتاریخی تشریع، حقیقت بودن گویند اصل در مقام  ین موارد میاصولیان در ا. شخصیه و خارجیهاست یا 

عالوه بر این، در روایات مختلفی به فراتاریخی بودن احکام و عدم اختصاص آن به . بودن حکم مورد نظر است

   .)105 و 104ص  ،همان(شده است اشاره ) ص(زمان پیامبر

  

  نتیجه 

ماهیت  کهداند  قول معتزله را بر حق می ،دارد و امامیه در این میاندر مورد کالم خداوند، اقوال مختلفی وجود 

به نحوي که  ،کند ام ایجاد میاست که خداوند در اجس عال همان حروف منظوم و اصوات مقطعهکالم خداوند مت

اینکه اشاعره کالم را به دو قسم لفظی و نفسی تقسیم . این کالم صفت فعل است شود فهمیده میمعناي آن 

قول است؛ زیرا کالم نفسی یا عنام ،دانند قائم به ذات واجب می اولی را حادث و دومی را قدیم و وند نک می

علم به مدلوالت و معانی الفاظ و عبارات همان عبارت است از تخیل الفاظ که درباره خدا روا نیست و یا 

صفت فعل را به  ي عدمی،ها بهتوان با مبرا ساختن جن ن میاز طرفی، چو. فعل خداست کهاست  )علمصفت (

کماالت وجودي در ذات خدا جمع  ؛ چون همۀذات نیز خواهد بود درت ارجاع داد، صفت کالم جزء صفاتق

زبان  دانند که  با  ند میسخن حکما و عرفا زیباست که سراسر هستی را کلمات خداو ،در این میان. است

 در هر صورت با اعتقاد به اینکه کالم،. دنکن ی حکایت میتکوین از کمال نامتناهی و علم و قدرت نامحدود اله

داري دولی باید از توصیف کالم خدا به مخلوق بودن خو ؛حدوث آن نیز ثابت خواهد شد قهراً ،فعل خداست

ي ساخته ابه معن ،ایهامی که دارد سببزیرا چه بسا لفظ مخلوق به  ؛محدث استوییم کنیم و به جاي آن بگ
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کنند و  قرآن را حادث و کالم خدا معرفی می) ع(همچنان که امامیه با پیروي از ائمهو  ؛رددبشري نیز تفسیر گ

  . دانند احکام آن را نیز به دلیل علم و قدرت خداوند، فراتاریخی می
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