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 چکیده
ـ و مـتکلم بـودن خداونـد اسـت. ا     یتعـال  بحث کـالم حـق   ات،یاز مباحث اله یکی  هیـ مـت متعال مسـئله بـا روش حک   نی

ـ با د يآمده است. و نیتحت عنوان بحث کالم و کتاب در کتب مختلف صدرالمتأله ن،یصدرالمتأله  یوجودشـناخت  یدگاهی
خـود در   یفلسف یپرداخته و از مبان یکالم و کتاب اله یبه بررس اتیو روا اتیخود و با مدد آ يدیو تجر یبا ذهن انتزاع  و
 يهـا  تیو هـدا  یهسـت  انیدارد و اصوالً م یشناسانه به هست معرفت ینگاه نیمتألهمسئله بهره جسته است. صدرال نییتب
هر مرتبـه   اساس نیو برا ندی. عالم و مراتب آن از نظر او، سراسر داللت و به مثابه الفاظ انباشته از معناندیب ینم ییجدا یاله

و هنـر   ،یاسـت و نـه صـرف شـهود عرفـان      لینه شعر و تخ نهایکتاب؛ اما ا گرید ثیکالم است و از ح یثیاز ح یاز هست
پرداختـه اسـت    یساحت از هست نیا یـ حکم  یفلسف نییبه تب ،یوجودشناخت کردیکه با رو جاست نیدر هم نیصدرالمتأله

 .شود یم نییقواعد استخراج و تب نیمقاله، ا نیکرد. در ا میتنظ يآن قواعد يبرا توان یکه م

 .نیصدرالمتأله ،هستی متن د،وجو مراتب کتاب، کالم،ها:  هکلیدواژ
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 مقدمه

ایـن نگـاه   گشـاید.   را میو قواعد جدیدي از هستی  ها افق نخستین اندیشمندي است کهصدرالمتألهین در بین حکما، 
را بـه عنـوان    »کـالم و کتـاب  « صـدرالمتألهین . بیانگر ارتباط هستی و معارف راهبردي بشري اسـت  صدرالمتألهین

 ؛در ایـن زمینـه متـأثر از قـرآن اسـت     . وي آورد یمـ وجود، به شمار  ز عوارض وجود بماهومفاهیم و معانی فلسفی و ا
) تعبیر شده و از انسان به عنوان کلمـه الهـی یـاد شـده اسـت      59 :چراکه در قرآن، از مراتبی از هستی به کتاب (انعام

الهـی   يهـا  تیهـدا ن هسـتی و  میـا  اصـوالً به هسـتی دارد و   شناسانه نگاهی معرفت صدرالمتألهین. )45 :عمران (آل
که در واقع از سه ضلع هستی، کالم یا کتـاب   صدرالمتألهینبعدي  سهشناسی  براي تبیین این هستی. ندیب ینمجدایی 

 .میپرداز یمم در دیدگاه او لبه تبیین هستی و سپس کالم و متک نخست ،و متکلم یا کاتب تشکیل شده است

 ثبح نهیشیپ

برخـی اصـطالحات   درباره  »یعرب ابن دایره واژگانی کلمه، کالم و کتاب در مکتب عرفانی« در مقاله عناقه میعبدالرح
هـا را در قلمـرو    نگارنده این مقاله بر آن است که نقـش ایـن واژه  سخن گفته است.  عربی ابن کالم و کتاب در مکتب
دربـاره   مالصـدرا نظرگاه تـأویلی  «ر مقاله د فنا فاطمهمچنین ه. تجزیه و تحلیل کند عربی ابن مفاهیم عرفانی مکتب

استخراج مبانی و قواعد به طور مفصل و بـه شـکل   است؛ ولی  آورده اسفارگزارشی از کالم و کتاب  ،»کالم و کتاب
 .روست پیشمقاله نوآوري  ،کنونی

 صدرالمتألهین نگاه در یهست. 1

اسـت. از نظـر او،   » راتـب وجـود  م«یا » تشکیک در وجود«قول به  اش بینی در جهان صدرالمتألهینازابتکارات 
 ،الف1390و تقدم و تأخر از حاقّ وجود و مرتبه آن است نه عارض بر آن مرتبه (صدرالمتألهین،  امکان وجوب،

 ).402، ص1ج
نیـز در   صـدرالمتألهین  کـه  چنـان ؛ در واقع مظاهر و شئون وجود اسـت  ،این تشکیک و داراي مراتب بودن وجود

تصـریح   ،دیـ گرا یمـ آنجا که از نظریه تشکیک خاصی به نظریه وحدت شخصـی وجـود    ،اسفار اواخر جلد دوم کتاب
 . او)301و300ص ، 2  ، جمیان ذي شـأن و شـأن نیسـت (همـان    » تشأن«رابطه علیت چیزي جز رابطه که  کند یم

جـب اسـت   یعنی هستی آنها ذاتاً فقر و ربط و شأنی از هستی وا ؛)330ص، 1 ، ج(همان داند یمممکنات را وجود رابط 
دستاورد این نظریه آن است که هـر ممکـن   . )12ص ،7 ، جو تمایز مراتب وجود در واقع تمایزي اعتباري است (همان

مقامی نـدارد جـز    و به این معنا که حیثیتی ندارد جز حکایت از او ؛بالذات و معلولی، شأنی از شئون واجب بالذات است
 يهـا  نشـانه آیـات خـدایا    و در یک کالم هستی نمادها .دهد یمرا نشان مقام داللت و آیت که بر او داللت دارد و او 

مراتب طولی وجود، تجلیات، تنزالت و شئون وجود مستقل حق هستند که هـر یـک از مرتبـه بـاالتر خـود      . خداست
 .سازند یمتر رهنمون  د و به فهمی عمیقنو بر شأنی واالتر از خود داللت دار کنند یمحکایت 
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 نیصدرالمتألهدر نگاه » کتاب«و » المک« ،»متکلم«. 2

در حقیقت داللتی است لفظی که بر آفریننده و خالق آن یعنی متکلم داللـت   ،شود یمآنچه در عرف به کالم اطالق 
کالم، صفت متکلم اسـت و  «نویسد:  میصدرالمتألهین . در واقع الفاظ دال، متکلم مدلول و کالم داللت است. کند یم

تعـالی اسـت و    در مکتب فلسفی حکمت متعالیه کلمه همان فعـل حـق   .)5ص(همان،  »بودن استمراد از آن متکلم 
معقـول   يهـا  نسبتجز  يا واسطهاگر بین ذات حق و فعل او  .)4صفعل حق و کلمه است (همان،  ،هر موجود عینی

مانند عالم مـاده،   ،ته باشدو اگر واسطه وجود داش شود یمکالم و ظاهرشونده به آن کلمه خوانده  تعالی حقنباشد، فعل 
ظهـورات آن کلمـه   تک  تک کالم و ،بنابراین فعل صادر از خداوند. )159، ص2 ، ج1385(قونوي،  شود یمقول نامیده 

 هستند. تعالی حقو مخلوقات عالم ماده قول 
ه عـالم، اقسـام   یابد و هم نتیجه گرفت که عالم جز به وسیله کالم و کلمه و قول حق ظهور نمی توان یماساس  براین

). خداوند با ایجاد عالم هستی در جمیـع  4، ص7جالف، 1390، نیصدرالمتأله» (الکالم اقسام کله العالم«کالم الهی است: 
در ایـن   البالغه نهج 228در خطبه  مراتب آن، مکنونات غیبی و باطنی ذات خود را اظهار و اعالم کرده است. امام علی

؛ یعنی قول و کن الهی از سـنخ حقیقتـی   »سمعی بنداء وال قرعی بصوت ال کونیف کن کونه ادار لما قولی: «دیفرما یمباب 
 ، هستی داراي سه مرتبه است:صدرالمتألهینشناسانه است. بر اساس فلسفه وجودشناختی کالم در نگاه  هستی
 ؛ندگوی حتمی می ياست که به آن عالم قضا تعالی حقکالم اعال که همان امرا ابداعی حضرت . 1
کـالم الزم الینفـک    ،در ایـن قسـم   مقصود .کالم اوسط که امر تکوینی حضرت حق و همان عالم قدر است. 2

 ؛و تخلف و عصیانی در این مرتبه وجودي نیز راه ندارد هستند شدار انجام الهی است که مالئکه عهده يقضا
ون این اوامـر بـا واسـطه بـه مـأمور      کالم ادنا که امر تشریعی و تدوینی حق به مکلفان جن و انس است و چ. 3

احتمـال   رو ازاینو آنها در مرتبه عالم احداث و ترکیب و اضداد و اندادند و در این عالم تعاند و فساد راه ندارد،  دنرس یم
 .)9و8ص ، 7ج الف،1390، نیصدرالمتألهتخلف و عصیان نسبت به آن اوامر هست (

. او کالم را مرتبه برتر کتاب در شمرد یم، ولی مراتب آنها را متمایز داند یمحقیقت کالم را با کتاب یکی  صدرالمتألهین
که آن کالم نیز به نوبه خـود کتـابی    داند یمو هر کتابی را حاکی از کالم و دالّ بر کالم مافوق خود  داند یمعوالم وجود 

. کالم و کتاب آفاقی را به شود یم). کالم و کتاب حق به آفاقی و انفسی تقسیم 12همان، ص(است براي کالم مافوقش 
) و این 459، ص1372(آشتیانی،  اند کردهاعتبار بسط وجود و کالم و کتاب انفسی را به اعتبار جمعیت وجود کماالت لحاظ 

 جمعی دارد. مرتبه مشعر به همان تناظر مراتب هستی و انسان است؛ زیرا نفس نسبت به جهان خارج،

 یشناس کتاب و کالم با یشناس هیآ رابطه .3

شناختی کـالم و کتـاب، انسـان سـالکی کـه خـود اسـتعداد         با توجه به اعتبارات مختلف مراتب هستی و وجوه هستی
و با کمک آیـات و مظهـرات الهـی بـه صـفات و       کند از کتاب به کالم الهی سلوك می ،مراتب مختلف وجود را دارد
 .شود یممکنونات ذات حق، محقق 
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کـه آیـه    دهـد  یمـ اآلیه است و از طرفی نیز نشان  از جهتی نشانگر سنخیت وجودي آیه و ذي ،هستی يِا هیآشناخت 
اآلیه است و لذا دو جهت تحمید (که الزمه شـناخت و نـوعی مشـابهت آیـه و ذي اآلیـه اسـت) و        تنها شأنی از ذي

بـه آن اسـت    يا هیـ آ دو جهت معرفتـی کتـاب هسـتی در نگـاه     ،اآلیه از حدود آیه است) تسبیح (که الزمه تنزیه ذي
 ).15و14ص ، 7 جالف، 1390،نیصدرالمتأله(

 ،1370اصوالً میان مراتب هستی یعنی کتاب ابداع، کتاب تکوین و کتاب تشریع همـاهنگی وجـود دارد (سـبزواري،    
یابـد. هـر جنسـی در     تعالی تقرب بیشتري می ) و ماهیت الیقفی انسان از نردبان آیات الهی همواره به سوي حق605ص

مثابـه حرفـی از قـرآن     ي و هـر فـردي بـه   ا هیآمنزله  ي از سور کتاب تشریع است و هر نوعی بها سورهکتاب تکوین مانند 
 ).232ص ،1383 است و اختالف ایام و لیالی و تغییر و تبدیل در آفاق و انفس، اعراب این کتاب است (نسفی،

 است یعالت حقعالم کتاب  همه است یتجلّـــ در جانش که آن نــزد به
 است وقوف ـــاتیآ همچو مراتب است حروف چون جوهر و اعراب عرض

 اخالص گرید آن و فاتحه زو یکی خاص يا چون سوره یاو هر عالم از
 آمد بسمل يبـا همچو يو در که آمــــد کــل عقــل تشیآ نینخست
 نور تیغا در شد مصباح چون که نـــــور تیآ آمـــد کــل نفس دوم
 خـوان یهم یکرســ تیآ چهارم رحمـان عرش شــد او در تیآ میس

 است یالمثان سبع سوره يو در که است یآسمانــ يها جرم ياز و پس
 باهــر هستنـد یتیآ کی هر کــه عناصـر جـــرم در بــاز کن نظــر
ود سه جرم بــود شانیا از پس  معدود ـاتیآ نیا کــرد نتوان که موـل
 قـرآن ختم آخر آمد نــاس بر که انســان نفس ازلنــ گشت آخر به

 :سدینو یمدر شرح این آیات  محقق الهیجی
هـر چـه را در کتـاب عـالم اسـت از مراتـب        انـد  شاملکه  اند تیماهگونه که جوهر و عرض دو  همان

چـه  ند بـر هـر   ا که شامل اند قتیحقموجودات و اشخاص و افراد، حروف و اعراب نیز در کتاب منّزل دو 
در این کتاب است از سور و آیات، جوهر در کتاب عالم به جاي حروف است در کتاب منزل و در کتـاب  

آنجا عرض تابع جوهر اسـت و جـوهر   که  چنانعالم، عرض به جاي اعراب است در کتاب منزل، یعنی 
 ).142-140ص، 1387 الهیجی،متبوع (متبوع، در اینجا نیز اعراب، تابع حروف است و حروف 

بلکه تنها بـراي کسـی قابـل مطالعـه      ؛و متن براي هر کسی نیست کتاب است که جهان، نآ انیبکته مهم در این ن
براي حضور در هستی، انسان باید خـود را بشناسـد و نـزد     .یعنی در عالم حضور دارد ؛است که جانش در تجلی است

بـه آنهـا پاسـخ     دیبامتن  که یهای پرسشاز  که متن را شناخت توان یم یزمانتنها  .خود حضوري آگاهانه داشته باشد
صدرایی نسخه اجمالی عالم است بـه دسـت    بینی جهاناین آگاهی با معرفت نفس که در  و میباشداشته  یآگاه دهد
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یعنـی   ،باید متـذکر مبـدأ و علـت خـود     ،براي رسیدن به معرفت نفس. خود اجمالی از معرفت است سؤالزیرا  ؛دیآ یم
: (بقـره  »کماذکـر  یفـاذکرون « :دیـ فرما یمـ اینجاست که خداونـد   از. ن به مقام تجلی و حضور برسدخداوند بود تا جا

چنـین   اگر. یاد خدا براي انسان تحقق وجود حقیقی او و حضورش در عالم است .مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم ؛)152
زیرا جهان نیـز نـوعی    ؛زبان هستی استو این همان یابد  میظهور  شو معنای شود یمکتاب هستی قابل خواندن  شد

 ي گشوده شدن و بسط متن وجود است.افهمیدن زبان آن به معنبوده، زبان 
 تماشایی نمایم آسمان را    بیا اي شب که تا در سایه تو

 زبان را داند یمبراي آنکه     دارد زبانی اي که هر استاره
 .)21، ص 1377، آملی زاده حسن(

 به کالم و کتاب نیصدرالمتأله شناسانه یهست دگاهید یمعرفت يکاربردها. 4

و کتـاب بـراي خوانـدن اسـت، منتهـا       مـتن  .هستی یک متن و کتاب است صدرالمتألهیندر نظر  ،شدگفته که  چنان
در ایـن  . کتاب هستی را مطالعه کند که ایـن قواعـد را بدانـد    تواند یمنیاز دارد و کسی شناسی  خواندن به قواعد نشانه

 :شود یمبررسی  صدرالمتألهیناعد مطالعه کتاب هستی و کاربردهاي معرفتی هر قاعده با توجه به آثار قو ،بخش

 یاله کالمبودن  نامحدوداول:  قاعده. 4ـ1

. دارد کـالم را تگري ایـن کتـاب جنبـه حکـای    . کتاب هستی و حاکی از کالم الهی است ،که عالم مخلوقات ه شدگفت
مرتبـه   ي،ا مرتبـه مراتب مادون و کالم، حقیقت کتاب در مراتب مافوق اسـت و هـر   کتاب، تفسیر و تفصیل کالم در 

 :سدینو یم تعالی حقکالم  بارهدر صدرالمتألهین. رساند یمرا به انکشاف یادشده 
عنـد حضـور  یـۀالجزئ ۀنیالمع اوقاتها یف االراده بتعلق اءیاالش بعض صیوتخص هیّازل ارادته انّ الشک

 واحـد فـالقول ۀدائمـ ةاالرادعن قبول االتـم فـاذا کانـت  اتهمایو ألجل قصور قابلاستعداداتهما انما ه
 والمخاطـب لـه المقـول نا) و 72: سی(» کونیف کن له قولیان  ئاًیش اراد اذا امره انما«دائم  والخطاب
 کـالم سـمعی ،یقیحق سمع له کان فمن... المکونات عیبجم متعلق امره هو يالذ فکالمه متجدد حادث
 ).105، ص1377، نیصدرالمتأله( خطابه و قالح

امـا محـدودیت از قوابـل اسـت و سـمع       ؛دائمی و نامحدود است ،کالم الهی که ظهور اتم اوست ،این گفتاربر اساس 
سمیع باشد و کالم الهی را از هر مرتبـه از وجـود    تواند یمحقیقی قابلیتی است که بتواند مظهر آن کالم شود و کسی 

مقـام   ،به این مقام شنیدن کالم حق .اتحاد وجودي با هریک از مراتب اشیا برسد ،رتبه فهم و در نتیجهبشنود که به م
 ).12ص، 43 ، جق1385 (مجلسی، نامند یممحدث یا محدثه آن را  و صاحب گویند می» تحدیث«

 از ذره، ندا رسد یماز شمس ندا     و صدا هر لحظه به اختالف آواز
 کو دل که کند گوش به آواز خدا     دل استآواز خدا همیشه در گوش 

 (دیوان اشعار فؤاد کرمانی)
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ي پیام متناسب ا لحظهو هر روز و شب و  شود یمآن در ظرف زمان متجدد  به بنابراین قاعده کالم الهی آن
 با آن را دارد.

 است یشعور و آگاه نیع ی. قاعده دوم: هست4ـ2

). وي 105ص، 1377، نیصـدرالمتأله » (طیالبسـ  العقـل  وهـو : «سدینو یمدر تعریف کالم الهی  صدرالمتألهین
و آن را برتـرین و نخسـتین    )73، ص5 ج الـف، 1390،نیصـدرالمتأله ( دانـد  یمـ عقل را همان ادراك معقوالت 

شمارد که او را نیازي در هیچ چیز جز به خداوند نیست و نظري به غیر و تـوجهی بـه آن    مجهول جوهري می
کـالم حـق    صدرالمتألهین). بنابراین از نظر 152، ص1 ، ج1391، نیصدرالمتأله( باشد ینمجز به سوي خداوند 

ص ، 1 ج الـف، 1390، نیصـدرالمتأله که عقل صرف است عین شعور و آگاهی است که حقیقت همه اشیاست (
) و درصدر هرم وجودي ممکنات قرار دارد. توجه این موجود جوهري تنها به خداونـد اسـت و بـه خـود و     256
الم مادون هیچ توجهی ندارد. پس کالم حق، عین علم و بساطت است و در عمـق مـتن هسـتی قـرار دارد،     ع

بلکه هستی تجلی آن است. بنابراین همه عالم که مرتبه و شأنی از کالم است، خود واجد شعور و آگاهی است 
ثار معرفتی پربـاري خواهـد   شناسی، آ ي وجودي عالم نیست. این هستیها هیالو فهم انسان چیزي جز اتحاد با 

رازهـاي نهفتـه آن    میتوان یمو با انس با این جهان  میا شدهداشت. در واقع ما در جهانی از فهم و شعور پرتاب 
 راکشف کنیم و به ظهور برسانیم.

 است بیاز عالم غ یقاعده سوم: کالم اله .4ـ3

 ي) و عـالم امـر را عـالم مـاورا    105ص، 1377، نیصـدرالمتأله ( دانـد  یمـ کالم الهـی را از عـالم امـر     صدرالمتألهین
عـالم  ، بنابراین مـراد از عـالم امـر    .)338، صالف1363(صدرالمتألهین،  شمارد یمو عالم غیب و ملکوت  ،محسوسات

ایـن مهـاجرت   . فرامادي است که تدریج در آن راه ندارد و براي فهم آن باید از عالم شهادت به عالم غیب سفر کنیم
س و روح آدمی صورت گیرد و هم ذهن خود را از شوائب و عادات دنیوي تجرید نماید تا براي رسـیدن  هم باید در نف

 به حقایق هستی مستعد شود.
، نیصـدرالمتأله ( »نیالمـؤمن  صـدور  یلفـ  إنه« :صدور است شمحل نزول ،که از عالم امر استحیث آن  کالم از

مطالعـه کتـاب هسـتی ممکـن      ،تا باور به غیب نباشـد ایمان به غیب است و  ،درك کالم هالزم ).200صب، 1363
 انیـ ببتوانـد   کـه دارد  یامیـ پو  قتیحقآن متن  کهاعتقاد را نداشته باشد  نیامتن  کیدر برخورد با  یکس اگر. نیست
مفسـر   گـر ید يسـو و از  گـذارد  یمـ مفسر  اریاخترا در  یاتیواقعمتن  ییاز سو .، هرگز به سراغ متن نخواهد رفتکند
هـدایت هسـتی تنهـا از آن    . در شـناخت اسـت   مشـارکت وگو و  همان گفت نیاو  کشد یم رونیبرا از متن  یاتیواقع

محـل  ؛ زیـرا  سنخیت براي فهم اسرار عالم بیشتر خواهد بـود  ،تر باشد مؤمنان به عوالم برتر است و هرچه ایمان قوي
 .باشد یمایمان قلب است و فهم کالم الهی و نزول آن نیز قلب 
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 کتاب خلقت است ی: کالم حق، وجهۀ حقانچهارم عدهقا. 4ـ4

 یابـداع عالم قضا همان عالم امـر   .)105ص ،1377، نیصدرالمتأله( داند یمحق را از عالم قضاء  کالم صدرالمتألهین
در عـالم وجـود    يا دهیـ پدهـر   آنکـه  حیتوضـ . )417ص، 1381، ردامـاد یمعـالم اسـت (   یحقانو  یالرّب یلیجهت  ایو 

در واقـع   نیا .سفر از خلق به حق است هیمتعال حکمتسفر نخستین دارد و  یحقانو  یحق يا وجههو  یخلق يا وجهه
 ریپـذ  امکـان  زین یعیطبسفر قبل از موت  نیا .به آخرت ایدنآن و سفر از  یحقعالم به باطن  یخلقسفر از ظاهر  یعنی

بـا بـاطن عـالم     یانفسـ  ریسـ اگر انسان در . سفر است نیا يبرا يساز نهیزمدار  عهده عتیشرو  یعمل حکمتاست و 
توجه داشـت کـه وجهـه حقـی و خلقـی       دیبا. دینما افتیدر نشیآفر کتابحق را از  کالم تواند یم ،کندارتباط برقرار 

 .شود یمجلوه حقانی عالم برایش مکشوف  ،انسان با حق مأنوس باشد اگر .عالم دو اعتبار از یک حقیقت است

 رسد یبه انسان م ینفس کل ياز مجرا یاله پنجم: کالم قاعده. 4ـ 5

) و لوح محفوظ نـزد او  105، ص1377، نیصدرالمتأله( داند یمی اله کالملوح محفوظ را حامل  صدرالمتألهین
ی و هسـت  کتـاب حـق از   کالم افتیدري برا نیبنابرا). 118، ص1380، نیصدرالمتألهی است (کلهمان نفس 

با آن  صدرالمتألهین ریتعبو به  کردلوح محفوظ ارتباط برقرار  ای یکلفس با ن دیبای، هستگشوده شدن راز متن 
ـ نفـس   نیـ اي اتحاد عقل و عاقل و معقـول).  مبنامتحد شد و آن را مورد تعقل قرار داد (بنا بر   ریـ تعبی در کل

 ي، بر حضـرت زهـرا  بشر قیمصادبا  قیتطباست و محل نزولش قلب است و از نظر  القدر ۀلیلی همان قرآن
 آنکـه سـرّ   نیبنابرااست؛  کلمظهر نفس  حضرت زهرا رایز)؛ 117، ص1390، ه آملیزاد انطباق دارد (حسن

 امبریـ پقلـب   حضرت زهرا نکهیانازل شد و  امبریپبر قلب  القدر ۀلیلی در هست قیحقاي، محمدتام  کشفدر 
ی بـا  هسـت ی را از مـتن  هـ ال کالم اسالم امبریپ. شود یم، روشن )54، ص 43ج  ،ق1385هستند (مجلسی، 

مقام الزم اسـت، در   نیابه  دنیرسي برا کههایی را دستورکردند و  افتیدری و لوح محفوظ کلارتباط با نفس 
ی و بطون آن است، هست قیحقا نهیگنج کهی قلبدادند.  هیهد تیبشرو اخالق قرآن به  عتیشرقالب معارف و 

 اتیشخصاز  دیتجر زینی و لوح محفوظ و کلمعرفت نفس  نیرابنابی و ثمره نبوت است. وحو زجاجه  القدر ۀلیل
 .کند یمی آشنا هستمتن  قیحقای انسان را با نفسان

 و نسخ راه ندارد رییتغ ،یششم: در کالم اله قاعده. 4ـ6

 کـه ) 55ص، 1387، نیصـدرالمتأله همـان لـوح محـو و اثبـات اسـت (      کـه است  یخلقدر مرتبه عالم  یهست کتاب
 ند،سـت ینثابـت   راتیتقـد  نیـ ااز  کدام چیه لکن است؛ طبق نظام اسباب در آن ثبت شده يزیچهر  ریتقدسرنوشت و 

 یخلقـ و  يظـاهر  یهستهمان  یعنی ،با لوح محو و اثبات زین ها انسان یجزئنفوس  .دندار ییاقتضاجنبه  گیهم بلکه
، نیصـدرالمتأله نهفتـه اسـت (   یالهـ  کالم رییتغنسخ و  رقابلیغثابت و  یهست، یهست نیااما در بطن  ،دندار سروکار
 خواهند شد. هیمرضو  هیراض ،به آن، مطمئنه یابیراهنفوس با  که) 35ص، 1380
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 است یو همان کالم اله يحضور ی. قاعده هفتم: فهم متن عالم، علم4ـ7

ـ مشخصـه   نینخسـت  .انـد  فصل انسان را نـاطق دانسـته   که چنان ؛گونه است ناطق و زبان یهست کیما  یهست  یذات
 بلکـه  ،کـالم ، نـه عرضـه   کـالم رابطه انسـان بـا    نینخست. است دنیشنهمان  دنیفهماست و » دنیشن« ،»گفتن«
بـا   کـالم  نیادیـ بن، نشـانگر رابطـه   دنیشـن  تیـ اولو نیا .سازنده گفتار است کهاست  دنیشن نیاآن است و  افتیدر

آن تـا   دگاریـ آفررا از  یهسـت  يهـا  امیپانسان قادر است  یعنی ؛است یهستنسبت به  یآدم یقفیالو وجود  یگشودگ
و بشـنود و   کند دركرا  یهستزبان  که دیرسبه گفتن خواهد  یکس .و به آن ناطق و محقق شود کند یتلق تینها یب

 را ندارد. یهست کالم دنیشن ییتوانا یکسهر 
 میخامشبا شما نامحرمان ما    میهشو  میریبصو  میعیسمما 

 کـالم  رایـ ز؛ )30، صب1363، نیصدرالمتأله( است يحضور شهیهماست و  دنیمفههمان  ی،اله کالمعلم به 
 کـالم  یوحـ خواهد بـود و انسـان بـا اشـراق و      واسطه یبفهم و علم به آن  نیعاست و  یوحاز عالم مجرد و از نوع 

 .رسد یم يوجودو مراتب واالتر  يحضور قیحقابر قلبش به  یهست

 در کتاب خلقت است لر قالب تعقد یهست امیپ افتیهشتم: در قاعده. 4ـ8

 ،از آن يا مرتبـه هـر   کـه گونه است  نیا قتیحقوجه  چراکه ؛)36ص(همان،  اند یهست قتیحقدو وجه  کتابو  کالم
 کـالم  .بطون ظـاهر  نیعظهور باطن است و در  نیعدر  ستین ادیاصطقابل  کاملو به طور  پوشاند یمرا  گریدمرتبه 
و بـه   بگـذرد از ظـواهر   کـه  یکس نیبنابرا اند؛ قتیحق کیاز  ياعتبارو هر دو است  کالمظاهر  کتابو  ،کتابباطن 
 ،وجـود . ودنشـ  یمـ  یالهـ  یامیپ، نشیآفر کتاب نیاو حرف  کلمهو  هیآاز هر  ،عالم وجود برسد ياخروو  یباطنجنبه 
موجودات اسـت و در  در باطن  که یعقل اتیآبه  يظاهر اتیآاز  دیباموجودات آن و  تک تک ،آن اتیآاست و  کتاب

. )38و37ص(همـان،   افـت یراه  بیـ غبه عـالم   آشکاربرد و بدان از محسوس به معقول و از جهان  یپعالم،  ملکوت
 دیـ تجر یعنـ ی ؛خلقـت  کتـاب تعقـل در   یهسـت  امیـ پ افتیدر، تعقل است و راه نشیآفر اتیآبه  یابیراهرمز  نیبنابرا

 .یعقلجرد م يمعنابه  دنیرسو  یشخص يها قالبمحسوسات از 
اسـاس و بـاطن آن اصـل اسـت:      یهستظاهر  .تعقل، تنها و تنها ظاهر است نیاگذرگاه  کهکرد توجه  دیباالبته 

 ؛)173ص، 7 ج الـف، 1390،نیصـدرالمتأله » (قـه یالحق ةقنطـر والمجـاز   قهیالحق مثال ةالصورعنوان الباطن و  الظاهر«
 است. قتیحق يسوبه  یگذرگاهاست و مجاز، معبر و  قتیحقصورت منزله نازله  ؛ظاهر نشانه باطن است یعنی

 است یدفع يامر ،یاز متن هست یکالم اله ینهم: تلق قاعده. 4ـ9

ی فـراهم  الهـ  کالمی تلق نهیزمآن  نیقوانی با هماهنگو  کتاب نیای است. با تعقل در جیتدری و زماني امری هست کتاب
ی سـالگ ی را در چهـل  الهـ  کالم زیناسالم  امبریپ که چنانت؛ ) اس71، ص1377، نیصدرالمتألهی (دفعي امر که شود یم

 بر آن گواه است. خیتارکه  خلقت بوده است؛ چنان کتابپس از تعقل او تا آن زمان در  نیای کرد و تلقی دفعبه طور 
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 قائم به خداوند است یصدور و ظهور خداوند و کالم هست یدهم: کتاب هست قاعده. 4ـ10

انکشـاف تـام    چراکـه  ؛تجلی عبارت است از آشکار شدن حقیقت به مقدار قابلیـت  .لی استهمان تج ،صدور و ظهور
 ).72ص، 1384، طباطبائی(قاضی  شود یموگرنه ممکن واجب  ؛الوجود غیرممکن است براي ممکن

ولـی   ،در تحلیل چگونگی پدید آمدن موجودات ابتدا از طرح علیت ایجادي بهره گرفتـه شـده   ،در فلسفه صدرایی
شـئون  و همه موجودات را تهی از حقیقت وجود و آنها را فقط  کند یمتکامل مباحث که بیش از یک وجود را نفی در 

به نحوه اول پدیـد آمـدن موجـودات     .دهد یم، علیت جاي خود را به تجلی و ظهور شمارد یم تعالی حقو احوال وجود 
همچنـین  . شـده اسـت   اشـاره  اسـفار د در مباحث علت و معلـول و بـه نحـوه دوم در آخـر مباحـث تشـکیک وجـو       

 ترکـه  ابوحامد. )90ص، 1380، نیصدرالمتألهاز تجلی حق سخن به میان آورده است ( اتیاسراراالدر  نیصدرالمتأله
ترکـه   ابـن  ( »نـات یمن التع یءبش ناًیمتع المطلق رورةیصبه  یعنی بالظهور القول«: دیگو یم دیالتوح قواعددر  یاصفهان

 ).158ص، 1360اصفهانی،
 نئـذ یفح... هـا یالنسـب ف  اعتباراطالقها و ۀصرافبعد تنزلها عن  کونیانما  وهذا« :دیگو یمدر شرح سخن خود وي 

(همـان،  » ناتهـا یتع ةبکثـر  واالنسـباق  داتییبالتق االنتساب یال وحدتهااطالقها و ۀصرافبتنزلها عن  کونیظهورها انما 
از تنزل و فرود آمدن ذات حق از صرافت اطالق و لحاظ اعتبـار  یعنی تعین مطلق به تعینی از تعینات، پس  ؛)158ص

پس در این حـال ظهـور و تجلـی ذات بـه واسـطه تنـزل آن از صـرافت        . ..ردیگ یممختلف در آن شکل  يها نسبت
 .وحدت به نسبت یافتن به تعینش است و سبقت گرفتن به کثرت تعینات آن است اطالق و

کـالم را   در بـاب کتـاب و   صـدرالمتألهین بار دیگر سـخن   ،ی آشنا شدیمحال که با اصطالح صدور ظهور و تجل
کالمـی بـراي    کتاب صدور و ظهور اوست و کالم قائم به او، انسان کتابی است بـراي عقـل خـود و   : «میکن یممرور 

خداونـد اسـت بـه مقـدار قابلیـت عـالم        ظهور بنابراین کتاب، .)38و37ص، 1380 (صدرالمتألهین،» نفس ناطقه خود
منکشـف   رسـند  یمـ ولی کالم، حقیقتی قائم به اوست که تنها براي کسانی که به مقـام فنـاي در حـق     ؛محسوسات

یعنـی   ؛انسان کتابی است براي عقل خـود  دیگو یمیادشده در توضیح مطلب  صدرالمتألهینهمین ترتیب  به. شود یم
و کالمی است براي نفس ناطقه خود یعنـی  ظهوري از عقل خود است که این ظهور تابع قابلیت اوست در رفع موانع 

که کالم متقوم بـه حضـرت حـق و     چنان ؛نفس مقوم اوست و او متقوم به نفس است .قائم به نفس ناطقه خود است
 کالم ظهور تامه او. یعنی حضرت حق حقیقت کالم است و ؛حضرت حق مقوم آن است

 انسان) يوجود يارتقامس وجود (سبب  ریاکس ی: کالم الهازدهمی قاعده. 4ـ11

فالسفه سابق معتقد بودند هر ماهیتی یـک وجـود    .وجودهاي گوناگونی قائل است ،براي ماهیات نوعی صدرالمتألهین
ماهیات نـوعی عـالوه   که معتقد است  صدرالمتألهیناما  ،مختص دارد که البته ممکن است داراي افراد متعددي باشد

داراي وجود یا وجودهاي جمعی دیگري هسـتند کـه هـر کـدام از      ،بر وجود خاصی که مورد قبول همه فالسفه است
نسـبت بـه    ،از نظر وي، این وجودها در طول هم قرار داشته .آنها در مرتبه خاصی از مراتب تشکیکی وجود قرار دارند
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 به تعبیرات وجود خـاص و وجـود جمعـی، وجـودات طـولی     مطلب وي از این  .ی و معلولی برخوردارندهم از رابطه علّ
 یاد کرده است. هاعوالم، تطابق عوالم، حمل حقیقت و رقیقت و مانند آن

واقعیتی است واجد کماالت که اجنـاس و فصـول مـأخوذ در حـد تـام       ،گویند وجود خاص که به آن فرد هم می
ن موجـود بـود  . مثل هریک از ما که وجود خاص انسانیم ؛و فاقد هر کمال ماهوي دیگر است اند یحاکماهیت از آنها 

 .اند گوناگون، کثرات همان ماهیت ماهیات با وجود خاص، مستلزم کثرت است که افراد
واجـد   ،عالوه بر اینکه واجد همه کماالت جنسی و فصلی مأخوذ در حـد ماهیـت اسـت    ،وجود جمعی هر ماهیت

خذ شـود بـر آن   ماهیت مذکور، فقط هنگامی که البشرط ا که اي گونه به ؛کماالت ماهیت یا ماهیات دیگري نیز هست
شـرط   ،وحدت و بسـاطت  .نیز هست تر کوچکمثالً وجود خاص هر عددي وجود جمعی همه اعداد  .قابل حمل است

بلکه به نحو بسـاطت همـه    ،پس وجود جمعی ضمیمه شدن کماالت دیگر به یک ماهیت نیست ؛وجود جمعی است
 بنابراین: .جا دارد این کماالت را یک

 ؛شوند یمجود جمعی مستلزم کثرت نیست، بلکه ماهیات کثیري به یک وجود جمعی موجود . موجود بودن ماهیات به و1
 از وجود خاص آن است: تر کاملوجود جمعی ماهیت،  .2

منهـا  بواحـد ۀالخالصبوجود انما  بالفعل ةموجوداذا صارت  وتخالفت نتیتبا انما ۀالممکنهذه االنواع  ان
 الوجـود وهـذا ،یالجمعـ الوجود فلها ذلک قبل واما آثارها هایعل ترتبیو احکامها هایعل صدقیوجه  یعل

ــ ــو یالجمع ــر نح ــن آخ ــود م ــع الوج ــرف ارف ــن واش ــل م ــود ک ــ وج ــال او یعقل ــارج او یمث ی خ
 ).273، ص6  جالف، 1390،نیصدرالمتأله(

ـ   ؛اسـت  پـذیر  تحقـق  )نه فقط با یک نحوه وجود(هر ماهیت با انحایی از وجود  صدرالمتألهیناز دیدگاه  ا وجـود  هـم ب
به عبارت دیگر ماهیت داراي وجـودات   .تر از وجود خاص ماهیت باشد خاص خود و هم با هر وجود دیگري که کامل

ولـی   ،تر از وجود خاص ماهیت است نیز حقیقتاً وجود ماهیت است به نظر او، هر وجودي که کامل چراکه ؛طولی است
وجود دارد وجودي برتر در عالم مثال دارد و هر ماهیتی کـه  بدین سبب هر ماهیتی که در عالم طبیعت  .وجود برتر آن

 شـود  یمـ در عالم مثال وجود دارد وجودي برتر در عالم مجردات و عقول دارد و هر ماهیتی که در عالم عقول یافـت  
ي هر ماهیتی چهـار نحـوه وجـود دارد: وجـود طبیعـی و محسـوس، وجـود        رو ازاین .وجودي برتر در عالم الوهی دارد

 وجود الهی. ی، وجود عقلی ومثال
ایـن انطبـاق ناشـی از آن     .همواره وجود برتر یک ماهیت، بر وجود خاص آن منطبق اسـت  صدرالمتألهیناز نظر 

در ذهـن بـه صـورت وحـدت و اشـتراك       شـود  یمـ است که نوعی اشتراك عینی بین واقعیات وجود دارد و موجـب  
 :کند یمتعبیر  »تطابق عوالم«به  سئلهماز این  صدرالمتألهین .مفهومی و ماهوي ظاهر شود

 عـالم یفـ ئایشـ اهللاّ خلـق وما ،یالمعن عالم یف رینظ وله اال ةالصورعالم  یف یخلق اهللاّ منش ما
 ان... ۀمتطابقالعوالم  اذاعالم الحق...  یف ۀقیحق وله العالم هذا یف ةصور وله اال والملکوت یالمعن
عـالم  یالحقائق فکل ما ف ۀقیحق یال هکذاو یلالدن ۀقیوحق روح یواالعل یاالعل وظلّ مثال یاالدن
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 الحقائق واشباح مثل درجاتها یعل ةاالخرعالم  یما ف وکل ةاالخرعالم  یلما ف وقوالب امثله ایالدن
 ).314صب،  1390، نیصدرالمتألهیۀ (العقل

 حمل حقیقه و رقیقه است: ،از مبانی بحث وجود جمعی
 الموضـوع اتحـاد یعلـ یمبنـ ،ۀقـیوالرق قـۀیبالحق یسـم م،یالحک ستعملهی هنا نوع ثالث من الحمل، وها

کوجـود  الکامـل یفـکاالنسان [ الناقص وجود دیفی والنقص، باالکمال واختالفها الوجود اصل یف والمحمول
کمـال  یمـن الوجـود علـ یـۀالعال ۀالمرتب واشتمال واشرف یاعل بنحو ]یتعال يالبار کوجود اوالعقل االول 

 ).122-96، ص1 ج الف،1390،نیصدرالمتأله ؛ نیز ر.ك:158ص ، 1388(طباطبائی،  من المراتبدونها 

کـالم جـامع کمـاالت کتـاب و      صـدرالمتألهین کـه طبـق نظـر     میشو یممتوجه  ،حال که با مقام جمعی آشنا شدیم
که نسبت کالم بـه   ندک یمنیز تصریح  صدرالمتألهینکه خود  چنان ؛رقیقه کتاب است تکماالت اضافه بر آن و حقیق

 أو نسبت مبـد  ها سکه به مقام نفسی است و مانند نسبت کیمیا و اکسیر به )بساطت(نسبت مقام جمع و اجمال  ،کتاب
 يوجـود  زیـ نعـالم، وجـود انسـان     ینفسبه مقام  یابیراهبا  ).49ص ،1380، نیصدرالمتألهفعال به مخلوقات است (

 .اند نیچن یاله يایاول که انچن ؛است طیمح یهستبر  کهخواهد شد  یجمع

 است الیعبور از عالم خ ،دوازدهم: الزمه درك کالم قاعده. 4ـ12

: حـس مشـترك، ذاکـره، وهـم،     انـد از  عبارتاین قوا  .بر آن است که نفس انسانی پنج قوه باطنی دارد صدرالمتألهین
قـوه مخیلـه    .ندیآ یمآن گرد  ادراکات حواس خارجی درهمه است که  حس مشترك، حس استنباطی .حافظه و خیال

 سه کارکرد مختلف دارد:
 ؛کند یمبر حس مشترك منعکس  يا نهیآو مانند  ،اي که صور عالم خارج را حفظ قوه ذاکره یا منفعله .1
و او را به بیان احکامی بر خـالف   کند یماي که در خدمت قوه وهم است که در انسان صور جزئی ایجاد  قوه فعاله .2

 ؛معنا ایجاد کند صور خیالی یا حتی بی تواند یمخیال در این مرتبه فقط  .دارد یمواوست عقل ا آنچه مقتضی
 .شود یماي که در خدمت عقل است که قوه مفکره خوانده  قوه فعاله .3

خـارجی بـه    يو نه کلـی) اشـیا  (ادراك یا معرفت به عالم خارج از تصورات حسی و جزئی  ،صدرالمتألهینبه نظر 
اخبـار را از نـواحی مختلـف گـرد      . ایـن جواسـیس  خوانـد  یمـ که آنها را جواسیس  شود یمس طبیعی آغاز وسیله حوا

 ).381ص، 3 جالف، 1390،صدرالمتألهینسازند ( ادراکات میدیگر و نفس را مستعد اطالع از  آورند یم
الم تشـکیل شـده   از سـه عـ   ،از آن پیـروي کـرده   صدرالمتألهینمراتب وجود در تفکر فلسفی اسالمی که  سلسله

کـه عـالم مثـال نیـز      )ملکوت یـا بـرزخ  (عالم میانی و فرامحسوس نفس . 2؛ عالم طبیعی محسوس (ملک). 1است: 
گفتـه   دو مرتبه پیشباالتر از  بوده،خداوند که وجود محض  )عالم عقول محضه یا مالئک (جبروت. 3؛ شود یمخوانده 
: انـد از  عبـارت  ،روح که آالت معرفت آنهـا  و بدن، نفس جود دارد:و با این سه عالم، یک تثلیت تشبیهیمتناظر  .است

گرچـه عـالم خیـال برتـر از عـالم حـس اسـت و        . )302ص، 1 جالـف،  1390،نیصـدرالمتأله حواس، خیال و عقـل ( 
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هنوز از شائبه ترکیب خـالص نشـده    ،آنکه در آن صورت وجود دارد ه سببولی ب ،عالم حس را ندارد يها تیمحدود
در  ،و اگر کسی از این حد بگـذرد  داند یمصرف  ايعالم خیال را حدي بین عالم صور و عالم معن متألهینصدرال .است

اسـت  یافتـه  و بـه عـالم معـانی صـرف و لذایـد عقلـی و معنـوي صـرف راه          حقیقت عالم صور را پشت سر گذاشته
درك آن جزء بـا عبـور از    ،است بسیط صرف و از عالم امر ،کالم ازآنجاکه ).35-33ص، 1ج  ،1366، نیصدرالمتأله(

اما حقیقت کتـاب،   ؛همه کتاب الهی است ،شود یمو آنچه در حیطه محسوسات انتزاع  عالم مثال و خیال میسر نیست
کـه  قـرآن ( از  ،که هر کس از درجه حس و خیال نگـذرد  کند یمنقل  از رسول خدا صدرالمتألهینو لذا  کالم است

ینی است) غیر از آنچه مربوط به پوست آخرین گردو و پوست بدن انسـان از وجـود   کتاب تدوینی متناظر با کتاب تکو
 ).49ص، 1380، نیصدرالمتألهبیشتر درك نخواهد کرد ( ،است انسانی

 است یاز متن هست یمکتوب کالم اله يها صورت ،ی: کتب آسمانزدهمیقاعده س .4ـ13

: دارددیگـر   کتببر  یخاص يبرترقرآن  نجایامنتها در  اند؛ یاله يایانب لهیوسبه  یهست امیپ یتلقهمان  یآسمان کتب
. دینـ آ یمـ فرود  )ظاهر آنها(ولی دیگر کتب آسمانی بر صدر پیامبران  ،شود یمرسول نازل  )روح و باطن(قرآن بر قلب 

لهـی فـرو   کالم ا بر پیامبر .)40ولی خاتم پیامبران صفتش قرآن بود (همان،  ،آموختند یمپیغمبران کتب آسمانی را 
در تلقی کالم الهی پیامبر اسالم ذاتـش نـور محـض شـده و      .)41همان، ص کتاب ( ،و بر دیگر انبیا شد یمفرستاده 

دلیل این مطلب آن است که کـالم کـه ظهـور تـام     . )41همان، ص دیگر پیامبران همراهشان نوري از کتاب است (
ولـی کتـاب کـه تنـزل      ؛شود ینماز فنا منکشف  جز براي فانی در حضرت حق و بعد از صحو بعد ،حضرت حق است

انکشافی غیرتام و در قالـب تمثـل حقـایق     ،شود یمتا جایی که به صورت الواح و یا صوت بر انبیا متجلی  ،کالم است
بوده و در پرتو تبعیـت از اوسـت کـه بـراي عرفـاي       اسالماست و فاتح این باب رسول مهم این نکته بسیار  است.

 دانـد  یمـ راز قـرآن را بیـان سـفر بـه سـوي خـدا        نیصـدرالمتأله تـا جـایی کـه     ؛دیـ آ یمـ به دست  ربانی، این مقام
 :سدینو یم صدرالمتألهین). 67صب، 1363، نیصدرالمتأله(

پروردگار بر عرش و به حسـب   يمانند استقرا ؛شود یمآن دوباره نازل  کنندگان تالوت يها دلقرآن بر 
گـروه دیگـر    دربارهگونه است و  هور قرآن هم بر آن دل بر همانظ ،آنچه که قلب از حاالت مختلف دارد

 .  )88صجوهر دل رنگ قرآن گرفته و صفات قرآنی بر او تابیده و جداکردنی از هم نیستند (همان، 

به همـان فنـا در حضـرت حـق بـراي       ،پیامبر بودصفت قرآن  سدینو یمو سخن دیگر او که  نیصدرالمتألهاین گفتار 
اتحاد عاقـل و معقـول و مـدرك و     صدرالمتألهینیکی از مبانی مهم  چراکه ؛دارداشاره و اتحاد با آن  تلقی کالم الهی

» اءیکلهـا فهـو کـل االشـ     اءیاالش دركی يالذ والعقل والمدرك المدرك نیب باتحاد فهو ادراك کل إن« ادراك است:
یــا در جــاي دیگــر ؛ )123و122ص ،9 ج الــف،1390صــدرالمتألهین، ك:.نیــز ر ؛244ص ب،  1390، نیصــدرالمتأله(
 ةمتحـد  یفهـ  ۀمحسوسـ  او ۀمعقولسواء کانت  یۀادراک ةصوربل کل  ضاًیا و عاقل فهو الوجود معقول کل: «سدینو یم

 .)227ص (همان، »مع مدرکها... الوجود
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 يریگ جهینت

شناسـی   در هسـتی  .ادی دختجنبۀ وجودشنا ،در بین فالسفه اسالمی براي نخستین بار به کالم و کتاب صدرالمتألهین
از عالم امر عموماً بـه کـالم الهـی تعبیـر     با هم هستند. متناظر  ،قرآن تدوینی و عالم تکوین و عالم امر صدرالمتألهین

از عالم محسوسات نیز غالباً به کتـاب   .شود یمو علم او  تعالی حقشده و گاهی اطالق کالم الهی شامل صفات ذاتی 
 ،عام دارد و آن اینکه همواره مراتب مـادون وجـود نسـبت بـه مراتـب مـافوق آن       یمالک اما این تعبیر ؛شود یمتعبیر 

 .هستندکالم  ،کتاب و مراتب مافوق نسبت به مراتب مادون
نسـبت ایـن   . ابدی یماز مبانی بحث کالم و کتاب، تشکیک وجود است که در نظام اصالت وجودي صدرایی معنا 

مرتبـه بـاالتر خـود حکایـت     از  ،از وجود که هر مرتبهمعنا به این  ؛استري گنسبت حکایت ،ن با یکدیگرئومراتب و ش
از قواعـد  اند.  کتاب الهی هادي به اصل و حقیقت خود یعنی کالم الهی ،به تعبیر دیگر .رساند یمو به انکشاف  کند یم

همچنین کالم قضـا   .دیگر کالم و کتاب آن است که کالم فاعل بالتجلی کتاب و مرتبه اجمال و بساطت کتاب است
کتاب عالم قدر و محل آن لوح محو و اثبات اسـت ولـی حامـل کـالم، لـوح محفـوظ        . مظهراستی و کتاب قدر اله

وجود ندارد و لذا کالم الهی عین فهم و علم به آن علم حضوري است و کـالم   يا واسطهدر ضمن کالم الهی  .است
 .عبـور کـرد   وجود متحقق شد و از انیت و تشـخص  تر قیعماتب در مرتبه باطن کتاب است و براي اخذ آن باید به مر

تفاوت نزول قرآن با دیگر کتب آسمانی نیز به تفاوت نزول کالم الهی بر قلـب انسـان کامـل خـاتم و تفـاوت تمثـل       
لهـی  زیرا کـالم ا  ؛فهم کالم الهی تنها با عبور از عالم خیال میسر است .گردد یمکتاب الهی بر صدر دیگر پیامبران باز

که بتواند به شرط فنـا   شود یمموجب ذاتی نفس  تجرد .بسیط است و جایی براي صور معانی در حقیقت کالم نیست
این مقاله تبیین سیزده قاعده براي مطالعـه مـتن هسـتی در آثـار      . دستاوردحامل کالم الهی شود ،و عبور از عالم فعل

 .است صدرالمتألهین
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