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Abstract
In this paper, we examine the question of whether the conceptualization of the
Necessary being has been historically present in the Neo-Platonist (Proclus) thinking
before Farabi and Avicenna. With his four-part design comprised of the First Cause,
being, reason, and self, Proclus explains his philosophical foundations about topics
such as pure goodness, the self-sufficiency and the supreme being of the First Cause,
grace, the First innovator, I-ness, reason and its characteristics and degrees, soul and
its characteristics and degrees, and divides the creatures based on eternity. Farabi
and Avicenna agree with Proclus in issues such as the self-sufficiency and the
supreme being of the First Cause, grace, the First Innovator, the contingency or
simplicity of reason and its freedom for corporeality, and the soul and its role in the
circular movement of the celestial bodies, in a way that in some cases, Proclus’
words and phrases are directly used in the book al-Khair al-mahz.
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مفهومسازی فارابی و ابنسینا از واجبالوجود
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 .1دکتری ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران
 .8دانشیار  ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت2118/3/3 :؛ تاریخ پذیرش)2118/22/12 :

چكیده
در این مقاله به بررسی این مسئله میپردازیم که یا مفهومسازی از واهبالوهود از بعد تاریخی در تفکرر نوافالطونیران
(پروکلس) ،قبل از فارابی و ابنسینا بوده است یا ایر؟ پروکلس با طرح چهاربخشی علت اولی ،وهود ،عقل و نفس بره
تبیین مبانی فلسفی اود دربارۀ مباحثی همچون ایر محض ،استغنا و فوق تمام بودن علت اولری ،فریض ،اولرین مبتردع
یعنی أنیت ،عقل ،احوصیات و مراتب ن ،نفس ،احوصیات و مراتب ن و تقسیم موهودات بر مبنای دهر میپرردازد.
فارابی و ابنسینا در مسائلی چون استغنا و تمامیت یا فوق تمام بودن علت اولی ،فیض ،اولین مبتدع ،وحدت و بساطت
عقل و تجرد ن از ماده ،نفس و اینکه به اهرام سماوی حرکت میبخشد و این حرکت مستدیر است ،با پروکلس توافق
نظر دارند؛ بهطوری که در مواردی عین الفاظ و عبارات پروکلس در کتاب «الخیر المحض» را استفاده کردهاند.

واژگان کلیدی
ابنسینا ،پروکلس ،علت اولی ،فارابی ،وهود.
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مقدمه
سؤال اساسی این مقاله ن است که یا مفهروم واهربالوهرود نچنانکره فرارابی و ابرنسرینا
توصیف کردهاند ،از بعد تاریخی در تفکر فیلسوف نوافالطونی؛ پروکلس بوده است یا ایرر؟
مفهومسازی فارابی و ابنسینا در چه اوصافی از واهبالوهود برگرفته از تفکررات پرروکلس
است؟ برای پاسخگویی به این سؤال باید فلسفۀ نوافالطونیان بررسی شود .لذا بهطور مختحر
به تاریخ فلسفۀ نوافالطونی بهویژه پروکلس میپردازیم و سپس به بررسی شواهد تأثیر ن برر
فیلسوفان مسلمان اواهیم پرداات.
حوزههای فلسفی نوافالطونی شامل حوزههای سوری .با توهه به بررسی کترب تراریخ
فلسفه ،بهنظر میرسد این حوزه بر ثار فیلسوفان سدههای نخست ترأثیر نداشرته و در ثرار
فیلسوفان نیز ذکر نشده است؛ حوزۀ پرگامون .این حوزه نیرز برر فیلسروفان مسرلمان ترأثیر
نداشته است (پورهوادی.)22-22 ،2134 ،
مهمترین حوزۀ فلسفه نوافالطونی در این مقاله حروزۀ ترن اسرت .در حروزۀ تنریمرذهب
نوافالطونی ،عالقۀ شدیدی به نوشتههای ارسطو و نیز نوشتههای افالطون پدید مرد .مهرمتررین
فیلسوف این حوزه به نام پرروکلس (( )Proclusابررقلس) ( )483 - 422مشرهور اسرت کره در
قسطنطنیه متولد شد و سالیان دراز رئیس حوزۀ تن بود .اگرچه بسیاری از ثرار او از میران رفتره
است ،شروح و تفاسیر او را برتیمائوس ،همهوری ،پارمنیدس ،الکیبیرادس اول و کراتولروس در
دست داریم .عالوه بر ثار وی اصول الهیات ،دربارۀ افالطون و دربارۀ شرک و تردیرد در مرورد
مشیت و عنایت الهی و در مورد قضا و قدر و دربارۀ ماهیت شر ،سه اثر اایر در ترهمرۀ التینری
ویلیام موئربکی 2محفوظ مانده است (کاپلستون ،2133 ،ا .)331 ،2
با توهره بره حروزههرای فلسرفی نوافالطرونی ،در ایرن نوشرتار بره دو مسرئلۀ اساسری
میپردازیم .اولین مسئلهای که به ن میپردازیم اینکه مهمترین مباحث کتاب «االیضاح فری
الخیر المحض» را دربارۀ واحد ،علت اولی و وهود بررسی کنیم ترا بفهمریم مفهرومسرازی
واهبالوهود از بعد تاریخی در تفکر پروکلس بوده است یا ایر؟ دومین مسئلهای کره بره
1. William of Moerbeke

بررسی تأثیر آثار پروکلس بر مفهومسازی فارابی و ابنسینا از واجبالوجود 110 

ن اواهیم پرداات بررسی این نظریه است که فیلسوفان مسلمان (فرارابی و ابرنسرینا) در
نظام فلسفی اود ،از نظریات پروکلس دربارۀ واهبالوهود استفاده کردهاند یا ایر؟
چگونگی آشنایی فیلسوفان مسلمان با آثار پروکلس
در این مقاله مدعی هستیم که تأثیر بسیاری از مسائل فلسفی که پروکلوس تبیین کرده برود،
در ثار فارابی و ابنسینا مشاهده میشود؛ بهطوریکه ثار این تفکرات و تأثیرات در فلسرفۀ
اسالمی به ها مانده است و شواهد بسیاری بر این ادعرا وهرود دارد کره بره بررسری نهرا
اواهیم پرداات.
فارابی در عحری میزیست که در ن انواع ترهمههای علروم یونرانی در ههران اسرالم
وهود داشتند .این علوم تازه واردشده به ههان اسالم ،در همۀ زمینههرای اندیشرۀ اسرالمی
تأثیر ژرف داشتی و این تأثیر به سبب ترهمههایی بود که مسلمانان از راه نها با این علروم
شنایی یافتند.
از هملۀ این ثار کتب «اصول الهیات و الخیر المحض» پرروکلس اسرت .اندیشرههرای
پروکلس در اسکندریه پیش از فت عرب دقیقاً مطالعه شد ،همانطور کره ثرار فرفوریروس
( 114تا حدود  123م) فیلسروف برزرگ نوافالطرونی و شرارح ارسرطو نیرز بررسری شرد.
اندیشههای نان تنها در اسکندریه مورد توهه قرار نگرفت .میتوان گفت کره در دورههرای
بعد .فیلسوفان مسلمان نیز اندیشههای نان را اقتباس کردنرد؛ چررا کره نامشران برا دو اثرر
نوافالطونی که نویسندگان واقعی نها روشن نیستند ،یعنری اثرر مشرهور الهیرات ارسرطو و
کتاب الخیر المحض قرین بود (. )MajidFakhry ، 1983 ،19
در سرردۀ دوازدهررم تومرراس کوینرراس بررا ترهمرۀ ایررن رسرراله برره التررین بررا نررام فرری
العلل( )Decussisیا ارسطو طالیس فی ایضاح الخیر المحض و در سدۀ سیزدهم برا ترهمرۀ
اصول الهیات از یونان به التین ،دریافت که این رسراله ،تلخریص اصرول الهیرات پرروکلس
است .از ن تاریخ ( 2132م) بهطور قطع مشخص شد که این رساله را ارسطو تألیف نکرده
است ،هرچند مطالب و مسائل ن نیز اود شاهدی است بر اینکه همره صربغۀ نوافالطرونی
دارد (.)MajidFakhry ،1983 ، 19
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در ترهمۀ عربی ایر محض 122 ،قضیۀ پروکلس در کتاب اصول الهیات ،به  12قضریه
کاهش داده شده ،اما ارتباط میان این دو اثر همچنان شکار است .متن عربی رسرالۀ مزبرور
دربارۀ موضوعات نوافالطونی مانند چهار اصرل بنیرادین پرروکلس کره عبارتنرد از واحرد،
وهود ،عقل و نفس بحث میکند.
در واقع کتاب اصول الهیات هامعترین اثر پروکلس محسوب میشود کره بنیرادیتررین
قضایای مابعد الطبیعه را به روش هندسی تدوین کرده است .االصهای از این کتاب با نرام
«الخیر المحض» به عربی ترهمه شده که همراه برا اثولوهیرا ،بیشرترین ترأثیر را در فلسرفۀ
اسالمی داشته است .اینکه کتاب الخیر المحض دقیقاً در چه تراریخی و توسرط چره کسری
ترهمه شده است ،مشخص نیست .البته این کتاب از هملۀ کتابهایی بوده کره بره ارسرطو
نسبت داده شده است ،حتی در فی ما بعدالطبیعه یوسف بغدادی رسالۀ االیضاح فی الخیرر،
به ارسطو نسبت داده شده بود (بدوی.)148 ،2133 ،
االیضاح فی الخیر المحض که توسط بدوی در کتاب «االفالطونیه المحدث عند العرب»
منتشر شده ،حاوی سیویک باب است .پرروکلس در ایرن رسراله از چهرار عنحرر واحرد،
وهود ،عقل و نفس گفتوگو میکند .تفاوت این کتاب با اثولوهیرای افلروطین ،در اضرافه
شدن عنحر وهود یا أنیت توسط پروکلس است.
ما شمار زیادی از اصول بنیادین مشابه پروکلس را در اندیشۀ فارابی و ابنسینا مییرابیم
(.)Netton ،1989 ،9-13
شنایی فارابی با ثار پروکلس به حضور فارابی در بغرداد برازمیگرردد .او در بغرداد در
محضر ابوبشر متیبن یونس به تححیل پرداات .متیبن یونس با توهه به نقل از ابرننردیم
کتاب المبدای مابعد الطبیعه با شرح ثامسطیوس و اسکندر افرودیسی را بره عربری ترهمره
کرده بود .ابوبشر متیبن یرونس نرزد فیلسروفان سرریانی ،فلسرفۀ یونرانی و نوافالطرونی را
مواته بود و همین اندیشهها را به متعلمانش تعلیم میداد .بنابراین طبیعی است که فرارابی
نزد او ،در تعلیم منطق ،با اندیشههای نوافالطونی شنا شده باشد (ابنندیم.)482 ،2143 ،
نکتۀ بسیار مهم و شایان ذکر ن است که شباهت مسائل منردرا در کتراب « رای اهرل
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مدینه فاضله»« ،سیاست مدنیه» و «عیون المسایل» فارابی با مسائل موهود در رساله االیضاح
فی الخیر سبب شده است تا فارابی را مؤلف ن بدانند که با بررسریهرای دقیرق مشرخص
شده است احتماالً اسحاقبن حنین یا ابیعلی عیسیبن زرعه ن را به عربی ترهمه کردهاند.
(عامری)211 ،2133 ،
تأثیر پروکلس در مفهومسازی فارابی و ابنسینا از واجبالوجود
برای بررسی تأثیر اندیشههای پروکلس بر فارابی و ابنسینا ،ابتدا بره بررسری مفهرومسرازی
پروکلس از واحد یا علت اولی میپردازیم و سپس به بررسی مفهومسازی فارابی و ابنسینا
از واهبالوهود میپردازیم تا این تأثیرگذاری شکار شود.
مفهوم واحد ،علت اولی ،از دیدگاه پروکلس و تأثیر آن در مفهومسازی واجبالوجود در فلسفۀ
فارابی و ابنسینا

نخستین مسئلهای که دربارۀ واحرد اهمیرت دارد ،ن اسرت کره بایرد چره اسرمی بررای او
گذاشت؟ از دیدگاه پروکلس هی اسمی برای او نمیتوان برگزید ،زیرا هرر اسرمی بیرانگر
نقص است و واحد یا علت اولی از هر نقحی مبراست .پرروکلس بررای توصریفناپرذیری
واحد دالیلی ارائه میدهد:
 .2دلیل اول این است که توصیف و شناات هر چیزی بهواسطۀ علرتش اسرت .واحرد
فقط علت است و باالتر از او علتی نیست تا بهواسطۀ ن شنااته شود .پس واحد براالتر از
هر توصیفی است .از نجا که نمیتوان وهود واحد را توصریف کررد ،ارود واحرد را هرم
نمیتوان وصف کرد .در واقع علل ثوابی که مستنیر به نرور علرت اولری هسرتند ،توصریف
میشوند؛ اما علت اولی که به معلول اود نور میدهرد و ارودش از نرور دیگرری مسرتنیر
نمیشود (چون نور محض است) توصیف نمیشود (بدوی ،2133 ،ب .)8 ،3
 .1دلیل دوم نیز ن است که منطق علت اولی را درک نمیکنرد؛ زیررا منطرق برهواسرطۀ
عقل ،عقل بهواسطۀ فکر ،فکر بهواسطۀ وهم و وهم بهواسطۀ حس است؛ اما علت اولری از
همۀ اینها برتر اواهد بود و تحت درک حس ،وهم ،فکر ،عقل و منطق نیست ترا توصریف
شود (بدوی ،2133 ،ب .)8 ،3
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 .1پروکلس با استفاده از افق دهر ،وهود را به وهود برتر از دهر و قبل از دهر ،وهرود
همراه با دهر و وهود بعد از دهر تقسیم میکند .در این تقسیم وهود علرت اولری برترر از
دهر و قبل از دهر ،وهود عقل همراه با دهر و وهود نفس پس از دهر است .پرس از نجرا
که وهود علت اولی مستفاد بوده و دهر معلول معلول علرت اولری اسرت ،قروای شرنااتی
انسان به این عالم راه ندارد تا بتواند توصیفی از ن داشته باشد (بدوی ،2133 ،ب .)11 ،1
با توهه به نچه گفته شد ،میتوان گفت چون مبدأ نخستین در مرتبۀ فوق وهرود قررار
دارد ،بهواسطۀ ساحت وهودیش دستیابی به هرگونه معرفت ایجابی به او ممکن نیسرت .او
نهتنها دارای هی وصفی نیست ،بلکه هی اسمی را نیز نمیتوان بر او اطرالق کررد ،چنانکره
پروکلس در ابتدای باب 12الخیر المحض میگوید« :العلۀ االولی فوق کل اسم یسمی به».
بنابراین از دیدگاه پروکلس نامگذاری واحد امکان دارد و تنها مریتروان ن را توصریف
کرد .البته در بین اوصاف نیز وصفی که از حقیقتش ابر دهد ،وهود ندارد زیررا برا ذاترش
متفرد و با هوهرش برتر از االیق است (بدوی ،2133 ،ب  .)138 ،22اما با وهود دالیلری
که برای توصیف نکردن واحد ارائه میدهد ،در عینحال اسرامی مختلفری بررای ن تعیرین
میکند .برای از این اسامی عبارتند از :وهود محض (بدوی ،2133 ،ب  ،)4واحد حقیقری
(بدوی ،2133 ،ب  ،))4نور محض (بدوی ،2133 ،ب  ، )3فوق تمام (بدوی ،2133 ،ب )8
 ،علیت اولی (بدوی ،2133 ،ب ،)23 ،2هویت نخسرتین مبتدعره (بردوی ،2133 ،ب ، )23
هویت اولی (بدوی ،2133 ،ب  23و ، )23علت العلرل (بردوی ،2133 ،ب  ، )23الیتنراهی
محض (بدوی ،2133 ،ب  ، )23واحد حقیقی محرض (بردوی ،2133 ،ب  ، )23ایرر اول
(برردوی ،2133 ،ب  ، )28واحررد محررض (برردوی ،2133 ،ب  ، )21فاعررل حقیقی(برردوی،
 ،2133ب  ،)21مدبر حقیقی (بدوی ،2133 ،ب  ، )21واحد وهود محض (بردوی،2133 ،
ب  ، )12واحد نخستین حقیقی (بدوی ،2133 ،ب .)12
پروکلس علت انتخاب این اسامی برای واحد را اینگونه تبیین میکند که این اسرامی را
عقول بشری برای واحد انتخاب کرده است و او را با این اسامی توصریف مریکنرد .بررای
مثال وقتی میگوییم او اود ،ایر است و این را اسم او قرار میدهیم ،به همین دلیرل بروده
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که او علت اولی اشیا است و ما شریفترین اسمی که مییابیم را برای او انتخاب میکنریم.
به اینصورت که از باب قاعدۀ حضور علت نزد معلول .زیرا هرچه در معلول وهرود دارد،
به نحو برتر و شریفتر در علت وهود دارد .پس میتوان اسامی معلول را به نحرو بهترر و
شریفتری بر علت قرار داد (بدوی.)12 ،2133 ،
از دیدگاه فارابی حقیقت ادا نامعلوم است و نمیتوان نسبت به او معرفرت پیردا کررد.
این دو فیلسوف دالیل متعددی بیان کردهاند که میتوان ن را به این دالیل اصلی برگرداند.
الف) ادا از لحاظ ذات و صفات نامتناهی است ،در حالیکه عقل مرا از حیرث ذات و
صفات متناهی محسوب می و موهود متناهی نمیتواند موهود نامتناهی را ادراک کند؛
ب) انسان وقتی از شناات اود یا از شناات حقیقرت زمران و مکران ،نراتوان اسرت؛
چگونه میتواند فریدگار این امور را بشناسد (فارابی 31 ،2423 ،و  31 – 38و  81 – 82و
 ،83فارابی.)11 - 12 ،2113 ،
فارابی در نهایت در شناات ادا به طریق سلبی میرسد که بر طبق ن ،اقرار به ناتوانی
انسان در شناات ذات یا حقیقت اداست و بهترین راه شناات ادا را ایرنگونره معرفری
میکند« :هی راهی بهسوی ادراک ذات احدیت نیست ،بلکره ن ذات برهواسرطۀ صرفاتش
ادراک میشود .نهایت راهی که بهسوی شناات ن ذات است ،این اسرت کره هری راهری
بهسوی شناات ن نیست« (فارابی.)83 ،2423 ،
ابنسینا نیز در بعد معرفتشنااتی در توان عقل انسان برای شناات ادا تردید میکنرد
و با توهه به توانایی محدود ابزارهای ادراکی انسان در کسب معرفت ،به تنزیه ادای متعال
از نقایص و کماالت محدود و امکانی روی ورده و امکان معرفت ایجابی مطابق برا واقرع را
برای انسان نفی کرده است .علم ححولی نیز در حوزۀ معرفتشناسی راه به هرایی نردارد و
تنها یک راهی است که روزنۀ کوچکی بهسوی معرفت میگشاید .از دیدگاه ابنسرینا انسران
اگرچه طالب کمال مطلق است ،بالبداهه محردودیتهرای موهرود در قابلیرتهرایش مرانع
احاطۀ کامل او به کمال مطلق میشود؛ زیرا نامحدود ممکن نیست در حیطۀ معرفت محدود
قرار گیرد و معرفت کامل حضرت حق ،برای هی انسرانی ممکرن نیسرت و ایرن عجرز از
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معرفت به کنه ذات ،ناشی از محدودیتهای وهودی انسان است (ابرنسرینا.)134 ،2188 ،
کنه و حقیقت واهبالوهود برای عقول بشری درکشدنی نیست .واهربالوهرود حقیقتری
دارد که نزد ما هی نامی برای ن نمیتروان یافرت (ابرنسرینا .)13 ،2131 ،از سروی دیگرر
ابنسینا شناات حقیقت و ذات هی موهودی را امکانپرذیر نمریدانرد .برهواقرع شرناات
حقیقت واهب تعالی توسط انسان بهمعنای احاطۀ معرفتی موهود متناهی بر موهرود مطلرق
و نامتناهی است که قطعاً امری ممتنع محسوب میشود (ابنسینا.)31 ،2133 ،
صفات احد یا علت اولی و بررسی صفات واجبالوجود در فلسفۀ فارابی و ابنسینا

با توهه به نچه گفته شد ،از دیدگاه پروکلس سااتار ذهنی و زبانی ما بهگونهای اسرت کره
تنها میتوانیم به اموری شناات پیدا کنیم که در حیطۀ حس ،وهم ،فکر ،عقل و منطق (نطق)
قرار گیرند و چون مبدأ نخستین به دلیل تعالیش در ورای همۀ این امور قرار دارد ،نمیتوانیم
دربارۀ واحد سخنی بگوییم ،اما با استفاده از صفات میتوانیم به توصیف واحد بپردازیم ،لذا
در اینجا به مهمترین توصیفاتی اواهیم پرداات که پروکلوس دربارۀ واحد دارد.
صفات احد یا علت اولی عبارتنرد از اینکره علرت اولری برینیراز بنفسره اسرت و ایرن
بزرگترین بینیازی محسوب میشود .علت این بینیازی و غنا در ذات بسریط احرد اسرت
که در نهایت بساطت و وحدانیت قرار دارد .همه چیز از واحد غاز میشرود و برهسروی او
بازمیگردد و همۀ موهودات بنا بر میزان دوری یا نزدیکیشان به مبدأ نخستین ،دارای وحدت
هستند .در واقع وحدت موهدات را احد به نها بخشیده است .بنرابراین وحردانیت اولرین
صفت احد است و این وحدانیت به دو دلیل است :یکی بهعلرت بسراطت محرض احرد و
دیگر نبود ضد و مثل در عالم اارا و ذهن برای ن« .العلۀ األولی مسرتغنیۀ بنفسرها و هری
الغناء األکبر؛ والدلیل علی ذلک وحدانیتها ألنّها ال وحدانیۀ مبثوثۀ فیهرا ،برل هری وحدانیرۀ
محضۀ ألنّها بسیطۀ فی غایۀ البساطۀ ( »...بدوی.)11 :2133 ،
صفت دیگری که پروکلس به احد نسبت میدهد ،صفت علم است .احد بره همرۀ اشریا
علم دارد و این از کماالت احد است .پروکلس بر این ادعا دو دلیل ذکرر مریکنرد .2 :از ن
ههت کره برترر و براالتر از همه موهودات است و اولی است ،اگرر عرالم نباشرد از اولری
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بودن ساقط میشود ،پس باید به ذات اودش عالم باشد و به نچه از او افاضه شده اسرت،
نیز عالم باشد« .کل عقل إلهی فإنّه یعلم األشیاء بأنّه عقرل ،ویردبرها بأنّره إلهری ( »...بردوی،
.)11 ،2133
 .1علرت کمراالت معلرول را در سط باالتری داراست ،چرا که علت شیء نمریتوانرد
فاقد صفات معلول باشد و نمی تواند نچه را که فاقد است ،افاضه کند؛ پس از باب قاعردۀ
حضور علت نزد معلول و حضور معلول نزد علت ،هر چیزی که در معلول وهرود دارد ،در
علت به نحو برتر و شریفتر باید حاضر باشد .اما اینکه علت باید کمال معلول را در مرتبۀ
براالتری دارا باشرد ،دلیلش ن است که علت وهودش شدیدتر است (بدوی.)14 ،2133 ،
بنابراین چنانکه گفته شد ،پروکلس در احوص علت اولی ،ابتدا از تنزیه مطلق استفاده
میکند و ن را در مقامی برتر از وهود قرار میدهد؛ لذا معرفت به او ممکن نیسرت و تنهرا
میتوان او را از طریق اوصافش شناات .بنابراین علت اولی را به اوصافی متحف میکند.
فارابی نیز در همۀ ثار اود در بحث حق تعالی ابتدا از تنزیه استفاده و سپس با استفاده
از اوصاف او را توصیف میکند (فارابی .)48 - 43 ،2132 ،فرارابی نیرز واهربالوهرود را
اینگونه توصیف میکند که وهود او بهواسطۀ غیر پدیرد نمری یرد .او در وهرود ارود بره
موهود دیگری محتاا نیست ،بلکه اودش علت وهود همرۀ اشیاسرت .اداونرد وهرودی
بدون علت ازلی و همیشگی است و در او تغییر راه ندارد و ماهیت او عین ذات اوسرت .او
صورت ندارد ،چون صورت باید در ماده متحقق شود و اگر اداوند دارای صرورت باشرد،
الزم می ید که ذات او مرکب از ماده و صورت باشد .بنابراین وهرود او بسریط و نامرکرب
است .و چون بسیط است ،پس تعریفپذیر هم نیست؛ زیرا تعریف یرا بره هرنس و فحرل
است یا به ماده و صورت و همۀ اینها برا بسراطت ذات اداونرد منافرات دارنرد (فرارابی،
 .)31 - 33 ،2132همچنین از نجایی که اداوند ذاتی بسیط است ،صرفات او برا ذات وی
یکی هستند (فارابی.)32 ،2132 ،
بنابراین میتوان ادعا کرد که برای مطالرب گفترهشرده دربرارۀ علرت اولری از دیردگاه
پروکلس را دو فیلسوف مسلمان مشایی (فرارابی و ابرنسرینا) پذیرفترهانرد و ایرن مطالرب
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نوافالطونی ،در ثار نها بهوضوح مشاهده میشود .برای مثرال از دیردگاه پرروکلس وهرود
نخستین ،تنها چیزی است که از علت اولی افاضه میشود .این مسئله در فلسفۀ فرارابی نیرز
مطرح است ،اما فارابی با واکاوی و تبیین ن وهود را به واهبالوهرود و ممکرنالوهرود،
تقسیم و سپس نها را توصریف مریکنرد .واهربالوهرود وهرود صررف و بسریط اسرت.
ممکنالوهود به اودی اود نمیتواند وهود داشته باشد ،و برای موهود شردن ،محتراا بره
واسطۀ علت اود است (فارابی.)3 - 4 ،2423 ،
فارابی با بیان وحردت اداونرد و عردم راهیرابی هرگونره کثررت در ذات حرق تعرالی
میگوید« :همۀ نچه علت اولی عطا میکند و معلول ااذ میکنرد ،وهرود اسرت» (فرارابی،
.)43 ،2132
این نظریۀ فارابی در زمینۀ بساطت و صرفالوهود بودن اداوند مورد قبول ابنسینا نیز
قرار گرفته است ،لذا ابنسینا تحری میکند که وهود نخستین صفت واهبالوهرود اسرت
و همۀ اوصاف دیگر ،از این وصف اارذ مریشروند .در هرر حرال در ذات اردا کثررت و
مغایرت نباید بهوهود بیاید (ابنسینا .)112 ،2183 ،وهود هر قدر شریفتر و برترر باشرد،
کماالت بیشتری اواهد داشت (ابنسینا.)31 ،2183 ،

2

ابنسینا نیز پس از اثبات واهبالوهود بالذات ،همانند نوافالطونیان به زبان سرلبی روی
می ورد و سپس به توصیف اوصاف واهبالوهود بالرذات مریپرردازد و او را متحرف بره
صفات حقیقی ،همچون علم ،قدرت ،حیات ،اراده و حکمرت مریکنرد .ابرنسرینا اسرتدالل
میکند که همۀ این اوصاف یک چیزنرد ،زیررا ذات واحرد محرض بسریط اسرت و تجزیره
نمیشود (ابنسینا.)23 - 24 ،2131 ،
سلسهمراتب موجودات از دیدگاه پروکلس و بررسی آن در فلسفۀ فارابی و ابنسینا

از دیدگاه پروکلس اولین چیزی که از علت اولی صادر میشود ،وهود است .وهود برتر از

 .2مراهعه شود به مقالۀ «الهیات سلبی از دیدگاه ابنسینا» از همین نویسنده.
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حس ،نفس و عقل بوده و وهود القشدهۀوهودی است که پریش از ن مخلروق دیگرری
قرار ندارد و ن وهود ،فوق حس و فوق نفس و فوق عقل قرار دارد .همچنین ،او در کتراب
«اصول الهیات» در چند باب این نکته را بیان میکنرد .از ن هملره در براب  218مریگویرد:
«وهود فوق عقل و نفس است ،و در کنار واحد کلیترین علت بهشمار میرود ،و وحدت ن
بریش از عقرل و نفرس اسرت و فروق ن هری اصرولی بره غیرر از واحرد وهرود نردارد»
 123) ،(proclos,1964در باب  232نیز بر صادر اول بودن وهود تأکید کررده اسرت« .وهرود
نخستین از عقرل مجزاسرت ،زیررا عقرل از وهرود ،مرؤارتر اسرت» ).(proclos,1964, 141
بنابراین پروکلس مشخحاً صادر اول را وهود میداند .این وهود بر واحد و غیرواحد اطالق
میشود .وهود واحد گستردهترین معلول است و از نجا که وهود معلول ،به وهود محض
علت نزدیکتر است ،اتحادش با وهود محض علت شدیدتر اواهد بود .وهرود معلرول و
وهود علت از حیث وحدت و بساطت اشتراک دارند ،با این تفراوت کره در علرت کثررت
وهود ندارد ،اما در معلول با اینکه بسیطترین معلولهاست ،کثرت وهود دارد به ایرن معنرا
که مرکب از نهایت و النهایت است (بدوی ،2133 ،ب .)12 ،23
دو اصل مهم در رابطۀ میان علت و معلول ،در ههانبینی پروکلس وهود دارد .اول اینکره
علت هم شبیه به معلول اود و هم از ن متمایز اسرت .ایرن اصرل را پرروکلس در براب 18
مطرح میکند .وی این پارادوکس را چنین توضی میدهد :علت نمیتواند برا معلرول ارود
مشابه باشد ،زیرا وهود علت ،فوق وهود معلول است و علت قدرت و تواناییهای برترری
نسبت به معلول دارد ،بنابراین در یک رتبه نیستند که با هرم مشرابه باشرند .در نتیجره علرت،
متمایز از معلول است؛
دوم اینکه از سوی دیگر معلول نمیتواند با علت اود متمایز باشد ،زیرا اگرر ایرنگونره
باشد ،هی گونه تبادلی بین علت و معلول حادث نمیشود و هی گونه پیوستگی وهود نردارد
.این در حالی است که معلول با علت اود در وهود مشترک است و معلول لزوماً بره سرمت
علت اود تمایل دارد و الزمۀ این تمایل ،وهود مشابهت بین علت و معلول اسرت (بردوی،
.)12 ،2133
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پروکلس در باب  11دربارۀ معیت مبدأ نخستین با موهودات و چگونگی دریافت فریض
از او سخن میگوید .وی در این باب مبدأ اول را ساری در تمام موهودات میداند و در پایان
همین باب ،رابطهای بین وهود شیء و میزان معرفتش به مبدأ اول برقرار میداند و مینویسد:
«علت اول موهود در همۀ اشیا به ترتیب واحد است ولی تمام اشریا بره ترتیرب واحردی در
علت اول یافت نمیشوند و اگر علت اول در تمام اشیا موهود باشد ،پس هر واحدی از اشیا،
به نحو قوهاش ن را میپذیرد .بعضی از اشیا ن را بهصورت واحد میپذیرند و بعضی از اشیا
ن را بهصورت متکثر میپذیرند؛ بعضی از اشیا ن را بهصورت دهرری و براری برهصرورت
زمانی میپذیرند .پس بر اساس نزدیکی به علت اول و بر اساس نچه شریء قرادر اسرت برر
پذیرش علت او ،میتواند به ن دست یابد و از ن بهره ببرد و شیء به علت اول میرسد و از
ن بر اساس وهودش بهره میبرد و منظور از وهودش ،معرفت ن است .بنابراین بهرهمندی
به اندازۀ معرفت شیء نسبت به علت اولی است .در نتیجه به قدر اود به ن میرسرد و از ن
بهرهمند میشود (بدوی.)14 ،2133 ،
با توهه به اینکه اولین صادر به نظر پروکلس ،وهود است؛ عقرل در مرتبرۀ پرس از ن
قرار دارد.پروکلس عقول را به دو دسته تقسیم میکند :عقول اول و عقول ثوانی ( )48همرۀ
عقول مملو از صور عقلی هستند .اما صور در عقول اول بهنحرو کلری موهرود اسرت و در
عقول ثوانی به نحو هزیی موهود است .پروکلس عقول اول را به عقول الهی و عقل تقسیم
میکند .عقل الهی فضایل را مستقیم از علت اولی دریافت میکند کره همران عقرل اول نرام
دارد .اما عقل فضایل را بهواسطۀ عقل الهی از علرت اولری یرا عقرل اول دریافرت مریکنرد
(بدوی ،2133 ،ب .)28
عقول صوری را که از عقل اول دریافت میکنند ،به عقل بعد از اود افاضه مریکننرد و
ارین عقل در سلسلۀ عقول اول صور را به عقول ثانی افاضه میکند .از تأثیر افاضۀ عقول
ثانی نفس صادر میشود و با کثرت عقول کثرت نفوس برهوهرود مری یرد (بردوی،2133 ،
ب.)4
از نجاییکه عقل مملو از صور عقلی است ،لذا به معلولهایش علرم عطرا مریکنرد .در
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واقع عقل هم به مافوقش علم دارد ،از ن ههت که مافوقش علتش است و از او فضرایل را
کسب میکند و هم به معلولش علم دارد ،از ن ههت که فضایل را برر او افاضره مریکنرد
(بدوی ،2133 ،ب.)3
عقل بهواسطۀ علت اولی اشیا مادونش را تدبیر میکند و بر نها احاطه دارد .البته شرایان
ذکر است که این تدبیر بر اود بهصورت مستقیم است ،اما بر طبیعت و اکوان ن بهصورت
غیرمستقیم اواهد بود ،یعنی بهواسطۀ نفس بر طبیعت تدبیر و احاطره دارد (بردوی،2133 ،
ب.)8
هایگاه نفس بعد از عقل قرار دارد .نفس سه فعرل نفسرانی ،عقالنری و الهری را انجرام
میدهد (بدوی.)1 ،2133 ،
در واقع بر اساس یک قاعدۀ کلی علت اولی ،عقل و نفس بهگونهای است که هر کردام
در یکدیگر حضور دارند (بدوی ،2133 ،ب.)1
وجوه اشتراک و اختالف پروکلس با فارابی و ابنسینا
با توهه به بررسی نظریات پروکلس و تبیین نها میتوان مهمتررین مسرائل در فلسرفه او و
وهوه اشتراک و ااتالف با فارابی و ابنسینا را اینگونه مطرح کرد:
 .2علت اولی برتر از همۀ موهودات عقلی ،حسی و وهمی است؛ لرذا نمریتروان ن را
توصیف کرد؛
 .1فعل علت اولی فعلی ابداعی است و نخستین ابداع او وهود یا أنیت اسرت کره بره ن
عقل تام نیز گفته میشود؛
 .1هریان ابداع از علت اولی به نحو فیض و بر اساس قاعدۀ الواحد است؛
 .4طرح مسئلۀ علیت ن هم به نحو تشکیکی است .علیت مسئلۀ بنیادین فلسفه را تشکیل
میدهند .پروکلس در این چند باب تماماً به این مسائل پردااته است .او هریان علیت را بره
همراه قاعدۀ الواحد ،ابداع و حضور علت در معلول و به عکس توضی داده است .پروکلس
ضمن طرح مسئلۀ علیت ،وهود حقیقی را به قبل از دهر و با دهر و بعد از دهرر امرا برترر از
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زمان تقسیم میکند که با ن را توصیف کرد .این رویکرد درمییابیم کره موهرودات کرائن و
فاسد وهود حقیقی بهحساب نمی یند« .العلۀ األولری مسرتغنیۀ بنفسرها وهری الغنراء األکبرر؛
والدلیل علی ذلک وحدانیتها ألنّها ال وحدانیۀ مبثوثۀ فیها ،بل هی وحدانیرۀ محضرۀ ألنّهرا
بسیطۀ فی غایۀ البساطۀ .فذلک الشیء هو الغناء األکبر ،یفریض وال یفراض علیره بنروع مرن
األنواع ،فأمّا سائر األشیاء فإنّها غیر مستغنیۀ بأنفسها ،بل تحتاا إلری الواحرد الحرق المفریض
علیها بالفضائل و همیع الخیرات» (بدوی.)11 - 11 ،2133 ،
 .3با مبنا قرار دادن دهر ،موهود حقیقی به سه قسم تقسیم میشود :الف) برترر و قبرل از
دهر که علت اولی است؛ ب) با دهر که عقل است؛ ا) بعد از دهر و برتر از زمران کره نفرس
است.
 .3نحوۀ علم عقل به مافوق و مادون او «کل عقل فإنّه یعقرل ذاتره ،وذلرک أنّره عاقرل
ومعقول معاً .فإذا کان العقل عاقالً ومعقوالً ،فال محالۀ أنّه یری .فإذا رأی ذاته علم أنّره عقرل
یعقل ذاته ( »...بدوی.)23 - 24 ،2133 ،
 .3حضور علت در معلول و معلول در علت و بیان تفاوت نها (بدوی ،2133 ،ب .)4
ترتیب گفتهشده در فلسفۀ فارابی و ابنسینا نیز وهود دارد .اما فارابی مبادی موهرودات
را به شش قسم تقسیم میکند :سبب اول در مرتبۀ اول؛ اسباب ثروانی در مرتبرۀ دوم؛ عقرل
فعال در مرتبۀ سوم؛ نفس در مرتبۀ چهارم؛ صورت در مرتبۀ پنجم و ماده در مرتبۀ ششم .از
این مراتب ،سه مرتبۀ اول هسم نیستند و در اهسام نیز نیستند؛ امرا سره مرتبرۀ دوم هسرم
نیستند ،اما در اهسام هستند (فارابی.)12 :2132 ،
مبدأ نخستین «واهبالوهود» واحد و بسیط ،عقل محض و دائم التأمل لذاته اسرت کره
چون ذات اویش را تعقل کند (طبق مبدأ دوم) از او موهود واحد صادر شود (طبرق مبردأ
سوم) که عقل اول است و مفارق و مجرد از ماده و بسیط و واحد است .عقل اول بره رغرم
نکه واحد بالعدد است ،االی از ترکیب نیست ،بلکه در طبیعت و ادراکش متعدد اسرت؛ از
یکسو مبدأ را که واهب الوهود است ،ادراک می کند و از سوی دیگر ذات ارودش را کره
ممکن بذاته است و از این تعدد در اعتبار ،کثرت در کون نشأت میگیرد.
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البته شایان ذکر است که گفته شود فارابی بر اساس موزههرای وحیرانی ،از اصرالحات
دروندینی برای نامگذاری مراتب در برای کتبش استفاده کرده است .برای مثال بره سربب
اول «اهلل» یا به عقول ثوانی مالیکه یا ثونی روحرانیون یرا بره عقرل فعرال «روحالقردس یرا
روحاالمین» میگوید (فارابی.)12 ،2132 ،
بنابراین فارابی مفهومی از واهبالوهود ارائه میدهد که با وهود برای اشرتراکهرا برا
علت اولی پروکلس ،تحت تأثیر تعالیم اسالمی و نظریۀ تمایز متافیزیکی وهود و ماهیت ،با
مفهوم علت اولی تفاوتهایی دارد .لرذا واهربالوهرود را موهرودی مریدانرد کره ذات و
ماهیتش ،اقتضای وهود دارد و فرض نبودش محال است .وهرود او بره واسرطۀ غیرر پدیرد
نمی ید و او در وهود اود ،به موهود دیگری محتاا نیست ،بلکره ارودش علرت وهرود
همۀ اشیاست ،بنابراین وهود او بسیط و نامرکب محسوب می شرود و اسراس عرالم را ،برر
القت ابداعی قرار داد.
مفهوم واهبالوهود نزد ابرنسرینا از بعرد هسرتیشرنااتی و وهودشرنااتی متبراین از
ممکنات است .بهواقع در وهودشناسی سینوی وهود شکاف عظیمی بین وهود مطلق یعنی
واهبالوهود و دیگر مخلوقات تأکید میشود .او علت مخلوقات است ،اما شرباهت نروعی
با نها ندارد و در بعد معرفتی ،ناشنااتنی است و در بعد زبانشنااتی و معناشنااتی نیز بنرا
به توضی ابنسینا ،در حالیکه برای صفات توصیف گر ساحت ایجرابی اداونرد هسرتند،
تعداد زیادی از نها اداوند را بر اساس نچه او نردارد ،توصریف مریکننرد .حتری صرفت
وحدت بیانگر نبود شریک؛ صفت سرمد به معنای بی غاز بودن وی است .در واقرع مبرانی
به هم گره اوردۀ نوافالطونی و مباحث قر نی الهیات و مابعدالطبیعه ابرن سرینا ،او را برر ن
داشت که برای داللت بر اداوند ،روشی دوگانه یعنی سلبی و ایجابی برهکرار بنردد .یعنری
همان طور که واهب الوهود سالب همۀ کثرت ها یا تعددها بوده ،کامالً برتر از وهود و نرام
است.امادر عین حال از اوصاف ایجابی در توصیف واهبالوهود استفاده میکند.
سلسلهمراتب موهودات نوافالطرونی را ،برا رویکررد اسرالمی در فلسرفۀ ابرنسرینا نیرز
بهوضوح میتوان دید .ابنسینا مراتب موهودات را از واهبالوهرود ترا هیرولی ایرنگونره
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تقسیم میکند :مرتبۀ واهب بالذات؛ مرتبۀ عقول یا مالیکه روحانی مجرد؛ مرتبرۀ نفرس یرا
مالیکۀ روحانی؛ مرتبۀ اهرام سمانی و در ار ماده کره صرورت را مریپرذیرد (ابرنسرینا،
.)482 - 431 ،2183
ابنسینا نیز در سلسلهمراتب موهودات ،هماننرد پرروکلس عقرل را در مرتبرۀ دوم قررار
میدهند و ماهیت و عملکرد عقل را همانطور میپذیرند که پروکلس مطرح کرده است .برا
این تفاوت که فارابی و ابنسینا عقال فعال را بهصورت مستقل مطرح میکنند و عملکرد ن
را به دلیل تبیین نظریۀ القت قر ن و بیان سعادت قحوی انسان توضی میدهند (ابنسرینا،
 .)83 ،2131از سوی دیگر فارابی و ابنسرینا بررای تبیرین کثررت عقرول ،از حرکرتهرای
مختلف اهرام سماوی استفاده میکنند .به اینصورت که فاعل قریب حرکت اهرام سماوی
نفوس نهاست و این اهرام به شوق تشبیه به عقول مفرارق دائرم در حرکرت هسرتند ،امرا
حرکت نها از یک نوع نیست و این الزمۀ کثرت عقول است؛ زیرا اگر عقول کثیرر نبودنرد،
حرکت اهرام هم یکسان و مشابه بود (ابنسینا ،2133 ،ا .)233 ،1
در سلسلهمراتب موهودات ،نفس در مرتبۀ سوم قرار میگیرد .بهنظر میرسد که فرارابی
و ابنسینا نظریات پرروکلس دربرارۀ نفرس را پذیرفترهانرد و تنهرا بره تبیرین و توضری

ن

بهصورت مفحلتری بر اساس قوای نفس پردااتهاند.
بر همین اساس میتوان گفت که نظریۀ فیضمحور افلوطین ،توسط فرارابی بره فلسرفۀ
اسالمی راه یافت و همۀ فیلسوفان مسلمان ن را در تبیین صدور کثرت از وحدت مبنا قرار
دادهاند .فارابی در برای از رسالههای اود ،با طرح ابتکراری تفکیرک ماهیرت از وهرود و
تقسیم وهود به واهب و ممکن (که مبانی ن هم در فلسفۀ پروکلس وهود داشت) نظریرۀ
علّی را در صدور کثرت از وحدت مطرح کرده است ،امرا در نهایرت هریران صردور را برا
استفاده از نظریه فیض نوافالطونی تبیین میکند (طباطبایی.)232 ،2134 ،
نتیجهگیری
نتیجۀ بهدست مده از مطالب فوق ،نیازمند توضی نیست ،زیرا واض است کره بسریاری از
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مطالب مطرحشده در کتاب االیضاح فی الخیر المحض از پروکلس ،تأثیر بسزایی در فلسرفۀ
فارابی و ابنسینا داشته است؛ بهگونهای که برای از مسائل در فلسفۀ فارابی و ابنسرینا ،برا
مسائل کتاب االیضاح فی الخیر المحض تطبیقپذیرند .در این کتاب بهطور کلی به مبراحثی
همچون ایر محض ،استغنا و فوق تمام بودن علت اولی ،فیض ،اولین مبتردع یعنری انیرت،
عقل ،احوصیات و مراتب ن ،نفس ،احوصریات و مراترب ن و تقسریم موهرودات برر
مبنای دهر میپردازد که فارابی و ابنسینا در مسائلی چون استغنا و تمامیرت یرا فروق تمرام
بودن علت اولی ،فیض ،اولین مبتدع ،وحدت و بساطت عقل و تجررد ن از مراده ،نفرس و
اینکه به اهرام سماوی حرکت میبخشد و این حرکت مستدیر است؛ با پروکلس توافق نظر
دارند .دربارۀ مفهوم واهبالوهود نیرز برهاروبی نشران داده شرد کره مبرانی ن در فلسرفۀ
پروکلس مطرح شده و فارابی در برای موارد ،تنها به تبیین و توضی بیشتر مسائل پردااته
است.
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کتابنامه
 .2ابنسینا ( .)2183الهیات من کتاب الشفاء ،تحقیق حسنزاده االملی ،چ اول ،قم :مرکرز
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه،
 .1ررررررررررر ( .)2133االشارات و التنبیهات ،شررح اواهره نحریرالدین طوسری ،قرم:
البالغه.
 .1ررررررررررر ( .)2131المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نورانی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات
اسالمی دانشگاه مکگیل با همکاری دانشگاه تهران.
 .4ررررررررررر ( .)2188التعلیقات ،قم :مکتب االعالم االسالمی فی الحوزۀ العلمیه.
 .3ررررررررر ( 2421ق) .االشارات و التنبیهات ،شرح نحریرالدین طوسری ،شررح الشررح
قطبالدین رازی ،قم :انتشارات بالغۀ.
 .3ررررررررررر ( )2114دانشنامۀ عالیی ،تهران ،انتشارات مولی.
 .3رررررررررر (بی تا الف) .النجاۀ ،به اهتمام محطفی افندی المکاوی و الشیخ محییالردین
الحبری ،قاهره :هامعۀ القاهره.
 .8ررررررررررررر ( .)2182عیــون الحکمــه ،تحقیررق عبرردالرحمن برردوی ،چ دوم ،بیررروت:
دارالعلم.
 .1ررررررررررر ( 2421ق) .المباحثات ،تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر ،قم :انتشارات بیدار.
 .22ابنندیم ،محمدبن اسحاق ( .)2143الفهرست ،تهران :چاپخانۀ بانک بازرگانی.
 .22بدوی ،عبدالرحمن ( .)2133افالطونیه المحدث عندالعرب ،قاهره :وکاله المطبوعات.
 .21پورهوادی ،نحراهلل ( .)2134درآمدی بر فلسفۀ افلوطین ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .21تبرایی ،مهناز ( .)2113الهیات سلبی در اندیشۀ ابنسینا ،فلسفۀ دین ،دورۀ  ،23شرمارۀ
.323 – 383 :1
 .24عامری ،ابوالحسن ( .)2133رسایل ابوالحسن عـامری ،برا مقدمره و تحرحی سربحان
الیفات ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
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 .23عالمه طباطبایی ،محمد حسین ( .)2134بدایه الحکمه ،قم ،مؤسسۀ نشر اسالمی.
 .23فارابی ،ابونحر محمدبن محمد ( 2423ق) .فصوص الحکم ،قم :انتشارت بیدار.
 .23رررررررررررررررررررررررررررر ( .)2132سیاست مدنیه ،ترهمرۀ سرید هعفرر سرجادی،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی.

 .28ررررررررررررررررررررررررررر ( .)2141آرای اهل مدینۀ فاضله ،حیدر باد دکرن :مطبعرۀ
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