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 دواح کثیر از پیدایش چگونگي ۀ دیدگاه ابوالبرکات بغدادي دربارنقد و بررسي
 

  ٭1 عین اللّه خادميدکتر
 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

 )18/11/1389 :يریخ پذیرش نهای ـ تا30/9/1389 :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
  چگـونگي پیـدایش    ۀلئ مس ۀدرباراز بیان دیدگاه مختار خویش      بوالبرکات بغدادي قبل    ا

 کند و سپس به نقـد دیـدگاه    مشائیان را تبیین مي ۀنگاه تاریخي، نظریّ   کثیر از واحد، با   
  چهـار تقریـر بیـان   نهایت دیـدگاه خـویش را در طـيّ    پردازد و در    ایي مي حکیمان مشّ 

او در بررسـي دیـدگاه    .نـد ا طـرح  و بررسي دیدگاه او نکـات ذیـل قابـل        در نقد   . کند  مي
مــان از متکلّخـی  برو یـان دیــدگاه او  م. مـشائیان دچـار خطــاي تـاریخي شــده اسـت    

سـینا  ابي و ابـن هـاي فـار   ابوالبرکات به دیدگاه.شود ي دیده مي  یهاها و اختالف   تمشابه
در دیدگاه او روابط  .  خویش دچار تزلزل است    ۀي در بیان نظریّ    حتّ  و اشراف کامل ندارد  

برکـات در بیـان دیـدگاه    ابوال. نـد ا رت دقیق بیان نشدهد به صوموجودات در عوالم متعدّ  
ـ  بر ه بوده و نقد او    توجّت بطلیموسي بي  ئخویش به هی   ایي صـائب   حکیمـان مـشّ  ۀ نظریّ

 .نیست
 

 . بغدادیابوالبرکاتایی، حکیمان مشّ ل، فیض، تعقّ،کثیر، واحد، نظام ها کلیدواژه
 
 طرح مسئله. 1

ي آن است که چگونه از سشنا  جهانۀاب در حوز   و جذّ  ،ي، عمیق یکي از مسائل بسیار جدّ    
گونـه کثرتـي در او راه نـدارد موجـودات            هیچ خداوندي که از جمیع جهات واحد است و       

ا مکاتبي کـه اعتقـاد     ویژه براي افراد ی    هشناختي ب   این پرسش جهان   .ندا کثیري صادر شده  
تـر رخ   به صورت جـدي  ـ ي آن داشته باشنداقلّي به شکل حدّحتّ  ـ  الواحدۀراسخ به قاعد

 .نماید مي
زمـان   ام تـا االیّ از حیث تاریخي یکي از مسائل درازعمري است که از قدیم     له  ئاین مس 

ـ ة یکي از این افـراد، هب   .ده است کرران بسیاري را به خود معطوف       معاصر اذهان متفکّ   ه اللّ
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م تکلّ و مـ ، منطقـي، حکـیم  ،الزمان ابوالبرکات بن علي بـن ملکـا البغـدادي، طبیـب        اوحد
 تـا   و جهـد فـراوان در صـدد برآمـده اسـت     او بـا جـدّ   1. است.ق. هـ 547متوفي به سال   

هم دقیق دیدگاه ابوالبرکـات  براي ف . فلسفي بدهدۀلئاین مسبه پاسخي شایسته و درخور    
 .وري استر ض زیرهاي پژوهشي پاسخ به پرسشۀلئ این مسۀدربار

تاریخي داشته است؟ در صـورت مثبـت        فلسفي نگاه    ۀلئآیا او در پرداختن به این مس      
 بوده است؟ آیا او تقریر دقیقـي  ئبله صائ این مسۀ آیا استناد تاریخي او دربار    ،بودن پاسخ 

 آیـا او در بیـان حکیمـان    ، دیگـر عبارتبه  ،ایي ارائه داده است؟ یااز دیدگاه حکیمان مشّ 
یر واحدی اکتفا کـرده  به تقر یا تنها ها عنایت داشته استایي به تقریرهاي مختلف آن   مشّ

تـوان در قالـب    را مـي  دیـدگاه او ؟ آیـا   انـد   ایی صائب است؟ آیا نقدهای او بر حکیمان مشّ      
له ئمـس ایـن   ۀدي دربـار هاي متعـدّ ه منسجمي ارائه داد یا در حقیقت نظریّ    و  واحد ۀنظریّ

 ، نقص یا نواقص دیدگاه او چیست؟سن یا محاسنارائه داده است؟ حُ
 
 بوالبرکات بغدادي اۀ گزارش نظریّ.2

در بخـش   . دهـیم   بخش ارائه مـي     ابوالبرکات، ما آن را در دو      ۀتر نظریّ تر و دقیق  براي درك عمیق  
 دیـدگاه  ۀ دربـار یدر این بخش هـیچ داوري و تحلیلـ  . کنیم  او اکتفا ميۀل تنها به گزارش نظریّ اوّ
 .کنیم می ذیل مورد بررسي ۀل را تحت سه زیر مجموعبخش اوّ. دهیم  ارائه نميوا

 

  چگونگي پیدایش کثیر از واحدۀائیان دربار مشّۀبیان نظریّ. 1. 2
في ذکر  «عنوان   اي تحت  فصل ویژه  ابتدا در  ةالمعتبر في الحکم  ه در کتاب گرانقدر     اللّةهب

 نظـام فـیض را چنـین    ۀائیان دربارهـ   دیدگاه مـشّ   ،» الخلق ةه في بدای  ترأي ارسطو و شیع   
ـ نّإ  ـ  الواحدۀفاد قاعدساس مُا ائیان برمشّ :کند تقریر مي   ـ حـد اا الو الواحد الیصدر عنه الّ

آیـد کـه میـان     زم مـي شـود، ال   جـز واحـد صـادر نمـي     گویند از آن جهت که از واحد        مي
ـ   ي و معلولي باشد و ما تنها شاه        علّ ۀموجودات رابط   تِد کثرت طولي باشیم، یعني الف علّ

: فرمایـد  او سـپس مـي  ) 151ــ 3/150، یبغـداد ( . باشـد ...و ت د و ج علّ  ،ت ج  علّ  و ب  ،ب
 وجـودي او  ۀت اسـت و هـیچ موجـود دیگـري در رتبـ     بالـذا  ل و موجودخداوند موجود اوّ 

و بذاتـه و بـه خـاطر   ش ا  امر واحد است که از ذاتلین چیزي که از او ایجاد شد    اوّ. نیست
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 .چاپ شده رجوع شود) 252ـ230صص (
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پـس  . بـذاتش ایجـاد شـد    ش و نظرا  ذاتل از حق تعالي با تعقلّ عقل اوّ.ذاتش ایجاد شد  
اسـت و ایـن     ) شـده  دیـده (و مرئـي    ) بیننـده (ئي   و را  )آینه(مرآت  ذات حضرت حق مثل     

ي دارد  م علّ  بر آن تقدّ   م زماني ندارد،   تقدّ گرچه) صادرشده(بر وجود   ) کنندهرصاد( موجود
 . )150 همان،(

برمبنـاي دیـدگاه مـشائیان چنـین        او سپس چگونگي پیـدایش کثـرت از عقـول را            
ل ل صـادر شـد و معلـول اوّ   ش، معلول اوّا ل ذاتل به جهت تعقّمبدأ اوّ از   :دهد  توضیح مي 

ه و  داراي ویژگي امکان است که امري بـالقوّ ،در حالت نخستین . ر است حالت متصوَّ  به دو 
 حـضرت حـق اسـت       ۀش از ناحی  ا  ب وجو  است بجااساس حالت دوم و    ه است و بر   القوّفي

 عقل دیگري از او صـادر      ل از سوي عقل اوّ    لل مبدأ اوّ  از جهت تعقّ  . که امري بالفعل است   
جرم فلک و از جهتي کـه بالفعـل    ه است بالقوّیش که امرا ل ذات گردد و از جهت تعقّ      مي
 .گردد  نفس فلک از او صادر مياست
 سـه چیـز صـادر     ـ واحـدي اسـت  امـر   با این که  ـ لاساس این تحلیل، از صادر اوّ بر
یابد و براساس همین روند عقول از افالك دیگـر    چنان استمرار مي   د و این روند هم    وش می

ـ   ـ   فلک قمر ـ شوند تا در نهایت به فلک اخیر صادر مي  شـود و  ال منتهـي مـي  و عقـل فعّ
ت تنظـیم کردنـد   یئـ تعداد عقول را براسـاس تعـداد افـالك در علـم ه           ایی،  حکیمان مشّ 

 .)151 ،همان(
 

 یر از واحد  چگونگي پیدایش کثۀائیان در بارنقد دیدگاه مشّ .2. 2
عاي حکیمـان دو امـر را از یکـدیگر     مـدّ ۀبایـد دربـار    کـه مـا  این باور استر  ابوالبرکات ب 

ـ  ، من حیث هو واحـد     ،نهمالواحد الیصدر    «ۀحکیمان از یک سو به قاعد     . یمکنتفکیک    ا الّ
ـ .کنند، که اصل این قاعده امري مقبول و مقرون بـه صـواب اسـت                ستناد مي ا »الواحد ا  امّ
 نادرسـت  ، براساس دیدگاه ابوالبرکات ،گیرندیایي از این قاعده م     حکیمان مشّ   که ینتایج
 آن  کنند  یي از این قاعده استنتاج مي     ااز جمله نتایجي که حکیمان مشّ     : گویداو مي  .است

که ذات دیگـري    بدون این ـ ش واحد استا این که از حیث ذات  با ـ لاست که از صادر اوّ
 .شود ات و اعتبارات مختلف سه چیز صادر ميجهت حیثیّ به به ذات واحد اضافه شود

نگي  چگـو  ۀبـار ایي در  یکي از لوازم تحلیل حکیمـان مـشّ         که عي است چنین مدّ او هم 
در عالم هستي تنهـا شـاهد کثـرت طـولي باشـیم        که ماپیدایش کثیر از واحد این است     

در  ت، زیـرا مـا    عاي حکما نادرست اسـ    ادّ: گوید  سپس در نقد این تالي فاسد مي       .)نهما(
ـ    ، از طرفي  .یما  همواجنیز   )...انسان، اسب و     (کثرت عرضي  عالم هستي، با   ن  بدین امر تفطّ
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ـ  . ي وجود نـدارد  علّۀر هیچ رابطداریم که میان این موجودات متکثّ  مات ه بـه مقـدّ  بـا توجّ
 )همان(آید که این کثرت از کجا پیدا شده است؟  این پرسش پیش ميفته، گ پیش
  

 ان دیدگاه ابوالبرکاتبی .3. 2
ایي به تبیین دیدگاه مقبول و مطلوب خـویش  اوحدالزمان بعد از تقریر و نقد دیدگاه حکیمان مشّ    

 .کنیم را تحت عنوان چند تقریر بیان مي تر دیدگاه او، آن فهم دقیق برای ما.پردازد مي
ینـي کـه    چـرا همـین تبی    : گویـد    او بعد از نقد دیدگاه حکیمان مـشایي مـي          .لتقریر اوّ 

کـار    بـه )حـضرت حـق  (ل  مبـدأ اوّ ۀبرند، مـا دربـار   کار مي ه عقل ب ۀایي دربار حکیمان مشّ 
ـ   که مـا   سزاوار آن است  : افزاید   ادامه مي  او در  نبریم؟ ایي جـاي دیـدگاه حکیمـان مـشّ    ه ب
ل از او  از ایـن جهـت عقـل اوّ    وپـردازد     ل ذات خویش مـي     حضرت حق به تعقّ     که میبگوی

ل را از آن شناسـد و عقـل اوّ    او را مـي ل را ایجـاد کـرد  که عقـل اوّ  ی هنگام.شود صادر مي 
ـ ۀکند و از ناحی ل مي موجودي است که با او حاصل شده تعقّ        جهت که   ل موجـود  این تعقّ

ـ    دوم آن ) صـادر (پس از ایجاد موجـود      . شود  از او صادر مي   ) صادر دوم (یگري  د ه را نیـز ب
... شـود و    ایجاد مـي  ) سوم صادر( موجود سوم    کند و از این تعقل      ل مي ل تعقّ سان صادر اوّ  
ـ ۀیابد، یعني از ناحی   میچنان استمرار   این روند هم   ل حـضرت حـق موجـودي ایجـاد      تعقّ

ـ    پس از ایجاد موجود جدید      و شود  مي  موجـود  پـردازد و   ل آن موجـود جدیـد مـي        به تعقّ
را  یگـر  پیـدایش موجـود د  ۀ به همین سان هر مخلوقي زمین   و شود  دیگري از او ایجاد مي    

ـ  ،اساس این تحلیل   بر. کند  فراهم مي  ل و موجـود سـوم   خـاطر موجـود اوّ  ه  موجـود دوم ب
 .شود بخاطر موجود دوم ایجاد مي

 اسـتفاده   تمثیل و تـشبیه    ۀش از شیو  ا  تر دیدگاه  تفهیم ساده  برای ،او بعد از این تقریر    
دم را خلـق   ل حـضرت آ    خداونـد اوّ   ،آمده اسـت   طور که در خبر    همان: گوید  کند و مي    مي

 ایـن دو  خاطره ا برا از او و به خاطر  او خلق کرد و از حضرت آدم و حوّ           اکرد و سپس حوّ   
 . فرزندي ایجاد کرد

 از تمـام   بـه  هه و مـشبَّ    در تـشبیه میـان مـشبَّ        که شود  و سپس این نکته را یادآور مي      ا
در . دارد بلکه از جهاتي مشابهت و از جهاتي اخـتالف وجـود   ،جهات مشابهت وجود ندارد   

ـ    م و تـأخّ  تقـدّ  ا و فرزنـدان ایـشان     خلقت حضرت آدم و حوّ     ا در ر زمـاني مطـرح اسـت، امّ
م و ر زماني مطـرح نیـست، بلکـه تقـدّ    م و تأخّپیدایش مخلوقات از سوي حضرت حق تقدّ 

 .تبي استر آن از نوع رُتأخّ
  بـر  عل واحـد عا کرد که از فاتوان ادّ این اساس مي  بر که افزاید  ابوالبرکات در ادامه مي   
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 که آن اشیا  از این اعمّ،شود  دي ایجاد مي  ات و اعتبارات مختلف، معالیل متعدّ     اساس حیثیّ 
 ،مثـال   بـه عنـوان  .هاي غیـر او باشـند  ها و مفعولل یا معلو،معلوالت و مفعوالت او باشند    

 ۀ بنـد .خرد مي اي بردهاشخرد و در زماني دیگر براي بنده  اي مي کسي براي خودش بنده   
 باز بنده  عبد زیرا عبدِ . اوست ۀ با واسطه بند    او نیست،  ۀصورت مستقیم بند  ه  دوم گرچه ب  

هیـولي و    دا صورتي خلـق کنـد و بـراي صـورت          این مبنا استعجابي ندارد که خ      بر. است
کـي خلـق کنـد      محرّ  فلک و بدني خلق کند و بـراي فلـک          نفسي خلق کند و براي نفس     

 .)157ـ156 ص ،همان(
 نیـز بعـد از بیـان دیـدگاه       ةالمعتبر في الحکمـ   ی از   دالزمان در موضع دیگر   اوح .تقریر دوم 

چـرا عـین ایـن     :گویـد   چگونگي پیدایش موجودات کثیر از واحد مي       ۀایي دربار حکیمان مشّ 
م یعاي حکیمـان بگـوی   حضرت حق مطرح نکنیم و به جاي مـدّ       بارۀدر عاي حکیمان را ما   مدّ

 نـسبت بـه ایـن     حـضرت حـق  پس از این ایجاد،شود و  که از وجود خدا موجودي ایجاد مي     
کنـد، سـپس بـه      این آگاهي موجودي دیگر خلق مـي     ۀکند و در سای   مي موجود آگاهي پیدا  

  بـر .کنـد  کند و از آن موجود سـومي خلـق مـي    مي نیز آگاهي پیدا) صادر دوم (موجود دوم   
ـ    این مبنا ایجاد حضرت حق بـه موجـود واحـدي منحـصر نمـي       ش و از ا ذاته شـود، بلکـه ب

ر ایـن  کند و سپس از جهـت تـصوّ       دیگري ایجاد مي   ب دوم، موجود  ب س اطتِسذاتش بدون و  
 .شود از او صادر مي جهت ایجادش، موجود دیگراز ل و یا موجود، مثل موجود اوّ

 پـردازد و  ه مـي  بحث از جهت تشبیه معقول بـه محـسوس، بـه عـالم مـادّ              دامۀاو در ا  
کنـد، سـپس    بـارد و گیـاه رشـد مـي     مينفته باراگ براساس همین تحلیل پیش: گوید  مي

 اند و درختـ نـ روی شود و گیاهـان و درختـان مـي    راب ميیبارد و زمین س     دوباره باران مي  
 )159ـ160 ،همان(. دنده  میوه ميهاآنداري از برجهت بهره

رت حـق  نش مخلوقـات از سـوي حـض    ی آفر ۀ دربار شا  ه در تقریر سوم   اللّةهب .تقریر سوم 
ش به صورت بالجملـه  نیک آفری. ش دو نوع است ن که این آفری   شود  ا یادآور مي  این نکته ر  
ت اسـاس مبـدئیّ   خداوند متعال بـر : گوید  او مي . ش تفصیلي و تفکیکي است    نو دیگر آفری  

سـپس بـه طریـق    . آفرید) همگي( خلق را به طریق جمله ۀش هما  و حکمت  ، قدرت ،اولي
. ص کـرد  اش مـشخّ  ت خاص زماني یا ازلي    اساس تقدیر و موقعیّ    تفصیلي هر ممکني را بر    

م دوم بـراي    ش متقـدّ  نم و آفـری   ري براي متقـدّ   ش هر متأخّ  ناین خلقت تفصیلي، آفری    در
 را چنـین  هتـوان ایـن رابطـ      بین شخص و نـوع مـي       هم نخست است و در مورد رابط      متقدّ

خـاطر شـخص از جهـت       ه   و خلقت نوع ب    ،و دوام نوع   خلقت شخص براي بقا   : ترسیم کرد 
 .ق و تحصل در وجود استتحقّ
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 مـا در    ،حـسب ظـاهر    بـر : ویدگ تر خلقت تفصیلي مي   اوحد الزمان جهت توضیح فزون    
: گویـد  ابوالبرکات مي. شود مي  که از برخي موجودات اشیایي صادر      عالم شاهد آن هستیم   

قانه بـه روابـط میـان    دید متعمّ  اگر با.النه استمّأمت و غیر،این نگاه نگرش بدوي، ظاهري  
ضرت حـق  هـا حـ  شن این آفـری   ۀ فاعل بالذات در هم     که یابیم  نیم، درمي کها نظر اف   دهپدی

اي از هستي ندارد، و نهایـت     و بهره   ذات خویش هیچ حظّ    ۀاست و هیچ موجودي از ناحی     
ـ       کنند  مي نقشي که مخلوقات در عالم هستي ایفا       سـان آالت و     ه آن است که برخي اشیا ب

کند و ایـن امـر نیـز ناشـي از مقتـضاي حکمـت        مي فا دیگر نقش ای  یاسباب در صدور اشیا   
ـ         اراده ۀ اولي هم  ۀخداوند با اراد  . هي است اال ت را هاي کثیر با مقتـضیات کثیـر دائـم یـا موقّ

 واحـد  ۀعي شد که خداوند بـا اراد توان مدّ  اساس این تحلیل مي     پس بر  . است ص کرده مشخّ
 .ص کردرایط مختلف را مشخّها و شتر در موقعیّ موجودات متکثّۀچگونگي پیدایش هم

 ۀقاعـد  عایمان بـا د که این مـدّ  رَشود که کسي نباید گمان بَ        یادآور مي  ابوالبرکات فوراً 
 این اشیاي کثیـر از واحـد بـا          در تعارض است، زیرا صدور    » الواحد االواحد الیصدر عنه الّ   «

 )161ـ160همان، ( .گیرد  مقتضي صورت مي اسباب کثیرِۀواسط
 از واحد تنهـا  ،اساس تحلیل ما   بر  که گوید  والبرکات در آخرین تقریر مي    با .تقریر چهارم 

 دو فعل صادر شـود، بـه اعتبـار دو    سپس اگر از مرید واحد. شود در مي موجودي واحد صا  
پـس از او بالـذات   .  و صمد اسـت ، واحد، احد، فرد   ْخداوند. اراده در دو وقت مختلف است     

اشبه بـه   سایر موجودات اقرب و  احد در قیاس با   شود که آن و     تنها موجود واحد صادر مي    
 . زیرا وجودش از ذات حضرت حق و به خاطر ذات حق صادر شده اسـت            .تعالي است  حق
 در .ش اسـت ا  حضرت حـق هـم فاعـل و هـم غایـت        که کرد عاتوان ادّ   این اساس مي    بر و

ایـت نیـز در    ایـن غ .کند ل ایجاد مي خداوند موجود دوم را به خاطر موجود اوّ   ، بعد ۀمرحل
بعیـد اسـت و    غایـت   ل غایت قریـب و صـادر دوم         گردد، زیرا صادر اوّ     نهایت به خدا برمي   

بـي  یغایت نسبت به غایت قریب از جهت غایت بودن سزاوارتر اسـت، زیـرا هـر غایـت قر        
 .براي غایت دیگري نیستغایت  دیگر ْبعید غایت است اما غایت بعیدبراي غایت 

  اگر حـضرت حـق چیـزي را بـه خـاطر      کهکرد  چنین ادعاتوان حلیل ميتاساس این   بر
 در نهایـت  ،ش ایجاد کرد، بدان جهت که آن مخلوق را براي ذات خویش خلق کرده            ا  مخلوق
 . حضرت حق امر دوم و سوم را نیز به خاطر ذات خویش خلق کرد کهتوان گفت مي

  کـه گویـد  کنـد و مـي     وس، تمثیلي ذکر مـي    ابوالبرکات از باب تشبیه معقول به محس      
 ، به خـاطر سـر  و سر را به خاطر دو چشم، مو را بر سر ،حضرت حق دو چشم را خلق کرد    
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 ،همـین قیـاس   بـر . خلـق کـرد  ...  و،و دندان را برای جویدن و دو فک را به خاطر دنـدان       
 .شود ایجاد مي خدااز کثرت طولي و عرضي 

تـوان بـه دو قـسم     شود که افعال خدا را از حیـث زمـان مـي           او این نکته را یادآور مي     
 . عدم زماني ندارندۀ چنین افعالي سابق. برخي از افعال خدا ازلي هستند      .الف :تقسیم کرد 

 ش صـادر شـده انـد   ا ق به موجوداتي که از ذات     حعلم خدا به ذات خویش و علم حضرت         
 هـا   بعضي افعال دیگر خـدا زمـاني هـستند و آن   .ب .ق هستند حازلي حضرت    جزء افعال 

ـ ت و م، به خاطر امور زماني، حـوادث  ند که ا  افعالي  آیـات،  .شـوند  رات از خـدا صـادر مـي   غیّ
وي خـدا  اي که از سـ  هاي لطیف و ویژه خاصه یا هدایت   کرامات، عنایات  ،معجزات، لطائف 

 .شوند  جزء افعال قسم دوم محسوب ميشود نصیب برخي موجودات مي
 :گویـد  گیرد و مـي   ميش از تمثیل دیگري بهره   ا  الزمان جهت تفهیم بهتر دیدگاه    اوحد

 روشـني دیـواري کـه محـاذي        ؛ برگرفتـه از خورشـید اسـت       یتمـام  روشني و نور روز بـه     
 ،ر از خورشـید اسـت و  ثّأ نیز متشود نوراني خورشید بر آن واقع مي  خورشید است و شعاع     

 ۀهمـ . اقي که محاذي آن دیوار است نیز برگرفته از خورشید اسـت          روشني اط  ،به تبع آن  
 ت نـور خوشـید   از شـدّ آیـیم   هرچـه جلـوتر مـي    ولیگرفته از انوار خورشیدند   این انوار بر  
 نـور خورشـید   ا از میـزان روشـنایي  هـ ي که سقف است یا در غاریشود و در جا   کاسته مي 

ـ    در این مثـال نمـي  : گوید  او مي  .شود  بسیار کاسته مي   ت بالـذات نـور و   تـوان دیـوار را علّ
دیوار بـالتبع و بـالعرض اسـت و روشـنایي و نـور      في کرد، زیرا روشنایي نور  روشنایي معرّ 
ي یها  و قدرت  ، تمام مخلوقات، افعال    اگر ،همین قیاس  بر .شید متعلق است  ربالذات به خو  

 د بـا نـ کن تـن مـي   عدم خارج شده و لباس فاخر هـستي بـر    را که در عالم هستي از کتم      
سـت و  برگرفتـه از ذات حـضرت حـق ا   هـا     آن ۀحضرت حق بسنجیم، وجود و هستي هم      

 چیـزي جـز   هـستي  حق در عالم   ند و سواي حضرت   ا   آنها وامدار هستي حضرت حق     ۀهم
 )161ـ160همان،(. شود نمي و قبول مشاهده انفعال

 

  تحلیل و نقد دیدگاه ابوالبرکات.3
  از جهت تاریخیابوالبرکاتگزارش نقد  .1. 3

 کـه او بـا عبـارت    ست نظام فیض آن اۀ گزارش ابوالبرکات بغدادي دربار   ییکي از خطاها  
اح  کـه طـرّ    عي است به صورت ضمني مدّ   »  الخلق ةه في بدای  تفي ذکر رأي ارسطو و شیع     «

اح اصـلي ایـن   خـالف نگرگـاه او، طـرّ     بـر ،که يحالدر. ستارسطو  نظام فیض ۀاصلي نظریّ 
در میـان   یک برداشت تاریخي رایج   از  ناشي ه خطاي ابوالبرکات  البتّ. ه فلوطین است  نظریّ
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 1دادنـد   افلوطین را به ارسطو نسبت مـي یولوجیاثا که کتاب  سلمان بوده است  متفکران م 
ط مستشرقان صورت گرفته نادرستي این دیـدگاه   معاصر توسّ  نرا که در دو   تیتحقیقا و با 

 نخستین کسي کـه حـدس زد شـیخ    ، عبدالرحمن بدويۀگفت به بنا. تاریخي عیان گشت 
 ، سایر کتب ملل و نحل همان فلوطین است      شهرستاني و  الملل و النحل    مذکور در  یونانيِ
 با رسائل  ولوجیاثا رلین کسي که به تشابه مضامین میام       و اوّ  د بو 1850ر در سال    ک ی برهار
 والنتین 1883 بعدها درسال . بود 1857 منک در سال     .هاي فلوطین پي برد، س    گانهو نه 
هاي فلـوطین   گانهي از نه  ایهگزیده) نه فقط فقراتي از آن    ( این کتاب    دریافت که کلّ   روزه
 .)5ـ1بدوی،  (است

 که این   کردند ا نیز بدین باور گرایش پیدا     عبدالرحمن بدوي و دکتر زکریّ     بعدها دکتر 
ـ         ولوجیاثا کتاب عا در مورد روح حاکم بر     مدّ ا در مـورد     و غالب فقرات آن صادق اسـت، امّ
 .تک بندهاي فصول آن صادق نیست تک

 

 سایر متکلمان باهماهنگي ابوالبرکات  .2 .3
ثیر از واحد    چگونگي پیدایش ک   ۀن با دیدگاه حکیمان مسلمان دربار     مان مسلما  متکلّ راکث

  الواحـد بـه سـتیز    ۀز متکلمان در همـان ابتـدا بـا قاعـد          اي ا ه عدّ .ندا  مخالف) نظام فیض (
 که حکیمان مـسلمان     فلسفه اسالمي این امر مستور نیست       تاریخ ازآگاهان   بر. اندپراخته

 تنهـا یـک   واسطه از حضرت حـق ي بل بالذات وند که صادر اوّ ا  يع اساس این قاعده مدّ    بر
نخستین و سایر عقول     کثرت در عقل   تل است و بعد با تبیین جها      موجود، یعني عقل اوّ   

واضح و مبرهن است کـه  این مبنا  برو کنند   پیدایش کثرت در عوالم هستي را تبیین مي       
هاي مختلف حکیمان هورت غیرمستقیم به نفي و انکار نظریّ صه   ب  الواحد ۀمخالفت با قاعد  

 .گردد  ميرّنیز منج) نظام فیض( چگونگي پیدایش کثیر از واحد ۀدربار
 الواحـد بـه    ۀقاعـد  مـان بـا   بیان این نکته خـالي از لطـف نیـست کـه مخالفـت متکلّ              

  فاضـل (احـد   الوۀ فالسفه براي اثبات قاعـد   ۀ نقد ادلّ  )1(:  بروز یافته است   های ذیل  صورت
 ــ  1/588رازي،   فخر  ؛94 ـ 2/92 ، تفتازاني ؛128 ـ 4/127 ني، جرجا ؛171ـ170 ،مقداد
 ،جرجـاني  ؛92 ـ  2/91تفتـازاني،  ( دلیل براي جواز صدور کثیـر از واحـد   ۀ ارائ)2(؛ )594

                                                                                                                         
شـاگرد  (شرح و تفـسیر فرفرریـوس     که گزیده و منتخب آثار فلوطین با ت این اشتباه تاریخي آن بوده است      علّ. 1 

 حمـصي، تحـت   ناعمۀ بدالمسیح ابنبوسیلۀ ع) 220حدود (ل قرن سوم هجري  براي بار نخست در اوائ    ) فلوطین
 از زبان سریاني به عربي ترجمه شد و بار دیگر با تصحیح و ویراستاري کنـدی بـراي احمـد بـن                اثولوجیاعنوان  

 ).17 رحیمیان،(تعصم ترجمه و تدوین شد م
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 ، خواجـه نـصیر،  103ــ 2/98 ،تفتـازاني ( الواحد ۀ بیان موارد نقض قاعد    )3(؛  )123 همان،
88(. 

 همان طوري که در بخش گزارش دیـدگاه ابوالبرکـات     که زم به یادآوري است   البته ال 
  کـه فالسـفه بـر      یتحلیلـ بـا    ، الواحد مخالفتي نـدارد    ۀیم، او گرچه با اصل قاعد     دبیان کر 

ستیز دارد و مـراد از   ي سر به صورت جدّاند نظام فیض ارائه داده   ۀاساس این قاعده دربار   
اصـل    است، نـه مخالفـت بـا   عد اخیر همین بُلهئ این مسمان در سایر متکلّ  هماهنگي او با  

 . الواحدۀقاعد
 

 ابوالبرکات و  دیدگاه خواجه نصیرۀمقایس .3. 3
 ۀدربـار   شیعي است کهانمترین متکلّترین و مؤثر  یکي از بزرگ   خواجه نصیرالدین طوسي  

سـت و  الً آشنا ابوالبرکات کـام ۀ با نظریّ، از سوي دیگر،ه ارائه داده است و  نظام فیض نظریّ  
ـ  ۀه و تطبیق نظریّ همواج. ته است سشن او   ۀ نظریّ ۀبه قضاوت و داوري دربار     ر  ایـن دو متفکّ

مقایـسه و تطبیـق ایـن     با.  باشدهگشاتواند بسیار را  ابوالبرکات ميۀ فهم نظریّ  برایبزرگ  
 .دها از جهاتي مشابهت و از جهاتي اختالفاتي وجود دار یابیم که میان آن ميه دردو نظریّ

 
 هاي نگرگاه ابوالبرکات و خواجه نصیر مشابهت .1. 3. 3
 دیدگاه ابوالبرکات با خواجـه       که یابیم  ر بزرگ درمي  دو متفکّ  بررسي آثار و مکتوبات هر     با

  و ازانـد  الواحد را پذیرفته ۀها اصل قاعد   نآدوي    هر )1 (:شباهت دارد  جهات    این نصیر از 
گرچـه در  . دیدگاه فلسیوفان مسلمان وجود نـدارد ها و   این جهت تفاوتي میان دیدگاه آن     

هـا اشـاره   بخش اختالفات به آن  دروهم یکسان نیستند  ه بانظریّ ت این دومحتوا و ماهیّ 
 چگونگي پیـدایش  ۀ نوین دربار  ای  ه نظریّ ۀنقدر در صدد ارائ   گرا هر دو متکلم     )2 (.شود  مي

ـ   به نوعي ميو اند،  برآمده کثرت ـ   هـا را بـه  هتوان هریک از ایـن نظریّ  بـدیلِ ۀ عنـوان نظریّ
 .دانستحکیمان مشایي  هنظریّ

 

 تمایز دیدگاه ابوالبرکات و خواجه نصیر. 2. 3. 3
 چگـونگي پیـدایش کثیـر از    رۀیق خواجه نصیر و ابوالبرکات دربا ترین وجه تمایز تطب   مهم

  مثـل ، که ابوالبرکات بـرخالف خواجـه نـصیر و سـایر حکیمـان مـسلمان              ست ا واحد این 
هـایش در صـدد   براساس برخي از تبیین   حداقل   مالصدرا،    و سینا، شیخ اشراق  نبفارابي، ا 
 کـه   و درصـدد آن اسـت      لم هـستي اسـت    امعلولي درمیان موجودات ع    ي و  علّ ۀنفي رابط 
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فـي کنـد،   هاي عـالم هـستي معرّ     مستقیم تمام پدیده    حق را به عنوان تنها فاعل      حضرت
  نظام فـیض مـسیري دیگـر را برگزیـده و          ۀ دربار بیان خویش  که خواجه نصیر در    يحالدر

ه صورت مستقیم، در آثارش دیدگاه ابوالبرکات را از این جهت مورد نقـد و         ب ،ن آ عالوه بر 
 .دهد بررسي قرار مي

 
شـده از   هاي مختلف ارائه  هن کامل ابوالبرکات نسبت به نظریّ     تفطّ عدم. 3. 3. 3

 سیناسوي فارابي و ابن
 ،سـینا که فارابي و ابـن    اسالمي این امر آشکار است     ۀت به تاریخ فلسف   نان نسب براي متفطّ 

 نظـام فـیض   ۀکند، دربار    ارسطو خطاب مي   ۀرا به عنوان پیروان نظریّ     ها که ابوالبرکات آن  
ختلـف تقریـر کـرده       بلکه فارابي نظام فیض را به دو شکل م         ،ندا  هرائه نداد ا واحدي   ۀنظریّ
 ۀفلّؤاساس م  نایي و بر  ثُنظام فیض را به شکل      ) 68ـ67( عیون المسائل  ۀاو در رسال  . است

 ۀفـ لّؤاسـاس م   نـایي و بـر    ثُ آثارش نظام فیض را به شکل        ۀبقیّدر  ا  امّ،  کند  علم تبیین مي  
  ، همـو،  209 ،الحکـم فـصوص  ، همـو،  77ــ 76 ،اء العلوم صاح ،فارابي( کند  ل تبیین مي  تعقّ

فـصول    همـو،  ،8ــ 2 ،المفارقـات  فـي اثبـات      ةرسال همو، ،78ـ62 ،54ـ53،ةمنتزع فصول
عیـون   ،، همو 36-24-3-24،4-3 ،العقلةرسال ، همو، 81،ةاضلالف  آراء اهل المدینه   ئادبم

 ،، همـو 54ــ 52،ة الفاضـل ةآراء اهل المدینـ   ،همو ،128 التعلیقات،، همو،   69ـ67،  المسائل
 .)32ـ21،ةین المدةالسیاس
ض را به شکل واحد تقریر نکرده    نظام فی  ، برخالف قول مشهور   ،سینا نیز در آثارش   ابن

 زیـر مختلـف    فیض را به پنج شکل     خویش نظام  مکتوبات مختلف  آثار و  است، بلکه او در   
  :است هکرد تقریر
 ،)80ـ79( المبدأ و المعاد   ،)439ـ438( ،لهیاتإل ا :الشفاء مثل   ،او در برخي آثارش   ـ  1
ـ  ۀفـ لّؤاسـتفاده از م   بـا   و  الثـي    نظام فیض را به شـکل ثُ       ،)657ـ654 (ةالنجا ل تقریـر    تعقّ
 ابتـداي نظـام فـیض را بـر    ) 272ــ 3/271( هـات یشارات و التنباإله شیخ در   البتّ. کند  مي

اي نظام فیض را به    اساس تکلمه  نهایت بر  ل و در   تعقّ ۀفلّؤاساس م  ي و بر  یناثُاساس نظام   
 .کند گفته تبیین مي کمي تفاوت از سایر آثار پیش  بالکنالثي صورت ثُ

 ابتـدا ) 83 (المبدأ و المعادو ) 439ـ438 (اتلهی اال:الشفاء بوعلي در برخي مواضع   ـ  2
ـ    مـي  ل تقریـر   تعقّ ۀفلّؤماستفاده از    الثي و با  نظام فیض را به شکل ثُ       ا در انتهـاي کنـد، امّ

 .کند ل تبیین مي تعقّۀفلّؤم زاستفاده ا ي و باینا ثُبحث نظام فیض را به شکل
 نـسخه   (العروسةرسال«و ) 157ـ156 ،114ـ111 ( عالیيۀانشنامات دالهیّشیخ در  ـ  3
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 ۀچنـین او در رسـال     هـم . کنـد    علم تبیین مـي    ۀفلّؤماساس   نظام فیض را بر   ) 3ـ2خطي،  
ـ    « یـا  »الـرئیس سـعید عـن شـیخ     سئوال الشیخ ابي  «  »ة الزیـار ة الـدعا و کیفیـ   ةسـبب اجاب
 علـم حـضرت     یض سـکوت کـرده،    دن نظام ف  والثي ب ي یا ثُ  یناثُ ۀگرچه دربار ) 338ـ336(

 . کند في ميحق را به عنوان عامل پیدایش کثرت در عالم معرّ
 ۀفـ لّؤممبنـاي دو     کثـرت را بـر    پیدایش) 257( التعلیقاتیکي از فقرات     بوعلي در ـ  4

الثي بودن نظـام فـیض   ي یا ثُ  یناثُۀ  ا دربار کند، امّ   ه صورت توأمان تبیین مي    بل  علم و تعقّ  
 1.کند سکوت مي

 ۀ فیض از نظریّ  ۀبه جاي نظریّ    العشق ةرسالسینا در فصل هفتم و آخرین فصل        ابنـ  5
کند کـه کثـرت در عـالم هـستي         مي کند و به سوي این باور گرایش پیدا         ي دفاع مي  تجلّ

 .تحلیل است مبناي تجلي و ظهور قابل تنها بر
از تقریرهـاي  ل  نـاظر بـه تقریـر اوّ   دهـد  لبرکات از نظام فیض ارائه مـي  که ابوا یتقریر

ـ ۀسیناست و او گزارشي دربار   ابن ۀگانپنچ وعلي ارائـه   دو تقریر فارابي و چهار تقریر دیگر ب
ي داشـته باشـیم و از بـاب    ینـوا   به صورت کامل با ابوالبرکات هـم      ،فرض  بر ، اگر .دهد  نمي

از این جهت که نقشي بـراي    ـ  همه راارابي و چهار تقریر نخست بوعليتسامح دو تقریر ف
 در یک ردیـف قـرار دهـیم و نقـد      ـ اندت مخلوقات در تبیین نظام فیض قائل شدهاعلیّف

کـه یـک تقریـر       تقریـر آخـر شـیخ،     قطعـاً    ، این تقریرها بدانیم   ۀا ناظر به هم   ابوالبرکات ر 
مقـام نقـد و    حکم دیگري دارد و کـسي کـه در  است، عرفاني از چگونگي پیدایش کثرت      

در گـام نخـست   او فرض و ضـروري اسـت کـه     آید، بر    متفکران بزرگ برمي   ۀداوري دربار 
کنـد   ن و آگاهي عمیق پیدافطّمورد نقد، ت ۀلئمس ۀدربارها، حداقل  آن آثار  ۀنسبت به هم  

بـه  یـا   ، فارابي و بـوعلي ۀالدین دربارةا هب  امّ . دوم به نقد و بررسي آن بپردازد       ۀمرحل و در 
امـر  همـین   کاف کرده است و ني است  از انجام این کار ضرور     ،پیروان ارسطو  تعبیر خودش 

 .شود ادانه او مياعث کاهش ارزش دیدگاه نقّب

                                                                                                                         
خ پیـدایش  شی التعلیقات نظام فیض، تنها در یکی از فقرات نگارنده در آثار مختلف شیخ دربارۀبر اساس تفحص    . 1

ـ : کندتعقل و علم چنین تبیین می   ۀمؤلّفکثرت در عالم هستی را بر مبنای دو          ل علم حضرت حق به اشیا و تعقّ
کند، ل میاو اشیا را بر اساس حکمت و نظام واجب تعقّ     . شودها می  ها از سوی حضرت حق سبب پیدایش آن        آن

ر اشـیا از  ل و تصوّگیرد و نباید تمثّ کتاب صورت نمیفاقی و بدون حساب ور اشیا به صورت اتّل و تصوّ  یعنی تمثّ 
ها  انسان زیرا در ما.گیرد مقایسه کردها صورت می  نسانراتی که از سوی ا    الت و تصوّ  سوی حضرت حق را با تمثّ     

 .)257التعلیقات، (گیرد درست منطقی صورت میرات بدون ضابطۀ الت و تصوّدر اکثر موارد این تمثّ
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 بیان انگاره خویش تزلزل ابوالبرکات در .5. 3
ز طوري که در بخش گزارش دیدگاه اوحدالزمان در ابتداي مقاله بیان شد، او پـس ا      همان

  تـا ش کرده اسـت ایش کثیر از واحد، تال چگونگي پیدۀنقد دیدگاه حکیمان مشایي دربار    
 .دیدگاه مقبول و مطلوب خویش را تبیین کند

ـ      مي النه چنین به نظر   در نگاه بدوي و غیرمتأمّ      ۀ واحـدي دربـار    ۀرسد که ایشان نظریّ
 کـه   درخواهـد یافـت  یاندیشل و ژرفناظر متأمّ ا هر مورد بحث ارائه داده است، امّ     ۀلئمس

یان گفته ب  پیشۀلئ مس مختلف براي حلّ   ۀواقع چهار نظریّ   ه واحد، در  ایشان به جاي نظریّ   
 .کرده است که به قرار ذیل است

ل در صدد آن است که چگونگي پیدایش موجود کثیـر از            اوّ ۀایشان در نظریّ  . ل اوّ یّۀنظر
 مثـل  ،الوجـوه اسـت  حضرت حق را که واحد مـن جمیـع الجهـات و بـسیط مـن جمیـع               

ایي  ایـن تفـاوت کـه حکیمـان مـشّ           با ؛ل تبیین کند   تعقّ ۀفلّؤماساس   ایي بر حکیمان مشّ 
ـ    و کردند  مطرح مي ) ال عقل فعّ  تال  عقل اوّ (ل را در عقول     بحث تعقّ  ل را  ایشان بحـث تعقّ

ـ    خـدا  کـه گویـد  کنـد و مـي    حضرت حق منتقل مـي    از معقول به   ل ذات خـویش  بـه تعقّ
 ل، بـه خلقـت صـادر اوّ    بعـد از  . کند  ل را خلق مي   ل صادر اوّ  اساس این تعقّ   پردازد و بر    مي
 شـود و در  در دوم خلق مي صا دوملِاساس این تعقّ پردازد، و بر اول مير صاد ۀل دربار تعقّ
ـ   صادر دوم ميۀل دربار بعد به تعقّ  ۀمرحل سـوم موجـود سـوم     لِپردازد و برمبناي این تعقّ

 پیدایش موجـود پـسین و       ۀم زمین متقدّو  شین  یسان هر مخلوق پ   و بدین . گردد  ایجاد مي 
 .کند الحق را فراهم مي

بیـین چگـونگي پیـدایش موجـودات       دوم خویش، بـراي ت     ۀه در نظریّ  اللّة هب . دوم ۀنظریّ
ل مثـل حکیمـان   گیـرد، بلکـه در مـورد پیـدایش صـادر اوّ          ل بهره نمي   تعقّ ۀفلّؤم از   کثیر
ل از فیض حضرت حق ایجـاد       صادر اوّ   که گوید  گیرد و مي    عنصر فیض بهره مي   ایي از   مشّ
کنـد و   مـي  ل علم و آگاهي پیداد، حضرت حق نسبت به صادر اوّپس از این ایجا   . شود  مي
ایجـاد صـادر دوم،     بعد، پس ازۀمرحل در. شود مبناي این آگاهي موجود دوم ایجاد مي       بر

مبنـاي آگـاهي و معرفـت دوم،        یابد و بر    آگاهي مي  خداوند نسبت به این موجود دوم نیز      
 .کند مي  پیداشود و این روند همچنان ادامه صادر سوم ایجاد مي

  ابوالبرکات در تقریر سوم، براي تبیین چگونگي پیدایش موجودات کثیـر از            . سوم ۀنظریّ
 گویـد  گیرد و مي    حضرت حق بهره مي    و حکمت    ، قدرت ،ت اولي مبدئیّهای    هفلّؤم از   واحد
طریـق   به دو  ش موجودات را  ا   و حکمت  ،ت، قدرت اساس صفات مبدئیّ    حضرت حق بر   که
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 و طریـق دوم    ،بالجملـه اسـت    مخلوقـات    ۀل ایجـاد مجموعـ    طریـق اوّ  .  اسـت  ایجاد کرده 
ممکنـي را    ش اخیر، خداونـد هـر     نو در آفری   ؛استش تفصیلي و تفکیکي موجودات      نآفری

 .ص کرداش مشخّ زماني یا ازليت خاصّم و موقعیّبراساس تقدّ
از  او در آخرین تقریرش، براي تبیین چگونگي پیدایش موجـودات کثیـر              . چهارم ۀنظریّ

 تنهـا  حالت عادي از موجود واحـد    در  که گوید  کند و مي    اراده استفاده مي   ۀفلّؤماز  واحد،  
  مختلـف  بـه اعتبـار دو اراده در دو وقـت     موجود واحـد   ازا  شود، امّ   موجود واحد صادر مي   

شـود   ي وارد بحث مصداقي مي او پس از بیان این بحث کلّ    .تواند دو موجود صادر شود      مي
ل در قیـاس  صـادر اوّ شود و این تنها موجود واحد صادر می    حضرت حق     از  که گوید  مي و
ش ا حق هم فاعـل و غایـت   به و اقرب به حضرت حق است و حضرت    اشسایر موجودات    با

ل ایجـاد   را بـه خـاطر موجـود اوّ       ) دوم صـادر ( موجـود دوم      در گام بعد، خداونـد     ،است و 
 .دگرد ه این غایت اخیر باز به خدا برمي البتّ.کند مي

ـ  ، برخالف دیدگاه خـودش     ابوالبرکات، شود،   مي ه که مالحظ  طور همان  واحـدي   ۀ نظریّ
ـ  اوّۀدهد، بلکه در نظریّ براي تبیین پیدایش کثیر از واحد ارائه نمي       و در،لل از صفت تعقّ

 و در   ، و حکمت  ،ت اولي، قدرت   سوم از صفات مبدئیّ    ۀنظریّ  و در  ، دوم از صفت علم    ۀنظریّ
 خدا براي تبیین چگـونگي پیـدایش کثیـر از واحـد اسـتفاده      ۀصفت اراد  چهارم از    ۀنظریّ
شود که چرا ایشان در تبیین چگونگي پیدایش کثیـر    مطرح مي  پرسشاین  حال  . کند  مي

خـدا بهـره گرفتـه    د ز صـفات متعـدّ    ا ،به جای استعمال یک صفت خاصّ      ،از حضرت حق  
 خدا هـستند و تنهـا    جزء صفات ذات   این صفات  ۀ هم  که ممکن است کسي بگوید   است؟  

 .همه حکم واحد دارند از جهت مفهوم اختالف دارند و از حیث مصداق
  ابوالبرکـات در  اًکـه آیـا حقیقتـ       یکـي ایـن    .تأمل است  د قابل این پاسخ از جهات متعدّ    

ـ یذات، به تئوري ع     صفات با  ۀ رابط ۀلئمس   تئـوري بـه ذات قائـل اسـت و       ت صـفات بـا    نیّ
ـ یابـت ذات یا ن دت صفات برزیا(اشعری و معتزلی    مان  متکلّ  اعتقـادي  )ي صـفات را ذات ب

خـدا   آیا صفات ذات :اند  طرح هاي دیگري قابل   باز پرسش  ،عات این ادّ  فرض صحّ  ندارد؟ بر 
 ی، دیگر؟ آیا صفات اند   شده  که در این چهار تئوري بیان      اند  تنها منحصر به همین صفاتي    

 آیـا صـفت   ،عالوه بر آن  د؟  ستنی جزء صفات ذاتي حضرت حق ن      ،مثل حیات و علم و بصر     
کـه خـدا     ، یعنی این   در مورد آفرینش تفصیلی و تفکیکی      ت و حکمت خدا باالخصّ    مبدئیّ
ش ن نـه آفـری  ،کنـد  ص مـي اش مـشخّ  ازليیا  ت خاص زماني    ممکني را براساس موقعیّ    هر

 بالجمله و صفت اراده باالخص در مورد اراده تفصیلي حضرت حق جزء صـفات ذات خـدا          
 هات مصداقی عین صفات ذاتی حضرت حق هستند؟و از جهستند 
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ي کـه در پیرامـون      یهـا  یک تئوري باید بـه صـورت دقیـق بـه پرسـش             عو مبد اح  طرّ
ـ هـا  هفـ لّؤمش نپاسخ دهـد و علـل گـزی     اش مطرح است   هنظریّ نظـر در   هـاي مـدّ  ر و متغیّ

 y ۀفـ لّؤم  را بـر x ۀفـ لّؤمص کند که چـرا  اش را به صورت دقیق بیان کند، و مشخّ         تئوري
ص کند و هم دیگران اش مشخّهي خویش را در بیان نظریّ   أهم ثبات ر    تا ؟دهد  ترجیح مي 

 .حالت ابهام خارج گرداند را از
 
 ابهام در مورد روابط موجودات در عوالم متعدد .6. 3

،  نظام فیض  ۀ دربار )سینا فارابي و ابن   (ایيه از سوي حکیمان مشّ    شد  حهاي مطر در تئوري 
ص  مـشخّ  ) ناسـوت  ، ملکوت ،جبروتالهوت،   (ودات در عوالم مختلف   چگونگي روابط موج  

ـ  ۀه روابط میان ایـن چهـار عـالم رابطـ     کایي توضیح دادند شده است و حکیمان مشّ     ي علّ
 ا ابوالبرکـات بغـدادي   امّ. برقرار است عالم ناسوت روابط عرضي   میان موجودات  است و در  

ـ ۀرباررده است و دک کتفام ال و دوم و سو وجود صادر اوّ  ش تنها به    یتئوري خو در   ت  ماهیّ
ـ .  هیچ سخني نگفته استصادر اول و دوم و سوم     ـ ۀدر نظریّ  و ،ت صـادر اوّل، دوم  او ماهیّ

ل عقل اسـت یـا    آیا صادر اوّتوان گفت که ص نیست و بر اساس دیدگاه او نمی       سوم مشخّ 
ي در دّجـ هـام   و همین امـر باعـث اب  .ندا  تي ماهیّ چهصادر دوم و سوم واجد       ، و یا روح  نور

 .است ه گردیدهاللّة سوي هبه ازشد حتئوري مطر
 

 ت بطلیموسيئه به هیعدم توجّ .7. 3
فلسفه به معناي  آشنایي با العلوم بوده و عالوه بر    لفنون و جامع  افارابي جزء دانشمندان ذو   

ه تسلط داشـت  ... ات و ات، طبیعیّ  مثل منطق، اخالق، ادبیّ    ،شا  علوم مختلف زمان  بر   ،اخص
ه جـست اش بهـره  هـاي فلـسفي   از نتایج علوم مختلف در تحلیـل      ، به همین جهت   ت و، اس

 .بحث نظام فیضه است جملآن  از .است
ت ئـ  میـان نظـام افلـوطیني و هی   وثیقـی ل حکیم مسلماني است که پیوند  اوّاو ظاهراً 

ن  براي تبیـی فارابی .ه تا است   بطلیموسي تعداد افالك نُ    تئمبناي هی  بر. قدیم ایجاد کرد  
 عقـل   کـه را مطرح کـرد و گفـت   ) هماول تا عقل ن   (ه عقل   ارتباط عقول با افالك، تعداد نُ     

این اساس تعـداد عقـول را     بر .پردازد  به تدبیر عالم مادون عالم قمر مي      ) العقل فعّ (دهم  
 .به ده عقل منحصر کرد

 هـاي بعـد   بطلیموسـي در دوره تئـ این ابتکار فارابي در پیوند میان نظام فـیض و هی    
ـ ا (سـینا مثل ابـن  سترگ پسین،   مورد استقبال فیلسوفان     ؛ 407ــ 405 شفاء ، االلهیـات،   ل
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ــو، ــات، هم ــارات و التنبیه ــ3/244 االش ــصفا،)247ـ ــوان ال ــصفا (  اخ ــوان ال ــائل اخ  ،رس
 ؛454 قواعد العقایـد،  همو، ؛338 ،نقد المحصل( الدین طوسي  خواجه نصیر  ،)198ـ3/196

 )145،  عـن الواحـد  ة صدور الکثـر   ۀرسال  همو، ؛155ـ159  ،رساله العلل و المعوالت   همو،  
 ةشـرح حکمـ    (شهرزوري) 140ـ2/145 شراق، اال ة حکم :2 اتصنفمجموعه م ( سهروردي

 )324ــ 323 ، سـهروردی  االشـراق ةشرح حکم(الدین شیرازي    قطب )345ـ344 شراق،اإل
ـ « : رسـائل فلـسفي    ۀمجموعـ ( اصـدرا  ملّ ، و )11ــ 10،  یاکل النـور  هاشراق  (دشتکي    ةاجوب
المبـدأ    همـو،  ؛287ـ286،  190ـ188 ،»ةیبوبشواهد الر « ، و 173ـ171 ،»ةالنصیری المسائل
 . قرار گرفت) 81ـ2/46 ،هبعاالسفار االر  همو،؛190ـ188، و المعاد

 نظام فـیض  ۀ جهت پیوستگي میان نظریّ،امه طباطبایي از فیلسوفان معاصر مرحوم علّ    
ـ   و بات بطلیموسي را به چالش کشید ئو هی  ت قـدیم، در  ئـ عیات هیابطـال مـدّ  بـه  ه توجّ

ت بطلیموسـي   ئـ ي خـویش، هـیچ عنـایتي بـه هی         تقریر نظام فیض در آثار مختلف فلسف      
 ،ة الحکمـ  ةنهایـ ، همـو،    194ــ 185 ،ة الحکمـ  ةبدایـ طباطبـایي،   (  افـالك نداشـت    ۀدربار
تعلیقـه بـر االسـفار      ،  ، همـو  311ـ4/308 ه و روش رئالیسم،   اصول فلسف  ، همو، 323ـ313

 ).7/109 االربعه،
ت ئـ ف حکیمان مـشایي، بـه هی  ابوالبرکات نیز در تبیین دیدگاه مختار خویش، برخال   

.  تبیـین کـرده اسـت   آنه به   خویش را بدون توجّ    ۀ و نظریّ  هبطلیموسي هیچ عنایتي نکرد   
 .وست اۀاین امر یکي از نکات مثبت نظریّ

 
 نارسایی نقد ابوالبرکات نسبت به حکیمان مشایي .8. 3

ایي تحلیـل حکیمـان مـشّ      ت مخالفت ابوالبرکـات بـا     ترین علّ   شاید مهم  ،ارنده نگ گمانبه  
ـ ةبـه پنـدار هبـ     و آن این است که بنـا ؛اختي باشدشن روانای انگیزه نظام فیض   ۀدربار ه اللّ

ـ      ایي مبتنـي بـر    تحلیل حکیمان مشّ   ْ ایـن نظـام    ي و معلـولي اسـت و در       نـوعي نظـام علّ

 نظام هستي ایفا ي، نوعي نقش علّي را در دات مادّ  و موجو  ، از عقول، نفوس    اعمّ ،مخلوقات
 بـه همـین   .فعـالي اسـت   توحیـد اَ  شـدن رنگاقل کمکنند و این به معناي نفي یا حدّ     مي

و جهد تمـام در صـدد آن اسـت کـه نقـش       جدّ  او در تقریرهاي مختلف خویش با    ،جهت
فـي  ام حوادث معرّت مستقیم در تمرا به عنوان علّ ت را حتي از عقول نفي کند و خدا    یّعلّ

ایـن    بـر  کـه گوید کند و مي ش به صورت صریح اعتراف ميا کند و بدین امر در تقریر دوم   
ـ  مبنا ایجاد حضرت حق به موجود واحدي منحصر نمي    ش ا ش و از ذاتا ذاته شود، بلکه ب
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ر ایـن  کنـد و سـپس از جهـت تـصوّ     اطت سبب دوم موجود دیگري ایجاد مـي سو بدون و  
، بغـدادی ( شـود  ل یا ازجهت ایجادش، موجود دیگر از او صادر مـي  اوّموجود، مثل موجود    

3/159(.  
  به مخالفت ابوالبرکـات    ،شارات و التنبیهات  اإل  بر خواجه نصیر نیز در شرح گرانقدرش     

از آن جهت که به نظام       را   ابوالبرکات بغدادي حکما  : کند  نسبت به حکما چنین اشاره مي     
ل و صـوادر بعـدي نقـش    اي غیر خـدا در مـورد صـادر اوّ      ي و معلولي اعتقاد دارند و بر      علّ
 ۀایـن بـاور اسـت کـه بایـد همـ       دهد و بـر   مورد سرزنش و مؤاخذه قرار مي ندا  ت قائل یّعلّ

ل و دوم بایـد    و بـراي صـوادر اوّ      ادرا به صورت مستقیم به حضرت حق نسبت د         هامعلول
 االشـارات  سـینا،  ابـن (افاضـات حـضرت حـق نقـش قائـل شـد              ۀعدّ شروط مُ  تنها در حدّ  
  .)3/249 والتنبیهات،
ایي نصیر بیان کرده است، این تشنیع ابوالبرکات بر حکیمان مـشّ     طور که خواجه  همان

 زیـرا  )همـان . ( مؤاخذات لفظي لحاظ کردپذیرش نیست و حداکثر باید آن را در حدّ     قابل
ـ  نقـش علّ   ،ي عقول  حتّ ، حکیماني که براي ممکنات    ۀهم کـه  نـد  اورنـد بـراین ب    ا  ت قائـل  یّ

ـ ۀبخش حقیقي حضرت حق است و بقیّ هستي ت حقیقـي نقـش ایفـا     سلسله به عنوان علّ
 ۀکه وقتي حکما دربـار   چنان هم .یر حکما از روي تسامح و مجاز است       کنند و این تعاب     نمي

هـا اصـالً بـه      چنین است، بدین معنـي کـه آن  گویند ضي سخن ميرَفاقي یا علل عَ علل اتّ 
هـا از    و مـراد آن ،الوجودي امور اقلّفاقيها از علل اتّ دارند، بلکه مراد آنفاقي اعتقاد ن  علل اتّ 
 )همان(. ضي در مقابل علل ذاتي استرَعلل عَ

رابـر امکـان   ب متعالیه که بحـث امکـان فقـري را در    این نقد باالخص در مورد حکمت     
دانـد،   لربط ميا الفقر و عین که عینفقیر، بل موجودات را نه تنها   ۀماهوي مطرح کرده و هم    

 .بازد بسیار رنگ مي
 

  نتیجه
 کثیـر از واحـد       چگونگي پیدایش  ۀ واحدي دربار  ۀ نظریّ ، به زعم خویش   ،گرچه ابوالبرکات 

ـ     وی  که یابیم   درمي اش  تمکتوبا ل و تدقیق در   با تأمّ  دهد،  ارائه مي   در ه به جاي یک نظریّ
 . ه ارائه داده استحقیقت چهار نظریّ

ـ  ۀ ارائ )1 (:ند از ا   او عبارت  ۀدر مجموع محاسن نظریّ    مقابـل    بـدیل و نـوین، در      ۀ نظریّ
ـ  (ایي حکیمان مشّ  ۀنظریّ بـه نظـر نگارنـده، کنـدوکاو و خـردورزي           ).  نظـام فـیض    ۀنظریّ
ـ ۀرامون مسائل فلسفي به همراه ارائ   پی ـ  ۀ نظریّ ـ   نـوین، حتّ  ۀ شایـست ، نباشـد صابي اگـر مُ
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 ، او)2 (.کنـد  رزي فـراهم مـي   خـردو ۀ زیـرا زمینـه را بـراي توسـع        ؛تحسین و تقدیر است   
ي ایجـاد   پیونـد ت قـدیم ئیات و ه خویش و طبیعیّۀایي، میان نظریّ  برخالف حکیمان مشّ  

 نادرسـتي  هامـروز . ه اسـت ایي را گسـست شده از سوي حکیمان مشّ نکرده، بلکه پیوند ارائه 
ل ، اصـ مان مسلمان برخالف کثیری از متکلّ، او)3 (.ه استه افالك قدما مبرهن گشت  نظریّ
 .ه است الواحد را پذیرفتقاعدۀ

بـه خـاطر     او)1(: برشـمرد تـوان     را چنـین مـي     و ا ۀ نقاط ضعف انگـار    ،به نظر نگارنده  
ـ       برداشت ناصواب تاریخيِ    یولوجیـا ثا انتـساب  ۀران مـسلمان دربـار     رایـج در میـان متفکّ

 برخالف خواجه نـصیر  ، ابوالبرکات)2 (. تاریخي شده است  یارسطو دچار خطا  به  فلوطین  
ي وجود ندارد و خداونـد   علّۀن باور است که میان موجودات رابط   برای ،و حکیمان مسلمان  

 او همچنـین یکـي از   )3. (دفـاع نیـست   این دیدگاه قابل  . هاست پدیده ۀت مستقیم هم  علّ
ـ     نن کامل و عمیـق      تفطّ، یعنی    بنیادي نقد  شرایط مهمّ   را  ، مـورد نقـد    ۀاقـد نـسبت نظریّ

  خـویش ۀ به گمان راقم این سطور، درك عمیقي از نظریّ،يتّ او ح)4 (.رعایت نکرده است  
بیـان    درشاهد نوعي تزلزل رأي    ما ، بدین جهت   و، نداشته است  مورد بحث    ۀلئ مس ۀدربار

 ابوالبرکات آن است که او تبیین      ۀنظریّدیگر   از نقاط ضعف     )5 (.دیدگاه مختارش هستیم  
 در نهایـت  )6 (.د ارائه نداده اسـت دّدقیق و عمیقي از روابط میان موجودات در عوالم متع 

 نظام فیض حکیمان مشایي قابل تمجیـد و سـتایش         ۀگرچه جرأت نقد او نسبت به نظریّ      
 . نقد او مقرون به صواب نیست،است

 
 فهرست منابع

 قم، ،اسالمی تبلیغات آملی، ، دفتر   زادهحسنحسن  تحقیق   ات،لهیّاإل: ءالشفا سینا،ابن. 1
 . ق  ه1418

 . ق ه1403 دفتر نشر الکتاب، تهران، اإلشارات والتنبیهات،،   ــــــ. 2
پـژوه،   دتقی دانـش تصحیح و مقدمۀ محمّ  النجاة من الغرق فی بحر الضالالت،     ،     ــــــ. 3

 .1364دانشگاه تهران، تهران، 
 با مقدّمه و حواشی و تـصحیح دکتـر محمّـد معـین،          الهیّات، :دانشنامۀ عالیی ،   ــــــ. 4

 .1383همدان،   ـ سینا، تهرانآثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعلیانجمن 
 از سری کتب اهدایی دکتر مـشکوة   86 نسخۀ خطّی، مجموعۀ     العروس،رسالة  ،   ــــــ. 5

 .به دانشگاه تهران



   1389پاییز و زمستان  شماره دوم، سال چهل و سوم، فلسفه و کالم اسالمی،مجله  56

سـبب اجابـة الـدعا و کیفیـة     «یـا  (» الـرئیس سعید عن شـیخ   سؤال الشیخ ابی   « ، ــــــ. 6
، تصحیح مکائیل بن یحیی المهرس، لیدن بریـل،  سیناه رسائل ابنمجموعدر   ،)»الزیارة
، مجموعة رسائل الشیخ الرئیس ابی علی الحسین بن عبداللّه بن سینا   م؛ نیز در     1889

 .  ق  ه1400بیدار، قم، 
 .م2002الحکمة، بغداد، الدکتور حسن مجید العبیدی، بیت  تحقیقالتعلیقات،،   ــــــ. 7
الحسین بـن عبداللّـه   الرئیس ابی علی مجموعة رسائل شیخ  در   ،»العشق لةرسا«،   ــــــ. 8

 . ق  ه1400، بیدار، قم، بن سینا
، موســسه مطالعــات اســالمی دانــشگاه تهــران و دانــشگاه  المبــدأ والمعــاد،،   ــــــــ. 9

 . 1363گیل، تهران،  مک
 . 1373هان،  دانشگاه اصفهان، اصفالمعتبر فی الحکمة،بغدادی، ابوالبرکات، . 10
 .  ق ه1415الرضی، قم،  الشریف ، منشوراتالمواقفشرح شریف، جرجانی، میر سیّد  .11
اشراق هیاکـل النـور لکـشف ظلمـات شـواکل           الدین منصور،   دشتکی شیرازی، غیاث  . 12

 .1382، مرکز نشر میراث مکتوب، تهران، الغرور
 . ق  ه1410العربی، بیروت، ، دار الکتاب المباحث المشرقیةرازی، فخرالدین، . 13
 بوسـتان  فیض و فاعلیـت وجـودی از فلـوطین تـا صـدرالمتألهین،          رحیمیان، سعید،   . 14

 .1381کتاب، قم، 
با تـصحیح و مقدمـه هـانری کـربن،         االشراق،حکمة: 2مجموعه مصنفات   سهروردی،  . 15

 .1977انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 
 .1373، پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، االشراق شرح حکمةشهرزوری، . 16
 ، دانـشگاه تهرانـو مؤسـسۀ        ،االشـراق سـهروردی   شـرح حکمـة   الدین،  شیرازی، قطب . 17

 .1380گیل، تهران،  مطالعات اسالمی دانشگاه مک
 .1362، مؤسسة النشر اإلسالمی، قم،  الحکمة،نهایة طباطبایی، محمدحسین، . 18
 . ق  ه1404، نشر دانش اسالمی، قم، بدایة الحکمة،  ــــــ. 19
 .1365، صدرا، قم، اصول فلسفه و روش رئالیسم،  ــــــ. 20
 . ق  ه1405، داراالضواء، بیروت، نقدالمحصلطوسی، خواجه نصیرالدین، . 21
 . ق  ه1405، داراالضواء، بیروت، قواعد العقاید،   ــــــ. 22
 . ق  ه1405داراالضواء، بیروت،  و المعلوالت،رسالة العلل ،  ــــــ. 23
 . ق ه1405داراالضواء، بیروت،  صدور الکثرة عن الوحدة،،  ــــــ. 24



 57 دحوا کثیر از پیدایش چگونگيۀ نقد و بررسي دیدگاه ابوالبرکات بغدادي دربار

 . ق ه1405، ، مکتبة آیةاللّه العظمی المرعشی النجفی، قممصارع المصارع،  ــــــ. 25
 .م 1996الهالل، بیروت،  دار و مکتبة کتاب السیاسیة المدنیة،فارابی، . 26
 . م2002دار و مکتبة الهالل، بیروت،  المدینه الفاضله و مضاداتها، آراء اهل،   ــــــ. 27
با شرح سیّد اسماعیل الحـسنی الـشنب غـازانی، انتـشارات            ،  فصوص الحکم ،   ــــــ. 28

 .1381انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 
 . م2002 و مکتبة الهالل، با تصحیح علی بوملحم، دار، احصاء العلوم،   ــــــ. 29
 . م1986، دارالمشرق، بیروت، فصول مبادئ آراء اهل المدینة الفاضلة،  ــــــ. 30
 . م1986 دار المشرق، بیروت، ،رسالة فی العقل،  ــــــ. 31
 . م1907، مطبعة ستارة، مصر، عیون المسائل،  ــــــ. 32
 . ق  ه1405، ، مکتبه الزهراء، تهرانفصول منتزعة،  ــــــ. 33
، مطبعة مجلس دائرةالمعارف العثمانیة، حیدرآباد      رسالة فی اثبات المفارقات   ،   ــــــ. 34

 . ق  ه1345دکن، 
 .1371، انتشارات حکمت، تهران، التعلیقات،  ــــــ. 35
، منشورات مکتبة آیةاللّه العظمی     ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین    فاضل مقداد،   . 36

 . ق  ه1405جفی، قم، المرعشی الن
مجموعــه رســائل فلــسفی ، در »شــواهد الربوبیــة«، )صــدرالدین شــیرازی(ملّاصــدرا . 37

 .1375، انتشارات حکمت، تهران، صدرالمتألّهین
،  مجموعـه رسـائل فلـسفی صـدرالمتألّهین      ، در »اجوبـه المـسائل النـصیریة     «،   ــــــ. 38

 .1375انتشارات حکمت، تهران، 
 .تاجا، بیبی الهدایة االثیریة،شرح ،  ــــــ. 39
 . م1976، انجمن شاهنشاهی فلسفۀ ایران، تهران، المبدأ و المعاد،  ــــــ. 40
با تعلیقات حاج مالهادی سبزواری، مرکز نشر دانـشگاهی،    الشواهد الربوبیه، ،     ــــــ. 41

 .1360تهران، 
 .1368، ، انتشارات مصطفوی، قم2ج  االسفار االربعه،،   ــــــ. 42
 .1368، انتشارات مصطفوی، قم، 7ج  االسفار االربعه،،   ــــــ. 43
 
 
 



   1389پاییز و زمستان  شماره دوم، سال چهل و سوم، فلسفه و کالم اسالمی،مجله  58

 


