
 

 
 
 
 

 چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعده الواحد 

 سينا و سهروردی در نزد ابن

 یحيی صولتی 

 چکيدهچکيده
ی صدور کثرت از وحدت، از مسـائل مهـم و محـوری در فلسـفه بـوده کـه از دو        نحوه
مي قـرار  توجـه حکمـای اسـال    ی فاعلي ت الهـي و پيـدايش کثـرت درعـالم، مـورد      جنبه
ی صـدور   ی الواحد بـه تبيـين نظريـه    براساس قاعده 1و سهروردی1سينا است. ابن گرفته

رغم اختالف در مباني، هرکـدام بـه روشـي خـاص عمـل       اند؛ در اين زمينه علي پرداخته
گانـه و بـا    ی وجوب و امکان در عقـول ده  سينا برمبنای جهات دوگانه که ابن نموده چنان

که سهروردی بـا   پردازد؛ درحالي اول، به توجيه اين نظريه مي فرض کثرت اعتباری عقل
بررسـي تفصـيلي    ناقص پنداشتن اين دو جهت، تغاير بين نوراالنـوار و نـوراول را مـورد   

شـماری از انـوار    ی بـي  قرارداده و با استناد به جهات موس ع اشراق و مشاهده، به سلسله
ی امکان اشـرف و بـا تأکيـد     قاعدهشود. وی همچنين برمبنای  طولي و عرضي قائل مي

ی  کند کـه از ايـن حيـث تعامـل دوسـويه      ی ارباب انواع را اثبات مي برعالم مثال، طبقه
ی وجودشناسـي   ناپـذير و يـك سـويه    نورشناسي اشراقي را جايگزين ضـرورت انعطـاف  

سازد. سهروردی در باب آفرينش، با رد علم عنايي مشائيان، علم خداوند را از  مشائي مي
انگيـز انـوار    گيری عالم را بـه نظـام شـگفت    ی اشراقي دانسته و فرايند شکل نوع اضافه
 دهد. نسبت مي

ی الواحـد، قاعـده امکـان     گانه، انوار طولي وعرضي، قاعده : عقول دههای کليدی واژه
 سينا، سهروردی. ی صدور، ابن اشرف، نظريه
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 مقدمه

شود؛ به همين دليل فالسـفه  شود؛ به همين دليل فالسـفه    تنظيم ميتنظيم مي  77بطلميوسبطلميوس  ی مشاء برمبنای هيئتی مشاء برمبنای هيئت  نظام عقالني عالم در فلسفهنظام عقالني عالم در فلسفه
دانند. با توجه به اين امـر،  دانند. با توجه به اين امـر،    ميمي  66  ، عالم عنصری را حاصل تدابير عقل دهم، عالم عنصری را حاصل تدابير عقل دهم44گانهگانه  مشائي با پذيرک عقول دهمشائي با پذيرک عقول ده

ی صدور کثرات پرداختـه  ی صدور کثرات پرداختـه    به تبيين نحوهبه تبيين نحوه  55ی فيضی فيض  ی الواحد و در راستای نظريهی الواحد و در راستای نظريه  سينا نيز براساس قاعدهسينا نيز براساس قاعده  ابنابن
است. امـا سـهرودی ايـن جهـات را در     است. امـا سـهرودی ايـن جهـات را در       بررسي قرار دادهبررسي قرار داده  و امکان موردو امکان مورد  33هت وجوبهت وجوبها را براساس دوجها را براساس دوج  و آنو آن

داند زيرا به نظر وی جهات مذکور، قادر به توجيه کثرت سـتارگان فلـك   داند زيرا به نظر وی جهات مذکور، قادر به توجيه کثرت سـتارگان فلـك     ی صدور کافي نميی صدور کافي نمي  تبيين نظريهتبيين نظريه
ی صـدور، بـه   ی صـدور، بـه     ی عقول دهگانه و اصالح نظريـه ی عقول دهگانه و اصالح نظريـه   ثوابت نيستند. لذا برای حل اين مسأله با عدول از نظريهثوابت نيستند. لذا برای حل اين مسأله با عدول از نظريه

که شمار اين انوار را بيش از دويسـت  که شمار اين انوار را بيش از دويسـت    طوریطوری  شود؛ بهشود؛ به  قائل ميقائل مي  88شماری از انوار طولي و عرضيشماری از انوار طولي و عرضي  ی بيی بي  ههسلسلسلسل
 داند.داند.  ها عاجز ميها عاجز مي  مورد و حتي در بعضي موارد بشر را از شمارک آنمورد و حتي در بعضي موارد بشر را از شمارک آن

گويد: نبايد تعداد عقول را ده يا بيست گويد: نبايد تعداد عقول را ده يا بيست   سهروردی با طرح نو و مستقل از مشائيان ميسهروردی با طرح نو و مستقل از مشائيان مي»»
ی طولي عقول تا آنجـا ادامـه يابـد کـه     ی طولي عقول تا آنجـا ادامـه يابـد کـه       که بايد سلسلهکه بايد سلسلهيا صد و دويست محدود کنيم بليا صد و دويست محدود کنيم بل

 (.(.157157، ص، ص17861786)يثربي، )يثربي، « « ديگر به دليل ضعف عقول پايين، صدور عقل ممکن نباشدديگر به دليل ضعف عقول پايين، صدور عقل ممکن نباشد

رغم ذکر دوجهت اشراق و مشاهده، اين جهات رابه دليل تأثير و تـأث رات بـين   رغم ذکر دوجهت اشراق و مشاهده، اين جهات رابه دليل تأثير و تـأث رات بـين     عبارتي سهروردی عليعبارتي سهروردی علي  بهبه
 داند.داند.  انوار برين و انوار سافل، بيشمار ميانوار برين و انوار سافل، بيشمار مي

پژوهش، نگارنده درصدد است تا به دنبال بررسـي ديـدگاه دوطـرف پيرامـون موضـوع مـذکور،       پژوهش، نگارنده درصدد است تا به دنبال بررسـي ديـدگاه دوطـرف پيرامـون موضـوع مـذکور،         درايندراين
 ی سهروردی را اثبات نمايد.ی سهروردی را اثبات نمايد.  نظريهنظريه  11انسجام دروني و سازگاری منطقيانسجام دروني و سازگاری منطقي

ی صدور و تجّرد عقول در نزد هردو فيلسوف، بايد گفت ی صدور و تجّرد عقول در نزد هردو فيلسوف، بايد گفت   اساس با وجود پذيرک فرايند مع الواسطهاساس با وجود پذيرک فرايند مع الواسطه  براينبراين
هن ساخته و از اين طريق به توجيـه  هن ساخته و از اين طريق به توجيـه  های کثرت نور اول را مبرهای کثرت نور اول را مبر  سينا، جنبهسينا، جنبه  ابنابن  که: اوالً سهروردی برخالفکه: اوالً سهروردی برخالف

شمار لحـا  کـرده   شمار لحـا  کـرده     ؛ ثانياً برای توجيه کثرات، تعداد انوارطولي و عرضي را بي؛ ثانياً برای توجيه کثرات، تعداد انوارطولي و عرضي را بي1818استاست  سرآغاز کثرات پرداختهسرآغاز کثرات پرداخته
بـين  بـين    است يعني کيفيت صدور و چگونگي ارتباطاست يعني کيفيت صدور و چگونگي ارتباط  سينا چندان به تفصيل اين مطلب نپرداختهسينا چندان به تفصيل اين مطلب نپرداخته  که ابنکه ابن  درحاليدرحالي

گانه، عجايب عالم گانه، عجايب عالم   هن نساخته بلکه با منحصر نمودن عالم مجردات در عقول دههن نساخته بلکه با منحصر نمودن عالم مجردات در عقول دهواحد و کثير را کامالً مبرواحد و کثير را کامالً مبر
ی ی   ی مشائي، سلسلهی مشائي، سلسله  گانهگانه  جای عقول دهجای عقول ده  است؛ ثالثاً سهروردی بهاست؛ ثالثاً سهروردی به  عنصری را بيشتر از عالم عقول لحا  کردهعنصری را بيشتر از عالم عقول لحا  کرده

را براساس مـوازين  را براساس مـوازين    1111ولي عل ي و معلوليولي عل ي و معلوليی طی ط  انوار قاهره و مدبّره را مطرح نموده که از اين طريق زنجيرهانوار قاهره و مدبّره را مطرح نموده که از اين طريق زنجيره
نمايد. رابعاً سهروردی با رد علم عنايي مشائي، آفرينش عالم را برمبنـای  نمايد. رابعاً سهروردی با رد علم عنايي مشائي، آفرينش عالم را برمبنـای    توصيف ميتوصيف مي  1111مندیمندی  عرضي بهرهعرضي بهره

 است.است.  ی امکان اشرف مورد تبيين و بررسي قرار دادهی امکان اشرف مورد تبيين و بررسي قرار داده  قاعدهقاعده

 مجرد بودن صادر اولمجرد بودن صادر اول

ـ    نظر از ارتباط نزديك بين قاعدهنظر از ارتباط نزديك بين قاعده  صرفصرف ـ  ی الواحد و اصـل عليّ ت، سـنخيّت بـين عل ـت و معلـول امـری      ت، سـنخيّت بـين عل ـت و معلـول امـری      ی الواحد و اصـل عليّ
 ..1717ناپذير استناپذير است  ضروری و اجتنابضروری و اجتناب



 901901 سينا و سهروردیسينا و سهروردی  در نزد ابندر نزد ابن« « الواحدالواحد»»چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة  
(The Quality.of Issuing a plurality of unity based on “Al-Vahed’’ axiom in. . .) 

 

اما حقيقت ايـن اسـت کـه ايـن     اما حقيقت ايـن اسـت کـه ايـن       1414ممکن است ظاهر اين قاعده با واقعيت عالم خارج تغاير داشته باشدممکن است ظاهر اين قاعده با واقعيت عالم خارج تغاير داشته باشد
که ساير موجودات ثانياً و بـالعرض متصـف بـه    که ساير موجودات ثانياً و بـالعرض متصـف بـه      رود؛ درحاليرود؛ درحالي  قاعده اوالً و بالذات در مورد خداوند به کار ميقاعده اوالً و بالذات در مورد خداوند به کار مي

 . . 1616وندوندشش  وحدت ميوحدت مي

واجب بالذات از حيث وجودک کامل است و از لوازم واحد آن است کـه تـام و کامـل    واجب بالذات از حيث وجودک کامل است و از لوازم واحد آن است کـه تـام و کامـل    » » 
 (.(.178178، ص، ص17861786سينا، سينا،   ابنابن« ) « ) باشد زيرا کثير و زائد، واحد نيستندباشد زيرا کثير و زائد، واحد نيستند

تواند يك امر مادی و مرکب باشد بلکه به تبع اين قاعده، امری است مجرد تواند يك امر مادی و مرکب باشد بلکه به تبع اين قاعده، امری است مجرد   اساس صادر اول نمياساس صادر اول نمي  براينبراين
 اری خواهد بود.اری خواهد بود.که فرض کثرت در آن، اعتبکه فرض کثرت در آن، اعتب

ی واجب تعالي جسـم و جسـماني نيسـت بلکـه عقـل      ی واجب تعالي جسـم و جسـماني نيسـت بلکـه عقـل        معلول نخستين و بدون واسطهمعلول نخستين و بدون واسطه»»
 (.(.761761، ص، ص17571757سينا، سينا،   )ابن)ابن« « محض استمحض است

نامد که امری است مجرد و نامد که امری است مجرد و   الوجود را عقل اول ميالوجود را عقل اول مي  ی الواحد، اولين صادراز واجبی الواحد، اولين صادراز واجب  سينا براساس قاعدهسينا براساس قاعده  ابنابن
ه از يك طرف در بحـث وحـدت و فاعليّـت خداونـد،     ه از يك طرف در بحـث وحـدت و فاعليّـت خداونـد،     ی مذکور اين است کی مذکور اين است ک  حال کثير. بيان مالزمهحال کثير. بيان مالزمه  عينعين  دردر

ی ايجاد موجـودات  ی ايجاد موجـودات    ی کثرت و نحوهی کثرت و نحوه  شود و از طرف ديگر پيرامون مسئلهشود و از طرف ديگر پيرامون مسئله  مجبور به رعايت اصل عليّت ميمجبور به رعايت اصل عليّت مي
گردد؛ بـه همـين دليـل کثـرت عقـل اول را امـری       گردد؛ بـه همـين دليـل کثـرت عقـل اول را امـری         ی کثرات ميی کثرات مي  عالم، ملزم به تبيين نخستين سرچشمهعالم، ملزم به تبيين نخستين سرچشمه

 ..1515داندداند  ذاتي اين عقل ميذاتي اين عقل مي  اعتباری لحا  کرده و آن را ناشي از امکاناعتباری لحا  کرده و آن را ناشي از امکان
داند زيرا درغير اين داند زيرا درغير اين   را يك نور مجرد ميرا يك نور مجرد مي  1313ای است که سهرودی نيز صادر اولای است که سهرودی نيز صادر اول  با توجه به چنين مالزمهبا توجه به چنين مالزمه
 ، به وجود آيد.، به وجود آيد.1818تواند از نوراالنوارتواند از نوراالنوار  صورت هيچ معلولي نميصورت هيچ معلولي نمي

ثانيـاً بـا وجـود    ثانيـاً بـا وجـود      1111به نظر وی اگر ظلمتي از نوراالنوار صادر گردد، اين ظلمت اوالً بايد امری واحد باشدبه نظر وی اگر ظلمتي از نوراالنوار صادر گردد، اين ظلمت اوالً بايد امری واحد باشد
ماند اين است که اولين صادر از نوراالنوار، ماند اين است که اولين صادر از نوراالنوار،   تواند از نوراالنوار صادر شود. آنچه باقي ميتواند از نوراالنوار صادر شود. آنچه باقي مي  آن، هيچ نوری نميآن، هيچ نوری نمي

 رود.رود.  شمار ميشمار مي  نوری است مجرد که در عين واحد بودن، سرآغاز کثرات بهنوری است مجرد که در عين واحد بودن، سرآغاز کثرات به
لذا در اين مورد لذا در اين مورد ذکر اين نکته در اينجا الزم است که منظور سهروردی از ظلمت، همان عدم نور است. ذکر اين نکته در اينجا الزم است که منظور سهروردی از ظلمت، همان عدم نور است. 

 نبايد ظلمت را به معنای امری وجودی تلقي نمود.نبايد ظلمت را به معنای امری وجودی تلقي نمود.

 (.(.185185، ص، ص17481748)سهروردی، )سهروردی، « « معني ظلمت نابودِ)نبودن( نور استمعني ظلمت نابودِ)نبودن( نور است»»

داند کـه  داند کـه    ميمي1111و انوار مدبّرهو انوار مدبّره  1818را مبتني بر دو قسم: انوار قاهرهرا مبتني بر دو قسم: انوار قاهره سهروردی اين انوار مجرد )يا انوار سانح(،سهروردی اين انوار مجرد )يا انوار سانح(،
چراکه هر امر مجردی خودآگاه بوده و از ذات خود غافـل  چراکه هر امر مجردی خودآگاه بوده و از ذات خود غافـل   ،،ها نداشتن حجاب مادی استها نداشتن حجاب مادی است  ويژگي اصلي آنويژگي اصلي آن

 نيست.نيست.

کند نور مجـرد اسـت، زيـرا ذات او پـيش وی ظـاهر      کند نور مجـرد اسـت، زيـرا ذات او پـيش وی ظـاهر        کسي که ذات خود را ادراک ميکسي که ذات خود را ادراک مي»»
 (.(.118118، ص، ص17881788)سهروردی، )سهروردی، « « استاست
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 ی واسطه بين مجردات و عنصریاتی واسطه بين مجردات و عنصریات  عالم مثال: حلقهعالم مثال: حلقه

ره مورد پرسش واقع شـده و رازگشـايي از   ره مورد پرسش واقع شـده و رازگشـايي از   همواهموا  1111ی ارتباط بين خدا و عالمی ارتباط بين خدا و عالم  در طول تاريخ فلسفه، نحوهدر طول تاريخ فلسفه، نحوه
است. در است. در   ها بودهها بوده  چگونگي اين ارتباط، مورد پيگيری و پژوهش فالسفه و کانون اصلي توجه و دلبستگي آنچگونگي اين ارتباط، مورد پيگيری و پژوهش فالسفه و کانون اصلي توجه و دلبستگي آن

ی پيدايش کثرت درعـالم مطـرح   ی پيدايش کثرت درعـالم مطـرح     با عناوين فاعليّت الهي و نحوهبا عناوين فاعليّت الهي و نحوه1717ی دوسويهی دوسويه  ی اسالمي اين مسئلهی اسالمي اين مسئله  فلسفهفلسفه
اند موفق به توجيه اين مسئله شوند، مطلـب ديگـری   اند موفق به توجيه اين مسئله شوند، مطلـب ديگـری     فالسفه توانستهفالسفه توانستهشود. اينکه تا کجا و تا چه اندازه شود. اينکه تا کجا و تا چه اندازه   ميمي

ای ديگـر ازانسـجام و نظـم منطقـي تفکـر      ای ديگـر ازانسـجام و نظـم منطقـي تفکـر        شود گـواهي بـر جنبـه   شود گـواهي بـر جنبـه     است. آنچه مربوط به اين پژوهش مياست. آنچه مربوط به اين پژوهش مي
رغـم پـذيرک خيـال    رغـم پـذيرک خيـال      است. سـهروردی در اينجـا علـي   است. سـهروردی در اينجـا علـي     1414ی وی درمورد عالم مثالی وی درمورد عالم مثال  سهروردی يعني نظريهسهروردی يعني نظريه

 است.است.  امُثُل معل قه(، نيز پرداختهامُثُل معل قه(، نيز پرداختهمتصل، به اثبات خيال منفصل )يمتصل، به اثبات خيال منفصل )ي

مُثُل مُثُل »»ارواح خوشبختان متوسط از زاهدان و پرهيزگاران پس از جدايي از بدن به قلمرو ارواح خوشبختان متوسط از زاهدان و پرهيزگاران پس از جدايي از بدن به قلمرو »»
 (.(.181181، ص، ص17861786يثربي، يثربي، « ) « ) انداند  ها، اجسام آسمانيها، اجسام آسماني  شوند. مظهر اين مثالشوند. مظهر اين مثال  داخل ميداخل مي« « معل قهمعل قه

ی خيـال  ی خيـال    م مثـال(، صـرفاً قـوه   م مثـال(، صـرفاً قـوه   اين درحالي است که فالسفه مشاء بدون التزام به خيال منفصل )يا عـال اين درحالي است که فالسفه مشاء بدون التزام به خيال منفصل )يا عـال 
اند. اين مطلب مـ دی ايـن   اند. اين مطلب مـ دی ايـن     ی ارتباط بين عالم مجرد و عالم مادّه پذيرفتهی ارتباط بين عالم مجرد و عالم مادّه پذيرفته  عنوان حلقهعنوان حلقه  )خيال متصل(، را به)خيال متصل(، را به

شناسانه دارد اما در تفکر سهروردی بـا  شناسانه دارد اما در تفکر سهروردی بـا    ی معرفتی معرفت  نتيجه است که خيال متصل در تفکر مشائي، بيشتر جنبهنتيجه است که خيال متصل در تفکر مشائي، بيشتر جنبه
ای بين مجردات و مادّيات پرداخته شده که عالوه بر ارزک ای بين مجردات و مادّيات پرداخته شده که عالوه بر ارزک   اذعان به خيال منفصل، به اثبات عالم واسطهاذعان به خيال منفصل، به اثبات عالم واسطه

شناسانه نيز به دنبال دارد. اين امر در جای خود قابل تطبيـق و  شناسانه نيز به دنبال دارد. اين امر در جای خود قابل تطبيـق و    ی اشراقي، کارکردی وجودی اشراقي، کارکردی وجود  شناسانهشناسانه  معرفتمعرفت
 مقايسه با عالم برزخ در تفکر ديني و کالمي شيعه است.مقايسه با عالم برزخ در تفکر ديني و کالمي شيعه است.

 جهات کثرتجهات کثرت

. . 1616گـردد گـردد   ی وجوب و امکـان تثبيـت مـي   ی وجوب و امکـان تثبيـت مـي     دوگانهدوگانه  ی صدور در تفکر سينوی پيرامون جهاتی صدور در تفکر سينوی پيرامون جهات  مبنای نظريهمبنای نظريه
عنوان عامل صوری عنوان عامل صوری   جهت وجوبي بهجهت وجوبي به1515فرد بودن عقول، در هريك از مراتبفرد بودن عقول، در هريك از مراتب  بهبه  براين مبنا با توجه به منحصربراين مبنا با توجه به منحصر

 شود.شود.  عنوان عامل مادی و منشاء ايجاد فلکي معرفي ميعنوان عامل مادی و منشاء ايجاد فلکي معرفي مي  و منشاء پيدايش عقل بعدی و جهت امکاني بهو منشاء پيدايش عقل بعدی و جهت امکاني به

وجوب و وجـود اسـت سـبب پيـدايش موجـود      وجوب و وجـود اسـت سـبب پيـدايش موجـود        امر صوری در صادر اول که تعقل مبدأامر صوری در صادر اول که تعقل مبدأ»»
صوری يعني عقل و امر مادی که امکان وجود تعقـل ذات خـود اسـت سـبب پيـدايش      صوری يعني عقل و امر مادی که امکان وجود تعقـل ذات خـود اسـت سـبب پيـدايش      

شود و در عقل بعدی نيز چنين اعتبـارات و جهـاتي کـه در    شود و در عقل بعدی نيز چنين اعتبـارات و جهـاتي کـه در      موجود مادی يعني فلك ميموجود مادی يعني فلك مي
 (.(.755755، ص، ص17571757سينا، سينا،   )ابن)ابن« « صادر اول گفته شده ملحو  استصادر اول گفته شده ملحو  است

ای طـولي از موجـودات   ای طـولي از موجـودات     فرد خواندن عقول، با سلسلهفرد خواندن عقول، با سلسله  بهبه  دنبال منحصردنبال منحصر  ههبنابراين در وجودشناسي مشائي ببنابراين در وجودشناسي مشائي ب
؛ ايـن درحـالي اسـت کـه در نورشناسـي      ؛ ايـن درحـالي اسـت کـه در نورشناسـي      1313شويم که تنها در وجود، با هم اشتراک دارندشويم که تنها در وجود، با هم اشتراک دارند  متباين مواجه ميمتباين مواجه مي
ها صـرفاً  ها صـرفاً    ی انوار طولي و عرضي دارای يك حقيقت نوری مشترک بوده که اختالف آنی انوار طولي و عرضي دارای يك حقيقت نوری مشترک بوده که اختالف آن  سهروردی، سلسلهسهروردی، سلسله
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گردد. براين مبنا اختالف و تکث ر انوار سافل، به گردد. براين مبنا اختالف و تکث ر انوار سافل، به   شان برميشان برمي  ی نوریی نوری  قص و کمال مرتبهقص و کمال مرتبهبه شدت و ضعف و نبه شدت و ضعف و ن
تعدّد اشراق انوار برين بستگي دارد؛ يعني هراندازه اين اشراقات متکث ر گردد، تمايز ايـن انـوار نيـز بيشـتر     تعدّد اشراق انوار برين بستگي دارد؛ يعني هراندازه اين اشراقات متکث ر گردد، تمايز ايـن انـوار نيـز بيشـتر     

عد حجمي افالک و عد حجمي افالک و ی مشائيان، جهات مذکور را در تبيين بُی مشائيان، جهات مذکور را در تبيين بُ  شود. به همين دليل سهروردی با نقد نظريهشود. به همين دليل سهروردی با نقد نظريه  ميمي
داند؛ زيرا استناد به اين دوجهـت عـالوه بـر عـدم کفايـت در توجيـه کثـرت        داند؛ زيرا استناد به اين دوجهـت عـالوه بـر عـدم کفايـت در توجيـه کثـرت          ميزان تابش انوار ناتوان ميميزان تابش انوار ناتوان مي

تر يـا پرنـورتر از   تر يـا پرنـورتر از     مستلزم اين خالف واقع خواهد شد که همواره فلك متقدّم، بزرگمستلزم اين خالف واقع خواهد شد که همواره فلك متقدّم، بزرگ  1818ستارگان فلك ثوابتستارگان فلك ثوابت
که که   از زهره و خورشيد بيشتر باشد، درحالياز زهره و خورشيد بيشتر باشد، درحالي  7878خخبايست حجم مريبايست حجم مري  که براين مبنا ميکه براين مبنا مي  ؛ چنان؛ چنان1111فلك متأخ ر باشدفلك متأخ ر باشد

از حيث کميّت و تعداد يا از لحا  کيفيّت و نورانيّت سـتارگان خـود،   از حيث کميّت و تعداد يا از لحا  کيفيّت و نورانيّت سـتارگان خـود،     7171چنين نيست؛ زيرا هريك از افالکچنين نيست؛ زيرا هريك از افالک
واجد نظمي طولي نبوده تا الزم آيد اين افالک را براساس ترتيب طولي عقول دهگانه مورد بررسي قـرار  واجد نظمي طولي نبوده تا الزم آيد اين افالک را براساس ترتيب طولي عقول دهگانه مورد بررسي قـرار  

ای است که بعضـي از ايـن افـالک نسـبت بـه فلـك قبلـي        ای است که بعضـي از ايـن افـالک نسـبت بـه فلـك قبلـي          گونهگونه  الم واقع بهالم واقع بهها درعها درع  دهيم، بلکه ترتيب آندهيم، بلکه ترتيب آن
ی انـوار بـه جـای    ی انـوار بـه جـای      تر يا )به لحا  ستارگان خود(، پرنورتر هستند. به همين دليل سهرودی در سلسلهتر يا )به لحا  ستارگان خود(، پرنورتر هستند. به همين دليل سهرودی در سلسله  بزرگبزرگ

ی پرگـار،  ی پرگـار،    ی دو پايـه ی دو پايـه   برد که بـه منزلـه  برد که بـه منزلـه    نام مينام مي« « مشاهدهمشاهده»»و و « « اشراقاشراق»»وجوب و امکان مشائي از دو عامل وجوب و امکان مشائي از دو عامل 
. سهرودی در تبيين اين مطلب از عناصر قهـر و  . سهرودی در تبيين اين مطلب از عناصر قهـر و  7171نمايندنمايند  کثرات را تحت شعاع خود ترسيم ميکثرات را تحت شعاع خود ترسيم ميمنشوری از منشوری از 

هـای تـابش و فـيض را    هـای تـابش و فـيض را      کند؛ يعني انوار سافل با مشاهده و شوق به انوار برين زمينهکند؛ يعني انوار سافل با مشاهده و شوق به انوار برين زمينه  شوق نيز استفاده ميشوق نيز استفاده مي
ـ   بخشـند. بـدين  بخشـند. بـدين    کسب نموده و انوار برين نيز با قهر و غلبه، اشراق خود را امتداد ميکسب نموده و انوار برين نيز با قهر و غلبه، اشراق خود را امتداد مي ـ ترتي ب در نورشناسـي  ب در نورشناسـي  ترتي

 گيرد.گيرد.  سهروردی با تنوع مشاهدات و دوام اشراقات، مراتب کثرت و کيفيت صدور آن شکل ميسهروردی با تنوع مشاهدات و دوام اشراقات، مراتب کثرت و کيفيت صدور آن شکل مي

 مراتب کثرتمراتب کثرت

شويم که درتمامي مراتب آن، صدور شويم که درتمامي مراتب آن، صدور   در تفکر سينوی با روندی منظم از روابط عل ي و معلولي مواجه ميدر تفکر سينوی با روندی منظم از روابط عل ي و معلولي مواجه مي
ی ی   يند براساس نظمي طولي از سلسلهيند براساس نظمي طولي از سلسلهگيرد. اين فراگيرد. اين فرا  ناپذير عليّت صورت ميناپذير عليّت صورت مي  کثرات براساس ضرورت اجتنابکثرات براساس ضرورت اجتناب

ی عقل دهـم بـا مشـارکت اجـرام آسـماني و صورعناصـر       ی عقل دهـم بـا مشـارکت اجـرام آسـماني و صورعناصـر         وسيلهوسيله  عقول درعالم مجردات، شروع شده و بهعقول درعالم مجردات، شروع شده و به
سينا مراتب موجودات را از جواهر مجرد گرفتـه  سينا مراتب موجودات را از جواهر مجرد گرفتـه    ترتيب ابنترتيب ابن  يابد. بدينيابد. بدين  جسماني، درعالم عنصريات امتداد ميجسماني، درعالم عنصريات امتداد مي

 دهد.دهد.  عل ي مورد تبيين و بررسي قرار ميعل ي مورد تبيين و بررسي قرار ميتا هيوالی محض و اعراض جسماني، برمبنای روابط تا هيوالی محض و اعراض جسماني، برمبنای روابط 

نخستين موجودی که استحقاق وجود يافت، جوهر مفارق غيرجسـماني اسـت. سـپس    نخستين موجودی که استحقاق وجود يافت، جوهر مفارق غيرجسـماني اسـت. سـپس    »»
 (.(.188188، ص، ص11781178سينا، سينا،   ابنابن«)«)صورت است و سپس جسم،آنگاه هيولي و پس از آن عرضصورت است و سپس جسم،آنگاه هيولي و پس از آن عرض

    ای که تذکر آن در اينجـا ضـرورت دارد، ايـن اسـت کـه در ديـدگاه سـينوی، نـه تنهـا از لحـا          ای که تذکر آن در اينجـا ضـرورت دارد، ايـن اسـت کـه در ديـدگاه سـينوی، نـه تنهـا از لحـا            نکتهنکته
است. بدين معنا که عالوه بر امور است. بدين معنا که عالوه بر امور   شناسي نيز به مراتب کثرت اشاره شدهشناسي نيز به مراتب کثرت اشاره شده  شناسي بلکه از لحا  معرفتشناسي بلکه از لحا  معرفت  وجودوجود

 ..7777استاست  بررسي قرار گرفتهبررسي قرار گرفته  وجودی، کثرت امور معنوی )ذوات و معاني(، نيز موردوجودی، کثرت امور معنوی )ذوات و معاني(، نيز مورد

هاسـت. نيـز   هاسـت. نيـز     ها به حامـل و قابـل آن  ها به حامـل و قابـل آن    ها فقط معاني است، تکثر آنها فقط معاني است، تکثر آن  اشيائي که ذوات آناشيائي که ذوات آن»»
 (.(.118118، ص، ص11651165سينا،سينا،  )ابن)ابن« « انداند  ها منفعل شدهها منفعل شده  چيزهايي است که از آنچيزهايي است که از آن  تکثرشان بهتکثرشان به
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ی ی   سينا، کامالً طولي نبـوده بلکـه بـه سلسـله    سينا، کامالً طولي نبـوده بلکـه بـه سلسـله      ظهور اين مراتب در تفکر سهروردی برخالف ديدگاه ابنظهور اين مراتب در تفکر سهروردی برخالف ديدگاه ابن
اند، اند،   است. اين انوار متکافئه که به دنبال ضعف نوری انوار طولي شکل گرفتهاست. اين انوار متکافئه که به دنبال ضعف نوری انوار طولي شکل گرفته  عرضي انوار هم پرداخته شدهعرضي انوار هم پرداخته شده

اسـاس در نورشناسـي سـهروردی    اسـاس در نورشناسـي سـهروردی      آورند. براينآورند. براين  وجود ميوجود مي  های عالم مادّی را بههای عالم مادّی را به  ها، پديدهها، پديده  پذيری از آنپذيری از آن  با تأثيربا تأثير
سازد چراکه از يك طرف بدون وسـاطت  سازد چراکه از يك طرف بدون وسـاطت    فرض يك قسم از اين انوار، ضرورت قسمي ديگر را منتفي نميفرض يك قسم از اين انوار، ضرورت قسمي ديگر را منتفي نمي

ی ی   ، نظريـه ، نظريـه توان کثرت انوار عرضي را توجيه نمود و ازطرف ديگر بدون فرض انوارعرضـي توان کثرت انوار عرضي را توجيه نمود و ازطرف ديگر بدون فرض انوارعرضـي   انوارطولي نميانوارطولي نمي
ی ی   ی موجودات درعالم آفرينش با همـديگر رابطـه  ی موجودات درعالم آفرينش با همـديگر رابطـه    که همهکه همه  گردد؛ چراگردد؛ چرا  صدور فاقد توجيه و تبيين منطقي ميصدور فاقد توجيه و تبيين منطقي مي

انگيز از گسـترک عمـودی و کثـرت    انگيز از گسـترک عمـودی و کثـرت      طولي ندارند. بدين صورت در نورشناسي سهروردی با تنوعي اعجابطولي ندارند. بدين صورت در نورشناسي سهروردی با تنوعي اعجاب
 گردد.گردد.  شاهده نميشاهده نميای مای م  شويم که درعقول مشائي، چنين هم ارزی و معادلهشويم که درعقول مشائي، چنين هم ارزی و معادله  افقي انوار مواجه ميافقي انوار مواجه مي

 چگونگی آفرینشچگونگی آفرینش

. . 7676دانـد دانـد   ، آفـرينش عـالم را محصـول علـم عنـايي خداونـد مـي       ، آفـرينش عـالم را محصـول علـم عنـايي خداونـد مـي       7474سينا براساس مباني مشائي خـود سينا براساس مباني مشائي خـود   ابنابن
صورت که صور موجودات به شکل ثابت و کلي در علم ازلي خداوند حضور داشته و علم خداونـد بـه   صورت که صور موجودات به شکل ثابت و کلي در علم ازلي خداوند حضور داشته و علم خداونـد بـه     بدينبدين

عنوان علـم  عنوان علـم    الوجود بهالوجود به  گاه علم فعلي و ذاتي واجبگاه علم فعلي و ذاتي واجب. در اين ديد. در اين ديد7575گرددگردد  ها ميها مي  اين صور، منشاء ايجاد فعلي آناين صور، منشاء ايجاد فعلي آن
 گيرد.گيرد.  عنايي معرفي شده که بدون قصد و غرض، صرفاً براساس ضر ورت صورت ميعنايي معرفي شده که بدون قصد و غرض، صرفاً براساس ضر ورت صورت مي

سينا با اذعان به قبول وسائط در فرايند آفرينش، در فصل نهم از نمط پـنجم اشـارات بـين صـنع و     سينا با اذعان به قبول وسائط در فرايند آفرينش، در فصل نهم از نمط پـنجم اشـارات بـين صـنع و       ابنابن
که با توجه به تقـدّم  که با توجه به تقـدّم    م عنصری دانسته درحاليم عنصری دانسته درحاليگذارد؛ بدين صورت که صنع را مربوط به عالگذارد؛ بدين صورت که صنع را مربوط به عال  ابداع فرق ميابداع فرق مي

هشتم از هشتم از   وو  که در فصل سيکه در فصل سي  کند؛ چنانکند؛ چنان  رتبي عقول، ابداع را مربوط به عالم مجردات و برتر از صنع لحا  ميرتبي عقول، ابداع را مربوط به عالم مجردات و برتر از صنع لحا  مي
اسـت.  اسـت.    ها بر اجرام آسماني پرداخته شدهها بر اجرام آسماني پرداخته شده  ترتيب عقول و تقدّم رتبي آنترتيب عقول و تقدّم رتبي آن  وو  نمط ششم اشارات نيز به بحث نظمنمط ششم اشارات نيز به بحث نظم

و و   7373که در ايـن صـورت مسـتلزم دو محـذور خـأل     که در ايـن صـورت مسـتلزم دو محـذور خـأل       تواند وجودی باشد چراتواند وجودی باشد چرا  م نميم نميبه اذعان وی اين نوع تقدّبه اذعان وی اين نوع تقدّ
توان تمايز صدور از عليّـت را اسـتنباط نمـود؛ بـدين     توان تمايز صدور از عليّـت را اسـتنباط نمـود؛ بـدين       خواهد شد. بنابراين از اين حيث ميخواهد شد. بنابراين از اين حيث مي  7878تخل ف از عل تتخل ف از عل ت

که اصـل  که اصـل    شود درحاليشود درحالي  معنا که جريان صدور مربوط به نظام ابداعي عقول بوده و در قوس نزول مطرح ميمعنا که جريان صدور مربوط به نظام ابداعي عقول بوده و در قوس نزول مطرح مي
اسـاس  اسـاس    گيرد. براينگيرد. براين  بررسي قرار ميبررسي قرار مي  ت مربوط به فرايند ايجاد عالم عنصری بوده و در قوس صعود موردت مربوط به فرايند ايجاد عالم عنصری بوده و در قوس صعود موردعليّعليّ

 شود.شود.  معرفي ميمعرفي مي7171واسطه عقل دهمواسطه عقل دهم  عنوان معلول بيعنوان معلول بي  تمام تغييرات و فرايند ايجاد عالم مادّی بهتمام تغييرات و فرايند ايجاد عالم مادّی به

کـه بـدين   کـه بـدين     ها که اندر علم الهي گفتيم و خاصه آنها که اندر علم الهي گفتيم و خاصه آن  شك نيست که يکي بود از آن عقلشك نيست که يکي بود از آن عقل»»
 (.(.114114، ص، ص17871787سينا، سينا،   )ابن)ابن« « تر است که وی فعل کندتر است که وی فعل کند  نزديكنزديكعالم عالم 

ی ايجـاد عـالم   ی ايجـاد عـالم     سينا در اين زمينه دوری و نزديکي صور جسـماني بـه اجـرام آسـماني را در نحـوه     سينا در اين زمينه دوری و نزديکي صور جسـماني بـه اجـرام آسـماني را در نحـوه       ابنابن
که هريك ازعناصر اربعه به دليل دوری يا نزديکي بـه ايـن اجـرام، موقعيـت     که هريك ازعناصر اربعه به دليل دوری يا نزديکي بـه ايـن اجـرام، موقعيـت       داند چنانداند چنان  عنصری دخيل ميعنصری دخيل مي

آتش به دليل نزديکي به فلك محيط، در باال، خاک به دليل ثقل در مرکز، آب آتش به دليل نزديکي به فلك محيط، در باال، خاک به دليل ثقل در مرکز، آب   کنند، مثالًکنند، مثالً  ای پيدا ميای پيدا مي  ويژهويژه
های های   ترتيب هريك از موجودات عالم، از نسبتترتيب هريك از موجودات عالم، از نسبت  يابد. بدينيابد. بدين  ی آتش تشک ل ميی آتش تشک ل مي  در باالی آن و هوا در زير کرهدر باالی آن و هوا در زير کره

های مخصوص به خود، مستعد دريافت صورتي های مخصوص به خود، مستعد دريافت صورتي   مختلف ناشي از ترکيب اين عناصر و در اثر مزاج و قابليّتمختلف ناشي از ترکيب اين عناصر و در اثر مزاج و قابليّت



 993993 سينا و سهروردیسينا و سهروردی  در نزد ابندر نزد ابن« « الواحدالواحد»»چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة  
(The Quality.of Issuing a plurality of unity based on “Al-Vahed’’ axiom in. . .) 

 

عنـوان عل ـت   عنـوان عل ـت     توانـد بـه  توانـد بـه    گردند. بنابراين در اين ديدگاه هيچ جسمي نمـي گردند. بنابراين در اين ديدگاه هيچ جسمي نمـي   ی عقل دهم ميی عقل دهم مي  جسماني از ناحيهجسماني از ناحيه
های تأثير، های تأثير،   ايجادی جسم ديگری واقع شود بلکه اجسام جزء نقشي اعدّادی در فراهم کردن قابليّت و زمينهايجادی جسم ديگری واقع شود بلکه اجسام جزء نقشي اعدّادی در فراهم کردن قابليّت و زمينه

 توانند داشته باشند.توانند داشته باشند.  نقش ديگری نمينقش ديگری نمي

هيچ يك از اجسام )چه آسماني و چـه زمينـي(   هيچ يك از اجسام )چه آسماني و چـه زمينـي(     يابي که اصالًيابي که اصالً  اگر درست بينديشي، مياگر درست بينديشي، مي»»
توانند اثـری ايجـاد   توانند اثـری ايجـاد     ی يکديگر باشند، زيرا اجسام وقتي ميی يکديگر باشند، زيرا اجسام وقتي مي  توانند عل ت و ايجادکنندهتوانند عل ت و ايجادکننده  نمينمي

سـينا،  سـينا،    )ابـن )ابـن « « کنند که دارای صورت باشند؛ يعني تأثيراجسام، محصول صورت آنهاسـت کنند که دارای صورت باشند؛ يعني تأثيراجسام، محصول صورت آنهاسـت 
 (.(.713713تا، صتا، ص  بيبي

کند. اسـتدالل وی  کند. اسـتدالل وی    يان را در باب آفرينش رد مييان را در باب آفرينش رد ميسهروردی بنابر مباني اشراقي خويش، علم عنايي مشائسهروردی بنابر مباني اشراقي خويش، علم عنايي مشائ
تواند معلول صور موجود در نـزد انـوار بـرين    تواند معلول صور موجود در نـزد انـوار بـرين      در اين زمينه اين است که: از يك طرف فرايند آفرينش نميدر اين زمينه اين است که: از يك طرف فرايند آفرينش نمي

تواند ناشي از فيض انـوار  تواند ناشي از فيض انـوار    پذيرند؛ از طرف ديگر اين جريان نميپذيرند؛ از طرف ديگر اين جريان نمي  باشد زيرا انوار برين از انوار سافل تأثيرنميباشد زيرا انوار برين از انوار سافل تأثيرنمي
ن فرضي مستلزم وقوع کثرت در نوراالنوار خواهد بود. عالوه براين سهرودی بـا سـلبي   ن فرضي مستلزم وقوع کثرت در نوراالنوار خواهد بود. عالوه براين سهرودی بـا سـلبي   برتر باشد زيرا چنيبرتر باشد زيرا چني

 ..4141داندداند  ، پذيرک آن را مستلزم ابطال انوارعرضي مي، پذيرک آن را مستلزم ابطال انوارعرضي مي4848خواندن تعريف علم عناييخواندن تعريف علم عنايي

« « اند ادراک عبارت است از تجرد از ماده، باطل اسـت اند ادراک عبارت است از تجرد از ماده، باطل اسـت   مالک فيلسوفان مشائي که گفتهمالک فيلسوفان مشائي که گفته»»
 (.(.114114، ص، ص17371737)سهروردی، )سهروردی، 

 داند.داند.  ی اشراقي ميی اشراقي مي  ، علم خداوند را اضافه، علم خداوند را اضافه  4141دی با نظر به حکمای فرس )ايران باستان(دی با نظر به حکمای فرس )ايران باستان(لذا سهرورلذا سهرور

علم واجب تعالي نسبت به خود علمي حضوری و نسبت به موجودات علمـي حضـوری   علم واجب تعالي نسبت به خود علمي حضوری و نسبت به موجودات علمـي حضـوری   »»
 (.(.483483، ص، ص11461146)سهروردی، )سهروردی، « « اشراقي استاشراقي است

هـای  هـای    و هيأتو هيأت  4747ییی نورجوهری، نورعارض، ظلمت جوهری نورجوهری، نورعارض، ظلمت جوهر  وی در فرايند آفرينش با اشاره به چهار مرتبهوی در فرايند آفرينش با اشاره به چهار مرتبه
که ايجاد انوارعرضـي و  که ايجاد انوارعرضـي و    کند؛ درحاليکند؛ درحالي  ظلماني، پيدايش انوار مجرد از نوراالنوار را به شکل اشراق تفسير ميظلماني، پيدايش انوار مجرد از نوراالنوار را به شکل اشراق تفسير مي

گيری عالم برزخي را به تأثيرات اربـاب انـواع   گيری عالم برزخي را به تأثيرات اربـاب انـواع     جواهرغاسق )اجسام(، را به ضعف نوری انوار سافل و شکلجواهرغاسق )اجسام(، را به ضعف نوری انوار سافل و شکل
 دهد.دهد.  نسبت مينسبت مي

(، عالم انوار مدبّره )نفوس(، عالم بـرازخ )اجسـام   (، عالم انوار مدبّره )نفوس(، عالم بـرازخ )اجسـام   عوالم چهارند: عالم انوار قاهره )عقولعوالم چهارند: عالم انوار قاهره )عقول»»
، ، 17511751)ســهروردی، )ســهروردی، « « ی ظلمــاني و مســتنيری ظلمــاني و مســتنير  فلکــي و عنصــری(، و عــالم صــور معل قــهفلکــي و عنصــری(، و عــالم صــور معل قــه

 (.(.735735صص

کوشد تا آن را برمبنـای  کوشد تا آن را برمبنـای    انگيز انوار، ميانگيز انوار، مي  بدين ترتيب سهروردی با انتساب فرايند آفرينش به نظام شگفتبدين ترتيب سهروردی با انتساب فرايند آفرينش به نظام شگفت
 ی امکان اشرف توجيه نمايد.ی امکان اشرف توجيه نمايد.  قاعدهقاعده



 یحيی صولتی  994994
(Yahya Solati) 

 

 ی الواحد در صدور کثراتی الواحد در صدور کثرات  ه قاعدهه قاعدهاستناد باستناد ب

بحث چگونگي صدور کثرت از وحدت از مسائل مهم و اساسي فلسفه اسـت. اهميّـت ايـن مسـئله تـا      بحث چگونگي صدور کثرت از وحدت از مسائل مهم و اساسي فلسفه اسـت. اهميّـت ايـن مسـئله تـا      
 است.است.  ی معروف الواحد شکل گرفتهی معروف الواحد شکل گرفته  اساس آن، قاعدهاساس آن، قاعده  بدانجاست که بربدانجاست که بر

 امـا شـديداً مـورد پـذيرک فالسـفه      امـا شـديداً مـورد پـذيرک فالسـفه        4444اين قاعـده گرچـه مـورد انکـار متکلمـان و صـوفيه قرارگرفتـه       اين قاعـده گرچـه مـورد انکـار متکلمـان و صـوفيه قرارگرفتـه       
 ی تبيـين آن  ی تبيـين آن    عقيـده بـوده و تنهـا در نحـوه    عقيـده بـوده و تنهـا در نحـوه      که در اصل ايـن قاعـده هـم   که در اصل ايـن قاعـده هـم     طوریطوری  است بهاست به  اسالمي واقع شدهاسالمي واقع شده

ی صـدور مطـرح   ی صـدور مطـرح     اند. اين قاعده اولين بار از سـوی افلـوطين و در راسـتای نظريـه    اند. اين قاعده اولين بار از سـوی افلـوطين و در راسـتای نظريـه      دچار اختالف نظر شدهدچار اختالف نظر شده
 است.است.  شدهشده

طين، ضـمن پـذيرک ايـن    طين، ضـمن پـذيرک ايـن    در ميان فالسفه اسالمي، فارابي اولين کسي است که با تأثيرپذيری از افلـو در ميان فالسفه اسالمي، فارابي اولين کسي است که با تأثيرپذيری از افلـو 
 است.است.  سينا نيز به تکميل آن پرداختهسينا نيز به تکميل آن پرداخته  ی فيض را مطرح کرده و ابنی فيض را مطرح کرده و ابن  قاعده، مسئلهقاعده، مسئله

الواحد اليصدرعنه اال الواحد اليصدرعنه اال »»است که است که   سينا نيز مانند فارابي اين اصل افلوطيني را پذيرفتهسينا نيز مانند فارابي اين اصل افلوطيني را پذيرفته  ابنابن»»
سينا صدور سينا صدور   و چون خدا واحد است، جايز نيست که از او جزء واحد صادر شود. ابنو چون خدا واحد است، جايز نيست که از او جزء واحد صادر شود. ابن« « الواحدالواحد

تـا،  تـا،    بـي بـي   )حناالفـاخوری، )حناالفـاخوری،   ««کندکند  که فارابي وصف کرده، وصف ميکه فارابي وصف کرده، وصف مي  الم را از ذات باری چنانالم را از ذات باری چنانعع
 (.(.685685صص

ت واحـد را مسـتلزم ايجـاد            سينا برسينا بر  ابنابن ت واحـد را مسـتلزم ايجـاد          اساس اين قاعـده و در تأييـد آن، صـدور دو معلـول از يـك علـ  اساس اين قاعـده و در تأييـد آن، صـدور دو معلـول از يـك علـ 
 . . 4343داندداند  و ترجيح بال مرجّح ميو ترجيح بال مرجّح مي  4545، دور يا تسلسل، دور يا تسلسل4646محذورات: پيدايش کثرت در ذات عل تمحذورات: پيدايش کثرت در ذات عل ت

گاه از يك علت، دو چيز واجب شود قطعاً از دوحيثيت جداگانه است که در مفهوم و گاه از يك علت، دو چيز واجب شود قطعاً از دوحيثيت جداگانه است که در مفهوم و هرهر»»
حقيقت با هم اختالف دارند. پس آن دوجهت يا هر دو ازمقوّمات علتند يا هردو از لـوازم  حقيقت با هم اختالف دارند. پس آن دوجهت يا هر دو ازمقوّمات علتند يا هردو از لـوازم  

باشد. پس هرچيزی که از دو چيـز الزم  باشد. پس هرچيزی که از دو چيـز الزم    آنند. يا يکي الزم و ديگری از مقوّمات علت ميآنند. يا يکي الزم و ديگری از مقوّمات علت مي
« « پـذير اسـت  پـذير اسـت    ری نباشـد، پـس حقيقـت آن علـت قسـمت     ری نباشـد، پـس حقيقـت آن علـت قسـمت     ی ديگـ ی ديگـ   آيد و يکي به واسطهآيد و يکي به واسطه

 (.(.781781، ص، ص17571757سينا،سينا،  )ابن)ابن

ی صـدور بپـردازد. بـدين صـورت کـه از      ی صـدور بپـردازد. بـدين صـورت کـه از        کوشد تا به توجيه نظريـه کوشد تا به توجيه نظريـه   ميمي    بنابراين وی براساس اين قاعدهبنابراين وی براساس اين قاعده
شـود و بـا   شـود و بـا     الوجود، عقل دوم صادر ميالوجود، عقل دوم صادر مي  گردد و ازعقل اول با نگاه به واجبگردد و ازعقل اول با نگاه به واجب  الوجود، عقل اول صادر ميالوجود، عقل اول صادر مي  واجبواجب

عنـوان  عنـوان    گيرد و با نگاه به ذات خـود بـه  گيرد و با نگاه به ذات خـود بـه    عنوان واجب بالغير، نفس فلك اول شکل ميعنوان واجب بالغير، نفس فلك اول شکل مي  ذات خود بهذات خود بهنگاه به  نگاه به  
گردد. به همين ترتيب اين روند در عقول بعـدی )بـه جـزء    گردد. به همين ترتيب اين روند در عقول بعـدی )بـه جـزء      ممکن بالذات، منشاء صدور جرم فلك اول ميممکن بالذات، منشاء صدور جرم فلك اول مي

 شود.شود.  عقل دهم(، تکرار ميعقل دهم(، تکرار مي

ود. و چون ايـن عقـل   ود. و چون ايـن عقـل   کند و از آن عقل واحدِ بالعدد فايض شکند و از آن عقل واحدِ بالعدد فايض ش  خدا ذات خود را تعقل ميخدا ذات خود را تعقل مي»»
مبدأ خود را تعقل کند، عقل دوم که عقل کلي است از او فايض شود. و چون ذات خـود  مبدأ خود را تعقل کند، عقل دوم که عقل کلي است از او فايض شود. و چون ذات خـود  

الوجود بالغير است، نفس فلك اقصي ازاو فايض شود. و چون ذات الوجود بالغير است، نفس فلك اقصي ازاو فايض شود. و چون ذات   را تعقل کند که واجبرا تعقل کند که واجب
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(The Quality.of Issuing a plurality of unity based on “Al-Vahed’’ axiom in. . .) 

 

« « الوجود است، جرم اين فلك از او فـايض شـود  الوجود است، جرم اين فلك از او فـايض شـود    خود را تعقل کند از آن حيث که ممکنخود را تعقل کند از آن حيث که ممکن
 (.(.685685تا، صتا، ص  ، بي، بي)حناالفاخوری)حناالفاخوری

دهد؛ ايـن شـبهه آن اسـت کـه: پيـدايش      دهد؛ ايـن شـبهه آن اسـت کـه: پيـدايش        ای را مطرح و خود به آن پاسخ ميای را مطرح و خود به آن پاسخ مي  شبههشبهه  4848سينا در اينجاسينا در اينجا  ابنابن
دهـد کـه   دهـد کـه     سينا در جواب اين مسئله چنين پاسخ مـي سينا در جواب اين مسئله چنين پاسخ مـي   هرکثرتي نيازمند جهات کثير در مبداء خواهد بود. ابنهرکثرتي نيازمند جهات کثير در مبداء خواهد بود. ابن

؛ لـذا در دفـاع از   ؛ لـذا در دفـاع از   4141شـود شـود   منعکس مـي منعکس مـي ی جزئيه ی جزئيه   ی کليه بوده و در منطق به شکل موجبهی کليه بوده و در منطق به شکل موجبه  اين قضيه، موجبهاين قضيه، موجبه
ی الواحـد،  ی الواحـد،    الواسطه بوده ثانيـاً براسـاس قاعـده   الواسطه بوده ثانيـاً براسـاس قاعـده     الوجود معالوجود مع  سينا بايد گفت که اوالً صدور کثرات از واجبسينا بايد گفت که اوالً صدور کثرات از واجب  ابنابن

 صدور دو معلول از يك عل ت، باطل و محال است.صدور دو معلول از يك عل ت، باطل و محال است.
يش تطبيـق  يش تطبيـق  های اشـراقي خـو  های اشـراقي خـو    سينا اين قاعده عقلي را پذيرفته و آن را با آموزهسينا اين قاعده عقلي را پذيرفته و آن را با آموزه  سهروردی نيز مانند ابنسهروردی نيز مانند ابن

گردد زيرا اگر گردد زيرا اگر   گويد: از عل ت واحد تنها معلول واحد صادر ميگويد: از عل ت واحد تنها معلول واحد صادر مي  . وی در فصل ششم از پرتونامه مي. وی در فصل ششم از پرتونامه مي6868استاست  دادهداده
ها عين هم نبوده و اين امر سبب ايجاد کثرت در ذات ها عين هم نبوده و اين امر سبب ايجاد کثرت در ذات   دو معلول باهم از يك عل ت صادر شوند اقتضای آندو معلول باهم از يك عل ت صادر شوند اقتضای آن

 عل ت خواهد شد که بطالن آن بديهي است.عل ت خواهد شد که بطالن آن بديهي است.
وردی از يك طرف با توجه بـه تقـدّم انـوار طـولي در نظـام آفـرينش، صـادر اول        وردی از يك طرف با توجه بـه تقـدّم انـوار طـولي در نظـام آفـرينش، صـادر اول        بنابراين در نزد سهربنابراين در نزد سهر

ی الواحد، فرض وجود دو نور يا يك نور بـه  ی الواحد، فرض وجود دو نور يا يك نور بـه    ؛ از طرف ديگر براساس قاعده؛ از طرف ديگر براساس قاعده6161تواند امری ظلماني باشدتواند امری ظلماني باشد  نمينمي
د د ، با تجرد و بساطت محض نوراالنوار سازگاری نداشته و از نوراالنوار نيز جزء نور واح، با تجرد و بساطت محض نوراالنوار سازگاری نداشته و از نوراالنوار نيز جزء نور واح6161همراه يك ظلمتهمراه يك ظلمت
 صادر نخواهد شد.صادر نخواهد شد.

« « زنـد زنـد   زند، به حکم قاعده از واحد جزء واحد سر نمـي زند، به حکم قاعده از واحد جزء واحد سر نمـي   از نوراالنوارجزء نور واحد سر نمياز نوراالنوارجزء نور واحد سر نمي»»
 (.(.164164، ص، ص17881788)سهروردی، )سهروردی، 

هـا و عناصـر   هـا و عناصـر     الواحـد و برمبنـای م لفـه   الواحـد و برمبنـای م لفـه     کوشد تـا براسـاس قاعـده   کوشد تـا براسـاس قاعـده     با توجه به اين مطلب سهروردی ميبا توجه به اين مطلب سهروردی مي
شود. اين نور با شود. اين نور با   ت که از نوراالنوار، نوراول صادر ميت که از نوراالنوار، نوراول صادر مينورشناختي خود اين مسئله را توجيه نمايد؛ بدين صورنورشناختي خود اين مسئله را توجيه نمايد؛ بدين صور

گيرد )يك بار با گيرد )يك بار با   . نور دوم دوبار از نوراالنوار اشراق مي. نور دوم دوبار از نوراالنوار اشراق مي6767گرددگردد  ی نوراالنوار سبب صدور نور دوم ميی نوراالنوار سبب صدور نور دوم مي  مشاهدهمشاهده
گيرد )دوبار بـا واسـطه از   گيرد )دوبار بـا واسـطه از     واسطه از نوراالنوار(. نور سوم، چهار بار اشراق ميواسطه از نوراالنوار(. نور سوم، چهار بار اشراق مي  واسطه از نوراول و يك بار بيواسطه از نوراول و يك بار بي

واسطه از نوراالنوار(. نـور چهـارم، هشـت بـار اشـراق      واسطه از نوراالنوار(. نـور چهـارم، هشـت بـار اشـراق          واسطه از نور اول، و يك بار بيواسطه از نور اول، و يك بار بي  دوم، يك بار بيدوم، يك بار بي  نورنور
واسطه از نوراول و يـك بـار   واسطه از نوراول و يـك بـار     واسطه از نور دوم، يك بار بيواسطه از نور دوم، يك بار بي  گيرد )چهار بار با واسطه از نورسوم، دوبار باگيرد )چهار بار با واسطه از نورسوم، دوبار با  ميمي
کثير، انـوارعقلي در طـول يکـديگر بـه     کثير، انـوارعقلي در طـول يکـديگر بـه     واسطه از نوراالنوار(. به همين ترتيب با تنوع يافتن اين جهات واسطه از نوراالنوار(. به همين ترتيب با تنوع يافتن اين جهات   بيبي

ی نوری، نورطولي ديگـری نتوانـد ايجـاد    ی نوری، نورطولي ديگـری نتوانـد ايجـاد      يابند که به دليل ضعف مرتبهيابند که به دليل ضعف مرتبه  آيند و تا جايي امتداد ميآيند و تا جايي امتداد مي  وجود ميوجود مي
 رسد.رسد.  ی انوار عرضي ميی انوار عرضي مي  شود؛ در اين صورت نوبت به پيدايش سلسلهشود؛ در اين صورت نوبت به پيدايش سلسله

کثـرات در مقايسـه بـا    کثـرات در مقايسـه بـا    ی مهم اين است که توجيه سهروردی از صادر اول و تبيين وی از سرآغاز ی مهم اين است که توجيه سهروردی از صادر اول و تبيين وی از سرآغاز   نکتهنکته
 ..6464استاست  تر بودهتر بوده  سينا، به دليل تأکيد خاص بر اصل سنخيّت، به مراتب موفقسينا، به دليل تأکيد خاص بر اصل سنخيّت، به مراتب موفق  ديدگاه ابنديدگاه ابن

 



 یحيی صولتی  999999
(Yahya Solati) 

 

اسـت  اسـت    سهروردی تمايز صادر اول از نوراالنوار و معنای صدور موجودات را بررسي کردهسهروردی تمايز صادر اول از نوراالنوار و معنای صدور موجودات را بررسي کرده»»
 (.(.173173، ص، ص17861786)يثربي، )يثربي، « « استاست  ها نپرداختهها نپرداخته  سينا به اينسينا به اين  اما ابناما ابن

نای اصل تشکيکي نور، تمايز صادر اول از نوراالنـوار را بـه صـورت تفصـيلي     نای اصل تشکيکي نور، تمايز صادر اول از نوراالنـوار را بـه صـورت تفصـيلي     در اينجا سهروردی بر مبدر اينجا سهروردی بر مب
کند. اين همان چيزی اسـت کـه از لحـا     کند. اين همان چيزی اسـت کـه از لحـا       ها را از نوع نقص و کمال معرفي ميها را از نوع نقص و کمال معرفي مي  بيان نموده و اختالف آنبيان نموده و اختالف آن

ای عقلي است؛ زيرا امتياز بين نوراالنـوار بـا صـادر    ای عقلي است؛ زيرا امتياز بين نوراالنـوار بـا صـادر      منطقي دارای انسجام و از لحا  فلسفي واجد پشتوانهمنطقي دارای انسجام و از لحا  فلسفي واجد پشتوانه
ی هيئت ظلماني تبيين گردد چراکه صدور ظلمت از نوراالنـوار غيـرممکن بـوده و    ی هيئت ظلماني تبيين گردد چراکه صدور ظلمت از نوراالنـوار غيـرممکن بـوده و      واسطهواسطه  تواند بهتواند به  نمينمي  اولاول

شود که بطالن آن بـديهي  شود که بطالن آن بـديهي    صدور نورهمراه با ظلمت نيز موجب تعدّد جهات و ترک ب در ذات نوراالنوار ميصدور نورهمراه با ظلمت نيز موجب تعدّد جهات و ترک ب در ذات نوراالنوار مي
د خواهد شد زيـرا حقيقـت   د خواهد شد زيـرا حقيقـت   منمن  است. بنابراين بر مبنای ديدگاه تشکيکي نور، اين مسئله از توجيه کافي بهرهاست. بنابراين بر مبنای ديدگاه تشکيکي نور، اين مسئله از توجيه کافي بهره

سينا بـا پـذيرفتن   سينا بـا پـذيرفتن     نور يکي است و تنها در شدّت و ضعف آن اختالف وجود دارد. اين درحالي است که ابننور يکي است و تنها در شدّت و ضعف آن اختالف وجود دارد. اين درحالي است که ابن
 گذارد.گذارد.  ای نميای نمي  حقايق متباين الوجود جايي برای چنين مسامحهحقايق متباين الوجود جايي برای چنين مسامحه

 ی امکان اشرف در اثبات انوار عرضی )ارباب اصنام(ی امکان اشرف در اثبات انوار عرضی )ارباب اصنام(  استناد به قاعدهاستناد به قاعده

 و تصــادفي و تصــادفي   6666  ای اثبــات انــوار عرضــي، ابطــال علــم عنــايي مشــائيانای اثبــات انــوار عرضــي، ابطــال علــم عنــايي مشــائيانســهروردی ايــن قاعــده را بــرســهروردی ايــن قاعــده را بــر
 برد. براين مبنا هرجا يـك ممکـن اخـّس وجـود داشـته باشـد حتمـًا قبـل از آن         برد. براين مبنا هرجا يـك ممکـن اخـّس وجـود داشـته باشـد حتمـًا قبـل از آن           کار ميکار مي  نبودن آفرينش بهنبودن آفرينش به

 هميشـه مسـبوق بـه هسـتي     هميشـه مسـبوق بـه هسـتي       6565  بايستي يك ممکن اشرف نيز موجود باشـد زيـرا هسـتي موجـود اخـسّ     بايستي يك ممکن اشرف نيز موجود باشـد زيـرا هسـتي موجـود اخـسّ     
گـردد کـه بطـالن آن    گـردد کـه بطـالن آن      در غير اين صورت مستلزم تقدّم معلول برعل ت ميدر غير اين صورت مستلزم تقدّم معلول برعل ت ميکه که   موجود اشرف خواهد بود چراموجود اشرف خواهد بود چرا

 بديهي است.بديهي است.

  االرشفاالرشف  املمکااملمکا  یکونیکون  انان  فيلزمفيلزم  وجةوجة  اذااذا  االخساالخس  املمکااملمکا  نا القواعة االرشاقيه اننا القواعة االرشاقيه ان»»

 (.(.761761، ص، ص17881788)شيرازی، )شيرازی،   ««وجةوجة  قةقة

ی وجودی آن پست و فروتر است[ موجود شود بايد که ی وجودی آن پست و فروتر است[ موجود شود بايد که   چون ممکن خسيس ]که مرتبهچون ممکن خسيس ]که مرتبه»»
ی وجودی آن واالتـر اسـت[ پـيش از آن موجـود باشـد]چراکه      ی وجودی آن واالتـر اسـت[ پـيش از آن موجـود باشـد]چراکه        ف ]که مرتبهف ]که مرتبهممکن شريممکن شري

، الـواح  ، الـواح  4646، پرتونامـه ص ، پرتونامـه ص 17481748)سـهروردی،  )سـهروردی،  « « رسـد[ رسـد[   فيض وجود از عالي به دانـي مـي  فيض وجود از عالي به دانـي مـي  
 (.(.141141عمادی صعمادی ص

رود زيرا رود زيرا   کار ميکار مي  ی الواحد بوده و در راستای آن بهی الواحد بوده و در راستای آن به  مطلب ديگر اينکه اين قاعده به نوعي مبتني بر قاعدهمطلب ديگر اينکه اين قاعده به نوعي مبتني بر قاعده
ترين معلول خواهد بود. بر ايـن مبنـا در نورشناسـي سـهرودی،     ترين معلول خواهد بود. بر ايـن مبنـا در نورشناسـي سـهرودی،       ول به عل ت، هميشه کاملول به عل ت، هميشه کاملترين معلترين معل  نزديكنزديك
ی انوار طولي مقدّم بر انوارعرضي بوده زيرا انوار طولي از لحا  داشتن قهر واشراق، اشرف از انـوار  ی انوار طولي مقدّم بر انوارعرضي بوده زيرا انوار طولي از لحا  داشتن قهر واشراق، اشرف از انـوار    سلسلهسلسله

 عرضي هستند.عرضي هستند.
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ز ايـن  ز ايـن  ی اشـراقيون اسـت منـتج ا   ی اشـراقيون اسـت منـتج ا     ی امکان اشرف که از قواعد و اصول عظيميهی امکان اشرف که از قواعد و اصول عظيميه  قاعدهقاعده»»
 (.(.418418، ص، ص17311731)ابراهيمي ديناني، )ابراهيمي ديناني، « « شود مگر واحدشود مگر واحد  قاعده است که از واحد صادر نميقاعده است که از واحد صادر نمي

بلکـه کـاربردی   بلکـه کـاربردی     6363  در نورشناسي سهروردی، ارباب انواع منطبع در مادّه يا به معنای کلي منطقي نبودهدر نورشناسي سهروردی، ارباب انواع منطبع در مادّه يا به معنای کلي منطقي نبوده
 وجودشناسانه دارند و برخالف مُثُل افالطوني قائم به انوار طولي هستند.وجودشناسانه دارند و برخالف مُثُل افالطوني قائم به انوار طولي هستند.

مفهوم کل ي در معنای منطقي آن نيست بلکه مقصود از آن، ذاتي روحاني مفهوم کل ي در معنای منطقي آن نيست بلکه مقصود از آن، ذاتي روحاني مراد از کل ي، مراد از کل ي، »»
 (.(.457457تا، صتا، ص  )سهروردی، بي)سهروردی، بي« « ی سايه و صنم آن استی سايه و صنم آن است  منزلهمنزله  است که نوع جسماني بهاست که نوع جسماني به

عبارتي اين ارباب انواع برخالف کلي طبيعي مشائي، حقايقي مفهومي نيستند که در ضمن افراد خود عبارتي اين ارباب انواع برخالف کلي طبيعي مشائي، حقايقي مفهومي نيستند که در ضمن افراد خود   بهبه
نهايت مثال ديگری نهايت مثال ديگری   بايستي برای هر مثال تا بيبايستي برای هر مثال تا بي  صورت ميصورت مي  چراکه در اينچراکه در اين  ها وضع شده باشندها وضع شده باشند  و به خاطر آنو به خاطر آن

عنوان کالبـد  عنوان کالبـد    ی روح و معنای امور جسماني نبوده تا اين امور بهی روح و معنای امور جسماني نبوده تا اين امور به  منزلهمنزله  وضع نمود؛ يعني اين حقايق نوری بهوضع نمود؛ يعني اين حقايق نوری به
انـد. بنـابراين هريـك از    انـد. بنـابراين هريـك از      ها محسوب شوند زيرا موجودات برين به خاطر موجودات زيرين وضـع نشـده  ها محسوب شوند زيرا موجودات برين به خاطر موجودات زيرين وضـع نشـده    آنآن

که حيوان بودن و دو پا داشتن هرکدام مثالي جداگانه ندارند که حيوان بودن و دو پا داشتن هرکدام مثالي جداگانه ندارند   ات عالم، دارای مثال خويش بوده چنانات عالم، دارای مثال خويش بوده چنانموجودموجود
 بلکه هر موجودی درعين استقالل مفهومي خود واجد مثال خويش خواهد بود.بلکه هر موجودی درعين استقالل مفهومي خود واجد مثال خويش خواهد بود.

النوع(، جسم يا جسماني است و يا آنکه ]به مَثَل[ سـر و  النوع(، جسم يا جسماني است و يا آنکه ]به مَثَل[ سـر و    گمان مبر که صاحب نوع )ربگمان مبر که صاحب نوع )رب»»
 (.(.454454، ص، ص11461146دی، دی، )سهرور)سهرور« « دست و پا دارددست و پا دارد

روند که با روند که با   ی ذوات نوری بسيطي به شمار ميی ذوات نوری بسيطي به شمار مي  ترتيب در نورشناسي سهروردی انوارعرضي به منزلهترتيب در نورشناسي سهروردی انوارعرضي به منزله  بدينبدين
 دهند.دهند.  ی امور را در ظل  خويش سامان ميی امور را در ظل  خويش سامان مي  گذاشتن برعالم جسماني، همهگذاشتن برعالم جسماني، همه  تأثيرتأثير

 نتيجه گيرینتيجه گيری

و حکمای بعـد از  و حکمای بعـد از  نظری منصف و آزادانديش به تصديق اين مطلب اذعان دارد که سهروردی نظری منصف و آزادانديش به تصديق اين مطلب اذعان دارد که سهروردی   هرصاحبهرصاحب
عنـوان  عنـوان    کـه وی بـه  کـه وی بـه    اسـت؛ چنـان  اسـت؛ چنـان    سـينا هموارشـده  سـينا هموارشـده    ی ابنی ابن  وسيلهوسيله  اند که قبالً بهاند که قبالً به  وی در گذرگاهي قدم گذاشتهوی در گذرگاهي قدم گذاشته

تـاز بـوده و در مقـام    تـاز بـوده و در مقـام      ترين فيلسوف مشائي در بسياری از مسائل فلسفي از جملـه علـم عنـايي يکـه    ترين فيلسوف مشائي در بسياری از مسائل فلسفي از جملـه علـم عنـايي يکـه      بزرگبزرگ
رغم آن، براين واقعيت نيز واقف رغم آن، براين واقعيت نيز واقف   ليليدرخشد. عدرخشد. ع  ی اسالمي، همچنان برتارک اين مکتب ميی اسالمي، همچنان برتارک اين مکتب مي  دار فلسفهدار فلسفه  ميراثميراث

است که سهروردی در تفکر اشراقي خود با ادغام نمودن جهانشناسي زرتشتي و مکتب نوافالطوني دچـار  است که سهروردی در تفکر اشراقي خود با ادغام نمودن جهانشناسي زرتشتي و مکتب نوافالطوني دچـار  
شناختي شده و در مبحث نورشناسي نيز با عدم التزام به قول قبلي خود در باب فزوني انواع شناختي شده و در مبحث نورشناسي نيز با عدم التزام به قول قبلي خود در باب فزوني انواع   ثنويت معرفتثنويت معرفت

 است.است.  گويي گشتهگويي گشته  مجرد، مرتکب تناقضمجرد، مرتکب تناقض
 زمينه بدون اينکه تعديالت و ابتکارات حکمای متأخر را منکر شويم، اگر بخواهيم به تراز سـود  زمينه بدون اينکه تعديالت و ابتکارات حکمای متأخر را منکر شويم، اگر بخواهيم به تراز سـود    در ايندر اين

 و زيان اين تفکر، نظری اجمالي بيفکنيم بايد بگوييم کـه متافيزيـك سـينوی از حيـث اسـتوار بـودن بـر        و زيان اين تفکر، نظری اجمالي بيفکنيم بايد بگوييم کـه متافيزيـك سـينوی از حيـث اسـتوار بـودن بـر        
 دارد. دارد.   اصل علّيت، در جدول سود و از لحـا  مبتنـي بـودن بـر هيئـت بطلميـوس، در جـدول زيـان قـرار         اصل علّيت، در جدول سود و از لحـا  مبتنـي بـودن بـر هيئـت بطلميـوس، در جـدول زيـان قـرار         



 یحيی صولتی  993993
(Yahya Solati) 

 

 ی صـدور بپـردازيم، از ايـن حيـث     ی صـدور بپـردازيم، از ايـن حيـث       تر اگر بخواهيم با مـالک علمـي بـه قضـاوت نظريـه     تر اگر بخواهيم با مـالک علمـي بـه قضـاوت نظريـه       به عبارت دقيقبه عبارت دقيق
 کـه  کـه    ريـزد؛ چـرا  ريـزد؛ چـرا    تـرين تلنگـری، از پايـه فـرو مـي     تـرين تلنگـری، از پايـه فـرو مـي       سازی هردو فيلسـوف بـا کوچـك   سازی هردو فيلسـوف بـا کوچـك     ی عظيم نظامی عظيم نظام  شالودهشالوده

ـ    شناسي جديد با بطالن هيئت بطلميوسي، تکليـف نظريـه  شناسي جديد با بطالن هيئت بطلميوسي، تکليـف نظريـه    در علم نجوم و کيهاندر علم نجوم و کيهان ز مشـخص  ز مشـخص  ی صـدور نيـ  ی صـدور ني
 خواهد شد.خواهد شد.
ی صـدور  ی صـدور    الوجود، با متمـايز نمـودن نظريـه   الوجود، با متمـايز نمـودن نظريـه     سينا پيرامون علم عنايي واجبسينا پيرامون علم عنايي واجب  نظر از اين مطلب، ابننظر از اين مطلب، ابنصرفصرف

داند و بـه تبـع آن از حـدوث ممکنـات     داند و بـه تبـع آن از حـدوث ممکنـات       ازعليّت، اين نظريه را در اصل مربوط به نظام ابداعي مجردّات ميازعليّت، اين نظريه را در اصل مربوط به نظام ابداعي مجردّات مي
کانيسم صدور کثرات پرداخته و بـا اثبـات   کانيسم صدور کثرات پرداخته و بـا اثبـات   ی الواحد، به می الواحد، به م  گويد. وی در اين زمينه براساس قاعدهگويد. وی در اين زمينه براساس قاعده  سخن ميسخن مي

است. بنابراين از يك است. بنابراين از يك   ی اين موضوع را مشخص کردهی اين موضوع را مشخص کرده  ی عقول، شاکلهی عقول، شاکله  دو جهت وجوب و امکان در سلسلهدو جهت وجوب و امکان در سلسله
طرف با غفلت از تبيين تفصيلي کثرات، صـرفًا بـه ظـاهر ايـن قاعـده اکتفـا کـرده و از طـرف ديگـر بـا           طرف با غفلت از تبيين تفصيلي کثرات، صـرفًا بـه ظـاهر ايـن قاعـده اکتفـا کـرده و از طـرف ديگـر بـا           

عـالم مجـر دات لحـا     عـالم مجـر دات لحـا       رازتـر از رازتـر از   وو  ری را عجيب و پررمزری را عجيب و پررمزگانه، عالم عنصگانه، عالم عنص  کردن مجر دات در عقول دهکردن مجر دات در عقول ده  محدودمحدود
فـرد دانسـتن عقـول و پـذيرک حقـايق      فـرد دانسـتن عقـول و پـذيرک حقـايق        بـه بـه   ی منطقي منحصـر ی منطقي منحصـر   است. اين مطلب در جای خود نتيجهاست. اين مطلب در جای خود نتيجه  نمودهنموده
الوجود در متافيزيك سينوی است که ظرافت آن در تعمّق و بررسي ديـدگاه صـدور حـائز اهميّـت     الوجود در متافيزيك سينوی است که ظرافت آن در تعمّق و بررسي ديـدگاه صـدور حـائز اهميّـت       متباينمتباين

ای منسجم از انوار طـولي و  ای منسجم از انوار طـولي و    پذيرک اصل تشکيکي نور، به سلسلهپذيرک اصل تشکيکي نور، به سلسلهاست که سهروردی با است که سهروردی با   حاليحالي  است. اين دراست. اين در
گانـه، تنـوع و نظـم    گانـه، تنـوع و نظـم      های عقول دههای عقول ده  رغم گستردگي و مبر ی بودن از محدوديترغم گستردگي و مبر ی بودن از محدوديت  عرضي اشاره نموده که عليعرضي اشاره نموده که علي

ی امکان اشرف ی امکان اشرف   است. عالوه براين با وضع قاعدهاست. عالوه براين با وضع قاعده  موجود در مجر دات را بيشتر از عالم جسماني لحا  کردهموجود در مجر دات را بيشتر از عالم جسماني لحا  کرده
شائيان و اثبات انوارعرضي نيز پرداخته است. به عبـارت ديگـر سـهروردی در ديـدگاه     شائيان و اثبات انوارعرضي نيز پرداخته است. به عبـارت ديگـر سـهروردی در ديـدگاه     به رد علم عنايي مبه رد علم عنايي م

هـای  هـای    مشائي و تبديل آن بـه عرصـه  مشائي و تبديل آن بـه عرصـه  « « موجودمحوریموجودمحوری»»های های   نورشناختي خود با فاصله گرفتن از محدوديتنورشناختي خود با فاصله گرفتن از محدوديت
نظير بـوده و  نظير بـوده و    ی خود ابتکاری بيی خود ابتکاری بي  دهد که به نوبهدهد که به نوبه  ای را ارائه ميای را ارائه مي  ی گستردهی گسترده  ، منظومه، منظومه««نورمحورینورمحوری»»تشکيکي تشکيکي 

 رود.رود.  شمار ميشمار مي  ای مصّوردر اوراق زرين متافيزيك اسالمي بهای مصّوردر اوراق زرين متافيزيك اسالمي به  ی برگهی برگه  منزلهمنزله  بهبه
گنجد، لذا در اين پژوهش بدون کاسته شدن از ارزک فلسفي گنجد، لذا در اين پژوهش بدون کاسته شدن از ارزک فلسفي   دق  ت در ساير مباحث درحدّ اين مقاله نميدق  ت در ساير مباحث درحدّ اين مقاله نمي

 است.است.  ی صدور اثبات شدهی صدور اثبات شده  سينا، کارآمدی و انسجام تبيين سهروردی از مسئلهسينا، کارآمدی و انسجام تبيين سهروردی از مسئله  ابنابن

   هاها  پی نوشتپی نوشت

 .ک(..ک(.هه738738-418418))  -11
 ه.ق(.ه.ق(.641641-683683))  -11

 است.است.  امروزه اين فرضيه در فيزيك جديد باطل شدهامروزه اين فرضيه در فيزيك جديد باطل شده  -77

 ی ارسطو وجود نداشته بلکه از ابتکارات فالسفه مشاء است.ی ارسطو وجود نداشته بلکه از ابتکارات فالسفه مشاء است.  گانه در فلسفهگانه در فلسفه  اين عقول دهاين عقول ده  -44

شود اما از عقل دهم يا عقل عاشر هيچ فلکـي صـادر   شود اما از عقل دهم يا عقل عاشر هيچ فلکـي صـادر     با اين اعتقاد که از هر عقلي، فلکي صادر ميبا اين اعتقاد که از هر عقلي، فلکي صادر مي  -66
 پردازد.پردازد.  القمرميالقمرمي  به آفرينش عالم تحتبه آفرينش عالم تحتشود بلکه شود بلکه   نمينمي

55-  Emanation  ی فلوطين است. از اين حيـث  ی فلوطين است. از اين حيـث    ی صدور( در اصل مربوط به نظريهی صدور( در اصل مربوط به نظريه  )فيض يا نظريه)فيض يا نظريه
 دار تفکر افلوطيني است.دار تفکر افلوطيني است.  مشائي ميراثمشائي ميراث  -متافيزيك اسالميمتافيزيك اسالمي

 وجوب بالغير.وجوب بالغير.  -33



 991991 سينا و سهروردیسينا و سهروردی  در نزد ابندر نزد ابن« « الواحدالواحد»»چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة  
(The Quality.of Issuing a plurality of unity based on “Al-Vahed’’ axiom in. . .) 

 

 برد.برد.  ی انوار طولي و عرضي نام ميی انوار طولي و عرضي نام مي  سهروردی به جای عقول، از سلسلهسهروردی به جای عقول، از سلسله  -88
11-Logical Consistence   &&  Coherence 

ی تشکيکي نور و اينکه اختالف نوراول از نوراالنوار به نقـص و  ی تشکيکي نور و اينکه اختالف نوراول از نوراالنوار به نقـص و    سهروردی با مطرح کردن مسئلهسهروردی با مطرح کردن مسئله  -1818
ی سـرآغاز کثـرات(، را حفـظ    ی سـرآغاز کثـرات(، را حفـظ      گردد، دو طرف قضيه )يعني اصل سنخيّت و مسئلهگردد، دو طرف قضيه )يعني اصل سنخيّت و مسئله  ی نور برميی نور برمي  کمال مرتبهکمال مرتبه

اری گرفتن کثرت عقل اول، خالي از اشکال نخواهد اری گرفتن کثرت عقل اول، خالي از اشکال نخواهد سينا حتي با فرض اعتبسينا حتي با فرض اعتب  که تبيين ابنکه تبيين ابن  است درحالياست درحالي  کردهکرده
 بود.بود.

 انوار طوليانوار طولي  -1111
ی اشياء مطـرح  ی اشياء مطـرح    شناسانهشناسانه  های هستيهای هستي  انوارعرضي )يا عقول متکافئه که به عنوان ارباب انواع و مدلانوارعرضي )يا عقول متکافئه که به عنوان ارباب انواع و مدل  -1111
 شناسي سينوی هستند.شناسي سينوی هستند.  شوند(، که معادل نفوس فلکي در جهانشوند(، که معادل نفوس فلکي در جهان  ميمي

ی ی   و بدون رعايت آن، نه تنها اصل عليّت بلکه قاعـده و بدون رعايت آن، نه تنها اصل عليّت بلکه قاعـده زيرا اصل سنخيّت از لوازم اصل عليّت بوده زيرا اصل سنخيّت از لوازم اصل عليّت بوده   -1717
اساس اگرعل ت واحد باشد، معلول هم بايد واحد باشد کـه ايـن امـر خـود     اساس اگرعل ت واحد باشد، معلول هم بايد واحد باشد کـه ايـن امـر خـود       گردد. براينگردد. براين  الواحد نيز منتفي ميالواحد نيز منتفي مي

 ی ض رورت اصل عليّت و کاربرد آن در مورد اين قاعده است.ی ض رورت اصل عليّت و کاربرد آن در مورد اين قاعده است.  دهندهدهنده  نشاننشان

 ل کثيرخواهند بود.ل کثيرخواهند بود.زيرا موجودات کثير بوده و به ناچار نيازمند علزيرا موجودات کثير بوده و به ناچار نيازمند عل  -1414

شـود؛ لـذا   شـود؛ لـذا     زيرا خداوند به دليل داشتن وحدت حق ه صرف، عل ت حقيقي تمام ماسوای محسوب ميزيرا خداوند به دليل داشتن وحدت حق ه صرف، عل ت حقيقي تمام ماسوای محسوب مي  -1616
 گيرد.گيرد.  الواسطه و به اعتبارعل ت بودن خداوند صورت ميالواسطه و به اعتبارعل ت بودن خداوند صورت مي  اتصاف وحدت و عليّت به ممکنات معاتصاف وحدت و عليّت به ممکنات مع

داند داند   امکان ذاتي آن ميامکان ذاتي آن ميسينا از يك طرف برای توجيه منشأ کثرات، کثرت عقل اول را ناشي از سينا از يك طرف برای توجيه منشأ کثرات، کثرت عقل اول را ناشي از   ابنابن  -1515
کند زيرا فرض واقعـي بـودن   کند زيرا فرض واقعـي بـودن     و از طرف ديگر برای رعايت اصل سنخيّت، اين کثرت را اعتباری فرض ميو از طرف ديگر برای رعايت اصل سنخيّت، اين کثرت را اعتباری فرض مي

 الوجود خواهد شد که بطالن آن بديهي است.الوجود خواهد شد که بطالن آن بديهي است.  کثرت عقل اول مستلزم وقع کثرت در واجبکثرت عقل اول مستلزم وقع کثرت در واجب
، در ، در ««ر ابـداعي ر ابـداعي نـو نـو » » کـه در هياکـل   کـه در هياکـل     سهروردی برای صادر اول عناوين مختلفي ذکر کـرده چنـان  سهروردی برای صادر اول عناوين مختلفي ذکر کـرده چنـان    -1313

و بـه تـأثير از حکمـت    و بـه تـأثير از حکمـت    « « عقـل اول عقـل اول »»، در تلويحات، لمعات و مطارحات آن را ، در تلويحات، لمعات و مطارحات آن را ««نور اقربنور اقرب»»حکم  االشراق حکم  االشراق 
 خواند. خواند.   ميمي« « بهمنبهمن»»ايران باستان آن را ايران باستان آن را 

 که نور بسيط و محض است.که نور بسيط و محض است.  -1818
  تواند ازتواند از  حالي است که درنظام آفرينش، ظلمات همواره کثير هستند و چون هيچ کثرتي نميحالي است که درنظام آفرينش، ظلمات همواره کثير هستند و چون هيچ کثرتي نمي  اين دراين در  -1111

 تواند از آن صادر گردد.تواند از آن صادر گردد.  نوراالنوار صادر شود به طريق اولي هيچ ظلمتي هم نمينوراالنوار صادر شود به طريق اولي هيچ ظلمتي هم نمي
 انـد؛ انـوار طـولي    انـد؛ انـوار طـولي      ی انوار طولي و عرضـي تقسـيم شـده   ی انوار طولي و عرضـي تقسـيم شـده     در حکمت اشراق انوار قاهره به دو دستهدر حکمت اشراق انوار قاهره به دو دسته  -1818

 ی فقـر نـوری انـوار عرضـي     ی فقـر نـوری انـوار عرضـي       که ايجاد بـرازخ مربـوط بـه جنبـه    که ايجاد بـرازخ مربـوط بـه جنبـه      با اجسام و برازخ ارتباطي نداشته درحاليبا اجسام و برازخ ارتباطي نداشته درحالي
 ..استاست
ی انسـاني بـا بـرازخ    ی انسـاني بـا بـرازخ      عنوان نفوس فلکي و نفوس ناطقهعنوان نفوس فلکي و نفوس ناطقه  اين نفوس، منطبع در برازخ نبوده بلکه بهاين نفوس، منطبع در برازخ نبوده بلکه به  -1111

 کنندکنند  النوع خويش در برازخ عمل ميالنوع خويش در برازخ عمل مي  ارتباط دارند و به اعتبار جهت نوری ربارتباط دارند و به اعتبار جهت نوری رب

 است.است.  ی صدور مطرح شدهی صدور مطرح شده  عنوان نظريهعنوان نظريه  چگونگي اين ارتباط همان چيزی است که بهچگونگي اين ارتباط همان چيزی است که به  -1111

ای ای   های مقولههای مقوله  ی اشراق و مشاهده بين انوار، ازمحدوديتی اشراق و مشاهده بين انوار، ازمحدوديت  جهت تأکيد بر دوجنبهجهت تأکيد بر دوجنبهتفکر سهروردی از تفکر سهروردی از   -1717
 گيرد. گيرد.   تفکر مشائي فاصله ميتفکر مشائي فاصله مي



 یحيی صولتی  930930
(Yahya Solati) 

 

در اينجا منظور ازعالم مثال همان عالم خيال اسـت کـه بـه دو قسـم متصـل و منفصـل تقسـيم        در اينجا منظور ازعالم مثال همان عالم خيال اسـت کـه بـه دو قسـم متصـل و منفصـل تقسـيم          -1414
 خيـال منفصـل   خيـال منفصـل     ی خيال بوده که مربوط به مراحل ادراکي ذهن است امـا ی خيال بوده که مربوط به مراحل ادراکي ذهن است امـا   شود، خيال متصل همان قوّهشود، خيال متصل همان قوّه  ميمي

 ی آن را نبايـد بـا   ی آن را نبايـد بـا     ای جداگانـه از مراحـل سـير نفـس اسـت کـه صـور معل قـه        ای جداگانـه از مراحـل سـير نفـس اسـت کـه صـور معل قـه          به معنـای پـذيرک نشـئه   به معنـای پـذيرک نشـئه   
انـد امـا ايـن صـور بعضـي نـوری و بعضـي        انـد امـا ايـن صـور بعضـي نـوری و بعضـي          مُثُل افالطوني خلط نمود زيرا مُثُل افالطوني همگـي نـوری  مُثُل افالطوني خلط نمود زيرا مُثُل افالطوني همگـي نـوری  

 اند.اند.  ظلمانيظلماني
بـرد  بـرد    يح از اين دو جهت نام مـي يح از اين دو جهت نام مـي نهم از نمط ششم اشارات به طور صرنهم از نمط ششم اشارات به طور صر  وو  سينا گرچه درفصل سيسينا گرچه درفصل سي  ابنابن  -1616

اما در اين فصل و در تفسير سخن وی به چهار جهت )تعقـل مبـدأ، وجـوب بـالغير، تعقـل ذات و امکـان       اما در اين فصل و در تفسير سخن وی به چهار جهت )تعقـل مبـدأ، وجـوب بـالغير، تعقـل ذات و امکـان       
سينا بر دو جهت ديگر برتری دارد. عالوه براين در نزد سينا بر دو جهت ديگر برتری دارد. عالوه براين در نزد   است که دو جهت اول درنزد ابناست که دو جهت اول درنزد ابن  بالذات(، اشاره شدهبالذات(، اشاره شده
کـه  کـه    اسـت چنـان  اسـت چنـان    وجوب بالغير و تعقـل ذات اشـاره شـده   وجوب بالغير و تعقـل ذات اشـاره شـده     سينا به سه جهت )تعقل مبدأ،سينا به سه جهت )تعقل مبدأ،  شارحان متأخر ابنشارحان متأخر ابن

 است(.است(.  حناالفاخوری صريحاً از اين سه جهت نام بردهحناالفاخوری صريحاً از اين سه جهت نام برده
 به جزء عقل دهمبه جزء عقل دهم  -1515

گانه در دو جهت وجوب گانه در دو جهت وجوب   با توجه به پذيرک اشتراک لفظي وجود درتفکر مشائي، اشتراک عقول دهبا توجه به پذيرک اشتراک لفظي وجود درتفکر مشائي، اشتراک عقول ده    -1313
 و امکان نيز تابع اشتراک لفظي وجود خواهد بود.و امکان نيز تابع اشتراک لفظي وجود خواهد بود.

نا فصل اول تا چهـارم از نمـط دوم اشـارات را بـه بحـث افـالک و جهـات آن اختصـاص         نا فصل اول تا چهـارم از نمـط دوم اشـارات را بـه بحـث افـالک و جهـات آن اختصـاص         سيسي  ابنابن  -1818
االفـالک، فلـك   االفـالک، فلـك     شناسي سينوی، فلك اطلس )که با عناوين فلـك شناسي سينوی، فلك اطلس )که با عناوين فلـك   است. لذا با توجه به اينکه درجهاناست. لذا با توجه به اينکه درجهان  دادهداده

است(، معلول عقـل اول و فلـك ثوابـت معلـول عقـل دوم اسـت؛ در تفکـر        است(، معلول عقـل اول و فلـك ثوابـت معلـول عقـل دوم اسـت؛ در تفکـر          اعظم و فلك محيط نيز آمدهاعظم و فلك محيط نيز آمده
تواند تواند   تواند سبب صدور کره ثوابت گردد همچنين اين فلك از انوار سافل هم نميتواند سبب صدور کره ثوابت گردد همچنين اين فلك از انوار سافل هم نمي  وراقرب نميوراقرب نميسهروردی، نسهروردی، ن

تواند تواند   صادر شود؛ بنابراين از يك طرف فلك ثوابت معلول نور دوم بوده و از طرف ديگر جهات مشائي نميصادر شود؛ بنابراين از يك طرف فلك ثوابت معلول نور دوم بوده و از طرف ديگر جهات مشائي نمي
مند جهات کثير، و مند جهات کثير، و کثرت ستارگان اين فلك را توجيه نمايند زيرا اگر اين ستارگان مختلف النوع باشند نيازکثرت ستارگان اين فلك را توجيه نمايند زيرا اگر اين ستارگان مختلف النوع باشند نياز

ها با اين دوجهت ها با اين دوجهت   شماری خواهند بود که توجيه آنشماری خواهند بود که توجيه آن  ها و مميّزهای بيها و مميّزهای بي  النوع باشند نيازمند مخصّصالنوع باشند نيازمند مخصّص  اگرمتفقاگرمتفق
 گردد. گردد.   غيرممکن ميغيرممکن مي

تر بودن به لحا  جرم فلکي و منظور از پرنور بودن به لحـا  کثـرت يـا    تر بودن به لحا  جرم فلکي و منظور از پرنور بودن به لحـا  کثـرت يـا      در اينجا منظور از بزرگدر اينجا منظور از بزرگ  -1111
 ی نورانيّت ستارگان آن فلك است.ی نورانيّت ستارگان آن فلك است.  درجهدرجه

 مريخ از لحا  نظم و ترتيب طولي مقدم بر خورشيد و زهره است. مريخ از لحا  نظم و ترتيب طولي مقدم بر خورشيد و زهره است.   -7878
 در نورشناسي سهروردی تعداد افالک از تعداد ستارگان کمتر است.در نورشناسي سهروردی تعداد افالک از تعداد ستارگان کمتر است.  -7171

 ممکن است اين س ال به ذهن متبادر شـود کـه ايـن دو جهـت اشـراق و مشـاهده نيـز هماننـد         ممکن است اين س ال به ذهن متبادر شـود کـه ايـن دو جهـت اشـراق و مشـاهده نيـز هماننـد           -7171
 توان و ناکارآمد هستند؛ امـا پاسـخ ايـن اسـت     توان و ناکارآمد هستند؛ امـا پاسـخ ايـن اسـت     دوجهت وجوب و امکان درعقول مشائي از تبيين کثرات نادوجهت وجوب و امکان درعقول مشائي از تبيين کثرات نا

 که سهروردی اين دوجهت را براساس تشکيکي بودن نـور و برمبنـای تنـوع تـابش انـوار بـه کـار بـرده         که سهروردی اين دوجهت را براساس تشکيکي بودن نـور و برمبنـای تنـوع تـابش انـوار بـه کـار بـرده         
 هـای نورشـناختي قهـر و شـوق، موفـق بـه توجيـه کثـرات         هـای نورشـناختي قهـر و شـوق، موفـق بـه توجيـه کثـرات           و در اين زمينه بـا کمـك گـرفتن از م لفـه    و در اين زمينه بـا کمـك گـرفتن از م لفـه    

 است.است.  شدهشده



 939939 سينا و سهروردیسينا و سهروردی  در نزد ابندر نزد ابن« « الواحدالواحد»»چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة  
(The Quality.of Issuing a plurality of unity based on “Al-Vahed’’ axiom in. . .) 

 

ثانيه، مابه ازاء عيني ندارند بلکه صـرفاً براسـاس اطـالق و    ثانيه، مابه ازاء عيني ندارند بلکه صـرفاً براسـاس اطـالق و      اين دسته از مفاهيم همانند معقوالتاين دسته از مفاهيم همانند معقوالت  -7777
شوند؛ لذا کثرت اين امور محمولي بـه تبـع مفـاهيم    شوند؛ لذا کثرت اين امور محمولي بـه تبـع مفـاهيم      شمول مفهومي خود بر مفاهيم و امور ديگر حمل ميشمول مفهومي خود بر مفاهيم و امور ديگر حمل مي

 گيرد.گيرد.  بررسي قرار ميبررسي قرار مي  شان موردشان مورد  موضوعيموضوعي
بحـث علـم   بحـث علـم   بـه  بـه  « « علم به عل ـت مسـتلزم علـم بـه معلـول اسـت      علم به عل ـت مسـتلزم علـم بـه معلـول اسـت      »»ويژه با تأکيد براين اصل کهويژه با تأکيد براين اصل که  بهبه  -7474
 پردازد.پردازد.  الوجود پيرامون آفرينش ميالوجود پيرامون آفرينش مي  واجبواجب
سينا در فصل نهم از نمط ششم و فصل بيست و دوم از نمط هفتم کتاب اشارات، به بيان علم سينا در فصل نهم از نمط ششم و فصل بيست و دوم از نمط هفتم کتاب اشارات، به بيان علم   ابنابن  -7676

 است.است.  الوجود اختصاص دادهالوجود اختصاص داده  عنايي واجبعنايي واجب
  اين دو مرتبه )يعني تجلي علمي و فعلي خداوند(، در عرفان با عنوان فيض اقدس و فيض مقدساين دو مرتبه )يعني تجلي علمي و فعلي خداوند(، در عرفان با عنوان فيض اقدس و فيض مقدس  -7575
 است.است.  آمدهآمده
سينا اگر افالک تقدم وجودی بر همديگر داشته باشند ايـن امـر سـبب ايجـاد خـالء      سينا اگر افالک تقدم وجودی بر همديگر داشته باشند ايـن امـر سـبب ايجـاد خـالء        به اعتقاد ابنبه اعتقاد ابن  -7373
 گردد که امری است باطل.گردد که امری است باطل.  ميمي

ی افالک از واپسين عقل، مستلزم ايـن محـال   ی افالک از واپسين عقل، مستلزم ايـن محـال     آمدن سلسلهآمدن سلسله  وجودوجود  ی عقول و بهی عقول و به  پايان يافتن سلسلهپايان يافتن سلسله  -7878
ت حاصل شود؛ بنابراين يکي از اصول جهانشناسي سينوی، ت حاصل شود؛ بنابراين يکي از اصول جهانشناسي سينوی، خواهد بود که وجود معلول بدون استناد به عل خواهد بود که وجود معلول بدون استناد به عل 

همزمان بودن مراتب عقول و افالک است يعني هرمرتبه از عقول )به جز عقل دهم(، واجد فلکي جداگانه همزمان بودن مراتب عقول و افالک است يعني هرمرتبه از عقول )به جز عقل دهم(، واجد فلکي جداگانه 
 است.است.
 اسـت(، از حيـث   اسـت(، از حيـث     سينا با عناوين عقـل فعـال و واهـب الصـوّر نيـز آمـده      سينا با عناوين عقـل فعـال و واهـب الصـوّر نيـز آمـده        عقل دهم )که در نزد ابنعقل دهم )که در نزد ابن  -7171

اء صدور صورت جهان و از حيث تعقل ذات خويش، عل ـت ايجـاد هيـوالی عـالم     اء صدور صورت جهان و از حيث تعقل ذات خويش، عل ـت ايجـاد هيـوالی عـالم     واجب بالغير بودن، منشواجب بالغير بودن، منش
گردد؛ اين عقل به مشارکت اجرام آسماني و صور عناصرجسماني به فراينـد آفـرينش عـالم عنصـری     گردد؛ اين عقل به مشارکت اجرام آسماني و صور عناصرجسماني به فراينـد آفـرينش عـالم عنصـری       ميمي
 پردازد. پردازد.   ميمي

پـذيرد و آن را  پـذيرد و آن را    سهروردی  تعريف مشـائيان از علـم عنـايي )بـه عنـوان تجـرد از مـادّه(، را نمـي        سهروردی  تعريف مشـائيان از علـم عنـايي )بـه عنـوان تجـرد از مـادّه(، را نمـي          -4848
 داند.داند.  ی نوراالنوار نميی نوراالنوار نمي  شايستهشايسته
ی امکان اشرف ی امکان اشرف   ی ارباب اصنام و ابطال قاعدهی ارباب اصنام و ابطال قاعده  ی رد طبقهی رد طبقه  منزلهمنزله  سهروردی پذيرک علم عنايي را بهسهروردی پذيرک علم عنايي را به  -4141
 داند.داند.  ميمي

 پايــان خــويش در ابتــدا بهمــن ســپس پايــان خــويش در ابتــدا بهمــن ســپس   کــه در ديــن زرتشــتي، اهــورامزدا از روشــني بــي کــه در ديــن زرتشــتي، اهــورامزدا از روشــني بــي   چنــانچنــان  -4141
هـا  هـا    های پهلـوی تعـداد آن  های پهلـوی تعـداد آن    را آفريد که در نوشتهرا آفريد که در نوشتهساير امشاسپندان يعني شهريور، سپندارمذ، خرداد و مرداد ساير امشاسپندان يعني شهريور، سپندارمذ، خرداد و مرداد 

النـوع(، هسـتند. در تفکـر سـهروردی ايـن      النـوع(، هسـتند. در تفکـر سـهروردی ايـن        رسد و هريك دارای ايـزد )يـا رب  رسد و هريك دارای ايـزد )يـا رب    گاهي به بيش از سي تا ميگاهي به بيش از سي تا مي
تـر از امشاسـپندان اسـت(، معـادل انـوار      تـر از امشاسـپندان اسـت(، معـادل انـوار        ها پايينها پايين  امشاسپندان معادل انوار طولي و فرشتگان)که منزلت آنامشاسپندان معادل انوار طولي و فرشتگان)که منزلت آن

 اند.اند.  عرضيعرضي
 غواسق يا اجسام.غواسق يا اجسام.  -4747
ی تجلي )يا تجدد امثال(، ی تجلي )يا تجدد امثال(،   ی خلق از عدم و صوفيه قائل به نظريهی خلق از عدم و صوفيه قائل به نظريه  که متکلمان طرفدار نظريهکه متکلمان طرفدار نظريه  چنانچنان  -4444
 اند.اند.  شدهشده



 یحيی صولتی  933933
(Yahya Solati) 

 

زيرا عل ت مذکور بايد هم واجد خصوصيات الف باشد و هم واجد خصوصيات ب. يعني با اخـتالف  زيرا عل ت مذکور بايد هم واجد خصوصيات الف باشد و هم واجد خصوصيات ب. يعني با اخـتالف    -4646
 مفهومي اين دو معلول، ذات عل ت نيز مرکب خواهد شد.مفهومي اين دو معلول، ذات عل ت نيز مرکب خواهد شد.

ها ها   لول به عنوان لوازم ذات عل ت لحا  شوند دراين صورت عل ت برای ايجاد آنلول به عنوان لوازم ذات عل ت لحا  شوند دراين صورت عل ت برای ايجاد آنيعني اگر اين دومعيعني اگر اين دومع  -4545
بايد دارای دوجهت متمايز باشد؛ دوجهت بعدی نيز يا مقوّم عل ت اند يا لوازم عل ت، در صورت اخير مستلزم بايد دارای دوجهت متمايز باشد؛ دوجهت بعدی نيز يا مقوّم عل ت اند يا لوازم عل ت، در صورت اخير مستلزم 

 تسلسل و اگربه مقدمه اول مستند شود، سبب دور خواهد شد که هردو باطل است. تسلسل و اگربه مقدمه اول مستند شود، سبب دور خواهد شد که هردو باطل است. 

د واجد ويژگي خاصي باشد که براساس آن منشاء صدورمعلول گردد يعني بـين عل ـت   د واجد ويژگي خاصي باشد که براساس آن منشاء صدورمعلول گردد يعني بـين عل ـت   زيراعل ت بايزيراعل ت باي  -4343
ومعلول بايد سنخيتي وجودداشته باشد، دراين صورت اگرجهت صـدور الف،همـان جهـت صـدورب باشـد      ومعلول بايد سنخيتي وجودداشته باشد، دراين صورت اگرجهت صـدور الف،همـان جهـت صـدورب باشـد      

 آيد که امری محال است.آيد که امری محال است.  ترجيح بالمرجّح پيش ميترجيح بالمرجّح پيش مي

 در فصل چهل از نمط ششم اشارات.در فصل چهل از نمط ششم اشارات.  -4848
ای کليه است کـه عکـس آن بـه    ای کليه است کـه عکـس آن بـه      موجبهموجبه« « صدوربه کثرتي نيازمند استصدوربه کثرتي نيازمند استهرکثرتي برای هرکثرتي برای »»ی ی   قضيهقضيه  -4141

آيد يعنـي از بعضـي کثـرات ماننـد     آيد يعنـي از بعضـي کثـرات ماننـد       درميدرمي« « شودشود  از بعضي کثرات، کثرت صادر مياز بعضي کثرات، کثرت صادر مي»»ی جزئيه ی جزئيه   صورت موجبهصورت موجبه
از هريك از عقول، عقل و فلکي باهم صادر از هريك از عقول، عقل و فلکي باهم صادر »»شود؛ لذا در دفع اين شبهه بايد گفت: شود؛ لذا در دفع اين شبهه بايد گفت:   جسم کثرتي صادرنميجسم کثرتي صادرنمي

از بعضـي  از بعضـي  »»ای کليه است و عکس کلي ندارد بلکه عکس جزئيه آن اين است که ای کليه است و عکس کلي ندارد بلکه عکس جزئيه آن اين است که   که اين قضيهکه اين قضيه« « شوندشوند  ميمي
 «.«.شودشود  عقول، عقل و فلك باهم صادر ميعقول، عقل و فلك باهم صادر مي

پذيرد اما روک وی در بيان اين قاعـده متمـايز از   پذيرد اما روک وی در بيان اين قاعـده متمـايز از     سهروردی گرچه اين قاعده را برمبنای مشاء ميسهروردی گرچه اين قاعده را برمبنای مشاء مي  -6868
 روک مشائيان است.روک مشائيان است.

 سـينا در بـاب عـدم    سـينا در بـاب عـدم      يرفتـه حـاکي از نظـر ابـن    يرفتـه حـاکي از نظـر ابـن    سـينا پذ سـينا پذ   اين مطلب که سهروردی نيز به تبـع ابـن  اين مطلب که سهروردی نيز به تبـع ابـن    -6161
تواند عامل ايجاد جسم ديگر باشد. لذا در نزد سهروردی حتي تواند عامل ايجاد جسم ديگر باشد. لذا در نزد سهروردی حتي   فاعليت جسم است مبني بر اينکه جسم نميفاعليت جسم است مبني بر اينکه جسم نمي

ی فقـر نـوری خـود منشـاء     ی فقـر نـوری خـود منشـاء       تواند عل ت جسم واقع شود بلکه از جهت جنبـه تواند عل ت جسم واقع شود بلکه از جهت جنبـه   نور هم از جهت نور بودن نمينور هم از جهت نور بودن نمي
توانـد ازآن  توانـد ازآن    لماني بـودن صـادر اول، هـيچ نـور يـا ظلمتـي نمـي       لماني بـودن صـادر اول، هـيچ نـور يـا ظلمتـي نمـي       گردد؛ بنابراين با فرض ظگردد؛ بنابراين با فرض ظ  ايجاد جسم ميايجاد جسم مي

 صادرشود.صادرشود.
 زيرا مستلزم کثرت در ذات نوراالنوار خواهد بود که بطالن آن بديهي است.زيرا مستلزم کثرت در ذات نوراالنوار خواهد بود که بطالن آن بديهي است.  -6161

گردد؛ گردد؛   افتد و سبب صدور جرم فلکي ميافتد و سبب صدور جرم فلکي مي  ای ظلماني برآن ميای ظلماني برآن مي  نوراول ازجهت داشتن فقر ذاتي، سايهنوراول ازجهت داشتن فقر ذاتي، سايه  -6767
ثرت در نظام آفرينش شده و اين روند به شـکل تصـاعدی در انـوار    ثرت در نظام آفرينش شده و اين روند به شـکل تصـاعدی در انـوار    بدين ترتيب نوراول منشاء پيدايش کبدين ترتيب نوراول منشاء پيدايش ک

 شود.شود.  طولي بعدی نيز تکرارميطولي بعدی نيز تکرارمي
با توجه به اين اصل، صادر اول بايد همانند عل ت خود يعني )نوراالنوار(، بسيط باشد؛ چراکه فرض با توجه به اين اصل، صادر اول بايد همانند عل ت خود يعني )نوراالنوار(، بسيط باشد؛ چراکه فرض   -6464

بيـان ايـن   بيـان ايـن     کثرت در آن سبب کثرت در نوراالنوار خواهد شد که امری باطل است. همچنين سهروردی باکثرت در آن سبب کثرت در نوراالنوار خواهد شد که امری باطل است. همچنين سهروردی با
تواند داشته باشد، مستقيماً به اصل سنخيّت اشـاره کـرده کـه از ايـن     تواند داشته باشد، مستقيماً به اصل سنخيّت اشـاره کـرده کـه از ايـن       مطلب که نور جزء نوراقتضايي نميمطلب که نور جزء نوراقتضايي نمي

 است.است.  سينا به آن استناد نکردهسينا به آن استناد نکرده  جهت ابنجهت ابن
 ی امکـان اشـرف نيـز عمـالً منتفـي خواهـد       ی امکـان اشـرف نيـز عمـالً منتفـي خواهـد         است که با پذيرک علم عنـايي، قاعـده  است که با پذيرک علم عنـايي، قاعـده    اين درحالياين درحالي  -6666
 شد.شد.
 



 933933 سينا و سهروردیسينا و سهروردی  در نزد ابندر نزد ابن« « الواحدالواحد»»چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعدة  
(The Quality.of Issuing a plurality of unity based on “Al-Vahed’’ axiom in. . .) 

 

برد که ازجهت قوس برد که ازجهت قوس   ی امکان اخسّ هم نام ميی امکان اخسّ هم نام مي  ی امکان اشرف از قاعدهی امکان اشرف از قاعده  سهروردی در برابر قاعدهسهروردی در برابر قاعده  -6565
 پردازد.پردازد.  صعودی به فرايند آفرينش ميصعودی به فرايند آفرينش مي

النـوعي  النـوعي    نهايت مثـال و رب نهايت مثـال و رب   صورت بايد برای هر نمونه ازمصاديق مادّی بتوان تا بيصورت بايد برای هر نمونه ازمصاديق مادّی بتوان تا بي  زيرا درغير اينزيرا درغير اين  -6363
 ذکر نمود که اين امری است محال.ذکر نمود که اين امری است محال.

 منابعمنابعفهرست فهرست 

چاپ پنجم، چاپ پنجم، ، ، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردیشعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی(، (، 17311731ن، )ن، )ابراهيمي ديناني، غالمحسيابراهيمي ديناني، غالمحسي
 تهران انتشارات حکمت.تهران انتشارات حکمت.

 ، تصحيح محمد تقي دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.، تصحيح محمد تقي دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.نجاتنجاتابن سينا، )بي تا(، ابن سينا، )بي تا(، 

 ، چاپ قاهره.، چاپ قاهره.النجاهالنجاه  (،(،11781178..، )..، )....................

 پراک.پراک.-، چاپ يان باکوک، چاپ يان باکوکالشفاءالشفاء  (،(،11651165......، )......، )............

، به اهتمام عبداهلل نوراني، چاپ اول، تهران، انتشـارات م سسـه   ، به اهتمام عبداهلل نوراني، چاپ اول، تهران، انتشـارات م سسـه   المبداء و االمعادالمبداء و االمعاد(، (، 17571757.......، ).......، )............
 مطالعات  اسالمي دانشگاه مك گيل.مطالعات  اسالمي دانشگاه مك گيل.

 ، نگــارک دکتــر حســن ملکشــاهي، تهــران، انتشــارات ، نگــارک دکتــر حســن ملکشــاهي، تهــران، انتشــارات االشــارات واالتنبيهــاتاالشــارات واالتنبيهــات(، (، 17571757........، )........، )........
 سروک.سروک.

با مقدمـه سـيدمحمد مشـکوة، چـاپ دوم، همـدان، انتشـارات       با مقدمـه سـيدمحمد مشـکوة، چـاپ دوم، همـدان، انتشـارات         ،،دانشنامه عالییدانشنامه عالیی(، (، 17871787........، )........، )..........
 دانشگاه بوعلي.دانشگاه بوعلي.
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