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Abstract 

Al-Asfār and the Nicene Creed are among the most important works of Islamic philosophy and the 

world of Christianity. In these two sources, especially al-Asfār, the concepts of emanation and birth 

are frequently repeated. By examining these two concepts, the following results are obtained. First, 

the analysis of the two concepts leads us to common implications such as the emergence of 

something from something, eternity, cognation between Father and Son, or emanator and 

emanation, and the necessity of the existence of the intermediaries in the descending arc. Second, 

these implications are accepted in both sources. Third, in these sources, emanation and birth are 

used interchangeably. Fourth, the philosophy of Plotinus, in which emanation, burst, and eruption 

are central concepts, has had an impact on these two sources. Both perspectives, however, have 

mentioned justifications to avoid the materialistic sense of God, which finally show the closeness of 

the two concepts in the two sources. 
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 چکیده
مسیحیت است. در ایننن دو مع،ننه، بننه  کتاب اسفار اربعه و بیانیۀ شورای نیقیه از مهمترین آثار فلسفه اسالمی و جهان

آینند  ویژه اسفار، مفاهیم صدور و والدت فراوان تکرار شده است، که با بررسی این دو مفهوم نتایج زیر بننه دسننت می
نخست، با تحلیل این دو مفهوم به لوازم مشترکی همچون خروج چیزی از چیزی، ازلیت، سعخیت بین والد و مولننود 

رسیم؛ دوم، لوازم به دست آمده از تحلیل دو مفهننوم ینناد ت وجود وسائط در قوس نزول مییا مصدر و صادر و ضرور
شوند؛ چهننارم، اند؛ سوم، در این معابه صدور و والدت به جای یکدیگر به کار برده میشده، در دو مع،ه پذیرفته شده

اثرگذار بوده است. ال،ته در دو نگاه فلسفۀ افلوطین که صدور، ان،جاس و جوشش در آن محوریت دارد، بر این دو مع،ه 
اند که در نهایت، نزدیکی دو مفهوم یاد شننده ی خداوند توجیهاتی را ذکر کردهانگاربرای دوری جستن از مععای مادی

 دهد.در دو مع،ه را نشان می
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 مقدمه -1

پذیرد. هر لفظی برای داللت بر مععایی خاص وضه شننده ت میها با کمک لفظ صورتفاهم بین انسان
است. استعمال لفظ بر مععای وضه شدۀ خود حقیقت است و استعمال لفظ در غیر مععای وضه شدۀ خود 
استعمالی غیر حقیقی است. برای فهم مععا و مدلول وضه شدۀ یک لفظ ت،ادر ذهعی یا مراجعه به اهل لغت 

کعنند، کعد، اما پس از شعاخت مععای یک لفظ آنچه لوازم یک مععننا را مشننخ  میتواند انسان را یاری  می
ای نیسننت؛ بننرای م ننال، اگننر در مرحلننۀ اول کععدههای عقلی است که وابسته بننه وضننه هننی  وضننهتحلیل

توان فهمید که مشخ  شد م لث برای شکل سه ضلعی وضه شده است، در مرحلۀ دوم با تحلیل عقلی می
درجه بودن و تساوی با دو زاویه قائمه است. در مرحلۀ سوم   180ث ضرورتًا سه زاویه داشتن،  لوازم این م ل

اگر جایی لفظ م لث استعمال شد و شک کردیم که از این استعمال مععای حقیقی اراده شده است یننا خیننر، 
کععننده لننوازمی  کافی است لوازم عقلی آن نزد استعمال کععده را بررسی کعیم، بدین مععننا کننه اگننر اسننتعمال

درجه بودن و تساوی با دو زاویه قائمه را برای این لفظ پذیرفت، ضرورتًا مععای حقیقی م لث   180همچون  
 را اراده کرده است.

برای فهم اسفار اربعه یا بیانیۀ شورای نیقیه نیز راهی جز الفاظ نداریم. به همننین دلیننل ننناگزیریم ابتنندا 
های عقلی لننوازم آن دو ژه صدور و والدت را بفهمیم سپس با کمک تحلیلمععای حقیقی الفاظ آنها را به وی 

به ویژه ضرورت وسائط در آفریعش را شعاسایی کعیم، در مرحلۀ بعد از آنجایی که ممکن است شک شود که 
کاربرد این دو لفظ در معابه گفته شده به مععای حقیقی ن،وده است، به بررسننی لننوازم مععننای حقیقننی ایننن 

پردازیم؛ بدین مععا که اگر در دو مع،ه مذکور، لننوازم مععننای حقیقننی پذیرفتننه ر دو مع،ه یاد شده میالفاظ د
 اند.توان نتیجه گرفت آنها مععای حقیقی را از دو واژۀ مذکور اراده کردهشده باشعد، می

ع،ننه از همچعین استعمال مفهوم صدور و والدت در اسفار اربعه به جای یکدیگر، تاثیرپننذیری هننر دو م
انجامعنند، افلوطین یونانی، وجود لوازم مشترک بین صدور و والدت که به ضننرورت وسننایط در آفننریعش می

 دهد.نزدیکی این دو مفهوم در دو مع،ه یاد شده را نشان می
با توجه به ایعکه مفهوم صدور و والدت در اسفار و بیانیۀ شورای نیقیننه محوریننت دارد و هننر دو مفهننوم 

 کعد.در هر دو اثر را دارد، بررسی این دو مفهوم در این دو اثر اهمیت به سزایی پیدا می لوازم مشترکی
تاکعون پژوهشی دربارۀ لوازم مشترک صدور و والدت به ویژه ضرورت وسایط در آفریعش در این دو اثر 

ت از دینندگاه انجام نشده است، هر چعد ق،ل از این پژوهش، دکتر کاکائی در مقالۀ گفتگوی اسالم و مسیحی
گردانننداکاکایی، عربی و اکهارت با ذکر شواهدی، والدت در مسیحیت را بننه تجلننی در عرفننان بننر مننیابن

ای بین مساله صدور و والدت (. اما مقایسه170گفتگوی اسالم و مسیحیت از دیدگاه ابن عربی و اکهارت، 
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 اند.و لوازم آن به ویژه توسل به وسایط انجام نداده
 

 وش پژوهشهدف و ر-2

باشد و نتایج به دست آمده به مععننای حقانیننت دیننن مسننیحیت تط،یقی می-روش این پژوهش تحلیلی
نیست. چون اضافه بر مسأله والدت و صدور باید مسائل دیگری را بررسی کرد؛ به ععوان نمونه، باید بررسی 

اند یا دت حقۀ حقیقیه را فهمیدهکرد که مسیحیان در این بیانیه از خداوند و نخستین صادر همانعد اسفار وح
خیر؟ به همین خاطر هدف این مقاله تعها نشان دادن نقش دو مفهوم والدت و صدور در دو دیدگاه است و با  

تواننند افننی جدینندی بننرای تحقیقننات بعنندی در فهننم فلسننفه اسننالمی و توجه به نوآوری موجود در آن، می
 مسیحیت باز کعد.

 طرح است های زیر مدر این پژوهش پرسش
توان به لوازم مشترک به ویژه ضننرورت وسننایط در آیا با تحلیل عقلی و مفهومی صدور و والدت می  -1

 آفریعش رسید؟
 اند؟آیا لوازم تحلیلی صدور و والدت در اسفار اربعه و بیانیۀ شورای نیقیه پذیرفته شده -2
 اند؟برده شدهآیا این دو مفهوم در معابه گفته شده به جای یکدیگر به کار  -3
 اند؟آیا دو اثر تحت تاثیر فلسفه یونان به ویژه افلوطین بوده -4
 آیا بین مفهوم والدت در شورای نیقیه با مفهوم صدور در اسفار نزدیکی وجود دارد؟ -5
 

 مفاهیم -3
از ریشۀ وسل به مععاي تقرب و نزدیکي  است و وسیله چیزی است کننه شننخ  بننا آن بننه غیننر   توسل
 (. 3/1841شوداالجوهری،  نزدیک می

 (. 869از وسط گرفته شده و وسط چیزی است که دو طرف داشته استاراغب اصفهانی،  واسطه
در لغت خروج چیزی از چیزی است. برخی مفسران قرآن نیننز مععننای صنندور را در آیننه  یننوم   صدور

به مععای محننل آن تلقننی ( را به مععای خروج یک شیء موجود از شیء دیگر 6یصدر العاس اشتاتا«ازلزال   
(. برخی مفسننرین در ذیننل آیننات 490اند   یقال  صدر عن المکان، إذا ترکه وخرج معه«اابن عاشور،  کرده

 (.16/68و  27/243اندامکارم شیرازی، دیگر نیز به این مععا تصریح کرده
اننند، ار بننردهبه نقل فارابی اولین کسانی که مععای صدور را ضمن قاعننده الواحنند بننرای خداوننند بننه کنن 

رشد آن را به فارابی و (. ابن7اندافارابی، هافالطون و ارسطو هستعد که فالسفه مسلمان نیز از آنان پیروی کرد 
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(. در هعد باستان نیز خداوند را مع،ننه و 164گردانداابن رشد،  حکمای ق،ل از وی مانعد ثامسطیوس باز می
هایی با همان مععا از ق،یننل ترشننح، جای واژه صدور واژه (. گاه به  139دانستعداگلسر،  مصدر همه چیز می

« انبجست منههه. در میمر دهم کتاب اثولوجیا چعد بار واژه  شودخروج، فیضان و مانعد آن به کار گرفته می
ینبه کار رفته است که معادل جوشش و فیضان و در زبان یونانی معادل   ؛ 1/537« استاکاپلستون،  آپوَر

برننند، واژه سیعا و مالصدرا تع،یری که برای ارت،اط بین واجب و ممکعننات بننه کننار مننیبن(. ا279افلوطین،  
-(. میرداماد همه چیز را صادر از خدا می2/206؛ مالصدرا، اسفار،  19،  التعلیقاتسیعا،  صدور استاابن

 (. 351شماردامیرداماد، داند و قاعده الوحد را از امهات اصول عقلی و فطریات آن برمی
« و معننادل فارسننی آن زایننش اسننت کننه to be born  که معادل انگلیسی آنای عربیست واژه  دتول 

مستلزم ترک و خروج یک شیء یا اشیایی از شیء دیگر اسننت. بعننابراین در والدت اصننل خننروج چیننزی از 
 شیء دیگر است.

-گننر مننیالسالم نیننز والدت را شننامل هننر بیننرون آمنندن و خننروج شننیء از شننیء دی امام صادق علیه 
-اند کننه شننامل هننر خروجننی مننی(. برخی مفسران نیز تولد را به مععای وسیه آن گرفته101دانداصدوق،  

 (.27/475شودامکارم شیرازی،  
 

 تحلیل مفهوم صدور و والدت و لوازم آنها -4

 فهمیم شد که در مععای صدور خروج چیزی از چیزی نهفته است بعابراین با تحلیل عقلی می بیان
تواننند امننری معنندوم باشنند. بعننابراین صادر شده از مصدر خارج شده است ق،ل از صدور نمننی  . اگر1 

 صادر ق،ل از صدور باید در مصدر نحوی از وجود را داشته باشد.
. اگر شی صادر شده از ذات مصدر، خارج شده است باید با مصدر سننعخیت داشننته باشنند و گرنننه، 2

آید مصنندر چیننزی را صدری دیگر خارج شده است؛ چون الزم میصدور آن محال خواهد بود یا ایعکه از م
 که فاقد آن است را صادر کعد.

خواهد بننود کننه همننان  Aباشد صادر شده تعها A  . اگر صادر با مصدر سعخیت دارد اگر مصدر تعها 3
 (.352مفاد قاعدۀ الواحد است. برای همین تصدیی به مفاد آن ضروری و بدیهی استامیرداماد، 

. سعخیت میننان 3. عدم محض ن،ودن صادر شده،  2. خروج چیزی از چیزی،  1راین الزمه صدور،  بعاب
 . ضرورت وسایط در آفریعش است.5. قاعدۀ الواحد و 4صادر و مصدر 

-همانعد صدور، در زایش و تولد به خاطر متضمن بودن مععای خروج چیزی از چیزی نیز همان ویژگی
ء ق،ل از تولد، سعخیت بین والد و مولود، قاعده الواحد و در نهایت های صدور یععی عدم محض ن،ودن شی
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 Aباید ق،ل از والدت  Aیابیم. یععی والد برای تولید ضرورت واسطه در تولید امور مرکب از امر بسیط را می
بننرای به ععوان مولود بننا والنند سننعخیت دارد،   Aرا دارا است حتما    Aرا دارا باشد و چون والد ق،ل از تولید،  

تواند از خود تولید کعد و برای تولید امننور مرکننب نیازمعنند واسننطه را می Aاست تعها   Aهمین اگر والد تعها  
از او خارج شود، نشان دهعده ترکیننب ذات آن  Bو   Aهمچونخواهد بود و اال اگر بدون واسطه، امر مرک،ی 

 خواهد بود، که این خلف است.
 شود نه توضیح داده میمساله این گو آموزش فلسفهدر کتاب 

بخش، وجننود توان با برهان عقلی اث،ات کرد و تقریر آن این اسننت  چننون علننت هسننتیسعخیت را می
دهدن باید خودش وجود مزبننور را کعد ن و به تع،یر مسامحی به معلول خودش وجود میمعلول را افاضه می

تواند اعطا و افاضه کعد امعطی الشیء ال یکون داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمی
گننردد کننه شود، روشننن میفاقدًا له( با توجه به ایعکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی

ای کننه وجننود معلننول شننعاع و پرتننوی از آن محسننوب گونننهتری دارد، بهصننورت کامننلوجود مزبننور را به
 (.2/90شود«امص،اح یزدی،  می

آن است که اگر این تحلیل را همچعان ادامه دهیم، اضافه بر لوازم گفته شده به بسننیاری از لننوازم   جالب
 فلسفی دیگر همچون قاعدۀ امکان اشرف و محال بودن طفره در وجود به نحو ضرورت خواهیم رسید.

دات زنننده لوازم صدور و والدت یکسان است؛ ال،ته والدت بیشتر برای موجو  بعابراین از حیث تحلیلی،
رود. برای همین انتسنناب والدت بننه خداوننند نسنن،ت بننه انتسنناب و صدور برای اشیای غیرشاعر به کار می

 صدور ارجحیت دارد.
 

 بررسی لوازم والدت و صدور در دو دیدگاه-5

برای فهم نزدیکی مععای والدت و صدور در دو دیدگاه و همچعین از آنجایی که ممکن است گفته شننود 
ی شورای نیقیه لفظ صدور یا والدت به مععای حقیقی به کار نرفته است بلکه صاح،ان این بیانیۀ  در اسفار یا

اند. ضروریست که لننوازم تحلیلننی صنندور و والدت را در دو دو دیدگاه این دو را به مععایی دیگر به کار برده
فهمیم کععد و آنها را بپذیرند می دیدگاه بررسی کعیم بدین مععا که اگر دو دیدگاه لوازم صدور و والدت را نقل

اند دوم  والدت در بیانیۀ شورای نیقیه همان صدور در که این دو مفهوم نخست  به مععای حقیقی به کار رفته
 اند.اسفار اربعه است. و به این دو دلیل هر دو به ضرورت وجود وسایط در آفریعش روی آورده

 لوازم ولدت و صدور در اسفار -5-1
داننند و در ایننن صنندور لننوازم ا به ت،ه فالسفه، هستی و به ویژه عقل اول را صادر از خداوند میمالصدر
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شود؛ بدین مععا که عقل اول از ذات علتاخداوند( تعزل، ترشح، خروج پیدا مععای حقیقی صدور دیده می
یسننت و (. صننادر اول مسنن،وق بننه عنندم ن6/277و از ذات واجب جوشیده استامالصدرا، اسننفار،    1کرده

. همچعین همننه اشننیاء ق،ننل از صنندور در  ذات واجننب بننوده 2موجود به وجود خداوند و نه به ایجاد اوست
. برای همننین بعنند از فیضننان بننا واجننب 4، بلکه هر کمالی ق،ل از فیضان در علت خود موجود است3است

خود صادر کعنند و همننه . و از آنجایی که واجب بسیط است تعها بسیط را می تواند از 5الوجود سعخیت دارد 
 شود.چیز به وسیله این واسطه ایجاد می

(، 6/206،  اسفففا ال،ته ممکن است الفاظ متعددی به جننای لفننظ صنندور همچننون ترشحامالصنندرا،  
(، اشننراقاهمو، 9/141(، تعزلاهمننو، 134(، فیضاهمننان، 277(، تع،هاهمننان، 278ان،جاساهمننان، 

( به کار برده شود، اما باید دانسننت کننه 67، اقارحیمیان،  (، جوشش، سرریز شدن، پرتو افشانی و ان1/65
تننوان بننا همانعد واژۀ صدور مععای خروج چیزی از چیزی وجود دارد؛ و بر اساس این مععا می  در همه آنها

قائل به سعخیت بین خننالی و مخلننوق و قاعننده  6تمسک به قاعده بدیۀ  فاقد الشیء لم یکن معطی الشیء«
س،ب در توضیح نظریه افلوطین کننه مالصنندرا تحننت تنناثیر آن بننوده اسننتاع،ودیت،   الواحد شد، به همین

کعنند بنندون آنکننه م،نندأ دچننار کاسننتی و تغییننر ( گفته شده است فیض و اشراق َم،دأ خود را ترک مننی1/43
( که مالصدرا با تع،یر ان،جاساجوشش( از واجب که در مورد خروج آب از چشننمه بننه 68شودارحیمیان،  

(. او غایننت 6/278، اسفففا کعدامالصدرا،    اعراف( عین آن را از افلوطین نقل و تایید می160ارودکار می
(. س،زواری در 277جوشداهمان،  داند که علت اولی همۀ فضایل است و فضایل از آن میتحقیی را آن می
 لید استاهمان(.نویسد اگر قائل به انفصال و تک ر وجود شویم این نگاه همان قول به توتعلیقۀ خود می

با توضیحات گذشته پاسخ دو پرسش زیر روشن می شود که نخست چرا در فلسفه قاعده الواحنند بدیننۀ 
 شود؟ چرا در فلسفه اسالمی بین علت و معلول ضرورتا سعخیت برقرار است؟در نظر گرفته می

 الف( الواحد ال یصدر معه اال الواحد.
 ب( الواحد ال یتولد معه اال الواحد

 
 (.6/206، اسفا .  صدور سائر األشیاء الخارجیة في کونها مترشحة عن ذاته«امالصدرا، 1
باقیة ب،قائه ال بإبقائه ألنهنا  -وجوده ال بإیجاده.  العقول... هي وسائط صدور األشیاء عن الحی تعالی ... فلها األولیة بأولیته و اآلخریة بآخریته کما أنها موجودة ب2

 (.141/ 9کما علمت بمعزلة أشعة نوره و لوازم هویته«اهمان، 
 (.6/155.  و هواالواجب( عالم االلۀه الذی فیه وجود جمیه االشیاء«اهمان، 3
 (.6/269ذلك الکمال في علته علی وجه أعلی و أکمل«اهمان، ء من الکماالت الوجودیة في موجود من الموجودات فال بد أن یوجد أصل .  کلما تحقی شي4
 (.39 علی بن موسی الرضا و الفلسفه االلهیه،.  کل ما عداه فهو فیضه، فال یکون امرًا م،ائعًا ععه«اجوادی آملی، 5
علی وجه ارفه و اعلی«، تعلیقنه سن،زواری   معطني  . مالصدرا  م،دا کل فضیله اولی بتلک الفضیله... فم،دا کل االشیاء و فیاضها یجب ان یکون کل االشیاء6

 (.6/116، اسفا الخیر و الکمال ال یکون فاقدا له«امالصدرا، 



 109،  شمارة پیاپی  2، شماره چهارم ، سال پنجاه و م در فلسفه و كال يیجستارهانشريه   / 136

 

الف و ب در صورتی کننه مععننای واحنند، صنندور، تولنند و  سننعخیت درسننت تصننور   صدق گزاره  معکر
(. چننون 351( معکننر ضننروریات و فطریننات اسننتامیرداماد،  8/388،   حیق مختففو  شوداجوادی آملی،  

(. بنندین مععننا کننه اگننر مععننای 8/413،   حیق مختففو   سخعگوی قاعده خود قاعده است«اجوادی آملی،  
شود که از شی همان برون تراود که در درون اوست و اکعننون کننه درون ود روشن میصدور درست تصور ش 

از  Bو  Aموجودی مرکب از  واسطهبی  را از خود صادر نخواهد کرد. چون اگر  Aنیست، جز    Aآن شی جز  
 ن،وده است که این خلف است. Aشیء صادر شود، نشان دهعدۀ آن است که آن شیء تعها  

شود، و به ت،ه آن ست مفهوم صدور، ضرورت سعخیت بین علت و معلول روشن میبعابراین با تصور در
 شود. به ععوان واسطه فیض ضرورتًا اث،ات می 1صادر نخست

رسننعد و  دربارۀ صادر نخست، حکمای مشاء و اشراق با استفاده از قاعده سعخیت به قاعده الواحد می
(. امننا دلیننل خننود 10/72،   حیففق مختففو  جوادی آملی،  کععد«ابه دن،ال آن صادر نخست و ... را ثابت می

در درون مصنندر   Aسعخیت، ان،جاس، ترشح، صدور، تعزل و خروج اشیاء از ذات الهیست. بدین مععننا تننا  
-از آن خننارج مننی Aاست، تعها   Aن،اشد امکان صدور نخواهد داشت؛ برای همین مصدر بسیطی که تعها  

 شود.
یزی از چیزی استوار است نیز ضننرورتًا بننر اسنناس سننعخیت ط،یعت چون بر اساس صدور و خروج چ

اگر سعخیت را عام ندانیم صدور هر چیزی از چیز دیگر جایز خواهنند   شوداز این رو گفته میکعد،  عمل می
اند که قاعده الواحد تعها (. برخی محققین به این نکته توجه داشته5/401،   حیق مختو  بوداجوادی آملی،  
واجب و ممکن قابل ت،یین است، اما خود سعخیت را با در نظر گرفتن فاعل الهی بننودن   بر پایۀ سعخیت بین
(. ال،ته بعدًا توضیح خواهیم داد که ط،یعت بر خننالف   612و    329،  311دانعدای ربی،  واجب سازگار نمی

هننی دچننار کعد؛ برای همین برخالف فاعل الفاعل الهی به نحو تجافی و نه تجلی اشیاء را از خود صادر می
شود. برای همین صدور و والدت به نحو تجلی با فاعل الهی سازگار است، اما صنندور و نقصان و تغییر می

 انجامد، با فاعل الهی سازگار نیست.والدت به نحو تجافی چون به تغییر ذات می
 لوازم صدور و ولدت در بیانیۀ شورای نیقیه  -5-2

ای در تفکننر ه اسننت. همچعننین بنناور بننه والدت جایگنناه ویننژه شورای نیقینن  والدت و زایش محور بیانیۀ
بعد اعتقادات آنها را مساله والدت ذکر کرد، هر چعد ایننن مسنناله توان ترجیهای که میمسیحیت دارد به گونه

رفتننه اسننت، بلکننه از ابتدا جزء عقاید آنها ن،وده است یا حداقل جزء ضروریات دین مسیحیت به شمار نمی

 
 (.414/ 8   حیق مختو ،شود«اجوادی آملی،  .  وحدت و بساطت صادر نخست بدون استفاده از قاعده الواحد اث،ات نمی1
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ودن یا پسر بودن حضرت عیسی علیه السالم معرکۀ آراء بوده است و شاید بیشترین تعننار  مسالۀ مخلوق ب
 (.22آرائی که نس،ت به این مسأله خود را ظاهر کرده است در شورای نیقیه باشداروبعستاین، 

در ابتدای قرون اولیه مسیحیت دو نگاه به رابطه حضرت عیسی علیه السالم و خداوند بوده است بننرای 
ن نزاع بر سر ازلی و الهی بودن بودن مسیح به ره،ری آتاناسیوس که تحت تاثیر افالطننون بوداولفسننن، همی

( و مخلوق و غیر الهی بودن آن به ره،ری آریوس به شکل وسننیعی بننوده اسننت. آریننوس الننوهیتی کننه 330
و اوریگن مطننرح   ( را که فالسفه آبای اولیه کلیسا همانعد ایرنایوس 385لوگوساهمان مسیح ازلی(اهمان،  

( که سرانجام جریان آریوس در شورایی متشکل از مسیحیان شکسننت 603کرداولفسن، کردند، نفی میمی
شود. در این بیانیۀ همانعنند خورد و عقاید زیر به ععوان اعتقادات اک ریت مسیحیان مورد پذیرش واقه میمی

د، کننه در مطالننب بعنند بننرای فهننم نزدیکننی گیراسفار مالصدرا لوازم والدت و صدور مورد پذیرش قرار می
 پردازیم صدور و والدت  به نقل این بیانیۀ سپس تط،یی لوازم والدت در آن با لوازم صدور نزد مالصدرا می

  ما ایمان داریم به خدای یکتا، پدر قادر مطلی، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست
I believe in one God the Father almighty maker of heaven and earth, of all things 

visible and invisible 
 از خدا زاییده شده  ما ایمان داریم به خداوند واحد عیسی مسیح، پسر یگانه -1

I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God 
 ازلی پدر. مولود -2

born of the Father before all ages 
 او خداست از خدا، نور از نور -3

God from God, Light from Light 
 خدای حقیقی از خدای حقیقی -4

true God from true God 
 و آفریده نشده استزاده شده  که -5

begotten, not made 
 هم ذات با پدر -6

consubstantial with the Father 
 به واسطه او همه چیز آفریده شد. -7

through him all things were made 
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 او به خاطر ما انسان ها و برای نجات ما از آسمان پایین آمد و انسان گردید. -8
For us men and for our salvation he came down from heaven 

 .(96به قدرت روح القدس، از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید...« امفتاح، قع،ری، سلیمانی،  -9
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man 

، اسفففا یگانگی مولود نخست همانعد صادر نخست در حکمت متعالیهامالصدرا،  1در ع،ارت شماره 
داند که فراتر گیرد. هرچعد مالصدرا وحدت صادر نخست را حقه حقیقیه می( مورد پذیرش قرار می7/116

 ت حقیقی استاز وحد
مولود نخست ازلی است همانگونه که صادر نخست نزد مالصدرا نیز ازلی اسننت.   2در ع،ارت شماره  

 برای ایعکه الزمه صدور و والدت ازلی بودن شی است.
بین مولود نخست با والد سعخیت برقرار است، همانگونننه کننه بننین صننادر   6و    4،  3در ع،ارت شماره  

( چون الزمۀ صدور و والدت 166نیز سعخیت برقرار استاط،اط،ایی،    نخست با واجب در حکمت صدرا
 سعخیت بین والد و مولود یا مصدر و صادر است.

مولود مس،وق به عدم نیست، همانگونه که نزد مالصدرا صادر نخست نیز مس،وق به  5در ع،ارت شماره  
ل کلمه بود. کلمننه بننا خنندا بننود و عدم نیست. همین مساله در انجیل یوحعا ایعگونه بیان شده است   در از

(  همه چیز به وسیلۀ او هستی یافننت و 2کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بوداکتاب مقدس، یوحعا، 
 (.2بدون او چیزی آفریده نشد...«اکتاب مقدس، یوحعا، 

کننه نشننان نکتۀ مهم در این ع،ارت این است که در آن والدت در مقابل آفریده شدن قرار گرفتننه اسننت، 
دهعدۀ این مطلب است که مسیحیان برای نشان دادن ازلی بودن و حادث زمانی ن،ودن حضرت عیسی علیننه 

اند نه این که اعتقاد داشته باشعد که عیسی علیه السالم همچننون السالم واژۀ والدت و زایش را انتخاب کرده
 نه آمده است یک موجود جسمانی زاده شده از خدا است. در شرح این بیانیه ایعگو

اش اقرار کرد که پسر خدا مولننود اسننت در اعتقادنامه  325 اولین شورای کلیسای جهانی نیقیه در سال
ذات با پدر است و آریوس را که عقیده داشت پسر خدا از عدم بننه وجننود آمنند و از جننوهر نه مخلوق، و هم

 (.161دیگری غیر از جوهر پدر است محکوم کرد« امفتاح، قع،ری، سلیمانی، 
شود که استعمال واژۀ والدت و زایش برای عیسی مسننیح بننرای دوری جسننتن از از بیان فوق روشن می

گونننه بوده است همننان 1مخلوق بودن و مس،وق به عدم بودن عیسی علیه السالم و در کل نفی عقاید آریوس 

 
 (.73ازی بخشید که به چیزها بخشیده بود و او را به مقام فرزندخواندگی خود رساند«اروبعستاین، آغاز پسر را آغ. سخن آریوس این بود که   خدای بی1
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الیننه اسننت. که لفظ صدور برای رساندن مععای ازلیننت و سننعخیت صننادر اول بننا واجننب در حکمننت متع 
کردند تا سعخیت و ش،اهت حضرت مسیح با خداوند را با تحلیلی کننه مسیحیان بحث والدت را مطرح می

 (.340-3در ابتدای مقاله گذشت را اث،ات کععداولفسن،  
-شود در جریان خلقت اشیاء از عدم ایجاد میبرای همین توماس بین مخلوق و مولود تفاوت قائل می

شود به نظر توماس خدای پدر معشاء صنندور پسننر ایش چیزی از ذات پدر متولد میشوند، ولی در جریان ز
است و پدر و پسر معشاء صدور روح القدس. پسر یا کلمه همان عقل الهی است که در آن صور همۀ اشننیاء 

 (.259وجود دارد و از طریی آن جهان آفریده شده استاسید هاشمی، 
رساند که مفاد آن همان ضرورت توسننل بننه صننادر ول را میضرورت توسل به مولود ا  7ع،ارت شماره  

نخست برای آفریعش بر اساس قاعدۀ الواحد در نگاه مالصدرا است که مفنناد آن صنندور تعهننا یننک موجننود 
 سعخ با خداوند است و وساطت صدور و خلقت سایر موجودات را دارد.ذات و همهم

مقدس که بر این بیانیه تاثیر داشننته اسننت آمننده   ال،ته ضرورت وجود واسطه در موارد متعددی از کتاب
 های زیر دقت کعیم است؛ به ع،ارت

 (.24، 3سازد«ارومیان  با فیض خدا، همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می
 همه چیز به وسیلۀ او اکلمه یا همان مسیح( هسننتی یافننت و بنندون او چیننزی آفریننده نشنند« اکتنناب 

 (.2مقدس، یوحعا، 
کعیم ای ما فقط یک خدا هست یععی خدای پدر که آفریععدۀ همه چیز است و ما برای او زندگی مننی بر

و فقط یک خداوند وجود دارد، یععی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریننده شنند و مننا بننه وسننیله او 
 (.6، 7کعیم«ااول قرنتیان  زیست می
که اولننین (. و این5/348،  اسفا اربعه باشدامالصدرا،  تواند اشاره قوس نزول در اسفار  می  9و    8مورد  

 شود، عقل اول است.موجودی که در این سلسلۀ موجودات نازل می
نتیجه آن است که پذیرش والدت در این بیانیۀ ضرورتًا به پذیرش لوازم ذکر شده به ویژه وجود وسننایط 

ن تعها به این علت است که صنندور همننان انجامد و ایدر تحلیل مفهومی صدور و والدت و اسفار اربعه می
والدت اسننت و والدت همننان صنندور اسننت. یکننی از معاصننران مسننیحی همانعنند کشننیش گریگننوری 

گوید گوید   همان طور که یوحعای رسول مینرسیساناکشیش ارامعۀ تهران( در تأیید سخن فوق ایعگونه می
شود. زیرا صدور همننان القدس از پدر صادر می  گوید که روحکه کلمه نزد خدا بود، به همان ترتیب نیز می
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 .1تولد است و تولد همان صدور است«
 

 اقرار دو دیدگاه به والدت به جای صدور -6
انجامعد و ایننن نشننان دهعننده والدت و صدور هر دو ضرورتًا به لوازم یکسانی به ویژه وجود وسایط می

دهد بننه کنناربردن آنهننا در دو جریننان را نشان مینزدیکی این دو مفهوم است. شاهد دیگری که این نزدیکی  
 فکری به جای یکدیگر برای نشان دادن کیفیت رابطه واجب و صادر نخست است.

ع،ارات زیادی در انجیل وجود دارد که در مورد فرزند بودن حضرت عیسی نس،ت به خدا تصریح شننده 
گفتعنند تواعیسننی د به پننای او افتنناده میگوید   و کسانی که در قایی بودناست، از جمله در انجیل متی می

 (.33  14علیه السام( واقعًا پسر خدا هستی«امتی، 
برند واژۀ صدور را نیز برای طور که واژۀ زایش و والدت را برای حضرت مسیح به کار میمسیحیان همان

 (.425برنداناس، حضرت مسیح به کار می
اند. نیننز گیری بیانیۀ شورای نیقیه نقش داشتهی در شکلپولس و آبای اولیه کلیسا تا آتاناسیوس که همگ 

دان مسیحی گعوسی مصننری دانستعد. به ععوان م ال والعتیعوس الهیرابطه خداوند با صادر اول را صدور می
داند که عزم کرده تا عقننل را از خننود صننادر کعنند و نیننز در در سدۀ دوم میالد پدر اول یا خدا را موجودی می

هننای ید که او کسی است که عقل را از خود صادر کرده است. و همچعین در اندیشۀ اوفیتگووصف او می
م زاده شده، اصطالحات مورد اسننتفاده در ترجمننۀ التیعننی 130دانان بزرگ مسیحی که در  ایرنایوس از الهی

سننخعانی  « و در یونانِی همننانemisitسریز شدن و صادر شد    ،ایرنایوس ع،ارتعد صادر کردن، پدید آوردن
م( نقننل شننده اصننطالحات مننورد   393است که از تئودورتانویسعده و اسقف مسیحی انطاکیننه در سننال  

 (.574اند از   مولود شده است« و  صادر شد« استاولفسن،استفاده ع،ارت
کعد؛ بننه ععننوان در مقابل مالصدرا نیز به جای لفظ صدور در موارد متعددی از لفظ والدت استفاده می

( و ازدواج 1/231، اسفففا الصدرا موالید وجودیه را متولد از ازدواج قوۀ فاعل و قوه قابلامالصدرا، نمونه  م
 حیففق دانننداجوادی آملننی، اسماء الهی به ععوان موجودات عیعی را موجب تولد اسماء مرکب جدیدی مننی

دانننداهمان، قول که بسیط و مجردند مننی(، اشیاء را متولد از ع2/314،  اسفا مالصدرا،    -9/564،  مختو  
دانداهمان، ( او اشیاء را متولد از قلم یا همان عقل و لوح یا همان نفس کلی و هیولی می6/195و    3/405
داند که م،دا تدبیر عننالم کننون و فسنناد متولنند از عقننول اسننتاهمان، (. رأی اک ر قدما را در این می6/303
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(  و سننایر فالسننفه نیننز 1/43ا که مالصدرا تحت تاثیر آنها بوده اع،ودیت،  (. ال،ته این تع،یر نزد عرف 6/400
 شود.دیده می

 (.416/ 3، الفتوحات المکیةوالد الکون و کونی ولده« اابن عربی،           انما الحی الذی اعرفه      
  فانه لم یکن له کفوا احد           عج،ا عن تعزیه عن الصاح،ه و الولد

 (.4/349العالم ما تولد          من ذی روح او جسم و جسد«اهمان،  ععه تولد فی
 نویسد داند و میسیعا موجودات را متولد از عقول میابن 

، الهیات من کتففاا الافففا  انه م،دا کل موجود عقل اوائل الموجودات ععه و ما یتولد ععها«اابن سیعا،  
385.) 

برننند و و نیز مفهوم والدت را بننه جننای صنندور بننه کننار مننیشارحان و پیروان مالصدرا نیز تحت تاثیر ا
 معتقدند که عالم ط،یعت متولد از عالم الهوت است 

خورد این است که الولد سر ابیه که مراد اتحنناد حقیقننت و یک جمله که بسیار بلعد است و به چشم می
عننالم متولنند از مقننام  فیضان وجود ولد است از جمیه اجزای وجود والد ... و چون نشننئۀ ملننک و ناسننوت

باشد چعان که حضرت عیسی علیه السالم فرمود  انی ای از علتش میالهوت است بلکه هر معلولی زاییده
ذاهب الی ابی و ابیکم السماوی« .... درست دقت شود که عیسی روح الله است و دربارۀ تو هننم  نفخننت 

ه ثابت است، او به سوی پدر روانه شنند تننو فیه من روحی« آمده است و چون این معاس،ت با عیسی روح الل
 (.133زاده، هم جان پدر سوی پدر شواحسن

استعاد به سخن این بزرگان برای آن است که بر الفاظ جمود نکعیم و دیدگاه مالصدرا را به خاطر کاربرد 
ی و الفاظ صدور و والدت مادی ندانیم، چون مععای والدت و صدور در سخن این بزرگننان بننه مععننای عرفنن 

 جسمانی آن نیست که موجب نق  پروردگار شود بلکه به مععای تجلی و ظهور است.
 

 توجیه والدت و صدور در دو نگاه -7

 توجیه ولدت و صدور در اسفار-7-1
انگارانه دارند و در نظننر مالصنندرا از چعننین مععننایی تننوالی از آنجایی که صدور و والدت مععایی مادی

مجموعه  سائل فلسفی آیدامالصدرا،  ب بودن خداوند و تعدد قدما الزم میباطلی همچون جسمانی و مرک 
 شود ( دو پرسش مهم مطرح می435، صد المتالهین

 انگاری خداوند است؟آیا الزمه صدور و والدت در نگاه مالصدرا مادی  الف: 
سنناطت، پاسخ به پرسش فوق معفی است. و دلیل آن این است که در همننه آثننار مالصنندرا تاکینند بننر ب
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فعلیت صرف، تجزیه ناپذیر بودن خداوند شده است. برای همین مالصدرا انتساب صدور و والدت به ایننن 
 (.435، مجموعه  سائل فلسفی صد المتالهینکعد امالصدرا، مععا را به خداوند رد می

 افتد؟پس این صدور و والدت چگونه اتفاق می ب: 
؛ 386،  توحیففد    آففرآ نه تجافی استاجوادی آملننی،  پاسخ این است که این صدور به نحو تجلی و  

صففو ت و و همننو،  11/560، تسففمی و همننو،  201،  ای از صففهیای حفف جرعهبرای بررسی بیشتر  همو،  
(. به این مععا که شننی صننادر شننده پننس از 200، معرفتشريعت    آيمه ، همو،  47،  سیرت انسا     آرآ 

کعد. به همین خنناطر در مرت،ننۀ عالیاخداوننند( ت،ۀ عالی حفظ میصدور به مرت،ۀ دانی، وجود خود را در مر
شود. در این نگاه حقیقت واحد اسننت و همننه اشننیاء، شننئون، رشننحات، حی یننات، هی  تغییری ایجاد نمی

(. کننه از ذات آن 1/46،  اسفففا فعون، اطوار، سایه، درخشش و تجلیات آن حقیقت واحد استامالصنندرا،  
ا موجودند اما به وجننود خداوننند، و هننی  انفصننال، م،ایعننت و اسننتقالل از آن اند. این اشیحقیقت جوشیده

توان نام این رابطه را اتحنناد یننا حلننول (. که با نفی ثعویت نمی49،  الاواهد الربوبیةندارنداصدرالمتالهین،  
ه (. بعابراین با انتساب صدور و والدت به نحو تجلی به خداوند دیگر تننوالی بنناطلی کنن 50گذاشتاهمان،  

ای در نفننی مالصدرا در نفی والدت بیان کرده است وجود ندارند تا گفته شود چگونه مالصدرا از جهتی ادله
پذیرد؛ پاسخ آن اسننت کننه صنندور و کعد و از جهتی دیگر صدور و والدت و لوازم آنها را میوالدت ذکر می

م باطلی همانعد جسننمانیت و والدت دو قسم است  صدور به نحو تجافی و صدور به نحو تجلی؛ آنچه لواز
 تغییر در ذات خداوند را دارد، صدور و والدت به نحو تجافی است.

بعابر م،انی مالصدرا گفته نشود قول به صدور و والدت مخالف دین است، چننون بننا توضننیحات فننوق 
کعد والدت به نحننو تجننافی اسننت نننه والدت بننه نحننو تجلننی. چعننین گردد که آنچه دین نفی میروشن می

هایی در حل تعار  بین دین و فلسفه فراوان است؛ به ععوان نمونننه، در دیننن جهننان حننادث معرفننی اسخپ
شننود؛ راه حننل بننرون رفننت از ایننن تعننار  در فلسننفه شود و در حکمت متعالیه بر قدم عالم تاکید میمی

کمننت شود حدوث دو قسم است  حدوث زمانی و حدوث ذاتننی، و آنچننه حاسالمی این است که گفته می
کعنند کعد حدوث زمانی کل ماسوای واجب است، نه حدوث ذاتی، و آنچننه دیننن اث،ننات میمتعالیه نفی می

 حدوث ذاتی است نه زمانی؛ بعابراین تعارضی بین دین و فلسفه وجود ندارد. 
 توجیه به کار گیری ولدت و صدور در بیانیۀ شورای نیقیه-7-2

 ن وجوهی را ذکر کرد توابرای توجیه قول به والدت مسیحیان می
السالم با زبننان تم یلننی سننخن گفتننه؛ بعننابراین باینند انجیل تصریح دارد بر ایعکه عیسی علیه  -7-2-1

احتمال داد که ذکر والدت مععای مادی نداشته باشد بلکه از باب تم یل باشد که بخواهنند شنندت ارت،نناط و 
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ط مسانخت واجب و صادر اول یننا ازلیننت مسانخت خداوند و مسیح یا ازلیت مسیح را همانعد شدت ارت،ا
تر دانسته، و مالصدرا ع،ارت صدور را معاسب صادر اول را بیان کعد؛ اما مسیحیت ع،ارت والدت را معاسب

 گوید دیده است. برای همین انجیل می
، مننرق  13داد«امتننی  جز با تم یل با آنها صح،ت نکرد اما توضیح همه چیز را به شاگردان خود می 

4.) 
های پسر، نخست زاده و یگانه مولننود را هایی همچون پولس یا یوحعا واژه برای همین در ابتدا شخصیت

 (.327بردنداولفسن، به مععای مجازی به کار می
شورای نیقیه هستعد کسانی را تصریح بننه ایننن   گذار بیانیۀهی  یک از آبای اولیه کلیسا که پایه  -7-2-2

اننند، بلکننه آبننای اولیننه ها دارد سننرزنش نکردهایش و والدتی همچون ما انسنناناند که خداوند زمطلب کرده
هننا را بننه خنناطر اسننتعمال واژۀ صنندور بننه مععننای ظنناهری پینندایش مننورد انتقنناد قننرار کلیسننا گعوسننی

( برخننی از آنننان همچننون اوریگننن، ترتولیننان، الکتننانتیوس، یوسننتین شننهید و 3-330دادنداولفسننن، می
کععد که ن،اید از مععای صدور مععایی مادی به نحو بریدن و تجزیننه کننردن و جنندا کننردن ایرنایوس تاکید می

 (.330-3برداشت کرداهمان،  
داننند، بلکننه تولنند های معمننولی و جسننمانی نمننیهمچعین در انجیل یوحعا فرزند شدن را همانعد تولد

 کعد جسمانی را از خداوند  نفی می
این امتیاز را داد که فرزننندان خنندا شننوند کننه نننه مانعنند تولنندهای    به همۀ کسانی که او را ق،ول کردند 

معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتعد«ا کتنناب مقنندس، یوحعننا، 
2.) 

کعیم این کلمه مولود ماست یوستین شهید معتقد است والدت مسیح همانعد کلمه است که آن را ادا می
فرستیم به طریی بریدن و جدا کردن نیست تا پس فرستادن آن به بیرون دچار آن را ادا و بیرون میهعگامی که  

 (. 332کاستی و نق  شوداولفسن، 
آتاناسیوس نیز باور دارد که والدت به نحو بهرمعدی از خداوننند اسننت بعننابراین موجننب تاثیرپننذیرفتن، 

 (.330شوداهمان، تقسیم و تجزیۀ خداوند نمی
کتاب تعالیم کلیسای کاتولیک در شرح بیانیۀ شورای نیقیه آمده است  حادثۀ بی نظیننر و معحصننر یا در  

به فرد تجسد پسر خدا به این مععا نیست که عیسی مسیح قسمتی خدا و قسمتی انسان اسننت و مسننتلزم آن 
خنندا بنناقی نیست که او نتیجۀ ترکیب منن،هم دو ععصننر الهننی و بشننری باشنند او واقعننًا انسننان شنند و واقعننًا 

 (. 159ماند«امفتاح، قع،ری، سلیمانی، 
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ی شورای نیقیه مخالف م،انی و اعتقادات تاثیرگننذاران انگاری والدت و صدور در بیانیۀمادی  -7-2-3
بر آن به ویژه آبای اولیه کلیسا در مورد خداوند است. آنان همانعنند مالصنندرا خداوننند را موجننودی بسننیط، 

با فر  بساطت خداوند بتوانعد قائل به صنندور اشننیاء یننا والدت چیننزی از   دانعد چگونهمجرد و مطلی می
 خداوند به مععای مادی آن باشعد.

گوید با ایعکه مجرد بودن خدا و به تع،یر دیگر جسمانی ن،ننودن خداوننند در کتنناب مقنندس اوریگن می 
معد در کتاب مقدس ذیننل نامطرح نشده است باید بررسی کرد که آیا آنچه فیلسوفان یونانی غیرجسمانی می

کعد   خنندا را هرگننز کسننی شود یا نه؟ او به آیاتی از کتاب مقدس در این باره استعاد مینام دیگری یافت می
(،   خنندا روح 1 15.(  او صننورت خنندای نادیننده است«اکولیسننان، 1  18ندیننده اسننت«ایوحعا، 

 .(244(اگعدمی نصرآبادی، 4  24است«ایوحعا،  
م ش،اهت خداوند با دیگر موجودات را از عهد عتیی استع،اط کرده اسننت   پننس کلمعت اسکعدرانی عد

کعید و کدام ش،ه با او برابننر کعید تا با وی مساوی باشم«؛  پس خداوند را به که تش،یه میمرا به که تش،یه می
 (.40، 18توان کرد«ااشعیا،  می

 کعد آگوستین قدیس خداوند را ایعگونه وصف می
د تو بسیط است؛ تویی که برایت میان حیات و سعادت، مفارقتی نیست و سننعادت ازلننی  ... تعها وجو

 .(387عین ذات توست«اآگوستین، 
رسننیم مععننای مننادی از آن برای همین اگر بتوان در حکمت صدرا وقتی به مساله صنندور و والدت مننی

ت برگرداننند و از جملننۀ محکمننات دانیم که باید آن را به محکمانکعیم بلکه آن را از متشابهات میبرداشت  
 توان ذکر کرد.نفی جسم بودن از خداوند در کالم مالصدراست همین توجیه را برای شورای نیقیه می

توانسته براسنناس نظریننه  13شاهد سخن فوق آن است که اکهارت عارف بزرگ عالم مسیحیت در قرن 
امال نزدیک شده و ت لیث را بر این اسنناس تجلی والدت را توجیه کعد و به نظریۀ تجلی همچون ابن عربی ک 

توجیه کرده است. برای همین است که عالمه ط،اط،ایی به آثار اکهننارت عالقننه نشننان داده اسننتاکاکایی، 
 (.11وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستراکهارت،  

ر از هننای تاثیرگننذاران بننر ایننن بیانیننۀ نیننز تایینند کععنندۀ سننخن فننوق اسننت ع،ننارت زینن برخننی ع،ارت
 کعد م( اهل نیسا نیز اشاره به این مطلب می 335گریگوریازادۀ  

 خداوند تقسیم شده است بدون آنکه تقسیم شده باشد... در همان حال که تقسیم شده است واحنند و 
 .(256به هم پیوسته است؛ الوهیت یکی است در سه و سه در یکی...«اآئ،الو و دیگران، 

 کرده است معتقد بود از سده ی سوم میالدی زندگی می شخصیتی همانعد سابلیون که پیش
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 پدر، پسر و روح القدس سه نمود از یک خدا هستعد یا به تع،یری دیگر پدر، پسر و روح القنندس، سننه 
هایی که در نمننایش هننا در توان همانعد نقابمظهر گوناگون یک خدا هستعد، پدر پسر و روح القدس را می

تواند تعهننا بننا اسننتفاده از سننه تصور کرد تعها یک هعر پیشه وجود دارد اما او می  اختیار یک هعر پیشه هستعد
نقاب سه نقش متفاوت ایفا کعد و مسیحیان گاهی با او در هیئت پدر و گاۀ در ۀئت روح القدس و گنناهی در 

 .(255هیئت پسر برخورد کععد«اهمان   
را بر اساس وحدت در ک رت و ک ننرت دهد آن  حکمت متعالیه جریان صدور را به کل جهان نس،ت می

کععد. آنننان در نماید اما آبای اولیه کلیسا جریان صدور را تعها در اقانیم ثالثه مطرح میدر وحدت توجیه می
تواند ناظر به تشکیک هر چعد در بعد محدودتر باشنند بنندین شننکل کننه در این رابطه تع،یری را دارند که می

ثیر آگوستین بوده است آمده که   ما خدای واحنند در ت لیننث و ت لیننث در اعتقادنامه آتاناسیوس که تحت تا
 (.377پرستیم«اولفسن، واحد را می

 
 تاثیر پذیری هر دو جریان از فلسفۀ نو افالطونی -8

چرا هر دو نگاه رابطۀ خداوند با مخلوقات را صدور یننا -1ها که   در این قسمت در پاسخ به این پرسش
را در هر دو نگاه لوازم صدور و والدت به ویژه وجود وسایط پذیرفتننه شننده اسننت؟ چ  -2دانعد؟  والدت می

اند و آن جریان فلسفه یونننانی بننه ویننژه پاسخ آن است که چون هر دو بسیار تحت تاثیر جریان واحدی بوده
در  داننند، ال،تننه بننه نحننوی کننهحکیم الهی افلوطین است، افلوطیعی که اشیاء را زاییده شننده از خداوننند می

 خداوند تغییر ایجاد نشود.
(؛ برای همین او رابطۀ 1/43و به ویژه افلوطین بوده استاع،ودیت،    1مالصدرا تحت تاثیر فلسفۀ یونان

-داند. او این تع،یر را که در مورد خروج آب از چشمه به کار مننیخداوند و مخلوقات را به نحو ان،جاس می
داند که علت (. او غایت تحقیی را قول افلوطین می6/278،  فا اس رود را از افلوطین گرفته استامالصدرا،  

 (.277جوشداهمان، اولی همۀ فضایل است و فضایل از آن می
اما در مورد شورای نیقیه که محصول اندیشۀ آبای اولیه کلیسا از پولس تا آتاناسیوس است باید به تنناثیر 

د مالصدرا سخت تحت تنناثیر فلسننفۀ یونننانی و بننه ها نگاهی بیعدازیم. آنها همانعافلوطین بر این شخصیت
اند. ق،ل از آنها پولس مهمتننرین شخصننیت تاثیرگننذار در کتنناب مقنندس تربیتننی ویژه فلسفۀ افالطونی بوده

(. 2/301آوردابریننه، یونننانی داشننته اسننت و بسننیاری از تعننالیم فالسننفۀ یونننان را در آثننار خننود مننی
 

نامد که اشراق حکمت را به س،ب وجنود آنهنا در جهنان ارسطو را اساطین حکمت می. مالصدرا حکمای یونان باستان همچون فی اغورث، سقراط، افالطون و 1
 (.243و  242، الحدوث  یف  سالة، ا صدرمال  اختالفی در اصول معرفت ندارنداهیاند و داند چون این حکما، حکمت را از مشکات ن،وت گرفتهمی
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ن نویسعدۀ مسیحی ق،ل از شننورای نیقیننه بننود تمایننل زیننادی بننه تری م( که پرکارترین و عالم185اوریگعسا
سازش بین فلسفۀ افالطونی و مسیحیت داشت. او تحت تاثیر فلسفۀ افالطونی و نوافالطونی بود و همانعنند 

پذیری دانست یا اعتقاد به حدوث زمانی جهان را موجب خدشهمالصدرا لوگوس را واسطۀ خلقت جهان می
اقانیم ثالثننه گننویی   (. کاپلستون اعتقاد دارد که او دربارۀ2/35دانستاکاپلستون،  می  تغییرناپذیری خداوند

رسد او لفظ اقعننوم را (. به نظر می35گوید که بیانگر نفوذ نظریۀ صدور نوافالطونی استاهمان،  سخن می
سننوف م( بننه ععننوان اولننین فیل219-150(. کلمعس اسکعدرانیا351نیز از افلوطین گرفته استاولفسن،  

(. ائوس،یوس قیصری نیننز 2/34مسیحی مایل بود که مسیحیت را در ارت،اط با فلسفه یونان ب،یعداکاپلستون،  
کعنند. او گننذاری مننیهای بزرگ مسیحیت در آغاز بود عقاید خود را برپایه فلسفۀ نوافالطونی پایهکه از چهره 

کفر بننرای مسننیحیت اسننتاهمان، معتقد است فلسفۀ یونان به خصوص مکتب افالطون، بستری در دنیای 
اعتقاداتی مانعد ت لیث مقدس و وحدت اقعومی، از تعننابیر و   (. برای همین آبای کلیسا برای بحث دربارۀ37

تننوان گفننت کننه آرای فلسننفی (. بعابراین به طور کلی مننی37کردنداهمان،  اصطالحات فلسفی استفاده می
یحیان در بیانیۀ شورای نیقیه هسننتعد، ماهیننت افالطننونی و گذار اعتقادات مسمتفکران مسیحی اولیه که پایه

(. حال جالب آن است که عقل اول یا همان صادر اول که در فلسفۀ یونانی و 19نوافالطونی داشتاهمان،  
شننده شده است و به ععوان ابزار خداوننند در سنناختن جهننان تلفننی مننیافلوطیعی  از آن تع،یر به لوگوس می

(. همین مولننود نخسننتین زمننانی کننه 1/528مولود خداوند یاد شده استاهمان،    است، به ععوان نخستین
شود. بعابراین مالصنندرا گیرد به ععوان صادر نخستین از آن تع،یر میمحور سخن در حکمت متعالیه قرار می

طین دار فلسننفۀ یونننان و بننه ویننژه افلننودر اسفار و اتاناسیوس در شورای نیقیه، تع،یر والدت و صنندور را وام
هستعد به همین خاطر باید بررسی کرد که والدت و صدور در فلسفۀ نوافالطننونی بننا توضننیحی کننه دربننارۀ 
تجلی و تجافی گفته شد در فلسفۀ نوافالطونی به کدام نحو است؟ در پاسخ باید گفت اگر افلوطین صنندور 

اننند. ولننی ربردی نظننر داشننتهرا به نحو تجلی به کار برده است ات،اع  او در عالم مسیحیت نیز بننه چعننین کننا
حقیقت این است که در نظریه صدور افلوطیعی، عالم طوری تصویر شده است که گویا بننه نحننوی از خنندا 

 (. 2/96شوداهمان، شود که خدا به واسطۀ آن دچار کاستی یا تغیر نمیصادر می
صنندور عقننل ولفسن معتقد است که برداشت مسیحیان از صدور لوگوس همننان برداشننت افلننوطین از 

(. بر 331دانعداولفسن، است با این تفاوت که افلوطین صدور را عام ولی مسیحیان آن را مخت  مسیح می
( تاکینند دارد کننه عننالم 193همین اساس آگوستین قدیس که تحت تاثیر افلننوطین بننوده استاآگوسننتین،  

ل ستایشی در ط،یعت اشیاء گوید   اگر چیز قابمخلوقات تجلی و مظهر خداست، هر چعد بسیار نارسا. می
ترین و وصننف ناپننذیرترین یافت شود، اعم از ایعکه شایستۀ ستایش کم یا زینناد باشنند، باینند آن را بننه عننالی
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(. از 320ستایش حمل کرد« و  خداوند نزد توست، تویی که خود نیز بننه یننک تع،یننر خدایی«اآگوسننتین، 
یدان و تغییر ناپننذیر، نامتعنناهی اسننت و در مقننام سویی دیگر خداوند به ععوان موجودی قائم به ذات و جاو

امری نامتعاهی غیر قابل ادراک است. خداوند عننین کمننال و بسنناطت محننض اسننت. بعننابراین حکمننت و 
معرفت او و خیر و قدرت او عین ذات اوست که محل عوار  نیست پس خداوند بننه سنن،ب تجننرد، عنندم 

 (.91/ 2ن، تعاهی، و بساطت خود فراتر از مکان است« اکاپلستو
خالصه بیان گذشته آن است که نزد افلوطین که معکر خلی از عدم است رابطه خداوند و صادر نخست 

(، 1378به نحو ان،جاس، جوشش، فیضان و در زبان یونانی معننادل  آپننوَرین« اسننتاافلوطین، اثولوجینناا
واسطه در آفریعش است. (. برای همین نزد او صادر نخست هم سعخ با خداوند و 1/537، کاپلستون،  279

اننند، بننه اسفار مالصدرا و بیانیۀ شورای نیقیه در ت،ین رابطه واجب و صادر نخست تحت تاثیر افلوطین بوده
اند و لننوازم آن را بننه ویننژه واسننطه در آفننریعش این دلیل رابطه خداوند بننا اشننیاء را صنندور و والدت دانسننته

 اند.پذیرفته
 

 گیرینتیجه

نیۀ شورای نیقیننه از مهمتننرین آثننار فلسننفه اسننالمی و مسننیحیت هسننتعد در ایننن دو مع،ننه اسفار اربعه و بیا
 ترین مفاۀم صدور و والدت است محوری

در این تحقیی نخست  با تحلیل این دو مفهوم به لننوازم مشننترکی همچننون خننروج چیننزی از چیننزی، 
ئط در قننوس نننزول بننه نحننو ازلیت، سعخیت بین والد و مولود یا مصدر و صادر و ضرورت توسننل بننه وسننا

 ضرورت رسیدیم که نشان دهعدۀ آن است که بین صدور و والدت ارت،اط مععایی نزدیکی وجود دارد 
شده است  دوم  با بررسی این دو مع،ه روشن شد که در دو مع،ه گفته شده لوازم صدور و والدت پذیرفته

است و هر دو طرف آن را به مععای حقیقی به باید گفت صدور در اسفار اربعه همان والدت در شورای نیقیه 
اند. ال،ته این کاربرد هر چعد مععننایی حقیقننی اسننت امننا بننا صنندور و والدت بننه مععننای مننادی آن کار برده
 باشد.ها فاصله دارد و این به دلیل تفاوت بین والدت و صدور به نحو تجلی و تجافی میفرسعگ 

شود که مفهوم صدور به جای والدت و مفهننوم والدت یده میسوم  با بررسی دو اثر در موارد متعددی د
شود که نشان دهعده آن است که صدور می تواننند مععننای والدت را برسنناند و به جای صدور به کار برده می

شود ن،اید بر لفظ جمود کرد و از این دو لفظ، مععای مادی کننه مخننالف عقننل و بالعکس ال،ته باز تاکید می
 باشد نه تجافی.کرد؛ بلکه در ایعجا صدور و والدت به نحو تجلی مینقل است استع،اط  

چهارم  تاکید بر صدور و والدت در دو نظریه به خاطر تاثیرپذیری از جریان واحدی اسننت کننه همننان 
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 فلسفه یونانی به ویژه افلوطین بوده است.
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