
 

 

 

 

 

 

 

 

  یهبراساس حکمت متعال یو کالم نفس یکالم لفظ ینقد و بررس
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 چکیده 
 یو معتقدند کالم خداونـد، اصـوات و حروفـ دانندیم یکالم را منحصر به کالم لفظ یهمعتزله و امام
. اشـاعره کـالم داننـدینشانه بر تکلـم خداونـد م ینقرآن را بهتر یاتآ یشانا کند؛یم یجاداست که ا

از  یـرو غ شـتهدر نفـت انسـان دا یمستقل یقتدانند که حق ینفت متکلم مبه قائم  ی  را  معان یقیحق
م خداونـد تلقـ یـلدل ینقرآن را به عنوان بهتـر یاتآ یزن یشاناراده و علم است، ا کـرده و  یبـر تکلـ 
ذات است؛ اما مالصدرا معتقد است کالم، انشاء  بهو قائم  یمدر ذات خداوند قد یمعتقدند کالم نفس

شـامل تمـام موجـودات و افعـال  یکـالم الهـ گویدیم است که بر نهان متکلم داللت کند. او یزیچ
: عـالم کنـدیم یینتب ینرا چن یمراتب کالم اله یمتکلم است. و اعتباریناخداوند است و خداوند به

 کالم نازل خداوند است. یع؛عالم نفت، کالم اوسط؛ عالم تشر ی؛امر، کالم اعل
کالم را منحصر به کـالم  یهعدل ی،کالم لفظ ۀدربار یهاشاعره و حکمت متعال یه،نظر بودن امامهم باوجود
آن مرتبـه،  یفیتک ۀدارد؛ اما دربار یزن یگرید ۀمعتقدند مرتب یهاشاعره و حکمت متعال یول داند؛یم یلفظ

 یدهرسـ یجـهنت یـنبه ا یه،حکمت متعال یۀبر اثبات جامع بودن نظرپژوهش افزون یننظر دارند. ااختالف  
دو  یـینسـازگار اسـت. تب یشـترب ییصـدرا یـینبا تب یات،و روا یمقرآن کر اتیآ یاست که منحوق برخ

 است. یباق یاتآ یناستوار و  کامل نبوده و همچنان ابهام در ا ی،کالم یاتاز آ یگرد یشۀاند
 

 .یهمعتزله، اشاعره، حکمت متعال ی،کالم نفس ی،کالم لفض ی،کالم اله :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.m.pirhadi22@gmail.com)دانشجوی دکترای کالم دانشگاه قم  *
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 مقدمه

های حاکی از اوصـاف خداونـد رو مهم است که گزارهزآنبررسی اوصاف خداوند ا

های کالمی و فلسفۀ دین بوده و برای متکلمان وفیلسوفان یکی از جهات عمده در بحث

دین این پرسش محرح بوده که حمل چنین اوصافی بـر خداونـد بـه چـه معناسـت. آیـا 

نهایـت خداونـد شود یا دربارۀ وجود  واجـب و بیطور است که بر انسان حمل میهمان

رود، همواره یکـی از کار میمتفاوت است؟ بنابراین معناداری الفاظی که برای خداوند به

بـاره بـه شـناختاری و ها دراینهای متکلمـان و فیلسـوفان دیـن اسـت. دیـدگاهدغدغه

 شوند. غیرشناختاری تقسیم می

این دیدگاه چنـد اند. دیدگاه شناختاری معتقد است گزارهای دینی حاکی از واقعیات

دارد: نظریۀ تمثیل و نظریۀ اشتراک معنوی. اوصاف انسان و خداوند در نظریـۀ اول،  دسته

 اند؛ اما در دومی معنای یکسانی دارند.مشترک لفظی یا معنوی نیستند، بلکه فقط مشابه

های دینـی حـاکی از معـانی واقعـی و حقیقـی گوید گزارهدیدگاه غیرشناختاری می

گرایی، نظریۀ نمادین، نظریۀ اسحورۀ زبان ن دیدگاه انواعی دارد: نظریۀ احساسنیستند. ای

هـای دینـی را بیـانگر احساسـات و گرایی گزارهو نظریۀ پوزیتیویسم منحقـی. احسـاس

اند. نظریۀ های دینی نمادینداند. نظریۀ نمادین معتقد است گزارهعواطف افراد مؤمن می

انـد و هایی دربارۀ جهانهای دینی، دراصل اسحورهگزاره گوید الهیات واسحورۀ زبان می

کند که اگر با معیار عقلی بررسـی شـود برای مقبول ساختن آن با فهم عقالیی تالشی می

هـایی کـه مفهوم خواهد بود. نظریۀ پوزیتویسـم منحقـی معتقـد اسـت گزارهپایه و بیبی

؛ ۲۲۳-۵۱۳: ۵۷۳۵؛ هیا،،۵۲۱-۲/۰۱: ۵۷۳۷ئظی،)ساب پذیر تجربی نباشند، فایدۀ معرفتی ندارند تحقیق

 (۲۳۱-۲۱۲: ۵۷۳۱پیرسون،

پذیرنــد، از جملــه فیلســوفان مســلمان و متکلمــان معنــاداری اوصــاف الهــی را می

گرچه ممکن است گروهی در برخی اوصاف الهی، مانند صـفات  (۲: ۵۷۱۷)همتائیی،مالصدرا

معنی اسـت، بلکـه صاف الهی بیمعنا نیست که اواینخبری معتقد به توقف باشند؛ اما به
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ها معتقدند علم آن نزد خداوند است و برای ما بندگان روشن نیست. یکی از اوصـاف آن

کننـد. الهی، صفت تکلم است که متکلمان و فیلسوفان مسلمان بر معناداری آن تأکید می

انـد؛ امـا کرده اتفاق و اجماع پذیرفته و بررسیتبع قرآن و سنت و بهها این صفت را بهآن

های تـاریخی بسـیاری میـان عالمـان و حتی به مشـاجرهبرانگیز بحث، های مناقشهنکته

گذاری علمی شد که چون که بنابر احتمالی زمینۀ پایهایگونهحاکمان منجر شده است؛ به

 (۷۲: ۵۷۳۰؛ حیبی،۷۲/ ۵: ۵۱۱۳)بدوی،محور مباحثش کالم خداوند بود، نام کالم بر آن گذاشتند 

که مشی طوریل اصلی بحث از صفت تکلم، آیات قرآن است. جمع این آیات بهدلی 

رسد. نظر میثابتی داشته باشند تا بتوان همۀ این آیات را بر اساس آن تبیین کرد، دشوار به

ال ل وبرخـی ( آیـاتی کـه  بـر ماسـوی۱توان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد: این آیات را می

انـد: اند؛ زیرا کلمات وجـوداتی غیـر از رباطالق کرده مخلوقات، کلمات رب یا ال ل را

َد الْبَْحرر قَبَْل َأْن تَنَْفَد کَل ماتر  یقرْل لَْو کاَن الْبَْحرر م داداً ل کَل مات  َربِّ 
ه   یَربِّ  لَنَف  ـ  ئْنا ب م ثْل َو لَْو ج 

ْن بَْعـد ه  َسـبَْعةر یالٌم َو الْبَْحرر اأْلَْرض  م ْن َشَجَرة  َأقْ یَو لَْو َأنَّما ف  ؛ (۵۶۱)که:/  َمَدداً  هر مـ  ـدُّ مر

َدْت کَل مـاتر  ر  ما نَفـ  َ َعز َأبْحر  إ نَّ ال ل
. در آیـات دیگـر، حضـرت (۲۳)لقمائن/  مٌ یٌز َحکـیـال ل 

ـولر ال ل  َو یَسی ابْـنر َمـرْ یحر ع  یإ نََّما الَْمس  کلمۀ خداوند خوانده شده است:  7عیسی َم َرسر

وٌح م نْهر یَمرْ  َألْقاها إ لیکَل َمترهر  ( آیاتی که به تکلم خداوند با انسان اشـاره ۱؛ (۵۳۵)ظسئء/  َم َو رر

وَسی تَکْل یَما»: اندکرده ر مر کَلَِّمهر ال ل إ الََّوحْ و  (۵۰۱)ظسائء/ « و کَلََّم ال ل َر اً َأْو م ْن یَوَماکَاَن ل بََشر َأنْ 

َجاب  َأو والً یَوَراء  ح  ل َرسر
  . (۱۵)شوری/ ْرس 

دو دسته، حقیقت کالم خداوند چیست؟ اتصاف خداوند کـالم چگونـه براساس این

در قرآن چه معنایی دارد؟ رابحـۀ کـالم الهـی بـا کـالم انسـان « کلمات»یا « کلمه»است؟ 

 چیست؟

وجود اساس سه دیدگاه اصلی بههای باال اختالف دارند؛ براینمتکلمان دربارۀ پرسش

معتزله و متکلمان امامیه معتقدند کالم الهی همان کـالم لفظـی اسـت کـه ( ۱آمده است: 

( ۱؛ (۵۲۰الا:: ۵۱۵۷، شی  لفید، ۰۰-۱۳/ ۳: ۵۱۰۲)قئضی عبدالجبئر،کند خداوند آن را در خارج ایجاد می

کنندۀ کالم نفسی اسـت و گویند کالم لفظی بیانها میاند. آناشاعره معتقد به کالم نفسی
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حکمـت  (۰؛ (۵۰۳: ۲۶۶۱فخارراوی، ۱۵/ ۳: ۵۱۲۱)لیر سید شاری:، کالم نفسی است کالم خداوند نیز

اساس تمام عـالم را کـالم خداونـد متعالیه به توسعه در معنای کالم معتقد است و براین

از این سه دیدگاه، اشاعره و پیروان حکمت  .(۵۵۳۰/ ۱: ۵۷۳۱؛ طبئطبئیی،۱/ ۳)لالصدرا، بی تئ:  داندمی

 یقتی ورای کالم لفظی معتقدند.متعالیه به حق

 کنیم تکل م خداوند را از سه منظر باال بررسی کنیم.در این نوشتار تالش می

 کالم  حقیقت

شود، پرواضح است که بدون تحقیـق گرچه از واژۀ کالم، همان کالم لفظی متبادر می

اهد بود. تعالی میسر نخوو تبیین عقلی ماهیت و حقیقت کالم، انتساب صحیح آن به باری

انـد بـه هرکدام از متکلمان امامیه،  معتزلـه و اشـاعره و حکمـای صـداریی تـالش کرده

اساس حقیقت کالم خداوند متعـال شناختی از مفهوم و حقیقت کالم دست بیابند و برای

 را تبیین کنند.

 نظریۀ اول: معتزله و امامیه

کـه بـا نظـم خاصـی  ه معتقدند کالْم حروف و اصوات اسـتیمعتزله و متکلمان امام

کنـد کـه از آن بـه  کـالم لفظـی تعبیـر اند و بر معناى مخصوصی داللـت میف شدهیتأل

، در تعریـف کـالم الخمسـه شـرح االصـولعبدالجبار معتزلی در کتـاب . قاضیکنندمی

گوید: کالم چیزی است که از دو حرف یا بیشتر تشکیل شده باشد، یـا عبارتسـت از می

یعنی فرقی بـین کـالم  (۱۲۱: ۵۱۲۱)قئضی عبدالجبئر، 1شوند.ایجاد می  یکه با نظم خاص یحروف

مهمل و مستعمل نیست و الزم نیست که دو حرف مختلف باشد، به دو حرف متماثل نیز  

)قئضای کند تعریف کالم  بـدیهی اسـت عبدالجبار ادعا میکالم می توان گفت. البته قاضی

نعمتی است از خـدا تـا انسـان بتوانـد بـا آن مـراد و  گوید کالمو می (۵۷/ ۳: ۵۱۰۱عبادالجبئر،

کالم  مفید نیز به این نظر معتقد است و. شیخ(۱۷۶: ۵۱۲۱)قئضی عبدالجبئر،مقاصدش را بیان کند 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

   فاال لی  ن نقول فی حأه: هو ما انتظم من حرفین فصاعأاً    ماله  نظام من الحر ف مخصوص .1
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حلی در شـرح کـالم عالمـه  (۵۲۰الا:: ۵۱۵۷)شای  لفیاد،  1دانـد.را همین الفاظ و اصوات می

کـالم همـان الفـاظ »پذیرد: برای کالم می نصیرالدین طوسی، همان مراد معتزله راخواجه

اسـاس، ؛ براین(۲۳۱: ۵۱۵۷حیی،)عاللا،« کندمجموعشان بر معنایی داللت می منظمی است که

کننـد و معتقدنـد کـالم معتزله و قدمای کالم امامیه کالم لفظی را برای خداوند اثبات می

م دالیـل دارنـد. در مقـام خداوند ایجاد الفاظ و اصوات در عالم خارج است. البته هرکدا

نصیر طوسی عمومیت قدرت را دلیل بـر ثبـوت عبدالجبار معتزلی و خواجهثبوت، قاضی

دانند و معتقدند ازآنجاکه قدرت یکی از اوصاف ذاتـی خداونـد متعـال، کالم خداوند می

نامحدود و فراگیر به هر ممکنی است، خداوند که قادر بالذات است، بر کالم نیز قـدرت 

   (۱۰/ ۳: ۵۱۰۱عبدالجبئر، ؛ قئضی۲۳۱: ۵۱۵۷حیی،)عالل، دارد

ازآنجاکه قدرت یکـی از اوصـاف ذاتـی خداونـد متعـال، گوید قاضی عبدالجبار می

نامحدود و فراگیر به هر ممکنی است، خداوند که قادر بالذات است، بر کالم نیز قـدرت 

م از او ایجاد شده است؛ زیرا دارد. راه اثبات تکلم خداوند این است که علم پیدا کنیم کال

کند که فعـل از او صـادر شـده صرف اینکه کسی بر فعلی قدرت داشته باشد، اثبات نمی

کند، بلکه باید علم حاصـل کنـیم است. قادر بودن بر فعلی، انجام دادن فعل را اثبات نمی

که فعل از فاعل صادر شده است. شـیخ طوسـی نیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت 

 .(۰۶: ۵۱۶۰طوسی، ، شی ۱۰/ ۳: ۵۱۰۱عبدالجبئر،ضی)قئ

گوید برای اثبات اینکه چگونه کالم از خداوند صادر شـده عبدالجبار سپت میقاضی

( کالم طوری ایجاد شود که وقوع آن از غیرخداونـد ممکـن ۱است، دو راه وجود دارد: 

ه این کالم، کالم خداوند ( انبیا خبر دهند ک۱نباشد؛ برای مثال، کالم از سن  ایجاد شود؛ 

)شی  لفیاد، داند مفید )ره( نیز دلیل را اجماع و قرآن می. شیخ(۱۳/ ۳،ج۵۱۰۱عبدالجبئر، )قئضیاست 

ونَ ». آیاتی مانند (۲۳ب: ۵۱۵۷ ا لَـهر لَحـاف ظر کَْر َو إ نَـّ لْنَا الذِّ َو َهـَذا ک تَـاٌب »، (۱)حجار/ « إ نَّا نَْحنر نَزَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

   قول إنّ الکالم هو تقطیع األصوات   نظامها على  جه یفیأ المعانی المعقوالت   األصوات عنأی . 1
 من األعراضضرب 
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بَاَركٌ  کان ال ل وال شیَء، ثم خلـَق الـذکَر و مـا : »6و سخن پیامبر اکرم (۱۲)اظعئم/  «َأنَزلْنَاهر مر

کند که خداونـد مـتکلم داللت می 1«خلق ال ل من سماء  و ال ارض  اعظَم عن آیه الکرسی

 (۱۷۱: ۵۱۲۱عبدالجبئر،)قئضیاست و کالم را ایجاد کرده. 

ذاتی؛ زیرا از فعل انتزاع اساس عدلیه معتقدند تکلم صفت فعلی است، نه صفت براین

گوییم خداوند متکلم است، مراد این است که کالم از خداونـد ایجـاد شود. وقتی میمی

   (۰۱: ۵۷۶۰طوسی، ، شی ۰۷/ ۳: ۵۱۰۱عبدالجبئر، )قئضیشده است 

 اشاعرهنظریۀ دوم: 

قـت، یند کالم خداوند، کالم نفسـی و معنـوى اسـت. آن حقیگومتکلمان اشعرى می

 م و زائد بر ذات است.ینفت متکلم است و مانند کماالت دیگر قد معانی در

ر متکلم است که ثابـت اسـت و بـا اخـتالف یمراد آنان از کالم نفسی، معانی در ضم 

د، مـراد و یـآاى کـه در مقـام سـخن گفـتن برمـیندهیشود. هر گوعبارات مختلف نمی

ر کند. متکلمان اشعری چنین امر ین الفاظ از آن تعبیخواهد با ارى دارد که مییالضممافی

. انددانند که کاشف از آن باطنها الفاظ را کالم لفظی مینامند. آنباطنی را کالم نفسی می

کالم قولی است قائم به نفت متکلم. اگر تفصـیل »گوید: جوینی دربارۀ حقیقت کالم می

ها بـر آن و اشـارههـا محلب را قصد کنیم، کالم قول قائم به نفت متکلم است که عبارت

ومتکلم از الفاظ و اشارات بـرای بیـان معـانی در نفسـش اسـتفاده ]کندمعانی داللت می

 (۱۰: ۵۱۵۰)جوینی، 2«کند[می

 ادلۀ اشاعره بر مغایرت الفاظ و معانی 

شود، گاهی انشایی )طلبی( است. عقال بالبداهه درک . الفاظی که از انسان صادر می۱

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ترجمه: خأا بود   چیز دیگری نبود سپس ذکر را خلق کرد   خأا نأ در یمین   اسمان چیزی بزرگتر . 1
 .ای آیت الکرسی نیافریأه است

األ لى،  ن نقول: الکالم هو القول القائم بالنفس،   إن رمنا تفصیال، فهو القول القائم بالنفس، الذی تأل   .2
 لح علیه من اإلشاراتعلیه العبارات   ما یصط
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هاست؛ پت الفـاظ دال  )انشایی( دالْ و طلب  درون متکلم، مدلول آنکنند که الفاظ  امر می

انــد و تطـایر دال و مــدلول، نشـانۀ تطـایر الفــاظ و معـانی اســت و معـانی طلبـی، مدلول

همچنین گاهی بـه  (۲۶۵/ ۷: ۵۱۶۳؛ همو،۰۱: ۲۶۶۱، همو،۱۲، ۵۱۵۷؛همو،۵۰۳: ۲۶۶۱؛ فخرراوی،۱۳: ۵۱۵۰)جوینی،

کننـد شـاره بـرای ایـن معـانی طلبـی و اخبـاری اسـتفاده میجای الفـاظ، از کتابـت و ا

 (۱۱/ ۳: ۵۱۲۱،لیرسیدشری:،۱۳: ۵۱۵۰)جوینی،

کار رونـد؛ های متفاوتی ممکـن اسـت بـه.  الفاظ امر و نهی تطییرپذیرند و با وضع۱

ــت درحالی ــامتطیر اس ــد و ن ــه واح ــت، بلک ــین نیس ــا چن ــه معن / ۳: ۵۱۲۱)لیرسیدشااری:،ک

 (۲۶۵/ ۷: ۵۱۶۳؛ همو،۰۱: ۲۶۶۱؛ همو،۱۲،: ۵۱۵۷؛همو،۵۰۳: ۲۶۶۱،فخرراوی،۱۱

بنابراین نظر اشاعره بر غیریت حقیقت کالم یعنی معانی   طلب و خبر از الفاظ اسـت. 

 کنند. الفاظ و عبارات آن حقیقت را بیان می

 اعتقاد اشاعره به مغایرت حقیقِت طل  با اراده و تغایر خبر با علم و اعتقاد

یقت امر، مطایر با اراده و حقیقت خبر، غیر از علم و اعتقاد اسـت. اشاعره معتقدند حق

گاهی امر و طلب، وجود دارد؛ ولی اراده درکـار نیسـت. »گویند: برای اثبات این ادعا می

گاهی نیز اراده وجود دارد؛ ولی امر وجود ندارد؛ مانند اوامر امتحانی، بااینکه امـر اسـت، 

ــدارد ــود ن ــا (۵/۵۱۶، ج۵۷۱۵؛ همااو، ۰۱، ۲۶۶۱؛ همااو،۱۷، ۵۱۵۷؛همااو،۵۰۱، ۲۶۶۱)فخاارراوی، « اراده وج ؛ ام

صورتی که اراده باشد، ولی امر نباشد؛ مانند اینکه انسان به شخصی بگوید من ارادۀ فالن 

،لیر ساید ۱۳، ۵۱۵۰)جوینی،کنم؛ بنابراین اراده و طلب متطایرند ام؛ ولی به آن امر نمیکار را کرده

؛ اما خبر و جمـالت خبـری نیـز درحقیقـت (۱۱: ۵۱۵۷؛همو،۵۰۱: ۲۶۶۱اوی،،فخرر۱۱/ ۳: ۵۱۲۱شری:،

اعتقـاد،  اند که از جنت علم و اعتقاد نیستند؛ زیرا در علم ویک حکم ذهنی و اسناد عقلی

که در اسناد ذهنی، کـذب و دروغ راه دارد؛ زیـرا ذهـن کذب و دروغ راه ندارد؛ درحالی

 تواند قضایای کاذب نیز درست کند؛کند، می تواند قضایای صادق درستهمچنان که می

شود حقیقت خبـر، آنکه کذب و خالف در علم و اعتقاد وجود ندارد؛ پت معلوم میحال

. همچنـین گـاهی (۵۱۶/ ۵: ۵۷۱۵؛ هماو،۱۱: ۵۱۵۷؛هماو،۵۰۱: ۲۶۶۱)فخارراوی،غیر از علم واعتقاد است 

حتی علم به خالف دارد یا بـه که به آن علم ندارد ودهد؛ درحالیانسان از چیزی خبر می
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 .(۱۱/ ۳: ۵۱۲۱)لیرسیدشری:،کند آن شک می

گوید اگر انسـان بخواهـد دیگـران را از ایـن فخررازی بعد از تبیین محلب فوق، می

ترین معانی آگاه کند، الزم است فعلی را دال بر آن معانی انجام دهد؛ اما بهتـرین و آسـان

توان این ی در نفت، بسیارند و فقط با الفاظ است که میاند؛ زیرا معاندال، الفاظ و عبارات

شود. هرگاه معانی را بیان کرد. ویژگی صوت این است که ایجاد، کم و زیاد و معدوم می

کنیم و هرگاه نیاز نداشـته باشـیم، معـدوم اسـت؛ به آن احتیاج داشته باشیم، ایجادش می

بیـان مقاصـد اسـتفاده کـرد، ایـن  هـا بـرایتـوان از آنکه افعال دیگری کـه میدرحالی

رو، اظهار معانی با الفاظ و عبـارات، اولـی و بهتـر از سـایر خصوصیات را ندارند؛ ازاین

ترتیب مـتکل م فاعـل کـالم ؛ بدین(۲۶۷/ ۷: ۵۱۶۳؛ همو،۱۳: ۵۱۵۷؛همو،۵۳۶: ۲۶۶۱)فخرراوی، هاست راه

؛ هماو، ۱۳: ۵۱۵۷؛ هماو، ۵۳۶: ۲۶۶۱ )فخارراوی،کند تا معانی آشکار شـود است که الفاظ را ایجاد می

 .(۲۶۷/ ۷: ج۵۱۶۳

نفت است. الفاظ فقـط دال بـر آن بهخالصه اشاعره معتقدند کالم حقیقی، معانی  قائم

 اند و متکلم نیز فاعل و موجد آن الفاظ است. معانی

اشاعره معتقدند اگر کالمی از خداوند صادر شـود، کـالم نفسـی اسـت؛ زیـرا کـالم 

ها بـرای اثبـات الم نفسی است وکالم خداوند نیز از همین نوع است. آنحقیقی همان ک

وَسـی تَکْل یمـاً »مدعایشان به اجماع، تواتر و آیات، ازجمله آیۀ شریف  ر مر )ظسائء/ « و کَلََّم ال ل

نـد. معتقد 6اثبات کالم خداوند با ا خبـار پیـامبرها همچنین به کنند. آناستناد می (۵۰۱

با اعجاز یا طرق دیگـر اسـت؛ پـت علـم بـه تکلـم  6پیامبر اکرمعلم به صدق ا خبار 

اند خداوند با خداوند ازراه  علم به صدق گفتۀ پیامبر و تواتر از دیگر انبیاست که خبر داده

: ۲۶۶۱، فخرراوی، ۱۵/ ۳: ۵۱۲۱)لیر سید شری:، ها امر و نهی کرده است بندگانش تکلم کرده و به آن

   .(۵/۵۱۲: ۵۷۱۵؛ همو،۰۵: ۵۱۵۷؛ همو،۵۳۲

کالم نفسی از اوصاف ذاتی است کـه خـارج از ذات و قـدیم اسـت  اشاعره معتقدند

ها معتقدند هفت صفت علـم، قـدرت، . آن(۰۲: ۵۱۵۷، ، هماو، ۵۳۷:  ۲۶۶۱، ف رراوی،۱۳: ۵۱۵۰)جوینی،

انـد حیات، اراده، سمع، بصر و تکلم از اوصاف ذاتی خداوند؛ ولی خـارج از ذات وقدیم
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 گویند. ها قدمای ثمانیه میکه به آن

  نظریۀ سوم: حکمت متعالیه

مصـدر  تکلـمدهد تکلم مصدر و کالم حاصل مصدر اسـت. بررسی لطوی نشان می

صفتی )متکلم( است که مؤثر بر غیر باشد. کالم حاصل مصدر است. آنچه از عنوان کالم 

معنای اسـت کـه بـه و تکلم گرفته شده است، تأثیر بر غیر است؛ زیرا مادۀ اصلی آن کلم

: ۱؛ جاوهری، ۷۳۳/ ۱: ۵۱۵۶؛ فراهیادی،۵۷۵/ ۱: ۵۱۶۱؛ ابان فائرس،۱۲۱/ ۵۲: ۵۱۵۱)ابان لن اور، تأثیر بر غیر است 

. مالصدرا معتقد اسـت کـالم ازآنجاکـه اثـر و انفعـالی در (۵۱۵۲: ۳۲۲؛ راغب اصافهئظی، ۵۱۵۶: ۲۰

اش اعالم و اظهار نهـان و هشود. فایدکند، کالم نامیده میگوش و نفت دیگران ایجاد می

درون است. کالم یعنی انشا و ایجاد چیزی که بر درون و ضمیر متکلم داللت کند؛ پـت 

کند، متکلم است. غرض متکلم کالم، دال  و معنا، مدلول است و کسی که کالم را انشا می

: ۵۷۳۷، سابوواری،۵۱۳: ۵۷۱۱؛ هماو ۵۳ب: ۵۷۰۷؛ همو ۱/ ۳)لالصدرا،بی تئ: الضمیر است فیاز تکلم، ابراز ما

خواهد بگوید در او مبدئی است کـه . اگر کسی کالم را صفت موجودی دانست، می(۲۵۷

شود. این مبدأ همان متکلمیت است؛ یعنـی در آن موجـود، قـدرت با آن کالم محقق می

شود. فرق تکلـم و کـالم ماننـد ایجاد کالم وجود دارد؛ وگرنه کالم صفت وی واقع نمی

تواند صفت باشد؛ ولی ایجاد صفت است؛ پت اگر و ایجاد است. وجود نمی فرق وجود

گوییم کالم صفت متکلم بگوییم وجود صفت است، مراد همان ایجاد است. حال اگر می

است، منظور تکلم است؛ یعنی کالم امری وجودی است که محصول کار مـتکلم اسـت. 

کـه گونهفعل به فاعل قیام دارد، نه آن کهگونهاین امر وجودی قائم به فرد متکلم است؛ آن

 ۱عرض به موضوع؛ یعنی قیام کالم به متکلم، قیام صدوری است، نه قیام حلولی.

ها کند، مراد از کالم، اصوات، موجاگر بگوییم متکلم کسی است که کالم را ایجاد می

، یعنـی گوییم مـتکلمکند؛ پت وقتی میهایی است که متکلم در خارج ایجاد میو آهن 

مراد همین معناست. آنچه در خارج وجود دارد، محصول کالم  مـتکلم « من اوجد الکالم»

کـه کـالم آیـد کـه دفعـی اسـت؛ درحالیصورت کتابت یا نقش درمیاست که گاهی به

شـود تدریجی است و همان خصوصیتی است که براثر خـروج هـوا از دهـان ایجـاد می
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 .  (۵۵۳۱/ ۱: ۵۷۳۱،طبئطبئی،۵۱۳: ۵۷۱۱؛ همو، ۵۳: ب۵۷۰۷؛ همو، ۱/ ۳)لالصدرا، بی تئ: 

کالم انشای چیزی است که بر ضمیر متکلم داللت کند و بـا آن غیـب و نهـان گفتیم 

انـد و بـا شـوند، نشـانۀ غیبشود؛ پت مخلوقاتی که از ناحیۀ خداوند ایجـاد میآشکار 

یجه جهـان آکنـده از شود؛ درنتظهورشان از آنچه در نهان و باطن است، پرده برداشته می

ها اعالن و اظهار غیب است؛ پت سراسر جهان، کلمات هاست و فایدۀ آفرینش آننشانه

خداوند هستند. این کالم، کالم تکوینی است درمقابل کالم تشریعی کـه در بهحق و قائم

، ۲۵۱: ۵۷۳۷، ساابوواری،۱۱: ۵۷۰۶؛ همااو، ۵۳ب: ۵۷۰۷؛ همااو، ۱/ ۳)لالصاادرا، باای تاائ: صــوت شــرط نیســت. 

 .  (۵۵۳۰/ ۱: ۵۷۳۱طبئطبئی،

ای دقت کرد: اصـل و فـرع در تخاطـب در تبیین اندیشۀ حکمت متعالیه، باید به نکته

های اعتباری، اصل و خحاب، فرع است؛ یعنی نخست تکوینی الهی. مخاطب در خحاب

خحاب تحقق پیدا کند؛ ولـی در خحـاب تکـوینی، مخاطـب فـرع   باید مخاطب باشد تا

 حاب اصل است. این تقدم، تقدم ذاتی است. خحاب است و خ

هر إ ذا َأراَد شَ »در آیۀ شریف  و « کـن»هرچند  (۳۲)یا// « کرونر یفَ  قروَل لَهر کرنْ یئاً َأْن یإ نَّما َأْمرر

همانی دارند، کن بر یکون تقدم ذاتی دارد؛ یعنی خداوند فـیض اقدسـی دارد این« یکونر »

های علمی اشیا قرار دارند و ن فیض اقدس، صورتکند. در ایکه با آن جهان را خلق می

های علمـی در فـیض مقـدس هاست که براثر این خحاب، این صورتخحاب کن به آن

 کنند. وجود عینی پیدا می

در اینجا هدف اصلی، خود خحاب است تا با آن در فیض مقـدس وجودهـای عینـی 

رنـد، مسـتمع و خلق شوند، پت ازآنجاکه ممکنـات در فـیض اقـدس وجـود علمـی دا

کـن اسـت. بـا ایـن  ۀرسد، کلمـاند. اولین کالمی که به گوش این مستمعان میمخاطب

نحو، کلمـات همینیابند؛ بهخحاب، از فیض اقدس به فیض مقدس و وجود عینی راه می

رسد به جهان طبیعت که آخرین کلمه شود تا میمرحله ایجاد میبهدیگر در جهان مرحله

 .  (۷/۰۷۱: ۵۷۳۱، سبوواری،۱۱: ۵۷۰۶؛ همو، ۵۳ب: ۵۷۰۷؛ همو،۳/ ۳)لالصدرا، بی تئ: از کلمات حق است 

فهمیم کـه کـالم خداونـد بـا ایجـاد مـی المیزانشریفاز بخش های مختلف تفسیر 
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شود؛ درواقع، قول خداوند در امور تکوینی همان شـیئی اسـت کـه موجودات محقق می

)عاللا،  عینه قـول اوسـتمخلوق خداوند به خداوند آن را خلق و ایجاد کرده است؛ یعنی

سیدمرتضی از متکلمان امامیه نیز کالم خداوند را افعالی  .(۵۷/۱۶۱، هماو: ۵۲/۲۱۱: ج۵۷۳۲طبئطبئی،

 .(۷۲: ۵۷۳۳)سید لرتضی،داند الهی می

 گانۀ کالماغراض و مراتب سه

ألهین بـه حکمت متعالیه معتقد به وجود اغراض و مراتبی برای کالم است. صـدرالمت

. (۷/۰۱۲: ۵۷۳۱)سابوواری،سبزواری نیز از او تبعیت کـرده اسـت کند. حکیمسه مرتبه اشاره می

نهـان  یر است. اگر متکلمـیالضمیۀ تکلم، اعالن مافیگوید مقصود اولین میصدرالمتأله

ا مانند آن بیان کرد، او تکلم کرده است؛ امـا امتثـال و اسـتماع مخاطـب ی یخود را با لفظ

ک یـسـت؛ پـت کـالم یمترتـب ن یبر کالم مترتب است و گـاه یفی است که گاهاهدا

نیـز دارد کـه همـان  یدارد که همان اعالن و اظهار باطن است. مقصود ثانو یمقصود اول

 مترتب شود.  یگریممکن است بر امتثال هم اغراض د ۱ب اثر است.یاستماع، امتثال و ترت

 ین غرض اول است. گـاهیدوم ع غرض یحال که غرض اول و دوم روشن شد،گاه

غرض دوم مالزم با غرض اول  ین فرض، گاهیر از غرض دوم است. در ایغرض اول غ

سـت و یغـرض دوم مـالزم بـا غـرض اول ن یاست و انفکاکشـان امکـان نـدارد. گـاه

تـوان کالم با اغراضش، سـه دسـت را می یبندمیانفکاکشان امکان دارد؛ پت ازنظر تقس

ر غرض اول، اما مالزم ین غرض اول است؛ غرض دوم غیض دوم عتصور است کرد: غر

، یر غرض اول و غیرمالزم با آن است. به اولی کالم اعلـیغرض اول است؛ غرض دوم غ

 گویند.می یبه دومی کالم اوسط و به سومی کالم ادن

جهان، اولی در عالم عقول، دومی در عالم نفـوس و  یبندو دسته یر وجودیازنظر س

 عت قرار دارد.یعالم طب سومی در

ن غرض اول است، مقصودی برتر یقسم اول که کالم اعالست و در آن غرض دوم ع

جاد عالم امر، با کن اسـت کـه ین قسم از کالم، مانند ابداع و ایاز آن وجود ندارد. تحقق ا

 یها را برااند که خداوند آنیها کلمات الهشوند. آندر آن موجودات مجرد تام ایجاد می
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رو اسـت؛ ازایـن یکـیتشان با وجودشـان یکند، بلکه غایجاد نمیغرض زائد بر ذاتشان ا

د: یـگویم 1ایـاوثولوجن سخن همان است که ارسحو در کتاب یگوید این میصدرالمتأله
ن یهـا عـنیاست؛ پت غـرض و هـدف ا یکیها آن "هوماهو و لم"از مجردات  یبرخ»

خداوند است که عالم قضای الهـی  ین امر ابداعجادشان است و کالم اعال همایخلق و ا

َدٌة کَلَْمح  ب الْبََصر ""نام دارد:  نَا إ الَّ َواح  َو َما َأْمرر
وا إ الَّ إ  و  2 در َك َأالَّ تَْعبـر "یـ"َو قََضـی َربُـّ اهر

3» 

در اینجا مالهادی سبزاوای اولین مرتبۀ کـالم الهـی را  .(۵۳ب، ۵۷۰۷؛ هماو، ۳/ ۳)لالصدرا، بی تئ، ج

ذات الهی دال « یا من دل  علی ذاته بذاته»داند که براساس حدیث ذات خداوند متعالی می

 .(۰۱۷/ ۷: ۵۷۳۱، همو۲۵۱: ۵۷۳۷)سبوواری، و مدلول می باشد. 

ر از غرض اول اسـت؛ یدر قسم دوم از کالم که کالم اوسط است، غرض دوم کالم غ

 یگان است که مدبرات امرند و بران نوع کالم مانند نفوس فرشتیمالزم با آن است. ا یول

ر است، مالزم با ینش، که تدبیهدف آفر یاند؛ ولده شدهیو ارضی آفر یر مسائل سمائیتدب

ْم یالسـت: یان نیها عالم تخلف و عصـهاست و عالم آننش آنیآفر َ َمـاَأَمَرهر ـوَن ال ل ْعصر

ونیفَْعلروَن َمایوَ  کند استفاده می« ؤمرونیفعلون ما ی» ریصدرالمتألهین از تعب (۰)ت اری//  ْؤَمرر

شـوند؛ زیـرا نفرمـود هاسـت و از یکـدیگر جـدا نمیکه امر خداوند مالزم با اطاعت آن

دنبال امـر، بالفاصـله اطاعـت بـه«. ؤمرونیفعلون ما ی»، بلکه فرمود «ؤمرونیفعلون بما ی»

 .(۵۳ب: ۵۷۰۷؛ همو، ۳/۳)لالصدرا، بی تئ: کند یدا میتحقق پ

إ نَّا ف یۀ شریداند که در عالم قدر است و آیم ینین کالم اوسط را تکویلهصدر المتأ

 داند.را اشاره به آن می (۱۱)قمر/  َخلَقْنَاهر ب َقَدر   َشْیء   کرلَّ 

ت یـترب یاسـت و بـرا یعیو انزل است، کالم تشـر یقسم ثالث از اقسام کالم که ادن

َن الدِّ »ها آمده. انسان در این قسم، غرض دوم   (۵۷)شوری/ « ب ه  نروحاً َما َوصیَّ  ن  یَشَرَع لَکرم مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  در گذشته کتاب ا ثولوجیا فلوطین به ارسطو نسبت داده می شأ. .1
 .۷۳ ،قمر.  2

 .۱۰، . اسراء 3
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ق یـها بـه کمـال الست. غرض اول اعالن و غرض دوم وصول انسانیمالزم غرض اول ن

همراه و مترتب بر غرض اول  یت و کمال انسان است، گاهیکه ترب یاست؛ اما غرض ثان

ان یکند که عصـیم یزندگ مختار و متفکر است و در عالمی یرا انسان موجودیست؛ زین

جه، غرض آفـرینش یکند و درنتیان میانسان عص یرو گاهو تخلف در آن راه دارد؛ ازاین

 یصورت امر و نهاست که به یعیهمان کالم تشر یشود؛ بنابراین، کالم اَدنیاو حاصل نم

یند که گونیز می یعیتوان از آن اطاعت یا سرپیچی کرد. به آن امر تشرکند و مییم یتجل

)لالصدرا، بی تائ: ترین مرتبۀ کالم الهی است. همان کالم لفظی است که معتزله معتقدند پایین

 (۵۱ب: ۵۷۰۷؛ همو، ۱، ص۳

چیزی دربارۀ صفت ذات یا فعـل  الطیبمفاتیحو  اسفارهای صدر المتألهین در کتاب

لـم عـین ذات کند کـه تکتصریح می المبدأ و المعادگوید؛ ولی در کتاب بودن تکلم نمی

؛ امـا موضـع ایشـان در (۵۱۳: ۵۷۱۱)لالصادرا، دانـد است؛ پت ایشان تکلم را صفت ذات می

)باب صفات ذات( حدیث اول: علـی بـن  ۱۹۵شرح اصول کافی متفاوت است. در باب 

سـکان، از ابـو بصـیـحیالسی، از صفوان بن یم، از محمد بن خالد طَ یابراه ر یی، از ابـن مر

خداى عزوجـل »فرمود: که می 7دم از امام جعفر صادقیفت: شنت کرده است که گیروا

دن ین ذاتش بوده آنگاه که معلومی وجود نداشت و شنیشه پروردگار ما بود و علم عیهم

ن ذاتش بوده آنگـاه کـه ینائی عیئی وجود نداشت و بشدهدهین ذاتش بود زمانی که شنیع

نی که مقدورى نبود، پت چـون ن ذاتش بوده زمایئی وجود نداشت و قدرت عشدهدهید

دنش بـر ید آورد و معلوم موجود شد علمش بر معلوم منحبـق گشـت و شـنیاء را پدیاش

د: عرض کردم: پت یر گویده شده و قدرتش بر مقدور ابو بصیش بر دینائیده شده و بیشن

شه متحرك است؟ فرمود: خدا برتر از آنست، حرکت صفتی اسـت کـه بـا فعـل یخدا هم

شـه مـتکلم اسـت؟ فرمـود: کـالم صـفتی اسـت یعرض کردم: پت خدا همد، یبوجود آ
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 (۵/۵۱۷: ۵۷۰۱)کیینی،1.دست، خداى بود و متکلم نبویم نیدشونده ازلی و قدیپد

فرمایند این که تکلم چه صفتی اسـت، بسـتگی دارد کـه تکلـم را صدرالمتألهین می 

شود در ایـن صـورت از چگونه معنا کنیم؛ اگر از کالم اراده معنای مصدری )متکلمی ت( 

باب اضافه خواهد بود و از صفات فعلی اضافی است، و اگر مراد از کالم این باشـد کـه 

کند چیزی را که داللت بر معانی کند، در ایـن صـورت ذات بگونه ای است که ایجاد می

کننـد کـه تکلـم صـفت کالم از صفات ذاتی است، مالصدرا از این حدیث برداشت می

تکلـم را حـادث دانسـته معلـوم  7فرماید: از این که در حدیث، امامیاضافی است؛ و م

شود که تکلم صفت ذاتی نیست؛ زیرا صفات ذات، عین ذات هستند پت نمی توانـد می

 (۷/۲۶۳: ۵۷۰۰)لالصدرا، حادث باشد. 

کالم را عین ذات  مبدأ و المعادمالصدرا دو دیدگاه دربارۀ صفت کالم دارد. در کتاب 

گیری دو جهـتداند. وجـه ایـنیث اصول کافی آن را از اوصاف فعلی میو در شرح حد

( بنابر تبیـین مالصـدرا، ۱توان دو وجه بیان کرد: دو دیدگاه مالصدرا میچیست؟ از این

الضمیر است. کالم دال و متکلم مدلول. کالم مراتبی دارد. مالصـدرا در کالم کشف مافی

: ۵۷۳۷)لالصادرا،  2کنـد:ذات بر ذاتش داللـت میالوجود بگوید واجبمی شرح اصول کافی

در این مرتبه کالم و متکلم ذات خداوند است. مالهادی سبزاوری شارح مالصـدرا  (۵/۱۲

داند که دال  ذات اوسـت و مـدلول نیـز نیز اولین مرتبه از مراتب کالم را ذات خداوند می

)سابوواری، م متکلم اسـت. ذات است. خداوند به این اعتبار متکلم است که ذات کالم و ه

/ ۳۱: ۵۱۶۷)لجیسای« یا من دل  علی ذاته بذاته»فرماید: امیرالمؤمنین می (۷/۰۱۷: ۵۷۳۱، همو۲۵۱: ۵۷۳۷

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال: سمعت أبا عبد ال ل علیه السالم یقول: لم یزل ال ل عز و جل ».  1

ا احدث  ربنا و العلم ذاته و ال معلوم، و السمع ذاته و ال مسموع، و البصر ذاته و ال مبصر، و القدرة ذاته و ال مقدور، فلم 

االشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم و السمع علی المسموع و البصر علی المبصر و القدرة علی المقدور، 

حرکة صفة محدثة بالفعل، قال: قلت: فلم یزل ال ل قال: قلت: فلم یزل ال ل متحرکا؟ قال: فقال: تعالی ال ل عن ذلك، ان ال

 «متکلما؟ قال: فقال: إن  الکالم صفة محدثة لیست بأزلیة، کان ال ل عز و جل و ال متکلم

 «ذاته على بذاتهفواجب الوجود بالذات یأل »  .2
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در این مرتبه کالم از صفت ذات خواهد بـود؛ زیـرا چیـزی بـه جـزء ذات دخـالتی  (۷۷۱

د؛ امـا در مراتـب دانـبه این مرتبه، کالم را از اوصاف ذاتـی میکند. مالصدرا باتوجهنمی

بعدی که کالم مخلوقات خداوند است و خداوند متکلم است، کـالم از اوصـاف فعلـی 

توان گفت در اولین مرتبه از مراتب تکلم، کالم و مـتکلْم ذات خداونـد و است؛ پت می

کالم از اوصاف ذاتی است؛ اما در  مراتـب بعـدی کـه خداونـد مـتکلم و مخلوقـات و 

اسـاس، او در شـرح اصـول اند، کالم از اوصاف فعلی اسـت؛ براینال ل کالم الهیماسوی

داند. او در این مراتب، تحلیـل کـالم را بـه صـفت ذاتـی کافی، کالم را صفات فعلی می

 که در شرح اصول کافی گفت.پذیرد؛ چناننمی

( با دقت به این نکته شاید بتوان دلیل آن را این گونه یافت کـه گرچـه در روایـات ۱

عنوان صفت ذاتی محرح نشده است، اما در کنار دو صفت دیگـر یعنـی سـمع و  کالم به

بصر قرار گرفته که از اوصاف ذاتی است. مالصدرا دربارۀ صفت سـمع و بصـر نیـز بـه 

تحلیل و توسعۀ معانی این صفت پرداخته، جهات مادی را از آن تنزیه کرده و به خداوند 

دو صـفت از اوصـاف رسـد ایـننظر میچـه بـه. گر(۵۱۱: ۵۷۱۱)لالصادرا، نسبت داده است 

مبـدأ و اند. مالصدرا در کتاب اند و با تکلم تفاوتی ندارند، در روایات، صفت ذاتیفعلی
حـال، براسـاس حـدیث درعین درصدد است کالم را نیز به صفت ذاتی برگرداند؛ المعاد

فعلـی گـرفتن،  اصول کافی، به فعلی بودن کالم معتقد است. این تحلیل دربـارۀ ذاتـی و

 براساس مراتب کالم الهی است. 

کـالم دال و »پذیرد که مالصدرا تبیین کـرد: معنایی میهمانطباطبایی کالم را بهعالمه

کنـد، ذات خداونـد متکلم مدلول است و خداوند ازآنجاکه با ذاتش بر ذاتش داللـت می

اوصاف ذاتی است؛ اما در ادامـه . پت کالم از (۱/۵۵۳۰: ۵۷۳۱) )طبئطبئیی، 1 کالم و متکلم است،

 گوید تکلم  صفت فعل و متأخر از ذات است:می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 «کالواجب  تعالی، فهو کالٌم یدلُّ بذات ه علی ذات ه». 1
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این صفت در ذات بود، دیگر اختصاصی به تکلم ندارد، همه  ۀاگر ما ریشه یابی کردیم و ریش»

اوصاف فعلی را می توان ریشه یابی کرد و گفت مبدا و ریشه این اوصاف در ذات است، پت 

هستند، مانند خالقیت و رازقیت، همه در ذات است ]به این معنا همه این اوصاف صفت ذاتی 

که ذات قدرت بر خلق و رزق دارد[ حال اگر گفتیم خالق، یعنی کون ذات بحیث یَخلرق،این 

صفت  ذات می شود و تکلم هم در صورتی که معنی شود به کون ذات بحیث یتکلم، صفت 

و از مقام فعل این صفت را انتزاع کردیم در  ذات می شود، ولی اگر گفتیم خالق یعنی آفریننده

« این صورت خالق صفت فعل می شود و تکلم هم به این معنی از اوصاف فعلی خواهد بود.

 (۵۵۳۳/ ۱: ۵۷۳۱)طبئطبئیی، 

داند و معتقد است اگـر بنـا باشـد ایـن بر این اساس عالمه کالم را صفت ذاتی نمی 

گویـد اگـر الهی چنین باشد؛ ایشان در ادامه میتحلیل پذیرفته شود باید در تمام اوصاف 

کسی اشکال کند که کالم چه تفاوتی با سمع و بصر دارد در حالی که ایـن دو صـفت از 

اوصاف ذاتی اند، پاسخ می دهیم که این دو صفت در روایات از اوصاف ذاتی تلقی شده 

: ۵۷۳۱)طبئطبائیی، . اند، اما کالم از اوصاف فعلی است و به عنوان صفت ذاتـی نیامـده اسـت

 که عالمه کالم را از اوصاف فعلی می داند.نتیجه این (۱/۵۵۳۳

با این بیان عالمه کالم در مراتب غیر از ذات که ما سوای الهی است از اوصاف فعلی  

است، عالمه درصدد است که کالم را در این مراتب نیز به صفت ذاتـی تاویـل ببـرد، در 

نیست، بلکه کالم در این مرتبـه از اوصـاف فعلـی اسـت،  و حالی که نیاز به این تکلف 

مالصدرا نیز کالم را در این مرتبه از اوصاف فعلی می داند، و در صدد نیست که کالم را 

 در این مرتبه به اوصاف ذاتی برگرداند، بلکه در مرتبه اول کالم از اوصاف ذاتی است. 

به تحلیل  مالصدرا از کالم و مراتب اما انچه می توان در پاسخ عالمه گفت: با توجه 

کالم الهی به ناچار باید کالم را در مرتبه ذات از اوصاف ذاتی دانست، یعنـی اگـر کسـی 

تبیین مالصدرا را پذیرفت و معتقد به مراتـب کـالم الهـی شـد، در مرتبـه ذات کـالم از 

یرد، که در این اوصاف ذاتی خواهد بود.  مگر این که تبیین مالصدرا را در مورد کالم نپذ

شود که تبیـین و حمـل افعـال و موجـودات بـر کـالم صورت به اشکال دیگر مواجه می

 خداوند بر چه اساسی است!
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به بیان دیگر عالمه یا تحلیل مالصدرا را از کالم الهی می پذیرد که در ایـن صـورت  

کـه در ایـن باید کالم را در مرتبه اول از اوصاف ذات بداند و یا تحلیـل را نمـی پـذیرد 

صورت باید حمل کالم الهی را در آیات و روایات بیان کند و ایـن در حـالی اسـت کـه 

کند؛  لذا به نظر می رسد تبیـین مالصـدرا اشـکالی نداشـته باشـد تحلیل جدیدی نممی

گرچه کالم عالمه از این جهت که کـالم در آیـات و روایـات از اوصـاف فعلـی اسـت، 

تحلیل مالصدرا وارد نمی کنـد، و حتـی مالصـدرا نیـز  درست است. اما این اشکالی به

 نگفته است که این آیات دال بر صفت ذاتی است.  
با تببین فوق تنافی در دیدگاه مالصدرا وجود نخواهد داشـت؛ زیـرا کـالم در مرتبـۀ 
ذات، که کالم و متکلم ذات خداوند است، از اوصاف ذاتی است. ، چنانکـه مالهـادی و 

کالم مالصدرا، در مرحله ذات، کالم را از اوصـاف ذاتـی دانسـتند، امـا عالمه در تحلیل 
کالم در مراتب بعدی بنا بر تبیین مالصدرا از صفات فعلی دانسته شده چنانکه عالمه نیز 
معتقد است که در ایات و روایات کالم به عنوان صفت فعل آمده است؛ لذا دیگر نیـازی 

ذاتی بازگشت کند تا اشکال کنند که این تحلیل  نیست که با دیدگاه عالمه کالم به صفت
در اوصاف فعلی دیگر نیز جاری است، بلکه در همان مرتبۀ اول از کـالم الهـی، کـالم از 

به مراتـب دیگـر کـالم اوصاف ذاتی است؛ اما اینکه کالم از اوصاف فعلی است، باتوجه
 ت.است که در آن مراتب، متکلم خداوند است و کالم ماسوای ال ل اس

 ارزیابی

شود، اگر کالم خداوند همان کالم لفظی باشد که با خلق اصوات و حروف ایجاد می

که کالم مراتب اشکال اساسی معتزله، انحصار کالم خداوند در کالم لفظی است؛ درحالی

تواند داشته باشد. اشکال دوم از مالصدراسـت. برمبنـای دیگری غیر از کالمی لفظی می

و خداونـد بـه ایـن  (۱۲: ۵۷۰۶)لالصدرا،1های انسان کالم خداوند باشدکالممعتزله باید تمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

عتزلة من  نه خلق  صوات   حر ف دالة على المعانی فی جسم من األجسام،   إال ال کما ذهب إلیه الم.  »1
 «لکان کل کالم کالم اللّه   هو باطل
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افتـد، بـا ارادۀ هایی کـه در عـالم اتفـاق میاعتبار متصف به تکلم شود؛ زیرا تمامی کالم

فاسـدهای فـراوان اسـت؛ خداوند است؛ اما معتزله به آن معتقد نیستند؛ زیرا مستلزم تالی

خداوند منزه از کار قبیح است. البته ممکـن اسـت معتزلـه  های قبیح انسان کهمانند کالم

گوییم انسان در افعالش مختار است. براساس نظر بگویند که ما به تفویض معتقدیم و می

شود؛ پت کالم انسان، کالم خداونـد نیسـت؛ معتزله، افعال انسان به خداوند منتسب نمی

دیگر تمـام ارد نیسـت؛ ازسـوی  هـا ودرنتیجه مالکشان صحیح است و اشـکال بـاال برآن

نظر اساس بـهها و رخدادهای عالم با ارادۀ خداوند و در طول ارادۀ وی است؛ براینکالم

ویژه که مرتبۀ سوم در مراتب کالم الهی، همان کالم رسد ایراد مالصدرا وارد نباشد؛ بهمی

 پذیرند.لفظی است که ایشان می

برانگیز باشـد. رۀ حقیقت کالم خداوند، مناقشـهرسد دیدگاه اشاعره دربانظر میبه. ۱

ذات و قدیم بهگوید اگر محابق نظر فخررازی، کالم نفسی را معانی قائمصدرالمتألهین می

اند، باید ذات محل این معانی باشـد؛ امـا محـال فرض کنیم، چون این معانی غیر از ذات

آید که ذات خداوند راین، الزم میب؛  افزون(۱۰ :ال:۵۷۰۷)لالصدرا، است ذات محل غیر باشد 

کـه محـال اسـت ذات خداونـد محل حوادث و تطییر باشد؛ زیرا معانی متطیرند؛ درحالی

گوید می در مسئلۀ دهم اربعینمحل حوادث و دگرگونی باشد. خود فخررازی در کتاب 

ان تو؛ پت خداوند را نمی(۵۵۱: ۲۶۶۱)فخرراوی، محال است ذات خداوند محل حوادث باشد 

به کالم نفسی متصف کرد. اگر بگوییم کالم نفسی نـه عـین ذات، بلکـه مسـتقل از ذات 

است، بازهم محال است؛ زیرا مستلزم تعدد قدیم بالذات، تعدد واجب الوجود، خلو  ذات 

از صفات کمالیه، ترکب و نفی بساطت ذات واجب است که با وحدت و وجوب وجود 

 رد. تعالی منافات داو بساطت ذات واجب

ن است که در آیات قرآن، کالم و کلمات خداونـد بـه چیزهـایی یگر ایمناقشۀ د. ۱

ولر ال ل  َو یَسی ابْنر َمرْ یحر ع  یإ نََّما الَْمس  »غیر از کالم لفظی و نفسی اطالق شده است:  َم َرسر

وٌح م نْهر یَمرْ  کَل َمترهر َألْقاها إ لی لَنَف َد  یالْبَْحرر م داداً ل کَل مات  َربِّ  قرْل لَْو کانَ »؛ (۵۳۵)ظسائء/  « َم َو رر

ه  َمـَدداً  یَربِّ  الْبَْحرر َقبَْل َأْن تَنَْفَد کَل ماتر  ـ  ئْنا ب م ثْل  یَو لَـْو َأنَّ مـا فـ »و  (۵۶۱)کها:/ « َو لَْو ج 
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 َأقْالٌم َو الْبَْحرر 
ر  ما نَ یاأْلَْرض  م ْن َشَجَرة  هر م ْن بَْعد ه  َسبَْعةر َأبْحر دُّ َدْت کَل مـاتر مر َ  فـ   إ نَّ ال ل

ال ل 

توان براساس مشی معتزله و اشـاعره، ایـن آیـات را چگونه می (۲۱)لقمائن/ « مٌ یٌز َحکیَعز

ن کرد؟ براساس نظریۀ ایشان، کالم حقیقی همان کالم لفظـی یـا ییه وتبیروشنی توجبه

و کلمـات  7ی عیسیتوان برای مثال کلمۀ خداوند، یعنمعانی در نفت است؛ اما آیا می

خداوند را در دو آیۀ دیگر که تمام موجودات هستی است، با کالم لفظی یـا معـانی در 

 ذات احدیت تفسیر کرد؟

کنـد، حکما و در صدر آنان مالصـدرا معتقدنـد چـون کـالْم غیـب را آشـکار می. ۰

 موجودات خارجی کالم خداوندند؛ اما باید توجه کرد که اگـر الفـاظ بـرای حقیقـت و

ازای عینی معانی وضع شده باشند، بدون اینکه خصوصـیات وتشخصـات  مصـادیق ابهم

دخالتی داشته باشد، در تکلم  نیز اطالق کالم بـر موجـودات خـارجی و عـالم تکـوین 

گویند؛ اند. کالم را هم کالم میزیرا الفاظ برای حقیقت معانی وضع شده 1مجازی نیست؛

تواند کلمات خداوند باشـد و اطـالق ر جهان میکند؛ پت سراسچون نهان را آشکار می

کلمه و کالم بر موجودات خارجی مجاز نخواهد بود. اما اگر الفـاظ بـرای خـود  معـانی  

صات وضع شده است، اطالق الفاظ بر حقیقت و مابـهبه ازای همراه خصوصیات و تشخ 

ازی و بـا معانی با توسعه و عنایت و مجازی است و اطالق کالم بر جهـان خـارج، مجـ

 توسعه و عنایت همراه خواهد شد.

تـوان معنـی کلمـه و رسد تبیین حکمت متعالیه بسیار کارساز است و مینظر میبه

قرْل لَْو کـاَن »طباطبایی در تفسیر آیۀ شریف کالم را در همۀ آیات یکسان دانست. عالمه

َد الْبَْحرر َقبَْل أَ  یالْبَْحرر م داداً ل کَل مات  َربِّ 
ه  َمـَدداً  یَربِّ  ْن تَنَْفَد کَل ماتر لَنَف  ـ  ئْنـا ب م ثْل « َو لَـْو ج 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. هم چنان که آخونأ خراسانی قائل به همین مبناست ماننأ این که میزان   ترای  برای چیزی که  سیله ای 1
شود، ش باشأ میزان   ترای  گفته میبرای سنجش است  ضع شأه است،   به هر چیزی که  سیله سنج
توانأ میزان باشأ  اطالق میزان بر منطق خواه دارای د  کفّه باشأ یا نه، ای فلز باشأ یا نه، پس منطق، می

 (.1۱-۱، ص14۴۱مجایی نیست، ییرا تفا ت در مصأاق است نه در مفهوم. )آخونأ خراسانی، 
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 گوید: می (۵۶۱)که:/ 

بلکه تکلم او همان فعل او است و افاضۀ وجودى است کالم خداوند به زبان دهان نیست، »

 إ ذا َأَرْدناهر َأْن نَقروَل لَهر کر یإ نَّما قَْولرنا ل شَ »که فرمود: کند؛ همچنانکه می
از   (۱۶) ظ  / «کرونر یْن فَ ء 

حر یإ نََّما الَْمس  »د: یفرمام مییشود و قرآن کرده مییح، کلمۀ خدا نامین جا است که مسیهم

ولر ال ل  َو کَل َمترهر یَسی ابْنر َمرْ یع   نی از ی  عیشود که هنجا روشن مییز از ایو ن(۵۳۵)ظسئء/ « َم َرسر

جهت که بر ذات نید؛ مگرآنکه ازایآوجود نمیبهع یاى از وقا  واقعهیان خارجی و هیاع

م یزى که هست در عرف و اصحالح قرآن کریخداى تعالی داللت دارد، کلمۀ او است. چ

مخصو  امورى شده که داللتش بر ذات بارى عز اسمه ظاهر باشد، و در داللتش خفا و 

لر یما »ز فرموده: یو ن(۳۱)ص/  «  َو الَْحقَّ َأقرولر »که فرمودهرى نباشد؛ همچنانییبحالن و تط بَدَّ

و موارد قضاى حتمی  7میمربنسیین موجودى مثال روشنش عیو چن (۲۱) ق/ «یالْقَْولر لَدَ 

 "کلمات" (۳۳۶/ ۰: ۵۷۳۲طبرسی، )نینکه مفسریشود ان جا روشن مییز از همیخدا است. و ن

عقاب داده ثواب و اهلهلی که به ایعادهایا میا مقدورات و یه را حمل بر معلومات و یدر آ

  (۱۶۱، ص،۵۷، ج۵۷۳۲)عالل، طبئطبئی،«. ستیح نیاند، صحشده نموده

ْن ی»فرمایند: البالغه میدر نهج 7دیگر، امیرمؤمنان علیازسوی   قرولر ل َما َأَراَد  کَْونَـهر کـر

هر یقَْرعر َو اَل ب ن َداء  یکرونر اَل ب َصْوت  یفَ  نْهر َأنَْشَأهر ْسَمعر َو إ نََّما کاََلمر
بَْحانَهر ف ْعٌل م  خ  ،)ظها  البالغا،« سر

فرمایند کالم خداوند از جنت صوت و لفظ نیسـت، بلکـه کـالم حضرت می (۲۵-۲۲:  ۵۳۰

خداوند فعل اوست. این سخن نظر مالصدرا را تأیید می کند. براساس نظریۀ مختار، بـه 

 گوییم. همۀ افعال و مخلوقات خداوند کالم می

 ریگینتیجه

عمومیت قدرت مراد از تکلم براساس نظریۀ عدلیه، کالم لفظی است. در مقام ثبوت، 

در مقام اثبـات، آیـات دانند. خداوند را بر هر ممکنی، دلیل بر قدرت خداوند بر تکلم می

نظریـه ایشـان را از دو منظـر   داننـد؛ امـاقرآن را بهترین اماره بر وقوع تکل م خداوند می

هـا ( آیاتی را کـه در آن۱اند؛ ( کالم را به کالم لفظی منحصر کرده۱رد: توان بررسی کمی

 توانند تبیین و ابهامشان را رفع کنند. کالم به غیر این الفاظ اطالق شده است، نمی

گویند کالم منحصر به این الفاظ نیست و درپَت این الفاظ معـانی وجـود اشاعره می
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هـا معتقدنـد شـوند. آنا الفاظ وعبـارات آشـکار میاند که بدارد. این معانی کالم حقیقی

اشکال این اسـت کـه بهترین دلیل بر اثبات کالم خداوند، آیات قرآن و تواتر از انبیاست. 

شود ذات خداونـد محـل غیـر و تطیـر اتصاف خداوند به این معنی از تکلم، موجب می

اطـالق شـده اسـت،  ها کـالم بـه غیـر ایـن الفـاظدیگر آیاتی را که در آنشود؛ ازسوی

حکمت متعالیه فقط بر روی کالم لفظی متوقف  توانند تبیین و ابهامشان را رفع کنند.نمی

نشده، بلکه براساس مفهوم اصلی کالم )کشف و اظهار نهان( معتقد است هرآنچه ایجـاد 

رو تمام جهان کالم خداوند کند؛ ازاینشود تا نهان و را آشکار کند، کالم بر آن صدق می

رسیم که اگر کالم بر غیر از کنیم، به این نتیجه میست. وقتی به آیات و روایات دقت میا

دلیل همین مالک است؛ پت با این نظریه آیـات این الفاظ و عبارات اطالق شده است، به

 شود و نیازی به توجیه و تأویل نیست. و روایات مربوط روشن می
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