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چکیده

کالم الهی از پرچالشترین مباحث کالمی در حوزه ذات و صفات واجب به شمار
میرود .آنچه در این مسئله زمینۀ آرای متعارض را مهیا میسازد تبیین حقیقت کالم الهی
است .گرچه دیباچه اختالفات حکما و متکلمان مربوط به اثبات حدوث و قدم کالم الهی
است ،تفسیر حقیقت کالم واجب و کیفیت تعلق آن اوج تشدید اختالفات و تشکیک آراء
محسوب میگردد .عالمه دوانی ،بر خالف بسیاری از حکمای متقدم ،کالم الهی را
مصدر تألیف کلمات و مغایر با علم الهی میداند .دیدگاه دوانی در بحث کالم واجب
مورد انتقادات جدی فیلسوف همعصر او ،غیاثالدین دشتکی ،قرار گرفته است.
اشکاالت دشتکی بر دیدگاه دوانی منحصر در موردی خاص نیست ،بلکه میتوان گفت
اکثر لوازم و پیامدهای دیدگاه او را در مسئلۀ کالم الهی مانند مبدئیت و قوه ،ترسیم تکلم
در خیال ،عدم صدور عمومیت کالم از عمومیت علم و ...مخدوش و مهدوم میداند .این
مقاله ابتدا به تبیین دیدگاه دوانی در مواجهه با دیدگاه اشاعره و معتزله میپردازد و سپس،
ضمن بیان دیدگاه خاص دوانی ،انتقادات دشتکی بر آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار
میدهد.
کلیدواژهها

کالم لفظی ،کالم نفسانی ،قوه خیال ،علم الهی

 .1دانشآموختۀ مقطع دکتری فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران.
()mahmoodahesteh@yahoo.com
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 .۱مقدمه

مسئله صفات واجب و تبیین و تحلیل آن از اهم مباحث الهیات بمعنی االخص به شمار
میرود که همواره نگاه مدافعانه و یا منتقدانه حکما و متکلمان را به خود معطوف داشته
است .از پرچالشترین صفات الهی در این خصوص صفت کالم است .اگرچه جمهور
حکما در ثبوت آن در مرتبه ذات واجب متفقاند ،اما در برخی از اوصاف و لوازم و یا
تعاریف آن با هم اختالف جدی دارند .صفت کالم از ابعاد و زوایای متعددی قابل پیگیری
بوده و اعتقاد به هر کدام از آنها مبنا و مأخذی برای مباحث مطروحۀ ثانوی قلمداد شده
است .به عبارتی دیگر ،پذیرش حدوث یا قدم کالم واجب ،نسبت صفت کالم و علم،
استغنا و یا ارجاع آن به علم یا قدرت پیامدهایی را در پی داشته که در شکلگیری نظام فکری
حکمای اسالمی مؤثر بوده است.
دیدگاههای مشهور در مسئله کالم واجب مربوط به دو مکتب بزرگ کالمی اهل سنت
یعنی اشاعره و معتزله است .اشاعره معتقدند کالم صفت حق تعالی است ،و صفت واجب
همیشه مالزم ذات و امری ذاتی است .معتزله معتقدند که کالم حق مؤلف از اجزائی است
که در وجود مرتب و متعاقب هماند و هر چه این گونه باشد حادث است.
اشاعره پس از تقسیم کالم به لفظی (اصوات و حروف) و نفسی ،کالم نفسی را مدلول
کالم لفظی ،محقق در نفس و غیر از علم دانستند .آنان بر این عقیدهاند که تکلم واجب
بدین معناست که کالم واجب قائم به ذات است و غیر از علم و اراده است و آن صفت قدیم
کالم نفسانی است (شهرستانی 321 ، 320 ،1425؛ االیجی .)294 ،1412
از سوی دیگر معتزله کالم حق تعالی را امری حادث و اصوات و حروفی دانستند که
واجب در اشیاء حادث میسازد .آنان اعتقاد به قدم کالم واجب را مردود دانستند .از منظر
معتزله ،کالم صفت حق است ،ولی قائم به موصوف نیست ،بلکه گاهی از ناحیه متکلم
صادر میگردد ،و چون قائم به ذات نیست ،از حدوث کالم ،ذات نیز محل حوادث
نمیگردد .آنان همچنین تأ کید کردند که کالم نفسی که اشاعره بر آن اصرار داشتند باطل
است ،زیرا کالم نفسی علم به مدلول است و چیزی جدای از علم حق نیست (معتزلی
همدانی 258 ،1416؛ خوارزمی .)180 ،179 ،1386
اما از نظر متکلمان امامیه ،کالم الهی عبارت است از همین حروف و اصوات که

ٔ
مسئله کالم واجب و انتقادات دشتکی بر آن
بررسی دیدگاه محقق دوانی در

3

حادث هستند و به طرز خاصی با یکدیگر تألیف شدهاند و بر معنای مخصوصی داللت
میکنند ،و این همان کالم لفظی است که دارای شعبهها است از قبیل این که یا مفرد است
یا مرکب ،یا جمله اسمیه است و یا فعلیه و مانند اینها .طوسی مخالفتش را با اشعریان با رد
گفتۀ ایشان دنبال میکند که میگویند «سخن حقیقی همان سخن نفسانی است که قدیم
میباشد» .او در رد خود بر دیدگاه رازی نیز تأ کید میکند و میگوید که استدالل فخر نارسا
و سست است ،زیرا از آن الزم میآید که شخص الل هم سخنگو و متکلم باشد (طوسی
 .)124 ،126 ،1405در تجرید االعتقاد او به طور خالصه چنین میگوید که «عمومیت
قدرت بر ثبوت کالم داللت میکند و سخن نفسانی امری نامعقول است (طوسی بیتا،
.)315
در این میان عالمه دوانی از جمله حکمایی است که ضمن تأ کید بر اختالف حکما و
متکلمان در این مسئله ،خود دیدگاه بدیعی ارائه میکند و به تحلیل و تفسیر آن میپردازد.
عالمه جاللالدین محمد دوانی ،مشهور به محقق ( 908-830ق ،).عارف ،حکیم،
متکلم و دانشمند بزرگ سده نهم است .همان گونه که خواجه نصیرالدین طوسی علوم عقلی
و فلسفی را در دوره مغول احیا کرد ،دوانی نیز آن را در دوره تیموری زنده کرد .دوانی با شرح
خود بر هیاکل النور سهروردی رونقی دوباره به حکمت اشراق بخشید .مالصدرا در آثار
خود ـ از جمله در اسفار ـ بارها از او با تجلیل یاد کرده است .او دارای آثار متعدد فلسفی
است و از مشاهیر مکتب شیراز به شمار میرود (دهباشی 1368ـالف.)12 ،8 ،
دوانی حقیقت کالم واجب متعال را مصدر تألیف حروف و اصواتی میداند که در علم
ازلی واجب تحقق یافتهاند و این تألیف بدون هیچ ترتب و تعاقبی تصدیر یافته است .او
مدعی است تاکنون هیچ فرقه و گروهی چنین دیدگاه کارگشایی همانند او ارائه نکرده و
خودش واضع این دیدگاه است .او ضمن بیان دیدگاههای اشاعره ،معتزله ،کرامیه ،حشویه ،و
حکما ،رأی خود را متمایز از آنان میداند .از سوی دیگر غیاثالدین دشتکی در بحث کالم
الهی ضمن نقلقول سخن دوانی هر جمله از گفته دوانی را مخدوش دانسته و در نهایت او را
به القاب سخیف و فهم ضعیف توصیف میکند.
در مبحث کالم واجب تعالی برخی تحقیقات و پژوهشهای علمی و دانشگاهی
صورت گرفته است .این تحقیقات یا ناظر بر سیر تاریخی و تحول دیدگاههای فرق کالمی
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است و یا ضمن بیان دیدگاه اشاعره و معتزله از متأخرانی چون مالصدرا سخن گفتهاند .اما
تاکنون هیچ تحقیقی درباره دیدگاه دوانی به عنوان ُم ِبدع و دشتکی در جایگاه منتقد مطرح
نشده و یا تبیین نشده است .این مقاله ،با تتبع و مطالعه آثار دوانی و دشتکی ،اهمیت آرای
1
عالمه دوانی را تشریح و آن را ضمن بیان انتقادات دشتکی تبیین مینماید.
الزم به ذکر است غیاثالدین منصور دشتکی ( 948-866ق ).فرزند بزرگ و وارث
منصب علمی و کرسی درس صدرالدین محمد دشتکی (سید سند) بود .او در سال 866
هجری قمری در محله دشتک شیراز به دنیا آمد .خانواده دشتکی از سادات شیراز و به علم و
حکمت زبانزد بودند .از همان کودکی آثار نبوغ و تیزهوشی در غیاثالدین هویدا بود ،به
گونهای که داعیۀ مناظره با فیلسوفان همکالم پدرش را داشت .غیاثالدین منصور سخت
مورد عالقۀ پدر بود ،تا حدی که او مدرسۀ بزرگی را که در دشتک شیراز بنا کرد به نام فرزند
 17سالۀ خود «مدرسه منصوریه» نام نهاد .او را به القاب ویژه خواجه نصیرالدین از جمله
«استاد بشر» و «عقل حادی عشر» هم موصوف کردهاند (دشتکی .)67 ،1387
 .2بررسی دیدگاه متکلمین

از آنجا که نظرهای محقق دوانی و اشکالهای دشتکی بیشتر ناظر به دیدگاه اشاعره (شیخ
اشعری) و معتزله و در جهت تتمیم و پیگیری آن است ،ضروری است اینجا مروری اجمالی
و مختصر بر آرای اشاعره و معتزله صورت بگیرد.
 .۱-2دیدگاه معتزله

معتزله کالم خدا را از صفات ذاتی نمیدانستند و آن را در ردیف علم و قدرت نمیشمرند،
بلکه تکلم در نظر آنان مانند خالقیت و رازقیت از صفات فعل خدا بود و مقصود از متکلم
بودن این بود که خداوند کالمی را مرکب از حروف ،کلمات و جمالت همراه با صوت در
لوحی از الواح ایجاد کرده و سرانجام جبرئیل آن کالم را برای نبی القاء میکند .در حقیقت
معنای متکلم از دید ایشان این بود که او ایجادکنندۀ کالم است ،نه این که حقیقت کالم در
ذات او مانند علم و قدرت حلول میکند 2.البته ممکن است کالم را در جسمی از اجسام
ایجاد کند و پیامبر صدایی از کوه و درخت بشنود (معتزلی همدانی .)259 ،258 ،1416
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 .2-2دیدگاه اشاعره

مذهب اشعری ،که برای تعدیل نظریۀ اهل حدیث و عرضۀ آن به صورت معقول به وجود
آمد ،در مورد حقیقت کالم بر این عقیده بود که کسی (اعم از خالق و مخلوق) که از
واقعهای خبر میدهد یا به کسی امر و نهی میکند از قبل در خاطر خود یک رشته معانی را
مییابد که با آنها حدیث نفس میکند و الفاظ خبری یا انشایی را حاکی از آنها قرار
میدهد 3.آن معانی کالم یا کالم نفسی نامیده میشود ،که غیر از علم و اراده و کراهت است
و کالم نفسی در حادث یا قدیم بودنش تابع حدوث و قدمت متکلم است .و کالم حقیقی و
واقعی همان کالم نفسی است ،و اطالق کالم بر الفاظ و جملهها مجاز است 4،و اگر هم
اطالق حقیقی باشد ،باید گفت لفظ کالم به اشتراک لفظی بر کالم نفسی و قولی اطالق
میشود .متکلم بودن خداوند نیز به معنای قیام کالم نفسی به ذات اوست (تفتازانی ،1409
144 :4؛ االیجی.)294 ،1412 ،
البته در پاسخ به سخن اشاعره در مورد حقیقت کالم نفسی باید گفت واقعیت آن است
که در مراجعه به وجدان درمییابیم که کالم نفسی مورد نظر اشاعره غیر از علم ـ از تصور و
تصدیق ـ در مورد کالم خبری و غیر از اراده و کراهت که مبادی کالم انشایی هستند نیست و
در لوح نفس چیز دیگری که نامش را کالم نفسی بگذاریم وجود ندارد .اما جواب آنچه گفته
شده که به خالق سخن متکلم نمیگو یند و متکلم کسی است که کالم قائم به اوست ،این
است که در حمل صفات بر یک موضوع جز این شرط نیست که مبدأ (مصدر) قائم به
موصوف باشد ،منتهی گاهی قیام حلولی است ،مانند عالم ،و گاهی قیام صدوری است،
مانند قاتل و ضارب ،زیرا ضرب و قتل در قاتل و ضارب حلول نکرده ،بلکه آنها ایجاد
شدهاند .پس چه مانعی دارد که توصیف خداوند به متکلم به سان توصیف او به رازق باشد
که ایجاد رزق و کالم میکند .نکته دیگر این که با این بیان روشن میشود که صفت «تکلم»
از صفات ذات نیست و از صفات فعل است.
 .3جایگاه کالم واجب در فرق اسالمی از منظر عالمه دوانی

دوانی معتقد است انبیاء به تواتر بر متکلم بودن واجب اجماع داشتهاند .در اثبات نبوت به
اثبات کالم حاجت نیست ،زیرا در این صورت دور الزم میآید .نبوت به وسیلۀ معجزه
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خارقالعاده و مقرون به تحدی پس از اثبات علم و قدرت واجب تعالی واجب میشود.
اثبات نبوت بر اثبات علم و قدرت و اراده واجب متوقف است ،و او استناد همۀ ممکنات به
واجب تعالی را ـ چه با واسطه و چه بی واسطه ـ مورد تأکید قرار میدهد .کالم واجب نیز از
طریق انبیا قابل دریافت است.
او به اختالف میان حکما دربارۀ کالم واجب میپردازد و میگو ید میان حکما و
متکلمان در حقیقت کالم واجب و ِقدم و حدوثش اختالف است .اگر کالم را صفتی عارض
بر ذات در نظر بگیریم ،مستلزم قدم کالم ،و اگر مؤلف از حروف باشد ،مقتضی حدوث
کالم است.
عالمه دوانی دیدگاههای حکما را به سه دسته تقسیم میکند )1( :برخی از متکلمان
معتقدند که کالم مؤلف از حروف است و صفت قائم به ذات واجب تعالی نیست ،بلکه
کالم واجب عبارت است از ایجاد آن حروف مؤلف در غیر واجب مانند لوح محفوظ و
جبرئیل و نفس نبی یا لسان نبی ،که معتزله این دیدگاه را اتخاذ کردهاند؛ ( )2دستۀ دوم
معتقدند که این حروف مؤلف با حدوثش قائم به ذات واجب است و کرامیه قیام حادث بر
ذات واجب را جایز میدانستند؛ ( )3دستۀ سوم معتقدند که این حروف مؤلف قدیم قائم
بذاته و مرکب از اصوات و حروف متعاقبه است ،که حنابله این دیدگاه را برگزیدند تا آنجا که
در قدم کالم واجب افراط کردند و جلد و غالف آن را نیز قدیم دانستند (دوانی ،161 ،1423
.)160
 .4دیدگاه اختصاصی عالمه دوانی درباره کالم الهی

دوانی تصریح میکند محمد شهرستانی در کتاب نهایة االقدام فی علم الکالم ،همانند
بسیاری از متکلمان متأخر اهل سنت ،توجیه اشاعره و شیخ اشعری در خصوص کالم نفسی
را مورد تأیید قرار داده است .اما خود عالمه دوانی دیدگاهش را چنین بیان میکند :کالم حق
تعالی بی واسطه در علم ازلی او تألیف یافته و همان گونه که علم او فوق زمان و مکان
ا
ا
است ،ازال و ابدا بدون ترتب و تعاقب یک مرتبه ،به همۀ کائنات تعلق گرفته ،اگر چه اصوات
در عالم خارج دارای تعاقب است ،تألیف حروف مؤلفه در علم ازلی حق بدون تعاقب یک
مرتبه به صورت جعل بسیط حاصل شده است .از علم به مرتبه و مؤلف ،ترتب و تعاقب در
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علم الزم نمیآید .محقق دوانی کالم حق را در رابطه با علم خارج از مقولۀ زمان و مکان
تبیین کرده و توضیح داده صفتی که مبدأ تألیف حروف است قدیم است و به اعتبار وجود
علمی مؤلف نیز قدیم است.
او به همه حوادث علم دارد و از ازل تا ابد جملگی معلوم حقاند .هیچ شأنی از حیطۀ
شهود او غایب نیست و گذشته و آینده ناظر بر جنبۀ نقص عالم امکان است که آمیخته با
عدم است و از آنجا که محضر خداوند کمال مطلق است عدم در آن راه ندارد .گذشته و
آینده ناشی از زمان است و زمان نیز فرع بر حرکت و حرکت نیز فرع بر نقص و عدم و ذات
باری مبرا از عدم و نیستی است:
در علم حق و کالمش ای اهل کمال گر نیک نظر کنی ،نیابی اشکال
آنجاست همه ماضی و مستقبل و حال اینجا همه هست است ،عدم را چه مجال.
(دهباشی 1368ـالف)79 ،78 ،

محقق دوانی در رساله الزوراء و اشراق هیاکل النور در مورد رابطه علت و معلول معتقد
است معلول از شئون و اعتبارات علت است ،یعنی در صورت انتساب به علت ،دارای تحقق
است ،و بدون لحاظ نسبت معدوم و ممتنع است .در شرح هیاکل النور نیز بر این باور است
که معلول تباینی با ذات علت ندارد ،بلکه شأنی از شئون اوست (دوانی 174 ،1405؛
.)192 ،1411
از منظر دوانی تمامی موجودات از احاطۀ علمیای که خداوند به آنها دارد پدید
آمدهاند .به بیان روشنتر ،موجودات امکانی و نظام حاکم بر آنها که همان نظام احسن است
و همچنین پیدایش ضروری موجودات همراه با احاطۀ علمی خداوند به آنها همه در دایرۀ
علم الهیاند و این مسئله به ضروری بودن رابطۀ علی و معلولی و تسخیر معلول در علت
اشاره دارد .الجرم واجب تعالی باید موجودی بسیط باشد که به غیر محتاج نگردد ،و در
چنین وجودی تقدم و تأخر زمانی معنا ندارد.
دوانی با این دیدگاه راهحل جدیدی را در پیش گرفته و تا حدی از مشکالت مربوط به
اشاعره کاسته است.
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 .۱-4گرهگشایی دوانی از اعتقاد اشاعره

دوانی تصریح دارد که اشعری و جمهور اشاعره بر این باورند که کالم واجب تعالی صوت و
حرف نیست ،بلکه معنای قائم بذاته است .آنان کالم را به معنای مقابل لفظ به کار بردهاند و
مدلول کالم لفظی بوده و امری قدیم
آن را کالم نفسی نامگذاری کردهاند ،کالم نفسیای که
ِ
است .به زعم اشاعره ،کالم لفظی قائم به قاری حادث است ،و اگر آن را به طریق اشتراک
لفظی به واجب نسبت دهیم ،سبب حمل حدوث کالم نفسی بر واجب میگردد (دوانی
.)162 ،1423
عالمه دوانی معتقد است شاید متکلمانی که معتقد به قدمت کالم الهی هستند (مراد
اشاعره است) معنای قدیم را نمیدانند و تصور میکنند که نسبت دادن حدوث به آنها اهانت
محسوب میشود ،یا حتی اگر حدوث را به مصحف نسبت دهند ،سبب حدوث کالم قائم
5
به ذات واجب میشود و خداوند منزه از این نسبت است.
او اذعان دارد صفت تکلم که قائم به ذات واجب تعالی است صفتی است که مصدر
تألیف کلمات است و کالم واجب تعالی همان کلماتی است که در علم قدیم واجب بدون
واسطه برای او تألیف یافتهاند .کالم واجب مغایر با علم اوست و او به کالم ماسوی نیز علم
و آگاهی دارد .دوانی مصرانه تأ کید میکند که روشاش نه مانند روش حکماست ،که کالم
حق را عین علم میدانند ،و نه مانند مذهب معتزلیان است ،که کالم واجب تعالی را همان
حروف و اصوات مخلوقه در غیر میشمارند ،و نه مانند رویه حنابله است ،که همین اعتقاد
را دارند ،و نه مانند صاحب مواقف (عضدالدین ایجی) ،که کالم حق را اصوات و حروف و
معانی مشتمل بر آن میداند ،و نه مانند اشعری ،که کالم حق را معنای مقابل لفظ لحاظ
میکند( 6دوانی 164 ،163 ،1423؛ دوانی .)89 ،1753
 .2-4پرسش و پاسخ دوانی بر محور کیفیت تعلق کالم واجب به زمان

عالمه دوانی در اینجا سؤالی را مطرح میکند که به نظر میرسد پاسخ سؤالی مقدر است.
اگرچه این سؤال ذکرنشده اما میتواند سؤال از تعلق کالم به زمان باشد .سؤال این است که
چگونه ممکن است کالم واجب به گذشته و حال و آینده تعلق بگیرد ،یا به عبارتی دیگر
کالم فراتر از زمان ظهور و مصداق پیدا کند؟
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دوانی در مقام پاسخ تصریح میکند وقتی علم واجب واحد و محیط به جمیع
معلومات من جمیع جهات باشد ،کالمش واحد و مشتمل بر اقسام آن از کتب و صحف با
لغات مختلف و جمالت اخباری و انشائی میباشد ،و وقتی کالم او ازلی باشد ،خطاب در
آن متوجه مخاطب مقدر است ،و این در حالی است که مخاطبی در ازل موجود نیست .پس
گذشته و حال و آینده نسبت به زمان مقدر و برای مخاطب مقدر تحقق پیدا میکند و
اشکالی در توصیف بعضی از آن به صفت ماضی ،حال یا مستقبل به وجود نخواهد آمد
(دوانی .)165-163 ،1423
 .3-4اشکاالت دشتکی بر دیدگاه عالمه دوانی

دشتکی معتقد است آنچه دوانی گفته قابل مناقشه است .او از جهات متعدد بر آن ایراد وارد
میسازد و معتقد است:
ا
اول ،قوهای که دوانی به آن اعتبار بخشیده و در تعریف حقیقت کالم به کار میگیرد،
مسلم و مورد تأیید نیست؛ زیرا تکلم حصول کالم به صورت بالفعل و ظاهر است ،نه صرف
قوه ،وگرنه شخص ساکت هم به تکلم متصف میگردد ،و این تناقضی آشکار است.
ا
7
ثانیا ،چرا دوانی کالم را ـ به صورت الفاظ و عبارات ـ مرتسم در خیال میداند .این که
صور علمی مساوی با معلوم ماهیت باشد مورد قبول نیست .مسلم و پذیرفته نیست که کالم
انسان در خیالش ارتسام بیاد و چرا جایز نباشد که کالمش در مقالش ظهور بیابد .به عبارتی
ا
دیگر ،دشتکی تأ کید میکند که کالم باید ظهور یابد ،نه این که صرفا در قوۀ خیال موجود
گردد .این امر از منظر عرفی نیز پذیرفتهتر و ارجح است.
ا
ثالثا ،او در ادامه ضمن اشکال از قوه بودن کالم و شماتت دوانی به این مطلب نیز
اشاره میکند که آنچه دوانی به عنوان تمهید و اصل دیدگاه خود (ترسیم کالم در قوۀ خیال و
مصدر بودن آن) برای تبیین کالم الهی قرار داده مخدوش است و در ارائۀ دیدگاه خود دچار
تناقض در گفتار شده است ،زیرا از یک سو معتقد است که کالم قوه و مصدر تألیف حروف
و اصوات است و از سوی دیگر تصریح دارد که کالم مصدر نیست (دشتکی 1386ـج:2 ،
 .)949 ،948او همچنین اشکاالت دیگری را نیز به رأی دوانی میگیرد ،از جمله این که
دوانی کالم را جدای از علم میداند ،در صورتی که میان علم خاص و علم عام تفاوت و
امتیازی قائل نشده است .همچنین او در مورد جمالت انشائی (االخبارات و االنشائیات) که
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دوانی به آن اشاره دارد و کالم را مشتمل بر آن میپندارد ،معتقد است که آنچه دوانی گفته
ممنوع و مطرود و مستلزم سفسطه و حتی قرمطه 8است.
ا
رابعا ،دشتکی این سؤال را نیز مطرح میکند که چگونه دوانی معتقد است از شمول
علم شمول کالم حاصل میآید؟ اگر کالم به علم ارجاع یابد ،علم خاص محسوب میشود،
نه کل علم ،ولی دوانی کالم را غیر از علم میداند و تصریح دارد که کالم میتواند واحد
باشد ،چه عربی ،عبرانی ،سریانی ،فارسی و پهلوی ،و چه خبری و انشائی .دشتکی در این
موضع اشکال دیگری نیز بر سخن دوانی وارد میسازد و آن این که تصویر صیغۀ ماضی و
مستقبل در کالم ازلی بنا بر آنچه دوانی توهم کرده است باطل است.
 .4-4ارزیابی نقد دشتکی

الزم به ذکر است که چند اشکال اخیر دشتکی ناظر بر احاطۀ علمی واجب بر ماسوی است
که چنین لوازمی را به دنبال میآورد .اما آنچه مهم به نظر میرسد این است که دشتکی میان
مفهوم و مصداق تکلم ،که دوانی آن را قوۀ تألیف حروف میدانسته ،خلط کرده است .آنچه
مراد دوانی بوده مفهوم و صفت تکلم است که هنوز به منصه ظهور نرسیده است ،اما
دشتکی از موضع مصداقی آن را ارزیابی و بررسی کرده است .اشکال دوم او نیز بر همین
اساس تنظیم شده است؛ آنچه در قوه خیال نقش میبندد و مقدر است تألیف یابد مفهوم
کالم است ،و زمانی کالم در عین نمود مییابد که در َمقال ادا شود .به نظر میرسد برخی از
اشکاالت دشتکی را میتوان اشکال لفظی یا نارسایی زبانی قلمداد کرد .برای مثال ،وقتی
دوانی کالم را مغایر علم میداند ،پرسش از این که مغایر کدام علم است امری بیاساس
است و یا تقسیم علم به عام و خاص اشکال بی موردی است و به سان خروج از محل بحث
جلوه میکند .همچنین به این نکته هم باید توجه کرد که عمومیت کالم الهی به مثابه شمول
علم او ،هیچ منافاتی با هم نداشته و میتوان بر مغایرت آن دو تأ کید کرد.
نکتۀ بسیار حائز اهمیت در اینجا این است که دشتکی در هیچ کدام از آثار خود و در
مقام نقد آرای دوانی مخالفت خود را مبنی بر مغایرت کالم با علم ،و به عبارتی استقالل
صفت کالم ،اعالم نکرده و تنها اشکالی که بر دوانی میگیرد مربوط به لوازم این مغایرت
است ،نه اصل ادعا .او میگو ید حال که دوانی قائل به مغایرت کالم از علم است ،چرا
نگفته با علم خاص مغایر است یا علم عام .شاهد بر این مطلب انتقادی است که بر معتزله
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وارد میسازد .به عقیدۀ دشتکی ،نصوص نقلی و سمعی دال بر اثبات کالم بر واجب تعالی
است ،و ظواهر این نصوص نشان میدهد که صفت کالم مغایر سایر صفات مانند علم،
قدرت و اراده است ،و اعتقاد معتزله مستلزم این است که کالم صفت دیگر و مستقلی نباشد
و به قدرت بر خلق کلمات در جای خاص خود ارجاع یابد .از این رو دیدگاه معتزله مورد
قبول نیست و کالم صفت مستقلی محسوب میشود .بنابراین مستقل بودن کالم الهی از
سایر صفات مورد قبول دشتکی نیز هست.
 .5اشکال دوانی بر اطالق متکلم

عالمه دوانی اشکالی را مطرح میکند و خود به آن پاسخ میدهد .به نظر میرسد این اشکال
دفاعیۀ اشاعره از دیدگاه خودشان است .محصل اشکال چنین است :در عرف به کسی که
ا
کتابتی انجام دهد متکلم میگویند و معتقدند این سخن مکتوب کالم اوست ،مثال ابوحنیفه
ِ
چنین گفته است یا شافعی چنان گفته است .و چون نوشته متعلق به آنان است کالم نیز به
آنان منتسب میگردد .با این وصف چرا کالم واجب متعال چنین نباشد ،آن گونه که معتزله
معتقدند (منظور عدم انتساب کتابت به واجب از سوی مکتب اعتزال) .پس نسبت آن به
واجب همان نسبت کتابتی است که در لوح محفوظ منقوش گشته یا در لسان جبرئیل یا نبی
به وجود آورده است (دوانی .)164 ،1423
 .۱-5پاسخ دوانی

دوانی در مقام پاسخ میگو ید:
ا
اول کسی که قادر بر تألیف کلمات در نفس نیست ،متکلم نامیده نمیشود ،حتی اگر
نقوش را ایجاد کرده باشد .همچنین کسی که بداند از آن الفاظ و حروف قصدی ندارد نیز
چنین است و متکلم خوانده نمیشود ،و نسبت کالم به کسی که چیزی مینو یسد به سبب
اعتقاد به این که آن کالم دال بر کالم نفسی است صحیح نیست ،و متکلم نامیده نمیشود،
مانند این است که فرض کنیم این نقوش از غیر انسان صادر نموده است.
ا
ثانیا نصوص سمعی و شواهد عقلی بر اثبات صفت کالم بر واجب تعالی داللت دارد.
ظواهر ادلۀ سمعی نیز بر مغایرت کالم با سایر صفات مانند علم ،قدرت و اراده اشاره
میکند ،و دیدگاه معتزله حاکی از عدم استقالل کالم از صفات دیگر و راجع به صفت
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قدرت در خلق کلمات در محل آن است ،و این امری غیرقابل قبول است .از این رو تجاوز و
تباعد از ظواهر سمعیات دینی ـ جز در موارد غیرضرورت ـ مقبول نیست .در غیر این
صورت هیچ ادلهای بر نفی کالم نفسی وجود ندارد .او در پایان معتقد است تحلیلش از
کالم اشعری بدون نقص است و نمیتوان بر آن خرده گرفت (دوانی .)165 ،164 ،1423
 2-5اشکاالت دشتکی بر دوانی در باب انتساب تکلم

از منظر غیاثالدین دشتکی ،آنچه دوانی به عنوان سؤال و جواب توهم کرده به دالیل زیر
باطل است.
ا
اول ،چنین نیست که اگر کسی بر تألیف کلمات در نفس قادر نباشد ،متکلم نیز نباشد.
متکلم شایسته است بر تألیف کلماتی که معانی آن را قصد کرده قادر باشد .اما چنین نیست
که این تألیف در نفس حصول یابد و از قصد معانی الزم نمیآید تا تألیف در نفس به وجود
بیاید و کالم نفسانی محقق گردد .دشتکی در ادامه اشاره میکند که معتزله کالم نفسی و
9
آنچه اشاعره دربارۀ کالم و متکلم می گویند را منکرند.
ا
نقوش
که
ندارد
وجود
این
بر
مبنی
داللتی
کند
ی
م
مطرح
دوانی
که
الی
ؤ
س
در
،
ثانیا
ِ
قصد معنی کالم باشد (چنان که او توهم کرده است) .پس دوانی چه فایده و مزیتی
خالی از ِ
از ذکر آن داشته که آن را منع کرده و جوابش را بر آن مبنا و اساس ترسیم کرده است؟
ا
ثالثا ،اگر ظواهر نصوص بر مغایرت کالم و سایر صفات داللت دارد پس هیچ فایده و
نفعی بر پاسخ دوانی مترتب نمی گردد و در هر عبارت از سؤال داللتی بر این که کالم قابل
ارجاع به بعضی از اوصاف است وجود دارد ،در صورتی که سؤال به مغایرت و تمایز کالم از
دیگر صفات اشاره دارد (دشتکی 1386ـج.)950،
ا
رابعا ،مناقشهای که دوانی بر آن تکیه کرده دارای خدشه است ،زیرا اگر با فرض استناد
َ
کسی به کتابت نمیتوان متکلم بودن را بر او اطالق کرد ،گویی که این نقوش و اشکال از
غیرانسان (حیوان) صدور یافته ،و باید برای غیرانسان کالم نفسی تحقق نداشته باشد .در
حالی که چنین نیست و اسناد در این باب فراوان است( 10دشتکی 1386ـج.)950،
 .3-5بررسی و تحلیل اشکاالت دشتکی

میتوان کالم دشتکی در نقد رابع را چنین بیان کرد که هرچند او نمیخواهد به پذیرش کالم
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نفسانی و یا عدم پذیرش آن وارد شود ،اما پیامد سخن دوانی را که نفی کالم نفسی در
غیرانسان است نمیپذیرد؛ زیرا به زعم دشتکی اصوات و حروف ماسوای انسان دارای
تحققاند و میتوان کالم نفسانی را بر آن اطالق کرد .این رأی دشتکی بر مبنای پذیرش کالم
تمهیدی دوانی رقم خورده ،اما نتیجهگیری دوانی را قابل قبول نمیداند.
از آنجا که عمدۀ اشکاالت و سخن دشتکی در مسئلۀ نامگذاری متکلم ،قصد و هدف
عنوان شده ،به نظر میرسد این نزاع و مخالفت نزاعی لفظی است و نمیتواند نشان از
مناقشهای محتوایی باشد؛ زیرا متکلم کسی است که از روی قصد سخن میگو ید و این
قصد ناشی از نفعی است که در سخن گفتن خود مییابد و تقسیم تکلم به عمدی و سهوی
تقسیمی ناصواب است .بنابراین نقد دشتکی در این باب بر کالم عالمه دوانی وارد نیست.
 .6نتیجهگیری

مطالعۀ آثار دوانی نشان از تمایز دیدگاه او از جمهور متکلمان اسالمی در مبحث ذات و
صفات دارد .هرچند میتوان دوانی را در بسیاری از مسائل کالمی متکلمی اشعری نامید،
الاقل در بحث صفات متعال از آنان فاصله گرفته و دیدگاه جدیدی ارائه کرده است ،زیرا
دیدگاه جمهور اشاعره با مبانی فکریاش سازگار نیست .او صفات را عین ذات میداند که در
علم ازلی واجب تعالی تقرر یافتهاند و توحید صفاتی را مقدر نمودهاند .عالمه دوانی صفت
تکلم را مبدأ و قوهای میداند که تا به عرصۀ ظهور نیاید متکلم را ایجاد نمیکند .از سویی
ا
دشتکی در آثار متفاوت خود دیدگاه خاصی را ارائه نکرده و صرفا به عنوان منتقد ظاهر شده
و عالوه بر نقد صاحب مواقف و برخی از مکاتب دیگر و تشریح کالم سید سند (پدرش)،
دیدگاه دوانی را به شدت به باد انتقاد گرفته است .اگرچه غیاثالدین دشتکی در نقد دیدگاه
اشاعره حول محور قدیم بودن کالم الهی و اعتقاد به کالم نفسی مقابل کالم لفظی ،و
همچنین مغایرت کالم با دیگر اوصاف ،با دوانی متفقالقول است ،عمدۀ دیدگاه او را ناقص
و منتحل میداند .این در حالی است که بسیاری از اشکاالت دشتکی بر دیدگاه دوانی در
باب رابطۀ علم و کالم ،قوه بودن کالم ،قصد متکلم و ...وارد نیست و برای رد آن کفایت
نمیکند .دشتکی در موارد متعدد مفهوم و مصداق را خلط کرده و مبنا و محل بحث را مورد
دقت قرار نداده است .از این رو دیدگاه دوانی را میتوان به عنوان کالمی فاخر و قابل اعتنا
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