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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. 

 

Keywords: Avicenna, Proclus, First Cause, Farabi, Being.  

  

                                                      

 Corresponding Author:  mahnaz.tabarai@yahoo.com 

Philosophy of Religion https:// journals.ut.ac.ir/  
Vol. 17, No. 2, Summer 2020  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jpht.2020.285819.1005683 

 



 

 
 

 آثار پروکلس بر  یرتأث یبررس

 الوجود از واجب یناس و ابن یفاراب یساز مفهوم

 

 8یسیدعلی علم الهد ،*1مهناز تبرایی
 

 جنوب، تهران، ایران نور تهران یامدانشگاه پی، دانشکدۀ الهیات دکتر .1

 ، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایراندانشیار. 8

 (12/22/2118؛ تاریخ پذیرش: 3/3/2118فت: تاریخ دریا)

 چكیده

 یران در تفکرر نوافالطون  یخیاز بعد تار الوهود واهباز  یساز مفهوم یاکه   میپرداز یم مسئله ینا یمقاله به بررس یندر ا

بره   وهود، عقل و نفسی، علت اول یبا طرح چهاربخش پروکلس یر؟ا یابوده است  نایس ابنو  یقبل از فاراب، )پروکلس(

مبتردع   یناولر یض، فر ی، محض، استغنا و فوق تمام بودن علت اولر  یرهمچون ا یمباحث ۀاود دربار یفلسف یمبان یینتب

. پرردازد  یدهر م یموهودات بر مبنا یمو مراتب  ن و تقس یاتو مراتب  ن، نفس، احوص یاتعقل، احوصیت، أن یعنی

مبتدع، وحدت و بساطت  یناولیض، فی، فوق تمام بودن علت اول یا یتچون استغنا و تمام یدر مسائل نایس و ابن یفاراب

با پروکلس توافق ، است یرحرکت مستد ینو ا بخشد یحرکت م یبه اهرام سماو ینکهعقل و تجرد  ن از ماده، نفس و ا

 .اند را استفاده کرده «المحض یرالخ»پروکلس در کتاب  تالفاظ و عبارا ینع یکه در موارد یطور به ؛نظر دارند

   واژگان کلیدی

   .وهودی، ، فارابیپروکلس، علت اول، نایس ابن
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 مقدمه

 نایسر  ابرن و  ی نچنانکره فراراب   الوهرود  واهرب مفهروم   یا است که   ن مقاله ینا یاساس سؤال

 یرر؟ ا یا؛ پروکلس بوده است ینوافالطون یلسوفدر تفکر ف یخیاز بعد تار، اند کرده یفتوص

برگرفته از تفکررات پرروکلس    الوهود واهباز  یدر چه اوصاف نایس ابنو  یفاراب یساز مفهوم

مختحر  طور به. لذا دشو یبررس یاننوافالطون ۀفلسف باید سؤال ینبه ا ییپاسخگو ی؟ برااست

 ن برر   یرشواهد تأث یو سپس به بررس میپرداز یمپروکلس  ویژه هب ینوافالطون ۀفلسف یخبه تار

 .اواهیم پرداات مسلمان یلسوفانف

 یخکترب ترار   یبا توهه به بررس .یسور یها حوزهشامل  ینوافالطون یفلسف یها هحوز

نداشرته و در  ثرار    یرنخست ترأث  یها سده یلسوفانحوزه بر  ثار ف ینا رسد یمنظر  به، فلسفه

 یرمسرلمان ترأث   یلسروفان برر ف  یرز حوزه ن ینا .پرگامون ۀذکر نشده است؛ حوز یزن یلسوفانف

 .(22-22 ، 2134، ادینداشته است )پورهو

مرذهب   ی تنر  ۀ ترن اسرت. در حروز    ۀمقاله حروز  یندر ا یفلسفه نوافالطون ۀحوز نیتر مهم

 نیترر   مرد. مهرم   یدافالطون پد یها نوشته یزارسطو و ن یها به نوشته یدیشد ۀعالقی، نوافالطون

( مشرهور اسرت کره در    483 - 422( )ابررقلس( ) Proclusپرروکلس ) به نام  حوزه ینا یلسوفف

رفتره   یران از  ثرار او از م  یاری تن بود. اگرچه بس ۀحوز یسدراز رئ یانسال ومتولد شد  یهطنقسطن

اول و کراتولروس در   یبیرادس الکیدس، پارمنی، همهوریمائوس، او را برت یرشروح و تفاس، است

در مرورد   یرد شرک و ترد  ۀافالطون و دربار ۀدرباریات، اصول اله یعالوه بر  ثار و یم.دست دار

 ینری الت ۀدر ترهمر  یرشر، سه اثر اا یتماه ۀقضا و قدر و دربار مورد و در یاله عنایت و یتمش

 .(331، 2 ، ا2133محفوظ مانده است )کاپلستون،  2یموئربک یلیامو

 یاساسر  ۀمسرئل نوشرتار بره دو    یرن در ای، نوافالطرون  یفلسرف  یهرا  حروزه بره   با توهره 

 یفر  یضاحاال»مباحث کتاب  نیتر مهمکه این میپرداز یمکه به  ن  یا مسئله ین. اولمیپرداز یم

 یسراز  مفهروم  یمترا بفهمر   یمکن یو وهود بررس یعلت اول، واحد ۀرا دربار «المحض یرالخ

کره بره    یا مسئله یندوم یر؟ا یادر تفکر پروکلس بوده است  یخیاز بعد تار الوهود واهب

                                                                                                                                        
1. William of Moerbeke 
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در ( نایسر  ابرن و  یمسلمان )فراراب  یلسوفاناست که ف یهنظر ینا یبررس اواهیم پرداات ن 

 یر؟ا یا اند کردهاستفاده  الوهود واهب ۀپروکلس دربار یاتاز نظر، اود ینظام فلسف

 چگونگی آشنایی فیلسوفان مسلمان با آثار پروکلس

، فلسفی که پروکلوس تبیین کرده برود  مسائلدر این مقاله مدعی هستیم که تأثیر بسیاری از 

 ۀکه  ثار این تفکرات و تأثیرات در فلسرف  طوری هب شود؛ می مشاهده نایس ابندر  ثار فارابی و 

نهرا  بسیاری بر این ادعرا وهرود دارد کره بره بررسری        و شواهدمانده است  هاه باسالمی 

 . اواهیم پرداات

علروم یونرانی در ههران اسرالم      یها ترهمهکه در  ن انواع  ستیز یمفارابی در عحری 

اسرالمی   ۀاندیشر  یهرا  نهیزم ۀدر هم، ههان اسالم به واردشده. این علوم تازه وهود داشتند

بود که مسلمانان از راه  نها با این علروم   ییها ترهمهو این تأثیر به سبب  یتأثیر ژرف داشت

  شنایی یافتند.

 یهرا  شره یاند. اسرت پرروکلس   «اصول الهیات و الخیر المحض»این  ثار کتب  ۀاز همل

کره  ثرار فرفوریروس     طور همانشد، مطالعه  پروکلس در اسکندریه پیش از فت  عرب دقیقاً

. بررسری شرد  نیرز   و شرارح ارسرطو   ینوافالطرون م( فیلسروف برزرگ    123تا حدود  114)

 یهرا  دورهگفت کره در   توان یم نان تنها در اسکندریه مورد توهه قرار نگرفت.  یها شهیاند

نامشران برا دو اثرر    کره   چررا  ؛ نان را اقتباس کردنرد  یها شهیاندبعد. فیلسوفان مسلمان نیز 

و  اثرر مشرهور الهیرات ارسرطو     یعنر ، ی نها روشن نیستند یواقعکه نویسندگان  ینوافالطون

 . (MajidFakhry، 1983 ، 19) بودقرین  الخیر المحضکتاب 

ایررن رسرراله برره التررین بررا نررام فرری  ۀدوازدهررم تومرراس  کوینرراس بررا ترهمرر سرردۀدر 

 ۀسیزدهم برا ترهمر   سدۀلخیر المحض و در ( یا ارسطو طالیس فی ایضاح اDecussisالعلل)

تلخریص اصرول الهیرات پرروکلس     ، این رسراله که دریافت ، اصول الهیات از یونان به التین

که این رساله را ارسطو تألیف نکرده  شدقطع مشخص  طور بهم(  2132است. از  ن تاریخ )

نوافالطرونی   ۀهمره صربغ   نکهیاهرچند مطالب و مسائل  ن نیز اود شاهدی است بر است، 

  .(MajidFakhry، 1983، 19 دارد )
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قضریه   12به ، پروکلس در کتاب اصول الهیات ۀقضی 122، ایر محض یعرب ۀدر ترهم

مزبرور   ۀرسرال  یعرباما ارتباط میان این دو اثر همچنان  شکار است. متن ، کاهش داده شده

، ارتنرد از واحرد  مانند چهار اصرل بنیرادین پرروکلس کره عب     ینوافالطونموضوعات دربارۀ 

   .کند میعقل و نفس بحث ، وهود

 نیترر  یادیر بنکره   شود محسوب میاثر پروکلس  نیتر هامعدر واقع کتاب اصول الهیات 

از این کتاب با نرام   یا االصهقضایای مابعد الطبیعه را به روش هندسی تدوین کرده است. 

 ۀترین ترأثیر را در فلسرف  بیشر ، به عربی ترهمه شده که همراه برا اثولوهیرا   «الخیر المحض»

چه تراریخی و توسرط چره کسری      در قاًیدقکتاب الخیر المحض اینکه اسالمی داشته است. 

کره بره ارسرطو     بوده ییها کتاب ۀمشخص نیست. البته این کتاب از همل، ترهمه شده است

، االیضاح فی الخیرر  ۀحتی در فی ما بعدالطبیعه یوسف بغدادی رسال، نسبت داده شده است

  .(148، 2133، )بدوی بودارسطو نسبت داده شده به 

 «االفالطونیه المحدث عند العرب»االیضاح فی الخیر المحض که توسط بدوی در کتاب 

، باب است. پرروکلس در ایرن رسراله از چهرار عنحرر واحرد       کیو یسحاوی ، منتشر شده

در اضرافه  ، نافلروطی  یایر اثولوه. تفاوت این کتاب با کند یمگو و عقل و نفس گفت، وهود

 شدن عنحر وهود یا أنیت توسط پروکلس است.

 میابیر  یم نایس ابنو  یفاراب ۀرا در اندیشپروکلس از اصول بنیادین مشابه  یادیزما شمار 

(13-9 ،1989 ،Netton). 

. او در بغرداد در  گرردد  یبرازم  شنایی فارابی با  ثار پروکلس به حضور فارابی در بغرداد  

نردیم   بن یونس با توهه به نقل از ابرن  ونس به تححیل پرداات. متیبن ی محضر ابوبشر متی

کتاب المبدای مابعد الطبیعه با شرح ثامسطیوس و اسکندر افرودیسی را بره عربری ترهمره    

یونرانی و نوافالطرونی را    ۀفلسرف ، بن یرونس نرزد فیلسروفان سرریانی     . ابوبشر متیبودکرده 

. بنابراین طبیعی است که فرارابی  داد یمانش تعلیم را به متعلم ها شهیاندو همین  بود مواته 

 .(482، 2143، ندیم نوافالطونی  شنا شده باشد )ابن یها شهیاندبا ، در تعلیم منطق، نزد او

اهرل   ی را»منردرا در کتراب    مسائلذکر  ن است که شباهت  شایانبسیار مهم و  ۀنکت
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موهود در رساله االیضاح  مسائلبا  فارابی «عیون المسایل»و  «سیاست مدنیه»، «مدینه فاضله

دقیرق مشرخص    یهرا  یبررسر تا فارابی را مؤلف  ن بدانند که با است سبب شده فی الخیر 

 .اند کردهبن زرعه  ن را به عربی ترهمه  علی عیسی بن حنین یا ابی شده است احتماالً اسحاق

 (211، 2133، )عامری

 الوجود واجباز  نایس ابنفارابی و  یساز مفهومتأثیر پروکلس در 

 یسراز  مفهروم ابتدا بره بررسری   ، نایس ابنپروکلس بر فارابی و  یها شهیاندبرای بررسی تأثیر 

 نایس ابنفارابی و  یساز مفهومو سپس به بررسی  میپرداز یمپروکلس از واحد یا علت اولی 

  شکار شود. یرگذاریتأثتا این  میپرداز یم الوهود واهباز 

 ۀدر فلسف الوجود واجب یساز در مفهوماز دیدگاه پروکلس و تأثیر آن ، علت اولی، مفهوم واحد
 نایس ابنفارابی و 

چره اسرمی بررای او    بایرد   ن اسرت کره   ، واحرد اهمیرت دارد   ۀکه دربار یا مسئلهنخستین 

زیرا هرر اسرمی بیرانگر    برگزید،  توان ینمگذاشت؟ از دیدگاه پروکلس هی  اسمی برای او 

 یریناپرذ  فیتوصر اولی از هر نقحی مبراست. پرروکلس بررای    نقص است و واحد یا علت

 :دهد یم ارائهواحد دالیلی 

علرتش اسرت. واحرد     ۀواسط بهدلیل اول این است که توصیف و شناات هر چیزی  .2

 ن شنااته شود. پس واحد براالتر از   ۀواسط بهفقط علت است و باالتر از او علتی نیست تا 

ارود واحرد را هرم    ، وهود واحد را توصریف کررد   توان ینمهر توصیفی است. از  نجا که 

توصریف  ، وصف کرد. در واقع علل ثوابی که مستنیر به نرور علرت اولری هسرتند     توان ینم

و ارودش از نرور دیگرری مسرتنیر      دهرد  یماما علت اولی که به معلول اود نور  ؛شوند یم

  .(8، 3 ب، 2133، )بدوی شود ینمتوصیف  (چون نور محض است) شود ینم

 ۀواسرط  بره ؛ زیررا منطرق   کنرد  ینمعلت اولی را درک منطق دلیل دوم نیز  ن است که  .1

اما علت اولری از   ؛استحس  ۀواسط بهوهم و وهم  ۀواسط بهفکر ، فکر ۀواسط بهعقل ، عقل

عقل و منطق نیست ترا توصریف   ، فکر، وهم، و تحت درک حس اواهد بوداینها برتر  ۀهم

 .(8، 3 ب، 2133، شود )بدوی
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وهرود  ، وهود را به وهود برتر از دهر و قبل از دهر، پروکلس با استفاده از افق دهر .1

. در این تقسیم وهود علرت اولری برترر از    کند یمهمراه با دهر و وهود بعد از دهر تقسیم 

. پرس از  نجرا   استوهود عقل همراه با دهر و وهود نفس پس از دهر ، دهر و قبل از دهر

قروای شرنااتی   ، و دهر معلول معلول علرت اولری اسرت    بودهمستفاد که وهود علت اولی 

 .(11، 1 ب، 2133، انسان به این عالم راه ندارد تا بتواند توصیفی از  ن داشته باشد )بدوی

 قررار  وهرود  فوق ۀدر مرتب نخستین مبدأ گفت چون توان یم، با توهه به  نچه گفته شد

 به او ممکن نیسرت. او  ایجابی معرفت رگونهه به یابیدستوهودیش  ساحت ۀواسط به، دارد

 چنانکره ، کررد  اطرالق  او بر توان ینم نیز را هی  اسمی بلکه، نیست وصفی هی  یدارا تنها نه

 .«به یسمی اسم کل فوق االولی العلۀ: »دیگو یمالمحض  الخیر 12باب یابتدا در پروکلس

 ن را توصریف   تروان  یمر ها واحد امکان دارد و تن ینامگذاربنابراین از دیدگاه پروکلس 

وهود ندارد زیررا برا ذاترش    ، کرد. البته در بین اوصاف نیز وصفی که از حقیقتش ابر دهد

دالیلری   با وهوداما  .(138، 22 ب، 2133، متفرد و با هوهرش برتر از االیق است )بدوی

ن حال اسرامی مختلفری بررای  ن تعیری     در عین، دهد یمکه برای توصیف نکردن واحد ارائه 

واحد حقیقری  ، (4 ب، 2133، بدوی. برای از این اسامی عبارتند از: وهود محض )کند یم

 (8ب ، 2133، )بدویفوق تمام ،  (3ب ، 2133، )بدوینور محض ، ((4ب ، 2133، بدوی)

،  (23ب ، 2133، )بردوی  هویت نخسرتین مبتدعره  ، (23، 2ب، 2133، علیت اولی )بدوی، 

الیتنراهی  ،  (23ب ، 2133، )بردوی  علت العلرل ،  (23و 23ب ، 2133، )بدوی هویت اولی

 ایرر اول ،  (23ب ، 2133، )بردوی  واحد حقیقی محرض ،  (23ب ، 2133، )بدوی محض

، )برردویفاعررل حقیقی،  (21ب ، 2133، )برردوی واحررد محررض،  (28ب ، 2133، )برردوی

، 2133، )بردوی  محض واحد وهود،  (21ب ، 2133، )بدوی مدبر حقیقی، (21ب ، 2133

  .(12ب ، 2133، )بدویواحد نخستین حقیقی ،  (12ب 

که این اسرامی را   کند یمتبیین  گونه نیاپروکلس علت انتخاب این اسامی برای واحد را 

. بررای  کنرد  یمر عقول بشری برای واحد انتخاب کرده است و او را با این اسامی توصریف  

 بروده دلیرل  همین به ، میده یمر ایر است و این را اسم او قرا، او اود مییگو یممثال وقتی 
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. میکنر  یمرا برای او انتخاب  میابی یماسمی که  نیتر فیشرکه او علت اولی اشیا است و ما 

، حضور علت نزد معلول. زیرا هرچه در معلول وهرود دارد  ۀصورت که از باب قاعد به این

به نحرو بهترر و   اسامی معلول را  توان یمدر علت وهود دارد. پس  تر فیشربه نحو برتر و 

 .(12، 2133، بدویبر علت قرار داد ) یتر فیشر

توان نسبت به او معرفرت پیردا کررد.     نمیو حقیقت ادا نامعلوم است از دیدگاه فارابی 

  ن را به این دالیل اصلی برگرداند. توان یمکه  اند کردهاین دو فیلسوف دالیل متعددی بیان 

و  ذات حیرث  از مرا  عقل که یحال در، است نامتناهی و صفات ذات لحاظ از ادا (الف

 ؛کند ادراک را نامتناهی موهود تواند نمی متناهی موهود و محسوب می متناهی صفات

 ؛نراتوان اسرت  ، انسان وقتی از شناات اود یا از شناات حقیقرت زمران و مکران    (ب

 و 81 – 82 و 31 – 38و  31، 2423، )فارابی تواند  فریدگار این امور را بشناسد چگونه می

 .(11 - 12، 2113، فارابی، 83

اقرار به ناتوانی ، بر طبق  ن که رسد یمی نهایت در شناات ادا به طریق سلبدر فارابی 

معرفری   گونره  نیر اادا را  بهترین راه شنااتست و انسان در شناات ذات یا حقیقت ادا

صرفاتش   ۀسرط وا بره  ن ذات  ، بلکره ذات احدیت نیست ادراک یسو بههی  راهی : »کند یم

هری  راهری    کره این اسرت  ، شناات  ن ذات است یسو به کهراهی  . نهایتشود یم ادراک

 .(83، 2423، )فارابی» شناات  ن نیست یسو به

 کنرد  یم دیتردادا  برای شناات عقل انسان توان در یشناات معرفتنیز در بعد  نایس ابن

 متعال ادای تنزیه به، معرفت کسبدر انسان  ادراکی ابزارهای محدود و با توهه به توانایی

 را واقرع  برا  ایجابی مطابق معرفت امکان و   ورده روی امکانی و محدود کماالت و صینقا از

 و نردارد  به هرایی  راه یشناس معرفت ۀحوز در ححولی نیز است. علم کرده نفی انسان برای

انسران   نایسر  ابن . از دیدگاهدیگشا یم معرفت یسو به یکوچک ۀروزن که راهی است تنها یک

مرانع   شیهرا  تیر قابلموهرود در   یهرا  تیمحردود بالبداهه ، اگرچه طالب کمال مطلق است

معرفت محدود  ۀ؛ زیرا نامحدود ممکن نیست در حیطشود یمکامل او به کمال مطلق  ۀاحاط

ممکرن نیسرت و ایرن عجرز از      یانسران هی   یبرا، قرار گیرد و معرفت کامل حضرت حق
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 .(134، 2188، نایسر  ابرن انسان است ) یوهود یها تیمحدوداز  یناش، معرفت به کنه ذات

حقیقتری   الوهرود  واهرب نیست.  شدنی برای عقول بشری درک الوهود واهبکنه و حقیقت 

از سروی دیگرر    .(13، 2131، نایسر  ابرن یافرت )  تروان  ینمدارد که نزد ما هی  نامی برای  ن 

شرناات   واقرع  بره . دانرد  ینمر  ریپرذ  انامکشناات حقیقت و ذات هی  موهودی را  نایس ابن

معرفتی موهود متناهی بر موهرود مطلرق    ۀمعنای احاط حقیقت واهب تعالی توسط انسان به

 .(31، 2133، نایس ابن) شود محسوب میامری ممتنع  قطعاًو نامتناهی است که 

 نایس ابنفارابی و  ۀدر فلسف الوجود واجبیا علت اولی و بررسی صفات  صفات احد

 کره  اسرت  یا گونه به ما زبانی و ذهنی از دیدگاه پروکلس سااتار، با توهه به  نچه گفته شد

 منطق )نطق( و عقل، فکر، وهم، حسۀ حیط در کنیم که پیدا شناات یامور به میتوان یم تنها

 میتوان ینم، دارد قرار این امور ۀهم یورا در شیتعال دلیل به نخستین مبدأ و چون گیرند قرار

لذا ، به توصیف واحد بپردازیم میتوان یماما با استفاده از صفات ، سخنی بگوییم واحد ۀردربا

 واحد دارد. ۀکه پروکلوس درباراواهیم پرداات توصیفاتی  نیتر مهمدر اینجا به 

بنفسره اسرت و ایرن     ازیر ن یبر صفات احد یا علت اولی عبارتنرد از اینکره علرت اولری     

 اسرت و غنا در ذات بسریط احرد    یازین یب. علت این دشو محسوب می یازین یب نیتر بزرگ

 او یسرو  بره  و شرود  یم  غاز واحد از زیچ که در نهایت بساطت و وحدانیت قرار دارد. همه

 وحدت یدارا، نینخست مبدأ به شانیکینزد ای یدور زانیم بر بنا موهودات ۀهم و گردد یبازم

است. بنرابراین وحردانیت اولرین     واقع وحدت موهدات را احد به  نها بخشیده در .هستند

علرت بسراطت محرض احرد و      یکی به :و این وحدانیت به دو دلیل است استصفت احد 

 یهر  و بنفسرها  ۀیمسرتغن  یاألول العلۀ»دیگر نبود ضد و مثل در عالم اارا و ذهن برای  ن. 

 ۀیر وحدان یهر  برل ، هرا یف مبثوثۀ ۀیوحدان ال ألنّها ها تیوحدان ذلک یعل لیوالدل ؛األکبرالغناء 

 .(11: 2133، )بدوی...«  البساطۀ ۀیغا یف طۀیبس ألنّها محضۀ

اشریا   ۀصفت علم است. احد بره همر  ، دهد یمصفت دیگری که پروکلس به احد نسبت 

از  ن  .2: کنرد  یمر . پروکلس بر این ادعا دو دلیل ذکرر  استاین از کماالت احد  وعلم دارد 

اگرر عرالم نباشرد از اولری     ، است و اولی است همه موهودات برترر و براالتر از کرهههت 
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اسرت،  پس باید به ذات اودش عالم باشد و به  نچه از او افاضه شده ، شود یمبودن ساقط 

، )بردوی  ...«ی إلهر  بأنّره  دبرهایر و، عقرل  بأنّه اءیاألش علمی فإنّه یإله عقل کل»نیز عالم باشد. 

2133 ،11).  

 توانرد  ینمر  یءش علت که ، چراداراست یترباال سط معلرول را در  کمراالت علرت .1

 ۀپس از باب قاعرد ؛ کندافاضه ، فاقد است کهرا  تواند  نچه ینم و صفات معلول باشدفاقد 

در ، هر چیزی که در معلول وهرود دارد ، حضور علت نزد معلول و حضور معلول نزد علت

 ۀمرتبمعلول را در  مالک دیباعلت  نکهیااما  باید حاضر باشد. تر فیشرعلت به نحو برتر و 

 .(14، 2133، وهودش شدیدتر است )بدوی علت که ن است  لشی، دلدارا باشرد یبراالتر

ابتدا از تنزیه مطلق استفاده ، پروکلس در احوص علت اولی، گفته شد هکچنانبنابراین 

هرا  لذا معرفت به او ممکن نیسرت و تن  ؛دهد یمو  ن را در مقامی برتر از وهود قرار  کند یم

 .  کند یماو را از طریق اوصافش شناات. بنابراین علت اولی را به اوصافی متحف  توان یم

سپس با استفاده  و  ثار اود در بحث حق تعالی ابتدا از تنزیه استفاده ۀفارابی نیز در هم

را  الوهرود  واهرب فرارابی نیرز    .(48 - 43، 2132، )فارابی کند یماز اوصاف او را توصیف 

 بره  ارود  وهرود  در او  یرد.  نمری  پدیرد  غیر واسطۀ به او که وهود کند یموصیف ت گونه نیا

 وهرودی  اداونرد . اشیاسرت  همرۀ  وهود علت اودش بلکه، نیست محتاا دیگری موهود

 او. اوسرت  ذات عین او ماهیت و ندارد راه تغییر او در و است همیشگی و ازلی علت بدون

، باشرد  صرورت  دارای اداوند اگر و ودش متحقق ماده در باید صورت چون، ندارد صورت

 نامرکرب  و بسریط  او وهرود  بنابراین. باشد صورت و ماده از مرکب او ذات که  ید می الزم

 فحرل  و هرنس  بره  یرا  تعریف زیرا نیست؛ هم پذیر تعریف پس، است بسیط چون و. است

، بی)فرارا دارنرد   منافرات  اداونرد  ذات بسراطت  برا  ها نیا همۀ و صورت و ماده به یا است

 وی ذات برا  او صرفات ، است بسیط ذاتی اداوند که  نجایی از همچنین .(31 - 33، 2132

 (.32، 2132، هستند )فارابی یکی

علرت اولری از دیردگاه     ۀشرده دربرار   برای مطالرب گفتره  که ادعا کرد  توان یمبنابراین 

مطالرب  و ایرن   انرد  پذیرفتره  (نایسر  ابرن فرارابی و  )دو فیلسوف مسلمان مشایی  راپروکلس 



111   ،7911، تابستان 2 ة، شمار71دورة فلسفه دین 

. برای مثرال از دیردگاه پرروکلس وهرود     شود یممشاهده  وضوح بهدر  ثار  نها ، نوافالطونی

فرارابی نیرز    ۀدر فلسف مسئله. این شود یمتنها چیزی است که از علت اولی افاضه ، نخستین

، الوهرود  و ممکرن  الوهرود  واهباما فارابی با واکاوی و تبیین  ن وهود را به ، مطرح است

وهرود صررف و بسریط اسرت.      الوهرود  واهرب . کنرد  یمر پس  نها را توصریف  تقسیم و س

  بره  محتراا ، موهود شردن  برای و، باشد داشته وهود تواند نمی اود اودی به الوهود ممکن

 .(3 - 4، 2423، است )فارابی علت اود ۀواسط

کثررت در ذات حرق تعرالی     هرگونره فارابی با بیان وحردت اداونرد و عردم راهیرابی     

، )فرارابی « وهرود اسرت  ، کنرد  یمو معلول ااذ  کند یم نچه علت اولی عطا  ۀهم»: دیگو یم

2132 ،43). 

نیز  نایس ابنالوهود بودن اداوند مورد قبول  بساطت و صرف زمینۀفارابی در  یۀنظراین 

اسرت   الوهرود  واهبوهود نخستین صفت که  کند یمتحری   نایس ابنلذا ، قرار گرفته است

. در هرر حرال در ذات اردا کثررت و     شروند  یمر ز این وصف اارذ  ا، اوصاف دیگر ۀو هم

، و برترر باشرد   تر فیشروهود هر قدر  .(112، 2183، نایس ابنوهود بیاید ) مغایرت نباید به

 2.(31، 2183سینا،  ابنکماالت بیشتری اواهد داشت )

لبی روی زبان سر به همانند نوافالطونیان ، بالذات الوهود واهبنیز پس از اثبات  نایس ابن

و او را متحرف بره    پرردازد  یمر بالرذات   الوهود واهبو سپس به توصیف اوصاف   ورد یم

اسرتدالل   نایسر  ابرن . کنرد  یمر اراده و حکمرت  ، حیات، قدرت، همچون علم، صفات حقیقی

زیررا ذات واحرد محرض بسریط اسرت و تجزیره       ، این اوصاف یک چیزنرد  ۀکه هم کند یم

 .(23 - 24، 2131، نایس ابن) شود ینم

 نایس ابنفارابی و  ۀمراتب موجودات از دیدگاه پروکلس و بررسی آن در فلسف سلسه

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

                                                                                                                                        

 از همین نویسنده.« نایس ابنالهیات سلبی از دیدگاه »مراهعه شود به مقالۀ  .2
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 یگرر ید مخلروق   ن از شیپر  که است یوهودۀشده الق وهود بوده ونفس و عقل ، حس

 کتراب  در او، نیهمچنقرار دارد.  عقل فوق و نفس فوق و حس فوق، وهود  ن و ندارد قرار

: دیر گو یمر  218 براب  در هملره   ن . ازکنرد  یمرا بیان  نکته نیا باب چند در «اتیاله اصول»

  ن وحدت و، رود یم شمار به علت نیتر یکل واحد کنار در و، است نفس و عقل فوق وهود»

 «نردارد  وهرود  واحرد  زا ریر غ بره  یاصرول   یهر   ن فروق  اسرت و  نفرس  و عقرل  از شیبر 

(proclos,1964، 123) وهرود  »کررده اسرت.    دیتأک وهود بودن اول صادر بر زین 232 باب در

 .(proclos,1964, 141)« اسرت  مرؤارتر ، عقرل از وهرود   رایر ز، مجزاسرت  عقرل  از نینخست

. این وهود بر واحد و غیرواحد اطالق داند یم وهود را اول مشخحاً صادر بنابراین پروکلس

به وهود محض ، معلول است و از  نجا که وهود معلول نیتر گسترده. وهود واحد شود یم

. وهرود معلرول و   اواهد بوداتحادش با وهود محض علت شدیدتر ، است تر کینزدعلت 

با این تفراوت کره در علرت کثررت     ، وهود علت از حیث وحدت و بساطت اشتراک دارند

کثرت وهود دارد به ایرن معنرا   ، هاست معلول نیتر طیبساما در معلول با اینکه ، وهود ندارد

 .(12، 23ب ، 2133، )بدوی است تیالنهاکه مرکب از نهایت و 

دارد. اول اینکره   وهود پروکلس ینیب ههان در، معلول و علت میان ۀرابط در مهم اصل دو

 18 براب  در پرروکلس  را اصرل  ایرن  .اسرت   ن متمایز از هم و اود معلول به شبیه هم علت

 ارود  معلرول  برا  تواند ینم علت :دهد یمتوضی   چنین را پارادوکس این یو .کند یم رحمط

 یبرترر  یها ییتوانا و علت قدرت و است معلول وهود فوق، علت زیرا وهود، باشد مشابه

، علرت  در نتیجره  باشرند.  مشرابه  هرم  با که نیستند رتبه یک در بنابرایندارد،  معلول به نسبت

 ت؛اس معلول از متمایز

 گونره  نیر ااگرر   زیرا، باشد متمایز اود علت با تواند ینم دوم اینکه از سوی دیگر معلول

 نردارد  وهود پیوستگی گونه  یه و شود ینم معلول حادث و علت بین تبادلی گونه  یه، باشد

 سرمت  بره  لزوماً معلول و است مشترکوهود  در اود علت با معلول که است حالی در این.

، اسرت )بردوی   و معلول علت بین مشابهت وهود، تمایل این ۀالزم و دتمایل دار اود علت

2133 ،12). 
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 فریض  دریافت چگونگی و موهودات با مبدأ نخستین معیت ۀدربار 11 باب در پروکلس

 پایان در و داند یم موهودات در تمام یسار را اول مبدأ باب این در یو .دیگو یم او سخن از

: سدینو یمو  داند یم برقرار اول مبدأ به معرفتش میزان و شیء وهود بین یا رابطه، باب همین

 در ترتیرب واحردی   اشریا بره   تمام ولی است واحد ترتیب به اشیا ۀهم در موهود اول علت»

، اشیا از یواحد هر پس، باشد موهود اشیا تمام در اول اگر علت و شوند ینم یافت اول علت

 اشیا از بعضی و رندیپذ یم واحد صورت بهرا   ن اشیا از بعضی .ردیپذ یم را  ن اش قوه نحو به

 صرورت  بره  براری  و یدهرر  صورت به را  ن اشیا از بعضی ؛رندیپذ یم متکثر صورت به را  ن

 برر  اسرت  قرادر  یءشر  اساس  نچه بر و اول علت به نزدیکی اساس بر پس .رندیپذ یم زمانی

 از و رسد یم اول به علت ء یش و ردبب بهره  ن از و یابد دست  ن به تواند یم، او علت پذیرش

 یمند بهرهبنابراین  است.  ن معرفت، وهودش از منظور و برد یم بهره اساس وهودش بر  ن

 ن  از و رسرد  یم  ن به اود قدر به نتیجه در اولی است. علت به نسبت یءش معرفت ۀانداز به

  .(14، 2133، )بدوی شود یم مند بهره

پرس از  ن   ۀعقرل در مرتبر   ؛وهود است، در به نظر پروکلستوهه به اینکه اولین صابا 

 ۀ( همر 48عقول اول و عقول ثوانی ) :کند یم.پروکلس عقول را به دو دسته تقسیم قرار دارد

نحرو کلری موهرود اسرت و در      عقول مملو از صور عقلی هستند. اما صور در عقول اول به

را به عقول الهی و عقل تقسیم عقول ثوانی به نحو هزیی موهود است. پروکلس عقول اول 

کره همران عقرل اول نرام      کند یم. عقل الهی فضایل را مستقیم از علت اولی دریافت کند یم

 کنرد  یمر عقل الهی از علرت اولری یرا عقرل اول دریافرت       ۀواسط بهدارد. اما عقل فضایل را 

 (. 28 ، ب2133، )بدوی

و  کننرد  یمر بعد از اود افاضه به عقل ، کنند یمعقول صوری را که از عقل اول دریافت 

عقول  ۀ. از تأثیر افاضکند یمعقول اول صور را به عقول ثانی افاضه  ۀ ارین عقل در سلسل

، 2133، )بردوی  دیر   یمر  وهرود  بره و با کثرت عقول کثرت نفوس  شود یمثانی نفس صادر 

 (. 4ب

. در کنرد  یمر علرم عطرا    شیها معلوللذا به ، استکه عقل مملو از صور عقلی  از  نجایی
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از  ن ههت که مافوقش علتش است و از او فضرایل را  ، واقع عقل هم به مافوقش علم دارد

 کنرد  یمر از  ن ههت که فضایل را برر او افاضره   ، و هم به معلولش علم دارد کند یمکسب 

 (. 3، ب2133، )بدوی

 شرایان لبته ا .و بر  نها احاطه دارد کند یمعلت اولی اشیا مادونش را تدبیر  ۀواسط بهعقل 

 صورت بهاما بر طبیعت و اکوان  ن ، استمستقیم  صورت بهذکر است که این تدبیر بر اود 

، 2133، )بردوی نفس بر طبیعت تدبیر و احاطره دارد   ۀواسط بهیعنی اواهد بود،  میرمستقیغ

 (. 8ب

عقالنری و الهری را انجرام    ، هایگاه نفس بعد از عقل قرار دارد. نفس سه فعرل نفسرانی  

 (. 1، 2133، )بدوی هدد یم

است که هر کردام   یا گونه عقل و نفس به، کلی علت اولی ۀدر واقع بر اساس یک قاعد

 (. 1، ب2133، )بدویدر یکدیگر حضور دارند 

 نایس ابنپروکلس با فارابی و  و اختالفوجوه اشتراک 

لسرفه او و  در ف مسرائل  نیترر  مهم توان یم  نهابا توهه به بررسی نظریات پروکلس و تبیین 

 مطرح کرد: گونه نیارا  نایس ابنوهوه اشتراک و ااتالف با فارابی و 

 ن را  تروان  ینمر لرذا   ؛حسی و وهمی است، موهودات عقلی ۀعلت اولی برتر از هم .2

 ؛توصیف کرد

  ن بره  کره  اسرت  أنیت یا وهود او ابداع نخستین و است ابداعی فعلی اولی علت فعل .1

   ؛دشو یم نیز گفته تام عقل

  ؛است الواحد قاعدۀ اساس بر و فیض نحو به اولی علت از ابداع هریان .1

 تشکیل را فلسفه بنیادین ۀمسئل علیت .است تشکیکی نحو به هم  ن علیت ۀمسئل طرح .4

 بره  را علیت هریان او است. پردااته این مسائل به تماماً باب چند این در پروکلس .دهند یم

 داده است. پروکلس توضی  به عکس و معلول در علت حضور و عابدا، الواحد قاعدۀ همراه

 از برترر  امرا  دهرر  از بعد و دهر با و دهر از قبل به را حقیقی وهود، علیت ۀمسئل طرح ضمن
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 و کرائن  موهرودات  کره  میابی یدرم رویکرد این را توصیف کرد. با  ن که کند یم تقسیم زمان

؛ األکبرر  الغنراء  یوهر بنفسرها   ۀیمسرتغن  یاألولر ۀ العل». ندی  ینم حساب به حقیقی وهود فاسد

محضرۀ ألنّهرا    ۀیر وحدان یهبل ، ها یفمبثوثۀ  ۀیوحدانألنّها ال  ها تیوحدان ذلک یعل لیوالدل

بنروع مرن    هیر عل فراض یوال  ضیفر یاألکبر، هو الغناء  ءیالش فذلکالبساطۀ.  ۀیغا یف طۀیبس

 ضیالمفر الواحرد الحرق    یإلر بل تحتاا ، نفسهابأ ۀیمستغن ریغفإنّها  اءیاألش فأمّا سائر، األنواع

 .(11 - 11، 2133، )بدوی« راتیالخ عیهم وبالفضائل  هایعل

 از قبرل  و برترر  (الف :شود یم تقسیم قسم سه به حقیقی موهود، دهر دادن قرار مبنا با .3

نفرس   کره  زمران  از برتر و دهر از بعد (ا؛ است عقل که دهر با (ب ؛است علت اولی که دهر

 .است

أنّره عاقرل    ، وذلرک ذاتره  عقرل یعقل فإنّه  کل» علم عقل به مافوق و مادون او ۀنحو .3

ذاته علم أنّره عقرل    یرأفإذا . یریفال محالۀ أنّه ، ومعقوالً العقل عاقالً کانومعقول معاً. فإذا 

 .(23 - 24، 2133، )بدوی...«  ذاته عقلی

 .(4 ، ب2133،  نها )بدوی تفاوت بیان و علت در معلول و معلول در علت حضور .3

نیز وهود دارد. اما فارابی مبادی موهرودات   نایس ابنفارابی و  ۀشده در فلسف ترتیب گفته

عقرل   ؛دوم ۀاسباب ثروانی در مرتبر   ؛اول ۀ: سبب اول در مرتبکند یمرا به شش قسم تقسیم 

ششم. از  ۀتبپنجم و ماده در مر ۀصورت در مرتب ؛چهارم ۀنفس در مرتب ؛سوم ۀفعال در مرتب

دوم هسرم   ۀامرا سره مرتبر    ؛اول هسم نیستند و در اهسام نیز نیستند ۀسه مرتب، این مراتب

 .(12: 2132، )فارابی اما در اهسام هستند، نیستند

 کره  اسرت  لذاته التأمل دائم و محض عقل، بسیط و واحد «الوهود واهب» نخستین مبدأ

 مبردأ  طبرق ) شود صادر واحد موهود وا از( دوم مبدأ طبق) کند تعقل را اویش ذات چون

 رغرم  بره  اول عقل. است واحد و بسیط و ماده از مجرد و مفارق و است اول عقل که( سوم

 از اسرت؛  متعدد ادراکش و طبیعت در بلکه، نیست ترکیب از االی، است بالعدد واحد  نکه

 کره  را شارود  ذات دیگر سوی از و کند می ادراک، است الوهود واهب که را مبدأ سو یک

 .گیرد می نشأت کون در کثرت، اعتبار در تعدد این از و است بذاته ممکن
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از اصرالحات  ، وحیرانی  یهرا   موزهذکر است که گفته شود فارابی بر اساس  شایانالبته 

مراتب در برای کتبش استفاده کرده است. برای مثال بره سربب    ینامگذاردینی برای  درون

یرا   القردس  روح»که یا ثونی روحرانیون یرا بره عقرل فعرال      یمالیا به عقول ثوانی « اهلل»اول 

 .(12، 2132، )فارابی دیگو یم« نیاالم روح

هرا برا    دهد که با وهود برای اشرتراک  الوهود ارائه می بنابراین فارابی مفهومی از واهب

با ، تحت تأثیر تعالیم اسالمی و نظریۀ تمایز متافیزیکی وهود و ماهیت، علت اولی پروکلس

 و ذات کره  دانرد  الوهرود را موهرودی مری    واهرب  هایی دارد. لرذا  فهوم علت اولی تفاوتم

 پدیرد  غیرر  واسرطۀ  بره  او وهرود . است محال فرض نبودش و دارد وهود اقتضای، ماهیتش

 وهرود  علرت  ارودش  بلکره ، نیست محتاا دیگری موهود به، اود وهود در او و  ید نمی

برر  ، را عرالم  اسراس شرود و   محسوب می امرکبن و بسیط او وهود بنابراین، اشیاست همۀ

 .القت ابداعی قرار داد

متبراین از   یوهودشرناات  شرنااتی و  از بعرد هسرتی   نایسر  ابرن نزد  الوهود واهبمفهوم 

 یعنی مطلقوهود  نیب یمیعظ شکافوهود  ینویس یوهودشناسواقع در  ممکنات است. به

 ینروع شرباهت   ، امااست خلوقاتم علت. او شود یم دیتأک مخلوقات دیگر و الوهود واهب

بنرا   نیز یمعناشنااتو  یشناات زبانو در بعد است  نیاتشنانای، معرفت و در بعد با  نها ندارد

، هسرتند  اداونرد  یجراب یا ساحت گر فیتوصصفات  یبراکه  یحالدر ، نایس ابن  یتوضبه 

 صرفت حتری   .کننرد  یمر  فیتوصر ، نردارد او   نچهاز  نها اداوند را بر اساس  یادیزتعداد 

 یمبران واقرع   در .است یو بودن  غاز یب یمعنا بهسرمد  صفت؛ کیشرنبود  گر انیب وحدت

  ن برر  را او، نایسر  ابرن  عهیمابعدالطب و اتیاله یقر نمباحث  و ینوافالطون ۀاورد گره به هم

یعنری  بنردد.   کرار  بره  یجابیو ا یسلب یعنی دوگانه یروش، اداوند بر داللت یبرا که داشت

و نرام   وهود از برتر کامالً، بوده تعددها ای ها کثرت ۀهم سالب الوهود واهبکه  ورط همان

 کند. الوهود استفاده می صیف واهبوامادر عین حال از اوصاف ایجابی در ت.است

نیرز   نایسر  ابرن  ۀبرا رویکررد اسرالمی در فلسرف    ، موهودات نوافالطرونی را  مراتب سلسله

 گونره  نیر اترا هیرولی    الوهرود  واهبب موهودات را از مرات نایس ابندید.  توان یم وضوح به
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نفرس یرا    ۀمرتبر  ؛که روحانی مجردیعقول یا مال ۀمرتب ؛واهب بالذات ۀمرتب :کند یمتقسیم 

، نایسر  ابرن ) ردیپرذ  یمر اهرام  سمانی و در  ار ماده کره صرورت را    ۀمرتب ؛روحانی ۀکیمال

2183 ،431 - 482). 

دوم قررار   ۀهماننرد پرروکلس عقرل را در مرتبر    ، اتموهود مراتب سلسلهنیز در  نایس ابن

که پروکلس مطرح کرده است. برا  پذیرند  می طور همانو ماهیت و عملکرد عقل را  دهند یم

و عملکرد  ن  کنند یممستقل مطرح  صورت بهعقال فعال را  نایس ابناین تفاوت که فارابی و 

، نایسر  ابن) دهند یمانسان توضی  القت قر ن و بیان سعادت قحوی  ۀرا به دلیل تبیین نظری

 یهرا  حرکرت از ، بررای تبیرین کثررت عقرول     نایسر  ابناز سوی دیگر فارابی و  .(83، 2131

صورت که فاعل قریب حرکت اهرام سماوی  . به اینکنند یممختلف اهرام سماوی استفاده 

ا امر ، در حرکرت هسرتند   دائرم نفوس  نهاست و این اهرام به شوق تشبیه به عقول مفرارق  

، زیرا اگر عقول کثیرر نبودنرد   ؛کثرت عقول است ۀحرکت  نها از یک نوع نیست و این الزم

  .(233، 1 ا، 2133، نایس ابن) حرکت اهرام هم یکسان و مشابه بود

فرارابی  که  رسد یمنظر  . بهردیگ یمسوم قرار  ۀنفس در مرتب، موهودات مراتب سلسلهدر 

و تنهرا بره تبیرین و توضری   ن      انرد  رفتره یپذرا  نفرس  ۀنظریات پرروکلس دربرار   نایس ابنو 

 .اند پردااتهبر اساس قوای نفس  یتر مفحل صورت به

 ۀتوسط فرارابی بره فلسرف   ، محور افلوطین فیض ۀنظریکه گفت  توان یمبر همین اساس  

تبیین صدور کثرت از وحدت مبنا قرار  فیلسوفان مسلمان  ن را در ۀاسالمی راه یافت و هم

با طرح ابتکراری تفکیرک ماهیرت از وهرود و     ، اود یها رسالهارابی در برای از ف .اند داده

 ۀنظریر  (پروکلس وهود داشت ۀکه مبانی  ن هم در فلسف)تقسیم وهود به واهب و ممکن 

امرا در نهایرت هریران صردور را برا      ، ی را در صدور کثرت از وحدت مطرح کرده استعلّ

  .(232، 2134، )طباطبایی کند یمفیض نوافالطونی تبیین  هینظراستفاده از 

 یریگ جهینت

از  یاریواض  است کره بسر   یراز، ستین  یتوض ازمندین، فوق مطالباز   مده دست به ۀجینت
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 ۀدر فلسرف  ییبسزا یرتأث، المحض از پروکلس یرالخ یف یضاحدر کتاب اال شده مطرحمطالب 

برا  ، نایسر  ابنو  یفاراب ۀدر فلسف مسائلاز  یکه برا یا گونه به ؛داشته است نایس ابنو  یفاراب

 یبه مبراحث  یکل طور بهکتاب  ین. در اپذیرند یقالمحض تطب یرالخ یف یضاحکتاب اال مسائل

، یرت ان یعنری مبتردع   یناول، یضف، یاستغنا و فوق تمام بودن علت اول، محض یرهمچون ا

 موهرودات برر   یمو مراترب  ن و تقسر   یاتاحوصر ، نفس، و مراتب  ن یاتاحوص، عقل

فروق تمرام    یرا  یرت چون استغنا و تمام یدر مسائل نایس ابنو  بیکه فارا پردازد یمدهر  یمبنا

نفرس و  ، وحدت و بساطت عقل و تجررد  ن از مراده  ، مبتدع یناول، یضف، یبودن علت اول

با پروکلس توافق نظر  ؛است یرحرکت مستد ینو ا بخشد یمحرکت  یبه اهرام سماو ینکها

 ۀ ن در فلسرف  ینشران داده شرد کره مبران     یاروب  بره  یرز ن الوهود واهبمفهوم  ۀدارند. دربار

پردااته  مسائل یشترب ی و توض یینتنها به تب، موارد یدر برا یپروکلس مطرح شده و فاراب

 است.
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