
 

 

 

   درخصوص صادر اول با آيات و روايات فلوطينيآرا ي همقايس
    

  ∗∗               سيد محمد حكاك∗موحدي نجف آباديمحمدرضا 
  

  چكيده
قابل تطبيق  فلوطين به سه اقنوم احد، عقل و نفس قائل است كه اقنوم دوم

 ي مثابه هعقل ب. آورد  ميوجود كه بداند، به آن  بياحد عقل را .با صادر اول است
 آلود او را از احد جدا  اما سپس ميلي گناه،تصوير احد، ابتدا واحد و نامتعين است

شود و دوباره به سوي احد   مي گويي پشيمان،عقل پس از جدايي. كند مي
شدن فعليت او و پيدايي  شدن عقل و كامل  باعث متعيناين بازگشت. گردد بازمي
ي زيادي با آراء مستنبط از متون ها تفاوتوطين  تبيين فلكه  اينبا. شود مي ها هايد

 متفاوتي  كامالًفكريِ ي هعالوه، بر اساس زمين  و بهول داردديني در خصوص صادر ا
كم  دست همچنين.  نيز ميان اين دو وجود داردهايي  مشابهتشكل گرفته است،
اله، در اين مق. آيد  مينظر  كمتر از چيزي است كه بهها تفاوتدر برخي موارد، 

  .دو ديدگاه تبيين و بررسي خواهد شد ي ه مقايسدرخورِمسائل 
  .روايات -4 ،آيات -3فلوطين،  -2صادر اول،  -1 :ي كليديها هواژ

  

  مقدمه. 1
  از قواعدبسياري .اسالمي بوده است ي هتأثيرگذار بر فلسفهاي  فلوطين از شخصيت

قواعدي مانند . اء فلوطين دارندكارآمدند، ريشه در آرصدور  ي مسأله  تبيينفلسفي كه در
 ي ه، قاعد»الواحد ال يصدر عنه اال الواحد«، » و ليس بشيء منهاءبسيط الحقيقه كل االشيا«

از بودن معلول از علت تر  حال، پايين عين  مشابهت ميان علت و معلول و در،سنخيت و وجود
توجه داشت كه حكماي ، بايد باوجوداين. امكان اشرف ي هنهايت، قاعد حيث كماالت و در

 كه فيلسوف و ،حمصيه ناعم اثولوجيا و مترجم آن، يعني ابن ي هرا از دريچاسالمي فلوطين 
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ناعمه نه يك   اين احتمال وجود دارد كه ابن.شناختندكندي بود،  ي همترجمي از حلق

 و آزاد ي هاز آراء فلوطين داشته و با ترجمملهم اي  مترجم بلكه فيلسوفي باشد كه فلسفه
درهرصورت، . )19 :، ص38 (خويش پرداخته باشد ي هزينشي از انئادها به تبيين فلسفگ

 آراء واقعي ،ميزان محدودي آنچه در اثولوجيا مطرح شده تنها به واضح است كه كامالً
  . فلوطين و ابعاد مختلف آن را منعكس كرده است

درخصوص صادر فلوطين آراء  ي هصدد تبيين آن هستيم، مقايس ه درآنچه در اين مقال
با مطالبي است كه در خصوص اين موضوع از آيات و ) بر اساس انئادها و نه اثولوجيا(اول 

كوشد در   ميفلوطين قرار دارد كه  اين مقايسهيك طرفدر .  استشدني روايات استنباط
  پاسخ دهد ارسطوافالطون، به نقدهاي منتقدان و خصوصاً ي هعين پايبندي به اصول فلسف

حال،  برطرف كند و درعين صدور ي مسألهافالطون را در تبيين  ي هفلسفهاي  و كم و كاستي
نظر دارد و متأثر از رواقيان ...) آناكساگوراس، پارمنيدس و(يوناني  ي هبه آراء ساير فالسف

آيات و رواياتي است كه حدود چهار قرن بعد در سرزميني   اين مقايسهطرف ديگرِ. است
 نشدني و انكارناپذير  و خدشهنشأت گرفته) وحي(نبعي باالتر از عقل بشري ديگر و از م

   .است
 ذهن توانايي ميزان ي هدهند نشان سو ازيك روايات  و آيات با فلوطين ديدگاه ي همقايس

 ،ديگر ازسوي و است اول صادر  موضوع خصوص در درست دانش به دستيابي براي بشر
 از خود تفسير و  فهم با عالوه به بلكه روايات، و آيات صرف با نه ما مقايسه اين در جاكه ازآن
 ذهن تأثيرپذيرفتن ي هدهند نشان دتوان مي مواردي در مقايسه اين مواجهيم، ديني متون

 هاي ويژگي عالوه، به. باشد روايات و آيات فهم و تفسير در فلوطين از مسلمان حكماي 
 مقابل ديدگاه به نگريستن براي را جديدي افق دتوان مي تبيين دو از  هريك فرد منحصربه
   . بگشايد

  از دو ديدگاه پيش از بيان مقايسه، در مجال اين مقالههريكتبيين مستقل  جاكه ازآن
 اما .كنيم  مييشان بيانها هديدگا ي هناچار آراء هر دو طرف را ضمن مقايس گنجد، به نمي

 در آيات و آن تعبيرات مختلف  اول و معناي صادر الزم است اندكي در خصوص،پيش از آن
  .روايات تأمل كنيم

  

  معناي صادر اول. 2
در فرهنگ اصطالحات . پيش از هر چيز، الزم است تعريفي از صادر اول ارائه شود

  :است  مالصدرا، صادر اول چنين تعريف شدهفلسفيِ
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»گويد صدرا .است شده صادر بالواسطه تعالى حق ذات از كه است اول موجود مراد :

 ،گويند هم رحمانى سفَ نَ،به آن كه است منبسط وجود از عبارت اول صادر عندالتحقيق
 و شرافت و تأخر و تقدم لحاظ از و ديگر بعضى به بعضى ،موجودات نسبت مقام در لكن

 به نسبت و است اول عقل و است عقل "ردص ما اولُ" ديگرى، بر يك هر ترتبِ و خست
  .)281 :، ص15( »است منبسط وجود "صدر ما اول" وجود، اصل

 و مجردات استاعتباري عقل اول است كه اولين مخلوق از   صادر اول بهبنابراين
مراتب مخلوقات را در بر گرفته و نفس رحماني يا وجود  ي هاعتباري وجودي است كه هم به

،  كه از شدت وحدتددان ميمالصدرا عقل را حقيقتي  همچنين. شود منبسط ناميده مي
را بر كل عالم عقل نيز اطالق » صادر اول«رو، عنوان  گويي مخلوقي واحد است و ازهمين

  .)186 :، ص34( است كرده
 ذكر است كه گاهي ميان صادر اول و مخلوق اول تمايز گذاشته شايانهمچنين، 

 صدر ما اول «عنوانِ ذيلِ ،حكيم و عارف ديدگاه از وحدت كتاب در آملي زاده حسن. شود مي
 و تقدير  معناي به لغت اصلِ در خلق ي هواژ«: گويد  مي»اهللا خلق ما اول  و تعالي اهللا نع

نخستين » اول ما خلق«مقصود از  است، بنابراين تعين تقدير ي هالزم و است گرفتن اندازه
نخستين » اول ما صدر«اما مقصود از . است امر متعيني است كه از خداوند صدور يافته

 وجود  بنابراين. اوند ايجاد نموده، هرچند متعين به هيچ تعيني نباشدچيزي است كه خد
 عقل و اعلي قلم كه ،آن تعينِ اولين و است اول صادر نيست تعيني به متعين كه منبسط

، مراد مقاله، در اين باوجوداين  .)87 - 86: صص، 10(است  اول مخلوق شود،  ميناميده  اول
خداست، خواه آن را امري متعين و اولين تعين  ي هسطوا از صادر اول همان مخلوق بي

  .نظر بگيريم و خواه آن را امري فاقد تعين لحاظ كنيم وجود منبسط در
  

  تعبيرات مختلف صادر اول در آيات و روايات. 3
يات مربوط به  را به آيات و روابحاراالنوارپنجاه و چهارم عالمه مجلسي باب اول از جلد 

 از آيه چهاردهجا  وي در آن. لقت و چگونگي آن اختصاص داده استحدوث عالم و آغاز خ
 داللت عالم پيدايي ي نحوه و شناسي جهان بر كهاست  كرده ذكر را كريم قرآن آيات
 بيشتر در و نداشته اي هاشار اول مخلوق و خلقت شروع ي نقطه يك به كه هيچ كنند، مي

كه بر اساس روايات و  آن حال). 4 - 2 :صص ،54: ج ،27( ندا خصوص خلقت عالم جسماني
 توجهي از شاياناساس تفاسير حكمايي همچون مالصدرا و عالمه طباطبايي، تعداد  نيز بر

  . آيات قرآن به موضوع صادر اول اشاره دارند
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 61 :ص ،30( »روح«، )387 - 386 :صص ،5 : ج ،32( »اراده« و )139 :ص ،29( »امر«

مانند كتاب (تعابير معادل آن و ) 315 :ص ،31  و210 :ص ،9( »لوح«، )287 :ص ،11 و
 :ص ،34(  »قلم«، )198 :، ص20 ()الكتاب، كتاب مسطور مبين، امام مبين، كتاب حفيظ، ام

: ، صص31  و160 :، ص6: ، ج32؛ 314 :، ص54 : ، ج27( »عرش«،  )206 :ص ،20  و186
 :ص ،2: ج ،25  و96 :ص ،1: ج ،27( »نور«، )302 :ص ،6 : ، ج37 (»حق«، )452 - 451
 از  )451 :ص ،31(   1»حكيم علي «و )56 :، ص12  و238: ص ،3: ج ،35 (»اسم «،)443

عالوه،  به .اند ند كه در روايات و يا توسط حكما به صادر اول تفسير شدها جمله مفاهيم قرآني
، )443 :ص ،2: ج ،25( و ائمه) ص(، نور و روح پيامبر )43 :ص ،1: ج ،25( در روايات عقل

جوهر ، )451 :ص ،31(جوهر ، )67 - 66 :، صص2( ، آب)71 - 70 :، صص54: ، ج27( هوا
 :ص ،19  و459 :ص ،3: ج ،35( ، عماء3 و بنابر يك تفسير)29 :ص ،54: ج ،27( 2اخضر
  . اند  نيز تعابيري از صادر اول دانسته شده)490

طور كه مجلسي متذكر شده  همان كه  اين اول: نكته ضروري استدوجا ذكر  اين در
براي مثال، . اوليت نسبي باشد» اول ما خلق«ممكن است در برخي از روايات، مراد از است، 

 و آب اولين مخلوق جسماني نشدني ممكن است هوا اولين مخلوق جسماني مشاهده
 اوصاف وند توان مي اين اسامي اكثر كه  ايندوم). 308 :ص ،54: ج ،27 ( باشدشدني مشاهده

گويد   براي مثال، مالصدرا مي.)216 :ص ،1: ج ،35 (اعتبارات گوناگون حقيقتي واحد باشند
 از آن حيث كه منقوش به علمي از ؛»عقل«دراك اشياء است،  كه جهت آن ازصادر اول 

 يها هنشئ خاتم و كمالشان و ممكنات غايت كه  اينجهت  از؛»لوح«جانب خداوند است، 
 و ذات به قائم كه  اينجهت از ؛»محمدي  نور و روح« هاست، آن تماميت و امكاني وجود

 »القدس روح« از اوست، قدس عالم ؛ از آن حيث كه كل»جوهر« است، موضوع از نياز بي
 نفساني دفاتر در حقايق و علوم نگارش در حق ي واسطهروي كه   از آن؛)451 :ص ،31(

 جسم پوشيدگي و تاريكي از لصخا وجودي از آن جهت كه ؛»قلم« است، قدري و قضايي
 دليل و به  شدهناميده »روح« است، سفلي و علوي نفوس حيات اصل چون  و؛»نور« دارد،
 به او محبت از ناشي موجودات به خداوند محبت كه دليل اين به و خداوند به تقربش نهايت
 ،داخ ذات از پس، اول صادر در كه ،است وجود حقيقت ادراك تابع و  خويش ذات آثار

: ج ،35 (است) ص (خاتم پيامبر وصف كه  شود ه ميناميد اهللا حبيب دارد، را شدت بيشترين
  . )218 - 217 :صص ،1

شدن  به دليل مشابهت ظاهري با عقل ناميده» عقل«در ميان تعابير يادشده، تعبير 
 رو الزم است در ازهمين. صادر اول در نظر فلوطين، از اهميت خاصي برخوردار است

  .ص آن توضيح بيشتري ارائه شودخصو
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  رواياتآيات و مفهوم عقل در . 4

 كه هم ادراكاتى ،مناسبت همين به. است زدن گره و بستن معناى به ،لغت در »عقل«
 ،21( اند ناميده عقل است بسته ها آن به قلبى پيمان و پذيرفته دل در را ها آن و دارد انسان

  عقل در قرآن به كار نرفته ي  چرا واژهكه  اينصباطبايي در خصوعالمه ط). 247: ص ،2: ج
  :گويد مياست 
 است مستحدثه اسماء از يكى ،شده معروف امروز كه معنايى آن به ،عقل ي كلمه گويا«

 در هيچ عقل ي كلمه ،جهت همين به و گرفته خود به را معنا اين ،استعمال ي غلبه راه از كه
: ص ،2: ج ،21(» است  شدهاستعمال قرآن در آن از شده مشتق افعال تنها و نيامده قرآن
396(.  

 براي مثال،  است؛شدني خصوص عقل استنباط ، از آيات قرآن مطالبي درباوجوداين
و ) 10/ ملك(» السعيرِ أَصحابِ في ُكنَّا ما نَعقلُ أَو نَسمع كُنَّا لَو«ي عالمه طباطبايي از آيه

 در را »عقل« كه خداوند كند ميچنين استنباط ) حج ي ه  سور46ي  همثل آي(آيات مشابه 
 آن به ديگران كمك بدون خودش فطرت سالم،مند از  انسانِ بهره كه كرده استعمال علمى
 را آن ،ديگران كمك به انسان كه برده كار هب علمى در را »سمع«ي كلمه و يابد  ميدست

  ). 250 :ص ،2: ج ،21(آورد  مى دست به
 براي مثال، كار رفته است؛ به معاني مختلفي به» عقل« ي ه  واژ، در رواياتسدر مينظر  به

، پنج معنا براي عقل تشخيص داده اصول كافي "عقل و جهل"مالصدرا در احاديث كتاب 
مشترك ) اعم از باهوش و كودن(ها   كه در تمامي انسان، فصل انسان.1 :ند ازا كه عبارت

ابزار استنتاج احكام ( عقل عملي .2ر حيوانات است؛ ايز انسان از ساياست و عامل تم
 عقل بالقوه، بالملكه، بالفعل و مستفاد كه مراتب مختلف .4 هوش و استعداد؛ .3؛ )اخالقي

واسطه از خداوند   كه بي، موجودي مجردي منزله  عقل به.5عقل انسان از نظر حكما هستند؛ 
 - 85 :صص ،22(بالفعل داراست   استي كماالتي را كه برايش ممكنشود و همه صادر مي

شود و در اين مقاله با عقل  واضح است كه آنچه تعبيري از صادر اول محسوب مي). 86
  .فلوطيني مقايسه شده، معناي پنجم عقل است

ديدگاه فلوطين و ديدگاه برخاسته از آيات و ( دو ديدگاه اي هدر ادامه به تبيين مقايس
  .پردازيم مي) روايات
  

  ر و نورصدو. 5
ها و  نور آسمان«در اين آيه، خداوند .  نور مشهور استي  به آيهي نور  سوره35 ي آيه
برخالف اشراقيان كه  كه كند مياذعان مالصدرا در تفسير اين آيه . معرفي شده است» زمين
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ظاهر بالذات و «معناي  زيرا نور در اصل به(ند دان مينتيجه نور ن ظاهربالذات و دراجسام را 

مصداقي از همين معناستاست و نور محسوس نيز صرفاً» غيرللظهر م (يك ، نور و وجود 
 از نورانيت و ظهور است، زيرا اي هاش، مرتب  وجوديي حسب مرتبه چيزند و هر موجودي به

 نُور اللَّه« بر اين اساس، عبارت . ) 353 :ص ،4 : ج ،32 ( اوستظهورهمان وجود هر چيزي 
ماواتالس ضِ و35/ نور (»الْأَر(  مبه اين معناست كه خداوندانوار ي ر همهنو )و ) نوراألنوار

اين   به.) 353  و347 :صص ،4 : ج ،32 (است) وجود الوجودات( موجودات ي  همهبخشوجود
). 354 :ص ،4ج ،32(خداوند است  آني معنا، نور مراتب مختلفي دارد كه شديدترين مرتبه

  تدريج و مرتبه  كه از ذات خداوند نشأت گرفته و بهاستهستي نوري اساس، كل عالم  اينبر
ترين  اساس، صادر اول نزديك  براينهمچنين. است  گرفته بر مرتبه كل عالم هستي را در  به

  . )128 :ص ،2 : ج ،17 (است» نور اقرب «تعبير سهروردي،  بهنور به ذات منور خداوند و
 قائل شده و حتي نور محسوس را فراتر از ساير  شأن وااليي،فلوطين نيز براي نور

درواقع، جايگاه نور . )241 :، ص1:، ج50 (محسوسات و واقع در مرز عالم تجرد دانسته است
محسوس در نظام فكري فلوطين مشابه با جايگاه عرش جسماني در نظام فكري صدر 

 باالتر از ،نظر فلوطين محسوس در  جايگاه نورِكه اينبا ).42 :، ص6:، ج32 (المتألهين است
 نظر شيخ اشراق در خصوص البته احتماالً(جايگاه نور محسوس نزد حكماي اسالمي است 

، معناي رفيعي كه )سنخي و نزديكي بيشتري دارد فلوطين هم ي هبا عقيد محسوس نور
 براي نور استنباط كرده و حقيقت و ذات آن را كماي اسالمي تحت تأثير متون دينيح

  . ندارد اي هفلوطين سابق  ءدر آرا )355-352:، صص4، ج32(اند هذات خداوند دانستمساوي با 
، به )508e (جمهوريه رسال از ششمنيك را در كتاب  ي ه افالطون ايدجاكه ازآن

 :، ص45 (اند هاز پرتو نور او به وجود آمد ها ه كه گويي ساير ايدكند مي خورشيدي تشبيه
خورشيد و  ي هاحد و عالم عقل را به رابط ي هيز رابط، طبيعي است كه فلوطين ن)1129

 تشبيهي كه ؛ يك تشبيه است اما اين صرفاً،)31 :، ص5: ، ج48 (شعاع نورش تشبيه كند
 :، ص2: ، ج26 (وابستگي عالم عقل به احد و بيانگر شباهت عقل با احد است وجه شبه آن

ظاهر و مظهر بودن آن دو برقرار و فلوطين هيچ ارتباطي بين نوربودن عقل و احد با  )670
اهللا نور «تفسير مالصدرا از عبارت طور كه گفته شد، بر اساس  عالوه، همان به. نكرده است

 كه در فلوطين، غالباً آن  حال،بر گرفته ، نور خداوند كل هستي را در»السموات و األرض
كه عبارت از فعاليت ، ز آناتر   اقنوم با اقنوم پايينيك ي ه براي بيان رابطتمثيل نور صرفاً
  . كار رفته است  به،)222 :، ص13(ر است برونيِ اقنوم باالت
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   صادر اولشدنِ ناميده »عقل« ي هدليل و وجه تسمي. 6

 ي هـل فلسفـمث(اني ـيوني اـه هي از فلسفـهوم عقل در برخـش از فلوطين، مفـپي
  .  آفريدگار جهان مطرح بوده استي منزله به) ارسطو ي هنوعي نيز در فلسف آناكساگوراس و به

 اين استنباط است كه عقل اصل نخستين عالم دهد مي اما كاري كه فلوطين انجام
 ي ه فلوطين مبدع واژبنابراين.  وجود دارد به نام احدنيست، بلكه باالتر از آن اقنوم ديگري

 ن جايگاه متفاوتاي. بخشد  مي بلكه تنها جايگاه متفاوتي به اين واژه،نيست) عقل(» نوس«
  . تا حد زيادي تحت تأثير افالطون است

وي .  ترتيب عبارت از احد، عقل و نفس فلوطين به سه اقنوم اصلي قائل است كه به
 - 39: ، صص5: ، ج48 (افالطون استنباط كرده است ي هطرح كلي اين سه اقنوم را از فلسف

همان هستي  ها ه كه اگر ايددكن مي استنباط  از آراء افالطوندرستي فلوطين به. )41
 كه وجودبخش ساير ،نيك نيز ي هند و جهان محسوس فروتر از هستي است، ايدا واقعي

، به صانعي قائل بود كه با الگو ها هافالطون عالوه بر ايد. ست، بايد فراتر از هستي باشدها هايد
  صانع به عقل تعبيرفلوطين از. سازد  ميراها   انساننفوس جهان و نفس ،ها هگرفتن از ايد

 ها ه كه ايدكند مي  و چنين استنباط)101 :، ص45  و293: ، ص5: ، ج48 (كند مي
 همچنين. )161 :، ص5: ، ج48( ، بايد درون او باشند)عقل(صانع ي ها ه انديشي مثابه به

 )تعبير فلوطين، اقنوم سوم است و به(شود واسطه از عقل صادر مي  بيس، آنچهاسا براين
  . ست انفس

فراز عالم   به وجود سه اقنوم بر،افالطون ي هاز فلسفمتأثر  ،ترتيب، فلوطين بدين
كه (، عقل )شد  مي ناميده"احد"پارمنيدس  ي هكه در فلسف(نيك : آيد  ميس نائلمحسو

اين . نفسو ) آورد را به وجود مينفس، ها ههمان صانع افالطون است و با انديشيدن به ايد
د تعبيري از صادر اول توان مي فلوطين ي ه كه آنچه در فلسفدهد مي  نشانخوبي به  كليطرحِ

  .عقل است محسوب شود
: اين است استداللي كه براي اثبات وجود عقل در نظر فلوطين ارائه شدهترين  ساده

طور كه در نظر افالطون و فلوطين، تبيين هر امر محسوسي مستلزم وجود امر معقولي  همان
 و حسي قوايهايي است كه داراست، ورداري آن امر محسوس از ويژگياست كه دليل برخ

 قوايهاي  محدوديت ازاش  شناختي قواي كه ندا عقلي وجود نيز مستلزم ما استداللي
 بر ساير موجودات دارد، دليل شرافتي كه  به اين عقل. )2 :، ص42 (باشد مبرا  شناختي ما 

  . احد است ي هواسطمعلول بي
نوعي دليلي بر صادر اول بودن عقل ارائه كرده، روايت  ي، تنها روايتي كه بهدر متون دين

 فهو كونه قبل ء بالشي عارف جهاتها جميع من باألشياء محيط دراك جوهر العقل«علوي 
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بر اساس اين روايت، عقل . است )545 :، ص2: ، ج16 (»المطالب نهاية و الموجودات ةعل

 جميع جهات احاطه دارد و پيش از ايجاد شدنشان به اشياء از ي هجوهري است كه بر هم
البته در اين  .و واسطه در ايجادشان باشدها  علت آنبايد ، رو م است و ازهمينها عال آن

پس از اثبات نبوت و عالوه،  به. روايت، امام بيشتر درصدد توصيف عقل است نه اثبات آن
عقل رف خبر امام از وجود ديق آن، صو شناخت مصا)  يكي از اصول ديني منزله به(امامت 
  . كند مي براي اثبات وجود آن كفايت مجرد

 دليل صادر اول به: گردد  مي مشخص نيزشدن صادر اول عقل ناميده سبب ،از اين روايت
 عقل ،علم داردشان   حتي پيش از پيدايي،جهات موجودات ي هاك است و به همر دكه اين

صادر اول را  ي كه اين روايت را ذكر كند، وجه تسميه آن  بي مالصدرا نيز.ناميده شده است
 اين موضوع از نظرگاه ).451: ، ص31( آن دانسته است بودن»دراك«، عبارت از به عقل

لم ماده، بر تمامي موجودات عقل پيش از تحقق عا. فلوطين نيز صحيح است ي هفلسف
ارادي  خودي و غير ور خودبهعلمي دارد و همين كمال دروني است كه باعث صد ي هاحاط

  .شود  مينفس جهان از او
  

  بودن كنه ذات خدا بودن عقل و ناشناختني ارتباط صادر اول. 7
  اول؛ دارددر پيديگر مهم  ي هدو نتيج، احد  ناميدنفراتر از عقلي فلوطين،  انديشه

ست به علم نتوا مي  البته فلوطين بر اساس دو مبنا. به ماسواي خود علم ندارداحد كه اين
 - 145: ، صص5: ، ج48(  احد نوعي آگاهي بسيط به خود دارد.1:  به ماسوي قائل شوداحد

 :، ص5: ، ج48 (چيز در او هست معنا كه امكان همه اين  به،چيز است  احد همه.2 ،)147
د علمي بسيط به تمامي توان مي  احد به خودش همچنينبر اين دو مبنا، علم بسيط بنا. )59

 كه مورد ،»العالي اليلتفت إلي السافل«ارسطويي  ي ه، قاعدباوجوداين. ي خودش باشدماسوا
  نشان،احدارادي عقل از   فلوطين بر صدور ناآگاهانه و غيرتأكيدپذيرش فلوطين نيز هست و 

 از منظر آيات و  اين موضوعكه آن  حال،ددان ميماسوا ن فلوطين احد را عالم به كه دهد مي
  .  مردود استي كامالًروايات اسالم

 از عقل باالتر است، احد زيرا اگر ،است  احدبودن ذات ، ناشناختنيمهم ي هدومين نتيج
عبارت ديگر،  و به  را ندارداحدپس نيازي به عقل و انديشه ندارد و عقل نيز توان شناخت 

پس چيزي كه از وجود عقل باالتر . وجودي عقل است ي هشناخت عقل محدود به گستر
  .شناخت او نيز خارج است ي هاز حيط تاس

 ي ه اما فالسف، استبودن كنه ذات خداوند در روايات نيز مطرح شده نيشناختنا
بودن عقل در روايات، ارتباطي برقرار   بين اين موضوع و صادر اول،برخالف فلوطين، اسالمي
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. رفته است صفات فراواني در وصف خداوند به كار ، زيرا در قرآن و ادعيه،اند هنكرد

 كه محل ظهور اسماء و صفات است، متأخر از ذات ،واحديت را ي ه، اگر مرتبباوجوداين
، الجرم مجبور خواهيم )447 :، ص3: ج، 36 (شمار آوريم خداوند و نخستين مخلوق او به

ذات  ي همتأخر از مرتب است به خداوند نسبت داده شده در متون ديني ي را كهبود اوصاف
بودن   كه البته اين نيز به معناي ناشناختني،شمار آوريم از ذات او به اي ه و سايخدا و تصوير

 به اين معناست كه خداوند را  صرفاً، داردتأكيدطور كه فلوطين نيز  همان، خدا نيست، بلكه
 هر شناختي  دريم بشناسيم وتوان مي نست،عالي و وحدت محض او ي هگونه كه اليق مرتب آن

  .از تكثر است اي هشائب كه از او داريم
بودن احد  با نظر فلوطين درخصوص ناشناختني، آنچه بيشترين شباهت را باوجوداين
وي . است» اال له الخلق و األمر« ي هتفسير مالصدرا از آيبودن او از عقل دارد،  به دليل فراتر

 ز نهايتاًمعتقد است كه بر اساس اين آيه، حس تنها قادر به تصرف در عالم خلق و عقل ني
است، از » له الخلق و األمر« كه وصف آن ،قادر به تصرف در عالم امر است و خداوند

 همچنين روايتي از پيامبر ،بارهدر اين . )40 :ص ،31 (دسترس حس و عقل خارج است
 اهللا إن«  :اند شناخت كنه ذات خداوند ناتوان كه بر اساس آن، عقول نيز از نقل شده) ص(

 » أنتم تطلبونه كما يطلبونه األعلى المأل إن و األبصار عن احتجب كما لالعقو عن احتجب
  . )33 :ص ،28(

  

  ارتباط ميان شناخت صادر اول و شناخت خدا. 8
  كه عين وحدت است، فيضان،فلوطين معتقد است اولين چيزي كه از ذات خداوند

  نظام موجود جهانْنظر وي، به. شود  ميتصويري از اوست كه عقل و هستي ناميده يابد مي
 خداوند قرار دارد كه وحدت محض است و ، كه در اوج آن،محور است نظامي وحدت

از آن قرار دارد، معلول خداوند نيز تر   معلول شبيه علت است ولي يك پله پايينجاكه ازآن
ه حال، بايد از خداوند يك پل عين  ولي در،بايد تصويري از او و تا حد امكان شبيه به او باشد

  . باشد؛ يعني داراي كمال كمتري باشدتر  پايين
كماالت است، صادر اول نيز بايد موجودي  ي ه اصل همنظر وي، وحدت  بهجاكه ازآن

حال، بيشتر از وحدت ذوات ساير  عين باشد كه وحدت ذاتش كمتر از وحدت ذات خدا و در
عقل واحدترين اشياء . از نظر فلوطين، چنين موجودي عبارت از عقل است. موجودات باشد

پس از ذات خداوند است و كثرت آن از اين جهت است كه قوام عقل به تعقل است و تعقل 
، 5: ، ج48( شده انديشنده و انديشيده: است) كم دو اعتبار يا دست(مستلزم وجود دو چيز 
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، 5: ، ج48 (شود  ميتعدد معقوالت نيز وجه ديگري براي كثرت عقل محسوب. )145 :ص
   ).127 :، ص7  و149 :ص

 و شناسايي عقلموجودات به احد است ترين  ه عقل شبي،درهرصورت، در نظر فلوطين
 به آن نائل توان مي است كه در شناخت احد اي همرتبترين   تصويري از احد، عاليي منزله به

برود و در احد فاني شود، اين تر  زيرا حتي اگر كسي بتواند عالي ،)321 :، ص7: ، ج49 (شد
 متكثر است و ، زيرا هر شناختي از نظر فلوطين،فنا چيزي بر شناخت او نخواهد افزود

 ،كه حتي عقل طوري  به،)78 :، ص42 (از ذات احد تعلق گرفته استتر  ناگزير به چيزي نازل
خواهد او را   مي، زماني كه است از احد، فناي در ذات او را تجربه كردهييكه پيش از جدا

 آورد و همين باعث تعين عقل و جدايي او از احددست مي  ر از او بهشناسد، چيزي غيب
  ).109: ، ص5: ، ج48 (شود مي

ي ترين تجلّ  صادر اول كاملجاكه ازآن استنباط نمود توان ميبر اساس متون ديني نيز 
 ذات، همه ي  كه در مرتبه، به ذات و صفات خداوند،خدا و جامع صفات اوست، از طريق او

 كه معتقد است مفهوم ،براي مثال، مالصدرا. شويم ديگرند، منتقل مي  يكيكي و عين
 ،31 (در حديث حدوث اسماء تبيين شده است »الصفات نفي التوحيد كمال«حديث علوي 

دليل نهايت تقربش   كه صادر اول بهكند مياذعان  ،، در شرح حديث اخير)334 - 333 :ص
 ،35( اعتباري، اسم جامع خداوند است   به حتيو او  و كماالتبه خداوند، مظهر تمام صفات

ظهور اسماء و صفات خداوند  ي ه كه مرتب،واحديت ي ه، مرتبنظر وي به.  )238 :ص ،3: ج
 كه نخستين تعين آن است، دانسته ،است، ممكن است تعبيري از وجود منبسط و يا عقل

از اين ) ص(يامبر وي همچنين معتقد است كه نور و روح پ. )451 :، ص3: ، ج36 (شود
: ص ،31( جميع محامد خداوند است شود كه مشتمل بر  جهت حقيقت محمديه ناميده مي

 ي  كه در مرتبهاستواضح است كه اين محامد عبارت از همان صفات و كماالتي .  )451
 كه ، نيز گفته شد، ذات خداوندطور كه قبالً همانديگر،  عبارت به .صادر اول ظهور يافته است

است، از دسترس شناسايي حس و عقل خارج است و اسماء و » له الخلق و االمر« آن وصف
رسند و شناخته  ظهور مي   صادر اول است كه بهي صفات و محامد خداوند در مرتبه

  .شوند مي
  ارتباط ميان عقل و مناجات با خدا. 9

كشيدن نفس به باالبلكه با  ،ها هنه از طريق واژ از نظر فلوطين، مناجات واقعي با خداوند
و باالبردن نفس به سوي خدا، از طريق انديشيدن به عقل و  گيرد ميسوي خداوند صورت 

ورزي فلوطين   كل فلسفهتوان مي معنا بدين. پذيردتحقق مي) تصاوير بيرون از معبد( ها هايد
  ).29 :، ص5: ، ج48 (را عبادت خداوند تلقي كرد
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ام ـام. ده استـداوند مطرح شـ عقل و عبادت خاط ميانـوعي ارتبـز نـدر روايات ني

 ؛)25 :ص ،1: ج ،25 (»سب به الجنانبد به الرحمن و اكتُالعقل ما ع«: فرمايد مي) ع(صادق
 از .آيددست مي  شود و بهشت به خدا عبادت مي،آن ي هوسيل عقل چيزي است كه به

/  بقره(» نَفْسه سفه منْ إِلَّا إِبراهيم ةِملَّ عنْ يرْغَب منْ و«: فرمايد  ميروست كه خداوند همين
د شد؟ درواقع، اين گردان خواه  روىنادان، چه كسى از آيين ابراهيمجز افراد سفيه و  ؛)130

  . )250 :، ص2: ، ج21 (است) ع(آيه عكس نقيض روايت امام صادق 
 اول است، ممكن است گمان شود كه عقل در روايت مذكور، با عقل مجرد كه صادر

 آن ي هداراي مراتب مختلفي است كه باالترين مرتب» روح «بر اساس روايات،. ارتباطي ندارد
 نيز با مؤمنهاي  تنها روح ائمه و انبياء، بلكه حتي روح انسان طوري كه نه به. صادر اول است

ن همي ).60 :ص ،30 و 207 :ص ،12: ج ،21 (ارتباط وثيقي دارند روحي كه صادر اول است
عالوه اين  به. د مطرح باشدتوان ميص عقول انساني و عقل مجرد نيز ارتباط وثيق در خصو

 براي مثال، بر اساس روايت اول از باب عقل و جهلِ. ارتباط در روايات نيز مطرح شده است
: ، ج35 (ددان ميكه مالصدرا آن را ناظر بر خلقت صادر اول و حقيقت محمديه  (اصول كافي

»  أُحب منْ في إِلَّا أَكْملْتُك لَا و«، خداوند پس از آفرينش عقل، به او فرمود ))216 :، ص1
   . دادم كامل طور به دارم دوستشان كه به كسانى تنها  تو را؛)24 :، ص1: ، ج25(

بنابراين، هم بر اساس نظام فكري فلوطين و هم بر اساس آيات و روايات، سه موضوعِ 
 بدين صورت كه از نظر فلوطين، ت خدا با يكديگر ارتباط دارند،بادتفكر، عقل الهي و ع
 كه تصويري از خداست و ،شودبه عقل نزديك مي ها هه عقل و ايدآدمي با انديشدن ب

بر اساس آيات و روايات نيز عقل همان چيزي است . مناجات واقعي با خداوند همين است
عبادات يزان قبولي و ارزش اعمال و شود و همان چيزي است كه م  ميكه خدا با آن عبادت

  .  با روح اعظم و عقل اول ارتباطي وثيق داردحال، اين عقل است و درعين
  

  صادر اول از حيث قوه و فعل. 10
 پيدايي عقل .1: پذيرد  ميفلوطين، پيدايي عقل در دو مرحله صورت ي هدر فلسف

ليت عقل در اثر بازگشت ابدي عقل  فع.2ي فعاليت بروني احد و  مثابه  به)بالقوه (= 4ناتمام
 كه فلوطين رسد مي نظر   ابتدا چنين بهبنابراين.  احد و انديشيدن به اوناتمام به سوي

 و درواقع، تنزل عقل ناتمام از احد اما ،ددان مي پيدايي عقل را امري تدريجي و زمانمند
عقل از يكديگر و نيز تأخر بنابراين، تأخر مراحل پيدايي . ندا  ازليهر دو ، به احداوبازگشت 

 انكار كرد كه قبل از فعليت عقل، توان مي ن،باوجوداين. عقل از احد، ذاتي است، نه زماني
   دهـوه ناميـ بالقوه است و عقل ناتمام يا عقل بالق، عقلدر مقايسه باز ديگري هست كه ـچي
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  . شود مي

  :  قائل بود)»بالفعل«راي و متناسب با آن، دو معنا ب (»بالقوه«ارسطو دو معنا براي 
 نطفهبراي مثال، . )427 - 425 :، صص39 (كاربستن به ي ه قو.2 و اكتساب ي ه قو.1

.  استحيواني بينا) معناي اول(دست آورد، پس بالقوه   را بهحيوان بينا د صورت يك توان مي
بالقوه اش   به يك معنا، هنوز بينايي كه چشمانش بسته است،بينا نيز زمانيحيوان يك اما 

منظور فلوطين نيز از . كار نبسته است بينايي خود را به ي ه زيرا قو،است) معناي دوم(
است كه هنوز موفق به  اي ه عقل ناتمام ديد؛بودن عقل ناتمام، همين معناي دوم است بالقوه

   . نينديشيده استياست كه هنوز به چيز اي هديدن نشده و انديشند
اگر : واهد عقل حتي به همين معناي دوم نيز بالقوه نباشدخ  مي، فلوطينباوجوداين

 از همان ابتدا و در اثر بازگشت ،شود  ميشدن فعليت عقل باعث كاملشان كه تحقق، ها هايد
 تنها يك اعتبار لْگاه بالقوه بودن عق  عقل به سوي احد، در خود عقل ايجاد شوند، آنازلي

شود فلوطين   مي، يكي از داليلي كه باعث5 اُمرا دي جيتعبير  بهو اصالً ذهني خواهد بود
جاي ) عقل(درون دميورژ ) معقوالت( ها هگرايان معتقد باشد كه ايد برخالف غالب افالطون

اجازه ندارد به ساحت  اي هدارند، اين است كه وي همچون ارسطو معتقد است كه هيچ بالقو
  .)36: ، ص44(  وارد شود، فعليت محض است كه ضرورتاً،عقلي

 در) ع (علي اما آيا بحث از قوه و فعل در متون ديني نيز مطرح شده است؟ امام
   :فرمايد  ميعلوي عالم توصيف

 »روةٌ صارِينِ عع ادوةٌ الْميالنِ عةِ عالْقُو و اددعتاسلَّى الا تَجلَه فَأَشْرَقَت ا وهطَالَع فَتَلَأْلَأَت و 
، 4  و232 - 231: ، صص8؛ 262 :، ص7: ، ج14 (»أَفْعالَه عنْها فَأَظْهرَ مثَالَه  هوِيتها  في أَلْقَى

  . )49 :، ص2: ج
ها به عقول و  كه حكما از آن، كه مالئكه و روح استنباط نمود توان مي ،از اين روايت

- بالفعل دارا مي، اولند، از همانا  تمامي كماالتي را كه اليق آن،كنند تعبير ميعقل اول
مالئكه و  يم كهدان مي  بر اساس ديگر متون ديني، همچنين اما.باشند و كمال منتظَر ندارند

كنند و كارهايي نظير عبادت و اطاعت از خداوند را   مي نيز از كماالت خود استفادهروح
ز صادر اول  در متون ديني نيبنابراين. د نوعي فعليت جديد است كه اين خو،دهند  ميانجام

لحاظ معناي   بهجا و از ازل داراست، لحاظ كماالت ذاتي تمام فعليت خود را يك اگرچه به
 ،هاست، قوه و توانايي انجام افعال كاربستن توانايي  كه عبارت از به، فعليت نزد ارسطودومِ

  .كم بر افعالشان تقدم ذاتي دارد دست
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  صادر اولخدا در تحقق  ي هنقش اراد. 11

   هيچ تعمدي در كار نيست و ،از جانب احد ن معتقد است كه در ايجاد عقلـيفلوط
از جانب او وجود  كند مي براي آنچه ايجاد اي ههيچ اراده، نقشه، انتخاب و يا دغدغ

 ماند  ميزدن است، ردپايي برجا يد از كسي كه در ساحل در حال قدمدر نظر بگير. ندارد
تمام نيز اثري است كه خداوند بدون هيچ قصدي آن را عقل نا. كه خودش متوجه باشد آن بي

 به كاري كه در حال يعني انديشيدن فرد زيرا از نظر وي، آگاهي هشيارانهنهد،   ميبرجا
  انجامخود و فوراً آل، همواره كار صحيح را خودبه  انسان ايدهفلوطين،نظر   به.انجام آن است

بودن  ضروري بنابراين. )240 :، ص41 (آن بينديشد ي كه نياز باشد درباره آن  بي،دهد مي
 ،عالوه، احد محدود به ضرورت نيست به. صدور، نقص فعل احد نيست، بلكه كمال آن است

  است كه فلوطين در يك فقرهشايان يادآوري همچنين ).241 :، ص41 (سازد  ميبلكه آن را
 صفت كه اين كند مي تأكيدبته  ال ودهد مينوعي از اراده را به احد نسبت ، )1-5، 6-8-13(

  ).267 :، ص7: ، ج49( كار برد او بهي  باره با قطعيت درتوان ميرا ن
پيدايي  ي ه دربار كه خصوصاً،در مقابل، اراده از صفات بارز خداوند در قرآن كريم است

» انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون«: كار رفته است مجردات و عالم ملكوت به
 يك چيز است» كن « مراد از امر و اراده و فرمانِ، در اين آيه،از نظر مالصدرا). 82/  يس(
 ،)302 - 301 :، صص6: ، ج37 (و آن عيناً تعبيري از صادر اول است )386 :، ص5: ، ج32(

، گيرد مي نآيد، اما امر خدا از امر ديگري نشأت  ميوجود چيز از امر و مشيت خدا به زيرا همه
واسطه از ذات خداوند   بي و بلكه مستقيماً،آيد  مير اين صورت، دور يا تسلسل الزمزيرا د
  ).61 :، ص30( شود  ميصادر

  

  سوي مبدأ خويش بازگشت عقل به. 12
 ،فلوطين معتقد است كه عقل پس از جدايي از احد نيز اشاره شد، طور كه قبالً همان

نخستين بار توانايي عقل ين بازگشت است كه و با ا گردد تا در او تأمل كند سوي او بازمي به
  . شود  ميآورد و فعليتش كامل  ميدست  را به ها هبندد و ايد  ميكار به خود را براي انديشيدن

 پس او »رو پس«بر اساس روايات، خداوند پس از آفرينش عقل، به او فرمان داد كه 
ممكن است بتوان اين  .)43 :ص ،1: ج ،25( آمد پيش پس» آى پيش« فرمود سپس ،رفت
او به سوي احد  ي هآمدن عقل را با جدايي عقل از احد و بازگشت دوبار  پيشرفتن و پس

 باعظمت تو را«: فرمايد  مي به او،خداي تعالي پس از بازگشت عقل. مقايسه دانستدرخورِ 
 اگر قرار باشد پس و). 43 :، ص1: ، ج25( »بخشيدم شرافت آفريدگانم تمام بر و آفريدم

سوي احد تفسير   پيش رفتن عقل در اين روايت، به جدايي عقل از احد و بازگشت او به
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سوي  آمدن به گونه تفسير شود كه عقل پس از پيش آخر روايت نيز بايد اين ي هشود، جمل

دليل، آن موقع بود كه خداوند به عقل فرمود  همين داوند بود كه خلقتش كامل شد و بهخ
  .»را آفريدم تو«

يك از حكماي اسالمي پس و پيش رفتن عقل را در روايت مذكور،  ، هيچوداينباوج
عقل :  و دليل آن نيز روشن استاند شدن آفرينش عقل تلقي نكرده  مراحل كاملي منزله به

 بلكه از همان ابتداي خلقتش، تمامي كماالتي كه براي ،مجرد تام است و كمالِ منتَظَر ندارد
  . راستبالفعل دا ذاتش ميسر است

سوي او هر دو به ميل خود  عالوه، در نظر فلوطين، جدايي عقل از احد و بازگشتش به به
 توان مي عقل به احد را ي ه انديشكه  اينبا همچنين. افتد، نه به فرمان خداوند  ميعقل اتفاق

 عقول و كه  اينمشروط به( دانست پذير مهيمن به خداوند تطبيقه با توجه دائمي مالئك
، )شمار آوريم كه را حقيقت واحدي بدانيم و عبادت مالئكه را از سنخ فعاليتي عقالني بهمالئ

به او بينديشد و از  سوي خداوند آمدن به  عقل با پيشكه  اين بهاي ه هيچ اشار،در منابع ديني
  .نشده است ايجاد شوند) ها هايد( به خودشناسي برسد و معقوالت ،اين طريق

  

   خود و فناي او در خداتوجهي عقل به  بي.13
، )ندپذير حكما با عقول تطبيق كه در نظر(بر اساس متون ديني، مراتب عالي مالئكه 

 يزدر نظر فلوطين ن. )218 :، ص20 (دن توجهي ندارغير خدا و به فاني در ذات خدا هستند
 يدارا  به اوست كه يشيدنگردد و با اندي او بازميسو   از احد، بهييمحض جدا عقل به

 :، ص5: ، ج48( است ي ابدامري ازلي و احد ي بازگشت به سوينو ا شود  ميين و تعيتهو
 از مقامات يري كه تعب،كرّوبيانبا  توان مي  رايفلوطين عقل  جهت يناز ا بنابراين. )109
  . داد  يق عقل و صادر اول است، تطبيعال

  

  »واحد كثير «ي منزله صادر اول به. 14
در » قلم«مانند (در متون ديني گاهي از صادر اول با الفاظ مفرد اعتقاد مالصدرا،  به

در » كلمه«  و»  ربي أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ« ي هآي در» روح «،»ن و الْقَلَمِ و ما يسطُرُونَ« ي هآي
 در »كلمات «مانند( جمع الفاظ با گاهي و )» منْه روح و مرْيم  إِلى أَلْقاها كَلمتُه و« ي هآي

 عنْده و« ي هآي در »مفاتح «و» ذرأ و  خلق ما شر من كلها التامات اهللا بكلمات أعوذ «دعاي
حفاتبِ مها ال الْغَيلَمعإِلَّا ي وي هآي در »خزائن «و» ه »نْ إِنْ وم  شَي نا إِلَّا ءنْدع نُهتعبير) »خَزائ 

» واحد كثير« صادر اول را ويساس همين موضوع، ا بر). 293 :، ص6: ، ج37 (شده است
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، ين صادر اول را واحد كثير دانستهطور كه فلوط  همانبنابراين .)همان (ناميده است

  . كم از نظر مالصدرا، بر اساس آيات و روايات نيز صادر اول واحد كثير است دست
 بر اساس .بودن عقل در متون ديني وجود دارد»واحد كثير«داليل ديگري نيز بر 

نيِ صادر اول، ، يكي از تعابير قرآ) 198 :، ص2: ، ج24(» اول ما خلق اهللا القلم«حديث 
 ما و الْقَلَمِ و ن«  ي هدر آي» قلم«، )ع( بر اساس حديثي از امام صادق همچنين. است» قلم«

قيامت بر را تا روز » كائن هو ما و كان ما«فرمان خداوند   است كه بهاي ه، فرشت»يسطُرُونَ
 حديث، آيه را بايد بنا بر اين). 23 :، ص3 (نويسد مي) ديگري است ي هكه او نيز فرشت(لوح 
ر در عبارت ديگر، ضمي و به ترجمه نمود» نويسد ميسوگند به قلم و آنچه «صورت  به
 كه تعبيري از صادر اول است، ضمير جمع ، براي قلمبنابراين. گرددمي به قلم بر» يسطُرُونَ«

تعبير  يا به» قلم«مالصدرا اين موضوع را اشاره به وحدت جمعي . كار رفته است عاقل به
  . )293 :، ص6: ، ج37( ددان مي ديگر، واحد و كثيربودن آن

  :گونه معرفي شده است ، روح اين)ع( در حديثي از امام علي همچنين
 لكلّ و لسان، لفأ سبعون وجه لكلّ و وجه، ألف سبعون له المالئكة، من ملك الرّوح«
 مع يطير ملك تسبيحة كلّ من يخلق و كلّها، اللّغات بتلك اللّه يسبح لغة، ألف سبعون لسان

  .)108 :، ص33 (»القيامة يوم إلى المالئكة
 اى عده ظاهر با روح بودن ملك جنس از «:گويد  ميعالمه طباطبايي در نقد اين روايت

 ي نحوه يك ،خود ،روح كه است اين آيات از ىبسيار ظاهر ،چه سازد، نمى قرآنى آيات از
عالوه، در برخي  به). 213 :، ص13: ، ج21(» كند مى نازل را آن فرشته كه است مخلوقى

 ،باوجوداين . )224 :، ص12 : ، ج21( بودن روح به صراحت رد شده است  روايات نيز ملك
 حديث باال را صحيحرد، آو  ميمالصدرا كه عقل و ملك را دو تعبير از يك معنا به شمار

 نتيجه مذكور، از حديث بودن روح اولبا مدنظر داشتن احاديث مربوط به صادر  و ددان مي
 مشتمل بر هويات عقلي ست و هويت وجودي آن الهيت ا عالم كه روح عبارت ازگيرد مي

  ).  108 :، ص33(بسيار است 
 شمار بهير بودن صادر اول دليل ديگري بر واحد و كثدرواقع، مالصدرا روايت باال را 

  منتها وي از اطالق صفت واحد كثير بر صادر اول دو معناي متفاوت را اراده.آورد مي
آورد و   ميشمار  مادون خودش به عقل اول را جامع كماالت عقولِ،طرف او ازيك. كند مي
م عقل را ديگر، كل عال  و ازطرف)451 :، ص31 (نامد  مي عقل اول را عقل كل،اعتبار اين به
دليل نبود ماده و ماهيت در   و به به خداوند و فناي آن در ذات الهدليل نهايت تقربش به(

 كه داراي ددان مي ، كأنه حقيقت واحدي)احكام وحدت بر آن ي ه و درنتيجه غلبعالم عقل
 با را اول عقل وي گاهروست كه  ازهمين . )186 :، ص34(  ار مختلفي استون و اطوشؤ
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 :، صص6: ، ج37( است  داده تطبيق ند،ا اول صادر براي ديني عناويني كه ،»روح« و »قلم«

  .   )186 :، ص34(  را عقل عالم كل گاه و  )302 - 301
 43 :ص، ص5: ، ج48 (ناميده است» واحد كثير«طور كه فلوطين عقل را   همانبنابراين

 با ،است» واحد كثير« اول  استنباط كرد كه صادرتوان مي بر اساس متون ديني نيز ،)123و 
از نظر .  متفاوتي دارد بار معنايي كامالً،در متون فلوطين »كثير« ي هاين تفاوت كه خود واژ

 حقيقي هر شيئي عبارت از صورت معناكه هستيِ اين اشياء است، به ي ه همفلوطين، عقلْ
 حضور صور  و كثرت عقل نيز ناشي ازاست كه در عالم عقل حاضر است) يءش ي هايد(شيء 

 و انديشيدن مستلزم تمايز انديشد مي  كثير است چونعالوه، عقلْ به. اشياء در عقل است
 متون  تفسير مالصدرا ازبودن عقل دركه كثير آن حال. ان انديشنده و انديشيده استمي

كماالت عقول مادون و  در مقايسه باو جامعيت آن  عقل اول شدت وجوديديني، ناشي از 
  . احكام وحدت در عالم عقل است ي هبغليا ناشي از 

.  ناشي از تركيب آن از دوئي نامتعين و واحد استكثرت عقل در فلوطين، همچنين
سته كه در اين دان مي را مركب از دوئي نامتعين و واحد ها هبنابر گزارش ارسطو، افالطون ايد

تفسيري كه  بته ال.)15 :، ص41 (تركيب، دوئي در حكم ماده و واحد در حكم صورت است
 اين است كه دوئي نامتعين همان عقل دهد مي دوئي نامتعين و احد ارائه ي هفلوطين از رابط

  داراي صورت و تعين،ناتمام است كه از طريق بازگشت به سوي احد و انديشه به او
و ) دوئي نامتعين(معقول  ي ه تركيب عقل از مادبنابراين. )145 :، ص5: ، ج48 (گردد مي

  .نيز درواقع، تعبير ديگري از تمايز انديشنده و انديشيده در ساحت عقل است) احد(صورت 
عقل  و فلوطين تلقي يكساني از عالم رااست كه مالصد نكته الزم اين توجه به عالوه، به
 نظر فلوطين، عالم ولي در ،طولي است  متشكل از عقول،نظر مالصدرا عقل در عالم. ندارند

 كه( كند  مي تعبيراز دميورژ به عقلفلوطين  .ستها ه افالطون و ايداز دميورژ عقل عبارت
 را نيز ها ه ايداز هريكو ) 293 :، ص5: ، ج48()  آن را عقل كل يا عقل محض ناميدتوان مي

 :، ص5: ، ج48 ()نمودتعبير » عقول جزئي«ها به   از آنتوان مي كه (ددان ميعقل مستقلي 
  كه به تمام واقعياتي كه در عقل الهي است)114 - 113 :، صص7: ، ج49  و305
 ي  را معلول ايدهها هايدافالطون  .)74 :، ص40( معنا، كل عالم عقل است اين  و بهانديشد مي

 نيك را با احد تطبيق ي هايدشد، فلوطين   گفتهطور كه قبالً ست و هماندان مينيك 
، نه ددان ميرا معلول احد  )جزئيعقول ( ها ه ايد نيزفلوطين رو، طبيعتاً ازهمين. دهد مي

 ي هوي احد نيز الزمس  هرچند بازگشت عقل به ؛)117 :، ص5: ، ج48 (معلول عقل كل
  .كل نيستندجزئي در طول عقلعقول بنابراين ،)135 :، ص5: ، ج48 (هاست ايجاد آن
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  آلود بودن پيدايي صادر اول گناه. 15

  جدا  از او ،است مستقلاز احد ه ـك اينبا ،اش  در ابتداي پيدايين، عقلـنظر فلوطي به
. )117 :، ص5: ، ج48 (است نشده و جوهر هنوز متعين ،زيرا عقل در اين زمان، نيست

تعبير كرده است، در ابتداي » واحد كثير« كه فلوطين بارها از آن به ،ديگر، عقل بيانِ به
 با اين ،است» احد «چون تصوير ،)387 :، ص3: ، ج47 (است» واحد «اش، صرفاً پيدايي

  . شدن را داراست، هرچند هنوز كثير نشده است  قابليت كثير،او از همان ابتداتفاوت كه 
 است كه اي هگون تعابير فلوطين از اين جدايي به. شود مي از احد جداعقل از آن،پس 

اين جدايي را حاصل گستاخي  فلوطين  زيرا،آلود جلوه دهد  آن را فعلي گناهممكن است
: ، ج47 (كرد  نميبهتر بود عقل چنينو معتقد است كه  )321 :، ص7: ، ج49 (ددان ميعقل 

 در موضوع اين. ندارد احد از عقل تنزل به اختصاص تنزل آلودبودن گناه ).387 :، ص3
 اين از. است شده مطرح نيز عقل از نفس جدايي  درخصوص ،2-7-3 و 1-1-5 فقرات
 و جدايي به ميل و آرزو از  عبارت كه است بنيادي گناه ينوع بر مبتني هستي تمام منظر،

   .است احد از استقالل
: ، ج49 (كند مي تعبير) τολµα ( به تولماجسارت عقل براي جدايي از احد،فلوطين از 

 اولين چيزي است كه  نامشروعِيخودابرازمعناي  به نوفيثاغوري و اي هواژكه  ،)320 :، ص7
عقل اساس، تولما درواقع تعبير ديگري از  براين ).242 :، ص41 (ودش  ميجدا) احد(از مناد 

 واحدي ي مثابه به( گويي عقل قبل از بازگشت به سوي احد ؛ناتمام يا دوئي نامتعين است
  .آلود است  ميلي گناه، صرفاً)كه طالب كثرت است

:  است دو ميل را نسبت دادهبه عقل ناتمام، بايد توجه داشت كه فلوطين باوجوداين
تقدم و تأخر اين دو ميل از . ميل به جدايي از احد و سپس ميل به بازگشت به سوي او

درواقع، .  ميلي واحدندابعاد مختلف كه گويي اين دو طوري  به؛ ذاتي است نه زماني،يكديگر
. كه عقل از احد جدا شود، گويي فاني در احد است و آگاهي بسيطي از او دارد پيش از آن

ولي اين . كند مي عقالني بر كماالت او ميل پيدا ي ه احد و احاط حصولياختسپس به شن
فعليت و  آيد  ميدست  گرفتن از احد است و كمالي كه در اثر آن به  مستلزم فاصلهميلْ
رو، فلوطين اين  هميناز. تر از فنا در ذات احد است كه كمالي پايين،يافتن عقل است ينتع

عالوه، بايد توجه داشت كه  به. كند مي آميز تلقي ود و جسارتآل اقدام عقل را ميلي گناه
 اصل نامتعين دوئي كه  اينخصوص در  ارسطو سخن با و پذيرد  نميرا شر وجود فلوطين
مكن است از  مبنابراين. )27 - 25 :، صص43 (نيست موافق است عالم در شر وجود

  . تلقي كرد» شر« آن را توان يم ن ولي مسلماً،شود» گناه«تعبير به عقل ناتمام گستاخي 
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كه (ميل عقل ناتمام به جدايي از احد  كه اگر دهد ميدرستي تشخيص   بهآرمسترانگ

 احد ،ل اين گناه در نهايتؤوآلود باشد، مس ميلي گناه) شود سرانجام به فعليت او منتهي مي
 اي ه علم و اراد و بدون وساطت ضرورتاً عقل ناتمامكه اينزيرا با ،)243 :ص ،29 (خواهد بود

 مطابق با طبيعت ،درواقع، شود مي جدا او از د به ميل خواز جانب احد ايجاد و سپس
 حاصل فيضان و پري و سرشاريتصويري از احد و ؛ طبيعتي كه كند ميخويش عمل 

  . ستضروري او
د توان مي آنچه ندارد، اي هدر متون ديني سابقآلودبودن پيدايي عقل   گناهكه  اينبا

دي بر وجود نوعي گناه در آغاز خلقت باشد، اين است كه آنچه اولياي خدا از آن به تأيي
كه چنين  آن  حال،غفلت از خداوند است و نه انجام محرمات كنند  ميدرگاه خداوند توبه

ال تأخذه سنة و ال «شود ويژگيِ   ميروست كه گفته ازهمين. خلقت است ي هغفلتي الزم
از غفلت حدي داوند است و حتي فرشتگان نيز نوعي خواب و تنها و تنها مخصوص خ» نوم

اساس، خود خلقت عامل نوعي جدايي  اينبر ).30 - 29 :، صص20 ( دارا هستند رااز خداوند
 منتها اين گناهي ،كنند  مي اولياء خدا دركفقطآلودبودن آن را   كه گناه،از خداوند است

  .هاست شدن تمامي خوبي آشكارشدن و شناخته ي ه زيرا سرچشم،ضروري است
  

  نسبت صادر اول با اسم. 16
حدي است كه  وحدت احد به. ددان مي فلوطين ذات خداوند را فراتر از هر اسمي

ديگر،  عبارت به. تابد، حتي كثرت و تمايز ميان اسم و مسمي را گونه كثرتي را برنمي هيچ
د نامي داشته توان مي ناستطور كه افالطون استدالل كرده است، آنچه حقيقتاً واحد  همان

يا نامي ندارد يا اگر نام  باشد؛ زيرا نام همواره نامِ چيزي است، پس آنچه حقيقتاً واحد است
 احد بنابراين. )444 :، ص2: ، ج6 ( چيز ديگري نيست،دارد، همان نام است و جز آن نام

ز اين جهت است كه  اناميم، صرفاً  مي»احد«و يا » نيك«يا » او«نامي ندارد و اگر او را 
 بنابراين. )1085 و 704: ، صص2: ، ج26( ناگزيريم براي اشاره به او از نامي استفاده كنيم

 ي هفروتر از احد، يعني در مرتب ي ه، در مرتبكند مي  اولين جايي كه نام معنا پيدادرواقع
  .صادر اول است

خدا ستوده » نام «،ندر آيات قرآ. همين موضوع در آيات و روايات نيز مطرح شده است
اين است كه نام خدا حقيقتي عيني است و نه  ي هدهند  نشانشده است كه همين امرْ
: فرمايد  مي)ع( نيز امام علي البالغهنهجدر ). 33: ، ص1: ، ج32( كالمي ملفوظ و اعتباري

ترتيب، هر  همين به. )39 :، ص18 (» كه غير موصوف استدهد مي هر صفتي شهادت«
. است» اعتبار صفتي از صفات ذات به« غير از مسمي است، چون اسم اسمي نيز
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 ي هتر از مرتبظهور اسماء و صفات است، پايين ي ه كه مرتب،واحديت ي هاساس، مرتب برهمين

حقيقتي عيني است نه  واحديت ي ه مرتب ذكر است كهشايان .ذات خداوند قرار دارد
  .)447 :، ص3: ، ج36 (ه شده است تطبيق دادصادر اولاعتباري ذهني و گاه با 

  

  الواحد ي هقاعد. 17
، 17 (اند هالواحد دانست ي ه بر قاعديشاهد  آن را ي كه برخ،»و ما امرنا اال واحدة« ي هيآ

 معناست كه فرمان ينبلكه به ا، ه ندارد قاعدين به ااي ه اشاريچ، درواقع ه)116 :، ص4: ج
 وجودش ي بدهد، برادنش  فرمان موجوديزي چ كه بهبار يك يعني ؛يست نيرخدا تكرارپذ 

. ) 87 :، ص19: ، ج21(  و تكرار كنديريگيندارد فرمان خود را پ  يازيست و ن  ايكاف
 تعبيري از ،در آيات و روايات» مشيت«و » امر« هم گفته شد، طور كه قبالً همان ،باوجوداين

  . صادر اول است
 ي هيآ كه بر اساس است ينا نمود يسه مقارا با آراء فلوطين  آنتوان مي كه اي هنكت

 از خداوند هر رسد مي نظر به ،)82/  يس( »يكون له كن فيقول ان شيئا انما امره اذا اراد «
واسطه و زمانمند  صدور با(واسطه صادر شود  يد بتوان مي ) مجرداتيكم تمام دست(يزي چ

شود كه   مي مشخص،يقدقبا نظر  ، اما ) از ضعف قابل استي ناشيز نيموجودات جسمان
» كن«ن و فرما » امر«شود و آن همان   ميواسطه صادر  بي، از خداونديز چيكدرواقع، تنها 
 به ،موجوديت خودش كه واسطه در صدور ساير اشياء از خداوند است و براي ،خداوند است

  . شود  مي توسط خداوند ايجادامر ديگري نياز ندارد، بلكه مستقيماً
روست كه  ين و ازهميست نياء از اشيك يچ احد هيدگو  ميي كه وي زمانزي فلوطين ندر

 ي براي كه ورسد مي نظر به ،)59 :، ص5: ، ج48 (يدوجود آ  د از او بهتوان مي يزچ همه
 فلوطين رشود كه منظو  مي مشخص،يقاما در نظر دق. يست قائل نيالواحد اعتبار ي هقاعد 

كه با بازگشت عقل ناتمام به  ،)37 :، ص5: ، ج48 (صور معقول است  ي ه هميز،چ از همه
درواقع همان  شود  ميصادر واسطه از احد   بيآنچه بنابراين. رسند  مييت احد، به فعليسو

 يز نيننامتع يشود و با دوئي بالقوه گفته ميا عقل ناتمام ، اوست كه به آنيفعاليت برون
 در ذات يشيدن احد و انديخش به سوناتمام است كه با چر ن عقليو ا  استپذير يقتطب
 دست   موجودات را بهي است، صور تماميزچ حال، مشتمل بر امكان همه ينع كه در  ، اويطبس
   .آورد مي
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  گيري يجهنت. 18

متفاوت دو طرف ي ها ه و زمينها هرغم خاستگا به روشن شد كه مقاله،در طي اين 
رغم مشابهت ظاهري  به، در اكثر موارد، نباوجوداي. مقايسه، برخي آراء آن دو مشابه است

 متفاوت،  كامالًظاهر در برخي موارد نيز آراء به البته .بنياديني وجود داردي ها تفاوتآراء، 
   .آيد  مينظر تفاوتشان كمتر از آن چيزي است كه به

  ادر اول، ـدانستن ص قلـع ، مثال حالت اول وجود دارد؛هايي براي هر سه حالت، مثال
بودن عقل با شرافت و مقام بلند انديشه، ارتباط   صادر اولعقل و ارتباط ي هسميوجه ت

 و ناتواني عقل يا شناخت خداوندارتباط ميان شناخت عقل با  ميان عقل و مناجات با خدا،
   .عقول از شناخت ذات خداوند است

صدرا از  حتي اگر تفسير مالزيرا( شدن صادر اول ناميده» كثير واحد« ،مثال حالت دوم
كثيربودن صادر اول در آيات و روايات پذيرفته شود، كثيربودن صادر اول در روايات، معناي 

 ي جايگاه بلند نور در تبيين نظريه  و يا) متفاوتي از كثيربودن عقل در فلوطين داردكامالً
زيرا فلوطين تحت تأثير افالطون و براي بيان شباهت و وابستگي عقل به احد، (صدور 

كه حكماي  آن ؛ حالكند مي خورشيد و شعاع نورش تشبيه ي ي اين دو را به رابطه هرابط
اند كه به آن معنا، نور و  تحت تأثير متون ديني معناي وسيعي براي نور قائل شدهاسالمي 

) اير موجودات، حقيقت است نه مجازاند و اطالق نور بر احد، صادر اول و يا س وجود مساوق
  .آمدن عقل در آغاز آفرينش آن است رفتن و پيش و يا پس

 و اثبات كثرت براي شدن صادر اول در نظر فلوطين ميدهعقل بالقوه نا ،مثال حالت سوم
 متفاوت با بساطت عقل و تمام بودن فعليت آن در نظر حكماي  كه ظاهري كامالً،آن است

 زيرا ،آيد  ميرنظ   ولي درواقع، تفاوت اين دو كمتر از آن چيزي است كه به.اسالمي دارد
 »كاربستن به« ي ه نيست، بلكه قو»شدن« ي هقو  ناتمامبودن عقلِ»بالقوه«منظور فلوطين از 

عالوه، منظور فلوطين از كثيربودن عقل، تعدد معقوالت و تمايزي است كه در  به. است
 راها   اگرچه فلوطين اين.نده و انديشيده وجود داشته باشدتحقق انديشه بايد ميان انديش

 تعبير ما، علم عقل كل را بيشتر از نوع حصولي آورد و به  نميشمار   اعتباري بهتمايزات صرفاً
 ؛وي گاهي نيز براي عقل علم حضوري قائل شده است( تا از سنخ علم حضوري ددان مي

  منظور او از كثرت عقلكه  اين توجه به،) به احد پيش از جدايي از اومانند علم عقل
 يم، از شدت تفاوت دو نظردان مي ها را تمايزات اعتباري  آن ما صرفاًتمايزاتي است كه

 ، پيش از بازگشت عقل به سوي احد و علم حصولي او به احدكه اينبا همچنين. كاهد مي
 كه عقل ابتدا رسد مي نظر  ند، هنوز وجود ندارند و درواقع، بها كه معقوالت عقل كل ،ها هايد
 ، فعليت عقل در آغازِبنابراينو (آورد   ميدست   خود را بهآيد و سپس كماالت  ميوجود به
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، توجه به اين نكته كه بازگشت عقل به سوي احد بازگشتي ازلي )آفرينش آن كامل نيست

است و تمايز مراحلي كه فلوطين براي جدايي عقل ناتمام از احد و سپس بازگشت او به 
تمايز زماني نيست، از شدت تفاوت  برشمرده ها هرسيدن عقل و ايد فعليت سوي احد و به

  . كاهد  ميميان دو نظر
 در تقابل كامالً وجود دارد كه نظر دو طرف مقايسه مواردي، عالوه بر سه حالت مذكور

 ي هاراد ،اين است كه در نظر فلوطين بارزترين مثال براي اين حالت. با يكديگر قرار دارد
 كه ،ه بر اساس متون ديني، مشيت خداك حال آن، احد در ايجاد صادر اول دخيل نيست

شود، تعبيري از نيز تعبير مي» كن ي هكلم«و » امر«فعلي اوست و از آن به  ي ههمان اراد
عالوه، فلوطين احد را فراتر از هستي و عقل و فاقد علم به ماسواي خود  به .صادر اول است

از كه  آن يابند؛ حال مي صادر اول تحقق ي  و معتقد است كه اين امور در مرتبهددان مي
بودن آن، عين  ناپذير رغم اكتناه بهنظرگاه متون ديني و تفاسير حكماي اسالمي، ذات خداوند 

 و تنها ظهور اين صفات براي ماسوا است كه در هستي و علم و ساير صفات كماليه است
  .افتد  صادر اول اتفاق ميي مرتبه

  

  ها يادداشت
1 .»و في إِنَّه  تابِالْ أُمنا كيلَد يللَع كيم4/ زخرف (»ح(.  
 تركيب از ناشي نفس بودن سبز وي، نظر به. تفسير كرده است نفس به را اخضر مالصدرا جوهر. 2
 از نفس. دارد اشاره هيوال و عقل با نفس ي رابطه به، ظلمت و نور از تركيب. است ظلمت و نور  از آن
 نحوي به هيوال بر را صور اين ،ديگر ازسوي و كند مي ريافتد عقل از را ثابت عقلي  صور سو، يك

   ).304 - 303 :صص ،6: ج ،37(   كند مي ترسيم متجدد
 ).180 :ص ،10: ج ،21 (است دانسته اعتبار بي و سست را حديث عماء طباطبايي عالمه. 3

و گاه ) 55 :ص ،1 :ج ،1(ي احديت دانسته شده  ، عماء گاه تعبيري از غيب ذات يا مرتبهباوجوداين
  .با صادر اول تطبيق داده شده است

4. Inchoate Intellect                        5. D. J. O’Meara 
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