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 واسطه؟یب ایمخلوق باواسطه  م؛یقرآن کر

 حسام امامی دانالو
 نتهران، ایرا  ،دانشگاه علّامه طباطبایی ، ثیدآن و حم قردکتری علو

   اتیب نیس محمدح

 ، تهران، ایران دانشگاه علّامه طباطبایی ،ثیاستاد علوم قرآن و حد

 ( ۱۶/0۸/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: 02/0۵/۱3۹۸)تاریخ دریافت: 
 دهیچک

 م،یکار ناظ قارآالف بودنی . بشراست ی نید هایاز ضرورت ی کی ،و تکلّم الهی  ی وح ی فلسف لیتحل

 ی طر  شده اسات. برخا  میخلق قرآن کر ةنحو نییتب یبرا ،یهجر ل از قرن سوماست که حداق  ایانگاره
 ةواساط ی قرآن مخلاو  ب ستیممکن ن ت«،یبرآنند که با توجه به اصل »سنخ  ...معاصران همچون سروش و 

خداوناد نسابت داد.  ه)ص(، با اکارم امبریا پ ةساط واو به قیا را از طر میقارآن کار دیا خداوند باشد؛ بلکه با
و نقد شده اسات.  لیقاعده تحل نیش از اابرداشت ت،یسک او به اصل سنخ تم ةنحو نییپس از تب رو،نیازا
 یبارا هاایی حلراه ربازیو فالسفه از د شودی م ی بررس میعنوان ربط حادث به قد لیدر فلسفه، ذ مسئله نیا
 با توجاهو  ستین میکرع از الهی دانستن الفاظ قرآن نما تیخ ل سنکه اص طوری به. اندآن ارائه کرده نییتب

وحادت  ی صدراسات، ازجملاه مباان ةبرآماده از فلساف شاتریمانند او که ب ی سروش و کسان ی فلسف ی به مبان
باودن  یباا بشار ایو بساطت ذاتمالزماه تیاصل سنخ  رشیکه پذ رددست آو به توانی وجود، م ی کیتشک

 ةواساط ی مخلاو  ب تاوانی را م میآنها، همچنان الفااظ قارآن کار رشیپذ ضمن ندارد و  میرالفاظ قرآن ک
 خداوند دانست.

الفاااظ  ،یکالماا  یوح ،الهی یتجلّ ت،یبودن الفاظ قرآن، اصل سنخ یبشر واژگان کلیدی:
 قرآن.

 
 E-mail: hesam.e.danaloo@gmail.com (نویسندۀ مسئول)  
 E-mail: dr.bayat60@yahoo.com 

mailto:hesam.e.danaloo@gmail.com
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 مسئله بیان 

ند مخلو  خداو معنای قرآن کریم را الهی و که اکثر مسلمانان، لفظ ورغم این به

برآمده از وجود  وا بشری قرآن کریم ر ین میان هستند کسانی که الفاظاا در ؛ امّدانندمی

توجه  مورد ،. این رویکرد در دوران معاصر، بیش از گذشتهدانندیم )ص(پاک پیامبر اکرم

، بیشتر است  شده در میان آثاری که به زبان فارسی منتشر نواندیشان مسلمان قرارگرفته و

 الفاظ، بودن به بشری. از سخنان قائالن خوردیشم مچوش بهر سردر آثار دکت  ،از همه

ت وحی و تکلّم الهی به آن هی و توجیه ما حل  آید که آنان، برای گریز از چنین برمی

: »کالم باری را عین کالم پیامبر دانستن، سدینویکه دکتر سروش ماند؛ چنانتمسک کرده

( و در ۱۴ .:ش۱37۸ ،)سروش ی است« بار کالمی تکلّمبهترین راه برای حلّ مشکالت 

 حلّ دیگر هم دارد؟ شما اگر راه هیسخن گفتن خداوند را : »مگردسینویدیگر مجای 

 ة، مقال.ش۱3۸۶ ،ید« )سروشیدیگری برای تبیین معضل سخن گفتن خدا دارید بیان بفرما

فلسفی و  قواعد ه ازا با استفاداند دیدگاه خود رحال، گاه نیز سعی کردهاین  با .بشر و بشیر(

وَ لکِنَّ اللَّهَ  َتیْ إِذْ رَمَ َتیْ ما رَمَ ﴿اتی نظیر نند. آیکریم مستدل کاستناد به آیات قرآن 

اند. ( استناد کرده۱۴ /بة)التو ﴾کُمیدیْاللَّهُ بِأَ عَذِّبْهُمُیُقاتِلُوهُمْ ﴿( و ۱7/)االنفال ﴾یرَمَ

نوعی شده و آنان به بت دادهساوند نه خداز بندگان بافعالی ، که در این آیاتتوضیح آن

متن قرآن در گام نخست به  بودنیقائالن به بشر اند وشده د معرفیلت دست خداونآ

ناهمگونی آیات قرآن کریم از جهت بالغی و شمول آنها بر ناسخ و منسوخ اشاره 

ت، علیت و و سپس در گام دوم با تمسک به اصول فلسفی همچون اصل سنخی  کنندیم

به  واسطهیتقیماً و بمس توانیکریم را نمکه الفاظ قرآن  کنندیتبیین م ، چنین رورتض

بالغی  یهاییبایفرود ز و زیرا قرآن کریم دارای ناسخ و منسوخ، فراز ؛خداوند نسبت داد

طور که در آیات مذکور افعال در میان باشد تا خداوند همان یاباید واسطه و است ...و
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مخاطبان  ند و باق او تبیین کخود را نیز از طری دهدسخنیم من انجایگراا از طریق دخود ر

صورت، لباس الفاظ پوشانده بوده که به معانی بی)ص(گوید! و این پیامبر اکرمب سخن 

اصول  پژوهش حاضر بر آن است تا صحت استناد به آیات مذکور و ،رواست. ازاین 

است و در  یاب، کتابخانهلری مطاردآوژوهش، روش گفلسفی را ارزیابی کند. در این پ

تحلیل مطالب، از روش تحلیل  و روش اسنادی و در تجزیه ها، ازاستناد داده ةنحو

تاکنون  ،محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی پیروی شده است. شایان ذکر است در این باب

د مور فلسفی مذکوریک از آنها اصول چهی تحریر درآمده است که در  ةمقاالتی به رشت

 ةنوشت در وحی )ص(قش پیامبرننظیر  ر داده نشده.مستمسک قرا و قرار نگرفته است توجه

تی دیدگاه سنّ  کوشدی»م اخود  ةبه گفت  امحمدحسن قدردان قراملکی که نویسنده در آن 

و آن دو  کند عارفان را جمع دیدگاه فیلسوفان و مشهور ]= نقش قابلی از سنخ تکوینی[ و

رض تعا .( 70ا۵۱.:ش۱3۸7 ،تطبیق دهد« )قدردان قراملکی یو روایآنی با مبانی قررا 

»عبدالهادی ة ، نوشت  )ص(خلق الفاظ قرآن از سوی پیامبر اکرمةآیات و روایات با گمان

 ةمقابل انگار ةآیات و روایاتی که در نقط ،« و »مصطفی آذرخشی« که در آنزادهیفقه

 ؛کر.) اندو تبیین شده یبند، دستهعرفیرار دارند مقرآن کریم ق الفاظِ بشری بودنِ

مختلف در  یهادگاهینقد و بررسی د .(۱۵2 ا۱2۱.: ش۱3۸۸رخشی، زاده و آذقهف

نخست مفهوم  ،»محمد شیبانی« که در آن ة، نوشتبودن الفاظ قرآن کریم وحیانی خصوص

 ظ قرآن کریمبودن الفا دینی، سپس پیامدهای غیروحیانی ةوحی و تفاوت آن با تجرب

ن الفاظ[ برای اثبات شری بوده مذکور ]= بمعتقد است: »طرفداران دیدگا و ین شدهتبی 

اند« عای خود به هیچ دلیل منطقی تمسک نجسته و تنها به طر  ادعای خود بسنده کردهمدّ

علی ربانی  ة« نوشت فاعلیت خداوند در معجزات» ةمقال .(۴۵ا 2۵ :ش۱3۹۵)شیبانی، 

شده  عدلّیه اشارهاه اشاعره، فالسفه و متکلمان گو دید جزاتبه مع ،ر آنگلپایگانی که د

و نادرست دانستن دو دیدگاه نخست )= اشاعره و فالسفه( بر دیدگاه رد ت که ضمن اس



 ..امی دانالو و.ام حسام /  ؟طهواسیب ایخلوق باواسطه م م؛یقرآن کر           236

 

 ة: »از دیدگاه فالسف سدینویکه ربانی ممتکلمان عدلیه تأکید شده است. جالب آن

 ،فالسفه[ معجزه ز منظرا ]الذ .حال استمعجزات از خداوند مة واسطیاسالمی، صدور ب

   .(۴2 ا۱۹ :ش۱3۹2 ،)ربانی « شودیت الهی واقع مو عنای قدرت ت که بافعل پیامبر اس

الفاظ به آیات قرآن کریم و   بودنصورت استناد قائالن به بشری 

 اصول و مبانی فلسفی 

صل براساس ا و ابدییچ معلولی، بدون علّت تحقق نمهی براساس اصل »علیت«، 

ه به شکل یک پدیداگر علّتِ  ا دیآییل مفهوم علّت، بهدست ملاز تح که ا»ضرورت« 

آمدن معلول آن نباشد،  د یچ مانعی نیز بر سر راهِ پدهی  ،حالوجود آید و درعین تام، به

آنگاه وجود معلول قطعی خواهد بود. از سوی دیگر، بنابر اصل »سنخیت«، میان علت و 

. دهدیبه عّلتش اختصاص م اعلول رآن مود دارد که معلولش ارتباطی خاص وج

یعنی مثاًل ؛ شودیآن معلول از هر علّتی م آمدن انع از پدیدرتباط مکه آن انحویبه

. از این ارتباط با عناوینی نظیر آوردیوجود مبه یخحرارت را آتش و برودت را 

  ؛ر.ک ) شده است »سنخیت«، »خصوصیت«، »مناسبت« و »مالیمت« یاد

 ، ج.م۱۹۸۶ ،رازی فخر ؛30۶: ۱ ، ج. ۱۴23؛ آمدی، 20۵ :2 ، ج.م۱۹۸۱،لهین أصدرالمت 

چه معلول، از صفات کمالی به این معنا که هر آن .(۱۵۸ .:ش۱37۵، ؛ فیض کاشانی33۶ :۱

باید در عّلت نیز باشد و این سنخیت و مناسبت، بین علّت و معلول،  یاَول طریقدارد، به

اگر معلول  یعنی ؛ل دارای علّتی خاص باشدوهر معل ،جهت، تا درنتیواقعی و تکوینی اس

 ف کمالی حیات است، به طریق اَولی علّت آن هم دارای وصف حیات است. ارای وصد

خداوند نیز علّتی است و معلول خاص خود را دارد و هر معلولی از  ،این اصل ةیبر پا

»اصل سنخیت«   است.ز حیّاَولی او نی آید و اگر معلول او حیات دارد به طریق او برنمی 

ا الواحد« و »فاقد »الواحد الیصدر عنه الّ ةقاعدازجمله قواعد فلسفی زیربنای برخی از 
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خود به اصل »سنخیت«  یها« است. دکتر سروش، در نوشتهیءالیکون معطی الش ء الشی

ت سیب خیزد. درخاز هر درختی برنمی یاوهی : »مطابق تصویر من، هر مکندیتمسک م

 یاوهی ی هر مهر درخت ر بگوییم از ه آلبالو و اشعریت محض است اگن دهدییب مفقط س

و در پاسخ به اشکاالت  ،بشر و بشیر( ة، مقال.ش۱3۸۶ ،)سروش انتظار برد«  توانیرا م

: دیافزایشده به دیدگاه خود، با قبول اصل »علیت« و با استفاده از اصل »سنخیت« مطر 

حوادث  ض محالی است. خداوند چون معرضرعالی فتریدر مورد با »تجدد ارادات هم

بنا بر  .]...[ بکند و تصمیمی بگیرد یاهر دم اراده تواندی، نمکندیو تغییر نم شودینمواقع 

افعال الهی مسبو  و معلل به اغراض نیست و در جای خود مدلل شده  ،حکمت اسالمی

کند. او فاعل بکاری  هدفیبه غرضی و  تعالی برای رسیدناست که محال است باری

را برای تحصیل غرضی و  یاتازه ةیبکند و آ یاتازه ةاراد گاهکه گاهن بالقصد نیست. ای

این  ةهم حلّ .]...[ محاالت است توضیح مطلبی یا ایجاب و تحریمی نازل کند، از اشدّ

 اض وو صاحب اغر هامعضالت بدین است که نفس نیرومند و مؤید پیامبر را فاعل اراده

 ةد است و قرآن معجزن خداونسخن او سخ .[]... یات و جاعل احکام بدانیمآخالق 

خداوند با ممکنات و  ةهستی و نسبت فاعلی و معیت قیومی  ةرخنیاوست. نظام همبسته و ب

قراردادی و اعتباری و انسانی  ةجریان علیت در عظام و عرو  موجودات، جایی برای رابط

اس و براین اس .ر(طوطی و زنبو ة، مقال.ش۱3۸7وش،ر« )سردگذاییک باقی نمپادشاه و پ

خلق  واسطهیصورت بتوجه به اصل سنخیت، ممکن نیست خداوند قرآن کریم را به با

زیرا قرآن کریم، دارای ناسخ و منسوخ است و  ؛کند تا آن را مخلو  مباشر خداوند بدانیم

قرآن از سوی  ةواسطیخلق ب صورته است و در شد تدریج و بنا بر اغراض خاص نازلبه

انتساب، خداوند را مرکّب و   ةو محدود خواهد بود و این نحومتغیر  و نیز لزوماًخداوند، ا

که در عالم طبیعت فعلی به کند. تا جایی که برخی برآنند که »این ناپایدار می ،درنتیجه

 ،مالیری) نیست«یین سفی قابل تب نحو مباشر به خداوند نسبت داده شود، براساس مبانی فل
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ای رفع این اشکال، منکر خلق مستقیم و مباشر دان، بردانشمن  از خیلذا بر .(2۵۸.: ش۱3۹3

. به این صورت که قرآن دانندیو آن را بشری م شوندمیقرآن کریم از سوی خداوند 

لفاظ قرآن یعنی ا )ص(ازجمله پیامبر اکرم ییهاواسطه امّا با ؛کریم مخلو  خداوند است

محدود به اوست. امّا است و  )ص(امبر اکرمبشری و برآمده از وجود پاک پی  کامالً ریم ک

باید دانست هر چند دکتر سروش سعی کرده است از حکمت متعالیه و عرفان استفاده کند 

 او ناصحیح است.   یری گجهی تا دیدگاه خود را اثبات کند، ولی نت

 ن کریم الفاظ قرآ بودنی بشر نقد دیدگاه 

 ،ت، مبانیست. نخستأمل اقابل الفاظ قرآن کریم، از دو جهت ندبوی شراه بدیدگ

الفاظ قرآن کریم را شکل  بودنیکه ریشه و زیربنای بشر ،یعنی اصل علیت و سنخیت

 ؛گرفته استبندی دیدگاه که پس از پذیرش اصل سنخیت شکلصورت ،. دومدهدیم

ریم به اصل سنخیت تمسک کقرآن  لفاظا بودنیبشرکه قائالن به یعنی با توجه به این 

با پذیرش اصل سنخیت، لزوماً قرآن کریم مخلوقی غیرمباشر  که آیا ند، باید دیداکرده

 آن را مخلو  مباشر خداوند دانست؟  توانیبرای خداوند است؟ یا همچنان م

 الفاظ قرآن کریم بودنیبشرپیشینه و گسترة 

زمان با گسترش مناظرات مهسوم و قرن آن کریم از الفاظ قر بودنی دیدگاه بشر

 البرهان فی علوم القرآن( در . 7۹۴زرکشی )م.  ن یدرالداست. ب ی وجود داشتهکالم

ت وحی سه هیچیستی ما ة( دربار. 373گزارش کرده است که »ابولیث سمرقندی« )م. 

 و معنا، از که لفظ: »دیدگاه نخست این سدینویدیدگاه گزارش کرده است. او چنین م

نازل  )ص(بر پیامبر اکرم عانی رام فقط )ع(ئیلکه جبرد است. دیدگاه دوم این نب خداوجان

معانی  )ع(جبرئیل ،کهو دیدگاه سوم این  دادیو خود پیامبر، به آنها شکل عربی م کردیم
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  .(323 :۱، ج. ۱۴۱0 ،« )زرکشیدادیبه آنها شکل عربی م )ع(را دریافت و خود جبرئیل

( .  333 »ماتریدی« )مالفاظ است که  بودنیهمان بشر زرکشی زارشاه دوم در گدیدگ

موصوف  ری غ الی رسوله کالخ ی: أنزله علقولونی هی: »و الباطن دهدیآن را به باطنیان نسبت م

(؛ ۸۵ :۸ ، ج. ۱۴2۶ ،)ماتریدی« نهیّ : بیأ نیالمب  یاه بلسانه العرببلسان، ثم إن رسوله أدّ

ر قالب زبان خیال بر رسولش نازل کرد که د دا مانن آن ر: خداوند قرندیگویباطنیه م)

 کرد(.یعنی بیان کرد؛ ست، آنگاه رسول خدا آن را به زبان عربی روشن اظهار خاصی نی 
 ةنی شی این دیدگاه حداقل از قرن چهارم هجری وجود داشته است و با توجه به این، پ لذا

مربن عباد سُلَمی« معظیر »گری نمتکلمان دی .رسدیدیدگاه مذکور به قرن سوم هجری م

اند. »ابومنصور شرِ خداوند بودنِ معجزات، تردید کردهلو ِ مبا( در مخ.  220ا 2۱۵ .)م

فعل خداوند است که کس  ،: »اکثر معجزاتسدینویاو م ة( دربار. ۴2۹ .بغدادی« )م

 یفامادرزاد و شکوری  یمانند زنده کردن مُردگان و شفا ؛دیگری قادر به آنها نیست

امّا مُعمر،  ؛دستری ازاین وارد دیگدن دریا و مبدیل عصا به اژدها و شکافته شت یسی وپ

زیرا او  ؛، چنین تصور کرده است که معجزات فعل خداوند نیستندهایعالم و استاد قدر

 چنین گفته است:

»خداوند اجسام را آفرید. اجسام نیز اعراض را در نفس خود پدید  

 ؛فعل خداوند باشد ة]تا درنتیجت م نیسوث جسحد ،و معجزهآوردند 

رتی در جسم است که قرار گرفتن جسم در آن ز فقط صوبلکه[ اعجا

حالت معمول و بر وفق عادت نبوده است. ]بنابراین[ معجزه، حصول 

و   جسم است و اعراض فعل خداوند نیست نوعی از اعراض در خودِ 

ا  ۱۴2 .:م2003 ،ادییستند« )بغدمعجزات فعل خداوند ن ،از همین رو

۱۴3) . 
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خی متکلمان همچون »معمر« نیز قرآن کریم را منظر بر که از دهدیاین بیان نشان م

محمدبن  بنفعل و سخن خداوند دانست. برخی نیز آن را به »عبدالل توانینم

  .:  ۱۴00اشعری،  ؛کر.اند )ت نسبت داده( از متکلمان اهل سّن. 2۴۱ .القطان« )مکُاّلب

۵۸۴.)   

 ۱سلمان« با »عبادبن  القطان« کالبمحمدبن  که »عبداللهبن  دهدیتوضیح م، ندیمابن 

خاطر داشتن چنین کالب« بهکه »ابن  گفتهیکالمی داشته است و »عباد« دائماً م یهامناظره

ن« که با »فثیو کندیاز »ابوالعباس البغوی« نقل م مینداعتقادی، نصرانی است. همچنین ابن 

از »فیثون«  که »بغوی«ت تا جایی اس گفتهیی »دار الروم« سخن مغربانب ، در جالنصرانی

کالب« پرسیده و »فیثون« جواب داده است که: »خدا او را رحمت کند، دائمًا »ابن  ةدربار

او  ( وکردیاز کلیسا اشاره م یا)در حالی که به گوشه نشستیو در آن گوشه م آمدیم

به باور  ةشیر توانی(؛ بنابراین م230 :تایب ،میدن)ابن من آموخت«  این سخن را از

مسیحیان  یهاتزریق آن در باورهای مسلمانان را در تالش الفاظ قرآن کریم و ودنبی بشر

اند، کرده ردبرخی متفکران، گاه اصل سنخیت را  ،وجو کرد. در پاسخ به این باورجست

امّا فرض پژوهش  ؛(۱۵0 ا۹۹ ش،۱3۶۶ ،جعفری ؛۴۶۶ :۱ ج ،. ۱۴۱۱ ،رازی فخر ر.ک؛)

که اصل سنخیت یکی از آن است. چنان ةید دربارو عدم تردش این اصل حاضر بر پذیر

همچون  یاالفاظ قرآن کریم است و این اصل در آثار فالسفه بودنیمبانی دیدگاه بشر

ت نشان از قدمکه ،(2۱۸.:  ۱۴۱3 ،افلوطین  ر.ک؛) خوردیچشم م( به.م270 .افلوطین )م

  ،شده است )برای مثال هاصل اشار نیز به اینمسلمان  ةدارد. در آثار فالسف آن به  توجه

و از  ،(۶۱ :۸ ج و 20۴ :7 ج ،.م۱۹۸۱لهین أ؛ صدرالمت ۱0۸ :ش۱37۵ ،سیناابن  ر.ک.؛

اند باید قرآن الفاظ قرآن کریم که گفته بودنیاین بخش از سخن قائالن به بشر ،رون یهم

 مسئلةکال در دو ، سخن درستی است، بلکه اصل اشاشدب تهیت داشبا علتش سنخکریم 

 فی یعنی ربط بین حادث و قدیم و ربط متغیر به ثابت است. فلس
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علل  ا۱دو دسته از علل را تصور کرد:  توانی، مدهدیکه رخ م یابرای هر حادثه

 علل همچنین. دهندیل مها، »علت تامه« را شکاین علت ةعلل بعید که مجموع ا2قریب و 

 ،. علّت مؤثرشودیه تقسیم ممعدّ ا 2و  مؤثر ا۱ع: ادث، از جهت اثربخشی به دو نوحو

و اثری در  کندی، مستعد را برای دریافت فیض آماده مهو علّت معدّ کندیفیض را ایجاد م

 ر.ک؛) کندیقعیت مورد نظر نزدیک مومعلول را به م ةمادّ فقطبلکه خود معلول ندارند، 

دارد و آن  اصلی وجودعلت تام«، » ة( در فلسفه دربار۴۶2 :۵ا 2ش، ۱3۸۶ ،آملیجوادی 

وجود وجود آمدنش، معلول نیز بهکه: هر معلولی دارای علت تامی است و به محض بهاین 

یعنی هرگاه معلول وجود  ،وجد المعلول( و عکس آن ةلعلوجدت ا یخواهد آمد )= مت

ست. )= متی وجد المعلول وجدت ه ایافتوجود  آن هم ةتام ناگزیر علت ،داشته باشد

 ،لهین أ؛ صدرالمت 727 :2ج، .ش۱377 ،رشد؛ ابن ۱32 .: ۱۴0۴ ،ناسیابن  ؛کر.( )ةلعلا

 معدّه، مقارن با معلول است.  معنای مجموع علل مؤثر وعلت تام به .(۱3۱ :2 ج ،.م ۱۹۸۱

یز قدیم ث نحوادآنگاه است،  هیاعلالف اگر خداوند متعال علّت قریب باشد که علّت تام

و آن عبارت است از تعدد قدما، زیرا  شودیل دیگری مشکار به اِخواهند بود و این منج

که خالف فرض و ضرورتاً محال  کندیمعلول از علت خود تخلف م ،در غیر این صورت

از ، موجودی مجرد باشد. تواندیفاعل قریب و علت تام حوادث نم ،رون یاست. از هم

که در حتاج است خی موانع مبه وجود برخی شرایط و نبود بردث حوا وجود ،طرف دیگر

حوادث را عالوه بر مبادی مجرد و فاعل تام، علل  ةعلت تام شودیجای خود سبب م

قریب دیگری بدانیم که آن علل قریب حادث خواهند بود. اشکال متوجه همین علل 

ادث دارند و ی حعلت یاز بهبودن، ن ادثدلیل ححوادث است که بهقریب و حادِث 

که محال و باطل است. در اینجا  انجامدیبه تسلسل مو  ابدییله ادامه ماین سلس طورن یهم

إذا کان وجود کل متجدد مسبوقا بوجود متجدد آخر  قولی: »لقائل أن دیگویمالصدرا م

ا ذلک إم یؤدی علته ف ةعلتجدد  یتجدد علته و هکذا ف یتجدده فالکالم عائد ف ةعل کونی
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« رای عن ذلک علوا کب یول تعاللمبدأ األذات ا یف ری التغ یلتسلسل أو الدور أو إلا یإل

یعنی )اگر کسی بگوید: وقتی که وجود هر معلول ؛ (۱3۱ :2 ج ،.م۱۹۸۱ ،لهین أ)صدرالمت 

د آن است، سخن در علت متجددی مسبو  به وجود متجّدد دیگری باشد که علت تجدّ

مر یا به و این ا ودشیعلِت علت آن از سر گرفته م دِتجدّین در ت آن و همچن عل دِتجدّ

ه از آن یا دور یا تغییر در ذات مبدأ اول و خداوند که بسیار برتر و منزّ انجامدیتسلسل م

 .است!(

به ثابت از دیرباز ذهن حکما و متکلمان را به متغیر ربط بین حادث و قدیم و ربط 

آن ه هریک از حکما طرحی برای حل ک تاس یادهی چی از مباحث پخود مشغول کرده و 

 ؛است و نه فقط قرآن کریم 2اشکال متوجه خلق کلّ جهان ،با این توضیحاند. ردهارائه ک

جهان نیز  کلّ ةیعنی اگر بپذیریم که قرآن کریم مخلو  خداوند نیست، این اشکال دربار

عالم را حادث  اصل ،فهرا فالسزی ؛مان استمطر  است. البته این اشکال بیشتر برای متکل

است که حدوث ذاتی یا قِدم زمانی قابل جمع است و  هی. بدیننددایانی مذاتی و قدیم زم

حوادث روزمره باید پاسخ بدهند. به این معنا که حکمای مشاء و  ةاین اشکال را تنها دربار

 ادث نیزل عالم را ح، ولی متکلمان اصدانندیاشرا  اصل فیض را دائمی و قدیم م

 ر.ک؛) م نیز پاسخ بدهندوث اصل عالانه به حدحوادث روزو باید عالوه بر  نددانیم

با توجه به  .(۶۸۱ :3ج، .ش۱37۹ ،زاده آملی؛ حسن ۴۶۹ :2ج، .ش۱3۸۶ ،جوادی آملی

ه است و دیگر موجودات مادّی و حرکت منزّ ریی که ذات خداوند از هر گونه تغاین 

چه ت آنکثر نیز هستند، چگونه ممکن اسن مت ای الوه برو تبدّل و عهمواره در حرکت 

تامّه  تی علت و معلول سنخ ن یباشد؟ زیرا ب یاست، معلولِ ذاتی ثابت و ازل ری ادث و متغح

است، چگونه  طی پاسخ به این سؤال که از علتی واحد که از تمام جهات بس زی است و ن

معلول  کیتنها  احد،ز وواحد« ا»ال ةق قاعدکه طب  یاند؟ در حالوجود آمدهمتکثرات به

  قرآن کریم نیز خواهد بود.گونگی خلق پاسخ به چ، شودیصادر م
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 حلّ ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت 

 مسئلةبه ثابت فر  دارد و هریک  متغیرربط  مسئلةربط حادث به قدیم با  مسئلة

فروع  م ازقدیادث به ربط ح رسدینظر مکه به. چنانندیآیشمار ممستقلی در فلسفه به

و معلول نیست؛ زیرا مالصدرا، آن را  با بحث علت ارتباطیمبحث قوه و فعل است و ب

که سبب تحّیر  داندیم یادهی چیذیل بحث از قوه و فعل تبیین کرده است و از مسائل پ

: 3 ج ،.م۱۹۸۱ ،لهین أصدرالمت  ر.ک؛افهام عقال از جمله متکلمان و فالسفه شده است. )

  2۶۴ :. ۱۴0۴ ،سینان اب ر.ک؛ )، آن را ذیل بحث علت و معلول س ی رئالخی ، و ش(۱2۸

ربط متغیر به ثابت از فروع  مسئلة(، طر  کرده است، ولی ۱02 .:ش۱37۵ ،نایس؛ ابن ۴02و

که در ربط متغیر به ثابت، بحث بر سر این مبحث علت و معلول است. تفاوت دیگر آن

سر این  در ربط حادث به قدیم، بحث بر ولی شد،اشته بالتی متغیر داست که متغیر باید ع

حادث، باید حادث باشد؛ یعنی این امکان وجود دارد که حادث، متغیر  ست که علتِا

 . میکن یرا از طریق ربط حادث به قدیم دنبال م مسئلة رون ینباشد. از هم

 حادث و که ،»مکون«  مشکل ربط هریک از فالسفه با توجه به مبانی خود برای حلّ

اند. روش آنان را در  ارائه کرده حلیت، راهو ثابت اسکه قدیم  ،به مبدأ متعال ،استغیر مت 

از  ا2از طریق علت غایی،  ا۱کرد:  یبندبه شکل زیر دسته توانیپاسخ به این سؤال م

از طریق حرکت  ا۴از طریق حرکت دوری مستمر، ا3طریق تسلسل در علل قریب، 

 جوهری.

 غایی  از طریق علت

ارسطو باشد. او از  ، متعلق بهث به قدیمربط حاد ةتحلیل دربار ن یتریمیقد ایدش

 داندیحکمای مشاء است و محرِّک اول را نه به شکل فاعلی که به شکل غائی محرک م

معنای سبقت زمانی نیست؛ زیرا »اول« به ة(. البته در اینجا کلم2۹ .: ۱۴0۵ ،فارابی ؛کر. )
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د مستلزم  شدن آن خو شدن و ناپدید زلی است و آغازا ةرضرورکت بالظر ارسطو، حاز من 

ک اول معنای أعلی است. از منظر ارسطو محرِّاول در اینجا بیشتر به ةرکت است. کلمح

سبب میل و کششی که در معلول نسبت به آن هست، فاعل حرکات است و مبدأ به

ربایی ن و آهو  نند معشک اول، ماسرمدی حرکت سرمدی است. به بیان دیگر، محرِّ

و سبب  کندمیرا به سوی خود جذب ال دیگران در عین ح ثابت ولی ،است که خود

؛ زیرا اگر خدا دیگویک نامتحرّک سخن م. ارسطو از یک محرِّشودیحرکت آنها م

 ، آنگاهراندیعالم را م ،اصطال و به بودیعنوان علّت فاعلیِ فیزیکی، عّلت حرکت مبه

 (.  3۵۹: ۱ج ، .ش۱3۸0 ،کاپلستون ر.ک؛) 3شدیم ییرحمّل تغخود نیز مت

 حرکت دوری    از طریق

اند که تبیینی از مسائل ارائه کنند که تالش کرده ،حکمای مشاء پس از ارسطو 

(. به طوری که 3۶2: ۱ج ، .ش۱3۸0، )کاپلستون اشکاالت دیدگاه او را نداشته باشد

ری و دائمی فلک استناد کرده کت دوحرقدیم به بط ثابت به ر مسئلةسینا برای حلّ ابن 

توضیح  االشارات و التنبیهات(. او در نمط ششم از ۶۴۱ .:ش۱37۵ ،بهمنیار ؛کر.) ستا

که عقول مجرد، موجوداتی دائمی و همواره فیاض هستند و نفوس فلکی نیز برای  دهدیم

 هیام متن قی حرکت مست از آنجا که تشّبه به آن فعل دائمی، دائماً در حرکت هستند، ولی 

 ،نای س)ابن  وسیله دائمی باشدتا به این  دوری استاست، الجرم حرکت آن نفوس 

که دوری دائمی است، قدمت دارد و از  ،(. این حرکت از آن سو۱۱7ا ۱۱3 .:ش۱37۵

با علت  ،که قدمت دارد ،سوی دیگر با توجه به مفهوم حرکت، حدوث دارد. از آن سو

 ۴شودیمرتبط مبا حوادث و علت آنها  ،ث دارده حدوک ،ز آن سوو ا شودیم قدیم مرتبط

(. مالهادی سبزواری به ۱2۸: 3، .م۱۹۸۱ ،لهین أ؛ صدرالمت 2۶۵ .: ۱۴0۴، سیناابن  ؛ر.ک )

 :کندیاین بحث چنین اشاره م
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 تجاااااددت ةيةةةةة دور کةةةةةةحااااار
 هااااا ارتاااابطکمااااا بثاباااات ثبات

 

 ها و ذاتهاااااا قااااد ثبتاااااتنسااااب 
 ها وساااطثکاااان لحاااادث حااادو

 

 ( ۶7۵: 3ج ، .ش۱37۹ ،آملی زاده)حسن  

که به اند و ذات حرکت، ثابت است؛ چنانقائل شده متجددة یت دوربه حرکیعنی حکما 

. امام خمینی، در شودیجهت ثابت بودن به ثابت و به جهت حدوثش به حادث مرتبط م

 : سدینویتوضیح م

زیرا  است؛ ت ثابت و ذات حرک شودی فلک متجدد م  یة»نسبت حرکت دور

آن توسط است که ی ستمرم طیبسند که: در هر حرکتی امر واحد اگفته  چنین

است که راسم امر ممتدی است که آن  هی بین مبدأ و منتها و یا حرکت توسط 

پس حرکت توسطیه به اعتبار  حرکت قطعیه است. ایمعنای قطع و حرکت به

ود ت آن به حد اعتبار نسب همانا تجدد به ذاتش، امری ثابت و دائم است و 

 (.   ۱۱۴۸:  2ج ، .ش ۱3۹2 ،ینی « )خمالحرکة« است. هیضه در »فیما ف مفرو 

 حدوث دهری 

خویش را برای تبیین معضل حادث یا  قبساتمیرداماد، استاد مالصدراست و کتاب 

حدوث و قدم عالم  مسئلةکه  کندیقدیم بودن عالم )ماسوی الل( نگاشته است. او تالش م

بودن فیض قدیم  حدوث برای عالم در عین قول بهت نوعی فیض و اثبا ةیطریق نظررا از 

(. او برای این نوع حدوث نام »حدوث دهری« ۱23 .:ش۱3۸۱رحیمیان،  ؛کر.ند. )حل ک

 ؛»معلولیت صدوری«  ا۱: کندیتقسیم م نوعو سپس معلولیت را به دو  کندیرا انتخاب م

 »معلولیت تألیفی«.  ا2
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ا وجود خویش، محتاج علت است، امّدر اصل تی است که وری« معلولی »معلولیت صد

یعنی به  تی مرکّب به علت خویش هی عنوان کل و مامعلولیتی است که به لولیت تألیفی« »مع

اجزای خود محتاج است. تفاوت این دو در آن است که مالک نیاز به علت در »معلولیت 

مالک نیاز لیفی«، معلولیت تأالی که در »صدوری« طبیعتِ امکانِ ذاتیِ معلول است در ح

 همچنین میرداماد برآن است که بازگشتِ  تِ معلول است.هی  مابه علت، مرکّب بودنِ

»معلولیت تألیفی« به »معلولیت صدوری« است؛ زیرا از منظر میرداماد، صدور، همان افاضه 

 ر.ک؛ت. )هی بخشی به آن مات و تحققهیاست و افاضه عبارت است از ابداع نفس ما

وجود از منظر او  بلکه  ،گذاردیود نم؛ امّا او نام این تحقق را وج(۵۶.:ش۱3۶7راماد، می 

(؛  ۱2۴ .:ش۱3۸۱)رحیمیان،  شودیت از آن انتزاع مهی مفهومی است که پس از وقوع، ما

حقیقی )یعنی  ةِت چندالیهی یعنی علت وجود مرکّب که سبب تحقق یک ما

تک وجود تک همان افاضه ل( است،ز جنس و فصت مرّکب اهی الحقیقه مانند مامُزدَوِجُ 

، نفس ایجاد رون ی . از هماست ت موجود نیز هی یقت آن ماست که مقوم حقی آن ااجزا

الحقیقه، ایجاد مرکّب با جعل بسیط است. بنابراین، وجود چنین مرکّبی ت مزدوجهی ما

 .:ش۱3۶7ماد، میردا ر.ک؛ ) علت امکان اجزایش وابسته است و نه امکان نفس مرکّببه

داماد، با این توضیح معتقد است (. میر2۱3ا 2۱2 .:ش۱37۶العابدین، ؛ احمدبن زین ۵۴ا ۵3

که اتصاف به قدمت مخصوص خداوند یا همان هستی سرمدی است و سایر مخلوقات 

متصف به حدوث دهری و مسبو  به عدم سرمدی هستند. حدوث  مادّیاعم از مجرد و 

بنای که بر م. توضیح بیشتر آنشودیاوند موجود از خدر انفکاکی دهری سبب تأخّ

فرازمان یا  ا 2زمان، ا ۱داماد، موجودات در سه ساحت وجودی هستند: میر یشناسیسته

سرمدی؛ هریک از این سه، ظرف حضور حوادث پسین است؛ یعنی دهر،  ا 3همان دهر، 

د، وجود خداونسرمد، ساحت ظرفِ حوادث زمانی و سرمد، ظرفِ حوادث دهری است. 

 ةرم هستی است که هماوند در رأس ه، خدیسشنایو قدیم است. در این هست  ثابت
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در ساحت دهر، فیض وجود داده است. موجودات در ساحت  بارهکیموجودات را به 

دهر، وجود عقلی دارند و هنوز وجود متشخص و متکثر خارجی ندارند. همین ساحت 

که تمام زمان  شودیسبب م و همین و قدیم استمیان حادث  دهر و حدوث دهری، رابط

مدرس  ر.ک؛یکسان باشند و تجدد و تغیر نداشته باشند ) ن در ساحت دهربعاض آو ا

وجود آمدن تغییر در ، سبب بهصورتن ی(؛ زیرا در غیر ا۱۹2 .:ش۱370موسوی بهبهانی، 

 غیر ایناست و در  داد در زمانامتداد است و امت  ،تغییر ةو از آنجا که الزم شودیدهر م

ف فرض است و حصول که خال شودیم تبدیل صورت، ساحت دهر به ساحت زمان

ها در ساحت سرمد به طریق اولی به همین شکل است. به بیان دیگر، جمیع حوادث زمان

وساطت آن به ساحت سرمدی در ظرف دهر دارای ثبات هستند و به ،از ازل تا ابد ،زمانی

 .شوندیمستند م

 ه کمت متعالیطرق ح

ربط حادث به  مسئلةحل  یک به شکلی درکه هر اش چند مبنا داردرا در فلسفهمالصد

که او قائل به حرکت جوهری و حدوث ذاتی عالم است. قدیم راهگشاست. نخست آن

که از و سوم آن  داندیکه قائل به اصالت وجود است و آن را واحد تشکیکی مدوم آن 

ی از ذات ت تجلّاالشیاء«، هر چه غیر الل اس کل قةيقلحابسیط » ةجه به قاعدمنظر او با تو

 چیزی جز خداوند وجود مستقل ندارد. ،ند است و از همین روخداو

دست مالصدرا به ةربط حادث به قدیم از فلسف  چند طریق را برای حلّ  توانیم پس 

 اند از:   عبارترُآورد. آن طُ
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 حرکت جوهری  

می تصالی دارد که تجدد در آن دائهویت ا م طبیعت یکعال ةدرا هماز منظر مالص

، علت، با جعلی دلیلو حرکت، دوگانگی وجود ندارد. به همین  و میان طبیعت است

  ر.ک.؛) ذات آن است بسیط، موجودی را خلق کرده است که حرکت عینِ 

عت نیست تا (. با این بیان، حرکت، خارج از ذات طبی۶۸: 3، .م۱۹۸۱لهین، أصدرالمت 

 باشد.ت حادث نیازمند عل

 تشکیک در وجود  

از اصل تشکیک در وجود  توانیوحی م ةو فرشت  )ص(رمیم، پیامبر اکرآن کرقةدربار

مراتب و  یمالصدرا قرآن کریم نیز مانند هر موجود دیگری دارا ةبهره برد. در فلسف 

 ة، مرتب مراتبی است نیز دارای )ص(مظاهر مختلف است و از آنجا که وجود پیامبر اکرم

 ،و اعلی موجود استه وجودی اشمخ بروت بکه در عوالم ملکوت و ج ،کریم لی قرآنعا

که به صورت  ،نازل قرآن کریم ةفرود آمده و مرتب  )ص(عالی وجود پیامبر اکرم ة به مرتبه

 ؛ر.ک.فرود آمده است ) )ص(الفاظ و کلمات ظاهر شده، به مرتبه نازل پیامبر اکرم

لمات  طابق ککلمات و حروف م یام شامخ ربوبا در مق لذ .( ۱7۶ :.ش۱3۸7هین، لأصدرالمت 

 الی ه و حروف قائم به خکلمات را منزه از سنخ کلمات عالم مادّ ن یحال هر چه املفوظه )

 مناسب آن عالم تحّقق دارد.  یبا وجود یدر هر عالم ء ی(، وجود ندارند و شمیو ذهن بدان

 تحلیل هویت حرکت و حدوث 

ه ضعف ک دهدیآن. او توضیح م است نه خودِ وجود ةوا، حرکت نحمنظر مالصدراز 

 ،اند؛ زیرا حدوث این دومان و حرکت به شکلی است که درآمیخته با عدموجودی ز

شان است و هر بخش از آنها خود، عین زوال نیززوال و  ةمنزلبه ،یعنی زمان و حرکت
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دوث شیء و حشیء پس از همان زوال  مستلزم عدم بخش دیگر است. بنابراین، حرکت

نتیجه گرفت  توانیعبارت مالصدرا م(. از این 37 :همان ر.ک؛شیء قبل از شیء است )

سریع و  یااندازهاند که به»وجود« و »عدم« تشکیل شده ةکه حرکت و حدوث از دو جنب

بتوان  رسدینظر مبه   که ذهن آدمی قادر به تفکیک آنها نیست.  دهندیسر هم رخ مپشت

رعکس اگر »عدم« است و باماًل آنگاه ک ،ث، »وجود« را بگیریماز حاد گفت که اگر

کلّی »وجود« است و خداوند وجود مطلق، قدیم و ثابت است و به ،»عدم« را از آن بگیریم

شود. موجود حادث از پذیر میاز همین طریق ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت تحلیل

 .  کندیسنخیت پیدا م ،هم قدیم است که آن ،العللعلة یم است و باوجه »وجود« قد

 وجود رابط  وجود مستقل و 

چه حکمای گذشته تصور کرده بودند، وجود به دو برخالف آن ،مالصدرا ةدر فلسف 

خداوند است که وجود  فقط. در این نظام فکری این شودینوع مستقل و رابط تقسیم م

ین معنا که هر چه ت. به اعین ربط اسات وجودشان مستقل دارد و سایر موجود

که ارد و صرفاً به خدا تعلق دارند و به محض این چ استقاللی ندهی ست، غیرخداوند ا

 توانیخداوند فیض خود را از آنان قطع کند، جز عدم چیز دیگری نیستند. بنابراین م

 ر.ک؛) ندگفت که حوادث و متغیرها جز تعلق به خداوند هیچ استقاللی ندار

، جز با این توضیح (.۴۶۱ .:ش۱3۶0؛ محقق سبزواری، ۴۶ .:ش۱3۶0، لهین أرالمت صد

خداوند، هویت مستقل دیگری نداریم تا معلولِ علتی باشد. به بیان دیگر، جمیع ماسوی 

 اعم از علل و معلوالت، عین ربط و تعلق به آن هویّت مستقل هستند. ،الل
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 تحلیل و بررسی 

جزای آن حادث باشد، بلکه علت تمام ا زی نیست کهلت تامه نیابودن عبرای حادث

جزایی تشکیل شده باشد که برخی قدیم و برخی حادث باشند؛ و با از ا تواندیمتامه، 

بودن تنها یکی از آن علل، کافی است تا علت تامه را حادث بدانیم. از این رو، اگر حادث

ات و مباشر نی معدّلل قریب یعناگزیریم ع ثابت و قدیم باشد، آنگاه یاعلت بعید حادثه

که همان علت تامه است،  ،مجموع علل ودشیکه باعث م بدانیمآن حادثه را حادث 

بودن علّت مؤثر و حادث بودنمیبا قد رسدینظر محادث باشند. با توجه به این نکته، به

بودن  هواسطیلو  بعلت معدّه بتوان ربط حادث به قدیم را تحلیل کرد. به بیان دیگر، مخ

 ه هستند.ت معدّوحی عل ةفرشت  و )ص(مبه این معناست که پیامبر اکر ن کریم،قرآ

العلل است، با جمیع معالیل از آن جهت که هر دو از سنخ وجود علةکه  ،میان خدا

کل االشیاء« سنخیت و  قةيلحق»بسیط ا ةهستند سنخیت بر قرار است؛ زیرا با توجه به قاعد

 ار است.تناسب بر قر

طت  و بسا پذیرش اصل سنخیت  کریم با فرض  اظ قرآن الف  بودن یاله 

 ذات 

دکتر سروش، در بشری دانستن الفاظ قرآن کریم، با تمسک به اصل سنخیت سخنان 

  و بساطت ذات، با برخی دیگر از مبانی او ناسازگار است؛ زیرا از سخنان وی، چنین

متکلمان، است تا  ترکینزد سفه و عرفاخلقت به فال  مسئلةکه دیدگاه او در  دیآیبرم

اندیشید، بر بود که پیامبر در خدا بود و هر چه میا خدا در پیامتنهنه: »سدینویکه مچنان

حجاب در فاصله و بیاو بود و این جز بدان سبب نیست که خدای موحّدان، بی ةشیاند

هی ت. جهان، الکائنات و ممکنات حاضر است و جمیع ممکنات و کائنات هم در اوس
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خواب احمد های رسوالنه: ی رؤیاراو )ص(دوم محمد ة، مقال. ۴3۴۱سروش، است.« )

»من ال  ةیکه برای تبیین خلقت، نظر ،که متکلّمانخواب جمله انبیاست(؛ با توجه به این 

( و عرفا الوهی »ال من شیء« )= صدور از ذات ةیشیء« )= خلقت از عدم( و فالسفه نظر

بخش ، .ش۱3۹۵قدردان قراملکی،  .؛کر.) اندده یا برگز( رهیات الو)= تجلّی از ذ

 ؛ذات احدیت ا۱: کنندیرفا برای خداوند سه مقام گوناگون تبیین مست(؛ همچنین عنخ

دیدگاه  رسدینظر مبه بعد(، به 7۴.: ش۱3۸۸)آشتیانی،  .مقام واحدیت ا3 ؛مقام احدیت ا2

،  : سروش.ر.ک ،ال)برای مث  دکن یل یاد مدکتر سروش که از آن با نام متافیزیک وصا

همان دیدگاه عرفاست. حال در مقام جمع میان دیدگاه عرفا و  دوم(، ة، مقال. ۱۴3۴

صادر اول یا همان عقل اول از نگاه فالسفه را برابر با تعّین اول از وجود  توانیفالسفه، م

 ده و همیت رعایت شهم اصل سنخ منبسط از نگاه عرفا دانست که در این صورت

 .دشویم  مرتبط قدیم  بساطت ذات الهی و هم حادث با

دیگر، اصل سنخیت به جمیع مراتب مربوط است. هرچند برخی اشکاالتی بر بیانبه

اند؛ امّا در مقابل، برخی جمع مذکور را جمع میان دیدگاه عرفا و فالسفه وارد کرده

؛ جوادی 7۸ .: ش۱3۸۸انی، آشتی  .؛ر.ک آنها  ا و پاسخ به)برای گزارش نقده اندرفتهیپذ

(. بنابراین ضمن ۶۶ .:ش۱3۹۶به بعد؛ قدردان قراملکی،  3۸7: 3و 2 ، .ش۱37۵ آملی،

در کنار پذیرش اصل سنخیت، الهی بودن الفاظ قرآن کریم  توانیاستفاده از این مبانی، م

 را تبیین کرد.

سروش، ر.ک.؛ ) داندیا در خدا مو پیامبر ر ازآنجاکه دکتر سروش خدا را در پیامبر

اهای رسوالنه: خواب احمد خواب جمله راوی رؤی )ص(دوم محمد ة، مقال. ۱۴3۴

انبیاست(، و مالصدرا و حکمت متعالیه قائل به وحدت تشکیکی در وجود است و دکتر 

و...(  نبویة بسط تجربطوطی و زنبور، کتاب  ةسروش نیز در مواضع متعدد )ازجمله: مقال

ش نیز که دکتر سرو ،الصدرابه مبانی م توانیکرده است، ما تمسک نان مالصدربه سخ
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 ا استناد کرد و چنین نتیجه گرفت که معجزات ازجمله قرآن کریم  ،تلویحاً آنها را پذیرفته

 ةواسطیمخلو  ب ادر معجزات  )ع(اصل سنخیت و نیز نقش پیامبران پذیرش با حتی

شکیک در آن، دیگر علل جود و تفتن وحدت وبا درنظر گرخداوند هستند؛ زیرا 

و نیازی به توجیه نقش آنها از راه علل طولی و نهایتًا  ض نخواهند بودمفرو یاواسطه

 تقسیم فعل خداوند، به مباشر و غیر آن نیست. 

فعل  ةرا واسط )ص(اگر الفاظ قرآن کریم را بشری بدانیم و پیامبر اکرم کهیدر حال

ن به در قرآ: »خداوند سدینویدکتر سروش مکه نانور کنیم، چت دست او تصالهی و آل

[ )= ۱7 /]االنفال ﴾یوَ لکِنَّ اللَّهَ رَمَ َتیْ إِذْ رَمَ َتیْ ا رَمَمَ ﴿فرموده است:  ()صپیغمبر

اللَُّه  عَذِّبْهُمُیُقاتِلُوهُمْ ﴿که تو تیر افکندی، تو تیر نیفکندی، خدا تیر افکند(. وقتی

ذیب ما آنان را تعش دست و مشرکان را بکشید، خداوند بهکافران »[ ۱۴ /وبه]الت  ﴾کُمیدِیْبِأَ

. در این آیات سخن از این است که آدمیان آلت و ابزار دست خداوندند. « کندیم

ظاهر تو تیر به یافکنی. وقتی تو تیر مدهدیخداوند کار خود را از طریق آدمیان انجام م

  (، باید سایر2۵۴ .:ش۱37۸روش، ست.« )سر افکنده ایقت، خدا تی ، امّا، در حقیاافکنده

براساس حکمت متعالیه، خداوند مستغنی از داشتن وسیله است و  زیرارا نفی کنیم؛ مبانی

علّی بین خداوند و افعال او نیستند؛  ةاز غیر و موجودات، واسط ازی نیدر انجام افعالش ب

ان، موجودی ل و سبحداوند متعاجبر، خ سئلةمزیرا در این صورت عالوه بر پدید آمدن 

ه و باید با یک چشم علت معدّ دهدیرا توضیح مکه مالصدچنانبلکه  ناتوان خواهد بود،

 :دیگویرا دید. او م العللعلةبا چشم دیگر 

»تنها نور دیدگانی که مستفاد از عالم ملکوت است قادر خواهد بود 

شمی برای د بازشده، چچنین حالتی را درک کند که دو چشم فر

الت بیننده، این ح خلق. در ةق و چشمی برای مشاهدح ةشاهدم
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در همان حال فعل  کندیکه فعل حق و خداوند را مشاهده مرحالید

 (. ۴۴3: ۱، .ش۱3۶۱لهین، أ« )صدرالمت ندیبیعبد را نیز م

ج نیست تا که خداوند در انجام افعالِ خود به آلت و ابزار محتا دهدیاین بیان نشان م

قادر نیستند،  او یهامخلو  ی دیگردست خود کند و از سو ةلی وسو  را آلت )ع(یامبرانپ

 عوالم وجود دارد. ةخداوند را محدود کنند، پس خداوند در هم

    به گوش )ص(که از زبان و دهان پیامبر اکرمبراین اساس، قرآن کریم در عین این 

ی کرده و از هم تجل قرآن کریم ، درکندیم ؛ امّا خداوند که در عالم تجلیرسدیم

که خود دکتر مطلق الهی است. جالب توجه آن طورآن نیز بهمعانی الفاظ و  رون یهم

: »نظام همبسته و سدینویو م کندیسروش نیز این را قبول دارد و به همین نکته اشاره م

در عظام جریان علیت خداوند با ممکنات و ةهستی، و نسبت فاعلی و معیت قیومی  ةرخن یب

انی پادشاه و پیک باقی اعتباری و انسادی و قرارد ة جودات، جایی برای رابطعرو  موو 

مملکتی را بل مدیریت او  هیکه پادشا کندی . خدا جهان را چنان مدیریت نمگذاردینم

 یک چون بدن کالسیک طبیعیات(. یهاچون مدیریت نفس است نسبت به بدن )در مدل 

، هر دم تسخیر نفس است و چنان نیست که ةر قبض؛ اما دکندیم کار دانخودگر ماشین

ها در خون بریزند. گرچه قلب هم ها شلیک کنند یا هورمونبکند تا نورون یانفس اراده

کم . ]...[ این تمثیل و تقریب دستتپدینفس م ةیخف  ةبه قول صدرالدین شیرازی، به اراد

شیم، پیامبرشناسی و اشته باو جهان ند خدا ةز رابطکه تا تصویر درستی ا دهدینشان م

م هی خوا ییهارا آشکار نخواهند کرد و زندانی اسطورهراستینشان  ةرهم چه یشناسیوح

و  تراشندیو شخصیتی م یاعِلّی و هرگونه کارکرد و فاعلیتی چهره ةشد که برای هر رابط

 ةل، مقا.ش۱3۸7« )سروش، .کنندیوآمد موجودات خیالین پر مجهان را از غوغای رفت

که خدا با جهان است. چنان ةبطرا کنندهن ییب وشنی تو زنبور(، مثال نفس به شکل ر طوطی

است و همین »من«  ...شکل، جسمانی و مُدرِک احساساتی چون درد و ن یتر»من« در نازل
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ع از حالِت وجودی، مان ن یترنازلر ور است و وجود او ددر مراتب باالتر در تفکر غوطه

الترین چه در با ،او عال بهتِ وجودی نخواهد شد و نسبت افرین حالو در باالتحضور ا

  است. واسطهیمستقیم و ب ،حالت نیترحالت و چه در نازل

تجلیات، دارای مراتب است. تشکیک  ةذات، بدون مراتب و در مرتب ةخداوند در مرتب 

 از این ستند. هریکب گوناگون ه، جبرئیل، وحی و تمام عالم مرات)ص(در پیامبر اکرم

 ةعقول به مرتب  ةخداوند در مرتب  باط است؛ یعنیدر ارتسازگار خود  ةمراتب، با مرتب 

و خود وحی هم دارای مراتب است و در آن مرتبه دارای لفظ  کندیعقالنی پیامبر وحی م

ر که طوهمان ؛وحی نیز در آن مرتبه، محدود به حدودِ مراتب دیگر نیست ةنیست. فرشت

یا  )ص(اکرمبرای پیامبر  شود و صورت »دحیه کلبی« ظاهراست بهممکن  رتن ییتب پادر مرا

 اکه خودشان در مراتبی از مراتب قرار دارند  ا )س(صورت بشر برای حضرت مریمبه

در ضمن  ،تجلّی و تمثل پیدا کند و با ایشان سخن بگوید. لذا بر سر راه الهی دانستن الفاظ

 ندارد.ی وجود ذات، مانع خیت و بساطتپذیرش اصل سن 

 الفاظ قرآن کریم  بودنی بشر  ةرا انگا تعارض آیات و روایات ب 

مؤید نزول الهی از نوع تجلّی دانست.  توانیبرخی آیات قرآن کریم و روایات را م

.[ وَ ].. مٌیعَل ء یْ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآِخرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطُِن وَ هُوَ بِکُلِّ شَ﴿نظیر آیاتی 

 یوحیُإِذْ ﴿( یا ۴- 3 /)الحدید ﴾رٌیونَ بَصا تَعْمَلُبِمَلَّهُ ا کُْنتُمْ وَ المَ َنیْمْ أَمَعَکُ هُوَ

که براساس این آیات، (. توضیح آن۱2 /)االنفال ﴾مَعَکُمْ... یأَنِّ ئَِکةالْمَال یرَبُّکَ إِلَ

ه هریک از طور کهمان ؛خداوند، خالقی است که اول، آخر، ظاهر و باطن است

، قرآن شودی وند نممحدود شدن خداد سبب دارای حدودی هستند و این حدو مخلوقات

 ؛شودیکریم نیز دارای حدودی است و این حدود سبب محدود شدن خالق آن نم

طور که مخلو  نخست، محدود به مخلو  بودن است و این سبب محدود شدن همان
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آورد. دستنیز به )ع(صومانل از معسخنان منقواز  توانیم. این نکات را شودیخداوند نم

 دِیبَِتحْدِ تَحَدَّدُ یَ الَْمخْلُو ِ کَمَا لَا  رِِیی اللَّهُ ِبَتغْ رُیََّتغَ یَشده است: »لَا  نقل ()عاز امام رضاه کانچن 

مُتَجَلٍّ لَا  ل ةي  امُزَ لَا بِلة ظَاهِرٌا بِمُدَاخَبَدَدل بَاطٌِن لَ ضِیعَدَدل صَمَدٌ لَا بَِتْبعِ لِیالْمَحْدُودِ أَحَدٌ لَا بَِتأْوِ

 کة مُدَبِّرٌ لَا بِحَرَ ة مَُقدِّرٌ لَا ِبجَوْلِ ِفکْرَ کةلَا بَِتجَسُّمل َفاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ حَرَ فٌی لَطِ  ةي  الِ رُؤْاشِْتمَبِ

ی، حران شعبهبَْعدَ عَدَم« )ابن ٌد لَا مَوْجُو فةلَا بِمَسَا دٌی بَعِ ة لَا ِبمُدَانَا بٌیقَرِ ة لَا بِأََدا یرٌبَصِ لةلَا بِد عٌی سَمِ

طور که به حدوِد همان ؛کندیتغییر نم ،با تغییر مخلو  ،ی خداوند(؛ یعن ۶3 .:  ۱۴0۴

ها و نه فقط حاجت ةمعنای عددی آن. دربار. احد است نه بهشودیمخلو ، محدود نم

اشد. دیگری بدرون چیز  کهو نه این برخی از آنها صمد است. باطن است نه به مداخله 

که مشمول دیده شدن متجلّی است نه به این  برآمده باشد. ز چیزیکه اظاهر است نه به این 

نوعی از حرکت. تقدیرکننده است نه به شود. لطیف است نه به تجسم. فاعل است نه به

ا یر است نه بسمیع است نه با دستگاه شنوایی. بص .ر است نه به حرکتجوالن فکر. مدبّ

د است نه به این معنا ه مسافت. موجوت نه بنه به نزدیکی مکانی. بعید اس ریب استابزار. ق

 وجود آمده باشد.به  که بعد از عدم 

 ،. برای مثالدیآیدست مالفاظ قرآن کریم به بودن یآیات قرآن کریم، اله ةاز مطالع

( و ۹۹ /)البقره ﴾الْفاسِقُون إلَّآبِها  کْفُرُیَما وَ  نات یِّبَ ات یآ کَیْإِلَ  أَنْزَلْناوَ لَقَدْ ﴿ یةدر آ

از فعل »انزلنا« برای آیات  (؛2 /)یوسف ﴾لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون ایًّقُرْآناً عَرَبِ أَنْزَلْناُها إِنَّ﴿ ةدر آی

قِّ َو بِالْحَ کَیْنَتْلُوها عَلَ اللَّهِ  اتُیآتِلْکَ ﴿ یةقرآن کریم استفاده شده است؛ ولی در آ

  کَیْنَتْلُوها عَلَ اللَّهِ اتُیآتِلْکَ ﴿ یةآ ( و در2۵2 /)البقره ﴾َنیرْسَل الْمُ کَ لَمَِنإِنَّ

فعل »انزلنا« از  (؛ به جای۶ /هی)الجاث ﴾ؤْمِنُونیُ اتِهِیبَعْدَ اللَّهِ وَ آ ث یحَد یِّبِالَْحقِّ فَبِأَ 

با نزول متناسب خواندن« و معنای »به »تلو«  ةفعل »نتلوها« استفاده شده است. »نتلوا« از ریش

امد ابوزید که قائل به نزول معانی قرآن ف تصور نصر حبرخال  الفاظ قرآن کریم است.

ا  ۵۱۶ .:ش۱3۸۱نصر حامد ابوزید،  ر.ک.؛کریم است )برای اطالع از دیدگاه ابوزید 



 ..امی دانالو و.ام حسام /  ؟طهواسیب ایخلوق باواسطه م م؛یقرآن کر           256

 

»تنزیل« در جای (. توجه به جانشین شدن »جعل« و »تیسیر« به۱7ا 2 .:ش۱37۹، همان؛ ۵۱7

 نِ یکِتابِ الْمُبالْحم * وَ ﴿ گشاست:زخرف و دخان در این باره راه ةن سورآغازیآیات 

  یٌّلَعَلِ نایْلَدَ أُمِّ الْکِتابِ یوَ إِنَّهُ فلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ *  ایًّقُرْآناً عَرَبِ جَعَلْناُه* إِنَّا 

إِنَّا  ةکََمُبارَ ةلََيَ لََ یف ناُهأَنْزَلْا * إِنَّ ِنیالْکِتابِ الْمُبحم * وَ ﴿(؛ ۴ا ۱ /)الزخرف ﴾مٌیحَک

(، و ۵۸و   3ا ۱ /)الدخان﴾تََذکَّرُونیَبِلِسانِکَ لَعَلَّهُمْ  سَّرْناُهیَ.[ فَإِنَّما ].. نَ ینْذِرنَّا مُکُ

]...[  ِنیالْکِتابِ الْمُب اتُیطسم * تِلْکَ آ﴿شده است:  انی شعراء چنین ب ةدر آیات سور

کَ لِتَکُونَ ِمَن قَلْبِ ی* عَل ُنیم* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَ  نَ یالَمرَبِّ الْع لُیلََتنْزإِنَّهُ وَ 

 ا۱۹2و  2ا ۱ /)الشعراء  ﴾نَ یزُبُرِ الْأَوَّل یلَف * وَ إِنَّهُ ن یمُب یٍّ* بِلِسان  عَرَبِ َنیالْمُنْذِر

 و یبندقالبنتیجه گرفت که »تنزیل« همان  توانی(. براساس این جانشینی م۱۹۶

بر روی  و ه خدا معرفی شد گی فعلسازی است که در آیات فو ، همو آسان کردنیعرب

: »انزال کتاب سدینویباره م»کتاب مبین« انجام شده است. علّامه طباطبایی نیز در این 

درآمده  یانزال، به لباس قرائت عرب ةمعناست که در مرحل ن یبد یصورت قرآن و عرببه

علم  بودنتیو غا حدّیاین نکته را در کنار ب ، و اگر(7۵: ۱۱، . ۱3۹0بایی، است.« )طباط

قُلْ لَوْ کانَ الَْبحُْر ﴿که در قرآن کریم بدان اشاره شده است: م، چنانهیی قرار داله

ثْلِهِ  وَ لَوْ جِئْنا بِمِ یلَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّ یمِداداً لِکَلِماتِ رَبِّ

آیات قرآن  الهی محدود بهه علم به این نتیجه رسید ک توانیم (،۱0۹ /)الکهف ﴾دامَدَ

کریم نیست و حقایقی که در »أُمِّ الْکِتاِب« 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 

اید ذکر نیست و ب درک و عل« یا »تیسیر« برای بشر قابلهمان »جتنزیل« یا ابِ« بدون »الْکِت 

(؛ فاعلِ ۱7 /)القمر﴾الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِْن مُدَّکِر سَّرْنَایَوَ لَقَدْ ﴿نخست آسان شود: 

یعنی  )ص(بندی به زبان پیامبر اکرمصورت کردن، خداوند است و روش آن نیز این آسان

راین، »تنزیل« (؛ بناب۵7 /ان؛ الدخ۹7 /)مریم ﴾رناُه بِلِسانِکما یَسَّفَانَّ﴿ست: ازبان عربی 
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حال، قرآن کریم منطبق بر  ن یآن شده است و در ع شدنیبندی قرآن و عربسبب صورت

( و این ۱ /)النمل ﴾نیالْقُرْآنِ وَ کِتاب  مُب اتُیطس تِلْکَ آ﴿کتاب مبین است: 

اب مبین« ان »کت زیرا »أُمِّ الْکِتابِ« یا همدارد؛  امکان تحققسوی خداوند »تنزیل« تنها از 

( ۴ /)الزخرف ﴾مٌیحَک یٌّلَعَلِ نایْأُمِّ الْکِتابِ لَدَ یَو إِنَّهُ ف﴿در اختیار خداوند است:  تنها

و سپس  دهدیشعراء نخست »تنزیل« را به خود خداوند نسبت م ةکه در آیات سورچنان

یل کرده بی تبد« به شکل قرآنِ عر الْکِتابِن »أُمِّین« یا همااز »کتاب مبچه خداوند آن

 . شودینازل م )ص(به پیامبر اکرم )ع(وحی و جبریل ةفرشت واسطةبهاست، 

 /)الشوری ﴾وَ مَْن حَوْلَها یلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُر ایًّقُرْآناً عَرَبِ کَیْإِلَ  نایْوَ کَذلِکَ أَوْحَ ﴿

ه، تقل شدمن  )ص(آن کریم بر پیامبر اکرمنزول قردر فرایند چه آیات آن(. براساس این 7

 یآمَنُوا إِنَّ أَرْض َنیالَّذ یَعِبادِ ای﴿ست. از سوی دیگر آیات دیگری نظیر الفاظ آن ا

برای تکّلم  )ص(بودن پیامبر اکرمن(  وسیله ۵۶ /)العنکبوت ﴾فَاْعبُدُون یَایَّفَإِ ِسعةوا

اد و ایج ساخته بود یا خلق فاظ قرآن راال )ص(مپیامبر اکر؛ زیرا اگر دهدی خداوند را نشان م

 نَ یالَّذ هَایُّأَ ای﴿ یةآنگاه صحیح نبود که مسلمانان را عبد خود بخواند یا در آ ،کرده بود

َو  إِناُه َنیناظِر رَ یْطَعام  غَ یلَکُمْ إِل ؤْذَنَیُإِالَّ أَنْ  یِّالنَّبِ وتَیُآمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُ

إِنَّ ذلِکُْم  ث یلِحَد َنیسَْتأْنِسرُوا وَ ال مُانْتَشِخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَفَادْ مْتُ یذا دُعلکِْن إِ

(، ۵3 /)االحزاب ﴾ِمَن الْحَقّ ییْستَحْ یَمِنْکُمْ وَ اللَّهُ ال  ییسَْتحْیَ فَ یَّالنَّبِ یؤْذِ یُکانَ 

پیامبر و  ةخان در اندن)= باقی م ار مسلماناناز رفت  )ص(اگر طبق گزارش این آیه، پیامبر اکرم

حال برای بیان این رنجش خود از آنان حیا درعین رنج بودند و  ان( درسلب آسایش ایش

ناممکن خواهد بود؛ یعنی معنا ندارد که  )ص(، نسبت این گزارش به پیامبر اکرمکردندیم

و شته باشند انان حیا داز کنند و از مسلمهی هم از اعالم رنجش خود پر )ص(پیامبر اکرم

ایشان را ترک  ةخواهند که خاناز مسلمانان بنند و حال، در این آیه آن را طر  کدرعین 

 کنند و نیز این سخنان را به خداوند نسبت دهند!
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 گیری نتیجه 

متن قرآن کریم به قواعد فلسفی ازجمله اصل  بودنی گاه برای اثبات دیدگاه بشر .1

قاعده و تالشی که فالسفه  روی این که بر  روش ی پ ةمطالع سنخیت، تمسک شده است، امّا

اند، نشان داد که قواعد فلسفی لزوماً با قدیم بر مبنای آن کرده ن ربط حادث بهی تبیی برا

متن قرآن کریم ناسازگار نیستند. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که اقوال  بودنیاله

ی اثبات که برا است یاسفها قواعد فال متن قرآن کریم متناقض ب بودنیقائالن به بشر

 . کنندیمستناد دیدگاه خود به آنها ا
فکری گوناگون اعم از مشاء و حکمت متعالیه هریک  یهاسفه براساس نظامفال  .2

اند از: علت ها عبارتحلاند. این راهحلی ارائه کردهبرای تبیین ربط حادث به قدیم راه

کیک در ت وجود، تشجوهری، وحد غایی، حرکت دوری، حدوث دهری، حرکت

 وجود، وجود مستقل و ربطی.
که آن را در طول چند سال و در مواضع  ،سروشدیدگاه دکتر  ةمطالعاز  .3

دست آمد که او دیدگاهش را بر مبانی حکمت متعالیه گوناگون تبیین کرده است، به

نشان وحدت وجود و تشکیک وجود،  مسئلةکه توجه به استوار کرده است و حال آن

مخلو   اها در آن (ع) رانپیامب  نقش  پذیرش با حتی ا رآن کریم جمله ق معجزات از دهدیم

مفروض نخواهند  یازیرا با افزودن این مبانی، دیگر علل واسطه؛ خداوند هستند واسطهیب

بود و نیازی به توجیه نقش آنها از راه علل طولی و نهایتاً تقسیم فعل خداوند، به مباشر و 

 آن نیست.غیر 
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 نوشتپی

( باشااد 2۵0حدود سال  یتوفام« )یلمعتز یمری ص مانی سل او همان »عّبادبن  رسدینظر مبه ۱

چنااین ده و فاضل مقااداد، یکاای از اعتقااادات او را وشته ش»سلمان« نن«، جای »سلیما که به

 یعلاا  قاادریال  یتعااالعلااوم خااود نیساات. »أن اللّااه خالف م که خداوند قادر بر کندیمبیان 

شااهرت منااابع در برخی از  که(. ناگفته نماند ۱۹0  .:۱۴0۵ ،« )فاضل مقدادهمعلومخالف 

؛ اساافراینی، ۴0.: م2003 ادیبغااد ؛کر. ،ونااهنمساات )باارای « نیز ثبت شده ایضمرعباد »

 .(۱۱7 :تایب

ا »مباادَع«؛ ۱أ بالذات سه قسم است: از مبد کمت مشاء، معلول صادر و قابل تصدیقدر ح 2

قاام: ). ار الحکماسرمحقق سبزواری، مهدی. بن مالهادی کوّن«. )ر.ک؛.  »م3ا  »مخترَع«؛ 2

حقیااق: حمیااد ت.ومرحیق مخت  ملی،دالل جوادی آعب  ؛227ش.صص ۱3۸3، بوعات دینیمط

 .۴۵3. صص ۵ا 2 ش.( ج۱3۸۶ پارسانیا. قم: اسراء.

: تهاارانتاااریخ فلساافه ) اساات فردریااک، کاپلسااتون، روروبااهنیااز  نقدهاییاین دیدگاه با  3

 .3۶0، ص ۱ش.(  ج ۱3۸0  ،سروش

ر را دوعاً چهااار ایااراد را همراه بوده است. او مجممالصد هایی از سویاین دیدگاه با نقد ۴

-باان محمااد)ر.ک؛  داندیمدیدگاه ، متوجه این شفابر  اشقهی تعلیک ایراد نیز در  و اسفار

 ،قاام: بیاادار)ی. . تصااحیح: محمااد خواجااوتفساایر القاارآن الکااریمصاادرالمتألهین،  مهی ابرا

 (.۱32ا ۱2۹ش(. صص ۱3۶۱
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 خذ آ منابع و م

 .ریمرآن کق

 دفتر تبلیغات اسالمی.  قم: .3چ  .افرادالمسشرح بر ز(. ش۱3۸۱) .ن یالد، سید جاللشتیانیآ

 تهران: هرمس.  .۱چ .التوحیداساس (.ش.۱3۸۸) آشتیانی، مهدی.

. تحقیق احمد محمدمهدی. الدینابکاراالفکار فی اصول  (. .۱۴23) الدین.آمدی، سیف

 قاهره: دارالکتب.

 کمت. حات انتشارتهران: . ۱چ . عةیطبالتفسیر مابعد (.ش.۱377) حمد.ا دبن حمرشد، مابن 

 قم: نشر البالغه. . ۱چ  .التنبیهات االشارات و  (.ش.۱37۵)بن عبدالل. ، حسین نایسابن 

 قم: انتشارات بیدار.  .۱چ  .المباحثات (. ش.۱37۱. ) ااااااااااااااااااااااااااااااااا

مکتبة   قم: زاید. تصحیح سعید لهیات(.الشفاء )اال  (. .۱۴0۴. ) ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 المرعشی.   اهللةیآ

  مکتبة االعالم االسالمی.. بیروت: التعلیقات  (. .۱۴0۴. ) ااااااااااااااااااااااااااااااااا

و  تحف العقول عن آل الرسول صلی اهلل علیه  (. .۱۴0۴)بن علی. شعبه حرانی، حسن ابن 

 قم: جامعة مدرسین.  . 2چ  بر غفاری.اکعلی تحقیق. آله

 .نای: بجایب رضا تجدد. . تحقیقفهرست .(تایب)اسحا .  محمدبن لبغدادی، یم اندابن 
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تهران: طر   .2چ  .ای نیمیمرتضی کر ة. ترجممعنای متن. .(ش۱3۸۱) ابوزید، نصر حامد.

 نو. 

صص  .۵۴ ة. شمارکیان ةنشری «.حقیقت و نصتأویل، » (. ش.۱37۹ااااااااااااااااااااااا . )

 .   2ا ۱7

حامد ناجی  . تحقیقکتاب شرح القبسات  (.ش.۱37۶. )العابدین العلویاحمدبن زین 

 مطالعات اسالمی.  ةتهران: مؤسس . ۱چ  اصفهانی.

: فرانس لمانآ. 3چ  .ن و اختالف المصلینقاالت االسالمییم.(.  ۱۴00) .لحسن بوااشعری، ا

 تاینر. ش

 قم: انتشارات بیدار.  .۱چ  دالرحمن بدوی.. تحقیق عب اثولوجیا (. .۱۴۱3) افلوطین.

م محمد رمضان. بیروت: دار هی. تحقیق ابرااصول االیمان .(.م2003) بغدادی، عبدالقاهر.

 و مکتبه الهالل.

تهران:  .2چ  مطهری. د مرتضیهی ش . تصحیحلالتحصی (. ش.۱37۵) بان.المرز ناربی همن ب

 انتشارات دانشگاه تهران. 

تهران: انتشارات  .۱۱چ  .تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی  .(.ش۱3۶۶) .یجعفری، محمدتق

 اسالمی. 

   یغ.. قم: انتشارات دار التبلجبر و اختیار (.تای ب. ) ااااااااااااااااااااااااا

ة قم: مؤسس پارسانیا.مید تحقیق ح. 3ا 2 رحیق مختوم .(ش.۱37۵) دالل.لی، عب وادی آمج

 اسراء. 

http://www.ensani.ir/fa/content/26475/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/26475/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/26475/default.aspx
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 ة. تحقیق حمید پارسانیا. قم: مؤسس۵ا 2 رحیق مختوم  (.ش. ۱3۸۶. )ااااااااااااااااااااااااا 

 اسراء.

شر تهران: ن. ۱چ . شرح المنظومه حکیم سبزواری (.ش.۱37۹) زاده آملی، حسن.حسن 

  ناب.

السادات روغ تدوین ف. )س(ی ام خمینتوحید از دیدگاه ام .(.ش۱3۹2) الل.، رو خمینی

 )س( ر آثار امام خمینیتنظیم و نش ةرحیم پور. تهران: مؤسس

 کالم اسالمی.ة. مجل«فاعلیّت خداوند در معجزات » (.ش.۱3۹2) .ربانی گلپایگانی، علی

 . ۱۹ا ۴2. صص 22 ةشمار

 . ۱چ  .لهینأ ن تا صدرالمتوجودی از فلوطی  فاعلیتفیض و  (.ش.۱3۸۱) رحیمیان، سعید.

 ب. وستان کتام: بق

  .فةدارالمعربیروت:  .۱چ   .فی علوم القرآنالبرهان . .( ۱۴۱0) زرکشی، محمدبن عبدالل.

 فرهنگی صراط.   ةسسؤ. تهران: منبوی ةبسط تجرب. .(ش۱37۸) سروش، عبدالکریم.

تاریخ www.drsoroush.com. . بشیربشر و . .(ش۱3۸۶) . .ااااااااااااااااااااااااا

 . 20/۹/۱3۹۶دسترسی: 

ریخ تاwww.drsoroush.com. . طوطی و زنبور. .(ش۱3۸7ااااااااااااااااااااااااا . )

 . 20/۹/۱3۹۶: رسیدست 

: خواب اوی رؤیاهای رسوالنهر )ص(محمد دوم ةمقال ..( ۱۴3۴)ااااااا.. ااااااااااااااا اااا

 .  20/۹/۱3۹۶تاریخ دسترسی:  www.drsoroush.com.است. احمد خواب جمله انبی 

http://www.drsoroush.com/Persian.htm
http://www.drsoroush.com/Persian.htm
http://www.drsoroush.com/Persian.htm
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ا  ۸3صص. 30 ةشمار را.صد ةامخردن. «قدیمو  ربط حادث ». .(ش۱3۸۱) شکر، عبدالعلی.

۹7  . 

. تصحیح محمد تفسیر القرآن الکریم. .(ش۱3۶۱) .میابراه مدبن لهین، محأرالمت صد

 قم: بیدار.  . 2چ  اجوی.خو

با   .بعةاالر ةیالعقلفی االسفار  ةیلالمتعا الحکمة. .(م۱۹۸۱ااااااااااااااا . )اااااااااااااااااااااااا

 . راثاءالتی بیروت: دار اح. 3چ ی. باطبایمحمدحسین ط سیدعلّامه  ةی حاش

سید  تصحیح و تعلیق .فلسفی  ةرسال سه . .(ش۱3۸7.اااااااااااااا. )اااااااااااااااااااااااا

 قم: دفتر تبلیغات اسالم.  . 3چ  الدین آشتیانی.جالل

و  . تصحیحةیکلسلوی المناهج اف ةیبالربوالشواهد  (.ش.۱3۶0). .اااااااااااااا.اااااااااااااااااااااااا

 مرکز الجامعی للنشر. مشهد: ال .2چ لدین آشتیانی. اسید جالل تعلیق

چ . مقدّمه و تعلیق البیر نصری نادر. الجمع بین رأی الحکیمین . .( ۱۴0۵) فارابی، ابونصر.

 تهران: انتشارات الزهراء. . 2

ی. قم:  هدی رجائسید م  تحقیق شدین.سترنهج الم ارشاد الطالبین الی  .(. ۱۴0۵فاضل مقداد. )

 . )ره(شی مرع اللبخانه آیتانتشارات کتا

  مکتبةقاهره: . ۱چ . الدین صولاالربعین فی ام.(. ۱۹۸۶بن عمر. ) فخررزای، محمد

 . یةالکلیات االزهر

 نیالد. تصحیح سید جاللفلسفی  ة سه رسال. .(ش۱37۸ااااااا . )اااااااااااااااااااااااا

 می. غات اسال ر تبلی قم: دفت  . 3چ  شتیانی.آ
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 .ات فی علم االلهیات و الطبیعی ةیقرالمباحث المش (.. ۱۴۱۱. )ااا اااااااااااااااااااااااااااا 

 قم: انتشارات بیدار.  .2چ 

 ةتعارض آیات و روایات با گمان(. ش.۱3۸۸) آذرخشی.و مصطفی  زاده، عبدالهادیفقه

. ۸3 ة، شمارکمیولسال چه سالمی.مطالعات ا. )ص(مامبراکرخلق الفاظ قرآن از سوی پی

 . ۱۵2ا ۱2۱ص ص

قم: دفتر  .3چ  .اصول المعارف(. ش.۱37۵) مرتضی مالمحسن. بن انی، محمدکاش فیض

 تبلیغات اسالمی. 

تهران: انتشارات . ۱چ . راز خلقت و بقاء (.ش.۱3۹۵) قدردان قراملکی، محمدحسن.

 می. اسال ةپژوهشگاه فرهنگ و اندیش

.  ۱چ . کلماندیدگاه متاز  قاعده الواحد (.ش.۱3۹۶ااااااااا . )ااااااا اااااا ااااااااااااااا اا

 اسالمی.  ةرهنگ و اندیشتهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه ف

 ةشمار. قبسات. «در وحی )ص(نقش پیامبر» (.ش.۱3۸7ااااااااااااااااا . )اااااااااااااااااااااا 

   .70ا ۵۱ . صص۴7

 .۴چ  الدین مجتبوی.ل. مترجم: سید جال سفه اریخ فلت (.ش.۱3۸0)دریک. ، فراپلستونک

 سروش. تهران: 

 . ۱چ  مجدی باسلوم. . تحقیقالسنةت أهل تأویال (. .۱۴2۶)ماتریدی، محمدبن محمد. 

 ، منشورات محمدعلی بیضون. ةیلعلمدارالکتب ا بیروت: 

  ت دینی.مطبوعاقم: . ۱چ    .حکمسرار الا (.ش.۱3۸3) .یمهد بن یمحقق سبزواری، مالهاد
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فی   ةیبالتعلیقات علی الشواهد الربو (.ش.۱3۶0. ) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 مشهد: المرکز الجامعی للنشر. . 2چ آشتیانی.  ن یالدسید جالل تصحیح. ةیکالمناهج السلو

تهران: . ۱چ  ، میرداماد.آبادیم استرحک (.ش.۱370) مدرس موسوی بهبهانی، سید علی.

 اطالعات.  ةمؤسس

قم: کتاب  .3چ  .لسفی وحی از فارابی تا مالصدراتبیین ف .(ش.۱3۹3)یری، موسی. مال 

 طه. 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  .2چ  .القبسات  (.ش.۱3۶7)میرداماد، محمد باقر. 


