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 soleimani@isca.ac.ir يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ارياستاد / يبهبهان يمانيم سليعبدالرح

 20/21/1931ـ پذيرش:  20/20/1931دريافت: 

 دهيچک
 ي،خداوند، و تالش در جهت زدودن شبههات مبرتهب ببا اوصباه ا هب يو فعل ير درست از صفات ذاتيتصوبه دست دادن 

هرچند از اوصاه مورد اتفباق  يصفت صدق ا ه دارد. ياز انحرافات اعتقاد يريو جلوگديني  باورتعميق برجسته در  ينقش
گناهکباران ببر  يجواز عفو و عدم عذاب برخ يعني، ينيد يگر از باورهايد يکيممکن است در تعارض با  ياست، اما گاه

ده ببا صبفت ين عقيان ايم ينشان دادن سازگار يعفو هستند، براه که معتقد به جواز يتفضل. ، جلوه کنديت ا هيطهق مش
نبد از  ان آنهبا عهارتيتبرانبد، کبه مه عرضه کرده يمختلف يهاهيث، نظريموجود در قرآن و احاد يدهايو وع يصدق ا ه

ه يبد؛ نظريبعد و وعزبان و يينماعدم واقع يةد؛ نظريوعد و وع يانگارانشاء يةبر انکار اطالق قهح کذب؛ نظر يمهتن يةنظر
 ةوي. نوشبتار حاضبر، کبه ببه شبيا هب يدهايبمشبرو  ببودنو وع يةدها بر استحقاق عقاب، و نظريانکار تنجّز و حمل وع

د يبات و اخهار وعيمشرو  بودنو آ يعني -رياخ يةآن است که نظر افته، بريسامان  يليتحل يفيکرد توصيو با رو ياکتابخانه
 يگبر دارايد يبةاست، و چهار نظر يثيو حد ي، قرآنيعقلة پشتوان ياستوار و دارا ياهينظر -ت آنهايو عدم اطالق و عموم

 .انداشکال

 ه.يه، تفضليديد، کذب نافع، وعيد، خلف وعي، وعد و وعي  صدق ا ههاکليدواژه
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 مقدمه

. وجود وعيد کيفر و عبذاب از 0. اتصاه خداوند به صفت صدق؛ 1در ميان مسلمانان دو امر، مورد اتفاق است  

شوند )شامل  معتز ه، خوارج و زيديبه،، جانب خداوند به افراد عاصي. گروهي از متکلمان که وعيديه خوانده مي

اند همسان ببا ره شده و بدون توبه از دنيا رفتهبه استناد اين دو امر، سرنوشت مسلماناني را که مرتکب گناه کهي

سرنوشت کفار و مشرکان دانسته، و عفو و خروج آنها از جهن  را برخاله وعيد ا هبي و در تعبارض ببا صبفت 

گروهبي ديگبر از  انبد.دهيبعق نيبببر ا هيبديغا ب متکلمان معتز ه، خوارج و زآورند. شمار ميصدق خداوند به

ببر  -مشهورند، به جواز عفو و عدم عذاب برخي گناهکاران، هيليمنابع  تفض يو در برخ)متکلمان که به تفضليه 

 نيبو اشباعره ببر ا هيبغا بب متکلمبان امامو خروج مرتکهان کهيره از دوزخ اعتقاد دارنبد.  -طهق مشيت ا هي

ع است. براي نشبان تفضليه بايد نشان دهند که اعتقادشان چگونه با اين دو امرو مورد اتفاق قابل جم اند.دهيعق

 هاي متعددي ابراز شده است.حلدادن اين سازگاري، راه

پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است که شههة ناسازگاري مذکور چگونه قابل رفع است؟ در همين راسبتا، 

هاي تفضليه براي پاسخ به شههة ناسازگاري عفو مجرمبان حلابتدا حقيقت وعد و وعيد بررسي شده، سپس راه

شود. هرچنبد ببه ايبن مسببله ببه م عذاب آنها با وعيدهاي خداوند و صفت صدق ا هي ارزيابي و نقد ميو عد

صورت گذرا در برخي منابع کالمي، ذيل مهاحث وعد و وعيد اشاره شده است، اما بحث مسبتقل و جبامعي در 

 باره يافت نشد.اين

 چيستي وعد و وعيد

، 19ق، ج 1092)مصبففوي،  اسبت آينده در کاري انجامکردن به و تعهد  وعده معناي به و وعيد، هر دو وعد

نپرداختبه و ببه ايبن  -به د يل معروه بودن معنباي آن دو -،. غا ب اهل  غت به تعريف اين دو واژه151ص 

ه ن به يکي از آنها ببفتو اختصاص يا -رودمي کاره ب دو هر شر و خيربارة دراند که واژة وعد نکته بسنده کرده

ق، 1023)ر.ک  فراهيبدي،  ودربه کار مي شربارة در فقبکه  وعيد به خاله واژة -شودقرينه معين ميواسفه 

ق، ج 1010عهباد، بن ؛ صاحب15، ص 9ق، ج 1001؛ ازهري، 111، ص 0، ج 1311دريد، ؛ ابن000، ص 0ج 

دن و به کسي اميد وعد بر ترجيه )اميدوار کر فارسابن،. به گفتة 551، ص 0، ج 1911؛ جوهري، 101، ص 0

نقل کرده که وعد اگبر ببدون قيبد  فرّاءاز  سيدهابن،. 105، ص 1ق، ج 1020فارس، کند )ابندادن، دال ت مي

،. 901، ص 0تبا، ج ؛ طوسبي، بي901، ص 0ق، ج 1001سبيده، خير يا شر به کار رود، مختص خير است )ابن

نقب  »رود، و در مورد عهد از مشرو  به کار مي گويد  عهد، در وعدةدر بيان تفاوت وعد و عهد مي عسکري

شبود اسبتعمال مي« اونجباز وعبد»و « خُلبف وعبد»شود؛ و بي در وعبد، استفاده مي« وفاي به عهد»و « عهد

نيز به کبار رفتبه اسبت  « وفاي به وعد»،. اين در حا ي است که در روايات، 01، ص 1ق، ج 1022)عسکري، 
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ايبن نيبز در کلمات عبرب  ،، و910، ص 0، ج 1910)کليني، « وَالْيوْمِ الْآخِرِ فَلْيفِ إِذَا وَعَد مَنْ کانَ يؤْمِنُ بِاللَّهِ»

 «.أَن الْكَرِيم إِذا أوعد عَفا وَإِذا وعد وفى»اند  که گفتهشايع است؛ چنانکاربرد 

صبال يخهبر دادن از ا يعنياند  وعد، دو گفته نيا يد را از سنخ اوخهار دانسته و در معنايجمهور متکلمان وعد و وع

ا فبوت يبگران يخهر دادن از وصول ضرر به د يعنيد، يو وع؛ ندهيا دفع ضرر از آنها از طره مُخهور در آيگران ينفع به د

، يمقبر يشبابورينبد )نيگو« عوقباب»، و ضرر مبذکور را «ثواب»نده. نفع مذکور را يمنفعت از آنها از طره مُخهور در آ

 -151، ص ق1021، يبحرانبب؛ 111، ص ق1019، يآمببد ؛10ص  ،ق1000عهببدا جهار،  يقاضبب؛ 52، ص ق1010

؛ 111، ص ق1000، يديبب؛ مؤ931، ص 1ج ، ق1009، يز ر.ک  آمببديببن؛ 011ص ، ق1025فاضببل مقببداد، ؛ 151

توان استنها  کرد که کاربرد آن اعب  از انشباء يعهارات اهل  غت م ي،. از برخ91، ص 11ج ، ب -ق 1020، يمجلس

 ،.111، ص 10ج ، ق1010، يديزبخهار است )و او

، يطهاطهبا  يقاضبب )يبب و ترهيبترغ يان متعلق انشا، آن را انشبايدانند، و در بيآن را از سنخ انشا م ياما برخ

،، 921، 1ج ، 1905، ي؛ چلپب101 ، ص1901، يد )کستليقاع متعلق وعد و وعيعزم بر ا يا انشاي،، 539، ص ق1000

ه يبا عليب يکس يا جعل حق براي،، و 03، ص 11ج  ،ب -ق  1020، يمجلسگر )يد يا بر کسيبر خود  يا ا زام امري

 اند.، دانسته051، ص ق1001، ي؛ سهحان191تا، ص ي، بيگانيگلپا ي)ربان يکس

از  -ناکنبد کبه از هباهر عهبارات محققبياعتبراه م، دانديات ميد را از انشا ينکه وعد و وعيبا ا يعالمه مجلس

هباهرا  ببه قصبد  -داننبد، ويد را از سنخ خهبر و قاببل صبدق و کبذب ميد که وعد و وعيآيبرم -هيراماميه و غيامام

ببه  ين است که وفايه اياست که هاهر عهارات اکثر امام ين در حا يدهد  اين ادامه ميچن -  و اشکال بر آنهايتعر

سبت از بباب وعبده، حکب  ببه يدر ضبمن عقبد الزم نکبه  ياز شبروط ياريدانند و در مورد بسيعهد را مستحب م

 د يگويباره منيدر ا يعالمه مجلسکنند. يبه آن شرو  م ياستحهاب وفا
ظاهر المحققين من أصحابنا والمخالفين أن الوعد من نوع الخبر وهو محتمل  لصدلدو والبلوک و لوا 

ا في  ثير من الشروط إذا لل  کبلن الوعيد، مع أن ظاهر أ ثر أصحابنا أن الوفاء بالوعد مستحب  ما قالو

 (.96، ص 66ج  ب،-ق 6414، ي)مجلس في ضمن العقد الالزم: هو وعد کستحب الوفاء به

ببا  يامهران ا هبيباز پ يکيدا کرد. در قرآن، يز پيات نياز هاهر قرآن و روا يداتيتوان مؤيقول جمهور متکلمان م يبرا

« الْوَعْادِ وَ کاانَ سَسُاونَ نَاِياا اذْکرْ فِي الْكتابِ إِسْماعيلَ إِنَّهُ کاانَ اااقِ َوَ »ده است  شف يتوص« صادق ا وعد»ر يتعه

د )ر.ک  نبکياند که به وعده وفا کرده و هرگز خلف وعبده نمر کردهين تفسيه را چنيغا ب مفسران آ  هتها،. 50   ي)مر

 ،.503، ص 01ج ، ق1002، ي؛ فخرراز10، ص 11ج  ،ق1010، يطهر؛ 199 ، ص1ج  تا،ي، بيطوس

إِنَّ الْأَمَالَ يْْايِي الْلَلْا َ »، در مذمت ]طولو[ امل و آرزو چنين آمبده اسبت  در کلماتي از اميرا مؤمنين

در  -داني  که قابليت صدق و کذب، ويژگي خهبر،، و مي95، ص 15ب، ج -ق1020)مجلسي، « وَيكذِبُ الْوَعْدَ

 است. -مقابل انشا

متضمن خهر از عزم شبخص  ييرا هر انشايء به  وازم آن باشد؛ زيف شيتواند از باب تعريقول جمهور متکلمان م
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نکه از بباب جعبل اصبفال  و توسبعه در يا ايو ؛ است يبر انجام متعلق انشاست، و احتمال صدق و کذب در آن جار

 شود.شامل نيز نده را يکه عالوه بر انشا، اوخهار از آ اينهوگد باشد، به يوعد و وع يمعنا

 ديُخلف وعد و وع

سبت. يان متکلمبان نيبم يکه خداوند به مؤمنان و اهل طاعت بشبارت داده، اختالفب ييهااصل عمل به وعدهبارة در

، عمل به وعده ثبواب را از بباب حکب  عقبل ببر ينقلة د اند، عالوه بر ايه که قا ل به حسن و قهح عقليمتکلمان عد 

، ق1001، ؛ قاسب  ببن محمبد15 ، صق1000عهبدا جهار،  يقاضب؛ 191تبا، ص ي، ببيطوسبداننبد )يخدا واجب م

ات، يبات و روايبل آيبهستند، تنها به د  ياما اشاعره که منکر حسن و قهح عقل؛ ،111، صق1000، يدي؛ مؤ110ص

را وعبده يز؛ کندين نمياما چن، باز زند ثواب سر يتواند از اعفايهرچند خداوند عقال  مند يگويدانند و ميآن را ثابت م

، يجرجبان؛ 511ص ،9ج ، ق1002، يفخبررازثواب داده است و خلف وعده نقص است و خداوند از نقص مهراسبت )

 ،.111، صق1023، يغزا ؛ 101، ص5ج ، ق1023، يتفتازان؛ 921ص ،1ج ، 1905

اسبت،  يحتم يا امرياختاله است که آ ،کار و فاسقژه عذاب مؤمنان گنهيوبه)وعده عذاب يعنيد، يوعدربارة اما 

ت ياز عبذاب اهبل معصب ،نکبرده يخبود را عملب يدهايبتهد -ت و حکمت خوديمش يبه اقتضا -توانديا خداوند مي

 نظر کند؟صره

عهبدا جهار،  يداننبد )قاضبيبر خداونبد واجبب م -همانند عمل به وعد -د رايه عمل به وعيديجمهور معتز ه و ز

ن مناسبهت، ي،، و ببه همب119، ص ق1001، قاس  بن محمبد ؛095، ص ق1000، همو ؛901، 002، 020تا، ص يب

،، 930، ص1ج ، 1905 ،ي؛ جرجبان019، ص ق1021؛ همبو، 191تبا، ص يب ،يطوسند )ر.ک  يگويه ميديآنها را وع

تبا، ي، ببيطوسبدانند )يز ميجابراي خداوند د را يه نسهت داده شده که ترک عمل به وعياما به اشاعره و مرجبه و امام

تبا، ص يبب ،يطوسبند )ر.ک  يگويه مين مناسهت، آنها را تفضلي، و به هم921 ، ص1ج  ،1905، يجرجان؛ 191ص 

 ،.930 ، ص1ج  ،1905، يجرجان ؛191

؛ 103عمبران  ؛ آل59؛ زمبر  1رعبد   ؛01نسباء   ؛05، 9  يات عفو )مثل  شوريخود را مستند به آ يه ادعايتفضل

؛ 5  ي؛ ضبح13ات شبفاعت )مثبل  محمبد  ي،، و آ933، ص ق1021، يطوس؛ 91، ص 1911، يف مرتضير.ک  شر

، ص ق1001، ي؛ قبار15، ص ق1021، ي؛ تفتازان111، ص ق1021، ي؛ بحران092، ص ق1025ر.ک  فاضل مقداد، 

ف ير.ک  شببر؛ 510 ، ص9ج ، ق1019؛ همببو، 021، ص ق1931ث شببفاعت )مثببل  صببدوق، يبب، و احاد153-112

 کنند.ي، م915ص ،0ج ، ق1009، ي؛ آمد021، ص ق1021، ي؛ طوس151 ، ص1ج ، ق1025، يمرتض

 ديل عدم جواز خلف وعيدال

 اند اقامه کرده يليخود دال يه بر مدعايديوع

ت يح را خلق کرده است، و اگر مکلف به عقباب ببر ارتکباب معصبيو قها يل به معاصي. خداوند در نهاد مکلفان تما1
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ح ببر خداونبد يح است و فعل قهيموجب اغرا به فعل قهاين و  شوديک ميتحرارتکاب گناه ه بباشد،  ن نداشتهيقي

  ،.902ص  ،0ج ، ق1015، يمحال است )شرف

؛ 950ص ،0ج ، ق1009، ياسبت )آمبد يکباف -ت عقابيو نه حتم -نقد  در دفع اغرا، عل  مکلف به جواز عقاب

، يزيبق ببر چيبو بدون تعل يصورت قفعت، به ين دارد که به سهب معصيقي،، و عهد، 10، ص ق1021، يتفتازان

و شخص عاقل، جانبب  ،01است )نساء   يرقفعيو غ يت ا هي، مشرو  به مشياما عفو ا ه ؛مستحق عقاب است

 ؛،531، ص ق1000، يطهاطها  يدهد )قاضيح ميرا بر امر محتمل ترج يامر قفع

ص  ،9ج ، ق1002، ي)فخبررازاست و کذب صفت نقص است و نقص ببر خبدا محبال اسبت کذب د، يوعخلف . 0

 ،.121، ص ق1009، يدوان؛ 105، ص 19ج  ؛511

ا مسبتلزم کبذب )فاضبل يب، و 111، ص ق1000، يدي؛ مؤ15، ص ق1000ا جهار، عهد ي)قاضکذب د، يوعخلف . 9

 ست. يز نيح بر خدا جايو صدور فعل قه ح استيقه، است، و کذب 001، ص ق1025مقداد، 

الن به حسن و قهح ذاتي جاري است، اما د يل دوم بر مهناي انکبار حسبن و قبهح د يل سوم فقب بر مهناي قا 

گردند، و بين نقص و قهح مالزمه ذاتي نيز جاري است. از نظر عد يه، اشکال دوم و سوم به يک اشکال باز مي

مبذمت ببدان سبهب را  کبذبفاعبل  عقبل ، بلکهستين اريمد  و ذم عقال بدون مالک و معبرقرار است؛ زيرا 

گانبه سبه يمعان ةارا و اساسا   ،،03ق، ص 1011داند )ر.ک  رباني گلپايگاني، يم که آن را صفت نقص کنديم

 هيبعد  يهبافبرار از اشبکال يمد  و ذم به عنوان محل نزاع از طره اشاعره برا يمعنا نييحسن و قهح و تع

 .،90-91ق، ص 1002)ر.ک  سهحاني،  است

د مصبداق کبذب يبا خلبف وعيبدارنبد؟ آزمينه ن يدر ا يد، چه پاسخيبه جواز خلف وعد که قا الن يد دينک بايا

 ست؟ياز صفات نقص ن، ح نهودهينکه کذب، قهيا ايست؟ و ين

 يد و صفت صدق الهيخلف وع يرفع ناسازگار يهاحلراه
 ي. پاسخ نقض1

 زيمسبتلزم کبذب اسبت جبا نکبهياسبهب را به  دياند  اگر ترک عمل به وعکرده و گفتهبسنده  ينقضپاسخ به  ،يبرخ

 انيعقباب عاصب تيقول به حتم رايز ؛ يبدان زيجا ديرا ه  نها انيو عقاب عاص دياستدالل عمل به وع نيبا هم  ،يندان

کبه پاسبخي دال بر عفو آنان اسبت، و هبر  اتيو روا اتيآ بيبر عفو گنهکاران و تکذ يمهن يا ه ةمستلزم کذب وعد

ن پاسبخ يبا ،.003-001، ص ق1025)فاضبل مقبداد،   يدهيم ديخلف وعبارة در زيما ن، بدهندزمينه در آن  هيديوع

 د است.سودمناسکات خص   يکند و تنها براي، مشکل را حل نميجد 

 يحل يها. پاسخ2
 يد الهيزبان وعد و وع يينماحل اول: عدم واقع. راه1-2

 ين زببانيجاد خوه و رجاسبت، و چنبيا يق بوده، برايد و تشويد، زبان تهديسندگان معتقدند زبان وعد و وعينو يبرخ
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ص ين زببان اوال   از تخصبياند که ان استنتاج کردهين مهنا چنياز ا. آنان دهديخود را از دست م ايياگر عام نهاشد کار

 ينفبن زببان را يکارکرد ا، انگارديدها را مشرو  مي، وعيحل مشکل کذب سخن ا ه يکه برا يريابا دارد، و  ذا تفس

اببا دارد و هبر گونبه  يو از وضبو  و روشبناسبت ، بر ابهام اسبتوار يينماث واقعيد از حيا   زبان وعد و وعيثان؛ کنديم

سبت اسبازگار ناو ببا هبده آن ، ناپبذيرفتني که کبارکرد آن را مخبدوش کنبد يينماله واقعبکشف مس يبرا يتالش

 ،.101، ص 1931، يري)مال

 ست ا يدگاه دچار اشکاالتين ديا

د يبات وعيبد، تبا آنات عبذاب ذکبر نشبويگاه در کنار آچيات عفو و مغفرت هين است که آيايادشده ل يتحل ة. الزم6

نَاِّاْْ عِاااق  » د يبفرمايکند و مين دو را کنار ه  ذکر ميو حال آنکه اوال  قرآن ا؛ دنخود را از دست نده اييکار

به بنبدگان مبن خهبر ده کبه مبن  آمرزنبده ؛ ،52-03)حجر  « هُوَ الْعَذابُ الْأَليمُ عَذابيأَنَا الْغَفُوسُ الرَّحيمُ وَ أَنَّ  أَنِّي

  ؛است دردناک ينکه عذاب من، عذابيمهربان و ا

د و مشبرو  يبمق يت خدا، توبه، مغفرت و رحمبت ا هبيمثل مش يد با اموريات وعيمفاد آ يا   در موارد متعدديثان

  قرارنبدبدينات يبن آياز ا يافتد. برخيل مذکور سازگار نميو استثنا با تحل ص و شر يد و تخصييشده است، و تق

گباه يد  جايبفرماي]خدا[ م ؛،101)انعام  « إِنَّ سَبَّک حَكيمٌ عَليمٌ قالَ النَّاسُ مَثْواکمْ خالِدينَ فييا إِنَّ ما شاءَ اللَّهُ» ا ف،

، پروردگبار تبو يف دهبد[؛ آريخدا بخواهد ]که خود تخف د بود، مگر آنچه رايشما آتش است؛ در آن ماندگار خواه

  ؛د شده استيت خداوند مقيشده به مشدادهه عذاب وعدهين آي  داناست. در ايحک

ياَادِّلُ اللَّاهُ ک يضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يوْمَ الْلِيامَةِ وَيخْلُدْ فيهِ مُياناَ إِنَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَماَلَ االِحاَ فَأُوْلئِا» ،ب

شبود و يامت عبذاب دوچنبدان مبياو در روز ق يبرا ؛،12-13)فرقان  « سَيئاتِيِمْ حََْناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوساَ سَحيماَ

شبان را يهايسته کند. پس خداوند بديمان آورد و کار شايکه توبه کند و ا يماند. مگر کسيوسته در آن خوار ميپ

شده به توبه و عمبل دادهز عذاب وعدهيه نين آيو خدا همواره آمرزنده مهربان است. در ا کنديل ميها تهديکيبه ن

  ؛د شده استيصا ح و مغفرت و رحمت خداوند مق

مْ فَااعْلَمُوا أَنَّ ييِذلِک لَيُمْ خِزْ  فِي الدُّنْيا وَ لَيُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ إِنَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَاْلِ أَنْ تَلْدِسُوا عَلَ» ،ج

ببزر  خواهنبد داشبت. مگبر  ياست و در آخرت عذابيآنان در دن يين، رسوايا ؛،90-99)ما ده  « اللَّهَ غَفُوسٌ سَحيمٌ

ن يبد که خدا آمرزنده مهربان است. در ايد، توبه کرده باشند. پس بدانيابيشان دست يش از آنکه بر ايکه پ يکسان

؛ 112-153ز ر.ک  بقبره  يبد شبده اسبت )نيببه توبه و مغفرت و رحمت خداونبد مقشده دادهز عذاب وعدهيه نيآ

 ؛،05-00؛ انشقاق  101-105؛ نساء  13-11عمران  آل

ات يبآانگاشبتن ز يبآمد، و ابهباميبات وعد و وعيآ يينماواقع يدگاه آن است که اصرار بر نفين ديگر بر اي. اشکال د2

فبرض سبراق قبرآن شين پيکه با ا يان صورت خوانندهيدارد و در ا يدر پ ات راين آيا ييزامذکور، انکار معرفت

، د خداوند نداشته باشبدياز وقوع مفاد وعد و وع ينانياطماو رد؟ اگر ير بپذيات تأثين آيد از ايل بايرود، به چه د يم
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ن مفلبب يبه همبخدا در محضر ز يو در آخرت ناست ات عمل نکرده ين آيتواند به خود حق دهد که مفابق ايم

 يدگاه دچار تنباق  درونبين ديگر، ايوجود نخواهد داشت. به عهارت د يت ويمحکوم يبرا ياحتجاج کند و راه

بر مخاطب در ترک محرمبات  يرگذاريو تأث ياست )کارآمد يزيشدن همان چ يرش آن، منتفيپذ ةاست و الزم

 ند.کيت خود به آن تمسک مياثهات حقان يف، که برايو عمل به تکا 

 ديوعد و وع يحل دوم: انشاء انگار. راه2-2

اند وعد و وعيد از سنخ اخهار نيست، بلکه از سنخ برخي در حل شههه ناسازگاري خلف وعيد و صدق ا هي گفته

،. حقيقبت 91، ص11ج  ،ق1020مجلسي، انشاست و اطالق صدق و کذب بر آنها از باب توسع و مجاز است )

ديگران، و حقيقت وعيد، جعل و انشاي حق عليه ديگران است، و جبواز اسبقا  وعد، جعل و انشاي حق براي 

ق، ص 1001از مسبتقالت عقليبه اسبت )سبهحاني،  -مثل وجوب اعفاي حق غير -حق از طره صاحب حق

تنها هل  نيست، بلکه ممبدو  اسبت نظر کردن از حق خود نه،؛ و صره191تا، ص ؛ رباني گلپايگاني، بي051

 ،.539ق، ص 1000ي، قاضي طهاطها )

اند غرض از وعد و وعيد، انشاي اند. برخي گفتهاين عده در تعيين متعلق انشا تعابير مختلفي به کار برده

، و بعضبي معتقدنبد 120ق، ص 1009دواني، ؛ 539ق، ص 1000قاضي طهاطها ي، ترغيب و ترهيب است )

آيبد )چلپبي، خلبف، کبذبي الزم نمي غرض، انشاي عزم بر ايقاع متعلق وعد و وعيد است، کبه در صبورت

 ،.921، ص 1، ج 1905

داننبد )مباوردي، که اطبالق خهبر ببر اوخهبار از مسبتقهل را مجبازي مي -را ماورديتوان کساني همچون مي

به اين ديدگاه ملحق کرد؛ هرچند اصل اين قول طرفداران چنداني نبدارد و ديگبران فرقبي  -،111ق، ص 1023

أَ لَامْ »،، و آيه  03، ص 11ج  ،ب-ق1020مجلسي، ؛ 150  5ق، 1023بينند )تفتازاني، بين ماضي و مستقهل نمي

 مَعَكامْ وَن نُعِياُِ فِايكمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ نافَلُوا يلُولُونَ لِإِخْوانِيِمُ الَّذِينَ کفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتابِ لَئِنْ أُخْارِْْتُمْ لَنَخْارَُْنَّ

داننبد؛ زيبرا در ايبن ، را نيز مؤيد آن مي10-11)حشر   «قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكمْ وَاللَّهُ يشْيَدُ إِنَّيُمْ لَكاذِبُونَأَحَداَ أَبَداَ وَإِنْ 

؛ تفتبازاني، 35ص  ق،1009 ،متصف به کبذب شبده اسبت )دوانبي -که مربو  به آينده است -آيه اوخهار منافقان

 ،.150، ص 5ق، ج 1023

 يابيارز

از هباهر  يداتيباند و مؤد را از سنخ اخهار دانستهيد گفته شد که جمهور متکلمان وعد و وعيوعد و وع ين معناييدر ته

د در  غبت از سبنخ انشبا يباگبر وعبد و وع ي  که حتيجه گرفتينت .ن قول ذکر شديز بر ايات و اهل  غت نيقرآن و روا

متضبمن خهبر از عبزم  ييرا هبر انشبايبباشبد؛ زء به  وازم آن يف شيتواند از باب تعريباشد، قول جمهور متکلمان م

از بباب جعبل ممکبن اسبت نکبه يا ايب ؛اسبت يشخص بر انجام متعلق انشاست و احتمال صدق و کذب در آن جار
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بشبود کبه متضبمن وعبده ببه نفبع و  يکه شامل هر کالماي گونهد باشد، بهياصفال  و توسعه در کاربرد وعد و وع

از اراده  يحباک يا ا تزامبيب يد به دال ت مفابقينده است. در هر صورت، وعيدر آ يفريد به ضرر و کيا تهديپاداش و 

 شود.يمتصف به صدق و کذب مي، ن عزميفر متخلفان است و اوخهار از چنيخدا بر ک

کوکبار و ببدکار خهبر ين يهافبر انسبانياز پاداش و ک يخهر ةقرآن در شکل جمل اتياز آبسياري گر، يد سوياز 

ز ببه آن يبه نين نظرياز طرفداران ا يکه برخچنان ؛ستير نيپذامکان يانشاانگار يةنظر يه آنها بر مهنايکه توج نداداده

 ،.191تا، ص ي، بيگانيگلپا يند )ر.ک  ربانامعتره

برطبره تبوان ق مبورد نبزاع يمصاد يآن، حداکثر در برخ يرش مهناي، بر فرض پذيانشاانگار يةجه آنکه نظرينت

فر هستند کاربرد ندارد و مشبکل يکه متضمن اوخهار از پاداش و ک يعيات و اخهار وسيآبارة د، اما دردارمشکل را کردن 

توانبد مشبکل يد در قا ب انشا نميان وعيبر فرض انحصار ب يه حتين نظرينکه ايخواهد بود. عالوه بر ا يهمچنان باق

ت صبدق و کبذب دارد )ر.ک  يباسبت کبه قابل يمستلزم خهبر يبه دال ت ا تزام« ييدو انشايوع»را هر يرا حل کند؛ ز

 اشکال تعارض را نسهت به آن برطره کرد.بايد و  ،011ص ،1ج ، ق1010، يراغب اصفهان

از عبزم خبود ببر انجبام فعبل در  ينده، و گاهياز نفس انجام فعل در آ يد توجه داشت که خهردهنده گاهيا هته با

امبا در فبرض دوم، ؛ در فرض اول مستلزم کذب خواهد بود -ترک فعل در وقت مقرر يعني -دهد. خلفينده خهر ميآ

ر ييبتغسبهب اما اگر ترک عمل به ؛ داشتيکذب خواهد بود که زمان اوخهار، قصد عمل به وعده خود را نم يدر صورت

ر عبزم در حبق ييبتغ ةلبرا مسبيباسبت؛ ز ير منتفبيخداوند، فرض اخبارة در؛ اما عزم باشد، مصداق کذب نخواهد بود

د يب، اگر وعبد و وععزم در حق خداوند رييتغ يبر انتفا بنا، و 10 ، صق1000ا جهار، عهد يقاضست )يخداوند متصور ن

 ق کذب خواهد شد.يد از جانب خداوند، در هر صورت از مصادي ، خلف در وعد و وعيرا از سنخ خهر بدان

 خاص حل سوم: جواز کذب و عدم قبح آن در موارد. راه3-2

ت و اطبالق قبهح و يداده شده، انکار کل يد و صفت صدق ا هيان خلف وعيکه از اشکال تعارض م ييهااز پاسخ يکي

سبت يح و نقبص نيد قهبيباما خلبف وع، ح استين پاسخ گفته شده  خلف وعد قهيح ايعدم جواز کذب است. در توض

ج  ،1905، يجرجبانموجب مد  عقالسبت )ز، و ي،، بلکه جا911 ، ص0ج ، ق1009، ي؛ آمد11، ص ق1019د، ي)مف

 اعر عرب نيز مؤيد اين امر است:،. و قول ش150 ، ص5ج ، ق1023، يرا اههار کرم است )تفتازاني،؛ ز921 ، ص1

 وإنااااااي إن أوعدتااااااه أو وعدتااااااه
 

 لمخلااااف إيعاااااق  ومصااااد  موعااااد  

 ،911، ص 0ق، ج 1009)آمدي،                 

 د کرده و عمل به وعده خواه  کرديبده ، همانا خلف وعد يا وعيترجمه  من اگر وعده 

مان وعادا ا    »از پيبامهر هاهر برخي روايات نيز بر اين تفکيک دال ت دارند؛ مثل حديث امام صبادق

؛ برقي، 021ق، ص 1931)صدوق، « فيو فيه بالخياس علي عمل ثوابا فيو منجز له، ومن أوعدا علي عمل علاباَ

 ،.001، ص 1، ج 1911
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اي گفتبار، وسبيلهممکن است در تأييد اين قول، به کالم برخي انديشمندان نيز تمسک شود که معتقدنبد 

دروق ، مها  باشد و جز از طريق دروق نتوان ببه آن دسبت يافبت هدفيپس اگر . براي رسيدن به اهداه است

دروق نتوان به آن رسبيد، دروق  گردد و اگر هده واجب باشد و جز از طريقگفتن براي رسيدن به آن مها  مي

فبي  ؛ 959-950، ص 12ج ، ب-ق1020مجلسبي، ؛ 101 ، ص9ج ، ق1010غزا بي، ) شودگفتن واجب مي

موضوع واقعي و ذاتبي حکب ، آن چيبزي ،؛ و يا به کالم برخي ديگر که معتقدند 000 ، ص5ج تا، کاشاني، بي

ه راسبت گفبتن و دروق گفبتن نسبهت داده و با عرض بب ،شوداست که موجب مصلحت و مفسده اجتماعي مي

 .،111-111 ص ،1919مصها ، ) شودمي

 يابيارز

 يان قا الن ببه حسبن و قبهح عقلبيدر ماصلي دگاه ينحوه و منشأ اتصاه صدق و کذب به حسن و قهح، دو دبارة در

 وجود دارد  

صبدق،  يفيچ شبرايدر هب يعنب؛ يشوديل نميو عام، است و از فعل زا ي)دا م ي. حسن صدق و قهح کذب، ذات1

شبود،  يگناهيمثل قتل انسان ب ي، صدق منشأ فتنه و فساديکذب ه  حَسَن نخواهد شد و اگر در مورد، ح نشدهيقه

حسبن  ييجباهن امر سهب زوال حُسن صدق و قهح کذب و جابيگردد، ا يو کذب موجب اصال  و حفظ خون محترم

که قبهح  يز از عمليپره يبرا يعنيشود؛ يبه قواعد باب تزاح  عمل مشود، بلکه تنها در مقام عمل، يدو نمو قهح آن

 يعنبيدارد ) يکند کبه قبهح کمتبريم يگناه، عقل حک  به جواز ارتکاب عملين مثال  قتل انسان بيشتر دارد )در ايب

 ،1ج تبا، ي، بب ي؛ خبو11، ص 1902، ي؛ نهاونبد120، ص ق1021، ي؛ بحران050، ص ق1015، يکذب، )ر.ک  حل

 ،.011ص  ،0ج  ،ق1092، مظفر؛ 029 ص

 يبه سهب عروض برخب ي. حسن صدق و قهح کذب، در حد اقتضا و مشرو  به عدم عروض مانع است، و گاه0

ح يل، و قهبيبگفته، حُسبن صبدق زاشين مهنا، در مثال پيو کذب، حَسَن شود. بر ا رددح گيتواند قهين، صدق ميعناو

د توجبه يب،. ا هته با10، ص 1 ج، ق1000شود )ر.ک  شهّر، يو حَسَن م رودمين يب ز ازيکه قهح کذب نگردد؛ چنانيم

ن کذب به قصد جلب منفعت )کذب نافع، و کذب به قصد دفع ضرر. قول به جواز کذب نبافع، يداشت که فرق است ب

ور ،، و حصبر جبواز دروق در مبوارد ضبرر، ببه مشبه11، ص 1902، يف و خاله مشهور اسبت )ر.ک  نهاونبديضع

 ،.911، ص 0ج ، ق1001، يرازين نسهت داده شده است )ر.ک  شيمتأخر

 ةجواز کذب )عدم قهح کذب، به واسبف ايتزاح   ةجواز کذب به واسف -دگاهيهر کدام از دو د، سوم حلمستند راه

ح از يخداوند، ارتکباب قهب يبا توجه به اوصاه کما  رايشود؛ زيخدا نم يبرا ديباشد، موجب جواز خلف وع -وجود مانع

سبت. يهب  ن يد کاذب مستلزم ضرر بر کسبياست، و ترک وع يو اضفرار ه  در حق او منتف استخدا محال سوي 

، ص 0ج ، ق1002، ي  )ر.ک  فخبررازيو قا ل به حسن آن شوني  ح خارج کيکذب قه ةرياگر کذب نافع را از دا يحت

کبذب در ، د مصداق کرم اسبتينکه خلف وعيرا اگر با تمسک به ايشود؛ زيحل نم يد ا هي، مشکل خلف در وع033
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از  ين امبريز چنبيز نهاشبد؟ ببا تجبويمصلحت جباسهب اخهار به ديگر د بر خدا روا باشد، چرا کذب در قصص و يوع

 ،.110 ، ص12ج ، ق1002، يشود )فخررازيعت سلب اعتماد ميصحت تمام قرآن و شر

 استحقاق عقاب و انکار تنجزد بر يحل چهارم: حمل وع. راه4-2

توان بر استحقاق عقاب حمل کبرد نبه ببر تنجّبز و حتميبت حل بر آن است که آيات وعيد را ميچهارمين راه

اساس اطالق و کليبت ،. براين530ق، ص 1000قاضي طهاطها ي، ؛ 033، ص 0ق، ج 1002عذاب )فخررازي، 

حکمت ا هبي ايجباب کنبد، گناهبان افبراد عاصبي  صدق ا هي به حال خود باقي خواهد بود و در مواردي که

 گيرد.مشمول عفو قرار مي

 يابيارز

تبوان ببر تواند شههه را دفع کند و تنها اشکا ي کبه مياين پاسخ به حسب مقام ثهوت بدون اشکال است و مي

هر آن وارد کرد، اين است که به حسب مقام اثهات و دال ت، حمل آيات وعيد بر اسبتحقاق عقباب خباله هبا

توان اين حمل را پذيرفت که راه ديگري بر ما گشوده نهاشد تبا است و نياز به قرينه دارد و تنها در صورتي مي

 نيا يبراتوان ميمقدمات  نيبا احک  عقل را به عنوان قرينه براي عدول از هاهر قرار دهي . در اين صورت، 

 ديبشبخص با و حتمبا  ستيبودن افراد گزاه ن يجهنم اي يخداوند به بهشت حک  استدالل کرد چنين احتمال 

دو امر را  ديوع نيا، دهديم يبر گناه ديوع يگاه خداوند تهارک و تعا  پس هر. احکام را داشته باشد نيا ةنيزم

 دعزم بر تحقبق آن از طبره خداونب اي يتحقق خارج ،ب ؛ديآن وعبراي استحقاق گنهکار  ،ا ف  کندياثهات م

 يوديق نيعفو و همچن اتيآ ،ديوع اتيعالوه بر آ ،اتيآ نيب يبنداما در مقام جمع؛ مذکور، يهابر اختاله )بنا

 يرا نفب ديبوع اتيبآ يتحقبق خبارج تيحتم اتيدسته از آ نيپس ا. مذکور است زيو توبه ن يا ه تيمش رينظ

 ماند.يم يد و اصل استحقاق عقاب باقننکمي

، يناسبازگار ةنه خود در دفع شههين گزنخستيبه عنوان نيز اند، آن را حل را ارا ه کردهن راهيه  که ا يا هته کسان

ص  ،0ج ، ق1002 ،يفخبررازانبد )گبر ذکبر کردهيد يهبارش راهيفرض عدم پذبا حل و ن راهواپسيبلکه به عنوان 

 ،.530، ص ق1000 ،يطهاطها  ي؛ قاض033

 ياله يدهايد بودن وعيحل پنجم: مق. راه2 -5

مسبتلزم ک  دسبتا يبد و نب، از سبنخ خهرانبدکه در قرآن و سنت آمده ييدهايدگاه معتقدند وعد و وعين ديصاحهان ا

داننبد. ببا ا تبزام يح و محال ميگر، کذب را در حق خداوند قهيدسوي ت صدق و کذب دارد. از يهستند که قابل يخهر

د از طبره خداونبد، ببه مشبرو  ببودن يبو جواز تخلبف وع ي هان اعتقاد به صدق ايم يسازگار ين دو امر، برايبه ا

ببه حسبب  -ا مخصبصيبد، شبر  يبات و اخهار شبفاعت را قين آيات عفو و همچنياند و آقا ل شده يا ه يدهايوع

، ق1001، ي؛ حلب11، ص ق1019د، يبه )مفيبدانند. مشهور متکلمبان اماميد ميات وعينسهت به آ -رياختاله در تعه
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، 0229، ي؛ بغبداد105-100ص، ق1022، ي، و اشاعره )اشبعر530-539، ص ق1000، يطها طها يقاض؛ 005ص 

ج ، ق1023، ي؛ تفتازان911ص  ،0ج ، ق1009، ي؛ آمد511ص  ،9 ؛ ج033 ، ص0ج ، ق1002، ي؛ فخرراز139ص 

 اند.رفتهيه را پذين نظري، ا150، ص 5

ا هبي در آيبات وعيبد، ببدون هبيچ اسبتثنا و اند که وعيدهاي متکلمان معتز ي بر اين ديدگاه اشکال کرده

کند، هاهر آن را اراده نکنبد و ببا اند و جايز نيست که خداوند از خفابي که متوجه بندگان ميشرطي ذکر شده

اين حال، مراد خود را نيز بيان نکند؛ زيرا چنين خفابي در حک   ُغَز و معماست و صدور آن از خداي حکي  روا 

 ،.15ق، ص 1000ر، نيست )قاضي عهدا جها

انبد  کثبرت آيبات وعيبد و برخي نويسندگان معاصر نيز همان اشکال را با بياني ديگر تکرار کبرده و گفته

صراحت آنها در عموم، و عدم مخصبص آشبکار، سبهب تهبادر قفعيبت و عموميبت عبذاب تهديدشبوندگان و 

قيد تصريح نشده تا مبانع ببدفهمي و  اند، چرا حتي در يک مورد بهمتخلفان است. حال اگر آيات خلود مشرو 

گمراهي شود؟ و به چه د يل کالم خدا که بايد سراسر بيان و روشني باشد، خود منشأ چنبين ابهبام و خفبايي 

 ،.191، ص 1931شده است؟ )ر.ک  ماليري، 

 يابيارز

د در حق متخلفان از اوامبر يعات ويرند که تنجّز آيپذيان ه  ميرا اوال  معتز يست؛ زين اشکال وارد نيرسد ايبه نظر م

 حياگبر عبدم تصبر ح نشده است.ين شر  تصريد به ايات وعياز آ ياريمشرو  به عدم توبه است؛ هرچند در بس يا ه

 ديبوع اتيببه شر  عدم عفو موجب کذب آ حيچرا عدم تصر؛ شودينم ديوع اتيبه شر  در عدم توبه موجب کذب آ

 ،.033 ، ص0ج ، ق1002، ي؟ )فخررازباشد

مورد اتفاق همه فبرق ، زنديص ميا تخصيد يات عام و مفلق را قيمنفصل که آ يهاود و مخصصيا   وجود قيثان

؛ 105-100، ص ق1022، يح شبده اسبت )ر.ک  اشبعرين امبر تصبريبوع و رواج اياست و به ش يو مذاهب اسالم

 ن است يچنشده ياد ةدر اشاره به دو نکت يفخررازسخن ،. 159ص  ،5ج ، ق1023، يتفتازان

أليس أنّ جميع عمومات القرآن مخدوصة وال کسمي ذلك  وباً، أليس أن  ل  المتشلابتات مدلروفة 

عن ظواهرها، وال کسمي ذلك  وباً فبوا هاهنا. وثالثتا: أ ليس أن آکات الوعيد في حق العداة مشلروةة 

عندنا مشروةة بعلدم العفلو و بعدم التوبة وإن ل  کبن هوا الشرط مو وراً في صرکح النص، فتي أکضاً 

 (.422 ، ص4ج ، و0241إن ل  کبن هوا الشرط مو وراً بدرکح النص صرکحاً )فخررازي، 

اند که به وجود عام و خاص، ناسخ و منسبوخ، و محکب  و متشبابه در باره وارد شدهاحاديث متعددي نيز در اين

نيبز ناسبخ و  فرمايد در کبالم پيبامهرمي ،. امام علي019، ص 1، ج 1910اند )کليني، قرآن تصريح کرده

 دهد از اينکه در فه  قرآن و احاديث پيبامهرمنسوخ، خاص و عام و محک  و متشابه وجود دارد و پرهيز مي

از  در محضر امام رضا،. در همين مورد خاص، وقتي 10-10، ص 1، ج 1910از اين امر غفلت شود )کليني، 
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معتز به فرمودنبد  کبه  ةدر رد عقيبد، آن حضرت گناهان کهيره بحث شد نسهت به عدم بخششمعتز ه  ةعقيد

 إِنَّ سَبَّاک لَاذُو مَغْفِارَةٍ لِلنَّااَِ عَلاي» فرمايد قرآن برخاله اين نظر معتز ه نازل شده است؛ چراکه خداوند مي

مذکور براي تقييد شود، آن حضرت از آيه که مالحظه مي،. چنان021ق، ص 1931؛ صدوق، 1)رعد  « ظُلْمِيِمْ

 آيات وعيد بهره برده است.

اساس منشأ اشکال مذکور، ناديده گرفتن سهک و شيوة بياني قرآن است؛ زيبرا بنباي قبرآن ببر ايبن براين

نهوده است که  زوما  دربارة هر مفلهي، قيود و شرايب مربو  به آن را بالفاصله و به صورت متصل ذکبر کنبد؛ 

تفادة قرآن از اين شيوة بياني براي بيان مقصود خبود چيسبت، امبري اسبت کبه اما اينکه حکمت و فلسفه اس

کند. در ايبن تواند وجوه مختلفي داشته باشد و ا هته عدم عل  به اين وجوه، ضرري به اصل مفلب وارد نميمي

ان ذکبر اي باشد کبه برخبي مفسبرتواند نکتهمورد، يکي از وجوه عدم استفاده از قيد متصل در آيات وعيد، مي

اند و آن اينکه هده از آيات وعيد، مها غبه در تقهبيح گناهبان و ترسباندن و برحبذر داشبتن مخاطهبان از کرده

ارتکاب گناه است و در چنين مقامي، تخصيص و تصريح به قيد ببا هبده مبوردنظر سبازگار نيسبت )آ وسبي، 

 ،.152، ص 1ق، ج 1015

ران به عذاب، با اموري مثبل مشبيت خبدا و رحمبت ا هبي ثانيا  در مواضعي از قرآن، پس از تهديد گناهکا

إِنَّ سَبَّک  قالَ النَّاسُ مَثْواکمْ خالِدينَ فييا إِنَّ ما شاءَ اللَّهُ»وقوع عذاب مقيد و مشرو  شده است؛ مانند آية شريفة  

هيد بود، مگر آنچبه را جايگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خوا»فرمايد  ،؛ ]خدا[ مي101)انعام  « حَكيمٌ عَليمٌ

شبده ببه دادهدر اين آيبه، عبذاب وعده«. خدا بخواهد ]که خود تخفيف دهد[؛ آري، پروردگار تو حکي  داناست

 مشيت خداوند مقيد شده است.

دفع توه  تنباق  در قبرآن،  يو برا -از آن قهال  ذکر شد يکه موارد -ات عفويل آيبه د ، که گفته شدثا ثا  چنان

  يص عمومبات نبداريد مفلقبات و تخصبييبعقبال در تق ةريات و عمل به سين دو دسته آيب يجمع عرف جز ياچاره

ن يرش تنباق  ببيد مستلزم پذيات وعي،، و ا تزام به حفظ عمومات و اطالقات آ10، ص ق1019ابن نوبخت، )ر.ک  

اسبت کبه  ين در حبا يبود. اخواهد  در تعارض يبا حکمت ا ه ين امريرش چنيات قرآن است، و ا هته پذيدو دسته آ

نظر شود، اصبل اشبکال هب  فرض صرهشين پياستوار است و اگر از ا يفرض حکمت ا هشياشکال مستشکل بر پ

 خواهد شد.  يمنتف

ه نسبهت داده يببه تفضبل ين مفلبب شبد کبه آنچبه گباهيتوان متوجه ايم، نکته  از همه آنچه تا کنون گذشت

ن يبقبت مفلبب اياسباس اسبت و حقيب ينادرست و شهرت ينسهت -جانب خداوندد از يجواز خلف وع يعني -شوديم

ر يز اسبتثناناپذيبرا ن يکه صدق ا ههمچنان؛ هستند يد ا هيه منکر خلف در وعيديه همانند وعياست که مشهور تفضل

 است. يا ه يدهايد بودنو وعيمشرو  و مق، دانند و آنچه بدان معتقدنديم
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 يريگجهينت

را صبدق يبرا حل کنبد؛ ز يد با صفت صدق ا هيجواز خلف وع يتواند مشکل ناسازگاريق قهح کذب نم. انکار اطال1

 يببرا ي، اگرچه در موارداه  يادفع مفسده اياه   ست، و دروق مشتمل بر مصلحتين يديچ قيد به هيمق يا ه

 ؛ستيح نيصح ين فرضيخداوند چنبارة ندارد، اما در يها منعانسان

را يبست؛ زيکارآمد و تام ن يد و صدق ا هيات وعيان آيم يز در رفع تعارض هاهريد نيوعد و وع يانشاانگار ية. نظر0

ست، بلکه در دو قا بب اوخهبار و انشبا وارد شبده اسبت. يک قا ب نيمنحصر در  يا ه يدهايان وعد و وعيبة ويش

تواند مشبکل را حبل کنبد؛ يقا ب انشا، نمد در يان وعيبر فرض انحصار ب يحت يانگارانشا يةنکه نظريعالوه بر ا

ت صدق و کذب دارد، و اشبکال تعبارض ياست که قابل يمستلزم خهر يبه دال ت ا تزام« ييدو انشايوع»را هر يز

 ؛د برطره کرديرا نسهت به آن با

 ةو الزمب اسبت يبر خاله آن، دچار تناق  درونب يد عالوه بر وجود شواهد قرآنيوعد و وع يينماعدم واقع ية. نظر9

ن يبرو انيباکنبد. ازيت خود ببه آن تمسبک مياثهات حقان ياست که برا يزيشدن همان چ يرش آن، منتفيپذ

 ؛را حل کند يتواند مشکل ناسازگاريز نميه نينظر

اما در مقام اثهبات و دال بت، ببر ، ندارد يدها بر استحقاق عقاب، هرچند ثهوتا  محذوريانکار تنجّز و حمل وع ية. نظر0

 ؛اله تهادر استخ

 -ه و اشباعرهي، نظر مشهور اماميد و صدق ا هيات وعيان آيم يمختلف در رفع تعارض هاهر يکردهايان روي. از م5

، يعقلب ةپشبتوان ياسبتوار و دارا ياهينظر -ت آنهايد و عدم اطالق و عموميات و اخهار وعيمشرو  بودنو آ يعني

 ؛است يثيو حد يقرآن

ر يز اسبتثناناپذيبرا ن يکبه صبدق ا هبهمچنبان؛ هسبتند يد ا هبيه منکر خلف در وعيديوع ه همانندي. مشهور تفضل1

 است. يا ه يدهايد بودنو وعيمشرو  و مق، دانند، و آنچه بدان معتقدنديم
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