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  چكيده
در كنار هم به كار رفته و از مراتب » لوح«و » قلم«در آيات و روايات اسالمي، دو اصطالح 

رو، دو اصطالح ياد شده در فلسفه اسـالمي   علم فعلي خداوند دانسته شده است. از همين
نيز راه يافته و جزو مسائل فلسفه اولي قرار گرفته است. در ايـن ميـان، فيلسـوفاني ماننـد     

گيـري از   اي تفصـيلي، بـا بهـره    اي اجمالي و عالمه طباطبايي، بـه گونـه   ونهمالصدرا، به گ
، تبيين فلسفي ارائه دهند. در جسـتار حاضـر،   »لوح« و »قلم«اند از  هاي ديني كوشيده آموزه

تحليلي و بـا رويكـرد    - به شيوه توصيفي » قلم«درباره  ديدگاه مالصدرا و عالمه طباطبايي
در پايـان ايـن نتيجـه    ني، تحليل و بررسي قرار گرفته اسـت.  روايي و فلسفي مورد بازخوا

 عـالم  حقايق از »اقالم«و » قلم«دست آمده كه براساس روايات و مباني حكمت متعاليه،  به
 جنبـه  خـود  از تـر  پـايين  حقـايق  بـه  نسـبت  هسـتي،  طـولي  سلسله در كه باشند مي عقل
برابر با عالم عقل و  را توان قلم ميشوند. همچنين  شمرده مي فيض واسطه و داشته  فاعلي

 آن از را حقايق و دارد قابلي جنبه عقل عالم به نسبت لوح را برابر با عالم مثال دانست كه
شايان ذكر است كه ميان اين دو تفسير ناسـازگاري وجـود نـدارد و     .كند مي دريافت عالم

  گردد. تفاوت تنها به نحوه اعتبار عقلي باز مي
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  . مقدمه1
 اشـاره  مـورد  هاي ديني آموزه در كه است مسائلي از يكي مخلوقات به الهي علم چگونگي
 يك در. اند پذيرفته تاثير آن از مستقيم غير يا مستقيم اعتقادي معارف از بسياري و قرارگرفته

 كـه  شود مي تقسيم پس از ايجاد علم و ايجاد از پيش علم به خداوند علم كلي، بندي تقسيم
 علـم  بـه  كـه  فعلـي  علم. كنند مي ياد فعلي علم و ذاتي علم عنوان با آن از ديگري تعبير در
 اصـطالح  در كـه  گيـرد  دربرمـي  را گوناگوني شود، مراتب مي اطالق فعل مقام در تعالي حق

 لـوح  محفوظ، لوح عرش،كرسي، عناوين با آن از صدرايي متعاليه حكمت و آيات، روايات
شـود   در جستار حاضر تالش مـي  .شده است ياد اينها مانند و قدر قضا، قلم، اثبات، و محو

نخسـت از ديـدگاه مالصـدرا و     به عنوان يكي از مراتب علم فعلي خداوند متعال، » قلم«تا 
عالمه طباطبايي مورد تحليل و تبيين قرار گيرد. سپس با بررسي برخي از رواياتي كه اين دو 

هاي اساسـي   دد. پرسشاند، ديدگاه آنان ارزيابي شده و تكميل گر ها نپرداخته انديشمند بدان
  حاضر از قرار زير است:  پژوهش

درا و عالمــه طباطبــايي دربــاره هــاي فلســفي مالصــ هــاي روايــي و تبيــين . برداشـت 1
  چيست؟  قلم

  شود؟ . ديدگاه مالصدرا و عالمه طباطبايي درباره قلم چگونه ارزيابي مي2
 - ردي روايـي  توصيفي و رويك –اي تحليلي  در جستار حاضر تالش شده است با شيوه

پاسخ داده شود و ناسازگاري ظاهري ميـان برخـي روايـات     شده، ياد پرسش دو فلسفي، به
  حل گردد.

  
  تحقيق ة. پيشين2

هاي  درباره پيشينه بحث نيز بايد گفت، با بررسي تفصيلي كه نگارنده در مقاالت و پايان نامه
اي تفصيلي  جم، به گونهنگاشته شده انجام داده است، پژوهشي كه به صورت مستقل و منس

را در آيات، روايات و همچنين از ديـدگاه مالصـدرا و     »قلم« حقيقت و با رويكرد فلسفي،
هـاي موجـود،    عالمه طباطبايي مورد بررسي قرار داده باشد، يافت نشـد. در ميـان پـژوهش   

ن ها وجود دارد كه به صورت اجمالي و ضمني به بررسـي ايـ   برخي از مقاالت و پايان نامه
  شود: ها اشاره مي اند كه در ذيل بدان موضوع پرداخته
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  مقاالت 1.2
 زماني، نيشابوري، نويسنده: عطار و عربي ابن عرفاني شناسي جهان در قلم و لوح . جايگاه1

پژوهشي، - ، علمي25 شماره -  1391 تابستان فارسي، ادبيات و زبان مهدي؛ مجله: پژوهش
  .132- 113صص
 هاي حسين؛ مجله: پژوهش اترك،: روايات، نويسنده و آيات ديدگاه از خلقت . مراتب2
  .80 تا 58صص - 23 و 22 شماره -  1384 بهار و 1383 زمستان كالمي، فلسفي
 موحـدي : روايات، نويسنده و آيات با اول صادر درخصوص فلوطين آراي ي . مقايسه3
 ،58 شـماره  ،1395 بهـار  ديني، انديشه: محمد؛ مجله سيد حكاك، محمدرضا؛ آبادي، نجف
  .50 -  27پژوهشي، صص - علمي
 متـين،  پژوهشنامه: عطيه؛ مجله زنديه،: خميني، نويسنده امام ديدگاه از نخستين . صادر4
  .138 -  111صص پژوهشي، - علمي 42 شماره ،1388 بهار

  
  ها نامه پايان 2.2

 داخـل  فريقين، پارساي تفاسير أهم اساس بر حاقه و قلم هاي سوره روايي تطبيقي . تفسير1
 كوپـايي  امـامي  حسـين : اسالمي، پديدآور معارف: ، موضوع1391 ارشد، كارشناسي كشور
  حديث. علوم مسعودي، دانشكده عبدالهادي: مشاور استاد راد علي: راهنما استاد
تخصصي،  دكتري كشور داخل فلوطين، پارساي آراء و احاديث و آيات در اول . صادر2
ــادي نجــف موحــدي محمدرضــا: اســالمي، پديــدآور معــارف: ، موضــوع1394  اســتاد آب
سـيف،   سيدمسـعود : مشاور استاد طاهري فتح علي: مشاور استاد حكاك سيدمحمد  :راهنما
  انساني. علوم و ادبيات دانشكده ،)ره( خميني امام المللي بين دانشگاه

  
  قلم . ديدگاه مالصدرا دربارة3

توان بدين نتيجـه دسـت يافـت كـه وي همـه روايـات        با بررسي تفصيلي آثار مالصدرا مي
چنــد نمونــه از روايــات مربــوط بــه قلــم را مــورد بررســي قــرار نــداده و تنهــا بــه ذكــر  

رو، رويكرد غالـب ايشـان، در تبيـين چيسـتي قلـم، رويكـردي        است. از همين نموده  بسنده
گرفته است. مالصدرا در جاهاي گوناگون آثار خود فلسفي است كه از برخي روايات الهام 

شناسـي و وجودشناسـي    مانند شرح اصول كافي و تفسير قرآن، به صورت پراكنده به مفهوم



  1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،حكمت معاصر   102

همـو،   :رك و نيـز  ؛206و 4/146 ؛ و نيز367و 3/214 :1366 مالصدرا،: رك( پردازد. قلم مي
بخــش نخســت پــژوهش در  )6/253 ؛173و4/133 ؛3/352 ؛2/384 ؛331 و 1/119: 1415

شود گزارشي دقيق از ديدگاه مالصـدرا ارائـه شـود و ميـان سـخنان وي       حاضر، تالش مي
  برقرار گردد. منطقي ترتيب
  
  هاي آن ماهيت قلم و ويژگي 1.3

دانـد كـه ميـان     آن را عبارت از جـوهر قدسـي نـوراني مـي    » قلم«مالصدرا در بيان چيستي 
مالصـدرا،  ( افاضه علوم بر آنـان را برعهـده دارد.  خداوند و مخلوقات واسطه است و نقش 

 )2/442همان: ( داند. وي در جاي ديگر، قلم اعلي را نام ديگر عقل فعال مي )2/419: 1366
شـود كـه قلـم اعلـي بـودن عقـل فعـال،         با توضيحاتي كه در ادامه خواهد آمد، روشن مـي 

  تواند ديدگاه نهايي مالصدرا باشد! نمي
ــينمالصــدرا در  ــد متعــال، قلــم را نخســتين  چگــونگي صــدور هســتي از خدا تبي ون

داند كه بر طبق علم عنايي حق صادر شده است. به واسـطه قلـم، جوهرهـاي     مي  موجودي
آيند و به همين اعتبـار اسـت كـه عـالم      قدسي و اجرام سماوي يا همان افالك به وجود مي

كـه عقـول، كمـاالت ثـانوي      ناند. و نيز بـه اعتبـار ايـ    عقول را عالم قدرت نامگذاري كرده
رسـانند، عـالم جبـروت     ال مـي هـا را از نقـص بـه كمـ     كننـد و آن  موجودات را افاضه مـي 

كه خداوند متعـال از آغـاز تـا پايـان      موجوداتيشوند. در اين عالم، صورت همه  مي  ناميده
ا . در باور مالصدراي بسيط و جدا از هرگونه كثرت وجود دارد جهان آفريده است، به گونه

. شـود  مـي الكتـاب ناميـده    به همين اعتبـار أم  و، همان صورت قضاي الهي است عالم عقل
كنـد،   كه صور موجودات را بر نفوس كلي فلكي افاضه مي به اعتبار اينرا  اين عالم همچنين

 گـردد.  شود، از اين عالم افاضه مي و هر آنچه كه از علوم حق بر ما سرازير مياند  ناميدهقلم 
مالصـدرا در جـاي ديگـر،     )127- 125الف: 1363؛ همو،  296- 6/293:  1981 مالصدرا،(

» در تصوير علوم و حقايق بر الواح نفساني قضائي و قدريگري  واسطه«وجه تسميه قلم را 
  )1/217: 1366 (مالصدرا، شمارد. برمي

باشـد و   كه نام ديگر آن قلم است، صورت قضاي الهـي مـي   عالم عقلاز نگاه مالصدرا 
م نفساني سماوي يا همان نفوس كلي فلكي، محل قدر الهي بـوده و لـوحي اسـت كـه     عال

  همان)( بندد. قضاي الهي در آن نقش مي
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داند  مي نازل كننده قرآن از خداوندمتعالنخستين  در كتاب اسراراآليات، قلم اعلي راوي 
 قـرار دارد. ن از آن، لوح محفوظ و سپس لوح محو و اثبات و سرانجام جبرئيل امـي كه پس 

  )53: 1360مالصدرا، (
  
  چگونگي تجلي علم الهي در قلم 2.3

صدرالمتالهين در بيان چگونگي تجلي علم الهي در قلم و پس از آن در لوح، بـه چگـونگي   
كند در مرحله پيش  كند. زماني كه انسان، اراده سخن گفتن مي ايجاد كالم در انسان اشاره مي

يابد، در ر نفس ناطقه به گونه اجمال و بساطت، تحقق مياز تحقق اراده، صورت عقلي آن د
كـه همـان صـورت خيـالي      شـود ادامه، اثري از اين صورت عقلـي در نفـس حاصـل مـي    

باشد و به دنبال آن، اثر صورت خيالي كه همان صورت محسوس كـالم اسـت، در    مي  كالم
  )27ب: 1363مالصدرا، (شود. عالم خارج آشكار مي

در لوح محفوظ را از نوع كتابت عقلي دانسـته و آن را از هرگونـه   وي كتابت قلم اعلي 
بـه نـام كتابـت     كتابت شمارد، ولي از نوع ديگر تغيير و تبديل و نسخ و تحريف، مصون مي

دارد كه محو و  اند و بيان مي كند كه اقالم ديگري غير از قلم اعلي آن را نگاشته نفسي ياد مي
  گيرد. كند و نسخ احكام از آن سرچشمه مي اثبات در آن الواح راه پيدا مي

  
  قلم ة. ديدگاه عالمه طباطبايي دربار4

بر خالف مالصدرا كه كمتر در آثار خود از قلم سخن به ميان آورده است، عالمه طباطبايي 
آن بـه تفصـيل سـخن رانـده و در      در تفسير الميزان و رسائل توحيدي، از قلـم و چيسـتي  

هاي تحسين برانگيزي  خود به يادگار گذاشته است. با همه دقت باره نكات بديعي را از  اين
اند، برخي روايـات، كـه نكـات     كه عالمه طباطبايي در تفسير روايات قلم از خود نشان داده

كند، از نظر ايشان مغفـول مانـده و همـين مسـاله      اي را درباره حقيقت قلم آشكار مي ارزنده
  در نظر ايشان وجود داشته باشد. سبب گرديده تا در برخي موارد، تأمالتي

  
  ديدگاه عالمه در تفسير الميزان 1.4

الَّذي علَّم ) «1قلم/»(ن و الْقَلَمِ و ما يسطُرُونَ«عالمه طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل آيات 
لَمعي الْإِنْسانَ ما لَم لَّمدهد و تنهـا   ئه نمي) تفسير خاصي از معناي قلم ارا5و4علق/»(بِالْقَلَمِ* ع
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در ذيل آيه نخست، در تبيين چيستي قلم به سه روايت از كتاب معاني االخبار و يك روايت 
كند، بدون آنكه توضيح و برداشت خاصي از روايات ياد شده  المنثور استناد مي از كتاب الدر

  )20/324؛ همان: 377- 19/367:  1417طباطبايي، ( ارائه دهد.
  
  »رسالة الوسائط«در ديدگاه عالمه  2.4

يــزان، بــه بررســي تفصــيلي ، بــرخالف تفســير الم»رســالة الوســائط«عالمــه طباطبــايي در 
 )2/351  :1403 طبرسـى، ( پردازد. ايشـان بـا اسـتناد بـه برخـي از روايـات       مي  قلم  چيستي

شـود و تنهـا    داند كه براى مـردم زده مـى   هايى مي اصطالحاتي مانند لوح و قلم را بسان مثل
وي بر ايـن بـاور اسـت كـه      )129: 1419طباطبايي، گردند.( مندان به فهم آن نائل مىانديش

ها تنزّل يافته است، معنـايي وراى ايـن مفـاهيم دارد،     مثال  حقيقت اين امور كه در قالب اين
ناچار  داشته باشد، دراين موارد نيز به البته سنخيت و تناسبى كه بايد ميان مثال و ممثّل وجود

گيرد كه وقايع نگارش يافته در قلم، به طور اجمـال و در   د. ايشان چنين نتيجه ميوجود دار
تـوان گفـت اجمـال و     تر نظر شـود، مـي   اي تفصيلي، تحقق دارند؛ و اگر دقيق لوح، به گونه

باشد.  دار اجمال آن و افاضه كننده تفصيل آن مى تفصيل، هر دو در مركّب است، و قلم نگاه
اى از مراتب وجود خواهد بـود كـه موجـودات بـه صـورت       مرتبه براساس اين سخن، قلم

كنند و لـوح، مرتبـه    اجمال و بساطت در آن تحقق دارند و وجود تفصيلى آنها را افاضه مى
اى اسـت كـه اجمـال و     باشد و مركّب مرتبه ديگرى است كه ظرف وجود تفصيلى اشيا مى

ــى  ــت م ــردو در آن ثاب ــ  تفصــيل، ه ــادون اباشــد و همــان وجــودى اســت ك ســماء ه برم
  )130- 129همان: ( است. يافته  گسترش

دي كـه دارنـد، تـوأم بـا حيـات و      عالمه مراتب قلم، لـوح و مركّـب را بـه دليـل تجـر     
و بر اين باور است كه اگر به هر سه آنها به صورت مجمـوعي نظـر شـود، بـه      داند مي  علم

 اظ عقـل قـرار گيـرد،   باشند و اگر حدود و ماهيات آنها مـورد لحـ   نحوى با عرش متحد مي
بـن ابـراهيم قمـى را مويـد      ايشان روايت علـى   )130همان: ( فرشته جدا از هم هستند.  سه

  فرمايد: (همان) امام(ع) دراين روايت چنين مي داند. معناي نخست مي
لوح محفوط دو سو دارد؛ يك سوي آن در سمت راست عرش قرار دارد و سوي ديگر 
ــه صــورت وحــي          ــه پروردگــار ب ــرافيل اســت. هنگــامي ك ــر پيشــاني اس آن ب

كند و آنچه را  زند و اسرافيل در لوح نظر مي لوح بر پيشاني اسرافيل مي گويد،  مي  سخن
  )415 - 2/414: 1404 قمى،( 1كند. كه در آن است به جبرئيل وحي مي



 105   ... »قلم« ةدربار طباطبايي عالمه و مالصدرا ديدگاه تحليلي بررسي

وجود دارد كـه بـر معنـاى دوم داللـت دارد، در ايـن        روايت ديگري نيز در تفسير قمى
  فرمايد:  روايت امام صادق(ع) چنين مي

نخستين چيزي كه خدا آفريد قلم بود، سپس به او گفت: بنويس! پس قلم همه آنچه را «
  )198مان: ه( 2»كه در گذشته واقع شده و در آينده واقع خواهد شد، نگاشت.

  آيد: كنند كه در ذيل مي باره استناد مي عالمه طباطبايي در ادامه به دو روايت ديگر در اين
كـرده كـه از امـام صـادق(ع)      االخبار از سفيان ثوري روايـت  . شيخ صدوق در معانى1
  ؤال شد و امام(ع) در پاسخ فرمود:س» ن«  درباره

رتبه به او فرمود: خشك شو! پـس  نون، رودي است در بهشت. خداوند بزرگ و بلند م
پس قلم همه آن رود خشك شد و مركّب گرديد؛ سپس خداوند به قلم فرمود: بنويس؛ 

. آنچه را كه در گذشته واقع شده و در آينده واقع خواهد شد، در لوح محفوظ نگاشـت 
نس نـور اسـت و لـوح نيـز از جـنس      پس مركّب از جنس نور است و قلم نيـز از جـ  

گفت: به ايشان گفتم: اي پسر رسول خدا! براي من امر لـوح، قلـم و    است. سفيان  نور
مركّب را بيشتر بيان كن و از آنچه كه خدا به تو آموخته است به من بياموز. امام فرمود: 

نـون   دادم،  اي پسر سعيد، اگر تو شايسـته دريافـت پاسـخ نبـودي بـه تـو پاسـخ نمـي        
و قلـم كـه فرشـته اسـت آن را بـه      رسـاند   است كه (فـيض را) بـه قلـم مـي      اي فرشته
است، و لوح آن را به اسرافيل و اسرافيل به ميكائيـل و    رساند، كه او نيز فرشته مي  لوح

ميكائيل به جبرئيل و جبرئيل به پيامبران و فرستادگان الهي، كه درور خدا بر آنـان بـاد،   
 3 يمـن نيسـتم!  رساند. سپس فرمود: بلند شو اي سفيان كه من (بيش از اين) بر تـو ا  مي

  )23همان: (

ابـى عميـر از عبـدالرحيم اقصـر      . على بن ابراهيم در تفسير خـود از پـدرش از ابـن   2
سؤال كردم، » قلم«و » ن«كند كه: عبد الرحيم گفت از امام صادق عليه السالم درباره  مى  نقل

  و امام(ع) فرمود:
شـود. سـپس بـه     مـي  گفتـه » خُلد«خداوند قلم را از درختي در بهشت آفريد كه به آن 

تر بـود،   رودي در بهشت، كه سفيدي آن از برف شديدتر و شيريني آن از عسل شيرين
فرمود: خشك شو! سپس به قلم فرمود: بنويس! قلم گفت: پروردگار من چه بنويسـم؟  

اي كـه   فرمود: هر آنچه كه شده و خواهد شد تا روز قيامت بنويس. پس قلم در صفحه
تر از ياقوت بود، نوشت. سپس آن صـفحه را پيچيـد و در    الصتر از نقره و خ درخشان

ستون عرش قرار داد و سپس بر دهان قلم مهر زد. پس از آن قلم سخن نگفت و تا ابد 
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هـاي   نيز سخن نخواهد گفت. آن (صفحه) همان كتاب مكنوني است كـه همـه كتـاب   
سـخن   پـس چـرا معنـاي    اي از آن هسـتند. آيـا شـما عـرب نيسـتيد؟!      آسماني نسخه

اي  گويـد: از آن كتـاب نسـخه    يفهميد؟! زماني كه يكي از شما به همـراهش مـ   نمي  را
برداري از كتابي است كه از اصل گرفته شده باشد  گونه نيست كه نسخه كن، آيا اين  تهيه

 همان:( 4».تَعملُونَ كُنْتُم ما نَستَنْسخُ كُنَّا إِنَّا«فرمايد:  و اين همان سخن خداوند است كه مي
2/379 - 380(  

  شرح برخي از فرازهاي دو روايت از زبان عالمه 1.2.4
دارد كه از قرار  عالمه طباطبايي در شرح فرازهاي گوناگون روايت، مطالب مهمي را بيان مي

  زير است:
 شَـجرَةٍ  منْ الْقَلَم خَلَقَ اللَّه إِنَّ«. عالمه طباطبايي در جهت رفع ناسازگاري ميان عبـارت  1

نَّةِ يفقالُ الْجلَها ي :كه بر تقدم آفرينش بهشت بر قلم داللت دارد و رواياتي كه قلـم را  » الْخُلْد
بـر برخـي از مراتـب    » خلق«دهد كه واژه  داند. ايشان چنين توضيح مي نخستين مخلوق مي
: فرمايـد  مـي  از پيامبر اسالم (ص) است كه مؤيد اين سخن، روايتى شود. بهشت اطالق نمى

 )24 ص ،15 ج (مجلسـي، بحـاراالنوار،   »پيامبرتواست نور خدا، مخلوق نخستين! جابر اى«
 بهشـت  از آنان (پيامبر و اهـل بيـت)   سرشت«:در روايت ديگر چنين آمده است كه آن حال
 )131: 1419طباطبايي، .(»اند حقيقت اين از غافل مردم و شد گرفته

بـدان  » خلـق «بهشـت كـه عنـوان     در توضيح سـخن عالمـه بايـد گفـت، آن مرتبـه از     
باشد و فراتر از بهشـتي اسـت كـه     شود، همان مرتبه جنة اللقاء و جنة الذات مي نمي  اطالق

تجرد مثالي داشته و در برابر ديدگان بهشتيان قرار گرفته است. اين بهشت ويژه كساني است 
ايـن سـخن،    كننـد. مؤيـد   اند و جز حضرت حق را مشاهده نمـي  كه به مقام فنا دست يافته

گانـه بهشـت    است كه به مراتب هشت» الشمس الساطعة«عبارت عالمه طباطبايي در كتاب 
  اشاره دارد:

 الفنـاء،  مقـام  منهـا  العليـا  الدرجـة  حيـث  الذات، جنّة و اللقاء جنّة ففي. جنّات ثماني لدينا
 فـداء  الروح و الوجودات، كلّ من أقوى الفناء و العدم هذا و. الحقّ حضرة إلّا ء شي يوجد  ال

  )229تا:  (طباطبايي، بي. أصله و الوجود حقيقة هو الذي العدم لهذا

همـراه قلـم و يـا پـيش از آن      شود كه مركّب . از روايت عبدالرحيم اقصر، استفاده مي2
هـاي   وجود آمده است؛ عالمه با استناد بـه روايـت امـام بـاقر(ع) كـه در آن يكـي از نـام        به
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يگانگي ميان مركّب و قلم  )2/426: 1362ابن بابويه، ( نامد، مي» نون«پيامبر(ص) در قرآن را 
) ايشان در مقام رفع ناسازگاري ميان اين روايات، 131: 1419 (طباطبايي، دهد. را احتمال مي

دارد كه آنچه در وسـاطت، نـزد مـردم     كند. ايشان چنين بيان مي توجيه ديگري را مطرح مي
 شـود.  ت و مركّب، فانى در آن بوده و نظر استقاللى به آن نمىباشد، قلم و لوح اس معتبر مى

  )132همان: (
تعبيرى از لوح است كه در روايت سفيان از ...».  الْفضَّةِ منَ بياضاً أَشَد رقٍّ في«. عبارت 3

  همان)ياد شده است.(» لوحى از نور«آن با عنوان 
هـا را   ايات اسالمي در مـورد قلـم، آن  عالمه طباطبايي با اشاره به تعبيرهاي گوناگون رو

ها، بيان شده است. ايشان بر ايـن   ها و يا درك داند كه برحسب اختالف جهت هايى مي مثال
هاي شعرگونه بود، و رهبـران   هاى لفظى و تشبيه باور است كه اگر اين سخنان، تنها صناعت

اند، نبايـد   و ميزان نام نهاده دين تنها براى آراستن كالم، اين امور را لوح، قلم، مركّب، كتاب
 بردنـد.  ها را به كار مي يا مانند اين» الْشَّهد منْ  وأَحلَى الثَّلْجِ، منَ بياضاً أَشَد كانَ«عباراتي چون 

  همان)(
، بـه  »الْعـرْشِ  ركْـنِ   فى فَجعلَه طَواه«دارد كه عبـارت   . عالمه طباطبايي همچنين بيان مي4

، بـه حـوادث   »الْقَلَـمِ  فَـمِ   علـى  خَـتَم  ثُـم «عرش اشاره دارد. همچنـين عبـارت   اتحاد قلم با 
يافته در قلم، نظر دارد كه از سنخ حكم قطعـى الهـى اسـت. البتـه تغييرناپـذيرى و        نگارش

درمرتبـه ديگـر،    اى از مراتـب وجـود، بـا تغييرپـذير بـودن آن      حتميت اين نظـام در مرتبـه  
و تغييرپذيرى از لوازم مرتبه قـوه و امكـان اسـت كـه همـراه بـا        ندارد، زيرا اجمال  منافاتى

استعدادهاى گوناگون است؛ اين در حالي است كه مراتب باالتر هستي يا همان مجردات از 
  )133همان: ( باشند. آميختگى با قوه و امكان، مبرا مى

  
  گانه . بررسي روايات پنج5

تنهـا نكـات مـورد برداشـت مالصـدرا و      در رواياتي كه پيش از اين درباره قلـم گذشـت،   
ها، نكـات ديگـري    طباطبايي ذكر گرديد. برخي روايات وجود دارد كه با تامل در آن  عالمه

گردد. در ادامـه،   شود و زمينه براي رسيدن به درك بهتر از چيستي قلم فراهم مي استفاده مي
اطبايي، مـورد ارزيـابي   گانه، ديدگاه مالصدرا و عالمه طب ضمن بررسي و تفسير روايات پنج

  قرار گرفته و ديدگاه برگزيده نگارنده تبيين خواهد شد.
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  روايت نخست 1.5
كه پيش از اين نكاتي درباره لـوح از آن  ثوري از امام صادق(ع)  سعيد بن  سفيان در روايت

تواند گره از فهم اصطالح قلم بگشايد. در فرازي از  مطرح گرديد عباراتي وجود دارد كه مي
  اين روايت چنين آمده است:

 لـوح  در شد، خواهد واقع آينده در و شده واقع گذشته در كه را آنچه همه قلم پس... 
 نيز لوح و است نور جنس از نيز قلم و است نور جنس از مركّب پس. نگاشت محفوظ

 لوح امر من براي! خدا رسول پسر اي: گفتم ايشان به: گفت سفيان. است نور جنس از
 پس. بياموز من به ات آموخته تو به خدا كه آنچه از و كن بيان بيشتر را مركّب و قلم و

 نون  دادم، نمي پاسخ تو به نبودي گرفتن پاسخ شايسته تو اگر سعيد، پسر اي: فرمود امام
 بـه  را آن اسـت  فرشـته  كـه  قلـم  و رسـاند  مـي  قلـم  بـه ) را فـيض ( كه است اي فرشته
 بـه  اسـرافيل  و رسـاند  مي اسرافيل به را آن لوح و است  فرشته نيز او كه رساند مي  لوح

  )23 :1403 بابويه، ابن(  5...رساند  مي جبرئيل به ميكائيل و رساند مي ميكائيل

  :از قرار زير است شود نكاتي كه از روايت استفاده مي
و ما هو كـائنٌ إِلَـي    فَسطَرَ الْقَلَم في اللَّوحِ الْمحفُوظ ما كانَ«كه در عبارت » كان«. لفظ الف

باشد كه به معناي وجود دادن است. پس  مي» كان تامه«به كار رفته است از نوع » يومِ الْقيامةِ
رو نگارنـده   باشـد. از ايـن   ينگارشي كه قلم در لوح انجام داده است، نگـارش وجـودي مـ   

باشـد،   يمـ » لـوح «ش كـه همـان   و محـل نگـار    »وجـود «و نگاشـته شـده   » ايجادي  فاعل«
است كه پذيرنده حقايق وجودي باالتر از خودش است. اين ارتباط تكـويني ميـان     حقيقتي

هاست كه سبب ايجاد رابطه طولي ميـان آن دو   قلم و لوح، حكايت گر نوعي عليت ميان آن
توان گفت تفـاوت قلـم و    شده است. همچنين از آنجا كه معلول رقيقه علت خود است مي

اي  تـوان گونـه   يان اجمال و تفصيل است. پس نگارش وجودي را ميلوح از سنخ تفاوت م
  خروج از اجمال به تفصيل يا خروج از وحدت به كثرت دانست.

دهد كه قلم حقيقتي است كه همه حوادثي  نشان مي» ما هو كائن«و » ماكان«عبارت ب. 
ر اجمـال در  به وقوع پيوسته و خواهد پيوست، به طو» گذشته و آينده«را كه در ظرف زمان 

  خود دارد.
كه مـداد حقيقتـي    شود اين نكته استفاده مي ،قلم بر لوح تقدم بر قلم و مداد از تقدم. ج

جا كه مداد به معنـاي   باشد. از آن باالتر از قلم و لوح مي ،مرتبه وجودي آنو وجودي است 
د و قلم شو اند كه سبب بسط مركب در قلم مي مركب است و مداد را از آن جهت مداد گفته
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توان اين نتيجه را گرفت كه مداد حقيقتي اسـت كـه قلـم،     رساند، مي را در نوشتن ياري مي
اين برداشت برخالف برداشتي است كه پيش از ايـن  دارد.  فيض وجود را از آن دريافت مي

مركّب، فانى در لوح و قلم بوده و   در سخنان عالمه نقل گرديد. ايشان بر اين باور هستند كه
اين سخن بدين معناست كه  تفـاوت مركّـب بـا     )132همان: شود.( استقاللى به آن نمىنظر 

فـاني در قلـم و     قلم، تفاوتي اعتباري است نه حقيقي. به ديگر سخن، اگر بنـا بـود مركّـب،   
باشد و تفاوت آنها به نحوه لحاظ عقلي باز گردد، نبايـد در روايـت يـاد شـده، مرتبـه        لوح

مرتبه وجودي قلم و لوح باشد و حال آنكه از متن روايـت چنـين    وجودي مركّب باالتر از
شود كه ميان مركّب، قلم و لوح ارتباط وجودي برقرار است و هر يك به ترتيب،  استفاده مي

عبارت فراز پاياني روايت اسـت كـه در    سخن نگارنده،مؤيد اند!  واسطه فيض براي ديگري
  ادامه بدان اشاره خواهد شد.

و عبـارت  » فَالْمداد مداد منْ نُورٍ و الْقَلَم قَلَم منْ نُورٍ و اللَّوح لَـوح مـنْ نُـورٍ   «. از عبارت ج
لَـي  فَنُونٌ ملَك يؤَدي إِلَي الْقَلَمِ و هو ملَك و الْقَلَم يؤَدي إِلَي اللَّوحِ و هو ملَك و اللَّوح يؤَدي إِ«

بلكـه از   ،قلم و لوح از سـنخ موجـودات مـادي نيسـتند     ،شود كه مداد م ميمعلو...» إِسرَافيلَ
» نون«شود كه  همچنين اين نكته استفاده ميآيند.  فرشتگان بوده و از مجردات به حساب مي

اي برخوردارنـد   اند كه هر يك از مرتبه وجودي جداگانه سه فرشته» لوح«و » قلم«يا مركّب، 
شود  و نيز از اين دو عبارت برداشت مييقي است نه اعتباري! و تفاوت ميان آنها تفاوتي حق

و أَما ن فَهو نَهرٌ في الْجنَّةِ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ اجمد فَجمـد  «در آغاز روايت ، كه عبارت نخست
چنانكـه كـه    هم تعبيري نمادين است كه فراخور فهم مخاطب گفته شده است.» فَصار مدادا

گونه عبارات را از باب تمثيل و از نوع تشبيه معقـول   عالمه طباطبايي در تفسير الميزان، اين
(طباطبـايي،   داند كه براي فهماندن غرض بـه مخاطبـان گفتـه شـده اسـت.      به محسوس مي

1417 :8/170(  
  
  روايت دوم 2.5

ه چگونگي آغاز و تكثير نسـل  در روايتي از زراره نقل شده است كه از امام صادق(ع) دربار
. امام(ع) در پاسخ، به حرمت ازدواج برادر و خواهر در همه پرسيدفرزندان حضرت آدم(ع) 

  يشـان كـه مـرتبط بـا بحـث اسـت،      هاي آسماني اشاره نمودند. در بخشي از پاسـخ ا  كتاب
  :است آمده  چنين
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ع)، به قلم دستور داد خداوند بلند و بزرگ مرتبه، دو هزار سال پيش از آفرينش آدم ( ...
تا همه آنچه  كه تا روز قيامت خواهد شد، بر لوح بنگارد. در همه كتابهاي آسماني خدا 

حرمت ازدواج خواهر با برادر آمده است و مـا از آن    هاجاري شده است، كه قلم در آن
زبـور    انجيل، بينيم كه عبارتند از: تورات،  ها همين كتابهاي چهارگانه مشهور را مي كتاب

و قرآن كه خداوند آنها را از لوح محفوظ بر فرستادگان خود، كه درود خدا بر آنان باد، 
  )1/19: 1385 ابن بابويه،( 6... نازل كرده است

با اين تفـاوت   ،. در اين روايت نيز به نگارش وجودي قلم بر لوح اشاره شده استالف
است  به كاررفته» علي«حرف جر  ه بود،كه در روايت پيشين آمد» في«كه به جاي حرف جر 

  تواند نوعي استعالء و چيرگي و برتري وجودي قلم، نسبت به لوح را بفهماند. كه مي
هـاي آسـماني برگرفتـه و     كتـاب شـود كـه همـه     . از فراز پاياني روايت استفاده مـي ب
پيـامبرانش  ها را از لوح محفوظ بـر   و خداوند متعال آن باشند يافته از لوح محفوظ مي  تنزّل

هـاي   توان لوح محفوظ را نسـخه اصـلي همـه كتـاب     فرو فرستاده است. به ديگر سخن مي
  اند. برداري شده آسماني دانست كه از روي آن نسخه

  
  روايت سوم 3.5

  كند: جبل در روايتي از پيامبر (ص) چنين نقل مي معاذبن
 رسوالن تصديق و كتاب به تحقيق گذشت قدر و شد خشك قلم و گرفت سبقت علم
بـه   و كـرده  پرهيـز  و آورده ايمـان  كـه  كسى براى از جل و عز خداى از به سعادت و

 كـه  مؤمنـان  براى از خدا به واليت و شده كافر و گفته دروغ كه كسى براى از شقاوت
  )344 و 343: 1398 همو،( 7مشركان ... از او  بيزاري و دارد مي دوست را ايشان

دهد پيش  دارد كه همه حوادثي كه در جهان هستي رخ مياين روايت به اين نكته اشاره 
در علـم پيشـين خداونـد متعـال      كه در خارج تحقق پيـدا كـرده و بـه وقـوع پيونـدد      از آن
داشته است و قلم حقيقتي است كه ظرف علم ازلي خداوند متعال قرار گرفته است و   وجود

ارش وجودي درآورده اسـت.  كه به ظهور برسد، به نگ همه پيشĤمدهاي جهان را پيش از آن
دهـد خـود    بـه كسـاني نسـبت مـي     البته از عبارات بعدي حديث كه سعادت و شـقاوت را 

شود كه علم ازلي پيشين، منافاتي با اختيار و آزادي  روشن مي  ورزند، آورده يا كفر مي  ايمان
يا ابنَ «نظير گونه كه از عباراتي  هاي او ندارد، بلكه همان ها و منش ها، نگرش شبينانسان در 
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    ـا تَشَـاءـك منَفْسل ي تَشَـاءالَّذ أَنْت ي كنْتيتشبِم مشـود ايـن نكتـه مهـم      فاده مـي اسـت ...» آد
زيرا در اين  ؛آيد كه مشيت هم براي انسان است و هم براي خداوند متعال است مي  دست به

انسـان نيـز    ده شـده بـراي  گونـه كـه بـه خداونـد نسـبت دا      عبارات مشـيت و اراده همـان  
  است. شده  اثبات
  
  روايت چهارم 4.5

كند كه اميرالمـؤمنين(ع) در حـديثي    در كتاب خصال سفيان ثوري از امام صادق(ع) نقل مي
دهـد. در   طوالني، درباره چگونگي صدور آفرينش از نور وجودي پيامبر(ص) توضـيح مـي  

  فراز نخست اين روايت چنين آمده است:
 و عـرش  و و زمـين  ها آسمان آفرينش از پيش را) ص( محمد نور متعال خداوند همانا
 اسماعيل و ابراهيم و نوح و آدم خلقت از پيش و جهنّم و بهشت و قلم و لوح و كرسى

 در هايشان نام كه كسانى همه و سليمان و داود و عيسى و موسى و يعقوب و اسحاق و
 سـال  وچهارهزار چهارصدوبيست و آمده »المستقيم صراط - تا - اسحاق له وهبنا و« آيه

  )2/481: 1362 همو،( ...»آفريد  پيامبران همه از پيش

شـود برتـري وجـودي نـور      يكي از نكات بسيار مهمي كه از اين روايـت اسـتفاده مـي   
گيـرد.   هاست كه قلم و لوح و عرش و كرسي و... را نيز دربرمـي  پيامبر(ص) بر همه آفريده

ن بـا عنـوان نخسـتين مخلـوق     برخـي از روايـات از آ  براساس ايـن روايـت، قلـم كـه در     
تـوان آن را تعينـي از    گيرد و به تعبيري مـي  است در مرتبه پس از نور پيامبر قرار مي يادشده

ايــن روايــت، بــه همــراه روايــت   در واقــع، تعينــات حقيقــت محمــدي بــه حســاب آورد.
دهـد. ايـن    قلـم قـرار مـي    ثوري، به طور آشكارا نور پيامبر(ص) را برتر و بـاالتر از   سفيان

روايت، به همراه روايت سفيان ثوري، به طور آشكارا نور پيامبر(ص) را برتر و باالتر از قلم 
بر(ص) شمرده شـده كـه در   هاي پيام دهد.  همچنين در اين روايت نون يكي از نام قرار مي

  )2/426همان: است.( قرآن آمده
براسـاس  » قلـم «مايـد و آن اينكـه اگـر    ن با تأمل در نكته يادشده، پرسش مهمي رخ مـي 

روايات پيشين، همان صادر نخست باشد، با ايـن روايـت كـه در آن نـور پيـامبر را صـادر       
چگونــه  نخســت دانســته و قلــم را تعينــي از تعينــات نــور پيــامبر (ص) بــه شــمار آورده،

  خواهد شد؟!  جمع
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بـاره   ه تفصـيل در ايـن  در پاسخ به پرسش يادشده، كه در بخش بيان ديدگاه مختار نيز ب
سخن خواهيم راند، توجه به اين نكته ضروري است كه در برخـي روايـات، واژه قلـم بـه     

شود كه اصطالح قلم  جا اين نكته كشف مي به كار رفته است. از همين» اقالم«صورت جمع 
گيرد كـه   رود، بلكه مصاديق گوناگوني را دربرمي در روايت، تنها در يك مصداق به كار نمي

اند. بر همين اسـاس، در روايتـي كـه از     بدين نام خوانده شده» واسطه فيض بودن«به اعتبار 
ترين درجه قلم يا به تعبير  ياد شده، سخن از عالي» قلم«صادر نخست يا نور پيامبر با عنوان 

) و در روايـاتي كـه قلـم از تعينـات     281: 1302(مالصـدرا،   باشـد  مي» قلم اعلي«مالصدرا 
لـم اعلـي   پيامبر دانسته شده است، مراد ديگر مراتب اقالم هستند كه مـادون ق  وجودي نور

 )2/800: 1411طوسـي،  اند. مويد اين تفسير روايت امـام حسـن عسـكري (ع) (    گرفتهقرار
نيـز دربـاره آن    بـه كـار رفتـه اسـت و در ادامـه مقالـه      » قلم االقـالم «است كه در آن تعبير 

  خواهد شد.  بحث
  
  روايت پنجم 5.5

  اند: عبداهللا نقل شده است كه امام رضا(ع) چنين فرموده  بن  ز عبدالعظيما
هـا   هـايش بـدان   از سـوي آفريـده  ستايش ويژه خدايي است كه پيش از انجـام افعـال   

دهنده اسباب است به سبب آنچه كه  ها و زمين است. سامان است. آفريننده آسمان  عالم
ها) از علم پيشين  است. (همه اين  اند و قضاهاي حتمي بر آن گذشته اقالم جاري ساخته

، 5كلينـي، محمـد بـن يعقـوب، الكـافي، ج     (9...و حكم مقدر او سرچشمه گرفته است 
  )372ص

ها لفظ قلم به صـورت جمـع (اقـالم)     شبيه اين كه در آناز اين روايت و رواياتي  الف.
توان پي برد كه هر موجود مجردي كه به نوعي جنبه فاعلي دارد و نسبت بـه   آمده است مي
بيت (ع) از آن  شود در اصطالح روايات اهل تر از خود واسطه فيض شمرده مي حقايق پايين

نهـا يـك حقيقـت بـه حسـاب آورد.      ت تـوان قلـم را   رو نمـي  شود. از ايـن  تعبير مي» قلم«به 
ها قلم به صورت مفرد به كار رفته و با  است كه ميان اين مطلب و رواياتي كه در آن  روشن

 )54/313: 1403؛ مجلسـي،  2/191: 1404قمـي،  ( نام نخستين مخلوق از آن ياد شده است،
يات ديگر را بـر  گونه ناسازگاري وجود ندارد؛ زيرا اين روايات را بر نخستين قلم و روا هيچ
در مورد روايـت   توان حمل نمود. تر از قلم نخست قرار دارند، مي هاي ديگري كه پايين قلم
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ت كـه در  اسـ » االقـالم  قلـم «مؤيد اين مطلـب تعبيـر   پيشين نيز وضع به همين منوال است. 
طوسـي،  ( »الْأَقْلَـامِ  قَلَـم  بِـه  جـرَى  بِما و« عبارتوارد شده از امام حسن عسكري(ع)   دعاي
1411 :2/800(  
ها  توان چنين برداشت نمود كه قلم مي» مؤَلِّف الْأَسبابِ بِما جرَت بِه الْأَقْلَام«. از عبارت ب

  .شود  جاري ميها در نظام هستي  ها به وسيله آن ها و معلول حقايقي هستند كه سلسله علت
كـه بـه عبـارت پيشـين     » قِ علْمه و مقَدرِ حكمهو مضَت بِه الْأَحتَام منْ سابِ«. از عبارت ج

ها براساس علـم   ها و معلو ل شود كه جاري شدن سلسله علت عطف شده است، معلوم مي
  گيرد. ازلي و قضا و قدر علمي در ذات حق، صورت مي

  
  . بيان ديدگاه مختار در تحليل فلسفي قلم با تكيه بر مباني حكمت متعاليه6

مطالبي كه درباره قلم از ديدگاه مالصدرا و عالمه طباطبايي ذكر گرديد و نيـز بـا   با توجه به 
گانه به دسـت آمـد، براسـاس مبـاني حكمـت متعاليـه،        نكاتي كه از راه بررسي روايات پنج

  توان چند احتمال را در تفسير فلسفي قلم مطرح نمود: مي
 متعـال  خداونـد  فعلـي  علـم  مراتـب  بـه  روايـات  و آيـات  در كـه  نون و قلم لوح، 1.6
 رو ايـن  از. سـنجيد  مـادي  معيارهاي با را آنها توان نمي و هستند مجرد حقايقي دارند،  اشاره
. داشـت  نخواهـد  راه مرتبـه  آن در دارد وجـود  طبيعـت  عـالم  مرتبه در كه معنايي به كثرت
 بـه  مختلف نام دو اعتبار، دو به تواند مي واحد حقيقت هستي، از مرتبه آن در ديگر ازسوي
. شـود  گرفتـه  نظـر  در حقيقت يك براي عنوان دو تواند مي قلم و مركّب يعني. بگيرد خود

 اسـت  متعـال  خداونـد  از صـادر  نخستين كه) ص(پيامبر وجودي نور كه اين مطلب توضيح
 چــون جهــت ايــن از كــه اســت متعــال خداونــد ســوي بــه آن روي يــك دارد؛ روي  دو

 تعبيـر  بـه  و شـود  مـي  ناميده مركّب گيرد، مي قرار هستي فيض پذيرش ظرف واسطه،  بدون
 بـه  رو كـه  جهت آن از و. دانست تفصيل و اجمال از تركيبي را آن توان مي طباطبايي عالمه
 قلـم  اسـت،  خـود  از تـر  پـايين  موجـودات  بـراي  فـيض  واسـطه  و دارد خود مادون سوي
. درنظرگرفت توان مي قابلي و فاعلي جهت دو اول، صادر در سخن، ديگر به. شود مي  ناميده

 اخـس  جهـت  كه فاعلي جهت از و مركّب به است، آن اشرف جهت كه آن قابلي جهت از
 بـودن  يكـي  چرايـي  تبيين براي تفسير اين كه است روشن.  شود مي تعبير قلم به است، آن

 كه) ص(پيامبر نور و قلم ميان وجودي دوگانگي با ولي دارد كارآيي »قلم« با »نون« حقيقت
 ايـن  در زيـرا  نيسـت؛  سـازگار  اسـت،  آمـده  ميان به سخن آن از آشكارا روايات برخي در
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 ديگـري  راه بايـد  رو اين از. است شده دانسته قلم از پيش) ص(پيامبر نور آفرينش روايات،
  شود. پيمود كه در ادامه ذكر مي دوگانگي حل براي

 نكتـه  ايـن  بـر  اسـت،  آمـده ) اقـالم ( جمع صورت به قلم لفظ ها آن در كه رواياتي 2.6
 كـه  اسـت  شـده  اطـالق  مجـردي  موجود هر به روايات، در »قلم« اصطالح كه دارد  داللت
 از شـود؛  مـي  شـمرده  فـيض  واسـطه  و داشـته  فاعلي جنبه خود از تر پايين حقايق به نسبت
 ايـن  ميـان  تفسـير،  اين براساس. آورد حساب به حقيقت يك تنها را قلم توان نمي رو همين
 آن از مخلوق نخستين نام با و رفته كار به مفرد صورت به قلم ها آن در كه رواياتي و مطلب

 همان كه قلم نخستين بر روايات، اين زيرا ندارد؛ وجود ناسازگاري گونه هيچ است، شده ياد
 تـر  پايين كه ديگري هاي قلم بر نيز ديگر روايات و گردند مي حمل باشد مي) ص( پيامبر نور
 تعبيـر  پايـه همـين تفسـير،    بـر  كـه  است روشن. شوند مي حمل دارند، قرار نخست قلم از
) ص(پيامبر وجودي نور به است، آمده) ع(عسكري حسن امام از روايتي در كه »االقالم  قلم«

  .شود مي شمرده نخستين صادر و دارد اشاره
 در متعـال  خداونـد  تجلـي  نخستين روايات، براساس االقالم قلم كه، اين مطلب خالصه

 كمـاالت  و ازلـي  علـم  ظهـور  واسـطه  كـه  شـود  مي گفته حقيقتي به و باشد مي هستي نظام
 عـالم  حقـايق  از اقـالم  يـا  قلـم  همچنـين، . اسـت  هسـتي  ديگـر  مراتـب  در متعال خداوند

 حقيقـت  هر. اند گرفته خود به را گوناگوني هاي نام گوناگون، اعتبارات به كه باشند مي  عقل
 جنبـه  خـود  از تـر  پـايين  حقـايق  بـه  نسـبت  كه جهت آن از هستي، طولي سلسله در عقلي
 و »قلـم « بـه  ها آن از روايات و آيات متن در آيد، مي حساب به فيض واسطه و داشته  فاعلي

 از بـاالتر  بـه  نسبت اگر هستي طولي سلسله در عقلي حقايق همان و است شده ياد »اقالم«
 مورد در هستند، خود از باالتر حقايق كماالت پذيرش ظرف كه رو آن از شود سنجيده خود
 نيسـت،  حقيقـت  يك ويژه تعبير دو اين سخن، ديگر به. است رفته كار به »لوح« تعبير ها آن

  .گيرد مي دربر را نزول قوس در عقل عالم موجودات همه بلكه
 داد، ارائه قلم و لوح درباره متعاليه حكمت مباني براساس توان مي كه ديگري تفسير 3.6

 عقـل  عـالم  مرتبـه  در كـه  است حقايقي همه روايات، و آيات در قلم از مراد كه است اين
 عقل عالم به نسبت كه است مثال عالم مجموعه محفوظ، لوح از مقصود همچنين. قراردارند

 و آيـات  در قلـم  كـه  ايـن  سر شايد. كند مي دريافت عالم آن از را حقايق و دارد قابلي جنبه
 و قـرآن  آيات در نه آن متافيزيكي معناي در لوح ولي آمده »اقالم« جمع صورت به روايات

 .باشـد  نهفتـه  نكتـه  همـين  در اسـت،  نرفتـه  بكـار  »الـواح « جمـع  صورت به روايات در نه
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همسو با اين تفسـير اسـت.   » ايقاظ النائمين«ذكر است كه عبارت مالصدرا در كتاب   شايان
تا:  داند. (مالصدرا، بي گري از عالم عقل ميوي در اين كتاب، آشكارا قلم اعلي را عبارت دي

29(  
بـدانيم و نفسـير   » قلـم «بايد توجه داشت كه ميان اين تفسير كه مجموعه عالم عقـل را  

ناميده شود، ناسازگاري وجود ندارد، بلكـه  » قلم«پيشين كه هر يك از موجودات عالم عقل 
مطلب اينكه اگر عالم عقل را به تفاوت ميان آن دو، تنها در نحوه اعتبار عقلي است. توضيح 

شرط شئ يعني به شرط اجتماع لحاظ كنيم از آن جهت كه نسبت به حقـايق مثـالي، علـت    
ناميده شده است و اگر عالم عقل را به شرط ال » قلم«باشد،  هستي بخش و واسطه فيض مي

وجـود  يعني به شرط عدم اجتماع اعتبار نماييم، از آن رو كه هر موجود عقلـي نسـبت بـه م   
  گيرد. به خود مي» قلم«باشد، نام  تر از خود واسطه فيض مي عقلي پايين

  
  گيري . نتيجه7

عالمـه طباطبـايي دربـاره قلـم      هـاي روايـي و فلسـفي كـه مالصـدرا و      براساس برداشـت 
اند و نگارنده نيز نكات ديگري را بر آنها افزود، ايـن نتيجـه بـه دسـت آمـد كـه        داشته  بيان

ــدرا در  ــينمالص ــتي از خدا  تبي ــدور هس ــونگي ص ــتين   چگ ــم را نخس ــال، قل ــد متع ون
 ديگـر  نـام  را عقـل  عالم وي داند كه بر طبق علم عنايي حق صادر شده است. مي  موجودي

 قـرآن  كننده نازل نخستين را اعلي داند. او همچنين قلم مي الهي قضاي صورت و آن را قلم
 و اثبـات  و محـو  لـوح  سـپس  و محفوظ آن، لوح از پس كه داند مي متعال، خداوند از پس

  .گرفته است قرار امين جبرئيل سرانجام
راند و روايات مرتبط  عالمه طباطبايي برخالف مالصدرا، به تفصيل درباره قلم سخن مي

اى از مراتـب   ن قلـم را مرتبـه  دهـد. ايشـا   با قلم را بيش از مالصدرا مورد توجـه قـرار مـي   
الي و بسيط در آن تحقق دارند و وجود تفصيلى اي اجم داند كه موجودات به گونه مي  وجود

باشد و  كنند. لوح نيز مرتبه ديگرى است كه ظرف وجود تفصيلى اشياء مى ها را افاضه مى آن
بوده و وجودى اسـت كـه بـر     اى است كه اجمال و تفصيل، هر دو درآن ثابت  مركّب مرتبه

  مادون اسماء گسترش يافته است.
هـايي كـه    شمند مالصدرا و عالمه طباطبايي و نيز بـا بررسـي  گيري از سخنان ارز با بهره

ايـن    انجام داده است، براساس مبـاني حكمـت متعاليـه،   » قلم«نگارنده در روايات مرتبط با 
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 كه است شده اطالق مجردي موجود هر به هاي ديني، آموزه در »قلم«نتيجه به دست آمد كه 
 از شـود؛  مـي  شـمرده  فـيض  واسـطه  و داشـته  فاعلي جنبه خود از تر پايين حقايق به نسبت
 ايـن  ميـان  تفسـير،  اين براساس. آورد حساب به حقيقت يك تنها را قلم توان نمي رو همين
 آن از مخلوق نخستين نام با و رفته كار به مفرد صورت به قلم ها آن در كه رواياتي و مطلب

 همان كه قلم نخستين بر روايات، اين زيرا ندارد؛ وجود ناسازگاري گونه هيچ است، شده ياد
 تـر  پايين كه ديگري هاي قلم بر نيز ديگر روايات و گردند مي حمل باشد مي) ص( پيامبر نور
 تعبيـر  تفسـير،  همـين  پايـه  بـر  كـه  است روشن. شوند مي حمل دارند، قرار نخست قلم از
) ص(پيامبر وجودي نور به است، آمده) ع(عسكري حسن امام از روايتي در كه »االقالم  قلم«

 همـه  را قلـم  از تـوان مـراد   همچنـين مـي   .شـود  مـي  شـمرده  نخسـتين  صادر و دارد اشاره
 مجموعـه  نيـز  لـوح  از دارنـد و مقصـود   قـرار  عقـل  عـالم  مرتبـه  در كـه  دانسـت   حقايقي
 عــالم آن از را حقــايق و دارد قــابلي جنبــه عقــل عــالم بــه نســبت كــه اســت  مثــال عــالم

البته بيان شد كه ميان اين دو تفسير، ناسازگاري وجود ندارد و تفاوت ميان  .كند مي  دريافت
  گردد. آن دو، تنها به نحوه اعتبار عقلي باز مي

  
  ها نوشت پي

1 .»حفُوظُ اللَّوحالْم طَرَفَانِ  لَه - لَى  طَرَفينِ  عمرَشِ  يالَع  و لَى  طَرَفةِ  عهبيلَ، جرَاففَإِذَا إِس تَكَلَّم لَّ الرَّبج 
كْرُهيِ ذحبِالْو ضَرَب حبِينَ اللَّويلَ جرَافنْظُرُ إِسي فَيحِ في اللَّووحا فَيي بِمحِ فيلَ إِلَى اللَّورَئبع ج«.  

  .»الْقيامةِ يومِ  إِلى كائنٌ هو ما و كانَ ما فَكَتَب اكْتُب،: لَه فَقالَ الْقَلَم، اللَّه خَلَقَ ما أولُ«. 2
3 .  

ا ون« أَم« ورٌ فَهي نَهنَّةِ فقالَ. الْج لَّ اللَّهجزَّو؛: عدماج دمفَج داداً؛ فَصارم لَّ  قالَ ثُم جـزَّولْقَلَـمِ  ع؛ : لاكْتُـب 
 قَلَـم  الْقَلَـم  و نُـورٍ،  منْ مداد فَالْمداد. الْقيامةِ يومِ  إِلى كائنٌ هو ما و كانَ ما الْمحفُوظ اللَّوحِ فى الْقَلَم فَسطَرَ
 الْمداد و الْقَلَمِ و اللَّوحِ أَمرَ لي بينْ! اللَّه رسولِ ابنَ يا: لَه فَقُلْت: سفْيانُ  قالَ و. نُورٍ منْ لَوح اللَّوح و نُورٍ،  منْ

 ملَـك  فَنُـون  أَجبتُك، ما للْجوابِ أَهلٌ أَنَّك لَوال! سعيد ابنَ يا: فَقالَ اللَّه علَّمك مما علِّمني و بيانٍ، فَضْلَ
 إِسرافيلُ و إسرافيلَ،  إِلى يؤَدي اللَّوح و ملَك؛ هو و اللَّوحِ  الى يؤَدي الْقَلَم و ملَك؛ هو و الْقَلَمِ،  إِلى يؤَدي
لِ  و األَنْبِيـاء  إِلَى يؤَدي جبرَئيلُ و جبرَئيلَ،  إِلى يؤَدي ميكائيلُ و ميكائيلَ؛  إِلى يؤَدي الْرُّسـ  لَوات صـ  ه  اللـَّ
هِملَيلي قالَ. ع :فْيانُ قُمنُ فَال! ياسآم كلَيع.  

4 .  
داداً  كُـنْ : الْجنَّةِ في لنَهرٍ قالَ ثُم الْخُلْد؛: لَها يقالُ الْجنَّةِ في شَجرَةٍ منْ الْقَلَم خَلَقَ اللَّه إِنَّ مـ  د مـرُ،  فَج النَّهـ و 
 اكْتُـب : قـالَ ! رب يـا  أَكْتُـب،  ما و: قالَ. اكْتُب: للْقَلَمِ قالَ ثُم الْشَّهد؛ منْ  وأَحلَى الثَّلْجِ، منَ بياضاً َشَد   كانَ
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 ثُـم . الْيـاقُوت  منَ  أَصفى و الْفضَّةِ، منَ بياضاً أَشَد رقٍّ في الْقَلَم فَكَتَب الْقيامةِ يومِ  إِلى كائنٌ هو ما و كانَ  ما
طَواه لَهعكْنِ  فى فَجرْشِ، رالْع ثُم لى خَتَمالْقَلَمِ فَمِ  ع قْ فَلَمنْطي عدب قُ ال ونْطداً يأَب . و فَهـ  تـابكْنُـونُ  الْكالْم 
دكُم  و الْكَـالم،  معنَـى  تَعرِفُونَ ال فَكَيف عرَباً؟ لَستُم أَو. كُلُّها النُّسخُ منْه الَّذي قُـولُ  أَحـي  بِهصـاحخْ : ل انْسـ 
كذل  تابالْك أَو سخُ إِنَّما لَينْسنْ يتابٍ مذَ كنَ أُخلِ، ماألَص و وه لُهخُ كُنَّا إِنَّا: «قَوتَنْسما نَس لُونَ كُنْتُممتَع.  

5 .  
 قَلَـم  الْقَلَـم  و نُورٍ منْ مداد فَالْمداد الْقيامةِ يومِ إِلَى كَائنٌ هو ما و كَانَ ما الْمحفُوظ اللَّوحِ  في  الْقَلَم فَسطَرَ... 
وحِ  أَمرَ لي بينْ اللَّه رسولِ ابنَ يا لَه فَقُلْت سفْيانُ قَالَ و نُورٍ منْ لَوح اللَّوح و نُورٍ منْ داد  و الْقَلَـمِ  و اللـَّ الْمـ 

 يؤَدي ملَك فَنُونٌ أَجبتُك ما وابِللْج أَهلٌ أَنَّك لَا لَو سعيد ابنَ يا فَقَالَ اللَّه علَّمك مما علِّمني و بيانٍ فَضْلَ
  ملَك ... هو و اللَّوحِ إِلَى يؤَدي الْقَلَم و ملَك هو و الْقَلَمِ إِلَى

6 .  
 بِأَلْفَي آدم خَلْقِ قَبلَ الْقيامةِ يومِ إِلَي كائنٌ هو بِما الْمحفُوظ اللَّوحِ علَي فَجرَي الْقَلَم أَمرَ جلَّ و عزَّ اللَّه أَنَّ... 
نُ  هذَا و حرِّم ما مع الْإِخْوةِ علَي الْأَخَوات تَحرِيم كلِّها في الْقَلَم فيه جرَي فيما كلَّها اللَّه كتُب أَنَّ و عامٍ نَحـ 
ا نَرَي قَدنْهم هذه ةَ الْكتُبعبةَ الْأَرورشْهي الْمذَا فالَمِ هاةَ الْعرالتَّو الْإِنْجِيلَ و و ورالزَّب ا  الْفُرْقَـانَ  و أَنْزَلَهـ  ه  اللـَّ
ه  صلَوات رسله علَي الْمحفُوظ اللَّوحِ  عنِ ينَ  علَـيهِم  اللـَّ عـما  أَج نْهـاةُ  مرو ي  علَـي  التـَّ وسـع(م (و  ور الزَّبـ 
  ... (ص) محمد علَي الْقُرْآنُ و) ع(عيسي علَي الْإِنْجِيلُ و) ع(داود  علَي

7 .  
نْ  جلَّ و عزَّ اللَّه منَ بِالسعادةِ و الرُّسلِ تَصديقِ و الْكتَابِ بِتَحقيقِ الْقَدر مضَي و الْقَلَم جف و الْعلْم سبقَ مـل 
 ص اللَّه رسولُ قَالَ ثُم الْمشْرِكينَ منَ برَاءته و الْمؤْمنينَ اللَّه بِولَايةِ و كفَرَ و كذَّب لمنْ بِالشَّقاء و اتَّقَي و آمنَ
ذي  أَنْـت  كنْـت  بِمشيتي آدم ابنَ يا يقُولُ تَعالَي و تَبارك اللَّه إِنَّ حديثي أَروِي اللَّه عنِ ك  تَشَـاء  الـَّ نَفْسـل 
  ...تُرِيد ما لنَفْسك تُرِيد الَّذي أَنْت كنْت بِإِرادتي و تَشَاء  ما

8 .  
 اللَّوح و الْكرْسي و الْعرْش و الْأَرض و السماوات خَلَقَ أَنْ قَبلَ ص محمد نُور خَلَقَ تَعالَي و تَبارك اللَّه إِنَّ
و الْقَلَم نَّةَ والْج و النَّار لَ وخَلَقَ أَنْ قَب مآد نُوحاً و و يمرَاهإِب يلَ واعمإِس اقَ وحإِس و  قُـوبيع ي  و وسـم و 

ه  إِلَـي  يعقُـوب  و إِسحاقَ لَه وهبنا و قَوله في جلَّ و عزَّ اللَّه قَالَ منْ كلَّ و سلَيمانَ و داود و عيسي لـقَو و 
ميناهدإِلي ه راطيمٍ صتَقسم لَ وخَلَقَ أَنْ قَب الْأَنْبِياء مائَةِ كلَّهمعببِأَر أَلْف عٍ وبأَر شْرِينَ وع نٍَة أَلْفس...  

9 .»دمالْح لَّهمِ لالا الْعبِم ونٌ هنْ كائلِ مينَ أَنْ قَبيد نْ لَهم هنٌ خَلْقائرِ  دفَـاط  اتاوـمالس ضِ  والْـأَر  ؤَلِّـفم 
  ...» حكمه مقَدرِ و علْمه سابِقِ منْ الْأَحتَام بِه مضَت و الْأَقْلَام بِه جرَت بِما الْأَسبابِ

  
  نامه كتاب

 قرآن كريم
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  .ق1398 اسالمي، نشر قم، اول، چاپ حسيني، هاشم: تصحيح علي، التوحيد، بن محمد بابويه، ابن
  .ش1362 مدرسين، جامعه اول، چاپ قم، اكبر، علي غفاري،: تحقيق الخصال، ،علي بن محمد بابويه، ابن
  .ش1385 داوري، فروشي كتاب اول، چاپ قم، الشرائع، ، عللعلي بن محمد بابويه، ابن
 بـه  وابسـته  اسالمي دفتر قم، اكبر، علي غفاري،: تصحيح/تحقيق االخبار، معاني ،علي بن محمد بابويه، ابن

  .ق1403 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه
  .ق1419 النعمان،  اول، چاپ بيروت، التوحيدية،  الرسائل حسين، محمد سيد طباطبايي،
 مدرسين ي جامعه اسالمي دفتر قم، پنجم، چاپ القرآن، تفسير في الميزان ،حسين محمد سيد طباطبايي،
  .ق1417 قم، علميه حوزه
،  محمدحسـين  طهرانـى،  حسـينى : تصـحيح /السـاطعة، تحقيـق   ، الشـمس  حسـين  محمد سيد طباطبايي،
  تا. البيضاء. بي المحجة اول، بيروت، دار  چاپ
  ق.1403 مرتضي، نشر مقدس، مشهد اللجاج، اهل علي االحتجاج علي، بن احمد طبرسي،
 الشـيعة،  فقـه  مؤسسـة  اول، چـاپ  بيروت، المتعبد، سالح و المتهجد مصباح الحسن، بن محمد طوسي،

  .ق1411
  دارالكتاب، سوم، چاپ قم، طيب، جزائري، موسوي: تصحيح/تحقيق القمي، تفسير  ابراهيم، بن علي قمي،

  .ق 1404
 محمـد،  آخونـدى،  و اكبـر  علـى  غفـارى : تصحيح/تحقيق الكافي، ، اسحاق بن يعقوب محمد بن  كلينى،

 ق.1407 اإلسالمية، الكتب دار تهران، چهارم،  چاپ

 التراث إحياء دار بيروت، دوم، چاپ األطهار، األئمه اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار محمدباقر، مجلسي،
 .ق1403 الوفاء، موسسة ، العربي

 و حكمـت  انجمـن  تهـران،  اول، چـاپ  خواجـوي،  محمد از تصحيح و مقدمه اآليات، اسرار ، مالصدرا
  .ش1360 فلسفه،
  .م1981 التراث، احياء دار بيروت، سوم، چاپ االربعة، العقلية االسفار في المتعالية ، الحكمة مالصدرا
  .الف1363المبدأ و المعاد، تحقيق: عبداهللا نوران، تهران، چاپ اول،  مطالعات اسالمي، ،  مالصدرا
  .تا بي ، ايران فلسفه و حكمت اسالمي انجمن تهران، اول، چاپ ، النائمين إيقاظ ، مالصدرا
  .ق1415 بيدار، انشارات قم، الثانية،  الطبعة الكريم، القرآن ، تفسير مالصدرا
 اول، چاپ ، شاهرودى عابدى على تحقيق و خواجوى محمد تصحيح به ، الكافي اصول ، شرح مالصدرا

 .ش1366 ، فرهنگي تحقيقات و مطالعات موسسة تهران،

 .ق1302 ، المصطفوي مكتبه قم، اول، چاپ التسعة، الرسائل مجموعة ، مالصدرا

 فرهنگـى،  تحقيقـات   تهـران،  اول، چاپ خواجوي، محمد از تصحيح و مقدمه الغيب، ، مفاتيح مالصدرا
 ب.1363


