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 چکیده

 یمساالل فلساف ۀیطاو ماهه،، بار ح یوحا یاار با  ی،عقل یاصول و مبان بارۀمسلمان ضمن تعقل و تفکر در ۀفالسف
 یاههوباه« نبااو »، مباحا  مرباوب باه اندآن پرداخته یعقالن یینتب بهمسلمان   حکماکه  یاز مباحث یکیاند. افزوده
. باشادمیمخلوقا   یعبر جم یشانا ینشو تقدم آفر نور از فروعا  آن، خلقت  یکیاست که  اسالم ریامبنبو  پ
پاهوهش تاال   ینداماد است. در ایرهمت گماشته، م یا روا ینا یعقالن یرو تفس یینکه به تب  افرزانه یمحک یننخست

خلقات  یاا دامااد از روایرم یرو تقر یرها، تفسآن یلو تحل یفاطالعا  و توص ، اکتابخانه  آورشده تا با رو  جمع
آن اسات کاه  یبررسا یان. حاصل اگردد یو بررساراله شود و سپس نقد  « اول ما خلق الله نور» یتروا یههبه و نور 

بر مخلوقا  است، عبار  است از تکافؤ، تضااهی و  یامبرپ ینشتقدم آفر  که متضمن معنا یاتیاز روا یدس یرتفس
متاون  ینه تنهاا باا برخا یرتفس یناما ا ،بدو ۀدر سلسل ینعود با صادر نخست ۀدر سلسل اسالم یامبرپمنزلت   برابر

 .باشدیسازگار نم یزداماد نیرم یفلسف یبلکه با مبان ،در تعارض است ینقل
 .داماد، نفس، قوس نزول، قوس صعود یرم  ،خاتم، خلقت نور واژگان کلیدی:
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  خلقت نور یا از روا یردامادم یرتفس ینقد و بررس

 بیان مسئله

اهال علام و ماتمکن متولاد شاد. او در معقاول و  ی،ماههب  اداماد در خانوادهیرمشهور به م ی،ینمحمد باقر حس سید
 یعقلا ءو ارتقاا یکه در کس، مادار  علمانهمچنا  و( 22 :2ق، 0131)خوانسار ،  .سرآمد روزگار خود بود ،منقول

)آزاد  .روز را تار  نکارده اسات که گفته شده چهل سال نوافل ش، وچنان ،نفس بود ی،اهل عبادا  و تهه کوشید،یم

 یعقالنا یاینباه تب  ،طاور جاداست که به  افالسفه یناز نخست ایشان (010 :0130جناب،  ؛01: 0، 0131کشمیر ، 
 یو ماههب ینید ا هخرد ناب را با آموزه کوشیدندمیمشاء همواره  ۀفالسف  ،از و یشپرداخته است. تا پ ینید  هاآموزه

مشااء  ۀبزرگان فلسف یمش جهت یناز اداماد یرم. شودینم یدهد ینیاستناد به مأثورا  د شان،آثاررو در نیامیزند؛ ازایندر
از جملاه مساالل  .برد یپ ا ینید  به اعتقادا  و باورها توانیآثار او م تریشب  جا که از جا ا گونهبه نهدرا کنار می

 ینوناتک ۀ، مساللاراله نمایاد آناز  یفلسف یینتا تب یدهکرده و کوش توجه به آن یفلسف ۀیدداماد با دیرکه م یاتیو روا دینی
 است. خاتم یامبرسابق پ

؛ 222: 0ق، 0113؛ صادوق، 0: 20 ،ق0011 ،؛ مجلسای30، االختصاا:: ید)مف یقینفر یقاسالم، از طر یعتشر در

 دیگربر  یشانا یتو اهل ب مخات یامبرپ ینشنقل شده است که از تقدم آفر یاتیروا (00ق: 0022 ی،حافظ برس
 یلساوفیر فتا( که کم مطلق بر ماسو  )مانند برتر دارد نبالبه د یلوازم ینشیآفر ۀنحو ینچن .کندیم یتممکنا  حکا

 یمو موضاع ساه حکا  خلقات ناور یا روا» یگران،و د  شاهرود ینی)ر : حس .است یرفتهپه خاتم یامبرپ  را برا هاآن

 یانمسالمان، باه ا یلسوفف یکبه عنوان  یردامادم در دست انتشار( ،«ییو عالمه طباطبا یکاشان یضف ین،بزرگ: صدرالمتأله
 یاامبرپ هاا یهگیباه کمااال  و و یگارد  و از ساو اسات «ینصاادر نخسات»سو، ناظر به مباحا   یککه از  یا روا

اشااره  یاا روا یانا ین  هورتراز مشا یکایآثار خود، به  تریشدر ب  داشته است. و یههتوجه و باشد،یمرتبط م خاتم
 یجاادسااز  ا یعقلا یو مبان ینید  باورها یانکه بتواند م  اگونهبه لسفی،مقدما  ف بیانخود را، بدون  تأویلکرده و 

 .دهداراله میکند، 

در   و یاتموفق یزان، م خلقت نور یا داماد از روایرم تأویلو  یرتقرۀ پس از ارال کوشیدهپهوهش  ینا درنویسنده 
 ینقد و بررسا یزو ن یا روا یناز ا  و تأویل یاناز ب یشپ است یستهشا ،منظور ین. بدنماید یابیو ارز یبررس را باب ینا

 مرتبط با بح ، اشاره شود. یو مسالل فلسف یمبان  یبرخ یزو ن  نور لقتخ یا بح ، به روا  آن، به عنوان مقدمه
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انجاام  یفراوان یقا آن، تحقۀ دربار ینمتفکر یبرخ یدگاهو د  خلقت نور یا است اگرچه در باب اصل روا گفتنی
خلقات  یاا در بااب روا یرداماادم دیادگاه درباارۀ یپهوهش یچهتا کنون نگارنده،  جستجو اما بر اساس  ،شده است

 صور  نگرفته است.  ،نور

 روایات خلقت نوری .1

شاده و ساپس مقادما    مختصارا  ارهاشا  خلقات ناور یاا الزم، نخسات باه رواۀ بخش به عنوان مقدم ینا در
 .شودمی یاناست، ب  آن، ضرور یابیارز یزو ن یا روا یناز ا یردامادم تأویلکه در فهم  ا یفلسف

  هاامخلاوق، باا نام یننخسات ،یاا روا یاناز ا یاکدر هر که  وجود دارد یندر باب صادر نخست  متعدد روایا 
 « اول ماا خلاق اللاه ناور» یاا ،روا یانا یناز مشهورتر یکی. شودیم ی، معرفمخات یامبراز جمله نام پ یمتفاوت

: 00)هماان،  «یماا خلاق اللاه روحا ولا»باه صاور   یتروا ینمصادر، ا یدر برخ( 31: 0، ق0011)مجلسی، است. 

مخلاوق  یننقل شده اسات کاه جاابر بان عبدللاه از نخسات  در اخبار خلقت نور ینثبت شده است. همچن یزن (113
ه نور نبّیك خلق ما یا جابر َأول» :فرموددر پاسخ  اکرم یامبرپ پرسید،  ۀیادباه عق یتروا ینا (030ق:  0021، ) دیلمی« اللَّ

 یانافازون بار ا (103 -101ق : 0022 ینی،)حس .است ینترو روشن ینترقو  ی ،احاد دیگر، از میان ییعالمه طباطبا
 یر پاه ی،حکما یبار اسااس مباان برخی روایا  دیگاردارد،  یحرتص خاتم یامبربودن پ ینکه به صادر نخست یا روا

از عاالم  یشخااتم پا یاامبرپ یگااهجا یبررسا» یگاران،و د یگیبا  )موسو دانند.را الزم می به عنوان مخلوق اول یامبرپ
ا باه ر یاامبرکاه پ یااتیروا یعنی ی ،احاد ینا یردر دست انتشار( به هر تقد ،«یفلسف یکردبا رو یا در روا یعتطب

البتاه  .یساتن رکه قابال انکاا( 11: 0، 0131 ی،کاشان یض)ففراوان است   به حد کند،یم یمعرف ینعنوان صادر نخست
اماا  یستهشا ا ها، مسللهمتفکران با آن یگرد ۀو مواجه یکردرو یزو ن یا روا ینا یو دالل  سند یابیتوجه داشت ارز باید

 یادگاهباه د تریشاو ب کاردهبسانده  یاا روا ینبه ا یبه اشاره اجمال نویسنده رویناهوهش است. ازپ ینخار  از موضوع ا
 پرداخته است.  ،و تأویلفهم   برا  آن و مقدما  ضرور ۀدربار یردامادم

 مبانی فلسفی   .2

 ،آن یاابیارز یازو ن « اول ماا خلاق اللاه، ناور» یاتاز روا میرداماد یرفهم  تفس  که برا یفلسف یبخش به مبان ینا در
 .شودیاست، اشاره م  ضرور
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 مراتب نظام وجود .2-1

اسات، توجاه  یمشاال کاامالا  ا یدهدر باب مرات، نظام وجود، که عق  و یدگاهبه د یدداماد، بایرم تأویل یقفهم دق برا 

اد  و و عقول و عالم شاه ی،عالم غ یعنی  مجرد و مادۀ دو مرتب دربردارندۀتنها  ی،نظام امکان ،دامادیرداشت. از نظر م

برهاان ۀ یاعاالم را بار پا ینبه ثبو  ا یدهحال، عق ینبا ا ،بوده است شنابا عالم مثال آ یبه خوب  است. اگرچه و یعتطب

اگر چه در ماهاق ووقیاا  و مشارب  یخیال ۀعالم مثالی و مثل معّلق» کندیم یحو تصر( 22: 0131داماد، یر)م داندینم

آید، و لکن بار مانهف فحا  و ماهه، برهاان، مشاکل االنطبااق ار میخطابیا  و قیاسا  شعریه، شیرین و خوشگو

 (20-22)همان: « است.

 (01)هماان:  .قرار دارناد دیگریک  به ازاکه  بدو و عود است ۀدو سلسل یانداماد نظام وجود، محصور میرم ۀیدعق به

: 0110، میردامااد)ت. برابر شارافت و خساسات در قاوس صاعود اسا ،شرافت و خساست در قوس نزول ،یگرد بیانبه 

بادو،  ۀدر سلسال عوالم وجاود ۀمرتب یننخست (131)همان:  ،است یکل ۀپنف مرتب  دو سلسله دارا یناز ا یکهر ( 132

. باشادیو اقدم  موجودا  م ینترتام ترین،یفعالم، عقل اول و شر ینموجود در ا یناست که نخست عقول محض ۀمرتب

 شود. یم یدهنام« عقل کل» اصطالحدر  یگر،عقول د ۀعقل اول به اعتبار احاطه به هم

نفاس »نفاس را کاه نفاس فلاک اطلاس اسات،  یناست. برتر ینفوس مفارق فلک ۀمرتب ی،مرتبه از عوالم هست دومین

صاور  ۀمرتبا ،چهاارم ۀمرتبا باشاد،می افال  و کواک، ۀیفلک و صور نوع ۀنفس منطبع ۀسوم، مرتب ۀ. مرتبگویندیم «یاول

موجاودا  ماادون فلاک  یمجرد، علت فاعل لعق ینسلسله، آخر ینست. در ایوالسلسله بدو، ه ۀمرتب ینآخرو  یجسمان

 ( 31: الاف؛ق0010 ینا،سا)ابان .ستهمانند علم، به آنها ،یهکماال  ثان یضمف همچنینو ( 01: 0131، میرداماد)قمر است 

 یاهجسم مرک،، جسم و صور نوع یط،جسم مطلق و بس ۀپنف مرتبه، مرتب دربرداندۀ ی،عود، به ترت ۀدر جان، صعود، سلسل

 (01-01: 0131داماد، یر)مانسان است.  ۀمرتبه، مرتب ینآن و آخر ۀو نفوس منطبع یوانیح ی،نبات

 برتری علت مفیض وجود بر معلول و عدم تغییر این نسبت  .2-2

ساخن  یلتفصا(  112: :0110و، )هما .آن است که علت، اشرف و اتم از معلول اسات یجمله قواعد مسلم فلسف از

و واجاد  ینسبت به معلول خود، اتام، اشارف، اولا ی،تمام فالسفه، علت فاعل یدهو به عق یکه بر اساس قواعد حکمآن
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موازناه در تماام مراتا،  یانا( 001: :1،  0131  ،)همان؛ شاهزورتر است. کامل ۀکماال  معلول است به گون ۀهم

چاه چنان گردد،یعلت مجرد افاضه م یهکماال  معلول از ناح یرانخواهد کرد ز ییراست و هرگز تغ  و مجرد جار  ماد

 یااافاضه شاده  یعلت فاعل  یقکماال  از طر ینا یادو فرض محتمل است  یرد،گ یشیمعلول در شرافت از علت خود پ

 کاهیدر حالمعلاول بار علات ا  یتاشارف یعنایمحال است. اما فارض نخسات  یقواعد فلسف بنابرنشده؛ فرض دوم 

آن   دارا یازعلات ن یااباشاد  یءفاقد ش یءش یمستلزم آن است که معط یاآمده ا  یضعلت مف یهکماال  معلول از ناح

کاه  یفرض شده بود که معلول باه ساب، کماال یراکماال  است. فرض نخست محال است و فرض دوم خلف است ز

 علت  ندارد، از آن برتر است.

 حدوث نفس   .2-3

 یادگاهنفاس و د ینونات، شاناخت کیشانبودن ا ینصادر نخست  معنا یگرد بیانو به  یامبرسابق پ ینونتفهم ک برا 

فلسافه،  یخ. در تاارکنیممایحدوث و قدم نفس، اشاره  ۀبخش به مسلل یندر ا رو؛ ازایناست  آن ضرور ۀحکما دربار

 شاوندیبه حادوث نفاس شاناخته م ینعنوان قالل و اتباعش به طوبه قدم نفس و ارس ینبه عنوان قالل یروانشافالطون و پ

 یانبار ا دانساتند،یآن م تیّ که حدوث نفس را مستلزم مادطرفداران قدم نفس، افزون بر آن( 111: 3م، 0330)مالصدرا، 

قادم  متنااعبر ا  متعدد ینارسطو و اتباعش، براه ،یگرد  نفس در تعارض است. از سو ءباور بودند که حدوث آن با بقا

 یمانند برخا  مسلمان جز اند  افراد ۀفالسف ،وجود ینبا ا )همان( اند.نشان دادهاند و مفاسد قدم آن را کردهاراله  نفس

. داننادیحاادث م  نفاس انساان را موجاود( 011 :0131؛ شیراز ،  030: 0112)شهرزور ، شارحان حکمت اشراق 

 حادث است. یزن میرداماد ۀیدساس نفس انسان به عقا ینبر ا( 210: 0133 ،اهپنیزدان؛ 203: 0113 ینا،س)ابن

  ینفوس قدس .2-3

فهام ، پهوهش ینا یاز ورود به موضوع اصل یشاما پ ،نفس گهشت ینونتاعتقاد حکما در باب ک ۀنحو ،یراخ ۀمقدم در

هات شاد  از ج ینفوس انسان یمسلمان، برخ ۀ. از نظر فالسفاست  ضرور هاانسان دیگرکامل با  یاءتفاو  نفس انب

 ینها از بهتارانسان یبرخ شود،یسب، م یههاستعداد و ینهستند. ا ممتاز  ها یهگیو  و استعداد تکامل، دارا یتقابل

 ینام دارند، قاادر باه انجاام افعاال یافراد که صاحبان نفوس قدس ینا (010 :ب؛ق0010  ینا،س)ابن باشند  برترها، انسان
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 (2:211، 0110اشراق،  یخ)شها عاجزند. آناز انجام  یشانکه معاصران ا ندتهس

 یانباا ا دانادیها مانساان دیگارحدوث، همچون  ی را از ح ینفس نب  ی،اسالمۀ فالسف دیگرهمانند  یزن میرداماد

باوده و  یالها یکه موهبت« اصل مقام نبو »  یراز ؛یستها نانسان دیگرو  یبودن نب یکسانحد مشتر  سب،  ینحال، ا

 یاان  بتواناد م ینبا شاودیکه موجا، م آیدشمار میبه انسانینفس   برا یکمال (12 ق:0100داماد، یر)م ،یستن یاکتساب

به عالم امار، در  یدشد ۀبه سب، اتصال و عالق ینب یگر،د بیاندر عالم قدس، جمع کند. به  یرو س یعتبودن در عالم طب

 یدر نفاس نبا یهگایو اتصال با عقل فعاال، ساه و پس از اتحاد)همان(  .گرددیهمچون عقل م یعی،بدن طب یرتدب ینح

به ساب، شاد  و  یکه نبآن است  یهگیو نخستین .دورآیسه، مقام نبو  را به ارمغان م ینکه اجتماع ا گرددیحاصل م

اشاراق،  یخ؛ شا11 :0131، میردامااد) .حدس به دست آورد یقاز طر  ،بشر یمبه تعل یازبدون ن علوم خود را ی،  عقلقّو 

باه او از ایان طریاق نظر با عالم ملکو  مارتبط شاود و  یاسمع  یقاز طر سازدنبی را قادر میدوم ویهگی  (30 :0 ،0110

عاالم  یاولیبتواناد در ه یآن است کاه نبا یهگیو ینآخر (010ب: ؛ق0010 ینا،س؛ ابن11: 0131 یرداماد،)م. گردد یوح

دامااد یرم ینبنابرا (031-032: 0100مالصدرا، ؛021 :0121،یناسابن؛11 :0131یرداماد،)م. یددخل و تصرف نما یعتطب

در نفاس  ا یاههه و اساتعداد وقاّو  ،یگرد  از سو و ستهاانسان دیگرهمانند  ینفس نب ،سو یکباور است که از  ینبر ا

 .گرددیبه عالم قدس م آن یدوجود دارد که موج، اتصال شد ینب

 یادگاهد یارمطرح شد، باه تقر  خلقت نور یا روا دربارۀداماد یرم یدگاهد یبررس  برا  که مقدما  ضرور اکنون

 .  پردازیمیم  و

 داماد یراز نظر م  یخلقت نور یاتروا .3

  اگوناهرا به  متعادد خلقات ناور یاا روا کوشایدهاست که  یمیحک ینداماد نخستیرنگارنده، م جستجو اساس  بر

 تأویالبخاش باه دو  ینجمع کند. در ا خاتم یامبرکماال  پ یزنو  یفلسف ین  صادر نخست یانکند که بتواند م یرتفس

 .  شودیاشاره م « ما خلق الله نور لاو» یتروا ویهههو ب یا روا ینداماد از ایرمختلف م

 نخست تأویل .3-1

ّر روا یرتر از تفستر و مبسوبخود که مهم یرتفس ینداماد در نخستمیر  یاتارو یاهه، باه و خلقت ناور یا دوم است، س 
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. او در دانادیدر قوس صعود با عقل اول در قاوس نازول م خاتم یامبرمنزلت پ  برابررا  « اول ما خلق الله، نور»

تار و شارح مبساوب  حال، مخاطبان خود را بارا ینبا ا( 01ق: 0011داماد، یر)م ،کندیرا مطرح م یرتفس ینآثار متعدد ا

دامااد یرم ۀیدمطل، آن که به عق توضیح (002: 0، 0130 -0130)همو،  .دهدیبه قبس نهم و دهم قبسا  ارجاع م تریشب

با قرار گارفتن در  تواندیانسان م ،یگرد  و از سو( 01 :0131، همو)قوس نزول قرار دارد   قوس صعود به ازا ،سو یکاز 

 ینمقاام، بااالتر یاناکاه  (000: 0، 0130 -0130)همان؛ همو، رتبه و برابر عقول مجرد شود هم ی،استکمال عقالن یرمس

 (0113:112 ینا،س)ابن .رودیشمار مبه یکمال انسان

که کماال  معقاول را در خاود   ابه اندازه ،برسد عقل مستفاد ۀو عرفا به مرتب یاءاز انب یچه انساناساس چنان ینا بر

، یاتو در نها( 133: 0110هماو،  ؛002: 0، 0130 -0130دامااد، یرم) گیردیقرار م یاز عقول طول یکی  ، به ازابپروراند

 و مکاافی )مشاابه( ، ماواز ، مضااهیباه دسات آوردهنحو ممکن  ترینیبه عال را یو عمل  تمام کماال  مرات، نظر

 یحتا میردامااد( 002: 0، 0130 -0130)هماو،  .شاودیعقل اول م ۀو به منزل( 01: 0131)همو، صادر نخستین  )مانند(

 عقاولاز  یافضال از طبقاات شاان،یکمااال  عقل یازانرا متناس، با م یاءتر نهاده و نفوس انبپا را فرا  تواز یناز ا یگاه

 (133: 0110)همو،  .داندیم یهنور

عقال اول در قاوس نازول   ازاکه در قوس صعود باه ینفس کامل انسان کندیم یحداماد در مواضع متعدد تصرمیر

 ؛ هماو،000: 0، 0130 -0130؛ هماو، 01ق: 0011هماو،  ؛132: 0110)هماو،  باشادمی خااتم یامبراست، نفس پ

عقال دوم در قاوس ۀ منزلاقوس صاعود باه رد ینالمؤمنیر، امخاتم یامبرپ یوص یشان،و پس از ا ( 012: 0110

 (133 :0110؛ همو، 002: 0، 0130 -0130) همو،  .نزول قرار دارد

خااتم یاامبرپ یانعود م ۀدر سلسل یست،ن  اسطهوا ،وجود ءمعلول اول و مبدا یانبدو م ۀدر سلسل کههمچنان

آن اسات کاه عقال اول  خااتم یاامبرتفااو  عقال اول و پ( 132 :0110) همو،  قرار ندارد.  امرتبه ،و معاد وجود

 یگارد بیاانباه ( 00: 0131، همو) .است یا صور انفعال یعجم دربردارندۀ یامبرو پ یا صور فعل یعجم دربردارندۀ

نحو انفعال و اساتکمال تمام کماال  را به خاتم یامبرو بالفعل داراست و پ یطم کماال  را به جعل بسعقل اول، تما

اعتقااد  دهندۀ نشاانرا  شفا یاتاله یانیباور بوده و عبار  پا ینبر ا یزن یسالرلیخبه دست آورده است. او معتقد است ش
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  خلقت نور یا از روا یردامادم یرتفس ینقد و بررس

؛ هماو، 10ق، 0100، میرداماد) 0.داندیم« وس صعود با عقل اولبودن انسان کامل در ق یو مضاه  مواز» ۀنا درباریسابن

0110: 131  ) 

 یاامبرباا عقال اول، پ یامبر، به حکم تناس،، تواز ، تکافؤ و تضاهی منزلت پءالحکما یدس ۀیدکه به عق ینانتیجه 

أّول ماا »ر فرماوده که ناظر به قوس صعود است و در حادی  دیگا« أّول ما خلق الّله نور »فرموده است  یگاه خاتم

مجاردا  باه  یاانچاون تقادم و تاأخر م ،یگارد بیانبه  (01 ق:0011) همو، که ناظر به قوس نزول است. « خلق الّله العقل

کاه در قاوس صاعود، واجاد کمااال    همچون زمان، پس هر موجود  هاست نه امورو شرافت آن  وجود ۀحس، رتب

 یاا در روا یاتاَول ینبناابرا ،شاودیم  جاار یازنفس کامال ن ینن عقل بر ااحکام آ ۀهم ،عقل متناظر در قوس نزول باشد

 .باشدیعود م ۀدر سلسل یشانا یوجود خارج ۀبه حس، رتب یامبرمربوب به نفس مجرد پ  ،نور قتخل

 دوم تأویل .3-2

اول ماا خلاق » تیاروا یههوبه  خلقت نور یتروا  معنا ۀدربار یزن یگر نخست، احتمال د یرتفس یانضمن ب دامادمیر

 :نویسدیدوم م یرتفس ۀباردر  و .کندیمطرح م « الله نور

انبد و از این باب اطالق عرش بر قلب  عبارك درد « أّول البغية آخر الدرك و أّول الدرك آخر البغية.»بر اصل مقّرر  بنا

مالئكبة الّلبه  ۀل ميانبانبد دبه نتببف ضفا بو از این مرصد حكمای راسخين گفته« قل  المؤمن عرش الّله األعظم»

بين ده در سلتل قبرب و  ۀگبردد دبه در بپذیر میعودند در صورضی ضحّقق ۀدر سلتل دهبدو  و أنبيائه المرسلين  ۀالمقّر

اشد فبی دیگری ب ۀبعد أحد المنتوبين فی إحدی التلتلتين، از بارگا  حضرت احدیف حّقه، متاوی و محاذی در 

 (01: 0831، همو). التلتلة االخری؛ فليتعّرك

معناا گااه باا عناوان  یاناست. از امقدم آن  ینیبر وجود ع یء،ش یکه حکما معتقدند وجود علممطل، آن توضیح

حکام،  یانبار اسااس ا( 01: 1، 0110 یر،)خواجاه نصا. شاودیم یااد یزن ییبر وجود علت غا ییعلت غا تیّ تقدم ماه

نظاام وجاود،  ینشآفار یاتاست کاه غا این کند،می یانب  خلقت نور یا روا یرتفس ۀداماد درباریرکه م یاحتمال دوم

 او یبر وجاود خاارج یت،غا یبهتر وجود علم یانو به ب ییعلت غا یتماه ی،حکم یاست. بنا بر مبانخاتم یامبرپ

 است. یم به حس، وجود علمتقّد   ،خلقت نور یا در روا تیّ رو مقصود از َاَولینااز است؛مقدم 
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عقال مساتفاد، در قاوس  ۀاست که اگرچه پس از وصول به مرتب ی، موجود حادثیامبرپ یزن یرتفس یناساس ا بر

 یتقادم وجاود علما گریاانبلکاه ب ،یساتنااظر باه آن ن  خلقت ناور یا اما روا ،عقل اول شده است ۀرتبهم ،صعود

تحقاق  بار یاتغا یاست و به حکم تقادم علما ینشآفر یتغا ا ،یوجود خارج یراز ؛در قوس نزول استیامبرپ

  بارا یازگوناه تقادم را ن یانا یادبا (03)هماان:  رودیفاعل به شمار م یتسب، فاعل ،یتغا یتماه کهینآن و ا یخارج

 اثبا  کرد.یامبرپ

 میر داماد از خلقت نوری پیامبر تأویلنقد و بررسی  .4

ر روایرکه گهشت، م طورهمان ّ نحاوه  ین. اداندیبا عقل اول م امبریو هم رتبه بودن پ  را برابر  خلقت نور یا داماد، س 

دارد  یشهرسو در منقوال   یکاست که از  یعقل -ینقل یر تفس « اول ما خلق الله نور» یتدر مورد روا یههبه و یینتب

از انتقاادا   یکلا ۀاو،  دو دسات یرهار دو تفسا یرو در نقد و بررسینااز ؛استبنا شده  یفلسف  بر مبنا یگرد  و از سو

 .شودیم یانب یو عقل ینقل ۀنبناظر به ج

تنزل شاأن او و   به معنا ایشان، یدگاهنقد د باید به این نکته توجه نمود که میرداماد یدگاهد ینقد و بررس یاناز ب پیش

ممکان از  یارتقر یندر آن دوران، بهتار یفلساف ۀشد یرفتهپه  داماد بر اساس مبنایر. میستن یاله یمنق  خرد آن حک

 یمعظا یتحول یه،حکمت متعال یسکه با تأس یزن ینپس از او، صدرالمتأله حتی .را اراله داده است  رخلقت نو یا روا

در قوس صعود باا عقال اول در  یامبرپ یرا تضاه  خلقت نور یا مواضع، سّر روا یکرد، در برخ یجادا یدر نظام فلسف

 (023: 0؛ همان، 23: 1مان،؛ ه22: 1، 0120؛ همو، 002: 0، 0131)مالصدرا،  2.داندیقوس نزول، م

 نخست تأویل ینقد و بررس . 4-1

 .پردازیمیم یرتفس یننخست یو نقل یعقل یبخش به نقد و بررس ینا در

 ینقل ۀانتقادات ناظر به جنب .4-1-1

اسات.  یاتخاالف ظااهر روا  ،و یراسات کاه تفسا یاندامااد ایرم یراز تفسا ینقلا یثیتانتقاد  ناظر به ح یننخست .0

از  یاکبر اساس هار « خلقات» ینا «.نور من بود ید،که خداوند آفر یز چ یننخست» :فرمایدیم یتدر روا یامبرپ
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سلساله  یانمرباوب باه ا ینشخلقات و آفار ولیاتا اساساا  یراشود، ناظر به قوس نزول است، ز یرکه تفس  مکات، فکر

 ،یساتن یزجاا ،یاتاشاد، عادول از ظااهر روادر کالم وجود نداشاته ب ا ینهکه قر تا زمانی که یگرد  . از سوباشدیم

 .قرار دارد یتدر تعارض با ظاهر روا ،ینهداماد، بدون وجود قریرم یرکه تفس یدرحال

 یحمخلوقاا  در تعاارض اسات. توضا یاعبار جمیشاانا یتو افضال  با برتر یامبرعقل اول و پ یو تضاه  برابر .2

وجاود  یشااناز ا ترکه بر  اگونهبه ،فضل و اشرف مخلوقا  استا خاتم یامبرپ یا ،روا یکه بر اساس برخمطل، آن

او» :نقل شده است که فرمود که از آن حضر ندارد، چنان ني ْکاَرَم َعَلْیاه  م  او َو اَل َأ ني ُه َخْلقاا َأْفَضاَل م  )صادوق، « َما َخَلَق اللَّ

در قاوس صاعود، یاامبرقاوس نازول باا پ در ینبودن منزلت صادر نخست یکسانبنابر  یگرد  از سو (222: 0ق، 0113

رسااول   شاارافت و کراماات، همتااا یااندر ا ینبلکااه صااادر نخساات ،افضاال و اکاارم مخلوقااا  نخواهااد بااودبریااامپ

 است، منافا  دارد.که متبادر از آن انحصار شرافت در رسول خاتم یتروا یاقبا س ینخواهد بود و ااکرم

 یعقل ۀانتقادات ناظر به جنب .4-1-2

دامااد در یراز عباارا  خاود م یباا عقال اول، باا برخا منزلت آن حضار   به برابریامبرپ  خلقت نور یرستف .0

 :نویسدیباره م یندر ا و ها نقش داردکماال  به انسان ۀدر افاض ینب کندیم یحتصر ،سو یکتعارض است. او از 

دند، نفس مقّدس او نيز ده ببه سبب  می بر لوح نفس مقّدس او نقش ایقده  نبش قلم نور عقلی، صور حقهمچنان 

قلبم شبد  اسبف از ببرای  ۀمراض  عقل بالفعل و عقل متتفاد اسف، به مثاب در اضّم  ّدت اّضصال به  واهر انوار عقليهش

  (  52- 52:  0831داماد، ير )م .ف و هدایف بر الواح نفوس بنی نوعرسم ارقام معرف

 یانا ییگاو دهاد؛یبه موجودا  مادون قمر را نشاان م یضف یصالدر افراتر از وساطت  یدر مواضع او  گاه عبارا

فکاها قاّوا البیاان و العلام و الادین و » نوسایدیکاه ماسات چنان یضف ۀوساطت همچون وساطت صادر اول در افاض

   (133: 0110)همو، « .ی جمیع العالمالهد ، اّنما تفیض بواسطة خلیفته عل

موضاع باه  یانکاه در ا یاشکال نخستین داند،یکامل را در قوس صعود م یاءانب ۀداماد، مرتبیرچون م یگر،د  سو از

هار  کاهینا یر نزول است نه صعود و بار فارض پاه ۀمربوب به سلسل یضآن است که افاضه و رساندن ف رسدینظر م

 یباه بررسا یارد،گ واسطه قارار یض،ف یصالدر ا تواندیعقل مستفاد، م یاکه عقل فعال باشد موجود مجرد تام اعم از آن
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باه عناوان مثاال قبال از )وجود داشته باشاد  یکه انساناز آن یشاست که پ ینسوال ا .پردازیمیمهم م پرسش یکپاسخ 

 است؟ رسیدهیموجودا  عالم مادون قمر م دیگرچگونه به  یضف (حضر  آدم ینشآفر

  "کته مهکور، سه احتمال وجود داردبا کنار هم قرار دادن دو ن 

عقال   از مجارا یضعقل مستفاد، فا ۀشدن او به مرتب یلخلقت نفس ناطقه و نا یشکه تا پنخست آن احتمال .0

نفاس ناطقاه باه  یاقاز طر یضنفس ناطقه به آن مرتبه، فا یناول یلاما پس از  ن ،رسیدهیبه عالم مادون م یراخ

 .یدعالم مادون قمر خواهد رس

اماا چاون نازد مفارقاا   ،معادوم اسات یعت،طب ۀمرتبکه نفس کامل، اگرچه به حس، است  دوم آن احتمال .2

 گهار است.ر وساطت اثرموجود است، به همان وجود د

 باشند. یضف ۀواسطه در افاض دیگریکو نفس کامل، با مشارکت  یرعقال اخ این است که یگرد احتمال .1

. احتماال دوم حال موجود مجرد محض و ممناوع اسات ییرمستلزم تغ نخستاحتمال  .باطل است سه احتمال هر

 یانا هاسات و اساسااا آن یها موجود است، وجاود علماچه در قوس نزول نزد مفارقا  از انسانآن ؛ زیرا باطل است یزن

 یصاالو وسااطت در ا یاتفاعل ملهاز ج آثار مطلوب  وجود ینوجود، وجود عقل مفارق است نه نفس ناطقه و بر چن

 انجاماد،یحاال مجارد محاض م ییاربر آن کاه باه تغ افزون یراز ؛تباطل اس یز. احتمال سوم نگرددیمترت، نم یض،ف

 باطل است. یزامر ن ینآن خواهد شد و ا ۀاراد ی موج، تخص

اول ماا خلاق اللاه » یاتاز روا  و یربا توجه به تفسا یضف یصالروشن است که وساطت نفس ناطقه در ا در نتیجه

باودن   ماواز یاشود و  یرفتها  بودن در قوس نزول است پهکه الزمه یوساطت نب یا ی،ترت ینممنوع است. به ا « نور

 .است یضدر ف طتمقام وسا یبا عقول مفارق در قوس صعود که مستلزم نف ینب

 ۀعقاول سلسال دیگراز  یامبرپ  برتر  به معنا کند،یم یحداماد تصریرکه خود  ما عقل اول، چنانبیامبرپ  برابر .2

 ناسازگار است. یفلسفامر با قواعد  یناست  و ا یطول

مرتباه  یاافتن یاتخلقت انسان در فعل یتتمام یحکما، کمال و شرافت انسان و به عبارت ۀیدمطل، آن که به عق تفصیل

 یردامااد،)مخاود باشاد  یمخار  کمااال  عقلا تواندیاما انسان، خود نم (112: :0113 ینا،)ابن س ،1عقل مستفاد است



 

 
 

 

 000 

  خلقت نور یا از روا یردامادم یرتفس ینقد و بررس

عقال، از آن  یانا (130)هماان: است  یعقل مجرد قدس ینمطلق، آخر یاضاز ف یضف یصالبلکه واسطه در ا( 120: 0110

( 130: 0110 یردامااد،)م ؛تر از انسان دارداست، آن کماال  را به نحو برتر و کامل یکماال  عقل یضکه مخر  و مف ی ح

 (33: 0100؛ مالصدرا، 010: 0، 0130 -0130)همو، است.  یهالبرتر از مفاض به ضرور  یضمف زیرا

)نفاس  یمستلزم آن است که نفاس انساان ،با عقل اول بودن  و مواز یراز عقل اخ یامبرپ  اساس، برتر ینا بر

 یرتفسا ۀالزما ،بهتر بیانبه  .فاقد آن باشد یعت،کماال  موجودا  عالم طب یضکه مف باشد یکماالت  ( دارایامبرپ

دامااد یراست از جان، م ممکن باشد. ءیفاقد ش ،ءیش یکه معطآن است  « اول ما خلق الله نور» یتداماد از روا یرم

بار او   تاا برتار یساتن یار، عقال اخیاامبرکماال  معقول به نفس پ یضپاسخ داده شود که مف ینانتقاد چناین به 

 یممساتقطور به تواندیم یشان، اخاتم ینفس نب یتبلکه به سب، شد  استعداد و قابل ،فوق گردد ۀموج، استحال

هار چناد خاالف  یاهتوج یانا رتبه و هم منزلت او گاردد.عود، هم ۀت در سلسلیکرده و در نها یضعقل اول کس، ف از

  به دنباال دارد و آن عباار  اسات از برابار یگر آن، اشکال د یر است اما بر فرض په یطول ۀحاکم بر سلسل ینقوان

 وجود با معلول.  یضعلت مف

از ( 131: 0110 یردامااد،)م باشادیممکنا  مادون خاود، م ۀهم یجادعلت ا ینهمه فالسفه، صادر نخست ۀیدعق به

و مقدم بر معلولش است چه به نحاو تقادم  (221: 0113، یناس)ابناکمل از قابل وجود  ،وجود یعلت معط ،یگرد  سو

 یردامااد،م) ولهمانناد تقادم علات تاماه بار معلا علیاةبالطبع همچون تقدم علت ناقصه بر معلول و چه به نحو تقدم بال

و  یعلات کماال اولا ،یممساتقطور بهاگر عقل اول،  یحت کهینخواهد کرد. در حال ییرنسبت هرگز تغ ینا( و 21: 0110

 ینخاالف قاوان ینصادر نخست یعنیعنوان معلول با علت خود بهخاتم یامبرپ  باشد، برابریامبرپ یهکماال  ثان

 است. الو مح یفلسف

 یننگارنده، ا ۀیدشود )که به عق یرفتهپه یربر عقل اخیامبرپ  مهکور در باب برتر یهتوجچه چنان ،اساس ینا بر

 میردامااد یر(، باز هام تفسا یستقبول نبوده و نزد حکما قابل یو معلول یو نظام عل یمخالف احکام سلسله طول یهتوج

   است. یفلسف واعدق یدر تعارض با برخ یامبرعقل اول با پ  بر برابر یمبن

کامال   هااما انسان ،گردندیممتصف به نحو بالفعل به کماال  معقول  ی،نزول ۀاست عقول سلسل معتقدداماد یرم. 1
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 ،گاروه نخسات یاراز ناد؛آوریکمااال  را باه دسات م یانا ،در علم و عمل در قوس صعود، در اثر استکمال و انفعاال

بر خالف گاروه دوم کاه در بادو امار، ( 131 :0110 ،یردامادم) ،ندباشمی هبالفعل محض و فاقد استعداد و قّو  یموجودات

حاال از آن  یان. باا ایابنددست میعقل مستفاد  ۀبه مرتب یاز کماال  معقول بوده و با گهر از مرات، مختلف عقل یخال

و، )هما. باشاندیم یگردیکا یهمانناد و مکااف ،ند، در شارافتهساتمرتبه کمال  یک  دارا یترو که هر دو گروه در نها

انفعاال و  یلبر سب یکیهر چند  ،و عقل اول صاح، کماال  مشابه هستندخاتم یامبرچون پ ینبنابرا( 130 :0110

 ند.باشمی در منزلت و شرافت برابر  ،وجود یتفعل یقاز طر یگر د

 یاقعلت مکمل و معلول مساتکمل ا کاه از طر ۀدر باب رابط یفوق، بر خالف اصول فلسف یررسد تفس ینظر م به

 یکای یاراز ؛است یر پهعال و اثربرتر از انف ، .  واضح است که فعل و اثرگهارا باشد رسدیحرکت و انفعال به کمال م

انفعاال و  یاقکه کمااالتش از طر  هرگز موجود ابراینمستلزم نقصان و عدم است. بن یگر و د ییمستلزم وجدان و دارا

که بر  گرددیامر، آشکار م ین. با روشن شدن اشوندیبرابر نم ست،ین یکه کماالتش اکتساباستکمال به دست آمده با آن

 .  دمنزلت نخواهد بواز عقول سلسله بدو، هم یک یچتنها با عقل اول بلکه با هنهخاتم یامبرمشاء، پ یاساس مبان

 یمال خود عاالماست که انسان پس از استک ینبا عقل اول، ایامبرمنزلت پ  برابر  داماد، برایرم یلاز دال یکی. 0

انساان اسات،  ینترکامالخااتم یاامبراساس چون پ ینبر ا( 130: 0110)همو، . گرددیم ینیعالم ع مشابه ی،عقل

 .گرددیعقل م ینترکامل یمضاه

افاراد انساان و عقاول مجارد   اماا بار برابار ،کامل را نشان دهد  هاانسان یار  کماال   بس تواندیاگرچه م یانب این

که اتصاال  ینحو اصالت و بالها  داراست و انسانکماال  معقول را به ،عقل مجرد یراز ؛کندیداللت نم ینزولۀ سلسل

بار اسااس اعتقااد مشاهور فالسافه  یاهه،ومتصف شده است، به لیکرده، به تبع عقول به کماال  عق یدابه عالم عقول پ

 وا  او هستند.کماال  نفس ناطقه، همه عرض و خار  از   ،حرکت جوهر یبر نف یمبن

 ،خورده، کماال  عقل مفارق را نشاان دهاد یقلص ا یینههمچون آ تواندیم در نهایتاساس، انسان کامل،  ینبر ا 

کمال و شرافت انسان کامل و عقل مفاارق  ینیع  برابر  به معنا ینهمچون نسبت اصل به فرع است. ا ینسبت یناما چن

 یرمدعا، تفسا ینا یقالل شد. با نف خاتم یامبرو پ اولبودن منزلت عقل   ازو مو  به برابر توانینم ین. بنابرایستن
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 .گرددیمخدو  م « اول ما خلق الله نور» یتداماد از روایرم

( 130: 0110دامااد، یرم) .تام بر قارار اسات یمناس، وات ،و صادر اول یحق تعال یانم ،یحکما اسالم ۀهم ۀیدبه عق. 0

رو عقل اول، اکمل و افضل موجاودا  در تماام ینااز ؛است یبه حق تعال یدام، قرب شدت یتمناس، و سنخ ینا ۀالزم

 :0110دامااد، یر؛ م011: الاف؛ ق0010 ینا،سابن)ا یتعالوا  حق ۀعقل اول، الزم (121: 0110همو، ). نظام وجود است

در بااب صاادر اول  یفلساف  رهاکند، مستلزم نقض باو ییرحکم تغ یناوست. اکنون اگر ا ۀواسطیو تنها معلول ب( 121

تصاور  عاود ۀبدو و چه در سلسال ۀاست که پس از او چه در سلسل  اکرم و اشرف از هر موجود ،صادر اول یراز ؛است

 .یستن یر پهبا عقل اول قابلیامبرپ  و اصول، برابر یمبان ینبا توجه به ا ینبنابرا( 130همان: :.)شود

ارف  دیگرکه بر خالف   ااست آن هم به گونه یبر امکان وات عقل اول تنها متوقف یتحقق خارج. 2 عقاول مجارد، ص 

 ی،افزون بر امکان واتاخاتم یامبروجود پ ،. در مقابل(121همان: :) .گرددیعقل اول موجود م ی،وجود حق تعال

گونااگون و علال  یطمتوقف بر حصول شراخاتم پیامبر یجادا یگرد بیانبه  ،باشدیم یزن  متوقف بر امکان استعداد

 و مجرد است.  متعدد ماد

بار  افزونکه  ستا  برتر از موجود ،است یتنها وابسته به امکان وات ا یکه تحقق خارج  موجود ،یگرد  سو از

خود، نه تنها از عقال اول،  یتموجود ۀدر نحویامبراساس، پ یناست. بر ا یدمق یزن  به امکان استعداد یامکان وات

  عقول و برابار ردیگاز  یشانا یترو، اشرف ین. از همگیردقرار می تر یینپا ۀدر مرتب یزبدو نۀ ل سلسلعقو دیگربلکه از 

 است.  یفرا یفلسف یبا عقل اول، خالف مبان منزلت آن حضر 

باا   در قاوس صاعود، ماواز معتقد است انسان کامل یزن یناسکه ابن کندیم یحداماد تصریرکه اشاره شد، مهمچنان. 1

امار اشااره  یاندر آثار خود باه ا یخنه تنها ش رسدیکه به نظر م یدر حال ،گرددیعقول مفارق م دیگرعقل اول و برتر از 

باا  یخشاۀ یادداماد آن را شااهد وحاد  عق یرکه م یعبارت مدعا در آثار وجود دارد.  ینخالف اتصریح بر بلکه  ،نکرده

 است: ینا داندیخود، م

 يلفاز فضب يرفضائل غ ین. ابشادیها ]با هم[ عدالف م، حكمف و شجاعف و مجموع آنعفف ها،يلففض ینا رأس

حاصبل گبردد،  یشببرا يبزن ی[، ]فضائل[ حكمف نظبر یعمل ۀفضائل قو  یعنی] اسف. هر دس همرا  آن ی[ نظر ۀ]قو 
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شبد  اسبف و  یتانده رب ان یاگردد، گو  ئلنا يزنبوت ن هاییژگیسعادضمند خواهد شد. و هر آن دس افزون بر آن به و 

. او سبلاان عبالم گبرددیو امور بندگان خدا به او واگبزار م گرددیم یزده عبادت او پس از ]عبادت[ خداوند  ا یاگو 

 (122ب: ؛ق0111 ينا،س)ابنخدا در آن اسف.  يفهو خل یار 

در علام و عمال کامال  ینبا  برا یاراگرچه متضمن کماال  بس یخکالم ش گرددیبه عبار  فوق، روشن م توجه با

دامااد یرم  باه خاالف مادعا یگر،د  در جا یخکه شآن یههو. بهآیدیبر مفارقا  به دست نم ینب  برترآن است، اما از 

خداوناد در عقاول و گویاد یم یاار دعاا و ز ۀدیدر باب فا یرابوالخ یدسعابو پرسشدر پاسخ  یناس. ابنکندیم یحتصر

بار نفاوس  یا ساماو  با اثر گاهار یت. در نهاکنندیاثر م یفوس در اجرام فلکو ن کندی[ اثر میعقول در نفوس ]فلک

و عمال،  لامنفوس کامال در ع یناما ا ،گرددیعقل فعال م یمضاه یتو در نها یابدیم ییانسان از ظلمت رها ی،ارض

 یاراز ؛دنعقل فعال قرار داراز  تریینپا  ادر مرتبه ی،د، در شرافت و کمال عقلند و چه نباشنبه کمال نبو  باش ینچه مز

 (111ق: 0011)همو، اشرف از معلول است .  ،معلول آن و علت ،عقل مفارق، علت است و نفس

دامااد در یرم گفات یادبا «ینفاوس انساان یاعنسبت به جم یرعقل اخ یتاشرف»به  یسالرل یخش یحتوجه به تصر با

 دچار اشتباه شده است. ینا،ساعتقاد خود به ابن  تسر

 مدو تأویل ینقد و بررس .4-2

باه  زیارا ؛نادارد یخوانهم یتاما با ظاهر روا، است یاز اشکال عقل یخال  ،خلقت نور یا از روا میرداماددوم  تأویل

و وجاود  ینشاز آفار نحو حقیقیبهبلکه  ،یستن یشانا یتقدم وجود علم  ،خلقت نور یا مقصود از روا رسدینظر م

. شاودیم یااننما تریشاب ناور ،خلقات  یا روا دیگرنقد، با مراجعه به  ینت. ااسگفته شده سخن یامبرپ یخارج

 فرمود: ینالمؤمنیربه امخاتم یامبرآمده است که پ یتعنوان نمونه در روابه

َل » وَّ
َ
ْنَاَقَها ِبَتْوِحيِد ِ َو َضْمِجيِد ِ ُثمَّ َخَلَق اْلَم  أ

َ
ْرَواُحَنا َفأ

َ
ُه َعزَّ َو َ لَّ أ ْرَواَحَنبا ُنبورَا َواِحبدَا َما َخَلَق اللَّ

َ
ا َشباَهُدوا أ اَلِئَكَة َفَلمَّ

نَّا َخْلٌق َمْخ 
َ
ْحَنا ِلَتْعَلَم اْلَماَلِئَكُة أ ْمَرَنا َفَتبَّ

َ
َهْتبُه  ُلوُقوَن اْسَتْعَظَمْف أ َحِف اْلَماَلِئَكُة ِبَتْتبِبيِحَنا َو َنزَّ نَُّه ُمَنزَّ ٌ َعْن ِصَفاِضَنا َفَتبَّ

َ
َو أ

 (525-528: 0ق ، 0833 یه،)ابن بابو «  اَعْن ِصَفاِضنَ 

 یننس، به تعا اوالا  یراز ؛باشد ناظر یتبو اهلیامبرپ یبه وجود علم تواندینم یرگونه تعاب یناست ا آشکار
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 ینمعنا ندارد. همچنا یحچون عباد  و تسب یاطالق احکام یبر وجود علم یاثان رود؛یبه کار نم« خلقت» یرتعب ی،علم

و خداوند منزه از صافا  ماسات، در ماورد تقادم  یممخلوق هست اآموختند که م ما یحبا تسبماللکه که  یربتعا گونه ینا

ا اگار چاه   یاءاش دیگربر یامبرپ یعلم نیّ سخن ا تقدم تع یناصل ا ینمعنا دار باشد. بنابرا تواندینم ی،وجود علم

 گونه تقدم باشد. ینا یانب صرفاا   ،خلقت نور یا منظور و مقصود روا تواند،یاما نم ،است یحخود صح  در جا
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 گيرینتيجه

از آن دو  یاک یچها رسادیباه نظار م  خلقت نور یا داماد از روایرم یربه هر دو تفسوارد توجه  به مجموع انتقادا   با

 ۀعاود باا عقال اول در سلسالۀ در سلسالیامبرو تکافو منزلت پ  برابر یعنینخست او،  یرتفس .یستن یر پهقابل

باه عناوان یاامبرمنزلات پ  برابار یاراز ؛یستقبول نقابل ی،از عبارا  نقل یبرخ یو حت یعقل یبر اساس مبانبدو، 

  از برابار یتحکا کند،یمطرح م  برابر یلچه او به عنوان دلآن اساساز معلول عقل اول به عنوان علت، محال است و 

ظارف انتسااب حکام در  یاراز ؛نادارد  ساازگار  خلقت نور یا ابا رو یزدوم او ن یرو عقل اول ندارد. تفس یامبرپ

دامااد یرگفات اگرچاه مرحاوم م تاوانیم یا،ترت یان. باه ایعالم خار  است و نه علم حق تعال  ،خلقت نور یا روا

 .رسدیناکام به نظر م  اما تال  و ،نموده است یمشال یو مبان ینیاعتقادا  ناب د یاندر جمع م کوشش زیاد 

و آن عباار   است یو عرفان یفلسف یمبان یانمتوقف بر جمع م  ،خلقت نور یا روا یقیحق یرنگارنده تفسنظر  به

در قاوس خااتم یاامبرپ یبودن  وجاود روحاان ینو صادر نخست  انسان کامل محمد ینشآفر یقیاست از تقدم حق

راجع به حاق  ینبرتر یزدر قوس صعود ن نبو ،نور مقدس  ،«یا البدا یالرجوع ال یه یا النها»که  یننزول و به حکم ا

؛ 0012: 00ق، 0012؛ هماو، 202، 0131، ) فایض کاشاانیدر معقاول و منقاول  یناز محقق یکه برخچنان ،است یتعال

سخت فلسفه و عرفاان همچاون از مخالفان سر یبرخ یو حت( 00ق، : 0022 ی،؛ حافظ برس11: : 0،  0131همو، 

 یساخن خاود پهوهشا یانا یلو تفصا یقتحق (100-102: 0132  ،)موساو. اندکرده اشاره بدان یاصفهان  مهد یرزام

 پرداخت.  یمبه آن خواه یکنزد ا یندهمستقل است که انشالله در آ
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  خلقت نور یا از روا یردامادم یرتفس ینقد و بررس

هانوشتپی
 

عان  وس ههه الفضالل، عّفاة و حکماة و شاجاعة و مجموعهاا العدالاة، و های خارجاةلر»است:  عبارا  شیخ الرلیس چنین .0
الفضیلة النظرّیة، و من اجتمعت له معها الحکمة النظرّیة، فقد سعد. و من فاز مع ولك بالخواّ: النبوّیة، کاد یصایر رّباا انساانّیا، 

 ساینا،)ابان« .فکاد ان تحّل عبادته بعد الّله، و کاد ان تفّوض الیه امور عباد الّله. و هو سلطان العالم االرضاّی، و خلیفاة الّلاه فیاه
 (444ب: ؛ق0414

اماا  ،داننادیرا کماال انساان م یو حصول کمال عدالت در عقل عمل  عقل نظرۀ البته حکما بالفعل شدن عقل مستقاد در قّو . 2
 .است یشانمورد التفا  ا تریشب  کمال عقل نظر

دارد که از وجود نسابت  یمواضع عبارت یاو در برخ یافت؛ توانیم  خلقت نور یا روا  برا یردر آثار مالصدرا دو دسته تفس. 1
عقال  ینیاتاو آشاکارا در ع یگارعبار  د یبرخ ،. در مقابلکندیم یتحکااکرم یامبرعقل مفارق و پ یانم یتو معلول یتعل

 (802-803: 0، 0131است. )مالصدرا،  اتمخ یامبرپ یو روحان یاول و وجود نوران
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 و مآخذ  منابع
 .نشر جهان :تهران  ،الجورد  : مهدیح، تصحعیون أخبار الرضا ،ق(0113) بن علیبابویه محمدابن .0
مکتا، اععاالم :قام  ،: عبد الرحمن بدویحتصح، یقاتالتعل ،(؛الفق0010) بن عبدالله ینحس ا،ینسابن .2

 ی.اعسالم
مکتباة آیاة اللاه  :، تصحیح: ساعید زایاد، قامالشفاء) االلهیات( ،(؛بق0010) بن عبدالله ینحس ینا،سابن .1

 .المرعشی
مطالعاا  ۀ سساؤعبد الله نورانی، تهاران، م ، به اهتمام:المبدأ و المعاد ،(0121بن عبدالله ) ینحس ینا،سابن .0

 اسالمی
 .انتشارا  بیدار :، قمرسائل ابن سینا ،(ق0011بن عبدالله ) ینحس ینا،سابن .0
، تصاحیح: محماد تقای داناش النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،(0113بن عبدالله ) ینحس ینا،سابن – .2

   .انتشارا  دانشگاه تهران :تهرانچاپ دوم، پهوه، 
، مصاحح: هاشام نجوو  الموماء فوى جورالع العلمواء(، 0131) کشمیر ، محمدعلی بن محمدصادق آزاد .1

 .المللسازمان تبلیغا  اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین :محدث، چاپ دوم، تهران
چااپ عصاار، ، تدوین و تصحیح: رضاوان پوررلال و مشاهیر اصفهان) االصفهان(، (0130علی ) جناب، .3

 .سازمان فرهنگی تفریحی شهردار  اصفهان :فهاناص -اول، ایران
 ی: علایح، تصاحالموممنینشارق أنووار الیقوین فوس أسورار أمیرمق(، 0022) برسی، رج، بن محمد حافظ .3

 .یاعلم :یرو عاشور، ب
خلقات  یاا روا» ی،وطن دوسات، محمادعل ؛زهرا یدهس یگی،با  موسو ؛یمرتضیدس  ،شاهرود حسینی .01

فلموف   یهواآموزه ،«ییو عالماه طباطباا یکاشاان یضفا ین،: صادرالمتألهبازرگ یمو موضع سه حکا  نور
 .در دست انتشار ،ىاسالم

، محقق: روضات الجنات فس أحوال العلماء و الماداتق(، 0131) محمد باقر بن زین العابدین خوانسار ، .00
 .اسماعیلیان، چاپ اول، قم: دهاقانی) اسماعیلیان(اسد الله

 .ما یلدل :قم یغم،ض یل: اسماعیح، تصحغرر االخبارق(، 0021) حسن بن محمد دیلمی، .02
، تصاحیح: نجفقلای رسائل الشجرة االلهیو  فوى علوو  الحقوالر الربانیو (، 0131) شمس الدین شهرزور  .01

 .حکمت و فلسفه ایران ۀسسؤم :تهران ،چاپ اول، حبیبی
 ۀسساؤم :تربتای، تهاران ، تحقیاق: حساین ضایالیشرح حكم  االشراق(، 0112) شمس الدین شهرزور ، .00
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 .مطالعا  و تحقیقا  فرهنگی
 :تهارانچااپ دوم،  یگاران،کاربن و د  : هانریح، تصحمجموعه مصنفا  شیخ اشراق (0110اشراق ) شیخ .00

 .مطالعا  و تحقیقا  فرهنگی ۀسسؤم
 :ان، تهار، به اهتماام عباد اللاه ناورانی و مهاد  محقاقشرح حكم  االشراق(، 0131الدین )قط، شیراز  .02

   .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
، الحكم  المتعال  فى االسوفار العقلیو  االربعو م(، 0330) ، محمد بن ابراهیم)مالصدرا( شیراز  صدرالدین .01

 .دار احیاء التراث: بیرو چاپ سوم، 
الدین ، تصاحیح: سایدجاللالمبودأ و المعواد، (0100) ، محمد بن اباراهیم)مالصدرا( شیراز  صدرالدین .03

 .انجمن حکمت و فلسفه ایران: ، تهرانآشتیانی
محماد  یح، تصاحجفمویر القورآن الكورلع، (0120) ، محماد بان اباراهیم)مالصادرا( شایراز  صدرالدین .03

 .یدارب: قمچاپ دوم،   ،خواجو
: محماد یح، تصاحشورح أصوول الكوافس، (0131) ، محماد بان اباراهیم)مالصادرا( شایراز  صدرالدین .21

 .مطالعا  و تحقیقا  فرهنگی ۀمؤسس:تهران  ،خواجو
  .نشر البالغة :قم ،چاپ اول، شرح االشارات و التنبیهات للمحقر الطوسى(، 0110) یرخواجه نص طوسی، .20
 .لوح محفوظ :انصار  قمی، تهران : مهد یحتصح ،ىالشاف(، 0131) بن شاه مرتضیکاشانی محمد فیض .22
: علیرضاا یحچاپ کنگره فایض(، تصاح) كنون الكلمات الم، (0131) بن شاه مرتضیکاشانی محمد فیض .21

 .عالی شهید مطهر  ۀمدرس :تهران  ،اصغر
 یگااهجا یبررسا» ی،وطن دوسات، محمادعل ی،مرتض یدس  ،شاهرود ینیزهرا، حس یدهس یگی،با موسو  .20

 .در دست انتشار ،ىحكمت اسالم ،«یفلسف یکردبا رو یا در روا یعتاز عالم طب یشپخاتم یامبرپ
 .حکمت :تهران ،یکمكتب جفك هایلدگاهو د ىمبان ىو بررس لش و اند ینآئ (0132)محمد  موسو ، .20
 ی.مکتبة اعمام أمیرالمومنین عل :، اصفهانق(، الوافو0012)  محمد موسو ، .22
 ی.دار إحیاء التراث العرب :بیرو چاپ دوم، ، بحار األنوار، ق(0011تقی)محمدباقر بن محمد مجلسی، .21
 .دانشگاه تهران :تهرانچاپ دوم، محقق،   : مهدیح، تصحالقبمات(، 0110محمد )حمدباقر بن داماد، ممیر .23
 یعلا یاقتحق  ،ناور یدبان جمشا یعل ۀحاشی ،یتلذوات و مواق، (0131داماد، محمدباقر بن محمد )میر .23

 .میراث مکتوب یمرکز پهوهش :تهران ی،اوجب
 .الخیام :مهد  رجالی، قم یحتصح ،لكافالتعلیق  على أصول ا، (ق0011داماد، محمدباقر بن محمد )میر .11
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   .دار الخالفة :، قمشرح األحادلث اإلمامی  ىالرواشح المماول  ف، (ق0100داماد، محمدباقر بن محمد )میر .10
 :، به اهتماام: عباد اللاه ناورانی، تهارانمجموع  مصنفات، (0130-0130داماد، محمدباقر بن محمد )میر - .12

 .انتشارا  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
راس الضیاء و جمواء المواء فى شرح باب البداء و اثبوات لودوی ، ن،(0110داماد، محمدباقر بن محمد )میر .11

 .انتشارا  هجر  و میراث مکتوب :تهران /، قمحامد ناجی اصفهانی ، تصحیحالدعاء
 لنالدشوهاب یخشو ىحكمت اشوراق  گورار ، شورح و سونجت دسوتلاه فلموف(، 0133) یدالله پناهیزدان .10

و توسعه علاوم  یقمرکز تحق و سمت، پهوهشگاه حوزه و دانشگاه :تهران/قم یپور،عل  مهد یقتحق ،یهروردس
 .یانسان
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 مالصدرا دگاهیاز د  و حرکت جوهر تیّ عل قتیعلم، حق قتیحق ۀللدر سه مس نیعقل و د یتوافق  گفتگو

 

 


