
 

  
  
  

  تأثير آن  و» عقول«نقد و بررسي نظريه 
  در فهم صدرا از آيات قرآن

  
  علي ارشد رياحيدكتر 

  
  چكيده

هاي صدرا از آيـات قـرآن    تأثير آن در برداشت و» عقول«در اين مقاله نظريه 
صـدرا اعـم از   هاي  اببه اين منظور كليه كت بررسي قرار گرفته است. و مورد نقد

» عقـول «مواردي كه او تحت تأثير نظريه  وقرار گرفته لعه مطا تفسيري و فلسفي،
سپس با توجـه   جمع آوري شده است. ه داده،يمعنايي خالف معناي ظاهر آيات ارا

ن لفظي معناي آن آيات بـه  يقرا شأن نزول و ن عقلي،يقرا روايات، به ساير آيات،
 شده است، اثبات (در فلسفه) با توجه به خصوصياتي كه براي عقول دست آمده و

انطبـاق آن آيـات بـر     معلوم شده و هاي صدرا از آن آيات، سقم برداشت صحت و
به ايـن  و بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق و بررسي  مورد نقد عالم عقول،

مـورد) تفسـير    20(حـدود   در ساير موارد ،مورد 3كه جز در دست يافتيم نتيجه 
  بول است.قابل ق صدرا و فهم او از آيات قرآن غير
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  مقدمه. 1

هاي مفسر در فهم او از آيات قرآن موضوعي است كه بايد مورد دقـت   تأثير پيش دانسته
در مـورد صـدرا در بسـياري از    هاي غلط جلوگيري شود. ايـن تـأثير    قرار گيرد تا از برداشت

شود. هرچند برخـي   به وضوح ديده مي.. .اآليات، كتب او، از قبيل تفسير القران الكريم، اسرار
صدرا  ي) به طور پراكنده و به ندرت به آراالميزاني (در ي، از قبيل عالمه طباطبااز مفسرين
  وشته نشده است.اند، ولي تاكنون تحقيقي پيرامون موضوع اين مقاله ن اشاره كرده
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» عقـول «فلسفي صدرا كه تأثير بسياري در تفسير او داشته اسـت، نظريـة    ييكي از آرا

است. از نظر صدرا سه نوع عالم وجود دارد: يكي عالم مجردات تام كـه عـالم عقـول ناميـده     
  الي و سوم عالم مادي.ثشود، ديگري عالم مجردات م مي

ي ماده اولي، قوه، اسـتعداد و حركـت اسـت.    عالم مادي همين عالم اجسام است كه دارا
عالم مجردات تام عالم موجوداتي است كه عاري از ماده اولي و كليه خواص آن اسـت. عـالم   

چند فاقد ماده و قوه است، ولـي داراي برخـي از خـواص     الي عالمي است كه هرثمجردات م
  اجسام مادي، از قبيل شكل، وضع و امتداد است.

راي دو نوع كثرت است: يكي كثرت طولي و ديگري كثرت عرضـي.  عالم مجردات تام دا
  بنابراين دو نوع عقل وجود دارد: عقول طولي و عقول عرضي. 

اند، به طوري كـه هركـدام    اند كه در طول يكديگر قرار گرفته عقول طولي مجردات تامي
رقرار است. ها رابطة عليت ب ي و معلول عقل قبل از خود هستند، يعني بين آنبعدعلت عقل 

ها رابطه عليت برقرار نيسـت، بلكـه    شود كه بين آن عقول عرضي به مجردات تامي گفته مي
اند و به عبارت ديگر همه در  به وجود آمدهفعال  لعقها از آخرين عقل طولي، يعني  همة آن

  عرض هم، معلول يك علت واحدند. 
ت مجـرد تـامي كـه قبـل از     در اين مقاله تأثير نظرية عقول به طور كلي، يعني موجـودا 

گيـرد. تـأثير    ، مورد بررسي قرار مـي نآاند، بر فهم صدرا از آيات قر هاي ديگر ايجاد شده عالم
شوند، بايـد   كه ارباب انواع و يا مثل افالطوني نيز ناميده مي» عقول عرضي«خصوص نظرية 

  در مقالة ديگري مورد بررسي قرار گيرد.
  

  درا و نقد آندر فلسفة مالص» عقول«نظرية  .2
ند، يعنـي خداونـد ابتـدا    هسـت  عقول عبارتند از مجردات تامي كه واسطة فيض خداونـد 

است. اين مجردات از صـادر اول،    ها، عالم مادي را ايجاد نموده و سپس به وسيلة آن را ها آن
شـوند.   اسـت، شـروع مـي     يعني نخستين موجودي كه از واجب الوجود بالـذات صـادر شـده   

  كنيم.  جا ابتدا پيرامون صادر اول و سپس در مورد ساير عقول بحث مي اين بنابراين در
  صادر اول و اثبات تجرد آن . 1. 2

و  ،منظور از تقدم صادر اول و نخستين بودن آن، تقدم رتبي و وجودي است، نـه زمـاني  
متعين است، يعني در مقايسه با مخلوقات خاصي است كه هر اين تقدم نسبت به موجودات 

است، وجود منبسطي   جود ناشي شدهودام آثار خاصي دارند. اولين موجودي كه از واجب الك
، شـود  است كه به آن عماء، مرتبة جمع، حقيقت حقايق و حضرت احديت جمـع گفتـه مـي   

، عليت و مخلوقيت نيست، زيرا عليت از آن نظر كه عليت است، لكن مراد از اين ناشي شدن
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دات كند، بنابراين عليت و خالقيت در مقايسه با موجو اقتضا مي مبانيت بين علت و معلول را

 هايكه عقل اول نخستين صادر است، نسبت به صـادر  خاص متعين است. اين سخن حكما
انـد،   ديگر و مخلوقات متباين است، يعني در ميان مخلوقاتي كه به وسيله واجب ايجاد شـده 

   .)331:، ص2:، ج2( صادر اول تقدم رتبي دارد
  كنيم:  است كه به ذكر دو دليل كفايت مي  اي اقامه شده اي اثبات تجرد صادر اول ادلهبر
، وجوب و ذات واجب الوجود در نهايت كمال، فعليت ):188: ، ص3دليل اول (. 1. 1. 2

شود) بايد صادر اول،  وحدت است، بنابراين، طبق قاعدة الواحد (از واحد جز واحد صادر نمي
خارجي و قوه و استعداد مبرا باشد و در ذات و فعليت خود از غير  تركيبواحد و بسيط و از 
نياز باشد، تا بتواند واسطة فيض وجود از واجب بـه سـاير مخلوقـات باشـد.      واجب الوجود بي

را اين دو از موضوع و ماده تأخر دارنـد.  ي، زتواند صورت و عرض باشد ر اول نميبنابراين صاد
يا جسم باشد، زيرا ماده به صورت نيازمند است و جسم مركب چنين محال است ماده و  هم

تواند باشد،  از ماده و صورت و در نتيجه نيازمند به آن دو جزء است. صادر اول نفس نيز نمي
زيرا نفس در تشخص و فاعليت خود به ماده تقوم دارد. بنابراين صادر اول جوهر مجـرد تـام   

  است.
بين مقتضي و مقتضـا (علـت تامـه و معلـول)     ): 263:، ص7:، ج2دليل دوم (. 2. 1. 2

ذات بيشـترين  لبايد ماليمت و مناسبت ذاتي باشد، بنابراين صادر اول بايد با واجب الوجود با
ترين مناسبت قابل تصور را نسبت به هر ممكن ديگري داشته باشد. پس صـادر اول   و كامل

  ترين جوهر مجرد باشد.  بايد باالترين و بسيط
  ات ساير عقول اثب. 2. 2

توان گفـت: بـدون شـك     : با توجه به قاعده امكان اشرف ميدليل اول (همان). 1. 2. 2
دانـيم كـه وجـود، حقيقـت      مجرد تام از ساير مخلوقات مادي اشرف است. از طرف ديگر مي

تمام مراتب  واحد داراي مراتب است و مجرد تام يكي از مراتب اين حقيقت واحدي است كه
بايد قبل از مادياتي كـه از   بنابراين جوهر مجرد تام ممكن اشرفي است كه آن ممكن است،

  ترند، موجود شده باشد.  آن پايين
نفس انساني فاقد صور ادراكي اسـت و سـپس    ): 264:دليل دوم (همان، ص. 2. 2. 2

 گردد. خارج كنندة او از قوه بـه  ل ميييعني از قوه خارج و به فعليت نا شود، ها مي داراي آن
هم فاعل باشد و هم قابـل.   ئزيرا محال است يك ش ،سوي فعليت محال است خود او باشد

چنين محال است يك امر بالقوة ديگري باشد، زيرا خود او بـه خـارج كننـده از قـوه بـه       هم
فعليت نيازمند خواهد بود و چون دور و تسلسل محال اسـت، ناچـار بايـد بـه امـر بـالفعلي       

ر علمي موجودي است مجرد كه صوشود كه واهب  شت، معلوم ميچه گذ منتهي شود. از آن
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بايـد   بنـابراين، غير از واجب الوجـود بالـذات اسـت، زيـرا نفـوس بسـيارند و واجـب واحـد،         

  واسطة فيض باشند. موجوداتي مجرد
انـد،   از آن جا كه اجسام داراي حركت جـوهري   ):265، ص: 7، ج: 2دليل سوم (. 3. 2. 2

ها ذات واجب الوجود باشد. هم چنين محـال اسـت    د كنندة مباشر آنمحال است علت ايجا
طبيعت ديگري باشد، زيرا خود آن به دليل حركت جوهري محتاج به علتـي غيـر از واجـب    

تواند باشد، زيـرا نفـس از نظـر     شر وجود اجسام، نفس نيز نميالوجود خواهد بود. مفيض مبا
اين علت قريب وجود جواهر مادي چيزي جـز  تعلق به بدن همان حكم طبيعت را دارد، بنابر

  تواند باشد.  جوهر عقلي نمي
موجوداتي كه به امكان اسـتعدادي نيـاز ندارنـد،    ): 267:دليل چهارم (همان، ص. 4. 2. 2

دانيم كـه مجـردات    كافي است داراي امكان ذاتي باشند، تا موجود گردند. از طرف ديگر مي
ها كافي است  شدن آن ها براي موجود براين امكان ذاتي آناند، بنا تام از قوه و استعداد عاري

زيرا واجب الوجود نـه عـاجز اسـت و نـه      ،اند روره به وسيله واجب الوجود موجود شدهضو بال
هم بـراي دريافـت فـيض     مبخيل، از اين رو فاعليت فاعل تام است و امكان ذاتي مجردات تا

، در نتيجه مجردات تام يقيناً فيض وجـود  توجود كافي است، يعني قابليت قابل نيز تام اس
  اند.  را از واجب الوجود دريافت كرده

اند، محـال اسـت بـدون     جا كه ناقص ماديات از آن): 272:دليل پنجم (همان، ص. 5. 2. 2
ام است، صادر شده باشند، زيرا در اين صورت بين مواسطه از واجب الوجود بالذات كه فوق ت

نخواهد داشت و در سلسله وجود شـكاف الزم خواهـد آمـد،     مفيض و مفاض مناسبت وجود
  بنابراين بايد موجودات تامي بين واجب و ماديات واسطه فيض شده باشند.

  تعداد عقول. 3. 2
تعداد عقول به تعداد اجرام آسماني است، زيرا اجرام فلكي از نظـر طبيعـت بـا يكـديگر     

هـاي متعـددي    ي موجود شدن بـه علـت  برابنابراين اختالف دارند و چون ممكن الوجودند، 
ها يك جرم آسماني به وجـود آيـد. تعـدد مجـردات تنهـا در       نيازمندند، تا از هر يك از علت

ها داراي نوع مخصوص به خود باشد، بنـابراين عقـول از    يك از آن ن دارد كه هراصورتي امك
  )373 :، ص4نظر حقيقت و نوع مختلفند (

اجـرام   چرا كه.   ت كرد كه تعداد عقول به تعداد افالك استتوان ثاب با بياني ديگر نيز مي
ها بالغ بر پنجاه و يا حتي بيشـتر اسـت و هـر يـك      سماوي بسياري وجود دارد كه تعداد آن

داراي حركت دوراني است كه از نظر مقدار و جهت با حركت اجرام ديگـر تفـاوت دارد و در   
كه داراي شوق و عالقه غيـر متنـاهي    نتيجه هريك از اجرام سماوي عالوه بر محرك شوقي

همان گونـه كـه معشـوق،     ،آورد داراي محركي ثابت است كه فلك را به حركت درمي ،است



 آيات قرآن نقد و بررسي نظريه عقول و تأثير آن در فهم صدرا از 

  

7
يكـي مفـارق عقالنـي و     :يـك از اجـرام فلكـي دو محـرك دارد     به عبارت ديگر هر .عاشق را

ه طـور كـ   آورد، همـان  محرك عقالني نفس فلك را به حركـت درمـي   .ديگري مباشر نفساني
بنـابراين   ،دهد كند و نفس فلك نيز جرم آن را دائماً حركت مي معشوق عاشق را تحريك مي

 دتعداد عقول به تعداد افالك است و جنود و لشكريان خداوند بسيارند و جـز او كسـي تعـدا   
   .)141:، ص6داند ( ها را نمي آن

ــدرا ــورد در ص ــب م ــائي    ترتي ــة مش ــا نظري ــابه ب ــول، نظــري مش او  د.ن داراو نظــم عق
 صادر اول از آن نظر كه از ذات واجب الوجود صـادر شـده اسـت،    ):140:ص گويد(همان، مي

عروض محدوديت ناشي از قصـور   داراي وحدت بالذات است و نيز از جهت داشتن ماهيت و
داراي كثرت بالعرض است. صادر اول از آن نظر كه وجود ذات خـود   ذات و مرتبة وجودي او

حضـرت معبـود و    كـه علت نفس فلـك االفـالك اسـت و از آن نظر    ند،ك را همواره تعقل مي
عقـل دوم را   عاشـق جمـال و كمـال اوسـت،     كند و قدرت او را مشاهده مي وجود و  وجوب

يـاد  جرم فلـك   فقر و احتياج خود به علت، از جهت ماهيت و امكان ذاتي و كند و ايجاد مي
جـرم   تر و نفس و ينيعقل پا از عقول، آورد و به همين ترتيب از هر يك را به وجود مي شده

  آيد. به وجود مي كيكي از افال
  بررسي نقد و. 4. 2

ي وارد يهـا  ول و ساير عقول خدشـه صادر ادر مورد به برخي از ادله ممكن است هرچند 
ين واجب الوجود بالذات كـه در  بكنند كه  در مجموع به خوبي اثبات مياين ادله لكن  باشد،

بايـد موجـودات    انـد،  نـاقص  ماديات كه موجـوداتي محـدود و   ت است وعليفنهايت كمال و 
مجردي واسطه فيض باشند و به عبارت ديگر وجود واجب الوجود بايد چندين مرتبـه تنـزل   

  يابد تا به وجود ماديات منتهي گردد.
اين مطلب از طبيعيات  :بايد گفت ،كد افالادر مورد تعداد اين عقول و تناسب آن با تعد

ي بـراي بحـث از بنـا بـاقي     يديگر جـا  ،با بطالن مبنا متأثر است و يهيئت بطلميوس قديم و
تعداد عقول را  ،بنابراين ها واضح شده است، نفوس آن امروزه بطالن نظريه افالك و ماند. نمي
هـا را جـز    تعـداد آن  ،همان طور كه صدرا نيز  اشـاره كـرده اسـت    توان مشخص كرد و نمي

  داند. خداوند كسي نمي
  » عقول«درا با توجه به نظرية ص يبررسي تفسيرها نقد و .3

  )37اب الرحيم(بقره/  ت فتاب عليه انـّه هوالتوامن ربـّه كلم  فتَلَقـّي ادم. 1. 3
چـرا   ،ة او را پذيرفتبخداوند تو دگارش كلماتي دريافت كرد ورم از پرودترجمه: سپس آ

  مهربان است. كه خداوند توبه پذير و
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اين كلمات همـان جـواهر عـالي و     ):129:ص ،3:ج ،4( گويد ير اين آيه ميصدرا در تفس

بلكه خود اوامر و صـور علمـي خداوندنـد كـه بـه       ،اند اند كه به امر خداوند موجود شده ابدي
  يابد. ها نفس آدمي از عذاب آخرت نجات مي تمسك به آن ها و اتصال و وسيلة معرفت آن

لمات را تلقي كرد و اين تلقـي در قبـولي توبـه او    حضرت آدم ك بررسي: نقد و. 1. 1. 3
نـه اتصـال و تمسـك و     )،88:ص ،1:ج ،11يافتن ( و  نتلقي عبارت است از گرفت مؤثر بود و
  ها تأثيري در قبولي توبه دارد. توان تلقي كرد و نه تلقي آن كه مجردات تام را نه مي حال آن

وايات تصريح شده است كـه منظـور از   در تفسير اين كلمات در برخي از ر عالوه بر اين،
پنج تن اصحاب كساء است  و در برخي ديگر از روايات به ذكر يونسيـّه اشـاره   يها اسما آن

با هر دو دسته  ه نموده است،يكه صدرا ارا يدر هر حال تفسير .)38:ص ،1:ج ،1( است شده
  روايات مخالف است.

  )37(هود/…الفلك باعيننا و وحينا صنعوا .2. 3
  كشتي بساز. ما طبق وحي رجمه: و در حضور ما وت

انـد كـه مجـرد تـام و واسـطة فـيض        در اين آيه همان عقـولي  »ما هاي چشم«منظور از 
  .)295:ص ،6:، ج2(خداوندند 

وقتـي در   به معناي چشم است،» عين«كه جمع» اعين« كلمة بررسي: نقد و. 1. 2. 3
حضور و  ،به معناي نظارت ،استعمال شود يات است،انجسم و جسم مورد خداوند كه برتر از

مراقبـت   نظارت و كنايه از حضور، عالوه بر معناي حقيقي،» چشم« زيرا كلمة ست،امراقبت 
ي آن يكنـا  يبايد به معنا بنابراين ،ستا ست و چون معناي حقيقي آن در مورد خدا محالا

  باشد.
نوح در ساختن كشـتي  امر شده است و حضرت  نوح در اين آيه به حضرت ،عالوه بر آن

كه اگـر   ل عادي ساخت و حال آنيتمام آن را با اسباب و وسا هرگز از عقول كمك نگرفت و
  كرد. حتماً اطاعت مي مأمور بود كه به وسيلة عقول اين كار را انجام دهد،

(نازعات/افالس. 3. 3   )4بقات سبقاً
  گيرند. ترجمه: و سپس بر يكديگر سبقت مي

 د كه بر تمامي ممكنات پيشي دارندان در اين آيه عقولي» انسبقت گيرندگ«مراد از 
  .)446:ص ،8(

يـه  آبـه ايـن   » ف«آية پنجم (فالمدبرات امراً) به وسـيلة حـرف   بررسي: نقد و. 1. 3. 3
شـود كـه سـبقت گيرنـدگان در ايـن آيـه همـان         بنـابراين معلـوم مـي    عطف شـده اسـت،  

 ،20:ج، 10( دفرمايـ  مـه طباطبـائي مـي   كـه عال  انـد و چنـان   تدبيركنندگان امور در آن آيـه 
يعنـي   ،تدبير بـه طـور مطلـق    در آن آيه به طور مطلق ذكر شده است و» تدبير« ):279:ص
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 »تدبيركننـدگان «پـس منظـور از    تدبير عالم بدون هيچ قيدي كه فعل مطلق مالئكه است.

روز قيامـت   اين تفسير بـا آيـات بعـد كـه بـه      كنند و اند كه  عالم را تدبير مي مطلق مالئكه
  سازگار است. مربوطند،
بنـابراين   اند، مطلق مالئكه» سبقت گيرندگان«معلوم شد كه منظور از  چه گذشت، از آن
توان  نمي زيرا اگر بتوان عقول را مالئكه ناميد، ،ها به خصوص عقول صحيح نيست تفسير آن

بـه دليـل    ام نيسـتند، دات تـ   زيرا برخي از مالئكه از مجر مالئكه را در عقول منحصر دانست،
و يا به صورت انساني بي عيب  )1اند(فاطر/  هاي دوگانه، سه گانه و چهارگانه كه داراي بال اين

ي به عنوان مهمان بر حضرت ييا به صورت انسانها ) و17و نقص بر حضرت مريم ظاهر(مريم/
م لـوط  به طوري كه همسر حضرت ابراهيم و حتـي قـو   ،اند ابراهيم و حضرت لوط وارد شده

  .)68-78ها تعجب كرده است(هود/ اند و حضرت ابراهيم از غذا نخوردن آن ها را ديده آن
بنابراين بايد  ،نطباق نيستاقابل  اند، اين خصوصيات به هيچ وجه بر عقول كه مجرد تام

از طرف ديگر آيه مورد بحـث بـه مطلـق مالئكـه      .گفت كه برخي از مالئكه از عقول نيستند
توانـد قابـل    نمـي  ،عقول تفسير كرده است صها را به خصو كه صدرا آن س اينپ اشاره دارد،
  قبول باشد.

  )19انه لقول رسول كريم(تكوير/. 4. 3
  كالم فرستادة بزرگواري است. ،ترجمه: كه اين

او را تعليم داده  ترجمه: كسي كه قدرت عظيمي دارد، ،)5علمه شديد القوي(نجم/ -
  است.

 ،9( منظور از رسول كريم عقل فعال اسـت  گويد: ن دو آيه ميصدرا در توضيح معناي اي
همان طور كه مراد از شديد القوي كه تعليم پيـامبر را بـه عهـده داشـته اسـت و       )،66: ص

  .)143:ص ،9:ج ،2(همان عقل فعال است القدس ناميده مي شود، ا روحيجبرئيل 
از رسول كريم و شـديد  منظور  ،همان طور كه صدرا گفته است بررسي: نقد و. 1. 4. 3

ا مسئول رسـاندن وحـي بـوده و وظيفـة     هالقوي حضرت جبرئيل است و حضرت جبرئيل تن
هـاي   دانـيم كـه عقـل فعـال داراي فعاليـت      از طرف ديگر مـي  .ديگري در عالم نداشته است

كليـه صـور ادراكـي     تمـام نفـوس و   ،از قبيل ايجاد عالم مادي با تمام صور نوعي آن ،زيادي
  جبرئيل را همان عقل فعال دانست. تتوان حضر راين نميبناب ،است

   )45(فرقان/…الظل   الم تر الي ربـّك كيف مد. 5. 3
  ...ترجمه: آيا نديدي چگونه پروردگارت سايه را گسترده ساخت

اين آيه به اين مطلب اشاره دارد كه عالم مادي سايه ممتد عـالم عقـول اسـت، هرچنـد     
  .)294:ص ،6:ج ،2ت و عالم عقول از زمان و مكان عاري است(عالم مادي زماني و مكاني اس
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در مـورد   سايه اسـت و اسـتعمال سـايه   » ظل«معناي حقيقي ،اوالً بررسي: نقد و. 1. 5. 3

  مجازي است و تا ممكن است بايد معناي حقيقي را اخذ كرد. ،معلول
 ،اشـاره شـده اسـت    خواب و خورشيد ،روز به شب،آيه كه در دنبالة  با توجه به اين ثانياً،
  همان سايه است. » ظل«شود كه منظور از  معلوم مي
  دليلي ندارد. ،لم عقولاسايه در اين آيه مطلق است و اختصاص آن به سايه ع ،ثالثاً
اگر خورشيد و  .اختيمل سبر سايه دلي فرمايد: خورشيد را ند در دنبالة آيه ميوخدا ،رابعاً

يم كه خورشيد دليل سـايه  يتوانيم بگو به دو دليل مي سايه را به معناي حقيقي آن بگيريم،
شـود  و   كه هر چيزي به ضد خـود شـناخته مـي    يكي از باب اين ):110:ص ،15:،ج13است(

اي از  سايه ديگري به اين دليل كه خورشيد علت  سايه است و اگر خورشيد بر اجسام نتابد،
بايد  ،داد عالم مادي از عالم عقول بگيريماما اگر سايه را به معناي امت .يدآ ها به وجود نمي آن

نمايـد و در نتيجـه    عالم مادي را ايجـاد مـي   خورشيد را خداوند بدانيم كه با تجلي بر عقول،
كـه فرمـوده    ما خود را بر سايه دليل سـاختيم و حـال آن   فرمود: يه ميآبايد خداوند در اين 

  است: ما خورشيد را بر سايه دليل ساختيم.
   )1و2سطور(طور /مب او كت والطور. 6. 3

  ترجمه: سوگند به كوه طور و كتابي كه نوشته شده است.
الهـي   يقلم اعلي است كه صورت قضا» كتاب مسطور«عرش و مراد از » طور«منظور از

  .)69ص: ، 3( است
در لغت به معناي كوه است، ولي با توجه به اين كه اين  "طور" نقد و بررسي:. 1. 6. 3

آيات قرآن مطرح شده است و در نه مورد منظور طور سيناست كه محـل   از  كلمه در ده آيه
وحي بر حضرت موسي(ع) بوده است، معلوم مي شود كه در ايـن آيـه نيـز بـه معنـاي كـوه       

 ،22:ج ،13عهده آمـده اسـت(  » الـ«كه بر سر كلمة طور نآسيناست، به خصوص با توجه به 
  .)410:ص

كتـاب  «شـود كـه مـراد از     معلوم مـي  ،كوه سيناست »طور« از كه منظور با توجه به اين
اين صورت تناسبي بـين ايـن دو سـوگند وجـود      غير زيرا در ،هم تورات است» نوشته شده

  نخواهد داشت.
امـر    علي سماء بماء منهمر و فجـّرنا االرض عيوناً فالتقي الماءلففتحناابواب ا. 7. 3

  ) 11و12قد قدر(قمر/
آسمان را با آبي فراوان و پي در پـي گشـوديم و زمـين را     ترجمه: در اين هنگام درهاي

 هاي زيادي بيـرون فرسـتاديم و ايـن دو آب بـه انـدازة مقـدر بـا هـم در         چشمه شكافتيم و
  آميختند.
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هـاي   هـاي چشـمه   بآد از اهاي عقول فعال و مـر  آب هاي ريزان از آسمان، منظور از آب

قابليت عـالم   هم پيوستن فاعليت عقول و ههاي جهان مادي است و از ب  هاي قابل آب زمين،
  .)288: ص ،8آيد ( انواع كماالت پديد مي مادي،
شود كه ايـن دو آيـه بـه     معلوم مي بعد، با توجه به آيات قبل و بررسي: نقد و. 1. 7. 3

 هاي سيل آسا از آسـمان فـرو   داستان طوفان حضرت نوح اشاره دارد كه در جريان آن باران
از پيوسـتن ايـن دو آب همـه جـا را سـيل       آب بسياري جـاري شـد و   ها ريخت و از چشمه

هاي بارز تفسير به رأي است كه هيچ شاهد و دليلي از قـرآن   تفسير صدرا از نمونه فراگرفت.
  روايات ندارد.يا  و

تيه فاصـفح  وات واالرض و ما بينهما اال بالحق و ان الساعه آلاو ماخلقنا السم. 8. 3
   )85(حجر/ الصفح الجميل

چه را ميـان آن دو اسـت، جـز بـه حـق نيافريـديم و        ها و زمين  و آن ترجمه: ما آسمان
  اي صرف نظر كن. ها به طور شايسته پس از آن ساعت موعود قطعاً فرا خواهد رسيد،

: ص ،6:ج ،2( سـت ادر اين آيه همان صادر اول است كه اولين مخلـوق خداونـد   » حق«
301(.  

 38و  39يعنـي آيـات    ،اين آيـه  امشابه ب اتبا توجه به آي ،اوالً بررسي: نقد و. 1. 8. 3
زيـرا در آن آيـات    لغو نبودن اسـت،  به معناي لهو و» بالحق«شود كه  سورة دخان معلوم مي

ي خلـق نكـرديم و خلـق    زبه بـا  چه بين اين دو است را ها و زمين و آن فرمايد: ما آسمان مي
  نكرديم آن دو را مگر به حق.

اين ذيل با صـدر آيـه    ،فرمايد كه قيامت قطعاً فرا خواهد رسيد اين آيه مي در ذيل ،ثانياً
زيـرا اگـر    ،در صورتي مرتبط و هماهنگ خواهد بود كه بالحق به معناي باطل نبـودن باشـد  

بنـابراين از بيهـوده نبـودن خلقـت      ود،ب ها و زمين بيهوده خواهد خلقت آسمان ،شدبامعاد ن
  رسيد. معاد فرا خواهد توان فهميد كه قطعاً ها مي آن
ها الي مريم و روح منه اه القتانما المسيح عيسي ابن مريم رسول اهللا و كلم . ...9. 3
  ) 171(نساء/  ...

 كلمه اوست كه او را به مـريم القـا  مسيح عيسي بن مريم فقط فرستادة خدا و  ...:ترجمه
   ...نمود و روحي از طرف او بود

در اين آيـه كـه مـراد از    » كلمه «مانند لفظ  ،شود ر ميلفظ مفرد تعبي گاهي از عقول با
  .)293-4 :صص ،نهماهمان عقول است (  ،آن

حضـرت عيسـي(ع) اسـت و آن    » كلمـه «در اين آيـه مصـداق    :نقد و بررسي. 1. 9. 3
را در ايـن آيـه بـه معنـاي عقـول      » كلمـه «تـوان   نميبنابراين  ،است  حضرت از عقول نبوده
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وضيح آن در نقد و بررسـي  تي است، يجا به چه معنا در اين» كلمه«كه  در مورد اين .دانست

  آيه بعدي خواهد آمد.
 …ت ربـي ات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمالبحر مداداً لكلماقل لو كان . 10. 3

  ) 109(كهف / 
پـيش   ،گيرد درياها پايان مي ،بگو اگر درياها براي كلمات پروردگارم مركب شود :ترجمه

   ...كه كلمات پروردگارم پايان يابد از آن
از مخلوقات و  رتاند كه بر فعال و قويي واسطه ،موجودات نوري ،بين خداوند تعالي و عالم

 يانـد كـه بـين ذات نـوراني و اشـيا      ريي نويها ها و سراپرده ها حجاب آن .تر از خالقند ينيپا
پـس   .تاسـ   خدا تعبير شـده  هاي از اين وسائط در اين آيه به كلمه .شوند ل مييمستنير حا

: ص ،3رسـانند (  ه اجسام مـي بكلمات به موجودات مجرد تامي اشاره دارد كه فيض وجود را 
74(.   

) موجـودات مـادي را كـه    127: ص ،7ي ديگـر ( يصدرا در جا :نقد و بررسي. 1. 10. 3
ت اااليـ  رچـه در اسـرا   كلمات اهللا دانسته است و اين مطلب با آن ،اند م الهيلآخرين مرتبة ع

  .تهافت دارد ،گفته است
به طور كلـي هـر موجـودي اگـر واجـب الوجـود        و اند مخلوقات وعقول جز ،آن عالوه بر

تر از خالق و  ينيتوان گفت كه عقول پا بنابراين نمي ،بود مخلوق واجب خواهد ذات نباشد،لبا
  اند. برتر از مخلوقات

 ،م بـه خداونـد نسـبت داده شـود    اشكال اصلي بر صدرا اين است كه هرگاه كلمه و تكلـ 
الفـاظي كـه بـه داللـت      ،زيـرا از خداونـد   ،تواند معناي حقيقي باشد منظور از تكلم خدا نمي

زي اترين معناي مج بنابراين بايد نزديك ،شود صادر نمي ،وضعي از مراد گوينده حكايت كند
ن نظـر كـه بـر    در نظر گرفت و آن عبارت است از وجود مخلوقـات از آ  ،را به معناي حقيقي

ند و هيچ دليلي ندارد  هاي خداوند تمام مخلوقات كلمه بنابراين، ،خالق خود داللت مي كنند
  ها را به مجردات و يا خصوص ماديات اختصاص دهيم. كه آن

   )1ن و القلم و ما يسطرون (قلم/ .11. 3
  نويسند. چه مي سوگند به قلم و آن ،ن :ترجمه

بـه صـيغة   » يسطرون«كه  تعبير شده است و اين» قلم«فظ ل در اين آيه از عالم عقول با
زيـرا   ،به اين مطلب اشاره دارد كه قلم داراي وحـدت جمعـي اسـت    ،آورده شده استجمع 

گويـا   ،ا كه به يكديگر به شدت اتصـال دارنـد  ج از آن ،مجردات تام با وجود تفاوت در مراتب
   .)293:، ص6:ج ،2كثرت دارند( ،ها در عين وحدت نآپس  ،اند موجود واحدي

  ترجمه: همان كسي كه به وسيله قلم تعليم نمود. ) 4بالقلم ( علق/ مالذي علـّ -
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كـه از عـالم عقـول     الهي اسـت و در ايـن آيـه بـه اعتبـار ايـن       يعالم جبروت محل قضا

 ،7ناميـده شـده اسـت (   » قلم«آن عالم  ،شود صور افاضه مي ،وس كلي فلكيف(جبروت) بر ن
  .)125: ص

اي اسـت كـه انسـان بـا آن      وسـيله » قلم«معناي حقيقي كمه  :نقد و بررسي. 1. 11. 3
به طـوري   ،ها دارد نويسد و با توجه به اهميتي كه قلم در تعليم و انتقال علوم بين انسان مي

از قبيـل   ،كه در قـرآن بـه امـور مـادي     توان آن را زبان دوم او ناميد و با توجه به اين كه مي
سوگند خـورده شـده    ،ها ن و انجير به خاطر توجه دادن به اهميت آنزيتو ،خورشيد ،آسمان
  دست برداشته شود.» قلم«بنابراين هيچ دليلي ندارد كه از معناي ظاهري لفظ  ،است

 ،را دليل بر وحدت جمعـي قلـم دانسـته اسـت    » يسطرون«ر دكه صدرا ضمير جمع  اين
 چه عقال نگردد، بلكه مراد آنبه قلم بر» يسطرون«زيرا ممكن است ضمير در  ،صحيح نيست
  باشد. ،نويسند ها مي يعني انسان

   )77-8ب مكنون(واقعه/ اانه لقران كريم في كت. 12. 3
  .ن كريمي است كه در كتاب محفوظي جاي داردآكه آن قر :ترجمه

عـالم عقـول    ،»كتـاب مكنـون  «و مـراد از   اول صادر ،در اين آيه» قرآن كريم«منظور از 
   .)106:، ص7: ج ،4است (
) قرآن كريم را در اين آيه بـه  60:ص ،3ي ديگر (يصدرا در جا :نقد و بررسي. 1. 12. 3

نفس كلي عبارت است از نفسي  .اي دانسته است كه قلب انسان كبير است معناي نفس كلي
به عبارت ديگر نفسي اسـت كـه    ،شوند ي براي آن محسوب مييكه نفوس افالك همانند قوا

 ،6:ج ،2باشـند (  شود و آن نفوس همچون ابزاري براي آن مي شامل مي همه نفوس افالك را
  .بنابراين بين اين دو تفسير صدرا تهافت آشكاري وجود دارد ،)295-302:صص

ن كتاب آسماني دين اسـالم متبـادر   يهم ،در ميان مسلمين ،از لفظ قرآن ،عالوه بر اين
  .آن در نزد خداوند تعالي بوده است حقيقت ،شود كه بر پيامبر نازل شده و قبل از نزول مي

به نظـر كـامالً صـحيح     ،است  را به عالم عقول تفسير كرده» كتاب مكنون«كه صدرا  اين
سوره بروج (بل هو قرآن  22-3از قبيل آيات  ،زيرا با مقايسه اين آيه با آيات مشابه ،رسد مي

لـوح محفـوظ اسـت    توان گفت كه منظور از كتاب مكنون همان  مجيد في لوح محفوظ) مي
تعبير شده است و عبارت است از لوح علـم خـدا كـه از    » ام الكتاب«لفظ  كه گاهي از آن با

ـ      بنابراين مي ،يري محفوظ استغيهرگونه ت عـالم عقـول    اتوان ايـن مرتبـه از علـم خـدا را ب
نزد خداوند حاضر و در نتيجـه   بنابراين ،زيرا عالم عقول چون مخلوق خداوندند ،تطبيق كرد

  اند. از هرگونه تغييري مصون ،از طرف ديگر چون مجردند ،اند فتر علم الهيد
  ) 39ب (رعد/الكتااهللا ما يشاء و يثبت و عنده ام ا يمحو. 13. 3
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كند و ام الكتـاب نـزد    خداوند هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مي :ترجمه

  اوست.
 انـد.  ن نقش بستهآدارد كه تمام حقايق در  در اين آيه به عالم عقولي اشاره» ام الكتاب«

 شـود  اين صور حقايق يكي از مراتب علم الهي است كه قضاء ناميـده مـي   )253:ص ،6:،ج4(
   .)290:، ص6:ج ،2(

و آن در ام الكتاب نـزد   :ترجمه )4ا لعلي حكيم (زخرف/ينب لداو انه في ام الكت -
   .ما بلند پايه و استوار است

) از 125:ص ،7الهـي اسـت (   يجبروتي اسـت كـه محـل قضـا     المع همان» ام الكتاب«
زيرا جوهري است مجرد و لذا كون و فسـاد در آن راه   ،هرگونه تغيير و نسخي محفوظ است

   .)104:ص ،7:، ج4ندارد (
رسـد   بر عالم عقول به نظر قابل قبول مي» لكتاباام «تطبيق  :نقد و بررسي. 1. 13. 3

 ،اسـت   ام الكتاب چون در مقابل محو و اثبـات ذكـر شـده    ،اوالً توان گفت: و در تأييد آن مي
باشد و لذا بـر   باقي و ثابت مي ،شود كه قابل تغيير نيست و چون نزد خداوند است معلوم مي

  باشد. قابل انطباق مي ،ثابت و غير قابل تغيير است ،باقي ،عالم عقول كه مجرد
جسم داراي جلد و اوراق نيست،  ،اوند استمنظور از كتاب اصلي و مادر كه نزد خد ،ثانياً

از طـرف ديگـر    .نظـر باشـد   بلكه بايد مصداقي برتر مورد ،يعني مصاديق رايج منظور نيست
اند و علت حقيقي داراي كماالت معلول خود  دانيم كه عقول علت حقيقي ساير مخلوقات مي

علـم حضـوري    ،علت توان به معلوالت آن با علم حضوري به علت حقيقي مي بنابراين ،است
 ،به تمام مخلوقات مادون آن عقل ،بنابراين خداوند با علم حضوري به هريك از عقول .داشت

 هـر  .توان كتاب علم الهي دانست مجردات را مياز يك  پس هر ،علم حضوري خواهد داشت
يك از مجردات نسبت به مادون خود كتاب اصلي و مادر است، ولي صادر اول به طور مطلق 

  اصلي است. كتاب
) ام الكتاب را بر نفـوس كلـي تطبيـق كـرده اسـت. از      126:ص ،7ي ديگر (يصدرا در جا

  شود.  چه گذشت بطالن اين تطبيق واضح مي آن
  ) 59(انعام/ …وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو . 14. 3

  ...داند ها را نمي كليدهاي غيب تنها نزد اوست و جز اوكسي آن :ترجمه
شـوند و   يلي مجردند كـه عـالم عقـول ناميـده مـي     صر تفواين آيه همان ص در» مفاتح«

-4ص: ، صـ 6:، ج2( مرتبة ذات خداوند است كه بر عالم عقول تقـدم دارد » غيب«منظور از 
263(.  
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است به معناي خزانـه و انبـار و يـا    » مفتح«يا جمع » مفاتح« :نقد و بررسي. 1. 14. 3
اگر بـه معنـاي خزانـه باشـد، واضـح       .)767:، ص1:ج، 1است به معناي كليد(» فتحم«جمع 

شد،  كه در آيه بعدي بيان خواهد بلكه چنان ،هاي  ذات خداوند نيستند است كه عقول خزانه
توان عقول را كليدهاي ذات خدا  اند و اگر به معناي كليد باشد، باز نمي هاي عالم مادي خزانه

بنـابراين   .راهي به سوي آن وجود نـدارد زيرا ذات خداوند غيب الغيوب است و هيچ  ،دانست
  توان عقول را مفاتح ذات خداوند دانست. ي نمييبه هيچ معنا

بنـابراين   ،زيرا مجردات نزد يكـديگر حاضـرند   ،عقول به يكديگر علم دارند ،عالوه بر اين
لم به مفاتح غيب مخصـوص خداونـد   عكه  علم به عقول منحصر در خداوند نيست و حال آن

  توان مفاتح را بر عقول تطبيق كرد. نمي اينبنابر ،است
توان بر علـم ذاتـي خداونـد كـه      معلوم شد كه مفاتح الغيب را تنها مي ،چه گذشت نآاز 

 ،زيرا ذات خداونـد چـون علـت حقيقـي عقـول اسـت       ،عين ذات مقدس اوست، تطبيق كرد
تـوان   پـس مـي   ،باشند عالم غيب مي ،هاست و عقول چون مجردند خزانه و كليد آن بنابراين

  ذات خدا را خزانه و كليد غيب دانست.
  )21وان من شيء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم (حجر/. 15. 3

ولـي مـا جـز بـه انـدازة معـين آن را نـازل         ،ن همه چيز تنها نزد ماسـت يو خزا :ترجمه
  كنيم. نمي

 ن تعبير شده اسـت يا به خزاه شوند. در اين آيه از آن هاي مختلف ناميده مي عقول به نام
   .)294:، ص6:ج ،2(

هـاي اشـيا را بـه خـوبي بتـوان بـر        رسد كه خزانـه  به نظر مي :نقد و بررسي. 1. 15. 3
  مجردات تطبيق كرد، زيرا:

ين نيست، بلكه مـراد  يمنظور از انزال در اين آيه بدون شك انزال مكاني از باال به پا ،اوالً
داراي  ،شود كه تمام اشيا قبل از ايجاد در خارج براين معلوم ميبنا ،از انزال همان ايجاد است

چـه   زيـرا آن  ،اند ثابت و باقي بنابراين ،ند باشند و چون نزد خداوند ي نزد خداوند ميايه خزانه
از طـرف ديگـر    .)96(نحـل/  چـه نـزد خداسـت بـاقي اسـت      شود و آن نزد شماست نابود مي

داراي  ،ندياند و چـون علـت حقيقـي اشـيا     ابت و باقيمجرد و در نتيجه ث دانيم كه عقولْ مي
ند كه قبل از ايجاد يهاي اشيا خزانه :توان گفت باشند و مي ها مي مرتبة باالتري از كماالت آن

  اشيا وجود دارند.
را اشيا ينظر نيست، ز خزانه به معناي انبار است و بدون شك مصداق رايج آن مورد ،ثانياً

اند و خداونـد هـم نيـاز بـه انبـاركردن       وصيات فعلي وجود نداشتهقبل از ايجاد با حد و خص
نظر است و با عالم عقـول كـه مرتبـة بـاالتري از اجسـام       بنابراين مصداقي برتر مورد ،ندارد
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يعني عقـول همـان    ،اند زيرا اشيا و عقول دو مرتبه از يك حقيقت ،اند قابل تطبيق ،باشند مي
  وجود دارند. ،از ايجاد در خارجقبل  ،ند كه در مرتبة باالتريياشيا

  ) 54(اعراف/ …المر ااال له الخلق و . ...16. 3
   .آگاه باشيد كه خلق و امر براي اوست :ترجمه
يكي عـالم   :تقسيم بندي كرد هها را در دو دست توان آن ولي مي ،چند بسيارند ها هر عالم

ن عالم مجردات و عقول خلق كه همان عالم طبيعت و مادي است و ديگري عالم امر كه هما
 ،3:ج ،5( اشاره شـده اسـت  » له الخلق واالمر الا«است و به اين دو عالم در اين آيه با جمله 

سـفلي   اجسـام و  ،ملـك  ،عالم خلق عالم محسوسات است كه به آن عالم شهادت .)381ص
ملكـوت و   ،عالم امر عالمي است كه فراتر از محسوسات است و بـه آن عـالم غيـب    گويند و

  .)338 :ص ،8علوي گويند (رواح ا
در شرح و تفسير آيات قرآن بايد معناي لغوي و عرفي كلمات  :نقد و بررسي. 1. 16. 3
هرگز نبايد لغات را به معناي اصطالح خاص يك علم حمل كرد. در فلسفه  .نظر داشت را در

ز نظر لغـوي و  ولي ا ،اصطالح عالم امر و عالم خلق به معناي عالم عقول و عالم ماديات است
در اين آيه هم هـيچ دليلـي    .عرفي خلق به معناي ايجاد و امر به معناي حكم و فرمان است

   .داردنبراي دست برداشتن از معناي ظاهري الفاظ وجود 
  ) 50و ما امرنا اال واحده كلمح بالبصر (قمر/. 17. 3

  هم زدن. چون يك چشم بر و فرمان ما يك امر بيش نيست، هم :ترجمه
لين صادر از خداوند موجود مجرد واحدي است كه در اين آيـه بـه وحـدت آن اشـاره     او

فرمايد امر مـا واحـد اسـت     شده است. امر در اين آيه به معناي صادر اول است و خداوند مي
  .)139-40:، صص6(

هم زدن و با  فرمايد: مانند چشم بر با توجه به ذيل آيه كه مي :نقد و بررسي. 1. 17. 3
شود كه معناي آيه اين است كـه   معلوم مي ،سياق آيه كه در مورد عذاب كفار است توجه به

كنيم و نيازي به تكرار فرمان نيست و به  موجود مي» كن«هرچه را اراده كنيم با يك فرمان 
قيامـت بـه محـض اراده خـدا تحقـق       بنـابراين،  ،شود محض اراده و بدون فاصله موجود مي

  نظر هيچ ربطي به صادر اول و وحدت آن ندارد.  مورد آيه ،خواهد يافت. بنابراين
شود كه داراي كثرت  كه گذشت، به كل عالم عقول گفته مي عالم امر چنان ،عالوه بر اين

  .نه خصوص عقل اول ،است
ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي و ما اوتيتم من العلـم اال قلـيالً   . 18. 3

   )85(اسراء/



 آيات قرآن نقد و بررسي نظريه عقول و تأثير آن در فهم صدرا از 

  

17
روح از فرمان پروردگار مـن اسـت و جـز     :بگو .كنند بارة روح سؤال ميو از تو در :ترجمه

  اندكي از دانش به شما داده نشده است.
ناميـده   نيـز  عالم عقول اسـت كـه عـالم امـر     ،اولين عالمي كه خداوند ايجاد كرده است

 .)250:، ص6:، ج4( آيه روح از عالم مجردات محسوب شـده اسـت    اين كه در چنان ،شود مي
روح از عـالم امـر و مجـردات     :فرمايـد  زيرا مـي  ،د در اين آيه روح را تعريف كرده استخداون
   .)381:ص ،3:ج ،5و در نتيجه باقي است ( ،نه از عالم خلق و فنا ،است

بلكـه بـه    ،عالم عقول و مجردات تام نيسـت  ونفس انساني جز :نقد و بررسي. 1. 18. 3
چند از نظر ذات مجرد است،  نفس هر .شود عالم مادي محسوب مي وعلت تعلق به ماده جز

اي عنـ الفاظ قرآن را بايد بـر م  ،كه گذشت چنان ،عالوه بر اين .ولي به لحاظ فعل مادي است
  .نه معناي اصطالح علم خاصي ،لغوي و عرفي حمل كرد

   )82انما امره اذا اراد شياً ان يقول له كن فيكون (يس/ .19. 3
» بـاش «گويد  ن ميآتنها به  ،رگاه چيزي را اراده كندفرمان او چنين است كه ه :ترجمه
  شود.  درنگ موجود مي آن نيز بي

اشاره شده است. منظـور  » كن«لفظ  عالم امر عالمي است مجرد كه در اين آيه به آن با
 ،شـود  واسطه صـادر مـي   بي ،همان عالم عقول است كه از خود ذات مقدس خداوند» كن«از 

  .)60:ص ،گردد (همان لم امر ايجاد ميولي عالم خلق به واسطة عا
ولي اين  ،چند صدور عالم مادي به واسطه عالم عقول است هر :نقد و بررسي. 1. 19. 3

كه ايجاد مخلوقات حتـي   آيه در مقام بيان واسطه بودن آن عالم نيست، بلكه با توجه به اين
است كه به محض اراده شود كه مفهوم آيه اين  معلوم مي ،ندارد» باش«نيازي به خطاب امر 

بنابراين آيه در مقام نفي هرگونه واسطه و گذشـت   ،شود درنگ ايجاد مي مخلوق بي ،خداوند
  زمان است.

ت واالرض و ليكـون مـن المـوقنين    اوالك نري ابراهيم ملكوت السـم او كذ .20. 3
  ) 75(انعام/

تـا اهـل يقـين     ها و زمين را به ابراهيم نشان داديـم  كوت آسمانلو اين چنين م :ترجمه
  گردد. 
  .)78: ص ،3( لفظ ملكوت تعبير شده است، مانند اين آيه با  گاهي  عقول از
به معناي حكومت و مالكيت اسـت و  » ملك«همان » ملكوت« :نقد و بررسي. 1. 20. 3

از طرف ديگر آيـه بعـدي    .)321:، ص2:ج ،11( براي تأكيد و مبالغه اضافه شده است» وت«
شـود كـه پـي بـردن حضـرت       بنابراين معلوم مي ،آيه عطف شده است به اين» ف«با حرف 

فرع و نتيجه  ،ها ماه و ستارگان از مشاهدة غروب كردن آن ،ابراهيم به مخلوق بودن خورشيد
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ها  مطلب ديگر اين است كه ديدن ملكوت آسمان .ها و زمين بوده است ديدن ملكوت آسمان

شود كه معناي آيـه ايـن    ن سه نكته معلوم ميبا توجه به اي .و زمين موجب يقين شده است
يعنـي   ،نـد  ها و زمين ملك و مخلـوق خداونـد   است كه به ابراهيم(ع) نشان داديم كه آسمان

 بـه او نشـان داديـم.    ربط بودن به علت حقيقي اسـت،  را كه همان ملكيت و واقعيت مخلوق
 ،شـود  موجب يقين مياي  چنين مشاهده ،نظر ربط بودن آن نظر شود از وقتي كه به مخلوق

ها با ديد ربـط بـودن نظـر شـود و      مگر اين كه به آن ،شود اما ديدن عقول موجب يقين نمي
بنـابراين منظـور از    .چنين ديدي به خود مخلوقات مادي نيز براي يقين يافتن كـافي اسـت  

هـا و زمـين بـراي خـدا و يـا سـلطه و حكومـت خـدا بـر           ملكوت ربط و ملك بودن آسـمان 
  ه عقول.ن ،هاست آن
  ) 67(زمر/ ...ت بيمينهات مطوياواوالسم .... 21. 3

  ....ها پيچيده در دست اوست آسمان و...:ترجمه
  . ...هاست دست آناز  دست خدا برتر ...:ترجمه )10(فتح/...يداهللا فوق ايديهم ... -
  .)78:ص ،3او در اين دو آيه همان عقول است (» يد«مقدس خداوند و » يمين«
 ،10( ت راست و كنايه از قـدرت اسـت  سبه معناي د» يمين« :قد و بررسين. 1. 21. 3

يمين در مورد خداونـد   ،كه خداوند جسم و جسماني نيست ) با توجه به اين308:ص ،17 :ج
روايتي هم كه از امام صادق(ع) نقل شده اسـت   .يعني قدرت است ،ي آنيتنها به معناي كنا

نيز بـه معنـاي دسـت و كنايـه از     » يد«كند.  مي) همين مطلب را تأييد 498:ص ،4:، ج12(
دانيم كه قـدرت   از طرف ديگر مي .ي استيقدرت است و در مورد خداوند تنها به معناي كنا
تفـاوت   ،انـد  با عقول كه از مخلوقات بنابراين ،صفت ذاتي و در نتيجه عين ذات خداوند است

  دارد.  
   )1سبح اسم ربك االعلي (اعلي/ .22. 3

اين آيـه   در» اسم پروردگار«منظور از  .ات را ه شمار نام پروردگار بلند مرتبهمنز :ترجمه
  .)78:ص ،3عقول است (

تسبيح و تنزيه مخصوص خداوند است و اين آيه هم در مقـام   :نقد و بررسي. 1. 22. 3
ـ    ،اسم از آن نظر كه نام و لفظ است .امر به تنزيه اوست  رمراد نيست، بلكه از آن نظـر كـه ب

داللت مي كند، مورد نظر است. بنابراين معناي آيه اين است كه خـود ذات مقـدس   مسمي 
  خداوند را تسبيح كن.

زيرا پيـامبر(ص) هرگـاه ايـن     ،)553:، ص5:ج ،12كند ( روايات نيز اين معنا را تأييد مي
يعني حضـرت خـود خداونـد را     ،»سبحان ربي االعلي« :فرمودند مي ،كردند آيه را تالوت مي
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 ،از امام باقر(ع) نيز روايت شده است كه هرگاه اين آيـه را تـالوت كـردي    .كردند يتسبيح م

  ».سبحان ربي االعلي«بگو 
توان اسم  معلوم مي شود كه نمي ،است كه معناي آيه تسبيح خود خداوند با توجه به اين

  دانست. ،را به معناي عقول كه از مخلوقات خداوندند
   )31(مدثر/...واالهو ما يعلم جنود ربك  ... .23. 3

  ....داند و لشكريان پروردگارت را جز او كسي نمي ... :ترجمه
  .)78:ص ،3در اين آيه به عقول اشاره دارد (» جنود«
با توجه به صدر آيه كه در مورد تعداد نـوزده مالئكـه عـذاب     :نقد و بررسي. 1. 23. 3
ئكـه اسـت. از طـرف ديگـر     در ذيل آيـه همـان مال  » جنود«شود كه مراد از  معلوم مي ،است

رخي از مالئكه بـه  بزيرا  ،توان در عقول منحصر دانست مالئكه را نمي همان طور كه گذشت،
شوند و داراي بال هستند و اين خصوصـيات بـر عقـول كـه مجـرد       صورت انسان متمثل مي

  .قابل انطباق نيست ،اند تام
  

  خالصه و نتيجه گيري. 4
دو دليل براي اثبات عقل اول و پنج دليـل بـراي    ،عقولدر اين مقاله بعد از تعريف عالم 

كه وجود عالم عقول به عنوان واسطة فيض وجـود بـين   شد ر عقول بيان و معلوم ساياثبات 
چند نظرية صدرا در مورد تعداد عقول و تناسـب آن   هر ،خداوند و عالم مادي ضروري است

  .با تعداد افالك صحيح نيست
 ،ه كرده استئي كه صدرا با توجه به نظرية عقول اراييرهامورد از تفس 23در بخش دوم 

   :و ثابت شده است كه مورد نقد و بررسي قرار گرفته
سوره واقعه به عالم عقول با توجه بـه سـاير آيـات     78در آيه » كتاب مكنون«تفسير -1

  رسد.  به نظر صحيح مي ،مشابه و با توجه به خصوصيات عالم عقول
سورة زخـرف بـه عـالم عقـول قابـل       4سورة رعد و  39در آيات  »ام الكتاب«تفسير  -2

زيرا خصوصيات عالم عقول با خصوصياتي كه براي ام الكتاب (در مقابـل كتـاب    ،قبول است
كه مصـداق رايـج كتـاب     با توجه به اين به ويژه ،منطبق است ،شده است بيانمحو و اثبات) 
  منظور نيست.

زيـرا خزانـة    ،توان تأييد كـرد  جر به عقول را ميسورة ح 21در آيه » نيخزا«تفسير  -3
  .قابل انطباق است ،ندي كامالً بر وجود عقولي كه مرتبه باالتري از اشيا ،اشيا قبل از ايجاد

 ،رسول كريم، شديدالقوي ،سابقات ،اعين ،ها كه عبارتند از كلمات واژه در مورد ساير -4
 ،يمين ،ملكوت ،كن ،امر ،مفاتح ،آن كريمقر ،قلم ،كلمه ،حق ،رممنه ماء ،كتاب مسطور ظل،
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ن ذيـل  يل و قـرا يـ ين كلمات به عقول بـا توجـه بـه دال   تفسير ا :اسم و جنود بايد گفت ،يد

  :صحيح نيست
معناي ظاهري و  -شأن نزول آن آيات -ني كه در خود آيات مورد بحث وجود دارديقرا -

آيـات قبـل و بعـد در     -ه اسـت رواياتي كه در تفسير آن آيات نقـل شـد   -متبادر از آن آيات
آيات ديگر قرآن در صورتي كه با آيـات مـورد    -صورتي كه به آيات مورد بحث مربوط باشند

خصوصياتي كه در فلسفه براي عـالم   و ن عقلييقرا -ها مربوط باشند بحث مشابه و يا به آن
  عقول اثبات شده است.
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