
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 برتری نوشتار بر گفتار انسان در انديشۀ مالصدرا

  نرگس زرگر

 چکیده
 بيند. با تمايز برتری گفتار خداوندمالصدرا ميان گفتار و نوشتار تفاوت جوهری نمي

رسيم كه بر اساس تبيين بر متنِ او از گفتارِ انسان نسبت به نوشتار او، به اين نتيجه مي
مالصدرا از ماهيت و فرآيند زبان، نوشتار انسان عادی بر گفتار او، بدون لحاظِ موارد 

دربارة گفتار و نوشتار « دوری يا نزديکي به حقيقت»استثنايي، برتری دارد. با معيار 
کلِ دريافت حقيقت و تبديل حقيقت به اعتبار فراروی ماست. تلقي برتری انسان، دو مش

گفتار بر نوشتار انسان، شنونده را در زمانِ گفتار نگاه مي دارد و آشکار بودن قصد 
كند. در حالي كه گوينده از گفتار، شنونده را وادار به ايستايي در همان معنای ظاهر مي

ر بوده و به خواننده اجازه تحليل اليه های بطون متن نوشتار از پويايي بيشتری برخوردا
. تعقل پيش از 1شود: را مي دهد. دو اصل در فرآيند زبان با تبيين مالصدرا فهميده مي

 . تجزيه و تحليل عقالني هر متن يا سخن توسط مخاطب.2سخن گفتن/نوشتن 
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 مقدمه

موضوع زبان يکي از مباحث جذاب و چالش برانگيز فلسفي است و از آنجا كه اين موضوع به طور 
متمايز و گسترده در فلسفة اسالمي مورد بحث قرار نگرفته است، جا دارد كاوشي در اين زمينه ارائه 

برتری يکي از آن دو بر  های موضوع زبان، بحث رابطة ميان گفتار و نوشتار ودهيم. يکي از زيرمجموعه
ديگری است، كه ممکن است با اهداف متفاوت مطرح شود. آنچه در اينجا درپي بررسي آن هستيم، 
شناخت هر چه بيشتر ماهيت انسان از طريق بررسي ماهيت زبان و رابطه گفتار او با نوشتار اوست و به 

تری دارد؟ ما برای يافتن پاسخ اين طور مشخ ، اين پرسش است كه آيا گفتار انسان بر نوشتار او بر
 ايم.پرسش، جستجو در فلسفة مالصدرا را برگزيده

وی در مقام توصيف اش از زبان و ماهيت آن نيز سخن گفته است. مالصدرا در ميان مباحث فلسفي
نويسد: يکي از اسما و صفات خداوند متکلم و كاتب بودن اوست و در واقع خداوند اين صفات الهي مي

( مالصدرا در بحث صفات خداوند، 18: 3: ج 1881ت فعلي را به خود نسبت مي دهد )صدرالمتألهين، صفا

كند كه خداوند متکلم است. همچنين، او معتقد است انسان بر مثال خداوند، و نه مثل خداوند اثبات مي
اوند خلق ( آفريده شده است؛ و به ديگر سخن، صورت آدمي بر صورت خد 1«ر س کمثله شیء»)زيرا 

و هی کلمات هللا ... ؛ آنجا كه او مي نويسد:  2)دِن هللا عزوجل خلق آدم علی صلرته(شده است 

ودرجم ع یائمه بارنفس دررحمانی ... کما أن درحروف و درکلمات یائمه بنفس درمتکلم    

؛ 5، 3: ج 1881)صدرالمتألهين، دمنسان درمخللق علی صلره دررحم  بحسب  نازره و  خارجه 

(. در اينجا، مي توان استدالل صدرالمتألهين را اينگونه تفصيل داد: نخست آنکه، صدرا در 23: 1757همو، 

كند مبني بر اينکه خداوند انسان را بر صورت اين سخن تلقي خويش را از حديث گفته شده آشکار مي
ا، نوع انسان است و نه انسان ، دوم اينکه مراد از انسان در اين حديث، از نظر مالصدر7خدای رحمان آفريد

كامل زيرا، وی در بحث كالم مي نويسد: كلمات الهي قائم به نفَس رحماني است، همانگونه كه حروف و 

كلمات به حسب مخارج و مراتب آن قائم به نفَس متکلم انساني است )كه مربوط به سخن گفتن همة 
 4(من عرف نفسه فقد عرف رب هحديث نبوی ) انسانهاست(. در تکميل اين استدالل همچنين، مي توان بر

تکيه كرده و يکي از بهترين راه های شناخت اسمای حسنای الهي را نفس شناسيِ انسان دانست. بدين 

شود كه برای شناخت صفت تکلم در خداوند مي توانيم اين صفت را در ترتيب، اين نتيجه حاصل مي
 ينديشيم.انسان بررسي كنيم و در كالم يا زبان انسان ب

 از آن ميان تنها سه موضوع اين مقاله به رشته تحرير درآمده است،  چندين مقاله در خصوص
كه قائل است زبان « زبان قرآن گفتاری يا نوشتاری»مقاله  گذرانيم:كار پژوهشي را در اينجا از نظر مي

گويد قبول نکردن اين ه ميقرآن گفتاری است و نه نوشتاری. اين مقاله در پاسخ به منتقدانِ نظر برگزيد
آورد، نظريه و در نتيجة بي توجهي به قرائن حالي و مقامي آيات، مشکل اجمال و تشابه آيات را در پي مي

(. مؤلف مقالة 1738بلکه اين قرائن از كتب سيره و تفسير و اسباب نزول قابل استفاده است )نکونام، 
است استقاللي فرض كردن داللت قرآن به دليل  معتقد« نقدی بر نظريه گفتاری بودن زبان قرآن»
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كند مبين، آشکار نوشتاری بودن آن نيست، بلکه ناشي از اين است كه قرآن چنانکه خود مکرر اعالم مي
(. هر دو مقاله ياد شده زبان 1738و ترديدناپذير است، و در داللت بر مقصود خويش مستقل است )ايازی، 

مقايسة تلقي دريدا و »دهند. مقاله تاری بودن آن مورد بررسي قرار ميقرآن را از جهت گفتاری يا نوش
دهد، بر آن كه در مقايسة خود زبان انساني را مورد بررسي قرار مي« ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار

است كه دريدا به ذهن مطلق و شناخت يقيني اعتقاد ندارد، او نگران مسئلة شناخت است و به نوشتار 
ارد. در سوی ديگر، ناصرخسرو به موضوع گفتار و نوشتار و ارتباط آن با مسأله شناخت توجه كرده توجه د

است، و معتقد است علم در ارتباط پيچيده گفتار و نوشتار پديد آمده است، همچنين، ارتباط بي حد و حصر 
يت و قلمرو آن دو آشکار ، و از آنجا كه هو«سازدويژگي ذاتي انسان را مي»ميان گفتار و نوشتار است كه 

 (.1781توان يکي را بر ديگری اولويت داد )خبازی و بالو، نيست نمي
نوشتاری يا گفتاری بودن قرآن بحثي ديرينه است. همچنين، برتری گفتار يا نوشتار انسان از مباحث 

ي رابطة حاضر بررس توصيفي ـ تحليليكهن در حوزة فلسفة زبان در مغرب زمين است. اما هدف جستار 
گفتار و نوشتار و برتری يکي از آن دو در زبان انساني است، كه از منظر مالصدرا مورد بحث قرار مي 

اصل بحث مالصدرا كالم الهي، همچنين رابطة ميان گفتار و نوشتار خداوند است و گاهي تنها  گيرد. البته
ودن اثر حاضر آنجاست كه نگارنده، بديع ب به عنوان تمثيل اين رابطه را در مورد انسان بيان مي كند.

با تحليل منظر صدرايي در ضمن تمايز برتری گفتار خداوند بر متنِ او از گفتارِ انسان نسبت به نوشتار او، 
يابد. درواقع، اين پژوهش تالشي نو در جهت گسترش باب زبان انساني به نتيجه ای متفاوت دست مي

شود. نکتة قابل توجه در نوشتار حاضر اين است كه مالصدرا مباحث زباني در فلسفة اسالمي محسوب مي
 پردازد.با رويکرد فلسفي ـ عرفاني خويش به اين موضوع مي

 مالصدرا، به عنوان يك فيلسوف در سيستم فلسفة اسالمي نظرياتي در مسئلة زبان مطرح كرده است.
ي الفاظ بر معاني را مانند پيشينيان كه در فن منطق است، بحث داللت وضع اللمعات المشرقيهاو در رسالة 

كند. آن جا كه وی وجود را به عيني، ذهني، لفظي، و كتبي قابل تقسيم از فالسفه اسالمي، مطرح مي
اند، اما دو وجود لفظي و كتبي، به دليل گوناگوني كند كه وجود عيني و ذهني حقيقيداند، اضافه ميمي
. اما مالصدرا زبان (17)صدرالمتألهين، بي تا. ب:  5دادی هستندها در عصرها و ملت ها، وضعي و قرارآن

قراردادی را تنها يك قسم از اقسام زبان تلقي مي كند، آن جا كه مباحثي دربارة زبان، به عنوان يك 
مفاتيو دهد. همچنين، او تقريباً همان مطالب را در كتاب ارائه مي اسفارنظرية فلسفي ـ عرفاني، در كتاب 

 ر توضيو صفات خداوند، و اين كه انسان نيز آيت خداست، آورده است.د الغيب
 ، ابتدا ماهيت زبان و فرآيند سخن گفتن يا نوشتن انسان، سپسپژوهش حاضردر راستای موضوعِ 

طرح رابطه گفتار و نوشتار خداوند، و در پي آن رابطه گفتار و نوشتار انسان بر اساس نظرگاه مالصدرا 
 گيرد تا پاسخ پرسش مورد نظرمان را بيابيم.دگاه مالصدرا مورد تحليل قرار ميشود، آنگاه ديمي
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 . ماهیت زبان نزد مالصدرا6

 كند، از در موضوع زبان گفتاری و نوشتاری، مالصدرا از مفاهيم و واژه های متفاوتي استفاده مي
لم و كتابت است، همچنين نويسد، كالم يا كتاب محصول تکجمله: تکلم، كالم، كتابت و كتاب. او مي

 نامد. پيش از ورود به بحث رابطه و پيوند ميان وی فاعلِ تکلم را متکلم و فاعلِ كتابت را كاتب مي
 كالم و كتاب، از آنجا كه بر اساس نظريه مالصدرا كالم، كتاب، تکلم و كتابت ذاتاً يکي هستند و 

، در اين بخش از نوشتار به تعريف و بيان (18: 3: ج 1881صدرالمتألهين، ها به اعتبار است )تغاير آن
ماهيت زبان يا تکلم )اعم از گفتار و نوشتار(، همچنين فرآيند زبان از منظر مالصدرا به طور نسبتاً خالصه 

 پردازيم.مي
تکلم، بنا به تعريف مالصدرا، اظهار و اعالنِ باطن متکلم است. مالصدرا در معني تکلم وسعتي قائل 

داند. بنابر اين، نزد وی زبان، معنايي گسترده تر ينکه تکلم و كتابت را آشکار نمودن باطن مياست و آن ا
از زبان گفتاری و داللت لفظي دارد. مالصدرا بر آنست يکي از راه های شناخت حقيقتِ كالم و كتاب 

(. زبان به 5 :3: ج 1754انسان اين است كه مبدأ فاعلي آن را شناسايي كنيم )عبداهلل جوادی آملي، 
متکلم قائم است، يعني محصول كار متکلم است؛، آن طور كه فعل به فاعل قائم است. در واقع قيام كالم 

صدرالمتألهين، به متکلم قيام صدوری است و نه قيام حلولي، تا مانند قيام عرض به موضوعش باشد )
 (.23: 1757؛ همو، 4ـ  2: 3: ج 1881

: 1881صدرالمتألهين، داند )و آشکار كردن غيب، نهان و باطنِ متکلم مي مالصدرا فايدة كالم را اظهار
(. متکلم قدرت آفرينش و تکلم دارد و كالم آفرين است، كالم به نفَس متکلم 18: 1757؛ همو، 2: 3ج 

شود. كالم وقتي با نفَس و شود، كالم همان آوازی است كه از مجاری تنفسي متکلم خارج ميايجاد مي
(. 4 :3: ج 1881صدرالمتألهين، شود )كند، حروفِ گوناگون خارج ميمخارجِ مختلف دهان تکيه ميدَم به 

شود، و در واقع اين حروف با نفَس آيد با اين حروف مصور و منتقش ميآن هوايي كه از درون متکلم مي
كند و ا انشاء ميهای گوناگون كلمات ربندد. انسانِ متکلم يا نويسنده در اين نفَس هيئتاو نقش مي

آفريند. منظور از آن نفَس، امر بسيطي است كه متکلم آن را مرحله به مرحله از اعماق درون خويش مي
صدرالمتألهين، دهد و نقش كلمات به آن مي بخشد و آنچه را مکنون است مکشوف مي سازد )تنزل مي
 (.15: 3 : ج1881

و كلماتي، و نه كتابي و نقوشي ايجاد نمي شود؛ اما  توضيو آن كه، تا انسان دَم بر نياورد، نه حرفي
كند و اين نفَس ممتد و بسيط به هيئت های وقتي دَم بر آورد، زبانش با مخارج حروف ارتباط برقرار مي

شود. كلمات از نفَس جدا نيست، بلکه يك نفَس آيد و كلمات و حروف مختلف ايجاد ميگوناگون در مي
شود. حروف و كلمات نفَس مقيد گوناگون به كلمات گوناگون تبديل ميبسيط است كه در تطورهای 

است و حدود مقيدة همان دَم و نفَس واحده است، و آن دَم و نفَس مطلق است كه در اثر برخورد با 
شود. پس نفَس و كلمات فرقشان به شود و مقيد ميمخارج حروف و تنزل، كلمات گوناگون ايجاد مي

كند. همانطور كه از فيض های گوناگون كلمات را انشا ميانسان در اين نفَس، هيئت اطالق و تقييد است.
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شود و در هر شود و آن چه مکنون است آشکار ميبسيط در هر مرتبه ای تنزل و تعين يافته و مقيد مي
 (.15: 3: ج 1754شود )جوادی آملي، مرتبه ای به لون آن مرتبه ملو ن مي

توان گفت: در حقيقت نفس ناطقه انساني فاعلِ بعيد كلمات كتاب، ميدر خصوص فاعل كالم يا 
آورَد و آن فاعلِ قريب برای كلمات محسوب است، هر چند كه دَم و لوح نفَسي كلمات را پديد مي

(. نفس ناطقة 15: 3: ج 1754شود؛ اما اين دَم و لوح نفَسي خود فعلِ نفسِ ناطقه است )جوادی آملي، مي
وان مبدأ كالم، حقايق و صور عقلي يا علوم نفساني را از مراتبِ مختلفِ باطنِ نفس به ظاهر انساني به عن
كند كه شامل باطنِ (. مالصدرا متکلم را يك واحد فرض مي15: 3 : ج1881صدرالمتألهين، كند )اعطا مي

نند آن كه در ايجاد شود؛ يعني نفَس و هوا و برخورد آن به مخارجِ دهان و مانفس تا نازل ترين مرتبه مي
كلمات نقش دارند. زيرا تعريف متکلم بر اين واحد صادق است و متکلم كسي است كه فعل كالم را 
انجام مي دهد، و اين يك واحد تمام كارها را از باال به پايين، يا از اعماقِ درون به ظاهر، برای اظهار 

 (.11: 3: ج 1881صدرالمتألهين، كلمات انجام مي دهد )
كند: وقتي خصوص فرآيند سخن گفتن يا نوشتن، انسان يك قوس نزولي را به اين ترتيب طي ميدر 

اش خوب پروراند و به طور كامل تجزيه و تحليل كرد، در اين مرحله معرفت های عقلي را با قوه عاقله
يق كلي سخن از لفظ و قواعد ادبي نيست، و صورت راهي به اين مرحله ندارد، هر چه هست معنا و حقا

های عقلي را به كند؛ به عبارت ديگر، حقيقتهايي برای آن علوم عقلي ترسيم ميگاه، صورتاست. آن
دهد و با سطور و خطوطي كه در ذهن هست، آن حقايق را به قالب الفاظ مي ريزد و عالم مثال تنزل مي

(. الفاظ وجود 23: 1757 ؛ همو،15: 3: ج 1881صدرالمتألهين، شروع به سخن گفتن يا نوشتن مي كند )
(. 4: 3: ج 1754)جوادی آملي،  5قراردادی برای معاني هستند و در واقع يکي از انحاء وجود است

همچنين، انسان برای ادراک سخن يا متن مکتوب ديگران نيز بايد يك قوس صعودی را طي كند. به اين 
ه است و جامه مادی و طبيعي دارد، عقلي ترتيب كه، اگر انسان خواست حقايق عقلي را كه از راه دور آمد

كند و از آنها بهره ببرد، يا به ديگر سخن، اگر خواست از اين عالم طبيعت بهره ای ببرد؛ مثال متن 
مکتوب يا سخن ديگری را بفهمد بايد همان قوس را اما به صورت صعودی طي كند. از آنجا كه ادراک 

ابتدا بايد از ابزار حسي، گوش و چشم و شرايط مادی ديگر  سطور كتاب طبيعي بايد در كنار ماده باشد،
بهره ببرد، سپس در اثر رابطة ناگسستني و عميق نفس و بدن مانند آنچه در قوس نزول گذشت، در قوس 
صعود نيز آثار طبيعي كم كم به مرتبه حس مي رسد؛ يعني از آنجا كه حروف و الفاظ اموری قراردادی 

برد. نيروی حاصل، ها ميا ديدن اصوات و كلمات پي به معاني قراردادی آنهستند انسان با شنيدن ي
صورت را كه احساس كرد آن را به قوة خيال مي سپارد و آن معاني در خيال و وهم او ترسيم مي شود. 

ماند. سپس عصاره آن در قوة خيال حتي اگر ماده غايب شود باز آن صورت های خياليِ مربوطه باقي مي
طور كلي (. بنابراين، به28: 1757؛ همو، 15: 3: ج 1881 ،صدرالمتألهينكند )ه قوه عقل سفر ميمعاني ب

مقصود اول تکلم و نوشتن انسان، آشکار كردن درون متکلم و ما في الضمير اوست؛ و غرض و مقصود 
 (.5: 3 : ج1881صدرالمتألهين، دوم، به سمع مخاطب رساندن و امتثال مخاطب است )

بر آن است كه مبدأ سخن انسانِ عاقل، عقل او؛ و مبدأ سخن انسان متخيل خيال او است  مالصدرا



 39 برتری نوشتار بر گفتار انسان در انديشه مالصدرا 
 (Priority of Human Writing over Speech from Mulla Sadra viewpoint) 

 

(. اما بنابر نمونة انسان كامل، انسان عاقل در مرتبة برتری نسبت 15، 3ج : 1754جوادی آملي، )عبداهلل 
است، عقل آن چه در اين جا از تعريف عقل نزد صدرالمتألهين مورد نظر به انسان متخيل قرار دارد. 

معرفتي است. او در يك تقسيم بندی كلي، معاني گوناگون عقل را يا به سبب اشتراک و يا به سبب 
تشکيك مي داند. دستة نخست از معاني عقل، دارای شش معناست، كه در اينجا تنها معنای اول و پنجم 

های نظری كسب دانش ای انساني كه آمادةاز آن معاني، مربوط به بحث مي باشد: معنای اول، غريزه
كنند. است و حکما آن را در برهان به عنوان قوة حصول يقين به مقدمات درست و ضروری استفاده مي

معنای پنجم، عقلي كه در مبحث نفس مطرح بوده و بر چهار مرتبه است: عقل بالقوه، بالملکه، بالفعل و 
مالصدرا در باب تعقل يا كيفيت ادراک و  همچنين، (.223: 1. الف: ج 1755، صدرالمتألهينعقل مستفاد )

 حصول صور عقلي قايل است، از آن جا كه صور معقول، مجرد از ماده هستند و نسبت به محدودة 
ها را مادیِ نفس شرف، علو و برتری دارند، برای نفس امکان پذير نيست، جهت ادراک اين صور، آن

 به خاطر تعلقات مادی اش ضعيف است، پس  مشاهدة تام نوری و رؤيت كامل عقلي كند. زيرا نفس
نفس مشاهده ضعيفي از آن صور دارد و در نظر او، آن صور قابل انطباق و اشتراک بر اشخاص متعدد 
هستند. اگر چه صور معقول ومدرَک به شدت قوی هستند، اما نفس، به علت تعلق به ماده و عدم 

(، و هر چه تجرد نفس از ماديات 72: 1758تألهين، صدرالمها را ندارد )تجردش، توانايي درک كامل آن
تر خواهد بود. چرا كه در مرتبه بعدی، نفس با عقل فعال، و تر شود، مشاهده و در نتيجه تعقل او قویقوی

تر، نفس دست به خلق و آفرينش صور ای عاليشود؛ آن گاه در مرحلهدر نتيجه صور عقلي، متحد مي
 زند.عقلي مي

كند، صورت اين ارادة كالم يا كتابت به عنوان سان عاقل برای سخن گفتن ابتدا تعقل ميبنابراين، ان

يك فعليت عقلي در قوه نفس ناطقه او موجود است؛ و اين همان قدرتي است كه نفس ناطقه در مقام 
ود كمال و بساطت دارد. در مقام اجمال و بساطت، سخن از لفظ و مبتدا و خبر نيست، فقط يك مقام و وج

شود، و آن چه مجمل علمي است. اما وقتي به مقام تفصيل تنزل كرد، آن چه بسيط است، مفصل مي

انديشد و بعد يابد. پس انسان اگر خواست سخن بگويد اول ميشود و معاني گسترش مياست، مبي ن مي
كند؛ حاضر ميخواهد بگويد، دهد و در خيالش صورت آنچه را ميآن انديشه را به عالم خيال تنزل مي

سپس در قالب الفاظ گفتاری يا نوشتاری درمي آورد. پس زبان، يعني اظهار كردن و تنزل دادنِ نهان و 

ها متفاوت است به اين كه از كدام درجه از باطن )از دورترين نقطة باطن عقلي؛ و اين نهان در انسان
(. آن گاه مالصدرا 15 :3: ج 1881هين، صدرالمتألگويند )عقلي، و يا از درجاتي نه چندان دور( سخن مي

كند كه برای هر مطلب و ، اظهار مي3«و ان من شئ اَّل عندنا خزائنه»ای از قرآن: با استفاده از آيه

ای از سخن كلمه ای چندين خزائن، و نه يك خزانه، وجود دارد؛ و نتيجه مي گيرد كه پشت هر كلمه
 (.15ـ  15: 3: ج 1881صدرالمتألهين، خزائني وجود دارد )انسان، چه در گفتار و چه در نوشتار، نيز 

كند دربارة نسبت و رابطه گفتار و در خصوص رابطة گفتار و نوشتار، آنچه مالصدرا ابتدا مطرح مي
نوشتار خداوند است و از آنجا كه گاهي به عنوان تمثيل اين رابطه را در مورد انسان توضيو مي دهد در 

 شود.ن ترتيبِ بحث پيروی مياين مقاله نيز از همي



 نرگس زرگر 30
(Narges Zargar) 

 

 . رابطۀ گفتار و نوشتار خداوند3

مالصدرا معتقد است جهان كه فيض خداست اگر فيوضات به قوابل و ماهيات نسبت داده شوند، اين 
گويد چنين نيست كه يك (. او مي11: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، فيوضات و وجودات كتاب اهلل هستند 

و مرتبه ديگر از فيض خدا كتابت باشد، بلکه يك مرتبه از فيض است اما به دو مرتبه از فيض خدا كالم، 
اعتبار؛ فيض خدا به اعتباری كالم و به اعتباری ديگر كتاب است. پس جهان هم كتاب حق است و هم 

 اند و نه دو مرتبه از فيض وجود. درواقع، هر چه كالم حق است. كالم و كتاب دو اعتبار از يك حقيقت
 ای كه هان است چهره وجودی آن كالم حق است و چهره امکاني آن كتاب حق است. هر شئدر ج

 شود يك چهرة ثابت و يك چهره متغير دارد، همچنين يك چهرة وجوب در عالم خارج محقق مي
 )كه همان كالم است( و يك چهره امکاني )كه همان كتاب است( دارد. در خارج وجوب و امکان 

ای كه ای كه مربوط به مبدأ فاعلي است وجوب است و چهرهاز هم جدا نيستند، چهرهاند و يك حقيقت
ای باشد امکاني است. همانطور كه وجوب و امکان از لحاظ انتساب مربوط به مبدأ قابلي و ذات خود شئ

به خداوند از هم جدا نيستند، پس خدا هم متکلم و هم كاتب است، به دو ديد و به دو اعتبار 
 (. 18: 3: ج 1881لمتألهين، )صدرا

موجودات عالمِ امکان كه ذوات امکانيه هستند، از آن جهت كه ذاتاً ممکن اند و بوسيله وجوب بالغير 
ای هاست. خداوند از آن جهت كه چهرة وجوبي شئبه خدا راه دارند كتاب خدا هستند و خداوند كاتب آن

نسبت به خداوند ضرورت و وجوب دارند و نسبت به  كند متکلم است. در واقع، وجود اشيارا تأمين مي
خودشان جنبه امکاني دارند. خدا نسبت به آنها هم كاتب و هم متکلم است، در حقيقت، فيض خدا نسبت 
به آنها هم كتابت و هم تکلم است. عالم امر و عالم خلق در اين جهت نيز يکسان اند. عالم امر و عالم 

و امکاني هستند، هركدام هم كالم و هم كتاب خداوند هستند و خدا خلق هر دو دارای چهرة وجوبي 
 (.11: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، ها هم متکلم و هم كاتب است نسبت به آن

ها را در مرتبة وجود بنابراين، مالصدرا ميان كالم و كتاب تفاوت جوهری نمي بيند و تفاوت آن
ديد. پس نزد وی ميان كالم و كتاب رابطة تساوی برقرار  ها يك حقيقت هستند با دوداند، بلکه آننمي

ها رابطة كالم و كند كه نزد آناست و حال آنکه مالصدرا نظر اهل كشف و شهود را در اينجا، نقل مي
كتاب تباين است. اينکه حقيقت كالم و كتاب يکي است و فرق آن دو اعتباری است، يك اصل تأسيسي 

 او، اين اصل فروعاتي دارد )همان(. توسط مالصدراست و به عقيدة
بر اساس ديدگاه مالصدرا آنچه بر اصلِ يکي بودن حقيقت كالم و كتاب مبتني است و از تبعات و 

های متکلمين به اين ترين گروهفروعات اين اصل به حساب مي آيد، اين است كه مي توان ميان مهم
كه استناد فعل به فاعل يا « مَن اَوجَدَ الکالم»گويند ترتيب توافق ايجاد كرد: معتزله در تعريف متکلم مي 

كه منظور قيام صدوری؛ )يعني قيام « مَن قام به الکالم»گويند موجد است. اشاعره در تعريف متکلم مي
فعل به فاعل( است نه قيام حلولي، كه در اين صورت تعريف اشاعره مبني بر صدوری بودن قيام، با اوجد 

گردند، زيرا نسبت نقوش به فاعل نسبت ضرورت گار است و هر دو به يك امر برميالکالمِ معتزله ساز
 (.12: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، است و نسبت به قابل نسبت امکاني است 
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فرع ديگری كه بر اصل تأسيسي مالصدرا مبتني است، در باب كيفيت حدوث عالم از خداوند است كه 
وهي معتقدند عالم كتاب اهلل است، چراكه خدا اين نقوش، )اين شود. گربه واسطة اين اصل روشن مي

عالم( را آفريد زيرا عالم در حدوث نيازمند مبدأ است اما در بقا نياز به مبدأ و خداوند ندارد، مثل بقاء يك 
م و ماند. گروه ديگر اعتقاد دارند عالم كالكتاب كه نياز به كاتب ندارد و كتاب بعد از زوالِ كاتب باقي مي

تکلم اهلل است و در حدوث و بقا به متکلم قائم است و به خداوند نياز دارد، چراكه با زوال متکلم تکلم از 
گويند جهتِ احتياجِ عالم به خداوند امکان است و هر لحظه بايد فيض جديد و رود. آنان كه ميبين مي

دانند. اما آنان كه جهتِ احتياجِ عالم به خلق جديد به عالم برسد تا عالم محقق شود، عالم را كالم اهلل مي
 دانند معتقدند عالم كتاب اهلل است )همان(.خداوند را حدوث مي

ها دو چهرة يك حقيقت و يك واقعيت هستند كه دربارة رابطة كالم و كتاب مالصدرا معتقد است آن
وحدت تشکيکي و ظليه  ظاهرِ آن عالم خلق، و باطنش عالم امر است. اين وحدت با كثرت سازگار است،

است، پس مباينت بين دو عالم برقرار نيست. در اينجا، سخن اهل كشف و شهود در تفاوت ميان كتاب و 
شود. نکتة قابل توجه اين است كه مالصدرا، بر خالف اهل كالم كه پيش از اين اشاره شد، آشکار مي

رند( هم وجوه امتياز و هم اشتراک و تناسب كشف و شهود )كه تنها تمايز عالم خلق و عالم امر را توجه دا
بيند. تقرير وی از اختالف نظر خود و اهل كشف ميان كالم و كتاب، خلق و امر، و مُلك و ملکوت را مي

و شهود چنين است: اشياء در ارتباط و انتساب با خدا، عالم ملکوت اند و در انتساب و ارتباط با خود، جزو 
ای كه در مُلك است، باطني دارد الت الوجود و امکان فقری همة عالم؛ هر شئعالم مُلك هستند. بنابر اص

شود و هر چه در ملکوت است ظاهری دارد به نام مُلك، و شئ مستقلي وجود ندارد، كه ملکوت ناميده مي
چراكه وجود شئ عين ارتباط است. بر اساس وحدت تشکيکي )خواه تشکيك وجود كه حکمت متعاليه 

خواه تشکيك در مظاهر وجود و وحدت شخصي وجود كه عرفان نظری به آن معتقد است( برآن است و 
ميان ملکوت و مُلك، كتاب و كالم، تکلم و كتابت، امر و خلق تباين نيست؛ تفاوت در ناحيه ادراک است. 

اطنِ اند، چنانکه عالم امر و عالم خلق يك واقعيت اند با دو چهره؛ عالم امر بكالم و كتاب يك حقيقت
ج : 1754جوادی آملي، )ها وحدت تشکيکي است و تباين ميان آن دو نيست عالم خلق است و ميان آن

شود و فرق جوهری ميان نظر . بنابراين، با تقرير مالصدرا اختالف ظاهری ميان دو نظر رفع مي(17: 3
عيت خواهند بود، شود؛ پس كالم و كتاب دو چهره يك واقمالصدرا و نظر اهل كشف و شهود ديده نمي

 اند.زيرا امر و خلق دو چهره يك واقعيت
شوند، و آيات ازاين رو، مالصدرا معتقد است اگر آيات كالمي تنزل كردند به آيات كتابي تبديل مي

شوند. رابطة آن دو طولي است و نه عرضي. كسي كه در كتابي اگر صعود كنند به آيات كالمي تبديل مي
جا همه را، كتاب را مي بيند، و كالم را نمي بيند، اما اگر از طبيعت برهد يكرهن عالم خلق است فقط 
بيند، باطن ديدن بيند. اگر انسان گرفتار طبيعت و عالم خلق نشود باطن را ميگذشته و حال و آينده را مي

 (. 17: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، تنها با باطني شدن ممکن است 
آيد، اما دست مياند، در تفسير عام علوم حصولي بهآن و فرقان در طول همكالم اهلل و كتاب اهلل و قر

شود. اگر پرده از كتاب الهي برداشته شود كالم الهي های طبيعي و مثالي برداشته ميدر تفسير خاص پرده
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شود تا قرآن درک شود. پس تفسير خاص برای اينست كه به شود و پرده از فرقان برداشته ميروشن مي
توانيم غز و لب  قرآن برسيم. اگر پرده از ظاهر برداريم )البته با حفظ ظاهر الفاظ قرآن( كتاب خدا را ميم

های رسيم. اين خصيصه قرآن است كه عقلدرست ببينيم و اگر پرده از كتاب برداريم به كالم خدا مي
ظ و خواندن برسد، و از سوی يابد تا به مرحلة گفتن، شنيدن، لفكند. قرآن تنزل ميضعيف را تقويت مي

: 1881صدرالمتألهين، ها بايد از عالم طبيعت باال آمده و صعود كنند تا معنا را دريافت كنند. )ديگر، انسان
 (71: 3ج 

شود و در تفسير باطني حجاب های باطني برداشته در تفسير ظاهری، حجاب ظاهری برداشته مي
عضي تفسير كتاب است، همچنين بعضي تفسير فرقان و برخي شود. بعضي از تفاسير، تفسير كالم و بمي

گيرند. بعد از يك مرحله تفسير قرآن، ديگر تفسيرِ قرآن است، كه اولواااللباب از هر دو تفسير بهره مي
شود )همان(. چنان وقتي معنايي از آن ظاهر و آشکار شد خود اين حجابي برای درجات معنايي ديگر مي

ت: با توجه به درجات معنايي متعددی كه قرآن دارد، وصول و دريافت منتها درجة كه مالصدرا قائل اس
معنايي قرآن برای علمای راسخ در علم )كه خود در علم و صفای قلب متفاوتند( ممکن نيست؛ چراكه حد 
و نهايتي برای اسرار كلمات الهي نيست. پس از جهت دريافت لباب و مغز قرآن، و فهم و شناخت اسرار 

كنند، لمات اهلل عقول متفاوت هستند، با اينکه همة عقول در فهم ظاهرِ تفسيری كه مفسران بيان ميك
(. بنابراين، تفسير با الفاظ و مفاهيم و علوم حصولي و 152: 4. ب: ج 1755صدرالمتألهين، )اند مشترک

ق خارجي است، حضوری سروكار دارد. تفسير هم ظاهری است و هم باطني، اما تأويل عينيت و تحق
كند. قرآن وجود لفظي و كتبيِ آن چنانکه قيامت روز تأويل قرآن است و وجوه قرآن آن جا ظهور مي

از اين رو  (.71: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، حقايق خارجيه است، عالم خارج وجود عيني آيات قرآن است 
معنای ظاهری، معاني باطني نزد مالصدرا، تأويل امری ضروری در تفسير قرآن است، چرا كه ورای 

پيچيده ای وجود دارد، كه با تفسير ظاهری قابل دسترسي نيست. البته تأويل، از نظر او، نبايد مخالف 
: 1757؛ همو، 152: 4. ب: ج 1755 صدرالمتألهين،ظاهر الفاظ قرآن باشد، بلکه در واقع مکمل آن است )

82.) 
اهلل؛ قرآن هم فرقان اهلل است و هم كالم، هم كتاببر اين اساس، قرآن، برخالف كتب آسماني ديگر

فرقان هستند. قرآن عقل بسيط و اجمال است، و فرقان عقل  است و هم قرآن، اما كتب آسماني ديگر
اهلل، واحد و بسيط است اما كتب آسماني ديگر كتاب اهلل، كثير و تفصيلي است. به عبارت ديگر، قرآن كالم

لکتاب نشأت گرفته شده است، اما كتب آسماني ديگر از مادونِ آن نشأت گرفته اقرآن از ام  مركب اند.
شده اند. سطو قرآن باالتر است و فوق آن چيزی است كه در انجيل و تورات است. قرآن در جهان 
تر تکوين از حقيقت باالتری برخوردار است. از آنجا كه قرآن در مرحلة عقلي است پس تمام مراحل پايين

 (.27: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، ست را دارا
بينيد و اگر جهان آفرينش را جمع گويد اگر قرآن را باز كنيد آسمان و زمين و مافيها را ميمالصدرا مي

كنيد و بخواهيد بصورت كتاب درآوريد مي شود قرآن كريم و كتاب الهي. فرق جهان تدوين و تکوين در 
(. خداوند به انسان امر به تدبر در عالم خلقت مي 72: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، اجمال و تفصيل است 

كند، اما از آنجا كه انسان نمي تواند تمام اين عالم را ببيند، پس اين كتاب آسماني را كه عصاره و نسخه 
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جامعِ جهان تکوين است و وجود تدوينيِ كتاب تکوين است را فرو فرستاد. كتاب تدويني نسخه ای از 
ست و انسان از طريق آن مي تواند به اسرار عالَم پي ببرد. همچنين، رسوالن را كه عصارة عالَم كبير ا

های عادی كه دارای عقل و بصيرت ضعيف هستند، با انساني جهان تکوين اند را ارسال كرد. انسان
هان توانند به جهان مبين و جبررسي و مشاهده كتاب و مشاهده سيرة علمي و عملي رسوالن و انبيا مي

تواند گذشته و آينده اين كلي راه يابند و بهتر جهان تکوين را مشاهده و مطالعه كنند. انساني كه نمي
تواند طبقات عقول و نفوس و فرشتگان را بشناسد، اما نمونه آن را جهان را ببيند و بررسي كند و نيز نمي

س و حشر و نشر علمي داشته باشد، تواند ببيند و بشناسد. پس اگر انسان با قرآن و رسول )ص( اُنمي
تواند بشناسد؛ و هر چه انسان انس كمتری با قرآن و رسول )ص( داشته بيشتر اين جهان تکوين را مي

 .(17: 3: ج 1754)جوادی آملي، شناسد باشد، جهان را كمتر مي

وين اينکه رسول )ص( عصاره انساني جهان تکوين است و انس با او سبب شناخت بيشتر جهان تک
ای از كرد، و در مورد آيهمي شود، سررش اين است كه روح پيامبر )ص( هنگام دريافت وحي صعود مي

قرآن نيست كه پيامبر صعود نکرده باشد. اينچنين نبود كه او در جهان طبيعت بماند و فرشته بر او نازل 

كرد لفاظ قرآن را درک ميبود و فقط ظاهر اخبر ميصورت پيامبر از باطن قرآن بيشود، زيرا در اين
(. در اين راستا، مقام نبي )ص( به عنوان انسان كامل به جايي 72ـ18: 3: ج 1754)عبداهلل جوادی آملي، 

شود و نه تنها كالمش كالم اهلل است بلکه متکلم به كالم مي 8«و ما ينطق عن الهوی»مي رسد كه 

كالم پيامبر كالم اهلل است و هم تکلم او )ص( رساند. پس هم الهي شده و به ديگران اين كالم را مي
و ما کان لِبَشر أن »تکلم اهلل است. مالصدرا در بيان اقسام كالم الهي يا وحي با استشهاد به آية 

فارلحی عباره ع  مي نويسد:  8«یُکُمه هللاُ اَّلا وحیا اَو ِمن َوٍاء حجاب اَو یُرسل ٍسمَّل

درثانی إشاره إری کالم یکلن ودرددً بلدسطه حجاب درکالم درحق قی دموری درضروری ... و

 انلی ... ودرثارث إشاره إری أدنی درکالم و هل درناز  إری أسما  درخالئق و آذدن دألنام 

(. آنچه مورد نظر است در اينجا 8: 3: ج 1881)صدرالمتألهين،  بلدسطه درمالئکه و درناس    دررسل

آخرين مرتبه كالم الهي است كه جهت رساندن به مردم نازل ترين يا قسم سوم از وحي است كه پايين
در آيه گفته شده، واسطه است اعم از « رسوال»شود، و واسطه رسول است. تفسير صدرا از كلمه مي

مالئکه )كه برای ارسالِ وحي به نبي واسطه است( و واسطة انساني )كه خود شخ  پيامبر واسطة وحي 

كند، او كه در ت(. صدرا اين ديدگاه خويش را با نظر ابن عربي تأييد ميهای ديگر اسالهي برای انسان
و أ ا یلره تااری أو یُرِسَل رسلمً فهل  ا ینز  به درملک آورده است: ...  فتوحات مکيه 755باب 

 (.457: 7)ابن عربي، بي تا: ج  أو  ا یجیء به دررسل  دربشری إر نا
 پيامبر نيز يکي از حلقات وحي، بلکه آخرين حلقه وحي از اين رو، مالصدرا برآن است كه شخ  

رساند. شود و خود او وحي را به گوش مردم، به طور محفوظ و بدون خطا، ميو تکليم الهي محسوب مي
 به بيان ديگر: چنين نيست كه پيامبر كالم الهي را به مردم ابالغ كند، بلکه پيامبر مجرايي است 

عنوان مصدرِ فعل( خدا يا گفتنِ خدا را بشنوند و نه حاصل مصدر د تکليم )بهتواننهای مؤمن ميكه انسان
كه كالم اهلل يا گفته و گفتارِ خدا باشد. بنابراين، كالم الهي، البته به واسطة رسول )ص(، به انسان 
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ظ و رسد؛ نه اينکه پيامبر فقط كالم الهي را به انسان ابالغ كند. توضيو آن كه، تمام حروف و الفامي
كند. بلکه بر اساس توحيد كلمات قرآن و معني آن از خداوند است و پيامبر قرآن را نقل به معنا نمي

افعالي، قول پيامبر قول اهلل است و تکليمِ پيامبر )ص( تکليم و گفتنِ خدا است، و اين نسبت دادن به 
ر در حقيقت كالم و تکليمِ تکليمِ خدا از باب مجاز نيست، چراكه در سلسله طولي قول و تکليم پيامب

 .(72ـ18: 3: ج 1754)جوادی آملي، خداوند است 
دهد كه بايد انسان محبت دنيا را برای اينکه انسان بتواند كالم الهي را بشنود مالصدرا توضيو مي

 كنار بگذارد، و در مسير محبت الهي گام بردارد و پيرو حبيب خدا شود تا از كالم و كتاب الهي بهره ببرد.
شود، سپس در مرحلة هر مرحله از محبت، مرحله بعدِ محبت را مي طلبد. مرحلة اول انسان محب خدا مي

تواند به جايي برسد كه كالم اهلل را ببيند و بشنود و در ای كه انسان ميشود. به گونهبعد محبوب خدا مي
ط در ذهن نيست، بلکه در عالم عالم مثال منفصل كالم اهلل و كتاب اهلل را مشاهده كند. چراكه وحي فق

منفصل و عالم واقع و وجود است. اين امر امکان ندارد كه نزول وحي صورت پذيرد اما صعود نفس در 
كار نباشد )چه دريافت وحي نسبت به شخ  پيامبر )ص(، و چه تکليم الهي توسط پيامبر و شنيدن آن 

قرار نگيرد از قرآن، فرقان و كالم و كتاب الهي توسط ساير انسانها( اما اگر انسان در مسير محبت الهي 
 (.24: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، برد هيچکدام بهره نمي

دربارة سلسله مراتب نزول وحي مالصدرا قائل است كه اين مراتب و مقامات و درجات تشکيکي است 
عالم مثال تنزل  (، به اين صورت كه كلمات حقيقي و معاني عقلي به78: 3: ج 1881)صدرالمتألهين، 

كنند؛ هر سه سلسله و حلقه عقل، مثال و حس از سلسله كرده، سپس از آنجا به عالم حس تنزل مي
اند و وجود حقيقي دارند. اما وقتي معاني از عالم مثال به طبيعت نزول كرد، اين موجودات و كلمات تکوين

های مختلف، كلمات معنا در زبانشوند. بنابراين، برای يك در محدودة عالم طبيعت قراردادی مي
گوناگون وضع و قرارداد شده است و در اين مرحله ديگر كالم اعتباری است و آن لفظي است كه از آن 

شود كه موطن كند پس يك امر قراردادی و اعتباری است. حال اين پرسش مطرح ميمعاني حکايت مي
ه قالب الفاظ قراردادی در زبان های مختلف، قرارداد كجاست؟ چگونه يك امر تکويني تنزل مي كند و ب

شود؟ چگونه امر تکويني با امر قراردادی مرتبط مي شود؟ اين مثال عربي، فارسي و غير آن تبديل مي
شود، شود؟ در حقيقت، وحي به مرحله زبان و الفاظ كه مي خواهد برسد اعتباری ميمسئله چگونه حل مي

آيد؟ در عين حال كه كالم و نه امر تکويني به لباس اعتبار درميپرسش اين است كه در اين عالم، چگو
كلمه قرآن همه از جانب خداست، در كدام مقطع ميان دو عالمِ تکوين و اعتبار، اتصال و پيوند حاصل 

  (72ـ18: 3: ج 1754)جوادی آملي، شود؟ مي
كنيم، و كدام موطن ع ميدر پاسخِ اين پرسش كه از كدام مقطع از حقيقتِ جهان اين امر را انتزا

كند كه در عين حال كلمات قرآن مصون باشد؟ مفسرِ متون مالصدرا حقيقت قرآن را به اعتبار تبديل مي
چنين توضيو مي دهد: از سويي موطن اعتبار، موطن انسانيت و طبيعت است، در آن موطن است كه 

. از سوی ديگر، بايد (28: 3: ج 1754 )جوادی آملي،انسان متفکر مختار است كه سخن قرار دادی بگويد 
شود. ای باشد كه يك حرف كم و زياد نشود همانگونه كه معنا تغييری داده نمياين كانال و مجرا به گونه
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بريم كه در جهان خارج محدوده ای سراغ نداريم كه حقيقت را به اعتبار تبديل پس از جستجو، پي مي
ئل اعتباری در فرشتگان راه ندارد، در اينجا تنها انسان و جن مي كند و پيوند برقرار كند؛ همچنين، مسا

توان دريافت كه تواند وجود داشته باشد. چنين ميها پيوند بين حقيقت و اعتبار ميمانند كه فقط در آن
ها به طور پيوسته و روزانه اتفاق مي افتد، به اين معنا كه ما انسانها يك امر اين مسئله در مورد انسان

آوريم. چرا كه علم حقيقت خارجي است، خود ذهن هم حقيقت تکويني قيقي را به لباس اعتبار درميح
ها تکوين و بُعد ديگر ما اعتبار است، و درون ما انسانها كه در جهان اعتبار است، پس يك بُعد ما انسان

سخنمان دربارة دريافت  كنيم اين ارتباط ميان تکوين و اعتبار وجود دارد. حال در بازگشت بهزندگي مي
ها، نتيجه مي گيريم كه در وجود، حيطه، وحي توسط پيامبر )ص( و تکلم الهي او برای ساير انسان

كند. زبان و سخن گفتن هستي، سمع، بصر و مشاعر حضرت رسول )ص(، خداوند لفظ عربي درست مي
وينده است و هم شنونده، و رسول )ص( با لسان اهلل است، سامعه اش سامعة خداوند است، رسول هم گ

در حقيقت سامع و ناطق خداوند است، كار كار خداست، اما در محدودة وجودِ رسول )ص( اين تبديل از 
ای كه اين كار انجام تکوين به اعتبار انجام مي شود. بنابراين، الفاظ قرآن از آنِ خداست، و آن محدوده

 .(72ـ18: 3: ج 1754ي، )جوادی آمل 18شود وجود مقدس پيامبر )ص( استمي
شود اصل بحث مالصدرا كالم الهي، همچنين رابطه ميان گفتار و نوشتار چنان كه مالحظه مي

 كند.خداوند است و گاهي تنها به عنوان تمثيل اين رابطه را در مورد انسان بيان مي

 . رابطه گفتار و نوشتار انسان9

ان تا آنجا كه مربوط به نسبت ميان گفتار و نوشتار برای روشن شدن ديدگاه مالصدرا درباره ماهيت زب
مي شود، ابتدا الزم است مطالب مربوطه را به ترتيب فهرست وار بيان كنيم. او سخن خود را در اين 

چنين آغاز مي كند: تکلم يکي از صفت های نفس انساني است كه در  اسفارزمينه در ابتدای جلد هفتم 
ن اظهار و اعالم است. آنگاه منظور خويش را از كالم در اين عبارت روشن ديگران اثرگذار است و فايده آ

كند: اِن المتکلم مَن اَوجد الکالم، كالم آنچيزی است كه به نفَس متکلم قائم است و آن هوايي است مي
كه از جوف او خارج مي شود از آن جهت كه متکلم است نه آنچه با متکلم مباينت دارد، مثل مباينت 

با كاتب و نقش با نقاش، زيرا در صورت مباينت، ديگر اين فعل تکلم و بيان كردن نيست، بلکه كتاب 
(. در اينجا مناسب است در باب آنچه با متکلم 4ـ  2: 3: ج 1881صدرالمتألهين، كتابت و تصوير است )

ل تکيه شود محصول كالم است كه به قابمباينت دارد توضيحي داده شود: آنچه در خارج موجود مي
شود به جهان خارج )در هوای بيرون كند و كتابت و نقش است. چراكه وقتي كالم از متکلم خارج ميمي

بندد و در اين صورت ديگر كالم نيست بلکه كتاب است، و يا دستگاهي ديگر( منتقل شده بر آن نقش مي
ست و به صورت جمع و ثابت . پس آنچه در خارج ا11به متکلم قائم نيست بلکه به قابل و محل قائم است

است كتاب و نقش مي باشد، اما كالم آن حالت تدريجي است كه تقرر و ثبات ندارد و يکي پس از 
 (. 4: 3: ج 1754شود )جوادی آملي، ديگری صادر مي
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افزايد، غرض اول متکلم )آنگاه كه اراده كالم دارد( انشاء و ايجاد حروف و كلمات سپس مالصدرا مي
كند: كالم و كتاب ذاتاً افي الضميرِ متکلم است. آنگاه وی نظر تأسيسي خود را چنين ابراز ميو اعالم م

بلکه فرق كالم و (. 18ـ  5: 3: ج 1881صدرالمتألهين، ها به اعتبار است )امر واحدی هستند، و تغاير آن
وجود اختالف جوهری  (. با توجه به عدم4كتاب آنست كه كالم تقرر ندارد اما كتاب تقرر دارد )همان: 

گويد هم كتاب انسان كالم اوست و هم كالم او كتاب اوست. ميان كالم و كتاب است كه مالصدرا مي
اگر صورت اين كلمات و الفاظ را به فاعل نسبت دهيم )اين نسبت وجوب و ضرورت است( كالم، و اگر 

 (.18ان: به قابل و مظهر نسبت دهيم )نسبتش وجود امکاني است( كتاب است )هم

های كند و با نفَس كشيدن هيئتانساني كه هم كالم و هم كتابت دارد، شروع به تکلم و كتابت مي
بندد( و ها در نفَس او نقش ميشوند )هيئتاصوات به مخارج دهان برخورد كرده و حروف تشکيل مي

كند، صوت و كلمات تکيه مي شوند. انسان با دم و نفَس به مخارج گوناگون دهانمصور و منتقش مي
تشکيل مي شود و آن هوايي كه از درون او بيرون مي آيد )در تنزالت( منتقش به حروف و كلمات 
گوناگون مي شود. حال اگر صور الفاظ و كلمات كه به لوح نفَس قائم اند را به فاعل و مصدر نسبت 

ف را كالم گويند(؛ و اگر داديم، نسبتش وجوب و ضرورت است و آن كالم است )انسان را متکلم و حرو
 به مظهر و قابل نسبت داديم نسبتش ممکن است و آن كتاب است )همان(.

بحث  شود:بحث ديگری ميپس از بيانِ اقسام كالم )كه در اينجا مورد نياز ما نيست(، وارد مالصدرا 
اند و هر دو در تکلم و كتابت مصدرتفاوت ميان كالم و كتاب از سويي، و تکلم و كتابت از سوی ديگر. 

حدوث و بقاء متکي بر مبدأ بوده و به فاعل قائم هستند. اما كالم و كتاب كه حاصل مصدر هستند، حکم 
ديگری دارند و چنين نيست كه در حدوث و بقاء بر فاعل متکي باشند. بنابر نظر مالصدرا، ميان مصدر و 

جوهری نيست مگر به اعتبار و اضافه. حاصل مصدر؛ يعني كتابت و كتاب و نيز ميان تکلم و كالم فرق 
ها شود؛ و اگر آنها به فاعل متکي باشند، تکلم و كتابت ميها را به فاعل نسبت داديم يا آنپس اگر آن

شود. زيرا كالم مثل كتاب ممکن ها به قابل متکي باشند، كالم يا كتاب ميرا به قابل نسبت داديم يا آن
علل ديگر ضبط شود. اما همانطور كه بعد از زوالِ متکلم، تکلم از بين  است بقايي داشته باشد و بوسيله

 (.11رود همچنين، ممکن نيست بعد از زوالِ كاتب، كتابت باقي بماند )همان: مي
نويسد الزم نيست كه گويد:خدا اگر ميسپس او در فرق ميان كتابت خداوند و كتابت انسان چنين مي

تا هر سليم الحسي بتواند آن را ببيند. اما كتابت خلق با استمداد از ادوات امر خارجي و مادی موجود باشد 
نگارد كه هر سليم الحسي مي تواند آن را ببيند و همة مادی، قلم و كاغذ نقوش، خطوط و حروفي مي

احکام ماده بر آن مترتب است. كتابت خدا از باطن عالم بروز كرده، و از غيب به شهادت )از مثال تنزل 
 (.74شود )همان: كند( متمثل مي مي

مالصدرا در همه تحليل ها معتقد است كه اعتبار كالم اشرف از كتاب است. به بيان ديگر، او گفتار را 
(. اكنون در تحليل پيش رو، ضمن تمايز برتری گفتار خداوند بر 18برتر از نوشتار و متن مي داند )همان: 
رسيم كه بر اساس تعريف و تبيين مالصدرا از ار او، به اين نتيجه ميمتنِ او از گفتارِ انسان نسبت به نوشت

 ماهيت و فرآيند تکلم يا كتابت، گفتار انسان بر نوشتار او برتری ندارد.
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 . تحلیلی بر ديدگاه مالصدرا 0

از آنجا كه مالصدرا معتقد است كه انسان بر مثال خداوند خلق شده است، مي توان از آنچه در باب 
گفتار و نوشتار خداوند در اين مقاله بيان شد، در جهت فهم اين رابطه در انسان بهره گرفت. در رابطة 

 تحليل نظرگاه مالصدرا در اين زمينه نکاتي قابل بيان است:

نزد مالصدرا اعتبار كالم اشرف از كتاب است، اما اين مسئله فقط دربارة قرآن و انسانِ كامل  (6

وضيو نظريات مالصدرا بيان شد، روح پيامبر )ص( هنگام دريافت وحي كند. چنان كه در تصدق مي
خبر بود و فقط ظاهر الفاظ قرآن را درک كرد زيرا در غيراين صورت پيامبر از باطن قرآن بيصعود مي

كرد. مقام نبي )ص( به عنوان انسان كامل به جايي رسيده بود كه نه تنها كالمش كالم اهلل بود بلکه مي
كالم الهي شده، و به ديگران اين كالم را مي رساند و خود پيامبر )ص( مجرايي بود كه  متکلم به
عنوان مصدرِ فعل( يا گفتنِ خدا را بشنوند و نه حاصل مصدر كه های مؤمن بتوانند تکليمِ خدا )بهانسان

مسير محبت الهي دهد اگر انسان مؤمن در كالم اهلل يا گفته و گفتارِ خدا باشد. سپس مالصدرا توضيو مي
رسد تواند به جايي برسد كه كالم اهلل را ببيند و بشنود )كه بنظر ميگام بردارد و پيرو حبيب خدا شود مي

اين موضوع اختصاص به زمان حيات رسول خدا ندارد(. مالصدرا معتقد است امکان ندارد كه نزول وحي 
سبت به شخ  پيامبر )ص(، و چه تکليم صورت پذيرد اما صعود نفس در كار نباشد )چه دريافت وحي ن

ها(. در حقيقت، با صعود نفس و شنيدنِ مستقيمِ گفتار الهي توسط پيامبر و شنيدن آن توسط ساير انسان
شود و آشکارا اين الهي )چه پيامبر از پيك الهي، و چه انسان مؤمن از پيامبر( باطن پيام الهي دريافت مي

توان نوشتاری قرآن است )با توجه به مراتب تشکيکي فهم قرآن(. بلکه ميای باالتر از خواندن متن مرتبه
اين نکته را دريافت كه، انسان مؤمن با شنيدن گفتارِ شخ  نبي )ص( بطور مستقيم؛ يعني شنيدنِ تکلمِ 
پيامبر اكرم و نه گفته پيامبر )كه اين امر نيز ظاهرا اختصاص به زمان حيات رسول گرامي ندارد(، باطن 

شود، چراكه فهم گفتار انسانِ كامل نيز همچنين، ن او )ص( توسط انسان مؤمن عميق تر فهم ميسخ
های مؤمن هر قدر به انسان كامل نياز به صعود نفسِ انسان مؤمن دارد. نکتة قابل فهم ديگر آنکه، انسان

طي طريق محبت الهي  نزديك تر باشند به همان ميزان گفتارشان يا نوشتارشان رجحان دارد، زيرا آنان با
اند( فهم نفس خويش را كمال بخشيده، به قدر ظرفيتِ خود باطن قرآن را )كه از تکلمِ پيامبر اكرم دريافته

 اشان و ها معصومانه نيست( با توجه به كمال روحياند و همان فهم خود را )كه البته فهم آنكرده
د. در حقيقت، برتریِ گفتار يا نوشتار انسان عادی دهنهای ديگر انتقال ميفهم عميق از قرآن به انسان

)غيرِ انسان كامل/ غيرِ معصوم( در انتقال محتوای وحي، به تبَع پيروی از رسول خدا و تأثيرپذيری آنان در 
مسير محبت الهي است؛ همچنين، اين برتری نسبي است، يعني به هر ميزان انسان مؤمن به محتوای 

ها، ش با عالم مثال منفصل( بيشتر دست يابد، هنگام انتقال آن به ساير انسانكالم الهي )در اثر ارتباط
 نوشتار يا گفتارش برتر است.

است. در « دوری يا نزديکي به حقيقت»شود، مالکِ برتری گفتار مشاهده مي 1چنانکه در بند  (3
ولين معنای حق يا حقيقت گيرد، كه اتعريف حقيقت، مالصدرا به تبعيت از ابن سينا چهار معنا درنظر مي
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داند )صدرالمتألهين، را خداوند و چهارمين معنا را حقيقت به معنای مطابقت با واقع و نفس االمر مي
(. اگر ما هر كدام از دو معنای حقيقت را لحاظ كنيم، برتری گفتار فقط 88: 1: ج 1881و همو،  52: 1751

جهان تکوين( و انسان كامل؛ )يعني عصاره انساني  بر كالم الهي يا قرآن؛ )يعني عصاره و نسخه جامعِ
دوری يا »های عادی مالک همان كند. اما اگر دربارة گفتار و نوشتار انسانجهان تکوين( صدق مي

باشد، ما با دو مشکل مواجه هستيم: نخست، دريافت حقيقت، اگرچه بنابر فلسفه « نزديکي به حقيقت
ها امکانپذير است اما حصول آن برای بقت با واقع( برای انساناسالمي دريافت حقيقت )به معنای مطا
خصوص اين مطلب درست است كه بر مبنای فلسفه اسالمي، بهانسان با محدوديت هايي همراه است. 

سيستم فلسفي مالصدرا، تکلمِ )گفتاری يا نوشتاری( عقالني در جهت كشف حقيقت واحد، و نه خلقِ 
كند. ت و فهم هر كس از حقيقت، حقيقت را منحصر به آن شخ  نميحقايق متعدد است؛ اما درياف

زيرا، حق وسيع تر از آن « فإنر الحقر الينحصر بحسب فهم كلر ذی فهم»گويد: چنان كه مالصدرا مي
وی در ادامه مي «. ألنر الحقر أوسع من ان يحيط به عقل و حد »است كه محدود به عقل يا حد ی شود 

« فوق كلر ذی علم عليم»با اعتقادات و فهم خود يافتي او را انکار نکن، چرا كه افزايد، اگر مخالفي 
(، چه بسا اعتقاد و فهم ديگری نسبت به اعتقاد و فهم تو به حقيقت 18: 1: ج 1881، صدرالمتألهين)

ا به هاين مسأله در مورد انسان مشکل دوم، تبديل حقيقت به اعتبار است: چنانکه بيان شد تر باشد.نزديك
ها هنگام تکلم يا نوشتن، يك امر حقيقي را افتد، به اين معنا كه ما انسانطور پيوسته و روزانه اتفاق مي

آوريم. وقتي معاني از عالم عقل و مثال به طبيعت نزول كرد، اين كلمات در محدوده به لباس اعتبار درمي
تلف، كلمات گوناگون وضع و قرارداد شده های مخشوند. برای يك معنا در زبانعالم طبيعت قراردادی مي

 است كه از آن معاني حکايت مي كنند، پس ما آن معاني را به الفاظ قراردادی و اعتباری تبديل مي كنيم.
كنيم( احتمال ای ترجمه )چرا كه معاني را از زبان حقيقت به زبان اعتبار تبديل ميدر اين تبديل يا به گونه
های عادی را بر نوشتارشان برتری توانيم گفتار انسانتي شود. در نتيجه، ما نميدارد انسان دچار اشتباها

دهيم، زيرا برای دريافت و يا ارائه حقيقت و نيز تبديل معاني حقيقي به الفاظ قراردادی، هنگام سخن 
انسان در نوشتار فرصت بيشتری برای ارائه نسبت به زمان نوشتن )چراكه،  گفتن اشتباهات بيشتری

دارد تا كمتر دچار اشتباه شود؛ و بنابراين، اشتباهات  تبديل معاني حقيقي به الفاظ قراردادی قيقت و نيزح
 ( مرتکب مي شوند.نسبت به زمان گفتار كمتر است« يعني كم رنگ شدن جنبه عقالني او»او؛ 

، اما اتفاقا اين شوددر تلقيِ گفتاری بودن زبان قرآن، اگرچه به زمينه تاريخي و موضوعي توجه مي (9

های عادی )غير نبي و ولي معصوم( گزيني از مطلق نگری در تفسير قرآن توسط انسانتلقي موجب دوری
گذشت، دريافت تکلم  1كند. چنانکه در بند ای كه قرآن را محصور در عصر نزول نميمي شود به گونه

كند. و پيروی از حبيب صول ميالهي توسط رسول اكرم )ص( فهم باطن قرآن را برای او )ص( قابل ح
خدا انسان مؤمن را به جايي مي رساند كه مي تواند كالم اهلل را شنيده و مشاهده نمايد و هر چه بيشتر به 

بزند. اما  قرآن 12تواند دست به تأويلمعاني باطني قرآن دست يابد. در اينصورت، چنين انسان مؤمني مي
دی صادق نيست زيرا برتری دادن گفتار او بر نوشتارش، شنونده اين مسئله درباره سخن گفتنِ انسان عا

دارد و آشکار بودن قصد گوينده از گفتار، شنونده را وادار به ايستايي در همان را در زمانِ گفتار نگاه مي
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كند. در حالي كه نوشتارِ انسان عادی از پويايي بيشتری برخوردار بوده و به خواننده اجازة معنای ظاهر مي
دهد. بلکه تفسير و معنای خواننده نيز از اين متن معنای های بطون متن را ميتحليل و بررسي تمام اليه

نهايي آن نبوده و تا جايي كه متن ظرفيت تفسيرهای گوناگون داشته باشد؛ )يعني از عقالنيت باالتری 
نتيجه در محدوده زمان و  گيرد، درها قرار ميبرخوردار بوده باشد( پوياست و در جريان فکری انسان

 ماند.مکانِ نوشتار باقي نمي

پيش از اظهار كالم )چه گفتاری و آن است كه، انسان  يکي از اصول اساسي نزد مالصدرا در تکلم (0

ابتدا تعقل نمايد؛ و بنابر نمونة انسان كامل، هر چه انسان عاقل تر )بنابر تعريف صدرا از  چه نوشتاری(
دراين  گيرد.همراه با كمال نفساني انسان است( باشد در مرتبة برتری قرار مي عقل و تعقل ورزی كه

ترِ درون خويش دارد، پس نوشتار او صورت، انسان در نوشتار فرصت بيشتری برای ابراز و اظهار عقالني
رتبه و تر و در نتيجه برتر از گفتار اوست. البته متر و حساب شدهابتناء بيشتری بر تعقل داشته، مستدل

فرآيند زبان دارای مراتب و درجاتي است و »درجه عقالنيت افراد با يکديگر متفاوت است و در نتيجه، 
ممکن است هر شخ  متکلمي با درجه ای متفاوت از عمقِ باطن خود سخن بگويد. چرا كه مالصدرا بر 

ها به ترک ميان همة انساندرونيِ معين و واحد نيست كه مش فرآينداين باور است كه زبان برآمده از يك 
طور يکسان باشد، بلکه هر كلمه از الفاظ زبان انساني برآمده از سطوح و مراتب گوناگون ذهني، ادراكي و 

 (.53: 1787)زرگر، « شودشناختيِ روح او است، كه از تفسير كلمة خزائن توسط مالصدرا فهميده مي

تاری و نوشتاری( اظهار و آشکار كردن غيب، نهان بنابر تعريف مالصدرا، تکلم و كالم )اعم از گف (1

و مقصودِ نخست متکلم، آشکار كردن درون يا مافي الضمير اوست. آنگاه، مخاطب  ؛و باطنِ متکلم است
جهت فهم آن سخن بايد سير صعودی )از عالم لفظ به عالم عقل( ـ را طي كند. بنابراين، اصل ديگر در 

ررسي سخن ها يا نوشتارها توسط مخاطب است كه او نيز ضرورت گويندگي يا نويسندگي، تحليل و ب
گيرد، و ازاين رو، با شنيدن آن سخن مورد تجزيه و تحليل قرار مي دارد از عقالنيت خويش بهره جويد.

برای فهم كالمِ متکلم وظيفه مخاطب انديشيدن و پي بردن به تمام اليه های سخنِ گوينده است؛ 
از كالم يا كتابِ انسان( مخازن فراواني وجود دارد. توصية مالصدرا به شنونده ای )چراكه پشت هر كلمه

ها الزمه ها و نوشتهگفتار و خواننده نوشتار نه تنها تبعيت نکردن بدون دليل است، بلکه تعقل در شنيده
تعريف و تبيين او از كالم است. در نتيجه، نوشتار فرصت بهتری برای مخاطب جهت تحقق بخشي به 

 كند.امر تعقل و تجزيه و تحليل همه جانبه فراهم مي

تکلم )يعني گفتن يا نوشتن( بنا به تعريف مالصدرا، اظهار و اعالنِ باطن متکلم است. فرآيند  (1

تا اينجا، وی فرقي ميان ماهيت گفتار و نوشتار انسان قائل  سخن گفتن يا نوشتن نيز يکسان است.
هايي ميان آن دو )از قبيل آن چه در پايين مي آيد( منافاتي با تفاوت نيست، اما به نظر نگارنده، ديدن

تواند از اين قبيل باشد: عدم ها ميديدگاه مالصدرا مبني بر يکسان بودن ماهيت آن دو ندارد. اين تفاوت
ر های گوناگون از گفتار برخالف نوشتار؛ قابل استناد بودن نوشتار برخالف گفتاامکان تفسيرها و تحليل

)مگر اينکه با ابزاری ضبط گردد كه در اين صورت گفتار تبديل به نوشتار شده است(؛ دريافت معنای 
نهايي از گفتار )كه در واقع همان معنا و تفسير مورد نظر گوينده است( برخالف برداشت معاني چند 
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عنای احتمالي در ساحتي از نوشتار؛ حصول اطمينان از معنای دست يافته در گفتار، برخالف دريافت م
نوشتار و پذيرفتن تفسيری متفاوت از آن؛ رساتر بودن بيان مقاصد شخصي، احساسات و عواطف در گفتار 
نسبت به نوشتار؛ امکان شناخت بيشتر مقاصد، مباني، نيت ها و انگيزه های گوينده در گفتار نسبت به 

در اينجا ف گفتار يا گويندگي از گوينده، نويسنده در نوشتار؛ استقالل نوشتار يا متن از نويسنده برخال
منظور اين است كه فهم كامل مرادِ نويسنده در نوشتار دشوارتر از فهم مراد او در گفتار است و در نتيجه 

های برشمرده، مالک برتری به هر حال، توجه به تفاوت نوشتار نياز به تحليل و بررسي بيشتری دارد.
دهد؛ بدين معنا از منظر صدرايي البته بنابر تحليل نگارنده، به ما ارائه مي نوشتار بر گفتار انسان عادی را

كه نوشتار را در صورتي كه از عقالنيت و نيز پويايي بيشتری برخوردار بوده، و به خواننده اجازه تحليل و 
ار و نوشتار ها ميان گفتهای بطون متن را بدهد، بر گفتار برگزينيم. به رغم اين تفاوتبررسي تمام اليه

ها، و برتر دانستن نوشتار بر گفتار او، اين امکان در موارد استثنايي همچنين وجود دارد كه برخي انسان
های ها و ويژگيای كه تفاوتای در گفتار و يا در نوشتار داشته باشند به گونهها استعداد فوق العادهانسان

های عادی زبان گفتاری را با . به اين معنا كه، برخي انساننام برده را در مورد گفتار و نوشتار جابجا كنند
های مختلف انساني از جمله استعداد روحي ـ رواني مهارت خاصي بکار مي برند، و با بهره گيری از توان

سازد، و خويش، مخاطب را به تفکر و انديشه واداشته، ذهن او را با پرسش های فراوان مواجه مي
گشايند؛ كه البته دراين فرض، گفتار او از مسئله مورد گفتار را پيش روی او ميهای متعددی از ساحت

مرتبه عقالنيت بااليي برخوردار خواهد بود، زيرا دارای اثرات مثبتي است كه برای نوشتار برشمرديم، 
 تر و حتي نقد و تحليل ابعادازجمله: برخورداری از پويايي و اينکه مخاطب را تهييج به فهم عميق

های عادی با بهره برداری از استعداد و توان نمايد. از سوی ديگر، بسا برخي انسانگوناگون گفتار او مي
ويژه در نوشتار )به طور مثال، با بکار بردن كلمات و تعابير خاص و يا نحوه بکارگيری افعال و جمالت 

د هر پرسشي را بر او سد  كنند، و بخصوص( راه انديشيدن را بر مخاطب ببندند، به جای او بينديشند، ايجا
به ذهن او اجازه خروج از محدودة خودساخته را ندهند؛ دراين صورت، پشتوانه اين نوشتار از اصل اوليه 

 وجه برخوردار نيست و دارای هيچ ارزش زباني با مالک صدرايي، نخواهد بود.عقالنيت به هيچ

 نتیجه گیری

و آن اينکه تکلم يا كتابت را آشکار نمودن باطن متکلم يا  مالصدرا در معني تکلم وسعتي قائل است
او ميان  تر از زبان گفتاری و داللت لفظي دارد.داند. بنابراين، نزد وی زبان، معنايي گستردهنويسنده مي

ها يك حقيقت داند، بلکه آنها را در مرتبة وجود نميبيند و تفاوت آنكالم و كتاب تفاوت جوهری نمي
دو ديد. همچنين، او معتقد است انسان بر مثال خداوند خلق شده است، پس مي توان از بيان  هستند با

رابطة گفتار و نوشتار خداوند، در جهت فهم اين رابطه در انسان بهره گرفت. اما در اين جستار تحليل 
ای متفاوت نظرگاه مالصدرا )كه برای نخستين بار از سوی نگارنده ارائه شده است( ما را به نتيجه

سازد. به اين معنا كه اگرچه گفتار حق تعالي برتر از نوشتار اوست، اما گفتار انسان برتری بر رهنمون مي
 نوشتار او ندارد.
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نزد مالصدرا اعتبار كالم اشرف از كتاب است، اما، به نظر نگارنده، اين مسئله فقط دربارة قرآن و  (6

ری گفتار خداوند بر متنِ او از گفتارِ انسان نسبت به نوشتار او، كند. ضمن تمايز برتانسانِ كامل صدق مي
رسيم كه بر اساس تعريف و تبيين مالصدرا از ماهيت و فرآيند تکلم يا كتابت، نوشتار به اين نتيجه مي

دی انسان عادی بر گفتار او )بدون لحاظِ موارد استثنايي( برتری دارد. البته برتریِ گفتار يا نوشتار انسان عا
درباره محتوای وحي به تبَع پيروی او از رسول خداست؛ همچنين، اين برتری نسبي است؛ يعني به هر 
ميزان انسان به محتوای كالم الهي )در اثر ارتباطش با عالم مثال منفصل( بيشتر دست يابد، هنگام انتقال 

 باشد. ها، نوشتار يا گفتارش برتر ميآن به ساير انسان

باشد، ما با « دوری يا نزديکي به حقيقت»های عادی مالک همان گفتار و نوشتار انساناگر دربارة  (3
دو مشکل مواجه هستيم: نخست، نقصان دريافت حقيقت؛ و دوم، اشتباه احتمالي هنگام تبديل حقيقت به 

 بيشتری ؛ يعني كم رنگ شدن جنبه عقالني،كه در هر دو مرحله هنگام سخن گفتن اشتباهاتاعتبار؛ 
 شويم.سبت به زمان نوشتن مرتکب مين

شود و اتفاقاً اين در تلقيِ گفتاری بودن زبان قرآن، اگرچه به زمينة تاريخي و موضوعي توجه مي (9
های عادی )غير نبي و ولي معصوم( نگری در تفسير قرآن توسط انسانتلقي موجب دوری گزيني از مطلق

نمايد؛ اما اين مسئله دربارة سخن گفتنِ انسان نزول نمي ای كه قرآن را محصور در عصرشود به گونهمي
دارد و آشکار عادی صادق نيست. زيرا برتری دادن گفتار او بر نوشتارش، شنونده را در زمانِ گفتار نگاه مي

كند. در حالي كه نوشتارِ بودن قصد گوينده از گفتار، شنونده را وادار به ايستايي در همان معنای ظاهر مي
های بطون ن عادی از پويايي بيشتری برخوردار بوده و به خواننده اجازة تحليل و بررسي تمام اليهانسا

 دهد.متن را مي
پيش از اظهار كالم )چه گفتاری و آن است كه، انسان  يکي از اصول اساسي نزد مالصدرا در تکلم (0

تر باشد در مرتبه برتری قرار انسان عاقلابتدا تعقل نمايد؛ و بنابر نمونة انسان كامل، هر چه  چه نوشتاری(
ترِ درون خويش دارد، پس انسان در نوشتار فرصت بيشتری برای ابراز و اظهار عقالني از اين رو، گيرد.مي

 تر و در نتيجه برتر از گفتار اوست.تر و حساب شدهنوشتار او ابتناء بيشتری بر تعقل داشته، مستدل
مالصدرا( در تکلم يا نوشتار، تحليل و بررسي سخن ها يا نوشتارها  اصل ديگر )بر اساس ديدگاه (1

و برای فهم كالمِ متکلم  توسط مخاطب است، كه او نيز ضرورت دارد از عقالنيت خويش بهره جويد
كه اين اصل نيز در راستای برتری  درجهت پي بردن به تمام اليه های سخنِ گوينده تالش عقلي نمايد.

ادی بر گويندگي او قرار مي گيرد، زيرا نوشتار فرصت بهتری برای مخاطب جهت نويسندگيِ انسان ع
 كند.تحقق بخشي به امر تعقل و تجزيه و تحليل همه جانبه فراهم مي

تکلم؛ )يعني گفتن يا نوشتن( بنا به تعريف مالصدرا، اظهار و اعالنِ باطن متکلم است. فرآيند  (1

رعين حال كه مالصدرا فرقي ميان ماهيت گفتار و نوشتار انسان د سخن گفتن يا نوشتن نيز يکسان است.
ها ميان آن دو، منافاتي با ديدگاه مالصدرا مبني بر قائل نيست، اما به نظر نگارنده ديدن برخي تفاوت

ها، مالک برتری نوشتار بر گفتار انسان عادی يکسان بودن ماهيت آن دو ندارد. توجه به اينگونه تفاوت
دهد كه نوشتار را در صورتي كه از عقالنيت ر صدرايي البته بنابر تحليل نگارنده، به ما ارائه ميرا، از منظ
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و نيز پويايي بيشتری برخوردار بوده و به خواننده اجازه تحليل و بررسي تمام اليه های بطون متن را 
ا و برتر دانستن نوشتار بر هبدهد، بر گفتار برگزينيم. به رغم اين تفاوت ها ميان گفتار و نوشتار انسان
ای در ها استعداد فوق العادهگفتار او، اين امکان در موارد استثنايي همچنين وجود دارد كه برخي انسان

های نام برده را در مورد گفتار و نوشتار ها و ويژگيای كه، تفاوتگونهگفتار و يا در نوشتار داشته باشند به
 جابجا نکنند.

 هانوشتپی

 / سوره شوری. 11ة . آي1
  .128، ص 1عيون اخبار الرضا )ع(، ج . 2
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