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   فلسفي صدرا پیرامونينقد و بررسي تاثیر آرا
 از آیات قرآن بر فهم او الوجود واجب

 
 1٭ارشد ریاحیعلی دکتر 

 دانشیار دانشگاه اصفهان 
 )18/11/1389 :يریخ پذیرش نهای تاـ 21/2/1389 :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 ر فهـم او از آیـات قـرآن        ب» واجب الوجود « بارۀ فلسفي صدرا در   یآراثیر  أین مقاله ت  ادر  
 کتب تفسیري و فلسفي صـدرا  همۀ ،به این منظور. مورد نقد و بررسي قرار گرفته است  

 غیـر از  ناهـایی  از آیـات قـرآن مع  ، مـذکور ی تحـت تـاثیر آرا     ،عه و مواردي کـه او     مطال
ـ    . ندا ي ظاهري برداشت کرده جمع آوري شده      هاانمع   وه بـه سـایر آیـات   سپس بـا توجّ

 و قـرائن موجـود در   ، مـورد بحـث  سیاق آیـاتِ  و    شأن نزول   و رياي ظاه ن مع  و روایات،
 و ،اتي که پیرامون موضوع مذکور در فلسفه ذکر شده اسـت ه به خصوصیّ و با توجّ ،ها  آن

هاي  ت و سقم برداشت لوازم عقلي برخي از تفاسیر صدرا، صحّ    ۀالحهمچنین نظر به است   
تفسیري کـه صـدرا تحـت     7ت که از مذکور معلوم شده و این نتیجه به دست آمده اس      

 . تأیید کرد برخي مطالب را توانمي موردیک   درمذکور ارائه داده است، تنها یآراتاثیر 
 

 برهان ،قیقهح قاعده بسیطه ال،عالم ملکوت ، قوس نزول و صعود، وجود منبسط ،وجود مطلق  هاواژهکلید
  . فیض مقدس،فیض اقدس، صدیقین

 
 لهئطرح مس. 1

ـ  ت و که همان شـدّ   ،ودالوج واجب رۀباصدرا در   و نظراتـي دارد کـه   راآوجـود اسـت،   د تأکّ
 موضـوع   صـدرا پیرامـون ایـن   یراآدر این مقالـه  . ندناپذیر   خدشه  و درستها  برخي از آن  

 ای  نیازمنـد مقالـه  ها نآزیرا نقد و بررسي هر یک از ، نقد و بررسي قرار نگرفته است    مورد
ر فهم صـدرا از آیـات قـرآن مـورد     ب شان ثیراتأ، تها  آنت فرض صحّا است، بلکه ب مستقلّ
 . هاي مبنائي نیز خودداري شودادي قرار گرفته است، تا از اشکالنقّ بررسي و

 ثیر أاز آیـات قـرآن تـ        در فهـم او    موضوع مذکور    فلسفي صدرا پیرامون   آرایبرخي از   
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رداشـت  ي ظـاهري ب داشته و موجب شده است که وي از آیات قرآن معنائي غیر از معنـا             
. نـد ا ه و مورد نقد و بررسي قرار گرفتـه آوري شد  ثیرات از میان آثار صدرا جمع     أاین ت . کند

ثیرات مـذکور   أمـورد از تـ    هفـت    تفسیري او،  ص بسیار در میان آثار فلسفي و      پس از تفحّ  
 . ندا فتن آیات در قرآن کریم، مطرح شدهگر قراروري شده و به ترتیبِآ جمع
، برهـان   اسـت  هـي مربـوط      کـه بـه افعـال اال       ز قبیل قوس نزول و صـعود      ي، ا  مهمّ یراآ
 ۀ در نتیجـ  ونـد ا ر بـوده ثّؤني مـ آدر فهم صدرا از آیات قر ...  و،الحقیقه  بسیط ۀقاعد،  یقینصدّ
یي غیـر از معـاني ظـاهري برداشـت     هاانمع ، نورۀ آیمانندي، یات مهمّآها، وي از      ثیرات آن أت

ـ     اشتادي این برد  با نقّ . کرده است   و بررسـي قـرار گرفتـه و    ثیرات مـذکور مـورد نقـد    أهـا، ت
ثیر مثبت داشته و موجب شـده      أ فلسفي صدرا ت   یآراص شده است که در چه مواردي        مشخّ
 . است طور صحیح از قرآن برداشت کند و در چه مواردي چنین نبوده  وي به کهاست

ـ   هاي مـذکور ت و سقم برداشتمقاله تنها تعیین صحّ  هدف اصلي این    ۀ اسـت، نـه ارائ
هاي وارد بر تفسیر صدرا      در بسیاري از موارد به بیان اشکال       رو  از این . حیح آیات تفسیر ص 

 . که تفسیري براي آیات پیشنهاد شود نیکفایت شده است، بدون ا
ایـاتي کـه در ذیـل آن    به سایر آیات و روکه  در نقد تفسیرهاي صدرا سعي شده است   

ـ    شأن نزول آیات و قرائن موجـود در آن       ،وده ش  توجّ ند نیز ا آیات نقل شده   ه هـا مـورد توجّ
 سیرهاي لـوازم عقلـي تفـ   ۀالحها غفلت نـشود و اسـت     از ظاهر آیات و سیاق آن      ،قرار گیرد 

اتي کـه در    یا ناسازگاري تفسیرهاي او با خـصوصیّ      همچنین سازگاري   . بررسی شود صدرا  
 . ي قرار گرفته است مورد رسیدگمون موضوع مورد بحث بیان شده استفلسفه پیرا
  آیه مـورد نقـد و بررسـي    7که گذشت، در این مقاله تفسیرهاي صدرا در مورد           چنان

در پایـان  .  آن ذکـر شـده اسـت   ۀسـپس ترجمـ     آیه و  در هر مورد، ابتدا   . گرفته است  قرار
 .نتایج آن بیان شده است مقاله، خالصه و

 
  آیۀ نخست. 2
 دهـد کـه   خداونـد گـواهي مـي    «: ترجمـه ) 18/عمـران ل  آ (»…ا هو له الّ إه ال   نّأه  شهد اللّ «

هین، المتالّصـدر ( آیـه بـه برهـان صـدیقین اشـاره دارد             ایـن  .»…معبودي جز او نیست     
 حقیقـت وجـود مطلـق بـه         ۀیقین این است که با مالحظ     روش صدّ ) 46 ،ةالشواهد الربوبی 

شـاهد و  شوند، لذا بر دیگر طـرق تـرجیح دارد، زیـرا در ایـن طریقـه                شهود حق نائل مي   
.)314 ،هینالمتالّمجموعه رسائل فلسفي صـدر ، همو( همان وجود است مشهود و شهادت 
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 نقد و بررسي
 .شود مياللد دیگر آن است   ۀ حقیقت وجود به الزم    ۀیقین همواره از یک الزم    در برهان صدّ  

بـط بـدون   ا و ر، یا مستقلبط استاکه حقیقت وجود یا ر  در تقریر صدرا از این ،براي مثال 
در . شـود   وجـود اسـت، اثبـات مـي    ۀ که باالترین مرتب،ت، وجود مستقل   محال اس  قلّمست

ـ      ، وجود ۀیقین هرگز از باالترین مرتب    برهان صدّ   الوجـود    بـه واجـب    ،ه اسـت   کـه همـان اللّ
 که معبـودي جـز او نیـست        که در این آیه خود خداوند به این        شود، درحالي   استدالل نمي 
 .یقین استشود که مدلول این آیه غیر از برهان صدّبنابراین معلوم مي. دهد گواهي مي

 در دهـد،  د بر توحید خـود گـواهي مـي      ذکر این نکته الزم است که در این آیه خداون         
یقین براي اثبات اصل وجود خداونـد اسـت و تنهـا تقریـري از برهـان      که برهان صدّ   حالي
کند، تقریر  ، نیز اثبات مي از قبیل توحید،یقین که عالوه بر اثبات خداوند، صفات او را       صدّ

 .صدراست
  کنـیم، بایـد آن را بـا    از براهین فلـسفي تطبیـق  ي مذکور را بر برهان    ۀاگر بخواهیم آی  

 زیرا در این برهان     .اي اثبات توحید است، منطبق سازیم      صدرا که بر   ۀالحقیق برهان بسیط 
جـود نامحـدود   کـه و  ه بـه ایـن   و با توجّ  ،که خداوند وجودي بسیط و نامحدود است       از این 

در واقع از صفت نامحدود   . شود  گذارد، وحدت خداوند اثبات مي      جائي براي غیر باقي نمي    
 خداونـد بـا صـفت     کـه توان گفـت  شود، لذا مي و اثبات مي  و صرف بودن خداوند وحدت ا     

 .دهد بساطت خود بر وحدت خود گواهي مي
در این  . دهد   مي  خداوند با قول خویش نیز بر وحدت خویش گواهي          که توان گفت   مي

 ایـن کـالم خداونـد   . ه نیستمعبودي جز اللّ: فرماید  خداوند مي،آیه و در بسیاري از آیات     
س از اثبـات  شهادت قولي است و مستلزم دور هم نیست، زیرا پس از اثبات خداونـد و پـ          

 ۀوسـیل  فات خداوند، از جمله توحیـد را بـه  توان ص  معجزات او، ميۀرسالت پیامبر به وسیل  
 . اثبات کردوحي 

 مـورد   ۀانـد کـه آیـ       تـرجیح داده  ) 1/419( جمله مرحوم طبرسي  ن، از   اربرخي از مفسّ  
) که فعل اوسـت (هاي خلقت  خداوند از راه شگفتي. بحث را به شهادت فعلي تفسیر کنند      

وحدت حاکم . دهد اند، بر یکتایي خود شهات مي   هان  ارهاي حکیمانه که همانند گوا    و ابتک 
 .ل بر وحدت خالق آن استبر نظام عالم دلی

 توان به شهادت صـفاتي، فعلـي و         مورد بحث را مي    ۀاز آنچه گذشت، معلوم شد که آی      
 .دانستیقین مربوطتوان به برهان صدّ  ولي آن را نمي.قولي خداوند بر توحید تفسیر کرد
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 آیۀ دوم. 3
 :بگـو « :جمـه تر .)19/انعـام  (»…ه شهید بینـي و بیـنکم   قل اللّةً،کبر شهادأ شيء يّأقل  «

 .»…خداوند گواه میان من و شماست: یست؟ بگوک گواهي باالترین گواهي
 زیـرا علـم   .بلکه او برهان بر تمام اشیاء استتواند دلیل بر واجب باشد،       واجب نمي غیر

: فرمایـد   کـه قـرآن مـي      ت آن ممکن است، چنان    یقیني به معلول تنها از طریق علم به علّ        
 .)46 ، و المعادأالمبدهین، المتالّصدر (»… شيء أیّقل «

 
 نقد و بررسي

صدرا شهادت خداوند را در این آیه بر وجـود خـویش دانـسته و گمـان کـرده اسـت کـه            
 براي اثبـات    هاست و   الوجود بر خود باالترین گواهي     مدلول آیه این است که گواهي واجب      

شـهادت  کـه در ایـن آیـه       يحـال ، در )برهان صـدیقین  (خداوند نیازي به غیرواجب نیست      
ن نـزول ایـن     أ، در مورد ش   الً اوّ ، زیرا .است) ص(ت حضرت محمد    ت رسال انیّخداوند بر حقّ  

  اهـل ی ما از علما کهگفتند) ص(ار به حضرت محمد آیه نقل شده است که جمعي از کفّ       
هـا    آنۀهم. ذکر شده است ) ص(د  ت محمّ کتاب استفسار کردیم که آیا در کتب شما نبوّ        

خداوند این سپس  . ت تو گواهي دهد   سي را به ما نشان بده تا بر نبوّ        اکنون ک . انکار کردند 
دهد که    ر دستور مي  ، خداوند در این آیه به پیامب      ثانیاً. )1/706 العروسي،( آیه را نازل کرد   
 در وجود خداونـد  ار صدر اسالمکفّ. هاست  شهادت خداوند باالترین شهادت    به کفار بگوید  

 و ،ت آن حـضرت بـوده  انیـت نبـوّ  حقّها با پیامبر  ف آن مورد اختال ۀلئشک نداشتند و مس   
له ئ مورد اختالف خواهد بـود، نـه مـس   ۀلئ که شهادت خداوند نیز در مورد مس       واضح است 

که شهادت    از این  ،اند  متذکر شده ) 7/35( امه طباطبائي طور که علّ   ، همان ثالثاً .فاقمورد اتّ 
که خداوند بین پیامبر و قوم او کـه دو  شود  د شده است، معلوم ميمقیّ» کم و بینیبین«به  

صومت آن حضرت با قوم او بـر سـر        دانیم که خ    اند، شاهد است و چون مي       طرف خصومت 
بـه ایـن   » نآ هـذا القـر  ليّإوحي أو  «ۀدر ادامه آیه با جمل(ي بوده است  ت و وح   نبوّ ۀلئمس

ت بـوّ گیریم که شـهادت خـدا همـان گـواهي او بـر ن           ، نتیجه مي  )مطلب اشاره شده است   
در » کما یعرفون ابنـاءهم تیناهم الکتاب یعرفونه آالذین  «ۀجمل. است) ص(حضرت محمد   

 .کند یید ميأ بعدي نیز این مطلب را تۀآی
ت رسـالت پیـامبر   انیّاز آنچه گذشت، معلوم شد که شهادت خداوند در این آیه بر حقّ           

 .ندارد) برهان صدیقین(اسالم است و هیچ ربطي به شهادت خداوند بر خویش 
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 آیۀ سوم. 4
 ا و جعلنـا مـن المـاء کـلّ    مـ ها ففتقنرض کانتا رتقاً السموات و األنّأالذین کفروا  ولم یر أ«

هـا و زمـین بـه         آیا کافران ندیدند که آسمان    «: ترجمه )30/انبیاء (»یؤمنونفالأ ،شيء حيّ 
 ؟م آفریـدی آباي را از  کردیم و هر چیز زنده    ها را از یکدیگر باز        هم پیوسته بودند و ما آن     

 .»؟آورند آیا ایمان نمي
شـود، تمـام اشـیاء اسـت،      ي نامیده م که به اصطالح عرفا وجود مطلق،ودوجود نامحد 

 أ تمام اشیاء اسـت و مبـد  أ زیرا وجود مطلق فاعل و مبد. باشدیکه در آن ترکیب    بدون این 
 وجـود  ،ینبنـابرا  .رتر واجد آن کمال و فـضیلت باشـد  بنحوي  و فضیلتي باید به  هر کمال   

گیرد و شـامل   ميها را در بر  د و محدود احاطه دارد و تمام آنمطلق بر تمام وجودات مقیّ 
 اجبـي بـه وجـود مطلـق و    » رتـق «در این آیه    . که در آن کثرت راه یابد      شود، بدون این    مي

 و معناي آیه این است که تمام اشیاء به وجـود       نیستاي    تبه مر اشاره دارد که باالتر از آن     
ـ             جمعي     و آسـمان (د  واجب واحد بسیط موجود بودند و سپس به صـورت موجـودات مقیّ
ـ همـان نَ  » ماء« تفصیل داده شدند و منظور از        ).... و زمین  )وجـود منبـسط  (س رحمـاني  فَ

یـرا آب حقیقـي همـان رحمـت      ز.شـود  نامیده مي)  عرفاءحبه اصطال( است که صادر اول   
ت که بـر هـر   ود و همان فیض جود اوس ش   خداوند است که تمام اشیاء را شامل مي        ۀواسع

 همـان وجـودي اسـت کـه عرفـا آن را نفـس         ، به عبارت دیگر   .موجودي عبور کرده است   
حقیقـت واحـدي اسـت کـه      طور که اصل وجود  همان.نامند  رحماني یا وجود منبسط مي    

ـ ،داراي مراتب است، صفات حقیقي وجود، از قبیل حیات    ق  نیز در تمام مراتب وجود تحقّ
سـفار   األ هین،المتالّصـدر (اي از حیـات اسـت          واجد مرتبـه    هر موجودي  ، بنابراین و، دندار
 .)116ـ6/7، ربعهاأل
 

 نقد و بررسي
 : هاي ذیل به تفسیر صدرا وارد است اشکال
 تمام موجودات زنده از آب بـه اد ج ای زمین و آسمان و ) فتقِ (سازيِدر این آیه جدا    ـ1

هاي   بعد از آن نیز نشانهۀکه در سه آی  چنان .شده است ار بیان   هي براي کفّ  عنوان آیات اال   
انـد کـه     شـده ار تـوبیخ دیگري بر تدبیر خداوند در جهان ذکر شده است و در آغاز آیه کفّ 

درك براي   قابلدانیم آیه و نشانه باید امري          مي ،از طرف دیگر  . بینند چرا این آیات را نمي    
  کهتوان گفت ي کند، لذا هرگز نمي   یگار راهنما ردها را به وجود پرو      ار باشد تا بتواند آن    کفّ
 به نفـس رحمـاني اشـاره دارد، زیـرا ایـن       » ماء «ۀبه وجود مطلق جمعي و واژ     » رتق «ۀکلم
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 .درك نیستند ار قابلر براي کفّوام
به وجود مطلـق واجـب اشـاره دارد، از دو جهـت      » رتق «ۀگوید واژ   که صدرا مي    این ـ2

اي وجـود نـدارد، همـان ذات     واجبي که باالتر از آن مرتبـه       وجود مطلق    )الف :باطل است 
شانه براي اثبات آن بیـان شـده اسـت     بنابراین نشانه و آیه با آنچه ن     .س خداوند است  مقدّ
تـوان وجـود خـدا را نـشانه و      نمي. ه چنین امري باطل استک حد باشند و حال آنمتّباید  

دیگر جدا ساخته است،   مین را از یک    فاعلي که آسمان و ز     )ب .آیه براي وجود خدا دانست    
سازي را قبول کرده اسـت، طبـق تفـسیر صـدرا، وجـود      خداوند است و قابلي که این جدا 

 باید فاعل و قابـل   ، بنابراین .هي است س اال جمعي واحد بسیطي است که همان ذات مقدّ       
ـ  بـه معنـاي ا  حاد فاعل و قابل در جائي که قبول صرفاً      که اتّ   و حال آن   حد باشند متّ صاف تّ

 . محال استنیست
ـ    » فتق «ۀکلمـ  3 صل بـه هـم اسـت    به معناي جدا و باز کردن دو شـيء پیوسـته و متّ

 .تکه طبق تفسیر صدرا باید آن را به معناي نازل کردن دانس           و حال آن  ) 4/43 ،طبرسي(
وجود مطلق در صورتي بـه  . گردد ل داراي کثرت مي   تنزّ ۀوسیل زیرا وجود بسیط جمعي به    

. ل یابـد  باالي خود به مراتب پـائین تنـزّ        ۀشود که از مرتب     د ظاهر مي  ت مقیّ صورت وجودا 
 .کار نرفته است ل دادن بههرگز به معناي تنزّ» فتق «ۀواژ

ـ  قرار مي» آفریدن از «به معناي » نل مِعَجَ«آنچه بعد از تعبیر  ـ  4 ت گیرد، همواره به علّ
ات زنده دانسته شده ي موجودت مادّلّ ع آبه در این آی   ، بنابراین .ي مخلوق اشاره دارد   مادّ

توانـد   نمـي » مـاء  «ۀ بنابراین کلم.ت فاعلي اشیاء است  علّ که نفس رحماني   است و حال آن   
 .به نفس رحماني اشاره داشته باشد

 
 آیۀ چهارم. 5
 ة، فـي زجاجـ     المـصباح  ، فیهـا مـصباح    ةل نـوره کمـشکو     مثـ  .رضه نور السموات و األ    اللّ«

ـ  ة مبارکـ  ة یوقد من شجر   يّرّها کوکب دُ  نّأ ک ةالزجاج  یکـاد   .ة و ال غربیـ    ة ال شـرقی   ة، زیتون
ـ      یهدي اللّ. نور علي نور   .سه نار سها یضيء و لو لم تم     تزی ه ه لنـوره مـن یـشاء و یـضرب اللّ
 هـا و زمـین   انخداوند نـور آسـم  «:  ترجمه.)35/نور (» شيء علیمه بکلّمثال للناس و اللّ  األ

آن چراغ درحبـابي قـرار   . باشد که در آن چراغي  همانند چراغداني استاومثل نور  . است
ین چراغ با روغني افروختـه  ا.  فروزانۀاف و درخشنده همچون یک ستار     حبابي شفّ  ،گیرد
. ي اسـت و نـه غربـي   قشود که از درخت پر برکت زیتوني گرفته شده است که نه شـر      مي

و خداونـد هـر    .نوري است بر فـراز نـوري  . ور شود نزدیک است بدون تماس با آتش شعله      
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 و خداوند .زند ها مي  و خدا براي مردم مثل .کند  بخواهد به نور خود هدایت مي     که  کس را   
 .»به هر چیزي داناست

طـور کـه     لفظي است، همانها  آننور و وجود از نظر معنا و حقیقت واحدند و اختالف    
هـا و   آسـمان خداوند وجـود   معناي آیه این است که ، بنابراین.اند چنیننیز  ظلمت و عدم    

 .)35، یات اسرار اآلهین،المتالّصدر(زمین است 
 وجـود عـین ظهـور     کـه کند گونه اثبات مي  را بر خداوند این»نور«ت اطالق صدرا صحّ 

. سـازد   بنفسه ظاهر است و غیر خود را نیز ظاهرميست، زیرا هم در خارج و هم در ذهن      ا
 حـق تعـالي عـین      ، بنابراین .تدانیم که خداوند عین حقیقت وجود اس         مي ،از طرف دیگر  

 .)323، مفاتیح الغیب، همو( نور است ، به عبارت دیگر و،ظهور
 وجـود تفـسیر    مـذکور بـه   ۀرا در آیـ   » نـور « خود پس از آن که       صدرا در کتاب تفسیر   

 ،»چـراغ «بر تمام حقایق امکاني تابیده است به     در این آیه نوري که      که  افزاید    کند، مي   مي
ي  وجود منبسط از حق تعال ،»حباب« عالي به    های  ت ماهیّ ،»چراغدان« داني به    های  تماهیّ

بـات   و وجـودي کـه از خداونـد بـر مرکّ    ،»روغن« به  بر خلق که همان نفس رحماني است      
ت این فیضان نه به شرق احدیّ     . تشبیه شده است  » درخت پر برکت  « به   فیضان کرده است  

ابراین، معناي آیه این است که نور       بن. اتنه به غرب اعیان و ماهیّ      محض اختصاص دارد و   
 هماننـد چـراغ مـشتعلي    نوار بر ممکنات تابیده است االاي که از نور     وجود و وجود حقیقي   

ها   آنۀوسیل  قرار دارد که بهديهاي مجرّ  هاي عالي و جوهر     است که در حباب حقایق روح     
ست کـه بـر      ا ئي این چراغ از روغن نفس رحماني      روشنا. شوند  جوهرهاي داني موجود مي   

که داراي نهایت لطافت و نزدیکـي بـه    خاطر این هتمام مراتب وجود منبسط شده است و ب   
 آتـش فـیض اقـدس و     گرچهر اشیاء نور وجود بتاباند،      منبع خیر است، نزدیک است که ب      

 روغن مـشتعل از درخـت پربرکتـي اسـت کـه همـان فـیض       . س به آن نرسیده باشد    مقدّ
ایـن نـوري کـه بـر     .  اختصاص دارد و نه به غرب اعیان    تس است و نه به شرق احدیّ      مقدّ

 زیرا نوري عالي و واجـب اسـت و   .ي کرده نوري است بر فراز نوري دیگر حقایق اشیاء تجلّ  
ه نور خود هـدایت   بخواهد ب کهخداوند هر کس را . شود  از آن نور داني ممکنات ناشي مي      

ـ بخواهد با تجلّکه کس را   کند، یعني هر    مي  کنـد و بـا   د مـي و خـود موجـ  وميي وجود قیّ
 سـازد   مـي اش خـارج صـرف    از ظلمـت عـدم محـض بـه سـوي نـور وجـود                 ،ي بـر او   تجلّ

 .)354ـ4/5، ن الکریمآتفسیر القرهین، المتالّصدر(
 

 نقد و بررسي
  زیـرا  .رسـد  ند، به نظر صحیح نميا تنها از نظر لفظ مختلف» وجود«و » نور«عاي صدرا که   این ادّ 
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 و ، مترادف باشند و یک معنا از هر دو بـه ذهـن متبـادر شـود    هن دو کلمدر این صورت باید ای   
 . ندا بلکه این دو مساوق ت،که چنین نیس حال آن

در و  صحیح است   کامالً بر خداوند گفته است   » نور« اطالق   تآنچه صدرا در مورد صحّ    
 و  ظـاهر اسـت  نفـسه باگر به معناي آن چیزي باشد کـه  » نور«  کهتوان گفت یید آن مي أت

طـور   بر خداونـد بـه  » نور«است که اطالق    واضح   ،سازد، در این صورت   غیر را نیز ظاهر مي    
در  ،کنـد   که اجسام را قابل رؤیت مـي باشدآن چیزي اگر به معناي    و .حقیقي خواهد بود  

 بر خداوند اطـالق شـده   ی به نحو استعار »نور«در این آیه کلمه     گوئیم که     ، مي این صورت 
 …  ون، پیامبر، ائمـه، اسـالم، علـم،   آ ایمان، قر نیزایر آیات و روایات   که در س    چنان .است

ت دو طرف تـشبیه در صـفات        هر استعاره و تشبیهي به لحاظ مشابه       .اند  نامید شده » نور«
 صفت بارز نور همان     .، یعني حسین شجاع است    »حسین شیر است  « براي مثال    .بارز است 

دانیم کـه     مي ،از طرف دیگر  . کار کردن است  خود ظاهر بودن و غیر را ظاهر و آش         خودي به
 ، بنـابراین .وجود تمام مخلوقـات از خداونـد اسـت    و مظهر غیر است و    بنفسه ظاهر   وجود
 بـه کـل مخلوقـات اشـاره        ها و زمـین     آسمان  ( خداوند تمام مخلوقات را       که توان گفت   مي
ـ    و چون داراي این . ظاهر استبنفسهظاهر کرده و خود  ) دارد ور اسـت، بـه   صـفت بـارز ن

 .اطالق کرد» نور«توان به خداوند   ميینحو استعار
یز به این که خود صدرا ن   چنان(ه داشت   باید به این نکته توجّ    » …ه نورِ لُثَمَ« در مورد   

، آن نوري که در ابتـداي آیـه بـه خـود     »نور«که منظور از این  )مطلب عنایت داشته است  
داونـد اضـافه شـده اسـت و ایـن      به ضـمیر خ » نور «ۀخداوند اطالق شده نیست، زیرا کلم    

 خداونـد اسـت، یعنـي    از آنِبه معناي نوري است کـه  » نوره « لذا .ه است  المیّ ۀاضافه اضاف 
ـ .)15/131 طباطبائي،( که خداوند آن را افاضه کرده است    نوري ه بـه ایـن مطلـب     با توجّ
رده اسـت کـه از     اي معنـا کـ      موجود حقیقـي   را نور وجود و   » نوره«که صدرا    این: گوئیم  مي

، خداوند  الًاوّ،   زیرا .ابیده است، به هیچ وجه صحیح نیست      خداوند بر تمام حقایق امکاني ت     
 خداونـد هـر کـس را   «: فرماید در ذیل آیه، پس از تشبیه نور خود به چراغدان مذکور، مي       

این عبارت از دو جهـت تفـسیر صـدرا را ابطـال            . »کند   بخواهد به نور خود هدایت مي      که
 بلکه خداوند هر کس را که بخواهد از     شود،  مخلوقات نمي  ۀنور خدا شامل هم    )1: دکن  مي

اوند بـر حقـایق امکـاني تابیـده      که از خديکه نور وجود  و حال آن   ،دساز آن برخوردار مي  
 کـه نـور    حـالي   هدایت است، در   ۀنور خدا وسیل   )2 .شود   مخلوقات را شامل مي    ۀاست هم 

که صدرا هدایت کـردن را بـه معنـاي ایجـاد کـردن       این.  ایجاد استۀوجود حقیقي وسیل  
 شـود کـه منظـور از      معلـوم مـي  از آنچه گذشت. خالف ظاهر آیه استتفسیر کرده است،  

 



 19            از آیات قرآن بر فهم او الوجود واجب  فلسفي صدرا پیرامونينقد و بررسي تاثیر آرا

 

هـا را بـه راه    منین اختـصاص دارد و آن ؤمان نور ایماني است که تنهـا بـه مـ         ه »نور خدا «
یرامـون مقایـسه بـین    اتي اسـت کـه پ  ، این آیـه در سـیاق آیـ   ثانیاً .کند  راست هدایت مي  

 ایمـان و هـدایت   کند، نـور  ار متمایز ميمنین را از کفّؤ و نوري که م    ،ار است کفّ منین و ؤم
 روایـاتي کـه در   ،ثالثـاً  . وجـود برخوردارنـد  ار نیز از فیض عـامّ  زیرا کفّ.است، نه نور وجود  

سیني الحـ  (نـد ا ذکور را بـه نـور ایمـان تفـسیر کـرده      نـور مـ  انـد  ن آیه وارد شده تفسیر ای 
 بـراي   . به معناي نور ایمان و اسالم اسـت        ، نور خدا در سایر آیات     رابعاً .)4/133 البحراني،

 .)8/صف(»  نوره و لو کره الکافرونه متمّفواههم و اللّأه بیریدون لیطفئوا نور اللّ «،مثال
داونـد بـر   اي که از خ نور وجود و موجود حقیقي  » نور خدا «که منظور از     ه به این  با توجّ 

ر تـشبیهات  شود مطالبي که صـدرا در مـورد سـای      ، معلوم مي  یستمکنات تابیده است ن   م
ـ        .  صحیح نیست  مذکور در آیه گفته     و  فلـسفي یه بـه آرا صدرا سایر تـشبیهات را بـا توجّ
 تفسیر  وجود بر حقایق امکاني ي خداوند و بسط فیض عامّ      تجلّ ۀن نحو عرفاني خود پیرامو  

ت این مطالب  صحّنیست،گوید   ی که صدرا می    معنای به» نور خدا «جا که    از آن . کرده است 
 .رود نیز زیر سؤال مي

 
 آیۀ پنجم. 6
امور این جهـان  « : ترجمه.)5/سجده (»…لیه إ یعرج رض ثمّ لي األ إمر من السماء    ر األ یدبّ«
  .»…سپس به سوي او باال مي رود. کند ا از آسمان به سوي زمین تدبیر مير

ت خویش موجودات را به ترتیـب از بـاال بـه پـایین ایجـاد           خداوند متعال به نور عظم    
سـپس  .  ارضي آخـرین تـدبیر امـر اسـت         ۀپس مادّ .  ارضي منتهي شود   ۀکند تا به مادّ    مي

د بـه نـور عظمـت او        وتـرین موجـ    دهد تا به نزدیـک      مي را از پایین به باال ارتقا      موجودات
 اصـول   حشـر  المتالهین،صـدر (قوس نـزول و صـعود اشـاره دارد          این آیه به    . دمنتهي شو 

 ).3/338 ،کافي
در ایـن آیـه   : کنـد صدرا همین مطلب را با تفصیل بیشتري در تفسیر خود بیـان مـي      

 ۀ افاضـ  ر وجـود مطلـق از طـرف خداونـد متعـالْ            اشیاء است و تـدبی     نفسه فيوجود  » امر«
ول به موجوداتي اشاره دارد که به ترتیب از عقـ » رض األيلإمن السماء  «. ایجادي آن است  

شـود و   زیرا وجود مخلوق از عقلي قدسي شروع مي. اند  عنصري ختم شدهۀشروع و به مادّ 
 سایر نفـوس فلکـي ایجـاد        ، در پي آن   ،ي و سپس نفس کلّ  . ، عقول قرار دارند   به دنبال آن  

ـ » لیـه إ یعـرج  ثـمّ «.  هیوالي عنصري قرار داردر نوعي و در انتها  وبعد از آن، ص   . اند شده  هب
 ب  مقرّ ۀمالئک  و ،، اولیا  انبیا ۀه از هیوالي اولي شروع و به مرتب        دارد ک  قوس صعودي اشاره  
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 .)42ـ6/3 ن الکریم،رآتفسیر الق هین،صدرالمتالّ( شود ختم مي
 

  و بررسيدقن
ول و صعودي که مـدلول ایـن    ولي قوس نز  .ر به قوس نزول و صعود داللت دارد        مذکو ۀآی

قوس صعودي که صـدرا در نظـر   زیرا . استآن است که صدرا بیان کرده        زا غیر   آیه است 
کند و پـس از    اولي شروع ميۀسیري که مخلوق از مادّ . در همین دنیا واقع مي شود      دارد
  دررسـد   در انتهـاء بـه عـالم عقـول مـي     ،…  و، مراحل وجود معدني، نباتي، حیواني    طيّ

سـت  اعروج به سوي خد   قوس صعودي که در آیه ذکر شده        که    و حال آن   .همین دنیاست 
فـي شـده    روزي معرّ، در ذیل آیه ظرف وقوع عروجْ      الً اوّ ، زیرا . در آخرت رخ خواهد داد     که

شمارند و واضح اسـت کـه    ها مي   هائي است که انسان    است که مقدار آن هزار سال از سال       
بلکه از روزهاي اخروي و معادل با هـزار سـال دنیـوي           ام دنیوي نیست،  چنین روزي از ایّ   

روز را روزي اخـروي   ایـن  ،اند که در تفسیر این آیه وارد شده    دي  یات متعدّ ، روا ثانیاً. است
  .)4/221 العروسي، (ندا في کردهو ظرف عروج را قیامت معرّ

نفسه اشـیاء   هرگز به معناي وجود في   » امر «ۀکه واژ   ذکر این نکته الزم است     ،در پایان 
 ۀها بـا آیـ   ترین آن ه مناسبدي است کداراي معاني متعدّ» امر«بلکه  ،است استعمال نشده 

 دادن و سـامان بخـشیدن   اي پشت سر هم قـرار ن به مع»تدبیر« و  . است کار ن و أمذکور ش 
  بنابراین، صدر آیه بر این مطلب داللت دارد که خداونـد امـور و              .)4/325 ،طبرسي(است  

ونـد  کند و چون تدبیر خدا تدبیر مي بخشد و يز باال به پایین سامان م  اون مخلوقات را    ئش
ت اوست، لذا صدر آیـه  هي عین خالقیّت اال بوبیّر ، به عبارت دیگر   ،ت اوست و  همان خالقیّ 

ز بـاال بـه پـایین آفریـده اسـت و          اتنها به این مطلب داللت دارد که خداوند مخلوقات را           
از  لوقـاتي ت وجـود مخ    بر صحّ  ت تطبیق آن بر قوس نزولي که صدرا ذکر کرده است          صحّ

 . مبتني است…  وفلکي،نفوس  ي،قبیل نفس کلّ
 

  آیۀ ششم. 7
 آیا کافي نیـست  …:  ترجمه.)53/فصلت (» شيء شهیده علي کلّ نّأک  ولم یکف بربّ  أ …«

 که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ 
 ۀوسـیل   بـه .)26 یـات، اسـرار اآل  هین،لّأصدرالمت(قین اشاره دارد    یاین آیه به برهان صد    

 برهـان بـر هـر    شـود و او   حاصـل مـي  يام اشیاء علـم یقینـ   به تم ـ  تبارك و تعالي ـ حق
  بي واحـد ت صدور نظام سـببي و مـسبّ   زیرا علم به او مستلزم علم به کیفیّ       .اي است ء  شي
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  .)314، هینلّأمجموعه رسائل فلسفي صدرالمت(است 
 

 نقد و بررسي
ن آنـان  ف جهان و در درون جـا     هاي خود را در اطرا     زودي نشانه  به«: صدر آیه چنین است   

» او« در مـورد ضـمیر  . »دهیم تا براي آنان آشکار گردد  که او حق اسـت  ها نشان مي  به آن 
نخـست   .دو احتمـال وجـود دارد  » او حـق اسـت    تا براي آنان آشکار گردد کـه         «ۀدر جمل 

 زیرا آیات قبـل در  این احتمال با سیاق آیه سازگارتر است،   . گرددضمیر به قرآن بر   که    این
 نیز این احتمال را ترجیح      )17/430( ن به قرآن است و عالمه طباطبائي      امورد کفر مشرک  

 بلکه در ،اثبات خدا و صفات او نخواهد داشت    احتمال ذیل آیه ربطي به       ،اینبنابر .اندداده
 یقین بـه برهـان صـدّ   ،در نتیجـه ، ت قرآن خواهـد بـود و    انیّمورد کفایت خداوند براي حقّ    

در ایـن  . ضمیر مذکور بـه خداونـد برگـردد   ن است که احتمال دوم ای . مربوط نخواهد بود  
یکي شاهد و دیگري مـشهود      : داراي دو معناست  » شهید «ۀکه کلم  ه به این   با توجّ  ،صورت

شاهد بودن خدا بر هر چیزي و یا مشهود هـر    : معناي ذیل آیه چنین خواهد بود     ،  )همان(
 حتمـال نیـز ذیـل آیـه       این ا ربنـاب . براي اثبات حقانیت خداوند کافي اسـت       شيء بودن او  

که تمام اشیاء    یقین نه از این    زیرا در برهان صدّ    .یقین نخواهد داشت  ارتباطي با برهان صدّ   
که خداونـد بـر تمـام       و نه از این    ،شوددهند وجود خداوند اثبات مي    بر خداوند گواهي مي   

 صـرف نظـر از  (یقین با نظر در خـود حقیقـت وجـود    صدّ  در برهان.دهد اشیاء گواهي مي 
  آن برهـان، وجـود  ۀوسـیل   بعـد از اثبـات خداونـد بـه    گرچه. شودخداوند اثبات مي  ) اشیاء

 . دگرد اثبات ميي لمّنیز به طریق برهان) اشیاء(مخلوقات 
  مذکور در هر حـال ارتبـاطي بـه برهـان صـدیقین         ۀمعلوم شد که آی    گذشت، از آنچه 

 .ندارد
 

  آیۀ هفتم. 8
نزلنـا  أو المیزان لیقوم الناس بالقـسط و  لنا معهم الکتاب    نزأنات و   بالبیّرسلنا  رسلنا  ألقد  «

مـا رسـوالن خـود را بـا     «:  ترجمه.)25/حدید (»…منافع للناس س شدید و أالحدید فیه ب  
ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند         دالیل روشن فرستادیم و با آن     

  »… براي مردم استيفعو آهن را نازل کردیم که در آن نیروي شدید و منا
 اسـت کـه    عـالم امـر  نخـست  .اند  موجودات عالم داراي ترتیب  که گوید مي صدرا ابتدا 

  ، و بعد از آن اجرام آسـماني ،دسپس نفوس مجرّ .د و مالئک مقرب است   شامل عقول مجرّ  
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اسـتعدادها از    مـواد و ۀواسـط  بـه موجـوداتي کـه   .  بعد عناصر اربعه قرار دارنـد  ۀدر مرتب  و
ـ   و، معـادن، نباتـات  نـد از ا  عبارت شوند ر اربعه موجود مي   عناص  هین،لّأصـدرالمت (ات حیوان

به » رسلناألقد  «که  افزاید  مه مي  وي بعد از بیان این مقدّ      .)286ـ6/7،  تفسیر القرآن الکریم  
ـ        د و خلـق واسـطه اسـت و شـامل مالئـک و انبیـا      عالم ملکوتي اشاره دارد که بین خداون

 نـازل  کند که وحي را بر قلوب انبیـا  داللت مييابه فرشته»  الکتاب نزلنا معهم أ«. شود مي
ط و عـدلي اشـاره      قـس به وجود صورت انـساني از جهـت         » لیقوم الناس بالقسط  «. کندمي
ن مـزاج معتـدل انـساني    ات عناصر آن وجود دارد و آن هما یّات و کمّ  کند که در کیفیّ    مي

بـه  » لنـاس لمنـافع  « معادن و ۀ به مرتب  »دیدنزلنا الح أو  «. هاست  مزاج ترینِ است که شریف  
 .)287ـ9همان، ( زیرا آهن ابزار کاشت و برداشت است.  نباتات اشاره داردۀدرج

 

 بررسي نقد و
ذهن فلسفي صـدرا  . فسیرتداعي معاني شبیه است، تا به ت بیشتر به  باالمطالب مذکور در  

د قـ رسـد کـه بـه ن   ا به نظر مي لذ.تسبا شنیدن این آیه به یاد آن مطالب فلسفي افتاده ا     
 .کر چند اشکال واضح کفایت کندذي مطالب نیازي نباشد و تنها جدّ

ه ي کـ یهـا  انـسان  به سوي بشر بـه عنـوان   به فرستادن انبیا» …رسلنا رسلنا ألقد  «ـ  1
نه به عالم ملکـوتي کـه شـامل مالئـک و یـا          داللت دارد،  راهنمائي بشر را به عهده دارند     

توانند براي بشر اسوه و الگو باشند که      فرستادگان خداوند وقتي مي   . دشو مي حقیقت انبیا 
 .  انسان باشندهامانند انسان

 ، فرشته نـازل شـده اسـت     ۀوسیل  وحي به  اگرچه. به خود وحي داللت دارد    » ابکت«ـ  2
 .  به آن فرشته داللتي ندارد»کتاب« ۀکلم

هـا   انـسان  ، بنابراین .م کنند ها به عدل قیا    ارسال رسل این است که انسان       از هدف ـ3
ـ     مکه اعتدال    حال آن  اند و في شده  عدل معرّ  ۀدارند پاي فاعل و به   ق زاج انساني شـرط تحقّ

 بلکـه  کننـد و فاعـل آن نیـستند،       ها مزاج معتدل انساني را ایجاد نمي      انسان. انسان است 
 .ق این مزاج معتدل شرط وجود انسان در خارج استتحقّ

  .کندداللت مي) آهن(ها  بلکه به خصوص یکي از آن، ادن اشاره نداردبه مطلق مع» حدید«ـ 4
 .  نباتات بسیار واضح استمرتبۀبه » منافع للناس «ۀعدم اشارـ 5

 
 نتیجه 
 واجـب  «فلـسفي خـود پیرامـون     یآراثیر أي که صدرا تحـت تـ  یه تفسیرها این مقال  در
 بررسـي قـرار گرفـت و     د وقـ د نمـور  آیه از آیات قرآن ارائه داده است      7در مورد    »الوجود
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 : دنتایج ذیل به دست آم
 بـر آن   آل عمران راۀ سور18 ۀتوان آی  نمي یقین،ات برهان صدّ  ه به خصوصیّ  توجّبا  ـ  1

 . برهان تطبیق کرد
 را یـه تـوان ایـن آ    انعام، نميۀ سور19 ۀبه شأن نزول و قرائن موجود در آی   ه  با توجّ ـ  2

 .یقین مربوط دانستبه برهان صدّ
 عـالوه   انبیاۀ سور30 ۀبه وجود منبسط در آی» ماء«طلق و  به وجود م  » رتق«تفسیر  ـ  3

 مستلزم دو امـر محـال   که با ظاهر آن آیه و نیز قرائن موجود در آن ناسازگار است،           ینابر  
 . است
 نـور بـه خداونـد    ۀ سور35 ۀدر آی» نور«ت اطالق   صحّ د بیانات صدرا در مور    اگرچهـ  4

اونـد بـر حقـائق امکـاني تابیـده      بر وجودي که از خد» نور خدا«طبیق صحیح است، ولي ت   
منافـات   اند هآن آیه نقل شد راتي که در تفسییذیل آیه و سیاق آن و همچنین روا     با است

هاي مذکور در آیه گفته اسـت        مطالبي که صدرا در تفسیر سایر تشبیه       ،در نتیجه  ،دارد و 
 . ندا باطل
یاتي کـه در تفـسیر آن نقـل شـده      ه به ذیل آن و روا     وجّ سجده را با ت    ل سور 5 ۀآیـ  5
 .  منطبق ساختنزول و صعودي که مورد نظر صدراستتوان بر قوس نمي است
تـوان  نمي ات برهان صدیقین،  و همچنین خصوصیّ  » شهید «ۀبه معاني کلم   هبا توجّ  ـ6

 . یید کردأیقین ت فصلت را بر برهان صدّۀ سور53 ۀتطبیق آی
 . تفسیرتا حدید بیشتر تداعي معاني است ۀ سور25 ۀدر مورد آیتفسیر صدرا  ـ7
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