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چکیده

فالسفۀ مسلمان ضمن تعقل و تفکر دربارۀ اصول و مبانی عقلی ،با یاار وحای و ماهه ،،بار حیطاۀ مساالل فلسافی
افزودهاند .یکی از مباحثی که حکما مسلمان به تبیین عقالنی آن پرداختهاند ،مباحا مرباوب باه «نبااو » باهو یاهه
نبو پیامبر اسالم

است که یکی از فروعا آن ،خلقت نور و تقدم آفرینش ایشان بر جمیع مخلوقا میباشاد.

نخستین حکیم فرزانها که به تبیین و تفسیر عقالنی این روایا همت گماشته ،میرداماد است .در این پاهوهش تاال
شده تا با رو جمعآور کتابخانها  ،اطالعا و توصیف و تحلیل آنها ،تفسیر و تقریر میردامااد از روایاا خلقات
نور به و یهه روایت «اول ما خلق الله نور » اراله شود و سپس نقد و بررسی گردد .حاصل ایان بررسای آن اسات کاه
تفسیر سید از روایاتی که متضمن معنا تقدم آفرینش پیامبر
برابر منزلت پیامبر اسالم

بر مخلوقا است ،عبار است از تکافؤ ،تضااهی و

در سلسلۀ عود با صادر نخستین در سلسلۀ بدو ،اما این تفسیر نه تنهاا باا برخای متاون

نقلی در تعارض است ،بلکه با مبانی فلسفی میرداماد نیز سازگار نمیباشد.
واژگان کلیدی :خاتم ،خلقت نور  ،میر داماد ،نفس ،قوس نزول ،قوس صعود.
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بیان مسئله

سید محمد باقر حسینی ،مشهور به میرداماد در خانوادها ماههبی ،اهال علام و ماتمکن متولاد شاد .او در معقاول و
منقول ،سرآمد روزگار خود بود( .خوانسار 0131 ،ق )22 :2 ،و همچنانکه در کس ،مادار علمای و ارتقااء عقلای
میکوشید ،اهل عبادا و تههی ،نفس بود ،چنانکه گفته شده چهل سال نوافل ش ،و روز را تار نکارده اسات( .آزاد

کشمیر 01 :0 ،0131 ،؛ جناب )010 :0130 ،ایشان از نخستین فالسفها است که بهطاور جاد  ،باه تبیاین عقالنای
آموزهها دینی پرداخته است .تا پیش از و  ،فالسفۀ مشاء همواره میکوشیدند خرد ناب را با آموزهها دینی و ماههبی
درنیامیزند؛ ازاینرو در آثارشان ،استناد به مأثورا دینی دیده نمیشود .میرداماد از این جهت مشی بزرگان فلسفۀ مشااء
را کنار مینهد بهگونها که از جا جا بیشتر آثار او میتوان به اعتقادا و باورها دینیا پی برد .از جملاه مساالل
دینی و روایاتی که میرداماد با دیدۀ فلسفی به آن توجه کرده و کوشیده تا تبیین فلسفی از آن اراله نمایاد ،مساللۀ کینونات
سابق پیامبر خاتم

است.

در شریعت اسالم ،از طریق فریقین (مفید ،االختصاا30 ::؛ مجلسای0011 ،ق0 :20 ،؛ صادوق0113 ،ق222 :0 ،؛

حافظ برسی0022 ،ق )00 :روایاتی نقل شده است که از تقدم آفرینش پیامبر خاتم

و اهل بیت ایشان

بر دیگر

ممکنا حکایت میکند .چنین نحوۀ آفرینشی لوازمی به دنبال دارد (مانند برتر مطلق بر ماسو ) که کمتار فیلساوفی
آنها را برا پیامبر خاتم

پهیرفته است( .ر  :حسینی شاهرود و دیگران« ،روایا خلقات ناور و موضاع ساه حکایم

بزرگ :صدرالمتألهین ،فیض کاشانی و عالمه طباطبایی» ،در دست انتشار) میرداماد به عنوان یک فیلسوف مسالمان ،باه ایان
روایا که از یک سو ،ناظر به مباحا «صاادر نخساتین» اسات و از ساو دیگار باه کمااال و و یهگیهاا پیاامبر
خاتم

مرتبط میباشد ،توجه و یهه داشته است .و در بیشتر آثار خود ،به یکای از مشاهورترین ایان روایاا اشااره

کرده و تأویل خود را ،بدون بیان مقدما فلسفی ،بهگونها که بتواند میان باورها دینی و مبانی عقلای سااز ایجااد
کند ،اراله میدهد.
نویسنده در این پهوهش کوشیده پس از ارالۀ تقریر و تأویل میرداماد از روایا خلقت نور  ،میزان موفقیات و در
این باب را بررسی و ارزیابی نماید .بدین منظور ،شایسته است پیش از بیان تأویل و از این روایا و نیز نقد و بررسای
آن ،به عنوان مقدمه بح  ،به روایا خلقت نور و نیز برخی مبانی و مسالل فلسفی مرتبط با بح  ،اشاره شود.
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گفتنی است اگرچه در باب اصل روایا خلقت نور و دیدگاه برخی متفکرین دربارۀ آن ،تحقیقا فراوانی انجاام
شده است ،اما بر اساس جستجو نگارنده ،تا کنون هیچ پهوهشی درباارۀ دیادگاه میردامااد در بااب روایاا خلقات
نور  ،صور نگرفته است.
 .1روایات خلقت نوری

در این بخش به عنوان مقدمۀ الزم ،نخسات باه روایاا خلقات ناور اشاارها مختصار شاده و ساپس مقادما
فلسفیا که در فهم تأویل میرداماد از این روایا و نیز ارزیابی آن ،ضرور است ،بیان میشود.
روایا متعدد در باب صادر نخستین وجود دارد که در هر یاک از ایان روایاا  ،نخساتین مخلاوق ،باا نامهاا
متفاوتی از جمله نام پیامبر خاتم

 ،معرفی میشود .یکی از مشهورترین ایان روایاا « ،اول ماا خلاق اللاه ناور »

است( .مجلسی0011 ،ق )31 :0 ،در برخی مصادر ،این روایت باه صاور «اول ماا خلاق اللاه روحای» (هماان:00 ،

 )113نیز ثبت شده است .همچنین در اخبار خلقت نور نقل شده اسات کاه جاابر بان عبدللاه از نخساتین مخلاوق
َ
َّ
پرسید ،پیامبر اکرم در پاسخ فرمود« :یا جابر أول ما خلق الله نور ّنبیك» ( دیلمی0021 ،ق )030 :این روایت باه عقیادۀ
عالمه طباطبایی ،از میان دیگر احادی  ،قو ترین و روشنترین است( .حسینی0022 ،ق  )103 -101 :افازون بار ایان
روایا که به صادر نخستین بودن پیامبر خاتم تصریح دارد ،برخی روایا دیگار بار اسااس مباانی حکمای ،پاهیر
پیامبر به عنوان مخلوق اول را الزم میدانند( .موسو بایگی و دیگاران« ،بررسای جایگااه پیاامبر خااتم پایش از عاالم
طبیعت در روایا با رو یکرد فلسفی» ،در دست انتشار) به هر تقدیر این احادی  ،یعنی روایااتی کاه پیاامبر

را باه

عنوان صادر نخستین معرفی میکند ،به حد فراوان است (فیض کاشانی )11 :0 ،0131 ،که قابال انکاار نیسات .البتاه
باید توجه داشت ارزیابی سند و داللی این روایا و نیز رو یکرد و مواجهۀ دیگر متفکران با آنها ،مسللها شایسته اماا
خار از موضوع این پهوهش است .ازاینرو نویسنده به اشاره اجمالی به این روایاا بسانده کارده و بیشاتر باه دیادگاه
میرداماد دربارۀ آن و مقدما ضرور برا فهم تأویل و  ،پرداخته است.
 .2مبانی فلسفی

در این بخش به مبانی فلسفی که برا فهم تفسیر میرداماد از روایات «اول ماا خلاق اللاه ،ناور » و نیاز ارزیاابی آن،
ضرور است ،اشاره میشود.
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 .1-2مراتب نظام وجود

ا
برا فهم دقیق تأویل میرداماد ،باید به دیدگاه و در باب مرات ،نظام وجود ،که عقیدها کاامال مشاالی اسات ،توجاه
داشت .از نظر میرداماد ،نظام امکانی ،تنها دربردارندۀ دو مرتبۀ مجرد و ماد یعنی عالم غی ،و عقول و عالم شاهاد و

طبیعت است .اگرچه و به خوبی با عالم مثال آشنا بوده است ،با این حال ،عقیده به ثبو این عاالم را بار پایاۀ برهاان
ّ
نمیداند (میرداماد )22 :0131 ،و تصریح میکند «عالم مثالی و مثل معلقۀ خیالی اگر چه در ماهاق ووقیاا و مشارب
خطابیا و قیاسا شعریه ،شیرین و خوشگوار میآید ،و لکن بار مانهف فحا

و ماهه ،برهاان ،مشاکل االنطبااق

است( ».همان)20-22 :
به عقیدۀ میرداماد نظام وجود ،محصور میان دو سلسلۀ بدو و عود است که به ازا یکدیگر قرار دارناد( .هماان)01 :
به بیان دیگر ،شرافت و خساست در قوس نزول ،برابر شارافت و خساسات در قاوس صاعود اسات( .میردامااد:0110 ،

 )132هر یک از این دو سلسله دارا پنف مرتبۀ کلی است( ،همان )131 :نخستین مرتبۀ عوالم وجاود در سلسالۀ بادو،
مرتبۀ عقول محض است که نخستین موجود در این عالم ،عقل اول و شریفترین ،تامترین و اقدم موجودا میباشاد.
عقل اول به اعتبار احاطه به همۀ عقول دیگر ،در اصطالح «عقل کل» نامیده میشود.
دومین مرتبه از عوالم هستی ،مرتبۀ نفوس مفارق فلکی است .برترین نفاس را کاه نفاس فلاک اطلاس اسات« ،نفاس
اولی» میگویند .مرتبۀ سوم ،مرتبۀ نفس منطبعۀ فلک و صور نوعیۀ افال و کواک ،میباشاد ،مرتباۀ چهاارم ،مرتباۀ صاور
جسمانی و آخرین مرتبۀ سلسله بدو ،هیوالست .در این سلسله ،آخرین عقل مجرد ،علت فاعلی موجاودا ماادون فلاک
قمر است (میرداماد )01 :0131 ،و همچنین مفیض کماال ثانیه ،همانند علم ،به آنهاست( .ابانساینا0010 ،ق؛الاف) 31 :

در جان ،صعود ،سلسلۀ عود ،به ترتی ،دربرداندۀ پنف مرتبه ،مرتبۀ جسم مطلق و بسیط ،جسم مرک ،،جسم و صور نوعیاه
نباتی ،حیوانی و نفوس منطبعۀ آن و آخرین مرتبه ،مرتبۀ انسان است( .میرداماد)01-01 :0131 ،
 .2-2برتری علت مفیض وجود بر معلول و عدم تغییر این نسبت

از جمله قواعد مسلم فلسفی آن است که علت ،اشرف و اتم از معلول اسات( .هماو ) 112: :0110 ،تفصایل ساخن
آنکه بر اساس قواعد حکمی و به عقیده تمام فالسفه ،علت فاعلی ،نسبت به معلول خود ،اتام ،اشارف ،اولای و واجاد
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همۀ کماال معلول است به گونۀ کاملتر است( .همان؛ شاهزور  )001: :1 ،0131 ،ایان موازناه در تماام مراتا،
ماد و مجرد جار است و هرگز تغییر نخواهد کرد زیرا کماال معلول از ناحیه علت مجرد افاضه میگردد ،چنانچاه
معلول در شرافت از علت خود پیشی گیرد ،دو فرض محتمل است یا این کماال از طریق علت فاعلی افاضه شاده یاا
نشده؛ فرض دوم بنابر قواعد فلسفی محال است .اما فارض نخسات یعنای اشارفیت معلاول بار علات ا در حالیکاه
کماال معلول از ناحیه علت مفیض آمده ا یا مستلزم آن است که معطی شیء فاقد شیء باشاد یاا علات نیاز دارا آن
کماال است .فرض نخست محال است و فرض دوم خلف است زیرا فرض شده بود که معلول باه ساب ،کماالی کاه
علت ندارد ،از آن برتر است.
 .3-2حدوث نفس

برا فهم کینونت سابق پیامبر

و به بیان دیگر معنا صادر نخستین بودن ایشان ،شاناخت کینونات نفاس و دیادگاه

حکما دربارۀ آن ضرور است؛ ازاینرو در این بخش به مسللۀ حدوث و قدم نفس ،اشاره مایکنیم .در تااریخ فلسافه،
افالطون و پیروانش به عنوان قاللین به قدم نفس و ارسطو و اتباعش به عنوان قاللین به حادوث نفاس شاناخته میشاوند
(مالصدرا0330 ،م )111 :3 ،طرفداران قدم نفس ،افزون بر آنکه حدوث نفس را مستلزم ماد ّیت آن میدانساتند ،بار ایان
باور بودند که حدوث آن با بقاء نفس در تعارض است .از سو دیگر ،ارسطو و اتباعش ،براهین متعدد بر امتنااع قادم
نفس اراله کردهاند و مفاسد قدم آن را نشان دادهاند( .همان) با این وجود ،فالسفۀ مسلمان جز اند افراد مانند برخای
شارحان حکمت اشراق (شهرزور  030 :0112 ،؛ شیراز  )011 :0131 ،نفاس انساان را موجاود حاادث میدانناد.
(ابنسینا203 :0113 ،؛ یزدانپناه )210 :0133 ،بر این اساس نفس انسان به عقیدۀ میرداماد نیز حادث است.
 .3-2نفوس قدسی

در مقدمۀ اخیر ،نحوۀ اعتقاد حکما در باب کینونت نفس گهشت ،اما پیش از ورود به موضوع اصلی این پهوهش ،فهام
تفاو نفس انبیاء کامل با دیگر انسانها ضرور است .از نظر فالسفۀ مسلمان ،برخی نفوس انسانی از جهات شاد
قابلیت و استعداد تکامل ،دارا و یهگیها ممتاز هستند .این استعداد و یهه سب ،میشود ،برخی انسانها از بهتارین
انسانها ،برتر باشند (ابنسینا0010 ،ق؛ب )010 :این افراد که صاحبان نفوس قدسی نام دارند ،قاادر باه انجاام افعاالی
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هستند که معاصران ایشان از انجام آنها عاجزند( .شیخ اشراق)211:2 ،0110 ،

میرداماد نیز همانند دیگر فالسفۀ اسالمی ،نفس نبی را از حی حدوث ،همچون دیگار انساانها میداناد باا ایان
حال ،این حد مشتر سب ،یکسان بودن نبی و دیگر انسانها نیست؛ زیرا «اصل مقام نبو » که موهبتی الهای باوده و
اکتسابی نیست( ،میرداماد0100 ،ق )12 :کمالی برا نفس انسانی بهشمار میآید که موجا ،میشاود نبای بتواناد میاان
بودن در عالم طبیعت و سیر در عالم قدس ،جمع کند .به بیان دیگر ،نبی به سب ،اتصال و عالقۀ شدید به عالم امار ،در
حین تدبیر بدن طبیعی ،همچون عقل میگردد( .همان) پس از اتحاد و اتصال با عقل فعاال ،ساه و یهگای در نفاس نبای
حاصل میگردد که اجتماع این سه ،مقام نبو را به ارمغان میآورد .نخستین و یهگی آن است که نبی به ساب ،شاد و
ّقو عقلی ،علوم خود را بدون نیاز به تعلیم بشر  ،از طریق حدس به دست آورد( .میردامااد11 :0131 ،؛ شایخ اشاراق،

 )30 :0 ،0110ویهگی دوم نبی را قادر میسازد از طریق سمع یا نظر با عالم ملکو مارتبط شاود و از ایان طریاق باه او
وحی گردد( .میرداماد11 :0131 ،؛ ابنسینا0010 ،ق؛ب )010 :آخرین و یهگی آن است کاه نبای بتواناد در هیاولی عاالم
طبیعت دخل و تصرف نماید( .میرداماد11 :0131،؛ابنسینا021 :0121،؛مالصدرا )031-032 :0100 ،بنابراین میردامااد
بر این باور است که از یک سو ،نفس نبی همانند دیگر انسانهاست و از سو دیگرّ ،
قاوه و اساتعداد و یاهها در نفاس
نبی وجود دارد که موج ،اتصال شدید آن به عالم قدس میگردد.
اکنون که مقدما ضرور برا بررسی دیدگاه میرداماد دربارۀ روایا خلقت نور مطرح شد ،باه تقریار دیادگاه
و میپردازیم.
 .3روایات خلقت نوری از نظر میر داماد

بر اساس جستجو نگارنده ،میرداماد نخستین حکیمی است که کوشایده روایاا متعادد خلقات ناور را بهگوناها
تفسیر کند که بتواند میان صادر نخستین فلسفی و نیز کماال پیامبر خاتم

جمع کند .در این بخاش باه دو تأویال

مختلف میرداماد از این روایا و بهویهه روایت «اول ما خلق الله نور » اشاره میشود.
 .1-3تأویل نخست

میرداماد در نخستین تفسیر خود که مهمتر و مبسوبتر از تفسیر دوم است ،س ّر روایا خلقت ناور  ،باه و یاهه روایات
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«اول ما خلق الله ،نور » را برابر منزلت پیامبر خاتم

در قوس صعود با عقل اول در قاوس نازول میداناد .او در

آثار متعدد این تفسیر را مطرح میکند( ،میرداماد0011 ،ق )01 :با این حال ،مخاطبان خود را بارا شارح مبساوبتار و
بیشتر به قبس نهم و دهم قبسا ارجاع میدهد( .همو )002 :0 ،0130 -0130 ،توضیح مطل ،آن که به عقیدۀ میردامااد
از یک سو ،قوس صعود به ازا قوس نزول قرار دارد (همو )01 :0131 ،و از سو دیگر ،انسان میتواند با قرار گارفتن در
مسیر استکمال عقالنی ،همرتبه و برابر عقول مجرد شود (همان؛ همو )000 :0 ،0130 -0130 ،کاه ایان مقاام ،بااالترین
کمال انسانی بهشمار میرود( .ابنسینا)112:0113 ،

بر این اساس چنانچه انسانی از انبیاء و عرفا به مرتبۀ عقل مستفاد برسد ،به اندازها که کماال معقاول را در خاود
بپروراند ،به ازا یکی از عقول طولی قرار میگیرد (میردامااد002 :0 ،0130 -0130 ،؛ هماو )133 :0110 ،و در نهایات،
تمام کماال مرات ،نظر و عملی را به عالیترین نحو ممکن باه دسات آورده ،ماواز  ،مضااهی (مشاابه) و مکاافی
(مانند) صادر نخستین (همو )01 :0131 ،و به منزلۀ عقل اول میشاود( .هماو )002 :0 ،0130 -0130 ،میردامااد حتای
گاهی از این تواز پا را فراتر نهاده و نفوس انبیاء را متناس ،با میازان کمااال عقلیشاان ،افضال از طبقااتی از عقاول
نوریه میداند( .همو)133 :0110 ،

میرداماد در مواضع متعدد تصریح میکند نفس کامل انسانی که در قوس صعود باهازا عقال اول در قاوس نازول
است ،نفس پیامبر خااتم

میباشاد (هماو132 :0110 ،؛ هماو0011 ،ق01 :؛ هماو000 :0 ،0130 -0130 ،؛ هماو،

 ) 012 :0110و پس از ایشان ،وصی پیامبر خاتم

 ،امیرالمؤمنین

در قوس صاعود باهمنزلاۀ عقال دوم در قاوس

نزول قرار دارد ( .همو002 :0 ،0130 -0130 ،؛ همو)133 :0110 ،

همچنانکه در سلسلۀ بدو میان معلول اول و مبداء وجود ،واسطها نیست ،در سلسلۀ عود میان پیاامبر خااتم
و معاد وجود ،مرتبها قرار ندارد ( .همو )132 :0110 ،تفااو عقال اول و پیاامبر خااتم
دربردارندۀ جمیع صور فعلیا و پیامبر

آن اسات کاه عقال اول

دربردارندۀ جمیع صور انفعالیا است( .همو )00 :0131 ،باه بیاان دیگار

عقل اول ،تمام کماال را به جعل بسیط و بالفعل داراست و پیامبر خاتم

تمام کماال را بهنحو انفعال و اساتکمال

به دست آورده است .او معتقد است شیخالرلیس نیز بر این باور بوده و عبار پایانی الهیات شفا را نشااندهندۀ اعتقااد
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ابنسینا دربارۀ «مواز و مضاهی بودن انسان کامل در قوس صعود با عقل اول» میداند( 0.میرداماد0100 ،ق10 ،؛ هماو،
)131 :0110

نتیجه این که به عقیدۀ سید الحکماء ،به حکم تناس ،،تواز  ،تکافؤ و تضاهی منزلت پیامبر باا عقال اول ،پیاامبر
ّ
خاتم گاهی فرموده است « ّأول ما خلق الله نور » که ناظر به قوس صعود است و در حادی دیگار فرماوده « ّأول ماا
ّ
خلق الله العقل» که ناظر به قوس نزول است ( .همو0011 ،ق )01 :به بیان دیگار ،چاون تقادم و تاأخر میاان مجاردا باه
حس ،رتبۀ وجود و شرافت آنهاست نه امور همچون زمان ،پس هر موجود کاه در قاوس صاعود ،واجاد کمااال
عقل متناظر در قوس نزول باشد ،همۀ احکام آن عقل بر این نفس کامال نیاز جاار میشاود ،بناابراین َاولیات در روایاا
خلقت نور  ،مربوب به نفس مجرد پیامبر

به حس ،رتبۀ وجود خارجی ایشان در سلسلۀ عود میباشد.

 .2-3تأویل دوم

میرداماد ضمن بیان تفسیر نخست ،احتمال دیگر نیز دربارۀ معنا روایت خلقت نور بهو یهه روایات «اول ماا خلاق
الله نور » مطرح میکند .و دربارۀ تفسیر دوم مینویسد:
بنا بر اصل ّ
مقرر « ّأول البغية آخر الدرك و ّأول الدرك آخر البغية ».و از این باب اطالق عرش بر قلب عبارك درد انبد
ّ
ّ
«قل المؤمن عرش الله األعظم» و از این مرصد حكمای راسخين گفتهانبد دبه نتببف ضفا بل ميانبۀ مالئكبة اللبه
ّ
ّ
المقر بين ده در سلتلۀ بدو و أنبيائه المرسلين ده در سلتلۀ عودند در صورضی ضحققپذیر میگبردد دبه در بۀ قبرب و
ّ
بعد أحد المنتوبين فی إحدی التلتلتين ،از بارگا حضرت احدیف حقه ،متاوی و محاذی در ۀ دیگری باشد فبی
ّ
فليتعرك( .همو)01 :0831 ،
التلتلة االخری؛

توضیح مطل ،آنکه حکما معتقدند وجود علمی شیء ،بر وجود عینی آن مقدم است .از ایان معناا گااه باا عناوان
تقدم ماه ّیت علت غایی بر وجود علت غایی نیز یااد میشاود( .خواجاه نصایر )01 :1 ،0110 ،بار اسااس ایان حکام،
احتمال دومی که میرداماد دربارۀ تفسیر روایا خلقت نور بیان میکند ،این است کاه غایات آفارینش نظاام وجاود،
پیامبر خاتم است .بنا بر مبانی حکمی ،ماهیت علت غایی و به بیان بهتر وجود علمی غایت ،بر وجاود خاارجی او
َ
ّ
مقدم است؛ ازاینرو مقصود از ا َول ّیت در روایا خلقت نور  ،تقدم به حس ،وجود علمی است.
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بر اساس این تفسیر نیز پیامبر

 ،موجود حادثی است که اگرچه پس از وصول به مرتبۀ عقال مساتفاد ،در قاوس

صعود ،همرتبۀ عقل اول شده است ،اما روایا خلقت ناور نااظر باه آن نیسات ،بلکاه بیاانگر تقادم وجاود علمای
پیامبر

در قوس نزول است؛ زیرا وجود خارجیا  ،غایت آفرینش است و به حکم تقادم علمای غایات بار تحقاق

خارجی آن و اینکه ماهیت غایت ،سب ،فاعلیت فاعل به شمار میرود (هماان )03 :بایاد ایان گوناه تقادم را نیاز بارا
پیامبر

اثبا کرد.

 .4نقد و بررسی تأویل میر داماد از خلقت نوری پیامبر

همانطور که گهشت ،میردامادّ ،سر روایا خلقت نور را برابر و هم رتبه بودن پیامبر با عقل اول میداند .این نحاوه
تبیین به و یهه در مورد روایت «اول ما خلق الله نور » تفسیر نقلی -عقلی است که از یک سو در منقوال ریشه دارد
و از سو دیگر بر مبنا فلسفی بنا شده است؛ ازاینرو در نقد و بررسی هار دو تفسایر او ،دو دساتۀ کلای از انتقاادا
ناظر به جنبۀ نقلی و عقلی بیان میشود.
پیش از بیان نقد و بررسی دیدگاه میرداماد باید به این نکته توجه نمود که نقد دیدگاه ایشان ،به معنا تنزل شاأن او و
نق

خرد آن حکیم الهی نیست .میرداماد بر اساس مبنا پهیرفته شدۀ فلسافی در آن دوران ،بهتارین تقریار ممکان از

روایا خلقت نور را اراله داده است .حتی پس از او ،صدرالمتألهین نیز که با تأسیس حکمت متعالیه ،تحولی عظایم
در نظام فلسفی ایجاد کرد ،در برخی مواضعّ ،
سر روایا خلقت نور را تضاهی پیامبر در قوس صعود باا عقال اول در
قوس نزول ،میداند( 2.مالصدرا002 :0 ،0131 ،؛ همو22 :1 ،0120 ،؛ همان 23 :1،؛ همان)023 :0،
 .1-4نقد و بررسی تأویل نخست

در این بخش به نقد و بررسی عقلی و نقلی نخستین تفسیر میپردازیم.
 .1-1-4انتقادات ناظر به جنبۀ نقلی

 .0نخستین انتقاد ناظر به حیثیت نقلای از تفسایر میردامااد ایان اسات کاه تفسایر و  ،خاالف ظااهر روایات اسات.
پیامبر

در روایت میفرماید« :نخستین چیز که خداوند آفرید ،نور من بود ».این «خلقات» بر اساس هار یاک از
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ا
مکات ،فکر که تفسیر شود ،ناظر به قوس نزول است ،زیرا اساسا اولیات خلقات و آفارینش مرباوب باه ایان سلساله
میباشد .از سو دیگر تا زمانی که که قرینها در کالم وجود نداشاته باشاد ،عادول از ظااهر روایات ،جاایز نیسات،
درحالی که تفسیر میرداماد ،بدون وجود قرینه ،در تعارض با ظاهر روایت قرار دارد.
 .2برابر و تضاهی عقل اول و پیامبر

با برتر و افضالیت ایشاان بار جمیاع مخلوقاا در تعاارض اسات .توضایح

مطل ،آنکه بر اساس برخی روایا  ،پیامبر خاتم افضل و اشرف مخلوقا است ،بهگونها که برتر از ایشاان وجاود
َ َْ ََ ي
َ َ َّ َ ْ ا َ ْ َ َ ي
ندارد ،چنانکه از آن حضر نقل شده است که فرمودَ « :ما خل َق الل ُه خلقا أفضال مناو َو ال أ ک َار َم عل ْیاه مناو» (صادوق،
0113ق )222 :0 ،از سو دیگر بنابر یکسان بودن منزلت صادر نخستین در قاوس نازول باا پیاامبر
پیااامبر
اکرم

در قاوس صاعود،

افضاال و اکاارم مخلوقااا نخواهااد بااود ،بلکااه صااادر نخسااتین در ایاان ش ارافت و کراماات ،همتااا رسااول
خواهد بود و این با سیاق روایت که متبادر از آن انحصار شرافت در رسول خاتم

است ،منافا دارد.

 .2-1-4انتقادات ناظر به جنبۀ عقلی

 .0تفسیر خلقت نور پیامبر

به برابر منزلت آن حضار باا عقال اول ،باا برخای از عباارا خاود میردامااد در

تعارض است .او از یک سو ،تصریح میکند نبی در افاضۀ کماال به انسانها نقش دارد و در این باره مینویسد:
ّ
ّ
همچنانده نبش قلم نور عقلی ،صور حقایق بر لوح نفس مقدس او نقش میدند ،نفس مقدس او نيز ده ببه سبب
ش ّدت ّاضصال به واهر انوار عقليه در ّ
اضم مراض عقل بالفعل و عقل متتفاد اسف ،به مثابۀ قلبم شبد اسبف از ببرای
رسم ارقام معرفف و هدایف بر الواح نفوس بنی نوع( .ميرداماد)52- 52 :0831 ،

گاه عبارا او در مواضعی فراتر از وساطت در ایصال فیض به موجودا مادون قمر را نشاان میدهاد؛ گاو یی ایان
وساطت همچون وساطت صادر اول در افاضۀ فیض اسات چنانکاه مینوساید «فکاها ّ
قاوا البیاان و العلام و الادین و
ّ
الهد  ،انما تفیض بواسطة خلیفته علی جمیع العالم( ».همو)133 :0110 ،
از سو دیگر ،چون میرداماد ،مرتبۀ انبیاء کامل را در قوس صعود میداند ،نخستین اشکالی کاه در ایان موضاع باه
نظر میرسد آن است که افاضه و رساندن فیض مربوب به سلسلۀ نزول است نه صعود و بار فارض پاهیر اینکاه هار
موجود مجرد تام اعم از آنکه عقل فعال باشد یا عقل مستفاد ،میتواند در ایصال فیض ،واسطه قارار گیارد ،باه بررسای
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پاسخ یک پرسش مهم میپردازیم .سوال این است که پیش از آنکه انسانی وجود داشته باشاد (باه عناوان مثاال قبال از
آفرینش حضر آدم) فیض چگونه به دیگر موجودا عالم مادون قمر میرسیده است؟
با کنار هم قرار دادن دو نکته مهکور ،سه احتمال وجود دارد"
 .0احتمال نخست آنکه تا پیش خلقت نفس ناطقه و نایل شدن او به مرتبۀ عقل مستفاد ،فایض از مجارا عقال
اخیر به عالم مادون میرسیده ،اما پس از نیل اولین نفس ناطقه به آن مرتبه ،فایض از طریاق نفاس ناطقاه باه
عالم مادون قمر خواهد رسید.
 .2احتمال دوم آن است که نفس کامل ،اگرچه به حس ،مرتبۀ طبیعت ،معادوم اسات ،اماا چاون نازد مفارقاا
موجود است ،به همان وجود در وساطت اثرگهار است.
 .1احتمال دیگر این است که عقال اخیر و نفس کامل ،با مشارکت یکدیگر واسطه در افاضۀ فیض باشند.
هر سه احتمال باطل است .احتمال نخست مستلزم تغییر حال موجود مجرد محض و ممناوع اسات .احتماال دوم
ا
نیز باطل است؛ زیرا آنچه در قوس نزول نزد مفارقا از انسانها موجود است ،وجاود علمای آنهاسات و اساساا ایان
وجود ،وجود عقل مفارق است نه نفس ناطقه و بر چنین وجود آثار مطلوب از جمله فاعلیات و وسااطت در ایصاال
فیض ،مترت ،نمیگردد .احتمال سوم نیز باطل است؛ زیرا افزون بر آن کاه باه تغییار حاال مجارد محاض میانجاماد،
موج ،تخصی

ارادۀ آن خواهد شد و این امر نیز باطل است.

در نتیجه روشن است که وساطت نفس ناطقه در ایصال فیض با توجه به تفسایر و از روایات «اول ماا خلاق اللاه
نور » ممنوع است .به این ترتی ،یا وساطت نبی که الزمها بودن در قوس نزول است پهیرفته شود و یا ماواز باودن
نبی با عقول مفارق در قوس صعود که مستلزم نفی مقام وساطت در فیض است.
 .2برابر پیامبر

با عقل اول ،چنانکه خود میرداماد تصریح میکند ،به معنا برتر پیامبر از دیگر عقاول سلسالۀ

طولی است و این امر با قواعد فلسفی ناسازگار است.
تفصیل مطل ،آن که به عقیدۀ حکما ،کمال و شرافت انسان و به عبارتی تمامیت خلقت انسان در فعلیات یاافتن مرتباه
عقل مستفاد است( ،1ابن سینا )112: :0113 ،اما انسان ،خود نمیتواند مخار کمااال عقلای خاود باشاد (میردامااد،
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 )120 :0110بلکه واسطه در ایصال فیض از فیاض مطلق ،آخرین عقل مجرد قدسی است (هماان )130 :ایان عقال ،از آن
حی که مخر و مفیض کماال عقلی است ،آن کماال را به نحو برتر و کاملتر از انسان دارد؛ (میردامااد)130 :0110 ،
زیرا مفیض به ضرور برتر از مفاضالیه است( .همو010 :0 ،0130 -0130 ،؛ مالصدرا)33 :0100 ،

بر این اساس ،برتر پیامبر
پیامبر

از عقل اخیر و مواز با عقل اول بودن ،مستلزم آن است که نفاس انساانی (نفاس

) دارا کماالتی باشد که مفیض کماال موجودا عالم طبیعت ،فاقد آن باشد .به بیان بهتر ،الزماۀ تفسایر

میر داماد از روایت «اول ما خلق الله نور » آن است که معطی شیء ،فاقد شیء باشد .ممکن است از جان ،میردامااد
به این انتقاد چنین پاسخ داده شود که مفیض کماال معقول به نفس پیاامبر

 ،عقال اخیار نیسات تاا برتار بار او

موج ،استحالۀ فوق گردد ،بلکه به سب ،شد استعداد و قابلیت نفس نبی خاتم

 ،ایشان میتواند بهطور مساتقیم

از عقل اول کس ،فیض کرده و در نهایت در سلسلۀ عود ،همرتبه و هم منزلت او گاردد .ایان توجیاه هار چناد خاالف
قوانین حاکم بر سلسلۀ طولی است اما بر فرض پهیر آن ،اشکال دیگر به دنباال دارد و آن عباار اسات از برابار
علت مفیض وجود با معلول.
به عقیدۀ همه فالسفه ،صادر نخستین علت ایجاد همۀ ممکنا مادون خاود ،میباشاد (میردامااد )131 :0110 ،از
سو دیگر ،علت معطی وجود ،اکمل از قابل وجود (ابنسینا )221 :0113 ،و مقدم بر معلولش است چه به نحاو تقادم
بالطبع همچون تقدم علت ناقصه بر معلول و چه به نحو تقدم بالعلیاة همانناد تقادم علات تاماه بار معلاول (میردامااد،

 )21 :0110و این نسبت هرگز تغییر نخواهد کرد .در حالیکه حتی اگر عقل اول ،بهطور مساتقیم ،علات کماال اولای و
کماال ثانیه پیامبر

باشد ،برابر پیامبر خاتم

بهعنوان معلول با علت خود یعنی صادر نخستین خاالف قاوانین

فلسفی و محال است.
بر این اساس ،چنانچه توجیه مهکور در باب برتر پیامبر

بر عقل اخیر پهیرفته شود (که به عقیدۀ نگارنده ،این

توجیه مخالف احکام سلسله طولی و نظام علی و معلولی بوده و نزد حکما قابلقبول نیست ) ،باز هام تفسایر میردامااد
مبنی بر برابر عقل اول با پیامبر

در تعارض با برخی قواعد فلسفی است.

 .1میرداماد معتقد است عقول سلسلۀ نزولی ،به نحو بالفعل به کماال معقول متصف میگردند ،اما انسانها کامال
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در علم و عمل در قوس صعود ،در اثر استکمال و انفعاال ،ایان کمااال را باه دسات میآورناد؛ زیارا گاروه نخسات،
موجوداتی بالفعل محض و فاقد استعداد و ّقوه میباشند( ،میرداماد )131 :0110 ،بر خالف گاروه دوم کاه در بادو امار،
خالی از کماال معقول بوده و با گهر از مرات ،مختلف عقلی به مرتبۀ عقل مستفاد دست مییابند .باا ایان حاال از آن
رو که هر دو گروه در نهایت دارا یک مرتبه کمال هساتند ،در شارافت ،همانناد و مکاافی یکادیگر میباشاند( .هماو،

 )130 :0110بنابراین چون پیامبر خاتم

و عقل اول صاح ،کماال مشابه هستند ،هر چند یکی بر سبیل انفعاال و

دیگر از طریق فعلیت وجود  ،در منزلت و شرافت برابر میباشند.
به نظر می رسد تفسیر فوق ،بر خالف اصول فلسفی در باب رابطۀ علت مکمل و معلول مساتکمل ا کاه از طریاق
حرکت و انفعال به کمال میرسد ا باشد .واضح است که فعل و اثرگهار  ،برتر از انفعال و اثرپهیر است؛ زیارا یکای
مستلزم وجدان و دارایی و دیگر مستلزم نقصان و عدم است .بنابراین هرگز موجود که کمااالتش از طریاق انفعاال و
استکمال به دست آمده با آنکه کماالتش اکتسابی نیست ،برابر نمیشوند .با روشن شدن این امر ،آشکار میگردد که بر
اساس مبانی مشاء ،پیامبر خاتم

نهتنها با عقل اول بلکه با هیچ یک از عقول سلسله بدو ،هممنزلت نخواهد بود.

 .0یکی از دالیل میرداماد ،برا برابر منزلت پیامبر

با عقل اول ،این است که انسان پس از استکمال خود عاالمی

عقلی ،مشابه عالم عینی میگردد( .همو )130 :0110 ،بر این اساس چون پیاامبر خااتم

کامالترین انساان اسات،

مضاهی کاملترین عقل میگردد.
این بیان اگرچه میتواند کماال بسیار انسانها کامل را نشان دهد ،اماا بار برابار افاراد انساان و عقاول مجارد
سلسلۀ نزولی داللت نمیکند؛ زیرا عقل مجرد ،کماال معقول را بهنحو اصالت و بالها داراست و انسانی که اتصاال
به عالم عقول پیدا کرده ،به تبع عقول به کماال عقلی متصف شده است ،بهو یاهه ،بار اسااس اعتقااد مشاهور فالسافه
مبنی بر نفی حرکت جوهر  ،کماال نفس ناطقه ،همه عرض و خار از وا او هستند.
بر این اساس ،انسان کامل ،در نهایت میتواند همچون آیینها صیقل خورده ،کماال عقل مفارق را نشاان دهاد،
اما چنین نسبتی همچون نسبت اصل به فرع است .این به معنا برابر عینی کمال و شرافت انسان کامل و عقل مفاارق
نیست .بنابراین نمیتوان به برابر و مواز بودن منزلت عقل اول و پیامبر خاتم

قالل شد .با نفی این مدعا ،تفسایر
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میرداماد از روایت «اول ما خلق الله نور » مخدو میگردد.
 .0به عقیدۀ همۀ حکما اسالمی ،میان حق تعالی و صادر اول ،مناس ،واتی تام بر قارار اسات( .میردامااد)130 :0110 ،

الزمۀ این مناس ،و سنخیت تام ،قرب شدید به حق تعالی است؛ ازاینرو عقل اول ،اکمل و افضل موجاودا در تماام
نظام وجود است( .همو )121 :0110 ،عقل اول ،الزمۀ وا

حقتعالی (ابنساینا0010 ،ق؛ الاف011 :؛ میردامااد:0110 ،

 )121و تنها معلول بیواسطۀ اوست .اکنون اگر این حکم تغییر کند ،مستلزم نقض باورها فلسافی در بااب صاادر اول
است؛ زیرا صادر اول ،اکرم و اشرف از هر موجود است که پس از او چه در سلسلۀ بدو و چه در سلسالۀ عاود تصاور
شود(.همان )130: :بنابراین با توجه به این مبانی و اصول ،برابر پیامبر

با عقل اول قابلپهیر نیست.

 .2تحقق خارجی عقل اول تنها متوقف بر امکان واتی است آن هم به گونها که بر خالف دیگر عقاول مجارد ،صارف
وجود حق تعالی ،عقل اول موجود میگردد( .همان .)121: :در مقابل ،وجود پیامبر خاتم
متوقف بر امکان استعداد نیز میباشد ،به بیان دیگر ایجاد پیامبر خاتم

افزون بر امکان واتای،

متوقف بر حصول شرایط گونااگون و علال

متعدد ماد و مجرد است.
از سو دیگر ،موجود که تحقق خارجیا تنها وابسته به امکان واتی است ،برتر از موجود است که افزون بار
امکان واتی به امکان استعداد نیز مقید است .بر این اساس ،پیامبر

در نحوۀ موجودیت خود ،نه تنها از عقال اول،

بلکه از دیگر عقول سلسلۀ بدو نیز در مرتبۀ پایینتر قرار میگیرد .از همین رو ،اشرفیت ایشان از دیگر عقول و برابار
منزلت آن حضر

با عقل اول ،خالف مبانی فلسفی رایف است.

 .1همچنانکه اشاره شد ،میرداماد تصریح میکند که ابنسینا نیز معتقد است انسان کامل در قاوس صاعود ،ماواز باا
عقل اول و برتر از دیگر عقول مفارق میگردد ،در حالی که به نظر میرسد نه تنها شیخ در آثار خود باه ایان امار اشااره
نکرده ،بلکه تصریح بر خالف این مدعا در آثار وجود دارد .عبارتی که میر داماد آن را شااهد وحاد عقیادۀ شایخ باا
خود ،میداند این است:
رأس این فضيلفها ،عفف ،حكمف و شجاعف و مجموع آنها [با هم] عدالف میبشاد .این فضائل غير از فضبيلف
[قوۀ] نظری اسف .هر دس همرا آن [یعنی فضائل قوۀ عملی][ ،فضائل] حكمف نظبری نيبز ببرایش حاصبل گبردد،
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سعادضمند خواهد شد .و هر آن دس افزون بر آن به ویژگیهای نبوت نيز نائل گردد ،گو یا ده رب انتانی شبد اسبف و
گو یا ده عبادت او پس از [عبادت] خداوند ایز میگردد و امور بندگان خدا به او واگبزار میگبردد .او سبلاان عبالم
ار ی و خليفه خدا در آن اسف( .ابنسينا0111 ،ق؛ب)122 :

با توجه به عبار فوق ،روشن میگردد کالم شیخ اگرچه متضمن کماال بسیار برا نبای کامال در علام و عمال
است ،اما از آن برتر نبی بر مفارقا به دست نمیآید .بهو یهه آنکه شیخ در جا دیگر ،باه خاالف مادعا میردامااد
تصریح میکند .ابنسینا در پاسخ پرسش ابوسعید ابوالخیر در باب فایدۀ دعاا و زیاار میگویاد خداوناد در عقاول و
عقول در نفوس [فلکی] اثر میکند و نفوس در اجرام فلکی اثر میکنند .در نهایت با اثر گاهار ساماو یا بار نفاوس
ارضی ،انسان از ظلمت رهایی مییابد و در نهایت مضاهی عقل فعال میگردد ،اما این نفوس کامال در علام و عمال،
چه مزین به کمال نبو باشند و چه نباشند ،در شرافت و کمال عقلی ،در مرتبها پایینتر از عقل فعال قرار دارند؛ زیارا
عقل مفارق ،علت است و نفس ،معلول آن و علت ،اشرف از معلول است ( .همو0011 ،ق)111 :

با توجه به تصریح شیخ الرلیس به «اشرفیت عقل اخیر نسبت به جمیاع نفاوس انساانی» بایاد گفات میردامااد در
تسر اعتقاد خود به ابنسینا ،دچار اشتباه شده است.
 .2-4نقد و بررسی تأویل دوم

تأویل دوم میرداماد از روایا خلقت نور  ،خالی از اشکال عقلی است ،اما با ظاهر روایت همخوانی نادارد؛ زیارا باه
نظر میرسد مقصود از روایا خلقت نور  ،تقدم وجود علمی ایشان نیست ،بلکه بهنحو حقیقی از آفارینش و وجاود
خارجی پیامبر

سخن گفته شده است .این نقد ،با مراجعه به دیگر روایا خلقات ناور  ،بیشاتر نمایاان میشاود.

بهعنوان نمونه در روایت آمده است که پیامبر خاتم

به امیرالمؤمنین فرمود:
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آشکار است این گونه تعابیر نمیتواند به وجود علمی پیامبر

و اهلبیت

ا
ناظر باشد؛ زیرا اوال نس ،به تعاین
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علمی ،تعبیر «خلقت» به کار نمیرود؛ ثانیا بر وجود علمی اطالق احکامی چون عباد و تسبیح معنا ندارد .همچناین
این گونه تعابیر که ماللکه با تسبیح ما آموختند که ما مخلوق هستیم و خداوند منزه از صافا ماسات ،در ماورد تقادم
وجود علمی ،نمیتواند معنا دار باشد .بنابراین اصل این سخن ا تقدم تع ّین علمی پیامبر بر دیگر اشیاء ا اگار چاه
ا
در جا خود صحیح است ،اما نمیتواند ،منظور و مقصود روایا خلقت نور  ،صرفا بیان این گونه تقدم باشد.
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نتيجهگيری
با توجه به مجموع انتقادا وارد به هر دو تفسیر میرداماد از روایا خلقت نور باه نظار میرساد هایچ یاک از آن دو
قابلپهیر نیست .تفسیر نخست او ،یعنی برابر و تکافو منزلت پیامبر

در سلسالۀ عاود باا عقال اول در سلسالۀ

بدو ،بر اساس مبانی عقلی و حتی برخی از عبارا نقلی ،قابلقبول نیست؛ زیارا برابار منزلات پیاامبر

باه عناوان

معلول عقل اول به عنوان علت ،محال است و از اساس آنچه او به عنوان دلیل برابر مطرح میکند ،حکایت از برابار
پیامبر

و عقل اول ندارد .تفسیر دوم او نیز با روایا خلقت نور ساازگار نادارد؛ زیارا ظارف انتسااب حکام در

روایا خلقت نور  ،عالم خار است و نه علم حق تعالی .باه ایان ترتیا ،میتاوان گفات اگرچاه مرحاوم میردامااد
کوشش زیاد در جمع میان اعتقادا ناب دینی و مبانی مشالی نموده است ،اما تال و ناکام به نظر میرسد.
به نظر نگارنده تفسیر حقیقی روایا خلقت نور  ،متوقف بر جمع میان مبانی فلسفی و عرفانی است و آن عباار
است از تقدم حقیقی آفرینش انسان کامل محمد و صادر نخستین بودن وجاود روحاانی پیاامبر خااتم

در قاوس

نزول و به حکم این که «النهایا هی الرجوع الی البدایا » ،نور مقدس نبو  ،در قوس صعود نیز برترین راجع به حاق
تعالی است ،چنانکه برخی از محققین در معقاول و منقاول ( فایض کاشاانی202 ،0131 ،؛ هماو0012 ،ق0012 :00 ،؛

همو11 : :0 ،0131 ،؛ حافظ برسی 0022 ،ق )00: ،و حتی برخی از مخالفان سرسخت فلسفه و عرفاان همچاون
میرزا مهد اصفهانی بدان اشاره کردهاند( .موساو  )100-102 :0132 ،تحقیق و تفصایل ایان ساخن خاود پهوهشای
مستقل است که انشالله در آیندها نزدیک به آن خواهیم پرداخت.
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پینوشتها

ّ
 .0عبارا شیخ الرلیس چنین است« :رلوس ههه الفضالل ،عفاة و حکماة و شاجاعة و مجموعهاا العدالاة ،و های خارجاة عان
ّ
بالخواّ :
ّ
ّ
ّ
انساانیا،
النبویة ،کاد یصایر ّرباا
النظریة ،فقد سعد .و من فاز مع ولك
النظریة ،و من اجتمعت له معها الحکمة
الفضیلة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فکاد ان تحل عبادته بعد الله ،و کاد ان تفوض الیه امور عباد الله .و هو سلطان العالم االرضای ،و خلیفاة اللاه فیاه( ».ابانساینا،
0414ق؛ب)444 :
ّ
 .2البته حکما بالفعل شدن عقل مستقاد در قوۀ عقل نظر و حصول کمال عدالت در عقل عملی را کماال انساان میدانناد ،اماا
کمال عقل نظر بیشتر مورد التفا ایشان است.
 .1در آثار مالصدرا دو دسته تفسیر برا روایا خلقت نور میتوان یافت؛ او در برخی مواضع عبارتی دارد که از وجود نسابت
علیت و معلولیت میان عقل مفارق و پیامبر اکرم
اول و وجود نورانی و روحانی پیامبر خاتم
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حکایت میکند .در مقابل ،برخی عبار دیگار او آشاکارا در عینیات عقال

است( .مالصدرا)802-803 :0 ،0131 ،

دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشهای عقلی نوین  /سال ششم ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز و زمستان 0011

منابع و مآخذ
 .0ابنبابویه محمدبن علی (0113ق) ،عیون أخبار الرضا ،تصحیح :مهد الجورد  ،تهران :نشر جهان.
 .2ابنسینا ،حسین بن عبدالله (0010ق؛الف) ،التعلیقات ،تصحیح :عبد الرحمن بدو  ،قام:مکتا ،اععاالم
اعسالمی.
 .1ابنسینا ،حسین بن عبدالله (0010ق؛ب) ،الشفاء( االلهیات) ،تصحیح :ساعید زایاد ،قام :مکتباة آیاة اللاه
المرعشی.
 .0ابنسینا ،حسین بن عبدالله ( ،)0121المبدأ و المعاد ،به اهتمام :عبد الله نورانی ،تهاران ،مؤسساۀ مطالعاا
اسالمی
 .0ابنسینا ،حسین بن عبدالله (0011ق) ،رسائل ابن سینا ،قم :انتشارا بیدار.
 – .2ابنسینا ،حسین بن عبدالله ( ،)0113النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،تصاحیح :محماد تقای داناش
پهوه ،چاپ دوم ،تهران :انتشارا دانشگاه تهران.
 .1آزاد کشمیر  ،محمدعلی بن محمدصادق ( ،)0131نجوو الموماء فوى جورالع العلمواء ،مصاحح :هاشام
محدث ،چاپ دوم ،تهران :سازمان تبلیغا اسالمی ،شرکت چاپ و نشر بینالملل.
 .3جناب ،علی ( ،)0130رلال و مشاهیر اصفهان( االصفهان) ،تدوین و تصحیح :رضاوان پورعصاار ،چااپ
اول ،ایران -اصفهان :سازمان فرهنگی تفریحی شهردار اصفهان.
 .3حافظ برسی ،رج ،بن محمد (0022ق) ،مشارق أنووار الیقوین فوس أسورار أمیرالموممنین ،تصاحیح :علای
عاشور ،بیرو  :اعلمی.
 .01حسینی شاهرود  ،سیدمرتضی؛ موسو بایگی ،سیده زهرا؛ وطن دوسات ،محمادعلی« ،روایاا خلقات
نور و موضع سه حکایم بازرگ :صادرالمتألهین ،فایض کاشاانی و عالماه طباطباایی» ،آموزههوای فلموف
اسالمى ،در دست انتشار.
 .00خوانسار  ،محمد باقر بن زین العابدین (0131ق) ،روضات الجنات فس أحوال العلماء و المادات ،محقق:
اسد اللهاسماعیلیان ،چاپ اول ،قم :دهاقانی( اسماعیلیان).
 .02دیلمی ،حسن بن محمد (0021ق) ،غرر االخبار ،تصحیح :اسماعیل ضیغم ،قم :دلیل ما.
 .01شهرزور شمس الدین ( ،)0131رسائل الشجرة االلهیو فوى علوو الحقوالر الربانیو  ،تصاحیح :نجفقلای
حبیبی ،چاپ اول ،تهران :مؤسسۀ حکمت و فلسفه ایران.
 .00شهرزور  ،شمس الدین ( ،)0112شرح حكم االشراق ،تحقیاق :حساین ضایالی تربتای ،تهاران :مؤسساۀ
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مطالعا و تحقیقا فرهنگی.
 .00شیخ اشراق ( )0110مجموعه مصنفا شیخ اشراق ،تصحیح :هانر کاربن و دیگاران ،چااپ دوم ،تهاران:
مؤسسۀ مطالعا و تحقیقا فرهنگی.
 .02شیراز قط،الدین ( ،)0131شرح حكم االشراق ،به اهتماام عباد اللاه ناورانی و مهاد محقاق ،تهاران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .01صدرالدین شیراز (مالصدرا) ،محمد بن ابراهیم (0330م) ،الحكم المتعال فى االسوفار العقلیو االربعو ،
چاپ سوم ،بیرو  :دار احیاء التراث.
 .03صدرالدین شیراز (مالصدرا) ،محمد بن اباراهیم ( ،)0100المبودأ و المعواد ،تصاحیح :سایدجاللالدین
آشتیانی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایران.
 .03صدرالدین شایراز (مالصادرا) ،محماد بان اباراهیم ( ،)0120جفمویر القورآن الكورلع ،تصاحیح محماد
خواجو  ،چاپ دوم ،قم :بیدار.
 .21صدرالدین شایراز (مالصادرا) ،محماد بان اباراهیم ( ،)0131شورح أصوول الكوافس ،تصاحیح :محماد
خواجو  ،تهران:مؤسسۀ مطالعا و تحقیقا فرهنگی.
 .20طوسی ،خواجه نصیر ( ،)0110شرح االشارات و التنبیهات للمحقر الطوسى ،چاپ اول ،قم :نشر البالغة.
 .22فیض کاشانی محمدبن شاه مرتضی ( ،)0131الشافى ،تصحیح :مهد انصار قمی ،تهران :لوح محفوظ.
 .21فیض کاشانی محمدبن شاه مرتضی ( ،)0131الكلمات المكنون (چاپ کنگره فایض) ،تصاحیح :علیرضاا
اصغر  ،تهران :مدرسۀ عالی شهید مطهر .
 .20موسو بایگی ،سیده زهرا ،حسینی شاهرود  ،سید مرتضی ،وطن دوسات ،محمادعلی« ،بررسای جایگااه
پیامبر خاتم

پیش از عالم طبیعت در روایا با رو یکرد فلسفی» ،حكمت اسالمى ،در دست انتشار.

 .20موسو  ،محمد ( )0132آئین و اندلش و بررسى مبانى و دلدگاههای مكتب جفكیک ،تهران :حکمت.
 .22موسو  ،محمد ( 0012ق) ،الوافو ،اصفهان :مکتبة اعمام أمیرالمومنین علی.
 .21مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی(0011ق) ،بحار األنوار ،چاپ دوم ،بیرو  :دار إحیاء التراث العربی.
 .23میرداماد ،محمدباقر بن محمد ( ،)0110القبمات ،تصحیح :مهد محقق ،چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.
 .23میرداماد ،محمدباقر بن محمد ( ،)0131لذوات و مواقیت ،حاشیۀ علی بان جمشاید ناور  ،تحقیاق علای
اوجبی ،تهران :مرکز پهوهشی میراث مکتوب.
 .11میرداماد ،محمدباقر بن محمد (0011ق) ،التعلیق على أصول الكاف ،تصحیح مهد رجالی ،قم :الخیام.
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 .10میرداماد ،محمدباقر بن محمد (0100ق) ،الرواشح المماول فى شرح األحادلث اإلمامی  ،قم :دار الخالفة.
 - .12میرداماد ،محمدباقر بن محمد ( ،)0130-0130مجموع مصنفات ،به اهتماام :عباد اللاه ناورانی ،تهاران:
انتشارا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .11میرداماد ،محمدباقر بن محمد ( ،)0110ن،راس الضیاء و جمواء المواء فى شرح باب البداء و اثبوات لودوی
الدعاء ،تصحیح حامد ناجی اصفهانی ،قم /تهران :انتشارا هجر و میراث مکتوب.
 .10یزدانپناه یدالله ( ،)0133حكمت اشوراق گورار  ،شورح و سونجت دسوتلاه فلموفى شویخ شوهابالدلن
سهروردی ،تحقیق مهد علیپور ،قم/تهران :پهوهشگاه حوزه و دانشگاه ،سمت و مرکز تحقیق و توسعه علاوم
انسانی.
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گفتگو توافقی عقل و دین در سه مسللۀ حقیقت علم ،حقیقت عل ّیت و حرکت جوهر از دیدگاه مالصدرا

001

