عناصر افلوطيني در انديشه ابنسينا در تبيين بعضي از
صفات علت اولي

1

دکتر زهره توازیانی
استادیار دانشگاه الزهراء(س)

چكيده
بحث انتساب صفات به خدا و چگونگی و چرایی آن از دغدغههاي جدي دو حوزه
کالم و فلسفه است .این مسأله در بخش الهيات به معناي اخص ،شكل جديتري به
خود میگيرد؛ زیرا این بحث از یك سو به موضوع مدلهاي آفرینش ارتباط پيدا
میکند و از سوي دیگر ایده خدا را در نزد معتقدان واضح میسازد .ابنسينا فيلسوف
مسلمان با هر دو دغدغه به این بحث پرداخته و از این حيث شبيه افلوطين فيلسوف
تأثيرگذار مغرب زمين عمل نموده است .تا آنجا که وقتی سخن از مدلهاي آفرینش
نظریه صدور به ميان میآید ،افلوطين از غرب و ابنسينا از شرق در اذهان تداعی
میشود .این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که در تبيين نظریه صدور ابنسينا
کداميك از صفات خدا به کار میآیند و در نمونه افلوطينی آن از چه صفاتی تحذیر
میشود و ابنسينا در این مسأله و انتساب بعضی از صفات به خدا تا چه اندازه متأثر
از مدل افلوطينی است .با بررسی پارهاي از باورها و اعتقادات فارابی فارابی به
عنوان واسطه انتقال برخی از مفاهيم افلوطينی به ابنسينا معلوم میشود که با
وجود شباهتهاي کلی ميان افلوطين و ابنسينا در مورد بعضی صفات علت اولی و
مدل صدور موجودات از او ،تفاوتهاي اساسی ميان این دو فيلسوف وجود دارد که
نمونه آن توجيه ابنسينا از صدور بر اساس انتساب صفات عقل ،وجود و حيات به
خدا است که افلوطين در نظریه خود از آنها تحذیر میکرده است.

واژگان کليدي
صفات خدا ،عقل ،وجود ،حيات ،افلوطين ،فارابی ،ابنسينا
1ـ دریافت مقاله87/8/11 :؛ پذیرش نهایی87/11 /1 :
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با اینكه ابن سينا فيلسوفی است كه بيشتر به مشرب ارسطویی شناخته میشـود
و آموزه هاي ارسطویی در اندیشه او وجه غالبی دارد ،اما كاوشهاي فلسفی نشان
میدهد كه این فيلسوف بی تـثيير از اندیشـه افلـو ين هـو نبـوده اسـتت ایـن تـثيير
میتوانسته از ریق فارابی به تفكر ابنسينا راه یافته باشد ،به ویژه از ریق كتاب
«الجمع بين رأیی الحكيمين» كه فارابی در آن تالش میكند به تلفيق نظرات ارسـطو
و افال ون نائل آیدت بخشی از استنادات فارابی در آن كتاب به ايولوجيا 1اسـت كـه
به اشتباه گمان می كرده است آن كتاب از آن ارسطوستت بـراي ماـا  ،فـارابی در
بيان یازدهمين مورد اختالفی ارسطو و افال ون در كتاب الجمع (فارابی1011 ،هـ الف،

ص111ـ  )111ذیل عنوان حدوث و قدم عالو تصریح دارد كه ارسطو در ايولوجيا بـر
ايبات صانع مبدع براي این عالو استدال كرده است و مواردي را هو ذكر مـیكنـد
كه بعداً در آيار ابن سينا مـنعك

گردیـده اسـتت همننـين در مسـثله دوازدهـو از

موارد اختالفی در همان كتاب (همو ،ص )111خصوصياتی را از قـو افلـو ين و بـه
زعو او ،ارسطو ،نقل مـیكنـد كـه آنهـا نيـ در تصـویر صـفاتی ابـنسـينا از خـدا
مشهودند ،از جملـه مبـاین بـودن خـدا بـا ماسـوي و عـدم مناسـبت و مشـاكلت و
مشابهت حقيقی و حتی مجازي خدا با ماسواي خودش در صفات به ـور كلـی ،و
موجد بودن خدا براي این عالو و جميع آننه در آن اسـت ،همننـين عـدم رهيـابی
تبد و تغير به ذات متفرد حق به دليل باقی بودن او و عدم بقا موجودات دیگرت
فارابی در همين كتاب (همو) عالوه بر بيان نظر افلو ين (و بهزعو او ارسطو) در
مورد بقا و دوام ذات حق ،بر این مطلب هو تصریح میكند كه افلو ين معتقد بود
موجودات در ذات «موجد حی مرید» صورت دارند؛ زیرا كه در غير این صورت
ایجاد آنها توجيهی ندارد (همو)ت
آننه آمد شاهد ماالی بود بر اصل این ادعا كه ابنسينا در توصيف صفاتی حق

1ـ كتاب ايولوجيا در دانش الهيات ،منسوب به ارسطو كه بنابر كندوكاو والنتين روژه در سا 1881م آشكارا
نمایان گشت كه این اير از :افلو ين اندیشمند ب رگ و فيلسوف نامدار و بنيانگذار فلسفه نوافال ونی
اسكندرانی و بخشی از تاسوعات او بوده است (افلو ين ،1178 ،مقدمه مترجو)ت
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فقط از ارسطو متثير نبوده است ،گرچه قطعاً این تثير به افلو ين و ارسطو هو
منحصر نمیشود ،بلكه جاي پاي محكوتري از تثيير خود فارابی را میتوان در
افكار و اندیشه ابنسينا به وضوح مشاهده نمود و شاید تثيير بيشتر فارابی را
بتوان بر آموزههاي كالمی ابنسينا نشان داد ،اما آننه رسالت این نوشته آن را
تعقيب میكند ،بازیابی عناصر افلو ينی در اندیشه ابنسينا درباره بعضی صفات
علت اولی است كه براي این منظور مراجعه مستقيو به آيار شيخالرئي

و افلو ين

مطلوبتر مینمایدت

دیدگاه کلی افلوطين درباره صفات علت اولی
آننه به ور مشخص در آيار ابنسينا از خدا توصيف میشود ،عليت حق تعالی
براي همه موجودات است كه افال ون به این امر به صراحت در كتاب ايولوجيا در
ميمر دهو آن اشاره كرده استت
با اینكه بسياري از نگاههاي فلسفی به ویژه در الهيات سلبی متوجه شخص
افلو ين بوده و ایده تن یهی شاید نخستين بار در اندیشه او شكل گرفته است ،اما
با وجود این ،او در ميمر دهو از كتاب ايولوجيا به گونهاي ایجابی از خدا به عنوان
علت اولی سخن میگویدت
او در این بخش از كتاب خود وقتی درباره علت اولی و اشيایی كه از او به
وجود میآیند سخن میگوید ،به صراحت به عليت او براي كل اشياء اعتراف
میكند و میگوید :واحد محض ،علت كل اشيا است1ت
اما كمی جلوتر به شيوه سلبی بازگشت نموده و به عدم ممايلت واحد محض با
اشيا تثكيد می نماید و او را به عنوان اصل نهایی و مبدأ پيدایش موجودات دیگر
معرفی كرده ،میگوید علت اولی با وجود «كل االشياء» بودنش مانند هيچ یك از

1ـ الواحد المحض هو عله االشياء و كلها (افلو
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اشيا نيست ،بلكه او مبدأ اشيا است و بلكه همه اشيا در او بوده و حا آنكه او در
هيچ یك از اشيا نيست( 1افلو ين ،1178 ،ص )972ت
این نوع از نگاه دیري نمیپاید؛ زیرا او خود نخستين كسی است كه متوجه
اشكالی در نظریه خود شده است؛ زیرا علت اوالیی كه او تصور میكند ،هينكدام
از اشيا نيست ،اما چنان است كه اشيا همگی در او هستند و حا آنكه او در
هينكدام از آنها نيستت و این قو با این محذور روبروست كه چگونه ممكن است
اشيا در واحد بسيطی باشند كه در او نه ينویت است و نه كارت جهات9؟ (همو)ت
كاپلستن میگوید ،از نظر افلو ين واحد یا احد ،اصل نهایی است كه پيدایش
موجودات با فرض وجود او توجيه میشوندت هر چند او میپذیرد كه خدا محدود
به اشيا نيست و اشيا ني ج ئی از او نيستند اما اشيا از اویندت اما با این حا
آفرینش عالو بر اساس اراده آزاد مورد قبو او نيستت زیرا او آفرینش را نوعی
فعاليت می داند كه نسبت دادن آن به واحد با تغييرناپذیري او در تنافی استت

بنابراین افلو ين به استعاره صدور متوسل شده است (كاپلستن ،1119 ،ج ،1ص)107ت
اشاره خود افلو ين در كتاب انئادها (افلو ين ،1111 ،رساله  8ـ« )2اولين مبدأ» و
«مبدأ نيك و راستين» است كه این مطلب و مطلب مورد اشاره كاپلستن در كتاب
ايولوجيا با واژه انبجاس 1در ترجمه عربی ابن ناعمه مشخص گردیده است ،آنجا
كه میگوید :پ

0

چون واحد محض است همه اشيا از او فيضان مییابند (همو،

 ،1178ص )972ت و مورخ تاریخ فلسفه معاد انبجاس را در پدیده خلقت «هرین»
(جاري شدن ،فيضان) و «اپورین» (صادر شدن) معرفی مینماید و معتقد است كه
این واژگان كه مورد استفاده افلو ين در پدیده خلقت بودهاند ،بيانگر نوعی از
فرآیند خلقتاند كه كاهش خدا از

ریق جریان صدور را نفی میكنندت او

كاهشناپذیري و نامتحرك بودن واحد را مالئو با مسثله صدور تلقی میكند
1ـ تعبير او :و ليس كشيء من االشياء بل هو بدء الشي ،و ليس هو االشياء بل االشياء كلها فيه و ليس هو في شيٍ من االشيات

9ـ النه واحد محض مبسوط ليس فيه شي من االشياءت
1ـ انبج

الماء :انفجر و تفجر(معلوف ،1170 ،ص)91ت

0ـ تعبير او :فلما كان واحد محضا انبجست منه االشياء كلهات

55



  35دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 3578شماره 04

كاپلستون با این تلقی میگوید خالقيت آزاد ،مورد پذیرش افلو ين نبوده است
زیرا كه در آن الزم میآید خدا از حالت مطمئن و آرام در خود بودن و بینيازي

از برون خارج شود (كاپلستن ،1119 ،ص)107ت
در بيان افلو ين انبجاس یا صدور موجودات از واحد ،به ماهيت (حد) یا هویت
نداشتن واحد معلل شده است (افلو ين ،1178 ،ص )972ت به این معنا كه چون
آفریدگار نخست ،ماهيت و حددار نبود ماهيت و نمود از او آفریده گشت و حقيقت

واحد از او پدید آمد( 1همو ،ص)922ت
در رساله نهو از انئاد ششو «واحد بودن» واحد در تعليل موجودیت اشيا به كار
رفته است« :اشيا مركب اگر واحد در آنها نباشد نمیتوانند وجود داشته باشند و
میدانيو كه اگر تقسيو شوند چون واحد را از دست میدهند هستیشان دگرگون
میشود» به وري كه میتوان گفت هر موجودي به علت «واحد» موجود است
(همو ،1111 ،ص )1177ت از این بيان افلو ين میتوان این نتيجه را ني گرفت كه «واحد
بودن» واحد نه تنها علت براي ایجاد است بلكه علت براي ابقا ني است 9و این اصل
در همه اشيا عموميت داردت

نحوه صدور موجودات از واحد
افلو ين معتقد بود كه «عالو بالضروره از خدا صادر یا ناشی میشود» (همو،

 ،1178ص  )118و بنابراین صدور آن از خدا به اقتضاي ضرورت ذات اوست و
آفرینش آزاد از عدم و هيچ ،موضوعيتی ندارد با وجود این اصل او یا واحد «در
مقر خویش بیكاهش و بینقص و نقصان باقی میماند» (كاپلستن ،1119 ،ص)108ت اما
هویتی كه در بيان افلو ين از خدا سلب میشود و سلب آن مایه صدور هویت

1ـ تعبير او :و ذلك انّه لمّا لم تكن له هويه انبجست منه الهويهت
9ـ افلو ين ني به این مطلب توجه داشت رتكت به( :افلو
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دانسته میشود معاد هویت عقل تلقی شده است كه خود بیواسطه از واحد
صدور مییابد و بعد همه اشيا از او صادر میگردند( 1افلو ين ،1178 ،ص )972ت

تعالی واحد و توصيف ناپذیري آن
مورخان تاریخ فلسفه از بيانات افلو ين درباره صفات علت اولی نتيجه
گرفتهاند كه تن یه و تعالی خدا در اندیشه افلو ين شكل اعالي خود را پيدا كرده
استت در گ ارش كاپلستون خداي افلو ين با این ویژگیها معرفی میگردد:
«خدا مطلقاً متعالی است ،او واحد (احد) و وراي هر فكر و هر وجودي است
(كاپلستن ،1119 ،ص )101كه نه تنها ماهيت و وجود بلكه حيات را هو نمیتوان بر او
حمل كرد (همو)ت
افلو ين در كتاب انئادها خدا را چنين تصویر میكند :اگر او به وجود نيامده و
وجود نيافته است و اگر نه عقل است و نه هستی (همو ،1111 ،ص ،)1181به این دليل
است كه برتر از عقل است (همو ،ص  )1189هستی هو نيست؛ زیرا هستی داراي
صورت هستی است ،در حالی كه او عاري از صورت استت ذات واحد چون مبدأ
همه چي هاست ،خود او هيچ یك از چي ها نيست تتت نه متحرك است و نه ساكن ،نه
در مكان و نه در زمان (همو) او در همه جاست و در هيچ جا نيست (همو ،ص )1111

وقتی واحد را علت میناميو ،این سخن به معنی بيان صفت عرضی او نيستتتت اگر
بخواهيو سخن دقيق بگویيو ،حق نداریو او را «او» بناميوت همه این نامها كه بدو
میدهيو ،تفسير و بيان احساس و تجربهاي است كه ما خود پيدا میكنيو (افلو ين،

 ،1178ص)1189ت افلو ين بر این باور است كه مبدأ واحد اعجوبهاي است درنيافتنی
كه در بارهاش حتی نمیتوان گفت هست وگرنه صفتی به او نسبت دادهایو (همو،

 ،1111ص )1181و با این تحليل است كه میگوید« :واحد را نمیتوان از ریق دانش
شناخت» (همو ،ص )1189ت نمیتوان آن را هو چون موضوعات دیگر اندیشه ،متعلق
1ـ تعبير او :فان الهويه االولي ،اعني به هويه العقل ،هي التي انبجست منه اوالً بغير توسط ،ثم انبجست منه جميع هويات االشياء ...
بتوسط هويه العقل و العالم العقلي.
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شناخت خویش قرار داد ،اما راه شناخت هو چنان مسدود نيست ،بلكه «تنها در
حضوري كه بسيار برتر از دانش است میتوان به او رسيد» (افلو ين،1111 ،

ص  )1189در سومين انئاد تصریح میكند كه او را فقط میتوان دید و بیگمان
دیدن او نه از ریق تفكر و تعقل است ،بلكه از ریق نظاره است و نظاره نوعی از
دیدن است كه به تعبير افلو ين «از خود بدر رفتن و بسيط شدن و سكون و در
خود فرو رفتن» است (همو ،ص)1120ت

ساختار فلسفی افلوطين در مقایسه با آرا فارابی
یاسپرس در بيان ساختار و دستگاه فلسفی افلو ين ،رح او را به سه عنصر
«باشنده»« ،برتر باشنده» و «نباشنده» ترسيو میكند كه در آن «باشنده» یا همان
جهان ،حد وسط «برتر باشنده» و «نباشنده» استت
در نظام افلو ينی جهان ،باشندهاي است كه متكی به خود نيست بلكه حد
وسطی است كه ميان «برتر باشنده» و «نباشنده» قرار گرفته است (یاسپرس،1111 ،

ص )11در این تصویر كه از عدم اتكاي جهان هستی به خود وجود واحد به عنوان
علت یا برتر باشنده نتيجه میشود ،ميمر دهو از كتاب ايولوجيا شكل میگيردت
همان ور كه در بيان یاسپرس ني معلوم است افلو ين خدا را وراي وجود و
حتی باالتر از آن ،وراي عقل دانسته است( 1افلو ين ،1178 ،ص )972ت در نگاه افلو ين
با اینكه تماميت و كما و وجود ،همه هویت خود را از انتساب به واحد دریافت
میكنند ،اما او حاضر نيست این اوصاف را به خود واحد نسبت دهدت در گ ارش
یاسپرس ني واحد یا احد آن چي ي توصيف میشود كه در اندیشه نمیگنجد و
وحدتی كه به او نسبت داده میشود وحدت عددي نيست و نه واحدي از كاير

(یاسپرس ،1111 ،ص)11ت
بـا اینكه افلو ين بـه الهيات سلبی شهرت داشتـه و معتقد بود كه در واحـد هيچ

1ـ تعبير او :ان الواحد المحضر هو فوق التمام و الكمال ...و الشي التام هو العقل.
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ينویت جوهر و عرض نمیتواند وجود داشته باشد و اساساً توصيف واحد به
اینكه «چنين است و چنين نيست» را معاد محدودیت براي او میدانست؛ با وجود
این میگفت كه «خير را می توان به واحد نسبت داد به شرط آنكه به عنوان یك
صفت ذاتی (الزم ذات) نسبت داده نشودت بنابراین خدا خير علیاال الق است نه

خوب» (كاپلستن ،1119 ،ص101ـ )107ت
به استناد انئادها یا تاسوعات افلو ين میتوان این نتيجه را گرفت كه فكر و
اراده و فعاليت را نمیتوان به واحد نسبت داد؛ زیرا فكر مستل م تمای بين متفكر و
متعلق فكر اوست و نسبت اراده ني جای نيست؛ زیرا آن ني مستل م تمای بين
مرید و مراد است و فعاليت ،ني مستل م تمای بين فاعل و شیء متعلق فعل است

(همو ،ص)107ت
به اعتقاد فلو ين ،واحد حتی وراي خودآگاهی است و تنها محموالتی كه قابل
نسبت به او هستند ،وحدت و خيرند ،هر چند كه او این محموالت را ني ناكافی
میداند و ا القشان را بر واحد از باب تمايل ذكر میكند ،بهگونهاي كه با وحدت
نفی كارت میشود و با وصف خير ،تثيير در چي دیگر و عدم تثير از چي دیگر
اراده میشود و سرانجام واحد در كسوت اوصاف سلبی «فوق وجود ،تقسيو
ناپذیر ،الیتغير ،سرمدي ،بیگذشته و آینده» و یك عين دائو و مستمر تعریف

میشود (همو)ت
هر چند تعالی واحد یا خدا در افلو ين معادلی براي «وراي هر فكر و هر
وجودي» در اندیشه اوست و هر چند «واحد او نه متصف به ماهيت میشود و نه
به وجود و حيات» (همو ،ص)101ت ولی از بيان او نباید این را فهميد كه او در پی
القاي هيچ انگاري واحد بوده است ،بلكه او گمان میكرد كه مفهوم وجود
از متعلقات تجربه ما مثخوذ است و واحد از همه آن اشيا و متعلقات ،برتر است و
در نتيجه از مفهومی هو كه بر آن اشيا مبتنی است برتر و متعالی است (همو،

ص)101ت چنان كه دیدیو توصيف ناپذیري و غيرقابل درك بودن احد یا واحد او را
در نگاه افلو ين تا آستانه انكار بعضی از صفاتی پيش میبرد كه متثلهان هيچ گاه
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به انكار آنها از خدا تن در ندادهاندت به وري كه به صراحت میتوان گفت این عدم
اتصاف با اندیشههاي رایج درباره خداي ادیان الاقل در دو وصف وجود و حيات
ناسازگار مینماید ،هر چند كه منظور افلو ين هو این نبوده كه بگوید واحد یا احد
كمتر از هر یك از اینهاست ،بلكه به دليل اینكه او برتر از وجود و حيات است و در
واقع حيات و وجود هویت خود را از او میگيرند ،چنين گفته استت
افلو ين همننين در ايولوجيا ،واحد محض را فوقالتمام و الكما میداند و
استدال او در آنجا شبيه استداللی است كه بر فوق وجود و فوق حيات بودن
واحد آورده استت او شیء تام را عقل میداند و تام بودن آن را ني تعليل به مبتدع
بودن از واحد حق میكند و چون در مبتدع ،نقص ،تصور میرود ا الق آن را بر
واحد ،جای نمیداند؛ زیرا مبدِع در درجه مبدعٍ نيست( 1افلو ين ،1178 ،ص )972ت
هر چند افلو ين در مفهوم تعالی واحد از مفاهيمی چون وجود و حيات،
انگي ههاي مقدسی را تصویر میكند و از این حيث حتی با فيلسوفان متثلهی كه
این اندازه از تعالی را قابل قبو نمیدانند فرق عمدهاي دارد ،اما با این وجود این
موجود متعالی است كه منشث صدور موجودات ،فرض میشود و بارها به عليت
آن براي موجودات اشاره میشودت
یاسپرس ني در گ ارش خود به این ایده افلو ين اشاره میكند كه وي معتقد
بود «باشنده» از «برتر باشنده» پدید آمده استت او همننين به سلسله مراتبی از
وجود اشاره میكند ك ه مورد اعتقاد افلو ين بوده كه عقل و نف
آنهاستت به وري كه عقل در مرتبهاي باالتر از نف

و نف

از جمله

در مرتبهاي باالتر از

بيعت و ماده قرار دارد (یاسپرس ،1111 ،ص)11ت تعبير خود افلو ين ني چنين است:
«عقل بهترین موجودات است و پ

از آن ارواحاند» (افلو ين ،1111 ،ص )017ت در

نگاه افلو ين ،مطابق آننه در گ ارشهاي تاریخی آمده و ميمر دهو از ايولوجيا

1ـ تعبير او :و اليمكن ان يبدع الشيُ التام تامّاً مثله النه في االبداع نقصان اعني به ان المبدِع اليكون في درجه المبدَع بل يكون
دونه.
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ني مؤید خوبی براي آنها میباشد ،واحد با مجموع اشيا فردي یكی نيست ،آن
چنان كه بعضی در تفسير پانتهایستی گمان كردهاند ،بلكه «این اشيا فردي است كه
به یك اصل یا منشث نيازمندند و این اصل باید از آنها متمای و منطقاً مقدم بر آنها
باشد» (كاپلستن ،1119 ،ص101ـ )101ت ناگفته نماند كه این عبارت افلو ين كه میگوید:
«االشياء كلها فيه» موهو پانتهایستی بودن آن گردیده استت اما این توهو بالفاصله
با این عبارت دفع میگردد كه« :از آنجا كه واحد هيچ چي ي از اشيا نيست ،همه
اشيا از او صادر میگردند»( 1افلو ين ،1178 ،ص )972ت
واحد افلو ينی به دليل فوق تمام بودن و فوق كما بودنش حاجتی به اشيا
ندارد و از آنها فایدهاي را لب نمیكند ،بلكه اشيا از شدت تماميت چنين موجودي
از او حادث میگردند (همو ،ص)981ت همننين باید گفت كه فهو «بودن اشيا در واحد
با نفی هوزمان نبودن واحد ،در هيچ یك از اشيا» سختی خاص خود را داردت هو
چنان كه قاعده بسيطالحقيقه در فلسفه صدرایی نظير این سختیها را دارد و این
فقره مطلبی نيست كه هضو آن آسان بنماید ،همان ور كه صدرالمتثلهين در
كتاب اسفار به آن قاعده نظير ،اشاره نموده و با عنوان «في ان واجب الوجود تمام االشياء،

و كل الموجودات ،و اليه يرجع االمور كلها» میگوید :این مطلب از غوامض الهی است كه
ادراك آن سخت مینماید مگر بر آنان كه به علو لدنی از جانب خدا این مطلب را
فهو كردهاند (صدرالدین شيرازي ،1281 ،ج ،1ص)111ت قاعـده بسيطالحقيقه صدرایی
تداعـیكننده دیدگاه افلو ينی است با این تفاوت كه صدرا معتقد است با وجود
صعوبت فهو آن ،بر وجود آن قاعده میتوان اقامه برهان نمودت با این وجود همان
ور كه حدود و نقائص در تصویر افلو ينی از واحد سلب میشود از
بسيطالحقيقه هو سلب میشود9ت

1ـ تعبير او :انه لمّا لم يكن شيٌ من االشياء ،كانت االشياء كله انبجست منه.
9ـ لكن البرهان قائم علي أن كل بسيط الحقيقة كل االشياء الوجودی اال ما يتعلق بالنقائص و االعدام (صدرالدین شيرازي،1281 ،
ج ،1ص)111ت
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آننه در نظر افلو ين در مورد واحد گفته شده است و بعدها محل توجه
بسياري از فيلسوفان غرب و شرق قرار گرفت ،از جمله فيلسوفان مشائی مسلمان
مانند فارابی و به ویژه ابنسينا كه مسثله صدور را بيش از هر چي مورد توجه
قراردادهاندت
در مسثله صدور به ور بيعی سببيت خدا براي موجودات و نسبت او با
موجودات تصویر میشودت در این ،وجود عقو و نفوس و بایع مادي به گونهاي
تقریباً مشابه با آننه در نظام افلو ينی آمده است ،مورد قبو قرار میگيرد ،با این
تفاوت كه كليت آن مورد قبو است و اما در اینكه تعداد عقو و نفوس چندتا و
چرا؟ از الگوي ارسطویی بيشتر تبعيت میشود تا از الگوي افلو ينیت سببيت خدا
براي موجودات مورد اتفاق قا به حكماي مسلمان استت حكيمان مسلمان در
پذیرش این امر بيش از آنكه از فيلسوف یا فيلسوفان پيش از خود متثير باشند ،از
آموزههاي كالمی خود متثيرند ،اما در تصویر نوع سببيت و كيفيت آن از
فيلسوفان پيش از خود بیتثيير نبودهاندت فارابی در فصو منت عه به صراحت
اشاره میكند كه او تعالی سبب براي مادون خود است و باالتر از خود سببی
نداردت تدبير از او شروع میشود و در تك تك اشيا نافذ میگردد (فارابی1011 ،هـ ب،

ص )10ت او همننين در بيان حكمت كه آن را علو اسباب بعيده معرفی نموده كه
سایر موجودات از آنها ایجاد میشوند ،به سلسله مراتب موجودات اشاره نموده و
نتيجه میگيرد كه ما به وجود این اسباب یقين داریو و میدانيو كه چه هستند و
چگونه هستند و این اسباب با وجود كارتشان در نهایت به موجود واحد
میرسند كه سبب همه آن سببها است ،چه سببهاي بعيد و چه سببهاي قریب
و آن سبب واحد ،حقيقتاً همان او تعالی است كه متقوم به موجود دیگري نيست
بلكه مكتفی بالذات است و ممكن نيست كه آن سبب ،جسو باشد و یا در جسو
باشد بلكه او موجود دیگري است كه از وجود سایر موجودات خارج است و اصالً
در هيچ معنایی مشارك با موجودات نيست و اگر مشاركت باشد فقط در اسو
است نه در معنی و مفهوم آن اسو (همو ،ص 19ـ)11ت
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در نگاه فارابی آن سبب واحد ،ج واحد نمیتواند باشد و حقيقتاً اوست كه
واحد است و سایر موجودات هو اگر به وصف وحدت متصف میشوند ،این
وحدت را وامدار اویند و اگر موجودات بهرهاي از حقيقت دارند ،آن بهره را ني
وامدار حقيقت اویند كه او موجودات است و حقيقت محض است ،كمالی باالتر از
او توهو نمیشود ،وجودي تمامتر از او نيست ،حقيقتی برتر از حقيقت او نيست و

وحدتی تامتر از وحدت او نيست (فارابی1011 ،هـ ب ،ص)11ت
فارابی معتقد است از او تعالی ،موجودي صادر میشود كه سایر موجودات
ضرورتاً از او موجود میشوند ،بعضی از موجودات مشاهد به ح

هستند و

بعضی دیگر معلوم به برهانت كيفيت این ایجاد به فيضی است كه از او تعالی به
صادر او و از آنجا به سایر موجودات جریان مییابد (همو ،ص)07ت بنابر اعتقاد
وي نخستين صادر براي سبب خود نه سببيت دارد و نه غایت اوست و نه كمالی
را متوجه سبب او خود مینماید (همو ،ص )08این نوع بينش نسبت به صدور تا
حد زیادي با نگرش افلو ينی در این خصوص مطابقت دارد؛ زیرا افلو ين ني در
ايولوجيا وقتی در ابداع شیء تام یا عقل از واحد سخن میگوید همين فقره را
مورد تثكيد قرار میدهد( 1افلو ين ،1178 ،ص )981ت
در بينش فارابی از واحد یا او تعالی عالوه بر مسثله صدور و توجيه آن بر
اساس فيض ،عناصر دیگري از اندیشه افلو ينی ،یافت میشود و آن جما و بها

است كه او در كتاب السياسهالمدنيه

9

بر آنها تثكيد كرده است (فارابی،1111 ،

ص )01ت افلو ين ني در ايولوجيا با عبارت «ابهی» و «اعلی» از آن یاد كرده است

1

(افلو ين ،1178 ،ص )981ت
1ـ تعبير او :و ذلك ان الواحد الحق الذی هو فوق التمام لما ابدع الشي التام التفت ذلك التام الي مبدعه و القي بصره عليه و امتأل منه
نوراً و بهاء فصار عقالً  . ...ولشده تمامه و افراطه حدث منه شي آخر .

9ـ تعبير او :و اذا كان هو االجمل علي االطالق و االبهي و االزين و ...ت
1ـ تعبير او :ال يمكن ان يكون شي من االشياء المحدثه اقوی منه و ال ابهي و ال اعلي.
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اما در همان حا  ،فارابی در بحث اسما و صفات ،از انتساب اسما و صفاتی به
خدا سخن میگوید كه افلو ين به تن یه آنها از واحد قائل بودت از جمله این
اوصاف موجودیت است كه افلو ين ،واحد را حتی وراي وجود میداندت اما از نظر
فارابی خداوند بعضی از صفات را فی ذاته و نه از حيث اضافه او به چي دیگر
واجد است و بعضی از صفات را در اضافه با شیء دیگر واجد استت ماا براي
اولی «موجودیت» و «وحدت» است و براي دومی «عد » و «جود» است (فارابی،

 ،1111ص)02ت و در مورد صفاتی هو چون جود و عد كه اضافهاي در آنها نهفته
است ،باید دانست كه اضافه ج ئی از كما نيست ،و در واقع آن كما به آن

اضافه متقوم نيست بلكه آن اضافه ني الحق و تابع آن كما است (همو ،ص)11ت
فارابی در تصویري كلی از صفات ،فارابی معتقد است در خصوص هر صفتی كه
به وجهی ميان او تعالی و موجودات دیگر مشترك است ،یا به عبارتی هو به
واجب ا الق میشود و هو به موجودات ،باید گفت داللت آن اسو یا صفت بر
واجب اوالً و بالذات است و بر موجودات دیگر يانياً و بالعرض؛ یعنی آن اسما اوالًـ
بر كما او (از اسو موجود و واحد گرفته تا هر چي دیگر)و يانياً بر موجودات
فائض از او صادقاندت خدا به داشتن این صفات اقدم و احق میباشد و غير او این
صفات را از او اقتباس كردهاندت با این تصویر هيچ صفت كمالی نيست كه نتوان
آن را اوالً و بالذات به خدا نسبت داد ،در حالی كه ن د افلو ين ،همان ور كه
پيشتر گفتيو ،تنها ،صفات وحدت و خير را میتوان به واحد نسبت دادت هر چند او
همينها را ني از باب تمايل میداندت نظام اسباب و مسببات و سلسله مراتب ولی
موجودات از عقل و نف

گرفته تا بيعت كه مورد اعتقاد افلو ين بود در فارابی

كه حلقه واسطه نظام افلو ينی و سينایی است ،ني وجود داردت همان ور كه
پيشتر ني گفتيو در بيان افلو ين از صدور ،به صراحت عقل به عنوان نخستين
صادر از حق معرفی شده است و بعد از آن به وجود نف
1

هو مورد اشاره صریح وي است ( :افلو ين ،1178 ،ص )981ت

1ـ تعبير او :اما الواحد الحق فانه ابتدع هويه العقل لشده سكونهت
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در تبيين افلو ين از مسثله صدور بعد از وجود نف
میشود كه حاصل آن پيدایش «صنو» است كه همان ح

به فعل نف

اشاره

و بيعت اجرام

مبسو ه و نبات و حيوان و جواهر مادي است (افلو ين ،1178 ،ص )981ت

در آيار فارابی ني كه بعدها و گاهی عيناً مورد اعتقاد شيخالرئي

قرار گرفته

است ،به يوانی از عقو و پيدایش نفوس و جواهر اجسام سماوي و موجودات
مادون اجسام سماوي اشاره رفته است( :1فارابی ،1111 ،ص)19ت
این تصویر فقط در كليت خود با تصویر افلو ين مطابقت میكند و در ج ئيات،
بيشتر ،ارسطویی است تا افلو ينی ،اما در همين حد هو واسطه خوبی براي انتقا
بعضی از عناصر افلو ينی به اندیشه سينویی میباشدت

ساختار فلسفی افلوطين در مقایسه با اندیشه ابنسينا
خدا در اندیشه ابنسينا تصویري دارد كه در آن تصویر به وضوح عناصري از
اندیشه افلو ين را میتوان یافت گرچه عناصر ارسطویی پررنگتر از تثيير
افلو ينی است و ملحقات فارابی ،برگرفته از آموزههاي دینی باز هو پررنگتر از
تثيير ارسطویی است ،با این حا ابنسينا در تصویر صفات خدا خود ني بیرأي
نيستت
از نظر ابنسينا خدا به عنوان موجودي غيرجسمانی معرفی میگردد كه نه
جسو است و نه قوه جسو ،بلكه واحدي بري از ماده است و از هر جهت ني از
مخالطت با حركت مبراست( 9ابنسينا ،1171 ،ص )10ت
در این نوع تبيين تثيير افلو ينی به وضوح معلوم است؛ زیرا افلو ين ني واحد
یا احد را بري از ماده و حتی ،مبراي از عقل میداند و تبري از حركت ني مورد

1ـ تعبير او :ثم من بعد االول يوجد الثواني و العقل الفعال .و الثواني علي مراتب في الوجود ...و هي كلها اقتبست الوجود عن االول ت
9ـ تعبير او :قد الح لك في الطبيعيات ان االله غيرجسم ،و ال قوه جسم ،بل هو واحد بری عن الماده ،و عن مخالطه الحركه من

كل جههت
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اشاره افلو ين قرار میگيردت زیرا تعليل حركت به اعتقاد وي ج در شیء داير

ممكن نيست( 1افلو ين ،1178 ،ص )981ت
از جمله صفاتی كه ابنسينا به خدا نسبت میدهد انيت یا وجود استت از نظر او
این نخستين صفتی است كه میتوان به واجب نسبت داد9ت او براي این استناد در
آيار خود به قدر كافی دالیل و برهان اقامه نموده است1ت و این در حالی است كه
افلو ين از استناد نسبت صفت «وجود» به واحد یا احد خود اجتناب میورزیدت
در تصویر ابنسينایی از خدا یا واجب ،صفت وحدت در مواضع زیادي از آيار
او بـه خدا نسبت داده شده استت نـه تنها وحدت ،بلكه مصداق حقيقی واحد مـن
جميع الجهات ،خدا ،فرض شده است0ت
افلـو ين ني  ،از مجمـوع صفاتی كه بسيـاري از متثلهان بـه خدا نسبت دادهاند،
بیهيچ تردید ،صفت وحدت را به خدا نسبت داده است ،البته اگر بتوان احد یا واحد
افلو ينی را معاد همان خدایی دانست كه در لسان دین آمده استت اشاره
افلو ين در ايولوجيا بر این مطلب صراحت دارد( 1همو ،ص )972ت وي در انئاد ششو
هو تصریح دارد كه او واحد تر از آن است كه میاندیشیت
در بيان افلو ين بسا ت در كنار وحدت به واحد نسبت داده شده است ،آنجا
كه وجود اشيا را در واحد نفی كرده و به عبارت «مبسوط» از آن یاد كرده استت
اما ابنسينا نه فقط وحدت و بسا ت را به خدا نسبت داده است ،بلكه هو بر وحدت

1ـ تعبير او ...:و الحركه ال تأتي بالشي الثابت الباقي بل انما تأتي بالشيء الداثرت
9ـ ابنسينا ،1171 ،ص120ـ 121؛ همو ،بیتا ،ص909؛ همو ،1171 ،ص 908و 111؛ همو ،1172 ،ص 17 ،17و

72ـ 181 ،81ـ )181ت
1ـ دالیل ابنسينا را بر وجود واجب در كتاب امكان معرفت خدا و ادله وجود او از نظر ابنسينا و اسپينوزا
آوردهام (رت ك :توازیانی)1180 ،ت
0ـ ابنسينا ،1171 ،ص11ـ 17؛ همو ،1110 ،ص111ـ 111و ص 111ـ117؛ همو ،1172 ،ص999ـ 991؛ همو1111 ،الف،
ص19و19؛ همو ،1171 ،ص111؛ همو ،بیتا ،ص 901و 112ت

1ـ تعبير او :النه واحد محض مبسوط ليسي فيه شي من االشياء.
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و هو بر بسا ت واجب به قدر كافی برهان اقامه كرده است 1ت

در ميان صفاتی كه ابنسينا نسبت آنها را به خدا روا میدانست ،صفاتی وجود
دارند كه تصریحی بر انكار آنها از جانب افلو ين دیده نمیشود ،بلكه به عبارتی
غيرمستقيو مورد قبو وي بوده است ،به ور نمونه اگر وحدت و بسا ت دو
وصفی باشند كه نسبت آنها به احد روا باشد ،پ

ضد نداشتن و ند نداشتن واجب

هو كه ابنسينا در آيار خود مورد اشاره قرار داده است و بر آنها استدال كرده
است9ت میباید مورد قبو افلو ين ني بوده باشدت همننين است جن
فصل نداشتن ،حد و برهان نداشتن كه شيخالرئي
است1ت همننين جن

نداشتن و

از آنها در آيار خود سخن گفته

نبودن خدا (ابنسينا ،1172 ،ص  ،)21-29نوع نبودن خدا (همو،

 ،1171ص ،)988كلی نبودن خدا (همو ،1172 ،ص29ـ ،)21ج ئی نبودن خدا (همو) ،كميت
نداشتن (همو ،1171 ،ص 172و  ،)011مكان نداشتن ،زمان نداشتن ،كيفيت نداشتن
(همو)ت ولی در مجموع صفاتی كه مورد قبو ابنسيناست و وي از آنها در آيار
خود نام برده و درباره استناد آنها به واجب ني استدال كرده است ،به ور
مشخص میتوان صفاتی را نشان داد كه افلو ين به صراحت واحد یا احد را از
آنها ني مبرا دانسته است ،صفاتی نظير حيات ،هستی و عقل ،كه پيشتر توجيه
افلو ين را ذكر كردیوت اما ابنسينا نه تنها این صفات را به خدا نسبت میدهد بلكه
به چي ي فراتر از آن میاندیشد و آن اینكه معتقد است صفاتی مانند «حيات»
و «علو» و «قدرت» و «جود» و «اراده» در خدا مفهوماً هو واحدند( 0همو1111 ،الف،
ص )91-12ت

با این بيان روشن است كه خدا از نظر ابنسينا عين حيات است و اساساً حيات

 -1ابنسينا ،1171 ،ص117ـ 118؛ همو ،1172 ،ص 11و 01و81؛ همو ،1110 ،ص111ـ119؛ همو ،بیتا ،ص900؛ همو،
 ،1111ص119؛ همو ،1171 ،ص101ـ 109و987؛ همو ،1171 ،ص 978.
9ـ همو ،1117 ،ص 172و 011؛ همو ،1110 ،ص111ـ111؛ همو ،ص978؛ همو ،بیتا ،ص79ت
1ـ ابنسينا ،6731 ،ص 736؛ همو ،6731 ،ص 832؛ همو ،بيتا ،ص 638؛ همو ،6731 ،ص 63

0ـ تعبير او :فبان ان المفهوم من الحياه و العلم و القدره و الجود و االراده المقوالت علي واجب الوجود مفهوم واحد و ليست ال صفات
ذاته و ال اجزاء ذاته  ...ت
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تنها صفت از صفات سبعه خداست كه حقيقی محض بوده و هيچ اضافهاي در
آن ملحوظ نيست ( با بایی ،1171 ،ج ،1ص)911ت و اما در مورد عقل ني كه افلو ين
واحد را از آن مبرا میدانست ابنسينا بر محوضت آن در خدا استدال كرده
استت
1

9

از نظر ابنسينا نه تنها خدا ،عقل محض است بلكه معقو محض ني است و با
این مبنا تعقل ذات و غيرذات 1براي خدا انكارناپذیر استت این در حالی است كه از
نظر افلو ين احد یا واحد «نمیاندیشد و عقل نيست ،چون ربطی با هيچ چي ي

ندارد و نيازمند چي ي نيست» (یاسپرس ،1111 ،ص)11ت
افلو ين به صحت قو قائلی معتقد است كه میگوید خداوند اشيا را بدون
رویت ابداع نموده است و تعليل به آن كرده است كه خدا یا احد ،همان است كه
خود رویت را ابداع نموده است و چگونه ممكن است در ابداع شیء چي ي
استعانت كند كه خود ابداع شده آن است0؟ (افلو ين ،1178 ،ص 927ـ)928ت بر این
اساس «پ

احتياج ندارد كه درباره چي ي بيندیشد ،حتی درباره خودش ني

نمیاندیشد و بنابر این خود آگاهی هو ندارد» (یاسپرس ،1111 ،ص)11ت

وجوه مشترک اندیشه سينایی و افلوطينی
با این تفاوتها كه ذكر شد ،معلوم گردید كه حكماي مسلمان از جمله فارابی و
ابنسينا در مسثله صفات ،راه خود را رفتهاند ،اما وجوه مشتركی هو وجود دارد
1ـ ابنسينا ،1171 ،ص181؛ همو ،1110 ،ص 188و 182؛ همو ،1172 ،ص 82ـ  21و 121؛ همو ،1171 ،ص922ـ 111؛
 ،1111ص19ت

9ـ همو ،1171 ،ص189؛ همو ،1110 ،ص188ـ 182؛ همو1110 ،الف ،ص1ت
1ـ فارابی در فصو منت عه به قومی اشاره میكند كه معتقدند سبب او غيرذات خود را تعقل نمیكند و
نمیداند و به گروهی دیگر كه گمان می كنند معقوالت كليه ،دفعـه واحده براي او حاصل است و این معقوالت
بال زمان معلوم و معقو او هستند و بعضی ني معتقدند كه عالوه بر معقوالت ،سبب او ج ئيات محسوسه
را تماماً میداند (فارابی1011 ،ب ،ص 82ـ )21ت
0ـ تعبير او :و نقو ل انّه ليس لقائل ان يقول ان الباری روّی في االشياء اوالً ثم ابدعها ،و ذلك انه هو الذی ابدع الروّيه ،فكيف يستعين
بها في ابداع الشيء و هي لم تكن بعد! ــ و هذا محال.
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كه ل وماً نمیتواند دليل بر تثيير یك فيلسوف بر دیگري باشدت همان ور كه ماالً
ابنسينا بر خير بودن خدا استدال میكند1ت و افلو ين هو واحد را به وصف
«نيك» و «نخستين» متصف میداند ،هو در آنجا كه عنوان رساله نهو از انئاد
ششو را «درباره نيك یا واحد» انتخاب میكند و هو آنجا كه میگوید« :نخستين،
مبدأ است و مبدأ نيك و راستين است» (افلو ين ،1111 ،رساله نهو)ت

فلو ين میگوید كه چنين كن :وقتی كه نيك را به زبان میآوري در اندیشه،
چي ي بر آن ميف اي ،زیرا هر قدر كه به آن بيف ایی به همان قدر از آن میكاهی

(یاسپرس ،1111 ،ص)11ت
با این همـه بعضی از اندیشهها در یـك فيلسوف به ور مشخص حاكـی از آن
است كه از فيلسوف دیگر تثيير پذیرفته است و آن هنگامی است كه شخص
خاصی آن را راحی كرده استت به ور نمونه مشخصاً از نظریه «صدور» یا
«فيض» میتوان نام بردت این نظریه در راحی ابنسينا از پدیده خلقت بيشترین
سهو را دارد با اینكه ابنسينا این رح را در قالب اندیشه خود هضو و جذب
نموده است اما اصل نظریه ،آن ور كه تاریخ فلسفه بيانگر آن است ،از ابداعات
افلو ين بوده ،میباشدت البته نظریه صدور شكل دیگري هو در فيلسوفان دیگر
داشته است ،اما با این همه در حوزه تفكر اسالمی صورت دیگري پيدا كرده استت
ابنسينا در جریان نظریه «صدور» ،صفاتی از خداوند را داخل میكند كه الهيات
تن یهی افلو ين حتی اجازه انتساب آنها را به او نمیدهدت چرا كه از نظر افلو ين
واحد بري از صفاتی هو چون «وجود»« ،عقل» و «حيات» فرض میشودت ولی
اتفاقاً در نظریه ابنسينا از صدور كه به كار تبيين خلقت میآید ،اساس بر تعقل
است ،ضمن اینكه اساس بر وجود باري است و به قو خواجه وسی كه در
شرح اشارات گفته است اساساً تثيير علت مشروط به تقدم او در وجود است و

1ـ ابنسينا ،1171 ،ص181؛ همو ،1110 ،ص110؛ همو ،1111 ،ص 11و 19؛ همو ،1172 ،ص 89و 191؛ همو1171 ،

ص.111
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تقدم ،شرط تثيير است و نه خود تثيير (ابنسينا ،1171 ،ج ،1ص17ـ )18ت حا چگونه
است كه افلو ين در نظریه صدور خویش خدا را علت اولی و مبدع اشيا میداند،
اما نمیخواهد قبو كند كه این علت باید تقدم در وجود داشته باشد و به گمان او
زیبنده او نيست كه وصف «وجود» به آن داده شود یا چگونه میتوان صدور را
توجيه كرد در حالی كه نباید پذیرفت این صدور نشثت گرفته از عقل است؟ از نظر
افلو ين ،صدور چي ي ج ابداع نيست( 1افلو ين ،1178 ،ص  :)928این در حالی است
كه در صدور سينایی صفات خدا به ویژه صفت علو ،نقش اصلی را دارند نظریه
صدور سينایی كه مراتبش تا اندازهاي با مراتب افلو ينی مطابقت میكند ،بر
اساس تعقل خدا شكل میبندد و اساساً بدون نسبت عقل توجيهی براي آن نيستت
از نظر ابنسينا خداوند داراي فعاليتی ضروري است كه نه او را قصدي است و
نه ضرورت در او به معناي فاعليت بعی استت او به خود ،عالو است و به اشيا
ني  ،و اساساً اشيا از علو او به خود سرچشمه گرفتهاند و خدا بدان راضی است و
به آنها عنایت داردت در حالی كه خداي افلو ينی بنابه گ ارش یاسپرس «خداي
زنده كتاب مقدس نيست ،به خشو نمیآید و به آدميان رحمت و عنایت نمیكندتتت
عشق به آفریدگان نداردت همه چي از اوست ولی نه بر اير اراده او» (یاسپرس،1111 ،

ص)01ت علو ،عقل و عشق كه مهمترین صفات در توجيه سينایی از نظریه صدورند
در نگاه افلو ينی از صدور بالضروره باید حذف شوندت
از نظر ابنسينا علو خداوند به نظام اصلح ،سبب تام همه موجودات ممكن استت
در جهان شناسی سينایی كه بر اساس الگوي صدور راحی شده است ،موجودات
مجرد واسطه فيض هستی تلقی شدهاند كه بر اساس وسا ت آنها ،زمين و آسمان
و همه كائنات در قلمرو فيض ربوبی قرار میگيرند و این مجردات هستند كه فيض
هستی را از واجبالوجود به ادنی مراتب هستی ،یعنی عالو بيعت منتقل میكنند و
از جهت دیگر ني

واسطه تكامل و رسيدن موجودات به اهداف و غایات

1ـ تعبير او :لكنه ابدع االشياء بانه فقط.
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وجوديشان میشوندت همان ور كه پيشتر ني اشاره كردیو در نظریه صدور
سينایی گرچه عناصري از صدور افلو ينی دیده میشود ،اما این نظریه كامالً با
تصویر افلو ينی متفاوت است و این تفاوت در انتساب صفت عقل به مبدأ و مبدع
است كه افلو ين از آن تحذیر میكردت شيخالرئي

در كتاب التعليقات پيدایش اشيا

را ناشی از تعقل آنها توسط مبدع كل دانسته است (ابنسينا ،1172 ،ص )100ت از نظر
شيخ وجود عالو و پيدایش آن الزمه تعقل ذات است ،بدینگونه كه خداوند كه عقل
محض است ،خودش را تعقل میكند و میداند كه عقل محض است و مبدأ او
است و در ذات او مانع و كارهی براي صدور عالو از او نيست و ذات او عالِو
است به اینكه كما و علوش به گونهاي است كه غير ،از او افاضه میشود و
پيدایش عالَ و الزمه جال الهی اوست كه این جاللت براي ذات او ،بذاته معشوق
است و هر ذاتی كه به آننه از او صادر میشود ،علو داشته باشد و مخالط یا
1

معاوق و مانعی هو نباشد ،به آننه از او صادر میشود ،راضی خواهد بود (همو،

 ،1171ص)010ت

یافتههاي پژوهش
خدا در نگاه سينایی «فاعل الكل» است و صدور عالو ني از او «علی سبيل
الل وم» است نه علی سبيل القصدت با این حا واحد من جميع جهات است و اینها
در حكمت سينوي تنها عناصري هستند كه به نظام افلو ينی شباهت دارند ،اما
وجود ،حيات ،علو و عشق كه در نبض این نظریه جریان دارند و توجيه صدور
بدون آنها براي ابنسينا هيچ معنایی ندارد ،در دیدگاه افلو ين یا خبري از آنها
نيست و یا تفسير دیگري از آنها وجود داردت
گرچه وجود عقو و نفوس و بایع مادي هو كه حاصل صدور میباشند در
صورت كلیشان بیشباهت به نظر افلو ينی نيست ،اما آننه مهو است تصویر
1ـ تعبير او :فتعقله عله للوجود علي مايعقله و وجوده ما يوجد عنه علي سبيل لزوم لوجوده و تبع.

71



  86دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 3578شماره 04

صفاتی از خداست كه ابنسينا كوترین شباهتش در ميان فيلسوفان مطرح باستان
به افلو ين است ،ـ افلو ينی كه گمان میرود ابنسينا در نظریه صدورش متثير از
اندیشه او باشد ـ و بيشترین شباهتش به ارسطویی است كه اصالً به صدور
معتقد نبوده استت
با وجود این ،اشارات بسيار مابتی در كل اندیشه افلو ينی وجود دارد كه مورد
عنایت نه تنها ابنسينا بلكه تمامی فيلسوفان مسلمان قرار گرفته استت به ور
نمونه در این اشارهها كه افلو ين در مورد واحد یا احد خویش میكند:
1ـ كما براي او چي ي نيست كه از بيرون آمده و به او اف وده شده باشد؛
زیرا كما خود اوست (افلو ين ،1111 ،ص )1181ت
9ـ او را باید بینهایت ني اندیشيد ،نه بینهایت از حيث بعد یا عدد ،بلكه از آن
حيث كه بر غنا و مأل نيرویش هيچ چي محيط نمیتواند شد (همو)ت
1ـ او در همه جاست و در هيچ جا نيست (همو ،ص )1111ت
0ـ او عشق به خود خویش است و زیباییاش از خودش و در خودش است
(همو ،ص )1111ت
1ـ او به وجود نيامده و وجود نيافته است (همو)ت
1ـ و سرانجام اینكه اگر او را به عنوان عقل بيندیشی یا به عنوان خدا ،او بيشتر
از آنهاست و اگر به عنوان واحد بيندیشی ،او واحدتر از آن است كه میاندیشیت
با بيان اخير میتوان به این تمای اساسی در تفكر افلو ينی هو رسيد كه سلب
صفاتی كه به نظر حكيمان ما صفات كما اند ،از ذات متفرد حق ،توسط افلو ين،
به هيچ وجه او را در عداد و ردیف منكران صفات كما قرار نمیدهد ،بلكه بر
عك  ،دیدگاه او در واقع نوعی اعتراف به حقيقتی است كه وصف حا بسياري
از متثلهان ما ني است.
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منابع و مآخذ
 ابنسينا ،ابوعلی ،الهيات من کتاب الشفا ،تحقيق حسنزاده آملی ،قو ،مرك
انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قو ،چاپ او 1171 ،
 همو ،المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نورانی ،تهران ،انتشارات مؤسسه
مطالعات اسالمی دانشگاه مك گيل1111 ،الف
 همو ،المباحثات ،تحقيق و تعليق محسن بيدار ،قو ،انتشارات بيدار ،چاپ او ،
1171
 همو ،التعليقات ،قو ،مرك انتشارات دفتر تبليغات اسالمی ،بعـه منقحـه،
1172
 همو ،الرسائل( ،الرسالـه العرشيه ـ عيون الحكمـه ـ تفسير سوره التوحيد) ،قو،
انتشارات بيدار ،بیتا
 همو ،النجاه من الغرق فی بحر الضالالت ،با ویرایش و دیباچه محمد تقی
دانش پژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران1110 ،
 همو ،دانشنامه عالیی ،تصحيح و تعليق احمد خراسانی ،تهران ،كتابخانه
فارابی1111 ،
 همو ،اشارات و تنبيهات ،ترجمه و شرح حسن ملكشاهی ،تهران ،انتشارات
سروش ،چاپ او 1111 ،ب
 همو ،االشارات و التنبيهات ،مع الشرح للمحقق نصيرالدین محمد بن محمد بن
الحسن الطوسی و شرح الشرح للعالمـه قطبالدین محمد بن محمد بن ابی جعفر
الرازي ،قو ،نشر البالغـه ،الطبعـه االولی1171 ،
 افلو ين ،اثولوجيا ،ترجمه عربی ابن ناعمه حمصی از تاسوعات فلو ين،
ترجمه فارسی حسن ملكشاهی ،تهران ،انتشارات سروش ،چاپ او 1178 ،
 همو ،دوره آثارافلوطين (انئادها) ،ترجمه محمد حسن لطفی ،تهران ،انتشارات
خوارزمی1111 ،
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 توازیانی ،زهره ،امكان معرفت خدا و ادله وجود او از نظر ابنسينا و
اسپينوزا ،تهران ،انتشارات دانشگاه ال هرا1180 ،

 صدرالدین شيرازي ،محمد ابن ابراهيو ،الحكمـه المتعاليه فی االسفار العقليه
االربعـه ،بيروت ،داراحياء التراث العربی1281 ،م


با بایی ،محمد حسين ،نهایـه الحكمـه ،ترجمه و شرح علی شيروانی ،قو،

مرك انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قو ،چاپ چهارم1171 ،
 فارابی ،ابونصر ،کتاب الجمع بين رأیی الحكيمين ،مقدمه و تعليق نادر البير
نصري  ،تهران ،انتشارات ال هرا ،محرم 1011هـ الف
 همو ،کتاب السياسـه المدنيـه ،المكتبـه ال هرا ،چاپ او 1111 ،
 همو ،فصول منتزعه ،مقدمه ،تحقيق و تعليق فوزي متري نجار ،انتشارات
ال هرا1011 ،هـ ب
 كاپلستن ،فردریك ،تاریخ فلسفه ،ترجمه جال

الدین مجتبوي ،تهران،

انتشارات علمی و فرهنگی1119 ،
 معلوف ،لوئي  ،المنجد فی اللغه ،تهران ،نشر پرتو ،چاپ چهارم1170 ،
 یاسپرس ،كار  ،فلوطين ،ترجمه محمد حسن لطفی ،تهران ،انتشارات
خوارزمی ،چاپ او 1111 ،
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