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   1علیرضا آزادگان                                                                                                           
 *  سینا نقد قاعدۀ الواحد با تکیه بر آراء ابن         2مهدی عظیمی                                                                                                            

 

 چکیده 

قاعااده را    ن یاا از مفااادا ا   ی اشارات   توان ی که م   ی موردتوجه فالسفه بوده به نحو   رباز ی است که از د   ی از قواعد  ی ک ی الواحد  ۀ قاعد 
الواحااد برآمااده    ۀ قاعااد   ی است که در صدد اثبااام من  اا   ی فرد   ن ی خست ن   نا ی س ابن   رسد ی به نظر م   ی ول   افت، ی   ن ی در آثار فلوط 

اساات، در    ی صدور کثرم از وحدم، دچار اختالفات   ه ی توج   ی آثار مختلفش برا   در او    ام ی نظر   رسد، ی است. اگرچه به نظر م 
ان جسااتار  نظر فالساافه اساات، برشاامرد. هاادگ ن ارناادگ که مورد   ی قاعده با مفادا   ن ی ا   ن ی جزء مدافع  توان ی را م  ی مجموع و 

از واحد، بااه ن ااد    ر ی صدور کث   ۀ ار او درب   ان ی ضمن استخراج موارد اختالگ در ب   نا، ی س آن است که با مراجعه به آثار ابن   رو ش ی پ 
موضااوع     ن یاا ا   ۀ )دربااار   نا ی ساا باار آراء ابن   یی . هرچند تا به حال ن اادها م ی قاعده الواحد اقامه نموده، بپرداز  د یی که در تأ  ی ا ادله 

دساات    ی بااه مااوارد   نا ی س خوِد کالم ابن   ی و بررس   ل ی م اله با تحل   ن ی اند، ما در ا درصدد پاسخ برآمده   ز ی ن   ی ا ن اشته شده و عده 
. از جملااه  د یاا آ ی بااه حسااا  ماا   د یاا جد   ی ل ی تحل   رو ن ی آنها جزء موارد م رح شده از جانب ناقدان نبوده و ازا   شتر ی که ب   م ی ا افته ی 
  نا، ی ساا شده از جانب ابن   رفته ی پذ   ی مبان    ر ی د   اً ی موجِب دور است و ثان   ی الواحد به لحاظ من     ۀ گفت اواًل اثبام قاعد   توان ی م 

ب در ذام، نخواهد شد.   ر ی پذ امکان   ط ی واحد بس   ز ا  ر ی صدور کث  دهد ی نشان م   است و موجب ترکا
 . الواحد، صدور، وحدم، کثرم   ۀ سینا، قاعد بن ا ی:  کلید  واژگان 

 
   :06/1400/ 16  تاریخ پذیرش:   1398/ 11/ 14تاریخ دریافت 
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 مقدمه 

ت  ، از اهمیااا م پیاادایش کثاارا   ۀ نحااو   یعناای هااای فکااری بشاار  ن دغدغااه تری یکی از اصلی   ا ب  ارتباط الواحد به دلیل  ۀ قاعد 

َ الواحد تعبیر » سزایی برخوردار است. این قاعده تحت ه ب  به این معنی که از واحد جااز واحااد  -  « الواحد ال یصدر عنه االا

راد اشاااره خااواهیم  در ادامه به برخاای از ایاان افاا . شود و یا عناوین مشابه، در آثار اکثر فالسفه یافت می  -شود صادر نمی 

جمله ف ه و اصول نیز در تبیین استدالل های خود از ایاان قاعااده و عکاا     از های مختلف  نظران در حوزه نمود. صاحب 

به این معنی که واحد جااز از واحااد   « الواحد ال یصدر االا من الواحد » اند. عک  این قاعده عبارم است از آن بهره برده 

 شود. صادر نمی 

است. اول، واحد صااادرکننده، دوم، واحااد صادرشااده و سااوم، صاادور. در   شده مهم استفاده    واژۀ   در این قاعده سه 

شود، اختالگ نظرهای فراوانی وجااود  چه نوع واحدی را شامل می  ، اینکه واحدی که در این قاعده مورد اشاره قرار گرفته 

این قاعااده باار   ، اوند یک فاعل مختار است کند و چون خد ای معت دند این قاعده برای فاعل مختار صدق نمی دارد. عده 

در   تنهااا ند کااه واحااد اول هساات  ای قائل   در م ابل، عده 281و 118و 117:  1433)عالمه حلی،   . کند خداوند صدق نمی 

ه ح ی یه صادق است و کاربرد این قاعده را ف ط مع وگ به وجااود چنااین واحاادی ماای  ی  مهااد ) . دانند مورد وحدم ح ا

محدود به واحاادی بااا وحاادم  تنها فی صدرالمتألهین شیرازی در جایی کاربرد این قاعده را   از طر 48 : 1388آشتیانی، 

ه می  صدور کثاارم از نفاا  انسااان، از   ۀ ولی در بعض دی ر آثار خود در مواضعی غیر از واحد حق، نظیر نحو  ، داند ح ا

ی دی ر نیز معت دنااد ایاان قاعااده باارای هاار واحاادی  ا عده   382: 3 ، 1981 )صدرالمتألهین،  .این قاعده بهره برده است 

ه نمی    ی تااوان حااالت   از سااوی دی اار ماای 69 : 2، 1366)مصااباح،  . شااود صادق است و محدود به واحد با وحدم ح ا

  در  207– 209: 26 ، 1357)جعفااری،  . چهارم را فرض کرد که این قاعده هیچ مصداقی در این عااالم نداشااته باشااد 

الواحااد باارای واحاادی    ۀ ند که قاعد هست   متفق ال ول   باره فالسفه در این   ۀ ن گفت که اصواًل هم توا توجیه حالت چهارم می 

ت صدوری است، صادق تنها که  ام متفاااوم و  دربردارناادۀ ، به این معنی که اگر واحدی باشد می دارای یک حیثیا حیثیااا

  تنهااا دربردارناادۀ واحدی در عالم یافاات کااه  توان بالمانع است. ولی اینکه آیا اصواًل می  مختلف بود، صدور کثیر از آن 

ت باشد، خود جای   دهنااد  سینا از معنای وحدم می است. آیا با توجه به تعبیری که فالسفه از جمله ابن   پرسش یک حیثیا
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ت و   دربرداناادرۀ  تنها توان یافت که می را وجودی  ،   25 :   ؛ 1404 ابن سینا، ) د دانن می  و آن را مساوق وجود  یااک حیثیااا

ت را دارا باشااد  عااده  تنها وجود بما هو وجود، که امکان دارد و آیا  جهت باشد  ای بااه دلیاال اینکااه  یااک جهاات و حیثیااا

الواحااد، ایاان قاعااده هاایچ   ۀ شود. بنابراین بااا فاارض پااذیرش صااحت قاعااد معت دند چنین وجودی در عالم یافت نمی 

 مصداقی در عالم نخواهد داشت. 

ولاای بااه لحاااظ   ، ضمن اینکه این واحد نیز یک واحد بساایط اساات  ویند گ می در مورد واحد صدوریافته نیز فالسفه 

باشد. شاید بتوان گفت مهمترین بحثاای کااه در ایاان خصااود م اارح شااده  مبدأ اعلی نمی  ۀ بساطت و وحدم در مرتب 

الواحااد از آن بهااره    ۀ ت صادر اول با خداوند متعال است که بیش از همااه مالصاادرا، در تبیااین قاعااد است، اصل سنخیا 

  الزم به ذکر است نظرام صدرالمتألهین در خصااود کیفیاات صاادور  236:  7  ، 1981  صدرالمتألهین، )   ه است. جست 

ا ن د و بررسی کثرام، در م اله   است.  شده ای مجزا

صاادور بااه معنااای    ؛ زیرا در مورد خداوند متعال صحیح نباشد آن کارگیری به رسد صدور نیز به نظر می  ۀ در مورد واژ 

هستی او وجود ندارد و هرچااه هساات محاااط وجااود    ۀ وج از ذام است و امکان صدور و خروج از ذام الهی و دایر خر 

ی و یااا   یابد می در صورتی معنا و مفهوم صحیح  تنها خود نیز صدور از خود در  .اوست  که صدور را به معنی ظهور، تجلااا

ن ذام واحد متعال در نظر ب یریم. ممکن است عده  فع این مشکل در توضیح معنای صدور، آن را معااادل  ای برای ر تشأا

و بااه تبااع آن خلااق  ازجمله اینکه خلق وجود  ؛ . این نظریه نیز با اشکاالتی روبرو است بدانند  وجود  ۀ خلق، ابداع و افاض 

نشئام، مسبوق به عدم بوده باشد، از نظاار فالساافه و عرفااایی کااه خاادا را   نحوی که در تمام طور م لق به یک موجود به 

شااود و نااه  در این نظریه، وجود نااه معاادوم می  ؛ زیرا فرض می نمایند، امکان ندارد  حد و نهایت وجود م لق بسیط و بی 

ام آن وجااود م لااق  جلااوام و تشااأن  ب یه حق تعالی است و  وجودِ  که شود یک وجود م لق در عالم فرض می  ، موجود 

نهایت، وجود دی ااری  بی  به این وجودِ  ر معنا ندارد نهایت فرض شد، دی  وجودی بی   ۀ لحاظ سع اگر موجودی به   . هستند 

موجودام و بااه تبااع   ۀ شدنی است که مسبوق به عدم بوده و یا به تعبیر دی ر دایر چون خلق به معنای موجود  ، اضافه شود 

این ف ط در حالتی امکان دارد کااه وجااود یااا موجااود اولیااه،    . یابد وجود با خلق یک موجود جدید، گسترش می  ۀ آن دایر 

مراتب وجااود را پاار کاارده    نهایت، تمام زیرا نداشتن حدا در وجود به معنی این است که این وجود بی ؛ محدود بوده باشد 
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نشاائام از جملااه   موجودی در تمام اگر  . حال باشد آن ای از وجود نیست که آن وجود نامحدود، فاقد است و هیچ مرتبه 

بااه دلیاال اینکااه خداونااد، موجااودی    و   وجود نخواهااد داشاات   ، آن وجود به    ۀ در علم الهی هم معدوم باشد، امکان افاض 

ن عینی آنها در این نشئه  ۀ به هم  ناگزیر مند نیست، زمان  اشاایاء، حااداقل یااک    ۀ داشته و بنابراین هماا علم اشیاء قبل از تعیا

عینیاات    ۀ ریاا اند. بااه دلیاال اینکااه طبااق نظ و عدم محض نبوده  اند داشته عین  از ظهورشان در این عالِم  پیش  وجود علمی 

تعالی نظیر وجااود ذهناای مااا نیساات کااه  خدا عین ذاتش هست، و وجود علمی اشیاء نزد حق  صفام ذاتی با ذام، علِم 

رو  ایاان عااین، یکاای هسااتند و از   م علاام و رو نزد خدای متعااال، عااالَ این م اشیاء در ذهن او ن ش ببندد؛ از بالله صور نعوذ 

 ور نیست. متص  -وجود آید واجد نباشد و یک دفعه به  از وجود را   ای شکلی که هیچ نحوه به -موجود مسبوق به عدم  

نظر  ورد سلسااله طااولی وجااود و آن ااه ماا  ۀ صدور، م ااابق نظریاا  ۀ جای واژ خلق به   ۀ اینکه به کار بردن واژ   نکتۀ دی ر 

ع اال دوم    ، ل عنوان مثا در این نظریه، به  دلیل این امر آن است که اند، نیست. که این نظریه را م رح کرده  است  ای فالسفه 

فرض کنیم   لحاظ ت بی ی که صادر اول یا ع ل اول را نور حضرم محمد توسط ع ل اول، خلق نشده است، چه به 

  ا را م اارح . در هر حال هیچ فیلسوفی این ادع و یا ع ول را مالئکه فرض نموده و یا موجودام مست لی به نام ع ل بدانیم 

بااه معنااای   الئکه، خالق موجودام دی ر در مراتب بعاادی وجااود ، یا ع ل یا م ننموده است که نور حضرم محمد 

دی اار، نظیاار همااان کاااری کااه  هستند، وگرنه خلق به معنااای تیییاار از یااک حالاات بااه حالاات   ، خلق مسبوق به نیستی 

خااالق اشاایاء را خداونااد   ه، بلکااه هماا  ، به معنای خلااق از نیسااتی، نیساات  ، داد آن هم به اذن الهی انجام می   عیسی 

ای در  ه ممکاان اساات عااد  موجب شرک در خال یت خواهد شد.   ، اطالق خال یت به موجودی غیر از خدا   زیرا ؛  دانند می 

قادر است صور اشیاء را در ذهن خود خلق کند، پ  خلق مسبوق بااه   ، طور که انسان ن د این گفتار، اظهار نمایند همان 

هایی کااه انسااان هااا در ذهاان  صورم  وان گفت در جوا  می ت عدم، اواًل ممکن است و ثانیًا محدود به خداوند نیست. 

  . ایم های اشیائی است ما از طریق حواس دریافت نموده بلکه تلفیق صورم   ، کنند، مسبوق به عدم نیستند خود ایجاد می 

های ذهنی اسب، شاخ و بااال کااه هاار یااک از محاایط  دار از تلفیق صورم دار بال عنوان مثال صورم ذهنی اسب شاخ به 

های ذهنی نیااز صااادق اساات و  ر صورم   ی د برای  . این امر اند، حاصل شده است دریافت شده  واس ، از طریق ح خارج 

و دریااافتی از عااالم خااارج نداشااته باشاایم، هاایچ صااورم ذهناای نیااز   گونه حواس اگر ما از بدو ورود به این عالم، هیچ 

ًا از طریق این سلسله تبیااین  پیدایش موجودام صرف  ۀ سلسله طولی وجود، نحو  ۀ نخواهیم داشت. ضمن اینکه طبق نظری 



 1400بهار و تابستان ،  یازدهم   ۀ شمار   ، م شش  سال 

  
 

 175 

،  جان گرفت، یا عصایی که به دساات موساای  ای باشد که به دست عیسی می شود و اگر قرار باشد، نظیر پرنده 

پاا  صاادور واحااد از    -که قبل و بعد آن پرندگان و مارهای بسیاری به دست خدا خلااق شااده اساات - شد تبدیل به مار 

حاادود کااردن خلااق  طااولی بااه معنااای م   ۀ ست خواهد داد. قائل شدن به سلسل طولی، معنای خود را از د  ۀ واحد و سلسل 

یت آنها هم ی به دست خدای متعال است و هاایچ  که وجود وسایط و سبب است، در حالی  اشیاء به وجود وسایط خاد 

د را  ، فعاال خااو وسااایط تواند بدون وجود  می ،  اراده کند   لحظه نیست و هر    وسایط گاه خداوند در خل ت اشیاء محدود به  

هم مشااابه    طور خل ت عیسی پدر و مادر صورم گرفت و همین ۀ  بدون واس    انجام دهد. چه اینکه خل ت آدم 

« اساات و  فعااال مااا یشاااء » تر دهد دست خداوند در عالم باز است و به تعبیر صحیح بود. این نشان می  خل ت آدم 

بنااابراین صاادور    . ون آنها نیز کااار خااود را انجااام دهااد تواند بد می  ، بلکه ندارد  وسایط ق نیازی به وجود برای ایجاد خالی 

ی بااا  نب فالسفه در قالب ع ول طولی، حت طولی موجودام با تبیین ارائه شده از جا   ۀ واحد از واحد و قائل شدن به سلسل 

 ی خواهد بود. زیاد استفاده از تعبیر خلق به جای صدور، هم نان دارای مشکالم  

انااد و بااه نااوعی آن را  ت یم و یا با تعابیری شبیه به این قاعده در آثار خااود پرداختااه یا به شکل مس  طور کلی فالسفه به 

  و 177،200، 176، 135،145، 134، 72، 32، 31: 1413تااوان بااه فلااوطین ) می  که از جملۀ مت دمین   اند تأیید نموده 

  : 1375،1سااهروردی )  ، 383-382 : 1980حاازم اندولساای ) ، ابن سینا ابن    ، 224  : 1375عامری )  ، ابوالحسن  218

،  43،  42  : 1383 ، خواجااااه طوساااای) 139،  134،  125،133  : 1373  ؛  108  ، 107  : 2؛  450و    434  ،   385  ، 50

،  399،400، 181 : 2 ؛ 340، 339، 334: 1383،3)    ، شهرزوری 244  : 3  ، 1375  ؛ 8  :  1405؛  232  و   208،230

،  172:  1367؛  56،  51،  1380:50)  ، میرداماااد  185  و 183،  182  ، 87،  86  : 1411)    ، مح ااق دواناای 455،  434

؛  51،  49  :   1360  ؛ 104،106  : 1354لهین ) أ صاااااااااادرالمت     و 423و   418،  417،  414،  372،  362،  351  ، 198

:  3،  333،  332،  331،  305،  301:  2،  1981؛  54،  52  : 1363؛  283،  282  ، 261  : 1363؛ 1360:174

349،350  ،377  ،379  ،382 ،  6 :  116  ،117،146  ،147  ،148  ،149  ،  277  ،281  ،282  ،283  ،284  ،285  ،

،  238،  236،  232،  227-211،220-205،  204،  117  ، 116  : 7؛  387،  377،  375،  374،  373،  289،  287

،  1373)   ، فخااررازی 139-129 : 1382)  در طرگ م ابل افرادی نظیر غزالی  .   اشاره نمود 262-272،  56  : 254-2

،  431  : 2  ؛ 715  ، 260  : 1،  1970) عرباای   ، ابن 467-460  : 1،  1411؛  51-46:  2،  237-235  : 1  ، 1404؛  245  :  2
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ای جداگانااه مااورد  توان در قالااب م الااه آرای هر یک را می  که  گیرند   در طیف ناقدین این قاعده قرار می 231 : 4، 434

وان اشاره نمود که وی در تبیااین  ت عربی می عنوان نمونه در مورد دیدگاه مخالفین این قاعده به ابن ن د و بررسی قرار داد. به 

مرکزی آن اسااتفاده    ۀ الواحد از مثال دایره و ن     ۀ ربط کثرام به واحد متعال و چ ون ی صدور کثیر از واحد در نفی قاعد 

مرکااز عااالم    ۀ مرکز دایره را که فاقد کثرم است در م ام مثال ماننااد ن  اا  ۀ   او در این مثال ن   260: 1، 1970کند. ) می 

فرض نمااوده و    نیست. وی   موجودی جز واحد متعال گیرد که  درنظر می   -اند موجودام از آن نشأم یافته  ۀ هم که -وجود 

این م لااب اساات کااه یااک شاایء    ۀ دهند داند. این مثال به خوبی نشان ممکنام عالم می   ۀ ن اط روی دایره را همانند دایر 

گ آن را جاهاال  ۀ به قاعد تواند منشأ کثرم باشد. وی در جای دی ر نیز می  ، واحد فاقد کثرم  تاارین  الواحد تاختااه و معاارا

، چ ونااه  باشااد می ر نسب او متفاوم   ی د ت شیء با مع ولیت آن و از نظر او کسی که قائل است علیا   ؛ زیرا داند مردم می 

   715: 1،  1970عربی، ابن حکم به صدور واحد از واحد داده است. ) 

ی اسماء و صفام را در م ابن  اسااماء و    ۀ که همااان مرتباا داند  می تر از م ام احدیت  ای پایین رتبه عربی جایی دی ر تجلا

ی رخ نداده و از احدیت  ۀ واحدیت است، بنابراین در مرتب  ۀ صفام یا مرتب  الواحااد را باارای ایاان م ااام    ۀ رو قاعااد ایاان ، تجلا

شااود، همااان  ماای ها و صفاتی که به حضرم حق اطااالق  از منظر او نسبت  در واقع،   715: 1، 1970داند. ) معنا می بی 

اساات.    ؛ زیرا او دارای وجوه مختلف بر حضرم حق صادق نیست   « الوجوه واحد من جمیع »  وجوه حق هستند و عنوان 

به ساابب  گوید  می اشیاء،    ۀ توضیح احدیت حق و معیت او با هم  رۀ با در وی   434: 2 همان،   او در جایی دی ر ) همان ) 

داند که از جانب حق صادر شااده اساات و بااا ایاان  را یک واحد می   کل عالم و    تک موجودام معیت دارد احدیتش با تک 

معنااا پیاادا    ، رو، احدیت کثرم و یا در تعابیر دی ر او واحد کثیر و کثیاار واحااد این کند. از الواحد را توجیه می  ۀ بیان، قاعد 

کااه بااا  دهااد  نشااان می را  دارد و هم وحدم کثاارام  اشاره به صدور کثیر از واحد  هم  کند به این معنی که این عبارام می 

 تعریف هستند.  تمایزام و ت ابالم در قالب یک واحد کثیر قابل  ۀ هم 

بندی رسید که جاهالنه بودن این قاعااده  توان به این جمع الواحد می   ۀ قاعد عربی دربارۀ  از مجموع تعابیر فوق از ابن 

؛  ف ط از جانب یک واس ه نشان دهاایم   ، ق را به او وجهی فرض نموده و ربط خالی در جایی است که بخواهیم خدا را تک 

ت حق فراتاار از طااور  باشد. وی با بیان اینکه که احدیا می  ، که همان اسماء الهیه هستند  وه مختلف دارای وج  وند خدا  زیرا 



 1400بهار و تابستان ،  یازدهم   ۀ شمار   ، م شش  سال 

  
 

 177 

ای  ع لی به لحاظ ع ل بشری صادق بود، لزومی ناادارد، در مرتبااه ۀ   خواهد ب وید حتی اگر چنین قاعد می ع ل است، 

 د ع ل بشر است نیز صادق باشد.  که فراتر از ح 

صاادور کثاارم    ی چ ون  »   ۀ توان به م ال اند می منتشر شده   نوشتار پیشتر م االتی که در ارتباط با موضوع این ازجمله 

ن اارش   ۀ م الااه، نحااو  ۀ اشاااره نمااود کااه از نظاار نویسااند  « ی و سااهرورد سااینا  بن نزد ا د  الواح   ۀ قاعد   ی از وحدم بر مبنا 

رسد که این تفاوم درساات باشااد و  سینا متفاوم است. ولی به نظر نمی کثیر از واحد با ابن  سهروردی برای تبیین صدور 

دی اار    ۀ سینا را صرفًا در قالب نظام نوری بیان نموده اساات. م الاا های ابن می توان نشان داد که سهروردی همان استدالل 

اساات کااه صاارفًا بااه بیااان   « سااینا و مالصاادرا الواحااد از دیاادگاه اباان  ۀ بررسی ت بی ی معنا و مفهوم قاعااد » نیز با عنوان  

مااا در    های این دو فیلسوگ و تأیید آنها پرداخته که البته در مااورد مالصاادرا، آراء او ناااق  بیااان شااده اساات و استدالل 

ا به بررسی آراء او در راب ه با قاعد م اله   ایم. الواحد پرداخته  ۀ ای مجزا

فیلسوفی است که درصدد این برآمده تا به اثبااام   نخستین سینا شد، ابن  از میان فالسفه و حکمایی که در باال اشاره   

رو  ایاان انااد. از سینا را تکرار نموده های ابن بعد از او نیز برای توجیه این قاعده استدالل  ۀ من  ی این قاعده بپردازد و فالسف 

ع در آثار ابن  سااینا بااا ایراداتاای  الواحااد از جانااب ابن  ۀ م قاعد اثبا  الً دهیم او می سینا نشان ما در این م اله با بررسی و تتبا

  آن روبرو است و ثانیًا پذیرش این قاعده، با بعضی از اصول و مبانی پذیرفته شده از جانااب وی ناسااازگار اساات و قبااول  

بلکه چنان ه این قاعده و بااه    ، کمکی به توجیه صحیح چ ون ی صدور کثرام از جانب مبدأ اعلی در عالم ننموده است 

پیاادایش کثاارام از واحااد متعااال،   ۀ تری از نحو تر و من  ی توجیه آن نظام طولی وجود را کنار ب ذاریم، به درک قابل تبع  

 یافت. دست خواهیم 

 الواحد   ۀ سینا در اثبات قاعد ابن  . ادلۀ 1

د متعااال،  علاات اینکااه از واحاا  گویااد می الواحد است،  ۀ قاعد  صدور واحد از واحد که همان مفاد   در بیان لزوم   سینا ابن 

در جااای دی اار    باشااد. می   « لاای  الااف » همااان    «   » شود، این اساات کااه  طور همزمان صادر نمی ، به «   » و  « الف » 

از شااو واحااد  «  لی  الف » و    « الف »   و یا   « ال الف » و    « الف » است، بنابراین، امکان صدور    « ال الف » ، «   » گوید، می 

نیز لزوم یافته و این خلف است و اگاار چنان ااه   « الف ال » صادر شده است،  « الف » زیرا از همان حیث که ؛  وجود ندارد 
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ب در ذام شده و دی اار ذام بساایط نخواهااد بااود. )ابن    : 1371سااینا،  از دو حیث مختلف لزوم یافته باشند، مستلزم ترکا

112 ، 226 ، 253 ،271   

ت مختلف، دارای دو مفهوم مختلف او در استدالل دی ری به این نکته اشاره می  هستند و به تبع آن،   کند که دو حیثیا

ب   و ر از این ؛ این دو مفهوم، به ناچار دو ح ی ت مختلف دارند  ت در واحد بساایط، موجااب ترکااا وجود بیش از یک حیثیا

   112: 1371سینا،  در ذام او خواهد شد.)ابن 

ت، صاادور دو  کنااد. در دلیاال نخساا الواحد به دو دلیل عمده در آثار خود اشاره ماای   ۀ سینا در اثبام قاعد بنابراین ابن 

خواهد بود که مستلزم تناقض اساات و در دلیاال   « ال الف » و « الف » ، معادل صدور «   » و  « الف » شیء مختلف مانند 

ت متفاااوم در ذام الهاای ماای  ب در ذام  دوم صدور دو شیء متفاوم را مستلزم وجود دو حیثیا منجاار  دانااد کااه بااه ترکااا

 ل را به عنوان عامل کثرم ح ی ی در عالم معرفی نماید. برای توجیه وجود کثرام، ع ل او   رو، این خواهد شد. از 

 نقد و بررسی ادّله ابن سینا در اثبات قاعده الواحد . 2

ت صاادور  ابن   که اشکال استدالل فوق این است    نخستین  سینا از ابتدا فرض نموده که واحد متعال صرفًا دارای یک حیثیا

ت واحد  ا کااه واحااد متعااال ف ااط  جود ندارد. در حالی امکان صدور دو شیء متفاوم و  ، است و از حیثیا که خود این ادعا

ت صدور است  الواحااد   ۀ زیرا طبق قاعد ؛ دارد نیاز و به اثبام  باشد می الواحد  ۀ قاعد  ، در واقع همان مفاد دارای یک حیثیا

الل را دچااار  در بیان اثبام آن، اسااتد  شود. استفاده از مفاد این قاعده ء صادر نمی از یک شیء واحد بسیط، جز یک شی 

تی بودن یااک  زیرا بساطت به معنای تک ؛  برد می   لحاظ من  ی زیرسئوال صحت این استدالل را به  که قهراً  دور کرده  حیثیا

ب از اجزاء  معنا  این  بسیط باشد به   د توان می شیء نیست و یک شیء   ت و  و در عااین حااال بی  نیست که مرکا شاامار حیثیااا

انااد وجااود  فالساافه و متکلمااین بعااد از وی، نظیاار مالصاادرا نیااز اشاااره کاارده  طور که برخی از باشد. همان داشته وجه 

ب در آن شاایء نخواهااد  اشاااره های وجودی یک شیء واحااد های مختلف که به جنبه مفهوم  دارنااد، لزومااًا ساابب ترکااا

    232: 7  ؛ 350: 3؛  349: 3  ، 1981صدرالمتألهین،  ) . شد 

گیرنااد و هم اای ، قاارار ماای«ال الااف»و    «الااف»  ۀت کاال ممکنااام، در دایاارتوان گفمی  م لب باالدر تکمیل  

کاال ممکنااام  دربردارناادۀکااه »الف« و »ال الف« صدور  روازاینالوجود بالذام مرتبط هستند. واس ه به واجببی
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»الااف« و »لاای  الااف« برای اینکه صدور  . در واقع،  شوداست، از واجب متعال محال نیست و موجب خلف نمی

در جای اااه  «الااف»و به دلیل اینکه این شااروط برقاارار نیساات و  شروط وحدم لحاظ شود بایدزم تناقض شود  مستل

تااوان افاازود در تأیید این ادعا می  اند، هیچ تناقضی رخ نداده است.نیز در جای اه خود صدور یافته  «ال الف«خود و  

این م لب است کااه دهندۀ  نشانصفام الهی    بعضی از اسماء و  میانکه در بحث اسماء و صفام الهی وجود تضاد  

ل، قابض و باسااط، محیاای و ممیاات، ظاااهر و   میانذام واحد بسیط جمع   اضداد است و صفاتی نظیر هادی و مضا

ار و رحیم و   شده و متصف اد به صفام متضدهد که مبدأ متعال در عین بساطت، نشان می  غیره باطن، اول و آخر، قها

باارای  روازایاانگیرنااد. ماای آنهامظاهری از یکی از این صفام او هستند و در ذیل یکی از هر یک از مخلوقام او نیز 

ت، بلکه بی ت و وجه میواحد متعال، نه تنها یک حیثیا ز منشااأ صاادور توان فرض نمود که هر وجااه او نیاا شمار حیثیا

هی از وجوهام مبدأ متعال بوده یافته از وجۀ خود، صادرموجودام عالم امکان، هر یک به نوب   است. از این رو تمام 

 . و منشأ هر یک، شأنی از شئونام حضرم حق است

اذعان نمااوده و اشاایائی  واحد متعال، پ  از آنکه به وجود کثرام در عالم    سینا، در بیان توجیه پیدایش کثرام از ابن 

ه و صورم هستند، جزئی از این عالم می را که متشک  ه و  گوید می پندارد، ل از مادا واساا ه از  نااد بی ن توا صااورم نماای   مادا

انکااار اساات،  قابل یر غ  صادر اول، ع ل باشد. حال، با توجه به اینکااه وجااود کثاارام،  باید ر ناگزید و ن مبدأ اول صادر شو 

در  ؛ زیاارا بنابراین، وجوهی از کثرم باید در صادر اول موجود باشد تا منشأ پیدایش این کثرام در سلسااله طااولی شااود 

ه، پدیااد   غیر این صورم، اگر  قرار بود که از هر واحد جز واحااد، صااادر نشااود، کثاارام عرضاای و هم نااین عااالم مااادا

باید در صااادر اول جسااتجو  آفرین را این وجوه کثرم  ناگزیر، بنابراین، چون مبدأ متعال، خالی از کثرم است، .  آمد نمی 

خود او و نااه    ۀ واس  ه ه وجه کثرم در صادر اول، ب کند که س برای تبیین این وجوه کثرم، عنوان می سینا  ابن  رو این نمود. از 

مبدأ که منشأ پیاادایش ع اال دوم اساات، وجااه    تع ل ند از: وجه  عبارت   این سه وجه  که  شود از طریق مبدأ متعال، یافت می 

  تع اال عنوان واجب بالییر که سبب پیدایش نف  فلک اقصی خواهد شااد و وجااه  ذام ع ل اول، توسط خود او به  تع ل 

ب پیدایش جرم فلک اول می  که الوجود به عنوان ممکن  ی خود امکان ذات  ر   اا ی د ایاان وجااوه ثالثااه کثاارم، در  . شود مسبا

ر نفوس انسان  ۀ ع ول در سلسل  ال که مدبا توان پیاادایش  به نظر او، تنها از این راه می   و   هاست، تداوم دارد  طولی تا ع ل فعا

   406 :   ؛ 1404سینا،  )ابن  . کثرام را توجیه نمود 
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دارا   را از جمله حاالم، صفام و احکامی  تواند لوازم کثیری واحد می  یک وجود   کند تشریح می جای دی ر    وی در 

، ایاان کثاارم از ابتاادای  سااینا ابن شااود. از منظاار می منجر به تعبیر او به کثرم اضافیه  زیرا   ؛ ذام او است   ۀ باشد که الزم 

  سااینا، ابن )  آیااد. و احکااامی کااه داراساات، پدیااد ماای  وجود شیء، همراه او نیست، بلکه از مشارکت حاالم و صاافام 

  ۀ گان کثرم در ع ل اول کااه منبعااث از تع ااالم سااه  ۀ گان گیرد که پیدایش وجوه سه و سپ  نتیجه می     406  :   ؛ 1404

 گردد و نه به خدای متعال که سبب کثرم در او شود. می از اوست، به ذام ع ل اول ب 

کااه در    را   التاای تواند همین حاالم و احکام و صفام و تع  می   مبدأ متعال   اوالً   که توان گفت  در بررسی این کالم می 

تواند وجو  وجود خود را تع اال کنااد، او نیااز  به این معنی که او نیز می   ، دارا باشد   ، شد منجر  ع ل اول به پیدایش کثرم  

اگاار    و   ل کنااد تواند امکان ذاتی ممکنام را تع اا ، او نیز می نماید ل شیاء را تع  ر ا دی  بلکه  ، ذام نه تنها ع ل اول  تواند می 

ایاان    و   الم خاادای متعااال، مسااتلزم صاادور کثاارم خواهااد شااد ۀ تع اا ل، مبدأ و منشأ کثرم است، پ  هم صرگ تع  

محدود به این سه قساام   الم ع ل اول نیز تعداد تع  دلیلی وجود ندارد که ثانًیا  الواحد است.  ۀ صراحت، مخالف قاعد به 

ل دوم توسااط ع اال  بالییر ع  ل وجو   ع ل دوم توسط ع ل اول و تع  ل ذاِم توان به تع  نوان مثال می ع ف ط به  ؛ زیرا شود 

ع اال    ۀ در مرتباا   ه ل امکان ذاتی ع ل دوم توسط ع ل اول و موارد دی ر از این دست اشاره نمود که هم اول و هم نین تع  

طور کااه  الم، همااان شأ صدور بااودن ایاان تع اا بارۀ من ثالثًا در  م او محسو  می شود. تع ال اول صورم پذیرفته و جزء 

توانااد منشااأ امااور  الم، اعتباری فرض شود، در آن صورم نماای گفت اگر این تع  توان اند می گذشت ان نیز اشاره نموده 

تااوان  شماری را می الم بی باال به آن اشاره نمودیم، تع  طور که در استدالل ح ی یه شود و اگر ح ی ی فرض شود، همان 

البتااه     176 : 2005ابن رشااد، ) . خواهااد شااد  ، هر یک منشأ صدور شیو دأ متعال فرض نمود که با این استدالل برای مب 

انااد،  الم صااادر اول حاصاال شااده ۀ ح ی ی که از تع  گان این امور سه  اند گفته برخی نظیر فخررازی در تکمیل این ن د، 

توان سخن فوق را    می 76: 2، د ؛ 1404خررازی، )ف  ع ل اول است.  ۀ بیان ر صدور کثرم از واحد متعال در مرتب   ، خود 

تاار از وجااود او شااکل  نااازل  ۀ ع اال اول نیسااتند و در مرتباا  ۀ گانه، در مرتباا م سااه تع ال این  که گونه پاسخ گفت  ابتدا این 

، نفی خواهااد شااد. ولاای اگاار  واس ه از مبدأ متعال بدون  گانه در ع ل اول، گیرند که با این سخن، صدور کثرام سه می 

الم ع اال اول، خااارج از  تع اا  کااه گونه نتیجااه گرفاات توان این حاد ع ل و عاقل و مع ول را به میان آوریم، می ات مبحث 

ایاان امااور    ۀ هم رو  ؛ ازاین حاد داشته و در یک مرتبه است دی ر نیستند، بلکه ذام او با تع التش، ات ای  وجود او و در مرتبه 
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 بیان ر صدور کثیر از واحد است. به مبدأ متعال نسبت داد که واس ه  بی   توان را می 

 سینا ر ابن و برخی مبانی پذیرفته شده در تفک الواحد    ۀ پذیرش قاعد  میان ناسازگاری  . 3

سینا در آثار خود به آنهااا پرداختااه  کنیم که بیان ر صدور کثیر از واحد بسیط بوده و ابن در این بخش به مواردی اشاره می 

الواحااد قاباال جمااع    ۀ و پذیرش این موارد با قاعد  شود رفع نمی این ناسازگاری  دهد که است. بررسی این موارد نشان می 

 نیست. 

 عنوان لوازم هویت مبدأ متعال معلوالت، به .  3-1

ایاان لااوازم کثیاار را همااان   و  کند، هویت مبداء اول، دارای لوازم کثیر است بیان می  توحید  ۀ تفسیر سور  ۀ سینا در رسال ابن 

  وی برای اینکه با این بیان که همان صدور کثیر از واحااد بساایط  314  : 1400سینا،  )ابن . ند دا معلوالم مبداء متعال می 

صااادر   وجهی از واحااد بساایط، جااز یااک معلااول  کند از هر الواحد سخنی ن فته باشد، عنوان می ۀ  است، خالگ قاعد 

   همان )  طور ترتیبی در طول و عرض خواهد بود.  این صدور، به  و  شود نمی 

مبااداء متعااال اساات و    ۀ است معلوالم، همااان لااوازم کثیاار   معت د او   که   گفت توان  سینا می الم ابن ک این  در بررسی  

شااده  قائاال  او به نوعی به وجوه مختلف باارای واحااد بساایط نیااز    سویی آنها را به واحد متعال نسبت داد. از   ۀ توان هم می 

وجااوه واحااد متعااال، جااز یااک   ۀ از مجموعاا  ه توان تعبیر نمود. اول اینک ه می را دوگون  « من کل وجه » زیرا عبارم  ؛  است 

در هر دو مااورد،    که   شود شود و دوم اینکه از هر یک از وجوه او، به تنهایی یک معلول بیشتر صادر نمی معلول صادر نمی 

می توان گفاات، صاادور    « من کل وجه » برداشت اول از عبارم  ا دربارۀ شده است. ام صف مت به وجوه کثیره واحد متعال 

باشد. در مااورد دوم نیااز  الواحد در تعارض می  ۀ وجوه مختلف واحد بسیط، ظاهرًا با عک  قاعد  ۀ جموع یک معلول از م 

برای واحد متعال و صدور معلول واحد از هر یک از وجوه، خااود، دالا باار   ن گفت، اذعان به وجود وجوه مختلف توا می 

 . باشد می تعارض  م قاعده الواحد   با مفاد صدور کثیر از واحد حق بوده که 

 تعالی در عین بساطت و وحدت ذات باری   ۀ وجوه و جهات کثیر .  3-2

برای واحد متعال، وجوه و جهام مختلفاای را از جملااه وجااه تمامیاات وجااود او، وجااو    ة النجا الرئی  در کتا  شیخ 

مه، قائاال ماای  ی، چه به لحاظ مبادی م وا ساات  شااود. از آن جملااه ا وجود او، حد نداشتن، عدم ان سام، چه به جهت کما
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ت رسیده و وحدم خاص   ۀ وجهی که هم  ه شاایئی بااه    گیرد را دربرمی آنها  ه  اشیاء از آن به شیئیا و به سبب این وحدم خاصا

   587 : 1379سینا،  شود. )ابن کمال ح ی ت ذاتی خویش نائل می 

وحاادم در کمااال بساااطت و واحااد متعااال، در عااین  کااهتااوان برداشاات نمااود طور ماایاین  سینااز عبارام ابن
د و مختلفضتمحو بااه برخاای از وجااوه ذام  تنهاااالرئی  در این عبااارام اگرچه شیخ .دارد  ، وجوه و جهام متعدا
تااوان صرگ و محض است، جهام و وجوه کثیاار ماای  کند، ولی همین که به موجودی که واحدِ تعالی اشاره میباری

یکاای از وجااوه  کناادعنااوان ماایالرئی  به صااراحت از طرفی خود شیخ نشان ر کثرم در وحدم است. ، نسبت داد
هاار موجااودی از   مبتنی بر این وجااه، خود را از آن دارند و    ۀحضرم حق، وجهی است که تمام اشیاء، وحدم خاصا 

ن میدی ری ممتاز می ه، ح ی ت کمال هر شیء من وی است، و بااه ساابب آن، یابد و در آشود و تعیا ن وحدم خاصا
نام و تخصصام وجودیه نه از وجهاای از وجااوه حااق، خااود دلیاال شوحاصل می  این تعیا د. صدور این وحدام متعیا

 آشکاری است بر صدور کثیر از واحد است.

یافت  میان  ۀ رابط   . 3-3  آن  ۀ کنند کثرت فیض و کثرت در

ناسااب  فیض صدور یافته از مبدأ فیض به اشیاء کثیااره، بااه ت  معت د است  سینا در خصود صدور فیض از مبدأ واحد ابن 
هسااتند،    ولی چااون اشاایاء مااورد افاضااه، کثیاار   ، یابد و اگرچه مبدأ فیض، واحد است ر می افاضه، تکث  کثرم اشیاء مورد 

طور متعاقااب، اتفاااق  یااا بااه  از این است که در زمان واحد باشااد ر، مست ل یابد و این تکث فیض صدور یافته نیز تکثر می 
  ۀ ی ر مبدأ متعااال را مع اای فاایض وجااود هماا   این درحالی است که او در جایی د 273  : الف ؛ 1404سینا،  )ابن   بیفتد. 

   317 : 1400،  همو داند. ) موجودام می 

بااه آنهااا اع ااا شااده   شود که فیض وجود موجودام بالواس ه یا با واس ه م رح می  پرسش با دقت در بیان فوق این 
  پرسااش در پاسخ به این    است  ع ل دوم، خداوند متعال یا ع ل اول  ۀ آورند وجود ه   به تعبیر دی ر آیا مثاًل خالق و ب است 

وجودآورنااده و مع اای وجااود  ه ، نظیر ع ااول، ب وسایط سینا و هیچ فیلسوگ دی ری قائل باشد که رسد که ابن به نظر نمی 
    اشاایاء و ثانیاااً  ۀ در قالب فیض وجااود اولیاا  الً رم فیوضاتی که از مبدأ متعال، او رو کث این پ  از خود باشند. از موجودام  

  سااوی از    بحااث کثاارم فاایض کند. وقتاای  می حکایت  شود، از صدور کثیر از آن واحد متعال  ی افاضه م  برای تکامل آنها 
ایاان فیوضااام   کااه توان نساابت داد ، تنها در صورتی کثرم فیوضام را به مبدأ متعال می شود م رح می مبدأ واحد فیض 
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ادر اول، افاضااه نمااوده و صااادر  ص فیض واحد را به   باید صورم، او  ، در غیر این صادر شده باشند واس ه از وی نحو بی به 
یااک فاایض واحااد و نااه  بایااد    تنها از مبدأ متعال  در چنین حالتی    . شد فیوضام به دی ر قوابل فیض می  اول، منشأ صدورِ 

ه یعناای فاایض وجااود، خااود،  ۀ قوابل امکانی در قالب وجودام خاصاا جلو   که   در حالی  ، گشت صادر می  فیوضام کثیره 
بنااابراین حتاای    . افاضه شااده اساات مبدأ متعال    سوی از  واس ه  نحو بی موجودی به  به تناسب هر  که فیضی است  نخستین 

باارای ب اااء و تکاماال اشاایاء   -واس ه از جانب مبدأ متعال افاضه گشته نحو بی که به -اگر هیچ فیضی پ  از فیض وجود 
ی بااا  کرد که د می حکایت  از صدور کثیر از واحد متعال   ، گشت، همین کثرم وجودام اشیاء افاضه نمی  ر تعااارض جاادا

فیوضااام    پاا  ، از آن  شکل گرفتن این فیض وجود در قالااب قاباال . این درحالی است که پ  از  قرار دارد الواحد   ۀ قاعد 
الدوام از مبدأ متعااال افاضااه خواهااد  آن و علی به آن  ، شان او به تناسب قابلیت  ۀ این قابلیت و تکامل شاکل  ء بعدی برای ب ا 

خود را حفاان نمااوده   ۀ دأ متعال تا زمانی که این قوابل، قالب خود و این شواکل، شاکل مب  سوی از  این صدور فیض  و  شد 
مضمحل شده و شیئیت آنها کااه همااان قابلیاات    ، این قوابل و شواکل در وجه حق   که دی ر   تا جایی  ، یابد باشند، ادامه می 

.  مانااد هی اساات، باااقی نماای اسماء و صفام علیای ال  ۀ وجه حق که همان مظهریت تاما  ء آنهاست، مستهلک شده و جز 
ه یا وجوه حضرم حق، همان انواری است که از ذام حق نشأم یافته و در قالب وجوه حق، جلوه نمااوده   این مظاهر تاما

 سازد. و شناخت حق را ممکن می 

 الصور واحد متعال به عنوان واهب .  3-4

از     120 : ج ؛ 1404داند. )ابن سااینا، واحد اول می صور مع والم را   ۀ کنند الصور و یا به تعبیر او، افاضه سینا، واهب ابن 
های نامتناااهی میااان اشاایاء  دی ر، به نسبت   سوی کند و از  او صور و هیئام اشیاء را محدود و متناهی توصیف می  سویی 

   124  همان: است. ) قائل 

توان گفاات بااا  می   ، ت های میان اشیاء در عین محدود بودن صور و هیئام آنها، نامحدود اس در ن د این جمله که نسبت 
ت    ۀ راب اا   از جمله الرئی  نیز به برخی از آنها  که شیخ   که چنان –  ها و رواب ی که میان موجودام توجه به اینکه نوع نسبت  علیااا

وقتی صور اشاایاء، محاادود    باشد و اصوالً محدود می    -کند اشاره می   غیره   های مکانی و زمانی و و تضاد و تضایف و نسبت 
  ۀ تمااام اشیاء دی ر نیز در ارتباط بوده و با هر یک چندین نساابت برقاارار کنااد، باااز مجموعاا   شیئی با تمام فرض شود، اگر هر  

های میان اشیاء محاادود، مااردود  بنابراین فرض نامتناهی بودن نسبت   ، نسب و روابط میان آنها، محدود و متناهی خواهد شد 
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کسااانی م اارح کاارده    پاسااخ آنها را در    میان نسب و روابط    خواهد بود. شیخ الرئی  موضوع تناهی صور اشیاء و عدم تناهی 
مبدأ متعال به اشاایاء بااه همااان صااور    علِم   که کند  گونه بیان می رو این این گیرد، از تعلق نمی   علم به نامتناهی   اند است که گفته 

لق می   شود. برای او حاصل می   میان آنها نیز آن صور، روابط و نسب    ۀ واس  ه گیرد و ب متناهی تعا

  گفاات تااوان  جای ن د دارد، ولی به فراخور محتوای این م الااه، ماای   ق در جای خود و در مبحث علم الهی ن فو سخ 
گیاارد و  کند و به آن علم دارد، پ  علم او به الینتاهی تعلق ماای ذام الیتناهی خویش را تع ل می  ، همین که واحد متعال 

ساات، لااوازم  چون ذام او نامتناهی ا  کنیم. ضمن اینکه  را محدود فرض صور و هئیام ممکنام  ۀ دلیلی وجود ندارد دایر 
مستلزم تع ل لااوازم آن ذام    که شود. به دی ر سخن، تع ل ذام نامتناهی  تواند نامتناهی فرض می  ذام او نیز به تبع ذام 

ق   -الرئی ، چیزی جز موجودام عالم امکان نیستند شیخ  ۀ و این لوازم به گفت - باشد می نیز  تع اال،    به دلیاال اینکااه متعلااا
 محدود نخواهد بود.  نیز  -شیئیت است  ۀ هر آن ه در حی  یعنی  –ذام   نامتناهی است، به تبع آن، لوازم آن 

سااینا متناااهی و چااه  مبدأ متعال را طبااق نظاار ابن  سوی چه صور مع والم افاضه شده از  پیشین، توضیحام ۀ  با هم 
الصااور و  صاادور یافتااه و واهب ،  ال که واحد بسیط اساات اینکه این صور کثیره از مبدأ متع مورد در  ، فرض کنیم نامتناهی 

 . باشد می دلیل آشکاری بر صدور کثیر از واحد  ، اوست، اجماع نظر وجود دارد و این خود  ، منشأ صدور این صور 

 اشیاء، فرع بر قضا و قدر الهی  ۀ پیدایش هم   .  3-5

اشاایاء را   ۀ شاامارد و هماا ا فرع بر قضای الهی می اشیاء ر  ۀ پیدایش هم  ، ر َد قضا و قَ    با ، در لسان العرب لرئی ، در  ا شیخ 
ع از قضای الهی می  سااینا،  )ابن . شود ترتیااب انبعااای اشاایاء، مشااخ  ماای ر الهاای،  َد به سبب قَ معت د است    و   داند متفرا

1383 : 557   

  ۀ ع ول طولی در پیدایش اشاایاء، رنااخ باختااه و هماا  ۀ با این تعبیر از شیخ الرئی ، دی ر، ن ش ادراک و تع ل سلسل 
ر به قدر او پدید آمده   ۀ از قضای الهی، به ترتیب و انداز  طور مست یم به اشیاء  خود ع ول، ماان جملااه ع اال اول و    . اند م دا
ر در قَ   ۀ نیز، منبعث از قضای الهی به انداز   غیره دوم و  بنااابراین وقتاای هاار آن ااه    ، تعالی هستند ر باری َد ظرگ وجودی م دا

ر به قدر او، طبق اراد   ۀ به انداز ،  به قضای الهی   موجودام واقع شود،  ۀ قرار است در دایر    ۀ حضرم حق، پااا بااه عرصاا   ۀ م دا
و ان ماان شاایء االا  » مانااد. ع ل اول برای پیدایش کثرم، باااقی نماای  ۀ گان گذارد، دی ر جایی برای تع الم سه وجود می 
له االا ب در معلوم.« عندنا خزائ   نه و ما ننزا
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 ل ذات و لوازم ذات مبدأ متعال تعق .  3-6

کند، هم نین لوازم ذام خود را که همااان موجااودام هسااتند نیااز  می  تع ل واحد متعال، ذام خود را  گوید می سینا بن ا 

نحو  و شناخت نسبت به اشیاء جزیاای، بااه  تع ل این  معت د است او  سویی   از 121 : ج ؛ 1404)ابن سینا،   . کند می   تع ل 

االساابا   علل و اسبا  اسبا  است تا برسد به مسببا  پذیرد، یعنی این شناخت، مع وگ به اسبا  و کلی، صورم می 

ذام نیساات کااه غیاار،    گیرد و از خارِج این شناخت، از ذام واحد متعال، نشأم می  ۀ هم  و  باشد می که همان ذام باری 

   120  همان: بخواهد در آن مؤثر افتد. ) 

خصااود پیاادایش  در نویۀ ساایل موجودام را به این دلیل م رح نمودیم کااه بنااا بااه نظریاا بحث شناخت و تع 

در تبیین و توضیح عبااارام   .ل، عامل پیدایش سلسله موجودام و کثرم آنها در عالم شده استکثرام در عالم، تع 

ل ذام خویش، لوازم ذام خود را کااه همااان گفت اینکه باری تعالی با تع توان  ، میتعلیقاتالرئی  در  فوق از شیخ

الرئی ، دارد که همه چیز در ذام او من وی اساات، البتااه شاایخه این م لب  بکند، اشاره  ل میشند، تع موجودام با

ت بر نحو کند تا علم او ثاباات و الیییاار باااقی واحد متعال وارد می  توسط  پذیر و متییرۀ تع ل اشیاء فسادیک قید کلیا

ر آنهااا   چه-  اشیاء  ۀهیچ موجودی، جز ذام احدی، ازلی و ابدی نبوده و هم  کهبماند. این در حالی است   آنها که تییا

یت اساات، جااز واجااب متعااال،   ۀچااه در حی اا و هر    -در زمان، محسوس است و چه اسبا  و علل مجردا آنها شاایئا

ر و تیییر در علم واحد متعال شود، میان اشیاء مادی و اساابا  هستند و اگر فناپذیری متعل  فناپذیر ق علم، مستلزم تییا

سااینا از سااخنان ابن تااوانرا می  ندارد. با این وجااود، حااداقل ایاان نکتااه  وجودتفاوم  و علل مجرد آنها از این حیث  

آورنااد و بااه وجود میهاسبا  و عللی که موجودام را ب ۀذام خویش به هم  تع لواحد متعال با    اوالً   که  کرد استنباط  

ام فع  ۀو هم نااین بااه هماا شااود  منجاار میمنااد  حاالم مختلف برای موجااودام زمااانوقوع  شرای ی که به    ۀهم لیااا

د و فاقد قوا  دانااد، ل ماایأ پیدایش کثرام و موجودام را تع اا ثانیًا با توجه به اینکه او منش؛ ه، آگاه استموجودام مجرا

الرئی ، افاضااه آنها را به تعبیر شیخ ۀل کرده و صور مع ولۀ اشیاء را تع ل ذام خویش، همۀ تع واس هپ  خداوند ب

یت ذام را در ظرگ اشیاءو     120  :ج؛1404سینا،  )ابن  است  نموده شان منتشر نموده اساات، به تناسب ظرفیت  خیرا

تع ل ذام، هویدا گشته   ۀنمانند دی ر اشیاء در آی اشیاء، خود اوست و نه ع ل اول که خود    ۀمبدأ و منشأ و مصدر هم
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 ۀو صااحت انتسااا  و صاادور هماا از سااویی  الواحااد    ۀدلیل و شاهد دی ری بر عدم صحت قاعااد  است. این سخن

 دی ر است. سویواس ه به ذام واحد متعال از وجودام به نحو بیم

  شااأن ع اال و عاقاال و   ۀ ل ئ تااوان بااه مساا م مختلف و متمایز در ذام باری تعااالی می تع ال هم نین در اثبام وجود 
ه و صورم، من جمله خداونااد، مع ول برای ذام الهی نیز اشاره نمود. از نظر ابن  ل،  شااأن ع اا   سینا هر ذام مجرد از مادا

ده باارای ذام  هویت مجاارا  یعنی  ، مع ول ذام خویش است  دارد. به همین دلیل، واجب تعالی نیز عاقلیت و مع ولیت را 
اشاایاء را   شأن ع ل را داراساات کااه تمااام به این دلیل   از نظر او خداوند 578 : 1379سینا، . )ابن باشد می اعتبار  او قابل 

اشیاء از او صااادر   ۀ است که هم  تع ل همین  ۀ واس  ه کند و ب می  تع ل است، علل و اسبا  آنها که نزد او حاضر   ۀ واس  ه ب 
   120  : ج ؛ 1404سینا،  د. )ابن گرد ی های مع ول آنها افاضه م گشته و صورم 

مع ااول واقااع شاادن  کااه طور توضیح داد این توان می را م در ذام باری تعالی تع ال  میان عبارم فوق در بیان تمایر  
ع اال اول و ذام احاادی، در   ؛ زیرا تعالی باشد، کاماًل متفاوم است که ع ل اول، مع ول باری ذام، با این   ۀ د هویت مجرا 

بنااابراین    ! الوجود بالااذام کجااا یک مرتبه نیستند که بخواهند در قالب یک مع ول قرار گیرند، اصاًل ممکن کجا و واجب 
  ماننااد الذام، هم ذام خود و هم موجااودی  الوجود ب واجب   که طور نتیجه گرفت  توان این می   سینا حداقل با فرضیام ابن 

طور کااه در باااال بااه آن  الرئی  همان شیخ  سویی که ق عًا این دو مع ول با یکدی ر متفاوتند. از کند می را تع ل ع ل اول 
بنااابراین بااا   ، کنااد می  تع ل ذام خویش،  تع ل با آنها را  ۀ هم که  داند اشاره شد، تمام موجودام را از لوازم ذام باری می 

شااود،  سبب صدور ع ل اول می  الرئی  ی که به نظر شیخ تع ل هو ذاتش را و ما خداوند متعال ذام به  تع ل توجه به اینکه 
تااوان  می -بااود ع اال اول  ۀ ذام خداوند، عینًا همان هویت مجاارد   ۀ صورم، هویت مجرد در غیر این   زیرا -متفاوم بوده  

تعالی در ذام  باری  تع ل که از لوازم ذام احدی هستند و به سبب موجودام  دی ر ع ل اول و    که گونه استنباط نمود  این 
اشاایاء را    ۀ ذام خااویش، هماا   تع اال تعالی با  باری  ؛ زیرا یابند، هم ی صادر یافته از مبدأ اعلی هستند خویش صدور می 

واس ه به مباادأ  ی نحو ب اشیاء به  ۀ هم  بنابراین موجودام نیست.  دی ر میان ع ل اول و تفاوتی کند و از این لحاظ می   تع ل 
 الواحد است.   ۀ این یعنی صدور کثیر از واحد متعال که در تعارض با قاعد  و   ند هست  متعال متصل 
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 گیری نتیجه 

نحوی که با وحدم و  صدور کثرام از واحد متعال بوده به ۀ توجیه نحو   ، الواحد و اثبام آن  ۀ سینا از طرح قاعد ابن هدگ  

گیری نظام طولی وجود است. ما در این م اله با رجوع بااه آثااار  ه پیامد آن شکل بساطت مبدأ متعال در تعارض نباشد، ک 

الواحد به لحاظ من  ی مخدوش است و موجااب دور  ۀ ثبام قاعد  ا اوالً  که سینا به دنبال نشان دادن این م لب بودیم ابن 

ت زیرا ابن  ؛ خواهد شد  نتیجااه    براین اساس صدور است و   سینا از ابتدا فرض نموده که واحد متعال صرفًا دارای یک حیثیا

ا کااه  است  در حالی این امکان صدور دو شیء متفاوم وجود ندارد.  ، ت واحد گیرد که از این حیثی می  که خود ایاان ادعااا

زیاارا  ؛  الواحد است و نیاااز بااه اثبااام دارد   ۀ قاعد   باشد، در واقع همان مفاد می ت صدور  تنها دارای یک حیثی واحد متعال 

  و   شااود از یک شیء واحد بسیط، جااز یااک شاایء صااادر نماای  -سینا درصدد اثبام آن است که ابن -الواحد  ۀ طبق قاعد 

لحاظ من  اای زیاار  را بااه   آن صااحت   که قهااراً  ه در بیان اثبام آن، استدالل وی را دچار دور کرد   این قاعده   استفاده از مفاد 

  ، کااه نااه تنهااا صاادور کثیاار از واحااد بساایط  د دهاا نشااان می  ، سینا ابن   توسط ر مبانی پذیرفته شده  دی  ثانیًا    برد. می   سؤال 

در تأیید امکان صاادور کثیاار از واحااد متعااال   ۀ فراوان ل ب در ذام او نخواهد شد، بلکه اد پذیر است و موجب ترکا امکان 

پذیری صدور کثرام و ربط اشاایاء بااا مباادأ  الواحد صرفًا توجیه  ۀ و پذیرش قاعد وجود دارد هیچ تعارض و تناقضی بدون 

 سازد. ا مشکل بیشتری مواجه می متعال را ب 
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