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  مقدمه
عنوان دانند که اگر قرار باشد مسائل فلسفی را ذیل چند             می متعاطیان فلسفه به خوبی   

 خدا و ربط عـالم بـا او خواهـد       ۀ قطعاً یکی از آنها مسئل     ،بندی نمایند اساسی تقسیم  مهم و 
  .گذار هدایتگر انسان به سوی خدا هم بوده استتاثیرای  ه تفکر دربارۀ عالم به گون.بود

 تأمل ابتدایی دربارۀ حوادث پیرامونی و سپس تأمل در ساختار وجودی انسان هر دو              
گـام بعـدی در تأمـل        .سـازند   می ا ناخواسته انسان را متوجه خدا     ه ی  خواست پلی هستند که  

دراین گام است کـه انـسان از         بندد،  می  یقیناً در نسبت انسان و عالم با خدا صورت         ،آدمی
 به عنوان بخشی از عـالم       ،کند نسبت عالم با خدا چیست؟ و یا نسبت انسان           می خود سؤال 

 حتی به   ، یعنی اگر انسان   ،ت صورت دیگری هم دارد     این نسب  ؟مذکور با خدا چگونه است    
 ، باز هم سؤال از ایـن نـسبت        ،جدای از عالم در نظر گرفته شود       عنوان موجودی مستقل و   

  .سؤال به جایی است
مطـرح  » ربط «ۀ هم اندیش  ، از اساس  ،به موازات اندیشۀ انکار خدا     بشر در تاریخ تفکر  

 ،انـد   هه بعضی اساساً وجود خدا را باور نداشت        به این گونه ک    ،»عدم ربط «هم اندیشه    بود و 
به خدای بدون نـسبت      یا ،اند  هخدا قائل بود    آنها هم که به وجود     .اند  هبعضی هم باور داشت   

 1»تـه ایـستی   «فی المثل در ادیان که خـدا تـصویری          . و یا به خدای با نسبت     اند    هقائل بود 
ـ ،انسان است خالقی که طرف تکلم ،شود  می خدا خالق عالم فرض  ،دارد کلِّم ت خدایی که م
کند و هم     می  را در ابتدا همراهی    موجودات هم   ،کند  می  تدبیر ،خدایی که مرید است    .است

  . در انتهاستموجوداتمتعلق عشق 
تـوان    مـی   آیا واقعـاً   ؟شود  می ربط، اساساً چگونه در ذهن ترسیم     امّا فرض خدای بی   

 در پاسخ باید گفت اگر چه       ؟منقطع از عالم  تصور کرد موجودی را که خدا باشد امّا کامالً          
  .  امّا قطعاً در خارج تحقق ندارد،ممکن است چنین خدایی در ذهن تصویر داشته باشد

 یا خدایی نیست و یـا اگـر هـست    ،بنابراین فقط دوصورت از مسئله قابل طرح است      
 همـین   بـه . جمله حکیمان مسلمان صورت اخیر را باور دارنـد .خدای مرتبط با عالم است    

 ناگزیر از تبیین رابطۀ خدا با خلق و یا به عبارت            ،دلیل است که در مباحث فلسفی خویش      
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مـسائل  تـرین     جالب است بدانیم برای ایشان از جمله غـامض         .انددیگر توجیه پیدایی عالم   
 حـاکم بـر آن اسـت و رنجـی را کـه              ساز و کار  ی نیز همین توجیه پیدایش عالم و        فلسف

از هر چیز دیگر بیشتر بوده و اتفاقـاً         اند    هه در این باب متحمّل شد      متألّ فیلسوفان و حکیمان  
تـوان بـه دو       مـی   برای اثبات فرضیۀ این مقال     .توفیقشان در حل آن از هر چیز دیگر کمتر        

یعنی توجیه مشائی مسئله و توجیـه اشـراقی         . سیستم معروف در فلسفه اسالمی اشاره کرد      
د که صورتهای دیگری از مدل توجیه پیدایی عالم در تاریخ یادآور ش آن بایداما قبل از  .آن

توان به اندیشه ارسـطو و افالطـون اشـاره            می اندیشه بشری سابقه داشته است که مشخصا      
نحوی بر اندیشه فیلسوفان مسلمان تاثیر      ه  جهت  است که ب     از آن کرد و انتخاب ایشان نیز      

یر اندکی اندیشه بعـضی از آن بزرگـان را   که دربعضی از مواضع با تغیای    هبگوناند    هگذاشت
  .کنند  میدراذهان تداعی

  ن در پیدایش عالم وطیموضع ارسطو و افل
 در طبیعیات بحثـی     .ارسطو بحث خدا را در دو موضع از آثار خود مطرح کرده است            
 متعـرض آن شـده      ،استطرادی در مورد خدا دارد و در مابعدالطبیعه هم به تناسب موضوع           

 و در بحث حرکت به موضوع بسیار مهمـی          »طبیعیات«خرین فصل از کتاب      او در آ   .است
  را تـشکیل   »مابعدالطبیعـه «ث عمده کتاب اصلی او یعنـی        بحشود که سر انجام      کشیده می 

 دانـست او را وا   مـی  بحث حرکت در عـالم کـه وی آن را  ازلـی   ،»طبیعیات« در   .دهد می
ما همو در آنجا به این نتیجه مهم هم راه  ا،دارد تا ضرورت وجود محرک اولی را بپذیرد  می
زیرا زمان مقدار حرکـت اسـت و چـون           . زمان هم نیست   ،کند که تا حرکت نباشد      می پیدا

براین اعتقاد به ازلیت حرکت ماده را نیـز در پـی            کند بنا   می حرکت متحرک مادی را اقتضا    
دیده فلسفه ارسطویی   اعتقاد به آفرینش مطلقا در      «: اند  هخواهد داشت و به همین جهت گفت      

ارتباط با عالم    وجود این خدای ارسطویی بی     با) 105 ص   ،1373 ،ژان برن (» .نمی شود 
 فـصولی را    »متافیزیک« او در کتاب       .باشد نیست و پیدایش نیز مغفول او نمی       مادی نیز 

پیـدایش  ) فـصل نهـم   (روند پیدایش و    ) فصل هشتم  (، انواع آن  . پیدایش به) فصل هفتم (
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 در فـصل هفـتم   .دی و پیدایش بر حسب مقوالت مختلف اختصاص داده است       به خو  خود
  :کند  میبه سه نوع پیدایش اشاره

ا فـن   ی(برخی بوسیله هنر     ، برخی بنا بر طبیعت    gignomenonاز چیزهای پدید آینده     «
بوسـیله چیـزی و از      هـا     ههمه پدیدآینـد   .آیند  می پدیدو برخی خود به خودی      ) و صنعت 

  )225 ص ،1367 ،متافیزیک(» .شوند  مییند و چیزیآ  میچیزی پدید
  :گوید  میپردازد و  میبعد از آن به شرح هر یک از انواع پیدایش و
چیـزی  آنچه را که     .راه طبیعت است   شان از اند که پیدایش   پیدایشهای طبیعی آنهایی  «

آید آن است     می پدید  و آنچه که بوسیله آن چیزی      ،نامیم  می )hule (آید ماده   می از آن پدید  
طبیعـت  « آن است کـه  ،آیند  میپدید )چیزها(و آنچه بوسیله آن  ... .که بالطبع موجود است   

  )همان(».شود  مینامیده  »سب صورتحبر 
 اشاره ارسطو متوجه صورتهایی است که در روح یـا           »پیدایش بواسطه هنر  «در مورد   
  )226 ص ،همان.( نفس موجودند

  :کند که  میتصریح) کتاب هفتم (متافیزیک یا یعهمابعدالطبدر ای  هارسطو در اشار
  نامیـده  » ساختن یـا ایجـاد    « و بخشی    )noesis (»اندیشیدن«ها  و حرکتها     از پیدایش «

 اندیشیدن است و آن بخـشی       ،رود  می  آن بخشی که از سوی مبدا و صورت پیش         .شوند می
ر چیز دیگری در میانـه       ه . ساختن یا  ایجاد است     ،شود  می که از مرز پایانی اندیشیدن آغاز     

  )227 ص ،همان(» .آید  میاینها نیز به همین سان پدید
 ،اگر چیزی از پیش موجود نباشـد «: گوید  میو سرانجام  در این عبارت از ارسطو که      

توان فهمید سهم خـدا از نظـر او در فعـل              می به راحتی ) همانجا (».پیدایش ناممکن است  
به همین دلیل بعـضی از اندیـشمندان        . و پیایش آن   است نه صدور یک امر مادی        »اندیشه«

کـه مـا از کلمـه       در زبان یونانی هرگز معنا و مفـادی          )theos (»تئوس«که خدایا   اند    هگفت
که خدای ارسـطویی بـا خـدای        ای    هفهمیم نداشته است  و یکی از دو فرق عمد          می» خدا«

 اما ارسطو معتقد    ، است  نظر ما دارد در این است که خدا صانع و خالق جهان طبیعت             مورد
 آفریننـدگی صـفتی اخـص از        .بود که جهان طبیعت به دلیل ازلیتش نیاز به آفرینش ندارد          
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تواند چیزی را بوسیله چیزهای دیگر بـسازد  یـا چیـزی را از                 می سازنده .سازندگی است 
 و به اعتقاد ما خداونـد هـم   .کند  میناچیز بسازد ولی آفریننده کسی است که خلق از عدم         

 ،1رک به تاریخ فلـسفه غـرب ملکیـان ج            (.خالق و آفریننده است و هم  صانع و سازنده         
  )343و  342ص،

 خدای ارسطویی، گرچه خالق و صانع نیست اما بـی ارتبـاط             ،همانطور که پیشتر آمد   
حرک نیست و خالق متحرک     و گرچه او محرک عالم است اما خود مت         .با طبیعت هم نیست   

او این مطلب را در فصل       .است» تشوق«ه او با عالم دارد به گونه        بلکه نسبتی ک   ،هم نیست 
  :کند  میبدینگونه ذکر) المبادا(هفتم از کتاب دوازدهم  

و چیـز  ) to orekton(چیـز آرزو شـده    : به حرکـت در آوردن او چنـین اسـت   «
اینهـا  هـای   نخـستین  .آورند اما متحرک نیستند  میبه حرکت) to noeton(اندیشیده شده 

) bouleton( امـا نخـستین  خواسـته شـده             ، زیرا موضوع شوق پدیدار زیباست     .اندمانه
   )399 ،ص(   »)to on kalon(موجود زیباست 

 اسـت کـه معـادل     »صورتگری«توان گفت نقش خدا در طبیعت         می با یک بیان کوتاه   
  . است»اندیشه«فعل  

 قرون وسطی مدلی از     رسد نخستین فیلسوفی که در عصر باستان و پیش از           می به نظر 
 مطرح کرده   ،اند  هپذیرفت ،با اندکی تغییر   ،پیدایش را به صورت آنچه بعدها حکیمان مسلمان       

گذاران جـدی بـر     نیز از او به عنوان یکی از تاثیر        شخص افلوطین باشد که یاسپرس       ،است
  . به آن اشاره کرده است»فلوطین«تفکر فیلسوفان بعدی در کتاب خود  

 ،ح نظریه اقانیم ثالثه خود که ملهم فیلسوفان مسیحی نیز شـده اسـت             افلوطین در طر  
 »صدور«یا     »فیض« اما پیشتر از تبیین نظریه       .داند  می »فیض از مبدا نخستین   «موجودات را   

  : از نظر او.را در نظر  داشت) one(باید تصویر او از خدا یا واحد  
 توصیف  ،ر فکر و هر وجودی    ورای ه . است) حدا(او واحد   : خدا مطلقا متعالی است   «

تـوان در بـاره واحـد       نه ماهیت و نه وجود و نه حیات را  نمی          ....،ناپذیر و غیر قابل درک    
بلکه به دلیـل اینکـه برتـر از          ،اینکه او کمتر از هر یک از این چیزهاست        البته نه    ،حمل کرد 
اشیا فردی است    زیرا این    ، با مجموع اشیا فردی یکی گرفت      توانواحد را نمی  ....،همه است 
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 و این اصل باید از آنها متمایز و منطقـا مقـدم بـر آنهـا                 ،که به یک منشا یا اصل نیازمندند      
  )646و645،ص 2،ق1 ج،کاپلستن ( ».باشد

توان   می  را »خیر«اما     ،شود  می با اینکه واحد یا احد افلوطین فراتر از همه چیز فرض          
 باید به یاد    .اتی به او نسبت داده نشود     به آن نسبت داد به شرط آنکه به عنوان یک صفت ذ           

 ،همـان  (.داند را به واحد صحیح نمی     »فعالیت« و   »اراده«  ،»فکر«داشت که افلوطین نسبت     
 اما قدر متیقن این است که       ،اگر او هر دلیلی برای این عدم انتساب داشته باشد         )  647ص  

ـ      .پیدایش نقش اساسی دارند   این صفات در توجیه      ه عقالنـی بـرای ایـن        و او حتمـا توجی
 خدا  »اصل نهایی بودن  «توان با     می موضوع خواهد داشت که چگونه کثرت اشیا متناهی را        

 حال آنکه آن اصل نهایی نه متصف به صفت اراده است و نه متصف               ،یا واحد توجیه کرد   
  ؟به صفت آفریدگاری

تنـاهی  توانـد خـود را بـه اشـیا م         چون خدا نمی  «گوید به زعم افلوطین       می کاپلستن
خویش تواند  عالم را با فعل آزاد اراده           می  و نه  ، که گویی آنها جزء او هستند      ،محدود کند 

و بدین گونه برهم     ، زیرا آفرینش نوعی فعالیت است و نسبت دادن فعالیت به خدا           ،بیافریند
  )همانجا(» . بنابراین افلوطین به استعاره صدور متوسل شد،زدن تغییرناپذیری او خطاست

اگر چه افلوطین از کلمات استعاری و مجازی مانند          ) همانجا(عتقاد مورخ فلسفه      به ا 
اما این اندیشه که     ،کند  می استفاده) صادر شدن (» اپورین«و  )  فیضان ،جاری شدن  (»هرین«

  .کند  مییابد را صریحا رد  میخدا از طریق جریان صدور کاهش
 حداقل برای کسی که به      »صدور« همانطور که در بیان کاپلستن نیز آمده است مسئله        

اینکـه   ،کنـد   مـی  ی مطرح لم است سئوالتی چند را به طور جد       دنبال الگویی از پیدایش عا    
 یکـی از    ،کند  می اساسا صدور چیزی از چیزی توهم کاهش از شی اول را در ذهن تداعی             

ـ «دانیم که افلـوطین         می  از طرفی  .رسد  می اشکاالتی است که در نگاه اول به نظر        رینش آف
کـامال وحـدت    فیضان  «و همچنین     ) 648 ص   ،همان(»  .کند  می را رد ) هیچ(آزاد از عدم    

» .کنـد   مـی  وجودی خدا در مخلوقا ت فردی را هم که نوعی خـود پراکنـی خداسـت رد                
  ) 649 ص ،همان(
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 ،انـد  قابـل طـرح    ،در آن باب   ،وجود سئوالت جدی که قبل از پیدایش اقانیم دیگر         با
ماده بـه    به عنوان صادر اول از احد و نفس به عنوان صادر از عقل و                )نوس(پیدایش عقل   

بـه   ،شـوند   مـی  تای اولی جوهر و سومی به عنوان عرض تلقی        عنوان صادر از نفس که دو     
 نوع صوادر اولین    ، اما آنچه که فعال اهمیت دارد      .افزاید  می پیچیدگی مسئله صدور یا فیض    

با   مسئله صدور  .ار بر حکیمان مورد بحث ماست     تاثیر گذ ای    هاز احد یا خداست که اندیش     
 ،این مـسئله و ترتیـب چیـنش موجـودات         . موسوم به الواحد پیوند خورده است     ای    هقاعد

 با کمی تفاوت مـورد قبـول        ، همانطور که جلو تر نیز به آن اشاره خواهد شد          ،مطابق با آن  
رات صورت گرفته توسط   اما تغیی  ، همچون ابن سینا قرار گرفته است      ،بعضی از فیلسوفان ما   

 تحت تاثیر هیئت بطلمیوسی بوده است و این در حالی است کـه              ،حکمای مسلمان عموما  
و عقل را هـم     ) 62ص ،2، ج 1379 ،ملکیان (».خود افلوطین به هیئت بطلمیوس قائل نبود      «

  .دانستبیش از یکی نمی
ـ   ای    ه مسئل ،برای فیلسوفان مسلمان نیز که مسئله پیدایی عالم         ،شـود   مـی  یجـدی تلق

بعضی از این مدلها توجهات علمـی نیـز           در ،مدلهایی از پیدایش همواره مطرح بوده است      
 ایـن   .تـوان یافـت     مـی  ملحوظ بوده که نمونه بارز آن را در جهان شناسی مشائین مسلمان           

   .مطلب برای خواننده بعد از توضیح نظر مشائین به خوبی روشن خواهد شد

  پیدایی عالمتوضیح نظام مشائی در توجیه 
طراحی شـده   » صدور« براساس مدل     آن هم    شناسی ایشان که  ر نظام مشائی و جهان    د
 خداوند همانطور که مبدا خلقت      . خدا در نبض خلقت به نحو معناداری مطرح است         ،است
 ابوعلی به این مطلب در جاهـای مختلـف در آثـارش اشـاره               . منتهای آن نیز هست    ،است

  :گوید  می چنین) 69ص   (»تعلیقاتال« از جمله در ،صریح دارد
واجب الوجود لما کانت الغایۀ فیما یصدر عند کمال الخیرالمطلـق کـان          و ،کل غایۀ فهی خیر   

  .»وان الی ربک المنتهی«یه کما قال  اذ کل شی ینتهی ال،هو الغایۀ فی الخلق
هر غایتی همان خیر است و از آنجا که غایت هر صادر از خـدا کمـال خیـر                 : ترجمه

  .مطلق است لذا واجب الوجود غایت مخلوقات است
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  :گوید  میچنین )520ص (»النجاۀ«و در 
   .هوان الفاعل االول و المحرک االول فی کل شی هو الغایۀ و یشبه ان یکون الحاصل عند التمییز،

شود که فاعل و محـرک اول در هـر            می گویی بعد از تمییز این نتیجه حاصل      : ترجمه
  . تچیزی همان غایت اس

گردد که شیخ الرئیس خود را در برابـر دو فرآینـد قـرار داده                 می با این بیان مشخص   
  .است که مطابق آن هم باید آغاز هستی را توجیه کند و هم پایان آن را

 به مبدأ نخستین دارد تئـوری شـیخ تکیـه بـر             عالمدر فراشد آغاز هستی و نیازی که        
کند که علت احتیاج بـه واجـب          می  ثابت او از این طریق   .موجودات دارد » وجوب غیری «
 وتاثیر فاعل نیز در عدم سـابق        )17 ص ،1379 ،بهشتی  (.موجودات است » وجوب غیری «

  : بلکه دروجودی است که آن شی دارای آن است ،شی نیست
  و لیس للفاعل فی عدمه السابق تاثیر، بل تاثیره فی الوجود الذی للمفعول منه

  )522 ص،ۀالنجا(
 بلکه تاثیر او در وجودی است       .عل را در عدم سابق معلول تاثیری نیست       و فا : ترجمه

  .که برای فعل آن است
 و توصـیف مکانیـسم      عالمدر کل نظریۀ مشائین در توجیه ضرورتِ وجودِ مبدأ برای           

 آنچه  ،باید نقش خود را بازی کنند       می هماهنگای    هحاکم بر آن اصول اساسی مشائین بگون      
اما حاصل کار بـه هـیچ    . دده  می  این تالئم را نشان    ای  هید تا انداز  آ  می دسته  در مجموع ب  

 نظـام   .ات مشائی از آنِ علیت و توابع آن اسـت         یه اصل اول در توج    .کننده نیست وجه قانع 
معلولی و قاعـدۀ الواحـد و         ضرورت علی و   ، سنخیت ،خلقت مشائی براساس اصل علیت    

 خداوند در کـسوت صـفات       ،این نظام   در .شود  می امکان موجودات و علم خداوند توجیه     
 امّا آن صفتی از صفات خدا که مُظهر حق در خلقـت اسـت بـیش از همـه                    ،شود  می ظاهر

اهللا حاصـل تعقـل      عـالم ماسـوی    ،ک معنا و با تـصریح خـودِ شـیخ         ه ی  ب .صفت علم است  
 سبب تام همۀ موجودات ممکن ، از نظر ابوعلی علم خداوند به نظام اصلح .خداوندی است 

دهـد    می سوق و این در حالی است که رسوبات تفکر کالمی بیشتر ما را به این سو               .است
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 امّا شیخ الرئیس از جملـه کـسانی         . ارادۀ خداوندی است   ،که عامل اصلی در پیدایش خلق     
  بلکـه اراده را عـین علـم   ،شناسـد است که ارادۀ خداوند را صفت ثبوتی زائد بر علم نمی         

هم مطلب عجیبی است که از آن جهت نیز شیخ مورد             و این  ،)ء الشفا مقاله هشتم  (.داند می
این آن چیزی است که مـورد اعتقـاد او           ،به هر حال   .تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است    

 بوده و سعی وافر وی هم بر توجیه عقالنی آن حوزۀ وسیعی را بـه خـود اختـصاص داده                   
و طریقۀ تدبیرعالم نیز توسط     تا جایی که حتی جزئیات امر پیدایش را نیز شامل شده            است  

  .خدا در آن به تصویر کشیده شده است
کند با توجـه بـه        می  فیلسوف مشایی سعی   . عقالنیت آن است   ،شاخصۀ توجیه مشائی  

اگرچه در نظریـۀ معـروف        مبنایی عقالنی را برای آن تدارک ببیند و        ،اصول اساسی مذکور  
افـالک بطلمیوسـی و صـدور        ،مشائین عناصـری از نظریـۀ عقـول ارسـطوئی         » صدور«به  

ایـن نظریـه کـامالً بـا تـصویر          کنند که   می اما ارباب علم تصدیق      ،شود  می افلوطینی دیده 
   6.فرق دارد ،ارسطویی و افلوطینی از جهان
 موجودات مجرد واسطۀ فیض هستی تلقی شـده و براسـاس            ،در نظریۀ صدور مشائی   

گیرنـد و ایـن       مـی  یض ربوبی قرار   زمین و آسمان و همۀ کائنات در قلمرو ف         ،وساطت آنها 
 یعنی عالم ،مجردات هستند که فیض هستی را از واجب الوجود به ادنی مراتب عالم هستی     

 تکامل و رسیدن موجودات به اهداف و        ۀکنند و از جهت دیگر نیز واسط        می  منتقل یعت،طب
  .شوند  میشانغایات وجودی

 پیدایش اشیا از خدا گفته شده        که در کیفیت   )144ص( التعلیقاتمطابق بیان شیخ در     
 خـودش را    ، خدا که عقل محـض اسـت       . عالم و پیدایش آن الزمۀ تعقل ذات است        ،است
کارهی برای    و در ذات او مانع و      ، اول أداند که عقل محض است و مبد        می کند و   می تعقل

است کـه خیـر از او       ای    هوش به گون   علّ  ذات او عالم است به اینکه کمال و        .صدور نیست 
 ، بذاتـه  ،شود و پیدایش عالم الزمۀ جالل الهی اوست و این جاللت برای ذات او               می فاضها

شود علم داشـته باشـد و مُخـالط یـا             می  و هر ذاتی که به آنچه از او صادر         .معشوق است 
 خـدای  پـس    .شود راضی خواهـد بـود       می  به آنچه از او صادر     ،مُعاوق و مانعی هم نباشد    
  : بنابراین تعقل ذات او مبدا نظام خیر است. راضی استاوتعالی به فیضان عالم از 
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فاعل الکل بمعنی انه الموجود الـذی یفـیض عنـه کـل               للوجود علی ما یعقله وهو     ۀ عل ۀفتعقل
  )434 ص،ءالشفا (.فیضاناً مبایناً لذاتهً وجود

 او و   ... کنـد   مـی  پس تعقل او علت برای وجود است، بر اساس آنچه تعقلش          : ترجمه
  به این معنا که او موجودی اسـت کـه هـر وجـودی از او  فیـضان                   ، چیز است  فاعل همه 

  . فیضانی مباین با ذات او،یابد می
ت و رضا    سه عنصر علم و سببی     ،در نوع فاعلیتی که مشائین برای خداوند قائل هستند        

  صدور عالم از   ،معروف است » بالعنایه فاعلیتِ   « که به    ، در این فاعلیت   .به هم پیوسته است   
تعبیـر کـرده    » علی سبیل اللزوم  « شیخ از این گونۀ صدور به        . به ضرورت خواهد بود    ،خدا

و بدینوسـیله خواسـته      ا .داده اسـت   تقریباً در تمام آثار خود مورد اشاره قرار       آنرا  است و   
 حتی صدور با واسطۀ     شیخ .نداشته است » قصدی«د در فاعلیتش    است نشان دهد که خداون    
 استدالل او بر این مطلـب  .ندانسته است» علی السبیل القصد«هم   موجودات از مجردات را   

 خـود   ازای غیـر آید که او قاصـد شـی    می الزم،باشد» قصدی«که اگر فعل حق     ه  این بود 
 به طریـق اولـی      تعالی در مورد حق     ،و چنین چیزی وقتی در مجردات صادق نباشد        .باشد

 دلیلش آن اسـت کـه       ،کند  می خدا انکار قصد را در      وجودِ    او امّا اینکه چرا   .صادق نیست 
» من جمیع جهـات   «حال آنکه واجب الوجود     ،   مؤدی به کثرت خواهد شد     چنین چیزی در  

 علـم بـه   ،دارد که از آن جملـه ای  ه مضافاً بر اینکه فعل قصدی مبادی چندگان .واحد است 
موجـب  که الاقل فقراتی از اینها در خداونـد         ، اراده و حرکت عضالت    ، شوق ،وجود فایده 

فاعلیـت  «دانـد کـه انکـار         می البته شیخ توجه به این مطلب را ضروری        .نقص خواهد بود  
 و ،انـد نانکه بعضی از متکلمین گمان کرده چ ،نیست» فاعلیت بالطبع «مساوی قبول   » بالقصد

معرفت و  ،  بالطبععلیت  زیرا در فا   .خداوند فاعلیت بالطبع قطعاً معنا ومفهوم ندارد       مورد در
  .حال آنکه خداوند عقل محض است و  وجود نداردرضا اصالً

 بـا   ،شـوند   مـی  تبیین» علی سبیل اللزوم  «و  » عن علم «چینش موجودات در نظامی که      
 وآن  ؛ با مشکل دیگری روبروست    ،»الواحد« یعنی قاعده    انمبنای دیگر مشائی  دیگر  توجه به   

چه عین وحدت   پرسشگر سئوالش این است آن    . چگونگی پیدایش کثیر از واحد بسیط است      
ازکثرت در آن نیـست، یعنـی خداونـد، چگونـه منـشاء ایـن همـه                 ای    هاست و هیچ شائب   
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 تنها ابن سینا بلکه فیلسوفان دیگـر   نه بنیادین که   این سئوالِ  ؟موجودات کثیر در عالم است    
گیری نظریۀ دیگری در بینش مشائی شده       منجر به شکل   کند،  می را نیز سایه به سایه تعقیب     

 فیلسوف مشائی ناگزیر است کثرت اولین موجودات صـادر از حـق را              ،این نگاه در   .است
 چنانکـه  ؛دند کثیـر بالعـدد باشـ      ناتو بنابراین اولین موجود صادر از حق نمی       .کند نیز نفی 

  )435 ص،همان. (ده و صورت هم نخواهد بودمامنقسم به 
 زیرا ترکیب .ت داخلیشود و هم کثر  میادر اول نفیوبا این بیان هم کثرت خارجی از ص

از ماده و صورت نیز اگر حتی اقتضای دو جهت را در ذات مصدر نکند بلکـه از لـوازم ذات                     
  .آید  می دو الزم بیرون، که چگونه از ذات واحدآوردرا پیش می این سئوال ،باشد

  .بل الزمتین لذاته، فالسئوال فی لزومها له ثابت و تانک الجهتان ان کانتا ال فی ذاته،
  )435 ص ،همان                                                                         (

 باز هـم    ، بلکه الزم برای ذات او باشند      ،ه و اگر آن دو جهت در ذات او نبود         :ترجمه  
  . سوال در لزوم آنهاست

 اولـین  :گویـد مـی  پـردازد،   می وقتی شیخ به علیت صوادر اول برای موجودات دیگر        
تواند علـت   صوادر از علت اول که واحد بالعدد و ذات مجرده است به دلیل تجردش نمی              

 صـوری هـستند کـه    ، یا اگر جـسم نیـستند      ،اندقریب برای موجوداتی واقع شود که جسم      
 زیرا که او صورت است      ؛ معلول اول عقل محض است     .شوند  می کماالت اجسام محسوب  

  : از عقول مفارقه استاین معلول نخستین و ؛امّا نه در ماده
  . مادۀ و هواالول العقول المفارقۀ النه صورۀ ال فی،بل المعلول االول عقل محض

  ) همانجا                              (                                                  
تواند یک امـر مـادی      این یک سئوال جدی است که چرا اولین صادر از خداوند نمی           

 ؟اش پیـدا شـود     مـاده  ، باشد که از آ ن صورت       جسمیه  یا اولین صادر یک صورت     ؟باشد
 واجب تعالی ابتدا یک صورت جسمانی را بیافرینـد و بعـد ایـن               توان گفت  چرا نمی  یعنی

 همانطور که بعضی از فالسفه برای صـورت نـسبت بـه             ،صورت جسمانی ماده را بیافریند    
  ؟ماده قائل به علیت هستند
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 یـک صـورت     ، صادر اول  ، مطابق این فرض   سوالی این است که     چنین بهخ  شیپاسخِ  
 صادر سوم هم هر چه کـه هـست بایـد از مـاده               .  ماده  ،جسمانی خواهد بود و صادر دوم     

اگر جـایی هـم       و ؛ نه فاعلیت  ، فقط قبول است   ،که حیثیت ماده    در حالی  ،صادر شده باشد  
 .الق فاعل بـرآن شـی حقیقـی نیـست         اط در چنین جایی     ،نسبت فاعلیت به ماده داده شود     

  )405 و 404 ص،ءالشفا(
 امّا قبـل از     . شیخ به بعضی از محذورات قول خود اشاره کرده است          ، که دیدیم  چنان

خیزند الزم است به چیـنش موجـودات در         اینکه توضیح دهیم این محذورات از کجا برمی       
  .بکنیمای  هنظام مشایی نیز اشار

 در بیان نسبت خدا با عالم در نظام مشایی          ) به بعد  293ص (اشاراتشارح نمط پنجم    
اوّلـی  این است که همـۀ اشـیا بـه طـور            اعتقاد مشایین بر   ،چینش موجودات  در: گویدمی

اشیایی کـه بـه      در .اندبرخی به طور ثانوی منسوب     بلکه   منسوب به واجب الوجود نیستند    
لیَـت و ثبـات و دوام ذات مقـدس           بلکه آنها به از    ، تغییر، معنا ندارد   ،اندطور اولی منسوب  

 ،انـد  ولی در اشیایی که بـه طـور ثـانوی منـسوب            .اندواجب الوجود ازلی و ثابت و دائم      
 بـه    چیزهایی که به طور اولی منـسوب       .کند  می حدوث و تغییر و زوال و انقطاع معنی پیدا        

  :واجب الوجودند از این قرارند
  عقول طولیه -1
 اندابع و لوازم عقول طولیه که از تونفوس و اجرام فلکی -2

 .زمان که مقدار حرکت فلک اقصی است -3

 عبارتند از حوادث یومیـۀ عـالم اجـسام     ،اندچیزهایی که به طور ثانوی منسوب     
 همـه روزه بـر روی       ، تغییر اوضاع اجرام سماوی    ، که به علت حرکت فلکی     ،عنصری

  .افتند  میکره زمین اتفاق
  .اند سلسله مراتب موجودات به صورت زیر تصویر شدهالشفاءالهیات  دهم از ۀ در مقال
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  اول تعالی
  

  .شوند  میمالئکه روحانی مجرد                  که عقول نامیده
  

  .شود می شوند و به آنها مالئکه عملیه هم گفته  میکه نفوس نامیده  مالئکه روحانی            
   

  اجرام سماوی
  
  های ۀ پذیرای صورتماد
  :در ترتیب موجودات صادر از حق چنین استبیان شیخ  )512ص( لنجاۀادر 

 اولـی   ،التـی لیـست باجـسام      الجـواهر   و .هی الجواهر ثـم االعـراض      فاولی االشیاء بالوجود  
 وصـورۀ و مفـارق الجـسم و الجـزء           ،هیـوال  : الن هذه الجواهر ثالثۀ    ،الهیولی  اال ،الجواهربالوجود

هـو علـۀ غیرمقارنـۀ بـل         و اجزاءه معلولۀ و ینتهی الی جـوهر        الن الجسم    ،من وجوده   والبد ،جسم
 ثم  ، ثم الصورۀ  ،الجوهر المفارق الغیر المجسم   : فاولی الموجودات فی استحقاق الوجود     .مفارقه البته 

  ... ثم الهیولی و،الجسم
 و  .میان اشیا آنکه به وجود اولویت دارد جواهر است و پس از آن اعراض              در: ترجمه

هـا   زیرا این جوهر   . نیز آن جوهری که جسم نیست اولویت دارد مگر هیوال          در میان جواهر  
 و ایـن     ،نـه جـزء جـسم     صورت و جوهر مجرد که نه جسم اسـت و ،هیوال:  تا هستند سه

شـود    مـی  موجود باشد زیرا جسم و اجزائش معلول هستند و به جوهری منتهی           جوهر باید   
ولویت موجـودات در اسـتحقاق وجـود بـه        پس ا . باشد  می که علت غیر مقارن بلکه مجرد     

  . . هیوال و-4 جسم -3 صورت -2 جوهر مفارق غیر جسمانی  -1: ترتیب زیر است 
مراتب هستی متاثر از اندیشه های       هرچند شیخ الرئیس در نظریۀ چینش موجودات در       

 امـا تـاثیر   ،ارسطویی بوده و تقدمی را برای جواهر نسبت به اعراض در هستی قائل اسـت             
رسد شیخ    می  به نظر  که  ای    ه بگون  را با مشکل جدی روبرو کرده است       ی او های کالم وزهآم
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های ارسطویی فراتر رفته اسـت و ایـن         از آموزه  ،برای ارائه تصویری از خلقت مطابق دین      
 ، که ارسطو را به آن نیازی نبـوده اسـت          ، که در تلفیق بعضی مقوالت      است امر باعث شده  

آنها مـورد    بعضی از این مسئله مسلماتی است که        ابن سینا را در    .آیدکامالًً ناموفق به نظر     
 ۀ اسـتحال  -2 ؛ عقول و نفوس مفارقه کثیر معتقد است       -1 او به    .قبول ارسطو نیز بوده است    

 بـه وجـود عـالم جـسمانی         -3. پیدایش وجودات مفارق از موجودات مادی را باور دارد        
  خـودش   الوجود است که به واسطۀ غیر      دارد که هر جسمی یک ممکن       باور  و معتقد است 

 ،دانـد واسطۀ موجودات جسمانی را از واجب جایز نمـی          صدور بی   -4 ،واجب شده است  
توانند دارای وحدت محض    در صدور موجودات جسمانی نمی    ها    هاست واسط   معتقد  او -5

  . زیرا از واحد جز واحد صادر نمی شود،هیچ اثنینیتی نداشته باشندباشند و 
   انما یلزمان من واحد من حیثیتینم ان االثنینو معلو

  ) 39 فصل ،االشارات                                                              (
  . و معلوم است که پیدایش دو چیز از یک چیز الزمه دو حیثیت است: ترجمه

وداتی ایجـاد    موجـ  ،بنابراین اگر از مبدعات و مبادی عالیه که خودشان مادی نیـستند           
 باید درآن مبدعات جهات کثرتی موجود باشد تا بتوان کثرت را            ،اندشوند که دارای کثرت   

تـرین      دشـوار  شاید از    ،شوند  می  امّا اینکه چگونه کثرتهای عرضی ایجاد      .بدان منسوب کرد  
 صـدور کثیـر از واحـد        ۀقع در مسئل  الوامباحث فلسفی مربوط به آفرینش باشد و آنچه فی        

اگر مـسلمات مـذکور       و . ناظر بر کثرت عرضی است و نه طولی        ،شود  می حسوبمعضل م 
های عرضی به هیچ وجه قابل       بپذیریم کثرت  ،ع ابن سینایی آن را     و از نو   ، مشایی ۀدر فلسف 

  .رسد پاسخ شیخ هم چندان خرسندکننده نباشد  میتوجیه نیستند و به نظر
 لزوماً باید واحد    ،شود  می  صادر ،ولذات واجب در مرحلۀ ا     بنا به اعتقاد شیخ آنچه از     

 اش الزمـه  ،او واحدی صادر شـد     که از   امّا همین  . است از هر حیث واحد    چون ذات او     ،باشد
اگر صدور یک ممکن الوجـود از واجـب ممکـن باشـد،             . وجود جهت کثرتی درآن است    

 ،ته باشد  نه اینکه واقعاً کثرت خارجی داش      ،الزمه اش این است که کثرتی از آن انتزاع شود         
  . از آن انتزاع شود)یا بیشتر(باید موجودی باشد که دو حیثیت   میبلکه
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 ؛ آن اسـت   ۀگاناز نظر شیخ صادر اول دارای سه حیثیت است که ناظر بر تعقالت سه             
 ایـن سـه حیثیـت هرکـدام منـشاء           . وجوب غیری و تعقل واجب     ،یعنی تعقل امکان خود   

نفـس    از تعقل وجوب بـالغیر خـویش       ،ل عقل ثانی   از تعقل مبداء او    ،پیدایش امری هستند  
  .شوند  میاش جرم فلک پیداتعقل امکان ذاتی از و ،فلک

 اما  ،  آمده است که عقول مفارقه گرچه کثیر بالعددند         )438ص (الشفاءدر اشارۀ شیخ در     
د ان ه صادر شدالترتیب تعالی صادر شده باشند، بلکه علیچنین نیست که همۀ آنها با هم از اول       

 دیگـر فلکـی     گیرد و تحت هر عقلی عالوه بـر عقـلِ           می و هر عقلی تحت عقل دیگر قرار      
 تعبیـر  »نفس فلکـی  « که از آن به      ،ن ماده است و بخشی از آن صورت       آقراردارد که بخشی از     

شود که   می در صدور ماده هم گفته. جمله اینها حاصل تعقالت سه گانۀ عقول استو ؛شود می
     )438 ص ،همان (.یابد  می این امر تحقق، مشارکت صورتبه توسط صورت یا به

  سرانجام بـه عقـل فعـال منتهـی    ، عقول و افالکۀ سلسل،نظام طولی پیدایش عالم  در
 ،رودن این سلسله تا بی نهایت پیش نمـی  بنابرای.شوند که تدبیر نفوس ما بدست اوست       می

  .روده ده عقل بوده و فراتر از آن نمیبلکه محصور ب
خ در اعتقادش به حصر عقول در ده تا از یک نظریۀ طبیعی در هیئـت بطلمیوسـی                  شی

  .متاثر بوده است
 امّا .اند هداد و از جمله مواردی است که منتقدان به واسطۀ آن شیخ را مورد حمله قرار

 انتقادات دیگری هم متوجه آن نظریه است که به برخی از آنها خود شیخ هم                ،عالوه بر این  
 صدور کثرات از جهـات سـه        ،گوید کسی ممکن است     می  او ، فی المثل  .ه است اشاره کرد 

 ،گانه در عقول را تعمیم داده و این نتیجه را بگیرد که در هر عقلی که ایـن جهـات باشـد                     
 زیـرا   ، این گمان صـحیح نیـست      ، به زعم او   ،که  در حالی  ،باید معلوالتشان همسان باشند   

 امّـا شـیخ     .شـان متفـق باشـد     گانه مقتضای جهات سه   عقول دهگانه متفقۀ االنواع نیستند تا     
نوع دیگری متفـاوت از     ) المثل عقل اول  فی(توضیح نداده است که چگونه از نوع واحدی         

 . در پاسخ به این اشکال ممکن است گفته شود این امر اشکالی ندارد             ؟آیدمی آن به وجود  
 معتقد هستیم عقل اولی کـه       مورد خداوند که ماهیت ندارد و ورای مقوله است         ما در زیرا  

 کـه   .و در اینجا نیز بحث وجود اشیاست نه ماهیت آنهـا          . شود  می ماهیت دارد از او صادر    
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و یا مادی و مجرد قابـل  البته این بحث در صورت دیگری ذیل اشکال ربط حادث و قدیم      
  .طرح خواهد بود

  در ،عالم است صورت در پی تبیین      شیخ الرئیس با توسل به مفاهیم ارسطویی ماده و        
 در نـبض  )است» ته ایستی«ک مفهوم دینی و ه یکه از طرف دیگر مفهوم خالقیت ک      ( حالی

   .تفکر او در توجیه این پیدایی او را در جمع این مفاهیم دچار مشکل ساخته است
 زیرا خـدای ارسـطویی اوالً خـدای      .این مشکل برای ارسطو به هیچ وجه مطرح نبود        

 از نظر ارسطوئیان قدیم بوده و مسئله صدور امرمادی از مجرد برای              ثانیاً ماده  .خالق نیست 
  .ایشان اساساً مطرح نبوده است

 .کرده است  برایشان مشکلی ایجاد نمی    »قابل صور «  زیرا نگاه ایشان به ماده به عنوان      
واسـطه بـه خـدا منـسوب        بیه یا   واسطچیزی را با   امّا برای امثال شیخ که اصرار دارند هر       

 این همچنان   ،سلسله طولی نهایتاً به موجودات مجرد مرتبط سازند        و خلقتشان را در   بدانند  
 انتقـال    بـه  رسد تمام تالش شیخ در این میـان تنهـا           می یک مشکل جدی است که به نظر      

  .شود  می آن تفسیرترِ پایینهای وجود به الیههای باالترِمشکل از الیه
ه  ک ،ک امر مادی از واجب تعالی     ه ی که چگون  توضیح دهیم    توانیمما باز هم نمی    ،یعنی

شود زیرا سـاحت ربـوبی خداونـد را منـزه از تمـاس                می  صادر ،ک موجود مجرد است   ی
 که با وارد کردن وسائط بسیار ایـن         و اگر . ایمدانیم گمان کرده    می مستقیم با ماده دانسته و    

تر است تا   ت شبیه غولیک مش ه ی  این امر صرفاً ب    باید بگوییم که   ،توان حل کرد    می مشکل را 
  .حل عقالنی موضوع

 اصـل   ، اصل سـنخیت   ،گیری مفاهیم فلسفی نظیر اصل علیت     کارعالوه بر همۀ اینها به    
 تـالش بـرای تفـسیر پیـدایی عـالم       علم واجب و ، قاعدۀ الواحد  ،معلولی ضرورت علی و  

 ابهـام  هرکدام به تنهایی تصویر شیخ را از کـافی بـودن آنهـا دچـار                 ،اساس این مفاهیم  بر
 یالمثل قاعدۀ الواحد عمالً دست شیخ را در پیدایش کثرات عرض همانطور که فی.سازد می
  .سازد  می و یا اصل سنخیت که ربط مادی و مجرد را مشوش؛بندد می

 تکیه شیخ بر اصالت عقل در استداللهای فلـسفی مـشکل دیگـری بـرای او تـدارک                 
 حـوزۀ عقـول عـشره       الاقـل در   ،از کثرت  زیرا آنچه مشخصاً در مورد تبیین شیخ         .کند می
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 ای  هکننـد  توضیح قـانع   ، استداللی نداشته  ۀن است که کالم او به هیچ وجه جنب        توان گفت ای   می
برای این امر که چرا نفس فلک حاصل تعقل وجوب بالغیر عقل اول و جرم فلک حاصـل                  

 اینکـه چگونـه     مضافاً بر اینکه توضیح روشنی هم برای       . ندارد ،تعقل امکان ذاتی آن است    
که امری غیـر    ( ، از عمل تعقل امکان ذاتی     )که در هر حال امری جسمانی است      (جرم فلک   

  . ندارد،آید  می پدید)جسمانی است
معنایی در عقل  حیثیت و این است که اگر هر   اشکال دیگری که متوجه شیخ است در      

 ،ن امر در جای دیگر چرا ای،بتواند منشاء پیدایش چیزی از قبیل نفس فلک یا جرم آن باشد
المثل چرا وقتی که ما وجوب      فی ؟ ممکن نباشد  ،دهد  می دسته  ب نظیر تعقالتی که برای ما    

  کنیم از تعقل ما چیزی صادر نمی شود؟  میغیری خود را تعقل
 صدور گردن نهیم و این مطلب را بپذیریم که هـر            ۀما به اصل مسئل    نهایتاً اینکه اگر   و

 )جسمانی اسـت  غیر ک امره یک(امر جسمانی از تعقل     صدور مباز ه  ،تعقلی حاصلی دارد  
پاسخ مانده است و این در حالی است که شیخ حتی علیت جـرم فلـک بـاالتر را                   هنوز بی 

  :داندبرای فلک پایین جایز نمی
  )439 ص،همان (ن کل جرم متقدم منها علۀ للمتاخروالایضاًیجوز ان یکو

  . م متقدمی علت برای متاخر باشدو همچنین جائز نیست که هر جر: ترجمه
  )441 ص ،همان( .داندو حتی علیت نفس فلک را نیز برای جرم فلک صحیح نمی

 ، در یک نظر کلی که شیخ موجودات را از لوازم ذات حـق برشـمرده اسـت                 ،بعالوه
هم برای آن داشته    ای    هکنند نتوانسته است توضیح قانع    ،مطابق آنچه خود به ان اعتراف دارد      

 ولو اینکـه کثـرت لـوازم    ،تواند لوازم کثیر داشته باشد  مید که چگونه امر واحد بسیط باش
  ؟ به وحدت ذات هم نباشدمخلّ

 بیشترین حظش متوجـه     ،رسد خدمتی که شیخ در این خصوص کرده است          می به نظر 
 فکری بـه حـال حرکـت        ،او با این نظریه    .اهل هیئت بوده باشد تا حل یک معضل فلسفی        

 و شاهد مثال آن این است کـه بـه دلیـل            . تا بتواند استدار آنها را مبرهن سازد       افالک کرده 
 و در مـورد عقـل فعـال نیـز           .النوعیه شده اسـت    قائل به فاعلهای مختلف    ،اختالف افالک 
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  بلکه عالم کون و فـساد از آن صـادر          ،شودنوعیتی را قائل شده که فلکی از آن صادر نمی         
 این  ، با عقولی روبرو هستیم که همراه نفسِ حادث هستند          در عالم کون وفساد نیز     .شود می

 امّا اینکه اینها چگونه کثـرت       .اندالنوع بلکه متفق  ،عقول بر خالف عقول عشره طولی نبوده      
  .سازد  می معضل دیگری است که کار تبیین را بر فیلسوف دشوارتر،اند هپیدا کرد

ر سینایی است که حتی برخی       محذوراتی متوجه نظریۀ صدو    تر گفتیم پیشهمانطورکه  
 قطعاً حکیمـانی کـه بعـد از شـیخ           . غائب نمانده است   نیز خود شیخ    عمیقاز آنها از نگاه     

 از آنجایی که ایشان نیز با سئوال اساسـی نـسبت            ،اند  ه جریانهای فلسفی بود   پیشتازالرئیس  
البداهه نظـر   فی،بدون تأمل در نظرات گذشتگان   اند    هتوانست نمی ،اند  هخدا با عالم روبرو بود    
 نقد تفکر فلـسفی غـرب     در  » ژیلسُن« فلسفی، همانطور که     در سنت  .دیگری را طرح کنند   

به   تاریخ فلسفه جزء فلسفه است و فیلسوفان نیز بدون نظر           است،  متذکر گردیده  ) 6 ،ص(
  .تاریخ فلسفه از تحقیقات فلسفی خویش طرفی نخواهند بست

   جایگزین وی نقد شیخ اشراق بر مدل سینوی و نظریه
حکیم سهروردی از جمله فیلسوفانی است کـه در تمهیـدات خـود بـرای بازسـازی                 

عـالَم   ،حکمت مشایی در مقابل آراء متکلمین ناگزیر به بازنگری در کـل نظریـۀ پیـدایش               
گیرد که مـدل      می  به همین دلیل او نیز در فهرست کسانی قرار         .الگوی مشایی بود  براساس  

 برای اینکه هدف خویش     البته شیخ اشراق   .وی نقد قرار داده است    صدور سینوی را در تراز    
  .اشته است به طرح نظریۀ جایگزین همت گم تحقق بخشد، که احیاء فلسفه بود،را

الدین معتقد بود که حداقل یک اشکال جدی به نظریۀ شیخ وارد است کـه بـه               شهاب
او براین باور بود کـه      . دهدآن دلیل مدل وی نتوانسته است تبیین جامعی برای جهان ارائه            

شیخ الرئیس عالم ملکوت را بسیار ساده انگاشته است تا آنجا که قبول عالم ملکوت بـا آن   
الدین اگر  از نظر شهاب.سادگی به عنوان علت عالم ماده با این پیچیدگی مشکل شده است   

 ، تکثـر  ، پس  نه تنها عالم ملکوت باید از حیث تنـوع           ،عالم ملکوت علت عالم مادی است     
 وسعت و عظمت متناسب با عالم ماده باشد بلکه باید آن حیثیات را بنحو اعلـی                 ،پیچیدگی

 با آن وسعت را در ده عقل و یا ده و اکمل واجد باشد و این در حالی است که شیخ، عالمِ         
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گویی که این مسئله حتی ناقض بعضی از روایـات اسـالمی             تو ،فرشته منحصرکرده است  
 شمار برای تحقق هر امری که در عـالم هـستی اتفـاق             وجود مالئکه بی   است که در آن به    

 بـه ایـن   ، عالمـه شـهرزوری   ، االشراق حکمۀ همانطور که شارح     ، اشاره شده است   ،افتد می
  :اشاره نموده است که فرمود) ص(بر حدیث پیام

  )67ص1379 ،امام جمعه (  معها ملکان لکل شی ملکاً و ان کل قطرۀ من المطر ینزل
 از بـاران کـه نـازل      ای    هبدرستی که هر شی دارای ملکی است و با هر قطـر           : مهترج

  .  ملکی است شود می
 او به نام معمار تجدید بنای حکمت در سدۀ ششم یـاد            لدین سهروردی که از   اشهاب

 امّـا  .کنـد   مـی نقدهای وارد به نظریۀ مشائین اشارهای  ه اگر چه بطور صریح به پار    ،شود می
 بـه گمـان وی آنچـه نظـام مـشایی را             .سازد نمی  جزئی حصر به چند نقد   الش خود را من   ت

   .های بنیادین ایشان استپذیر ساخته بعضی گزارهآسیب
 مشائین به طور مشخص بعد از اینکـه باورهـای خـود را نـسبت بـه خـدا صـورت                    

ص  ایـشان در خـصو     ۀگزارترین       بنیادی .روند  می  به دنبال عالم و نیاز آن به خدا        2بندند می
 مشایین ایـن نظـر را در مقابـل           . ممکن بودن موجودات است    ،مالک احتیاج شی به علت    

 اما از طرف دیگر اعتقـاد بـه برخـی           .کردند  می مطرح ، که قائل به حدوث بودند     ،متکلمین
 بـه   .کرد که پیشتر به آن اشـاره کـردیم          می های دیگر برای ایشان مشکالتی را ایجاد      گزاره

نظریـه   در واقع، معتقد به تغییـر در سـاختار کلـی آن          ،برای احیاء الدین  همین دلیل شهاب  
  هـم   امّـا حتـی بـرای آنهـا        ،پـذیرد   می های بنیادی ایشان را نیز     برخی گزاره  البته او است،  

بـردار  است و برهـان     از جمله اینکه خدا موجود     ،دهد  می معادلهای خاص خودش را قرار    
  موجودیت خود را وامدار مبداء وجود،      ،ت اینکه موجودا  )197 ص   ،االشراقحکمۀ (؛نیست

در اینکه خداوند عالم به ذات خود و عالم به غیـر            )  به بعد  200 ص   ،همان (.یعنی خدایند 
 امّـا حتـی     ،پذیرد  می سهروردی همچون ابن سینا قاعدۀ الواحد را      ) 104 ص   ،همان (.است

  :کند  میهای اشراقی ترسیماین قاعده را نیز در صورت واژه
 فـان   ،و الیحصل منه نوران   .. . نور و غیر نور من الظلمات      ،ان یحصل من نور االنوار    الیجوز  

   ... ففیه جهتان و قد بینا امتناعهما ، فاقتضا احدهما لیس اقتضاء االخر،احدهما غیر االخر
  ) 125 ص ،مجموعه مصنفات(
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 .جایز نیست که از نوراالنوار نور و غیرنوری از سـنخ ظلمـات صـادر شـود                : ترجمه
          یعنی دو نوری کـه     ،همچنین از او دو نوری که یکی غیر از دیگری باشد حاصل نمی شود             
ـ    حال آنکـه .اقتضای یکی اقتضای دیگری نباشد و در نتیجه در آن دو جهت باشد    بال مـا ق

  .ایممحال بودن آنها را بیان کرده
» انوار«ها به   الدین همچون مشائین به سلسلۀ طولی موجودات که وی از آن          شیخ شهاب 

 موجودات ماسـوی اهللا    هم در  وجوب غیری را   کند هم معتقد است حیثیت امکان و        می یاد
  و آنرا معادل خدا     ، امّا حقیقت را واحد    ،در موجودات توجه دارد    پذیرد، به جهات تکثر    می
 تواند یک نور باشد و اساساً اگر حقیقتی غیر از حق نیـست و آن                می هر موجودی . داندمی
 موجودات را   ، نوریت .نور نیست باید توضیح داد که اختالف موجودات به چیست          جزهم  

 موجـودات ضـمن اینکـه       .دهد امّا با این حال مانع از اختالف آنها نیـست          به هم پیوند می   
 او از   .کنـد   مـی   واحد است امّا مناسبات نوری اختالفشان را توجیه         موجودات حقیقت همۀ 

او در مراتب هستی موجـب پیـدایش سـایر          » تجلی«کند که    می تعبیر» نور االنوار «خدا به   
در باب انوار مجرده و عقـول مفارقـه آنچـه مـالک و              « او معتقد است     .شود  می موجودات

به نظر  ) 292 ص   ،دینانی( » .مرتبه است  باشد نقص و قصور در      می ضابطۀ احتیاج به علت   
 .اسـت کمـال     را تنها در نقص و      و تفاوت میان آنها    یستند انوار مجرده حقایق متباین ن     وی

 هـر چنـد از اشـتراک خـدا در معنـای وجـود بـا                االشراق حکمۀ در    او )293 ص   ،همان(
 کند و بر این بـاور       می  امّا در همان حال از کمال نوراالنوار یاد        ،گوید  می  سخن ،موجودات

  :رود که می
  .نقص ال  و بل هو النور المحض الذی الیشوبه فقر،وکمال نور االنوار ال علۀ له

  ) 295 ص ،همان                              (                         
 بلکـه او نـور محـض اسـت کـه مـشوب بـه                                 ،کمال نوراالنوار علتی ندارد   :  ترجمه

  . فقر و نقص نیست
 تشکیک از جمله اموری اسـت       ۀمسئل«د که   شو  می با این عبارات به خوبی نشان داده      

 و لزوم سبق عدم     ،ر داشته است و در مورد فعل خدا        سهروردی به شدت تاثی    ۀاندیش ه در ک
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  بـا ایـن حـساب      ) 299 ص   ،همـان  (.» متکلمان به مخالفت برخاسته است      با ،در این باب  
  طولی و بر اساس نقص وکمال چینشۀتوان پی برد که موجودات چگونه در یک سلسل       می
 بـه   . نـور اسـت     مراتب    اختالفی شبیه به   ،شود  می حاصلگونه    اختالفی که بدین   .یابند می

 نیـاز از تعریـف معرفـی   الدین بعد از آنکه حقیقـت نـوری حـق را بـی            همین دلیل شهاب  
: گوید  می بندی انوار اختصاص داده و     فصلی را به تقسیم    ) 197 ص   ،االشراقۀحکمـ ( ،نماید می

   )212 ص ،همان (»و نور فی نفسه لغیره شود به نور فی نفسه لنفسه        می منتیجه اینکه نور منقس   «
  :دگوی  میبعد در توضیح آن و

تنها اختالف آنهـا بـه       نفسه و از لحاظ حقیقت نوریه اختالفی ندارند و         انوار فی  ۀهم«
  )217 ص ،همان (  .»نقص و به اموری است که خارج از ذات آنهاست کمال و

 نوار با وجود وحدت حقیقت آنهاکه به ایضاح وجوه افتراق اای  هالدین در وعدشهاب
دهد به طور طبیعی به بحث اختالف موجودات و نحوۀ انتشاء آنها از نوراالنوار یا خـدا                  می

 به  ، تشکیک ۀ با پیش کشیدن مسئل    ، او برای اینکه مدل خود را طراحی کند        .شود  می کشیده
وحدانی الذاتی   جود مو ،»نور االنوار « برای او    .شود  می متوسل» امکان اشرف «بنام  ای    هقاعد

 تابع اوست و چون او را ، آنچه جز اوست.است که در تقرر ذات و وجودش شرطی نیست
  . پس وجودش همیشگی و قیوم بالذات است، مبطل ذات ندارد،شرط و ضدی نیست

قتـی بـه ترتیـب      و) 244ص   ( االشـراق  ۀحکمالدین در فصل اول از مقاله دوم        شهاب
و روا نبـود کـه از   «: گوید  مینماید و  میعدۀ الواحد استفاده از قا ،کند  می موجودات اشاره 

بدون واسطه هم نوری صادر شود و هم غیر نوری از جنس ظلمـات جـوهر                 »نور االنوار «
  ».ی نور غیر از اقتضای ظلمت بودضا زیرا اقت.باشد یا عرض

د که دو و نیز ممکن نبو« :و واحد است بنابراین نخستین صادر از نوراالنوار نور مجرد
و شود نوری مجرد   میاالنوار حاصل پس نخستین موجودی که از نور.نور از او صادر شود

 االنـوار واحد بود و امتیاز این نور مجرد از نور االنوار به هیئتی ظلمانی که خود مستفاد از نـور    
کـه   رعایت این امر و توجـه بـه این         .باشد نبود تا تعدد جهات در ذات نوراالنوار الزم آید         

 باشـند ایجـاب  ار مجرده در حقیقت ذات مختلـف نمـی  ثابت شد که همۀ انوار به ویژه انو       
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شود بـه جـز بـه      مینخست از او صادرامتیاز بین نوراالنوار و نوری که : کند که بگوییم  می
   )227 ص ،همان (».کمال و نقص به چیز دیگری نبود

  نوراالنوار متذکر مطلـب مهمـی  الدین در تشریح پدیدۀ صدور نورهای دیگر از      شیخ شهاب 
  او .سـازد   مـی  زحمـت  فهم نظریۀ مدل اشراقی دچـار      گردد که عدم توجه به آن ما را در         می
) 230 ص   ،همان (.،ست که مثالً چیزی از او جدا شود       حصول نور از نوراالنوار باین نی     «گوید   می

 از این اسـت کـه       ترپاک و زیرا انفصال و اتصال از خواص اجسام است و نوراالنوار برتر          
ین االنوار با صدور نور از نور   «د که   کن  می  همچنین وی تصریح   .اش چنین گمانی رود   درباره

 3 زیرا مضافاً بر اینکه حصول هیئـت       ) 230 ص   ،همان (،»نیست که چیزی از او منتقل شود      
ر الدین اعتقادش ب  شیخ شهاب  .باشداالنوار محال است هیئت فی ذاته قابل انتقال نمی        بر نور 

 اعم  ،این است که این معنا در مورد حصول هر نوع شارقی که در جریان عقول واقع است                
م نقل عرضی و یا انفـصال        بنابراین اصالً نباید توهّ    ، صادق است  ،عارض و یا مجرد    از نور 

عالمِ ملکـوتِ    همانطور که دانسته شد در ساختار اصلی           ) 231 ص   ،همان(. جسمی شود 
 از نوراالنوار کـه در رأس هـستی واقـع اسـت        ، طولی از انوار   الدین، یک زنجیره  شهاب
 »بهمن نور«شود که نخستین آنها را نور اقرب و به اصطالح بعضی از پهلویان                می ساطع

یک چینش طولی یکی پس      نامند و از آن نور نیز انوار دیگری که در          می) 230 ص   ،همان(
او از نورهـای دیگـری       .شودجا تمام نمی   صدور تا بدین   ۀ امّا مسئل  ،گیرند  می از دیگری قرار  

ۀ د و در توجیه پیدایی آن به مسئل       گوین  می »نور سانح «یا  » نور عارض «برد که به آنها       می نام
 ، بدینگونه که نور اول یا بهمن که قادر به مشاهدۀ نوراالنوار است        .شود  می متوسل» ابتهاج«

ید که او را قابـل دریافـت نـوری          آ  می اش عشق و ابتهاجی در او به وجود       در اثر مشاهده  
 او این نور را که حاصل توأمان قابلیت و اقتضای اشـراقی             .سازد  می دیگر و فیض دیگری   

نامیده و آن را داخل در حقیقت نوریه نور اول » نور سانح«یا » نور عارض«نوراالنوار است 
  .داند  می بلکه آنرا عارضی،ندانسته

 کثـرت  ۀ خواسته است مسئل  ،در واقع » نور سانح «الدین با توسل به مفهوم      شیخ شهاب 
 حال آنکه این امـر عمـالً        ، را جبران نماید   نقیصه مدل مشائی  ای    هگونه  را توجیه نماید و ب    

االنوار  سانح از نور    حتی اگر به زعم وی صدور نور       .نماید  می خود او را درگیر نقد دیگری     
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را نیـز    سـخن او   اول نـدانیم و    در عرض افاضۀ نـور       ،را جهت دیگری در ذات نوراالنوار     
نـور سـانح از جهـت          محض ذات نوراالنوار صادر شده و      یبپذیریم که نور اول به اقتضا     

 ، باز در این صورت سئوال خواهیم کردآید، پدید میمشاهده و عشق نور اول به نوراالنوار      
 همـان   اگـر ؟نور سانحی که برای نور اول دریافت شده است همان نور اول است یا نه       که  

الدین به   شیخ شهاب  ، همانطور که بیان شد    ،نور اول است که تحصیل حاصل است و قطعاً        
دیگری است که درآن صورت یا باید جهتی در          این شکل از قضیه راضی نیست و اگر نور        

و  ؛انـد   هتوان سئوال کرد این جهات کثیره در قابل از کجا حاصل شد             می قابل پیدا کرد که   
سازد و   که هم با قاعدۀ الواحد نمی      ،ذات فائض نسبت داد    وجود جهتی در  یا اینکه آنرا به     

ـ       خواننده با     و .هم با بساطت ذات واجب      صـدور   ۀاین حساب خواهد دید که مشکل نظری
دهد و بنـابراین برداشـتن        می ن به صورت دیگری خود را در مدل اشراقی هم نشان          امشائی

  .دهدسئله را تغییر نمیندان هم صورت معقول و جایگزین کردن انوار چ
 ذاتی خود به سـبب ابتهـاج   تر عالوه بر نور هرکدام از نورهای پایین،در مدل اشراقی 

 چرا که بین آنهـا و انـوار         ؛توانند از هر کدام از نورهای باالتر نور سانح دریافت دارند           می
در مراتـب   »موجودات«یا به عبارتی » انوار« با این بیان وسعت کثرت .باالتر حجابی نیست  

» قابلیـت «شود که     می  امّا باز هم این سئوال در اذهان ایجاد        .شوند  می تر وجود توجیه  پایین
دریافت نور سانح را که سبب این توجیه است چه کسی یا چـه موجـودی در ایـن انـوار       

نخـواهیم آنهـا را      ها را بپذیریم  و    اگر تفاوت و گوناگونی این قابلیت       و ؟ایجاد کرده است  
 پذیرش منـشاء و     ۀالوجود توجیه نماییم آیا این امر به منزل       االنوار یا واجب  وریت نور با مح 

دار وجود نهایتاً با مبـدأ       باید همه چیز در     یا ، به عبارتی  ؟مبدایی جدا در نظام هستی نیست     
هـای  گـزاره   بایـد در   ،نـه   و اگـر   ؟الیزال توجیه شود که در آن صورت باید گفت چگونه         

  .نگاهی نو انداخت این نظریهبنیادین 
ای   هکشد سـخن از انـوار قـاهر         می الدین وقتی مراتب هستی را به تصویر      شیخ شهاب 

 این انوار تا وقتی که      .اند  هگوید که به موجب قاعدۀ امکان اشرف سراسر عالم را پرکرد           می
 ضمن اینکه اگر تفاوت نوعی داشته باشند ،چینش طولی دارند شاید مشکلی را ایجاد نکنند

 امّا وقتی از انـوار      . به نظر ایشان نیز وارد خواهد بود       ،ن وارد بود  ئیااشکالی که به مشا   ن  هما
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 الدینرسیم که به اعتقاد شیخ شهاب  میک رشته دیگر از انواریه یشود و ب  می نظر صرف قاهره
و در واقع میان آنها رابطۀ علّی نیست و هرکدام تـدبیر امـور عـالم                اند    هرتب و هم  عرضهم
 مـشکل بـه شـکل       )نامد  می »ارباب انواع «یعنی همان را که وی      (عهده دارند    بر ت را طبیع

 شـود یعنی پرسیده می  رود    می نماید و مجدداً قاعدۀ الواحد زیر سئوال        می جدی دوباره رخ  
 و اساسـاً    ؟ضی نیز دارند  ر مخصوصاً که جنبۀ عَ    ؟اند  هاین کثرات چگونه از واحد صادر شد      

ایم تا توجیهی موجه     غیر از اینکه ابتدا ما خود را مجبور دیده         ؟ن است ایشاچه نیازی به وجود     
م جود انـواع را در عـالم مـسلّ         یعنی ما ابتدا و    ،کنیم فراهمآنها  »ربوبّیت«و  » انواع  «برای وجود   

ایم ایم و سپس مجبور شده     و به ربوبیت آنها توسط نیروهای خارجی اعتراف کرده         ایمگرفته
 مـشکالت دیگـری هـم    .های اصلی قبلی کار تبیین را سامان دهیم رهه به گزا  که بدون توج  

 یعنـی   ، عرضی انوار  ۀالدین تاثیر طبق   خصوصاً زمانی که شیخ شهاب     ؛بعداً پیدا خواهند شد   
دیگر از فرشتگان یا انوار دیگـری کـه   ای  هوساطت رشته همان ارباب انواع در طبیعت را ب      

یـا  » مدبر« او از وجود این انوار که آنها را          .داند  می تتر از ارباب انواع اس    مرتبۀ آنها پایین  
  .شود  می عالمی را اراده کرده که به نام عالم مثال یا ملکوت نامیده،نامند  می»اسپهبدیه«

الدین که مدعی است با الگوی وی پیچیدگی نظام عـالم خیلـی بهتـر از                شیخ شهاب 
پسند برای اینکه چه نیازی     دلیلی عقل  البته   ،شود  می  توجیه ،آنچه در مدل مشائی مطرح بود     

دفاع از شیخ اشراق ممکـن  اسـت     آنچه در .چنینی است ارائه نکرده است     به وسائطی این  
پسند برای مطـالبش    ود بر شیخ فرض نیست که دلیلی عقل       به نظر آید این است که گفته ش       

ایـن مـسئله لزومـاً      کـه    الدین استناد نماید  تواند به مبانی شیخ شهاب      می ارائه دهد زیرا او   
رسـد ایـن      مـی  در آن صورت به نظر     .است حوزۀ شهود  بلکه حجیت آن در    عقلی نیست، 

جواب بدی نباشد که گفته شود با این حساب اعتبارآن شهود نهایتـاً بـرای شـخص شـیخ      
  .ن دعوت نمائیمآوجود ندارد که دیگران را به انقیاد در برابر ای  هاشراق خواهد بود و داعی
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  نتیجه
 بـود بـه   که متوجه نظریۀ مـشائی  ر پایان ضمن اعتراف به اینکه بسیاری از نقدهایی      د

الـورود  صورت دیگری به الگو و مدل اشراقی نیز وارد است و در واقع آن نقدها مـشترک                
 امّا یک معضل اساسی همچنان آن نظریه را مانند سایر نظریـات در بـاب پیـدایش                  .هستند
تگاه عریض و طویل اشراقی هـم پـس از فـراز و نـشیبهای               نماید و آن اینکه دس      می تهدید

بسیار نتوانسته است توضیح دهد کـه چگونـه بعـد از مـسیر طـوالنی خلقـت یکبـاره از                     
نـه    و ، موجوداتی که قطعاً نه شیخ اشـراق       رسیم،می موجودات جسمانی    بهموجودات نورانی   

 الرئیسن طور که در تبیین شیخ      هما .تواند وجود آنها را باور نداشته باشد      کس دیگری نمی   هیچ
شـوند    می  سئوال جوابی نبود که چگونه عالم اجسام جمادی از عقول مفارقه پیدا             این برای

  .یابند  می اجرام فلکی تکون،و یا چگونه از تعقل امکانِ ذاتی ِ عقول
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   هاپی نوشت
1- »theism «        نقلـی یـا تـشریعی       ،نوعی خداشناسی است که به خداشناسـی دینـی 

) عقلـی (یا خداشناسـی تکـوینی      » deism« این نوع از خداشناسی در مقابل        .است وفمعر
 در نوع اول اثبات وجود خدا با التزام به وحی و با ابتناء بـه دالیـل نقلـی و عقلـی                       .است

 بر خالف خداشناسی نوع دوم که بدون التزام به وحی و صرفاً با تکیـه                .مورد اعتماد است  
 ص ،به عقل و وحی در قرون وسطیرجوع کنید ( .پردازدخدا میبه اثبات براهین عقلی  بر

  .)54 و 53
توانیم به اشـاره      می .اگر بخواهیم خیلی خالصه به بعضی از فقرات آن اشاره کنیم           -2
 آنچه از احکام وویژگیهای واجب تعالی نسبت خدا بـا عـالم و      .الرئیس مراجعه نماییم  شیخ

 . است که از آثار شیخ استخراج شده استنوع آن نسبت به کارمی آید احکام زیر

 -242 ص   ، رسـالۀ عرشـیه    ،الرسـائل  395-394ص  ،الـشفاء  (.خداوند موجود است  
  ) 181و180و 80 و 79و 67 و37ص ،التعلیقات -300و248 ص ،المباحثات

ــد اســت  ــود واح ــشفاء (. واجــب الوج ــاۀ  -57و 56 ص ال  -551و550ص  ،النج
 ،الرسـائل  -300ص   ،المباحثـات -32و12ص   ،معـاد المبدأ وال -223و 222ص   ،التعلیقات

 )243ص  ،رساله عرشیه

 ۀالنجا -80و 34 و 33 ص ،التعلیقات -368 و 367 ص   الشفاء (، خداوند بسیط  است   
 ،المباحثات -112 ص   ،دانشنامه عالیی  -244ص   ،رساله عرشیه  ،الرسائل -552و 551ص  
 )287 و 142و 141ص 

 و 260 و259 ص   ،الـشفاء  (.م علـت غـایی آن     ه هم علت فاعلی عالم است و      ،خدا
 )253 ص –  عرشیهۀ رسال–الرسائل  -93 و92و 69ص  ،التعلیقات -363و 362 و 308

 ۀرسـال  ،الرسائل – 379و 366 ص ،الشفاء (.ای است  مبدأ وجوب وجود هر شی     ،خدا
 )253ص  ،عرشیه
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 593ص   ،جـاۀ الن -393و392 ص   ،الشفاء (. عالم به ذات خود و غیرذات خود است        ،خدا
 لۀرسـا  – الرسـائل  -299 ص   ،المباحثات -139 و 138 و 75 و 8 و7ص   ،التعلیقات – 594و

 )72 ص ، عیون الحکمۀ، الرسائل-117 ص ،دانشنامه عالیی – 249 و 248و 247 ص ،عرشیه

داده و   قرار» جوهر«در برابر   » عرض«را معادل   » هیئت«الدین اصطالح   شیخ شهاب  -3
هر چیزی که وی را در خارج ذهن وجودی بود یا حال در غیر              « :کند می آنرا چنین تعریف  

 آنرا هیئت نامیم و یا بالکل و برسبیل شیوع حال در غیـر نبـود آنـرا                  ،و بالکل شایع در آن بود     
 .125 ص ،االشراقحکمۀ .»نبود) الکجزء منه(جوهر نامیم و در تعریف هیئت نیازی به قید 
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