
 

  
  
  

  سهروردي از ديدگاه  فاعليت الهيفاعليت الهي
 

  ∗دكتر سيدمحمدعلي ديباجي
 

 چكيده
 سه تعبير از يك ،چگونگي آفرينش، فاعليت الهي و پيدايش كثرت در عالم

قاعدة . هاي فلسفي نوافالطوني و اسالمي است مسأله مهم فلسفي در نظام
. ذكور استهاي م  فاعليت خدا در نظامة يكي از عناصر مهم در نظري"الواحد"

شود؛ در  اي ارسطو يافت مي ريشة اين قاعده در افكار افلوطين و تا اندازه
تري از اين اصل  تر و جامع هاي دقيق سينا تبيين هاي فلسفي فارابي و ابن نظام

  .وجود دارد
لي كه پيرامون اين اصل در نظرية فاعليت خدا مطرح است يترين مسا     مهم

تواند نحوة فاعليت الهي و پيدايش كثرت در  چه حد مياين قاعده تا : عبارتند از
سينا به اين  هاي فلسفي فارابي و ابن كه اعتماد نظام  ديگر اين؛عالم را بازگو كند

اشراق چه نقدهايي بر اين اصل و توجيه   شيخ  و سرانجام،؛اصل تا چه اندازه است
  دهد؟  آن دارد و خود از چگونگي آفرينش الهي، چه تبييني ارائه مي

سهروردي اين اصل را با نگاه اصالح و تعديل نگريسته و به   الدين شهاب
شدن  حل وي، ضمن محدود  در راه. است  يازيده  تنسيق جديدي از آن دست

جريان قاعده به رابطة ايجادي خدا و معلول اول، از رابطة كمالي و مستقيم خدا با 
طليموس و صدور كثرت از واحد هاي نجوم ب رفتن فرضيه ها، و كنار همة معلول
  .است  شده  سخن گفته

     سهروردي-3      فاعليت الهي  -2    قاعدة الواحد  -1 : كليديياه هواژ
  پيدايش كثرت از وحدت -4
  

  1مقدمه. 1
  ت، ــان طبيعـوفـفيلس. ه استــل فلسفـيترين مسا يـديمـهان از قـدا و جـرابطة خ
  ه از دانشمندنماها كه بعدها به ـنان باستان و نه آن دستيعني دانشمندان يو (ها سوفيست
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. اند ها گفته باره سخن  اين  و فيلسوفانِ مابعدالطبيعه در)سوفسطائيان معروف شدند
ها  ، اين موضوع را در گفتههاي گوناگون  و به بياناگرچه ناتمام سقراط،  و3 ارسطو2،افالطون
ميان   اين در. اند ي مهم با آن مواجه بودهچون امر هاي خود طرح كرده و هم يا نوشته
 جاي گذاشته هاي بدان داشته و در مورد آن ديدگاه ماندگاري از خود ب  اهتمام ويژه4فلوطين

است؛ زيرا   اما در انديشه متفكران مسلمان، اين مسأله با اهميت بيشتري دنبال شده. است 
ياد كرده، انديشة آنان را » خلق و امر «كريم كه از دو گونه آفرينش خدا به  قرآنهاي  آموزه

  .يش از ديگران برانگيخته استبو تأملِ فلسفي آنان را داشته به خود مشغول 
شود براي هر  كه خداوند چه نسبتي با عالم دارد و جهان چگونه به او مرتبط مي اين

 امري شناسي خود از علت مافوقِ علل يا عقلِ برتر سخن گفته، نظام فكري كه در هستي
اين ارتباط را نبايد صرفاً به معنيِ ديني و شخصي آن فهم كرد، بلكه مراد رابطة . مهم است

شناختي اين دو است كه با وجود اشتراك زياد با معني ديني، متفاوت  شناختي و علت هستي
ها  معني ديني بيشتر به دنبال غايت خلقت، تكامل مخلوقات و مقهوريت آن: با آن است
 اما در ؛ است الق و رابطة عبوديت انسان نسبت به او، به عنوان معبود مطلق،نسبت به خ

 زيرا ؛لي متفرع بر آن رابطة مورد نظر باشنديها مسا  ممكن است اين، فلسفيديدگاه
شناختي آنها با  فيلسوف به دنبال تبيين روشني از نحوة پيدايش موجودات، رابطة هستي

  . دوامِ رابطة آنها با او و مسائلي از اين دست استخدا، نحوة فاعليت خداوند و دالئلِ
ترين حكيمانِ مسلمان است كه در اين  از بزرگ) .ق587-549(سهروردي  الدين شهاب

 صاحب انديشه و رأي ،هاي ديگر حكمت و فلسفه چون بسياري از موضوع موضوع، هم
هاي نوين  ساز كاوش  زمينه،ديدگاه وي در اين موضوع. مستقل با مباني خاصِ به خود است

 ديدگاه او، همانند حكماي .شود در نزد حكماي متأخر است و ديدگاهي جديد تلقي مي
  .هاي مربوط به علم خدا قابل بررسي است پيش از وي، پيرامون قاعدة الواحد، و در بحث

  
  )هاي فاعليت الهي نظريه(پيشينه . 2

در اين . نمايد  ضروري مي ذكر پيشينة اين موضوع، سهرورديپيش از تبيين ديدگاه
 دربارة رابطه خدا سينا را ، فارابي و ابن، كنديهاي افالطون، ارسطو، فلوطين  ديدگاه،پيشينه

  .كنيم طور فشرده مرور مي ه ببا عالم يا نحوة فاعليت او
  مندي صنع و بهره. 1. 2

نقل نخستين كسي است كه سخنان زيادي از او دربارة خدا  در عالم فلسفه، افالطون
، »زيبايي«، »واحد«، »)5دميورژ(صانع «وي از واژگاني چون . است  جا مانده هشده و ب

بهره » عقل الهي«و » نفس عالم«، »پادشاه هستي«، »پدر«، »خير«، »رهبر همه«، »مطلق«
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 اگر همه يا بعضي از واژگان ذكر شده را -اما رابطة خدا . است   و دربارة خدا سخن گفتههبرد
  در آثار افالطونثُل و عالم جسماني است، با جهان ماسواي خود كه م-دانيم ببيانگر او 

ه گويد ك  سخن مي صانع يا دميورژ، از آفرينشِتيمائوسوي در كتاب . چندان روشن نيست
آن زيبايي اعال » مهماني«، اما در رسالة )30-29:صص، 7(ثُل آفريد او جهان را بر اساس م

و ) 211: ، ص9(مند هستند، مطرح شده  مة موجودات از آن بهرهكه قائم به خود بوده و ه
كه   چنان،جا در اين). 558: ، ص8 (است   نام گرفته) نه همة جهان(ثُل مگاهي خدا آفرينندة 

 .است   ناميده شده ،»6مندي بهره« اين رابطه، گاهي آفرينش و زماني ،مشخص است
دليلي وجود «: گويد ن دربارة آفرينش ميبندي خود از ديدگاه افالطو كاپلستون در جمع

 يك فرض است و نبايد خداشناسي افالطون را زياد مورد تأكيد قرار تيمائوسدارد كه صانع 
است كه در   ارسطو در مابعدالطبيعه گفته«: كند چنين اضافه مي وي هم). 201: ص،24(داد 

 دشوار ]اما... [ صور است نظر افالطون صور، علت ذات تمام چيزهاي ديگر و واحد علت ذات
 »گيرد مي» واحد«است كه نظر دقيقي ارائه دهيم كه چگونه افالطون صور را ناشي از 

  ).208-207: صصهمان، (
عالم ديدگاه وث حد جاست كه وي دربارة نحوة آفرينش و     ابهام ديدگاه افالطون در آن

او حدوث عالم و از بعضي ديگر كه از برخي آثار   چندان،است  يكسان و صريحي ارائه نداده
دافالطون نحوة «البته . شود  نتيجه گرفته مي- حداقل در مورد مادة نخستين -م عالم ق

، 7مندي، مشاركت يات در قالب واژگاني چون بهرهيمتعالي را با جز] ثُلصول يا ما[ارتباط 
است    بيان كرده-فايدون و تيمائوس، جمهوري، پارمنيدس در آثاري چون -9ه و تشاب8تقليد
بندي نظام عالم  ها در تشكيل صورت ها همگي حاكي از دخالت اين صور و مثال و اين

كدام رسايي الزم را براي تبيين رابطة  اما اين واژگان، هيچ. ») با تصرف28: ، ص17(هستند 
  .  با عالم به عنوان مخلوق ندارند،خدا به عنوان خالق

  حركت نخستين. 2. 2
توان هيچ ديدگاه  است كه در آثار ارسطو نمي  ، ارسطوشناس معروف گفته10اس    ديويد ر

 او دربارة خدا به عنوان ،با وجود اين). 184: ، ص27(اي دربارة آفرينش الهي يافت  يا نظريه
كه از  محرك اول، چنان. است  سخن گفته» بهترين«و يا » فكرِ فكر«، يا »محرك اول«

 يك ضرورت فلسفي براي توجيه حركات يا ،آيد برمي) يكمتافيز (مابعدالطبيعهكتاب 
حركت مطلق جهان است و هيچ تبيين ديگري از هويت آن موجود نخستين به دست 

 وانگهي با توجه به توضيحاتي كه .)403: ص، b 1073  و395: ص ،b 1071 ،6(دهد  نمي
گر مجموعة افالك است، ا  آمده) مابعدالطبيعهاز مجموعة (در فصل هشتم كتاب دوازدهم 

توان احتماالً جوهرها و مبادي نامتحرك را نيز به   باشد، به تعبير خود ارسطو ميعدد 55
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است كه اين سخن   جا اگرچه ارسطو گفته در اين). 406: صهمان، (همين تعداد انگاشت 
يك احتمال است و از ضرورت سخن گفتن را بايد به انديشمندان نيرومندتري واگذارم 

 :  ص،24(است    نيز تأييد شدهفيزيك كه در كتاب ،هاي نامتحرك ، اما كثرت محرك)همان(
گردد كه نبايد به دنبال نظرية منسجمي  ما را به همان سخن ديويد راس رهنمون مي) 360

است كه رابطة اين   افلوطين نيز متذكر شده«ويژه كه  هاز ارسطو دربارة آفرينش الهي بود، ب
  ).361: صهمان، (» است  كلي مبهم رها شده ه محرك اول بپنجاه و پنج فلك با

دارد، اما همين ) نوئزئيس نوئزئوس(    ارسطو البته از خدا تعريف ديگري به عنوان فكرِ فكر 
چون برترين چيز ] الهي[عقل « زيرا ؛شود تعريف نيز چنان است كه نافي رابطه با غير مي

و اين يعني عقل يا فكري كه تنها به ) 409: ص، q 1075(» انديشد است، به خودش مي
  متعلقي براي فكر داشته،تواند خارج از خود  بنابراين نمي،كند، يا فكرِ فكر است خود فكر مي

معني اين سخن اين است كه او غايتي خارج از خود ندارد و تنها خود را «باشد و  
پري (» دربارة فلسفه« كه ،در قطعاتي از آثار اوو يا كه ). 207: ، ص24(» شناسد مي

هرجا يك بهتر «: است كه  دهش استداللي چنين مطرح به صورت،  نام گرفته) فيلوسوفياس
هست، يك بهترين هست؛ و اما در ميانِ اشياي موجود يكي بهتر از ديگري است، بنابراين 

  ).363: ص، q1075(» يك بهترين وجود دارد كه بايد الهي باشد
  11فيض. 3. 2

 در كتاب معروف خود ،شناختند كه حكماي اسالمي او را با نام شيخ يوناني مي    فلوطين، 
 ،ي اوست و در اثر اشتباه مترجمان سرياني12ها گانه نهكه بخشي از مجموعة كتاب -اثولوجيا

 ةوي در مقدم. است   را مطرح كرده»فيض« نظرية -شد  تأليف آن به ارسطو نسبت داده
ربوبيت و توضيح آن ] موضوع[ين كتاب سخن نخستين در هدف ما در ا«: گويد كتاب مي

ها و  كه رب، علت اولي بوده و دهر و زمان زير سلطة اوست و او علت علت است و بيان اين
  ). 6: ، ص10 (»ها به ابداع خاص است مبدعِ آن

 هم ياد» 13صدور«معروف است كه گاهي از آن، با نام » فيض« به نظرية افلوطينديدگاه     
 از قدرت تبيين بيشتري برخوردار بوده و ،اين نظريه نسبت به دو ديدگاه پيشين. شود مي

طور خالصه در  هديدگاه وي را ب. است  بيشتر مورد استقبال حكماي مسلمان قرار گرفته
  :كنيم مراحل زير دنبال مي

 -ق است كه همان ح-حيات از انيت اولي «: خوانيم  مياثولوجيا در ميمر اولِ كتاب -1
اين انيت اولي همان . گاه بر اشياي طبيعي  سپس بر نفس و آن،به عقل اولي افاضه شده
 حيات به عنوان ،كه مشخص است جا چنان در اين). 27: ص، 10(» باري و خير محض است
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متعلقِ فيض معرفي شده كه از خدا به عقل و از عقل به نفس و از نفس به عالم جسماني 
  .شود افاضه مي

ها را احداث   انيات اشيا و صور آن- عزّوجلّ -اما باري «: است  ر ميمر دوم آمده د-2
ها را احداث  او انيات اشيا و صور آن. بعضي را بدون واسطه و بعضي را باواسطه. كند مي
در اين ). 51: ، ص10(»  زيرا او حقاً شئ كائن بالفعل است، بلكه فعل محض است،كند مي

  .است  شده   به خدا نسبت دادهواسطه به صورت باواسطه و بي» احداث«قسمت فعلِ 
كه گويي خدا، يا واحد، چون   چنان،كند اي بيان مي  قاعده، فلوطين براي فيض-3

چون وجود عقل يا  ها را هم سرشار از وجود، نور، حيات، عقل و ديگر شؤون الهي است، آن
  .ل و نفس هم برقرار است و همين رابطه بين عق كند، نور عقل از خود صادر مي

در ميمر دهم، واحد محض علّت كل اشيا خوانده شده، از اين عليت به انشعاب از  -4    
است كه واحد حق، فوق تام است   جا آمده در همان). 134: ، ص10(است   ، تعبير شدهواحد

شار از نور به مبدع خود نگريسته و سر] معلول[ تام ئ تام را ابداع كرد، اين شئو هر وقت ش
گويد وقتي عقل داراي قوة عظيم  چنين مي هم). 135: همان، ص(شود  و بها شده و عقل مي

نمايد و اين از روي تشبه به واحد   ابداع مي-كه حركت كند  بدون آن - صورت نفس را ،شد
  ). 136: همان، ص(حق است 

 مقام بيان نحوة ي قبلي نيز جمالتي دارد كه در)ميمرها(ها  فلوطين در بخش -5    
مبدع، عقل را بدون فكر و رويه ابداع : در ميمر هشتم آمده است. فاعليت خدا و عقل هستند

 در .)114:همان، ص(كند و نوع ابداع او خاص بوده و از اين جهت است كه او نور است  مي
 ،ين بخشخواند، اما در موضع ديگري از هم از او مي] انتشاريافته[ اشيا را منبث ،جايي ديگر

حركات عقل : گويد جا مي است؛ در آن   دانسته»تجوهر«حركات عقل را جوهر و صدور را 
عقل قدرتي دارد كه چيز . ندا  همان فعل عقل جواهري كه بعد از عقل هستند،. جوهرند

: همان، ص(عقل متحرك در جواهر است و جواهر تابع حركات او هستند ... ديگري ندارد 
95.(  

   و تعقل ايجاد،ابداع. 4. 2
تري به تبيين  ها حكما، با انگيزة قوي  متفكران مسلمان، و در صدر آن،كه گفته شد چنان    

كندي، : باره ديدگاه سه حكيم بزرگ  در اين.رابطة خدا و عالم يا فاعليت الهي توجه كردند
. دهد ن مي اسالمي نشا توجه است و تكامل اين نظريه را در حكمت  سينا قابل فارابي و ابن

   :گذرانيم ها را از نظر مي طور خالصه آن هجا ب در اين
م عالم را، كه ديدگاهي ارسطويي دازليت يا ق.) ق261-185(اسحاق كندي  ابن يعقوب    

  . سخن گفت خلق و ابداع جهان توسط خدا رد كرد و از  است،
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 صدور و فيض معناي وافالطونيواژگان نجاي  ه خلق و ابداع ب كاربردن دو واژة هكندي با ب    
به نظر او همة عالم معلول خداست و . جو كرد و خاصي را براي كيفيت صدور و فيض جست

هاي زماني و ابداع را دربارة  آورد؛ وي خلق را دربارة معلول وجود مي هخداوند اشيا را از عدم ب
 هكمي«، »دود االشياءفي ح«هاي   در رسالهكندي. كار برد هآفرينش ذات و هويت همة اشيا ب

 با تعريف دقيق انواع فاعل، فاعليت خدا را ،»...في الفاعل الحق االول «و » ...كتب ارسطو 
 معني آن را ،كار برد هها را مجازي ناميد، و هرچند واژة فيض را ب فاعليت ابداعي و بقية فاعل

واحد فلوطيني در به اين ترتيب،  ).198-182:صص، 26(با همان خلق و ابداع تفسير نمود 
نظر كندي همان خداوند متعال است كه ذاتي بسيط دارد اما آيا صادر اول هم بسيط است 

گونه كه  ؟ گويا كندي به آن)تا صدور واحد از واحد اصلي درست و صادق تلقي شود(
فلوطين بر صدور واحد از واحد اصرار داشته، به مسأله نپرداخته و حتي در يكي ديگر از آثار 

اگر مراد از اين عقل، ). 98-97: صص، 17(» است  عقل را نخستين متكثر خوانده «،دخو
همان عقلِ اول يا صادر اول در اصطالح فيلسوفانِ بعد از وي باشد، نشان از نپذيرفتن يا 

   .نام گرفت» قاعدة الواحد«ديدگاهي است كه بعدها اعتنايي به  بي
  :ان در بندهاي زير خالصه كردتو  را مي.)ق338-259(ديدگاه فارابي     
وي اين مسأله را در .  نحوة ايجاد موجودات از طرف خدا از اركانِ علم الهي است-1    

 ،شناسي علوم پرداخته، متذكر گشته و اهميت آن را به اين وسيله  كه به روش،احصاءالعلوم
  ).104: ، ص19(سازد  نشان مي خاطر

اند، همة  است كه همة موجودات از خدا صادر شده  شده در مواضعي از آثار او تصريح -2    
، 37:صص، 23(اند  ها از طرف ذات وي مورد اراده ها مقتضي ذات او هستند و همة آن آن
38 ،44 ،51.(  
 شئ نه از ايجاد به عنوان نحوة فعل خدا سخن گفته و آن را ابداع، از الجمع در كتاب -3    

  ).103: ، ص20(است   طريق اشيا خوانده
، ترتيبي براي عالم رسالة زينون كبير و  فاضله  اهل مدينةيآراهايي چون   در كتاب-4    

هاي علم نجوم آن زمان تركيب شده و  است كه به نوعي با پذيرفته  عقول پيشنهاد كرده
 كه ظاهراً با -طبق اين فرضيه. كشد  عالم پيش مياي را براي پيدايش كثرت در فرضيه
 و اين شود  خداوند واحد است و از او تنها واحد صادر مي-اال سازگار نيست هاي ب فرض پيش

از طرفي پس از او ده عقل وجود دارند؛ . پذيرد صدور در اثر تعقل خداوند صورت مي
 -شود يد از واحد جز واحد صادر نميگو  كه مي-ن عقول، بر طبق اصل الواحدنخستينِ اي

وجود آمده و پس از  هوم است كه از طريقِ عقل اول بعقلِ اول نام دارد، پس از وي عقل د
در كنار . يا عقل دهم برسدكه سلسله عقول به عقلِ فعال  عقل دوم، عقل سوم است تا آن
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وجود  هها موجودند و از عقلِ قبل از خود ب   افالكي هم به عنوان جسمِ فلكي عقل،اين عقول
  .)تصرف  با127-126:صص، 21 (آيند مي
كند كه مطالب  بيان مي» فيما يصح و ما اليصح من احكام النجوم«ابي در رسالة  فار-5    

اي از مواضع مورد اعتماد نيست و در مواضعي هم اتحاد نظري بين  علم نجوم در پاره
ترين  دهد كه حتي براي بزرگ او توضيح مي). 56:، ص15، ب23(دانشمندان نجوم نيست 

  ).65:، ص31همان، ب(هاي نجومي نيست  دانشمندان نجوم هم قطعيت در فرضيه
خالصة . جاي صدور از ايجاد و فاعل ايجادي سخن گفت هب.) ق428 -370(ابن سينا     

  :كنيم ديدگاه وي را در بندهاي زير مرور مي
، 3(االطالق از اوست  همة عالم، ابداع علت اولي است و اساساً وجود به صورت علي)     الف

  ).310:، ص5و نصير؛   با شرحِ خواجه224: ص
بنابراين ... شود  اگر وجود كل موجودات در قصد واحد باشد منجر به كثرت واحد مي)     ب

 اما مانعي نيست كه از شئ واحد ).313-310:ص، ص5 (شود از واحد فقط واحد صادر مي
 خواجه). 313: ص،همان(كثرتي حاصل شود كه محصولِ مشاركت او با معلولِ اول باشد 

  ).226:، ص18(است    تبيين كردهشرح اشاراتصير اين ديدگاه را در ن 
:  ص،همان(رسد  نهايت نمي تعداد عقول مفارق زيادند اما به بي: گويد  مينجاتدر )     ج
ها به عدد حركات آسماني  بعيد نيست كه عدد آن: است كه   بيان كردهشفاو در ). 314
ها به عدد كواكب، و  رات باشند بعيد نيست كه شمار آن ك حركات  و اگر افالك مبدأ... باشد 

اما اگر چنين نبود و حركت هر ... عقل بعد از موجود اول است   نه كرات، بوده و آن ده
اي و هر كوكبي هم حكم خاص داشت، تعداد مفارقات بسيار زياد  اي، حكم جداگانه كره

چه  ما در علم رياضيات آن... ود و ش  يا بيشتر مي50بود، كه بر مبناي ارسطو حدود  خواهد
  ).401:  ص،4(ايم  ايم گفته را كه با محاسبه خود به آن رسيده

اي  چون گزاره طور كه آن را هم كند، آن لي براي قاعدة الواحد بيان ميي دالاشاراتدر )     د
الواحد بسيط است پس تعدد : ل اين است كهيخالصة آن دال. توان تلقي نمود تحليلي مي

: ص، ص3( شود  از او فقط واحد صادر مي،قتضا ندارد، اقتضاي او بيش از يك نيست پسا
214-226.(  
 براي توجيه علت  فيلسوف نفس است، در كنار عقل و جرم فلكي،كهسينا  ابن)     هـ

 و شفا در كتبي چون او ؛گيرد  وجود نفسي را هم براي هر فلك در نظر ميحركات فلك
 براي هر  را وجود نفس»حقيقت و كيفيت سلسلة موجودات«ن رساله لي چوي و رسااشارات
  ).138-134: ص ص،3و  ؛393-381: ص، ص4 (كند اثبات ميفلك 
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  اشراق، جايگزيني براي فيض. 3
 با متدولوژي خاصي ضمن توجه به ،حكمت اشراقالدين سهروردي در  شهاب    شيخ  

توان در مسأله  ها را مي  كه يكي از آنهاي جديدي به عالم دارد ، نگاهاميراث فلسفي مش
 و مشارع، مقاومات، تلويحات: او در آثاري چون. فاعليت خدا و تبيين چگونگي آن يافت

 قواعد و اصول فلسفة  برخي از سخن فلسفي خود را بر طبق،الواح عمادي و مطارحات
دارد  ها بيان مي اي از آن هاي انتقادي و اصالحي نسبت به پاره  همراه با نگرش ،سينا ابن

 ة ديدگاه خويش را بر پاياالشراق حكمت؛ اما در كتاب مهم )2:، ص1:، ج12: براي نمونه(
شدة   كه تركيبي از ديدگاه اصالح -هاين ديدگا. كند  ميعرضهمكتب خود در حكمت 

اراي  دسينا فارابي و ابن ات هرچند با نظر-اشراق است   ابتكاري خود شيخياهنظرسينا و  ابن
   .ها تفاوت دارد طور ماهوي با آن ه ب،قاط اشتراك استن

الدين سهروردي، دو گونه  شهاب   شيخ چه گفته شد، در آثار حكيم اشراق،     بر اساس آن
 اسالمي دربارة فاعليت خداست، يافت -سخن دربارة قاعدة الواحد، كه ميراث نوافالطوني

 است تبيين شده و قبلير فيلسوفان شود؛ گاهي اين قاعده درست به شكلي كه در آثا مي
كه گويي اساس آن مورد ترديد قرار گرفته و رد  گاهي متفاوت و حتي متضاد با آن، چندان

اكنون جمع بين اين دو ديدگاه چيست و چگونه بايد اين دو موضع را از يك . است  شده
  هاعده سخن بها از اين ق فيلسوف دانست؟ پاسخ اين سؤال را با بررسي مواضعي كه در آن

اق اشر  مراحلي در تنسيق نظرية شيخما اين مواضع را به عنوان . توان دريافت ميان آمده مي
  :پردازيم ها مي كنيم و در زير به آن  تلقي ميدربارة فاعليت خدا

  »الواحد« تبيين .1. 3
 ل فلسفييترين قواعد فلسفي است و بيشتر مسا  از مهم،قاعدة الواحد در نظر برخي    

اشراق در   شيخ). ، با تصرف611: ، ص2(طور مستقيم يا غيرمستقيم بر آن مترتب است  هب
گونه آغاز  وي كالم خود را اين. است   به اين قاعده پرداختهتلويحاتتلويح پنجم از كتاب 

ل ي قا، او در اين مرحله.)50:ص، 1:، ج12(» شود  از واحد جز واحد صادر نمي...«: كند مي
اگر از واحد دو «: چنين است دليل او اين. كند ست و براي آن دليل هم اقامه ميبه الواحد ا

ها را ج و ب بناميم، اقتضاي جِ همان اقتضاي ب نيست تا يكي باشند،  چيز صادر شود كه آن
 صورت ديگر واحد  در اين[ مختلف داشته باشد دو اقتضاپس واحد بايد ذاتاً دو جهت براي 

ه جبتواند موضوعِ حملِ الاقتضاي ب، به صورت قضية مو ضاي ج ميعالوه، اقت هب!] نيست
؛ و اگرچه محمول اعم است اما ]اقتضاي جِ الاقتضاي ب است: به اين صورت[معدوله، شود 

و [بار الاقتضاي ب را در خود داشته باشد  بار اقتضاي ب و يك جا بايستي واحد يك در اين
واحد «و » واحد اقتضاي ب را دارد«: ادق بدانيمحال ص  عين بتوانيم اين دو قضيه را در
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زيرا منجر به تناقض در جمع بين [و اين محال است ] »را دارد) اقتضاي ج(= الاقتضاي ب 
  نسبت به موضوع،  اعميت محمول،اقتضاي ب و الاقتضاي ب در واحد است؛ در اين مسأله

  ].شد بر جمع نقيضان با و نبايد منجرتواند گو نيست و نمي جواب
] ذاتي است و[ناچار بايد داراي دو حيثيت باشد، اين دو حيثيت  ه    بنابراين فاعلِ دو چيز ب

شود و باالخره برگشت به دو حيثيت  ها سؤال مي اگر هم از لوازم آن شئ باشند از ريشة آن
 از دو[ مركّب ،طور مستقيم مبدأ دو چيز شود هبنابراين اگر چيزي ب. كند مختلف در ذات مي

الوجود جز يك  پس از واجب]  راه نداردحدجا كه تركب در وا و از آن[خواهد بود ] حيثيت
  .سينايي است دانيم تبييني ابن كه مي  اين تبيين، چنان.شود چيز صادر نمي

  »الواحد« جايه ب، »امكان اشرف« .2. 3
دي به عنوان،  با سرفصل جدي،كرد    سهروردي بالفاصله پس از تبييني كه از الواحد ارائه 

 امكان اشرف. پردازد  ميبه بحث دربارة قاعدة امكان اشرف) يستوني عرش (هعرشي  هدعام
دربارة (» ري فيلوسوفياسپ« در  آن را شكلي ازبار  اي است كه گويا ارسطو نخستين قاعده
 دوازدهم كتاب كار برد و روايتي از آن هم در ه ب و خدا مجرداتشاره به براي ا)فلسفه

اما ). 401:  ص،6(شود   يافت مي، به عنوان توجه به خدا به عنوان بهترين موجود،افيزيكمت
بيانِ چگونگي اشراق در اين جايگاه آن را در كنار قاعدة الواحد بلكه برتر از آن، براي   شيخ

دهد،  كه تبيين جديدي از امكان اشرف ارائه مي اين  او ضمن. برد كار مي ه بفعلِ خدا
اين توصيف از ). 51: ، ص1:، ج12(» اين اصل داراي ژرفنايي بسيار عميق است«: گويد مي

  چه ايناولي را برتر از دومي نشان دهدتواند  اشرف در مقابلِ قاعدة الواحد، مي  قاعدة امكانِ
  . ياد نكرداي كه او قاعدة الواحد را با چنين ويژگي

است كه   قاعدة امكان اشرف جديدي ازجا به دنبال روايت  در ايناشراق       در واقع شيخ
يا ممكن (مخلوق برترين  :كه نياز كند و آن اين تواند ما را از قاعدة الواحد بي گويي مي

 ممكن اخس، -2 ؛ اخس و اشرف: ممكن دو نوع كلي دارد-1:  زيرابايد موجود باشد) اشرف
 وجود هوجود اقتضاي بال اگر واجب: موجود است پس بايد ممكن اشرف پيش از آن باشد زيرا

وجود آيد  ه نبايد اقتضاي ديگري داشته باشد تا ممكن اشرف از او ب،آوردن اخس را داشته
 اما از ؛]خواهدكرد مركب چون فراتر از آن او را ، از يك اقتضا نيست بيش،زيرا در واجب[

ض فر   پس ممكن اشرف قابل،آيد  محال الزم نمياشرف  جا كه از فرض وجود ممكن آن
بايستي ] چنان بگوييم كه واجب صرفاً اقتضاي اخس دارد اگر هم[ با فرضِ آن  ولي،است

 كه اين محال ]تا سبب وجود ممكن اشرف باشد [الوجود تصور كرد جهتي فراتر از واجب
يكي از دو حالتي كه گفته شد باطل است و بايد منطقاً يكي در مقابل  [ در نتيجه،. است

 دو چيزي كه يكي ذاتاً اقتضاي اشرف را بدون هيچ شرطي دارد و ؛ از]ديگري كنار رود



12  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

داراي تماميت ] رفيعني اقتضاي اش[ديگري اقتضاي اخس را، آن كه نيازمند شرط نيست 
 بايد كنار و ديگري يعني اقتضاي اخس را كه مشروط بر امتناع اقتضاي اشرف است،[است 
به عنوان  [جودند، و ماهيات مجرد از ماده مو]به عنوان ممكن اخس [ ماديات-3 ؛] ...نهاد

... يافت   اموري ممكن، اگر جز اين بود موجودي مثل نفس امكان وجود نمي]ممكن اشرف
  .)51: ، ص1:، ج12(

چه در  آن. گيرد     وي با كنار هم نهادنِ اين سه مقدمه، وجود ممكن اشرف را نتيجه مي
 و نيز  اشرف اول راه اثبات وجود ممكن دشو  گذشتگان يافت مي انديشةجا افزون بر اين

 جا كه شيخ عبارت ديگر آن هب. آمدنش جز يك اقتضا ندارد وجود هاست كه بماهيت آن 
الوجود اقتضاي اخس كند ديگر جهتي ندارد تا با آن اشرف را  اگر واجب«: گويد اشراق مي 
 بيش از يك اقتضا باشد و به اين مسأله تصريح دارد كه در واجب نبايد» ...وجود آورد  هب

مراد از موجود اشرف، باالترين » اقتضاي اشرف تماميت دارد«كند  جا كه ثابت مي آن
 پس اين ؛موجودي است كه پس از خداوند قرار دارد و نسبت به مادون خود تماميت دارد

همتايي است كه از   گويي موجود واحد و بي، شرف كه با يك اقتضا موجود شدهممكن ا
قاعدة امكان اشرف به كه مشخص است  جا چنان در اين. است  همتا صادر شده  بيخداي

 بلكه جاي آن را گرفته و تبيين خاصي يافته كه پيش از ،قاعدة الواحد نزديك شده
اشراق، از قاعدة    قاعدة امكان اشرف به نظر شيخ، در اين فصل.است  سهروردي نداشته

تواند ماهيت مخلوقِ اول خدا را تبيين كند  مياست و بهتر تر  تر و عميق الواحد گوياتر، دقيق
بر شما باد توجه به اين قاعده كه «: گويد  ميجا  در همانو به همين دليل است كه وي

  .»دار است  ريشه وبسيار ژرف
  خدا علت معلول اول و همة موجودات ديگر است .3. 3 

 اي آمده  مختصري از قاعدة الواحد، نكته، لوح سوم، ضمن تبيينيهدااللواح العما    در كتاب 
: گويد وي مي.  قاعدة الواحد دانست مفاد ظاهريرفت از  توان آن را نوعي برونْ است كه مي 

. شود اگرچه جهات زيادي در ما هست و با ارادة واحد از ما نيز جز يك فعل حاصل نمي... «
، 14(» ...شود، واحد است جب ميوا] يعني خداوند[بنابراين اولين موجودي كه به سبب حق 

  در قاعده يا تعديلازوجود دارد كه نوعي عدول قابل بحث در اين كالم دو مطلب ). 64: ص
 شود معلول واحد باشد و كه ارادة واحد است كه باعث مي اول اين: شود آن محسوب مي

بر كه  دوم آن.  شرط نيست-است  وحدت فعل تلقي شده كه مناط - جهات كثيرنداشتن
اين نيست كه خداوند تنها يك معلول » قاعدة الواحد«خالف گمان برخي منتقدان، معناي 

هاي ديگرِ  دارد و آن هم واحد است، بلكه اين است كه معلولِ اول خدا واحد است و معلول
   -ديد  كه خواهيم  چنان-بودن معلول اول هم   اگرچه واحد حقيقي.دـات كثيرنـاو داراي جه
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  .ستمورد سؤال ا
كند و      وي در ادامة همين مطلب، از قاعدة امكان اشرف هم در مسأله فاعليت خدا ياد مي

فاعل مطلق  او   اما،اگرچه براي فعل خود وسائطي دارد] الوجود يعني واجب[اول «: گويد مي
توان ابداع او را با غير او مقايسه كرد؛ اين وسائط هم در آخر  و نميو مبدع مطلق است 

 سهروردي از ،كه مشخص است جا چنان در اين). 66: ، ص14(» شوند هي به خود او ميمنت
گويد كه فاعليت و ابداعِ موجودات ديگر در مقايسه  سخن ميواحد فاعليت و مبدعيت مطلق 

 مستقل نيست و  آيند؛ حتي جنبة وساطت اشيا نيز يك جنبة حساب نميه ها چيزي ب با آن
كه همة اشيا   اين و اين تأكيد ديگري است بر.شود ي منتهي ميسرانجام به فاعليت مطلق و

به گونة ديگري به آن تصريح سينا هم   اين مطلبي است كه فارابي و ابن.معلول او هستند
كه مشخص است تبصرة مهمي براي معناي قاعدة الواحد محسوب  ؛ اين سخن چناندارند
  .گردد مي
   كثرت در عالمچگونگي پيدايش .4. 3

كه جنبة فاعليت خدا در عالم را نشان  آن   ضمن، به نظر معتقدان به آن،قاعدة الواحد    
كه گفته شد،  فلوطين، چنان. كند  را هم بيان ميچگونگي پيدايش كثرت در عالم  دهد، مي

است، اما فارابي با در   دست بيان نكرده نحوه و جنبة كثرت و ماهيت صدور را چندان يك
هايي براي كثرت و منشأهايي   جنبه» ماهيت از وجود و ممكن از واجبامتياز«نظر گرفتن 
هايي از قبيل تعقلِ  سينا با بسط اين مفاهيم به نسبت  يافت و ابن»معلول اول« در براي تكثر

اشراق   شيخ.  فرض شوند در آنهاي كثرت بيشتري تعقل مبدأ نيز انديشيد تا جنبهذات و 
يعي دارد كه يكي از اركانِ نظرية او در مسأله فاعليت خدا را باره ديدگاه جالب و بد  اين در

  :دهد تشكيل مي
بدون ذكر نام و با تعبير   سينا،  ابتدا به تقرير ديدگاه ابن،تلويحات    حكيم اشراق در كتاب 

: ، ص1:، ج12(كند   پيدايش كثرت در معلولِ اول و پس از آن را بيان مية مسأل،»اند گفته«
پردازد كه تفسيرهاي مختلفي به  باره مي اين  طي فصلِ كوچكي به نظر خود درگاه   آن،)64

  .كند كه همان عقول و افالك هستند  سپس به مصاديق كثرت اشاره مي،گيرد خود مي
باب تكثر باز ] و دو موجود در عالم بود[وقتي دوگانگي در وجود راه يافت «: گويد وي مي

 زيرا جايز است كه از ؛ دو موجود چيز ديگري نباشداست هرچند كه غير از ذات اين شده
اشراق   شيخ). 66: همان، ص (»هاست افراد چيزي حاصل شود كه غير از حاصلِ مجموع آن

هاي تعقل ذات خود،  كند و اكنون گويي جنبه  بيان ميراسينا  قبل از اين سخن، عقيدة ابن
براي گويد  ي را به كنار زده و ميسيناي  وجوب بالغير ابنتعقل مبدأ، تعقل امكان و تعقل

ها واحد  كه دليلي براي تكثر بيابيم كافي است در عالم دو موجود يافته شود، يكي از آن آن
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جا بدون هيچ توضيحي رها   او اين سخن را در اين.و ديگري معلولِ اول) واجب تعالي(اول 
 اما يكي از تفسيرهاي سخن وي كه ؛رود هاي ديگر در مسأله كثرت مي كرده به سراغ بحث

هاي  جا ديگر نيازي به جنبه  سازگار است اين است كه در ايناشراقت حكمبا مباحث 
...)  ماهيت و وجود، يا تعقل ذات و تعقل مبدأ ومايزهمانند ت(سينا  مفروض نزد فارابي و ابن

   .است   حاصل شدهكثرتزمينة نيست، بلكه اولين معلول كه پديد آمد 
شود و از يك  است كه صادر اول علت صادر دوم مي   گفته شدهسينا آثار فارابي و ابن در
سينا از يك جنبة  آفريند، و به روايت ابن  عقل و از جنبة ديگر فلك صادر دوم را مي،جنبه
 بايد ،گفته  بر اساس تفسير باال  از كالم پيشاما. آورد وجود مي ه نفسِ فلك را ب همسوم

  واسطه در پيدايشتواند  بلكه صادر اول مي،گونه نيست اشراق اين  در نزد شيخ بگوييم كه
 ما از معلولِ اول به ،عبارت ديگر هگردد و ب... و ) 1(، صادر سومِ)2(، صادر دومِ)1(ادر دومِص

نه يك (ها با صادرهاي سوم  ، و پس از آن)با يك صادر دومو نه تنها ( با صادرهاي دوم ،بعد
  با توجه به نسبتي كه به علت خود با ديگران صادر همكيتفاوت !  مواجهيم ...و) صادر سوم

با ) 1(شود؛ مثالً صادر دومِ  دارد توجيه ميصادرهاي ديگر و به مجموع خود و از يك طرف،
 با ،و صادر اول  خدا،مجموعة متشكل از اومتفاوت است به اين دليل كه ) 2(صادر دومِ

به اين صورت هرچه پيش . ، خدا و صادر اول تفاوت دارد)2(مِمجموعة متشكل از صادر دو
 وجوده داشت كه وجوه كثرت نويني را دارند و امكانِ ب  هاي جديدي خواهيم برويم مجموعه

ها  كردن منعي ندارد آن كشند و خداوند هم كه در ايجاد  ديگري را پيش ميهاي  عقلآمدنِ
 اول و دوم و سوم و هايعلت اصلي خداست و صادردر همة اين موارد، . آورد وجود ميه را ب
 ها كه در عرض هم هستند، ديگرند و چه آن ها كه در طول يك  چه آن،براي عقولِ بعدي... 

 لي و دالها  اما جنبهشود صادر مي) خدا(كثرت از واحد  ،به اين ترتيب. نقش واسطه دارند
شرح نصير در   يگري توسط خواجهگونة د  شد بهبيان تفسيري كه . بيرون ذات اوستدرآن 

است و بعيد   سينا براي امكان صدور كثير از واحد ذكر شده  و در تفسير سخن ابناشارات
كه دور از   چنان؛)220-216: ص، ص18(باشد   اشراق تأثير گرفته  نيست كه از ديدگاه شيخ

: ، ص4(سينا  نواقعيت نيست اگر بگوييم اصلِ مسأله پيدايش كثرت از واحد در انديشة اب
  .است  اشراق پرورانده شده  طرح شده و توسط شيخ) 406

  شمارند ها بي كها و فل  عقل.5. 3
اشراق اين   شيخ. گانه است گانه يا نه هاي ده ها و فلك  عقل ،فيض نظرية عناصريكي از 

 هاي مختلف به آن انتقاد كرده مسأله را از نظر فلسفي و تجربي قبول نداشته و به شكل
و از هر [ واحد ادامه يابد ياگر سلسلة علل در اقتضا«: است   گفتهتلويحاتوي در . است 

شود و  جسم منتهي نمي] حدوث[گاه اين سلسله به  هيچ]  صادر شودمعلولعلتي فقط يك 
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از [است، پس بايد در يك واحد   دانيم كه جسم موجود شده  اما مي آيد، جسم پديد نمي
 يافته تا به جا ادامه و از آن[كثرت واقع گشته ] لسلة علل هستندهايي كه در س ميان عقل

اين كالم سهروردي در ظاهر همانند همان ). 63:ص (»باشد] صدور جسم منجر شده
  مورد بحث قرار دادهتلويحاتسهروردي هم آن را در خود سينا دارد و  سخني است كه ابن

هاي چهارگانه  ها، جنبه از عقل تكثر در يكي پيدايشاست، اما منظور سهروردي از  
اي ديگر  سخني فراتر از آن است كه هم نظام عقول را به گونه بلكه ،سينايي نيست ابن

ها را  ها و فلك و هم روابط عقل) گفته مشخص شد كه در تفسير پيش چنان(كند  ترسيم مي
  .دهد متفاوت از گذشته نشان مي

 متأخر وقتي امكانِ حكماي گويد بيند و مي ن مي عقول و افالك را بسيار فراوا    او مصاديق
گرفتند و   باشد در نظر ميده حداقلّ ممكن را كه  كردند، را تبيين مي] در عقول[تكثر 

دادند  ا تفصيل نميچه بسها اين مسأله را  دانستند؛ آن طور قطع محال نمي هبيشتر از آن را ب
گاه اين كالم را با نقل   وي آن.ريابدها خود به درايت آن را د كه مخاطب آن اين بر بنا

معلول است مانعي ] اول[است چون عقل   كند كه وي گفته سينا تقويت مي اي از ابن گفته
يعني ذاتيات حقيقي داشته باشد كه تماماً به جعل [نيست كه به امور مختلفي متقوم باشد 

و اين امور ] نداند؛) اخد(ها را دليل بر تكثر در مبدأ  واحد ايجاد شد باشند تا كسي آن
اين حرف ). 67: همان، ص(شوند ] گوناگون [يهاي متعدد موجب اشيا مختلف در تعقل

تنها به صدور   تكثري كه نه؛تواند از همان صادر اول شروع شود بدان معناست كه تكثر مي
 اين  هم درالواح عمادياو در كتاب . صادر دوم بلكه به صدور صادرهاي كثير منجر گردد

ها به   عدد عقول ده است، نُه عقل از آن،به نظر حكماي متأخر«: است  باره تصريح كرده 
را، اما حق ] مادي[گانه را داشته و يكي هم اقتضاي عالم عنصري   ترتيب اقتضاي افالك نُه

  ).65: ، ص14(» اين است كه تعداد عقول بسيار زياد است
ها از دو منظر  ول و افالك و تعداد آناشراق در مورد رابطة عق  توان گفت كه شيخ مي

ه اين صطور خال هجا ب از نظر فلسفي سخن او در اين. فلسفي و غيرفلسفي: است  سخن گفته
ل منطقي نيست؛ اين منظر بخش ديگري بود كه تعداد ذكر شده داراي برهان فلسفي و دلي

 اما . خواهد شدبياناين ، پس از »روابط بين انوار«نيز دارد كه در ديدگاه خاص او به عنوان 
ها  توان آن شود كه مي گونه مطلب در كُتب حكيم اشراق يافت مي گاه غيرفلسفي سهداز دي

  : تلقي نمود تجربي، عرفاني و بديهيالتفاتسه  چون  همرا
آن لذت فراوان و نورهاي درخشاني كه از افق اعلي «: است   آمدهتلويحات در كتاب -1    

بسا كه مورد مكاشفة اهل وجد واقع شده و حتي دو حكيم بزرگ، رسد چه  به افالك مي
اند و  چنين مطلبي را ذكر كرده   از خود و ديگران هم،ارسطوي معلّم و افالطون الهي
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 اما ،است] آسماني[بنابراين تعداد عقول به شمارِ حركات . طور برخي صوفيان مسلمان همين
و ارسطو . اند محسوب كرده] ده يا نه عقل[ك ها را به شمار كليات افال حكماي متأخر آن

طور كه هم افالك كلي در نظر باشند هم افالك  ها در مجموع و آن معتقد بود كه تعداد آن
و اين بر اساس قاعدة امكان اشرف بود و است، ] شناخته شده[ي به عدد حركات كرات يجز

كه مشخص است  ا چنانج در اين). 59-58: ص، ص12... (آن، عددي بيش از پنجاه است
تا اصلِ كند  تقويت مي آن را با ديدگاه ارسطو نيز هحكيم اشراق از منظري عرفاني بهره برد

  .بت نمايدكثرت بيش از ده عقول را ثا
نوعي از دليل تجربي همراه با ادعاي بداهت يافت مشارع و مطارحات  در كتاب -2    
كه عالم عقلي وجود دارد  در اين... «: كند   ميگانه بودن عقول و افالك را رد شود كه ده مي

و افرادي كه امور عقلي و عالي را ] و نه مغالطه[پردازند  نزد افرادي كه به بحث صحيح مي
ها كثرتي  كه آن و در اين. اي نيست كنند مناقشه مشاهده مي] به چشم عقل و ابزار سلوك[

ولي . هايي هست ها و برهان اثبات آن راهفراوان دارند نيز سخنِ مخالفي وجود ندارد و براي 
در فلك ثوابت هزاران كوكب ] تنها[ بلكه ،ها ده يا بيست نيست روشن است كه تعداد آن

ها را از نظر نوعي مختلف بدانيم يا يكسان كه صرفاً به امور فرعي از  وجود دارد كه چه آن
، 12(» ... قابل شمارش نيستديگر ممتاز باشند، آثار بسيار زياد و گوناگوني دارند كه يك
  ).451-450:صص

  يك.است   به كثرت اجرام آسماني اشاره شده، در چند موضع اشراقتحكم در كتاب -3    
قدر ستاره وجود دارد كه بشر قادر به شمارش آن  در فلك ثوابت آن... «: است  جا آمده
ان گفت تعداد كواكب آن تو اين فلك اگر از افالك پاييني محسوب شود، چگونه مي... نيست

چرا كه افالك باال از نظر وجودي اشرف و اقوي هستند و بايد [؟ استزيادتر از افالك باالتر 
 اند ئيان گفتهاگونه كه مش فالك آنبنابراين ترتيب عقول و ا.] تعداد بيشتري داشته باشند

 حتي جاست كه حكيم اشراق كثرت ستارگان را موضع دوم آن). 139: ، ص13(نيست 
در فلك ثوابت كواكبي وجود دارد ... «: گويد زند و مي بيشتر از مشاهدة عمومي حدس مي
و روابط افالك و شمارش ) عالم االثير(عجايب فضا . كه علمِ انساني به آن احاطه ندارد

و در خود آن فلك ها امري است بسيار مشكل و چه بسا در وراي فلك ثوابت  يقيني آن
  ).149: همان، ص(» كنيم اشد كه ما درك نميهاي ديگري ب شگفتي

اشراق هم هيئت بطليموسي و هم نظام فلوطيني را زير سؤال برد و   صورت شيخ  بدين    
 به هيچ وجه لزوم همراهي يك ،چنين او در اين مواضع  هم.باره راه ديگري پيمود  دراين

 مورد توجه قرار -سيناست ابن يا كه از عناصر نظرية فارابي -يك فلك را يك نفس و عقل با 
 البته برخي شارحان .اي است ديد متمايل به انكار چنين رابطه  كه خواهيم  بلكه چنان،نداده
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  اما شيخ.)329: ، ص16  و363: ، ص15(اند  داشتن افالك را عنوان كرده  وي مسأله نفس
  به صراحت دربارة  ،است  و داراي حركت ارادي خوانده) زنده(اشراق اگرچه افالك را حي

است   ها دانسته بودن آن  بلكه حيات و اراده را به نورانيت و مجرّد،نفس افالك چيزي نگفته
شناسيِ سهروردي  شناسي و فلك  رابطة عقل  دربارةكربن  هانري).132-131: ص، ص13(

شناسي از ميان  شناسي، فرشته چه در اروپا گذشت كه با جهش ستاره برخالف آن«: گويد مي
شناسي را  شناسي را به وراي طرحِ مرسوم كه ستاره شناسي، ستاره جا فرشته رفت، اين
  ).296: ، ص25(دهد  كرد، سوق مي محدود مي

   نور اول و روابط بين انوار جايگاه.6. 3
 عالم با مالك نورانيت ياشراق، كه حكمت اشراق نام دارد، اشيا      در فلسفة خاص شيخ

 نور است يا غيرنور؛ اشيايي كه با مواد و جسمانيات آميخته نيستند شئ يا: شوند تعريف مي
ند؛ در مقابل نور، ظلمت قرار دارد و بنابراين ا  اما اشياي مادي و اجسام، غيرنور يا برزخ،نورند
خداوند نوراالنوار است و پس از او انوار . چيزي است ميان نور و ظلمت) يعني جسم(برزخ 
ها انوار مدبره قرار   آن بعد از،بوده) سينا ابندات مفارق تام در فلسفة معادل با موجو(قاهره 

كه قصد تفصيل مطلب را  اكنون بدون آن. عهده دارنده  كه تدبير امور برازخ را بگيرند مي
كه طبقة اول نورها ( نحوة صدور انوار قاهر ،اشراق  داشته باشيم بايد ببينيم، به نظر شيخ

ها و افالك و ستارگان  اي بين آن طور چه رابطه چگونه است و هميناز نوراالنوار ) هستند
از ... طور رابطة انوار مدبر با برازخ و رابطة بين انوار قاهر با انوار مدبر، همين(وجود دارد؟ 

  .)مباحثي است كه بايد در كُتب مربوط دنبال شوند
: گويد  مياشراقت حكمب  كتا)فصل هشتم از مقالة دومِ بخش دوم(    حكيم سهروردي در 

 پس انوار ،]شده نادرست است هاي ذكر  به دليلموجودات مجرد و افالكئي امشترتيب [«
تعداد ! [ بيشتر از ده، بيست، صد و دويست نورند-ها مجردند ق آنيكه از برازخ و عال -قاهر
 برزخ  ايجادأمنش] حكماي پيشينخالف گمانِ  بر[ها   بسياري از آن]شمار است ها بي آن

، زيرا تعداد برازخ مستقل ]اند  صرفاً يك ستارهأ منش شايدبلكه[نيستند ] يعني فلك [مستقل
 ما افالك زيادي ،عبارت ديگر هب[ند ا از تعداد ستارگان كمتر است و داراي نظام ترتيبي خاص

چون   اما لزومي ندارد كه اگر افالك را هم،در آسمان داريم و بيشتر از افالك، ستاره داريم
 ؛دانستيم، هر نور مجردي منشأ فلك باشد) يا عقل محض(جسمي مرتبط با يك نور مجرد 

نور ] طريق[بنابراين از ]. كه منشأ يك ستاره باشد براي فاعليت آن كافي است بلكه همين
نور دوم، و از نور دوم، نور سوم و سپس نورهاي چهارم، ] كه همان صادر اول است[اقرب 

 از اين كالم حكيم). 140-139: ص، ص13(» آيد وجود مي هادي از انوار بداد زيپنجم تا تع
كه رابطة انوار مجرد با افالك يك رابطة  يكي اين: توان دريافت اشراقي دو نكتة مهم مي 
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اي نيستند، دوم  بسا انوار زيادي وجود دارند كه منشأ فلك يا ستاره  ضروري نيست و چه
 بلكه ممكن است بين ،باشد لزوماً بين نور و فلك نيست  شتهاي هم وجود دا كه اگر رابطه آن

  .اي گردد نور و ستاره باشد، يعني نوري منشأ وجود ستاره
 كه از نوراالنوار صرفاً كند صورت رسم مي بديناشراق نظام طولي انوار را   جا شيخ     در اين

 ،صورت  اين ، زيرا در غيرآيد وجود مي هواسطه ب طور بي ه ب- كه همان نور اقرب است-يك نور
؛ )132: ، ص13(كثرت صوادر دليل بر كثرت جهات در نوراالنوار خواهد بود كه محال است 

 در مقابل عقول ،جردماوالً در تعداد كثير انوار سينا   با نگرة فارابي و ابناما تفاوت اين نگاه
اط انوار مجرد با افالك و  ثالثاً در ارتب،هاي كثرت ثانياً در نوع جهات و ريشه ،گانه ده

هر نوري «: گويد وي در ادامه مي. ستارگان و رابعاً در طبقات انوار قاهر پس از نور اول است
انوار قاهره هم نسبت به . تابد كند و شعاع نوراالنوار بر وي مي نوراالنوار را مشاهده مي

 هر نور عالي بر نور بعد صورت بدين. گيرند ديگر نور مي كنند و از يك ديگر نور ساطع مي يك
طور  هب(هاي بااليي   و هر نور سافل شعاع نوري را از نوراالنوار با واسطهكند از خود اشراق مي

را دو نوبت از نوراالنوار ) عارضي(كه نور قاهر دوم، نور سانح  كند، چندان دريافت مي) جداگانه
نور سوم، نور سانح را چهار نوبت . ببار از طريق نور اقر طور مستقيم و يك هبار ب يك: گيرد مي

بار از  بار آن از خود نور دوم و يك كه يك[دو نوبت از علت مستقيم خود : كند دريافت مي
و . بار از طريق نور اقرب طور مستقيم از نوراالنوار و يك هبار ب ، يك] نور دوم نوراالنوار با واسطة

 دو مرتبه از نور  مرتبه از علت مستقيم،كند، چهار  نور چهارم، هشت مرتبه نور دريافت مي
 اين مقادير ،صورت و به اين. طور مستقيم از نوراالنوار هبار ب بار از نور اقرب و يك دوم، يك

  ).140: همان، ص(» ...شود  چندين برابر مي
 و در طبقة انوار قاهره نوراالنوار با همة نورهاي مادون ارتباط مستقيم داردكه  نتيجه اين    

 چون بين انوار هيچ حجابي در كار نيست، نظامِ ؛شود درجات و مراتب مختلفي يافت مي
در اين نظام قوانين كند؛  انوار يك هندسة پيچيده با ابعاد و اضالع بسيار زيادي پيدا مي

هر نور پاييني نور بااليي را مشاهده : فرماست  حكم»قهر و محبت«و » مشاهده و شروق«
) تسلط(ورزد و هر نور بااليي به نور پايين اشراق نموده و بر آن قهر  كرده به آن محبت مي

اشراق   هاي ديگر شيخ  اگر ما اين روابط بين نوراالنوار با بقية نورها را بر طبق ديدگاه.دارد
ديد كه در اين هرم    شده، نيز مالحظه كنيم خواهيمبيان تلويحاتهايي چون  كه در كتاب

گونه تمايزي در  راق، بين نور اول و بقية نورها در معلوليت هيچاش   حكيم،شناختي هستي
كار نيست، همه معلولِ خداي واحدند، رابطة ايجادي خدا با همه يكسان است و عالوه بر 

تنها تفاوت معلولِ . بخشد ها كمال مي  رابطة كمالي نيز با همه دارد و بدان،رابطة ايجادي
  .اي نيست دا واسطهاول با بقيه آن است كه بين او و خ
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   فعل خدا همان علم اوست.7. 3
 فاعليت خدا مددتوان براي تنسيق نظرية  اشراق مي  كه از كالم شيخاز جمله مواضعي    

  .است   مطالبي است كه وي در مورد علم خدا بيان داشته،گرفت
 در ميراث ويژه علم او به ماسواي خود، هدانيم كه مسألة علم خدا، ب     پيش از هر چيز مي

 اين پرسش اساسي در. است  اسالمي، مهم جلوه كرده فلسفة ارسطو، افالطون، نوافالطوني و
 ثانياً ،يات عالم آگاه و داناستياست كه خداوند اوالً چگونه به همة جز  باره اين بوده 

 شود متغيرند، اما اين تغييرات معلومات مادي به سبب تغييراتي كه در عالم ماده واقع مي
 تغيير در ذات اوست و اين  زيرا تغيير در علم او باعث،توانند در علم خدا واقع شوند نمي

ل يتوان به ثبات علم او دربارة معلوماتي كه متغيرند، قا  چگونه مي اين؛ با وجودمحال است
گانة غزالي در نقد فالسفه و از جمله  ل بيستي يكي از مساچنين،  هم مسأله علم خدا،بود؟

  . اوستالفالسفة تهافتاي منجر به تكفير آنان در كتاب جنجالي ايراده
هاي مختلف فالسفه و حكما پيرامون علم خدا وجود  جا مجال بحث دربارة ديدگاه     در اين

اشراق ديدگاه   ترين نظريه تا زمان شيخ قدر كافي است توجه كنيم كه كامل  همين .ندارد
 تحكم و مطارحات و مشارع، تلويحاتهاي  در كتاباين نظريه را شيخ اشراق . سيناست ابن

طور خالصه، اين است كه علم واجب  هسينا، ب  ابنةنظري. است   مورد بررسي قرار دادهشراقا
از ذات د بر ذات او نيست؛ اين علم، كه عين ذات است عبارت از عدم غيبت ذات يتعالي زا

ها از راه صور  شيا قبل از ايجاد آن علمِ خدا به ا، اما وجود اشياستأهمين علم منش. است
جا مهم است البته ارتباط  چه در اين  آن.)283-278: ص ص،3(ها در علم ذاتي اوست  آن

توضيح داده » عنايت«الرئيس با نظرية  بين علم و فعل خداست كه اين در ديدگاه شيخ
خدا » عنايت«رد شود، به اين معنا كه صور اشيا به عنوان لوازم ذات خدا هستند و به مج مي

اشراق در   بر اين ديدگاه اشكاالتي وارد است كه شيخ. پذيرد ها فعل او انجام مي به آن
 شرح اشاراتطوسي در   نصير  طور خواجه همين. است  ها پرداخته  بدانياشدههاي  كتاب
 نقد مبني بر عدماست    داده اشاراتشرحرغم ميل باطني و تعهدي كه در ابتداي  علي

  ). 285-283: صص، 18(كند   ايراداتي را وارد ميمسأله به اين ،سينا ي ابنها ديدگاه
گردد كه   به اين دو مسأله برميسينا ابن» عنايت« بر نظرية اشراق  خالصة ايرادات شيخ    

: ، ص12( را توجيه كند -هاي او  يعني معلول-تواند علم به لوازم ذات  به ذات نميخداعلم 
 علم او به اشيا سبب حصول اشيا باشد پس علم او چون در درجة اول چنين اگر  هم؛)479

و جهت قبول ] معلول[جهت اقتضا : به صور اشياست لذا ذات او داراي دو جهت خواهد بود
  ).482: همان، ص(صورتي كه تابع اقتضا باشد، و جهات متعدد در ذات خدا ممتنع است 
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يات موجودات عالم در اين فرضيه ي خدا به جزاشراق براي مسأله علم  حل شيخ      اما راه
است كه علم او نه از روي صور اشياست، زيرا اين علم حصولي است و اشكاالت   ارائه شده

تنها ذات خدا براي  نهمعنا كه  بدين:  بلكه از نوع علم حضوري است،فراواني بر آن وارد است
 فعل او نزدش حاضر است و  بلكه فعلِ او هم از وي غايب نيست، پس،خدا غايب نيست

عين ذات كه علم خدا به ذات خود  عبارت ديگر چنان ه؛ ببنابراين فعل او همان علم اوست
نام گرفت و » فاعليت بالرضا« اين ديدگاه بعدها . استيكي علم او با، فعل او هم اوست

 قاالشرا تحكم وي در كتاب .توانست علم خدا در مرحلة فعل، نه ذات، را توجيه كند
بنابراين حقيقت در علم خدا همان قاعدة اشراق است بدين توضيح كه علم خدا «: گويد مي

بودن   و علم او به اشيا همان ظاهر بودن براي ذات است به ذاتش همان نوريت لذاته و ظاهر
است، و مراد ] و حاضر[ها براي وي ظاهر  ها يا متعلقات آن ها براي اوست، كه يا خود آن آن

و علم [ها علم و شعور هميشگي دارند  قات، آن مواضعي است كه انوار مدبره به آناز متعل
   ).152: ، ص13] (ها مثل علم به خود اشيا خواهد بود خدا به آن

 -ست كه دربارة افعال و علوم خود فاعل بالرضا-كه در مورد نفس ناطقه بنابراين چنان    
فاعليت الهي نسبت به اشيا نيز با علم نفس، همان فعل اوست،   يعني علم،صور ادراكي

صورت، همة اشيا معلوم او و  بدين). تصرف ، با335: ، ص1(ها يكي است  يلي او به آنصتف
 اين حضور، يك حضور مطلق و . زيرا مخلوق و معلول اويند،حاضر در محضر او هستند

 اين ،ص استكه مشخ چنان. ها نيز مطلق است  پس مخلوقيت و معلوليت آن،واسطه است بي
 بلكه با مفاد آن ناسازگار است، زيرا همة اشيا را به ؛توجيه شود» الواحد « باتواند نظريه نمي

و (طور مساوي در محضر خدا  هها را ب طور كه آن خواند همان طور يكسان معلول خداوند مي
  .كند قلمداد مي) معلوم او

   صدور كثير از واحد.8. 3
اشراق ياري دهد   تواند ما را در تفسير قاعدة الواحد از نگاه شيخ چه از مطالب باال مي     آن

  يات عالم كه معلوم او هستند،ياين است كه اگر علم خدا به اشيا همان فعل اوست، پس جز
از خداوند كه بسيط  معناست كه  ند كه معلول وي هستند و اين بدانا بدان دليل معلوم

. است  تبصره خوردهجا نيز  رت ديگر قاعدة الواحد در اينعبا ه و ب!! است است، كثير صادر شده
اشراق، مسأله از همين قرار است و او در يك جا از   حقيقت اين است كه در نظر شيخ

ز است كه به دليل اختالف ياز شئ واحد جا«: است كه   نيز تصريح كردهاالشراقت حكم
اين كه  توضيح آن). 134: ، ص13(» ها، اشياي كثير صادر شود ها و تعدد آن احوالِ قابل

 در ؛است   نشدهبيان صورت خاصي ،يس نيز وجود دارد اما براي آنيالر  شيخ نكته در انديشة
گفته براي پيدايش كثرت از واحد، اين شكل از  اشراق، عالوه بر تفسيرهاي پيش   شيخ،عوض
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و سافل عالي را چون بين نور سافل و عالي حجاب نيست، «: است  كثرت را هم بيان كرده
هم مورد ] صادر اول[نمايد، پس نور اقرب  كند و عالي هم بر وي اشراق مي مشاهده مي

يعني عالوه بر وجود، كماالتي را به صورت متعدد از او [شود  اشراقِ نوراالنوار واقع مي
 گردد به شود كه اين مسأله باعث تكثرِ جهت در نوراالنوار مي  ، اگر گفته]كند دريافت مي

چه  كه هم به نور اقرب وجود بدهد و هم بر آن اشراق كند، جواب اين است كه آن اين
وجود آيند، و اين مورد از آن محسوب  هممنوع است اين است كه از ذات خدا دو شئ ب

شود، زيرا وجود نور اقرب از ذات خداست، اما اشراق نور خدا بر او به دليل صالحيت  نمي
معني اين ). 134: ، ص13(» ...بين آن دو استو نبودنِ حجاب قابل و عشق او به خدا 

اشراق آن است كه قاعدة الواحد حتي نسبت به رابطة نور اقرب و خدا هم كامالً   سخن شيخ
  .برقرار نيست

با اين . صورت عالم كائنات كه در حضور خداست، هم علم و هم فعل اوست      بدين
ماند؛ ضمناً نحوة فاعليت او همان   ديگر باقي نميي ديگر جايي براي فاعليت اشيا،توضيح

جا مفاد فاعليت، نه صدور افلوطيني نه ابداع   در اين،جريان علم اوست؛ به عبارت ديگر
و به تعبير ديگر اشراق سيناست بلكه علم و شعور  فارابي و ابنو ايجاد كندي و نه تعقل 

يجاد عالم اشراق  او براي ا. فعلِ اوستأشاست و اين دانايي منخود  خدا داناي به ذات  ؛است
  .هم فعل و هم علم اوست اضافة اشراقيه، كند و عالم به مي
  

  گيري نتيجه. 4
 اسالمي در توجيه فاعليت -    قاعدة الواحد به عنوان ميراث مهمي از فلسفة نوافالطوني

 آثار مهم خود موضع از چند وي در. است  اشراق قرار گرفته  خدا، مورد بررسي دقيق شيخ
است؛ اما   اين اصل را بازگو كرده و دربارة توجيه ابداع اولين معلولِ خداوند از آن بهره برده

اين اشكاالت «: است   آن پرداخته و سرانجام گفته و اصالح ديگر به نقدمواضعدر مقابل در 
گونه  دو اما اين). 452: ، ص12(» شود مگر بنا بر طريقة حكمت اشراق در حقيقت حل نمي

 جمع بين اين دو موضع به اين است كه حكيم اشراق اوالً اين اصل .موضع، متضاد نيستند
» امكان اشرف«داند و چه بسا از اصول ديگري چون  بديل نمي را در توجيه فاعليت خدا بي

 عنوان اصلي همانند سنخيت قبول و يا بهنحو منطقي  هاست، ثانياً آن را صرفاً ب  بهره گرفته
شمار  هاي بي اي براي شناخت رابطة خدا با معلول آن را فرمولِ ابداع يا قاعدهكه  رد و نه آندا

طور  ه خداوند در رأس نظام طولي عالم، اولين موجود را ب،تر به عبارت ساده. خود بداند
 نيست الواحدكند؛ اما اين اولين موجود هم حتي مصداق كاملي از  مستقيم، خود، ايجاد مي

 انوار كمالي ،زيرا غير از وجود) است  ييم اين واحد اول از واحد حقيقي صادر شدهتا بگو(
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. گردد كند و مجموع فراآمده از او و خدا منشأ پيدايش كثرات عالم مي ديگر هم دريافت مي
پس قاعدة الواحد تنها در مورد رابطة وجودي موجود اول با خدا صحيح است اما در مورد 

 چه از نظر ، سوم و پس از آن در مورد صادرهاي دوم،. دا جريان نداردرابطة كمالي او با خ
واسطه،  هها، اگرچه ب  زيرا همة آن؛ اين قاعده جاري نيست،وجودي و چه از لحاظ كمالي

او مبدع مطلق . گيرند  كماالت خود را از وي هم مي،طور مستقيم همعلولِ خداوند هستند و ب
  .ند نه فاعلِ مستقلا ي ديگر واسطة فعلها بخش اصلي است و فاعل و كمال

اشراق را مورد توجه قرار    عالم از نظر شيخي وحدت فعل و علمِ خدا به اشياة    اگر مسأل
 علم ،كه بر اين اساس  چرا،يافت  دهيم دليل ديگري بر تعديل الواحد در ديدگاه وي خواهيم

 را بشناسيم بايد بدانيم يات عالمي به جزاواو به عالم همان فعل اوست و اگر بخواهيم علم 
يات كه ييات نزد او حاضرند و اين حضور همان علم اوست، و اگر همة جزياين جز كه

  .است  ند، بدون واسطه نزد او حاضرند پس كثرت از واحد صادر شدها مصاديق كثرت
قدهاي  با ن،طور صريح قاعدة الواحد را انكار نكرده هاشراق اگرچه ب  صورت شيخ      بدين

 كار .است   عمالً آن را به كنار زده،خود از يك طرف و طرح هندسة عالم انوار از طرف ديگر
 ،)486: ، ص28(اند  چه برخي محققان گفته جا برخالف آن اشراق در اين  فلسفي شيخ

 بلكه سخن جديدي در تبيين فاعليت ؛شناسي زردشتي نيست تفسيري افالطوني بر فرشته
مندي افالطوني،   او به جاي بهره.هاي ديگر را دربردارد ري از نظريهخداست اگرچه عناص

. است  سخن گفتهسينا، از اشراق  بن فارابي و ا و ايجادصدورِ فلوطيني، ابداعِ كندي و تعقل
 عين  در ؛بخشد فاعليت خدا همان اشراق اوست كه موجودي را ايجاد و سپس كمال مي

  .هايش رابطة حضور است ابطة بين او و معلول نوع اين اشراق همانا علم و ر،حال 
  

  ها ادداشتي
هاي شيخ اشراق  نوآوري«، با عنوان 02/1/2202022اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي شماره  -1

است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران » در مسأله علم و فعل خدا و انسان
  .است انجام شده ) پرديس قم(

 2- Plato ( 428-348, B. C.)     3- Aristotle (384-322 B. C.)       4- Plotinus (202-
270 A. D.)     5- demiurege          6- participation         7- metexis     8- memoisis       
9- homoisis   10- David Ross (1877-1971)        11- Emanation         12- Enneads         
13-procession 
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