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چکیده
معتزله و امامیه کالم را منحصر به کالم لفظی میدانند و معتقدند کالم خداونـد ،اصـوات و حروفـی
است که ایجاد میکند؛ ایشان آیات قرآن را بهترین نشانه بر تکلـم خداونـد میداننـد .اشـاعره کـالم
حقیقی را معانی قائم به نفت متکلم می دانند که حقیقت مستقلی در نفـت انسـان داشـته و غیـر از
اراده و علم است ،ایشان نیز آیات قرآن را به عنوان بهتـرین دلیـل بـر تکلـم خداونـد تلقـی کـرده و
معتقدند کالم نفسی در ذات خداوند قدیم و قائم به ذات است؛ اما مالصدرا معتقد است کالم ،انشاء
چیزی است که بر نهان متکلم داللت کند .او میگوید کـالم الهـی شـامل تمـام موجـودات و افعـال
خداوند است و خداوند بهایناعتبار متکلم است .وی مراتب کالم الهی را چنین تبیین میکنـد :عـالم
امر ،کالم اعلی؛ عالم نفت ،کالم اوسط؛ عالم تشریع؛ کالم نازل خداوند است.
باوجود همنظر بودن امامیه ،اشاعره و حکمت متعالیه دربارۀ کالم لفظی ،عدلیه کالم را منحصر به کـالم
لفظی میداند؛ ولی اشاعره و حکمت متعالیه معتقدند مرتبۀ دیگری نیز دارد؛ اما دربارۀ کیفیت آن مرتبـه،
اختالفنظر دارند .این پژوهش افزونبر اثبات جامع بودن نظریۀ حکمت متعالیه ،به ایـن نتیجـه رسـیده
است که منحوق برخی آیات قرآن کریم و روایات ،با تبیـین صـدرایی بیشـتر سـازگار اسـت .تبیـین دو
اندیشۀ دیگر از آیات کالمی ،استوار و کامل نبوده و همچنان ابهام در این آیات باقی است.
کلیدواژهها :کالم الهی ،کالم لفضی ،کالم نفسی ،معتزله ،اشاعره ،حکمت متعالیه.
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تاریخ دریافت۷۷/۱/۱۷ :؛ تاریخ پذیرش.۷۷/۱/۵ :

مقدمه
بررسی اوصاف خداوند ازآنرو مهم است که گزارههای حاکی از اوصـاف خداونـد
یکی از جهات عمده در بحثهای کالمی و فلسفۀ دین بوده و برای متکلمان وفیلسوفان
دین این پرسش محرح بوده که حمل چنین اوصافی بـر خداونـد بـه چـه معناسـت .آیـا
همانطور است که بر انسان حمل میشود یا دربارۀ وجود واجـب و بینهایـت خداونـد
متفاوت است؟ بنابراین معناداری الفاظی که برای خداوند بهکار میرود ،همواره یکـی از
دغدغههای متکلمـان و فیلسـوفان دیـن اسـت .دیـدگاهها دراینبـاره بـه شـناختاری و
غیرشناختاری تقسیم میشوند.
دیدگاه شناختاری معتقد است گزارهای دینی حاکی از واقعیاتاند .این دیدگاه چنـد
دسته دارد :نظریۀ تمثیل و نظریۀ اشتراک معنوی .اوصاف انسان و خداوند در نظریـۀ اول،
مشترک لفظی یا معنوی نیستند ،بلکه فقط مشابهاند؛ اما در دومی معنای یکسانی دارند.
دیدگاه غیرشناختاری میگوید گزارههای دینـی حـاکی از معـانی واقعـی و حقیقـی
نیستند .این دیدگاه انواعی دارد :نظریۀ احساسگرایی ،نظریۀ نمادین ،نظریۀ اسحورۀ زبان
و نظریۀ پوزیتیویسم منحقـی .احسـاسگرایی گزارههـای دینـی را بیـانگر احساسـات و
عواطف افراد مؤمن میداند .نظریۀ نمادین معتقد است گزارههای دینی نمادیناند .نظریۀ
اسحورۀ زبان میگوید الهیات و گزارههای دینی ،دراصل اسحورههایی دربارۀ جهانانـد و
برای مقبول ساختن آن با فهم عقالیی تالشی میکند که اگر با معیار عقلی بررسـی شـود
بیپایه و بیمفهوم خواهد بود .نظریۀ پوزیتویسـم منحقـی معتقـد اسـت گزارههـایی کـه
تحقیقپذیر تجربی نباشند ،فایدۀ معرفتی ندارند
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(ساب ئظی۵۲۱-۰۱/۲ :۵۷۳۷،؛ هیا۲۲۳-۵۱۳ :۵۷۳۵،،؛

پیرسون)۲۳۱-۲۱۲ :۵۷۳۱،

فیلســوفان مســلمان و متکلمــان معنــاداری اوصــاف الهــی را میپذیرنــد ،از جملــه
مالصدرا(همتائیی )۲ :۵۷۱۷،گرچه ممکن است گروهی در برخی اوصاف الهی ،مانند صـفات
خبری معتقد به توقف باشند؛ اما بهاینمعنا نیست که اوصاف الهی بیمعنی اسـت ،بلکـه

آنها معتقدند علم آن نزد خداوند است و برای ما بندگان روشن نیست .یکی از اوصـاف
الهی ،صفت تکلم است که متکلمان و فیلسوفان مسلمان بر معناداری آن تأکید میکننـد.
آنها این صفت را بهتبع قرآن و سنت و بهاتفاق و اجماع پذیرفته و بررسی کردهانـد؛ امـا
نکتههای مناقشهبرانگیز بحث ،حتی به مشـاجرههای تـاریخی بسـیاری میـان عالمـان و
حاکمان منجر شده است؛ بهگونهایکه بنابر احتمالی زمینۀ پایهگذاری علمی شد که چون
محور مباحثش کالم خداوند بود ،نام کالم بر آن گذاشتند (بدوی۷۲ /۵ :۵۱۱۳،؛ حیبی)۷۲ :۵۷۳۰،

دلیل اصلی بحث از صفت تکلم ،آیات قرآن است .جمع این آیات بهطوریکه مشی
ثابتی داشته باشند تا بتوان همۀ این آیات را بر اساس آن تبیین کرد ،دشوار بهنظر میرسد.
این آیات را میتوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد )۱ :آیـاتی کـه بـر ماسـوی لال وبرخـی

است؟ «کلمه» یا «کلمات» در قرآن چه معنایی دارد؟ رابحـۀ کـالم الهـی بـا کـالم انسـان
چیست؟
متکلمان دربارۀ پرسشهای باال اختالف دارند؛ برایناساس سه دیدگاه اصلی بهوجود
آمده است )۱ :معتزله و متکلمان امامیه معتقدند کالم الهی همان کـالم لفظـی اسـت کـه
خداوند آن را در خارج ایجاد میکند (قئضی عبدالجبئر ،۰۰-۱۳/ ۳ :۵۱۰۲،شی

لفید۵۱۵۷ ،الا)۵۲۰ ::؛ )۱

اشاعره معتقد به کالم نفسیاند .آنها میگویند کالم لفظی بیانکنندۀ کالم نفسی اسـت و
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مخلوقات ،کلمات رب یا لال را اطالق کردهاند؛ زیرا کلمات وجـوداتی غیـر از ربانـد:
مات َربِّی َو ل َْو جئْنا بمثْلـه
رق ْ
ل َأنْ تَنْف ََد کَل ر
ل ل َْو کانَ الْبَ ْح رر مداداً لکَلمات َربِّی لَنَف َد الْبَ ْح رر قَبْ َ
ـن بَ ْعـده َسـبْ َع رة
الم َو الْبَ ْح رر ی رم ُّ
ـد ره م ْ
َم َدداً (که)۵۶۱ /:؛ َو ل َْو َأنَّما فی ْاألَ ْرض م ْن شَ َج َرة َأقْ ٌ
ال َعزیـ ٌز َحکـی ٌم (لقمائن .)۲۳ /در آیـات دیگـر ،حضـرت
ـد ْ
ت کَل ر
َأبْ رحر ما نَف َ
مـات لال إنَّ ل َ
ـری َم َر رسـو رل لال َو
عیسی 7کلمۀ خداوند خوانده شده است :إن ََّما ال َْمسی رح عی َسی ابْ ر
ـن َم ْ
وح منْ ره (ظسئء)۵۳۵ /؛  )۱آیاتی که به تکلم خداوند با انسان اشـاره
کَل َمتر ره َألْقاها إلی َم ْری َم َو رر ٌ
یما» (ظسائء )۵۰۱ /و َو َماکَانَ لبَشَ ر َأن رَْکَلِّ َم ره لال إال ََّو ْحیاً َأ ْو م ْن
وسی تَکْل َ
ال رم َ
کردهاند« :و کَل ََّم ل ر
َو َراء ح َجاب َأوی ْرسل َر رسوالً (شوری.)۱۵/
براساس ایندو دسته ،حقیقت کالم خداوند چیست؟ اتصاف خداوند کـالم چگونـه
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کالم خداوند نیز کالم نفسی است (لیر سید شاری۱۵ /۳ :۵۱۲۱،:فخارراوی)۵۰۳ :۲۶۶۱ ،؛  )۰حکمـت
متعالیه به توسعه در معنای کالم معتقد است و برایناساس تمام عـالم را کـالم خداونـد
میداند (لالصدرا ،بی تئ۱ /۳ :؛ طبئطبئیی .)۵۵۳۰ /۱ :۵۷۳۱،از این سه دیدگاه ،اشاعره و پیروان حکمت
متعالیه به حقیقتی ورای کالم لفظی معتقدند.
در این نوشتار تالش میکنیم تکلم خداوند را از سه منظر باال بررسی کنیم.
حقیقت کالم
گرچه از واژۀ کالم ،همان کالم لفظی متبادر میشود ،پرواضح است که بدون تحقیـق
و تبیین عقلی ماهیت و حقیقت کالم ،انتساب صحیح آن به باریتعالی میسر نخواهد بود.
هرکدام از متکلمان امامیه ،معتزلـه و اشـاعره و حکمـای صـداریی تـالش کردهانـد بـه
شناختی از مفهوم و حقیقت کالم دست بیابند و برایاساس حقیقت کالم خداوند متعـال
را تبیین کنند.
نظریۀ اول :معتزله و امامیه

معتزله و متکلمان امامیه معتقدند کال ْم حروف و اصوات اسـت کـه بـا نظـم خاصـی
تألیف شدهاند و بر معناى مخصوصی داللـت میکنـد کـه از آن بـه کـالم لفظـی تعبیـر
میکنند .قاضیعبدالجبار معتزلی در کتـاب شـرح االصـول الخمسـه ،در تعریـف کـالم
میگوید :کالم چیزی است که از دو حرف یا بیشتر تشکیل شده باشد ،یـا عبارتسـت از
حروفی که با نظم خاصی ایجاد میشوند( 1.قئضی عبدالجبئر )۱۲۱ :۵۱۲۱،یعنی فرقی بـین کـالم
مهمل و مستعمل نیست و الزم نیست که دو حرف مختلف باشد ،به دو حرف متماثل نیز
کالم می توان گفت .البته قاضیعبدالجبار ادعا میکند تعریف کالم

بـدیهی اسـت (قئضای

عبادالجبئر )۵۷ /۳ :۵۱۰۱،و میگوید کالم نعمتی است از خـدا تـا انسـان بتوانـد بـا آن مـراد و
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مقاصدش را بیان کند (قئضی عبدالجبئر .)۱۷۶ :۵۱۲۱،شیخمفید نیز به این نظر معتقد است و کالم
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1فاال لی ن نقول فی حأه :هو ما انتظم من حرفین فصاعأاً

ماله نظام من الحر ف مخصوص

را همین الفاظ و اصوات میدانـد( 1.شای لفیاد۵۱۵۷ ،الا)۵۲۰ ::

عالمـهحلی در شـرح کـالم

خواجهنصیرالدین طوسی ،همان مراد معتزله را برای کالم میپذیرد« :کـالم همـان الفـاظ
منظمی است که مجموعشان بر معنایی داللت میکند» (عاللا،حیی)۲۳۱ :۵۱۵۷،؛ برایناسـاس،
معتزله و قدمای کالم امامیه کالم لفظی را برای خداوند اثبات میکننـد و معتقدنـد کـالم
خداوند ایجاد الفاظ و اصوات در عالم خارج است .البته هرکدام دالیـل دارنـد .در مقـام
ثبوت ،قاضیعبدالجبار معتزلی و خواجهنصیر طوسی عمومیت قدرت را دلیل بـر ثبـوت
کالم خداوند میدانند و معتقدند ازآنجاکه قدرت یکی از اوصاف ذاتـی خداونـد متعـال،
نامحدود و فراگیر به هر ممکنی است ،خداوند که قادر بالذات است ،بر کالم نیز قـدرت
دارد (عالل،حیی۲۳۱ :۵۱۵۷،؛ قئضیعبدالجبئر)۱۰ /۳ :۵۱۰۱ ،

قاضی عبدالجبار میگوید ازآنجاکه قدرت یکـی از اوصـاف ذاتـی خداونـد متعـال،
نامحدود و فراگیر به هر ممکنی است ،خداوند که قادر بالذات است ،بر کالم نیز قـدرت
صرف اینکه کسی بر فعلی قدرت داشته باشد ،اثبات نمیکند که فعـل از او صـادر شـده
است .قادر بودن بر فعلی ،انجام دادن فعل را اثبات نمیکند ،بلکه باید علم حاصـل کنـیم
که فعل از فاعل صادر شده است .شـیخ طوسـی نیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت
(قئضیعبدالجبئر ،۱۰ /۳ :۵۱۰۱،شی

طوسی.)۰۶ :۵۱۶۰ ،

قاضیعبدالجبار سپت میگوید برای اثبات اینکه چگونه کالم از خداوند صادر شـده
است ،دو راه وجود دارد )۱ :کالم طوری ایجاد شود که وقوع آن از غیرخداونـد ممکـن
نباشد؛ برای مثال ،کالم از سن

ایجاد شود؛  )۱انبیا خبر دهند که این کالم ،کالم خداوند

است (قئضیعبدالجبئر،۵۱۰۱ ،ج .)۱۳ /۳شیخمفید (ره) نیز دلیل را اجماع و قرآن میداند (شی لفیاد،

۵۱۵۷ب .)۲۳ :آیاتی مانند «إنَّا ن َْح رن ن ََّزلْنَا ِّ
ـاب
الذک َْر َو إنَّـا لَـ ره لَحـافظر ونَ » (حجارَ « ،)۱ /و َهـذَ ا کتَ ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1قول إنّ الکالم هو تقطیع األصوات
ضرب من األعراض

نظامها على جه یفیأ المعانی المعقوالت

األصوات عنأی
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دارد .راه اثبات تکلم خداوند این است که علم پیدا کنیم کالم از او ایجاد شده است؛ زیرا
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الـذکر و مـا
خلـق
شیء ،ثم
َأ َنزلْنَ راه رمبَ َار ٌك» (اظعئم )۱۲ /و سخن پیامبر اکرم« :6کان لال وال
َ
َ
َ
اعظم عن آیه الکرسی» 1داللت میکند که خداونـد مـتکلم
خلق لال من سماء و ال ارض
َ
است و کالم را ایجاد کرده( .قئضیعبدالجبئر)۱۷۱ :۵۱۲۱،

برایناساس عدلیه معتقدند تکلم صفت فعلی است ،نه صفت ذاتی؛ زیرا از فعل انتزاع
میشود .وقتی میگوییم خداوند متکلم است ،مراد این است که کالم از خداونـد ایجـاد
شده است (قئضیعبدالجبئر ،۰۷ /۳ :۵۱۰۱ ،شی طوسی)۰۱ :۵۷۶۰ ،

نظریۀ دوم :اشاعره

متکلمان اشعرى میگویند کالم خداوند ،کالم نفسـی و معنـوى اسـت .آن حقیقـت،
معانی در نفت متکلم است و مانند کماالت دیگر قدیم و زائد بر ذات است.
مراد آنان از کالم نفسی ،معانی در ضمیر متکلم است که ثابـت اسـت و بـا اخـتالف
عبارات مختلف نمیشود .هر گویندهاى کـه در مقـام سـخن گفـتن برمـیآیـد ،مـراد و
مافیالضمیرى دارد که میخواهد با این الفاظ از آن تعبیر کند .متکلمان اشعری چنین امر
باطنی را کالم نفسی مینامند .آنها الفاظ را کالم لفظی میدانند که کاشف از آن باطناند.
جوینی دربارۀ حقیقت کالم میگوید« :کالم قولی است قائم به نفت متکلم .اگر تفصـیل
محلب را قصد کنیم ،کالم قول قائم به نفت متکلم است که عبارتهـا و اشـارهها بـر آن
معانی داللت میکند[ومتکلم از الفاظ و اشارات بـرای بیـان معـانی در نفسـش اسـتفاده
میکند]»( 2جوینی)۱۰ :۵۱۵۰،

ادلۀ اشاعره بر مغایرت الفاظ و معانی

 .۱الفاظی که از انسان صادر میشود ،گاهی انشایی (طلبی) است .عقال بالبداهه درک
ـــــــــــــــــــــــــــ
016

 .1ترجمه :خأا بود چیز دیگری نبود سپس ذکر را خلق کرد خأا نأ در یمین اسمان چیزی بزرگتر
ای آیت الکرسی نیافریأه است.
 .2األ لى ،ن نقول :الکالم هو القول القائم بالنفس ،إن رمنا تفصیال ،فهو القول القائم بالنفس ،الذی تأل
علیه العبارات ما یصطلح علیه من اإلشارات

میکنند که الفاظ امر (انشایی) دالْ و طلب درون متکلم ،مدلول آنهاست؛ پت الفـاظ دال
و معـانی طلبـی ،مدلولانــد و تطـایر دال و مــدلول ،نشـانۀ تطـایر الفــاظ و معـانی اســت
(جوینی۱۳ :۵۱۵۰،؛ فخرراوی۵۰۳ :۲۶۶۱،؛همو ،۱۲ ،۵۱۵۷،همو۰۱ :۲۶۶۱،؛ همو )۲۶۵ /۷ :۵۱۶۳،همچنین گاهی بـه
جای الفـاظ ،از کتابـت و اشـاره بـرای ایـن معـانی طلبـی و اخبـاری اسـتفاده میکننـد
(جوینی،۱۳ :۵۱۵۰،لیرسیدشری)۱۱ /۳ :۵۱۲۱،:

 .۱الفاظ امر و نهی تطییرپذیرند و با وضعهای متفاوتی ممکـن اسـت بـهکار رونـد؛
درحالیکــه معنــا چنــین نیســت ،بلکــه واحــد و نــامتطیر اســت (لیرسیدشااری/۳ :۵۱۲۱،:
،۱۱فخرراوی۵۰۳ :۲۶۶۱،؛همو۱۲ :،۵۱۵۷،؛ همو۰۱ :۲۶۶۱،؛ همو)۲۶۵ /۷ :۵۱۶۳،

بنابراین نظر اشاعره بر غیریت حقیقت کالم یعنی معانی طلب و خبر از الفاظ اسـت.
الفاظ و عبارات آن حقیقت را بیان میکنند.
ِ
حقیقت طل
اعتقاد اشاعره به مغایرت

با اراده و تغایر خبر با علم و اعتقاد

برای اثبات این ادعا میگویند« :گاهی امر و طلب ،وجود دارد؛ ولی اراده درکـار نیسـت.
گاهی نیز اراده وجود دارد؛ ولی امر وجود ندارد؛ مانند اوامر امتحانی ،بااینکه امـر اسـت،
اراده وجــود نــدارد» (فخاارراوی۵۰۱ ،۲۶۶۱ ،؛همااو۱۷ ،۵۱۵۷،؛ همااو۰۱ ،۲۶۶۱،؛ همااو ،۵۷۱۵ ،ج)۵۱۶/۵؛ امــا
صورتی که اراده باشد ،ولی امر نباشد؛ مانند اینکه انسان به شخصی بگوید من ارادۀ فالن
کار را کردهام؛ ولی به آن امر نمیکنم؛ بنابراین اراده و طلب متطایرند (جوینی،۱۳ ،۵۱۵۰،لیر ساید

شری،۱۱ /۳ :۵۱۲۱،:فخرراوی۵۰۱ :۲۶۶۱،؛همو)۱۱ :۵۱۵۷،؛ اما خبر و جمـالت خبـری نیـز درحقیقـت
یک حکم ذهنی و اسناد عقلیاند که از جنت علم و اعتقاد نیستند؛ زیرا در علم و اعتقـاد،
کذب و دروغ راه ندارد؛ درحالیکه در اسناد ذهنی ،کـذب و دروغ راه دارد؛ زیـرا ذهـن
همچنان که میتواند قضایای صادق درست کند ،میتواند قضایای کاذب نیز درست کند؛
حالآنکه کذب و خالف در علم و اعتقاد وجود ندارد؛ پت معلوم میشود حقیقت خبـر،
غیر از علم واعتقاد است (فخارراوی۵۰۱ :۲۶۶۱،؛هماو۱۱ :۵۱۵۷،؛ هماو .)۵۱۶ /۵ :۵۷۱۵،همچنـین گـاهی
انسان از چیزی خبر میدهد؛ درحالیکه به آن علم ندارد وحتی علم به خالف دارد یا بـه
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اشاعره معتقدند حقیقت امر ،مطایر با اراده و حقیقت خبر ،غیر از علم و اعتقاد اسـت.
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آن شک میکند (لیرسیدشری.)۱۱ /۳ :۵۱۲۱،:
فخررازی بعد از تبیین محلب فوق ،میگوید اگر انسـان بخواهـد دیگـران را از ایـن
معانی آگاه کند ،الزم است فعلی را دال بر آن معانی انجام دهد؛ اما بهتـرین و آسـانترین
دال ،الفاظ و عباراتاند؛ زیرا معانی در نفت ،بسیارند و فقط با الفاظ است که میتوان این
معانی را بیان کرد .ویژگی صوت این است که ایجاد ،کم و زیاد و معدوم میشود .هرگاه
به آن احتیاج داشته باشیم ،ایجادش میکنیم و هرگاه نیاز نداشـته باشـیم ،معـدوم اسـت؛
درحالیکه افعال دیگری کـه میتـوان از آنهـا بـرای بیـان مقاصـد اسـتفاده کـرد ،ایـن
خصوصیات را ندارند؛ ازاینرو ،اظهار معانی با الفاظ و عبـارات ،اولـی و بهتـر از سـایر
راههاست (فخرراوی۵۳۶ :۲۶۶۱ ،؛همو۱۳ :۵۱۵۷،؛ همو)۲۶۷ /۷ :۵۱۶۳،؛ بدینترتیب مـتکلم فاعـل کـالم
است که الفاظ را ایجاد میکند تا معانی آشکار شـود (فخارراوی۵۳۶ :۲۶۶۱ ،؛ هماو۱۳ :۵۱۵۷ ،؛ هماو،

 :۵۱۶۳ج.)۲۶۷ /۷
خالصه اشاعره معتقدند کالم حقیقی ،معانی قائمبهنفت است .الفاظ فقـط دال بـر آن
معانیاند و متکلم نیز فاعل و موجد آن الفاظ است.
اشاعره معتقدند اگر کالمی از خداوند صادر شـود ،کـالم نفسـی اسـت؛ زیـرا کـالم
حقیقی همان کالم نفسی است وکالم خداوند نیز از همین نوع است .آنها بـرای اثبـات
وسـی تَک ْلیمـاً» (ظسائء/
ال رم َ
مدعایشان به اجماع ،تواتر و آیات ،ازجمله آیۀ شریف «و کَل ََّم ل ر

 )۵۰۱استناد میکنند .آنها همچنین به اثبات کالم خداوند با اخبـار پیـامبر 6معتقدنـد.
علم به صدق اخبار پیامبر اکرم 6با اعجاز یا طرق دیگـر اسـت؛ پـت علـم بـه تکلـم
خداوند ازراه علم به صدق گفتۀ پیامبر و تواتر از دیگر انبیاست که خبر دادهاند خداوند با

بندگانش تکلم کرده و به آنها امر و نهی کرده است (لیر سید شری ،۱۵ /۳ :۵۱۲۱ ،:فخرراوی:۲۶۶۱ ،
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۵۳۲؛ همو۰۵ :۵۱۵۷،؛ همو.)۵۱۲/۵ :۵۷۱۵،
اشاعره معتقدند کالم نفسی از اوصاف ذاتی است کـه خـارج از ذات و قـدیم اسـت
(جوینی ،۱۳ :۵۱۵۰،ف

رراوی ، ،۵۳۷ :۲۶۶۱،هماو .)۰۲ :۵۱۵۷ ،آنها معتقدند هفت صفت علـم ،قـدرت،

حیات ،اراده ،سمع ،بصر و تکلم از اوصاف ذاتی خداوند؛ ولی خـارج از ذات وقدیمانـد

که به آنها قدمای ثمانیه میگویند.
نظریۀ سوم :حکمت متعالیه

بررسی لطوی نشان میدهد تکلم مصدر و کالم حاصل مصدر اسـت .تکلـم مصـدر
صفتی (متکلم) است که مؤثر بر غیر باشد .کالم حاصل مصدر است .آنچه از عنوان کالم
و تکلم گرفته شده است ،تأثیر بر غیر است؛ زیرا مادۀ اصلی آن کلم اسـت کـه بـهمعنای
تأثیر بر غیر است (ابان لن اور۱۲۱ /۵۲ :۵۱۵۱ ،؛ ابان فائرس۵۷۵ /۱ :۵۱۶۱،؛ فراهیادی۷۳۳ /۱ :۵۱۵۶،؛ جاوهری:۱ ،

۵۱۵۶ :۲۰؛ راغب اصافهئظی .)۵۱۵۲ :۳۲۲ ،مالصدرا معتقد اسـت کـالم ازآنجاکـه اثـر و انفعـالی در
گوش و نفت دیگران ایجاد میکند ،کالم نامیده میشود .فایدهاش اعالم و اظهار نهـان و
درون است .کالم یعنی انشا و ایجاد چیزی که بر درون و ضمیر متکلم داللت کند؛ پـت
کالم ،دال و معنا ،مدلول است و کسی که کالم را انشا میکند ،متکلم است .غرض متکلم
از تکلم ،ابراز مافیالضمیر است (لالصدرا،بی تئ۱ /۳ :؛ همو ۵۷۰۷ب۵۳ :؛ هماو  ،۵۱۳ :۵۷۱۱سابوواری:۵۷۳۷،

با آن کالم محقق میشود .این مبدأ همان متکلمیت است؛ یعنـی در آن موجـود ،قـدرت
ایجاد کالم وجود دارد؛ وگرنه کالم صفت وی واقع نمیشود .فرق تکلـم و کـالم ماننـد
فرق وجود و ایجاد است .وجود نمیتواند صفت باشد؛ ولی ایجاد صفت است؛ پت اگر
بگوییم وجود صفت است ،مراد همان ایجاد است .حال اگر میگوییم کالم صفت متکلم
است ،منظور تکلم است؛ یعنی کالم امری وجودی است که محصول کار مـتکلم اسـت.
این امر وجودی قائم به فرد متکلم است؛ آنگونهکه فعل به فاعل قیام دارد ،نه آنگونهکـه
۱

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

اگر بگوییم متکلم کسی است که کالم را ایجاد میکند ،مراد از کالم ،اصوات ،موجها
و آهن هایی است که متکلم در خارج ایجاد میکند؛ پت وقتی میگوییم مـتکلم ،یعنـی
«من اوجد الکالم» مراد همین معناست .آنچه در خارج وجود دارد ،محصول کالم مـتکلم
است که گاهی بهصورت کتابت یا نقش درمیآیـد کـه دفعـی اسـت؛ درحالیکـه کـالم
تدریجی است و همان خصوصیتی است که براثر خـروج هـوا از دهـان ایجـاد میشـود
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 .)۲۵۷اگر کسی کالم را صفت موجودی دانست ،میخواهد بگوید در او مبدئی است کـه
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(لالصدرا ،بی تئ۱ /۳ :؛ همو۵۷۰۷ ،ب۵۳ :؛ همو،۵۱۳ :۵۷۱۱ ،طبئطبئی.)۵۵۳۱ /۱ :۵۷۳۱،
گفتیم کالم انشای چیزی است که بر ضمیر متکلم داللت کند و بـا آن غیـب و نهـان
آشکار شود؛ پت مخلوقاتی که از ناحیۀ خداوند ایجـاد میشـوند ،نشـانۀ غیبانـد و بـا
ظهورشان از آنچه در نهان و باطن است ،پرده برداشته میشود؛ درنتیجه جهـان آکنـده از
نشانههاست و فایدۀ آفرینش آنها اعالن و اظهار غیب است؛ پت سراسر جهان ،کلمات
حق و قائمبهخداوند هستند .این کالم ،کالم تکوینی است درمقابل کالم تشریعی کـه در
صــوت شــرط نیســت( .لالصاادرا ،باای تاائ۱ /۳ :؛ همااو۵۷۰۷ ،ب۵۳ :؛ همااو ،۱۱ :۵۷۰۶ ،ساابوواری،۲۵۱ :۵۷۳۷،

طبئطبئی.)۵۵۳۰ /۱ :۵۷۳۱،
در تبیین اندیشۀ حکمت متعالیه ،باید به نکتهای دقت کرد :اصـل و فـرع در تخاطـب
تکوینی الهی .مخاطب در خحابهای اعتباری ،اصل و خحاب ،فرع است؛ یعنی نخست
باید مخاطب باشد تا خحاب تحقق پیدا کند؛ ولـی در خحـاب تکـوینی ،مخاطـب فـرع
خحاب است و خحاب اصل است .این تقدم ،تقدم ذاتی است.
راد شَ یئاً َأنْ یقرو َل لَ ره ک ْرن َفیکرونر » (یا )۳۲ //هرچند «کـن» و
در آیۀ شریف «إنَّما َأ ْم رر ره إذا َأ َ
«یکونر » اینهمانی دارند ،کن بر یکون تقدم ذاتی دارد؛ یعنی خداوند فـیض اقدسـی دارد
که با آن جهان را خلق میکند .در این فیض اقدس ،صورتهای علمی اشیا قرار دارند و
خحاب کن به آنهاست که براثر این خحاب ،این صورتهای علمـی در فـیض مقـدس
وجود عینی پیدا میکنند.
در اینجا هدف اصلی ،خود خحاب است تا با آن در فیض مقـدس وجودهـای عینـی
خلق شوند ،پت ازآنجاکه ممکنـات در فـیض اقـدس وجـود علمـی دارنـد ،مسـتمع و
مخاطباند .اولین کالمی که به گوش این مستمعان میرسد ،کلمـۀ کـن اسـت .بـا ایـن
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خحاب ،از فیض اقدس به فیض مقدس و وجود عینی راه مییابند؛ بههمیننحو ،کلمـات
دیگر در جهان مرحلهبهمرحله ایجاد میشود تا میرسد به جهان طبیعت که آخرین کلمه
از کلمات حق است (لالصدرا ،بی تئ۳ /۳ :؛ همو۵۷۰۷،ب۵۳ :؛ همو ،۱۱ :۵۷۰۶ ،سبوواری.)۰۷۱/۷ :۵۷۳۱،
از بخش های مختلف تفسیر شریفالمیزان مـیفهمیم کـه کـالم خداونـد بـا ایجـاد

موجودات محقق میشود؛ درواقع ،قول خداوند در امور تکوینی همان شـیئی اسـت کـه
خداوند آن را خلق و ایجاد کرده است؛ یعنی مخلوق خداوند بهعینه قـول اوسـت (عاللا،

طبئطبئی :۵۷۳۲،ج ،۲۱۱/۵۲هماو .)۱۶۱/۵۷ :سیدمرتضی از متکلمان امامیه نیز کالم خداوند را افعالی
الهی میداند (سید لرتضی.)۷۲ :۵۷۳۳،
اغراض و مراتب سهگانۀ کالم
حکمت متعالیه معتقد به وجود اغراض و مراتبی برای کالم است .صـدرالمتألهین بـه
سه مرتبه اشاره میکند .حکیمسبزواری نیز از او تبعیت کـرده اسـت (سابوواری.)۰۱۲/۷ :۵۷۳۱،
صدرالمتألهین میگوید مقصود اولیۀ تکلم ،اعالن مافیالضمیر است .اگر متکلمـی نهـان
خود را با لفظی یا مانند آن بیان کرد ،او تکلم کرده است؛ امـا امتثـال و اسـتماع مخاطـب
اهدافی است که گاهی بر کالم مترتب است و گـاهی مترتـب نیسـت؛ پـت کـالم یـک
استماع ،امتثال و ترتیب اثر است ۱.ممکن است بر امتثال هم اغراض دیگری مترتب شود.
حال که غرض اول و دوم روشن شد،گاهی غرض دوم عین غرض اول است .گـاهی
غرض اول غیر از غرض دوم است .در این فرض ،گاهی غرض دوم مالزم با غرض اول
است و انفکاکشـان امکـان نـدارد .گـاهی غـرض دوم مـالزم بـا غـرض اول نیسـت و
انفکاکشان امکان دارد؛ پت ازنظر تقسیمبندی کالم با اغراضش ،سـه دسـت را میتـوان
تصور است کرد :غرض دوم عین غرض اول است؛ غرض دوم غیر غرض اول ،اما مالزم
غرض اول است؛ غرض دوم غیر غرض اول و غیرمالزم با آن است .به اولی کالم اعلـی،
به دومی کالم اوسط و به سومی کالم ادنی میگویند.
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مقصود اولی دارد که همان اعالن و اظهار باطن است .مقصود ثانوی نیـز دارد کـه همـان

ازنظر سیر وجودی و دستهبندی جهان ،اولی در عالم عقول ،دومی در عالم نفـوس و
سومی در عالم طبیعت قرار دارد.
قسم اول که کالم اعالست و در آن غرض دوم عین غرض اول است ،مقصودی برتر
از آن وجود ندارد .تحقق این قسم از کالم ،مانند ابداع و ایجاد عالم امر ،با کن اسـت کـه
در آن موجودات مجرد تام ایجاد میشوند .آنها کلمات الهیاند که خداوند آنها را برای
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غرض زائد بر ذاتشان ایجاد نمیکند ،بلکه غایتشان با وجودشـان یکـی اسـت؛ ازایـنرو
صدرالمتألهین میگوید این سخن همان است که ارسحو در کتاب اوثولوجیـا 1میگویـد:
«برخی از مجردات "ماهو و لمهو" آنها یکی است؛ پت غـرض و هـدف اینهـا عـین
خلق و ایجادشان است و کالم اعال همان امر ابداعی خداوند است که عالم قضای الهـی
ـدوا إالَّ إیـ راه"»3
ـك َأالَّ تَ ْعبر ر
"و ق ََضـی َربُّ َ
صر" 2و َ
نام داردَ " :و َما َأ ْم ررنَا إالَّ َواح َد ٌة کَل َْمح بالْبَ َ
(لالصدرا ،بی تئ ،ج۳ /۳؛ هماو۵۷۰۷ ،ب .)۵۳ ،در اینجا مالهادی سبزاوای اولین مرتبۀ کـالم الهـی را
ذات خداوند متعالی میداند که براساس حدیث «یا من دل علی ذاته بذاته» ذات الهی دال
و مدلول می باشد( .سبوواری ،۲۵۱ :۵۷۳۷ ،همو.)۰۱۷ /۷ :۵۷۳۱
در قسم دوم از کالم که کالم اوسط است ،غرض دوم کالم غیر از غرض اول اسـت؛
ولی مالزم با آن است .این نوع کالم مانند نفوس فرشتگان است که مدبرات امرند و برای
تدبیر مسائل سمائی و ارضی آفریده شدهاند؛ ولی هدف آفرینش ،که تدبیر است ،مالزم با
ال َمـا َأ َم َر ره ْم
آفرینش آنهاست و عالم آنها عالم تخلف و عصـیان نیسـت :الی ْع رصـونَ ل َ
َویف َْعلرونَ َمای ْؤ َم ررون (ت اری )۰ //صدرالمتألهین از تعبیر «یفعلون ما یؤمرون» استفاده میکند
که امر خداوند مالزم با اطاعت آنهاسـت و از یکـدیگر جـدا نمیشـوند؛ زیـرا نفرمـود

«یفعلون بما یؤمرون» ،بلکه فرمود «یفعلون ما یؤمرون» .بـهدنبال امـر ،بالفاصـله اطاعـت
تحقق پیدا میکند (لالصدرا ،بی تئ۳/۳ :؛ همو۵۷۰۷ ،ب.)۵۳ :
صدر المتألهین کالم اوسط را تکوینی میداند که در عالم قدر است و آیۀ شریف إنَّا
کر َّل شَ ْیء َخلَقْنَ راه بق ََدر (قمر )۱۱ /را اشاره به آن میداند.

قسم ثالث از اقسام کالم که ادنی و انزل است ،کالم تشـریعی اسـت و بـرای تربیـت

صی به نروحاً» (شوری)۵۷ /
انسانها آمده« .شَ ر َع لَکرم ِّم َن الدِّ ین َما َو َّ

َ
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ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1در گذشته کتاب ا ثولوجیا فلوطین به ارسطو نسبت داده می شأ.
 .2قمر.۷۳ ،
 .3اسراء.۱۰ ،

در این قسم ،غرض دوم

مالزم غرض اول نیست .غرض اول اعالن و غرض دوم وصول انسانها بـه کمـال الیـق
است؛ اما غرض ثانی که تربیت و کمال انسان است ،گاهی همراه و مترتب بر غرض اول
نیست؛ زیرا انسان موجودی مختار و متفکر است و در عالمی زندگی میکند که عصـیان
و تخلف در آن راه دارد؛ ازاینرو گاهی انسان عصیان میکند و درنتیجه ،غرض آفـرینش
او حاصل نمیشود؛ بنابراین ،کالم اَدنی همان کالم تشریعی است که بهصورت امر و نهی
تجلی میکند و میتوان از آن اطاعت یا سرپیچی کرد .به آن امر تشریعی نیز میگویند که
همان کالم لفظی است که معتزله معتقدند پایینترین مرتبۀ کالم الهی است( .لالصدرا ،بی تائ:
 ،۳ص۱؛ همو۵۷۰۷ ،ب)۵۱ :

صدر المتألهین در کتابهای اسفار و مفاتیحالطیب چیزی دربارۀ صفت ذات یا فعـل
بودن تکلم نمیگوید؛ ولی در کتاب المبدأ و المعاد تصریح میکند کـه تکلـم عـین ذات
است؛ پت ایشان تکلم را صفت ذات میدانـد (لالصادرا)۵۱۳ :۵۷۱۱ ،؛ امـا موضـع ایشـان در
ابراهیم ،از محمد بن خالد طَ یالسی ،از صفوان بن یحیـی ،از ابـن رمسـکان ،از ابـو بصـیر
روایت کرده است که گفت :شنیدم از امام جعفر صادق 7که میفرمود« :خداى عزوجـل

همیشه پروردگار ما بود و علم عین ذاتش بوده آنگاه که معلومی وجود نداشت و شنیدن
عین ذاتش بود زمانی که شنیدهشدهئی وجود نداشت و بینائی عین ذاتش بوده آنگـاه کـه
دیدهشدهئی وجود نداشت و قدرت عین ذاتش بوده زمانی که مقدورى نبود ،پت چـون
اشیاء را پدید آورد و معلوم موجود شد علمش بر معلوم منحبـق گشـت و شـنیدنش بـر
شنیده شده و بینائیش بر دیده شده و قدرتش بر مقدور ابو بصیر گوید :عرض کردم :پت
خدا همیشه متحرك است؟ فرمود :خدا برتر از آنست ،حرکت صفتی اسـت کـه بـا فعـل
بوجود آید ،عرض کردم :پت خدا همیشـه مـتکلم اسـت؟ فرمـود :کـالم صـفتی اسـت
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شرح اصول کافی متفاوت است .در باب ( ۱۹۵باب صفات ذات) حدیث اول :علـی بـن
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پدیدشونده ازلی و قدیم نیست ،خداى بود و متکلم نبود(1.کیینی)۵۱۷/۵ :۵۷۰۱،

صدرالمتألهین میفرمایند این که تکلم چه صفتی اسـت ،بسـتگی دارد کـه تکلـم را
چگونه معنا کنیم؛ اگر از کالم اراده معنای مصدری (متکلمیت) شود در ایـن صـورت از
باب اضافه خواهد بود و از صفات فعلی اضافی است ،و اگر مراد از کالم این باشـد کـه
ذات بگونه ای است که ایجاد میکند چیزی را که داللت بر معانی کند ،در ایـن صـورت
کالم از صفات ذاتی است ،مالصدرا از این حدیث برداشت میکننـد کـه تکلـم صـفت
اضافی است؛ و میفرماید :از این که در حدیث ،امام 7تکلـم را حـادث دانسـته معلـوم
میشود که تکلم صفت ذاتی نیست؛ زیرا صفات ذات ،عین ذات هستند پت نمی توانـد
حادث باشد( .لالصدرا)۲۶۳/۷ :۵۷۰۰ ،

مالصدرا دو دیدگاه دربارۀ صفت کالم دارد .در کتاب مبدأ و المعاد کالم را عین ذات
و در شرح حدیث اصول کافی آن را از اوصاف فعلی میداند .وجـه ایـندو جهـتگیری
چیست؟ از ایندو دیدگاه مالصدرا میتوان دو وجه بیان کرد )۱ :بنابر تبیـین مالصـدرا،
کالم کشف مافیالضمیر است .کالم دال و متکلم مدلول .کالم مراتبی دارد .مالصـدرا در
شرح اصول کافی میگوید واجبالوجود بذات بر ذاتش داللـت میکنـد( 2:لالصادرا:۵۷۳۷ ،

 )۱۲/۵در این مرتبه کالم و متکلم ذات خداوند است .مالهادی سبزاوری شارح مالصـدرا
نیز اولین مرتبه از مراتب کالم را ذات خداوند میداند که دال ذات اوسـت و مـدلول نیـز
ذات است .خداوند به این اعتبار متکلم است که ذات کالم و هم متکلم اسـت( .سابوواری،
 ،۲۵۱ :۵۷۳۷همو )۰۱۷/۷ :۵۷۳۱امیرالمؤمنین میفرماید« :یا من دل علی ذاته بذاته» (لجیسای/۳۱ :۵۱۶۷

ـــــــــــــــــــــــــــ

« .1عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال :سمعت أبا عبد لال علیه السالم یقول :لم یزل لال عز و جل
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 ،فلما احدث
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االشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم و السمع علی المسموع و البصر علی المبصر و القدرة علی المقدور،
قال :قلت :فلم یزل لال متحرکا؟ قال :فقال :تعالی لال عن ذلك ،ان الحرکة صفة محدثة بالفعل ،قال :قلت :فلم یزل لال
متکلما؟ قال :فقال :إن الکالم صفة محدثة لیست بأزلیة ،کان لال عز و جل و ال متکلم»

 « .2فواجب الوجود بالذات یأل بذاته على ذاته»

 )۷۷۱در این مرتبه کالم از صفت ذات خواهد بـود؛ زیـرا چیـزی بـه جـزء ذات دخـالتی
نمیکند .مالصدرا باتوجهبه این مرتبه ،کالم را از اوصاف ذاتـی میدانـد؛ امـا در مراتـب
بعدی که کالم مخلوقات خداوند است و خداوند متکلم است ،کـالم از اوصـاف فعلـی
است؛ پت میتوان گفت در اولین مرتبه از مراتب تکلم ،کالم و مـتکل ْم ذات خداونـد و
کالم از اوصاف ذاتی است؛ اما در مراتـب بعـدی کـه خداونـد مـتکلم و مخلوقـات و
ماسوی لال کالم الهیاند ،کالم از اوصاف فعلی اسـت؛ برایناسـاس ،او در شـرح اصـول
کافی ،کالم را صفات فعلی میداند .او در این مراتب ،تحلیـل کـالم را بـه صـفت ذاتـی
نمیپذیرد؛ چنانکه در شرح اصول کافی گفت.
 )۱با دقت به این نکته شاید بتوان دلیل آن را این گونه یافت کـه گرچـه در روایـات
کالم به عنوان صفت ذاتی محرح نشده است ،اما در کنار دو صفت دیگـر یعنـی سـمع و
بصر قرار گرفته که از اوصاف ذاتی است .مالصدرا دربارۀ صفت سـمع و بصـر نیـز بـه
نسبت داده است (لالصادرا .)۵۱۱ :۵۷۱۱ ،گرچـه بـهنظر میرسـد ایـندو صـفت از اوصـاف

فعلیاند و با تکلم تفاوتی ندارند ،در روایات ،صفت ذاتیاند .مالصدرا در کتاب مبـدأ و
المعاد درصدد است کالم را نیز به صفت ذاتی برگرداند؛ درعینحـال ،براسـاس حـدیث
اصول کافی ،به فعلی بودن کالم معتقد است .این تحلیل دربـارۀ ذاتـی و فعلـی گـرفتن،
براساس مراتب کالم الهی است.
عالمهطباطبایی کالم را بههمانمعنایی میپذیرد که مالصدرا تبیین کـرد« :کـالم دال و
متکلم مدلول است و خداوند ازآنجاکه با ذاتش بر ذاتش داللـت میکنـد ،ذات خداونـد
کالم و متکلم است( (1 ،طبئطبئیی .)۵۵۳۰/۱ :۵۷۳۱ ،پت کالم از اوصاف ذاتی است؛ اما در ادامـه
میگوید تکلم صفت فعل و متأخر از ذات است:
ـــــــــــــــــــــــــــ
کالم یدلُّ بذاته علی ذاته»
« .1کالواجب تعالی ،فهو ٌ
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تحلیل و توسعۀ معانی این صفت پرداخته ،جهات مادی را از آن تنزیه کرده و به خداوند
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«اگر ما ریشه یابی کردیم و ریشۀ این صفت در ذات بود ،دیگر اختصاصی به تکلم ندارد ،همه
اوصاف فعلی را می توان ریشه یابی کرد و گفت مبدا و ریشه این اوصاف در ذات است ،پت
همه این اوصاف صفت ذاتی هستند ،مانند خالقیت و رازقیت ،همه در ذات است [به این معنا
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
ذات می شود ،ولی اگر گفتیم خالق یعنی آفریننده و از مقام فعل این صفت را انتزاع کردیم در
این صورت خالق صفت فعل می شود و تکلم هم به این معنی از اوصاف فعلی خواهد بود».
(طبئطبئیی)۵۵۳۳ /۱ :۵۷۳۱ ،

بر این اساس عالمه کالم را صفت ذاتی نمیداند و معتقد است اگـر بنـا باشـد ایـن
تحلیل پذیرفته شود باید در تمام اوصاف الهی چنین باشد؛ ایشان در ادامه میگویـد اگـر
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
اند ،اما کالم از اوصاف فعلی است و به عنوان صفت ذاتـی نیامـده اسـت( .طبئطبائیی:۵۷۳۱ ،

 )۵۵۳۳/۱نتیجه اینکه عالمه کالم را از اوصاف فعلی می داند.
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
حالی که نیاز به این تکلف نیست ،بلکه کالم در این مرتبـه از اوصـاف فعلـی اسـت ،و
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.
اما انچه می توان در پاسخ عالمه گفت :با توجه به تحلیل مالصدرا از کالم و مراتب
کالم الهی به ناچار باید کالم را در مرتبه ذات از اوصاف ذاتی دانست ،یعنـی اگـر کسـی
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تبیین مالصدرا را پذیرفت و معتقد به مراتـب کـالم الهـی شـد ،در مرتبـه ذات کـالم از
اوصاف ذاتی خواهد بود .مگر این که تبیین مالصدرا را در مورد کالم نپذیرد ،که در این
صورت به اشکال دیگر مواجه میشود که تبیـین و حمـل افعـال و موجـودات بـر کـالم
خداوند بر چه اساسی است!

به بیان دیگر عالمه یا تحلیل مالصدرا را از کالم الهی می پذیرد که در ایـن صـورت
باید کالم را در مرتبه اول از اوصاف ذات بداند و یا تحلیـل را نمـی پـذیرد کـه در ایـن
صورت باید حمل کالم الهی را در آیات و روایات بیان کند و ایـن در حـالی اسـت کـه
تحلیل جدیدی نممیکند؛ لذا به نظر می رسد تبیـین مالصـدرا اشـکالی نداشـته باشـد
گرچه کالم عالمه از این جهت که کـالم در آیـات و روایـات از اوصـاف فعلـی اسـت،
درست است .اما این اشکالی به تحلیل مالصدرا وارد نمی کنـد ،و حتـی مالصـدرا نیـز
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
عالمه در تحلیل کالم مالصدرا ،در مرحله ذات ،کالم را از اوصـاف ذاتـی دانسـتند ،امـا
کالم در مراتب بعدی بنا بر تبیین مالصدرا از صفات فعلی دانسته شده چنانکه عالمه نیز
نیست که با دیدگاه عالمه کالم به صفت ذاتی بازگشت کند تا اشکال کنند که این تحلیل
در اوصاف فعلی دیگر نیز جاری است ،بلکه در همان مرتبۀ اول از کـالم الهـی ،کـالم از
اوصاف ذاتی است؛ اما اینکه کالم از اوصاف فعلی است ،باتوجهبه مراتـب دیگـر کـالم
است که در آن مراتب ،متکلم خداوند است و کالم ماسوای لال است.
ارزیابی
اگر کالم خداوند همان کالم لفظی باشد که با خلق اصوات و حروف ایجاد میشود،
اشکال اساسی معتزله ،انحصار کالم خداوند در کالم لفظی است؛ درحالیکه کالم مراتب
دیگری غیر از کالمی لفظی میتواند داشته باشد .اشکال دوم از مالصدراسـت .برمبنـای
معتزله باید تمام کالمهای انسان کالم خداوند باشد(1لالصدرا )۱۲ :۵۷۰۶،و خداونـد بـه ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــ

« .1ال کما ذهب إلیه المعتزلة من نه خلق صوات حر ف دالة على المعانی فی جسم من األجسام ،إال
لکان کل کالم کالم اللّه هو باطل»
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معتقد است که در ایات و روایات کالم به عنوان صفت فعل آمده است؛ لذا دیگر نیـازی
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اعتبار متصف به تکلم شود؛ زیرا تمامی کالمهایی کـه در عـالم اتفـاق میافتـد ،بـا ارادۀ
خداوند است؛ اما معتزله به آن معتقد نیستند؛ زیرا مستلزم تالیفاسـدهای فـراوان اسـت؛
مانند کالمهای قبیح انسان که خداوند منزه از کار قبیح است .البته ممکـن اسـت معتزلـه
بگویند که ما به تفویض معتقدیم و میگوییم انسان در افعالش مختار است .براساس نظر
معتزله ،افعال انسان به خداوند منتسب نمیشود؛ پت کالم انسان ،کالم خداونـد نیسـت؛
درنتیجه مالکشان صحیح است و اشـکال بـاال برآنهـا وارد نیسـت؛ ازسـویدیگر تمـام
کالمها و رخدادهای عالم با ارادۀ خداوند و در طول ارادۀ وی است؛ برایناساس بـهنظر
میرسد ایراد مالصدرا وارد نباشد؛ بهویژه که مرتبۀ سوم در مراتب کالم الهی ،همان کالم
لفظی است که ایشان میپذیرند.
 .۱بهنظر میرسد دیدگاه اشاعره دربارۀ حقیقت کالم خداوند ،مناقشـهبرانگیز باشـد.
صدرالمتألهین میگوید اگر محابق نظر فخررازی ،کالم نفسی را معانی قائمبهذات و قدیم
فرض کنیم ،چون این معانی غیر از ذاتاند ،باید ذات محل این معانی باشـد؛ امـا محـال
است ذات محل غیر باشد (لالصدرا۵۷۰۷ ،ال)۱۰ ::؛ افزونبراین ،الزم میآید که ذات خداوند
محل حوادث و تطییر باشد؛ زیرا معانی متطیرند؛ درحالیکـه محـال اسـت ذات خداونـد
محل حوادث و دگرگونی باشد .خود فخررازی در کتاب اربعین در مسئلۀ دهم میگوید
محال است ذات خداوند محل حوادث باشد (فخرراوی)۵۵۱ :۲۶۶۱ ،؛ پت خداوند را نمیتوان
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
و بساطت ذات واجبتعالی منافات دارد.
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 .۱مناقشۀ دیگر این است که در آیات قرآن ،کالم و کلمات خداونـد بـه چیزهـایی
غیر از کالم لفظی و نفسی اطالق شده است« :إن ََّما ال َْمسی رح عی َسی ابْ رن َم ْری َم َر رسو رل لال َو
ل ل َْو کانَ الْبَ ْح رر مداداً لکَلمات َربِّی لَنَف َد
وح منْ ره» (ظسائء)۵۳۵ /؛ « رق ْ
کَل َمتر ره َألْقاها إلی َم ْری َم َو رر ٌ
َـو َأنَّ مـا فـی
مات َربِّی َو ل َْو جئْنا بمثْلـه َم َ
ل َأنْ تَنْف ََد کَل ر
الْبَ ْح رر قَبْ َ
ـدداً» (کها )۵۶۱ /:و « َو ل ْ

ال
ت کَل
ـد ْ
ر
ْالم َو الْبَ ْح رر ی رم ُّد ره م ْن بَ ْعده َسبْ َع رة َأبْ رحر ما نَف َ
ْاألَ ْرض م ْن شَ َج َرة َأق ٌ
مـات لال إنَّ ل َ
َعزی ٌز َحکی ٌم» (لقمائن )۲۱ /چگونه میتوان براساس مشی معتزله و اشـاعره ،ایـن آیـات را
بهروشنی توجیه وتبیین کرد؟ براساس نظریۀ ایشان ،کالم حقیقی همان کالم لفظـی یـا
معانی در نفت است؛ اما آیا میتوان برای مثال کلمۀ خداوند ،یعنی عیسی 7و کلمـات
خداوند را در دو آیۀ دیگر که تمام موجودات هستی است ،با کالم لفظی یـا معـانی در
ذات احدیت تفسیر کرد؟
 .۰حکما و در صدر آنان مالصـدرا معتقدنـد چـون کـال ْم غیـب را آشـکار میکنـد،
موجودات خارجی کالم خداوندند؛ اما باید توجه کرد که اگـر الفـاظ بـرای حقیقـت و
مابهازای عینی معانی وضع شده باشند ،بدون اینکه خصوصـیات وتشخصـات مصـادیق
دخالتی داشته باشد ،در تکلم نیز اطالق کالم بـر موجـودات خـارجی و عـالم تکـوین
مجازی نیست؛ 1زیرا الفاظ برای حقیقت معانی وضع شدهاند .کالم را هم کالم میگویند؛
کلمه و کالم بر موجودات خارجی مجاز نخواهد بود .اما اگر الفـاظ بـرای خـود معـانی
بههمراه خصوصیات و تشخصات وضع شده است ،اطالق الفاظ بر حقیقت و مابـهازای
معانی با توسعه و عنایت و مجازی است و اطالق کالم بر جهـان خـارج ،مجـازی و بـا
توسعه و عنایت همراه خواهد شد.
بهنظر میرسد تبیین حکمت متعالیه بسیار کارساز است و میتـوان معنـی کلمـه و
ل ل َْو کـانَ
کالم را در همۀ آیات یکسان دانست .عالمهطباطبایی در تفسیر آیۀ شریف « رق ْ
ـدداً»
َـو جئْنـا بمثْلـه َم َ
ل َأنْ تَنْف ََد کَل ر
الْبَ ْح رر مداداً لکَلمات َربِّی لَنَف َد الْبَ ْح رر قَبْ َ
مات َربِّی َو ل ْ
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چون نهان را آشکار میکند؛ پت سراسر جهان میتواند کلمات خداوند باشـد و اطـالق

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1هم چنان که آخونأ خراسانی قائل به همین مبناست ماننأ این که میزان ترای برای چیزی که سیله ای
برای سنجش است ضع شأه است ،به هر چیزی که سیله سنجش باشأ میزان ترای گفته میشود،
خواه دارای د کفّه باشأ یا نه ،ای فلز باشأ یا نه ،پس منطق ،میتوانأ میزان باشأ اطالق میزان بر منطق
مجایی نیست ،ییرا تفا ت در مصأاق است نه در مفهوم( .آخونأ خراسانی ،14۴۱ ،ص.)1۱-۱

019

(که )۵۶۱ /:میگوید:
«کالم خداوند به زبان دهان نیست ،بلکه تکلم او همان فعل او است و افاضۀ وجودى است
ناه َأنْ نَقرو َل لَ ره رک ْن َفیکرونر »( ظ  )۱۶ /از
که میکند؛ همچنانکه فرمود« :إنَّما ق َْولرنا لشَ یء إذا َأ َر ْد ر
همین جا است که مسیح ،کلمۀ خدا نامیده میشود و قرآن کریم میفرماید« :إن ََّما ال َْمسی رح
عی َسی ابْ رن َم ْری َم َر رسو رل لال َو کَل َمتر ره» (ظسئء)۵۳۵ /و نیز از اینجا روشن میشود که هی عینی از
اعیان خارجی و هی واقعهاى از وقایع بهوجود نمیآید؛ مگرآنکه ازاینجهت که بر ذات
خداى تعالی داللت دارد ،کلمۀ او است .چیزى که هست در عرف و اصحالح قرآن کریم
مخصو

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

بحالن و تطییرى نباشد؛ همچنانکه فرموده« َو ال َْح َّق َأقرو رل » (ص)۳۱ /و نیز فرموده« :ما یبَ َّد رل
الْق َْو رل ل ََدی»( ق )۲۱ /و چنین موجودى مثال روشنش عیسیبنمریم 7و موارد قضاى حتمی

خدا است .و نیز از همین جا روشن میشود اینکه مفسرین(طبرسی" )۳۳۶ /۰ :۵۷۳۲ ،کلمات"

در آیه را حمل بر معلومات و یا مقدورات و یا میعادهایی که به اهلثواب و اهلعقاب داده
شده نمودهاند ،صحیح نیست»( .عالل ،طبئطبئی ،۵۷۳۲،ج ،۵۷ص)۱۶۱،

رـن
ازسویدیگر ،امیرمؤمنان علی 7در نهجالبالغه میفرمایند« :یقرو رل ل َما َأ َر َاد ک َْونَـ ره ک ْ
ل من ْ ره َأن ْشَ َأ ره» (ظها البالغا ،،خ
ص ْوت یق َْر رع َو َال بن َداء ی ْس َم رع َو إن ََّما ک ََال رم ره رسبْ َحانَ ره ف ْع ٌ
َفیکرونر َال ب َ
 )۲۲-۲۵ : ۵۳۰حضرت میفرمایند کالم خداوند از جنت صوت و لفظ نیسـت ،بلکـه کـالم
خداوند فعل اوست .این سخن نظر مالصدرا را تأیید می کند .براساس نظریۀ مختار ،بـه
همۀ افعال و مخلوقات خداوند کالم میگوییم.
نتیجهگیری
مراد از تکلم براساس نظریۀ عدلیه ،کالم لفظی است .در مقام ثبوت ،عمومیت قدرت
خداوند را بر هر ممکنی ،دلیل بر قدرت خداوند بر تکلم میدانند .در مقام اثبـات ،آیـات
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قرآن را بهترین اماره بر وقوع تکلم خداوند میداننـد؛ امـا نظریـه ایشـان را از دو منظـر
میتوان بررسی کرد )۱ :کالم را به کالم لفظی منحصر کردهاند؛  )۱آیاتی را کـه در آنهـا
کالم به غیر این الفاظ اطالق شده است ،نمیتوانند تبیین و ابهامشان را رفع کنند.
اشاعره میگویند کالم منحصر به این الفاظ نیست و درپَت این الفاظ معـانی وجـود

دارد .این معانی کالم حقیقیاند که با الفاظ وعبـارات آشـکار میشـوند .آنهـا معتقدنـد
بهترین دلیل بر اثبات کالم خداوند ،آیات قرآن و تواتر از انبیاست .اشکال این اسـت کـه
اتصاف خداوند به این معنی از تکلم ،موجب میشود ذات خداونـد محـل غیـر و تطیـر
شود؛ ازسویدیگر آیاتی را که در آنها کـالم بـه غیـر ایـن الفـاظ اطـالق شـده اسـت،
نمیتوانند تبیین و ابهامشان را رفع کنند .حکمت متعالیه فقط بر روی کالم لفظی متوقف
نشده ،بلکه براساس مفهوم اصلی کالم (کشف و اظهار نهان) معتقد است هرآنچه ایجـاد
شود تا نهان و را آشکار کند ،کالم بر آن صدق میکند؛ ازاینرو تمام جهان کالم خداوند
است .وقتی به آیات و روایات دقت میکنیم ،به این نتیجه میرسیم که اگر کالم بر غیر از
این الفاظ و عبارات اطالق شده است ،بهدلیل همین مالک است؛ پت با این نظریه آیـات
و روایات مربوط روشن میشود و نیازی به توجیه و تأویل نیست.
نقد و بررسی کالم لفظی و کالم نفسی براساس حکمت متعالیه
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.۹

تفتازانی ،سعدالدین بن عمر( )۱۰۷۱المطول فی شرح تلخیص المفتاح ،تحقیق سـعید عرفانیـان،
انتشارت هجرت ،قم ،چاپ اول.

.۷

جوهرى ،اسماعیل بن حماد ( )۱۰۱۳الصحاح ،دار العلم للمالیین ،بیروت چاپ اول.

 .۱۳جوینی ،عبد الملك ( )۱۰۱۱اإلرشاد إلی قواطع األدلـة فـی أول ا عتقـاد ،دار الکتـب العلمیـة،
بیروت چاپ اول.
 .۱۱حسین بن محمدبن راغب ( )۱۰۱۱مفردات الفاظ القرآن ،دارالعلم ،لبنان ،چاپ اول.
 .۱۱خراسانی ،محمد کاظم ( )۱۰۳۷کفایه األصول ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
 .۱۰خواجه نصیرطوسی ( )۱۰۳۵تجریر ا عتقاد ،دفتر تبلیطات اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .۱۰سبحانی ،جعفر ( )۱۰۹۰مدخل مسالل جدید درعلم کالم ،ج ،۱موسسه امام صادق ،7قم.،چاپ
دوم.
 .۱۷محقق سبزوارى ( )۱۰۹۰اسرار الحکم ،محبوعات دینی ،قم ،چاپ اول.
 )۱۰۱۷( ----- .۱۱شرح المنظومه ،نشر ناب،تهران ،چاپ اول.
 .۱۵سید رضی ،محمد بن حسین ( )۱۰۱۰نهج البالغة ،هجرت ،قم ،چاپ اول.
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 .۱۹سید مرتضی ( )۱۰۹۵جمل العلم و العمل ،محبعة اآلداب ،نجف ،چاپ اول.
 .۱۷شیخ مفید ،محمدبن نعمان ( )۱۰۱۰النکت ا عتقادیة ،المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،قـم ،چـاپ
اول.
 .۱۳طباطبائی ،محمد حسین ( )۱۰۱۵المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۰انتشارات جامعه مدرسین ،قـم،

چاپ پنجم.
 )۱۰۹۷( ----- .۱۱نهایه الحکمه ،انتشارات موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی ،1قم.
 .۱۱طبرسی ،فضل بن حسن( )۱۰۵۱مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،۱انتشارات ناصرخسرو ،تهران،
چاپ سوم.
 .۱۰شیخ طوسی ،محمد حسین (  )۱۰۳۱ا قتصاد فیما یتعلق با عتقاد ،دار االضواء ،بیـروت ،چـاپ
دوم.
 .۱۰عالمه حلی ( )۱۰۱۰کشف المراد ،کشـف المـراد فـی شـرح تجریـد االعتقـاد ، ،مؤسسـة النشـر
اإلسالمی  ،قم ،چاپ چهارم.
 .۱۷عالمه حلی ،فاضل مقداد ،ابوالفتح بن مخدوم حسینی ( )۱۰۱۷الباب الحادی عشـر مـع شـرحیه
النافع یوم الحشر و مفتاح الباب ،مؤسسه محالعات اسالمی ،تهرانف چاپ اول.
 .۱۱فخررازی ،محمدبن عمر( )۱۰۱۰خلق القرآن بین المعتزله و اهل السنه ،دار الجبل ،بیروت ،چاپ
اول.
 .۱۹ـــــــ (۱۰۱۱ب) مباحث المشرقین ،ج ،۱انتشارات بیدار ،قم ،بیدار.
 .۱۷ـــــــ ( )۱۰۳۵مطال

العالیه من العلم اللهی ،ج ،۰دار الکتاب العربی ،بیروت ،چاپ سوم.

 .۰۳ـــــــ ( )۱۳۳۰معالم اصول الدین ،مکتبه االزهریه للتراث ،قاهره.
 .۰۱ـــــــ ( )۱۰۱۳مفاتیح الغی

(تفسیرکبیر) ج ،۱۱،۱۱،۱۷دار الحیاء التراث العربی ،بیروت ،چـاپ

سوم.
 .۰۱ـــــــ ( )۱۳۳۷ا ربعین فی ا صول الدین ،دارالکتاب العلمیه ،بیروت ،چاپ اول.
 .۰۰فراهیدى ،خلیل بن احمد ( )۱۰۱۳کتاب العین ،ج ،۷نشر هجرت ،قم ،چاپ دوم.
 .۰۰قاضی عبدالجبار ،ابوالحسن ( )۱۷۱۱المغنی فی ابواب التوحیـد والعـدل ،ج ،۵الـدار المصـریه،
قاهره.
 .۰۷ـــــــ ( )۱۰۱۷شرح ا صول الخمسه ،مکتبه وهبه ،قاهره ،چاپ چهارم.
 .۰۱کلینی ،محمد بن یعقوب( )۱۰۱۷أصول الکافی ،ترجمه مصحفوى ،کتاب فروشی اسالمیه ،تهران،
چاپ :اول،
 .۰۵مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی( )۱۰۳۰بحار األنوارالجامعة لـدرر أخبـار األلمـة األطهـار،
چاپدارإحیاء التراث العربی ،بیروت چاپ دوم.
 .۰۹مالصدرا ،محمدبن ابراهیم )۱۰۱۳(،اسرار ا یات ،انجمن حکمت وفلسفه ،تهران چاپ اول.

نقد و بررسی کالم لفظی و کالم نفسی براساس حکمت متعالیه

المحصل ،دار الرازی ،عمان ،چاپ اول.
 .۱۵ـــــــ (۱۰۱۱الف) کتاب
ل
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 .۰۷ـــــــ (۱۰۱۰الف) المشاعر ،کتابخانه طهوری ،تهران ،چاپ دوم.
 .۰۳ـــــــ (بی تا) اسفار ،ج ،۵داراالحیاء الثراث ،بیروت ،چاپ اول.
 .۰۱ـــــــ (۱۰۱۰ب) مفاتیح الغی  ،موسسه محالعاتی وتحقیقاتی فرهنگی حکمت وفلسفه ایـران ،
تهران ،چاپ اول.
 .۰۱ـــــــ ( )۱۰۷۰المبداوالمعاد ،انجمن حکمت وفلسفه ،تهران ،چاپ اول.
 .۰۰هیک ،جان )۱۰۹۱(،فلسفه دین ،چاپ سوم ،مترجم ،سالکی،بهزاد ،انتشارات بین المللـی الهـدی،
تهران.
 .۰۰همتائی ،حسن و احمدی افرمجانی ،علی اکبر (« )۱۰۷۰مالصدرا و معناشناسی» ،حکمـت اسـرا،
سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی .۱۰۱-۱۱۷، ۱۳
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