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Abstract
Speech is a common attribute between man and God. In the Holy Quran and
narrations, speaking is considered as one of the attributes of God. Although the
divine word has different levels and covers the entire sphere of existence, Islamic
thinkers, including the Asharites and Mutazilites, have only paid attention to some
of its levels. As a result, the verses and narrations were not explained correctly and
this led to a lot of bloodshed in the Islamic world due to the involvement of political
motives. Sadr al-Din Shirazi, on the basis of the principles of transcendent wisdom
such as the originality and gradation of existence, the theory of intellects and the
three worlds of existence, on the one hand claimed the setting of words for the soul
of meanings and on the other hand, abolished the idea of limiting the divine word to
the verbal word and proved the four main stages for the divine word, namely the
emergence of the word in the worlds of names, intellect, example and nature. His
analysis of the nature of the divine word can provide a more complete explanation of
the verses and narrations related to the divine word, and suggests a new solution in
the wide-ranging conflict between the Asharites and the Mutazilites in this field.
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چكيده
صفت تکلم از صفات مشترک بین انسان و خدا است .در قرآن کریم و روایات نیز تکلم
از اوصاف خدا قلمداد شده است .با اینکه کﻼم اﻻهی از مراتب مختلفی برخوردار است و
تمام پهن ٔه هستی را شامل می شود اما اندیشوران اسﻼمی ،از جمله اشاعره و معتزله ،فقط
به برخی از مراتبش توجه کردهاند .در نتیجه آیات و روایات به صورت صـحیحی تبیـین
نشد و با دخالت انگیزههای سیاسی به خونریزیهای فراوان در جهـان اسـﻼم انجامیـد.
صدرالدین شیرازی بر اساس مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت و تشکیک وجود ،نظریه
عقول و عوالم سهگانه وجود ،از یک سو مدعی وضع الفـاظ بـرای روح معـانی شـد و از
سوی دیگر تحت تأثیر آیات و روایات ،کﻼم اﻻهی را از انحصار کﻼم لفظی خارج کـرد
و چهار مرتب ٔه اصلی برای کﻼم اﻻهی ثابت کرد که عبارتاند از :ظهـور کـﻼم در عـالم
اسماء ،عقـل ،مثـال و طبیعـت .تحلیـل وی از حقیقـت کـﻼم اﻻهـی میتوانـد تبیـین
کامل تری از آیات و روایات مربوط به کﻼم اﻻهی پیش نهـد و در نـزاع دامنـهدار بـین
اشاعره و معتزله در این حوزه راهحل نویی مطرح کند.
كليدواژهها :صور کﻼم اﻻهی ،کﻼم تکـوینی ،کـﻼم تشـریعی ،کـﻼم نفسـی ،صـدرالدین
شیرازی.
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مقدمه
کﻼم اﻻهی از موضوعاتی است که از ابتدا به طور جدی توجه اندیشوران مسلمان را به خود جلـب
کرده است  .علت آن آیات قرآنی است که کﻼم و تکلـم را در معـانی مختلـف بـه خـدا نسـبت داده
است .در برخی آیات ،کﻼم به معنای سخن و گفتار است و در برخی دیگر به معنای همه یا برخـی
از مخلوقات اﻻهی همچون حضرت عیسی  است .بر اساس این آیات ،حقیقـت کـﻼم اﻻهـی
چیست؟ مراتبش کدام است؟ خداوند متعال که تغییر در ذاتش راه ندارد چگونه به کﻼم ،کـه امـری
تدریجی است ،متصف میشود؟ و استماع کﻼم اﻻهی از سوی نبی چگونـه اتفـاق افتـاده اسـت؟
متکلمان در پاسخ به پرسشهای فوق به دو دسـته اصـلی تقسـیم شـدهاند .در نگـاه معتزلـه ،کـﻼم
اﻻهی منحصر در کﻼم لفظی است )قاضی عبـدالجبار ،بـیتـا (۳/۷ :کـه خداونـد آن را در جسـمی از
اجسام عالم ماده ،لوح محفوظ ،جبرئیل ،نفس یا زبـان نبـی ایجـاد میکنـد )ایجـی (۹۳/۸ :۱۳۲۵ ،و
متکلم فاعل و ایجاد ٔ
کننده اصوات و حروف است )قاضی عبـدالجبار .(۳۶۳ :۱۴۲۲ ،ابوالهـذیل عـﻼف
برخﻼف دیگر معتزله ،برخی از کﻼمها را بدون محل میدانـد ،گویـا ایشـان بـین کـﻼم تکـوینی و
تکلیفی فرق میگذارد )شهرستانی (۵۴/۱ :۱۳۶۴ ،ولی ابوالحسن اشعری کﻼم را معنایی قـدیم در نـزد
ٔ
اشاعره بعدی آن را »کﻼم نفسی« نامیدند که غیـر از علـم
خدا میشمارد )اشـعری (۴۵-۳۹ :۱۴۱۸ ،و
اﻻهی است .در واقع ،کﻼم حقیقی نزد آنها همان کﻼم نفسی اسـت کـه کـﻼم لفظـی فقـط نقـش
حکایتگری از آن را دارد و اطﻼق کﻼم به آن مجـازی اسـت )تفتـازانی۱۴۴/۴ :۱۴۰۹ ،؛ جـوینی:۱۴۱۶ ،
۴۶؛ ایجی۹۴-۹۲/۸ :۱۳۲۵ ،؛ قوشجی ،بیتا۸ :؛ شهرستانی .(۸۸/۱ :۱۳۶۴ ،بر این اسـاس ،الفـاظ قـرآن را
نمیتوان به صورت حقیقی کﻼم اﻻهی نامید.
ایجی برای رهایی از این اشکال میگوید:
سخن ابوالحسن به درستی درک نشده است .چراکه معنا ،دو اطـﻼق دارد .گـاهی مـراد ،مـدلول
لفظ و گاهی امر قائم به غیر است .عموم اشاعره معن ای اول را فهمیده و معتقدند کـﻼم حقیقـی
مدلول لفظ است که قدیم می باشد و در نتیجه خود الفاظ حـادث هسـتند ،در حـالی کـه مـراد
ابوالحسن اطﻼق دوم بوده است .در نتیجه کﻼم نفسی ،مقابل عین بوده و قـائم بـه ذات اﻻهـی
است .بدینترتیب کﻼم نفسی ،امری است قائم به ذات اﻻهی که هـم شـامل لفـظ و هـم معنـا
ّ
ّ
میشود .با توجه به این تفسیر تلفظ حادث ولی متلفظ قدیم میباشد .در نتیجه آنچه ادله معتزله
ّ
حدوث آن را اثبات میکند تلفظ است نه ملفوظ )ایجی.(۱۰۴-۱۰۳/۸ :۱۳۲۵ ،

بحث در کﻼم اﻻهی با دخالت قدرتهای سیاسی به ماجرای »خلق قرآن« کشیده شد و قـدیم
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یا حادثبودن قرآن منشأ ریختهشدن خونهای فراوانی شد .در حالی که اختﻼف معتزلـه و اشـاعره
در این مرحله روشننبودن محل نزاع بوده ،به طوری که مقصـود غالـب معتزلـه از حـدوث قـرآن،
حدوث اصوات و الفاظ یا مصحف بود ولی مقصود اشاعره از قدم قرآن ،قـدم مابـازاء قـرآن ،یعنـی
کﻼم نفسی قائم به خداوند ،بوده است )مﻼیری.(۱۳۶ :۱۳۹۳ ،
اشکال مﻼصدرا به معتزله این است که بر پایه این دیـدگاه ،کـﻼم ٔ
همـه مخلوقـات ،کـﻼم اﻻهـی
است )صـدرالدین شـیرازی ۱۳۶۰ ،ب۵۷ :؛ همـو ۱۳۶۳ ،الـف۵۷ :؛ همـو ۱۳۶۰ ،الـف۵۳ :؛ همـو،(۶۳ :۱۳۷۸ ،
چراکه ٔ
همه آنها با ار ٔ
اده اﻻهی ایجاد شدهاند .در نتیجه خداوند متکلم به کلمات قبیحی خواهد بود کـه
از انسان سر میزند ،اما به نظر میرسد با توجه به مبنای معتزله در تفویض افعال به انسان ،این اشکال
وارد نیست .بهعﻼوه ،خود صدرالدین شیرازی نیز الفاظ اﻻهی را مرتبهای از کﻼم اﻻهی میداند.
ضعف دیدگاه اشاعره هم این است که عقیدهشان منجر به تعدد ذات و صفات مـیشـود کـه بـا
وحدت حقه حقیقیه منافات دارد .همچنین ،اگرچه اشاعره کﻼم نفسی را غیرعلم می پندارنـد ،ولـی
کﻼم نفسی اگر معنای صحیحی داشته باشد همان علم اﻻهی است و صفت مجزایی نیست )همـو،
 ۱۳۶۰ب .(۵۷ :اشکال دیگر به اشاعره این است که طبق دیدگاه آنان ،ذات اﻻهی محل غیـر و تغییـر
خواهد بود )همو ۱۳۶۳ ،الف .(۵۷ :عﻼوه بر اشکالهای فوق ،اشاعره از تبیین کیفیـت اسـتماع کـﻼم
اﻻهی توسط پیامبر عاجزند .زیرا آنچه پیامبر شنیده یا اصوات و حروف است یـا غیـر آن .اگـر نبـی
الفاظ را بشنود کﻼم واقعی را نشنیده است .زیرا اشاعره کﻼم واقعی را کـﻼم نفسـی میداننـد و اگـر
نبی حروف و اصوات را نشنیده است پس کیفیت این استماع چگونه است؟ برخی از اشـاعره کـﻼم
قدیم ازلی را با وجود اینکه حروف و اصوات نیست شنیدنی میدانند و برای توجیهش به امـر باطـل
رؤیت خدا تمسک جسته و گفتهاند همانطور که دیدن چیـزی کـه کیفیـت نـدارد ممتنـع نیسـت،
شنیدن آنچه کیفیت ندارد و اصوات و حروف نیسـت هـم جـایز اسـت )فخـر رازی ۵۲۶/۶ :۱۴۲۰ ،و
 ،(۳۵۴/۱۴در حالی که هـر دو امـر ،باطـل و محـالانـد ،چراکـه دیدهشـدن و شنیدهشـدن فـرع بـر
کیفیت داشتن است .از طرف دیگر ،اگرچه اشـاعره الفـاظ ایجادشـده در خـارج را حـاکی از کـﻼم
نفسی می دانند ولی در این صورت نیز خدا متکلم نیست و مشکل مذکور برطرف نمیشـود .چـون
بر مبنای اشاعره نمیتوان خدا را متکلم به کﻼمی دانست که قائم به غیر است )همـو.(۲۴۸/۱ :۱۹۸۶ ،
برخی از اشاعره برای جبران این نقص ،نظری ٔه اشاعره و معتزلـه را تلفیـق کـرده و بـا پـذیرفتن کـﻼم
معتزله محل نزاعشان با معتزله را تغییر دادهاند .چنانکه فخر رازی اعتراف میکند» :ما کﻼم لفظـی
معتزله را می پذیریم و به هیچ وجه آن را انکار نمیکنیم ،اما محل نزاع در این است که اشاعره ورای
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کﻼم لفظی ،کﻼم نفسی را به عنوان صفتی مجزا برای خدا ثابت میدانند ،در حالی که معتزلـه آن را
انکار میکنند« )همان .(۲۴۹/۱ :اگرچه عضدالدین ایجی نیز دیدگاه معتزله را میپذیرد )ایجی:۱۳۲۵ ،
 (۹۵/۸اما برخﻼف فخر رازی ،که کﻼم لفظی را به رسمیت میشناسد ،همواره کﻼم حقیقی را کﻼم
نفسی میداند و کﻼم لفظی را فقط حاکی از آن میداند )همان.(۹۳/۸ :
عﻼوه بر ایرادهای مختص ،اشکال مشترک هر دو گروه ،غافلبودن از ٔ
همه مراتب کـﻼم اﻻهـی
است ،به طوری که اغلب معتزله فقط به یک مرتبه از کﻼم اﻻهی توجه داشتند و اشـاعره نیـز تمـام
مراتب را ندیدند و اگر هم به مرتبهای ورای کﻼم لفظی توجه داشتند ،در تبییـنش خطـا کردنـد و در
نتیجه هر دو دیدگاه از توجیه آیات و روایاتی که کل هستی یا برخی از مخلوقات همچـون حضـرت
عیسی و ٔ
ائمه اطهار  را کلمات اﻻهی مینامند ،عاجز شدند .چنانکه فخـر رازی بـه ایـن عجـز
اعتراف میکند و میگوید» :نه با دیدگاه اشاعره و نه معتزله ،کلمه نمیتوانـد ذات حضـرت عیسـی
 باشد؛ از اینرو باید کلمـهبـودنش را تأویـل کـرد« )فخـر رازی (۲۱۲/۸ :۱۴۲۰ ،کـه هـر دو گـروه
تأویلهایی نیز کردهاند )زمخشـری۳۶۰/۱ :۱۴۰۷ ،؛ فخـر رازی ۲۱۲/۸ :۱۴۲۰ ،و  (۲۲۱و البتـه نقـد شـده
است )طباطبایی.(۱۹۳-۱۹۲/۳ :۱۴۱۷ ،
در حالی که صدرالدین شیرازی با تکیه بر مبانی فکری خود تصویری متفاوت و بـدیع از کـﻼم
اﻻهی پیش مینهد که میتواند راهحل مناسبی برای حـل ایـن نـزاع باشـد .وی موضـوعله کـﻼم را
وسیعتر از الفاظ می داند که هر امری را که کاشف از ضمیر متکلم باشد شـامل میشـود ،خـواه آن
امر در قالب الفاظ باشد و خواه در قالب اعیان خارجی .در نتیجه کل هستی ،کلمات اﻻهی اسـت
و بر خداوند متعال دﻻلت دارد )صدرالدین شـیرازی۳-۲/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همـان ۱۳۶۳ ،ب (۱۸ :و بـه تناسـب
ٔ
اقتضای هر یک از عوالم سهگانه عقل ،مثال و طبیعت ،ظهوری خـاص پیـدا میکنـد )همـو:۱۳۵۴ ،
 (۴۴۲و حتی ظهورهای عالم اسماء نیز کﻼم اﻻهی به شمار میآید )همو .(۲۲۸/۲ :۱۳۶۶ ،این تبیـین
از یک سو ضعف انحصارگرایی دیدگاه معتزله را ندارد و کﻼم لفظی را فقط مرتبهای از مراتب کـﻼم
حقیقـت ورای کـﻼم لفظـی پـیش مینهـد کـه
اﻻهی میشمارد و از طرف دیگر تبیینی متفـاوت از
ِ
اشکاﻻت دیدگاه اشاعره را ندارد و کﻼم اﻻهی را غیر از علم معرفی میکند و از سوی دیگر متأثر از
آیات و روایات مربوط به کﻼم اﻻهی است ،هم آیات و روایاتی که کﻼم اﻻهـی را الفـاظ و کلمـات
می دانند و هم آیات و روایاتی که آن را مخلوقات خارجی میشمرند.
در ادامه ،دیدگاه مﻼصدرا در کﻼم اﻻهی را بررسی میکنیم.
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معنای لغوی »کﻼم«
»کﻼم« واژه ای عربی است و به معنای اثری است که با گوش یا چشم درکشدنی باشـد )راغـب
ٔ
دربردارنده معنا و مفهومی
اصفهانی .(۴۳۹ :۱۳۶۲ ،برخی آن را اصوات و حروف پیدرپی میدانند که
برای مخاطب باشد )طریحی۱۵۹۱/۳ :۱۴۳۴ ،؛ موسی .(۲۱۰/۱ :۱۴۱۰ ،بیشتر لغتشناسان اصل آن را از
»کلم« به معنای جرح و زخم دانستهاند )ابـنمنظـور۵۲۵/۱۲ :۱۴۱۴ ،؛ ابـنفـارس ،بیتـا۱۳۱/۵ :؛ ازهـری،
ّ
 .(۱۴۷/۱۰ :۱۴۲۱بنابراین» ،کﻼم« اثری است که بر معنا دﻻلت دارد و علت تسمی ٔه اصوات و الفـاظ
به »کﻼم« این است که الفاظ و حروف به واسطه دﻻلت بـر معـانی خـود ،در نفـوس و اذهـان اثـر
میکنند ،همانطور که زخمها در اجسام مؤثر واقع میشود.
َ
َ
ّ
ّ
فعل ماضی ماده »کلم« به چهار صورت »کلم«» ،تکلم«» ،کالم« و »تکالم« استعمال میشود
که مصدر هیچ کدام ،کﻼم نیست؛ بنابراین» ،تکلم« ،مصدر و »کﻼم« ،اسم مصدر است )طریحی،
.(۱۵۹۱/۳ :۱۴۳۴
نمونههای استعمال »کﻼم« در قرآن
َ
ماده »کﻼم« در قرآن ۲۸ ،بار به صورت مفرد ۱۴ ،بار به صورت جمع ۴ ،بـار »کـﻼم« ۴ ،بـار
ْ
ً
َ
کلیما« ۶ ،بار به صورت فعل ماضی و  ۱۸بار به صورت فعـل مضـارع اسـتعمال
ت
»
بار
۱
،
«
م
کل
ل
ِ
»ا ِ
شده است .از تأمل در استعمالهای قرآنی این واژه به دست میآید که در قرآن کاربردی وسـیعتر از
عرف عرب در زمان نزول دارد ،بـه طـوری کـه در کاربردهـای قرآنـی ،کـﻼم اﻻهـی ،امـری دارای
تشکیک و ذومراتب معرفی میشود که منحصر به الفاظ مکتوب و مسموع نیسـت و نـهتنهـا برخـی
ْ
ٔ
َﱢ ُ
کل َم ٍة ِم ْن ُه ْاس ُم ُه ال َم ِس ُیح ِع َیسـی
مخلوقات مانند حضرت عیسی را »کلمه اﻻهی« مینامد »یبشرک ِب ِ
ْاب ُن َم ْری َم« )آلعمران ،(۳ :بلکه تمام مخلوقات را »کﻼم اﻻهی« می داند کـه از اوصـاف فاعـل خـود
َْ
َ َْ ُ َ
َ َ ْ
ْ َ َ َ َْ ٌ َ َْ ْ ُ ُ ﱡ
َ َْ َﱠ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ـد ِه سـبعة أبح ٍـر مان ِفـدت
ر
اﻷ
ی
ف
ما
ن
ض ِمن شجر ٍة أقﻼم والبحر یمده ِمن بع ِ
خبر میدهند» :و لو أ ِ
ِ
ُ ﱠ ﱠ ﱠَ َ ٌ َ
زیز حکیم« )لقمان(۲۷ :؛ و چون ذات و صفات اﻻهی نامتناهی اسـت کلمـات
ِکلمات الل ِه ِإن الله ع
حاکی از آن نیز غیرمتناهی خواهد بود.
معنای »کﻼم« از نگاه صدرالدین شیرازی
در نگاه صدرالدین شیرازی ،معنای »تکلم« ،انشاکردن چیزی است که بر ضمیر متکلم دﻻلـت
کند )صدرالدین شـیرازی .(۲۱۱/۳ :۱۳۸۳ ،بنابراین ،کﻼم ،همان دﻻلتکننده است و تکلم به وسـی ٔله آن
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اتفاق میافتد اما آیا آنچه تکلم با آن محقق میشود منحصر در اصوات و حروف است یـا بـا امـور
دیگر نیز واقع میشود؟ برای پاسخگویی به این پرسش باید موضوعله حقیقی کﻼم مشخص شـود.
ٔ
درباره موضوعله الفاظ دو دیدگاه اصلی وجود دارد .اگر الفاظ بـر معـانی مـادی وضـع
به طور کلی
شده باشند در این صورت اطﻼق آنها به امور غیرمادی ،مانند اطﻼق »میـزان« بـه علـم منطـق ،از
باب ّ
توسع یا مجاز خواهد بود )نک :.زمخشـری ۳۷۶/۱ :۱۴۰۷ ،و  (۵۷۵/۴ولـی اگـر الفـاظ بـرای روح
معانی وضع شده باشد ،استعمال الفاظ در معانی محسوس و معقول استعمال حقیقی است ،چراکه
ً
در این صورت خصوصیات مصادیق در معنای موضوعله دخالتی ندارد )غزالی .(۵۱-۴۸ :۱۴۱۱ ،مثﻼ
ویژگیهای یک مصداق مانند چوب یا نیبودن در وضع لفظ »قلم« به معنای آن ،لحاظ نمیشـود.
از اینرو قلم محسوس و قلم مجرد هر دو به معنای حقیقی »قلم« خوانده میشوند.
چون صدرالدین شیرازی به دیدگاه دوم معتقد است )صدرالدین شـیرازی ۱۲۹ :۱۳۵۴ ،و ۲۱۰؛ همـو،
 ۱۳۶۳ب ۸۹-۸۸ :و ۹۶-۹۱؛ همو ۱۵۱/۴ :۱۳۶۶ ،و  ۱۶۶و ۱۷۳؛ همو ۲۲۸ :۱۳۸۷ ،و  (۳۰۰و راه رسیدن بـه
روح معنا را زدودن نواقص و عیوب مادی میداند ،به ایـن نتیجـه میرسـد کـه موضـوعله و معنـای
واقعی کﻼم آن چیزی است کـه کشـف ٔ
کننده نهـان مـتکلم باشـد )همـو۳۹۶ -۳۹۵/۵ :۱۳۶۶ ،؛ همـو،
 .(۴۴۴/۲ :۱۳۸۳بنا بر نظر وی ،روح معنای کﻼم ،معنایی عام و فراتر از امور محسـوس اسـت و هـر
چیزی را که تکلم با آن محقق شود شامل میشود .از اینرو اصوات و حروف ،در حقیقـ ِت کـﻼم و
ّ
تکلم دخالتی ندارند و استعمال ٔ
واژه »کـﻼم« در تمـامی مصـادیق معقـول و محسـوس ،اسـتعمال
حقیقی است و متکلم میتواند نهان خود را با کلمات لفظی و وجودی اظهار کند.
صدرالدین شیرازی در تبیین خود از معنای لغوی »تکلم« و »کﻼم« غافل نبوده و بـه ری ٔ
شـه آن،
یعنی »کلم« ،به معنای زخم و اثر نیز توجه دارد و مؤثربودن در مخاطب را جزء جدانشدنی معنـای
تکلم میشمرد که فایدهاش اظهار غیب و نهان مـتکلم اسـت )همـو ۲/۷ :۱۹۸۱ ،و ۳؛ همـو ۱۳۶۳ ،ب:
 .(۱۸بنابراین ،از نکات قوت تبیین صدرالدین شیرازی این است که تحلیـل و ریشـهیابی ،مطـابق بـا
کتب لغوی بوده و تأثیر فراوانی از کاربردهای قرآنی گرفته است.
حقیقت کﻼم اﻻهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی
صدرالدین شیرازی کﻼم را قائم به قیام صدوری به متکلم میداند » :المتکلم هو الـذی قـام بـه
الکﻼم« )همو ۱۳۶۳ ،الف۵۷ :؛ همو .(۱۱/۷ :۱۹۸۱ ،یعنی متکلم فاعل و موجد کﻼم بوده و کﻼم نـوعی
فعل وجودی و قائم به فرد متکلم است و چون تکلم اظهار نهان است پس تمام مخلوقـات مـادی و
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مجرد که از ناحیه خدا وجود مییابند ،همه نشانه و عﻼمت غیب هستند و با پیـدایش آنهـا نهـان و
باطن خالق ظاهر میشود؛ در نتیجه سراسر جهان به طـور حقیقـی کلمـات خـدا اسـت کـه فایـ ٔ
ده
آفرینش آنها اعﻼن و اظهار غیب است .به این علت است که صدرالدین شیرازی میگویـد» :عـالم
جز با صفت کﻼم ظاهر نشده ،بلکه عالم عین کﻼم اسـت« )همـو .(۳۳۷ :۱۴۲۰ ،او بـا ایـن تحلیـل
اولین گام را برای ذومراتببودن کﻼم اﻻهی برمیدارد و زمی ٔنه مناسبی را بـرای تبیـین مراتـب کـﻼم
اﻻهی پایهریزی میکند و میگوید حقیقت هستی ،همان ذات احدی و صمدی است که غیـری در
ٔ
نشـانه آن هسـتی واحـد اسـت و فقـط شـأنی از شـئون آن و
جهان امکان،
جهان باقی نمیگذارد و
ِ
بارقهای از صفات او است )همو.(۳۰۱/۲ :۱۹۸۱ ،
صدرالدین شیرازی برای تبیین مراتب کﻼم اﻻهی ،کﻼم انسان را به عنوان شاهد ذکر میکنـد و
میگوید چون انسان به صورت خداوند رحمان آفریده شده است ،بنابراین کﻼمش گواهی بر کـﻼم
َ
خدا است؛ به این شکل که َدم و نفس برآمده از انسان ،در اثر اصطکاک با مخارج حروف ،کـﻼم را
َ
ایجاد میکند .همچنین ،فیض منبسط که به منزله نفس رحمان بوده امر واحدی است که ممکنـات
مراتب آنند و چنانچه کلمات انسان اسم ،حرف ،تام و رابـط هسـتند ،مراتـب فـیض منبسـط ماننـد
عقل ،مثال و طبیعت نیز ،برخی کلمات تامات هستند و زوال در آنها راه ندارد و برخی دیگر جواهر
جسمانیهاند که تحلیلپذیر و فسادپذیرند )همو ۱۳۶۳ ،ب۱۸ :؛ همو ۵/۷ :۱۹۸۱ ،و .(۳۱۴/۲
فعلی یا ذاتیبودن تکلم اﻻهی
اشاعره کﻼم نفسی را صفت ذاتی می دانند که خارج از ذات بوده و قدیم است )فخر رازی:۱۹۸۶ ،
۲۴۹/۱؛ جـوینی (۴۷ :۱۴۱۶ ،و معتزله در مقابل آنها تکلم را صفت فعلی میشمرند )قاضـی عبـدالجبار،
بیتا۳/۷ :؛ همو۳۶۳ :۱۴۲۲ ،؛ ایجی۹۳/۸ :۱۳۲۵ ،؛ زمخشری .(۱۵۲/۲ :۱۴۰۷ ،اما عبارت صدرا در اسـفار
و مفاتیح الغیب با هر دو احتمال ذاتی و فعلیبودن کﻼم اﻻهـی سـازگار اسـت ،چراکـه میگویـد:
صفة نفسیة مؤثرة« ،یعنی تکلم منشأ و مصدر صفت نفسانی است که مؤثر
»اعلم أن التکلم مصدر ٍ
است )صـدرالدین شـیرازی۳-۲/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همـان ۱۳۶۳ ،ب .(۱۸ :مﻼهـادی سـبزواری از ایـن عبـارت
ذاتیبودن صفت تکلم برای خدا را میفهمد و میگوید:
ٔ
ٔ
اضافه بیانی است ،یعنی تکلم ،منشأ اثر و از جـنس صـفات نفسـانی
اضافه مصدر به صفت نفسانی،
است و از آنجا که صفات واجبتعالی عین ذات هستند ،بنابراین صفت تکلم عین ذات اﻻهـی اسـت

که مؤثر میباشد و تمام آفرینش اثر او هستند که ضمیر متکلم ،یعنی غیبالغیوب ،را آشـکار میکننـد
)سبزواری.(۲/۷ :۱۹۸۱ ،
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این برداشت موافق بیان صدرا در کتاب المبدأ والمعاد است که میگویـد »تکلـم در انسـانهـا
ملکهای قائم به ذات است که به وسی ٔله آن میتواند گنجینههای علمی خود را به دیگران افـاده کنـد.
لذا تکلم قائم به متکلم است ،اما در خداوند متعال تکلم عین ذات خداونـد متعـال اسـت« )همـو،
 .(۱۴۵ :۱۳۵۴ولی طباطبایی معتقد است تکلم از صـفات فعلـی و متـأخر از ذات اسـت .بنـابراین،
عبارت صدرالدین شیرازی را به معنای ارجاع صفت تکلـم بـه صـفات ذاتـی میدانـد .یعنـی ذات
ٔ
واسطه اعﻼم ضمیر خود مؤثر در غیر واقـع میشـود .از ایـنرو تکلـم
اﻻهی به گونهای است که به
اﻻهی صفتی فعلی است که به صفت ذاتی قدرت برمیگردد؛ و در ادامه میگویـد ارجـاعدادن بـه
صفت ذاتی مختص به صفت تکلـم نیسـت ،بلکـه ٔ
همـه صـفات فعلـی اﻻهـی بـه صـفات ذاتـی
ارجاعپذیرند ،مانند ارجاع رازق و خالق به صفات ذاتی ،بدین معنا کـه ذات بـه گونـهای اسـت کـه
خلق و رزق از او صادر میشود؛ و در پایان سخن تأ کید میکند که حق این است که صـفات ذاتـی
اﻻهی منحصر در علم ،حیات و قدرت است و صفات دیگر ،اعم از تکلم و غیره ،از صفات فعلـی
هستند که همگی رجوع به صفات ذاتی دارند )همو .(۳/۷ :۱۹۸۱ ،برداشت طباطبایی نیز موافق برخی
از آثار دیگر صدرالدین شیرازی است که تکلم را فعل خدا دانسته )همـو ۱۳۶۰ ،ب (۴۲ :و بـه ارجـاع
ّ
کﻼم و متکلمیت اﻻهی به قدرت و قادریت اﻻهی تصریح میکند )همو .(۲۹۷/۱ :۱۳۶۶ ،هر یـک از
این جهتگیریهای بهظاهر دوگانه میتواند ناظر به مرتبهای خاص از کﻼم اﻻهی باشد ،به طـوری
مرتبه مخلوقات ،صفت فعل است و در ٔ
که کﻼم در ٔ
مرتبه اسماء اﻻهی ،صفت ذاتی است؛ چنانکه
موسوی خمینی میگوید» :خداوند ،لمیزل و ﻻیزال متکلم است« )موسـوی خمینـی (۵۸۰/۱ :۱۳۹۲ ،و
عـرف لغـت و
اگر در برخی روایات ازلیبودن کﻼم اﻻهی نفی شده اسـت ،منظـور انکـار معنـای ِ
متعارف جمهور از تکلم بوده ،که مﻼزم با حدوث و تجدد است و این با اثبات کﻼم و تکلـم ذاتـی
ِ
برای حقتعالی در مقام ذات ،به معنایی مقدس از تجدد و مبرای از حدوث منافـات نـدارد ،چراکـه
بحث اسما و صفات ،بحث لغوی نیست ،بلکه مقصود اثبـات نفـس حقـایق اسـت ،گرچـه لغـت
و عرف با آن همراه نباشد )همو.(۶۱۹-۶۱۷ :۱۳۷۱ ،
مراتب و صور کﻼم و تکلم اﻻهی
ّ
آشکارکردن نهان و ضمیر برای هر متکلمی به صورتی خاص اتفاق میافتـد و کـﻼم اﻻهـی بـه
ّ
متعلقات کﻼم و مخاطبهـاّ ،
متنـوع بـوده و از تشـکیک در
اعتبار مظاهر و عوالم مختلف و از نظر
مراتب برخوردار است .صدرالدین شیرازی با توجه به جهات ذکرشده و نیز با تکیه بر مبانی خـاص
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خویش ،مانند اصالت و تشکیک وجود ،ظهور حقیقت واحـد بـا وجودهـای متعـدد در نشـئههای
مختلف را ممکن میشمرد که منجر به انقﻼب در حقیقـت آن نمیشـود )صـدرالدین شـیرازی:۱۹۸۱ ،
 .(۳۷۰- ۳۶۶/۸بر این اساس ،وی مراتب متعددی را برای ظهورهای کﻼم اﻻهـی مطـرح کـرده کـه
چنین است:
 .۱کﻼم ذاتی نفسی
ّ
ّ
احـدیت نیـز
از نگاه عرفا ،نهتنها خداوند متعال در مقـام »واحـدیت« مـتکلم اسـت ،در مقـام
ّ
ّ
ّ
»متکلم« است و تکلمش ،عبارت است از فیض اقدس و تجلی اعﻼی ارفع؛ و مخاطب این تکلـم
ً
ً
ّ
ّاوﻻ اسمای ذاتیه و ثانیا حضرت واحدیت و اسما و صفات هستند )موسوی خمینی.(۵۹۱/۱ :۱۳۹۲ ،
صدرالدین شیرازی نیز افزون بر عوالم سهگانه به مرتبهای فراتـر از طـور عقـل بـرای موجـودات
اشاره میکند و به نقل از عرفا میگوید» :عﻼوه بر اینکه اشیا دارای وجـود طبیعـی ،مثـالی ،عقلـی
هستند ،در صقع ربوبی و عالم اسماء نیز از وجود اسمائی برخوردارنـد« )صـدرالدین شـیرازی:۱۹۸۱ ،
 .(۱۸۷/۶به اعتقاد خود صدرالدین شیرازی نیز ،هر چیزی دارای اصل در عالم اسـماء اسـت )همـو،
 ۱۳۶۰ب (۴۶ :که از آنجا به عالم عقل ،مثال و طبیعت تنزل کرده و مظاهر عالم اسـماء اسـت )همـو،
 .(۴۴۲ :۱۳۵۴یعنی اولین تجلی ،ظهور ذات اﻻهی بـر خـودش بـوده کـه در پـی آن عـالم اسـماء و
صفات اﻻهی ظهور پیدا کرده ،سپس بر عالم جبروت تجلی کـرده و أنـوار عقلـی و مﻼئکـه ظهـور
یافتهاند .پس از آن بر ملکوت اعﻼ و ُسفﻼ ،و سپس بر اشباح غیبی و مثـالی ،و در نهایـت بـر عـالم
طبیعت سماوی و ارضی تجلی کرده است )همو .(۲۲۸/۲ :۱۳۶۶ ،اگرچه صدرالدین شیرازی به کـﻼم
در عا لم اسماء تصریح نکرده اما از استشهادش به کﻼم عرفا و در نظر گرفتن حقیقت کﻼم نزد وی،
میتوان چنین استنباط کرد که نهتنها عوالم سهگانه کﻼم اﻻهی است بلکه عالم اسماء نیز کﻼم بوده
و اظهار نهان اﻻهی به خویشتن خویش را در پی دارد .در این نوع از کﻼم دال و مدلول ذات اﻻهی
بوده و کﻼم عین متکلم است ،در حالیکه در عوالم سهگانه ،کﻼم و متکلم غیر هم هستند.
همچنین ،سبزواری به این مرتبه از کﻼم اشاره میکند و آن را عین ذات اﻻهی میداند کـه دال و
مدلول عین هم هستند و ذات اﻻهی بر ذات خویش دﻻلت میکند )سبزواری ۱۳۶۰ ،ب۶۳۳ :؛ همـو،
ّ
 .(۴۹۶-۴۹۵ :۱۳۷۲موسوی خمینی نیز در توضیح روایت »یا مـن دل علـی ذاتـه بذاتـه« )مجلسـی،
جلوه ذات بر ذات در ٔ
 (۳۳۹/۸۴ :۱۴۰۳دﻻلت را ٔ
مرتبه ذات میداند و میگوید:
این جلوهٔ ،
جلوه اسماء و صفات بر ذات نیست ،بلکه خود ذات برای ذات ظاهر است .این کلمه،
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در مرتبه ذات است و وقتی کﻼم متحقق شد ،در ٔ
مرتبه ذات هم متکلم خواهد بود؛ زیـرا کـﻼم و تکلـم
ٔ
مرتبـه ذات ﻻزم نیسـت یـک علـم،
دو معنا هستند که فرقشان اعتباری است .همانگونه کـه علـم ،در
یک معلوم و یک عالم باشد ،بلکه عالم او است ،او عین علم ،و علم ،عین معلوم است و معلـوم عـین
ذات میباشد؛ همچنین ،در مرتبه ذات ،دﻻلت ذات بر ذات کـه بـه نحـو اعـﻼ و ّ
اتـم جـامع و راسـم
تمام کماﻻت است ،کلمات است )موسوی خمینی.(۵۸۰-۵۷۹ :۱۳۹۲ ،

 .٢کﻼم تکوینی
گفتیم هر چیزی که درون را کشف کند کﻼم است و تحققش وابسته به الفاظ نیسـت .از ایـنرو
جمیع ماسویالله کﻼم اﻻهی هستند و یکی از مـراتبش ،کـﻼم تکـوینی اسـت کـه مخاطـب امـر
تکوینی قرار میگیرد )صدرالدین شـیرازی ۱۳۶۰ ،الـف .(۵۵ :صـدرالدین شـیرازی در توضـیح کیفیـت
ظهور کلمات تکوینی به سخن عرفا استشهاد میکند که گفتهاند اولین کﻼمی که به گوش ممکنـات
رسیده ،کلمه وجودی »کن« است و به تبع آن جهان آفرینش موجود شده اسـت )همـو،(۴/۷ :۱۹۸۱ ،
بدینشکل که وجود علمی ممکنات در فیض اقدس ،مخاطب »کن« بوده ،سـپس تنـزل کـرده و در
فیض مقدس ،وجود خارجی مییابند ،و به صورت وجودهای عقلی ،و کلمات ابـداعی بـه وجـود
میآیند )همو ۱۳۶۳ ،ب۱۸ :؛ همو .(۵/۷ :۱۹۸۱ ،سپس کلمات در عالم مثال در قالب موجودات مثـالی
که مجرد از ماده هستند ظهور مییابند و در انتها در قالب موجودات طبیعی در عالم طبیعت پدیدار
میشوند .یعنی آنچه در عالم عقل تجلی یافته و در عالم مثال ظهور کرده هر دو کﻼم اﻻهی بـوده و
آنچه در عالم طبیعت ظاهر شده نیز کﻼم اﻻهی است.
 .١ .٢کلمات عقلی یا کلمات تامات
کﻼم برای اظهار ضمیر وضع شده است؛ ضمیر در خداوند متعال به معنای دل نیست ،بلکه بـه
معنای غیب است .وجود به هر اندازه که در کشف و اظهار از »ما فی الغیب« کامل باشد به همـان
اندازه کلمه است .پس بعضی از وجودات ،مانند عقـل اول و سـایر عقـول کلمـات تامـه و بعضـی
از وجودات ،مثل موجودات عالم طبیعت کلمـات ناقصـه هسـتند )موسـوی خمینـی-۵۷۵/۱ :۱۳۹۲ ،
.(۵۸۰

بعد از عالم اسماء اولین تجلی ذات باریتعالی کلمات تام هسـتند کـه وجـود منبسـطی دارنـد
)صدرالدین شیرازی (۳۳۱/۲ :۱۹۸۱ ،و از عالم امر ،و خیر محضانـد کـه بـرخﻼف موجـودات عـالم
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خلق ،شری ندارند .از اینرو در دعاهای رسیده از اهل بیت  از شر خلق ،به کلمات تامات پنـاه
برده شده اسـت )ابـنطـاووس .(۱۰۶/۱ :۱۴۰۹ ،از مراتـب کلمـات تـام در مراتـب نـزول ،عقـولانـد.
همچنین ،از کلمات تام ،عقول کامله در قوس صعود است ،چنانکـه ائمـه فرمودهانـد» :نحـن
الکلمات التامات« و قرآن مجید نیز حضرت عیسی  را »کلمه« نامیـده اسـت )موسـوی خمینـی،
.(۵۸۰/۱ :۱۳۹۲
وجود کلمات تام ،عین شعور و إشعار و علم و إعﻼم است )صـدرالدین شـیرازی ۱۳۶۰ ،الـف.(۱۷ :

صور علمی آنها ،در فیض اقدس با کلمه »کن« خطاب قرار میگیرد و غیر از امر »کـن« هـدفی بـر
آن مترتب نیست )نک :.همان (۶ -۵/۷ :۱۹۸۱ ،و ایجاد آنها »کن« و وجودشان »یکـون« اسـت )همـو،
 ۱۳۶۳ب .(۴۵۶ :از اینرو عین کﻼم در این مرتبه ،مقصود اولی و بالذات متکلم است .چون شـرف
و تمامیت وجود آن کﻼم به گونهای است که غرضی زائد بر وجودش متصور نیست و غایتی اشـرف
از خود آنها نیست که هدف خلقتشان باشد؛ یعنی غایتشان ،وجودشان است .صـدرالدین شـیرازی
ٔ
در تقسیم کﻼم اﻻهی بر اساس هدف متکلم ،این مرتبه کـﻼم را کـﻼم اعـﻼ مینامـد )همـو:۱۹۸۱ ،
۵/۷؛ همو ۱۳۶۳ ،ب.(۱۸ :
اولین تجلی اﻻهی جوهر قدسی است و در نهایت نـور و ضـیا اسـت و جـواهر قدسـی دیگـر
ٔ
ٔ
مرحلـه بعـدی،
واسـطه او حاصـل میشـوند و در
بهترتیب در شرف و کمال و شـدت نورانیـت بـه
موجودات نفسانی و طبیعی محقق میشون د که دارای جهـات فقـر و نقـص در وجـود و ضـعف در
ٔ
سلسـله عقـول ،از دو نـوع
نورانیت هستند )همـان .(۲۹۳/۶ :به این شکل که کلمات عقلی یـا همـان
ٔ
سلسـله
کثرت طولی و عرضی برخوردارند و به صورت عقـول طـولی و عرضـی محقـق میشـوند.
طولی طیف بسیار وسیعی را تشکیل میدهد )همـو ۱۳۶۰ ،ب (۱۴۱ :و کیفیت ظهورشـان بـه گونـهای
ٔ ّ
ابطه علی برقرار است ،به طوری کـه اولـین صـادر ،بنـا بـر قاعـده الواحـد ،امـر
است که بین آنها ر
وحدانی است و چون در جسم ،وحدتی وجود ندارد ،مجـرد از مـاده و جسـم اسـت )همـان.(۱۴۰ :
صادر اول به علت صدور از واجبالوجود ،دارای وحدت بالذات اسـت ولـی چـون ماهیـت دارد،
جهت آن ،کلمهای دیگر صادر شده ،بدینترتیـب در مراتـب
دارای جهت کثرت نیز هست که از هر ِ
جهات بیشتر کثرت در اسباب ،کثرت در مسـببات نیـز بیشـتر میشـود و عقـول
پایینتر با پیدایش
ِ
ٔ
سلسله طولی است،
طولی ظهور میکنند )همان( .در نهایت ،از عقل فعال که آخرین کلمه عقلی در
ّ
عقول عرضی صادر میشود .برخﻼف عقول طولی ،علیتی بین عقـول عرضـی ،وجـود نـدارد ولـی
عقول عرضی علت ظهور مراتب پایینتر هستی ،مانند کلمـات مثـالی و کلمـات طبیعـی ،هسـتند.
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ٔ
واسطه فیض میداند کـه تمـام موجـودات عـالم اجسـام بـه
صدرالدین شیرازی این ذوات نوریه را
ٔ
واسطه آنها از مبدأ اعﻼ صادر میشود )همو ۱۳۶۰ ،الف ۷۵ :و .(۷۴
این نکته اهمیت دارد که کلمات تام ،با حفظ اختﻼف مراتب در شـرف و نورانیـت ،مقـدس از
زمان و منزه از تجدد و حدوث بوده و به دلیل شدت اتصال بعضـی بـا برخـی دیگـر ماننـد موجـود
واحدند که دارای درجات متفاوت هستند .از اینرو تعدد در آنها یا به اعتبار شدت و ضعف وجـود
بوده و وابسته به جهات قرب و ُبعد آنها از خدا است ،یا به اعتبار تفاوت آثار صادرشـده از خداونـد
ٔ
حقیقـی واحدنـد کـه بـا تکثـر ماهیـات ،متکثـر
وجـود
نظیر
و
به واسطه آنها است )همان(۵۷-۵۶ :
ِ
میشود ،در حالی که تحقق کثرت نه به دلیل تأثیر ماهیات در وجود ،بلکه به اعتبار اتحاد ماهیت با
ٔ
مرتبـه کـﻼم اﻻهـی بـه اعتبـار وحـدتش،
وجود است )همان .(۷۵-۷۴ :از اینرو است کـه بـه ایـن
»کلمه« ،و به اعتبار تعددش» ،کلمات« میگویند )همو.(۲۹۴ -۲۹۳/۶ :۱۹۸۱ ،
 .٢ .٢کلمات مثالی
عالم مثال که به دلیل شباهتش به خیال متصل ،خیال منفصل نیز نامیده میشود )همـان(۳۰۲/۱ :
موطن ظهور کلمات مثالی است؛ کلمات در این مرتبه دارای صـورتهای مقـداری بـوده و مبـرا از
مادهانــد )همــان ۳۰۲/۱ :و ۲۲۹/۹؛ آشــتیانی .(۲۲ :۱۳۸۱ ،کثــرت کلمــات در ایــن مرتبــه ماننــد کثــرت
موجودات عالم طبیعت است ،به طوری که صورتهای باطنی تمام موجودات عالم مـاده در عـالم
مثال نیز ظهور دارند ،با این تفاوت که وجود آنها قویتر و لطیفتر از وجودهای عـالم مـاده اسـت
)صدرالدین شیرازی ۱۳۶۰ ،ب .(۳۲۰ :بنابراین ،تمام اشیا ،که دارای وجـود مقـداری و حسـی در عـالم
محسوساند ،از یک وجود مقداری ولی بسـیطتـر در عـالم مثـال برخوردارنـد .از ایـنرو کلمـات
مثالی ،نیمهمجرد و نیمهمادیاند که از جهت مجردبودن با کلمات عقلی و به دلیل داشـتن خـواص
ماده ،با عالم ماده سنخیت دارند و ٔ
حلقه وصل بین کلمات مجرد محض و مادی محـض بـه شـمار
میروند .صدرالدین شیرازی در اثبات کلمات مثالی میگوید:
چون این کلمات بـه صـورت متمـایز تصـور شـدهانـد و حکـم ثبـوتی دارنـد ،موجـود و دارای
جایگاهاند و چون انطباع کبیر در صغیر ممتنع است ،جایگاهشان ذهن نیست و اعیـان خـارجی
نیز جایگاه آن کلمات نیست و اﻻ باید با هر حس سالمی ،مشاهدهپذیر باشند و از طرفی چـون
صور جسمانی هستند پس عالم عقول نیز جایگاهشان نیست .بنابراین ،در عالم دیگری که عالم
مثال یا خیال منفصل نامیده میشود ظهور دارند )همو.(۳۰۲/۱ :۱۹۸۱ ،
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ٔ
مرتبـه کـﻼم مـیدانـد ،در
کﻼم اوسط ،که صدرالدین شیرازی آن را بر اساس غرض تکلم دومـین
عالم مثال محقق میشود .متکلم در این نوع از کـﻼم عـﻼوه بـر آشـکارکردن ضـمیر خـویش ،هـدف
دیگری نیز دارد ،اما به محض تحقق کﻼم ،هدف دوم نیـز محقـق مـیشـود )نـک :.همـو.(۳۴۰ :۱۴۲۰ ،
یعنی هم کﻼم و هم آثارش ،هر دو مطلـوب بالـذات مـتکلم اسـت ،ماننـد مﻼئکـه ّ
مـدبر کـه ﻻزمـه
وجودشان تدبیر و تحریک است و تـأثیر در سـفلیات از آثـار انفکاکناپـذیر آنهـا اسـت و تخلـف در
ٔ
نشئهشان راه ندارد .بنابراین ،غایت دوم مﻼزم وجودشان است و همواره محقق میشود )همان.(۳۳۸ :
 .٣ .٢کﻼم طبیعی
گفته شد که ماسوی الله همه کﻼم اﻻهی است و چون صدرالدین شیرازی عـوالم خلقـت را بـه
سه عالم عقل ،مثال و طبیعت تقسیم کرده ،بنابراین موجـودات عـالم طبیعـت نیـز کلمـات اﻻهـی
هستند .کلمات در عالم طبیعت از ضعیفترین ٔ
مرتبه وجود برخوردارند و به نحوی از انحاء به ماده
تعلق دارند .لذا حادث ،و همواره در حال حرکـتانـد )همـو۲۲۹/۹ :۱۹۸۱ ،؛ همـو ۱۳۶۰ ،ب (۳۲۰ :و
برخﻼف دو عالم دیگر کلمات در این عالم زوالپذیرند )آشتیانی.(۲۲ :۱۳۸۱ ،
 .٣کﻼم تشر یعی
کﻼم تشریعی در عوالم سه گانه دارای ظهور و بروزهـایی متناسـب بـا اقتضـای
با اینکه حقیقت ِ
آنها است ،اما کیفیتش برای انسانهای عادی مشخص نیست و روح نبی در عوالم مختلف بـا آنهـا
مواجه میشود )صدرالدین شیرازی .(۳۰۱ -۳۰۰/۱ :۱۳۶۶ ،عالم طبیعت نهتنهـا مـوطن ظهـور کلمـات
ً
تکوینی طبیعی است ،موطن تجلی کﻼم تشریعی نیز هست که غالبا بـه صـورت الفـاظ و اصـوات
برای تکامل انسان ظهور مییابد .این مرتبه از کﻼم را به جهت تشریعیبودن ،قسیم کـﻼم تکـوینی
قرار میدهیم و بررسی میکنیم.
در نگاه صدرالدین شیرازی ،کﻼم نازل ،در این مرتبه شکل میگیرد کـه دارای دو هـدف اسـت.
متکلم مضاف بر مطلوب اول که آشکارکردن نهان است ،مقصود دیگری نیز دارد که بعـد از امتثـال
کﻼم از طرف مخاطب ،محقق میشود )نـک :.همـو (۳۴۰ :۱۴۲۰ ،و چـون مخاطـب در ایـن نـوع از
کﻼم ،موجودی مختار است و خطا و عصیان در او راه دارد ،لذا ممکن است از این نوع کﻼم و امـر
اﻻهی نافرمانی شود و در نتیجه غـرض دوم ،یعنـی امتثـال مخاطـب و تکامـل او ،محقـق نگـردد.
بنابراین ،گاهی هدف دوم از هدف اول منفک میشود )نک :.همو ۱۳۶۳ ،ب .(۱۹-۱۸ :کـﻼم تشـریعی
به دو صورت متصور است:
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 .١ .٣کﻼم معنوی
یکی از مراتب کﻼم تشریعی این است که بـه قلـب انسـانهای شای ٔ
سـته اﻻهـی القـا میشـود.
صدرالدین شیرازی این نوع کﻼم را »کﻼم معنوی« مینامـد و چـون ،در نگـاه وی ،حقیقـت کـﻼم
وابسته به اصوات و حروف نیست ،پس کﻼم معنوی نیـز کـﻼم حقیقـی اسـت و کسـانی کـه دارای
قلبهای زنده به نور معرفت هستند آن را با سمع باطنی میشنوند .اما کسانی که قلبشـان بـا جهـل
مرده است ،اگرچه کﻼم لفظی را با گوش ظاهری میشنوند ،ولی از شنیدن این نوع کﻼم محرومانـد
)همو ۱۳۶۰ ،الف.(۵۵ :

 .٢ .٣کﻼم لفظی
از دیگر مراتب کﻼم تشریعی ،ظهور کﻼم در قالب الفـاظ و حـروف اسـت کـه در دو صـورت
کتبی و شفاهی محقق میشود .از آنجا که عالم عقول و مثال موطن استماع اصوات و حروف نبـوده
و جهاز شنوایی و بینایی مربوط به عوالم مذکور نیست لذا تجلی کـﻼم در آن دو عـالم بـه صـورت
کﻼم وجودی و تکوینی ظهور مییابد .اما در عالم طبیعت مجـال ظهـور کـﻼم در شـکل الفـاظ و
حروف هم فراهم است .از اینرو کﻼم نازل در قالـب الفـاظ مسـموع و مکتـوب در عـالم طبیعـت
محقق میشود .صدرالدین شیرازی کﻼم لفظی را نازلترین تجلی کﻼم اﻻهی میداند که به گـوش
و چشم انسان میرسد )همو۷/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همو ۱۳۶۳ ،ب۱۹ :؛ همو ،(۳۳۷ :۱۴۲۰ ،مانند کﻼم و اصوات
مسموع و الواح مکتوبی که به حضرت موسی  القا شد.
 .١ .٢ .٣کﻼم مسموع
یکی از ظهورهـای کـﻼم اﻻهـی در قالـب اصـوا ِت مسـموع اسـت کـه برخـی انسـانها آن را
میشنوند .شنیدن کﻼم خدا توسط نبی محل اتفاق است ،اما آیا پیـامبران ،آخـرین حلقـه دریافـت
وحی هستند و آن را به مردم ابﻼغ میکنند یا خود پیامبر هم مانند فرشته ،جزء حلقات وحی بـوده و
نبی ،مجرای ظهور کﻼم اﻻهی برای انسانهای عادی است؟ به عبارت دیگر ،آیا خدا ،با انسانهای
عادی هم سخن میگوید یا فقط با انبیا از راه وحی سخن گفته است؟
صدرالدین شیرازی به نقش داشتن انسان کامل در ظهور مراتب کﻼم اﻻهی معتقد اسـت )همـو،
 .(۷/۷ :۱۹۸۱از اینرو تکلم خدا ،مخصوص انبیا نیست ،بلکه انسان غیرنبی هـم بـه واسـطه انبیـا و
فرشتگان ،مخاطب تکلم قرار میگیرد .وی میگویدٔ » :
مرتبـه پـایین کـﻼم اﻻهـی آن اسـت کـه بـه
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ٔ
واسطه فرشتگان یا انبیا به گوش انسانهای عادی نـازل میشـود« )همـان .(۹/۷ :ایـن عبـارت نشـان
میدهد که یکی از راههای تکلم خدا با بشر ،از طریق پیامبران یا فرشتگان اسـت و همـانطـور کـه
فرشتگان مجرای ظهور کﻼم اﻻهی هستند ،تعلیم و تبلیغ و بیان پیامبران نیز کﻼم اﻻهـی محسـوب
ٔ
منزلـه حجـابی در نظـر مـیگیـرد و میگویـد:
میشود .همچنان که در جای دیگـر پیـامبران را بـه
حجاب أرواح انبیا و اولیای اﻻهی میشنوند« )همـو.(۳۳۵/۴ :۱۳۶۶ ،
»مؤمنان ،کﻼم حق را از ورای
ِ
او در تبیین فایده انزال کتب و ارسال رسل به واسطهبودن انسان کامل ،در تجلی کﻼم اﻻهـی اشـاره
ّ
میکند و میگوید» :بشر با رسیدن به مقام بقا به بقای حق ،به جایی میرسد که نهتنهـا مبلـغ کـﻼم
اﻻهی میشود ،بلکه تکلمش نیز تکلم اﻻهی میگردد« )همو.(۲۲/۷ :۱۹۸۱ ،
طبق این نظریه ،آنچه پیامبر اکرم  از فرشته دریافت و بـه مـردم ابـﻼغ میکنـد هـر دو کـﻼم
اﻻهی است .صدرالدین شیرازی تفاوت آنها را در تقلیدیبودن میداند و میگوید» :دریافت پیامبر
اکرم  از جبرئیل برخﻼف تلقی امت از نبی ،تقلیدی نیست و جبرئیل فقط در نقش مجرای گـذر
کﻼم خدا است و پیامبر کﻼم خدا را از مجـرای جبرئیـل میشـنود« )همـو۹/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همـو:۱۳۶۶ ،
 ،(۴۲۱/۱بدین معنا که مردم در پی اطمینان حاصلشده از معجزه ،کﻼم اﻻهی را از پیامبر به صورت
تقلیدی دریافت ،و به کﻼم اﻻهی علم حصولی پیدا میکنند .اگرچه تلقی پیامبر از فرشته وحی نیـز
علم حصولی است ،اما اطمینان نبی به شیطانینبودن چنین دریـافتی ،مسـتند بـه دیـدن معجـزه از
ٔ
فرشته وحی نیست .حال آنکه وقتی قرآن داستان وحی و تکلم اﻻهی را نقل میکند سخن از تردیـد
پیامر وجود نـدارد ،بلکـه ایشـان بـه محـض شـنیدن کـﻼم اﻻهـی بـیدرنـگ بـه محتـوای پیـام و
اﻻهیبودنش یقین پیدا میکند.
صدرالدین شیرازی راه ایجاد چنین یقینی در پیامبر اکرم  را رجوع علم حصولی نبی به علـم
حضوری ایشان میداند و میگوید» :کلمات و الفاظی را که پیامبر در مراحل پایین وحی بـه شـکل
علم حصولی دریافت میکند ،نازل ٔ
شده همان حقایق وحیانی است که آن حضرت در مراتب عـالی
وحی به صورت علم حضوری شهود کرده« )همان( و چون خطایی در علم حضـوری نیسـت ،علـم
حصولی نیز در صورت مطابقت با آن عاری از خطا خواهد بود .بنابراین ،چنین معرفتـی بـرای نبـی
اکرم  تقلید از جبرئیل نیست ،بلکه شنیدن همان حقایقی است که در مراحل عالی وحی شـهود
کرده است.
لذا هرچند امت نیز کﻼم اﻻهی را از پیامبر دریافت میکند ،اما ایـن کـﻼم تقلیـدی و اعتبـاری
است نه کﻼم و استماع حقیقی .صدرالدین شیرازی این دو نوع شنیدن را متبـاین از هـم مـیدانـد و

كﻼم و تكلم اﻻهي از ديدگاه صدرالدين شيرازي ٢٠٩ /

شنیدن تقلیدی را شنیدن حقیقی نمیشمرد و در مقایسه آن دو با هم میگوید» :أیـن هـذا مـن ذاک
هما نوعان متباینان کما مر والتقلید ﻻیکون علما أصیﻼ و ﻻسماعا حقیقیا أبدا« )همو.(۹/۷ :۱۹۸۱ ،
در اینجا این اشکال مطرح میشود که چگونه امری تکوینی بـه قالـب الفـاظ تنـزل میکنـد؟ و
کﻼم اﻻهی به صورت الفاظ و اصوات ظهور مییابد؟
با این توضیح که در نگاه صدرالدین شیرازی مراتب اصلی هستی ،عالم عقل ،مثـال و طبیعـت
ٔ
است که موجودات عوالم پایینتر ،رقیقه عوالم باﻻتر از خود هستند )همـو۱۱۳ :۱۳۷۸ ،؛ همـو:۱۹۸۱ ،
 ۱۹۴/۹و ۲۲۹؛ همو ۱۳۶۰ ،ب۳۲۰ :؛ آشتیانی ،(۲۲ -۲۱ :۱۳۸۱ ،امر مادی که وجود طبیعی دارد ،مسبوق
به وجود قدری در عالم مثال است و آن هم مسبوق به وجود قضایی در عالم عقـل اسـت ،و رابطـه
تکوین ی بین سه عالم برقرار است .همچنین ،وقتـی کلمـات حقیقـی از عقـل بـه مثـال ،و از آن بـه
طبیعت تنزل میکنند با یکدیگر همسـنخاند و ر ٔ
ابطـه تکـوینی دارنـد ،امـا وقتـی در عـالم طبیعـت
به صورت امر قراردادی عربی ،فارسـی و غیـره ظـاهر میشـوند ،رابطـه تکـوینی از بـین مـیرود و
همردیف قراردادن نشئه تشریع با نشئه تکوین نیاز به قدر مشترک و جامعی اعم دارد.
در پاسخ به این اشکال باید توجـه داشـت کـه چـون هـر وجـود قـویتر َمجـﻼی فـیض بـرای
ً
ٔ
واسـطه
وجودهای نازلتر است ،مثﻼ عقول که بهحق نزدیکترند و حـظ بیشـتری از وجـود دارنـد،
ظهور در مراتب پایینترند )آشتیانی ۲۰۳- ۲۰۰ :۱۳۷۵ ،و  (۲۱۶-۲۱۵لذا انسانهای کامـل کـه خلیفـه
خدا هستند َمجرا و َم جﻼی فیض در ظهور عالم مادون و از جمله عالم الفاظ و عبارات خواهند بود
و با نبودشان پیوند میان خدا و مخلوقـات قطـع مـیشـود و هـیچگونـه ظهـوری محقـق نمیشـود.
بدینترتیب ظهورهای تفصیلی و لفظ ِی واقعیات ،تابع وجود انسان کامل و ذهـن و زبـان او اسـت،
چراکه انسان کامل به جایی رسیده است که ارادهاش اراده خدا و کﻼمش کﻼم خـدای متعـال شـده
است .او به کﻼم خدا سخن میگوید و در ظهور کﻼم لفظی نقش ایفا میکند ،به طوری کـه وقتـی
روح انسان از کدورتهای بشری پاک شد و از گرفتاری بدن آزاد گردید و به ٔ
مرتبه تجرد رسید ،عقل
فعال و عقل مستفاد میگردد؛ در این موقع نور شناخت آمیخته با ایمان به خدا و ملکـوت اعـﻼ بـر
انسان روشن میشود و او به وسیله این نور عقلی اسرار تمام آنچه را در زمین و آسمان است آشکارا
میبیند )صدرالدین شـیرازی .(۲۴/۷ :۱۹۸۱ ،در این مقام علوم حقیقی و معارف لدنی به صورت مجمل
برای انسان کامل افاضه میشـود و او در مکالمـه ای حقیقـی بـا قلـب معنـوی ،معـارف و علـوم را
ٔ
افاضـه علـوم
به صورت کﻼم عقلی و حدیث قدسی میشنود و چون عقـل بالفعـل شـده و شـأنش
تفصیلی بر نفس است ،میتواند حقایق مجمل غیبی را به صورت علوم تفصیلی در صحیفه نفس و
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لوح خیال ایجاد کند )همو (۷/۷ :۱۹۸۱ ،تا اینکه در عالم طبیعت در تحقق کـﻼم اﻻهـی بـه صـورت
الفاظ مکتوب و مسموع نقش ایفا میکند و مجرای ظهور و تجلی کـﻼم اﻻهـی بـه صـورت الفـاظ
مسموع و مکتوب میگردد .منشأ این نوع کﻼم از داخل است نه از بیرون ،چراکه بین آنچه انسـان از
کلمات اﻻهی دریافت میکند با آنچه در محاورات سخن افراد را میشنود ،فرق وجود دارد ،سـخن
افراد در محاورات منشأ مادی دارد و هر انسانی کـه دارای حـواس سـالم اسـت آن را میشـنود امـا
استماع کﻼمالله چون منشأ مادی نـدارد و از درون شـروع میشـود در نتیجـه همـه انسـانها تـوان
شنیدن و دیدن آن را ندارند ،بلکه فقط انسان متعالی که در مسیر وحی قـرار گرفتـه اسـت حقـایق را
ابتدا به وجود عقلی ،بعد به وجود مثالی و سپس به وجود حسی و طبیعی ادراک میکند.
صـیلی
بنا بر تحلیل فـوق ،انسـان کامـل در تفصـیل حقـایق مجمـل ،نقـش فعـال دارد و حقـایق تف
ِ
ظاهرشده در عالم نفس و طبیعت ،معلول انسان کامل است .بر این اساس ،انسان در اثر صـفای روح بـه
مقام تکوین میرسد و مأمور و مدبر اﻻهی میشود که خدای سبحان به وسیله او کارهای جهـان را تـدبیر
میکند و به تکمیل دیگران میپردازد .انسان کامل توان انعکـاس انـوار حسـنای اﻻهـی را دارد و آنچـه را
یافته به دیگران منعکس میکند ،حتی موجی که در هوای داخـل سـماخ گـوش انسـان ایجـاد میشـود و
انسان کامل کﻼم را به صورت صوت میشنود آن نیز از درون انسان کامل است و منشـأ خـارجی نـدارد،
چنانکه صدرالدین شیرازی ٔ
درباره تکلم خداوند متعال با انسان کامل میگوید:

در برخی موارد ظهور کﻼم اﻻهی برای بشر در ٔ
نشئه عقـل صـورت میگیـرد و در برخـی مـوارد
دیگر به ٔ
نشئه خیال و حس نیز تنزل میکند و به صورت کﻼم مسـموع در سـماخ گـوش انسـان
کامل تجلی میکندٔ ،
همه این مـوارد از درون انسـان کامـل بـه بیـرون سـرازیر میشـود و منشـأ

خارجی ندارد و گاهی او گمان میکند که این سخن را از بیرون شنیده است در حالی که ایـن را
از درون شنیده است )همو.(۴۴۳/۲ :۱۳۸۳ ،

او نهتنها کﻼمش کﻼمالله است و مانند قاصد ،کﻼم خـدا را بـه دیگـران ابـﻼغ میکنـد ،بلکـه
متکلم کﻼم اﻻهی است و تکلمش تکلمالله میشود .همچنان که قـدرت و ارادهاش قـدرت و ار ٔ
اده
خداوند متعال است .صدرالدین شیرازی به این مطلب تصریح میکند و میگوید انسان کامـل هـر
چه را اراده کند حاضر مییابد و بکﻼم رب العزة تکلـم میکنـد )همـو۲۲/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همـو ۱۳۶۳ ،ب:
 (۳۲و بدینترتیب ارتباط حلقههای عوامل سهگانه در ضمن ظهور کﻼم اعﻼ ،اوسـط و نـازل تبیـین
میشود و ارتباط کﻼم لفظی با مراتب باﻻتر از خود توجیهپذیر میگردد.
این نکته مهم است که تفاوت حاﻻت انسان کامل در ظهور کﻼم اﻻهی مـؤثر بـوده و بـا تغییـر
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حال او نوع صدور کﻼم اﻻهی و صورت ظهورش نیز متفـاوت خواهـد بـود .از ایـنرو صـدرالدین
شیرازی نوع ظهور و مراتب کﻼم اﻻهی و وحی را با تفاوت حاﻻت نفـس نبـی ،مـرتبط مـیدانـد و
تجلی کﻼم از خداوند متعال و ظهورش برای نبی را وابسـته بـه حـاﻻت او میدانـد .در واقـع ،قلـم
ربانی ،و لوح محفوظ ،لوح قدر و زبان جبرئیل مراتب و منازل کﻼم اﻻهی است و هر یـک بیـانگر
مرتبه و ظهوری خاص از کﻼم اﻻهی است ،که رسول خدا در تمام مقامـات آنهـا را اخـذ میکنـد،
گاهی در »مقام قاب قوسین و سدرة المنتهی« مستقیم از خدا دریافت میکنـد و گـاهی بـه وا ٔ
سـطه
جبرئیل و گاهی در عالم محسوسات در غار حرا یا کوه فاران جبرئیـل بـه صـورت محسـوس بـر او
ظاهر میشود و کﻼم اﻻهی را از او میشنود که این نوع از ظهور مربوط به اول بعثـت اسـت )همـو،
 ۱۳۶۰الف۵۳-۵۲ :؛ همو.(۶۳ :۱۳۷۸ ،

 .۲ .۲ .۳کﻼم مکتوب
مراد از »کﻼم مکتوب« در اینجا اعم از معنای عرفـی اش ،یعنـی الفـاظ بـه تحریـر درآمـده در
کاغذ ،است و کتاب مثالی و ملکوتی را نیز شامل میشود .با توجـه بـه اینکـه صـدرالدین شـیرازی
ٔ
جملـه آنهـا ظهـور کتبـی
کﻼم و کتاب را عین هم میداند ،بنابراین ظهورهای کتـاب اﻻهـی کـه از
است ،ظهور کﻼم نیز به شمار میآید .وی تصریح میکند که آنچـه مکتـوب در کاغـذ اسـت بـا دو
اعتبار هم کﻼم و هم کتاب است )همو ۱۳۶۰ ،الف .(۱۸ :از این روی وقتی منازل کﻼم اﻻهی را بیـان
میکند ،قلم ،لوح محفوظ ،لوح قدر و لسان جبرئیل را منزلهای کﻼم اﻻهی مـینامـد و در ادامـه،
کﻼم به تحریر درآمده بر روی کاغذ را نیز یکی از منازل کـﻼم اﻻهـی میشـمرد )همـو.(۶۳ :۱۳۷۸ ،
گذشته از این ،از تبیین وی در فرق بین کتاب مخلوق با کتاب خالق میتوان اسـتنباط کـرد کـه وی
کلمات مکتوب را ظهور کﻼم اﻻهی می داند ،که گاه در لوح محسوس مانند کاغذ و الواح حضرت
موسی و گاه در لوح مثال ملکوتی ظهور مییابد .صدرالدین شیرازی فرق کتاب خالق و مخلـوق را
در این میداند که کتاب مخلوق امری مادی است که با بهکارگیری قلم و کاغذ ایجاد میشـود ،امـا
کتاب خالق مادی نیست ،بلکه کتاب اﻻهی از باطن ظهور میکند و از غیب به مثال تنـزل مییابـد
)همو۳۵-۳۴/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همو ۱۳۶۳ ،ب (۳۷ :و انسان متعالی آن را با چشم باطنی مـیبینـد و بـا زبـان
باطنی قرائت میکند .بنابراین ،کتابت مخلوق ابتدا با چشم ظاهری دیده میشود و سـپس بـه عـالم
خیال ترقی مییابد ،ولی کتاب خالق ابتدا با چشـم خیـالی دیـده میشـود و گـاه از عـالم مثـال بـه
طبیعت تنزل میکند و با چشم طبیعی نیز مشاهده میشود.

 / ٢١٢پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

چنین تنزلی در گفتار انسان نیز رخ میدهد ،به طوری که انسان ابتدا یک سلسله مسائل کلـی را
تعقل میکند ،بعد به محدوده وهم و خیال متنزل میکنـد و بعـد از آنجـا بـه عـالم طبیعـت انتقـال
میدهد و با سخنگفتن یا نوشتن که امری مادی هستند ،آن را ابراز میکند.
صدرالدین شیرازی در این خصوص شواهدی ذکر میکند کـه نشـان میدهـد گـاه کـﻼم اﻻهـی،
به صورت مکتوب ظهور مییابد ،مانند اینکه رسول خدا  به اصحابش فرمـود» :در دسـت راسـت
من کتابی است که اسم ٔ
همه بهشتیان و اسم پدرها و اجداد آنان در آن اسـت و در دسـت چـپم کتـابی
است که اسم اهل جهنم از اول تا روز قیامت در آن نوشته شده است« .با توجه به اینکه کتابی که اسـم
اهل بهشت و جهنم در آن ثبت باشد بسیار بزرگتر از آن است که در دست جای گیـرد ،بنـابراین مـراد
تمثل برزخی کتاب بوده است نه وجود مادیاش )همو۳۵/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همو ۱۳۶۳ ،ب.(۳۷ :
گاهی نیز ممکن است کتاب خالق در حد ملکوت و مثال باقی نماند و به عالم طبیعت نیز تنزل
کند و عﻼوه بر انسان صاحب مقام وﻻیت ،دیگران نیز آن را ببینند ،همانطور که طبق نقـل مـذکور
اصحاب پیامبر نیز کتاب مذکور را در دست پیامبر دیدند ،یا مثل برگهای که بـرای شـخص متضـرع
در کعبه از طرف خدا نازل شد که آزادی از آتش بـرایش نوشـته شـده بـود )همـو۳۵/۷ :۱۹۸۱ ،؛ همـو،
 ۱۳۶۳ب.(۳۸ :

نتيجه
صدرالدین شیرازی موضوعله الفاظ را روح معنا میداند که معنایی عام و فراتـر از امـور محسـوس
است .از اینرو معنای حقیقی کﻼم ،اظهار چیزی است که بر نهان و باطن متکلم دﻻلـت میکنـد.
وی از یک سو بر اساس مبانی حکمت متعالیه به این نتیجه میرسد که ماهیت واحد ،بـدون اینکـه
مختلـف وجـود ،دارای ظهورهـای مختلـف
انقﻼب در ذاتش رخ دهد میتواند در مراتب و عـوالم
ِ
باشد و از سوی دیگر تحت تأثیر آیات و روایات ،میگوید کﻼم اﻻهی امری دارای تشکیک است و
ظهورهایی متناسب با هر یک از مراتب سه ٔ
گانه عقل ،مثـال و طبیعـت دارد و اصـوات و حـروف در
ّ
حقیقت کﻼم و تکلم دخالتی ندارند .بنابراین ،کﻼم منحصر به الفاظ و حروف نیسـت ،بلکـه تمـام
ِ
هستی ،کلمات اﻻهی است که به صورت کلمات لفظی تشریعی یا وجودی تکوینی بروز مییابند،
و مکنونات غیبی و باطنی اﻻهی را اظهار میکنند.
با بررسی عبارات صدرالدین شیرازی به این نکته میرسیم که ظهور حضـرت حـق بـه خـود در
عالم اسماء و اظهار نهان اﻻهی به خویشتن خویش ،نیز کﻼم اﻻهی است؛ بنـابراین ،چهـار مرتبـ ٔه
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اصلی کﻼم اﻻهی عبارتاند از :کﻼم نفسی ذاتی در عالم اسماء ،کﻼم عقلی در عالم عقـل ،کـﻼم
مثالی در عالم مثال و ظهور کﻼم تکوینی طبیعی و لفظی طبیعی در عالم طبیعت.
کﻼم در ٔ
مرتبه ذات و اسماء اﻻهی ،صفت ذاتی است ،چراکه در این مرتبه ،کـﻼم عـین مـتکلم
است .ولی کﻼم ،در مراتب بعد ،صفت فعلی است ،زیرا کﻼم و متکلم ،غیـر هـم هسـتند و کـﻼم،
ماسویالله و فعل اﻻهی است .با این تحلیل روشن میشود که از علـل اصـلی نـزاع بـر سـر کـﻼم
نفسی و لفظی غفلت دو گروه از ٔ
همه مراتب کﻼم اﻻهی بوده است ،به طوری که اغلب معتزله فقط
به یک مرتبه از کﻼم اﻻهی توجه داشتند و اشاعره نیز تمام مراتب را ندیدند و اگـر هـم بـه مرتبـهای
ورای کﻼم لفظی توجه داشتند ،ولی در تبیینش خطا کردند و با تمـام تﻼشـی کـه کردنـد نتوانسـتند
فرقی بین علم و کﻼم اﻻهی مطرح کنند و در نتیجه هر دو دیدگاه از توجیه آیات و روایـاتی کـه کـل
هستی یا برخی از مخلوقات همچون حضرت عیسـی  و ٔ
ائمـه  را کلمـات اﻻهـی مینامنـد
عاجز شدند و نیز اختﻼف اشاعره و معتزله بر سر ذاتی یا فعلیبـودن تکلـم و حـادث و قـدیمبـودن
قرآن تا حدودی ناشی از بیتوجهی به تمام مراتب کﻼم اﻻهی و روشننبودن محل نزاع بوده است؛
اما صدرالدین شیرازی با تکیه بر مبانی خود و تأثیرپذیری بسزا از آیات و روایات ،تبیین کاملتری از
حقیقت کﻼم اﻻهی مطرح کرده و از ٔ
عهده تبیین تمام مراتب ذکرشده در متون دینی برآمده است.
منابع
قرآن کریم.

ٔ
مقدمه قیصری ،قم :دفتر تبلیغات اسﻼمی ٔ
حوزه علمی ٔه قم.
آشتیانی ،جﻼلالدین ) .(۱۳۷۵شرح
آشتیانی ،جﻼلالدین ) .(۱۳۸۱شرح بر زاد المسافر ،قم :دفتر تبلیغات اسﻼمی حوزه علمیه قم.

ابن طاووس ،علی بن موسی ) .(۱۴۰۹إقبال اﻷعمال ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة ،ج.۱
ابن فارس ،ابی الحسین احمد )بیتا( .معجم مقاییس اللغة ،تحقیق :عبد السﻼم هـارون ،قـم :دار الکتـب العلمیـة،
اسماعیلیان نجفی ،ج.۵
ابن منظور ،محمد بن مکرم ) .(۱۴۱۴لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،ج.۱۲
ازهری ،محمد ابن احمد ) .(۱۴۲۱تهذیب اللغة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،ج.۱۰
اشعری ،ابوالحسن ) .(۱۴۱۸اﻻبانة عن اصول الدیانة ،تصحیح :محمود محمد عمر ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
ایجی ،میرسید شریف ) .(۱۳۲۵شرح المواقف ،تصحیح :بدرالدین نعسانی ،قم :الشریف رضی ،چاپ اول ،ج.۸
تفتازانی ،سعد الدین ) .(۱۴۰۹شرح المقاصد ،قم :الشریف المرتضی.
جوینی ،عبد الملک ) .(۱۴۱۶اﻻرشاد الی قواطع اﻻدلة فی اصول اﻻعتقاد ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
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الراغب اﻻصفهانی ،ابی القاسم الحسین ابن محمد ) .(۱۳۶۲المفردات فـی غریـب القـران ،تحقیـق :محمـد سـید
کیﻼنی ،تهران :المکتبة المرتضویة.
زمخشری ،محمود ) .(۱۴۰۷الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دار الکتاب العربی ،ج ۱و .۴
سبزواری ،مﻼهادی ) .(۱۳۷۲شرح اﻷسماء الحسنی ،تحقیق :نجفقلی حبیبی ،تهران :دانشگاه تهران.
شهرستانی ،محمد ابن عبد الکریم ) .(۱۳۶۴الملل والنحل ،قم :منشورات الرضی ،ج.۱
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۳۵۴المبدأ و المعاد ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایران.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) ۱۳۶۰الف( .أسرار اﻵیات و أنوار البینات ،تهران :انجمن اسﻼمی حکمت و
فلسفه اسﻼمی.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) ۱۳۶۰ب( .الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة ،تصـحیح :جـﻼلالـدین
آشتیانی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) ۱۳۶۳الف( .کتاب المشاعر ،تهران :طهوری.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) ۱۳۶۳ب( .مفاتیح الغیب ،تهران :وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی ،انجمـن
اسﻼمی حکمت و فلسفه ایران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۳۶۶تفسیر القرآن الکریم ،قم :بیدار.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۳۷۸المظاهر اﻻلهیة فی أسرار العلـوم الکمالیـة ،تهـران :بنیـاد حکمـت
اسﻼمی صدرا.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۳۸۳شرح أصول الکافی ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
ج.۳-۱
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۳۸۷سه رسائل فلسفی ،قم :دفتر تبلیغات اسﻼمی حوزه علمیه قم.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۴۲۰مجموعه رسائل فلسفی ،تهران :حکمت.
صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم ) .(۱۹۸۱الحکمة المتعالیة فی اﻷسـفار العقلیـة اﻷربعـة ،بیـروت :دار إحیـاء
التراث العربی ،ج ۸ ،۷ ،۶ ،۲ ،۱و .۹

ٔ
ٔ
حـوزه
جامعـه مدرسـین
طباطبایی ،سید محمدحسین ) .(۱۴۱۷المیزان فی تفسیر القران ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی
علمی ٔه قم ،ج.۳
طریحی ،فخرالدین بن محمد ) .(۱۴۳۴مجمع البحرین ،قم :مؤسسة البعثة.
غزالی ،ابوحامد محمد ) .(۱۴۱۱جواهر القرآن ،بیروت :دار احیاء العلوم.
فخر رازی ،محمد بن عمر ) .(۱۴۲۰مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،ج.۱
فخر رازی ،محمد بن عمر ) .(۱۹۸۶اﻻربعین فی اصول الـدین ،تحقیـق :احمـد حجـازی ،قـاهره :مکتبـة الکلیـات
اﻻزهریة ،ج.۱
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قاضی عبد الجبار ،ابو الحسن ) .(۱۴۲۲شرح اﻻصول الخمسة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
قاضی عبد الجبار ،ابو الحسن )بیتا( .المغنی فی ابواب العدل والتوحید ،بیجا :بینا ،ج.۷
ٔ
نسخه خطی.
قوشچی ،مﻼعلی )بیتا( .شرح تجرید الکﻼم ،بیجا :کتابخانه مجازی الفباعکس
مجلسی ،محمد باقر ) .(۱۴۰۳بحار اﻷنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،ج.۸۴
مﻼیری ،موسی ) .(۱۳۹۳تبیین فلسفی وحی از فارابی تا مﻼصدرا ،قم :کتاب طه.
موسوی خمینی ،روحالله ) .(۱۳۷۱چهل حدیث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خمینی ،روحالله ) .(۱۳۹۲توحید از دیدگاه امام خمینی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،ج.۱
موسی ،حسین یوسف ) .(۱۴۱۰اﻻفصاح فی فقه اللغة ،قم :مکتب اﻻعﻼم اﻻسﻼمی ،ج.۱
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