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 چکیده
به یک  قائل کسب علم و حصول شناخت،مالصدرا در خصوص چگونگی « زبان و شناخت»در قلمرو بحث 

زبان یا کالم، اظهار و اعالنِ  .فرآیند و جریان است، که نفس انسانی در این فرآیند فاعلِ فعال و خالق است

د معرفتی زبان، در یک فرآین. قیام کالم به متکلم قیام صدوری است و نه قیام حلولی .باطن متکلم است

در جهت گسترش نظریه زبانی مالصدرا، از تحلیل تقریر او . شود یمقوس نزولی، توسط نفس ناطقه انجام 

اگر چه او قائل است به این که شناخت پیش از زبان : دیآ یمنسبت به فرآیند زبان غیر دینی انسان به دست 

شناخت چارچوب و ساختاری معین و ثابت باشد که به ، اما معنای آن چنین نیست که این افتد یماتفاق 

متکلم از پیش تزریق و القاء شود، یا این که زبان فرآیندی درونی با قطع نظر از جهان خارج و اجتماع بشری 

افزون بر این، تفسیر صدرالمتألهین از ادراک عقلی به گونه ای نیست که عقل به عنوان پدیده ای . باشد

 .ان تلقی شود، و این که انسان را منفعل تصور نمایدمتعالی حاکم بر زب
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 مقدمه .7

جذاب انسانی است، که دارای سیستمی پیچیده و در عین حال  یها ییتوانازبان یکی از 

  .رود یمبرانگیز میان فالسفه به شمار  نظریه زبانی به طور کلی از مباحث چالش. قوی است

او بر این  .اش از زبان و ماهیت آن نیز، سخن گفته است مالصدرا در میان مباحث فلسفی

از روش ترکیبی استدالل منطقی ضروری است باور است برای ادراک حقیقت، به طور کلی، 

و نیز الهامات ربانی بهره جوییم؛ از این رو، وی در حکمت متعالیه خود پیوندی میان براهین 

از آن جا که او در رویکرد فلسفی خویش پیوندی . دینما یمعقلی و مکاشفات عرفانی برقرار 

، همچنین یکی از دینما یمبرقرار  میان الهیات و علم کالم از سویی، و عرفان از سوی دیگر

منابع الهام نزد وی قرآن است؛ او معتقد است انسان بر مثال و آیت خداوند آفریده شده 

پس اگر کالم و کتاب انسان را مورد شناسایی قرار دهیم، کالم و کتاب خدا را خواهیم . است

 .شناخت

چون  ،یسویاز . که خداوند متکلم است کند یممالصدرا در بحث صفات خداوند، اثبات 

آفریده  ـ 1«لیس کمثله شیء»ـ زیرا  و نه مثل خداوند ،او معتقد است انسان بر مثال خداوند

اِن اهلل )؛ و به دیگر سخن، صورت آدمی بر صورت خداوند آفریده شده است شده است

از  و الهی است؛رگ بز تکامل نشانه و آی و در واقع انسانِ ،0(عزوجل خلق آدم علی صورته

بدین  ؛9(من عرف نفسه فقد عرف ربّه) شود یمخودشناسی منجر به خداشناسی  سوی دیگر،

این صفت را در  میتوان یم وندبرای شناخت صفت تکلم در خدا ،ردیگ یمترتیب وی نتیجه 

همو، ؛ 5: 7، ج 1291صدرالمتألهین، ) انسان بیندیشیم یا زبان انسان بررسی نموده و در کالم

و  ها یشگفتوی این نشانه بودن صفات انسانی بر صفات خداوند را، از  .(07: 1939

 . (09: 1939صدرالمتألهین، ) داند یموجود آدمی  یها یدگیچیپ

. ، موضوع مورد بحث در این مقاله، شناخت کالم آدمی از منظر مالصدراستنیبنابرا

، و «زبان و واقعیت خارجی»، «زبان با معنا»محوری رابطه  مسئلهبررسی سه به فلسفه زبان 

اساسی  یها پرسش، یکی از «زبان و شناخت»در قلمرو بحث . پردازد یم« زبان و شناخت»

بر دیگری تقدم دارد؟ حال با  ها آنرابطه میان ذهن و زبان است و این که، کدام یک از 

                                                 
 .سوره شوری/  11آیه .  1

 .102، ص 1، ج (ع)عیون اخبار الرضا . 0

 .90، ص 1حدیث نبوی، بحاراالنوار، ج . 9
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پراکنده و در عین حال محدودی  یها ثبحتوجه به این که مالصدرا در حوزه فلسفه زبان، 

را انجام داده است؛ از این رو، جهت گسترش نظریه زبانی وی بایسته است ضمن تمایز سه 

را بر نظریه مالصدرا عرضه نماییم، سپس از تقریر و تبیین او  ییها پرسشمحور گفته شده، 

در مقاله . تاج کنیمنسبت به مبحث زبان، همچنین، از لوازم سخنان وی پاسخ خود را استن

، نظریه صدرالمتألهین را در خصوص «زبان و شناخت»حاضر، با در نظر گرفتن حیطه کلی 

زبان مطالعه نموده، آن گاه، با طرح پرسش از تقدم زبان یا فکر و اندیشه بر دیگری، در پی 

ر تقدم از ظاهر گفتار مالصدرا چنین برمی آید که او طرفدا. یافتن پاسخ از نگاه او هستیم

مورد تحلیل و بررسی قرار  مسئلهذهنی و شناختی بر زبان است، البته این  یها تیفعال

 .ردیگ یم

مقاالت متعددی در خصوص کالم در اندیشه مالصدرا نوشته شده است، اما آن چه در 

این نوشتار قصد طرح آن را داریم در فلسفه مالصدرا بحثی نو بوده، و جایی به طور مستقل 

در این جا، به تعداد . اند پرداختهاز آن  ییها جنبهه است؛ و تنها چندین مقاله به بحث نشد

حسینی، )« زبان دین از منظر مالصدرا»مقاله . شود یممعدودی از این گونه مقاالت اشاره 

در پی بیان این است که، ظاهر الفاظ قرآن نماد برای حقایقی است که  (99 - 72: 1991

، این زبان دهد یم؛ همچنین، مقاله ادامه باشد ینمجز به زبان نمادین امکان پذیر  ها آنبیان 

. نمادین با زبان مخلوق درباره خالق به نحو اشتراک معنوی در عین تشکیک قابل جمع است

( 02 - 7: 1992خامنه ای، )« مالصدرا و تحلیل هرمنوتیکی از کالم الهی»در مقاله 

لفظی همان  یها امیپ، این گردد یمی پیامبر به صورت الفاظ ظاهر کالم الهی برا: میخوان یم

؛ و این قسم از کالم شوند یمحقایقی هستند که پس از طی مدارج نزولی وجودی حاصل 

نقد و بررسی معیارها و »مقاله . الهی قسمی است که فهم آن از مقصود گوینده جدا نیست

با تمایز زبان دین از ( 120 - 115: 1929نی، حسی)« مبانی فهم زبان دین از دیدگاه مالصدرا

است که الزمه فهم پذیر شدن حقایق وحیانی برای مخاطب آن است که،  بر آنزبان دینی، 

آن به زبان عرفی  یفرو کاهشدر قالب الفاظ و زبان انسانی بیان شوند؛ اما این موضوع سبب 

زبان دین از دیدگاه مالصدرا و »اله در مق. نبوده، و زبان دین تعینی فراتر از زبان عرف دارد

مالصدرا و قاضی سعید قمی هر دو : آمده است (29 - 09: 1922حسنی، )« قاضی سعید قمی

معتقدند که گزاره های زبان دین معنادار هستند، منتها قاضی سعید که معتقد به زبان 

ناممکن مجازی است، دسترسی انسان به فحوای اصلی اسماء، صفات و آیات متشابه را 
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اما مالصدرا با اعتقاد به رمزی بودن زبان دین، بر آن است که زبان قرآن حقیقی . داند یم

است، و انسان از طریق خود شناسی و تزکیه نفس قابلیت دستیابی به فحوای حقیقی این 

چنان که آشکار است تمام این مقاالت از زبان دین یا زبان دینی سخن . معانی را دارد

ر حالی که جستار حاضر در باره زبان بشری در گفتگوی عادی غیر دینی، و نه د. ندیگو یم

 .گفتگو با خدا و از خدا، انجام شده است

زبان مطرح  مسئلهمالصدرا به عنوان یک فیلسوف در سیستم فلسفۀ اسالمی نظریاتی در 

او در رساله اللمعات المشرقیه که در فن منطق است، بحث داللت وضعی الفاظ  .نموده است

آن جا که وی وجود را به . دینما یمبر معانی را مانند پیشینیان از فالسفه اسالمی، مطرح 

که وجود عینی و ذهنی  کند یم، اضافه داند یمعینی، ذهنی، لفظی، و کتبی قابل تقسیم 

، وضعی و ها ملتدر عصرها و  ها آنظی و کتبی، به دلیل گوناگونی ، اما دو وجود لفاند یقیحق

اما مالصدرا زبان قراردادی را تنها یک قسم از . (19: صدرالمتألهین، بی تا) 1قراردادی هستند

 ی، آن جا که مباحثی در باره زبان، به عنوان یک نظریه فلسفکند یماقسام زبان تلقی 

مطالب را در کتاب مفاتیح  همان باًیتقرهمچنین، او . دهد یمعرفانی، در کتاب اسفار ارائه 

مالصدرا در . الغیب در توضیح صفات خداوند، و این که انسان نیز آیت خداست، آورده است

بخش عرفانی نظریه زبانی خویش تحت تأثیر ابن عربی است، و در بخش استداللی آن متأثر 

بداعی و ابتکاری خویش را در نتیجه در عین حال وی مدعی است نظرات ا. از غزالی است

 .تجربیات عرفانی و الهامات ربانی به دست آورده است

تقدم فرآیندهای شناختی در مقاله پیش رو، بررسی  بحث جغرافیایبا توجه به این که 

پیش از بررسی و تحلیل نظریه مالصدرا در خصوص ، نیبنابرا؛ استبر سخن گفتن انسان 

تقدم فرآیندهای شناختی بر سخن گفتن و تکلمِ انسان متکلم، توصیفی از ماهیت و 

ذهنی از منظر  یها تیفعالچگونگی فرآیند تکلم انسان در ارتباط با حصول شناخت و 

از دیدگاه  نخست بحث حصول علم و شناخت رادر این راستا، . میده یممالصدرا ارائه 

مالصدرا به اختصار یادآوری نموده، سپس بخشی از مبحث زبان که مربوط به رابطه آن با 

نکته قابل بیان این است که، اصطالح . گردد یمطرح « کالم و متکلم»شناخت است، به نام 

                                                 
وجود الشیء اما عینی او ذهنی او لفظی او کتبی واالوالن حقیقیان و االخیران وضعیان الختالفهما بحسب االعصار و . 1

 .االمم
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« تکلم»بوده و ( :language)« زبان»به کار رفته در سراسر این متن، به معنای « کالم»

 .است( :to speak)« سخن گفتن»معادل 

 علم و حصول شناخت نزد مالصدرا .4

یک پروسه و فرآیند است، و نفس انسانی در  صدرالمتألهینکسب علم و شناخت بنا بر نظر 

، چرا شود یماین جریان ادراکی از فعالیت حواس آغاز . این فرآیند فاعلِ فعال و خالق است

، اگر چه (925: 9، ج 1291صدرالمتألهین، )که فعالیت حواس شرط ضروری کسب علم است 

نخستین : دیگو یموی در باره چگونگی حصول ادراک و شناخت . حواس شرط کافی نیستند

بازتاب انسان در برخورد با جهان خارج این است که تصویری از شیء خارجی بر حواس او 

اما این تصویرهای . رساند ها و تصویرها را به مغز می ، سپس حواس این نشانهبندد یمنقش 

، 1291صدرالمتألهین، ) شوند ینمحسی در سیستم عصبی و مغز خود به خود به ذهن منتقل 

« آگاهی»؛ بلکه ذهن، به عنوان یکی از قوای نفس، با به کار گیری دو فاکتور مهم (191: 9ج 

 1دینما یمتبدیل « صورت نوریّه»مادی را به علم یا همان ، این تصویرهای «توجه»و 

در واقع ذهن ماهیت همان شیئ خارجی را بازآفرینی  (.130: 3، ج 1291صدرالمتألهین، )

، از دید نیبنابرا. شود یم، و علم در این مرحله توسط ذهن و نفس تولید و صادر کند یم

« صادر»ه ذهن این تصویرها را نکرده، بلک« حلول»مالصدرا تصویرهای حسی بر ذهن 

آن گاه در مرحله بعد، قوة خیال فعالیت . (033ـ035: 1، ج 1291صدرالمتألهین، ) کند یم

، و این قوه نیز تصویرها را به ذهن سپرده و متناسب با عالم خیال دینما یمخویش را آغاز 

ادراک عقلی به . شود یمدر مرحله سوم، قوه عاقله وارد فعالیت . سازد یمتصویرهای خیالی 

طور کلی، حضور معلوم به صورت بی واسطه و مجرد از ماده و عوارض آن نزد عاقل است 

 .(32: 1931صدرالمتألهین، )

، و کند یممجرد از ماده را مشاهده  یها صورتنفس در مقام ادراک معقوالت کلی، 

حسوسات به متخیالت، را تجرید نماید، بلکه نفس با انتقال از م ها آنچنین نیست که نفس 

؛ 092: 1، ج 1291صدرالمتألهین، ) رسد یمسپس به معقول بالفعل و عقل فعال، به این ادراک 

پس نفس با تالش و حرکت و فعالیت تکاملی به . (99: 1923؛ و همو، 152: 1939همو، 

، جزیی از وجود او شده و ازدی یم، و هر علم که به آن دست رسد یممعلومات و معقوالت 

 .سازد یم تر کاملوجود او را گسترده تر و 

                                                 
 .ادراک لیس اال االلتفات النفس فال. 1
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همچنین، یادآوری نکته دیگری که به عنوان مقدمه برای ورود به بحث کالم و تکلم ضروری 

یک تقسیم بندی کلی از این است که، صدرالمتألهین به پیروی از عارفان اسالمی،  باشد یم

. کند یم، و جهان موجودات را به سه جهان حسی، خیالی و عقلی تقسیم دهد یمعالم ارائه 

بر هم منطبق هستند، به این معنا که برای  ها عالماضافه بر آن، او بر این باور است که این 

مدرَکات حسی افزون بر این وجود عینی در عالم طبیعت، وجود دیگری در عالم مثال و 

موجودات مثالی در عالم خیال، وجودی عقالنی در  خیال وجود دارد؛ همچنین، برای آن

 شود یمدر توضیح این عوالم گفته  (.922: 1، ج 1291صدرالمتألهین، )عالم عقل موجود است 

عالم عقل . که ورای عالم طبیعت عالم مثال قرار دارد، و عالم عقل نیز ورای عالم مثال است

هیچ و فاقد ابعاد مکانی و زمانی هستند،  اًذات بوده وعالمی است که موجودات آن مجرد تام 

عالم مثال، واسطه میان عالم عقل و عالم . به موجود مادی و جسمانی ندارند نیزتعلقی 

است  ماده از جردبوده و معلمی و ادراکی  ،عالم مثال عالمی روحانی. مادی یا طبیعت است

 .عالم طبیعت استبه شکل و مقدار شبیه  ،و از جهت داشتن صورت

 کالم و تکلم. 1

مناسب است در این جا بحثی از فلسفه زبان مالصدرا مطرح شود تا بتوانیم پاسخگوی این 

؟ و یا چه رابطه ای میان فرآیندهای شناختی و افتد یمپرسش باشیم که، چگونه زبان اتفاق 

ان و قابل تصور باشد؟ در این راستا، ماهیت زب تواند یمفلسفه مالصدرا  بنا برزبان متکلم، 

 .تعریف متکلم، پیدایش یا مبدأ وجودی زبان، و نیز هدف و مقصود متکلم قابل بررسی است

 ماهیت زبان. 7. 1

 آنچه زبان پس همان گونه که .تکلم بنا به تعریف مالصدرا، اظهار و اعالنِ باطن متکلم است

و زمین و تمامی موجودات نیز کلمات  ها آسمان، تمام دینما یمآشکار  ،درون متکلم است را

ست ا این .(5: 7، ج 1291صدرالمتألهین، ) کنند یمخداوند هستند که نهانِ جهان را آشکار 

انسان به جهان شناسی و از آن به خداشناسی  ینفس شناسکه مالصدرا معتقد است با 

یکی از راه های شناخت حقیقت کالم انسان این است که مبدأ فاعلی آن را  .رسد یم

 (.5: 7، ج 1932جوادی آملی، )شناسایی کنیم 

این  .نفس انسانی است که در دیگران اثرگذار است یها صفتتکلم نزد صدرا یکی از 

کالم یا زبان محصول . که نفس انسان، قدرت ایجاد کالم را داشته باشد شود یمصفت سبب 

به متکلم قائم  زبان. کالم صفت متکلم نیست، بلکه تکلم صفت متکلم است .تکلم است



57 

 تقدم فرآيندهای شناختی بر زبان، در فلسفه زبان مالصدرا                                                                          

 

 

در واقع قیام کالم  .آن طور که فعل به فاعل قائم است ،است، یعنی محصول کار متکلم است

باشد قیام عرض به موضوعش  تا مانندلولی، به متکلم قیام صدوری است و نه قیام ح

قیام حلولی  یء،ممکن است اثر یک ش. (07: 1939؛ همو، 2ـ  0: 7، ج 1291صدرالمتألهین، )

داشته باشد مثل رنگ گل به خودِ گل، اما قیام صدوری مثل انجام یک  یءنسبت به آن ش

 (.2ـ  0: 7، ج 1932جوادی آملی، )است فعل که به فاعلش قائم 

کالم را آشکار نمودن باطن  تکلم و کلم وسعتی قائل است و آن اینکهتمالصدرا در معنی 

در حقیقت کالم  توانند ینمو از آن جا که کلمات و حروف امری قراردادی هستند ، داند یم

، و نیز غایت کند یمالفاظ قراردادی چون خواسته های درونی را اعالم . نقشی داشته باشند

، ج 1932جوادی آملی، )کالم یا زبان است  دهد یمفاعلیتِ فاعل است، و فعل فاعل را نشان 

 .، نزد وی زبان، معنایی گسترده تر از زبان گفتاری و داللت لفظی داردنیبنابرا (.0: 7

 داند یممالصدرا فایده کالم را اظهار و آشکار کردن غیب، نهان و باطنِ متکلم 

متکلم قدرت آفرینش و تکلم دارد و کالم  .(19: 1939؛ همو، 0: 7، ج 1291صدرالمتألهین، )

، کالم همان آوازی است که از مجاری شود یمآفرین است، کالم به نفَس متکلم ایجاد 

، کند یمکالم وقتی با نفَس و دَم به مخارجِ مختلف دهان تکیه . شود یمتنفسی متکلم خارج 

آن هوایی که از درون متکلم  .(2 :7، ج 1291صدرالمتألهین، ) شود یمرج حروفِ گوناگون خا

. بندد یم، و در واقع این حروف با نفَس او نقش شود یمبا این حروف مصور و منتقش  دیآ یم

منظور از . ندیآفر یمو  کند یمگوناگون کلمات را انشاء  یها ئتیهانسانِ متکلم در این نفَس 

آن نفَس، امر بسیطی است که متکلم آن را مرحله به مرحله از اعماق درون خویش تنزل 

 سازد یم، و آنچه را مکنون است مکشوف بخشد یمو نقش کلمات به آن  دهد یم
 .(15: 7 ، ج1291صدرالمتألهین، )

توضیح آن که، تا انسان دَم بر نیاورد، نه حرفی و کلماتی، و نه کتابی و نقوشی ایجاد 

، و این نفَس کند یم؛ اما وقتی دَم بر آورد، زبانش با مخارج حروف ارتباط برقرار شود ینم

. شود یمو کلمات و حروف مختلف ایجاد  دیآ یمگوناگون در  یها ئتیهممتد و بسیط به 

کلمات از نفَس جدا نیست، بلکه یک نفَس بسیط است که در تطورهای گوناگون به کلمات 

حروف و کلمات نفَس مقید است و حدود مقیدة همان دَم و نفَس . شود یمگوناگون تبدیل 

واحده است، و آن دَم و نفَس مطلق است که در اثر برخورد با مخارج حروف و تنزل، کلمات 

. پس نفَس و کلمات فرقشان به اطالق و تقیید است. شود یمو مقید  ودش یمگوناگون ایجاد 
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که از فیض بسیط  همان طور. کند یمگوناگون کلمات را انشا  یها ئتیهانسان در این نفَس، 

، گردد یم، و آن چه مکنون است آشکار شود یمدر هر مرتبه ای تنزل و تعین یافته و مقید 

 (.15: 7، ج 1932جوادی آملی، ) شود یمو در هر مرتبه ای به لون آن مرتبه ملوّن 

در حقیقت نفس ناطقه انسانی فاعلِ بعید کلمات  :گفت توان یمدر خصوص فاعل کالم، 

، و آن فاعلِ قریب برای کلمات آورد یمکه دَم و لوح نفَسی کلمات را پدید  هر چنداست، 

 .(15: 7، ج 1932جوادی آملی، ) لوح نفَسی خود فعلِ نفسِ ناطقه است؛ اما این دَم و شود یم

یا علوم نفسانی را از مراتبِ  و صور عقلی عنوان مبدأ کالم، حقایقه انسانی ب ناطقۀ نفس

مالصدرا متکلم را  .(15: 7 ، ج1291صدرالمتألهین، ) کند یممختلفِ باطنِ نفس به ظاهر اعطا 

مرتبه، یعنی نفَس و هوا و برخورد  نیتر نازلکه شامل باطنِ نفس تا  کند یمیک واحد فرض 

زیرا تعریف متکلم . شود یمآن به مخارجِ دهان و مانند آن که در ایجاد کلمات نقش دارند، 

و این یک واحد  ،دهد یمصادق است و متکلم کسی است که فعل کالم را انجام  این واحد بر

 دهد یمتمام کارها را از باال به پایین، یا از اعماقِ درون به ظاهر، برای اظهار کلمات انجام 

متکلم آن  دیافزا یمالبته در تکمیل تعریف متکلم، مالصدرا . (11: 7، ج 1291صدرالمتألهین، )

تعقل کند و قدرت تألیف داشته باشد، و آنچه را  یبه خوباست که بتواند معانی کلمات را 

طوطی که تکلمش این ویژگی را ندارد،  اننداما غیر انسان، م. قابل استفاده باشد بیان کند

 .(11: 7، ج 1932جوادی آملی، ) متکلم نیست

 پیدايش زبان. 4. 1

که چه  ناکنون مناسب است مبدأ وجودی کالم یا زبان انسان مورد بحث قرار گیرد، و ای

چنان که  .شود یمنظر مالصدرا پیش بینی  بنا بری قبل از به سخن درآمدن انسان فرآیند

حقایقی را که همان صور عقلی است، چه به صورت علم حضوری و انسانی نفس  بیان شد،

عنوان ه بسپس نفس  .(15: 7، ج 1932جوادی آملی، ) ابدی یمچه به صورت علم حصولی، در 

 کند یمحقایق یا علوم نفسانی را از مراتبِ مختلفِ باطنِ نفس به ظاهر اعطا این  مبدأ کالم،

انسان برای سخن گفتن یک قوس نزولی را به این ترتیب  .(15: 7 ، ج1291صدرالمتألهین، )

و به طور کامل تجزیه و  خوب پروراند اش عاقلهعقلی را با قوه  یها معرفتوقتی : کند یمطی 

مرحله سخن از لفظ و قواعد ادبی نیست، و صورت راهی به این مرحله در این ـ  تحلیل کرد

برای آن علوم عقلی  ییها صورتگاه،  آن ـ ستا ندارد، هر چه هست معنا و حقایق کلی

، و با سطور دهد یمعقلی را به عالم مثال تنزل  یها قتیحقبه عبارت دیگر، . کند یمترسیم 
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و شروع به سخن گفتن  زدیر یمه قالب الفاظ و خطوطی که در ذهن هست، آن حقایق را ب

الفاظ وجود قراردادی  .(07: 1939؛ همو، 15: 7، ج 1291صدرالمتألهین، ) کند یمیا نوشتن 

(. 2: 7، ج 1932جوادی آملی، ) 1باشند یمبرای معانی هستند، و در واقع یکی از انحاء وجود 

قوس صعودی را طی کند، که در همچنین، انسان برای ادراک سخن دیگران نیز باید یک 

 .این جا مورد بحث نیست

متخیل مبدأ سخن انسان و  ؛مالصدرا بر آن است که مبدأ سخن انسانِ عاقل، عقل او

نمونۀ انسان کامل، انسان عاقل در  بنا براما  .(15: 7ج ، 1932جوادی آملی، ) خیال او است

برای سخن گفتن ابتدا  عاقل انسان، نیبنابرا. مرتبه برتری نسبت به انسان متخیل قرار دارد

کالم یا کتابت به عنوان یک فعلیت عقلی در قوه نفس ناطقه  ة، صورت این ارادکند یمتعقل 

در . که نفس ناطقه در مقام کمال و بساطت دارداست ؛ و این همان قدرتی موجود است وا

مقام اجمال و بساطت، سخن از لفظ و مبتدا و خبر نیست، فقط یک مقام و وجود علمی 

و آن چه ، شود یممفصل  است، بسیطآن چه وقتی به مقام تفصیل تنزل کرد، اما . است

پس انسان اگر خواست سخن بگوید . ابدی یم، و معانی گسترش شود یمن مبیّ است، مجمل

، و در خیالش صورت آنچه را دهد یم، و بعد آن اندیشه را به عالم خیال تنزل شدیاند یماول 

یعنی اظهار کردن  زبانپس . آورد یمدر قالب الفاظ  سپس؛ کند یمبگوید، حاضر  خواهد یم

این که از کدام به است متفاوت  ها انساننهان و باطن عقلی؛ و این نهان در  و تنزل دادنِ

 ندیگو یمسخن  ـ و یا از درجاتی نه چندان دور ،عقلی ۀاز دورترین نقطـ  درجه از باطن

و ان من »: )ای از قرآن همالصدرا با استفاده از آی آن گاه .(15 :7، ج 1291صدرالمتألهین، )

و نه  ،که برای هر مطلب و کلمه ای چندین خزائن دارد یماظهار  ،0(«شئ اال عندنا خزائنه

که پشت هر کلمه ای از سخن انسان نیز خزائنی  ردیگ یموجود دارد؛ و نتیجه  ،نهایک خز

 .(13ـ  15: 7، ج 1291صدرالمتألهین، ) وجود دارد

هنگامی که انسان سخنی که،  این استویژگیِ دو قوس گفته شده  ةدرباربیان نکته قابل 

هر دو  ،خواند یمو یا نوشته ای را  شنود یمسخنی ، و یا بالعکس کند یمرا به دیگران منتقل 

                                                 
وجود حقیقی، وجود ظلّی یا ذهنی، وجود اعتباری و قراردادی مثل وجود لفظی : اشیا دارای چند نحوه وجود هستند. 1

این وجود . یک نحوه وجود دیگر نیز هست که وجود تمثالی یا عکس و تصویر و مثال است برای ذی العکس. و کتابی

 .، و نه وجود قراردادی آن استاخیر نه وجود حقیقی شیء

 .سوره حجر/  01آیه . 0
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در . (13: 7 ، ج1291صدرالمتألهین، ) صعودی به نحو تجلی و ترقی استو قوس نزولی 

در قوس و سفر نزولی که معانی عقلی از عالم عقل به عالم مثال، ، دیافزا یمآن شارح  توضیح

یعنی به گونه ای نیست که هر  ،، به نحو تجلی استشوند یمو بعد به عالم مادی تنزل داده 

د، نباشآنچه در عالم قبلی است به طور کامل به عالم بعدی بیاید و هیچ چیز در عالم قبلی 

، در قوس صعود اضافه بر آن. کند یمبلکه عین همان حقیقت است که به رقیقه اش نزول 

الفاظ و کلمات که از جهان طبیعت به عالم مثال سفر کرده و از آنجا به عالم عقل صعود 

، به نحو ترقی است یعنی در عالم باالتر به حقیقتِ همان رقیقه ای که در عالمِ کنند یم

به طور مثال، یک صورت . کند یدر برمجامه حقیقت  ،، و همان رقیقهرسد یمبود  تر نییپا

خیالی که در عالم خیال است قبل از آمدن به عالم مادی، صورت خیالی است، اما وقتی به 

، 1932جوادی آملی، ) کند یمو صورت حس پیدا  کند یمعالم حس آمد، در آن جسم ظهور 

 .(13: 7ج 

 هدف زبان. 1. 1

این جا بحث از مبدأ غایی کالم یا زبان است، و زبان به لحاظ هدف و مقصود متکلم به سه 

اگر . تر نییپازبان مرتبه ( 9زبان مرتبه میانی ( 0زبان مرتبه برتر ( 1: شود یمقسم تقسیم 

هدف از کالم عین کالم باشد، کالم در مرحله باال و عقول عالیه است؛ و اگر هدف از کالم، 

غیر کالم و مالزم آن بود، کالم در مرحله میانی است؛ و اگر هدفِ کالم، مالزم کالم نبود، 

مالصدرا سه مقصود برای تکلم یا متکلم قائل است، چرا که عالم . کالم در مرحله پایین است

است نیز « کون جامع»وجود شامل سه جهان عقلی، مثالی و مادی است، و انسان کامل که 

پس انسان بر مثال . حضوری هم در نشئه عقلی، و هم در عالم مثالی و هم طبیعی دارد

مقصود اول تکلم، . ندیآفر یمخداوند، سخن خود را در سه سطح و سه درجه خلق کرده و 

مرتبه . شود یمافی الضمیر او است، که در عالم عقول یافت آشکار کردن درون متکلم یا م

، زیرا کالم عین مقصود و باشد یماول زبانِ انسان عین امتثال است، و عدم اطاعت محال 

، آن است که شود یمهدف و مقصود دوم زبان که در عالم نفوس یافت . غایت کالم است

د الزمۀ کالم است اما چیزی جدا از مخاطب کالم را استماع و امتثال نماید، و این مقصو

خود کالم بوده، و تغایر مفهومی با کالم دارد، اگر چه در مصداق غرض دوم عین غرض اول 

پس هدف در مرحله میانی با کالم متغایر . مقصود کالم در مرحله دوم امتثال است. است

نیز جایی برای عدم ، در این مرتبه نیبنابرااست، اما الزمه آن است و قابل انفکاک نیست؛ 
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مقصود سوم تکلم که با کالم مغایر است و مالزم کالم هم نیست، در . اطاعت و امتثال نیست

مرتبه سوم زبان، همان کالم و الفاظ اعتباری است، و مقصود کالم . شود یمعالم مادی یافت 

ساد، و نشئه از آن جا که کالم مرتبه سوم، در عالم کون و ف. در این مرتبه غیر از کالم است

، امکان اطاعت و عصیان هر دو وجود دارد دهد یمطبیعی و نشئه تضاد و حرکت رخ 
 (.7ـ  3: 7 ، ج1291صدرالمتألهین، )

برترین مرحله کالم مرتبه : دیگو یمدر شرح و بیان این سه مرحله از زبان، شارح اسفار 

ای است که انسان آیینه مرتبه عالی کالم خداوند است، و آن آفرینش عقول عالیه است که 

این درجه از زبان نظیر ملکه . شود یم ها آنخداوند در فیض اقدس متوجه صورت علمی 

اجتهادی در انسان است، که یک ملکه نوری است و جزو علوم حصولی نیست، اما مبدأ 

حصولی، و همه تصورات، تصدیقات، مفاهیم و قضایاست؛ و باعث  یها صورتپیدایش تمام 

به مراحل  تواند یم، و شود یمتصدیقی و تصوری  یها صورتعقلی به  یها صورتتنزل 

و در مرحله نفس  دیگو یممتکلم در این مرحله، از باطن ذات سخن . القا شود تر نییپا

؛ و به دیگر سخن، گوینده در این جا عقل انسانی، و شنونده نفس مثالی و خیالیِ شنود یم

، هدف کالم نیبنابرامقصود در این مرحله از کالم، خود علوم تفصیلی است، . انسان است

گفت، هنگامی که کلیات عقلی و معارف عقلی از عقل  توان یمدر توضیح . خود کالم است

است و هنوز جزو مرحله مثال و خیال نیست، و تا زمانی  فتهگر نشأتبسیط اجتهادی انسان 

که کلیات عقلی از مرحله عقل تنزل نکرده و به عالم مثال نرسیده است، هدفِ کالم عین 

منظور از ملکه اجتهاد، مرتبه ای است که انسان با دست یابی به علوم عقلی یا . کالم است

، و این حقایق علمی یا وجودات علمی دست یافته است یشمار یبغیر عقلی، به حقایق 

نظر صدرالمتألهین  بنا برهمچنین، . کرده است تر کاملبخشی از وجود او شده و وجود او را 

است  تر یقووجود علمی که امری ثابت است، از وجود ذهنی و نیز از وجود مادی و کتبی 
 (.15: 7، ج 1932جوادی آملی، )

برای نوع دوم زبان انسان، مالصدرا فرمان نفس به واسطۀ قوای درونی خود به قوای 

در واقع به واسطه این قسم از کالم، قوای نفسانی ـ که وجهی از . زند یمبیرونی را مثال 

نفس در این قسم . دهند یمـ حرکت  اند یمادتجرد دارند ـ قوای طبیعی و عضالت را ـ که 

ـ برای مثال سامعه ـ  ندیآ یمخیال، که از درجات نفس به حساب به قوای نفس یا قوة 

قوا هستند، فرمان  یها تیفعالاما نفس به ادوات و ابزار، که مظاهرِ بروز . دهد یمدستور 
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. دهد ینم؛ پس در این مثال نفس به ادوات و ابزارِ سامعه، یعنی اُذن و گوش، فرمان دهد ینم

چنان که پیش از این گفته شد، هدف زبان در این مرحله استماع مخاطب است و این هدف 

در . نافذ و جاری است ها آن، حکم نفس در بارة قوا و ابزار نیبنابرااز کالم جداشدنی نیست، 

حقیقت، جبلّی قوای نفس انسانی این است که از نفس اطاعت کنند، البته تا زمانی که اعضا 

 .(9ـ  7: 7، ج 1291صدرالمتألهین، )برخوردار باشند از سالمت 

نوع سوم زبان انسان، کالم یا زبان اعتباری است؛ و آن طلب کردن شیء به وسیله زبان 

یا اشاره دست یا نوشتار است، و هدف آن غیر از کالم است و با آن مالزمت ندارد و ممکن 

، گذارد یممثالِ قسم سوم، سخنانی است که انسان با دیگران در میان . االنفکاک است

ر کردن، خواهش کردن و یا باز داشتن از امری، و مانند آن بیان کلماتی که در قالب ام

در این قسم امکان عصیان هست، زیرا انسان . (7ـ  3: 7 ، ج1291صدرالمتألهین، ) شود یم

انجام دهد، و دیگری به حسن  خواهد ینم، یا دهد ینمکه خودش انجام  طلبد یمچیزی را 

در این نوع کالم، میان اوامرِ امر . دهد ینمو یا با سوء اختیار انجام  دهد یماختیار انجام 

از این رو، . کننده و تحقق خارجیِ آن چه امر شده، ارادة امر شونده فاصله و واسطه است

نسبت میان کالم و هدف آن نسبت امور طولی نیست، زیرا رابطه علیت و معلولیت میان 

امور از نوع امور عرضی هستند، و چون همه در نشئه  بلکه این. باشد ینمبرقرار  ها آن

، پس جایی برای ضرورت اطاعت و باشند ینمعلت دیگری  کدام چیهطبیعت قرار دارند 

 .(7ـ  3: 7، ج 1932جوادی آملی، )امتثال نیست 

 تحلیلی بر تقدم فرآيندهای شناختی بر زبان متکلم. 2

آن چه از مطالعه مبحث زبان از . تقدم یا تأخر شناخت بر زبان یکی از مسائل فلسفی است

، در یک عبارت این است که، وی شناخت و حصول علم را رسد یممنظر مالصدرا به ذهن 

اما مطالعه دقیق نظریه او ما را به این نتیجه . داند یمدر مرتبه پیشین نسبت به زبان 

نظریه زبانی مالصدرا را جزو آن دسته از نظریات دانست که  توان ینمکه،  سازد یمرهنمون 

، نیبنابرا. دارند فرآیندهای شناختی را بر سخن گفتن و تکلمِ متکلم مقدم می مطلقاً

کشی شده، در یکی از دو گرایش تقدم یا تأخر  توان نظریه وی را، به طور معین و خط نمی

های وی اختصاص به گروه نخست دارد و  دهشناخت بر زبان جای داد، بلکه بعضی ای

های نظریه مالصدرا در این بحث  بیان ویژگی. های دیگر او مربوط به گروه دوم است ایده



51 

 تقدم فرآيندهای شناختی بر زبان، در فلسفه زبان مالصدرا                                                                          

 

 

ما در این جا با برشمردن . دینما یمزبانی، دیدگاه او را از دو گرایش کلی مربوطه، متمایز 

 .میپرداز یمبه بررسی نظریه وی  ها یژگیواین 

، ظاهراً به این نماید یماین که متکلم پیش از سخن گفتن ابتدا تعقل و تفکر  

آیا : البته مسائلی در این خصوص قابل بحث است. معناست که شناخت مقدم بر زبان است

درونی پیش از سخن  فرآیندهایدلیل بر این موضوع باشد که تمام  تواند یماین مطلب 

، تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم که شناخت به طور قطع و پذیرد یمگفتن به طور کامل انجام 

 ؟افتد یمدر هنگام سخن گفتن اتفاق  فرآیندکامل پیش از زبان است؟ یا بخشی از آن 

گفت نزد وی زبان یک  توان یم، گویا دهد ینممالصدرا تعریف معینی از زبان ارائه  

وسیله ای است برای آشکار کردن بلکه نگاه او به زبان به عنوان . ماهیت معین واحدی ندارد

درون انسان، و به عبارت دیگر، سخن گفتن یعنی آوردن حقایق عقلی ـ که  های یپنهان

 .انسان کسب نموده است ـ از عالم عقل به عالم مثال و سپس به عالم طبیعت

؛ گیرد یمیا زبان به تمام مراتب و درجات زبان تعلق « کالم»بنا به تعریف، عنوان  

مرحله برتر و میانیِ سخن گفتن که پیش از زبان گفتاری و داللت الفاظ است نیز،  یعنی به

 .شود یمعنوان زبان اطالق 

این مطلب اهمیت تعقل و . تخیل است تر یینپامبدأ زبان تعقل، و در مرحله  

زبان، سخن گفتن  تر یینپا، حتی در مرتبه رساند یمشناخت عقالنی را به عنوان مبدأ زبان 

اما به سخن و . حداقل بر اساس تفکر تخیلی است ـ یعنی فکری که از قوة خیال برخیزد

، و انسان شود ینمزبان اطالق  اصالًکلماتی که بدون فکر و تنها از روی تقلید بیان شود، 

 .شود ینممتکلم در آن صورت، همانند طوطی، ناطق محسوب 

مالصدرا معتقد . نیست، بلکه ورای ذهن است ذهنی فرآیندمبدأ زبان تنها یک  

است هنگام سخن گفتن و در جریان زبان، در تمام مراحل گوناگون، روح و نفس انسانی 

چرا که مبدأ زبان در . درگیر است و حال آن که، ذهن تنها یکی از قوا و مراتب نفس است

 .عقلی نزد نفس است یها صورتانسانِ متعقل حضور علمی 

ن دارای مراتب و درجاتی است، و ممکن است هر شخص متکلمی با فرآیند زبا 

چرا که مالصدرا بر این باور است زبان . درجه ای متفاوت از عمقِ باطن خود سخن بگوید

به طور  ها انساندرونیِ معین و واحد نیست که مشترک میان همه  فرآیندبرآمده از یک 

نی برآمده از سطوح و مراتب گوناگون ذهنی، یکسان باشد، بلکه هر کلمه از الفاظ زبان انسا
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. شود یمادراکی و شناختیِ روح او است، که از تفسیر کلمه خزائن توسط مالصدرا فهمیده 

 .که مبدأ شناختی زبان را ساختاری ثابت و معین فرض نکنیم کند یماین موضوع نیز کمک 

شناخت و کسب . چنان که بیان شد، مبدأ زبان مبتنی بر علم و شناخت است 

ی است که در آن مراحل ادراک فرآیندنظریه صدرا، طی جریان و  بنا برصورت علمی، 

توسط نفس انسانی با یک سیر جوهری و مسیر  فرآینداین جریان و . پذیرد یمصورت 

، چرا که علم گیرد یمالم عقل، صورت تکاملی از عالم طبیعت به عالم مثال و سپس به ع

، معنای ابتنای زبان بر شناخت یا تقدم شناخت بر زبان ینبنابرا. خود یک صیرورت است

چنین نیست که مبدأ زبان یک چارچوب معین و ثابتی باشد که به متکلم از پیش تزریق و 

، و تعقل و تفکر کند یمزیرا نه تنها عالِم علم را خود صادر . القاء شود، و متکلم منفعل باشد

؛ بلکه زبان با فعالیت، خالقیت شود یمبر اساس سیر و حرکت جوهری انسانِ متعقل محقق 

عقالنی را از مراحل عقالنی به مراتب  یها صورتتا معارف و  شود یمو آفرینش متکلم صادر 

و در نهایت، این متکلم است که کلمات را . عالم مثال و سپس به عالم طبیعت تبدیل نماید

 .کند یمانشاء و خلق 

، و این شناخت اگر چه درون انسان جریان افتد یمشناخت پیش از زبان اتفاق   

عنوان مبدأ ه بانسانی نفس . ستدارد اما بی شک تنها مربوط به معرفت درونی انسان نی

 دریافت علم حصولی یابه صورت علم حضوری و ـ که حقایق یا علوم نفسانی را  ،فاعلی زبان

در نتیجه، نفس ناطقه برای . کند یماز مراتبِ مختلفِ باطنِ نفس به ظاهر اعطا کرده بود ـ 

. آید کت در میهای حضوری و حصولی است، به حر که حاصل دانش ها یدهادرک تصورات و 

حصول شناخت کسب  فرآینداگر چه مالصدرا به طور صریح از نوع دانشی که نفس در 

نظر وی، قابل فهم است  بنا برگوید، اما به آسانی از مطالب گفته آمده،  نماید، سخن نمی می

که نفس ناطقه در هنگام سخن گفتن، از تمام علوم حضوری و حصولیِ در دسترس خود که 

های دیگر ـ افزون بر شناخت  های انسان شامل شناخت جهان، و شناخت رفتارها و ویژگی

پس این دانش و معرفت کسب شدة مقدم . گیرد درونی نسبت به خود ـ است نیز، بهره می

ان، تنها مربوط به دانش درونی انسان از خویش نبوده، بلکه شامل معرفت از جهان بر زب

 .شود پیرامون، به طور کلی، نیز می

چگونگی گانه زبان و همچنین، از بحث  چنان که از بحث هدف متکلم و درجات سه 

ی توان فهمید، در هر مرحله زبانی انسان دانش مورد نیازِ پیش زبان کسب شناخت و علم می
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حتی در برترین مرتبه از سخن گفتن . نماید خود را ابتدا در ارتباط با جهان خارج کسب می

اند، به طور مسلم از جهان  نیز راه حصول علومی که ملکه اجتهاد را برای انسان فراهم کرده

در این جا، منظور . شود یمها آغاز  طبیعت و ادراک حسی و همچنین، ارتباط با دیگر انسان

ت که اکتساب علوم مختلف حصولی در قالب تصورات و قضایای تصدیقی است، و این اس

ضرورتاً تحصیل این علوم همراه با ارتباط حسی با جهان طبیعت، و نیز ارتباط با دیگر 

ترین درجه از زبان نیز که همان زبان  افزون بر این، در پایین. پذیرد ها شکل می انسان

باید از اصول قراردادی لفظ و معنا، که در میان اجتماع  گفتاری است، به طور مسلم انسان

فلسفه زبان  بنا برنیز قابل تأمل است که  مسئلهاین . بشری وضع شده است، تبعیت نماید

 گوید یممالصدرا، آیا شناختِ پیش زبانی شامل شناخت از شرایطی که انسان در آن سخن 

راتب عقل و مثال از پیش کسب کرده است ، تا بتواند معانی و حقایق ـ که در مشود یمنیز 

 ـ مورد نظر را متناسب با شرایط زمانی، مکانی و غیر آن انتخاب نماید؟

مبدأ وجودی زبان قوه عاقله است، اما معنای آن چنین نیست که عقل به عنوان  

در باالترین  صدرالمتألهین. ای متعالی، دارای ساختاری استعالیی حاکم بر زبان باشد پدیده

مرتبه ادراک، یعنی ادراک عقلی، قایل است نفس به صور معقول و ذوات عقلی مجرد، به 

، یعنی به محض این که نفس آماده شد و با مثل مجرد کند مینحو اضافه اشراقی علم پیدا 

در  .شود مینوری و ذوات عقلی موجود در صقع ربوبی ارتباط برقرار کرد، برای او علم حاصل 

نفس . کند مجرد از ماده را مشاهده می های صورتم ادراک معقوالت کلی، واقع، نفس در مقا

با انتقال از محسوسات به متخیالت، سپس به معقول بالفعل و عقل فعال، به این ادراک 

تر شود، مشاهده و در نتیجه تعقل او  و هر چه تجرد نفس از مادیات قوی ؛رسد میعقلی 

پس این نفس انسانی است که با تالش و پویایی و فعالیت تکاملی خود به . تر خواهد بود قوی

، و چنین نیست که عقل معرفتی و ادراکی انسان ظهوری از رسد میمعلومات و معقوالت 

پذیرای این نور عقلی مشترک و یکسان میان تمام  عقل وجودی باشد، و انسان منفعالنه

 .باشد ها انسان

هنگامی که انسانِ متکلم معانی : در پایان، طرح این پرسش نیز شاید بی مناسبت نباشد

مورد نظر را از عالم عقلی به عالم مثال و سپس به عالم الفاظ تبدیل و ترجمه ـ چرا که 

نماید، این انطباق در مرحله تبدیل به  کند ـ می معانی را از زبانی به زبان دیگر نقل می
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پذیرد؟ آیا انسان در هنگام ترجمه و انطباق دچار اشتباهاتی  الفاظ، چگونه صورت می

 شود؟ گردد؟ او با چه مشکالت زبانی احتمالی درگیر می می

 نتیجه 

و کتاب معتقد است انسان بر مثال و آیت خداوند آفریده شده است، پس اگر کالم مالصدرا 

کسب در خصوص . انسان را مورد شناسایی قرار دهیم، کالم و کتاب خدا را خواهیم شناخت

و جریان است، که نفس انسانی در  فرآیندبه یک  صدرالمتألهین قائلعلم و حصول شناخت 

های مجرد  نفس در مقام ادراک معقوالت کلی، صورت. این فرآیند فاعلِ فعال و خالق است

ها را تجرید نماید، بلکه نفس با  کند، و چنین نیست که نفس آن هده میاز ماده را مشا

 .رسد حرکت به سوی عالم عقل، به این ادراک می

هدف و . حاصل سخن در باب کالم و تکلم آن که، زبان اظهار و اعالنِ باطن متکلم است

م و و نسبت میان کال. قصد گوینده بیان و انتقال آن چیزی است که در او پنهان است

در واقع قیام کالم به متکلم قیام . متکلم، همچون نسبت و رابطۀ فعل به فاعل خویش است

 .متکلم قدرت آفرینش و تکلم دارد و کالم آفرین است .صدوری است و نه قیام حلولی

این فرآیند . دینما یممتکلم ضمن یک فرآیند درونی، نهانِ خویش را با سخن گفتن آشکار 

حقایقی را که انسانی نفس . شود معرفتی، در یک قوس نزولی، توسط نفس ناطقه انجام می

سپس  .یابد علم حصولی، در می یاهمان صور عقلی است، چه به صورت علم حضوری و 

حقایق یا علوم نفسانی را از مراتبِ مختلفِ باطنِ نفس به این  عنوان مبدأ کالم،ه بنفس 

 .کند یظاهر اعطا م

توان  بنابراین، در بررسی تقدم فرآیندهای شناختی بر سخن گفتن و تکلمِ متکلم می

افتد، اما معنای  اگر چه مالصدرا قائل است به این که شناخت پیش از زبان اتفاق میگفت، 

آن چنین نیست که این شناخت چارچوب و ساختاری معین و ثابت باشد که به متکلم از 

شود، یا این که زبان فرآیندی درونی با قطع نظر از جهان خارج و  پیش تزریق و القاء

همچنین مالصدرا نه تنها بر این باور نیست که متکلم منفعل است، . اجتماع بشری باشد

، و کند یمزیرا پیش از زبان، انسانِ عالِم علم را خود صادر . داند یمبلکه او را فعال خالق 

؛ افزون بر این، شود یمجوهری انسانِ متعقل محقق  تعقل و تفکر بر اساس سیر و حرکت

عقالنی را از مراحل  یها صورتتا معارف و  شود یمزبان با فعالیت و آفرینش متکلم صادر 

همچنین، تفسیر . عقالنی به مراتب عالم مثال، و سپس به عالم طبیعت تبدیل نماید



17 

 تقدم فرآيندهای شناختی بر زبان، در فلسفه زبان مالصدرا                                                                          

 

 

پدیده ای متعالی حاکم بر زبان مالصدرا از ادراک عقلی به گونه ای نیست که عقل به عنوان 

 .تلقی شود، و این که انسان را منفعل تصور نماید
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