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 خداوند کتاب و کالم رابطه در یپژوهش

 یصدرائ حکمت در
  واال کريمی محمدرضا -* هادی پیرمحسن                                           

 دانشگاه قماستاديار  -کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه قم 

 (62/2/99  :مقاله تاریخ پذیرش؛ 62/9/96 :مقاله دریافتتاریخ )

 

 چکیده

که  دارد می، اظهار کند میکه بر ضمیر و نهان متکلم داللت است انشاء چیزی  :که کالم با این تلقیمالصدرا 

آفرینش صحیح است و  برجهان؛ پس اطالق کلمه و کالم شود میکالم الهی شامل موجودات و افعال خداوند 

کالم الهی را تبیین و بر این نظر است  گانه سهصدرالمتالهین، مراتب . خداوند هم به این اعتبار متکلم است

از نظرگاه صدرایی، اما . که کالم اعلی، عالم امر؛ کالم اوسط، عالم نفس و کالم نازل، عالم تشریع است

است،  گانه سهکالم شمرد، پس کتابت الهی نیز بر مراتب  را هر کالمی را به نحوی کتاب و هر کتابی توان می

نکته دیگر در تفاوت کالم و کتاب است، . که متکلم است کاتب هم است طور همانو خداوند در سه مرحله 

فاعلی و کتاب مربوط به  مبدأ، کالم مربوط به چهره وجوب و اند واقعیتکه نه در رتبه؛ بلکه دو چهره از یک 

و  مبدأقابلی است و تناسب هر دو در این است که هر دو جنبه آیت و نشانه داشته،  مبدأو  چهرة امکان

 .عقل است دوعالمغایت کالم و کتاب هر 
 

 .کالم و کتاب خداوند، حکمت صدرایی، عالم عقل، نفس و تشریع: کلیدی های واژه
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 مقدمه. 6

در برخی آیات، بر موجودات، کالم اطالق . است 1تکلماوصاف خداوند در قرآن کریم،  ازجمله

خداوند نامیده شده است،  ی کلمه( السالم علیه) عیسیشده و در آیاتی دیگر حضرت 

از سوی دیگر در . است که خداوند با انسان تکلم کرده است شده بیانهمچنین در قرآن 

است که خداوند کتابت کرده، درنتیجه کاتب است، با توجه به این آیات،  شده اشارهآیاتی 

که حقیقت کالم و کتاب در خداوند چیست؟ و رابطه آن دو چه  شود میاین سؤال مطرح 

 نحوی است؟

کلم و کتابت در خداوند اجماع دارند، اما بحث قرآن و سنت، مسلمانان بر وصف ت تبع به

مجید، از حساسیت بیشتری برخوردار بوده  اهلل کالمحول تکلم خداوند به جهت ارتباط آن با 

فضای فکری اندیشوران را به خود اختصاص داده و  طورجدی بهو از اولین مباحثی است که 

این مباحث و ( 96: 7ج ، 7991بدوی،)شد بحث از آن زمینه تدوین دانشی ویژه به نام کالم 

از جانب معتزله، عمده به سه نظریه  طور بهافراطی میان علما  نسبتاًمشاجرات تاریخیِ 

در خالل این مباحث زمینه طرح وصف کتابت که در ارتباط با . منتهی شد حکما واشاعره 

اوراق کاغذی کتاب  نیبر همحقیقت کتاب چیست؟ آیا فقط  که نیا. کالم بود نیز فراهم شد

و ؟ یا اینکه مراتب دیگری دارد که باالتر از این کتاب مادی است؟ و رابطه کالم ندیگو یم

 .قرار بگیرد موردتوجهچگونه است؟ ازجمله مباحثی است که باید  کتاب

دارد،  الهیاتکتابت و تکلم که ریشه دیرینه در  ازجملهبررسی اوصاف خداوند، 

که یکی از عوامل بحث از زبان دین در مباحث فلسفه دین،  کند میاهمیت پیدا  جهت نیازا

، اوصافی مانند متکلم، سمیع، دهند میاست که از اوصاف خداوند گزارش  ییها گزارهوجود 

صورت  هایی گزارشیا در برخی متون با این عبارت که یهوه با پیامبران سخن گفت ... عادل

شکل گرفت که حمل چنین اوصافی بر  سؤالاین و لذا در نزد فیلسوفان دین  گرفته است

در  که اینیا  شود میخداوند به چه معناست؟ آیا به همان صورتی است که بر انسان حمل 

 خداوند عروض و حمل متفاوت است؟ نهایت بیواجب و  باوجودرابطه 

فیلسوفان  های دغدغه، همواره یکی از رود میمعناداری الفاظی که در مورد خدا به کار 

که برخی شناختاری و بعضی غیر  وجود دارد ییها دگاهیددین بوده و در این زمینه 

 .شناختاری اند

که خود به  دیدگاه شناختاری معتقد است که گزارهای دینی حاکی از واقعیات هستند

مشترک  صورت بهانسان و خداوند  نظریه تمثیل، در این نظریه اوصاف: چند دسته هستند
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نظریه ظاهرگرایانه  ؛ ونوعی مشابهت بین آن دو هست صرفاًمعنوی نیستند، بلکه  لفظی یا

، و نظریه اشتراک معنوی که در شود میکه در این نظریه اوصاف بر معنای ظاهری حمل 

 .این نظریه اوصاف در انسان و خداوند از جهت مفهوم و مصداق به یک معنی است

دینی حاکی از  های گزارهن بینش استوار است که در مقابل، دیدگاه غیر شناختاری بر ای 

نظریه : شود میخاصی تقسیم  های دیدگاهکه خود به  معانی واقعی و حقیقی نیستند

. کند میمعرفی  مؤمنافراد  و عواطفکه گزارهای دینی را بیانگر احساسات  یگرائ احساس

دینی سمبلی و نمادین است و نظریه اسطوره زبان  های گزارهکه معتقد است  نظریه نمادین

نظریه دیگری با عنوان نظریه  بین درایناست که از دیگر نظریات غیر شناختاری است، 

ی که قابل تحقیق تجربی های گزارهمعتقد است که  اساساًپوزیتویسم منطقی است که 

؛ مایکل 663-791: 7937هیک، ؛ جان766 -26: 6ج ، 7939سبحانی،. )معرفتی ندارند دهیفانباشند، 

 (722-6: 7939؛ علی زمانی، 969-969: 7992؛ خسروپناه، 612-666: 7939پیرسون، 

خداوند، بسیاری از ابهامات در مورد  و کتابصدرالمتالهین در مورد کالم  اما تفسیر ویژه

اثبات  شناختاری و معناداری اوصاف خداوند را تحلیل و یخوب بهو  کند میاین اوصاف را حل 

رسالت این نوشتار ارائه تقریر صدرایی در رابطه کالم و کتاب خداوند و پاسخ به . دینما یم

 .مهم مطرح پیرامون آن است یها پرسش

 مفهوم کالم و کتابت. 4

کنکاش در کشف مراد واقعی از اوصاف کالم و کتابت خداوند متوقف بر بررسی مفهوم کالم 

 .است کتاب و

تکلم مصدر صفتی است که : فرماید میصدرالمتالهین، در تبیین مفهوم کالم و تکلم، 

است، مسئله تأثیر و جرح در  اخذشدهمؤثر در غیر باشد، یعنی آنچه از عنوان کالم و تکلم 

، کالم کند میاثر و انفعالی در گوش و نفس دیگران ایجاد  که اینکالم از جهت . غیراست

آن، اعالم و اظهار نهان و درون است و کالم یعنی انشاء و ایجاد چیزی  فایدهنامیده شده و 

 ج، 7922؛ همو، 73 :ب 7929؛ همو، 6: 1 جمالصدرا، اسفار، .)که بر درون و ضمیر متکلم داللت کند

9 :677) 

که مالصدرا در مورد کالم ارائه  یابی ریشهباید به این نکته توجه داشت که تحلیل و  

لغت به  های کتابدر  که طوری بهکرده است، تحلیلی دقیق و مطابق با کتب لغوی است 

است و این روش یکی از محاسن  شده اشارهریشه کالم از جرح و اثرگذاری است  که این
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: 76 ج، 7272ابن منظور، ) .مفهوم کالم پرداخته است یابی ریشهدیدگاه مالصدرا است که به 

؛ راغب 672: 6 ج ،7272؛ جوهری، 913: 6 ج، 7272؛ فراهیدی، 797: 6 ج، 7222؛ ابن فارس، 666

 (166: 7276اصفهانی، 

اگر . متکلم است کند میپس کالم، دالّ و معانی، مدلول است و کسی که کالم را انشاء 

بگوید در او مبدئی است که با  خواهد میکسی کالم را صفت موجودی دانست، در حقیقت 

همان متکلّمیت است؛ یعنی در آن موجود، قدرت  مبدأکه این  شود میآن، کالم محقق 

اما فرق تکلم و کالم مانند فرق  و ؛شود میایجاد کالم وجود دارد و اال کالم صفت وی واقع ن

گر گفته شود صفت باشد ولی ایجاد، صفت است، لذا ا تواند نمیوجود و ایجاد است، وجود 

کالم صفت متکلم است، مراد،  گوییم میحال اگر . وجود، صفت است، مراد همان ایجاد است

تکلم است و مقصود آن است که کالم، امری وجودی است که محصول کار متکلم است و 

که  گونه آنکه فعل به فاعل قیام دارد، نه  گونه آناین امر وجودی قائم به فرد متکلم است، 

 6.موضوع، یعنی قیام کالم به متکلم قیام صدوری است نه قیام حلولیعرض به 

، مراد از کالم، اصوات، کند میلذا اگر گفته شود که متکلم کسی است که کالم را ایجاد 

 گوییم می، پس وقتی شود میمتکلم در خارج یافت  وسیله بهاست که  هایی آهنگو  ها موج

مین معنا است و آنچه در خارج وجود دارد محصولِ ؛ مراد ه«من اوجد الکالم»متکلم یعنی 

 که درحالیکه امر دفعی است  آید درمیکتابت یا نقش  صورت بهکالمِ متکلم است که گاهی 

کالم امر تدریجی است و همان خصوصیتی است که در اثر خروج هوا از دهان ایجاد 

بنابراین از دیدگاه ( 726: 7962؛ همو، 73 :ب 7929؛ همو، 6: 1 جمالصدرا، اسفار، ) .شود می

و  آید درمیکتاب  صورت بهثبت شود آن کالم  درجایی صدرایی، در فرایند تکلم، هرگاه کالم

 .شود میمتکلم نیز کاتب 

مالصدرا معتقد است هر کالمی به یک نوعی کتاب است و هر کتابی به یک نحوی کالم  

کاتب است و هر کاتبی هم به نحوی متکلم است و برای اثبات  نوعی بهاست؛ لذا هر متکلمی 

 .کند میشاهد ذکر  عنوان بهمطلب انسان را 

، ابتدا الفاظ و اشکال حروف و هئیت کالمیه را در صفحه کند میانسان هرگاه که تکلم       

ظ ، سپس این الفاشود میدر این هنگام کاتب . کند میمرتب، ترسیم و تصور  طور بهذهنش 

و در  شود میکه در این هنگام متکلم  کند میتلفظ  دردهانشرا از مخارج حروف  حرف و

این حالت کالم به انسان قائم است، پس انسان هم متکلم است و هم کاتب، کالم و کتاب 

انسان آیت  چراکه؛ قراردادنشانه و آیتی برای شناخت مراتب باالی کالم  توان میانسان را 
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به اوصاف خداوند شناخت  توان میاز طریق شناخت اوصاف انسان بهتر  است و اهلل اسماء

 .خداوند است هم کتاب خداوند است کالم همقرآن  گوید میو لذا مالصدرا  پیدا کرد

 (61:الف 7929؛ همو، 661: 7927مالصدرا،)

مالصدرا با موضع خود راجع به مفهوم کالم که عبارت شد از انشاء چیزی که بر ضمیر       

که  گیرد میو درون متکلم داللت کند و به وسیلة آن، اظهار غیب و نهان شود؛ نتیجه 

، نشانه و عالمت غیب هستند و با پیدایش یابند میمخلوقاتی که از ناحیه خداوند وجود 

سراسر جهان عالمت و  درنتیجه. شود میان و باطن است پرده برداشته در نه ازآنچه ها آن

که کالم، غیب و  طور هماناعالن و اظهار غیب است و  ها آنآفرینش  فایدهنشانه هستند و 

است بر آنچه در درون متکلم است؛ جهان آفرینش  ای نشانهو  کند مینهان متکلم را آشکار 

غیب و نهان جهان است، لذا سراسر جهان، کلمات حق  نیز نشانه و عالمت است بر آنچه در

؛ همو، 6: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .هم قیام صدوری است ها آنو قائم به خداوند هستند و قیام 

 (62 :7922همو، ؛ 73: ب 7929

اگر گفته شود متکلم یعنی کسی که کالم آفرین است : فرمایند میصدرالمتألهین تأکید       

خداوند یک فرمان عمومی  گوییم می؛ شوند می، کلمات محقق آورد برمیدمی که  وسیله بهو 

 اش تجلییک . که فیض منبسط است و این فیض منبسط تجلیاتی دارد« کن»دارد به نام 

. نفس است و دیگری وهم و خیال است و تجلی آخر طبیعت است اش تجلیعقل است، یک 

و از هر  کند میگانه برخورد  وهشت بیسترج و بر مخا آورد برمیمثل آن دمی که انسان 

، نَفَس رحمانی هم که یک فیض منبسط و طور همین. شود میمخرجی حرف خاص ایجاد 

گانه عالم، شأنی از شئون  وهشت بیستواحدِ گسترده است، در هر مرحله از مراحل و منازل 

خی کلمات تام و منازلی که وجود دارد، بر حسب بهاز کلمات حق است  ای کلمهخداوند و 

برخی ناتمام هستند و این نَفَس رحمانیِ فیض وجودی است که از منبع فیض و رحمت 

و ممکنات نیز مراتب تعیّن این فیض وجودی، کلمات خداوند و  گیرد میالهی سرچشمه 

 :7922همو،؛ 73:ب 7929؛ همو، 6: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .از غیب هستند ای نشانهکاشف و 

62) 

، دارای شود میکالم که از طرف خداوند نازل : گوید میصدرالمتألهین، در بیان دیگری 

منزل اول، قلم ربانی است؛ منزل دوم، لوح محفوظ است، این دو مرحله قابل : منازلی است

امر قرار دارند، منزل سوم، لوح قدر  عالم درزمان هستند و  مافوقنیستند؛ زیرا  تغیر ونسخ 

 عالم درنسخ و تغیر امکان دارد؛ زیرا موجود زمانی هستند و  مابعدشرحله و است، در این م
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در ( علیه وآله اهلل صلی)رسول خدا. ، منزل چهارم، لسان جبرئیل استاند شده واقعخلق و قدر 

: کند، لذا گاهی بدون واسطه است اخذاین کالم را  تواند میاز مراحل  ای مرحلههر 

 مَا الْفُؤَادُ کَذَبَ مَا*  أَوْحَى مَا عَبْدِهِ  إِلىَ فَأَوْحَى*  أَدْنىَ أَوْ  قَوْسَینْ قَابَ فَکاَنَ*   دَنَافَتَدَلىَ   ثمُ»

إِنْ هُوَ إِالَ *وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى »: جبرئیل است ی واسطه بهو گاهی  (77-3/نجم)«رَأَى

و گاهی هم در مقام و منازل دیگر دریافت ( 6-9/نجم)« عَلَمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى* وَحْیٌ یُوحَى 

و  (76-79/نجم)«عِنْدَهَا جَنَةُالْمَأْوَى* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى *وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى »: کند می

* الْعالَمینَوَ إِنَهُ لَتَنْزیلُ رَبِ »: کنند دریافت می (دنیا)را در این عالم حسی  اهلل کالمگاهی 

زُبُرِ  وَ إِنَهُ لَفی * بِلِسانٍ عَرَبِیٍ مُبینٍ* قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرینَ  عَلى* نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمینُ

و یکی از منازل کالم این است که در کاغذ و کتاب نوشته  (792-796/ شعراء)« الْأَوَلینَ

 حَتَى فَأَجِرْهُ اسْتَجارَکَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ أَحَدٌ إِنْ وَ»: ده کنندشود تا تمام انسان ها از آن استفا

 (29: 7913،؛ همو62: 7922مالصدرا،()9/توبه)«اللَهِ کَالمَ یَسْمَعَ

 کالم گانه سهاغراض و مراتب . 1

مقصود اولیه تکلم، اعالن مافی ضمیر است، اگر متکلمی نهان خود : فرماید میصدرالمتألهین 

او را نشان  و باطندرون  با لفظی یا مانند آن بیان کرد، او تکلم کرده است و آنچهرا 

که گاهی بر  دهد، کلمه و کالم او خواهد بود، اما امتثال و استماع مخاطب اهدافی است می

که همان اعالن و  کالم مترتب است و گاهی مترتب نیست، پس کالم یک مقصود اولی دارد

که همان استماع، امتثال و ترتیب اثر  و یک مقصود ثانوی دارد تاظهار باطن و ضمیر اس

حال که غرض اوّل و ثانی . بر امتثال هم اغراض دیگری ممکن است مترتب شود و 9است 

غرض ثانی، عین غرض اوّل است و گاهی غرض اول غیر از غرض ثانی  گاهی روشن شد،

است، در این فرض، گاهی غرض ثانی مالزم با غرض اول است و انفکاکشان امکان ندارد، و 

 بندی یمتقس ازنظرگاهی غرض ثانی مالزم با غرض اول نیست و انفکاکشان امکان دارد؛ پس 

دو قضیه منفصله حقیقیه بیان  صورت بهتوان  که می کالم با اغراضش، سه قسم متصور است

 . کرد

مفهوماً  اگرچهمصداقاً )ثانی در کالم یا عین غرض اول است  غرض :منفصله اول

 .یا غرض ثانی عین غرض اول نیست( متغایراست

اگر غرض ثانی عین غرض اول نبود، یا مالزم با غرض اول است، و یا مالزم : منفصله دوم

 .جایز االنفکاک است با غرض ثانی نیست و
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غرض ثانی عین » :از اند عبارتکه  شود پس نتیجه دو منفصله حقیقیه، سه قسم از کالم می

غرض » ،«غرض ثانی غیر غرض اول است و لکن مالزم غرض اول است» ،«غرض اول است

کالم : کالم اعلی، قسم دوم: قسم اول. «ثانی غیر غرض اول است و مالزم با غرض اول نیست

 .شود کالم ادنی نامیده می: و قسم سوم اوسط

و قسم  جهان، قسم اولِ کالم در عالم عقول قرار دارد یبند دستهسیر وجودی و  ازنظر

 .دوم از کالم در عالم نفوس و قسم سوم از کالم در عالم طبیعت است

قسم اول کالم اعلی است و در آن غرض ثانی عین غرض اول است و مقصودی اشرف و       

که در  است« کن»این قسم از کالم، مانند ابداع و ایجاد عالم امر، با . برتر از آن وجود ندارد

را برای  ها آنکه خداوند  اند یالهکلمات  ها آن، و شوند میآن، موجودات مجرد تامّ ایجاد 

اند  برای انجام یک سلسله کارها آفریده نشده ها آنکند، و  ایجاد نمی ها آند بر ذات غرض زائ

غرض و کمالی ندارند، بلکه  که یناشان یکی است، نه باوجود ها آنشوند، بلکه غایت  تا کامل 

فرمایند این همان است که  غایت و هدفشان با خلقشان یکی است، لذا صدر المتألهین می

پس . یکی است ها آن« هو ماهو و لم»برخی از مجردات : گوید می 6اثولوجیا ارسطو در کتاب

عین خلق و ایجادشان است و کالم اعلی همان امر ابداعی خداوند است  ها اینغرض و هدف 

رَبُکَ وَ قَضَى »و ( 62/قمر)«وَ مَا أَمْرُنَا إِالَ وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»: که عالم قضای الهی نام دارد

 (73:ب 7929؛ همو، 3: 1 ج ،اسفار مالصدرا،)(69/اسراء) .«أَالَ تَعْبُدُوا إِالَ إِیَاهُ

قسم دوم از کالم که کالم اوسط است، در آن غرض ثانیِ کالم غیر از غرض اول است،      

ولی مالزم با آن است این نوع کالم مانند نفوس فرشتگان که مدّبرات امر، یا مدّبرات سمایی 

برای تدبیر مسائل سمائی و ارضی، ولی  اند شده یدهآفرو  اند یالهکه کلمات  و ارضی هستند

عالم تخلف و عصیان  ها آناست و عالم  ها آنکه تدبیر است مالزم با آفرینش  هدف آفرینش

( یفعلون ما یؤمرون)از تعبیر ( 2/تحریم) ،«نمَایُؤْمَرُو وَیَفْعَلُونَ مَاأَمَرَهُمْ اللَهَ الیَعْصُونَ»: نیست

است و از یکدیگر جدا  ها آنکه امر خداوند مالزم با اطاعت  کند میاستفاده  ینصدرالمتأله

دنبال امر  به( یفعلون ما یؤمرون: )بلکه فرمود( یفعلون بما یؤمرون)؛ زیرا نفرمودشود مین

مانند فرمان نفس ( 73:ب 7929؛ همو، 3: 1 ج ،اسفار مالصدرا،)کند بالفاصله اطاعت تحقق پیدا می

نسبت به قوای درونی نفس، اگر نفس به قوه واهمه یا متخیله فرمان بدهد به دنبال اراده 

شود، و اگر نفس بخواهد  نفس، بدون فاصله امتثال از طرف قوه واهمه یا متخیله حاصل می

 نفس اراده کرد قوای نفس انجام که ینهمیکی از قوای درونی کاری انجام دهد،  وسیله به

 (79:ب 7929؛ همو، 72: 1 ج مالصدرا، اسفار،) .دهند می
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: عالم قدر است و آیه شریفه که داند یممرحوم صدر المتألهین کالم اوسط را امر تکوینی 

 .کند را در اشاره به آن ذکر می(29/قمر)«بِقَدَرٍ ءٍخَلَقْنَاهُ  ىشَ   لَإِنَاکُ»

 یامرونهقسم ثالث از اقسام کالم که ادنی و انزل است، کالم تشریعی است که همان 

. آمده است، و در آن غرض ثانی مالزم غرض اول نیست ها انسانتشریعی است و برای تربیت 

غرض ثانی که تربیت و . به کمال الیق است ها انسانغرض اول اعالن و غرض ثانی رسیدن 

راه و مترتب بر غرض اول نیست؛ زیرا انسان موجودی مختار و کمال انسان است، گاهی هم

کند که عصیان و تخلف در آن راه دارد و لذا گاهی  متفکر است و در عالمی زندگی می

کالم اَدنی که همان .شود غرض از آفرینش او حاصل نمی یجهدرنتکند و  انسان، عصیان می

که از  و قابل اطاعت و عصیان است کند تجلی می یامرونه صورت بهکالم تشریعی است که 

 بِهِ  وَصىَ مَا الدِینِ مِنَ لَکُم شَرَعَ»: شود آن به امر تشریعی و تدوینی تعبیر می

 (79:ب 7929؛ همو، 9: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .(79/شوری)«نُوحاً

 و کتابفرق کالم . 2

خداوند تکلم و . استاز جملة این اسما، متکلم و کاتب . خداوند دارای اسماء حُسناست

کَتَبَ رَبُکُمْ عَلَى »(722/نساء)«کَلَمَ اللَهُ مُوسَى تَکْلِیماً» کتابت را به خود نسبت داده است،

حال باید بررسی  (726/انبیاء)«وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِکْرِ»(62/انعام)«نَفْسِهِ الرَحْمَةَ

از مراتب فیض  دومرتبهن هم اند یا غیر هم، آیا کالم و کتاب شود که این دو صفت عی

از فیض  مرتبه یکخداوند هستند؟ یا دو اعتبار از اعتبارات یک حقیقت واحد هستند؟ یعنی 

 .که به یک اعتبار کالم است و به اعتبار دیگر کتاب است

برخی قائلندکه فرق کتاب و کالم در رتبه وجودی است، بعضی از مراتب فیض حق،      

است و بعضی مراتب فیض، کتاب اهلل است و خداوند به لحاظ بعضی مراتب متکلم  اهلل کالم

مالصدرا قائل است که فرق کالم و کتاب، اعتباری . است و به لحاظ برخی مراتب کاتب است

ر مرتبه از مراتب فیض دو اعتبار دارند به یک اعتبار کالم است و به است نه حقیقی، یعنی ه

 .اعتبار دیگر کتاب است و خداوند به یک اعتبار متکلم است و به اعتبار دیگر کاتب است

کالم : که اند قائل ها آندهند این است که  مالصدرا به بعضی از محققین نسبت می آنچه     

 که ینا اول تفاوت :تفاوت وجود دارد سه بین کالم و کتاب، خدا غیر از کتاب خداوند است و

کالم خداوند در عالم امر است و  دوم اینکهکالم خدا بسیط است و کتاب خدا مرکب است، 

این است که کالم دفعی است و کتاب تدریجی؛ چون  تفاوت سومکتاب در عالم خلق است، 
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وَ مَا أَمْرُنَا إِالَ وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ »: فرماید میو لذا  عالم امر تهی از تضاد، تکثر و تغیرات است

بر این . ولی عالم خلق مشتمل بر تکثّر و تغیّر است و در معرض تضاد است( 62/قمر)«بِالْبَصَرِ

اساس، خداوند نسبت به عالم امر متکلم است و نه کاتب، و نسبت به عالم خلق کاتب است 

سخن از کالم است  هر جا، منظور عالم خلق است و سخن از کتابت است هر جا. و نه متکلم

؛ 62:ب 7929؛ همو، 76: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .منظور عالم امر است، مگر اینکه قرینه اقامه شود

 (61 :الف 7929همو،

ممکن است ما کالم و کتاب را یک حقیقتِ دو اعتباری : گوید یممرحوم مالصدرا،      

از مراتب فیض  دومرتبهبدانیم؛ یعنی کالم و کتاب دو اعتبار از یک حقیقت هستند، نه 

 .وجودی

چهره  یکو شود، یک چهره ثبات  هر شیء که در جهان خارج محقق می: بیان مطلب     

ره امکان دارد، از چهره وجوب، کالم یک چهره وجوب و یک چه یگرد عبارت به. تغییر دارد

  که چهره وجوبی جهت ازآنو خداوند  شود شود و از چهره امکان، کتاب انتزاع می انتزاع می

که ذاتاً ممکن  جهت ازآنکند متکلم است، و آن اشیاء و ذواتِ ممکن،  شیء را تأمین می

خداوند هستند و فیض و وجوب بالغیر، به خداوند منتسب شده کتاب  یلهوس بههستند، 

خداوند به این اعتبار کاتب خواهد بود، و اگر چنانچه کتاب و تکلم، دو اعتبار از یک  یجهدرنت

حقیقت باشند، کالم عبارت است از جنبه وجوبی شیء و کتابت جنبه امکانی شیء است، و 

یک  طور که وجوب و امکان دو چهره یکسان نیستند؛ همان ها اینانتساب به خداوند  ازلحاظ

طور نیست که وجوب از امکان جدا باشد، بلکه این  واقعیت هستند، نه دو واقعیت جدا؛ این

 مبدأاش وجوب است، و چهره مربوط به  فاعلی مبدأوجود خارجی، با آن چهره مربوط به 

قابلی و مربوط به ذات خودش امکان است، در این جهت فرقی بین موجودات عالم امر و 

ضرورت و  باخدا ارتباطشانامکان است، و چهره  شان یذاتام چهره کند و هرکد خلق نمی

وجوب است، و لذا خواه عالم امر و خواه عالم خلق هرکدام دارای چهره وجوب و امکان 

خواهند بود و به لحاظ چهره امکان، کتاب اهلل  اهلل کالمهستند، پس به لحاظ چهره وجوب، 

: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .هم متکلم و هم کاتب است ها اینخواهند بود و خداوند نسبت به همه 

 (62:ب 7929؛ همو، 76

انسان نشانه و آیت خداوند است و شناخت اوصاف انسان راهی برای شناخت  ازآنجاکه      

این مطلب را بر روی انسان تطبیق  مالصدراای بر او است، لذا مرحوم  اوصاف خداوند و نشانه

طور که از بین بیوت، کعبه را به خود اضافه کرده  این بدان روست که خداوند همان. کند می
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است، در بین موجودات روح انسان را به خود نسبت داده است، همچنین طبق روایتی که 

وند از میان صور، ؛ خدااند فرموده( السالم علیه)رضا است، امام  شده نقلدر توحید صدوق 

هستی انسان از  درنتیجه، (769: 7993شیخ صدوق، )است صورت آدمی را به خود نسبت داده 

انسان از . بسیاری از اسماء الهی را نشان دهد تواند مییک شرافت خاصی برخوردار است و او 

 آن نظر که وجود جامع است، حضوری در عالم عقل و حضوری در عالم مثال و طبیعت دارد

 7929؛ همو، 1: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .تواند مظاهر اسماء الهی در این مراتب گوناگون باشد و می

 (79:ب

و هم بر کتابت، انسان  کند، هم بر تکلم قادر است انسان اگر شروع به کالم یا نوشتن می

 که یوقتکتاب باشد؛ زیرا  تواند یمکتاب او کالم است و نیز کالم او . دارد و هم کتاب کالم هم

دَم و نَفَس در . آورد کند با نفَس کشیدن، اصوات را از سینه بیرون می  شروع به تکلم می

کند و با تکیه و برخورد با مخارج حروف  مسیر خروج بر مخارج گوناگون دهان تکیه می

 .شود ، صوت و کلمات و حروف گوناگون ایجاد میدردهان

اظ و کلمات را به فاعل نسبت دهیم نسبتش وجوب و ضرورت حال اگر ما این صور الف

شود و اگر به قابل و مُظهِر که کتاب و صحیفه است، نسبت بدهیم  است و فاعل متکلم می

 .شود کاتب می ها ایننسبتش امکان است و شخص نسبت به 

کند، که غیب را آشکار  هر آنچهایم به اینکه  بنابراین، چون در معنای تکلم توسعه داده

، اند یفاعل مبدأکه منتسب به  جهت ازآنلذا وجودات عالم امر و خلق و عالم نفس و طبیعت 

که  جهت ازآنشود، و  خواهند بود و خداوند هم متکلم می اهلل کالماند و لذا  متصف به وجوب

شوند و لذا کتاب اهلل خواهند بود و  قابلی منتسب هستند، دارای جهت امکانی می مبدأبه 

 مرتبه یکو  اهلل کالماز وجود،  مرتبه یکنیست که  چنین یناشود، پس  ند هم کاتب میخداو

است و به  اهلل کالمکتاب اهلل باشد؛ بلکه هر مرتبه به اعتبار نسبت فاعلی و جهت وجوبش 

؛ همو، 79: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .اعتبار نسبت به قابل و جهت امکانش کتاب اهلل خواهد بود

 (61 :الف 7929همو،؛ 66:ب 7929

مرحوم صدرالمتألهین، معتقد هستند که این نظریه، نه در پیشینیان و نه بین معاصران،      

اصل مترتب است، فراوان است که برخی  ینبر امطرح نبوده و ابتکار اوست، آنگاه فروعی که 

 :کنند از این فروعات را بیان می

شود میان معتزله و اشاعره که در  مالصدرا معتقد است که با این مبنا می: فرع اول

کند که  حقیقت کالم اختالف دارند جمع کرد، البته مالصدرا در کتاب مشاعر، اشاره می
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، صحیح نیست و بیان شده یانبهایی که در مورد حقیقت کالم  از مبانی و تعریف کدام یچه

 است ناتمام است، شده مطرحو اشاعره که در مورد کالم  کند که نظریه معتزله می

 (61:الف 7929مالصدرا،)

 جمع قابلگویند با این مبنا، اختالف معتزله و اشاعره  ولی در اسفار و مفاتیح الغیب می

؛ 22-21: 1 ج ،7926قاضی عبدالجبار،)«من أوجد الکالم»گوید متکلم یعنی  معتزله می: است

: 6229فخررازی،)«من قام به الکالم»گویند متکلم یعنی  و اشاعره می (699-691: 7261همو،

اگر  (22: 6222همو، ؛ 622-627: 9 ج ،7221؛ همو،229: 7277؛ همو،22-66: 7279؛ همو،723-719

گردند، زیرا نسبت کالم با  می امربرمراد از قیام، قیام صدوری باشد این دو نظر به یک 

ما نقوش  که اینو کالم عبارت است از  سبت ضروری استمبدئش نسبت فاعلی است و این ن

را به فاعل نسبت دهیم، و این انتساب ضروری است؛ زیرا نسبت فعل به فاعل تام، نسبت 

گوید متکلم  معتزله که می. شود بین نظریه معتزله و اشاعره جمع کرد ضروری دارد، پس می

کسی است که کالم را ایجاد کند در اینجا نسبت کالم به متکلم نسبت فاعلی است و این 

مراد از  است« من قام به الکالم»گویند متکلم  است، و اشاعره هم که می نسبت ضروری

قیام صدوری است و ما گفتیم که کالم از آن جهت که کالم است به فاعل « قام به الکالم»

 یامشانقانتساب دارد و نه به قابل و این اصوات از آن جهت که به فاعل انتساب دارند، 

معتزله و اشاعره در بحث  درنتیجهپس . ب ضروری استصدوری است، و این قیام و انتسا

شود بین دو  اند که ضروری است پس می فاعلی را لحاظ کرده مبدأکالم، انتساب کالم به 

 (62:ب 7929؛ همو، 79: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .مذهب جمع کرد

شود؛ زیرا عالم نسبت به  آن است که کیفیت حدوث عالم از خداوند روشن می  :فرع دوم

ای نسبت کتاب و کاتب است و در نظر عده دیگر کالم و متکلم است،  خداوند در نظر عده

کنند که این جهان و نقوش را  تصور می چنین یناگویند عالم، کتاب اهلل است؛  که می ها آن

طور که کتاب در بقاء  همان. و در بقاء، شاید محتاج خداوند نباشندخداوند آفریده است 

گویند عالم نسبت به خداوند نسبت کالم و متکلم  که می ها آنمحتاج کاتب نیست، اما 

گویند که کالم در حدوث و بقاء محتاج متکلم است پس عالم هم در حدوث و بقاء  است، می

کند،  م دم فروبندد کالم تحقق پیدا نمیکه اگر متکل  محتاج خداوند است و همچنان

 برخالف. افاضه و لطفی نکند، عالَم، دوام و بقاء نخواهد داشت هرلحظههمچنین اگر خداوند 

که جهت احتیاج عالم را  ها آنماند، پس  کتاب که اگر کاتب از بین برود کتاب باقی می

که جهت احتیاج عالم را امکان  ها آندانند و  دانند عالم را مانند کتاب و کاتب می حدوث می
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گوید چون  دانند، لذا مالصدرا می دانند عالم را نسبت به خداوند نسبت کالم و متکلم می  می

شود بین این دو نظر جمع  ما گفتیم که کتاب خداوند با کالم خداوند یکی است، پس می

گوید گروهی از  یمالصدرا م. کنند از یک دید و زاویه به عالم نگاه می هرکدامکرد؛ زیرا 

دانند که در این  نسبت خداوند به جهان را نه نسبت کالم و نه کتاب می نظران صاحب

و نشانه خداوند  مرآت، یینهآاین است که جهان  ها آنشوند، و نظر  صورت از بحث خارج می

 (62:ب 7929؛ همو، 79: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .بودن خداوند  است و نه چیزی جز آیت و نشانه

 وجوه مناسبت بین کالم و کتاب. 6

در این قسمت تناسب بین . در بحث پیشین مطلب در فرق و تمایز بین کالم و کتاب بود

این  مالصدراکه نظر  شود میشود و از مجموع این دو بحث معلوم  کالم و کتاب روشن می

است که کالم و کتاب ذاتاً از هم مباین نیستند؛ بلکه هر دو چهره یک واقعیت هستند و 

عالم امر و عالم خلق دو حقیقت متبانی نیستند؛ بلکه دو  که چنان، اند یقتحقیک  یدورو

 . گویند چهره یک واقعیت هستند، چهره عالم باطن را امر و چهره عالم ظاهر را خلق می

که هر بسیطی  طور همانگوید  کند و می اشاره می مسئله، ابتدا به اصل صدر المتألهین

که  جهت ازآن اهلل کالمبه عالم امر، اولی است و هر مرکبی نیز به عالم خلق، اولی است؛ پس 

 که مرکب است به عالم خلق اولی است جهت ازآنبسیط است به عالم امر، اولی و کتاب اهلل 

هره یک واقعیت هستند، پس کالم و کتاب هم دو چهره یک و چون عالم امر و خلق دو چ

 .دارای وجوه تناسبی هستند درنتیجه، تباینی با یکدیگر ندارند و ینبنابرا؛ واقعیت هستند

مشتمل بر آیاتی است، مانند قول خداوند  اهلل کالمطور که  همان: کند مالصدرا بیان می

( 2/، جاثیه723/، آل عمران666/بقره)«ها عَلَیْکَ بِالْحَقِتِلْکَ آیاتُ اللَهِ نَتْلُو»: فرماید که می

تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ »: فرماید همچنین کتاب اهلل هم آیاتی دارد مانند قول خداوند که می

 (6/شعرا)« الْمُبِین

قرآن کریم، چه در جهان تکوین و چه در جهان تشریع چیزی وجود ندارد که از  ازنظر

شود با همه حیثیاتش، آیات الهی  خداوند نباشد، بلکه هرچه یافت می  جهتی آیت و نشانه

هستند، لذا سراسر جهان و هر چه در عالم امر و عالم خلق است آیات الهی هستند، 

قرآن . وجودات عالم خلق، آیات کتابی خداوند هستندموجودات عالم امر، آیات کالمی و م

، آل 666/بقره)«قبِالْحَ عَلَیْکَ نَتْلُوها اللَهِ آیاتُ تِلْکَ»: فرماید کریم در مورد آیات کالمی می

 الْکِتَابِ ءَایَاتُ تِلْکَ»: آورد یمو گاهی از آیات کتابی سخن به میان ( 2/، جاثیه723/عمران
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 (6/شعرا)« ...الْمُبِینِ

، کالم آید یدرمعالم خلق  صورت بهطور که هر موجودی اگر از عالم امر تنزل کند  همان

؛ پس عالم خلق، کتاب اهلل است و موجودات آید یدرمکتاب  صورت بههم اگر تنزل کند 

اِنَ فِی اخْتِالفِ »: فرماید خارجی هم آیات این صحیفه و کتاب هستند؛ همچنان که قرآن می

این آیات ( 2/یونس)«النَهارِ وَ ما خَلَقَ اللَهُ فِی السَماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَقُون اللَیْلِ وَ

، زمینه برای توجه و تدبّر در ها آنخلق، برای آن است که در انسان از طریق تفکر و تدبّر در 

سوس به عالم معقول و از عالم مح آیات امری که در عالم نفس و عقل ثابت است، ایجاد شود

: از دنیا به آخرت، رحلت و کوچ کند که اینو از عالم شهادت به عالم غیب، منتقل شود تا 

 (69/فصلت)«...  سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَى یَتَبَیَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ»

این آیات برای آن است که انسان از خلق به امر رجعت و این  مالصدرا مدعی است که

در ادامه . ماند مسافرت برای آن است که انسان در محدوده طبیعت و عالم دنیا باقی نمی

گویند که انسان تا زمانی که در مضیقه بدن و دنیا  کند که بعضی از محققین می بیان می

اهده تمام آیات آفاقی و انفسی را ندارد و است و در محدوده زمان و مکان است، امکان مش

. نیست یرپذ امکانهرگز سفَر ملکوت نخواهد داشت؛ زیرا دیدن باطن، بدون باطنی شدن، 

فرماید که بعضی از اهل  تواند درونی باشد که گرفتار بیرون نباشد و لذا می انسان وقتی می

الم ماده است، فقط کتاب اهلل ع درگروگویند که انسانی که گرفتار طبیعت است و  تحقیق می

انسان اگر گرفتار طبیعت باشد، فقط طبیعت را . کند میرا درک ن اهلل کالمبیند و  را می

و هم عالم ماوراء طبیعت را  بیند یماز عالم طبیعت رها شود، هم طبیعت را  و اگر بیند یم

ه نحو تام و کامل که گرفتار دنیا است کتاب اهلل را هم ب یکس آنتواند ببیند و حتی  می

 .ندارد اهلل کالمبیند و در آخرت هم سهمی از  بیند؛ بلکه کلمه و حرفی از آن را می نمی

برای یک عده  درآمدکتاب  صورت بهفرماید این کلمات الهی وقتی تنزّل کرد و  لذا می

شود که  طومار به کتاب پیچیده گفته می: منشور است و برای عده دیگر طومار است

شود یکی پس از دیگری حروف و  باز می که یوقتپیچد و فقط  را در خود می مکتوبات

و  حرف به حرفعالم طبیعت هستند، فقط  درگروشود و لذا کسانی که  کلماتش روشن می

توانند کتاب اهلل را ببینند ولی اگر کسی از این طبیعت رها شد کتاب اهلل  کلمه به کلمه می

منشورات و همه صفات و کلماتش مشخص است و همه را  برای او طومار نیست، بلکه کتاب

یَوْمَ نَطْوِی السَماءَ کَطَیِ »: تواند درک کند را نیز می اهلل کالمکه  عالوه بهتواند ببیند  یکجا می

 (62:ب 7929؛ همو، 72-72: 1 ج ،اسفار مالصدرا،)(722/انبیاء)«السِجِلِ لِلْکُتُب
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 وجودی کالم و کتاب يتو غا مبدأ. 1

اند و در کتاب  و سراسر جهان امکان، کلمات الهی یکی از اوصاف خداوند متکلم و کاتب است

با حقیقت کالم و کتاب باید  تر یقعماند، برای آشنایی  ن است، ثبتمُبین که کل جهان امکا

و هدف وجودی کالم و  مبدأفاعلی و غائی کالم و کتاب را شناخت، صدر المتألهین،  مبدأ

و صعود  ها آناند و هدف  از کدام مرحله و چگونه تنزل کرده ها اینکند که  کتاب را بیان می

 .چگونه است ها آنو ترقی 

وقتی ثابت شد که تمام موجودات جهان خارج و عالم طبیعت، آیات تکوینی خداوند  

و چون این کالم از ممکنات هستند،  کلمه و کالمی از کلمات الهی هستند هرکدامهستند و 

که  یمبدائو غایت و هدفی هستند، پس باید روشن شود که این کلمات از  مبدأپس دارای 

شان  یتغا بهچیست؟ و چگونه  هدفشان یتدرنهااند؟ و  اند، چگونه تنزل کرده داشته

ود، انسان را و غایت کالم و کتاب، بهتر روشن ش مبدأ که اینصدر المتألهین برای  رسند؟ می

ذکر  مثال عنوان بهاست را  شده خلقرحمانی  صورت بهکه آیات کبرای خداوند است و 

 .کند می

 مبدأشانسان  و کتابکالم . متکلم و کاتب است درنتیجهانسان، کالم و کتابی دارد و 

رسد؟ وقتی  کند؟ و نهایتاً چگونه به هدفش می نزول می مبدأچیست؟ و چگونه از آن 

ی  که انسان آیت و نشانه جهت ازآندر انسان روشن شد،  و کتابکیفیت صدور و عود کالم 

توان به کیفیت نزول و صعود کالم و کتاب الهی معرفت و شناخت پیدا  خداوند است می

 (61:ب 7929؛ همو، 72: 1 ج ،اسفار مالصدرا،) .کرد

که این کالم و کتاب، مراحلی را  یابیم یدرماندیشیم،  وقتی ما در کالم و کتاب انسان، می

، سخن بگوید خواهد یم که یهنگامانسان . رسد یمتا به این کالم و کتاب مادی  کند یمطی 

یا چیزی بنویسد، اول آن معرفت عقلی و صورت عقلی، در مرحله عقل و قوه عاقله به نحو 

وجود دارد؛ سپس این معرفت و صورت عقلی، در قوه عاقله توسط عقل بسیط و اجمال 

در این مرحله سخن از فارسی و عربی و قواعد ادبی . شود میپرورده  تفصیلی  صورت به

کالم یا  عنوان بهآنگاه اگر انسان خواست آن معرفت عقلی را به دیگری منتقل کند، . نیست

و برای آن در قوه  دهد و قوه واهمه تنزّل میکتاب، آن حقیقت عقلی را به مرحله خیال 

که مثالً فارسی باشد یا عربی، برای آن  کند متخیله و واهمه، صور و نقوشی ترسیم می

کند، وقتی به این مرحله  و چگونگی تبیین آن را تصور می گیرد مقدمه و فصول در نظر می

سخن گفتن یا تنزل کرد و نقوش و خطوط در ذهن خوب ترسیم شد، سپس شروع به 
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مرحله وجود کالم است که مسبوق به  ینتر نازلاین مرحله طبیعی و مادی، . کند نوشتن می

امور در مورد نزول و خروج کالم  این. مراحل قبلی نظیر عالم خیال و وهم و عالم عقل است

 .آید یدرمکالم مادی و طبیعی  صورت به که ایناست تا  مبدأاز 

بیند، سپس به معانی  شنود و یا می کالم و کتاب را می در طرف صعود، ابتدا انسان

برد، بعد این معانی در قوه متخیله و  کند، پی می قراردادی که برای این الفاظ داللت می

شود و به قوه عاقله منتقل  ای گرفته می شود، از این معانی یک عصاره واهمه ترسیم می

در قوه  ها صورتها و  این کثرت اگرچه، ندگرد یبرمو آن معانی معقول به عالم عقل  شود می

این مثال در . شود به قوه عاقله منتقل می ها آنمانند، ولی صورت معقول  متخیله باقی می

و غایت  مبدأتواند  مورد کالم و کتاب انسان بود که نشانه و عالمتی خوبی است که می

 .را روشن کند اهلل کالم

گونه است و ابتدا حقایق این اشیاء و موجودات در فیض  در کالم و کتاب اهلل هم این

کنند و در نزد  به عالم مثال تنزل پیدا می ها آنمقدس و عالم عقل قرار دارند، سپس از 

رسند و  به عالم طبیعت می یداکردهپشوند؛ سپس از عالم مثال تنزل  مالئکه مدبر ترسیم می

این از طرف قوس نزول بود؛ اما از طرف قوس . کنند مادی تکثر پیدا میموجودات  صورت به

صعود، این کلمات اهلل که در جهان طبیعت وجود دارند به عالم مثال و نفوس صعود و 

پس . کنند و سفَر می شده منتقلشوند؛ سپس از عالم مثال و نفوس به عالم عقل  منتقل می

، عالم عقل است و و کتابکالم  مبدأ، درنتیجهد، شو از عالم ماده به عالم عقل منتهی می

اللَهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَ »، (722/انبیاء)«...کما بدأنا اوّل خلق نعیدهُ»: عالم عقل است هم آنمقصد 

به اینکه آغاز وانجام موجودات به دست  کند میکه اشاره ( 77/روم)«یُعِیدُهُ ثُمَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون

. وغایتشان هم خداوند است بازگشتخلقت از طرف خداوند است  مبدأاوست و همچنان که 

 (61:ب 7929؛ همو، 72: 1 ج ،اسفار مالصدرا،)

 نتیجه. 9

خصوصیت نظریه صدرالمتالهین در این است که بر روی تعریف لفظی توقف نکرده است؛ 

از کشف و اظهار نهان و  است عبارتداده است که  دست بهکالم را  گذاری نامبلکه وجه 

تا نهان و غبیب را آشکار و ابراز کند، کالم بر  شود میبر اساس آن، هر چه که ایجاد . درون

لحاظ شده  باطن وکردن از غیب  آشکار وو در معنای لغوی کالم نیز ابراز  کند میآن صدق 

وجود این مالک است که باطن و  خاطر به، شود میگفته  کالم هماست و اگر بر کالم لفظی 
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آن، آنچه در درون خود دارد را به دیگران  وسیله بهو متکلم  کند میدرون متکلم را آشکار 

، رسیم می، وقتی به این تحلیل در معنای کالم کند میو دیگران را از آن آگاه  دهد میانتقال 

را آشکار  غیبی وبر هر آنچه که باطن  توان میو  دیگر نباید بر روی کالم لفظی جمود کرد

کالم اعلی، : در کالم الهی، معتقد است گانه سهمراتب  بابیانمالصدرا . کالم گفت کند می

کالم . و در آن مجردات تام قرار دارند شود میمحقق « کن»کلمه  وسیله بهعالم امر است که 

و کالم نازل  دبرات امر هستنداوسط خداوند، عالم نفس است که در آن فرشتگان و م

 ها انسانو برای تربیت  قراردادخداوند، همان کالم تشریعی است که در آن اوامر ونواهی 

و هر  از کالم و کتاب مراتبی دارد هرکداماز سوی دیگر مالصدرا معتقد است . آمده است

بدین ترتیب، هر متکلمی، کاتب . کتاب است و هر کتابی به نحوی کالم است نوعی بهکالمی 

 ی چهره؛ بلکه دو داند نمیمالصدرا تفاوت کالم و کتاب را رتبی . هم متکلم است کاتبی هرو 

فاعلی و کتاب مربوط به  مبدأکالم مربوط به چهره وجوب و . کند مییک واقعیت معرفی 

همچنان که تناسب آن دو نیز در این است که هر دو . تقابلی اس مبدأامکان و  ی چهره

 .اند نشانهجنبه آیت و 

که کالم دارای سه مرتبه  گونه هماننتیجه گرفت که در نظر مالصدرا،  توان میپس 

است، کتاب خداوند نیز دارای سه مرتبه است، کتاب اعالی خداوند عالم امر است منتهی به 

م خلق است و کتاب نازل همان کالم تشریعی است که در قابلی، کتاب اوسط عال مبدألحاظ 

فاعلی کالم و به  مبدأهر چیزی به اعتبار  که اینآن اوامر و نواهی قرار دارد، با در نظر گرفتن 

یک واقعیت  ی چهرهوقتی کالم و کتاب دو  که این درنهایتقابلی کتاب است، و  مبدأاعتبار 

و منتهای کالم عالم عقل  مبدأکه  گونه همانود؛ و منتهی هر دو یکی خواهد ب مبدأشدند 

 .و منتهی کتاب نیز عالم عقل است مبدأاست، 

که اگر کالم  رسیم میبه این نتیجه  کنیم می تأملوقتی در آیات و روایات دقت و 

این الفاظ و عبارات اطالق شده است به خاطر همین مالکی است که مالصدرا بیان  غیراز به

نیاز  که این، بدون شود میکرده است و لذا با این نظریه، مراد آیات و روایات برای ما روشن 

( کلمات اهلل)در چند آیه از قرآن خداوند، جهان آفرینش را . به توجیه و تأویلی داشته باشد

رَبِی وَ لَوْ   بْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُقُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَ»: نامیده است

وَ لَوْ أَنَ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ »، (729/کهف)«جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً

همچنین از بعضی از اولیاء ( 69/لقمان)«اللَهِ إِنَ اللَهَ عَزیزٌ حَکیمٌ  سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ
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إِنَمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقاها »: الهی، به کلمة اهلل یاد شده است

نیست که لفظ و  چنین ایناز دیگر سو، کلمات خداوند ( 717/نساء)«مَرْیَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ  إِلى

کَوْنَهُ کُنْ فَیَکُونُ  یَقُولُ لِمَا أَرَادَ» :فرمایند می( السالم علیه) مؤمنینامیرال که چنانصوت باشد 

( 613: 7272،رضی سید)« لَا بِصَوْتٍ یَقْرَعُ وَ لَا بِنِدَاءٍ یُسْمَعُ وَ إِنَمَا کَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ

که قول و کالم خداوند از سنخ آهنگ و صوت نیست؛  فرمایند میدر این فرمایش حضرت 

 که ایننه  آفریند میو چیزی را  کند میبلکه قول خداوند همان فعل اوست و خداوند امر 

. «یکن»است و وجودش « کن»لفظی بگوید و چیزی با این لفظ پیدا شود؛ بلکه ایجادش 

روایات بر افعال الهی و جهان،  است، لذا وقتی در آیات و( کلمات اهلل)سراسر جهان  درنتیجه

تأییدی باشد بر نظریه صدر المتالهین  تواند میاطالق شده است، این اطالقات  کالم وکلمه 

کالم  صورت بهآیات خداوند گاهی . که بر کالم خداوند ارائه کرده است تفسیری ودر تبیین 

 تواند میآیات  این واست،  شده ثبتکتابت که در کتاب اهلل  صورت به، گاهی شود میظاهر 

وَ إِنَهُ فِی أُمِ الْکِتابِ »، (6/شعراء)« ...الْمُبِینِ الْکِتَابِ ءَایَاتُ تِلْکَ»: اشاره داشته باشد ها آنبه 

 (66-67/بروج)«لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  فی*بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجیدٌ »( 2/زخرف)«لَدَیْنا لَعَلِیٌ حَکِیمٌ

 پی نوشت 

و لذا علم، قدرت و تکلم  گویند میرا صفت و مشتقات را اسم ( مصدر) مشتقات مبدأ حکما .7

متکلم اسم هستند، ولی متکلمان مشتقات را صفت و مبادی مشتقات را  صفت و عالم، قادر و

 (729: 7 ج ،7992ربانی گلپایگانی، ) .گویند میمعنی 

اشاره به هر یک عین اشاره به دیگرى  که نحوی بهحلول عبارت از اختصاص چیزى به چیز دیگر  .6

باشد، نحوه قیام اعراض به معروض خود را قیام حلولى و نحوه قیام معلوم را به علت قیام 

(679: 9 ج ،7919؛ همو،127: 6 ج ،7919سجادى،) .نامند میصدورى 

منظور از غرض ثانوی یعنی ما لیس به اوّل ولو اینکه غرض ثالث و رابعی هم وجود داشته باشد  .9

 .شود غرض ثانی گفته می ها اینکه به همه 

.شد میبه ارسطو نسبت داده  درگذشتهکتاب اثولوجیا فلوطین است، ولی  مؤلف .2
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