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قرآن کریم؛ مخلوق باواسطه یا بیواسطه؟
حسام امامی دانالو



دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران ،ایران
محمدحسین بیات



استاد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت۱3۹۸/0۵/02 :؛ تاریخ پذیرش)۱3۹۸/0۸/۱۶ :

چکیده
تحلیل فلسفی وحی و تکلّم الهی ،یکی از ضرورتهای دینی است .بشری بودن الفاظ قارآن کاریم،
خی
انگارهای است که حداقل از قرن سوم هجری ،برای تبیین نحوة خلق قرآن کریم طر شده اسات .بر ا
معاصران همچون سروش و ...برآنند که با توجه به اصل «سنخیت» ،ممکن نیست قرآن مخلاو بیواساطة
خداوند باشد؛ بلکه بایا د قارآن کاریم را از طریا ق و بهواساطة پیا امبر اکارم(ص) ،با ه خداوناد نسابت داد.
ازاینرو ،پس از تبیین نحوة تمسک او به اصل سنخیت ،برداشتاش از این قاعده تحلیل و نقد شده اسات.
این مسئله در فلسفه ،ذیل عنوان ربط حادث به قدیم بررسی میشود و فالسفه از دیرباز راهحلهاایی بارای
تبیین آن ارائه کردهاند .به طوری که اصل سنخیت مانع از الهی دانستن الفاظ قرآن کریم نیست و با توجاه
به مبانی فلسفی سروش و کسانی مانند او که بیشاتر برآماده از فلسافة صدراسات ،ازجملاه مباانی وحادت
تشکیکی وجود ،میتوان بهدست آورد که پذیرش اصل سنخیت و بساطت ذاتمالزماهای باا بشاری باودن
الفاظ قرآن کریم ندارد و ضمن پذیرش آنها ،همچنان الفااظ قارآن کاریم را میتاوان مخلاو بیواساطة
خداوند دانست.

واژگان کلیدی :بشری بودن الفاظ قرآن ،اصل سنخیت ،تجلّی الهی ،وحی کالما ی ،الفاااظ
قرآن.

)نویسندۀ مسئول( E-mail: hesam.e.danaloo@gmail.com
E-mail: dr.bayat60@yahoo.com
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بیان مسئله
بهرغم اینکه اکثر مسلمانان ،لفظ و معنای قرآن کریم را الهی و مخلو خداوند
میدانند؛ امّا در این میان هستند کسانی که الفاظ قرآن کریم را بشری و برآمده از وجود
پاک پیامبر اکرم(ص) میدانند .این رویکرد در دوران معاصر ،بیش از گذشته ،مورد توجه
نواندیشان مسلمان قرارگرفته و در میان آثاری که به زبان فارسی منتشر شده است  ،بیشتر
از همه ،در آثار دکتر سروش بهچشم میخورد .از سخنان قائالن به بشری بودن الفاظ،
چنین برمیآید که آنان ،برای گریز از حل و توجیه ماهیت وحی و تکلّم الهی به آن
تمسک کردهاند؛ چنانکه دکتر سروش مینویسد« :کالم باری را عین کالم پیامبر دانستن،
بهترین راه برای حلّ مشکالت کالمی تکلّم باری است» (سروش۱37۸ ،ش )۱۴ :.و در
ل
جای دیگر مینویسد« :مگر سخن گفتن خداوند راهی دیگر هم دارد؟ شما اگر راهح ّ
دیگری برای تبیین معضل سخن گفتن خدا دارید بیان بفرمایید» (سروش۱3۸۶ ،ش ،.مقالة
بشر و بشیر) .با اینحال ،گاه نیز سعی کردهاند دیدگاه خود را با استفاده از قواعد فلسفی و
ن اللَّهَ
ت وَ لکِ َّ
ت إِذْ رَمَ ْی َ
استناد به آیات قرآن کریم مستدل کنند .آیاتی نظیر ﴿ما رَ َم ْی َ
رَمَی﴾ (االنفال )۱7/و ﴿قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدیکُم﴾ (التوبة )۱۴ /استناد کردهاند.
توضیح آنکه در این آیات ،افعالی از بندگان به خداوند نسبت داده شده و آنان بهنوعی
آلت دست خداوند معرفی شدهاند و قائالن به بشریبودن متن قرآن در گام نخست به
ناهمگونی آیات قرآن کریم از جهت بالغی و شمول آنها بر ناسخ و منسوخ اشاره
میکنند و سپس در گام دوم با تمسک به اصول فلسفی همچون اصل سنخیت ،علیت و
ضرورت ،چنین تبیین میکنند که الفاظ قرآن کریم را نمیتوان مستقیماً و بیواسطه به
خداوند نسبت داد؛ زیرا قرآن کریم دارای ناسخ و منسوخ ،فراز و فرود زیباییهای بالغی
و ...است و باید واسطهای در میان باشد تا خداوند همانطور که در آیات مذکور افعال
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خود را از طریق دیگران انجام میدهدسخن خود را نیز از طریق او تبیین کند و با مخاطبان
سخن بگوید! و این پیامبر اکرم(ص)بوده که به معانی بیصورت ،لباس الفاظ پوشانده
است .ازاینرو ،پژوهش حاضر بر آن است تا صحت استناد به آیات مذکور و اصول
فلسفی را ارزیابی کند .در این پژوهش ،روش گردآوری مطالب ،کتابخانهای است و در
نحوة استناد دادهها ،از روش اسنادی و در تجزیه و تحلیل مطالب ،از روش تحلیل
محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی پیروی شده است .شایان ذکر است در این باب ،تاکنون
مقاالتی به رشتة تحریر درآمده است که در هیچیک از آنها اصول فلسفی مذکور مورد
توجه قرار نگرفته است و مستمسک قرار داده نشده .نظیر نقش پیامبر(ص) در وحی نوشتة
محمدحسن قدردان قراملکی که نویسنده در آن ا به گفتة خود ا «میکوشد دیدگاه س ّنتی
مشهور [= نقش قابلی از سنخ تکوینی] و دیدگاه فیلسوفان و عارفان را جمع کند و آن دو

را با مبانی قرآنی و روایی تطبیق دهد» (قدردان قراملکی۱3۸7 ،ش۵۱:.ا .)70تعارض
(ص)

آیات و روایات با گمانةخلق الفاظ قرآن از سوی پیامبر اکرم

 ،نوشتة «عبدالهادی

فقهیزاده» و «مصطفی آذرخشی» که در آن ،آیات و روایاتی که در نقطة مقابل انگارة
بشری بودنِ الفاظِ قرآن کریم قرار دارند معرفی ،دستهبندی و تبیین شدهاند (ر.ک؛

فقهزاده و آذرخشی۱3۸۸ ،ش۱2۱ :.ا  .)۱۵2نقد و بررسی دیدگاههای مختلف در
خصوص وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم ،نوشتة «محمد شیبانی» که در آن ،نخست مفهوم
وحی و تفاوت آن با تجربة دینی ،سپس پیامدهای غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم
تبیین شده و معتقد است« :طرفداران دیدگاه مذکور [= بشری بودن الفاظ] برای اثبات
مدّعای خود به هیچ دلیل منطقی تمسک نجسته و تنها به طر ادعای خود بسنده کردهاند»
(شیبانی۱3۹۵ ،ش2۵ :ا  .)۴۵مقالة «فاعلیت خداوند در معجزات» نوشتة علی ربانی
گلپایگانی که در آن ،به معجزات و دیدگاه اشاعره ،فالسفه و متکلمان عدلیّه اشاره شده
است که ضمن رد و نادرست دانستن دو دیدگاه نخست (= اشاعره و فالسفه) بر دیدگاه
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متکلمان عدلیه تأکید شده است .جالب آنکه ربانی مینویسد« :از دیدگاه فالسفة
اسالمی ،صدور بیواسطة معجزات از خداوند محال است .لذا [از منظر فالسفه] معجزه،
فعل پیامبر است که با قدرت و عنایت الهی واقع میشود» (ربانی۱3۹2 ،ش۱۹ :ا .)۴2

صورت استناد قائالن به بشری بودن الفاظ به آیات قرآن کریم و
اصول و مبانی فلسفی
براساس اصل «علیت» ،هیچ معلولی ،بدون علّت تحقق نمییابد و براساس اصل
«ضرورت» ا که از تحلیل مفهوم علّت ،بهدست میآید ا اگر علّتِ یک پدیده به شکل
تام ،بهوجود آید و درعینحال ،هیچ مانعی نیز بر سر راهِ پدید آمدن معلول آن نباشد،
آنگاه وجود معلول قطعی خواهد بود .از سوی دیگر ،بنابر اصل «سنخیت» ،میان علت و
معلولش ارتباطی خاص وجود دارد که آن معلول را به علّتش اختصاص میدهد.
ال
بهنحویکه آن ارتباط مانع از پدید آمدن آن معلول از هر علّتی میشود؛ یعنی مث ً
حرارت را آتش و برودت را یخ بهوجود میآورد .از این ارتباط با عناوینی نظیر
«سنخیت»« ،خصوصیت»« ،مناسبت» و «مالیمت» یاد شده است ( ر.ک؛
صدرالمتألهین۱۹۸۱،م ،.ج 20۵ :2؛ آمدی ،. ۱۴23 ،ج 30۶ :۱؛ فخر رازی۱۹۸۶ ،م ،.ج
33۶ :۱؛ فیض کاشانی۱37۵ ،ش .)۱۵۸ :.به این معنا که هر آنچه معلول ،از صفات کمالی
دارد ،بهطریق اَولی باید در علّت نیز باشد و این سنخیت و مناسبت ،بین علّت و معلول،
واقعی و تکوینی است ،تا درنتیجه ،هر معلول دارای علّتی خاص باشد؛ یعنی اگر معلول
دارای وصف کمالی حیات است ،به طریق اَولی علّت آن هم دارای وصف حیات است.
بر پایة این اصل ،خداوند نیز علّتی است و معلول خاص خود را دارد و هر معلولی از
او برنمیآید و اگر معلول او حیات دارد به طریق اَولی او نیز حیّ است« .اصل سنخیت»
زیربنای برخی از قواعد فلسفی ازجمله قاعدة «الواحد الیصدر عنه الّا الواحد» و «فاقد
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الشیء الیکون معطی الشیء» است .دکتر سروش ،در نوشتههای خود به اصل «سنخیت»
تمسک میکند« :مطابق تصویر من ،هر میوهای از هر درختی برنمیخیزد .درخت سیب
فقط سیب میدهد نه آلبالو و اشعریت محض است اگر بگوییم از هر درختی هر میوهای
را میتوان انتظار برد» (سروش۱3۸۶ ،ش ،.مقالة بشر و بشیر) ،و در پاسخ به اشکاالت
طر شده به دیدگاه خود ،با قبول اصل «علیت» و با استفاده از اصل «سنخیت» میافزاید:
«تجدد ارادات هم در مورد باریتعالی فرض محالی است .خداوند چون معرض حوادث
واقع نمیشود و تغییر نمیکند ،نمیتواند هر دم ارادهای بکند و تصمیمی بگیرد [ .]...بنا بر
حکمت اسالمی ،افعال الهی مسبو و معلل به اغراض نیست و در جای خود مدلل شده
است که محال است باریتعالی برای رسیدن به غرضی و هدفی کاری بکند .او فاعل
بالقصد نیست .اینکه گاهگاه ارادة تازهای بکند و آیة تازهای را برای تحصیل غرضی و
توضیح مطلبی یا ایجاب و تحریمی نازل کند ،از اشدّ محاالت است [ .]...حلّ همة این
معضالت بدین است که نفس نیرومند و مؤید پیامبر را فاعل ارادهها و صاحب اغراض و
خالق آیات و جاعل احکام بدانیم [ .]...سخن او سخن خداوند است و قرآن معجزة
اوست .نظام همبسته و بیرخنة هستی و نسبت فاعلی و معیت قیومیة خداوند با ممکنات و
جریان علیت در عظام و عرو موجودات ،جایی برای رابطة قراردادی و اعتباری و انسانی
پادشاه و پیک باقی نمیگذارد» (سروش۱3۸7،ش ،.مقالة طوطی و زنبور) .براین اساس و
با توجه به اصل سنخیت ،ممکن نیست خداوند قرآن کریم را بهصورت بیواسطه خلق
کند تا آن را مخلو مباشر خداوند بدانیم؛ زیرا قرآن کریم ،دارای ناسخ و منسوخ است و
بهتدریج و بنا بر اغراض خاص نازل شده است و در صورت خلق بیواسطة قرآن از سوی
خداوند ،او نیز لزوماً متغیر و محدود خواهد بود و این نحوة انتساب ،خداوند را مرکّب و
درنتیجه ،ناپایدار میکند .تا جایی که برخی برآنند که «اینکه در عالم طبیعت فعلی به
نحو مباشر به خداوند نسبت داده شود ،براساس مبانی فلسفی قابل تبیین نیست» (مالیری،
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۱3۹3ش .)2۵۸ :.لذا برخی از دانشمندان ،برای رفع این اشکال ،منکر خلق مستقیم و مباشر
قرآن کریم از سوی خداوند میشوند و آن را بشری میدانند .به این صورت که قرآن
(ص)

کریم مخلو خداوند است؛ امّا با واسطههایی ازجمله پیامبر اکرم

یعنی الفاظ قرآن

ال بشری و برآمده از وجود پاک پیامبر اکرم(ص) است و محدود به اوست .امّا
کریم کام ً
باید دانست هر چند دکتر سروش سعی کرده است از حکمت متعالیه و عرفان استفاده کند
تا دیدگاه خود را اثبات کند ،ولی نتیجهگیری او ناصحیح است.

نقد دیدگاه بشریبودن الفاظ قرآن کریم
دیدگاه بشریبودن الفاظ قرآن کریم ،از دو جهت قابلتأمل است .نخست ،مبانی،
یعنی اصل علیت و سنخیت ،که ریشه و زیربنای بشریبودن الفاظ قرآن کریم را شکل
میدهد .دوم ،صورتبندی دیدگاه که پس از پذیرش اصل سنخیت شکلگرفته است؛
یعنی با توجه به اینکه قائالن به بشریبودن الفاظ قرآن کریم به اصل سنخیت تمسک
کردهاند ،باید دید که آیا با پذیرش اصل سنخیت ،لزوماً قرآن کریم مخلوقی غیرمباشر
برای خداوند است؟ یا همچنان میتوان آن را مخلو مباشر خداوند دانست؟
پیشینه و گسترة بشریبودن الفاظ قرآن کریم
دیدگاه بشریبودن الفاظ قرآن کریم از قرن سوم و همزمان با گسترش مناظرات

کالمی وجود داشته است .بدرالدین زرکشی (م ). 7۹۴ .در البرهان فی علوم القرآن
گزارش کرده است که «ابولیث سمرقندی» (م ). 373 .دربارة چیستی ماهیت وحی سه
دیدگاه گزارش کرده است .او چنین مینویسد« :دیدگاه نخست اینکه لفظ و معنا ،از
جانب خداوند است .دیدگاه دوم اینکه جبرئیل(ع) فقط معانی را بر پیامبر اکرم(ص) نازل
میکرد و خود پیامبر ،به آنها شکل عربی میداد و دیدگاه سوم اینکه ،جبرئیل(ع) معانی
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را دریافت و خود جبرئیل(ع) به آنها شکل عربی میداد» (زرکشی ،. ۱۴۱0 ،ج.)323 :۱
دیدگاه دوم در گزارش زرکشی همان بشریبودن الفاظ است که «ماتریدی» (م ). 333
آن را به باطنیان نسبت میدهد« :و الباطنیه یقولون :أنزله علی رسوله کالخیال غیر موصوف
بلسان ،ثم إن رسوله أدّاه بلسانه العربی المبین أی :ب ّینه» (ماتریدی ،. ۱۴2۶ ،ج )۸۵ :۸؛
(باطنیه میگویند :خداوند قرآن را مانند خیال بر رسولش نازل کرد که در قالب زبان
خاصی نیست ،آنگاه رسول خدا آن را به زبان عربی روشن اظهار کرد؛ یعنی بیان کرد).
لذا این دیدگاه حداقل از قرن چهارم هجری وجود داشته است و با توجه به این ،پیشینة
دیدگاه مذکور به قرن سوم هجری میرسد .متکلمان دیگری نظیر «معمربن عباد سُلَمی»
(م2۱۵ .ا  ). 220در مخلو ِ مباشرِ خداوند بودنِ معجزات ،تردید کردهاند« .ابومنصور
بغدادی» (م ). ۴2۹ .دربارة او مینویسد« :اکثر معجزات ،فعل خداوند است که کس
دیگری قادر به آنها نیست؛ مانند زنده کردن مُردگان و شفای کوری مادرزاد و شفای
پیسی و تبدیل عصا به اژدها و شکافته شدن دریا و موارد دیگری ازایندست؛ امّا مُعمر،
عالم و استاد قدریها ،چنین تصور کرده است که معجزات فعل خداوند نیستند؛ زیرا او
چنین گفته است:
«خداوند اجسام را آفرید .اجسام نیز اعراض را در نفس خود پدید
آوردند و معجزه ،حدوث جسم نیست [تا درنتیجة فعل خداوند باشد؛
بلکه] اعجاز فقط صورتی در جسم است که قرار گرفتن جسم در آن
حالت معمول و بر وفق عادت نبوده است[ .بنابراین] معجزه ،حصول
نوعی از اعراض در خو ِد جسم است و اعراض فعل خداوند نیست و
از همین رو ،معجزات فعل خداوند نیستند» (بغدادی2003 ،م۱۴2 :.ا
.)۱۴3
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این بیان نشان میدهد که از منظر برخی متکلمان همچون «معمر» نیز قرآن کریم را
نمیتوان فعل و سخن خداوند دانست .برخی نیز آن را به «عبداللبن محمدبن
کُالّبالقطان» (م ). 2۴۱ .از متکلمان اهل س ّنت نسبت دادهاند (ر.ک؛ اشعری:. ۱۴00 ،
.)۵۸۴
ابنندیم ،توضیح میدهد که «عبداللهبن محمدبنکالبالقطان» با «عبادبن سلمان»

۱

مناظرههای کالمی داشته است و «عباد» دائماً میگفته که «ابنکالب» بهخاطر داشتن چنین
اعتقادی ،نصرانی است .همچنین ابنندیم از «ابوالعباس البغوی» نقل میکند که با «فثیون»
النصرانی ،در جانب غربی «دار الروم» سخن میگفته است تا جایی که «بغوی» از «فیثون»
دربارة «ابن کالب» پرسیده و «فیثون» جواب داده است که« :خدا او را رحمت کند ،دائم ًا
میآمد و در آن گوشه مینشست (در حالی که به گوشهای از کلیسا اشاره میکرد) و او
این سخن را از من آموخت» (ابنندیم ،بیتا)230 :؛ بنابراین میتوان ریشة باور به
بشریبودن الفاظ قرآن کریم و تزریق آن در باورهای مسلمانان را در تالشهای مسیحیان
جستوجو کرد .در پاسخ به این باور ،برخی متفکران ،گاه اصل سنخیت را رد کردهاند،
(ر.ک؛ فخر رازی ،. ۱۴۱۱ ،ج ۴۶۶ :۱؛ جعفری۱3۶۶ ،ش۹۹ ،ا )۱۵0؛ امّا فرض پژوهش
حاضر بر پذیرش این اصل و عدم تردید دربارة آن است .چنانکه اصل سنخیت یکی از
مبانی دیدگاه بشریبودن الفاظ قرآن کریم است و این اصل در آثار فالسفهای همچون
افلوطین (م270 .م ).بهچشم میخورد (ر.ک؛ افلوطین،)2۱۸ :. ۱۴۱3 ،که نشان از قدمت
توجه به آن دارد .در آثار فالسفة مسلمان نیز به این اصل اشاره شده است (برای مثال،
ر.ک.؛ ابنسینا۱37۵ ،ش۱0۸ :؛ صدرالمتألهین ۱۹۸۱م ،.ج  20۴ :7و ج  ،)۶۱ :۸و از
همینرو ،این بخش از سخن قائالن به بشریبودن الفاظ قرآن کریم که گفتهاند باید قرآن
کریم با علتش سنخیت داشته باشد ،سخن درستی است ،بلکه اصل اشکال در دو مسئلة
فلسفی یعنی ربط بین حادث و قدیم و ربط متغیر به ثابت است.
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برای هر حادثهای که رخ میدهد ،میتوان دو دسته از علل را تصور کرد۱ :ا علل
قریب و 2ا علل بعید که مجموعة این علتها« ،علت تامه» را شکل میدهند .همچنین علل
حوادث ،از جهت اثربخشی به دو نوع۱ :ا مؤثر و 2ا معدّه تقسیم میشود .علّت مؤثر،
فیض را ایجاد میکند و علّت معدّه ،مستعد را برای دریافت فیض آماده میکند و اثری در
خود معلول ندارند ،بلکه فقط مادّة معلول را به موقعیت مورد نظر نزدیک میکند (ر.ک؛
جوادی آملی۱3۸۶ ،ش2 ،ا  )۴۶2 :۵در فلسفه دربارة «علت تام» ،اصلی وجود دارد و آن
اینکه :هر معلولی دارای علت تامی است و به محض بهوجود آمدنش ،معلول نیز بهوجود
خواهد آمد (= متی وجدت العلة وجد المعلول) و عکس آن ،یعنی هرگاه معلول وجود
داشته باشد ،ناگزیر علت تامة آن هم وجود یافته است =( .متی وجد المعلول وجدت
العلة) (ر.ک؛ ابنسینا۱32 :. ۱۴0۴ ،؛ ابنرشد۱377 ،ش ،.ج727 :2؛ صدرالمتألهین،
۱۹۸۱م ،.ج  .)۱3۱ :2علت تام بهمعنای مجموع علل مؤثر و معدّه ،مقارن با معلول است.
اگر خداوند متعال علّت قریب باشد که علّت تامالفاعلیه است ،آنگاه حوادث نیز قدیم
خواهند بود و این منجر به اِشکال دیگری میشود و آن عبارت است از تعدد قدما ،زیرا
در غیر این صورت ،معلول از علت خود تخلف میکند که خالف فرض و ضرورتاً محال
است .از همینرو ،فاعل قریب و علت تام حوادث نمیتواند ،موجودی مجرد باشد .از
طرف دیگر ،وجود حوادث به وجود برخی شرایط و نبود برخی موانع محتاج است که در
جای خود سبب میشود علت تامة حوادث را عالوه بر مبادی مجرد و فاعل تام ،علل
قریب دیگری بدانیم که آن علل قریب حادث خواهند بود .اشکال متوجه همین علل
ث حوادث است که بهدلیل حادث بودن ،نیاز به علتی حادث دارند و
قریب و حاد ِ
همینطور این سلسله ادامه مییابد و به تسلسل میانجامد که محال و باطل است .در اینجا
مالصدرا میگوید« :لقائل أن یقول إذا کان وجود کل متجدد مسبوقا بوجود متجدد آخر
یکون علة تجدده فالکالم عائد فی تجدد علته و هکذا فی تجدد علة علته فیؤدی ذلک إما
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إلی التسلسل أو الدور أو إلی التغیر فی ذات المبدأ األول تعالی عن ذلک علوا کبیرا»
(صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،.ج )۱3۱ :2؛ یعنی (اگر کسی بگوید :وقتی که وجود هر معلول
متجددی مسبو به وجود متجدّد دیگری باشد که علت تجدّد آن است ،سخن در علت
ت علت آن از سر گرفته میشود و این امر یا به
تجدّدِ علت آن و همچنین در تجدّدِ عل ِ
تسلسل میانجامد یا دور یا تغییر در ذات مبدأ اول و خداوند که بسیار برتر و منزّه از آن
است!).
ربط بین حادث و قدیم و ربط متغیر به ثابت از دیرباز ذهن حکما و متکلمان را به
خود مشغول کرده و از مباحث پیچیدهای است که هریک از حکما طرحی برای حل آن
ارائه کردهاند .با این توضیح ،اشکال متوجه خلق کلّ جهان 2است و نه فقط قرآن کریم؛
یعنی اگر بپذیریم که قرآن کریم مخلو خداوند نیست ،این اشکال دربارة کلّ جهان نیز
مطر است .البته این اشکال بیشتر برای متکلمان است؛ زیرا فالسفه ،اصل عالم را حادث
ذاتی و قدیم زمانی میدانند .بدیهی است که حدوث ذاتی یا قِدم زمانی قابل جمع است و
این اشکال را تنها دربارة حوادث روزمره باید پاسخ بدهند .به این معنا که حکمای مشاء و
اشرا اصل فیض را دائمی و قدیم میدانند ،ولی متکلمان اصل عالم را حادث نیز
میدانند و باید عالوه بر حوادث روزانه به حدوث اصل عالم نیز پاسخ بدهند (ر.ک؛
جوادی آملی۱3۸۶ ،ش ،.ج۴۶۹ :2؛ حسنزاده آملی۱37۹ ،ش ،.ج .)۶۸۱ :3با توجه به
اینکه ذات خداوند از هر گونه تغییر و حرکت منزّه است و دیگر موجودات مادّی
همواره در حرکت و تبدّل و عالوه بر این متکثر نیز هستند ،چگونه ممکن است آنچه
حادث و متغیر است ،معلولِ ذاتی ثابت و ازلی باشد؟ زیرا بین علت و معلول سنخیت تامّه
است و نیز پاسخ به این سؤال که از علتی واحد که از تمام جهات بسیط است ،چگونه
متکثرات بهوجود آمدهاند؟ در حالی که طبق قاعدة «الواحد» از واحد ،تنها یک معلول
صادر میشود ،پاسخ به چگونگی خلق قرآن کریم نیز خواهد بود.
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حلّ ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت
مسئلة ربط حادث به قدیم با مسئلة ربط متغیر به ثابت فر دارد و هریک مسئلة
مستقلی در فلسفه بهشمار میآیند .چنانکه بهنظر میرسد ربط حادث به قدیم از فروع
مبحث قوه و فعل است و بیارتباط با بحث علت و معلول نیست؛ زیرا مالصدرا ،آن را
ذیل بحث از قوه و فعل تبیین کرده است و از مسائل پیچیدهای میداند که سبب تحیّر
افهام عقال از جمله متکلمان و فالسفه شده است( .ر.ک؛ صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م ،.ج :3
 ،)۱2۸و شیخالرئیس ،آن را ذیل بحث علت و معلول ( ر.ک؛ ابنسینا2۶۴ :. ۱۴0۴ ،
و۴02؛ ابنسینا۱37۵ ،ش ،)۱02 :.طر کرده است ،ولی مسئلة ربط متغیر به ثابت از فروع
مبحث علت و معلول است .تفاوت دیگر آنکه در ربط متغیر به ثابت ،بحث بر سر این
است که متغیر باید علتی متغیر داشته باشد ،ولی در ربط حادث به قدیم ،بحث بر سر این
است که علتِ حادث ،باید حادث باشد؛ یعنی این امکان وجود دارد که حادث ،متغیر
نباشد .از همینرو مسئلة را از طریق ربط حادث به قدیم دنبال میکنیم.
هریک از فالسفه با توجه به مبانی خود برای حلّ مشکل ربط «مکون» ،که حادث و
متغیر است ،به مبدأ متعال ،که قدیم و ثابت است ،راهحلی ارائه کردهاند .روش آنان را در
پاسخ به این سؤال میتوان به شکل زیر دستهبندی کرد۱ :ا از طریق علت غایی2 ،ا از
طریق تسلسل در علل قریب3 ،ااز طریق حرکت دوری مستمر۴ ،ا از طریق حرکت
جوهری.

از طریق علت غایی
شاید قدیمیترین تحلیل دربارة ربط حادث به قدیم ،متعلق به ارسطو باشد .او از
حکمای مشاء است و محرِّک اول را نه به شکل فاعلی که به شکل غائی محرک میداند
( ر.ک؛ فارابی .)2۹ :. ۱۴0۵ ،البته در اینجا کلمة «اول» بهمعنای سبقت زمانی نیست؛ زیرا
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از منظر ارسطو ،حرکت بالضرورة ازلی است و آغاز شدن و ناپدید شدن آن خود مستلزم
حرکت است .کلمة اول در اینجا بیشتر بهمعنای أعلی است .از منظر ارسطو محرِّک اول
به سبب میل و کششی که در معلول نسبت به آن هست ،فاعل حرکات است و مبدأ
سرمدی حرکت سرمدی است .به بیان دیگر ،محرِّک اول ،مانند معشو و آهنربایی
است که خود ،ثابت ولی در عین حال دیگران را به سوی خود جذب میکند و سبب
حرکت آنها میشود .ارسطو از یک محرِّک نامتحرّک سخن میگوید؛ زیرا اگر خدا
بهعنوان علّت فاعلیِ فیزیکی ،علّت حرکت میبود و بهاصطال  ،عالم را میراند ،آنگاه
خود نیز متحمّل تغییر میشد( 3ر.ک؛ کاپلستون۱3۸0 ،ش ،.ج .)3۵۹ :۱

از طریق حرکت دوری
حکمای مشاء پس از ارسطو ،تالش کردهاند که تبیینی از مسائل ارائه کنند که
اشکاالت دیدگاه او را نداشته باشد (کاپلستون۱3۸0 ،ش ،.ج  .)3۶2 :۱به طوری که
ابنسینا برای حلّ مسئلة ربط ثابت به قدیم به حرکت دوری و دائمی فلک استناد کرده
است (ر.ک؛ بهمنیار۱37۵ ،ش .)۶۴۱ :.او در نمط ششم از االشارات و التنبیهات توضیح
میدهد که عقول مجرد ،موجوداتی دائمی و همواره فیاض هستند و نفوس فلکی نیز برای
تشبّه به آن فعل دائمی ،دائماً در حرکت هستند ،ولی از آنجا که حرکت مستقیم متناهی
است ،الجرم حرکت آن نفوس دوری است تا به این وسیله دائمی باشد (ابنسینا،
۱37۵ش۱۱3 :.ا .)۱۱7این حرکت از آن سو ،که دوری دائمی است ،قدمت دارد و از
سوی دیگر با توجه به مفهوم حرکت ،حدوث دارد .از آن سو ،که قدمت دارد ،با علت
قدیم مرتبط میشود و از آن سو ،که حدوث دارد ،با حوادث و علت آنها مرتبط میشود

۴

( ر.ک؛ ابنسینا2۶۵ :. ۱۴0۴ ،؛ صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م .)۱2۸ :3 ،.مالهادی سبزواری به
این بحث چنین اشاره میکند:
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(حسنزاده آملی۱37۹ ،ش ،.ج )۶7۵ :3
یعنی حکما به حرکت دوریة متجدد قائل شدهاند و ذات حرکت ،ثابت است؛ چنانکه به
جهت ثابت بودن به ثابت و به جهت حدوثش به حادث مرتبط میشود .امام خمینی ،در
توضیح مینویسد:
«نسبت حرکت دوریة فلک متجدد میشود و ذات حرکت ثابت است؛ زیرا
چنین گفتهاند که :در هر حرکتی امر واحد بسیط مستمری است که آن توسط
بین مبدأ و منتها و یا حرکت توسطیه است که راسم امر ممتدی است که آن
حرکت بهمعنای قطع و یا حرکت قطعیه است .پس حرکت توسطیه به اعتبار
ذاتش ،امری ثابت و دائم است و همانا تجدد به اعتبار نسبت آن به حدود
مفروضه در «فیما فیه الحرکة» است( ».خمینی۱3۹2 ،ش ،.ج .)۱۱۴۸ :2

حدوث دهری
میرداماد ،استاد مالصدراست و کتاب قبسات خویش را برای تبیین معضل حادث یا
قدیم بودن عالم (ماسوی الل) نگاشته است .او تالش میکند که مسئلة حدوث و قدم عالم
را از طریق نظریة فیض و اثبات نوعی حدوث برای عالم در عین قول به قدیم بودن فیض
حل کند( .ر.ک؛ رحیمیان۱3۸۱ ،ش .)۱23 :.او برای این نوع حدوث نام «حدوث دهری»
را انتخاب میکند و سپس معلولیت را به دو نوع تقسیم میکند۱ :ا «معلولیت صدوری»؛
2ا «معلولیت تألیفی».
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«معلولیت صدوری» معلولیتی است که در اصل وجود خویش ،محتاج علت است ،امّا
«معلولیت تألیفی» معلولیتی است که بهعنوان کل و ماهیتی مرکّب به علت خویش یعنی به
اجزای خود محتاج است .تفاوت این دو در آن است که مالک نیاز به علت در «معلولیت
صدوری» طبیعتِ امکانِ ذاتیِ معلول است در حالی که در «معلولیت تألیفی» ،مالک نیاز
ت
به علت ،مرکّب بودنِ ماهیتِ معلول است .همچنین میرداماد برآن است که بازگش ِ
«معلولیت تألیفی» به «معلولیت صدوری» است؛ زیرا از منظر میرداماد ،صدور ،همان افاضه
است و افاضه عبارت است از ابداع نفس ماهیت و تحققبخشی به آن ماهیت( .ر.ک؛
میراماد۱3۶7 ،ش)۵۶:.؛ امّا او نام این تحقق را وجود نمیگذارد ،بلکه وجود از منظر او
مفهومی است که پس از وقوع ،ماهیت از آن انتزاع میشود (رحیمیان۱3۸۱ ،ش)۱2۴ :.؛
ت چندالیة حقیقی (یعنی
یعنی علت وجود مرکّب که سبب تحقق یک ماهی ِ
مُزدَوِجُالحقیقه مانند ماهیت مرکّب از جنس و فصل) است ،همان افاضه وجود تکتک
اجزای آن است که مقوم حقیقت آن ماهیت موجود نیز است .از همینرو ،نفس ایجاد
ماهیت مزدوج الحقیقه ،ایجاد مرکّب با جعل بسیط است .بنابراین ،وجود چنین مرکّبی
بهعلت امکان اجزایش وابسته است و نه امکان نفس مرکّب ( ر.ک؛ میرداماد۱3۶7 ،ش:.
۵3ا ۵۴؛ احمدبن زینالعابدین۱37۶ ،ش2۱2 :.ا  .)2۱3میرداماد ،با این توضیح معتقد است
که اتصاف به قدمت مخصوص خداوند یا همان هستی سرمدی است و سایر مخلوقات
اعم از مجرد و مادّی متصف به حدوث دهری و مسبو به عدم سرمدی هستند .حدوث
دهری سبب تأخّر انفکاکی وجود از خداوند میشود .توضیح بیشتر آنکه بر مبنای
هستیشناسی میرداماد ،موجودات در سه ساحت وجودی هستند۱ :ا زمان2 ،ا فرازمان یا
همان دهر3 ،ا سرمدی؛ هریک از این سه ،ظرف حضور حوادث پسین است؛ یعنی دهر،
ظرفِ حوادث زمانی و سرمد ،ظرفِ حوادث دهری است .سرمد ،ساحت وجود خداوند،
ثابت و قدیم است .در این هستیشناسی ،خداوند در رأس هرم هستی است که همة
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موجودات را به یکباره در ساحت دهر ،فیض وجود داده است .موجودات در ساحت
دهر ،وجود عقلی دارند و هنوز وجود متشخص و متکثر خارجی ندارند .همین ساحت
دهر و حدوث دهری ،رابط میان حادث و قدیم است و همین سبب میشود که تمام زمان
و ابعاض آن در ساحت دهر یکسان باشند و تجدد و تغیر نداشته باشند (ر.ک؛ مدرس
موسوی بهبهانی۱370 ،ش)۱۹2 :.؛ زیرا در غیر اینصورت ،سبب بهوجود آمدن تغییر در
دهر میشود و از آنجا که الزمة تغییر ،امتداد است و امتداد در زمان است و در غیر این
صورت ،ساحت دهر به ساحت زمان تبدیل میشود که خالف فرض است و حصول
زمان ها در ساحت سرمد به طریق اولی به همین شکل است .به بیان دیگر ،جمیع حوادث
زمانی ،از ازل تا ابد ،در ظرف دهر دارای ثبات هستند و بهوساطت آن به ساحت سرمدی
مستند میشوند.

طرق حکمت متعالیه
مالصدرا در فلسفهاش چند مبنا دارد که هریک به شکلی در حل مسئلة ربط حادث به
قدیم راهگشاست .نخست آن که او قائل به حرکت جوهری و حدوث ذاتی عالم است.
دوم آنکه قائل به اصالت وجود است و آن را واحد تشکیکی میداند و سوم آنکه از
منظر او با توجه به قاعدة «بسیط الحقيقة کل االشیاء» ،هر چه غیر الل است تجلّی از ذات
خداوند است و از همین رو ،چیزی جز خداوند وجود مستقل ندارد.
ل ربط حادث به قدیم از فلسفة مالصدرا بهدست
پس میتوان چند طریق را برای ح ّ
آورد .آن طُرُ عبارتاند از:
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حرکت جوهری
از منظر مالصدرا همة عالم طبیعت یک هویت اتصالی دارد که تجدد در آن دائمی
است و میان طبیعت و حرکت ،دوگانگی وجود ندارد .به همین دلیل ،علت ،با جعلی
ن ذات آن است (ر.ک.؛
بسیط ،موجودی را خلق کرده است که حرکت عی ِ
صدرالمتألهین۱۹۸۱ ،م .)۶۸ :3 ،.با این بیان ،حرکت ،خارج از ذات طبیعت نیست تا
نیازمند علت حادث باشد.

تشکیک در وجود
دربارةقرآن کریم ،پیامبر اکرم(ص) و فرشتة وحی میتوان از اصل تشکیک در وجود
بهره برد .در فلسفة مالصدرا قرآن کریم نیز مانند هر موجود دیگری دارای مراتب و
(ص)

مظاهر مختلف است و از آنجا که وجود پیامبر اکرم

نیز دارای مراتبی است ،مرتبة

عالی قرآن کریم ،که در عوالم ملکوت و جبروت به وجودی اشمخ و اعلی موجود است،
به مرتبهة عالی وجود پیامبر اکرم(ص) فرود آمده و مرتبة نازل قرآن کریم ،که به صورت
(ص)

الفاظ و کلمات ظاهر شده ،به مرتبه نازل پیامبر اکرم

فرود آمده است (ر.ک.؛

صدرالمتألهین۱3۸7 ،ش .)۱7۶ :.لذا در مقام شامخ ربوبی کلمات و حروف مطابق کلمات
ملفوظه (حال هر چه این کلمات را منزه از سنخ کلمات عالم مادّه و حروف قائم به خیال
و ذهن بدانیم) ،وجود ندارند و شیء در هر عالمی با وجودی مناسب آن عالم تحقّق دارد.
تحلیل هویت حرکت و حدوث
از منظر مالصدرا ،حرکت نحوة وجود است نه خودِ آن .او توضیح میدهد که ضعف
وجودی ز مان و حرکت به شکلی است که درآمیخته با عدماند؛ زیرا حدوث این دو،
یعنی زمان و حرکت ،بهمنزلة زوال و نیز عین زوالشان است و هر بخش از آنها خود،
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مستلزم عدم بخش دیگر است .بنابراین ،حرکت همان زوال شیء پس از شیء و حدوث
شیء قبل از شیء است (ر.ک؛ همان .)37 :از این عبارت مالصدرا میتوان نتیجه گرفت
که حرکت و حدوث از دو جنبة «وجود» و «عدم» تشکیل شدهاند که بهاندازهای سریع و
پشتسر هم رخ میدهند که ذهن آدمی قادر به تفکیک آنها نیست .بهنظر میرسد بتوان
ال «عدم» است و برعکس اگر
گفت که اگر از حادث« ،وجود» را بگیریم ،آنگاه کام ً
«عدم» را از آن بگیریم ،بهکلّی «وجود» است و خداوند وجود مطلق ،قدیم و ثابت است و
از همین طریق ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت تحلیلپذیر میشود .موجود حادث از
وجه «وجود» قدیم است و با علةالعلل ،که آن هم قدیم است ،سنخیت پیدا میکند.

وجود مستقل و وجود رابط
در فلسفة مالصدرا ،برخالف آنچه حکمای گذشته تصور کرده بودند ،وجود به دو
نوع مستقل و رابط تقسیم میشود .در این نظام فکری این فقط خداوند است که وجود
مستقل دارد و سایر موجودات وجودشان عین ربط است .به این معنا که هر چه
غیرخداوند است ،هیچ استقاللی ندارد و صرفاً به خدا تعلق دارند و به محض اینکه
خداوند فیض خود را از آنان قطع کند ،جز عدم چیز دیگری نیستند .بنابراین میتوان
گفت که حوادث و متغیرها جز تعلق به خداوند هیچ استقاللی ندارند (ر.ک؛
صدرالمتألهین۱3۶0 ،ش۴۶ :.؛ محقق سبزواری۱3۶0 ،ش .)۴۶۱ :.با این توضیح ،جز
خداوند ،هویت مستقل دیگری نداریم تا معلولِ علتی باشد .به بیان دیگر ،جمیع ماسوی
الل ،اعم از علل و معلوالت ،عین ربط و تعلق به آن هویّت مستقل هستند.
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تحلیل و بررسی
برای حادثبودن علت تامه نیازی نیست که تمام اجزای آن حادث باشد ،بلکه علت
تامه ،میتواند از ا جزایی تشکیل شده باشد که برخی قدیم و برخی حادث باشند؛ و با
حادث بودن تنها یکی از آن علل ،کافی است تا علت تامه را حادث بدانیم .از این رو ،اگر
علت بعید حادثهای ثابت و قدیم باشد ،آنگاه ناگزیریم علل قریب یعنی معدّات و مباشر
آن حادثه را حادث بدانیم که باعث میشود مجموع علل ،که همان علت تامه است،
حادث باشند .با توجه به این نکته ،بهنظر میرسد با قدیمبودن علّت مؤثر و حادثبودن
علت معدّه بتوان ربط حادث به قدیم را تحلیل کرد .به بیان دیگر ،مخلو بیواسطه بودن
قرآن کریم ،به این معناست که پیامبر اکرم(ص) و فرشتة وحی علت معدّه هستند.
میان خدا ،که علةالعلل است ،با جمیع معالیل از آن جهت که هر دو از سنخ وجود
هستند سنخیت بر قرار است؛ زیرا با توجه به قاعدة «بسیط الحقيقة کل االشیاء» سنخیت و
تناسب بر قرار است.

الهی بودن الفاظ قرآن کریم با فرض پذیرش اصل سنخیت و بساطت
ذات
سخنان دکتر سروش ،در بشری دانستن الفاظ قرآن کریم ،با تمسک به اصل سنخیت
و بساطت ذات ،با برخی دیگر از مبانی او ناسازگار است؛ زیرا از سخنان وی ،چنین
برمیآید که دیدگاه او در مسئلة خلقت به فالسفه و عرفا نزدیکتر است تا متکلمان،
چنانکه مینویسد« :نهتنها خدا در پیامبر بود که پیامبر در خدا بود و هر چه میاندیشید،
اندیشة او بود و این جز بدان سبب نیست که خدای موحّدان ،بیفاصله و بیحجاب در
کائنات و ممکنات حاضر است و جمیع ممکنات و کائنات هم در اوست .جهان ،الهی
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خواب جمله انبیاست)؛ با توجه به اینکه متکلّمان ،که برای تبیین خلقت ،نظریة «من ال
شیء» (= خلقت از عدم) و فالسفه نظریة «ال من شیء» (= صدور از ذات الوهی) و عرفا
(= تجلّی از ذات الوهی) را برگزیدهاند (ر.ک.؛ قدردان قراملکی۱3۹۵ ،ش ،.بخش
نخست)؛ همچنین عرفا برای خداوند سه مقام گوناگون تبیین میکنند۱ :ا ذات احدیت؛
2ا مقام احدیت؛ 3ا مقام واحدیت( .آشتیانی۱3۸۸ ،ش 7۴ :.به بعد) ،بهنظر میرسد دیدگاه
دکتر سروش که از آن با نام متافیزیک وصال یاد میکند (برای مثال ،ر.ک :.سروش،
 ،. ۱۴3۴مقالة دوم) ،همان دیدگاه عرفاست .حال در مقام جمع میان دیدگاه عرفا و
فالسفه ،میتوان صادر اول یا همان عقل اول از نگاه فالسفه را برابر با تعیّن اول از وجود
منبسط از نگاه عرفا دانست که در این صورت هم اصل سنخیت رعایت شده و هم
بساطت ذات الهی و هم حادث با قدیم مرتبط میشود.
بهبیان دیگر ،اصل سنخیت به جمیع مراتب مربوط است .هرچند برخی اشکاالتی بر
جمع میان دیدگاه عرفا و فالسفه وارد کردهاند؛ امّا در مقابل ،برخی جمع مذکور را
پذیرفتهاند (برای گزارش نقدها و پاسخ به آنها ر.ک.؛ آشتیانی۱3۸۸ ،ش7۸ :.؛ جوادی
آملی۱37۵ ،ش 2 ،.و 3۸7 :3به بعد؛ قدردان قراملکی۱3۹۶ ،ش .)۶۶ :.بنابراین ضمن
استفاده از این مبانی ،میتوان در کنار پذیرش اصل سنخیت ،الهی بودن الفاظ قرآن کریم
را تبیین کرد.
ازآنجاکه دکتر سروش خدا را در پیامبر و پیامبر را در خدا میداند (ر.ک.؛ سروش،
(ص)

 ،. ۱۴3۴مقالة دوم محمد

راوی رؤیاهای رسوالنه :خواب احمد خواب جمله

انبیاست) ،و مالصدرا و حکمت متعالیه قائل به وحدت تشکیکی در وجود است و دکتر
سروش نیز در مواضع متعدد (ازجمله :مقالة طوطی و زنبور ،کتاب بسط تجربة نبوی و)...
به سخنان مالصدرا تمسک کرده است ،میتوان به مبانی مالصدرا ،که دکتر سروش نیز
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تلویحاً آنها را پذیرفته ،استناد کرد و چنین نتیجه گرفت که معجزات ازجمله قرآن کریم ا
(ع)

حتی با پذیرش اصل سنخیت و نیز نقش پیامبران

در معجزات ا مخلو بیواسطة

خداوند هستند؛ زیرا با درنظر گرفتن وحدت وجود و تشکیک در آن ،دیگر علل
واسطهای مفروض نخواهند بود و نیازی به توجیه نقش آنها از راه علل طولی و نهایت ًا
تقسیم فعل خداوند ،به مباشر و غیر آن نیست.
در حالیکه اگر الفاظ قرآن کریم را بشری بدانیم و پیامبر اکرم

(ص)

را واسطة فعل

الهی و آلت دست او تصور کنیم ،چنانکه دکتر سروش مینویسد« :خداوند در قرآن به
(ص)

پیغمبر

ن اللَّهَ رَمَی﴾ [االنفال=( ]۱7 /
ت وَ لکِ َّ
ت إِذْ رَمَ ْی َ
فرموده استَ ﴿ :ما رَمَ ْی َ

وقتی که تو تیر افکندی ،تو تیر نیفکندی ،خدا تیر افکند)﴿ .قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّ ُه
بِأَیْدِیکُم﴾ [التوبه« ]۱۴ /کافران و مشرکان را بکشید ،خداوند به دست شما آنان را تعذیب
میکند»  .در این آیات سخن از این است که آدمیان آلت و ابزار دست خداوندند.
خداوند کار خود را از طریق آدمیان انجام میدهد .وقتی تو تیر میافکنی بهظاهر تو تیر
افکندهای ،امّا ،در حقیقت ،خدا تیر افکنده است( ».سروش۱37۸ ،ش ،)2۵۴ :.باید سایر
مبانی را نفی کنیم؛زیرا براساس حکمت متعالیه ،خداوند مستغنی از داشتن وسیله است و
در انجام افعالش بینیاز از غیر و موجودات ،واسطة علّی بین خداوند و افعال او نیستند؛
زیرا در این صورت عالوه بر پدید آمدن مسئلة جبر ،خداوند متعال و سبحان ،موجودی
ناتوان خواهد بود ،بلکه چنانکه مالصدرا توضیح میدهد باید با یک چشم علت معدّه و
با چشم دیگر علةالعلل را دید .او میگوید:
«تنها نور دیدگانی که مستفاد از عالم ملکوت است قادر خواهد بود
چنین حالتی را درک کند که دو چشم فرد بازشده ،چشمی برای
مشاهدة حق و چشمی برای مشاهدة خلق .در این حالت بیننده،
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درحالیکه فعل حق و خداوند را مشاهده میکند در همان حال فعل
عبد را نیز میبیند» (صدرالمتألهین۱3۶۱ ،ش.)۴۴3 :۱ ،.
این بیان نشان میدهد که خداوند در انجام افعالِ خود به آلت و ابزار محتاج نیست تا
پیامبران(ع) را آلت و وسیلة دست خود کند و از سوی دیگر مخلو های او قادر نیستند،
خداوند را محدود کنند ،پس خداوند در همة عوالم وجود دارد.
(ص)

براین اساس ،قرآن کریم در عین اینکه از زبان و دهان پیامبر اکرم

به گوش

میرسد؛ امّا خداوند که در عالم تجلی میکند ،در قرآن کریم هم تجلی کرده و از
همینرو الفاظ و معانی آن نیز بهطور مطلق الهی است .جالب توجه آنکه خود دکتر
سروش نیز این را قبول دارد و به همین نکته اشاره میکند و مینویسد« :نظام همبسته و
بیرخنة هستی ،و نسبت فاعلی و معیت قیومیةخداوند با ممکنات و جریان علیت در عظام
و عرو موجودات ،جایی برای رابطة قراردادی و اعتباری و انسانی پادشاه و پیک باقی
نمیگذارد .خدا جهان را چنان مدیریت نمیکند که پادشاهی مملکتی را بل مدیریت او
چون مدیریت نفس است نسبت به بدن (در مدلهای کالسیک طبیعیات) .بدن چون یک
ماشین خودگردان کار میکند؛ اما در قبضة تسخیر نفس است و چنان نیست که هر دم،
نفس ارادهای بکند تا نورونها شلیک کنند یا هورمونها در خون بریزند .گرچه قلب هم
به قول صدرالدین شیرازی ،به ارادة خفیة نفس میتپد ]...[ .این تمثیل و تقریب دستکم
نشان میدهد که تا تصویر درستی از رابطة خدا و جهان نداشته باشیم ،پیامبرشناسی و
وحیشناسی هم چهرة راستینشان را آشکار نخواهند کرد و زندانی اسطورههایی خواهیم
شد که برای هر رابطة عِلّی و هرگونه کارکرد و فاعلیتی چهرهای و شخصیتی میتراشند و
جهان را از غوغای رفتوآمد موجودات خیالین پر میکنند( ».سروش۱3۸7 ،ش ،.مقالة
طوطی و زنبور) ،مثال نفس به شکل روشنی تبیینکننده رابطة خدا با جهان است .چنانکه
«من» در نازلترین شکل ،جسمانی و مُدرِک احساساتی چون درد و ...است و همین «من»
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ت وجودی ،مانع از
در مراتب باالتر در تفکر غوطهور است و وجود او در نازلترین حال ِ
حضور او در باالترین حالتِ وجودی نخواهد شد و نسبت افعال به او ،چه در باالترین
حالت و چه در نازلترین حالت ،مستقیم و بیواسطه است.
خداوند در مرتبة ذات ،بدون مراتب و در مرتبة تجلیات ،دارای مراتب است .تشکیک
در پیامبر اکرم(ص) ،جبرئیل ،وحی و تمام عالم مراتب گوناگون هستند .هریک از این
مراتب ،با مرتبة سازگار خود در ارتباط است؛ یعنی خداوند در مرتبة عقول به مرتبة
عقالنی پیامبر وحی میکند و خود وحی هم دارای مراتب است و در آن مرتبه دارای لفظ
نیست .فرشتة وحی نیز در آن مرتبه ،محدود به حدودِ مراتب دیگر نیست؛ همانطور که
در مراتب پایینتر ممکن است بهصورت «دحیه کلبی» ظاهر شود و برای پیامبر اکرم(ص) یا
(س)

بهصورت بشر برای حضرت مریم

ا که خودشان در مراتبی از مراتب قرار دارند ا

تجلّی و تمثل پیدا کند و با ایشان سخن بگوید .لذا بر سر راه الهی دانستن الفاظ ،در ضمن
پذیرش اصل سنخیت و بساطت ذات ،مانعی وجود ندارد.

تعارض آیات و روایات با انگارة بشریبودن الفاظ قرآن کریم
برخی آیات قرآن کریم و روایات را میتوان مؤید نزول الهی از نوع تجلّی دانست.
ن وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْء عَلیمٌ [ ]...وَ
خرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِ ُ
آیاتی نظیر ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآ ِ
ن مَا کُ ْنتُمْ وَ ال َّلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیرٌ﴾ (الحدید )۴- 3 /یا ﴿إِذْ یُوحی
هُوَ مَعَکُمْ أَیْ َ
رَبُّکَ إِلَی الْمَالئِکَة أَنِّی مَعَکُمْ( ﴾...االنفال .)۱2 /توضیح آنکه براساس این آیات،
خداوند ،خالقی است که اول ،آخر ،ظاهر و باطن است؛ همانطور که هریک از
مخلوقات دارای حدودی هستند و این حدود سبب محدود شدن خداوند نمیشود ،قرآن
کریم نیز دارای حدودی است و این حدود سبب محدود شدن خالق آن نمیشود؛
همان طور که مخلو نخست ،محدود به مخلو بودن است و این سبب محدود شدن
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خداوند نمیشود .این نکات را میتوان از سخنان منقول از معصومان(ع) نیز بهدستآورد.
چنانکه از امام رضا(ع) نقل شده است« :لَا یَ َت َغ َّیرُ ال َّلهُ ِب َتغْیِیرِ الْ َمخْلُو ِ کَمَا لَا َی َتحَدَّ ُد بِ َتحْدِیدِ
ن لَا بِمُدَاخَلة ظَاهِرٌ لَا بِمُزَايلة مُ َتجَلٍّ لَا
الْمَحْدُودِ أَحَدٌ لَا بِ َتأْوِیلِ عَدَدل صَمَدٌ لَا بِ َت ْبعِیضِ بَدَدل بَاطِ ٌ
بِاشْ ِتمَالِ رُؤْية لَ ِطیفٌ لَا بِ َتجَسُّمل فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ حَرَکة مُ َقدِّرٌ لَا ِبجَوْلِ ِفکْرَة مُدَبِّرٌ لَا بِحَرَکة
سَمِیعٌ لَا بِدلة بَصِیرٌ لَا بِأَدَاة قَرِیبٌ لَا ِبمُدَانَاة بَعِیدٌ لَا بِمَسَافة مَوْجُو ٌد لَا بَ ْعدَ عَدَم» (ابنشعبه حرانی،
)۶3 :. ۱۴0۴؛ یعنی خداوند ،با تغییر مخلو  ،تغییر نمیکند؛ همانطور که به حدو ِد
مخلو  ،محدود نمیشود .احد است نه بهمعنای عددی آن .دربارة حاجتها و نه فقط
برخی از آنها صمد است .باطن است نه به مداخله و نه اینکه درون چیز دیگری باشد.
ظاهر است نه به اینکه از چیزی برآمده باشد .متجلّی است نه به اینکه مشمول دیده شدن
شود .لطیف است نه به تجسم .فاعل است نه بهنوعی از حرکت .تقدیرکننده است نه به
جوالن فکر .مدبّر است نه به حرکت .سمیع است نه با دستگاه شنوایی .بصیر است نه با
ابزار .قریب است نه به نزدیکی مکانی .بعید است نه به مسافت .موجود است نه به این معنا
که بعد از عدم بهوجود آمده باشد.
از مطالعة آیات قرآن کریم ،الهی بودن الفاظ قرآن کریم بهدست میآید .برای مثال،
در آیة ﴿وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِ َلیْکَ آیات بَیِّنات وَ ما یَکْفُرُ بِها إلَّآ الْفاسِقُون﴾ (البقره )۹۹ /و
در آیة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنا ُه قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون﴾ (یوسف)2 /؛ از فعل «انزلنا» برای آیات
قرآن کریم استفاده شده است؛ ولی در آیة ﴿تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَیْکَ بِالْحَقِّ َو
ن﴾ (البقره )2۵2 /و در آیة ﴿تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَیْکَ
ن الْمُرْسَلی َ
إِنَّکَ لَمِ َ
حقِّ فَبِ َأیِّ حَدیث بَعْدَ اللَّهِ وَ آیاتِهِ یُؤْمِنُون﴾ (الجاثیه)۶ /؛ به جای فعل «انزلنا» از
بِالْ َ
فعل «نتلوها» استفاده شده است« .نتلوا» از ریشة «تلو» بهمعنای «خواندن» و متناسب با نزول
الفاظ قرآن کریم است .برخالف تصور نصر حامد ابوزید که قائل به نزول معانی قرآن
کریم است (برای اطالع از دیدگاه ابوزید ر.ک.؛ نصر حامد ابوزید۱3۸۱ ،ش۵۱۶ :.ا
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۵۱7؛ همان۱37۹ ،ش2 :.ا  .)۱7توجه به جانشین شدن «جعل» و «تیسیر» بهجای «تنزیل» در
ن
آیات آغازین سورة زخرف و دخان در این باره راهگشاست﴿ :حم * وَ الْکِتابِ الْمُبی ِ
ب لَدَیْنا لَعَلِیٌّ
* إِنَّا جَعَلْنا ُه قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ * وَ إِنَّهُ فی أُمِّ الْکِتا ِ
ن * إِنَّا أَنْزَلْنا ُه فی لََيَ َلَة مُبارَ ََکة إِنَّا
حَکیمٌ﴾ (الزخرف۱ /ا )۴؛ ﴿حم * وَ الْکِتابِ الْمُبی ِ
ذکَّرُون﴾(الدخان۱ /ا  3و  ،)۵۸و
ن [ ]...فَإِنَّما یَسَّرْنا ُه بِلِسانِکَ لَعَلَّهُمْ یَتَ َ
کُنَّا مُنْذِری َ
ن []...
در آیات سورة شعراء چنین بیان شده است﴿ :طسم * تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبی ِ
ن
ن * عَلی قَلْبِکَ لِتَکُونَ ِم َ
ن * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْ َأمی ُ
وَ إِنَّهُ لَ َتنْزیلُ رَبِّ الْعالَمی َ
ن﴾ (الشعراء۱ /ا  2و ۱۹2ا
ن * بِلِسان عَرَبِیٍّ مُبین * وَ إِنَّهُ لَفی زُبُرِ الْأَوَّلی َ
الْمُنْذِری َ
 .)۱۹۶براساس این جانشینی میتوان نتیجه گرفت که «تنزیل» همان قالببندی و
عربیکردن و آسانسازی است که در آیات فو  ،همگی فعل خدا معرفی شده و بر روی
«کتاب مبین» انجام شده است .علّامه طباطبایی نیز در اینباره مینویسد« :انزال کتاب
بهصورت قرآن و عربی بدین معناست که در مرحلة انزال ،به لباس قرائت عربی درآمده
است( ».طباطبایی ،)7۵ :۱۱ ،. ۱3۹0 ،و اگر این نکته را در کنار بیحدّ و غایتبودن علم
الهی قرار دهیم ،چنانکه در قرآن کریم بدان اشاره شده است﴿ :قُلْ لَوْ کانَ الْ َبحْ ُر
مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ
مَدَدا﴾ (الکهف ،)۱0۹ /میتوان به این نتیجه رسید که علم الهی محدود به آیات قرآن
کریم نیست و حقایقی که در «أُمِّ الْکِتابِ» یا همان «کتاب مبین» است همان حقایقی است
که تنها خداوند به آنها دسترسی دارد و قدیم ،ثابت و خارج از صورت عربی است و «أُمِّ
الْکِتابِ» بدون «تنزیل» یا همان «جعل» یا «تیسیر» برای بشر قابل درک و ذکر نیست و باید
ن مُدَّکِر﴾(القمر)۱7 /؛ فاعلِ
نخست آسان شود﴿ :وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِ ْ
این آسان کردن ،خداوند است و روش آن نیز صورتبندی به زبان پیامبر اکرم(ص) یعنی
زبان عربی است﴿ :فَانَّما یَسَّرنا ُه بِلِسانِک﴾ (مریم۹7 /؛ الدخان)۵7 /؛ بنابراین« ،تنزیل»
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سبب صورتبندی قرآن و عربیشدن آن شده است و در عین حال ،قرآن کریم منطبق بر
کتاب مبین است﴿ :طس تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کِتاب مُبین﴾ (النمل )۱ /و این
«تنزیل» تنها از سوی خداوند امکان تحقق دارد؛ زیرا «أُمِّ الْکِتابِ» یا همان «کتاب مبین»
تنها در اختیار خداوند استَ ﴿ :و إِنَّهُ فی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکیمٌ﴾ (الزخرف)۴ /
چنانکه در آیات سورة شعراء نخست «تنزیل» را به خود خداوند نسبت میدهد و سپس
آنچه خداوند از «کتاب مبین» یا همان «أُمِّ الْکِتابِ» به شکل قرآنِ عربی تبدیل کرده
است ،بهواسطة فرشتة وحی و جبریل(ع) به پیامبر اکرم(ص) نازل میشود.
ن حَوْلَها﴾ (الشوری/
حیْنا إِ َلیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُری وَ مَ ْ
﴿وَ کَذلِکَ أَوْ َ
 .)7براساس این آیات آنچه در فرایند نزول قرآن کریم بر پیامبر اکرم(ص) منتقل شده،
ن آمَنُوا إِنَّ أَرْضی
الفاظ آن است .از سوی دیگر آیات دیگری نظیر ﴿یا عِبادِیَ الَّذی َ
سعة فَإِیَّایَ فَا ْعبُدُون﴾ (العنکبوت )۵۶ /وسیله نبودن پیامبر اکرم
وا ِ

(ص)

برای تکلّم

خداوند را نشان میدهد؛ زیرا اگر پیامبر اکرم(ص) الفاظ قرآن را ساخته بود یا خلق و ایجاد
ن
کرده بود ،آنگاه صحیح نبود که مسلمانان را عبد خود بخواند یا در آیة ﴿یا أَیُّهَا الَّذی َ
ن إِنا ُه َو
آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِالَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلی طَعام غَیْرَ ناظِری َ
م
ن لِحَدیث إِنَّ ذلِکُ ْ
ن إِذا دُعی ُتمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْ َتأْنِسی َ
لکِ ْ
ن الْحَقّ﴾ (االحزاب،)۵3 /
حیی ِم َ
کانَ یُؤْ ِذی ال َّنبِیَّ فَ َیسْ َتحْیی مِنْکُمْ وَ اللَّهُ ال یَ ْستَ ْ
اگر طبق گزارش این آیه ،پیامبر اکرم(ص) از رفتار مسلمانان (= باقی ماندن در خانة پیامبر و
سلب آسایش ایشان) در رنج بودند و درعینحال برای بیان این رنجش خود از آنان حیا
میکردند ،نسبت این گزارش به پیامبر اکرم(ص) ناممکن خواهد بود؛ یعنی معنا ندارد که
(ص)

پیامبر اکرم

هم از اعالم رنجش خود پرهیز کنند و از مسلمانان حیا داشته باشند و

درعینحال ،در این آیه آن را طر کنند و از مسلمانان بخواهند که خانة ایشان را ترک
کنند و نیز این سخنان را به خداوند نسبت دهند!
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نتیجهگیری
 .1گاه برای اثبات دیدگاه بشریبودن متن قرآن کریم به قواعد فلسفی ازجمله اصل
سنخیت ،تمسک شده است ،امّا مطالعة پیشرو که بر روی این قاعده و تالشی که فالسفه
برای تبیین ربط حادث به قدیم بر مبنای آن کردهاند ،نشان داد که قواعد فلسفی لزوماً با
الهیبودن متن قرآن کریم ناسازگار نیستند .همچنین پژوهش حاضر نشان داد که اقوال
قائالن به بشریبودن متن قرآن کریم متناقض با قواعد فالسفهای است که برای اثبات
دیدگاه خود به آنها استناد میکنند.
 .2فالسفه براساس نظامهای فکری گوناگون اعم از مشاء و حکمت متعالیه هریک
برای تبیین ربط حادث به قدیم راهحلی ارائه کردهاند .این راهحلها عبارتاند از :علت
غایی ،حرکت دوری ،حدوث دهری ،حرکت جوهری ،وحدت وجود ،تشکیک در
وجود ،وجود مستقل و ربطی.
 .3از مطالعة دیدگاه دکتر سروش ،که آن را در طول چند سال و در مواضع
گوناگون تبیین کرده است ،به دست آمد که او دیدگاهش را بر مبانی حکمت متعالیه
استوار کرده است و حال آنکه توجه به مسئلة وحدت وجود و تشکیک وجود ،نشان
میدهد معجزات از جمله قرآن کریم ا حتی با پذیرش نقش پیامبران (ع) در آنها ا مخلو
بیواسطه خداوند هستند؛ زیرا با افزودن این مبانی ،دیگر علل واسطهای مفروض نخواهند
بود و نیازی به توجیه نقش آنها از راه علل طولی و نهایتاً تقسیم فعل خداوند ،به مباشر و
غیر آن نیست.
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پینوشت
 ۱بهنظر میرسد او همان «عبّادبن سلیمان صیمری معتزلی» (متوفای حدود سال  )2۵0باشااد
که به جای «سلیمان»« ،سلمان» نوشته شده و فاضل مقااداد ،یکاای از اعتقااادات او را چنااین
بیان میکند که خداوند قادر بر خالف معلااوم خااود نیساات« .أن اللّااه تعااالی ال یقاادر علا ی
خالف معلومه» (فاضل مقداد .)۱۹0 :. ۱۴0۵ ،ناگفته نماند که در برخی از منااابع شااهرت
عباد «ضمری» نیز ثبت شده اساات (باارای نمونااه ،ر.ک؛ بغاادادی 2003م۴0 :.؛ اساافراینی،
بیتا.)۱۱7 :
 2در حکمت مشاء ،معلول صادر و قابل تصدیق از مبدأ بالذات سه قسم است۱ :ا «مبادَع»؛
2ا «مخترَع»؛ « .3مکوّن»( .ر.ک؛ مالهادیبنمهدی .محقق سبزواری ،اسرار الحکم( .قاام:
مطبوعات دینی۱3۸3 ،ش.صص 227؛ عبدالل جوادی آملی ،رحیق مختوم.تحقیااق :حمیااد
پارسانیا .قم :اسراء۱3۸۶ .ش ).ج 2ا  .۵صص .۴۵3
 3این دیدگاه با نقدهایی نیااز روبااهرو اساات فردریااک ،کاپلسااتون ،تاااریخ فلساافه (تهااران:
سروش۱3۸0 ،ش ).ج  ،۱ص .3۶0
 ۴این دیدگاه با نقدهایی از سوی مالصدرا همراه بوده است .او مجموعاً چهااار ایااراد را در
اسفار و یک ایراد نیز در تعلیقهاش بر شفا ،متوجه این دیدگاه میداند (ر.ک؛ محماادباان-
ابراهیم صاادرالمتألهین ،تفساایر القاارآن الکااریم .تصااحیح :محمااد خواجااوی( .قاام :بیاادار،
۱3۶۱ش) .صص ۱2۹ا .)۱32
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