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  نظريه مثل و صدور كثرات از واحد حقيقى

 *محمد ذبيحي

  **محمود صيدي 

  چكيده

ايده مثل افالطونى، كه راهى برای رهايى از برخى اشـكاالت مربـوط بـه شـناخت 

موجودات متغير بود، چندان طول برای  نهايى ثابت مبدأاشيا، توجيه كثرات و يافتن 

. ی بسياری پديد آوردها یدشوارشناسى و شناخت اشيا  نكشيد كه در عرصه معرفت

 سـه. در دنيای اسالم، نظريـه مثـل افالطـونى مخالفـان و موافقـان نامـداری دارد

تفصـيل بـه  ی و مالصدرا، هر يك بهسهروردسينا،  فيلسوف بزرگ عالم اسالم، ابن

جـد آن را نادرسـت دانسـته و دو فيلسـوف ديگـر  به سينا ابن. اند تهپرداخاين مسئله 

از آنجايى كه نظريه مثـل افالطـونى پيونـدی . اند دهتالش بسياری در اثبات آن كر

كوشـد ضـمن  وثيق با نظريه صدور كثرات از واحد حقيقى دارد، پژوهش حاضر مى

دور كثـرات از تنگناهای پـيش روی نظريـه صـ بررسى داليل مخالفان و موافقان،

  . واحد حقيقى را، با توجه به ايده مثل افالطونى، تبيين كند

  .مثل افالطونى، صدور كثرات، سهروردی، مالصدرا :ها كليدواژه

                                                 
 .دانشيار گروه فلسفه و كالم دانشگاه قم *

 .استاديار گروه فلسفه و حكمت دانشگاه شاهد **
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  مقدمه

اين شرايط و لوازم تا آنجا كـه . از ديدگاه افالطون، متعلق معرفت حقيقى، بايد ثابت و پايدار باشد

. شــود ترين حالــت شناســنده، يعنـى علــم، مربــوط اســت بـه وســيله كلــى حاصــل مى بـه عــالى

انـد و شـواهد  رساند كه كليات خالى از مرجـع عينـى نبـوده وضوح مى شناسى افالطون به شناخت

فراوانى وجود دارد كه افالطون در سراسر فعاليت آكادمى، ادبى و فرهنگى خـود، خويشـتن را بـا 

). 1/178: 1368كاپلسـتون، ( اسـتكرده  خاست دائمًا مشغول مى يه صور برمىمسائلى كه از نظر

تنهـا مباحـث  ترين مبنـای فلسـفى افالطـون نظريـه مثـل اسـت كـه نـه ترين و بنيادی محوری

های افكار و آرای  شناسى افالطون كه حتى سياست، اخالق و ساير بخش شناسى و معرفت هستى

ای كـه شـايد رد يـا  گونـه بهتحت تأثير نظريه مثل او اسـت، افالطون نيز، مستقيم و غيرمستقيم 

 دكم بخش اساسى فلسـفه وی شـو قبول آن موجب اثبات يا ابطال تمام فلسفه افالطون يا دست

ی ها جنبـهاين نظريه در فلسفه اسالمى بسـيار محـل توجـه قـرار گرفتـه و ). 64: 1384الوين، (

ی مهم را بررسى كنيم و نشان ها جنبهيم يكى از اين ا در اين مقاله كوشيده. گوناگونى يافته است

دهيم كه از ديدگاه حكمای اسالمى ابطال يا اثبات اين نظريه، خود نيازمند برهان است و براهين 

ی كه مـدافع ا گونه بهاثبات يا ابطال آن بايد از جهت صدور كثرات از واحد حقيقى نيز اقامه شود، 

ی تحليل و اثبات كند كه منتهى به صـدور عقـول ا گونهرا به  اين نظريه بايد صدور سلسله عقول

اينكه در سوی انكار آن بايد نادرستى عقول عرضـى متكافئـه تبيـين  چهعرضى و متكافئه شود؛ 

  . شود

 از جهت صدور كثرات سينا و انكار نظريه مثل ابن 

افراد مختلف آن در مجرد و ، دارای ذات و ماهيت واحد است كه ،حقيقت واحدسينا،  از ديدگاه ابن

ماهيـت واحـد . كننـد ىنمـ، معقوليت و محسوسيت تفاوت پيـدا ینياز بى بودن، نيازمندی و مادی

متصـف بـه يـك نحـوه وجـود  هر ماهيتى فقـط. به انحاء مختلف وجودی موجود شود تواند ىنم

عـالم االه دارد،  ، لذا اينكه افالطون قائل شده است كه هر نوعى از انواع، فردی مجرد درشود ىم

، نايسـ ابن( مجـردهم افراد مادی داشته باشد و هـم فـرد  تواند ىنمماهيت واحد زيرا . باطل است

1385 :317 .(  
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 :همـان( دانـد ىمـگانه ذيـل  شدن افالطون به نظريه مثل را خلط امور پنج سينا دليل قائل ابن

324(:  

نگذاشته و پنداشته اسـت كـه  افالطون ميان ماهيت ال بشرط با ماهيت بشرط ال فرق. 1

اگر ماهيت من حيث هى در نظر گرفته شود به لحاظ واقع و خارج ذهن هم به همين 

  . لحاظ موجود است

انسـانيت معنـای واحـدی  شود ىمآنگاه كه گفته  چهدر تشخيص معنای واحد؛  اشتباه. 2

كـه وحدت عددی نيست تا اينكه واحـد در عـين وحـدت كثيـر باشـد، بل مقصود دارد؛

، از نيبنـابرا. مقصود وحدت نوعى و بالعموم بوده كه با كثرت عددی هم سازگار است

  . سينا، افالطون ميان معنای واحد بالعدد و واحد بالعموم خلط كرده است نظر ابن

به اين نكته توجه نكرده كه ماهيت من حيث هى در حد ذات خود بـه هـيچ  افالطون. 3

يك از اوصاف خارج از ذات متصف نبوده و ماهيت من حيث هى انسان، فقط ماهيـت 

  . شود ىمخارج از ذات انسان و عارض بر او ... و  كثرتانسان است و عوارض وحدت، 

كرده و اخبار به  خلطب اشخاص است، بين بقای فرد با بقای نوع، كه به تعاق افالطون. 4

، از اينكه انواع در خارج بـاقى نيبنابرا. بقای انسانيت در آن وحدت يا كثرت آن نيست

نتيجه گرفت كه در خارج انسانيت واحدی كـه ازلـى و ابـدی باشـد،  توان ىنمهستند، 

  . است موجود

ها بايد مفارق از ماده آن عللگمان كرده است اگر اشيای مادی معلول هستند،  افالطون. 5

اند و علت آنها جواهر ديگری اسـت كـه از سـنخ  حالى كه امور مادی معلول درباشد، 

  . گانه است مقوالت نه

شدن به نظريـه مثـل را  كوشد منشأ خلط افالطون در قائل سينا با بيان اين وجوه مى بنابراين، ابن

الوجود را بـه  دور عقـول طـولى از واجـبسينا صـ ابن. شود ىنمولى بحث به اينجا ختم . بيان كند

كه منتهى به عقل دهم يا فعال شود كـه الزمـه حتمـى آن انكـار وجـود  كند ىمی تحليل ا گونه

  . عقول عرضى و ارباب انواع است

 نايس ابنكيفيت حصول كثرت از ديدگاه 

  :ناچار به بيان دو مقدمه هستيم نايس ابنقبل از تبيين ديدگاه 

. الـف: دليـل بـه سـه ،د بر ماهيـت اسـتيوجود زا ،به عبارت ديگر ؛ماهيت استوجود غير از . 1

بـودن آن غفلـت  از موجودبـودن يـا معـدومو كـرده  لرا تعق ىء، مانند ماهيت ثلث،ش تيماه
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از وجودش غفلـت رده، معنا نداشت كه ماهيت را تعقل ك بودوجود همان ماهيت  اگر. ميكن ىم

 از. ماهيت نسبت تساوی بـه وجـود و عـدم دارد. ب ؛هيت استوجود غير از ما ،بنابراين .كنيم

بـه  ااز ايـن معنـ. تصاف به عـدماهم قابليت  ماهيت هم قابليت اتصاف به وجود دارد ورو  اين

 بوده ثبوت و تحقق همانوجود  ،طرف ديگر از. شود ىمنسبت تساوی يا سلب ضرورتين تعبير 

وجود  ،بنابراين .به نقيض آن محال است ىءش ندادزيرا نسبت . شود ىنمو به عدم نسبت داده 

منعقـد  هيـحمل یا هيقضـ يمتوان ىم. صحيح است سلب وجود از ماهيت. ج ؛غير از ماهيت است

 .سلب وجود از ماهيت صحيح است ،بنابراين. يستن سر موجودچهارمثًال انسان  ييمو بگونيم ك

لذا وجـود غيـر از ماهيـت  .استذاتيات آن از خودش محال  يا ىءش خودسلب  ،از طرف ديگر

بـا  نايسـ ابنزيـرا . بسيار مهم و ضروری است نايس ابنتوجه به اين مقدمه در اين بحث . است

كه عقـل اول و صـادر نخسـتين وجـودی دارد كـه غيـر از  كند توجه به اين مقدمه اثبات مى

 ماهيتش است و با وجودش منشأ صدور عقـل دوم و بـا مـاهيتش منشـأ صـدور فلـك اسـت

  ). 1/44: 1379سينا،  ابن(

ی در اوايل معتقد بودنـد ا عده ديگو ىموی . كند ىماتحاد عاقل و معقول را رد و ابطال  نايس ابن. 2

 ميپرسـ ىمـحال . شود ىماگر جوهر عاقل مثًال الف را تعقل كند همان معقولش كه الف است، 

جوهر عاقل كه الف را تعقل كرده است آيا حالش قبل از تعقل با بعد از تعقل فرق كرده اسـت 

اگر حالش تغيير نكرده باشد، تعقل يا عدم تعقل الف دخالتى در جـوهر عاقـل نداشـته و . يا نه

تغييـری در آن حاصـل شـده  اما اگر تفاوت كـرده و. عاقل و معقول باطل است قول به اتحاد

در ايـن  كـهشـده اسـت،  پرسيم يك حال از آن فرق كـرده و باطـل اين صورت مى در باشد،

اگـر . اسـت صورت استحاله يا همان حركت در مقوله كيف روی داده و اتحادی حاصل نشـده

ذات جوهر عاقل تغيير كرده و باطل شده باشد معنای اتحاد عاقل و معقول اين خواهد بود كه 

اين اتحاد نيست، بلكه كون و فساد است؛ و . وجود آمده استذاتى از بين رفته و ذات ديگر به 

كون و فساد مستدعى ماده مشتركى است كه در تمام تغيير و تحوالت ثابـت بـاقى بمانـد، در 

همچنين، اگر جوهر عاقل، الـف . حالى كه بحث در جوهر عاقل و مجرد است نه اشيای مادی

الف را تعقل كرده باقى است، به ايـن نحـو  را تعقل كرد و سپس ب را، آيا به همان حالتى كه

كه چه ب را تعقل كند يا نكند فرقى نيست يا اينكه تغيير حاصل شده است؟ در ايـن صـورت 

  ). 3/292: همان( بودشده و وارد خواهند  باز همان شقوق و ايرادات مطرح 
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ليـه وجـود و بعد از ابطـال اتحـاد عاقـل و معقـول، نحـوه علـوم و معقـوالت مبـادی عا نايس ابن

علـم بـه . خداوند علّت همه اشيای نظام وجود است: كه كند ىمالوجود را به اين نحو تقرير  واجب

علم بـه ماسـوا نيـز  كند ىمخداوند وقتى ذات خود را تعقل  لذا. علّت مستلزم علم به معلول است

ل ذاتـش احتيـاج كه در تعق طور همانبه بيان ديگر، عاقل . گونه است در عقول طوليه همين. دارد

در تعقل معلوالتش نيز نيازی بـه صـورت زايـد  طور نيهمبه صورتى غير از صورت ذاتش ندارد، 

 ). 298: همان( ندارد
: كنـد ىمـگونه تحليل  الوجود را اين حصول كثرات از واجب نايس ابنبعد از بيان مقدمات فوق، 

عقل اول اگرچه واحـد بـوده و كثـرت . كند ىمطبق قاعده الواحد، عقل اول را صادر  الوجود واجب

زيـرا وجـودی دارد و . كثـرت اعتبـاری در او قابـل فـرض اسـت  خارجى در او راه ندارد اما نوعى

؛ شود ىماست كه به اين اعتبار متصف به وجوب غيری  الوجود واجببه  وجودش منسوب. ماهيتى

وجـه . شود ىممكان ذاتى وجود عقل اول نسبتى هم به ماهيتش دارد كه از اين جهت متصف به ا

ای وجود تجردی داشـته و از مـاده  كه عقل اول نحوه اعتباری در عقل اول اين است ديگر كثرت

و هم تعقل علتش، را  كند ىملذا هم تعقل ذات خويش را . است هر مجردی هم عاقل. مبرا است

قـل دوم و امكـان حال با توجه به اين بيان، وجود عقل اول علت صـدور ع. باشد الوجود واجبكه 

را علت صدور عقل  الوجود واجبفلك اقصى است يا اينكه تعقل عقل اول،  عقل اول، علت صدور

اين نحو كه جهتى كه شـرافت و  به. دوم و تعقل عقل اول ذاتش را علت صدور فلك اقصى است

ی دارد علت صـدور معلـول كمترعلو بيشتری دارد علت صدور معلول اشرف و جهتى كه شرافت 

 الوجود واجـبوجود منسوب به ماهيت مانند سايه و ظل است و وجود منسوب بـه . شود ىمخس ا

اخس مناسب صدور فلك و جهت عـالى و اشـرف مبـدأ صـدور معلـول  بنابراين، جهت. مانند نور

طـور از هـر عقلـى، عقـل و فلـك صـادر  همـين. كه همان عقل دوم است شود ىماشرف و اقدم 

كـه  گانه را صادر كرده و سلسله عقـول بـه عقـل فعـال گانه، افالك نه تا اينكه عقول نه شود ىم

عقل فعال واسطه در فيض و صدور عالم ماده بوده و تكميل نفوس . برسدهمان عقل دهم است، 

عقـل . انسانى از قوه به فعليت و مفيض معقوالت برای نفوس انسانى به واسطه اين عقـل اسـت

كننـده صـورت بـه  كننده هيوال و از جهت وجوب غيـری، افاضـه دهم از جهت امكان ذاتى ايجاد

قابليـت و  توجه بـه با. هيوال استعداد نامتناهى، و عقل فعال هم افاضه نامتناهى دارد. هيوال است

  ). 423: 1385سينا،  ابن( داردفاعليت نامتناهى نزول فيض و بركات در عالم ماده تداوم 
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عقول را منتهى به عقل دهم دانسـته  سلسله نايس ابناين است كه  نكته اساسى در اين بحث 

. تنها وجود ندارند بلكه وجود آنها محال اسـت و معتقد است در عرض عقل فعال عقول ديگری نه

از جهت سافل به عالى و عالى به سافل، وجود ارباب انواع و مثل افالطونى را محـال  نايس ابنلذا 

  ). همان( داند ىم

  و نظريه مثل افالطونىسهروردی 

اخـذ مثـال شـىء در «سينا در رد نظريه مثل افالطونى گرفتـار مغالطـه  از ديدگاه سهروردی، ابن

ای ماهيـت واحـدی  سينا اين بود كه هر حقيقت نوعيـه ابن استدالل. شده است» مكان خود شىء

تمـام افـراد آن  آن حقيقت نوعيه بالذات نيازمنـد محـل باشـد اگر. كند ىنمدارد كه از آن تخلف 

آنكـه اگـر  جـهينت. نيازی هيچ يك از افراد آن از محل ممكن نخواهد بود نيازمند محل بوده و بى

نياز از محل باشد بايد تمام افراد آن چنين باشند، در حالى كـه  ای، بى بعضى از افراِد ماهيت نوعيه

د مثل افالطونى يـا فـردی از بنابراين، وجو. افراد زيادی از هر ماهيت نوعيه نيازمند محل هستند

  ). 324: همان( استنحو وجود تجردی محال  بههر ماهيت نوعيه، 

. اين استدالل دچار مغالطـه اخـذ مثـال شـىء مكـان خـود شـىء اسـت ديگو ىمسهروردی  

رو از ديـدگاه  از ايـن. گويند صورت ذهنى از جوهر خارجى عـرض ذهنـى اسـت مشائيان خود مى

توجه به ايـن مطلـب،  با. ى و خارجىذهن :دو نحوه وجود داشته باشد تواند ىممشاييان شىء واحد 

كه از سويى در عالم عقل قائم بالذات بـوده  -مشائيان نبايد وجود مثل افالطونى و ارباب انواع را 

و نيازمند ماده نيستند و از سوی ديگر اين حقايق دارای اصنام و افراد مادی هسـتند كـه نيازمنـد 

نيازی از محل و نقص است و  كماليت و تماميت ارباب انواع مقتضى بىزيرا . كار كنندان -اند محل

، اين مغالطه ناشى از اخـذ نيبنابرا. بودن افراد مادی آن مستدعى نيازمندی به محل است ظلمانى

بيان ديگر، حكم افراد مادی را، كه مثال ارباب انواع هستند،  به. مثال شىء مكان خود شىء است

  ). 2/92: 1380سهروردی، ( اند دادهالنوع آن سرايت  حب مثال و رببه صا

  گانه سهروردی در اثبات مثل افالطونى براهين سه

قوا بـه  نيا. اند هو مولّده اعراض بوده و حلول در جسم كرد هينامی نباتى، يعنى قوه غاذيه، قوا. 1

بـه  اوالً نباتى از جهـت آنكـه  قوای لذا. اند سبب تغيير موضوعشان متغير، و فاقد علم و ادراك

علـت موجبـه  توانند ىنم، اند ادراكو ديگر اينكه فاقد علم و  اند تبدلطور دائم در حال تغيير و 
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علـت معطـى وجـود بايـد زيرا . انگيزی باشند كه در موضوعاتشان است آثار و كماالت شگفت

جـه علـت ايـن آثـار و نتي در. واجد تمام كماالت معلول خويش، و دارای علـم و ادراك باشـد

النوع و مثل افالطونى هر نوعى از انواع است كه افراد هر نوعى را ايجاد  ربكماالت وجودی، 

  ). 1/454: 1380سهروردی، ( كند ىمكرده و آنها را به سوی غاياتشان هدايت 

امر اتفاقى نه دائمـى و زيرا . اند نشدهو به نحو اتفاق موجود  اند ىدائمانواع طبيعى دارای نظامى . 2

، بايـد دارای علـل حقيقـى و موجبـه اند ىدائمنه اكثری است؛ و چنانچه اين انواع دارای نظام 

گونه  از نظر سهروردی دليلى ندارد كه مزاج را علت اين رايزاين امور مزاج نيست،  علت. باشند

افراد مـادی هـر نـوعى را النوع است كه  بلكه علت اين امور مثال افالطونى و رب. امور بدانيم

از  مقصـود. و مثال آنها، كلى اسـت ؛ و افراد مادی، جزئىپردازد ىم آنهاايجاد كرده و به تدبير 

  ). 143: همان( استبودن آن هم تساوی نسبت آن به تمام افراد مادی  كلى

ر شـده الوجود صاد اين قاعده اين است كه اگر ممكِن اخس، از واجب مفادقاعده امكان اشرف؛ . 3

 ممكـنچنانچـه قبـل از ممكـن اخـس، . از آن بايد ممكن اشرف موجود شده باشد قبلباشد، 

گـاه ايجـاد  به طور كلى هـيچ. 1: اشرف صادر نشده باشد، صدور ممكن اشرف چند حالت دارد

ه فرض اول نقص و الزم. با هم ايجاد شوند همراه. 3از ممكن اخس ايجاد شود؛  بعد. 2نشود؛ 

زيرا طبق اين فرض، فيض حق وافى به صـدور ممكـن اخـس . الوجود است محدوديت واجب

فرض دوم عليت اخـس نسـبت بـه اشـرف  الزمه. بوده ولى وافى به صدور اشرف نبوده است

قاعده  بافرض سوم،  وو بعد طولى و به نحو عليت است؛  قبلزيرا مقصود از قبل و بعد، . است

طبق قاعده امكان اشرف از آن جهت كه افراد مـادی  برهان اينكه، دهيچك. الواحد منافات دارد

قبل از آن فرد مجرد انسـان  اند شدهای مثل افراد ماهيت نوعيه انسان موجود  هر ماهيت نوعيه

  ). همان( استالنوع انسانى و مثل افالطونى آن موجود شده  يا رب

تا به اينجا نشان داده شد كه سهروردی با اقامه سه دليل در پـى اثبـات نظريـه مثـل افالطـونى 

سهروردی جهت صدور كثرات از واحد حقيقى را محل توجه قـرار داده و بـه اثبـات اربـاب . است

سـينا  از آنجايى كه سهروردی توجه دارد كه ابن. پردازد ىمانواع و مثل افالطونى از اين جهت نيز 

ز جهت يادشده به رد و ابطال مثل افالطونى پرداخته است، ابتدا سعى در ابطال اين ديدگاه كرده ا

از  توجه به اين دورنمای كلـى با. كشد و در ادامه ديدگاه مختص خويش را در اين زمينه پيش مى

سـينا پاسـخ گويـد و در ادامـه  نخست از تمام جوانب به اشكاالت ابن دكوش بحث، سهروردی مى

  . دعای خود را اثبات كندم
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  سينا اشكاالت سهروردی بر كيفيت صدور كثرات از ديدگاه ابن

الوجـود علـت عقـل دوم و از  عقل اول از جهت وجوب غيری يا تعقل واجـب گفت ىمسينا  ابن. 1

عقل دوم نيز همين مناسـبت را بـا عقـل . جهت ماهيت يا تعقل ذات خويش علت فلك است

تـا اينكـه عقـل  كنند ىمگانه را ايجاد  گانه، افالك نه طور عقول نه داشته و همين سوم و فلك

فلكـى كـه  ديآ ىماز نظر سهروردی، طبق اين بيان الزم . دهم يا فعال عالم ماده را ايجاد كند

وقتى بين دو علت رابطه علّـى و زيرا . معلول عقل اول است، علت فلك معلول عقل دوم باشد

اول از  عقـل. ی برقـرار خواهـد بـودا رابطـهمعلول آنها هم چنين دو  نيبمعلولى برقرار باشد، 

از . جهتى علت فلك و از جهت ديگر علت عقل دوم است و عقل دوم علت عقل سوم و فلـك

به همين دليل بايد بـين دو معلـول هـم ايـن . رو بين علت افالك رابطه علّى برقرار است اين

و عليـت  اند جسـمك اين اسـت كـه افـالك محذور رابطه عليت بين افال. رابطه موجود باشد

حال آنكه وضع نسـبت بـه معـدوم معنـا . اجسام منوط به داشتن وضع و محاذات خاصى است

  ). 138 :همان( اند نشدهفرض بر اين است كه هنوز افالك ايجاد زيرا  .ندارد

سـمى كـه ج ديـآ ىمـبه قواهر اعلون و عقول طولى نسبت داده شود، الزم ) افالك( حس اگر. 2

از جسم ديگری كه معلول آن است، مانند فلك محوی،  مانند فلك حاوی از همه وجوه اشرف

زيرا هر چه علت، شرافت بيشتری داشته باشد معلول نيز دارای شرافت وجودی بيشتری . باشد

تر است، ولى احاطه به آن داشته و حاوی  فلك شمس، گرچه از فلك مريخ كوچك. خواهد بود

و دارای شـرفت وجـودی  تر نييپاسينا تكّون فلك شمس را به عقل  حالى كه ابن در. آن است

  ). 139 :همان(نسبت داده و فلك مريخ را به عقل باالتر و دارای شرافت بيشتر  كمتر

شده و با كثرت اعتباری سـعى در  گويند از هر عقلى به جز عقل فعال فلكى صادر مشائيان مى. 3

فلك هشتم را به عقل دوم  شود ىنم ديگو ىمسهروردی در پاسخ . دكنن ىمتبيين صدور كثرات 

زيرا ستارگان اين فلك، زياد هستند و كثرت بسياری دارد، حـال آنكـه عقـل . منسوب دانست

سينا  قدر كثرت ندارد كه وافى به صدور آن همه كثرات باشد، زيرا نهايت كثرتى كه ابن دوم آن

بود و با ايـن نحـو كثـرت اعتبـاری  مبدأذات و تعقل  اثبات كرد كثرت وجود و ماهيت و تعقل

  ). همان( پرداختبه توجيه كثرت خارجى و بسيار فلك هشتم  توان ىنم

دادن به ايـن نكتـه اسـت كـه انكـار مثـل  سينا توجه اشارتى كوتاه به اشكاالت سهروردی بر ابن

  . اشكال كرده است سينا او را در تبيين كثرات از واحد حقيقى دچار افالطونى از سوی ابن
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  كيفيت صدور ارباب انواع از ديدگاه سهروردی

كند كه منجر بـه صـدور عقـول  ی عرضه مىا گونهسهروردی صدور كثرات از واحد حقيقى را به 

  :اين ديدگاه نيازمند ذكر چند مقدمه مختص اشراقى است حيتوض. عرضى و ارباب انواع نيز باشد

كثرات، نظريه ابصار ايشان  صدور هدر بحث توجيسهروردی م از اصول بسيار مهنظريه ابصار؛ . 1

سـهروردی قبل از . دارد و توجيه صدور كثرات كه نقشى بسيار مهم در تبين نظريه مثلاست 

باصـره حلـول  خـارجى در قـوه ءيكى اينكه صورتى از شـى. داشتوجود ابصار  بارهدو نظر در

 ءانسان نوری بـه شـى كه از چشمايننظريه ديگر . شود ىمخارجى  ىءش دنيدو باعث  كند مى

نظريـات را باطـل  ايـنی دو هـرسـهروردی . شود ىم ىءش آنباعث رؤيت  وتابد  مىخارجى 

زيـرا  .خارجى است ىءش همانمرئى بعينه ء شى: كند ىممطرح را و خود نظريه سومى  ددان مى

خـارجى  ءاشراقى به شى يك نحوه اضافه وقتى شرايط الزم و معتبر در رؤيت فراهم شد نفس

يى كـه در آينـه ها صورتدر خصوص . كند ىمادراك  و به مجرد همين نسبت آن راكرده پيدا 

بـه هـر دو  قائالن. شوند ىم، سهروردی قائل است كه در عالم مثال مشاهده شود ىممشاهده 

ىء و شـىء خـارجى شـ آنمعتقد بودند معلوم و مرئى بالذات، صورت ذهنـى  الذكر فوقنظريه 

  ). 110 :همان( استمعلوم بالعرض 

علتى داشته باشد كه ايـن علـت مركـب از اجـزای  تواند ىمصدور بسيط از مركب؛ شىء واحد . 2

دليل مشـائيان ايـن . اند مودهيپمختلف باشد و مشائيان، كه قائل به امتناع آن هستند، راه خطا 

ای علت نيازمند است كه ايـن مطلـب محـال تك اجز است كه اگر معلول واحد باشد يا به تك

زيرا وقتى معلول با جزئى از اجزای علتى كه مركب فرض شده است به وجود آمد ديگـر . است

اينكه هيچ يك از اجزای علت تـأثيری  اي. نيازی نيست كه با اجزای ديگر آن هم به وجود آيد

يا . معلول نداشته و علت نيستندبنابراين، هيچ يك عليت و تأثيری در . در معلول نداشته باشند

بنابراين، معلول امـری مركـب اسـت نـه . اينكه هر كدام از اجزا اثری جداگانه در معلول دارند

به نحو انفرادی در معلول نـدارد بلكـه ايـن  ريتأثعلت، عليت و  جزء ديگو ىمسهروردی . واحد

ست نه اينكـه هـر يـك از مجموع است كه اثر و عليت واحدی دارند و آن ايجاد معلول واحد ا

ماننـد اينكـه اگـر ده نفـر . در معلول داشته باشند ريتأثاجزای علت مركب، جداگانه و مستقًال 

كه هر كدام از اين ده نفـر بتواننـدآن  ديآ ىنمسنگ بزرگى را همگى با هم حركت دهند الزم 

  ). 94: همان( دهندسنگ را جداگانه حركت 
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زيـرا . بحث در سهروردی مانند دو مقدمه قبل بسيار مهم اسـت نياتمايز نور شروق و شهود؛ . 3

نشان دهد كه با قبول تمايز اين انوار از هر يك عقلى  خواهد ىمكشيدن آن  سهروردی با پيش

زند كه بـه نـور خورشـيد  ی اثبات اين مطلب به كسى مثال مىبرا. شود ىمالنوعى صادر  و رب

لذا سـهروردی نـور . شروقى نسبت به او دارد و او شهودی نسبت به آن ديخورش. كند ىمنگاه 

الوجـود بـه  ، مانند اشراقى كه واجـبشود ىمكه از عالى به دانى اشراق  داند ىمشروق را نوری 

، مانند اينكـه عقـل شود ىمعقل اول دارد، ولى نور شهود از شهود عالى نسبت به دانى حاصل 

  ). همان( شود ىمو از اين شهود نوری حاصل  كند ىمالوجود را شهود  اول واجب

كه اگر در وجود شيئى باشد كـه  كند ىمگونه تعريف  تقسيم نور و ظلمت؛ سهروردی نور را اين. 4

نفسـه ظـاهر و جلّـى بـوده و مظهـر غيـر  يعنى فى. نداشته باشد، ظاهر است احتياج به تعريف

از نور وجود نـدارد،  تر ىجلّ ظاهرتر و خودش نيز هست؛ و از آن جهت كه در وجود هيچ چيزی 

شـىء : كنـد ىمـسهروردی نور را به اقسـامى تقسـيم . اشيا از تعريف است نيازترين ىبلذا نور 

به آنچه درحقيقت ذات خودش نور است و آنچه در حقيقت و ذات خويش نـور  شود ىمتقسيم 

بـه آنچـه قـوام بالـذات  شود ىمبنابراين، وجود يا نور است يا غيرنور؛ و نور هم تقسيم . نيست

اين قسم نور عارض است كـه در . نداشته و بلكه احتياج به محلى دارد كه به آن قوام پيدا كند

محل نور عارض گاهى اجسام هستند، مانند نـور . شود ىماصطالح فلسفه اشراق هيأت ناميده 

و در عالم ماده به جز نور حسـى كـه بـه  داند ىمزيرا سهروردی تمام انوار حسى را نور . حسى

بـرزخ بـه (محل نور عـارض يـا جسـم اسـت . داند ىمنورانيت آن است، ساير اشيا را ظلمانى 

قـواهر (يا انوار مجرد يعنى انوار قائم بالذات كه شامل عقـول طـولى  )اصطالح حكمت اشراق

در حقيقـت و ذات خـود شيئى كـه .  مى شود) مثل افالطونى و ارباب انواع( و عرضى ) اعلون

جسم مادی بـه . از محل است كه اين قسم جوهر جسمانى غاسق است ازين ىبيا  نورانى نباشد

نظر او مظلم بالذات بوده و هيچ نحوه نوری ندارد؛ و اگر نـوری هـم داشـته باشـد ماننـد نـور 

ه و نيازمند مظلمى كه قائم بالذات نبود. كند ىمو آن را روشن  دهيتابخورشيد است كه به زمين 

  ). 135 :همان( استگانه عرضى به جز نور حسى  محل است همه مقوالت نه

نوراالنوار، طبـق : دهد ىمطور توضيح  با توجه به اين مقدمات، سهروردی تكّون ارباب انواع را اين

اول را ايجاد كرده و يك نحوه اشراقى به آن داشته و عقل اول هـم شـهودی  عقلقاعده الواحد، 

عقل دوم هم گـاهى . شود ىمطبق اين شهود و اشراق، از هر كدام عقلى افاضه . االنوار داردبه نور

و يك بار هم به واسطه عقل اول و يـك بـار  كند ىماز نوراالنوار دريافت  واسطه ىبنور اشراق را 
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ل بنـابراين، در عقـ. با واسطه عقل دوم و يك بار هم كند ىمهم بدون واسطه، نوراالنوار را شهود 

، عقلـى يـا نـوری بـه اصـطالح نهاياكه طبق هر كدام از  ديآ ىمدوم چهار جهت كثرت به وجود 

و  رديـگ ىمـچنين چهـارنور عارضـى از عقـل دوم همعقل سوم هم، . ديآ ىمسهروردی به وجود 

و  كنـد ىمـدوباره خود با واسطه عقول اول و دوم و بدون واسطه آنها جهات شروق و شهود پيـدا 

تـا  شـود ىمـو از هر يك از آنها عقلـى صـادر  كند ىمطور جهات شهود و شروق ادامه پيدا  همين

قدر ضعف پيدا كند كه ديگر نوری از آن افاضه نشود و آخـرين مرتبـه انـوار، يعنـى  مرتبه انوار آن

ی بـه عقـل تر نييپاگويد هر عقل  سهروردی مى. افالطونيه، از آنها صادر شود ارباب انواع و مثل

زيرا علت او بوده و مرتبه كمال آن است و از جهتى ديگر به آن عشـق دارد و بـا . تر حب داردباال

عكس ايـن  تر ىعالو عقل باالتر يا نور  ابدي ىم مشاهده جهت كماالت او در خود ذلت و ظلمانيت

از آنها تنهايى و از تركيب هر يك  هر كدام از اين جهات به از. دارد تر نييپاجهات را نسبت به نور 

اين بيان، عدد انـوار مجـرده بسـيار زيـاد و  طبق. شود ىمتايى و بيشتر عقلى صادر  دوتايى يا سه

تـا اينكـه ديگـر عقلـى يـا نـور مجـرد  كند ىمقدر ادامه پيدا  اين تنزالت آن. نامتناهى خواهد بود

از آنهـا ) طونىمثل افال(محضى از آنها صادر نشود، بلكه آخرين مرتبه عقول طولى و ارباب انواع 

  ). 106: همان( شودصادر 

. طبق بيان سهروردی، نظام عقول منحصردر ده نيست، بلكـه بسـيار زيـاد و نامتنـاهى اسـت

زيرا در آخرين مرتبه انوار، . شود ىنمديگر اينكه سلسله انوار يا عقول، منتهى به عقل دهم يا فعال 

  . عقول عرضى و متكافئه هستند

  :شود شد، نتايج زير حاصل مىبا توجه به آنچه گفته 

گانه در  با براهين سه. 2دهد؛  ىمسينا به مثل را پاسخ  سهروردی اعتراضات ابن. 1

سـينا را نقـد  نحوه صدور كثرات از ديدگاه ابن. 3؛ ديآ ىمصدد اثبات ارباب انواع بر

تبيينى  با. 4الوجود است؛  منكر ايجاد مثل از واجب اساساً زيرا اين ديدگاه . كند مى

نشـدن سلسـله  الوجود و ختم دادن نحوه صدور ارباب انواع از واجب سعى در نشان

  . شدن به مثل افالطونى دارد عقول به عقل فعال بلكه منتهى

  ديدگاه مالصدرا درباره مثل افالطونى

ی صدرايى درباره مثل افالطونى به سه بخش كلى تقسيم ها بحثگفت  توان ىمدر نگاهى كلى، 

ی مالصـدرا از مثـل در حكمـت ها استفادهنقدهای مالصدرا از تأويالت قوم درباره مثل، : شود ىم
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ی اول و دوم هـا بحث. ای در اثبات مثل افالطـونى و اربـاب انـواع گانه متعاليه و اقامه براهين پنج

ات اما درباره نك. رو فقط به تقرير براهين بسنده شده است خارج از موضوع اين مقاله است، از اين

 ديگو ىمشدن افالطون به نظريه مثل بيان كرد، مالصدرا  سينا درباره منشأ قائل ای كه ابن گانه پنج

و فرق  ودبرتر از آن است كه گرفتار اين نوع مغالطات ش، كه دارد یا ىعلم افالطون به دليل شأن

. ور را ندانـدو نوعى و نظاير اين امـ یماهيت بشرط ال و ال بشرط و تمايز ميان وحدت عدد ميان

افالطون از ماهيت مجردی كه به صورت فرد واحدی در خارج موجود اسـت بـه خـالف  لذا مراد

زيرا اعتبارات ماهيـات در مفـاهيم اسـت ولـى  .ماهيت ال بشرط نيست، گمان كرده نايس ابن آنچه

به شرط ال از ديدگاه افالطـون، بـه شـرط ال از  تيماه. افالطون ناظر به مرتبه خارج است بحث

نه اينكه ذهن آن را از قيود مادی مجرد كـرده  ؛است و در خارج موجود بودهقيود مادی و طبيعى 

مزبـور  یهـا خلطهـيچ يـك از  از ناحيـه ،از هر نـوع، چنين فردی وجود اعتقاد به ،نيبنابرا. باشد

صـدرالدين ( اسـت اقامـه شـده ت كه بر وجود آنحاصل نشده بلكه اثبات آن در گرو براهينى اس

انحـاء مختلـف  توانـد ىنمـمالصدرا در اشكال به اينكه ماهيـت واحـد ). 2/279: 1383شيرازی، 

در ماهيات متواطى صحيح است  نايس ابنشكى نيست كه اين كالم  ديگو ىمداشته باشد،  وجودی

 كنـد ىمنحوه واحدی از وجود را  متواطى است كه فقط قبول زيرا اين ماهيت. نه ماهيات مشكك

مادی، مثـالى و (ی متعدد وجود ها نحوهتشكيك در آنها قبول  اما ماهيات مشكك به دليل جريان

متوقف بر اين است كه ذات يا ذاتـى در حقيقـت و  نايس ابنو ديگر اينكه برهان  كند ىمرا ) عقلى

ولى طبق اصالت وجود و حركت . و فقط دارای يك نحوه وجود است كند ىنمماهيتش تفاوت پيدا 

بسـياری از قواعـد . شـود ىمـجوهری، ماهيت و جوهر واحد متصف به انحاء متعددی از ماهيـات 

فرد كامـل و غنـى و افـراد  تواند ىمحكما و فيلسوفان متقدم مبتنى بر اين است كه يك ماهيت  

ىء فقير را فقيـر ش جاعلآن هم به جعل بسيط؛ به اينكه  از سوی ديگر. ناقص و فقير داشته باشد

ىء و ذاتيات آن شده ش نيب، نه اينكه جعل واسطه كند ىمو شىء غنى را غنى جعل  كند ىمجعل 

سينا مبتنى بر ايـن  ديدگاه ابن). 2/74: همان( نداردزيرا جعِل تركيبى در ذات و ذاتيات معنا . باشد

 وبعضـى بالـذات علّـت فـرد ديگـری باشـند؛  تواننـد ىنمـحـد است كه افراد حقيقت و ماهيت وا

به نظر مالصدرا اين مطلب نيز مبتنى بر اين . طور جريان علّيت و معلوليت ادامه داشته باشد نيهم

پذيرد و قبول ماهيت انحاء متفاوت وجود  است كه ماهيت و طبيعت واحد فقط يك نحوه وجود مى

  ). همان( استمحال 
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 در اثبات مثل افالطونىبراهين مالصدرا 

از طـرف ديگـر، هـر متحركـى نيازمنـد . جوهری در تمام جواهر عالم ماده جريان دارد حركت. 1

النوع و مثـل افالطـونى هـر  نتيجه آنكه محرك حركات جوهری هر نوعى رب. محركى است

توضيح مقدمه اول آن است كه مشائيان حركت را فقط در چهـار مقولـه عرضـى . نوعى است

اند و حركت جوهری را به دليل نداشـتن موضـوع ثابـت،  دانسته و وضع جاری نيا، فيككم، 

مقدمـه دو  حيتوض. پردازد ىم، ولى مالصدرا به اثبات حركت در مقوله جوهر دانستند ىم ممتنع

و  مقولـهو منتهـا،  مبـدأو متحـرك،  محـرك :خواهـد ىمآن است كه هر حركتى شش مقوم 

تبيين دو مقدمه استدالل، نتيجـه، كـه اثبـات  با. هر حركتى نيازمند محرك است لذا موضوع؛

  ). 260: 1383صدرالدين شيرازی، ( بودمثل افالطونى است، واضح خواهد 

 گيـری از صـور ذهنـى در مراحـل مختلـف مشائيان حقيقت ادراكات عقلى را تقشير و پوسـت. 2

مالصدرا بسته به علم حضوری و شـهودی بـه ولى حقيقت اين ادراكات از ديدگاه  دانستند ىم

النوع نسبت عليت به افـراد مـادی خـويش دارد و  ، از آن جهت كه ربنيبنابرا. النوع است رب

عقلى انسانى به  واسطه شهود و علم حضـوری نسـبت  ادراكاتاست،  آنهاواسطه فيض برای 

يى مفيد اثبـات اربـاب آنكه حصول نحوه ادراك از ديدگاه صدرا جهينت. به آن حاصل مى شود

  ). 261 :همان( بودانواع خواهد 

زيرا هـر دو نيازمنـد وضـع و محـاذات . طبايع جسمانى در تأثيرگذاری و تأثيرپذيری محدودند. 3

كننـده نيسـتند و صـرفًا فاعليـت بـه نحـو اعـداد و  لذا فاعِل ايجادی و افاضـه. خاصى هستند

ر، آثار خاصى در هر يك از اين طبايع و انواع طرف ديگ از. سازی برای قبول فيض دارند زمينه

آثار و كماالت نوع انسـانى  مثالً . ظاهر شده كه بالذات با آثار طبيعت و نوع ديگر متفاوت است

كه موجد اين آثار و فاعل حقيقى هر  شود ىمنتيجه اين . بالذات با حيوانات ديگر متفاوت است

هر نوعى فاعلى دارد كـه بـا  لذا. نها، متفاوت استنوعى از انواع از جهت ظهور آثار متنوع در آ

 ). همان( استالنوع آن  آنكه فاعل هر نوعى رب حاصل. فاعل نوع ديگر متفاوت است
اين صـور يـا قـائم . ، بالضروره وجود دارندكند ىمی معقول و كلى را كه انسان تعقل ها صورت. 4

قيام به غير داشته باشند يا قائم بـه جـزء مـادی از مـا  اگر. بالذات هستند يا قيام به غير دارند

ايـن  همـه. هستند يا به نفوس ناطقه انسانى يا به جوهر مجردی كه خـارج از مـا وجـود دارد

صـور  اميـق. شـود ىمـلذا اثبات ارباب انواع . شقوق به جز قيام بالذات صور معقوله باطل است



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  ز( ۶۵اول،   )١٣٩۴پا

20 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

صورت مجـرد قـوام بـه جـزء مـادی پيـدا  زيرا. معقول به جزء مادی كه بطالنش واضح است

و در فرض قيام  كردند ىنمگاه از آن غيبت  و در صورت قيام به نفس انسانى هم هيچ كند ىنم

ورود مفاسدی است كه به قول صور مرتسمه مشـاييان وارد  اش الزمهاين صور به عقل مجرد 

 شـود ىمـارباب انواع اثبات گانه قائم بالذات بودن صور معقوله و  ابطال اين شقوق سه با. است

  ). 2/70: 1383همو، (

بـه ايـن سـه نحـوه وجـود،  توانـد ىمهر ماهيتى . ى، خيالى و عقلىحس :ادراك سه قسم است. 5

 جهينت. گانه جاری است طرف ديگر، اتحاد عالم و معلوم در تمام اين مراتب سه از. موجود شود

، شود ىمالنوع خويش متحد  عقلى و ربآنكه هنگام حصول ادراكات عقلى نفس با نحوه وجود 

مقدمه اول آن است كـه هـر مـاهيتى بـه سـه نحـو  حيتوض. البته اتحاد وجود رابط با مستقل

متخيـل در خيـال، و انسـان  انسانموجود شود، مانند انسان محسوس مادی،  تواند ىميادشده 

توضـيح مقدمـه دوم  اما. گانه خواهد بود عقلى؛ به طور طبيعى ادراك نيز دارای اين مراتب سه

سينا قاطعانه منكر اتحاد عاقل و معقول اسـت، ولـى مالصـدرا بـه اثبـات آن هّمـت  اينكه ابن

تمام كماالت مادون به نحـو وحـدت و  جامع تواند ىمنظر وی، وجود واحد بسيط  از. گمارد ىم

زيرا علت، واجد تمـام كمـاالت معلـول . ی كه كثرت هم در او راه نيابدا گونهبساطت باشد، به 

  ). 3/506: همان( است

گونه كه سهروردی براهين  همان. گانه در صدد اثبات ارباب انواع است مالصدرا با اين براهين پنج

ت مهـم اما پيش از اين يادآور شديم كه اين مسئله جها. ای در اثبات اين نظريه اقامه كرد گانه سه

از نظر مالصدرا، ديدگاه سهروردی در . ديگری دارد؛ يعنى اثبات صدور ارباب انواع از واحد حقيقى

  . كنيم اين زمينه باطل است كه در ادامه آن را بررسى مى

  بر كيفيت صدور ارباب انواع از ديدگاه اشراقى نقدهای مالصدرا

. و نـه معلـوم بالـذات شود ىمه عالم واقع ی نا نحوهمادی به هيچ  جسم. الفنظريه ابصار؛  نقد. 1

ى صورت معلوم مـادی عني. ، علم بالعرض استشود ىمهنگامى كه علم به شىء مادی حاصل 

بنابراين، اينكه . شود ىنم نزد عالم حاصل است و شىء مادی، بما هم مادی، معلوم بالذات واقع

 استيط ابصار دانست، باطل ىء خارجى، نزد عالم با تحقق شراش حضورسهروردی ابصار را به 

اينكه سهروردی اين نحوه اضافه را، اضافه اشراقى ناميده اسـت، وجهـى . ؛ ب)8/182: همان(

و لـذا در حكمـت متعاليـه  گـردد ىبرمـزيرا اضافه اشراقى به تجلّى علت تامه به معلول . ندارد
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با توجه به اين نكته اينكه سهروردی اين نحـوه . وجود معلول نسبت به علت، وجود رابط است

زيرا در هنگـام حصـول شـرايط ابصـار . اضافه را اضافه اشراقى ناميده است، هيچ وجهى ندارد

نه اينكه شىء معلوم به اضافه  شود ىمفقط نوعى نسبت بين شخص عالم و شىء معلوم برقرار 

ىء را در خـارج ديـده و شـ دوشخص احـول و دوبـين، . ؛ ج)همان( باشدموجود اشراقى عالم 

كـه  ديـآ ىمـطبق نظـر سـهروردی، الزم . كه هر دوی اينها واقعى و حقيقى هستند پندارد ىم

ىء ش كفقط ي ميدان ىمحالى كه  در ىء خارجى را ادراك كند؛ش دوشخص احول دو صورت و 

  ). همان( پندارد ىمدو صورت  در خارج بوده و اين شخِص احول است كه

نقد مقدمه دوم؛ اين بحث مختص علّيتى است كه معطى و مفـيض وجـود باشـد، ولـى مثـال . 2

در علّيت بـه نحـو افاضـه و اعطـاء، . رساند ىمسهروردی علّيت اعدادی و در امور جسمانى را 

  ). 2/209: مانه( شدزيرا با فرض تعدد علل معلول هم متعدد خواهد . تركيب علل معنا ندارد

مطلب به اين مهمى را، كه نقش اساسى در فلسفه  خواهد ىمسهروردی . نقد مقدمه سوم؛ الف. 3

نحوه وجود عقول بسيط خارجى . بارباب انواع دارد، با مثال حل كند؛  اشراق، صدور كثرات و

ه در خارج بوده و تعدد و تمايز خارجى در ادراكات آنها يا به اصطالح اشراق شهود و اشراقى ك

، از نظر مالصدرا برد ىموجوه متعدد متمايز، كه سهروردی از آنها نام . متمايز باشد، وجود ندارد

  ). 6/306 :همان( دارندتمايز مفهومى  صرفاً 

مقدمه چهارم؛ اينكه سهروردی شىء را به نور و ظلمت تقسيم كرده اوًال با اصـالت وجـود  نقد. 4

زيرا بـه واسـطه . ی از وجود و بالتبع نور داردا حوهزيرا طبق اين مبنا، هر شىء ن. سازگار نيست

ثانيًا اينكه سهروردی نور حسـى را بـه خـالف . شوند ىمنور وجود ماهيات از حد تساوی خارج 

زيرا نور حسى هم مادی بـوده . ، از ديدگاه صدرايى كامًال باطل استداند ىمديگر نور  مقوالت

  ). 337 :همان( نداردو در ماديت هيچ فرقى با مقوالت و اشيای مادی ديگر 

  ارزيابى و نقد ديدگاه مالصدرا

حقيقـى سهروردی با مقدمات چهارگانه در صدد اثبات صدور مثل افالطونى و ارباب انواع از واحد 

رو نتيجه مقدمات سهروردی، كه همـان صـدور  اين از. مالصدرا همه آنها را ابطال كرد اما. برآمد

مالصدرا در اقامه برهان بر اثبات اين نظريه  لذا. ارباب انواع باشد، از ديدگاه مالصدرا، مردود است

سـوی  از. سينا مخـالف گانه با ديدگاه ابن با سهروردی همگام است و با توجه به اقامه براهين پنج

) 7/224: همان(است  موافقسينا درباره صدور كثرات از واحد حقيقى  ديگر، مالصدرا با نظريه ابن
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بنـابراين، مالصـدرا از يـك جهـت همسـو بـا . داند ىمو ديدگاه سهروردی در اين زمينه را باطل 

و از سوی ديگر، همسو ديدگاه سهروردی است كه همان اقامه براهين بر اثبات نظريه مثل باشد؛ 

اين ديـدگاه مخـالف صـدور عقـول عرضـى  اما. سينا در صدور كثرات از واحد حقيقى است با ابن

، كه به ابطال اين نظريه پرداخته، هم از جهت صـدور آنهـا و سينا ابن. متكافئه از واحد حقيقى بود

ه به اثبـات آن همـت رو است كه سهروردی در هر دو زمين از اين. هم از جهت اقامه برهان است

توجـه  بـا. اساسى اينكه مالصدرا يا بايد در هر دو زمينه موافق باشد يا مخالف نكته. گمارده است

كه صدور آنها را نيـز اثبـات  نمود ىمی ضروربه اينكه او تأكيد بسياری بر اثبات اين نظريه دارد، 

مطلـب  نيـا. ح نكـرده اسـتسينا موافقت كرده و ديـدگاه مسـتقلى مطـر با ديدگاه ابن كند؛ ولى

  . ی تناقض در مبانى مالصدرا استا گونهمشكلى اساسى در اثبات اين نظريه و به 

برای درستى اين ادعا، كه نظريه مثل افالطونى و مسئله صـدور كثـرات از واحـد حقيقـى بـا 

  . دينما ىميكديگر پيوندی وثيق دارند، توجه به ديدگاه طباطبايى ضروری 

  جانبه نظريه مثل همهطباطبايى و نقد 

قبـول : دارای دو اطالق اسـت قبول ديگو ىمطباطبايى در خصوص علّيت مركب نسبت به بسيط 

قبول به معنای انفعال در جايى است كه در خارج قابل . به انفعال خارجى و قبول به معنای اتصاف

معنای اتصـاف در قبول به . فاقد چيزی بوده و سپس متصف به آن شود؛ مانند تبديل آب به بخار

جايى است كه وصفى از شىء انتزاع شده و به آن متصف شود، بدون اينكه تأثير و تأثّر خارجى در 

  ). 2/48: 1427طباطبايى، ( تيزوجميان باشد، مانند اتصاف ماهيت چهار به 

بسياری از براهين ادعاشده در اثبات اين نظريه، از نظر طباطبـايى نادرسـت و دچـار تعـارض 

  :داند ىموی هر سه برهان سهروردی را مواجه با اشكاالت جدی  . است

، به جوهر عقلـى برد ىمانگيزی كه سهروردی از آنها نام  نقد برهان اول؛ همه اين امور شگفت. 1

واسطه اين امور و همـه كمـاالت انـواع،  علّت بىزيرا . گردد ىمباواسطه و نه بدون واسطه باز 

سهروردی به دليل انكـار صـور نوعيـه اصـرار . آن را منكرندنوعيه است كه اشراقيان  صورت

، ولى مشاييان همـه ايـن امـور را گردد ىمالنوع هر نوعى بر كه اين امور همگى به رب كند ىم

  ). 2/53: 1383همو، ( دانستند ىمالنوع  مستند به صورت نوعيه، و علّت صورت نوعيه را رب

اع مادی به عقل فّعـال بـا واسـطه صـورت نوعيـه بـاز نقد برهان دوم؛ همه آثار و كماالت انو. 2

روش ثابت و بدون اتفاق بوده و بدون اثبات ارباب انواع هـم  بهامور عالم مادی،  لذا. گردد ىم
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و اثبـات  النوع بود، نيز قائل به امتناع اتفـاق بـوده سينا، كه منكر رب زيرا ابن. اتفاق باطل است

 اسـتالنوع هـر نـوعى  كه علّيت در تمام نظام وجود برقرار بوده و علت عالم ماده رب كند ىم

  ). 318 :1423همو، (

نقد برهان سوم؛ جريان قاعده امكان اشرف يا مشروط به اتحاد ماهوی است يا نه؛ اگر مشروط . 3

صدق مفهومى به شىء منجر به دخول ماهوی تحت آن ماهيـت  مجردبه اتحاد ماهوی باشد، 

برای دخول هر ماهيتى تحت ماهيت ديگری، بايد آثـار و كمـاالت آن زيرا . نوعيه نخواهد شد

به بيان ديگر، در اين بحث صرف صدق آثار و كماالت به حمـل اولـى . ماهيت را داشته باشد

در صـورت  ومـل شـايع صـناعى اسـت؛ ح و ترتّـب آثـار ذاتى كافى نبـوده و مـالك انـدارج

زيـرا . نبودن اتحاد ماهوی ورود اشكال از نظر ايشان بسيار واضـح و روشـن خواهـد بـود شرط

ای فـردی عقالنـى دارد كـه همـه  سهروردی در صدد اثبات اين است كه هر ماهيـت نوعيـه

هيـت اگر فرد مـادی بـا فـرد مجـرد تحـت ما حال. كماالت آن نوع را داشته و علّت آن است

  ). 319 :همان( بودالنوع و مثل منتفى خواهد  رب وجودای نباشند،  نوعيه

  :داند ىمطباطبايى براهين مالصدرا را نيز مخدوش 

نقد برهان چهارم صدرايى؛ شق ديگری نيز در اين برهان قابل تصور است؛ يعنى اينكه همـه . 4 

. عقلى ناشى از ادراك ما باشد صور عقلى به صورت موجود واحد بالذات بوده و اختالف مفاهيم

ايـن  به. متعدد انتزاع شود ميمفاهى از وجود واحد بسيط، نسبت به شئون مختلفى كه دارد، عني

كننده معقوالت به نفوس ناطقـه انسـانى بـوده و دارای وجـود واحـد  افاضه بيان كه عقل فّعال

و  انى طبق اسـتعداداتولى نفوس ناطقه انس. بسيطى است كه كثرت خارجى در او راهى ندارد

  ). 2/70: 1383همو، ( شوند ىمقابليات مختلف از او مستفيض، و به درك معقوالت نائل 

ايـن اسـت كـه مفـاهيم  كند ىمنقد برهان پنجم مالصدرا؛ نهايت چيزی كه اين برهان اثبات . 5

 نيـامتعدد نسبت به وجود واحد صدق كند، اما اينكه اين مفاهيم ماهيت موجود عقلى باشـند، 

النوع بايد اثبات شود كه موجـود مـادی و فـرد  در بحث رب. براهين توانايى اثبات آن را ندارند

يم عامى مشاركت در مفاه صرفاً عقالنى آن هر دو دارای ماهيت نوعيه واحدی باشند، نه اينكه 

  ). 3/504 :همان( باشندداشته 

با تتبع فراوان در آثار طباطبايى، اظهارنظر مستقيمى از وی درباره سه برهان اول مالصدرا، كه در 

ظاهر اين است كه وی ) همان( اسفاربا مالحظه تعليقات  اما. نشد افتاقامه شده، ي شواهد الربوبيه

 لذا. داند ىمو ارباب انواع اقامه شود، مواجه با اين اشكاالت  ثلهر برهانى را كه به اثبات نظريه م
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 صرفاً شده و براهينى كه ممكن است اقامه شود، همگى  كه از ديدگاه طباطبايى براهين اقامه ستا

  . اند و از اثبات فرد عقالنى برای ماهيات نوعيه عاجزند وجود موجود مجرد عقالنى را اثبات كرده

همـه بـراهين اثبـات مثـل و اربـاب انـواع را  بـاً يتقربات رسيد كه طباطبايى تا به اينجا به اث

. اثبات ارباب انواع، طبق ديدگاه ايشان، از جانب سافل به عالى ممكن نيست لذا. داند ىممخدوش 

كه منجر بـه ابطـال عقـول  كنند ىمی تحليل ا گونهصدور كثرات از واحد حقيقى را نيز به  شانيا

  . عرضى و متكافئه شود

  كيفيت صدور كثرات از ديدگاه طباطبايى

  :دكن ىمطباطبايى ابتدا دو مقدمه را برای اثبات مطلوب بيان  

از واحد در اين قاعده امر بسيطى اسـت كـه در آن هـيچ جهـت  مقصودالواحد؛  قاعده. 1

مقصود از معلول هـم معلـولى . ستكثرتى وجود ندارد و با همين ذات بسيطش علّت ا

با توجـه بـه : قاعده الواحد چنين است كه انيب. است كه با ذات بسيطش، معلول است

ی هـا معلولاز علتى كه بسيط اسـت،  اگرضرورت وجود سنخيت ميان علّت و معلول، 

كثير و متباين صادر شود، بايد در ذات علّت هم كثرت وجود داشته باشـد، حـال آنكـه 

  ). 381: 1423همو، ( استود بسيطى فرض شده علّت وج

ای بـه چهـار  سبب كثرت افرادی در هر ماهيت نوعيه. نوع عقول منحصر در فرد است. 2

اگر بـه سـه . تمام ذات، جزئى از ذات، عرض الزم و عرض مفارق: شود ىمنحو تصور 

اين رو از . مورد اول باشد ماهيت هميشه كثير بوده و هيچ نحوه وحدتى نخواهد داشت

زيرا كه وحدت و وجود مساوق هم انـد و در صـورت نداشـتن . موجود نيز نخواهد شد

اگر كثرت به نحو عرض مفارق باشد، عرض مفارق فقط در . وحدت، معدوم خواهد بود

بنابراين، انواع مادی كثرت افرادی دارد ولى نوع مجـرد كثـرت افـرادی . ماديات است

  ). انهم( داردندارد، بلكه فقط يك فرد 

الوجود طبق قاعده الواحد فقط موجود واحد  واجب: طباطبايى بعد از بيان اين دو مقدمه آورده است

جهت وجود بسيط، واجد تمام كماالت مـادون خـويش بـه  الوجود از واجب. كند ىمبسيطى صادر 

بسـيط  رو عقل اول يا صادر نخسـتين از اين. است )اجمال در عين تفصيل(نحو وحدت و بساطت 

عقل اول اشرف مخلوقات است و علت عقل دوم؛ عقل دوم علـت . است و نوعش منحصر در فرد

 طبـق. شـود ىمـتا منتهى به آخرين عقل  كند ىمطور سلسله عقول تنزل پيدا  و همين عقل سوم،

قاعده منحصربودن نوع عقول در فرد، عقل پايانى نه فقط دارای يك فرد است بلكه وجود عقولى 
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اين علّت عالم مثال بوده و عالم مثال علت عـالم . طور كلى محال و منتفى استدر عرض آن به 

  ). همان( ماده

منتهى به عقل واحد و نـه  نكته بسيار مهم درباره اين ديدگاه اينكه طباطبايى سلسله عقول را

رو نظريه مثل از ديدگاه طباطبايى از اين جهـت  اين از. داند ىمارباب انواع  عقول كثيره متكافئه و

زيـرا . هم مخدوش و باطل بوده و اين خـود مؤيـد ديگـری در كاسـتى ديـدگاه مالصـدرا اسـت

سهروردی نيز در . سينا كوشيده است اين نظريه را در هر دو جهت نقد كند طباطبايى نيز مانند ابن

قـط از يـك سـو بـه تبيـين ايـن نظريـه هر دو جهت به اثبات آن هّمت گمارده، ولى مالصدرا ف

  . پرداخته است

 بررسى و نقد ايده ُمثل افالطونى

طبيعت  ان بر اين است كه امكان نداردشكيدأاند بيشترين ت كسانى كه مخالف ايده مثل افالطونى

های نقادانه و اشـكاالت  جويى كه توجه و پى ،فخر رازی .واحد، بيش از اقتضای واحد داشته باشد

سـينا  از ابن یريرپـذيتأثپژوهان علوم عقلى اسـت، بـا  سائل فلسفى و كالمى شهره دانشاو در م

 گويـد دانـد و مى پذيرش مثل افالطونى را به معنای قبول اتصاف فرد واحد به صفات متضـاد مى

تر از موجودات مادی باشند، زيرا  درستى نظريه مثل به معنای اين است كه موجودات مجرد ناقص

 ى و معلولى بين دو فـرد از يـك نـوع امكـان نـدارد وسينا بيان كرد، تحقق رابطه علّ  كه ابن چنان

ای با افراد مادی نوع نداشته باشد، موجودی فاقـد اثـر، معطـل در  چنانچه فرد عقالنى نوع، رابطه

: 1429فخر رازی، (ت آفرينش و فروتر از موجود مادی خواهد بود، امری كه بطالن آن بديهى اس

بر اين نكته  كيدأاستدالل منكران، عمده داليل مدعيان و مدافعان ايده مثل، ت در مقابل ).1/110

  . و اثبات اين است كه موجودات مادی ناپايدار، بايد مدبراتى ثابت و ازلى داشته باشند

 كند اثبات نمى رااز اين نكته  تر فزوناثبات مثل افالطون،  سهروردی راجع بهدر داليل  تأمل

برتر از موجودات مادی، موجوداتى عقلى موجود باشند كه نقش عليت نسبت بـه ماديـات كه بايد 

شمردن قوای طبيعى و جايزندانستن نفس و قوای آن برای مبـدئيت افعـال، بـر  زيرا عرض .دارند

سهروردی، ( چهارگانهعوالم  كند، چه اينكه اثبات اثبات مىرا مبادی برتر  فقطفرض درستى آنها، 

سهروردی و استمداد وی از قاعده امكان اشرف، فـارغ از نقـدی كـه مالصـدرا و  )1/232: 1380

كند كه غير از عالم حس، عالمى عقلى نيز وجـود  طباطبايى بر آن دارند، بيش از اين را ثابت نمى

كه اگر خود  كردتوان ادعا  درستى مى برای اثبات مثل بهسهروردی دارد و در خصوص دليل سوم 
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كـرد كـه از آن بـه  خطـور نمى ید، به ذهن كس ديگركر بودن آن را نمى دليل ادعایسهروردی 

يكـى  ،زيرا كنار هم نهادن دو مقدمـه بـديهى تنبيهـى .النوع بهره جويد اثبات رب عنوان دليل بر

نبــودن جهــان، نتيجــه  تصــادفى یپــذيرش اصــل وجــود جهــان مــادی و اســتمرار آن و ديگــر

اثبات عليت موجودات برتـر بـرای موجـودات فروتـر اسـت و پذيری كه در پى دارد، فقط  اجتناب

سينا مدعى  كه ابن شود، بلكه چنان تنها از دليل استفاده نمى النوع است نه ادعای اينكه آن علت رب

و پنداشـتن ماهيـت البشـرط بـه جـای  ،گويى، خلط وحدت شخصى و نـوعى است نوعى تناقض

 . ماهيت بشرط ال است
  منها عدم بلوغها حّد االجداء حيـث لـم«: گويد مىسهروردی داليل  مالصدرا درباره اشكاالت

صـدرالدين (» الحسـية مهااصـنا حقيقـة يعلم من تلك األقوال أن هذه األنوار العقليـة أهـى مـن

   1).2/59: 1383شيرازی، 

  نتيجه 

مسئله نظام فلسفى افالطون بوده و در طول تاريخ فلسفه اسـالمى ابعـاد  نيتر یاديبننظريه مثل 

های صـدور  ى از اين ابعاد مهم ارتباط براهين اثبات اين نظريه با ديدگاهكي. گوناگونى يافته است

شدن افالطون بـه نظريـه مثـل را  سينا دليل قائل ابن. الوجود است كثرات از واحد حقيقى و واجب

از نظر او، اتصاف ماهيت بـه دو نحـوه وجـود . ه در اعتبارات ماهيت دانسته استگان ی پنجها خلط

شدن سلسله  گانه و ختم كشيدن نظام عقول ده سينا با پيش ابن. متفاوت مادی و مجرد محال است

ديـدگاه . عقول طولى به عقل فّعال، قول به عقول عرضى و ارباب انـواع را محـال دانسـته اسـت

سـينا در رد مثـل را دچـار مغالطـه  های ابن اسـتدالل. الـف: گونه است اين سهروردی درباره مثل

ى اتفاق و امكان اشرف بر ثبوت مثـل نفبودن قوای نباتى،  سه برهان از طريق عرض. ؛ بداند ىم

با ترسيم نحوه صدور كثرات از واحد حقيقى و نحوه شهودات و اشـراقات عقـول . ؛ جدكن ىماقامه 

  . پردازد ىمز نوراالنوار به اثبات صدور آنها ا

امـا از . دكنـ ىمای در اثبات مثل افالطونى و عقول عرضى اقامه  گانه نيز براهين پنج صدرامال

زيـرا از . گيری نكرده، مبـاحثش از ايـن جهـت نـاقص اسـت آن جهت كه بحث صدور آنها را پى

زيرا اين ديدگاه نافى عقـول عرضـى . سينا در اين زمينه شود معتقد به ديدگاه ابن تواند ىنمطرفى 

طباطبايى به نقد كامـل . داند ىماز جهت ديگر، ديدگاه سهروردی را نيز در اين زمينه باطل . است

نظريــه مثــل و اربــاب انــواع پرداختــه و بيشــتر بــراهين آن را مخــدوش دانســته و ســرانجام بــا 
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ی كه منتهى به عقل واحد و نه عقـول كثيـره متكافئـه ا گونهصدور كثرات به  كشيدن نظام پيش

با توجه به مباحثى كه در ايـن مقالـه مطـرح . شدن به اين نظريه را محال دانسته است قائل شود،

لـذا اسـت كـه . شد، بين نظريه مثل و صدور كثرات از واحد حقيقى ارتباط تنگـاتنگى وجـود دارد

قائالن به آن نيـز در هـر دو بعـد بـه اثبـات آن  وهر دو جهت به انكار آن،  منكران اين نظريه از

براهين متقنى برای اثبات عقول عرضى اقامه كرده است، ولـى از آن جهـت  مالصدرا. اند پرداخته

چند ايشان ابعاد متعددی از اين هر ش خالى از نقص نيست؛مباحثكه صدور آنها را بررسى نكرده، 

دليل منكران نظريه مثل اين  نيتر مهم. سابقه نداشته است قبالً رسى كرده كه نظريه را بحث و بر

طـرف ديگـر، بـراهين  از. به دو نحوه وجود جداگانه موجود شـود تواند ىنماست كه ماهيت واحد 

  . النوع عاجز است و از اثبات مثل افالطونى و رب كند ىماثبات وجود مجرد را  صرفاً سهروردی 
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