
 

  
  

    
  
  

  ی و فیلسوفان اسالم یها دیدگاهاز پیدایش کثرات  یبررس
  عرضه بر کتاب و سّنت

  2مصطفي نقيني ،1محمدتقي يوسفي

  چكيده
تعالي، مراحلي را پيموده است. ابتدا در حكمت  در فلسفه اسالمي، تبيين نحوه پيدايش كثرات از حق

تعـالي و   صورت طولي ميان حقه مشاء صحبت از عقول عشره و واسطه شدن ده عقل و نه فلك ب
را بسياري سخن عقول عرضي از عالم جسماني است. سپس سهروردي از عقول طولي و همچنين 

كند كه اين عقول عرضي، واسطه ميان عقول طولي و كثرات اين عالم هستند. در نهايت  مطرح مي
همه اين مباحث جاي خود را به بحث وجود منبسـط داده و تحـولي اساسـي در     متعاليه،در حكمت 

طي ذكـر شـده   يتعالي و عالم جسماني، وسا نيز ميان حق كتاب و سنتدهد. اما در  اين زمينه رخ مي
 دهـد؛ ماننـد وحـدت و بسـاطت     وجود اشراكاتي را با ديدگاه حكما نشـان مـي  آنها  بررسي كه است

مثُـل  ، وجود منبسـط ، فرشتگان و جبرئيل كه عرش، وجود صادر و مخلوق اولوجود  متعال، خداوند
كه افتراقاتي نيز وجود دارد؛  چنان تطبيق كرد. همآنها  توان بر را به ترتيب مي عقل فعالو  افالطوني

ن و مانند عدم انطباق تعداد وسايط با تعداد عقول و مسأله آفرينش از آب. روش ما در اين مقاله تبيي
توصيف ديدگاه حكما با استفاده از متون فلسفي و ظهورگيري از متون كتاب و سنت، بـا اسـتفاده از   

  .قواعد ظهورگيري متون است
  

  .وحدت و كثرت، قاعده الواحد، صادر اول، عقل اول، عقل فعال، وسايط فيض :واژگان كليدي
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 07/03/97 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/97 تاريخ تأييد مقاله:

 ). 1398يوسفي، محمدتقي؛ نقيني، مصطفي ( نحوه استناد:
 .122-103)، ص2( 6، كمت اسالميح، »هاي فيلسوفان اسالمي و عرضه بر كتاب و سنتبررسي پيدايش كثرات از ديدگاه«



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
تبيين كيفيت چيـنش نظـام هسـتى از جملـه      نحوه پيدايش موجودات و كثرات عالم و مسأله

مبدأ عـالم   »تالس«معطوف كرده بود. به خود مسائلي بود كه از همان ابتدا ذهن انديشمندان را 
عنوان علت اصـلي و اولـي جريـان عـالم       را به» عقل«مفهوم  »آناگساگوراس« .را آب دانست

 است و نهايتـاً » محرك اول«طور كلي مستلزم يك  جهان به كه ارسطو معتقد است د.رفي كمعر
  .)139- 134ص، 1، ج1390نظريه فيضان افلوطين، نقطه عطفي در اين زمينه شد (زماني، 

ه فالسـفه اسـالمي مـورد توجـه قـرار گرفـت.       يشاين مسأله از همان ابتداي ورود به اند
 وساطت عقولي محدود ميان خداوند و جهان مـادي پذيرفتنـد.  پيدايش كثرات را به   مشائين

  ).139، ص1375پذيرد (سهروردي،  اما شيخ اشراق محصور كردن عقول را در عدد ده نمي
هـاي   شمار از انوار ترسيم كرده كه متشكل از زنجيـره  اي بي او در نظام نوري خود شبكه

ت. مرحـوم صـدرالمتالهين نيـز    طولي و عرضي است. تعداد اين نورها براي ما مشخص نيس
 و المعـاد أالمبـد  و )188، ص1354(صـدرالدين شـيرازي،    الشـواهد الربوبیـهدر آثاري ماننـد  

اختالفـاتي   هرچنـد  ؛) نظام اشراقي را ترجيح داده است140، ص1360(صدرالدين شيرازي، 
  با سهروردي هم دارد.

پيـدايش كثـرات از خداونـد،    در زمينه چگونگي  شريعت مبين اسالم نيز ،از طرف ديگر
ساكت نبوده و مباحثي را هم در زمينه صادر اول و هـم چگـونگي پيـدايش كثـرات مطـرح      

  كرده است.
سـويي   فالسفه اسالمي مبني بر هم مدعايست كه با توجه به ا رو اين پيشپرسش  اكنون
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ي كـه سـه   شريعت و حكمت، بياني كه آيات و روايات از مسأله پيدايش كثرات دارند با بيان
  سو است؟ تا چه اندازه با هم منطبق و هم ،مكتب فلسفي اسالمي دارند

  نحوه پيدايش كثرات در فلسفه اسالمي
ارائـه  مشاء، اشراق و متعاليه از نحوه پيدايش كثـرات  فلسفي كه حكماي سه مكتب  كاري راه
  سه مرحله توضيح داد. توان در مياند را  دهدا

  مرحله اول
ـ  يكه از خداوند متعال، در حكمت مشاء اعتقاد بر آن است احدقاعده الوبر اساس  عنـوان   ه ب

  ؛ بـه نامنـد  شود كـه آن را عقـل اول مـي    يك موجود صادر ميتنها موجودي واحد و بسيط، 
اي كه عقل اول صادر نخستين و مجراي صدور كثرات است. البته عقل اول هم مجـرد   گونه

گانه، امكان صدور دو يا سه موجود  نه يا سهو بسيط است، ولي به جهت وجود جهات دوگا
رو عقل دوم و فلك نهم ـ بر اساس اعتقاد به جهات دوگانـه ـ     . ازايندديگر در او وجود دار

از او گانـه ـ    و يا عقل دوم و نفس فلك نهم و بدنه فلك نهم ـ بر اساس اعتقاد به جهات سه 
نيز به همـين ترتيـب ادامـه    تا عقل دهم  در عقول ديگرند انتشاي كثرات و رو شود صادر مي

كه تكثر همسان با تكثـر عـالم مـاده     چنان ؛ همشود جا ختم مي كه سلسله عقول در آنيابد  مي
بـا وجـود   . در نتيجـه  )313، ص1388سـينا،   ابـن ؛ 111، ص1387فارابي، ( يابد نيز تحقق مي

شـود و نوبـت    سته ميكره قمر، پرونده عقول و اجسام سماوي بپيدايش عقل دهم (فعال) و 
؛ هرچنـد ديـدگاه عقـول    )112- 111م، ص1996(فـارابي،   رسـد  به عالم ماده و جسماني مي

كـاري هـم از سـوي ايشـان بـراي       سينا نسبت داد. ولـي راه  توان قاطعانه به ابنعشره را نمي
ه كند كـ  سينا بيان مي ابنپيدايش كثرات موجود در عالم ماده جز همين بيان ارائه نشده است. 

يابنـد و نخسـتين امـري كـه حـادث       بعد از عقل فعال، نخست اسطقسات با هم امتزاج مـي 
سپس نبات حادث شده و سپس نفس حيـواني   .آثار علويه و جمادات معدنيه است ،شود مي

هاي نبـاتي و حيـواني جمـع     شود و در او همه قوت انسان حادث مي گردد و نهايتاً آماده مي
  .)182- 175ص، 1388سينا،  آيد (ابن مي

ترين آن، عدم همساني كثرات موجـود در عـالم    اين بيان با مشكالتي مواجه بود كه مهم
ماده با كثرت جهات در عقل دهم يا عقل فعال بود كه قاعـده الواحـد را بـا مشـكل جـدي      

  رسد.   رو نوبت به مرحله دوم مي كرد. ازاين مواجه مي
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  مرحله دوم
آن دو تغييـر اساسـي در تبيـين    فته بر راهكار مشائين، با توجه به اشكال پيش گ شيخ اشراق
كند كه كثرات موجود در فلك هشـتم از لحـاظ كميـت،     . او در قدم اول بيان ميپيشنهاد كرد

لذا عقول طـولي بايـد بسـيار بيشـتر از عـدد ده       .سنخيتي با جهات محدود عقل دوم ندارند
 .)148، ص3، ج1375(سـهروردي،  باشد آنها  باشند تا كثرت حاصل در فلك هشتم ناشي از

توانند علت پيدايش اين كثرات عـالم باشـند و    گويد عقول طوليه نمي اما در قدم دوم، او مي
اي شويم كه علـت ايـن كثـرات     به ناچار بايد براي توجيه اين كثرات، قائل به عقول عرضي

ـ   باشند. هرچند خود اين عقول عرضي، معلول آن عقول طولي و حلقه گم ان عقـول  شـده مي
). رابطـه ميـان ايـن انـوار     246- 244، ص1357طولي و كثرات عالم ما هستند (سـهروردي،  

 و در عـرض هـم هسـتند    يبلكه متكاف .رابطه علت و معلولي نيست عرضيه يا ارباب اصنام،
    .)178، ص2، ج1375(سهروردي، 

  مرحله سوم
پـذيرفتن كثـرت عقـول    بـا  شاهد دو رويكرد از مالصدرا هسـتيم. وي ابتـدا   در مرحله سوم 

در بحث ؛ هرچند طولي و وجود عقول عرضي، سيستم اشراقي را بر مشاء ترجيح داده است
عقول عرضي اختالفاتي با سـهروردي دارد. صـدرالمتألهين معتقـد اسـت كـه سـهروردي و       
تابعين او كه به وجود انوار عقليه واقع در سلسـله عرضـي بـاور داشـتند، در راه و روش بـا      

اند و اشـكاالتي متوجـه    مرام و مسلك افالطون نرسيدهكنه به ولي  .ان شريك هستندافالطوني
  .)159، ص1، جق1417هاست (صدرالدين شيرازي،  آن

هاي عرفاني ارائه شـده اسـت، بـا رويكـرد      كه بر اساس آموزهصدرالمتألهين دوم رويكرد 
اول و دوم و سـوم  سـخني از عقـل    اساساًحكماي پيشين تفاوت جدي دارد. در اين راهكار 

يا همان نفس رحماني منبسط وجود واحد بسيط و نيست و همه اين مباحث جاي خود را به 
دهد كه هم تعينات حقي و درون صقعي و هم تعينـات خلقـي و بـرون صـقعي را در بـر       مي
دهـد و وجـود حقيقـي فقـط      جاي خود را بـه مظـاهر مـي   اساس، مخلوقات  براين گيرد. مي
تعـالي همـان وجـود     اهللا همگي مظاهر اويند كه نخستين مظهر حـق  ماسويتعالي است و  حق

  شود. اي، همان مرتبه مي شود و در هر مرتبه منبسط است كه همه مراتب آفرينش را شامل مي
اند و مالصدرا نيـز   پذيرفتهعرفا قاعده الواحد را با پذيرش سه تحول توضيح بيشتر اينكه 
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  تحول عبارتند از: از آنان پيروي كرده است. اين سه
بلكه به معناي ظهـور،   .ت ايجادي نيستصدور به معناي علي تحول در معناي صدور:. 1

 .)الواحد الیظهر و الیتجلی عنه اال الواحد( بروز و تجلي است

بلكـه نفـس    .تحول در تعيين مصداق صادر نخستين: صادر نخستين عقل اول نيسـت . 2
كنند؛ زيرا مانند وجود در دستگاه حكمـت   مي م تعبيررحماني است كه از آن به وجود عام ه
پارچه و به هم پيوسته اسـت و بـر اسـاس تشـكيك      متعاليه، يك ظهور سرياني، بسيط و يك

فنـاري،  ( تـرين آن امتـداد دارد   شود و تا ضعيف از شديدترين ظهور آغاز مي ،الخاصي خاص
  ).191صم، 2010
(عقـل اول) صـادر    در فلسـفه ابتـدا معلـول واحـد     :تحول در محصول قاعده الواحد. 3
كـه در    درحـالي  .شـوند  هاي متكثري از ذات حق صادر مـي  واسطه او معلول ولي با ،شود مي

عرفان محصول قاعده اين است كه تنها يك ظهور در كار است كه چنين ظهوري تشـكيكي  
   ).303- 300، ص1390نژاد، (اميني و سرياني است كه همه مراتب ظهور را در خود دارد

اصطالح وجود منبسط كه از آن به فيض منبسط، نفس رحمـاني و يـا حـق    اساس  براين
 5، ج1375مخلوق هم تعبير شده است، از عرفان به فلسفه راه يافته اسـت (جـوادي آملـي،    

كنند كه وجـود منبسـط يـا فـيض اقـدس       صدرالمتألهين بيان ميآنها  عرفا و به تبع. )49ص
خست خداوند است كه سارى در تمام عالم است و آن را مراتبـى اسـت بـه    همان مخلوق ن

نـام اسـت و    رنگ و بى شدت و ضعف و او را دو حاشيه است كه يك طرف آن هيوالى بى
تعـالي اسـت و در هـر     بعـد از ذات حـق   . وجود منبسـط ديگر ذات حق است حد و حاشيه

در مرتبتـى نفـس و در مرتبتـى     صورت خاصى درآيد. در مرتبتى عقل و ه موطن و مرتبتى ب
 فلك و باالخره در مراتب نازله بـه صـور جمـادات و نباتـات و حيوانـات و غيـره در آيـد       

صـدرالمتألهين در  . )208- 206ص ،1389 پنـاه،  يزدان يداهللا ؛1294، ص2، ج1373(سجادي، 
، 2م، ج1981و ذيل مبحث علـت و معلـول (صـدرالدين شـيرازي،      اسفارجلد دوم از كتاب 

تفسـیر القـرآن ) و 9تـا، ص  (صـدرالدين شـيرازي، بـي    ایقاظ النائمینن در ي) و همچن331ص

  ) به اين مطلب اشاره كرده است. 122، ص4، ج1366(صدرالدين شيرازي،  الکریم
شـود   مي بنابراين بحث نحوه پيدايش كثرات در فلسفه اسالمي، ابتدا با عقول عشره آغاز

يابد و نهايتا با وجود منبسـط بـه كمـال     مي عرضي ادامه و آنگاه با عقول طولي كثير و عقول
  رسد. خود مي
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  كتاب و سنتنحوه پيدايش كثرات در 
  :كنيم ما آيات را ضمن سه دسته و روايات را ضمن دو دسته بررسي مي ،در اين بخش

  قرآنيآيات الف) 
بـه آفـرينش    كه اشارههستند آياتي  ،شوند. دسته اول سه دسته از آيات مربوط به بحث ما مي

كننـد   كه به آفرينش اشياء از آب اشاره مـي هستند آياتي  ،و دسته دوم دارندها و زمين  آسمان
  دانند. اتي هستند كه امر الهي را واحد ميدسته سوم، آي و نهايتاً

  ها و زمين آفرينش آسمانآيات مربوط به  دسته اول:
را در آنهـا   آفـرينش  ،اي دسـته  .ردها و زمين دو دسته آيـه وجـود دا   در زمينه آفرينش آسمان

هفت آيه  كدام را در دو روز تبيين كرده است. مجموعاً اي هم آفرينش هر شش روز و دسته
كننـد كـه از    ها و زمـين در شـش روز مـي    آسمان آفرينشدر قرآن كريم هستند كه اشاره به 

ـذ(آيه آنها  جمله
َّ
ـُه ال ْرَض فـ یاللَّ

َ ْ
ـماواِت َو األ ـام  یَخَلـَق السَّ یَّ

َ
ِة أ . اسـت  54 )،7( (اعـراف  )ِسـتَّ

 ؛4 )32( سجده ؛57 )،25( فرقان ؛7)، 11( هود ؛3)، 10( يونسهاي  است در سورههمچنين 
  .  4 )،57( حديد ؛38 )،50( ق

بنابراين مـراد از   .در تفسير قمي بيان شده است كه يوم در اين آيات به معناي وقت است
تفسـیر نيز ماننـد   يتفاسير ديگر .)236، ص2ج ،ق1404(قمي،  شش روز، شش اوقات است

امـا   .انـد  همـين معنـي را بيـان كـرده     عمومـاً  )203، ص2ق، ج1415(فيض كاشـاني،   الصافی
كند كه مراد از يوم در اين آيه،  صدرالمتألهين در تفسير اين آيه، در آثار مختلف خود اشاره مي

هزار سال از ايام دنيوي اسـت. بـا ايـن    ايام آخرت و ايام ربوبي است كه هر روز آن معادل با 
  .)88، ص1360(صدرالدين شيرازي،  ستة ايام يعني شش هزار سال از ايام دنيوي ،حساب
ـذ(سوره فصلت  12تا  9آيات در اما 

َّ
َتْکُفـُروَن ِبال

َ
ُکْم ل  ِإنَّ

َ
ْرَض فـ یُقْل أ

َ ْ
... َیـْوَمْیِن   یَخَلـَق األ

غالـب  آفـرنش زمـين در دو روز مطـرح شـده اسـت.       )...ْیِن َیـْومَ   یَفَقضاُهنَّ َسْبَع َسماواٍت فـ
، 2ج ،ق1404انـد (قمـي،    كلمه يوم در اين آيه را نيز به معناي وقت در نظر گرفتـه  ،نامفسر
  .   )780، ص4، ج1374بحراني،  ؛262ص

رو اين است كه وجه جمع ميان اين دو دسـته از آيـات چيسـت؟ صـاحب      پيشپرسش 
ْقواَتهـا فـ(سوره فصـلت   10كند كه در آيه  ذكر ميالبیان  مجمع

َ
َر فیهـا أ ـاٍم َسـواًء   یَو َقـدَّ یَّ

َ
ْرَبَعـِة أ

َ
أ

اِئلین و قدر االقوات فی تتمة اربعـة ایـام مـن حـین «چيزى حذف شده است و تقدير كالم   )ِللسَّ
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خـواران را در تتمـه    يشود كه خداونـد ارزاق روز  باشد. لذا معناي آيه اين مي مى »بدء الخلق
چهار روز از حين آغاز خلقت مقدر كرد. در نتيجـه خلقـت زمـين چهـار روز (دو روز بـه      

 دو روز طول كشيدههم ها  خلقت اصل زمين و دو روز هم به تقدير ارزاق) و خلقت آسمان
  ) و اين همان خلقت در شش روز است.550، ص17، ج1374(طباطبايي،  است

  از آب دسته دوم: آيات مربوط به آفرينش
استفاده شده است، تنها يك آيه وجود دارد كه مرتبط  »ماء«از كلمه آنها  ميان آياتي كه دردر 

نَّ ( فرمايـد:  سوره انبيـاء اسـت كـه مـي     30با بحث ماست و آن آيه 
َ
ـِذیَن َکَفـُروا أ

َّ
ـْم َیـَر ال

َ
 َو ل

َ
أ

ــَن  ــا ِم ــًا َفَفَتْقناُهمــا َو َجَعْلن ــا َرْتق ْرَض کاَنت
َ ْ
ــماواِت َو األ ــالسَّ ــلَّ َش مــاِء ُک

ْ
ــ ْی ال ــوَن  یٍّ ٍء َح ــال ُیْؤِمُن  َف

َ
 )أ

  .  )362، ص14، ج1374(طباطبايي، 
ها و زمين پيوسته بـود و مـا از هـم     دانند كه آسمان نمى ،آيا كسانى كه كافرندفرمايد:  مي

  ؟  آورند پس چرا ايمان نمى ؟اى را از آب آفريديم بازشان كرديم و هر چيززنده
در  ءحيطـه شـي   ثانيـاً  آيا اين آب، همان آب مادي است يا خير؟ حال بايد ببينيم كه اوالً

هر پاسخي كه به پرسش نخست داده شـود، بازتـاب آن در پاسـخ بـه      اين آيه چقدر است؟
  دهد. پرسش دوم خود را نشان مي

نقش بودن آب در آفرينش موجودات مـادي گـرايش    طباطبايي به ذيعالمه برخي چون 
دانسته و بر آن خلق را به معناي جعل ، در تفسير اين آيات المیـزاندر اند؛ زيرا وي  پيدا كرده

بـا توجـه بـه سـياق آيـات،      لي كه آب دخالت تامى در هستى موجودات زنده دارد. واست 
 دانسـته اسـت  غيـر مالئكـه و امثـال آنـان     ه منصرف برا به احتمال زياد حكم در آيه شريفه 

  .)393، ص14، ج1374(طباطبايي، 
كنند اين است كه آب را مادي نـدانيم كـه در    ديگري كه حكماء آن را بيان مي اما تفسير

طوركـه   تواند چيزي فراتر از موجودات جسماني باشـد. همـان   اين صورت، كل شيء هم مي
كند كه بعـدي نـدارد آب در ايـن آيـه شـريفه را       بيان مي شرح المنظومهمرحوم سبزواري در 

ــا نفــس رحمــاني ب  ) كــه 368، ص4 ، ج1379گيــريم (ســبزواري، همــان وجــود منبســط ي
  صورت مراد از كل شيء هم قاعدتاً تمام موجودات هستي است. دراين

  دسته سوم: آيات مربوط به وحدت امر الهي
و امر ما تنهـا يكـي، و آن هـم بـه      ؛)و ما أَمرُنا إِالَّ واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصر(« فرمايد: خداوند مي
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  .  )50)، 54( (قمر» استسرعت چشم گرداندن 
فرمايـد بـراى    يضمن بحث قيامت و عذاب مشركين آمده است، م اين آيه شريفه كه در

خاليـق همـه دوبـاره موجـود      ،به محض اينكه امـر كنـد   .قيام قيامت يك امر او كافى است
لــذا در  .)145، ص19، ج1374گــردد (طباطبــايي،  شــوند و بعــث و نشــور محقــق مــى مــى

َبَصرِ («وانيم: خ مي تفسیرالقمی
ْ
 واِحَدٌة َکَلْمٍح ِبال

َّ
ْمُرنا ِإال

َ
(قمـي،   »یعنـي نقـول ُکـْن َفَیُکـوُن  )َو ما أ

  .)342، ص2، جق1404
  ِإذا َقضـی( كنار آياتي ماننـد در شريفه را آيه اين  ي اسالميحكمااين در حالي است كه 

ــُه ُکــْن 
َ
مــا َیُقــوُل ل ْمــرًا َفِإنَّ

َ
ــُه َربُّ (، )117 )،2( (بقــره  )َفَیُکــون  أ ْمــُر َتبــاَرَك اللَّ

َ ْ
َخْلــُق َو األ

ْ
ــُه ال

َ
ال ل

َ
أ

مین
َ
عال
ْ
وُح ِمْن ( ) و54 )،7( (اعراف )ال ـ  ُقِل الرُّ ْمِر َربِّ

َ
در مفـاد  ، قرار داده )85 )،17( (اسراء )یأ

  كه مطالب عميقي از آن استخراج شد. كنند مي و باب جديدي را باز دهند ميتعميم  آيه
؛ اسـت  آفـرينش كند كه امـر الهـى، وجـه ديگـرى از      بيان مي المیزان عالمه طباطبايي در

همـان   هم طاهر و مطهر از قيود زمان و مكان، و خالى از تغيير و تبديل. مراد از امر آفرينشي
آن غير از وجـود عينـى اشـياء چيـز ديگـرى       و شود آورده مي »كن«چيزي است كه با كلمه 

در مورد فـرق خلـق و    .)411، ص1، ج1374ايي، نيست كه در مقابل آن، خلق است (طباطب
ليف به كـار رفتـه   أبيان كردند كه خلق ايجاد چيزى است كه در خلقت آن تقدير و تهم امر 
به همين جهـت   .خالف امر كه در معناى آن تقدير جهات وجود و تنظيم آن نيست ه ب ؛باشد

- 189، ص8، ج1374(طباطبـايي،   است يتدريج بردار نيست، ولي خلق است كه امر تدريج
) و 24، ص1364(صـدرالدين شـيرازي،    مفاتیح الغیـبطوركه صدرالمتألهين در  همان. )190

  .كند ) به اين نكته اشاره مي397، ص5، ج1366(صدرالدين شيرازي،  الکریم تفسیر القرآن
و  بنابراين خداوند يك عالم خلق دارد كه تدريجي و توأم با ماده اسـت و خلـق آسـمان   

زمين در شش روز هم از اين باب است و يك عالم امر دارد كه دفعي و خالي از ماده اسـت  
 واِحَدةٌ ( و آيه شريفه

َّ
ْمُرنا ِإال

َ
  از اين باب است. )َو ما أ

  رواياتب) 
كـه در مـورد   است رواياتي  ،كرد. دسته اول ارائهتوان  روايات اين باب را ضمن دو دسته مي

روايـاتي كـه در مـورد پيـدايش سـاير       ،خداوند است و دسـته دوم  پيدايش اولين مخلوق از
  مخلوقين است.
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  مخلوق اولدسته اول: روايات مربوط به 
ـ    يدر زمينه آفرينش مخلوق اول، روايات فراواني وجود دارد. در بعضـ    هاز روايـات، عقـل ب

از  يدر بعضـ  .)369ص، 4، جق1413بابويـه،   عنوان مخلوق اول معرفـي شـده اسـت (ابـن    
عنوان مخلوق اول   هب 9پيامبراكرم نورصورت مطلق بوده و در برخي هم  نيز نور به  روايات

ي بعضـ  ).593، ص2، ج1385بابويـه،   ابن ؛241، ص1، ج1378بابويه،  معرفي شده است (ابن
در  ) 83، ص1، ج1385بابويه،  كنند (ابن عنوان اولين مخلوق معرفي مي  هآب را ب ،روايات از

 و )198، ص2، جق1404عنوان مخلوق اول ذكر شده است (قمي،  ه نيز قلم ببعض روايات 
و اوصـياي ايشـان مخلـوق     9كنند كه روح حضرت رسـول  اشاره مي همبعض از روايات 

، 1378بابويـه،   ابـن  ؛442، ص1ق، ج1407كلينـي،   ؛24، ص15، جق1403(مجلسي،  ندا اول
بـه اطالـه   آنهـا   در ايـن زمينـه وجـود دارد و ذكـر همـه      همروايات ديگري  .)262، ص1ج
  انجامد. مي

  مربوط به مخلوق اول روايات بندي جمع
كند كـه   بيان مي عقل و جهلو ذيل حديث اول از كتاب  شرح اصول الکافیصدرالمتألهين در 

در روايات آمده است (عقل، روحـي، نـوري،    »ما خلق اهللا«عبارات مختلفي كه در مورد اول 
انـد. در   اوصاف يك شيئي واحد هستند كه به اعتبارات مختلف بيان شدهاينها  همه ،قلم و...)

كـه   درحـالي  .واحد، به حسب هر صفتي كه دارد به اسمي ناميده شـده اسـت  شيء واقع اين 
كند كه ايـن   ا بيان ميدر انته .)215، ص1 ، ج1383مسمي، واحد است (صدرالدين شيرازي، 

ـ       شيء  9هواحد همان چيزي اسـت كـه اعـاظم و محققـين صـوفيه آن را حقيقـت محمدي 
 9نامند و هرچه كه در توصيف عقل اول گفته شده، همه از خـواص روح آن حضـرت   مي

  .)215، ص1 ، ج1383است (صدرالدين شيرازي، 
شـود كـه آن    نين وارد ميابتدا چ ،و در مقام جمع بحاراز  54مرحوم مجلسي نيز در جلد 

اوبدين معني كـه آب   .ت و تقدمي اضافي استليتي كه براي آب و قلم ذكر شده است، اولي
(كـه مالئكـه    نيست) و قلم نسـبت بـه جـنس خـودش    آنها  در ميان محسوسات (كه هوا از

و...) اما رواياتي كه با تعابير مختلف (نور، روح، نور نبـي و ائمـه    است) مخلوق اول هستند.
توان گفت كه همگـي از يـك حقيقـت واحـد حكايـت       كند، مي اشاره به حضرت رسول مي

  .)309- 308ص، 54ق، ج1403است (مجلسي،  9كنند كه همان حضرت رسول مي
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  پيدايش ساير مخلوقيندسته دوم: روايات مربوط به 
بيـان  ضمن ت كه ما براي سامان دادن به بحث، سدر اين زمينه وارد شده ا گوناگونيروايات 
كنـيم. اول، نحـوه پيـدايش مخلوقـات از حقيقـت       مـي  اشـاره آنهـا   ي ازبـه بعضـ   ،دو دسته
  ز آب.او دوم، نحوه پيدايش مخلوقات  9محمدي

1 .9ديپيدايش مخلوقات از حقيقت محم  

چـه   دانسته شـده ـ  صادر اول ـ كه در برخي از روايات   در اينكه بعد از نور حضرت رسول
چنـد دسـته روايـات وجـود     ها مختلف است. در اين خصوص  بيانچيزي خلق شده است، 

 .)262، ص1، ج1378بابويـه،   انـد (ابـن   هـاي بعـدي   آفريدهمالئكه آنها  يك دسته ازدر دارد. 
روايتـي كـه در    ماننـد  وارد شـده اسـت؛  تفصـيل بيشـتري   با كه  هستندرواياتي  ،دسته ديگر
كه اول ما خلق ـ  9ت كه نور حضرت رسولعبداهللا آمده اس و به نقل از جابربن غرراالخبار
جـزء سـوم    ،»قلـم «جـزء دوم   ،»عـرش «جـزء اول   :شود به چهار قسم تقسيم مي ـ  اهللا است

شـمس و  «شود كـه جـزء اول    دوباره به چهار قسم تقسيم ميهم خود و جزء چهارم  »لوح«
 ي هـم گـر ). در روايت دي195ق، ص1427(ديلمي، و...  »عقل و...«جزء دوم  ،»قمر و نجوم

بـه چهـار    9عباس آمده است، بيان شده كه نـور محمـد   كه در همين كتاب و به نقل از ابن
تقسـيم شـده بـه    هم كه عبارتند از عرش، جنان، حجب. قسم چهارم است قسم تقسيم شده 

اسـماء   ،چيزي است كه در ابصارهم يعني عقل، ارواح، معرفه و قسم چهارم آن  ؛چهار قسم
و قلوب عباد گذاشته شده و ضوء نهار و اشراق شمس و قمـر نيـز از همـين قسـم هسـتند      

  .)198ق، ص1427(ديلمي، 
ترتيـب   .انـد  نقـل كـرده   بحـار 15روايت ديگر، روايتي است كه مرحوم مجلسي در جلـد  

مخلوقات در اين روايت چنين ذكر شده است: نور نبي، عرش، كرسي، حمله عرش و خزنـه  
قلم، لوح، جنت، مالئكه، شمس، قمر و كواكب، عقل، علم و حلم، عصمت و توفيـق،   كرسي،

  .)21، ص25ق، ج1403مجلسي، ( روح انبياء و رسوالن، ارواح اولياء و شهداء و صالحين
طوركـه   امـا همـان   .نيستآنها  كه جاي ذكر همهوجود دارد روايات ديگري از اين قبيل 

  .ارائه شده استآنها  هاي گوناگون در م ترتيبمشاهده شد، هم تعابير متفاوت و ه

  پيدايش مخلوقات از آب. 2
كـه خداونـد بـاد را از     اين اسـت كافي  ازروايتي  مفاددر اين زمينه چند روايت وجود دارد. 

وقـت، بـاد مـتن آب را شـكافت و كفـي       كه آتش را هم از آب آفريد. آن آب آفريد، همچنان
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آتش نيز متن آب را شكافت و دودي از آن حاصل شد  .پديد آمد كه زمين از آن حاصل شد
  .)94، ص8ق، ج1407(كليني،  آسمان شد. البته پيدايش آسمان قبل از زمين بوده أكه منش

 7كه علي بن ابراهيم قمي نقل كرده است، ابرش كلبي از امام صادق يدر روايت ديگر
كند كـه زمـاني    مي جواب بيانو حضرت در پرسد  ميها و زمين  در مورد رتق و فتق آسمان

كنـد و   سپس باد با آب برخورد مـي  .بود كه آب و باد بودند و خلق ديگري غير اين دو نبود
اراده كـرد  [خداونـد]  و وقتي  است آيد و زمين توسط همين كف حاصل شده كفي پديد مي

سـت آمـد   د هكه آسمان را خلق كند، از برخورد آب و باد، دودي پديد آمد كه آسمان از آن ب
  .)63، ص2ق، ج1404(قمي، 

  ساير مخلوقينمربوط به بندي روايات  جمع
طوركه مشاهده شد، روايات دال بر پيدايش ساير مخلوقات، داراي عبـارات مختلـف و    همان

ناسازگار بود. آنچه كه مسلم است اين  برخي ديگربا آنها  برخي ازظاهر كه گوناگوني بودند 
    :است كه
  اند. آفريده شدهشان اي  و اهل بيت گرامي  نور نبيدر ابتدا  ،اوالً
هـا و زمـين از تركيـب آب و آتـش و بـاد       آب مبدأ عالم جسماني است و آسـمان  ،اًثاني

  .اند كه البته آب مقدم بر آن دو است دست آمده هب
از عبـارت  هرچند ظاهر اندكي از روايات تقدم آفرينش زمين بر آسمان است، ولي  ،اًثالث

ْرِض «
َ ْ
َماَء َقْبَل األ تـوان اسـتفاده كـرد كـه خلقـت       كه در روايت كافي آمده است مي »َفَرَفَع السَّ

كه در سي آيه از قرآن آفرينش آسمان بر زمين مقدم شده  ؛ همچنانآسمان بر زمين تقدم دارد
ماواِت  َخلق( است ْرض َو  السَّ

َ ْ
آيه، تعبير  است كه تنها در يك . اين درحالي )11)، 6(انعام ( )األ

ْرَض  َخَلَق (
َ ْ
ماوات َو  األ   آمده است.  ) 4)، 20(طه ( )السَّ
آيد كه عالم روحانيات (عقل، عرش، لوح، قلم و...)  دست مي هاز مجموع روايات ب ،رابعاً

  .(آسمان، زمين، شمس، قمر و...) است مقدم بر عالم جسمانيات
چـون عـرش، لـوح، قلـم،     ، مخلوقـاتي هم 7قبل از قضيه آفرينش حضرت آدم ،خامساً

هـا   ايـن  آدم بعـد از  آفـرينش اند و  ها، زمين، شمس، كواكب، بهشت و... بوده مالئكه، آسمان
  بوده است.
نكته اساسي و انتهايي اين است كه با توجه به مباحثي كه در مـورد عـالم امـر و     ،سادساً

روحانيات و مجردات داشـتيم، شـايد بتـوان گفـت كـه بيانـاتي كـه ضـمن نحـوه پيـدايش           
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بـراي اراده   ،موجوداتي مانند عرش و كرسـي، لـوح و قلـم و غيـر ذلـك بيـان شـده اسـت        
هـايى   از باب مثال«: المیزانبه تعبير صاحب  .هايي جهت فهم مخاطب از آن عوالم است مثال

تـا آنچـه خـارج از حـس      اسـت  است كه به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شـده 
شـايد  . )187ص ،17، ج1374(طباطبـايي،   »صورت محسوسـات در افهـام بگنجـد    به ،است

 ؛يهمه تشتت و اختالف عبارات در ترتيب موجودات عالم غيـر جسـمان   همين باشد سرّ اين
ايـن  ذكـر  مـورد درك ماسـت، بـدون     كه فهم عالمي كه مجرد از ماده و زمان و مكـانِ  چرا

  كاري بسيار دشوار و شايد غير ممكن باشد. ها نمونه

  بررسي تطبيقي
نحو پيدايش كثرات، در نظر حكماي اسالمي و همچنين شـريعت   الجمله اشاره به فياينجا  تا

كما را بر شريعت مقدس عرضه كنـيم تـا ببينـيم    مقدس شد. حال زمان آن رسيده كه نظر ح
 در كجاست.آنها  وجوه اشتراك و افتراق

  وجوه اشتراك

  وحدت و بساطت واجب تعالي. 1
عنوان رأس اين سلسله است كـه در   هت خداوند متعال باولين وجه اشتراك، واحديت و احدي

در نظام حكمت اسالمي، ابتـدا بحـث    اي به اين مطلب شد و اساساً تبيين حكماي مشاء اشاره
گاه نوبت بـه تبيـين    آن .شود مي مطرحالوجود  واجبو سپس اوصاف ديگر توحيد و بساطت 
شاهد اين سير  االشارات و التنبیهاتطوركه در نمط چهارم تا ششم  رسد. همان نظام آفرينش مي

اساساً باب مستقلي  از طرف ديگر در جوامع روايي هم ،)125- 95ص، 1375سينا،  (ابن هستيم
ـِه «توان به عبارت  عنوان نمونه مي هب ؛در باب توحيد و احديت خداوند باز شده است َحْمـُد ِللَّ

ْ
ال

 ِمْن َشـْي 
َ
ِذي ال

َّ
ِد ال ُمَتَفرِّ

ْ
َمِد ال َحِد الصَّ

َ ْ
َواِحِد األ

ْ
 ِمـْن َشـْي  ال

َ
ق، 1398بابويـه،   (ابـن  »ٍء َخَلـق ٍء َکـاَن َو ال

َحِدُي ِمْن «) و يا 41ص
َ
َحٌد َصَمٌد أ

َ
ُه َواِحٌد أ نَّ

َ
َقِدیِم أ

ْ
َمْعَنی  ِصَفِة ال

ْ
 ) اشاره كرد.144، صهمان( »ال

  صادر اول. 2
در . حـرف از صـادر و مخلـوق اول هسـت     ،از مباحث قبل روشن شد كه در نظام فلسـفي 

اشـاره بـه ايـن مطلـب     نيز با همه اختالف تعابيري كه در مورد آن وجود داشت هم روايات 
اينكه خود حكما مصداق عقل اول در فلسفه و اول ما خلق اهللا را يكـي   ده بود. مخصوصاًش

دانستند كه عبـارات صـدرالمتألهين در بحـث جمـع ميـان روايـات اول مـا خلـق گذشـت          
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طوركـه مرحـوم سـبزواري نيـز در      همـان  ؛)217- 215ص، 1 ، ج1383(صدرالدين شيرازي، 
  .)492، ص1383كند (سبزواري،  مي نيز اشاره به اين مطلب »اسرار الحکم«

  عرش و وجود منبسط. 3
هايي كه صورت گرفته است، بحث عرش و وجود منبسط است. مرحوم  يكي ديگر از تطبيق
وجود است كه تمـام   اى از مرتبه» عرش«كند كه  بيان ميه الرسائل التوحیدیعالمه طباطبايي در 

آن تجلّى نموده است و آن همان مقام صدور احكام تفصيل يافتـه   خداوند سبحان در  صفات
 ، ظاهر وجود منبسط است كـه مجـرد و  »عرش«كند كه  ذكر ميهم موجودات است. در انتها 

ايشان در چندين جا از تعليقـه بـر   . )180، ص1388گيرد (طباطبايي،  مى بر مثال و ماده را در
ـ  كند كه  صدرالمتألهين نيز بيان مي اسفارِ  نـوان مثـال در   ع هعرش همان وجود منبسط اسـت. ب

كند كه انسب به مقام اين است كه  ذيل مطلبي در باب تجرد نفس ناطقه بيان مي ،جلد هشتم
مراد از عرش همان وجود منبسط و نفـس رحمـاني و رحمـت واسـعه اسـت (صـدرالدين       

  .)311ص ،8 م، ج1981شيرازي، 

  مثُل افالطوني و فرشتگان. 4
بـه   .ز مباحثي كه در زمينه آن ادعاي تطبيق شده است، بحث مثل افالطوني استيكي ديگر ا

رواياتي كه در شريعت مقدس آمده است، مفـادش همـان صـور و     رخي ازاين صورت كه ب
  ند.هستمثُل موجودات است كه در ميان حكما به مثُل افالطوني مشهور 

قرب همان اربـاب انـواع و مثُـل    م، فرشتگان صدرالمتألهين در جلد نهم اسفاربه تصريح 
ــيرازي،    ــدرالدين ش ــتند (ص ــوني هس ــايي در   .)142، ص9م، ج1981افالط ــه طباطب عالم

آورد  مـي  روضـۀ الـواعظین) روايتي را به نقل از 119، صم1999(طباطبايي،  هالتوحیدی  الرسائل
َبْحـرِ  يفِ « :كه در آن آمده است

ْ
َبـرِّ َو ال

ْ
ُه ِفـي ال َعْرِش ِتْمَثاُل َجِمیِع َما َخَلَق اللَّ

ْ
در عـرش تمثـال   ؛ ال

، 1375(نيشـابوري،   »همه چيزهايى كه خداوند در دريا و خشكى آفريده است موجود است
    .)47، ص1ج

در آن آمده اسـت   .مرحوم صدوق نقل شده است از االعتقاداتدر كتاب روايت ديگري 
كنند كه هـر كـدام    مي ق است و اين عرش را هشت ملك حمليامل جميع خالكه عرش ح

آدم  آدم است كه از خداونـد متعـال بـراي بنـي     صورت بني بهآنها  هشت چشم دارند. يكي از
صورت ثور است كه از خداوند براي جملگي بهائم طلـب   هبآنها  كند. يكي از طلب رزق مي

اسد است كـه از خداونـد بـراي درنـدگان طلـب       بر صورتآنها  كند. يكي ديگر از رزق مي
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صورت ديك (خروس) است كه از خداوند براي طيـور طلـب    بهآنها  كند و يكي از رزق مي
كنـد كـه    زاده ذيل اين حديث بيان مي ). عالمه حسن44ق، ص1414بابويه،  (ابن كند رزق مي

سـماني وجـود دارد   اي عاري از مواد ج كند كه صور مجرده اين روايت به روشني داللت مي
  ).113، ص6ج، 1373زاده،  بر صورت نوعي از انواع است (حسنآنها  كه هر كدام از

دارد بـه   اي فرشتهخداوند  هند در مورد اينكهست  دسته ديگر از روايات، رواياتي چندگانه
هايش يكي در مشـرق   شكل خروس كه پاهايش در زمين است و سرش در زير عرش و بال

همگـي   زمـين هـاي   خـروس كند،  شروع به تسبيح مي فرشتهو ديگري در مغرب. وقتي اين 
  .)279ق، ص1398بابويه،  كنند (ابن تسبيح خداوند مي

  عقل فعال و جبرئيل.  5
يكي از مباحثي كه مورد توجه و تطبيق بسياري از حكما قرار گرفته است، تطبيق عقـل فعـال   

كند كـه عقـل فعـال     بيان مي آراء اهل المدینة الفاضلةفارابي در  ئيل امين است.در فلسفه بر جبر
هـا ناميـد    گونه نام القدس و امثال اين االمين و روح توان آن را روح همان وجودي است كه مي

از جملـه   ،اما شيخ سهروردي نيز در چندين مـورد از آثـار خـويش    .)74، ص1379(فارابي، 
کـل النـور) و رساله 200، ص2، ج1375(سهروردي،  االشراق ةحکم االعتقـاد  يفـو رسـالة   هیا

كند و عقـل فعـال را همـان     )، اشاره به اين تطبيق مي265، ص2، ج1375(سهروردي،  الحکما
اشـاره   المعـادو  أالمبـد و  اسفارخواند. مرحوم صدرالمتألهين هم در آثاري همچون  جبرئيل مي

القـدس تعبيـر    است كه در شريعت از آن به جبرئيـل و روح  كند كه اين عقل همان چيزي مي
صـدرالدين شـيرازي،    اسـت  . همچنـين )143، ص9م، ج1981كنند (صدرالدين شيرازي،  مي

  .)385، ص 1381

  وجوه افتراق

در بخش قبل بيان شد كه در نظـام آفـرينش، بيـان حكمـا و روايـات در مسـائلي از جملـه        
عقل فعال داراي زبان مشتركي بودند. حال در ايـن بخـش   خداوند متعال، صادر اول، مثُل و 

در صدد اين هستيم كه ببينيم نظامي كه حكما بيان داشته اند، با نظامي كه در شريعت تبيـين  
 در چه مواردي متفاوت است.   ،شده

  مراتب ميان عقل اول و عقل فعال. 1
هايي كه در بحث عرضه قول حكما بر شـريعت مقـدس وجـود     ترين چالش يكي از اساسي
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 انـد. در  اي است كه حكما ميان عقل اول و عقل فعال ذكـر كـرده   دارد، بحث عقول چندگانه
  توجه به چند نكته ضروري است:اينجا 

اول اينكه بحث عقول عشره بر اساس مباني هيئت بطلميوسي و علم هيئت قـديم بـوده   
هم از لحـاظ   ،گانه بودند كه بعدها دانستند و قائل به افالك نه لم مياست كه زمين را مركز عا

. اما آيه شريفه شتعلمي باطل شد و هم اينكه در ظاهر با برخي از متون ديني سازگاري ندا
ِکِب ( َکوا

ْ
ْنیا ِبِزیَنٍة ال ماَء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزیَّ كند كـه سـتارگان، همـه در     ) بيان مي6 )،37( (صافات )ِإنَّ

  .)559، ص17، ج1374 ،تر از آن قرار دارند (طباطبايي سمان دنيا و پايينآ
 .انـد  دوم اينكه بايد دانست كه فالسفه اسالمي نسبت به نظريه عقول عشره منفعل نبـوده 

بلكه بعد از ورود اين نظريه به دستگاه فلسفه اسالمي، حكما در طول سـاليان متمـادي ايـن    
انـد.   و هرچه بيشتر آن را به مباني شريعت اسالم نزديك كرده  نظريه را اصالح و غربال كرده

مكتـب اشـراق و متعاليـه قائـل     (اهـل)  سينا، شارحان حكمت مشاء و جملگي  لذا بعد از ابن
شدند كه لزومي به پذيرفتن انحصار اين عقول در عدد ده نيست. از طرف ديگر هـم ديـديم   

و بحث مثُل مطـرح   هعرضي هم به ميان آمدكه در مكتب اشراق و متعاليه، اساساً پاي عقول 
  شد.  

  جايگاه آب در تكون عالم جسماني.  2
تفاوت وجود دارد، بحث نقش آب در تكون در آن رسد  يكي ديگر از مسائلي كه به نظر مي

طوركـه در مرحلـه اول بيـان كـرديم،      عالم جسماني در سلسله نظام آفـرينش اسـت. همـان   
ها، نخسـتين امـري    شوند و بعد از امتزاج آن ابتدا اسطقسات ايجاد ميسينا بيان داشتند كه  ابن

آنچه كه مد نظـر ماسـت ايـن نكتـه     . آثار علويه و جمادات معدنيه است ،شود كه حادث مي
است كه در بيان حكما اين عناصر اربعه (آب، خاك، هوا و آتش) در عـرض هـم هسـتند و    

اند مطرح نشده اسـت.   كه حكما بيان داشته سخني از تقدم يكي بر ديگري در نظام آفرينشي
در روايتـي از كـافي    مـثالً  ؛ندا هاما در رواياتي كه اشاره شد، آب را منشأ عالم جسماني دانست

وقتي اين  و حضرت به صراحت فرمودند كه آتش نيز از آب خلق شده استكه نقل كرديم 
شد. بنابراين يك نحـوه  دودي حاصل شد كه منشأ پيدايش آسمان  ،آتش متن آب را شكافت

ام انبيـاء كـه   كه مفـاد آيـه سـي    چنان . هماند قائل شده تقدمي براي آب نسبت به ديگر عناصر
داند نيز بر تقدم آفرينش آب داللت دارد؛ خـواه مـراد از آب   آفرينش همه اشياء را از آب مي

و نفـس  را آب جسماني بدانيم و اشيا را جسـم جسـمانيات، و خـواه آن را وجـود منبسـط      
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  شود. كم تقدم رتبي آفرينش آب فهميده مي رحماني بدانيم؛ زيرا دست

  گيري نتيجه
همه آنچه در نظام حكمت اسالمي در زمينه نحوه پيدايش كثرات بيان كرديم، اين بـود   نتيجه

كه در رأس اين سلسله موجودي است واحد، احد و بسيط كـه خـالي از هرگونـه تركـب و     
جب تعالي، عقولي طولي و عرضي واسطه هستند تا بعد از عقـل  محدوديت است. بعد از وا

شود و  دهم كه نامش عقل فعال است، عالم جسماني از اسطقسات و عناصر اربعه شروع مي
در حكمت متعاليه بيان شـد كـه اساسـاً     رسد. نهايتاً انسان مي نوبت به نبات و حيوان و نهايتاً

 تعالي است و مـا  دهد و وجود حقيقي فقط حق مي "مظاهر"جاي خود را به  "مراتب"مسأله 
تعالي همان وجود منبسط است كه همـه   اهللا همگي مظاهر اويند كه نخستين مظهر حق  سوي

  شود.   اي، همان مرتبه مي شود و در هر مرتبه مراتب آفرينش را شامل مي
اما در شريعت مقدس هم نظام آفرينش چنين بود كه در رأس ايـن سلسـله، خداونـدي    

وجـود دارد. در   (ص)احد، احد و يكتاست. در مرتبه بعـد هـم نـور و حقيقـت محمـدي     و
تـا افـراد جسـماني     امثال آنها و زمين و  مراتب بعد هم عرش، لوح، قلم، جنت، نار، آسمان

اساس، عالم مجردات مقدم بر عالم اجسامند و ترتيبي كه در عـالم مجـردات    برايناين عالم. 
  توان بر تقدم رتبي حمل كرد.   ميكم  مطرح شده را نيز دست

دو تبيين در اموري مثل صادر اول، عقل فعال و جبرئيل، توان گفت كه اين  ميدر نهايت 
... اشتراك و در اموري مانند مراتب ميان عقل اول و عقل فعال و يا جايگاه  مثل افالطوني و

  دارند. آب در تكون عالم جسماني اختالف
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