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مقدمه
مبحث اسماء و صفات االهی همواره از مباحث مهم راریخ اندیشه در ادیان بوده اسات .در
سیر پرفراز و نشیب راریخ رفکر اسالمی ،فیلسوفان ،متکلمان ،مفساران و عارفاان زیااد باه
ای مسأله پرداخته اند .اب سینا ،مالصدرا ،محیی الدی ابا عربای ،قاضای ساعید قمای از
جمله اندیشورانی بوده اند که با مذاق هاا عرفاانی ،فلسافی و کالمای باه موضاوع اساماء و
صفات االهی پرداخته اند .هر یک از ای اندیشوران در راریخ فکر اسالمی ،با رل یاری متفااوت،
به ای مسأله نگریسته اند .به عنوان نمونه ،نگاه اب عربی به ای موضوع باا نگااه ابا ساینا و
نگاه هردو ای متفکران ،با قاضی سعید رفاوت روشنی دارد.
در میان مکارب کالمی ،معتزله و شیعه از شاخص راری مکااربی بودناد کاه باه اور
رسمی به مبحث اسماء و صفات پرداختند.ای مکارب باا ههاور اندیشامندانی ع ا گارا و
دارا دقت ها فلسفی ،دست به موشکافی هاایی در ایا بااره زده اناد .دربااره پیادایش
اسماء و صفات االهی چند مسأله و پرسش مررد است که ایا پرساش هاا گااه نااهر باه
وجود شناسی 3اسماء و صفات و گاه ناهر به معرفت شناسی2آن هاست .از جملاه ایا کاه:
مفهوم اسم و صفت برا ذات بار رعالی چیست؟ ای مفهوم چگونه در ذه انسان شاک
گرفته است؟ اقسام صفات کدام است و صفات االهی به چند دسته ر سایم مای شاوند؟ در
نحوه وجود و اررباط و نسبت صفات با همدیگر نیز مباحثی مررد است از ایا قبیا کاه
مثال صفت عدل و عدالت در خداوند ،چگونه با مسأله شرور اررباط پیدا می کند؟
الزم به ذکر است که روجه به بحث صفات االهی ،صرفا یک بحث نظار و برکناار از فوایاد
عملی نیست بلکه ای بحث آثار عملی خاص خود را دارد و در رل ی انسان از زنادگی و احساای
حضور ملموی خدا در آن راثیر بسیار دارد که خود را در ایمان و عم آدمی نشان مای دهاد.
پژوهش حاضر به جهت اهمیت ن ش و جایگاه بنیادی صفت قدرت االهای  ،ابتادا باه مفهاوم
شناسی و سپس از راه ها مختلف ع لی و ن لی به اثبات آن می پردازد.
 .0مفهوم شناسی قدرت االهی
 .0-0معنای لغوی :قدرت از "قدر" مشتق است پس در قدم نخست باید ببینیم که
لغت شناسان قدر را چگونه معنی کردهاند:
اب فاری می نویسد« :ال اال و الدال و الراء اص صاحی یادلع علای مبلاش الشایء و
کنهه و نهایته .فال ادر :مبلاش کا ع شای .ی اال :قادر کاذا ،ا مبلغاه و کاذالک ال ادر».
(اب فاری3141 ،ق ،ج  )72 :7در المنجد در باب «قدِر ،ی در» قادر باه معناا راوان و
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نیرو آمده است اما ذی «قدر ،ی در» قدر را به معنا مبلش و حادّ چیاز دانساته اسات و
البتعه در مشت عات ای مادّه از «قدرت» نامی به میاان نیاماده اسات (معلاوال3372 ،ش،
ذی واژه قدر) امّا اب فاری قدر را رنها به معنا مبلش ،کنه و نهایت دانساته و قادرت را
هم از قدر به همی معنی مشتق دانسته است ،آن جا که در ادامۀ عباارت گذشاته مای-
گوید ...« :و قدره اهلل رعالی علی خلی ته ایتاؤهم بالمبلش الذ یشاؤه و یریده  ...و ی ولون:
رج ع ذو قدره و ذو م دره ،ا یسار .و معناه انعه یبلش بیساره و غنائاه ما االماور المبلاش
الذ یوافق ارادره :».و قدرت خداوند بر آفریدههایش رساندن آنان به نهاایتی اسات کاه
خدا آن را میخواهد ...و ]عربها [ میگویند :فاردِ باا قادرت و م ادرت» ] کاه قادرت و
م درت[ یعنی :روانایی و مراد ای است که چنی فرد با روانایی و باینیااز خاود باه
نهایتی که با اراده و خواست او سازگار است میرسد( .اب فاری3141 ،ق ،ج )72 :7
صاحب مجمع البحری  ،قدرت را اسم از باب «قدر ،ی در مانند ضرب ،یضرب»
دانسته و آن را وقتی با «علی» متعدّ گردد به معنا قوت ،رمک و روانایی میداند و
قدیر و قادر را هم از مشت ات ای باب میداند .روش است که ای مرلب با المنجد از
ای جهت رفاوت دارد که در آنجا قدرت از مشت عات «قدر ،ی در مانند علم ،یعلعم»
دانسته شده است ،اگر چه در هر دو کتاب ،قدرت به معنا قوت و روانایی آمده است.
نتیجۀ آن که ریشه قدر به معنا حدّ و نهایت است که البته در هر باابی معناا دیگار ـ
اما مرربط با ای معنا ـ را بروز میدهد .از آن جا که بحث لغو برا ما در ای نوشاتار اسات الال
مورد نظر نیست از ادامه بحث و کاوش بیشتر صرال نظر نموده و به همی م دار اکتفا میکنایم
کااه« :قاادرت از نظاار لغاات هاام چنااان کااه معجاام نگاااران رعریااف نمودنااد عبااارت از دارایاای
]مالک بودن[ ،بینیاز و روانگر است» (سبحانی3123 ،ق)333: ،
 .7-0معنای اصطالحی «قدرت» :آن چه برا ما اهمیت دارد آن است که بدانیم
متکلعمان مسلمان قدرتِ خدا را چگونه رعریف کردهاند و مراد آنان از صفتِ قدرت که آن را
برا خدا اثبات مینمایند ،چیست.
 .0-7-0قدرت در اصطالح متکلّمان :با مرالعه آثار متفکرعان اسالمی در مسالۀ قدرت
خداوند ،روش میشود که در نخستی گام ای بحث یعنی رعریف قدرت دو رأ و نظار
متمایز وجود داشته و همواره رویارو هم قارار داشاته اناد .متکلعماانی کاه باا فلسافه و
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حکمت قرابت و انسی نداشتند ،قدرت را به گونها رعریف میکردند و متکلمانِ فیلسوال
و یا فلسفه گرا با روجه به اصول فلسفی خود رعریفی دیگر از آن ارائه داده اند.
اکنون خوب است با نگاهی به آثار متکلعمان رعریف آنان را از نظر بگذارنیم:
فخر راز میگوید :اعلم انع ال ادر هوالذ یص ّ منه الفع و الترک بحساب الادواعی
المختلفه .مثاله :االنسان ان شاء ان یمشی قدر علیه و ان شااء ان ال یمشای قادر علیاه».
(فخر راز  ، ،بی را :)351 :بدان که قادر کسی است که انجام دادن و رارک نماودن از او
به جهت انگیزهها متفاوت ،صحی ]ممک [ باشد .مث انسان که اگر بخواهد راه برود بر
آن رواناست و اگر بخواهد که راه نرود بر آن هم قدرت دارد.
قاضی عبدالجبار معتزلی گفته است« :اعلم ان ال دیم ج ع و عازع یوصاف بانعاه قاادر و
المراد بذلک انه :یختصّ بحالٍ لکونه علیها یص ّ منه ایجاد االفعال»( .عبادالجبار معتزلای،
3334ق ،ج :)241 :7بدان که ذات قدیم عز و ج ]خدا[ روصیف میشود به ای که قادر
است و م صود ای است که او مخصوص به خصیصاها اسات کاه باه سابب آن ایجااد
]انجام[ کارها از او صحی ]ممک [ است.
عالمه حلی گفته است« :و معنی ال ادر عند مح ی المتکلمی  :هو الاذ یصا ّ مناه
ن اها کاالم کسای
ان یفع و ان الیفع » ( حلی ،بی را :)73 :و قادر از دیادگاه مح اا ِ
است که از او صحی و روا ]ممک [ باشد که کار انجام بدهد و یا انجام ندهد.
قوشچی در شرد خود بر رجرید االعت اد خواجه نصیرالدی وسای مایگویاد :هماه
متدیّنان بر ای باورند که رأثیر خداوند بر عالم به واسرۀ قادرت و اختیاراسات ،باه ایا
معنا که آفریدن عالم و ررک آفریدن آن هر دو از خداوند ممکا و روا اسات( .قوشاچی،
بی را)334:
و نیز عبدالرزاق الهیجی در شرد خود بر رجرید االعت ااد آورده اسات« :اناه رعاالی قاادر
مختار بمعنی انه یتمک ع م الفع و الترک بمعنی انه رعالی بحیث قد یتخلعاف عناه الفعا ».
(الهیجی ،بی را :)744 :خداوند رعالی روانا و مختار است بدی معنا کاه بار انجاام و رارک آن
رمکع دارد به ای صورت که او به گونها است که برخی از افعال را انجام نمیدهد.
البته معنا رحت اللفظی جملۀ «قد یتخلعف عنه الفع » آن است که «گاهی فعا از
او رخلف میکند» امّا مراد همان است که در ررجمه آوردهایم .زیرا ای روضی در م ابا
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ای اعت اد فالسفه است که میگویند قدرت داشت خدا بر عالم با لازوم و وجاوب فاعا
بودن و دوامِ فع او ،منافاری ندارد .الهیجی باا ایا روضای مایخواهاد برسااند کاه از
دیدگاه متکلمّان ای ع یده پذیرفته نیست.
و باالخره صدرالمتالهی نیز ،رعریفِ قدرت به «صحت و امکاانِ فعا و رارک» را باه
متکلمان نسبت میدهد و در م اب آن ،رعریف فالسفه را مرارد مایکناد کاه در جاا
خود خواهد آمد( .مالصدرا ،بی را ،ج)272 :7
بیرردید جوهره و اسای رعریف متکلمان ،همان صاحّت فعا و رارک اسات کاه در هماۀ
موارد که ن شد وجود داشته است و نیز مراد از صحّت ،امکان است .چنانکه قاضی عبدالجبار،
صحّت فع را در م اب وجوب فع قرار داده است( .قاضی عبد الجبار3331 ،ق )373 :اما خوب
است بدانیم که کدام قسم از اقسام امکان مورد نظر آنها ست.
از آن جا که وجود همی «امکان» در رعریف متکلمان موجب پیدا شدن اختالفاات و
منازعات فراوانی میان آنان و حکماء گشته است ،فهمیدن مراد متکلمان از امکاان بسایار
ضرور است و به رحریر مح نزاع کمک میکند .برا روش شدن ای مرلاب حاداق
باید به دو سؤال زیر پاسخ دهیم:
یک« :امکان» در ای جا به چه معنایی است؟
دو :به هر معنایی که باشد صفت چه کیسی است؟ قادر یا م دور؟
بیشک مراد از امکان ،امکان ذاری – ماهو – نمیرواند باشد زیارا امکاان ذارای باه
معنا استواء وجود و عدم برا یک ماهیت است و روش است که چنی امکاانی را ناه
متکلعم برا ذات الهی قائ است و نه حکیم .زیرا حتی اگر متکلعمای بارا خادا ماهیات
قائ باشد ،اما ماهیت او را واجب میداند .و اگر گفته شود که مراد امکاان ذارای م ادور
است نه قادر .در جواب میگوییم ای چه ربری به قاادر دارد و چگوناه ،صافتی را بارا
فاع ای اثر اثبات میکند؟ به قول استاد مرهر « :برداشت یا برنداشت یک سان در
ذات خود امکان دارد ولی ای ربری به قدرت م نادارد پاس قادرت مرباوط باه فاعا
است»( .مرهر  ،3351ج)131 :2
از کلمات متکلمان به سهولت میروان دریافت که م صود آنان از ای امکان آن اسات
که صدور و یا عدم صدور اثر – م دور – برا فاع ضارورت نداشاته باشاد و باه دیگار
سخ برا فاع هر یک از صدور و یا عدم صدور قاب رح ق باشد و روش است که ای
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همان سلب ضرورت وجود و عدم است که در اصرالد به آن «امکان خاص» مایگویناد.
(در م اب امکان عام که سلب ضرورت از یک رال است) (شعرانی)31 :3377 ،
بنابرای هر اسمی که برا ای امکان قرار داده شود باز هم امکاان یکای از مصاادیق
امکان خاص خواهد بود.
 .7-7-0قدرت در اصطالح فیلسوفان :فالسفه به دو دلی عمده رعریف متکلماان از
قدرت را نپسندیده و خود رعریفی دیگر ارائه دادهاناد ،نخسات ایا کاه :پاساخی بارا
اشکاالری که به رعریف اه کالم وارد نمودند ،نیافتناد و دیگار ایا کاه :قباول رعریاف
متکلمان را موجب دست شست از برخی از اصول قرعی و برهانی خود دیدند .بناابرای ،
قبول رعریف اه کالم – با روجه به قرعی بودن و برهانی بودن آن اصاول – باه معناا
ناسازگار مبنا و بناست.
اکنون ببینیم فالسفه در رعریف چه گفتهاند و چگونه از اشاکاالت رفصّای نماودهاناد.
عموما حکما قادر بودن را به «کون الفاع فی ذاره بحیث ان شاء فعا و ان لام یشاأ لام
یفع » رعریف نمودهاند یعنی آنان قادر بودن را به ای دانستهاند که :فاع فی حاد ذاراه
چنان باشد که اگر خواست ،انجام دهد و اگر نخواست ،انجام ندهد.
مالصدرا عبارت فوق را به عنوان دومی رعریف مشهور از قدرت ،ن نموده و آن گاه
مینویسد« :والتفسیر االول للمتکلمی و الثانی للفالسفه»( .مالصدرا ،بای راا ،ج:)272 :7
رعریف اول ]صحت فع و ررک[ مربوط باه متکلماان و رعریاف دوّم باه فالسافه مرباوط
است.
حکاایم ساابزوار ماایگویااد« :ال اادره عنااد المتکلماای  ،صااحه الفع ا و التاارک و
عندالحکماء ،کون الفاع بحیث ان شاء فع و ان لم یشا لم یفع  ،و المعنی الثانی اعامّ».
(سبزوار  ،بی را :)17 :قدرت در نظار متکلماان ،صاحت فعا و رارک اسات و از نظار
حکماء عبارت است از :بودن فاع به گونها که اگار بخواهاد فعلای انجاام دهاد و اگار
نخواهد ،انجام ندهد ،و معنا دوم ]رعریف حکما[ از معنا اول عامرر است.
عالمه با بایی در رعریف قدرت میگوید« :فالحق ان معنی قدرره رعالی کونه
بحیث یفع ما یشاء ،و الزم هذا المعنی االیجابی انتفاء مرلق العجز عنه رعالی».
( با بایی ،ج :)73 :33پس حق آن است که معنا قدرت خداوند عبارت است از بودن
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خداوند به گونها

که انجام میدهد هر آن چه را که میخواهد و الزمۀ ای معنا

ایجابی ،نفی هرگونه عجز ]=مرلق العجز[ از اوست.
روش است که الزمۀ رررب فع بر مشیت و خواست ،رررب ررک آن بر نخواست و
عدم مشیّت است ،و ای رعریف با رعریف مالصدرا و سبزوار رفاوری ندارد.
هم چنی ای که عالمه ،معنا قدرت را به «ایجابی بودن» (= سلبی نبودن)
روصیف نموده است به خا ر نفی کالم آنانی است که با رعریف از قدرت به آن معنایی
سلبی دادهاند ،مانند :راغب که در مفردات میگوید:
«ال دره اذا وصف بها االنسان فاسم لهیئه له ،بها یتمک م فع شی مَا ،و اذا وصف
اهلل رعالی بها ،فهی نفی العجز عنه( .»...راغب اصفهانی3141 ،ق :)331 :قدرت اگر وصف
انسان واقع شود اسم است برا حالتی در او که به سبب آن از انجام دادن کار متمک
میگردد و اگر صفت خداوند واقع شود پس آن به معنا نفی عجز است.
عالمه با بایی پس از ن گفتار راغب میگوید :گفتار او خوب است اال ای که در
ای گفتۀ او که «قدرت اگر وصف خدا باشد به معنا نفی عجز است سه انگار
روشنی وجود دارد زیرا صفات ذاری خداوند ،مانند حیات و علم و قدرت دارا معانی
ایجابی هستند که آن معانی عی ذات است و نه معانی سلبی را ای که حیات به معنا
نفی مرگ و علم به معنا نفی جه و قدرت به معنا نفی عجز باشد ا آنچنان که
صابئی میگویند ـ که در ای صورت الزمۀ آن خالی بودن ذات الهی از صفات کمال
خواهد بود ( .با بایی ،ج )73 :33به دیگر سخ  ،عالمه با بایی معت د است که ای
صفات از آن جا که عی ذات هستند و ذات الهی به جز وجود نیست پس ای صفات هم
امور وجود هستند اگر چه الزمه ای امور وجود پارها از سلبهاست مث سلب
عجز در معنا قدرت و یا سلب جه در معنا علم.
با ای همه عجیب است که شیخ صدوق رضوان اهلل علیه در رفسیر و روضی یکی از
روایات مربوط به قدرت خداوند ،میگوید« :اذا قلنا :ان اهلل لم یزل قادرا فانما نرید بذلک
نفی العجز عنه و ال نرید اثبات شیء معه النعه عزوج لم یزل و احدا ال شی معه»
(مجلسی ،3332ق ،ج  :)337 :1وقتی میگوییم :خداوند از ازل قادر بوده است مراد ما
نفی عجز از اوست و نمی خواهیم چیز را با او اثبات نماییم زیرا او از ازل یکی بوده
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است که چیز با او نبود .عبارت راغب اصفهانی که موجب انت اد عالمه با بایی از او
شده بود صری رر از عبارت شیخ نبود و لذا بیعتا همان اشکال بر شیخ نیز وارد است.
مگر آن که کسی بگوید مراد شیخ صدوق ،نفی زیادت ای صفات بر ذات بوده است در
م اب اشاعره که بدان قائ هستند .اما ای روجیه قاب قبول نیست زیرا :ای درست
است که حم صفتی ـ مانند قدرت ا بر خداوند به معنا اثبات چیز با او نیست ،امّا
آیا پیامد چنی ع یده ا آن است که صفات ثبوری را ف ط به معنا نفی صفات سلبی
بگیریم؟ قرعا چنی نیست.
مالعبداهلل زنور میگوید« :پس مح ق و مبیّ گردید که حق ح ی ت قدرت ،عبارت
است از اینکه فع فاع متررب باشد بر مشیت و ارادۀ او ( .»...مالعبداهلل زنوز  ،بی را)354:
حاص عباراری که را اینجا درباره رعریف قدرت از فالسفه ن کردهایم ای شد که از
دیدگاه آنان در رعریف قدرت ،مشیت و عدم مشیت از عناصر مهم هستند زیرا یکی از ا راال
قدرت (=فع ) بر مشیت و آن دیگر =( ،ررک) بر عدم مشیت روقف دارد و هاهرا غیر از
مشیت ،صحبت از چیز دیگر نیست .اما در برخی از عبارت حکما در م ام رعریف قدرت،
پا علم هم به میان میآید مثال :مالصدرا در شواهد الربوبیه که میگوید:
«قدرره افاضه االشیاء عنه لمشیته التی الیزید علی ذاره و هی العنایه االزلیّه و علمه
و هو نفس هذه العنایه عباره ع انکشاال ذاره بوجه یفیض منه الخیرات علی ذاره بذاره».
(مالصدرا3332 ،ق :)72 :قدرت او عبارت است از فیضان ]موجود شدن[ اشیاء از ذات او
به خا ر مشیت و خواستی که زاید بر ذات او نیست و ای همان عنایت ازلی است ،و
علم او - :در حالی که آن هم خود همی عنایت است ـ عبارت است از انکشاال ذات او
بر ذات او و به سبب ذات او ،به گونها که خیرها ]وجود ما[ از او فائض و نابع باشد.
ررجمه فو ق از عبارت مالصدرا نحوۀ رل ی و برداشت ما را از ای عبارت نشان میدهد
ولی هم چنان که هم اکنون ذکر خواهیم نمود مرحوم حاجی از ای عبارت برداشت
دیگر کرده اند .سزاوار است که قب از ن عبارت حاجی(ره) بیان کنیم که چگونه
بنابر برداشت ما ،در ای عبارت پا «علم» به رعریف قدرت باز شده است :مدعا ما
ای است که از ای عبارت فهمیده میشود مالصدرا مشیت و علم را عی یکدیگر
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میداند ،بنابرای اگر چه در رعریف قدرت ـ حتی در همی عبارت ـ از علم نامی نبرد اما
در واقع علم هم دخی است.
ای برداشت از عبارت مالصدرا مبتنی بر آن است که «علمه» را عرف بر «قدرره»
بدانیم که هواهر هم گواه صحت همی برداشت است .زیرا عنوان رفصیلی اشراق چهارم
(= فی قدرره رعالی و علمه) گویا آن است که مالصدرا در ای اشراق در صدد است که
قدرت و علم را جداگانه عنوان نموده و از آن دو ،رعریفی به دست دهد و ای مناسب با
ررکیب و برداشت ما است.
امّا هاهرا مرحوم حاجی (ره) ای عبارت را به گونها دیگر ررکیب نمودهاند به ای
بیان که ایشان «علمه» را به «العنایه االزلیه» معروال دانستهاند و آنگاه «نفس هذه »...را
رعریف علم قلمداد نمودهاند .به عبارت ایشان که در شرد اشراق چهارم به عنوان رعلی ه
آمده است روجه کنید:
« قوله و هی العنایه االزلیه  ...و فی اعتبار العلم و المشیه ف ط اشاره الی عدم اعتبار
شی آخر مما اعتبره المتکلمون( .»...سبزوار 3332 ،ش 117:رعلی ات) :ای که مالصدرا
به سبب ای گفتار خود« :و هی العنایه االزلیه» ف ط علم و مشیت را ] در قدرت[ معتبر
دانسته است اشاره به ای است که امور دیگر را که متکلمان معتبر دانستهاند از نظر او
معتبر نیست.
اگر چه ای ررکیب چنان که گفتیم با هاهر نمیسازد و نیز در صورت قبول ای
ررکیب باید بپذیریم که بی «نفس هذه العنایه» به عنوان خیر اوّل «هو» و «عباره
م  »...به عنوان خیر دوّم ،یک «وَ» حذال و س ط شده است و عالوه رعریف علم ،حالتی
ربعی پیدا می کند اما در عی حال رصریحی است بر دخالت عنصر علم در اراده .مرحوم
حاجی (ره) که خود نیز فیلسوفی برجسته است در ادامۀ عبارت فوق ،رعریفی از قدرت
ارائه میدهد که باز شاهد حضور «علم» در آن هستیم« :و لیست ال دره االصدور الفع
ع علم و مشیه»( .همان 217 :رعلی ات) :و قدرت بجز صدور فع ازرو علم و مشیت،
نیست .و یا در جا دیگر می نویسد« :فالمعتبر فی ال دره ،المسبوقیه بالعلم و المشیه،
الغیر» (.سبزوار  ،بی را :)17 :در قدرت علم و مشیت شرط است نه چیز دیگر.
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البته ای که آیا علم عی مشیت است یا نه ،مرلبی است دراز دام که رح یق
دربارۀ آن میرواند خود موضوع یک رساله مفص ع باشد که ای مجال را فرصت پرداخت
به آن نیست.
مالعبداهلل زنوز مینویسد ...« :و به عبارت دیگر ،قدرت عبارت است از صفتی که
مبدأ اثر باشد بر وفق علم و اراده»( .زنوز  ،بی را)373 :

 .7دالیل اثبات قدرت خدا
در میان متکلمان اسالمی ،استدالل به قرآن کریم در اکثر مباحث امکانپذیر و
متداول است و از آنجا که قرآن سند محکمی است که همۀ فرق اسالمی آن را قبول
دارند پس استناد به مباحث آن و ارکاء بر مرالب آن به عنوان دلی خالی از اشکال
است .به همی جهت ما هم در ای فراز ابتدا نیم نگاهی به دالی ن لی(آیات شریفه
قرآن کریم) میاندازیم و سپس ادلۀ ع لی متکلمان را مورد بررسی قرار می دهیم.
 .0-7دالیل نقلی:

 .0-0-7آیات قرآن کریم :قرآن کریم به رعابیر گوناگون ،قدررمند خدا رعالی را
مررد و اثبات نموده است .گاهی با استفاده از ای بیان که اختیار همۀ عالم به دست
اوست و همه عالم ملک او به حساب میآید و او رنها مالک و ملک عالم است ،مثال:
رَبَارَکَ الَّذِ بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى کُ ِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (ملک :)3/بزرگوار ] و خجسته[
است آن که فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیز رواناست.
گاهی به ای نکته روجه میدهد که در آسمان ها و زمی  ،چیز که بتواند خداوند
را عاجز نماید وجود ندارد ،پس او قادر علی اال الق است :وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِ شَیْءٍ
فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیمًا قَدِیرا فا ر :) 11/و هیچ چیز ،نه در آسمان ها
و نه در زمی  ،خدا را درمانده نکرده است ،چرا که او همواره دانا رواناست .و گاهی نظم
موجود در جهان آفرینش را که به سرپنجۀ ردبیر خداوند صورت گرفته است ،رصریحا یا
رلویحا دلی بر قدررمند او قرار میدهد و قدرت بینظیر او را به رخ میکشد:
اللَّهُ الَّذِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِ َ الْأَرْضِ مِثْلَهُ َّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُ َّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَلَى کُ ِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُ ِّ شَیْءٍ عِلْمًا ( الق :)32/خدا همان کسی است
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که هفت آسمان و همانند آن ها هفت زمی آفرید ،فرمان ]خدا[ در میان آن ها فرود
میآید ،را بدانید که خدا بر هر چیز روانا است ،و به راستی دانش و هر چیز را
دربرگرفته است .و یا در جا دیگردر سوره مبارکه ملک ،آیات 3و 1می فرماید :الَّذِ
خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ِبَاقا مَّا رَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَ ِ مِ رَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَ ْ رَرَى مِ
فُرُورٍ/ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّرَیْ ِ یَن َلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِأ وَهُوَ حَسِیرٌ (ملک3/و :)1همان که
هفت آسمان را ب ه ب ه بیافرید در آفرینش آن ]خدا [ بخشایشگر هیچگونه اختالال
] و رفاوری[ نمیبینی .باز بنگر ،آیا خل ]و ن صانی[ میبینی؟ باز دوباره بنگر را نگاهت
زبون و درمانده به سویت بازگردد.
روجه داشته باشیم که ای دو آیه که رلویحا قدرت الهی را مررد میکنند کمی پس
از آیۀ اوّل ای سوره آمده اند که در آن از قدررمند خداوند بر همه چیز سخ رفته
است .عالوه بر موارد مذکور صفت قدیر حدود  17بار در مورد خداوند در قرآن کریم به
کار برده شده است ،در قالب عباراری مانند :إِنَع اللعهَ عَلَى کُ ِع شَیْءٍقَدِیرٌ و یا :واللعهَ عَلَى
کُ ِع شَیْءٍقَدِیرٌ و یا :وَهُوَعَلَى کُ ِع شَیْءٍقَدِیرٌ و  ...و باید روجه شود که «قدیر» صفت مبالغه
از قادر است و بنابر گفتۀ راغب اصفهانی ای صفت را در غیر خدا نمیروان به کاربرد او
پس از آن که قدرت خداوند را به معنا نفی عجز میگیرد ( با بایی ،ج ).37 :33
میگوید « قدیر آن کسی است که هر چه را بخواهد به اندازۀ اقتضا حکمت انجام دهد.
نه کم و نه زیاد -و به همی خا ر صحی نیست که غیرخدا به ای صفت متصف شود»
(راغب اصفهانی3141 ،ق)331:
هم چنی قاضی عبدالجبار در ای باره معت د است « :و یوصف بانعه قدیر ،ویراد به
المبالغه فی وصفه بانعه قادر و لذلک خص به دون سائر ال ادری الختصاصه فی هذه
الصفه بمالیس لغیره» (قاضی عبدالجبار3334 ،ق ،ج  :)247 :7و خداوند به «قدیر»
روصیف میشود و مراد از قدیر ،مبالغه در قادر بودن است و به همی جهت ای صفت به
خدا اختصاص دارد و نه قادرها دیگر ،زیرا خداوند در قدرت از مرربها برخوردار است
که دیگران از آن بهرها ندارند
 .7-0-7احتجاج متکلمان ،مفسران و فیلسوفان به آیات قرآن کریم :متکلمان،
مفسران و فالسفۀ ما گاهی برا اثبات قدرت خداوند به آیات قرآن و حتی روایات استاد
کرده اند که به عنوان نمونه به موارد چند اشاره میکنیم .رفتازانی می نویسد«:و قد

 / 05دوفصلنامه االهیات قرآنی سال دوم ،شماره ،3پاییز و زمستان3333

یتمسک فی اثبات کون البار قادرا عالما باالجماع ،و النصوص ال رعیه م الکتاب و
السّنه( »...رفتازانی3143 ،ق ،ج :)31 :7و گاهی برا اثبات علم و قدرت خدا به اجماع و
متون قرعیِ قرآنی و روایی رمسک میشود.
باقالنی می گوید «:و یجب ان یعلم انعه رعالی قادر علی جمیع الم دورات و الدلی
علیه قوله رعالی( :و هو علی کلی شیءٍ قدیر)» (باقالنی3141 ،ق :)73 :و باید دانسته
شود که خداوند بر همه م دورات روانا است و دلی بر ای مرلب قول خداوند است که:
«او بر همه چیز رواناست.
اگر رفاسیر را که صبغۀ کالمی و یا فلسفی دارد – مانند رفسیر فخر راز  ،رفسیر
مالصدرا و رفسیر المیزان جست و جو کنیم خواهیم دید که آیات بسیار را دلی بر
قدرت خداوند میگیرند .مثال فخر راز به اصحاب خودشان ]اشاعره[ نسبت داده است
که آن ها به آیهها  37 :فصّلت و  73ذاریات ،برا اثبات قدرت خداوند ،احتجاج و
استدالل کردهاند« :و احتجّ اصحابنا بهذه االیه (فصلت )37 /علی اثبات ال دره هلل ،ف الوا:
ال وه هلل رعالی و یتاکعد هذا ب وله« :اللَعهَ الَعذِ خَلَ َهُمْ هُوَأَشَدُعمِنْهُمْ قُوَعةً» «یدلع علی اثبات
ال دره هلل رعالی ،فیتأ کد هذا ب وله :إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْ ُوَّةِ الْمَتِی ُ » (ذاریات.»)73 /
(فخر راز 3143 ،ق ،ج )35 :25
مالصدرا نیز ذی آیۀ  33سوره یس بگونها گسترده و یا بیانی دلکش به نمونههایی
از قدرت آمیخته با حکمت الهی اشاره کرده و در مجموع آیه را دالع بر قدرت خداوند
دانستهاند( .مالصدرا3377 ،ش)373- 373 :
عالمه با بایی نیز آن گاه که به رفسیر آیهها  33و  14از سورۀ معارج میرسند،
برهانی را که قدرت خداوند از آن استنتاج میشود از ای آیهها استفاده میکنند:
«قوله رعالی :فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَ َادِرُونَ * عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَیْرا مِّنْهُمْ وَمَا
نَحْ ُ بِمَسْبُوقِی َ »  ...و فی ذکر ربوبیته المشارق و المغارب ،اشاره الی رعلی ال دره فان الذ
ینتهی الیه ردبیر الحوادث فی رکوّنها الیعجزه شیّ م الحوادث التی هو افعاله ع شی منها
والیمنعه شیّ م خل ه م ان یبدّله خیر امنه واال شارکه المانع فی امر التدبیر و اهلل سبحانه
و احدّ الشریک له فی ربوبیته ،فافهم ذلک» ( .با بایی3335 ،ق ،ج )33 :24
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عالمه از یادآور ربوبیت مشارق و مغارب ،رعلی قدرت الهی را درمی یابد به ای
بیان که اگر بنا بود افعال خدا و یا احد از خلق خدا مانع نفوذ قدررش شود ،شریک
ردبیرش می شد  .ای در حالی است که خداوند در امر ردبیر و ربوبیت شریک ندارد.
 .7-7دالیل عقلی:

مرالعه در آثار متکلعمان ،انسان را به ای نتیجه میرساند که اگر چه دالی گوناگونی
را برا اثبات قدرت الهی اقامه نمودهاند- .که به اهّم آن ها اشاره خواهد شد -امّا مهم
رری دلی کالمی بر اثبات ای صفت که اکثر متکلمان به ربیی و روضی آن پرداخته-
اند ،اثبات قدرت خداوند از ریق روجّه دادن به حدوث عالم است .در ابتدا به روضی
ای دلی پرداخته و به عنوان شاهد ،کلمات برخی از متکلعمان بزرگ را عینا ن نموده و
آنگاه به ارزیابی ای دلی خواهیم پرداخت.
 .0-7-7حدوث عالم :در ای دلی که از راه حدوث عالم ،قدرت خداوند ،استنتاج
می شود حداق سه پیش فرض وجود دارد که البته متکلمان به گمان خود هر سه مورد
را در جا خود اثبات نمودهاند:
یک :عالم ،حادث است ،یعنی مسبوق به عدم زمانی است و زمانی بوده که عالم نبوده است.
دو :هر حادثی احتیاج به علت دارد و علت احتیاج ممک الوجود به علعت  ،حدوث
است .پس قدیم احتیاج به علت ندارد.
سه :معلولِ علت موجبه (به کسر جیم) از علعت خود از نظر زمانی رخلعف نمیکند و
امّا علعتی که قادر و مختار باشد ،معلولش از نظر زمانی از او رخلعف نموده و پس از ارادۀ او
متح ق میشود.
حال پس از قبول ای سه مورد اگر علت عالم را قادر ندانیم پس باید او را موجب (به
فت جیم) بدانیم و اگر موجب باشد یکی از دو مرلب زیر را باید رصدیق کنیم:
 -3علت عالم(= خدا) حادث باشد.
 -2عالم ،قدیم باشد.
دلی ای که یکی از ای دو امر الزم میآید آن است که گفتیم معلول علت موجبه از
علت خود به لحاظ زمانی متأخر نمیشود پس علت موجب عالم را با خود عالم باید هم
مرربه بدانیم که در آن صورت یا باید مرربه عالم را به علت آن هم رعمیم بدهیم پس
باید حدوث زمانی را برا علت عالم بپذیریم و ای پذیرفتنی نیست زیرا درجا خود

 / 06دوفصلنامه االهیات قرآنی سال دوم ،شماره ،3پاییز و زمستان3333

اثبات کردهایم که حدوث ،علت احتیاج به علت است و به همی جهت اگر علت عالم را
حادث بدانیم او خود محتاج به علت خواهد بود و در زمرۀ معلولها قرار گرفته و در
نتیجه جزء عالم می شود و باز ای مجموعه علتی می لبد که آن علت هم اگر موجبه و
حادث باشد ،همی داستان ادامه پیدا میکند و رسلس در سلسله عل الزم میآید که
محال بودن آن مورد ارفاق متکلمان و فالسفه است.
ای در صورری است که حدوث عالم را به علت هم رعمیم دهیم .و اما اگر بخواهیم
قدیم بودن علت موجبه را به معلول (= عالم) رسر دهیم درآن صورت باید ادله حدوث
عالم را با کنیم در صورری که حادث بودن عالم امر مسلم است و در جا خود
اثبات شده و ما آن را پیش فرض قرار داده بودیم .بنابرای باید به راهی دیگر برویم و
بگوئیم که علت عالم ،موجب نیست ،بلکه قادر و مختار است ،در ای صورت است که
علت (= خدا) قدیم ،و معلول (= عالم) حادث خواهد بود.
 .7-7-7خلق و ایجاد :گاهی متکلمان برا اثبات قدرت خداوند به ای امر رمسک
کردهاند که عالم ،فع و معلول خداست و خدا خالق و صانع عالم است و همی دلی بر
قدررمند اوست زیرا کار خلق و ایجاد از عاجز و ناروان بر نمیآید .باقالنی میگوید «:و
یجب ان یعلم :انه رعالی قادر علی جمیع الم دورات ...و النا نعلم قرعا استحاله صدور
االفعال م عاجز القدره له و لما ثبت انه فاع االشیاء ثبت انه قادر» (باقالنی3145 ،ق:
 :)72و باید دانسته شود که خدا رعالی بر همه م دورات  ،قدرت دارد ...و به ای خا ر
که ما قرع داریم که افعال از عاجز و ناروان صادر نمیشود پس ثابت نمودیم که ایجاد
کننندۀ عالم خدا است ،ثابت میشود که او قادر است.
مرحوم صدوق نیز نوشتهاند «:م الدلی علی ان اهلل عزوج قادر :ان العالم لما ثبت
انه صنع الصانع و لم نجدان یصنع الشیء م لیس ب ادر علیه بدالله ان الم عد الی ع منه
المشی والعاجز الیتأری له الفع  ،ص ان الذ صنعه قادر ( . »...صدوق 3137 ،ه ق:
 : )331یکی ازدالی قدرت خدا عزوج ای است که چون ثابت شود که عالم آفریدۀ
خداست و ازسویی نیافته باشیم ] معهود نباشد[ که چیز را کسی بیافریند که بر آن
قادر نیست ،هم چنان که از افتاده و زمی گیر ،راه رفت سر نمیزند و از عاجز و ناروان
کار بر نمیآید ثابت میگردد که آفرینندۀ قادر است.

مفهومشناسی قدرت االهی و دالیل کالمی اثبات آن 50 /

متکلمان در واقع در ای دلی  ،مخا ب خود را به علم وجدانی ارجاع میدهند زیرا
یکی از م دمات ای دلی  ،آن است که :هر کسی بالوجدان مییابد که از عاجز و ناروان
کار بر نمیآید و فعلی سر نمیزند .البته گاهی ای مسأله با ذکر مثال و یادآور
برخی موارد ،ملمویرر می نمایند .مانند ای که شیخ صدوق در ادامۀ همی گفتار خود
میگوید :اگر چنی نبود(= ازناروان ،فعلی سر میزد) ما با وجود آن که وسیلها برا
پرواز نداریم باید می روانستیم پرواز کنیم و نیز با نداشت حوای پنجگانه بتوانیم ادراک
نماییم .و چون چنان پرواز و چنی ادارکی امکان ندارد ،آفرینش هم از عاجز و ناروان
قاب انجام نیست.
ابوالحس اشعر نیز در آثار خود گاهی برا اثبات قدرت خدا رعالی به همی
دلی رمسک نموده و برا رثبیت آن م دمه وجدانی ،به ذکر مثال مبادرت نموده است:
« ...ال یجوزان رحدث الصناع اال م قادر حی ،النه لوجاز حدوثها مم لیس ب ادر و ال
حی ،لم ندر لع سائر ما یظهر م النای ،یظهر منهم و هم عجزه موری ،فلما استحال
ذلک ،دلت الصنائع علی ان اهلل حی قادر( ».اشعر  ،بی را :)27 :پدیده آمدن آفریدهها
ممک نیست مگر به دست قادر زنده ،زیرا اگر پدید آمدن آن ها از ناروانی مرده
(= غیر حی) روا باشد چه میدانیم شاید افعالی که به مردم منسوب می شود هم
ازآنان(=مردگان) سر زند درحالی که آنان ناروانهایی مردهاند! پس چون چنی چیز
امکان ندارد آفریدهها خود بر حیات و قدرت خدا داللت می نمایند.
 .1-7-7اتقان صنع :گاهی متکلمان وجود نظم در عالم و ار ان واستحکامی را که
درنظام آفرینش دیده می شود ،دلی بر قدرت حق رعالی گرفتهاند به ای بیان که وقتی
ثابت شود که خدا رعالی ناهم ای نظم و هماهنگیهاست ،ثابت میشود که قادر است
زیرا ای نظام شگفت انگیز حاکی ازآن است که به وجود آورنده آن دارا علم و آگاهی
بوده است و نیز دارا اراده و اختیار بوده است و فاعلی که هم عالم باشد و هم دارا
اختیار  ،بیگمان قادر است.
مفاد ای دلی و یا به عبارری دستاویز آن« ،ار ان صنع الهی» است ،همان نکتها
که آیات قرآن هم در اثبات قدرت برآن رمرکز دارند ،با ای رفاوت که آیات قرآن وجود
رابره بی ار ان صنع و قدرت صانع را بیشتر به وجدان و خودآگاهی بشر وانهاده اند و
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در واقع درای باره به اررکاز که در نهاد همه انسان ها وجود دارد اکتفا کرده اند اما
متکلمان بر آنند را وجود ای رابره را نیز با استدالل اثبات کنند .اکنون برخی ازکلمات
متکلمان مورد بررسی قرار می گیرد:
ابوحامد غزالی می گوید «:االص االول :ال دره ،العلم بان صانع العالم قادر و انه رعالی
فی قوله« :هو علی ک شیء قدیر» صادق ،الن العالم محکم فی صنعه ،متررب فی خل ته
وم رأ ثوبا م دیباج حس النسج و التالیف متناسب الترریز و الترریف ،ثم روهم
صدور نسجه ع میت ال استراعه له او ع انسان ال قدره له کان منخلعا ع غریزه
الع

ومنخر ا فی سلک اه الغباوه و الجه »( .غزالی3147 ،ق :)355 :اص اول:

قدرت] : ،و آن[ آگاهی به ای است که آفریدگار عالم روانا است و در گفتار خود که
فرموده« :و او برابر همه چیز رواناست» صادق است ،زیرا عالم در بافت و آفرینش خود
مستحکم و هماهن

است ،و اگر کسی پیراه را از دیبایی خوش بافت و متناسب و

بازربفت و حواشی زیبا ببیند و گمان کند که بافت آن روسط مردها
گرفته و یا زندۀ عاجز آن را بافته است او از ع

ناروان صورت

بیبهره است و در سلک نادانان و کم

خردان وارد شده است.
 .1-7راه فطرت

استناد به احکام فرر و یا روجه به یافتها فرر اگرنتواند به صورت برهان خود
را عرضه نماید و بالنتیجه در فلسفه جایگاه قاب روجهی نیابد ،اما سزاوار است که در
بحث ها کالمی شأن خود را حفظ نموده و مررد باشد.
در آثار متکلمان مشاهده نشده است که به ور واض و مست

قدرت خدا را از

ریق فررت اثبات گردد جز در آثار آیت اهلل جعفر سبحانی ،آنجا که مینویسند:
دالئ قدرره :االول :الفرره .ان ک انسان یجد فی قرار نفسه انجذابا الی قدره سامیه
عند روء الشدائد و یعت دان ......وباختصار :ان الفرره کما ردعو الی وجوده سبحانه ،ردعو
الی صفاره م العلم و ال دره
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ی ول سبحانه :قُ ْ أَرَأَیْتُکُم إِنْ أَرَاکُمْ عَذَابُ اللعهِ أَوْ أَرَتْکُمُ السَّاعَۀُ أَغَیْرَ اللعهِ رَدْعُونَ إِن
کُنتُمْ صَادِقِی َ /بَ ْ إِیَّاهُ رَدْعُونَ فَیَکْشِفُ مَا رَدْعُونَ إِلَیْهِ إِنْ شَاء وَرَنسَوْنَ مَا رُشْرِکُون
(انعام14/و( .)13سبحانی3123 ،ق :)335 -337 :هر انسانی در زمان شدتها و
گرفتار ها در با

خود انجذاب و اشتیاقی را به قدرری واال مییابد و باور میکند که

در آن جا قدرری بررر وجود دارد ...و وجود ای فررت حاکی از وجود آن قدرت مرل ه
است واال وجود ای فررت و کشش فرر لغو و بیهوده خواهد بود .و البته م صود ما از
کشش و انجذاب فرر صرال رصور قادر و گمان او نیست را ای که گفته شود رصور
یک چیز دلی بر هستی او نمی شود مانند رصور عن اء ....بلکه مراد ما همان می و
کشش با نی ایت ] نه فعالیت قوۀ واهمه[  ...و به ور خالصه :فررت همانگونه که
به وجود خدا فرا میخواند ]= حکم میکند[ به صفات او مانند علم و قدرت نیز فرا می-
خواند ،خداوند میفرماید :بگو« به نظر شما ،اگر عذاب خدا شما را در رسد یا رستاخیز
شما را دریابد ،اگر راستگویید ،کسی غیر از خدا را میخوانید؟»]نه[ بلکه رنها او را می-
خوانید و اگر او بخواهد رنج و بال را از شما دور میگرداند ،و آن چه را شریک ]او[ می-
گردانید فراموش میکنید.
از نظر آیت اهلل سبحانی راه فررت هم چنان که یکی از دالی وجود بار رعالی
است به همان منوال یکی ازدالی اثبات صفات او از جمله قدرت است .به نظر میآید که
اگر کسی راه فررت را به عنوان دلی در اص اثبات وجود خدا بپذیرد گزیر از پذیرش
ای راه در اثبات قدرت خدا ندارد .راستی آیا فررت کسی اورا به سو خدایی که ناروان
و موجب است راه مینماید؟!
جمع بندی و نتیجه گیری
با روجه به مباحث پیش گفته معلوم شد که :روجه به بحث صفات الهی ،صرفا یک
بحث نظر و خالی از فواید عملی نیست بلکه آثار عملی خاص خود را دارد و در رل ی
انسان از زندگی و احسای حضور ملموی خدا در زندگی  ،راثیر بسیار دارد و خود را
در ایمان و عم آدمی نشان می دهد .قدرت در لغت به معنا روان ،رمک  ،روانایی ،
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آن است که خدا

بزرگ

نهایت و مرز یک چیز است وا الق قادر بر خدا به معنا
هرچیز را به مرز و نهایت آن می رساند.
متکلمان ،قدرت الهی را به معنا صحت فع و ررک مای گیرناد و فیلساوفان ،آن را
عبارت از حالتی می دانند که اگر کار را بخواهد انجام دهد و اگر نخواهد ،انجام ندهاد.
مهم رری ن د فیلسوفان نسبت به رعریف متکلمان آن است که صحت فعا و رارک باه
معنا امکان است ورجویز ا الق امکان بر خدا  ،امار بای معناا و در رنااقض باا شاان
واجب الوجود است .قدرت االهی به واسره دالی ن لای مانناد آیاات قارآن کاریم در
سوره ها ملک ،فا ر ،الق و ...هم چنی دالیا ع لای مانناد حادوث عاالم ،خلاق و
ایجاد ،ار ان صنع و فررت اثبات می گردد .البته با رام در ایا دالیا مای راوان ،بای
کرانگی قدرت ح تعالی و به عبارری ا الق قدرت خدا را نیز اثباات نماود .ح ی تای کاه
شرد آن محتاج م ال و مجالی دیگر است.

پینوشتها:
Ontology .3
Epistemology .2
 .3ر.ک به :مالصدرا ،رسائ فلسفی ( دانشگاه رهران) .337 :3372

فهرست منابع:
 .3قرآن کریم.
 .2اشعر  ،ابوالحس (بی را) ،اللمع فی الرد علی اهل الزیع والبدع ،رصحی حموده غرابه،
مکتبه االزهریه للتراث ،قاهره.
 .3اصفهانی ،راغب( 3141ق) ،مفردات فی غریب القرآن ،دفتر نشر کتاب ،چاپ دوم.
 .1اب فاری ،احمد ( 3141ق) ،معجم مقاییس اللغه ،مکتب االعالم االسالمی ،بیروت.
 .7باقالنی ،قاضی ابوبکرب
انتشارات عالم الکتب ،بیروت.

یب( 3145ق) ،االنصاف ،رح یق عماد الدی احمد حیدر،
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 .7رفتازانی ،سعدالدی ( 3143ق) ،شرح المقاصد ،رح یق عبدالرحمان عمیره ،منشورات
الشریف الرضی ،قم.
 .5حلی ،عالمه (بی را) ،انوارالملکوت فی شرح الیاقوت ،انتشارات دانشگاه رهران.
 .3راز  ،امام فخر (بی را) ،االربعین فی اصول الدین.
 .3راز  ،امام فخر( 3143ق) ،تفسیر کبیر ،انتشارات دارالفکر ،بیروت.
 .34زنوز  ،مالعبدا( ...بی را) ،لمعات الهیه ،مؤسسه مرالعات و رح ی ات فرهنگی.
 .33سبحانی ،جعفر( 3123ق) ،محاضرات فی االلهیات ،نشر مؤسسه امام صادق (ع) ،قم.
 .32سبزوار  ،مال هاد (بی را) ،شرح اسماء الحسنی ،منشورات المکتبه البصیرری ،قم.
 .33سبزوار  ،مال هاد  ،)3332( ،تعلیقات بر شواهد الربوبیه ،رصحی سید جالل الدی
آشتیانی ،انتشارات مربوعات دینی ،قم.
 .31شعرانی ،عالمه( ،)3377ترجمه و شرح کشف المراد ،کتابفروشی اسالمیه ،رهران.
 .37صدرالمتألهی  ،محمدب ابراهیم(بی را) ،اسفار ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .37صدرالمتألهی  ،محمدب ابراهیم ،)3377( ،تفسیر سوره یس ،انتشارات بیدار ،قم.
 .35صدرالمتألهی  ،محمدب ابراهیم(  ،)3357رسائل فلسفی ،انتشارات حکمت ،رهران.
 .33صدرالمتألهی  ،محمدب ابراهیم ( ،)3332شواهد الربوبیه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا،
رهران.
 .33صدوق ،شیخ ابی جعفر(3137ق) ،التوحید ،مؤسسه نشر اسالمی  ،جامعه مدرسی .
 .24با بایی ،عالمه سید محمد حسی (3335ق) ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،دارالکتب
االسالمیه ،رهران.
 .23با بایی ،عالمه سید محمد حسی (بی را) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ررجمه محمد
باقر موسو همدانی.
 .22غزالی ،ابوحامد (بی را) ،قواعد العقاید ،رح یق موسی محمد علی ،عالم الکتب ،بیروت.
 .23قوشچی ،علی ب محمد(بی را) ،شرح تجرید االعتقاد ،منشورات رضی و بیدار ،قم.
 .21الهیجی ،مالعبدالرزاق (بی را) ،شوارق االلهام ،چاپ سنگی ،اصفهان.
 .27مجلسی ،عالمه محمدباقر(3332ق) بحاراالنوار ،رخ یق محمدباقر بهبود  ،دارالکتب
االسالمیه ،رهران.
 .27مرهر  ،مررضی(  ،)3351االهیات شفا ،مجموعه آثار ،انتشارات صدرا.
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 .25معتزلی ،قاضی عبدالجبار (3334ق) ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،الدار المصریه و
دار الکتب ،قاهره.
 .23معتزلی ،قاضی عبدالجبار ( 3331ق) ،شرح االصول الخمسه ،رح یق دکتر عبدالکریم
عثمان ،مکتبه وهبه ،قاهره.
 .23معلوال ،لوئیس ( ،)3372المنجد فی اللغة و االعالم ،چاپ افست ،رهران.

