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  چکیده

تـوان بنیـاد آن را   آید، که البته میترین قواعد فلسفی به شمار می، یکی از مهم»الواحد«قاعدۀ 

و در » الواحـد «های مختلف خود بـه قاعـدۀ   رشد، در کتابابن. ای نوافالطونی دانستنظریه

در آثـار او، بـه صـراحت    . پرداخته اسـت » صدور«پی آن، به تبیین نحوۀ فاعلیت خداوند و 

تـوان گفـت   که مـی دو رویکرد کامالً متفاوت به قاعدۀ الواحد را مشاهده کرد؛ چنان توانمی
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تفسـیر  «و » تهافـت التهافـت  «ماننـد   بـا ایـن حـال، در آثـاری    . یابدعقول در عالم ظهور می
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  مقدمه

وفان مسلمان برای توجیه فلسفی مسئلۀ خلقت، از آن استفاده از جمله قواعدی که فیلس

اند و بیشتر ، اصل قاعده را پذیرفتهعموم حکمای مسلمان 1.است »الواحد«اند، قاعدۀ کرده

فیلسوفانی ماننـد  . ستجریان قاعده و تطبیق آن بر مصادیق امباحثشان دربارۀ چگونگی 

به این قاعده معتقدند؛ اما از سویی دیگر، ... طوسی و  سینا، مالصدرا، خواجۀفارابی، ابن

، هاآن از جملۀ. اندکرده و آن را باطل دانستهعموماً با این قاعده مخالفت  مانسلمتکلمان م

چهار دلیل در اثبات این قاعده آورده، سپس  »المشرقیهالمباحث «امام فخر رازی در کتاب 

  .)468-460، 1، ج1429رازی، ال( را مورد اشکال قرار داده و مخدوش دانسته است هاآن

اگر چه قاعدۀ الواحد در آثار فیلسوفان مسلمان از اعتبار باالیی برخوردار اسـت و  

خداوند متعال به شـمار  ودات از خلقت و نحوۀ صدور موج مسئلۀتوجیه کنندۀ فلسفی 

ویژه در فلسـفۀ  به ـ در فلسفۀ یونانی   ،خلقت جهان مسئلۀکه ه به اینآید، اما با توجمی

» مابعدالطبیعه«از جمله ارسطو در کتاب و ـ ، در آثار فالسفۀ یونان نبودهمطرح  ارسطو ـ

خداوند یـا  . صدور نیز صراحتاً سخنی به میان نیامده است مسئلۀو » الواحد«از قاعدۀ ـ 

عقول (به عنوان خالق، صادر یا وجود دهندۀ جهان زیرین  ،در دیدگاه ارسطو ،لمبدأ او

ل ک اوبـه عنـوان محـرِّ    ،ل در زبـان ارسـطو  آید بلکه مبدأ اوبه شمار نمی) تا مادۀ اولی

یعت و جهان زیـرین و یـا بـه تعبیـری     ت صوری طباین مبدأ را علّ ،او. شودشناخته می

ه به رو، با توجاز این . )به بعد 1071 ، فقرۀ1385ارسطو، (داند ، علت غایی آن میدیگر

، ند که این بحثاصدور و قاعدۀ الواحد در آثار ارسطو، برخی بر آن مسئلۀمطرح نبودن 

سفۀ اسالمی راه پیدا جا به فلمطرح شده و از آن »انئادها«افلوطین و در کتاب  در فلسفۀ

  ).Hasker, 1998(کرده است 

به طور . به نوعی به ذکر این قاعده پرداخته است ،رشد نیز در آثار مختلف خودابن

 ـ» تفسیر مابعدالطبیعۀ ارسطو«و  »مابعدالطبیعه تلخیص«خصوصاً ، او در آثار خود ـ یکلّ

 در برخی از آثـار خـود،  . ستخاذ کرده ااتّرا در باب قاعدۀ الواحد دو رویکرد متفاوت 

اً از واپسـین و  لبـ اغکه در برخی دیگر از آثار خود که در حالی  رد؛دیدگاهی مدافعانه دا

بـه  این مقاله، در . خاذ کرده استنکرانه اتّد، دیدگاهی منروها به شمار میآنترین نهایی

  .پردازیمدیدگاه او میتفصیلی بررسی 
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 7  رشد، فعل الهی و قاعدۀ الواحد   ابن

 »الواحد«رشد و دفاع از قاعدۀ ابن. 1

شناسـی خـود، بـه ذکـر قاعـدۀ      ، در پی بیان نظام هسـتی »مابعدالطبیعهتلخیص «رشد در ابن

ایـن   که به نقـض یـا رد  ، بدون آناو. پرداخته است» الواحد ال یصدر عنه إال الواحد«فلسفی 

در ایـن اثـر، او   . کنـد ل را بر پایۀ آن بنا مـی قاعده همت گمارد، صدور موجودات از مبدأ او

بر قاعدۀ الواحد مبتنی کرده و بر این اساس، خداوند را متفاوت  مبانی وجودشناختی خود را

شماردل میاز محرک او .ل قلمداد شده که به دلیل وحـدت  در این دیدگاه، خداوند فاعل او

  .شوداز او صادر می) لک اول یا محرّعقل او(فقط معلول واحدی  ،و بساطتش

1-1 .هاآنت صدور مبادي و ترتیب کیفی  

بوده معتقد به قاعدۀ الواحد  »مابعدالطبیعهتلخیص «رشد در ، ابنگونه که اشاره شدهمان

های افالک معرفـی  ک، فراتر از سلسلۀ موجودات و محرِّو خداوند را به عنوان مبدأ کلّ

طبیعت، نظام  ر در عالمبرای توجیه وجود موجودات متکثّ ،به تبع این قاعده ،او. کندمی

مبنای اعتقاد به این نظام آن است که  .کندریزی مینظام عقول را طرح همانها یا کمحرِّ

ی شود؛ و از سـو د، از شیء واحد جز واحد صادر نمیبر اساس قاعدۀ الواح ،از سویی

ـ  ،دیگر بـه صـدور    رشـد از ایـن رو، ابـن  . نـد ری در جهـان وجـود دار  موجودات متکثّ

، به دلیـل  کثرت موجودات در عالم طبیعت. شودمعتقد می مبدأ کلّموجودات واسطه از 

این . اندصادر شده) خداوند(ل هایی است که به ترتیبِ وجودی از مبدأ اووجود واسطه

 »تفسـیر مابعدالطبیعـه  «و  »تهافت التهافـت «رشد مانند تر ابنبعدها در آثار دقیق ،دیدگاه

ت صـدور  کیفی، »تلخیص مابعدالطبیعه«ساس کتاب بر ا ،در ذیل. گیردمورد نقد قرار می

دهیمرا توضیح میل و موجودات طبیعی موجودات واسطه بین مبدأ او.  

از محرّ 2هاکصدور مبادی و محرِّ ل،پس از مبدأ اول ک او) بـر اسـاس   ) لعقـل او

رشد معتقد ابن). 150ص، ـ ب1377رشد، ابن(گیرد صورت می هاآنشرافت و بساطت 

   :ذیل ارزیابی کردتوان بر اساس چهار ویژگی بساطت و شرافت این مبادی را میکه است 

  ت کواکب؛حرک تسرع) الف

  میزان محیط بودن آن؛متحرّک و  مرج ت و بزرگیعظم) ب

  ؛هاآن کواکب و کثرت ت و بزرگیعظم )ج

  .را حرکت دهدکب اکوواند تک میمحرّ ی کهحرکاتقلّت ) د
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  18پیاپی ، 1390پاییز و زمستان  -، سال نهم، شمارة دوم)نامۀ حکمت(نامۀ فلسفۀ دین پژوهش     8

رشد ابنهای فوق، ه به ویژگیبا توجرا و مکوکـب  اعظـم  محـرّک فلـک   ل یـا  عقل او

 تـرین دهد که دارای سریعک، فلکی را حرکت میچرا که این محرّ داند؛می مبدأ ترینفیشر

تواند با یک حرکـت  در نهایت میو  ؛بیشترین کوکب است و ترین جسمبزرگحرکت، 

از ایـن رو،  . )150، صــ ب 1377رشـد،  ابن( آورد ر، تمام کواکب را به حرکت دواحد

  .ک در جهان هستی دانسترا نخستین محرّ اعظمک فلک توان محرّمی

صدور موجودات مراتب بعدی را بر اساس عادت مفسـرین ارسـطو بیـان کـرده      ،وی

 دو موجودـ  آیدترین فلک به شمار میکه بزرگـ  اعظمک فلک بدین ترتیب که محرّ. است

ک فلـک  یعنـی محـرّ   ،ک فلک بعدیو وجود محرّ اعظمصورت فلک : کندرا صادر می

ک محـرّ ). Davidson, 1992, p.224؛ 154و  151-150، صـص ـ ب1377رشد، ابن( زحل

یعنی  ،بعدیک فلک فلک خود و وجود محرّ) نفس(فلک زحل نیز صادر کنندۀ صورت 

ک فلک و محرّ ک فلک مشتری، صورت فلک مشتریدر مرتبۀ بعد، از محرّ. مشتری است

یـب  ترت ،رشـد البتـه ابـن  . )153-152صـص ، ــ ب 1377رشد، ابن(شود مریخ صادر می

 داند و بر همین اساس باور دارد کـه ممکـن اسـت   موجودات صادر شده را قطعی نمی

یعنـی   ،و مراتـب بعـدی وجـود   باشـد  صادر شـده   اعظمک فلک ک شمس از محرّمحرّ

در . ک شمس صـادر شـده باشـند   از محرّ به ترتیب ،ک فلک زحل، مشتری و مریخمحرّ

است ـ  که صادر آخر ـ ال به عقل فع ،کات به فلک قمر و پس از آننهایت، سلسلۀ محرِّ

  .)154ص، ـ ب1377رشد، ابن( گرددمنتهی می

صورت : شود، دو چیز صادر میکیاز هر محرّکه رشد معتقد است ، ابنبر این اساس

بدین  .)149ص، ـ ب1377رشد، ابن( فلک بعدیک و وجود محرّ ،فلک مربوط به خود

 کـه یکـی پـس از   را، هـا  کمراتب محـرّ  صراحتاً سلسلهرشد ، در این کتاب، ابنترتیب

مضمون سـخن او در ایـن بـاره    . پذیردشوند، میدیگری و به تبع مرتبۀ باالتر صادر می

عقل ( مکوکبفلک ک محرّ ،لاز مبدأ او: ترتیب نزولی وجودها چنین است :چنین است

بعـدی  فلـک  ک آن فلک و محرّ تصور ،کوکبمفلک ک و از محرّشود صادر می) لاو

بعـدی  ک فلک ، و محرّصورت فلک زحل ،محرک فلک زحلاز  .شودصادر می) زحل(

ک فلک مشتری، صـورت آن فلـک و محـرّ   ک محرّچنین از هم .شودصادر می) مشترى(

سـومی و از   از اولی، دومی و از دومـی، بدین ترتیب . شودصادر می) مریخ(فلک دیگر 

  .)154ص، ـ ب1377رشد، ابن( شودسومی، چهارمی صادر می
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 9  رشد، فعل الهی و قاعدة الواحد   ابن

همچون فیلسوفان مسلمان سلف  رشد، ابن»مابعدالطبیعه تلخیص«در  کهحاصل آن

ک ل، یعنی محرّک اوجا که محرّاز آن :او معتقد است. باور دارد» الواحد«به قاعدۀ  ،خود

 ـ شودها محسوب میکترین حرکت را داراست و اشرف محرّبزرگکه ـ فلک مکوکب 

ک فلـک بعـدی اسـت، بـر     صادر کنندۀ دو چیز یعنی صورت فلک اقصی و وجود محرّ

 ،ل و فاعل نخست باشد؛ چرا که طبق قاعدۀ مذکورتواند مبدأ اواساس قاعدۀ الواحد نمی

 اول ـ و به تبع او،ک محرّ بنابراین. یک چیز صادر خواهد شد از بسیط بما هو بسیط لزوماً

نیازمند وجود مبدئی هستند که واحد و بسیط بوده و فقط یک فعل از او ـ ها کتمام محرّ

جز وجود چیزی ، شوداز او صادر می ک فلک کلّکه صرفاً محرّ این مبدأ. شودصادر می

 ,Davidson, 1992؛ 150-149صص ، ـ ب1377رشد، ابن( خدای تبارک و تعالی نیست

p.230(.3 و در آغاز سلسلۀ هستی  ،به وجود خداوند متعال رشدابن ،در این کتاب بنابراین

رشد جوهر و واحد حقیقی را همان مبدأ ، ابنبدین ترتیب. استمعتقد ل به عنوان مبدأ او

صادر شده  بودن مبادیوهر چنین جهم. ای با هیولی نداردداند که هیچ گونه رابطهل میاو

147ص، ـ ب1377رشد، ابن(شمارد ل را نیز بدیهی میاز مبدأ او(.  

مراتـب  آغاز شده و به أخس ) خدا(ل ترتیب موجودات از مبدأ او ،رشدابننظر از 

ل ، مبـدأ او مبنـا بر این . شودمنتهی می بسیط و مادۀ أولى عناصر یعنیوجود محسوس، 

به  ؛ت او نیستتر از لذّتی بزرگو لذّ ،از حیات اوتر تمام جوهری حی است که حیاتی

ـ 1377رشد، ابن( و هستندطوری که تمام موجودات دیگر به او غبطه خورده، مسرور به ا

  .)149ص، ب

آسمانی را از جهتی فاعـل  های افالک کمحرّ ،»مابعدالطبیعه تلخیص«در  رشد،ابن

 که فلکـ  نیز هاآنک افالک بلکه معطی صور نه فقط محرّ ،هاآنچرا که  4داند؛افالک می

از این حیث فاعل افـالک   هاکبنابراین، محرّ. آیندت ـ  به شمار می به آن اس هاآنبودن 

کنـد و  شوند؛ زیرا فاعل همان چیزی است کـه جـوهر شـیء را اعطـا مـی     محسوب می

ذکر این نکته ضـروری اسـت    البته. ستهاآنجوهر اجرام و افالک آسمانی نیز صورت 

مورد طلب و شوق افالک و اجـرام قـرار دارنـد و     که، به دلیل آنهای افالککه محرّک

  .آیندنیز به شمار می هاآنشوند، علت غایی می هاآنموجب حرکت 
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تلخـیص  «کتـاب  رشـد دربـارۀ قاعـدۀ الواحـد در     طبق استدالل فوق، دیدگاه ابـن 

نیز او . سینا نیستچون فارابی و ابن یبا فیلسوفان مسلمان متفاوتی ، دیدگاه»مابعدالطبیعه

کـه  ، فراتر از عقولی قـرار دارد  )خدا(ل سینا بر آن است که علت اوهمانند فارابی و ابن

عقل . ل استل، صادر کنندۀ عقل اومبدأ اوDavidson, 1992, p.225(. ( اندک افالکمحرّ

فلک (لک خود ف) یا صورت(ل صادر کنندۀ نفس اواین . چنین عقل دوم استو هم) لاو

ال صادر کنندۀ عقل فع ،ک فلک قمرمحرّ. فلک قمر ادامه داردصادر کنندۀ روند تا عقل 

بـه   هات بخش عقل بالقوۀ انسانفعلی او، آخرین عقل در سلسلۀ عقول است وکه است 

نسـبت بـه جایگـاه     ،هر یک از این عقول .)154ص، ـ ب1377رشد، ابن(رود شمار می

خود، تصول دارندری از مبدأ خود و محرک او )Davidson, 1992, p.228 .(ول و مسؤ هاآن

، ـــ ب1377رشــد، ابــن(آینــد د بــه شــمار مــیتــر از خــووجــود دهنــدۀ عقــل پــایین

  .)145و140صص

هـای  هـای بعـدی، معلـول   که چگونه ممکن اسـت از محـرّک  این ، دربارۀرشدابن

  :گفته استری صادر شود، چنین متکثّ

و ایـن  ... سـت  هاآنبه تعداد انقسـام ذات   ،ها و مبادیافعال هر یک از محرّک«

آید و از این امر محالی الزم نمی... گردد میدر شرافتشان بر هاآنبه تفضیل  ،انقسام

بـه تعـداد    هـا آنچرا که افعـال  [، از ذات واحد صادر شده است رافعال متکثّ که

  )153ص، ـ ب1377رشد، ابن( ».]ذاتشان بوده استانقسام 

ادی هایی که پیشتر برای شرافت هر یک از مبه به ویژگیرشد با توجاز این رو، ابن

هـا در مبـادی بیشـتر    ایـن ویژگـی   شود که هر چه تحقّقذکر کرده بود، چنین معتقد می

تحقّـق  و هـر گـاه    ؛کمتر اسـت  هاآنانقسام ذات  ،بیشتر و در نتیجه هاآنباشد، شرافت 

انقسـام   ،و در نتیجـه اسـت  کمتر  هاآنباشد، شرافت  کمتردر مبادی  های مذکورویژگی

  . ذاتشان بیشتر خواهد بود

 توانند موجبمیعقول مفارق چگونه «در پاسخ به این پرسش که  رشدچنین ابنهم

ی عقل خاص ،اجرام آسمانیکه متناظر با هر یک از گوید می چنین» حرکت اجرام شوند؟

. تعداد عقول مفارق به اندازۀ تعداد اجرام آسمانی اسـت  ،و به عبارت دیگر ؛وجود دارد

آید که این پدید می هاآنکنند، شوق در ، مبدأ خود را تعقّل میوقتی عقول اجرام آسمانی
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 11  رشد، فعل الهی و قاعدة الواحد   ابن

خود رام آسمانی به سوی مبدأ حرکت اج ،و به تبع آن هاآنموجب حرکت و سوق  ،امر

که موجب شوق در عقول مفارق و به دنبال ـ او بر این باور است که تعقل مبدأ . دگردمی

؛ گـردد منجر می هاآنبه حرکت دائمی و ازلی ـ  شود، موجب شوق در اجرام آسمانی میآن

. عشوق خواهد شدک عاشق به سوی مهمان گونه که شوق وصال معشوق، موجب تحرّ

اجرام گیرد، ر عقلی مبدأ انجام میوجود این شوق که به دنبال تصو از این رو، به سبب

  .)137-136صص، ـ ب1377رشد، ابن( اندآسمانی همواره در حرکت

بر خالف حیوانات و جانواران دیگر، فاقد حواس و حتـی   ،اجرام ،رشددر نظر ابن

قوله هستند؛ۀ متخی اما صرفاً برای حفظ سالمت است  ،ه در حیواناتچرا که قوای حاس

جـرام  جا که این ااز آن ،دیگر از سوی. معناستدربارۀ اجرام آسمانی، حفظ سالمتی بی

لـه  چـرا کـه قـوۀ متخی    لـه باشـند؛  توانند دارای قوۀ متخیفاقد قوای حساسه هستند، نمی

از  خالف نظری که برخیرشد معتقد است که بر لذا ابن. مسبوق به قوای حساسه است

اند، اجرام آسمانی صرفاً دارای قـوۀ عاقلـه   سینا ابراز داشتهفیلسوفان مسلمان از قبیل ابن

؛ 147ص، 1994رشد، ابن(، هستند لهه و متخیاز حاس عم، أبوده و فاقد قوای دیگر نفس

به طور صریح  ،در جایی دیگر ،او .)Davidson, 1992, p.223 ؛136ص، ـ ب1377، همو

  5.کند که مدرِک ذات خود هستندعقولی معرفی میها را کاین محرّ

 لهاي صادر شده از مبدأ اوکتعداد محرّ .1-2

به عبارت . داندهای افالک میرا به تعداد حرکت) عقول مفارق(ا هکرشد تعداد محرّابن

  :او معتقد است ،دیگر

  .چهل و پنج حرکت آسمانی وجود دارد) الف

  .صورت گیردکی محرّط هر حرکتی باید توس) ب

  ).132، صـ ب1377رشد، ابن(دارد ک وجود بنابراین، ضرورتاً چهل و پنج محرّ

ـ  ابن. نیز بیان کرد یدیگر توان به وجهاین استدالل را می ن بـاور اسـت کـه    رشد بـر ای

کـه موجـب حرکـت     ،این شوق. شوقی است که به مبدأ خود دارند حرکت افالک به سبب

بنابراین، هر حرکتـی بـه   . است قبه دلیل وجود یک مشو ،شودافالک به سوی مبدأ خود می

شـد از  رابن. است قی خاصو هر شوقی ضرورتاً دارای مشو ،شوق فلک به مبدأ خود سبب

  :گیردمی این مقدمات چنین نتیجه
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  18پیاپی ، 1390پاییز و زمستان  -، سال نهم، شمارة دوم)نامۀ حکمت(نامۀ فلسفۀ دین پژوهش     12

جسام ک ازیرا تحرّ است؛ ات در اجرام آسمانی، وجود عقولت وجود این حرکعلّ) الف

اگر چنـین  و  ؛نداردـ گردد  که به تبع شوق ایجاد میـ ی  تصور عقلجز  یوجه ،آسمانی

  .)136ص، ـ ب1377رشد، ابن( خواهند بودعقل آسمانی ضرورتاً دارای جرام باشد، ا

از . باشـد  هـا آنهـای  قبه تعداد مشو بایدهای افالک که تعداد حرکتنتیجۀ دوم آن) ب

ک وجـود  ق یـا محـرّ  جا که چهل و پنج حرکت وجود دارد، به همین تعداد نیز مشوآن

  .)132ص، ـ ب1377رشد، ابن( خواهد داشت

که فعلی بدون آن وجود داشته باشد کیبر اساس این دیدگاه که ممکن نیست محرّ

بـه صـحت   توان است که میمعتقد  یک سورشد از ابن ،ایجاد کندو حرکتی  انجام دهد

چـه تعـداد ایـن    باور دارد که اگـر  ی دیگر ؛ و از سویقین پیدا کرد ورذکمتعداد جواهر 

 نخواهـد بـود، امـا بیشـتر    کمتر ) چهل و پنج(از حرکات اجرام آسمانی  ،کجواهر محرّ

رشـد،  ابـن ( ممکـن اسـت  نیـز   وجود جوهرهای دیگـر ممتنع نبوده و  بودن این جواهر

  .)135ص، ـ ب1377

دربارۀ را رشد ، دیدگاه ابن»تلخیص مابعدالطبیعه«توان با توجه به کتاب بنابراین می

یرفته و بر اساس آن معتقد است را پذ این قاعده ،چنین خالصه کرد که او قاعدۀ الواحد

صـادر   ل نیـز ک اومحـرّ . شـود صادر می) لک اومحرّ(ل، فقط یک معلول از مبدأ او که

به وجود چهل و پنج  ل،پس از مبدأ او ،او. استک فلک بعدی و صورت آن کنندۀ محرّ

  .آیندک افالک آسمانی به شمار میدارد که محرّاعتقاد عقل مفارق 

  »الواحد«رشد و نقد قاعدة ابن. 2

 یـدگاه د، »تفسیر مابعدالطبیعـه «و  »تهافت التهافت«در دو اثر نهایی خود یعنی  ،رشدابن

رشـد دربـارۀ قاعـدۀ    دیدگاه اصلی ابن. کرده استارائه  را دربارۀ قاعدۀ الواحدمتفاوتی 

دۀ معروف الواحـد  ت قاعبه شداو  ،در این آثار. یافت توان در دو اثر فوقمیمذکور را 

ی کـرده و آن را سـخن   ، رداددوان آن را بر فعل خداوند تطبیق ای که بترا به مثابه قاعده

او با . شده استطو نسبت داده فیلسوفان مسلمان به ارس داند که از سوی برخیشنیع می

. را نفی کنداز نظام طولی عالم  نقد این قاعده در تالش است که تصویر مشائیان متأخر

ل درصدد ربط کثرات به مبدأ اورشد ابن، و انکار قاعدۀ الواحد د، به دنبال ردر این آثار

  .شودی قائل نمیل تمایزل و مبدأ اوک اوخود، بین محرّآثار دیگر  برآمده و بر خالف
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 13  رشد، فعل الهی و قاعدۀ الواحد   ابن

  »تفسیر مابعدالطبیعه«و  »تهافت التهافت«در کتاب  قاعدۀ الواحد. 2-1

، »تهافـت الفالسـفه  «رشد در پاسخ به برخی اعتراضـات غزالـی در کتـاب    از موضع ابن

، در وجـه  غزالی. الواحد را به صورت مطلق نپذیرفته است او، قاعدۀشود که آشکار می

کنـد کـه اعتقـاد فیلسـوفان بـه      خود، این شبهه را مطـرح مـی  کتاب  سوم از مسئلۀ سوم

د از سوی دیگر سـبب  ب بودن عالم از موجودات متعدو مرکّ ،الواحد از یک سو قاعدۀ

ـ     می . ی کنـیم شود که اساساً نتوانیم عالم را فعـل و مخلـوق خداونـد و صـادر از او تلقّ

  :سخن او چنین است

بـر عقیـدۀ    بنـا  فعل خدای تعالی است،اصل که عالم، در مورد محال بودن این «

وجود اسـت و آن  ال و فعل مبه سبب شرط مشترکی که میان فع]: فالسفه[ هاآن

، و مبدأ شوددر نمیاز واحد به جز واحد چیزی صا: گویندشرط این است که می

 .ب اسـت در صورتی که عالم از چیزهای گوناگون مرکّ از هر حیث واحد است؛

  ».ر نیست که عالَم فعل خدای تعالی باشدمتصو ،هاآنعقاید بر  بنابراین و بنا

  )129ص، 1382الغزالی، (

 بندآن پای م بگیریم و بهاگر این اصل را مسلّ :گویدرشد در پاسخ او چنین میاما ابن

، عـالم اسـالم   راما جز فیلسوفان متأخّ ادن به این شبهه آسان نخواهد بود؛باشیم، پاسخ د

از ایـن سـخن چنـین     .)110ص، 1993رشـد،  ابـن (معتقد نبوده است کسی به آن اصل 

  .، قاعدۀ الواحد را نپذیرفته استرشدشود که ابناستنباط می

ابتدا از لسان فالسفه توجیهـات محتملـی را    ،در توضیح بیشتر اشکال خود ،غزالی

 ،این توجیهات بر پایۀ. کندالهی به مثابه فعل الهی مطرح می برای پیدایش کثرت در فعل

د در فعل الهی ممکن استاختالف و تعد:  

که کاری را که ما با قـوۀ شـهوت   کثرت به سبب اختالف قوای فاعله باشد؛ چنان )الف

  .دهیمف آن چیزی است که با قوۀ غضب انجام میدهیم، خالانجام می

 را سـفید و لبـاس شسـته    ،کـه خورشـید  باشد؛ چنـان  اختالف مواد سبببه کثرت  )ب

  .کندهر را ذوب و برخی دیگر را خشک میبعضی جوا کند؛صورت انسان را سیاه می

 تراشـد که درودگر با اره می برد، با تبر میاختالف ابزارها باشد؛ مانند اینبه سبب کثرت  )ج

  .کندو با سنبه سوراخ می
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صورت که فاعل، بدین  ؛باشدرخ داده ) پیدایش وسایط(ط کثرت فعل در نتیجۀ توس )د

  .یابدکه فعل کثرت می، تا ایندهددهد و آن فعل، فعل دیگری انجام میفعلی را انجام می

ل محـال  این احتماالت را در مورد مبدأ او ، همۀدر نقد این توجیهات سپس غزالی

ـ  کـه در بحـث  چنـان  در ذات او، :دگویـ سه احتمال نخست می وی در رد. داندمی  ۀادلّ

در ایـن  اختالف مواد نیـز  . اختالف و دوگانگی و کثرت نیست شود،می بررسیتوحید 

ه که همان مـاد  ،خداوند است نخستین معلول بارۀزیرا بحث در ؛مورد قابل طرح نیست

، از سـوی دیگـر  . )جـاری نیسـت   اختالف مواد ،هو روشن است که در خود ماد(باشد 

رتبـه بـا خـدا نیسـت و در     موجودی هم؛ زیرا جا مطرح نیستدر ایناختالف آالت نیز 

توانـد بـه اخـتالف آالت    زیرا کثـرت آن نمـی  (شکال جاری است مورد اولین آلت نیز ا

چرا که اگر کثـرت عـالم صـرفاً     ؛اما احتمال چهارم نیز از نظر غزالی باطل است ).باشد

 ای از هستی شاهد کثرت، الزم است که در هیچ مرتبهناشی از وساطت مخلوقات باشد

ـ که در هر طولی  ، تنها در چهرۀ یک سلسلۀعرضی نباشیم بلکه فعل و آفرینش خداوند

 ؛ در حالی که واقعیت خالف این اسـت ظهور یابدـ یک موجود بسیط هست   ،آن حلقۀ

گیـرد کـه التـزام    ، غزالی چنین نتیجه میبدین ترتیب .)130-129، صص1382الغزالی، (

ـ  رد ناخواسته به ورطـۀ  آنان را ،الواحد فیلسوفان به قاعدۀ ت خداونـد نسـبت بـه    خالقی

  .افکندجهان می

رسـاند و آنچـه از   حقیق برهانی ما را به قبول قاعدۀ الواحد نمیت ،رشددر نظر ابن

 رد، به هنگام که آنان ی جدلی استناشی از پژوهش ،این قاعده در میان قدما مطرح بوده

اندکرده، دنبال الن به دو مبدأه و قائنظر ثنوی:  

هنگـام  به ای است که پیشینیان قضیه» شوداز واحد جز واحد صادر نمی«که این«

در حـالی کـه ایـن     ،اندفاق نظر داشتهل، در آن اتّپژوهش جدلی در باب مبدأ او

کـه  نـد  اهفاق گفتبه اتّ هاآناز این رو، . پندارندیجماعت آن را پژوهشِ برهانی م

و . شـود ، جز یک چیز صادر نمـی و از یک چیزمبدأ همۀ موجودات یکی است 

وقتی این دو اصل را پذیرفتند، این پرسش پیش آمد که کثرت از کجا ناشی شده 

پـیش   هـا آنپس از بطالن رأی پیشین در این خصوص بـرای   ،این بحث. است

ی امـور  یکی بـرا : آمد، یعنی این رأی که مبادی آغازین موجودات دو چیز است
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 15  رشد، فعل الهی و قاعدۀ الواحد   ابن

کـه   مکـن نیسـت  مکردنـد  تصـور مـی   هـا آنزیرا  امور شرّ؛ خیر و دیگری برای

کردند کـه  میاز سوی دیگر مالحظه  .ای متضاد فقط یک مبدأ داشته باشندچیزه

امور متضاد بـدین  . اسـت  همان خیر و شـرّ  ،ی که همۀ اضداد را در بر بگیردعام

اما وقتی پیشینیان اندیشه کردند . ترتیب گمان کردند که باید دو مبدأ را قبول کنند

، که همان نظام موجود در ها مقصد واحدی در پیش دارندهمۀ این ریافتند کهو د

سازد و نظامی که از ه سرلشکر در میان لشکر برقرار میمانند نظامی ک جهان است؛

آید، به این عقیده رسیدند کـه بایـد   پدید می هاآنا در سوی تدبیرکنندگان شهره

ـ  یعنی دارای یک مبدأ اعلـی و فرمـان  (جهان را دارای این وصف  ) ردهـان متکثّ

  )111ص، 1993رشد، ابن(» .بدانند

الواحد با کثرت عرضی موجودات در عـالم   ، با اذعان به ناسازگاری قاعدۀرشدابن

و با اشاره به توجیهات فیلسوفان، توجیه اخیر مذکور در اعتراض غزالی را به افالطـون  

  :داندتر از سایر توجیهات میو آن را بالنسبه قانع کننده نسبت داده

 بـارۀ ل باید واحد باشـد، و ایـن اشـکال در   األمر پذیرفتند که مبدأ او وقتی آخر«

عی ای مـد دسـته : ع پاسخ برای آن عرضـه کردنـد  جود واحد پیش آمد، سه نومو

ز آناکسـاگوراس و  انـد ا بـارت ایـن گـروه ع   ، حاصلِ ماده است؛شدند که کثرت

 .، نتیجۀ کثرت ابزارهاستای دیگر گفتند کثرت موجود در جهاندسته. پیروان او

سردستۀ قول اخیر  هاست؛، زادۀ واسطهو برخی دیگر اعالم کردند که این کثرت

ال تـر از همـه اسـت؛ زیـرا عـین سـؤ      ، قانع کنندهسخن افالطون. افالطون است

توان پرسید کـه  قابل طرح است، یعنی می لدو جوابِ اومورد در دوباره  ،پیشین

112ص، 1993رشد، ابن( ».و کثرت ابزارها از کجا آمده است کثرت مواد(  

الواحد  ، برای تطبیق قاعدۀمبنای برهانیرشد آن است که هیچ اما سخن اصلی ابن

های طبیعی بـه فاعـل الهـی    ی این قاعده از فاعلو تسرّ ؛نیستدر دست بر افعال الهی 

که فیلسـوفانی چـون   » فاعل« لطه است مبتنی بر اشتراک لفظی واژۀنوعی مغا ،)خداوند(

  :اندسینا مرتکب شدهفارابی و ابن

سـینا، چـون هماننـد مخالفانشـان     بی و ابـن فان مسلمان از قبیـل فـارا  اما فیلسو«

اند که فاعل غیرمحسوس نیز ماننـد فاعـل محسـوس اسـت، و از فاعـل      پذیرفته
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واحـد و   ـ  بـه عقیـدۀ همگـان   ـ شود، و خـدا  صادر میواحد فقط مفعول واحد 

انـد؛ تـا   دایش کثرت از او به مشکل برخـورده در تبیین چگونگی پی ،بسیط است

او  :ک حرکت روزانـه بداننـد و بگوینـد   د خدا را غیر محرّانجا که ناچار شدهآن

از او ] فلک اعظـم، فلـک اول  [ ترین فلکک بزرگموجود بسیطی است که محرّ

ـ ک فلک دوم  ل و محرّل، صورت خود فلک اوک فلک اوو از محرّ صادر شده،

ترکیبـی کچرا که این محرّ ـ صدور یافته است؛ل قرار دارد  که در زیر فلک او ، 

ولـی ایـن   . پـردازد ل خـود مـی  به تعقّ کند و آنچهل میتعقّ است از آنچه خدا را

در عقل انسـانی   ،زیرا عاقل و معقول ؛اشتباه است هاآناصول خود  ، بنا برتبیین

  )114-113صص، 1993رشد، ابن( ».یک چیز هستند تا چه رسد به عقول مفارق

؛ چـرا کـه وی از ارتکـاب    این اشکاالت بر ارسـطو وارد نیسـت   ،رشدبه باور ابن

  :شده پرهیز کرده است یاد مغالطۀ

احـدی کـه در   هیچ کدام از این اشکاالت بر ارسطو وارد نیست؛ زیـرا فاعـل و  «

ل شود، با فاعـل او یم و فقط یک فعل از او صادر میکنجهان تجربه مشاهده می

 ـ که در ورای طبیعت قرار دارد ـل فاعل اوفقط از حیث اسم اشتراک دارد؛ زیرا 

ـ      ،فاعل مطلق است د در حالی که فاعلِ موجـود در جهـان محسـوس فاعـل مقی

 ، بـه مفعـول  شود و فعل مطلـق فاعل مطلق فقط فعل مطلق صادر می و از .است

در تا چه انـدازه   ،کنید که این اشتباهپس مالحظه می . ....اختصاص ندارد یخاص

و الزم است برای خودتان روشن سازید که آیا ایـن   ،ی استن جدمیان فیلسوفا

  )114، ص1993رشد، ابن( ».برهان است یا نه ،هاآنسخن 

سـینا را در  ، اشـتباه فـارابی و ابـن   رشـد شـود کـه ابـن   از سخنان باال اسـتنباط مـی  

، فاعـل محسـوس و   دانـد کـه ایشـان   ، ایـن مـی  خصوص قائل شدن به قاعـدۀ الواحـد  

او معتقـد  . انـد را به یکدیگر سرایت داده هاآنی کرده و قوانین یکسان تلقّ محسوس رانا

توانـد  های غیرالهی و محسوس کاربرد دارد اما نمی، دربارۀ فاعلقاعدۀ الواحدکه است 

کند کـه دارای  ، خداوند را فاعل مطلق معرفی میاو. باشد کاربرد داشتهدر ساحت الهی 

قاعدۀ الواحد دربـارۀ فاعـل الهـی     ،از این رو است؛ فعلی مطلق و بدون مفعولی خاص

  .داردکاربرد ن
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 17  رشد، فعل الهی و قاعدۀ الواحد   ابن

کرده و صدور  را ردصدور  مسئلۀ بارۀسینا در، در ادامۀ بحث خود، نظر ابنرشدابن

  :گویدوی در این رابطه می. داندها از مبدأ واحد را امری ممکن میتکثر

بر خـالف برداشـتی    ،گفتیماما آنچه دربارۀ ارتباط وجود هر موجودی به واحد «

و مفعول و صانع و مصنوع عرضه  از فاعل] عالم تحت القمر[ جااست که در این

بران بران بسیار دارد و آن فرماندهی را در نظر آوری که فرماناگر فرمان. شودمی

بران نیست مگر با قبـول  هیچ وجودی برای فرمانو  بران دیگری دارند،نیز فرمان

بران هسـتند از همـان   وجود آنچه در دونِ مرتبۀ فرمان، و از فرمانطاعت امر و ا

 ، به همـۀ موجـودات  لدۀ اوهمان فرمان الزم است که گیرد،بران نشأت میفرمان

وجود چیـزی در  زیرا اگر  اند؛که بر اثر آن موجود گشته باشداده آن معنایی را د

اشـت مگـر از ناحیـۀ    صورت، وجودی نخواهد د بردن باشد، در اینهمان فرمان

دربارۀ خلق و اختراع ـ که در  فیلسوفان این همان معنایی است که . لدۀ اوفرمان

  ) 117-116صص، 1993رشد، ابن( ».شریعت تعبیر شده ـ در نظر دارند

دهـانی  هماننـد فرمـان   ،لر بـا مبـدأ او  های متکثّکه رابطۀ معلولاو معتقد است نابراین ب

رشـد  ابندر نهایت،  .اندۀ ارشد خود ارتباط دارندبا فرمض عرهمو است که به طور یکسان 

ل را چنـین خالصـه   از مبـدأ او  هاتفیض الهی و صدور کثر مسئلۀدیدگاه فیلسوفان دربارۀ 

ربـارۀ تعـداد موجـودات    و د ،ترتیب فیضان مبادی مفارق از خـدا  بارۀدرآنچه غزالی  :کندمی

ت کـه تحصـیل و   اسـ ، مطـالبی  فیلسـوفان نقـل کـرده   از  ،تک آن مبـادی صادر شده از تک

هـای  ، تحدیـدی را کـه او آورده در کتـاب   تحدیدشان مبنای برهانی ندارد و به همین دلیـل 

ل از مبـدأ او ، همگـی  که این مبادی مفـارق و غیـر مفـارق   اما این. کنیمپیشینیان مشاهده نمی

حـد، بـه صـورت امـر واحـدی      جهان بر اثر فیضان این نیروی وا و کلّ گیرند؛سرچشمه می

طـوری کـه    باشـند، بـه  مـی ، و تمام اجزای آن بدین وسیله به یکدیگر مـرتبط  استدرآمده 

و اعضـا و  که در بدنِ یک حیـوانِ دارای نیروهـا   چنان کنند،همگی فعل واحدی را قصد می

 بـر اثـر قـوۀ واحـدی     ،چرا که جهان به عقیدۀ دانشـمندان ـ  کنیم،افعالِ مختلف مالحظه می

فیلسـوفان در آن   مطلبی است کـه همـۀ  ـ  ل سرچشمه گرفته استکه از مبدأ او حد گشتهمتّ

 دانند و حرکت روزانـۀ کـلّ  آسمان را به منزلۀ یک حیوان می کلّ هاآنزیرا  اتّفاق نظر دارند؛

تـک  ه جاهای مختلف و حرکـت جداگانـۀ تـک   ی یک حیوان بآسمان را همانند حرکت کلّ

بـا برهـان اثبـات     هـا آن. شمارندهای جزئی اعضای حیوان میحرکت اجزای آسمان را شبیه
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گـردد  شود و موجـب مـی  در حیوان هست که باعث وحدت آن میاند که قوۀ واحدی کرده

و ایـن  . همـان سـالمتی حیـوان را   کنند، یعنی  یک فعل را قصد ،که مجموع قوای آن حیوان

د؛ و گرنه اجزای آن از هم جـدا  ه مرتبط هستنل سرچشمه گرفتای که از مبدأ او، با قوههاقوه

نیروهـای   ،وقتی کـه الزم باشـد در یـک حیـوان    . ماندندشدند و یک لحظه نیز باقی نمیمی

روحانی واحدی داشته باشیم که در تمام اجزای آن سریان دارد و کثرت موجود در نیروها و 

روهـای  ا یک جسـم و نی ای که اجسام موجود در آن رد، به گونهاجسام را وحدت می بخش

ماننـد   ،جهـان  خوانند، و وقتی نسبت اجزای موجودات به کـلّ موجود در آن را یک نیرو می

نسبت اجزای یک حیوان به آن حیوان باشد، به ناچار باید وضع جهان در خصوص اجـزای  

اش نیز بر همین منـوال  اش و در خصوص نیروهای نفسانی و عقالنی حرکت دهندهحیوانی

باشد، یعنی نیروی روحانی واحدی داشته باشد تا همۀ نیروهـای روحـانی و جسـمانی    بوده 

اگـر ایـن   . در تمام اجزا به یک نحو سریان داشته باشـد  ،جهان به آن مرتبط باشند و آن نیرو

 اسـت راسـت   ،مبناین ابر  .ان، نظام و ترتیبی داشته باشیمتوانستیم در این جه، نمیگونه نبود

از . کنـد را در قبضۀ قدرت دارد و حفظ می هاآنهمه چیز را آفریده است و خدا  :که بگوییم

ایـن بـر    و ، کثرتی داشته باشـد؛ آید که آن نیرونیرو در چیزهای فراوان الزم نمی سریان یک

سـپس  ، ابتدا فقط یک چیز صادر شده و از مبدأ واحد :گویدخالف گمان کسی است که می

  .)138- 137صص، 1993رشد، ابن(فته است نشأت گرکثرت  ،از این چیز واحد

رشد اشکال نظریۀ صـدور و نیـز اصـل الواحـد از دیـدگاه      که اشاره شد، ابنچنان

ی یا به ی و فاعل غیرمادسینا را در عدم رعایت تمایز بین فاعل مادسوفانی مانند ابنفیل

اطـالق   ،بـر همـین اسـاس    6.شماردعدم تمایز میان فاعل طبیعی و الهی می ،دیگر تعبیر

فاعل بر فاعل مادی و غیرمادی از سویی و بر فاعل طبیعی و الهی از سوی دیگر را بـه  

دهد که فاعل غیرمادی را داند و معتقد است این مالزمه هنگامی رخ میاشتراک لفظ می

فاعل مادی  اطالقِ فاعل بر فاعل غیرمادی و ،به همین جهت. به فاعل مادی تشبیه کنیم

  .داند، صدور کثرت از واحد را جایز میشمارد و بدین ترتیبرا از نوع اشتراک لفظ می

ـ  نعالوه بر آ ،لاو بر آن است که مبدأ او آیـد،  ری بـه شـمار مـی   که فاعل مبـادی متکثّ

رشد، تردیـدی  بر اساس نظر ابن. باشدمبادی آفریده شدۀ تحت خود نیز میصورت و غایت 

بخشـد، وجـود را نیـز    را به موجودات مفارق از ماده می ن موجودی که غایتنیست که هما

موجـودات یکـی اسـت، پـس     از زیرا صورت و غایت در این گونه  بخشد؛می هاآنو به هم
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 19  رشد، فعل الهی و قاعدۀ الواحد   ابن

غایت را به ایـن موجـودات داده، صـورت را نیـز داده اسـت؛ و کسـی کـه         همان کسی که

، همان همان فاعل است، پس کسی که غایت را به این موجودات اعطا کرده صورت را داده

زیـرا او   باشـد؛ مـی مبدأ همۀ ایـن مبـدأها    ،لمبدأ اوکه شود جا آشکار میاز این. فاعل است

  7.)149ص، 1994، رشدابن( یت استفاعل، صورت و غا

  گیرينتیجه

در برخی  ،او. دارای دو نظر متفاوت است رشد دربارۀ قاعدۀ الواحد، ابنکه اشاره شدچنان

خداونـد را   ،همانند فیلسوفان مشاء قاعدۀ الواحد را پذیرفته و بر اساس آن ،از آثار خود

که ایجاد کنندۀ معلول واحد یعنی محرّاست ل دانسته مبدأ اول یا به عبارتیک او ل عقل او

تا  ،این سلسلهو  شودادر میک فلک دوم و نفس او صل، محرّک یا عقل اواز محرّ. است

 ،رشـد اما ابن. گردندو پس از او، موجودات عالم تحت قمر ایجاد می یابدمیعقل دهم ادامه 

نظری برخالف ایـن   ،»تفسیر مابعدالطبیعه«و  »تهافت التهافت«در کتب دیگر خود مانند 

ای نادرسـت بـوده و   کـه قاعـدۀ الواحـد، قاعـده    او در این آثار معتقد اسـت  . رأی دارد

به . انداند، دچار خلط مبحث شدهسینا که به آن باور داشتهچون فارابی و ابنفیلسوفانی 

توانـد  مادی و غیرالهی صادق بوده و نمـی  هایصرفاً دربارۀ فاعلقاعدۀ مذکور باور او، 

   .به کار گرفته شودـ که فاعلی غیرمادی است ـ دربارۀ خداوند 

  ها یادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترین قواعد فلسفی است که در پیـدایش  یکی از مهم» الواحد الیصدر عنه إال الواحد«قاعدۀ . 1

بـر اسـاس ایـن قاعـده، از واحـد      . از مسائل فلسفی، نقش بزرگی ایفا کرده اسـت بسیاری 

بیشتر فیلسوفان مسلمان، به ایـن قاعـدۀ و مسـئلۀ    . شودحقیقی جز معلول واحد صادر نمی

؛ )291، ص 1404، سـینا ابن(؛ )50، ص1، ج1375 ،شیخ اشراق: (اند، نکصدور باور داشته

  ).204، ص7، ج 1981الدین شیرازی، صدر(
 ).153، صـ ب1377رشد، ابن: نک(جا، عقول مفارقه است در این» محرّک«رشد از منظور ابن .2
ذکر کرده و نیز  »تفسیر مابعدالطبیعه« کتابدر  این استدالل را ،رشدابنبه ذکر است که  الزم .3

 .کندت از آن انتقاد میبه شد ،ن به فیلسوفان پیشینضمن انتساب آ
هذه المبادئ جـواهر   و أما أنّ«: داندمیرا جوهر ) مبادی(سماویه های افالک محرّکرشد، ابن .4

فمم147ـ ب، ص1377رشد، ابن(» ةضرور جواهرٌ ،مبادئ الجواهر فیه؛ فإنّ ا ال شک.( 
 ).142ـ ب، ص1377رشد، ابن( »ک ذاتهدرِواحد من هذه العقول م کلّ و إذ قد الح أنّ« .5
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رشد وجود دارد، کـه  دربارۀ تفاوت بین مبدأ اول و سایر مبادی در آثار ابنتعبیرات متعددی  .6

را » فاعل«، لفظ »تفسیر مابعدالطبیعه«او در کتاب ) 1: بندی کردها را چنین تقسیمتوان آنمی

های طبیعی، قاعدۀ با این توضیح که در فاعل. داندبین فاعل طبیعی و الهی مشترک لفظی می

از این رو، فاعل . ریان داشته اما دربارۀ فاعل الهی، این اصل صادق نیستالواحد جاری و س

-1425ص، صـ 3 ج ـ الف،1377رشد، ابن(تواند آثاری متکثّر را از خود بروز دهد میالهی 

، این اشتراک را بین فاعل مادی و غیرمـادی ذکـر   »تهافت التهافت«او در کتاب ) 2). 1426

تواند آثاری بیش از واحد است، می) و نه الهی(فاعلی غیر مادی یعنی مبدأ اول که . کندمی

چنین هم) 3 ).137، ص1993 ،رشدابن(که با قاعدۀ الواحد مواجه شود داشته باشد، بدون آن

شـود،  این مطلب که از واحد جز واحد صادر نمـی : گویدچنین می »همابعدالطبیع« ۀرسالدر 

. باشـد است و نه از آن حیث که صورت و غایت نیز مـی  صرفاً دربارۀ فاعل از حیث فاعل بودن

هـای  تواند معلـول های خود باشد، میفاعلی که خود غایت و صورت معلول: کهحاصل آن

 ).164، ص1994رشد، ابن(متکثّری داشته باشد 

الجوهر  أن مبدأ یضاأن یبی«: داردچنین بیان می» تفسیر مابعدالطبیعه«رشد، این مطلب را در ابن .7

ک بالجهتین جمیعا و هذا هو الذي یقصد ه یحرّنّأیضا جوهر و صورة و غایۀ و أل المفارق هو األو

  ).1425ص، 3 ج ،ـ الف1377رشد، ابن(» ۀال فى هذه المقالوأبیانه 
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