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A Review of Greek History about ”al-Wahid” Principle and the Quality of passage and
its Critique in Islamic philosophy
Hamid Reza Khademi
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Abstract
According to Muslim philosophers thought of the divine agent, issues from the One except
one. It discusses the history of philosophy from the first principle to Pre-Socratic era. They
hold that one thing, everything comes and used about natural agents. But Muslim
philosophers inspired by the teachings of Plotinus, the”al-Wahid” principle of a pseudo-Greek
philosophy adopted and it is without placing it among the philosophical issues, determining
criteria, it is God's divine agent. Muslim philosophers to prove “al-Wahid” principle the
argument presented which can be criticized. This article aims with regard to the historical
development of this discussion; we review how it is from the Greek context to Islamic
philosophy and criticism from the Muslim philosopher's viewpoint.
Introduction
The well-known principle of "al-Wahid la YosdarAnho Ella al-Wahid" in Islamic philosophy
is one of the philosophical rules that have historically rooted in ancient Greece. In Greece,
this rule can be considered the remains of Anaximander, and in the Islamic world it also
begins with Farabi and turns into IbnSina's argument."al-Wahid" in the Islamic world is also
one of the controversial rules in philosophy, which faced theologians'disbelief, and their
reason was the limitation of the absolute power of excellence by this rule.This matter became
so important that even those who agreed to this rule treated in a non-rational manner with
opponents, some of whom would be referred. This is while the Greek scholars have
discussedthe referral of diversities in the early principle of the One oral-Wahid in natural
subjects.But Muslim scholars have spoken in real simple one, namely, the Divinity(Divine
Agent), and have stated that nothing but an EffectorFirst Intellect, is not exerted from it.The
provisions "al-Wahid" are that it does not arise from a single cause for more than one direct
and indirect Effectbecause it is the one.This article seeks tocriticize the common view on the
rule of al-Wahid by distinguishing between divine subjects and natural subjects andthat each
one has its own rulings.In this paper, the historical course of this discussion in Greek and
Pseudo-Greek philosophy and the Islamic world is discussed.
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1396
ص66-55

بررسی پیشینۀ یونانی قاعدۀ الواحد و چگونگی انتقال و نقد آن در فلسفۀ اسالمی


حمیدرضا خادمی -مهدی عسگری
چکیده

براساس تصور فیلسوفان مسلمان از فاعل الهی ،از واحد جز واحد صادر نمیشود .از لحاظ تاریخ فلسفه ،این مسئله به بحث
از اصل نخستین نزد پیشاسقراطیان برمیگردد .آنها برآنند از یک چیز ،چیزها پدید میآید و آن را دربارۀ فاعلهای طبیعی به
کار میبردند؛ اما فیلسوفان مسلمان براساس الهام از آموزههای فلوطین ،قاعدۀ الواحد را از فلسفۀ شبه یونانی اخذ کردند و
بدون آنکه برای قراردادن آن در زمرۀ مسائل فلسفی ،مالکی تعیین کنند ،به فاعل الهی یعنی خداوند نسبت دادند .فیلسوفان
مسلمان برای اثبات قاعدۀ الواحد براهینی نیز ارائه کردند که ازنظر نگارنده با برخی مباحث دیگر فلسفۀ اسالمی مثل عینیت
صفات با ذات خداوند ،ناسازگار و به لحاظ محتوایی درخور نقد است .در این مقاله با توجه به سیر تاریخی این بحث ،ضمن
بررسی چگونگی انتقال آن از بستر یونانی به فلسفۀ اسالمی ،قاعدۀ الواحد ازمنظر فیلسوفان مسلمان نقد و بررسی شده است.
واژههای کلیدی
الواحد ،فاعل الهی ،فاعل طبیعی ،موجود بما هو موجود ،آناکسیماندروس ،فلوطین ،فلسفۀ اسالمی
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مقدمه

پایهگذاری کردنفد؛ ایفن اصفل درصفدد توجیفه کثفرات و

قاعدۀ معروف «الواحد ال یصدر عنه اال الواحد» در فلسففۀ

ارجاع آنها به وحدت است .واژۀ اصفل در اینجفا تنهفا بفه

اسالمی یکی از قواعد فلسفی است که به لحفاظ تفاریخی

معنای مبدأ زمانی نیست؛ بلکه مبدأ وجود اشفیا هفم مفد

ریشه در یونان باستان دارد .در یونان این قاعده درپفارهای

نظر است (بهشتی .)271 :1378 ،تالس اصل نخستین خود

باقیمانده از آناکسیماندروس است و در عالم اسالم نیز بفا

را در آب یافت و آناکسیماندروس مانند استاد خود دربارۀ

فارابی ،شروع و با ابنسینا برهانی میشود.

اصل نخستین عالم سخن گفت؛ ولی برخالف استادش آن

«الواحد» در عالم اسفالم یکفی از قواعفد جنجفالی در

را عنصففر معففین ندانسففت ،بلکففه نامحففدود و نامتنففاهی

فلسفه است که با مخالفت متکلمان روبفهرو شفد و دلیفل

میدانست .آناکسیماندروس این اصل نخسفتین را آپیفرون

آنها محدودکردن قدرت مطلق حقتعالی با این قاعده بفود؛

( )apeironقرار داد .به آناکسیماندروس کتفابی را نسفبت

حتی کسانی که با این قاعده بر سر مهر بودند ،با مخالففان

دادهاند که امروزه از آن جز پارههایی ( )Fragmentبفاقی

خود برخورد غیربرهانی میکردند (در اینجا بفه پفارهای از

نمانده است .در قسمتی از آن ،علت اینکه اصفل نخسفتین

آنها اشاره خواهد شد) .ایفن درحفالی اسفت کفه حکمفای

را آب ندانسته است ،اینچنین بیان میکند:

یونففان در ارجففاع کثففرات بففه اصففل واحففد نخسففتین در

«آن چیففزی کففه چیزهففا ( )Dingeرا پدیففد مففیآورد،

فاعلهای طبیعی به بحث و نظر پرداخته اند؛ امفا حکمفای

همفففان اسفففت کفففه دگفففر بفففار بنفففا بفففر ضفففرورت

مسلمان در واحد بسیط حقیقی یعنفی حفق متعفال (فاعفل

( )Notwendigkeitبه آن بازگشت خواهند کفرد؛ زیفرا

الهی) بحث کردهاند و معتقدند جز یک معلول ،کفه همفان

یکدیگر را به سبب بیدادگریشان ) ،2(Vergehenمطابق

عقل اول باشد ،از او صادر نمفیشفود .مففاد الواحفد ایفن

بفففا حکفففم زمانفففه مجفففازات و جریمفففه مفففیکننفففد»

است که از علت واحد به دلیل اینکه واحد است ،بفی

از

(.3) Heidegger-1977-5- p.322

یک معلول مستقیم و بدون واسطه پدید نمیآیفد .در ایفن

همفففانطفففور کفففه از عبفففارت مفففذکور برمفففیآیفففد

مقاله با تفکیکنهادن بفین فاعفل الهفی و فاعفل طبیعفی و

آناکسیماندروس معتقد است از یفک چیفز ،چیزهفا پدیفد

احکام مختص به خودشفان ،دیفدگاه رایفد دربفارۀ قاعفدۀ

مففیآینففد و اگففر ایففن سففخن بففا آمففوزۀ ارسففطو دربففارۀ

الواحد ،نقد و سیر تاریخی این بحفث در فلسففۀ یونفانی،

مابعدالطبیعه همراه شود ،باید گفت او معتقد است :اکنفون

شبهیونانی و عالم اسالم بررسی شده است.

اگر کسانی که در جستجوی عناصفر موجفودات بفودهانفد،
درست همین مبادی (اصفل  /علفل نخسفتین) را جسفتجو

پیشینۀ یونانی

میکردهاند ،پس به حکم ضرورت ،اینها عناصفر موجفود

مسائل فلسفی در خأل به وجود نیامدهاند و سیر اندیشفگی

بالعرض نیستند؛ بلکه عناصر موجود بمفا هفو موجفودانفد

خاص خود را طی کردهاند .قاعدۀ الواحد در بستر خفاص

( 29-31الف  ،1003مابعدالطبیعه) .این تفسیر ارسطو بیان

فلسفی و در پاسخ به مسفئلۀ فلسففی مطفرش شفده اسفت.

میکند پی

از سقراطیان نیز مابعدالطبیعه میگفتند و وقتی

خاستگاه ایفن قاعفده در یونفان در آثفار آناکسفیماندروس

که عنصری را مطرش میکردند ،آن را وصف موجفود بمفا

( ،)Anaximandrosشفففاگرد تفففالس ) (Thalesو از

هو موجود مفیدانسفتند .ازنظفر ارسفطو ،مابعدالطبیعفه در

حوزۀ فلسفی ایونیا است .پیشاسقراطیان یفک مسفئلۀ مهفم

جستجوی بنیادی ترین تبیین ها و علم به علل نخستین اشیا

فلسفی را دنبال میکردند و آن اینکه اصفل عفالم چیسفت.

و موضففوع آن ،موجففود بمففا هففو موجففود اسففت .موجففود

در پاسخ به این پرس  ،نظریۀ اصل نخسفتین ( 1)Arkeرا

بالعرض ،یعنی موجود غیردائمی و غیرضروری که بهطفور
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اتفاقی همراه با چیفز دیگفر اسفت .ازنظفر ارسفطو ،چنفین

همففۀ آسففمانهففا را دربرمففیگیففرد» ( 10-14ب  ،303در

موجودی از حیث مابعدالطبیعی ،شایسته مطالعه و بررسفی

آسمان) .همانطور کفه ارسفطو اشفاره مفیکنفد بعضفی از

نیسفففت (همفففان)؛ بنفففابراین ازنظفففر ارسفففطو ،شفففر

فالسفه که منظور او آناکسیماندروس اسفت بفه ایفن قائفل

مابعدالطبیعهبودن مسئله ای این است که از موجود بما هفو

شدهانفد کفه نامتنفاهی ،عنصفری اسفت کفه آسفمانهفا را

موجود بحث کند .بر ایفن اسفاس ،ازنظفر ارسفطو ،بحفث

دربرگرفته است .نکتۀ درخور توجه این است کفه ارسفطو

فیلسوفان یونان باستان از اصل نخستین ،درحقیقت بحثفی

نامتناهی را در اینجا عنصر مادی تفسیر میکند .ارسفطو در

مابعدالطبیعی است .با توجه بفه آنهفه از آناکسفیماندروس

جایی دیگر میگوید کفه «هفر شفی یفا مبفدأ اسفت یفا از

بیان شد فهفم پفارۀ مفذکور در فلسففۀ او بسفیار بااهمیفت

مبدأیی پدید میآید؛ ولی ممکفن نیسفت کفه نامتنفاهی یفا

است؛ زیرا او به درسفتی فهمیفده بفود نمفیتفوان یکفی از

نامحدود مبدأیی داشفته باشفد وگرنفه ایفن مبفدأ حفد و

 -خففا  -هففوا) را اصففل نخسففتین

نهایت آن خواهد بود و نامتنفاهی چفون مبفدأ اسفت ،نفه

معرفی کرد؛ زیرا این عناصر به یکفدیگر تعفدی مفیکننفد.

تکون مییابد و نه فساد میپذیرد .عالوه بر اینکه نامتنفاهی

پس اصل نخستین عالم نباید یکی از عناصر متضاد باشفد؛

بفففا الهفففی ( 4)Divineیکفففی اسفففت؛ زیفففرا چنانکفففه

بلکه باید نامحدود یا همان آپیرون باشد .بفرای آپیفرون در

آناکسیماندروس و بیشتر علمای طبیعی میگویند نامتنفاهی

یونانی دو معنا ذکر شده است  -1بفه معنفای نامحفدود از

مفففر ناپفففذیر و فسفففادناپذیر اسفففت» (  6-16ب ، 203

لحاظ مکانی و کمّی؛  -2به معنای تعین نداشتن بفه لحفاظ

فیزیک) .5قبل از اینکه به بیان رأی ارسطو دربفارۀ مبفدأ و

شففکلی و ماهیففت (خراسففانی134 :1387 ،؛ تسففلر:1395 ،

دیگففر تفسففیرهای او از سففخن آناکسفیماندروس پرداختففه

 .)61با توجفه بفه ایفن معنفا آناکسفیماندروس نسفبت بفه

شود ،ذکر این نکته ضروری است که ارسطو در کتفاب در

استادش تالس پیشرفتی داشت؛ زیفرا توانسفت تضفاد بفین

آسمان ،نامتناهی را بهگونهای تفسیر کرد که مادیبفودن آن

عناصر را دریابد و نشان دهد عناصر بفه سفبب تعفدی بفه

دانسته میشد؛ ولی در اینجا نامتنفاهی را بفا الهفی یکسفان

یکففدیگر نمففیتواننففد اصففل نخسففتین باشففند .از منظففر

میداند و دلیل آن را از کالم آناکسیماندروس نقل میکنفد

آناکسیماندروس ،اگر عناصر اصل نخستین دانسفته شفوند،

که چون نخست ،نامتناهی نامیرا اسفت و دوم ،فسفادناپذیر

عالم هیچگاه نمیتوانست به وجود آید؛ زیفرا ایفن عناصفر

است ،پس الهی است .درخور ذکر است این تفسفیر اخیفر

به یکدیگر اجازۀ بسط و گسترش نمفیدهنفد (کاپلسفتون،

ارسطو در کتاب فیزیک یک نوع تفسیر غیرتفاریخی اسفت

)35 :1388؛ بنابراین این اندیشه که از واحد – یا یک چیز

و همان طور که برخفی از اندیشفمندان بررسفی کفردهانفد،

از سفقراطیان

از سقراطی ،الهی را آنگونه کفه

عناصففر (آب  -آتف

– همه چیز پدید میآید ،نخستین بفار پفی

بهویژه حوزۀ فلسفی ایونیا مطرش و بررسی کردند.

هیچیک از فیلسوفان پی

مد نظر ارسطوست به کار نبردهانفد (گفاتری.)96 :1395 ،
همهنین از کالم ارسطو دانسته نمیشود که چرا هر آنهفه

تفسیر ارسطو از سخن آناکسیماندروس

نامیرا و فسادناپذیر است حتماً الهی است .پس همانطفور

ارسطو در بیفان رأی پیشفینیان دربفارۀ عنصفر مفینویسفد

که استیس نیز اشاره کرده است باید آپیرون را که در کفالم

«فیلسوفانی هستند که به وجود تنها یک عنصر قائلاند .آن

آناکسیماندروس آمده است ،مادی تفسیر کرد؛ یعنی چیزی

یک عنصر را برخی آب مفیداننفد و بعضفی هفوا ،بعضفی

مادی که از آن چیزها پدید میآیند (اسفتیس .)43 :1386 ،

و باالخره بعضی دیگر آن را چیزی لطیفتر از آب و

در ادامه ،ارسطو پس از بیان اینکه ممکن نیسفت نامتنفاهی

کثیفتر از هوا میدانند که به گفتۀ آنهفا نامتنفاهی اسفت و

یا نامحدود مبدأیی داشته باشد ،در توضیح مبدأ میگوید:

آت
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مبدأ آن چیزی است که وقتی از میان برود ،هر آنهه بفدان

کتاب را در دارالترجمه بفه عربفی برگردانفد و ابویعقفوب

وابسته است نیز از میان میرود ( 31-32ب  ،1059مابعفد

اسحاق کندی آن را تصحیح کرد؛ بهگونهایکه نفام مؤلفف

الطبیعه) و در جایی دیگر تأکید کفرده اسفت منظفور او از

آن را ارسطاطالیس معرفی کردند؛ درحالیکه بفا تحقیقفات

مبففدأ و اولبففودن یکسففان اسففت ( 9ب  ،121ارگففانون).

بعدی 6معلوم شد انتسفاب ایفن کتفاب بفه ارسفطو اشفتباه

ارسطو در جایی دیگر تأکید میکند آناکسیماندروس قائفل

تاریخی است و اصل آن تلخیصفی از برخفی از انئادهفای

است اضداد در واحد هستند و با جداشدن از آن به وجود

مجموعه آثار فلوطین است .ایفن مسفئله بفرای فیلسفوفان

میآیند ( 28-29الف  ،187فیزیفک) .در توضفیح اضفداد،

مسلمان آشکار نبفود و ایفن کتفاب را بفه ارسفطو نسفبت

ارسطو مفیگویفد «کسفانی هسفتند کفه مفیگوینفد جسفم

میدادند .این درحالی است که کندی رسالهای به نفام ففی

نامتناهی ،این ،چیز است ،نه هوا یا آب؛ بدان دلیفل چنفین

کمیه کتب ارسطوطالیس دارد که در آن نفامی از اثولوجیفا

میگویند تا عناصر دیگر بهواسفطۀ عنصفر نامتنفاهی نفابود

نیامده اسفت (کنفدی .)362-374 :1950 ،همهنفین گویفا

نشوند؛ زیرا عناصر با یکدیگر متضاداند؛ چنانکه هوا سفرد

برخی دیگر از حکمای اسالمی در انتسفاب ایفن مفتن بفه

و آب ،مرطوب و آت  ،گفرم اسفت و اگفر یکفی از اینهفا

ارسطو دچار تردید شده بودند؛ بفهعنفوان مثفال ،ابفنسفینا

نامتناهی بود ،عناصر دیگر تا کنفون از میفان رفتفه بودنفد»

میگوید ما در کتاب خود اإلنصاف که بر بیست و هشفت

( 1-5الف  ،205فیزیک) .ارسطو توضیح میدهد چرا نباید

هزار مسئله مشتمل است ،اثولوجیفا را نیفز شفرش کفردیم؛

یکی از عناصر را نامتناهی انتخاب کرد؛ زیرا دیگر عناصفر

هرچند بر اثولوجیا جفای طعفن اسفت( 7المباحثفات:1371 ،

از بین میروند .توضیح ارسطو تعلیل خفوبی بفرای اتخفاذ

 ،) 375اما مالصدرا در اسفار اثولوجیا را به ارسفطو نسفبت

رأی آناکسففیماندروس اسففت کففه چففرا نتوانسففت یکففی از

مففیدهففد( 8مالصففدرا ،1981 ،ج .)33 :7در جففای دیگففر،

عناصفففر را اصفففل نخسفففتین مطفففرش کنفففد؛ بنفففابراین

مالصدرا به ابنسینا در نپذیرفتن نظریۀ مثل اعتراض میکنفد

آناکسیماندروس دربارۀ اصل نخستین قائل بود که نخست،

و میگوید مثل اینکه شیخ کتاب اثولوجیا را ندیده اسفت یفا

واحد است و دوم ،چیزهای دیگر از او به وجود میآیند و

اینکه آن را از افالطون مفیدانفد ( 9مالصفدرا-241 :1361 ،

درضمن ،او این اصل را در باب فاعفلهفای طبیعفی ذکفر

 .)240مطالبی که در این کتاب آمده است به قلفم فلفوطین

کرده است؛ به این معنا که از یک فاعفل طبیعفی چیزهفایی

است و همهنفین گفتفه شفده اسفت 10تلخفیص فرفریفوس

پدید میآیند .در فلسففههفای بعفد از آناکسفیماندروس و

صوری ) (surاست؛ درنتیجه ،دربرگیرندۀ آراء نوافالطونیان

فیلسوفان دیگر نیز بحث دربفارۀ اصفل نخسفتین را ادامفه

است که اختالف بسیاری با افالطون ندارد .11

دادند؛ بفرای مثفال ،امپفدوکلس دوبفاره بفه عناصفر اربعفه

براساس توضیحات پیشین ،مفاد قاعدۀ الواحد الیصدر

بازگشت و آنها را اصل نخستین دانست؛ امفا دموکریتفوس

عنه اال الواحد در مجموعه آثار فلوطین یافت مفیشفود .او

اتم را معرفی کرد و آن را بینهایت دانست.

مینویسد« :چگونه ممکن است از واحد کفه خفود بسفیط
است و هیچگونفه اخفتالف و دوئفی در آن نیسفت ،همفۀ

پیشینۀ اسالمی

چیزهای کثیر پدید آیند» (فلفوطین .)2-5-1 :1389 ،عفین
در اثولوجیا نیز تکرار شفده اسفت .در آنجفا

نهضت ترجمفه باعفث شفد آثفار بسفیاری از اندیشفمندان

همین پرس

یونانی به عربی ،ترجمه و در اختیار متفکران مسلمان قفرار

آمده است «فان قال قائل :کیف یمکن ان یکون االشیاء فی

بگیرد .یکی از کتابهای ترجمهشده در این نهضت ،کتاب

الواحد المبسو الذی لیس فیه ثنویه و ال کثره بجهفه مفن

معروف اثولوجیاست .عبد المسیح ابن ناعمه حمصی ایفن

الجهات؟ قلنا النه واحد محض مبسو لیس فیه شیء مفن
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االشیاء .فلما کان واحدا محضا انبجست منه االشفیاء کلهفا،

این قاعده براساس آموزه های فلوطین بوده اسفت .بعفد از

ذلک انه لم تکن له هویه انبجست منفه الهویفه» (فلفوطین،

فارابی اولین کسفی کفه ایفن قاعفده را بفهصفورت جفدی

 .)204 :1955واحد محض ،علت همه اشیاء است و ماننفد

بررسی کرد و براهینی را برای آن اقامه کرد ،ابنسینا است.

شیئی از اشفیاء نیسفت؛ بلکفه او آغفاز اشفیاء اسفت .او در

شیخ اشراق نیز دربارۀ این قاعده بحث کفرده اسفت؛ ولفی

چیزی نیست؛ بلکه وجود همه اشیاء از او پدیفدار شفده و

همففانطففور کففه مشففرب ایشففان اسففت در برخففی مففوارد

قوام و ثبات اشیاء به اوست.

اصطالحات مشائیین را در نامگذاری بر صادر اول اختیفار

در آغاز فلسفۀ اسالمی ،فارابی اولین کسی است که به

کففرده اسففت و در مففواردی صففادر اول را جففوهر عقلففی

این قاعده تصریح میکند .او در رساله زینون کبیفر یونفانی

وحففدانی (سففهروردی ،1375 ،ج )1165 :4و گففاهی نیففز

مینویسد :12زینون میگویفد «مفن از معلفم خفود ارسفطو

نففوراالقرب نامیففده اسففت (همففان ،ج .)132 :2ازآنجاکففه

شنیدم که میگفت اگفر از واحفد حقیقفی دو چیفز صفادر

ابنسینا نخستین فیلسوف مسلمان است که بهطفور جفدی

شففود ،از دو حالففت خففارج نیسففت :یففا آنکففه در حقیقففت

به اقامۀ برهان برای الواحد پرداخته است ،در ادامه ،براهین

متفاوتاند یا آنکه در همفه چیفز متففقانفد .اگفر در همفه

او بیان و سپس ارزیابی میشوند.

جهت واحد باشند ،دیگر دو چیز نیسفتند و اگفر مختلفف
باشند ،در این صورت ،آن علت ،علت امری واحفد نبفوده

براهین ابنسینا در اثبات قاعدۀ الواحد

است» (فارابی .)112 :1387 ،از ایفن عبفارت مففاد قاعفدۀ

 -1برهان ابفنسفینا درکتفاب االشفارات والتنبیهفات :او در

الواحد بهخوبی فهمیده میشود .زینون میگویفد ایفن را از

نمط پنجم در ذیل عنوان «تنبیه» به برهان این قاعده اشفاره

معلم خود ارسطو شنیده است؛ آنگونه کفه ففارابی معتقفد

کرده است .قطبالدین شیرازی شارش حکمهاالشفراق نیفز

است این رسفاله متعلفق بفه زینفون کبیفر یونفانی ،شفاگرد

بر همین نظر است که این قاعده بسیار واضح است و تنهفا

ارسطو است؛ اما تا جایی که در تاریخ فلسفه ثبفت اسفت،
یک زنون ،قبل از ارسطو و دیگری ،بعفد از ارسفطو بفوده
است که هیچکدام شاگرد او نبوده و فاصله زمانی بسفیاری
نیز با او داشتهانفد (کاپلسفتون441 :1388 ،و .) 68یکفی از
آنها زنون شاگرد پارمنیفدس بفوده اسفت کفه افالطفون در
رساله پارمنیدس از او یاد میکند (افالطفون.)127 :1380 ،
او مروج افکار استادش در نفی حرکت بوده است و زنفون
دیگر ،بنیانگذار مکتب رواقی بوده که در حدود سفال 336
ق.م متولففد شففده اسففت .پففس هففیچکففدام از ایففن دو

بففه تنبففه نیففاز دارد (قطففبالففدین شففیرازی.)305 :1383 ،
انتخاب این عنوان ازطرف ابنسینا بدیهیبودن یا قریب بفه
بدیهیبودن این قاعده را نشان میدهد .ایشان در مقام اقامۀ
برهان میگوید :اگفر از یفک علفت دو مفهفوم الفف و ب
واجب شوند ،الزم است این دو مفهوم غیر هم باشند .ایفن
دو حیثیت الف و ب کفه از علفت صفادر شفدهانفد یفا از
مقومات یا از لوازم یا یکی از لوازم و دیگفری از مقومفات
علت هستند .همه این ففرضهفا باعفث مفیشفود در ذات
علت ترکیب ایجاد شود (ابنسینا ،1375 ،ج.)122 :3
 -2برهان ابنسینا در المباحثات :اگفر شفیء از همفان

نمیتوانستهاند شاگرد ارسطو باشند .این درحالی است کفه

جهت که از او الف صادر میشود ،ب نیز صفادر شفود ،از

ابنرشد این قاعده را بفه افالطفون و ثامسفطیوس منتسفب

آن حیث که الف صادر شده است ،ال الف نیز از او صفادر

میکند و نه به ارسفطو (ابفنرشفد)163 :1994 ،؛ بنفابراین

شده است (منظور همان ب است) و ایفن خلفف اسفت و

فارابی درحقیقت این عبفارت را در توضفیح مففاد قاعفدۀ

تناقض(13ابفنسفینا 1371:253 ،؛ فخفر رازی ،1411 ،ج:1

الواحد ،از کتاب اثولوجیا اقتباس کرده است که دربردارندۀ

 .)461درخففور ذکففر اسففت در برهففان االشففارات ،صففدور

افکار فلوطین است؛ ازاینرو ،آشنایی فیلسوفان مسلمان بفا

معلوالت ناظر بفه حیثیفات و جهفات مختلفف اسفت کفه
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مستلزم ترکیب در علت است؛ اما در المباحثات صدور دو

مالصدرا در اسفار مینویسد «لفو صفدر عفن الواحفد مفن

معلول از جهت واحد مد نظر اسفت کفه براسفاس سفخن

حیث هو واحد ا و ب مثالً و ا لیس ب فقد صدر عنه مفن

ابنسینا مستلزم تناقض است؛ زیرا الف و ب از یک مصدر

الجهۀ الواحدۀ ب و ما لفیس ب و ذلفک یتضفمن اجتمفاع

صادر میشوند و ب نسبت به الف ،ال الفف اسفت و ایفن

النقیضین» (مالصدرا ،1981 ،ج .)7:205اگر از واحد از آن

تناقض است .این مطلب بیانکنندۀ توجه و دقت ابفنسفینا

حیث که واحفد اسفت الفف و ب صفادر شفود ،الفف ب

به فرضهای گوناگون در تبیین قاعدۀ الواحد است.

نیست؛ پس درنتیجه از واحد از جهفت واحفد ب و آنهفه

 -3برهان ابنسینا در الهیات شفا ،الهیات نجفات و آل

که ب نیست (یعنی الف) صادر شده است و ایفن مطلفب

مبففدأ و المعففاد :نخسففتین موجففود صففادر از حففق تعففالی

متضمن اجتماع نقیضین اسفت .همفانطفور کفه پیداسفت

نمیتواند کثیر باشد؛ حال این کثرت میخواهد عفددی یفا

عبارت صدرا نیز همان برهان ابنسینا در کتاب المباحثفات

بر مبنای انقسام ماده و صورت باشد؛ زیفرا موجودشفدن و

است و نکته جدیدی دربرندارد.

لزوم وجودیافتن از حق تعالی به دلیل ذات اوست ،نفه بفه
دلیل شیء دیگر و آن جهت و حکمی که در ذات اوسفت
و منشأ پیدای

این مخلوق میشود ،منشأ پیفدای

پدیفدۀ

بررسی و نقد فرآیند انتقال از بستتر یونتانی بته فلستفۀ
اسالمی

دیگر نخواهد شد؛ بنفابراین اگفر دو چیفز از ذات واجفب

نخستین نقد ،مربو به سیر تاریخی و بستر یونانی قاعفدۀ

صادر شوند ،الزم میآید جهفات گونفاگون در ذات بفاری

الواحد است .درحقیقت فیلسوفان مسلمان توجیه پذیرفتنی

تعالی به وجود آید .ابنسینا در ادامه توضیح میدهفد اگفر

برای مال انتقال این قاعده از فاعل طبیعی به فاعل مجرد

جهات مفذکور ،نفه در ذات واجفب ،بلکفه الزمفه ذات او

ارائه نکردهاند .ابفنسفینا مالکفی را در الهیفات شففا ارائفه

باشند نیز اشکال همهنان باقی است؛ زیرا بحفث در لفزوم

میدهد که مال تعمیم در مسائل فلسفی است .ایشفان در

جهات نهایتاً به صدور از ذات واجب برمیگردد؛ بنفابراین

فصل اول از مقاله ششم دربارۀ اقسام علل چنین میگویفد:

ذات او باید درواقع مرکب و انقسامپذیر باشفد (ابفنسفینا،

«فبالحری ان نتکلم اآلن فی العله و المعلول  ،فانهمفا ایضفاً

 651 :1379؛ 1404:403؛  .)78 :1363ابففنسففینا بففا ابطففال

من اللواحق آلتی تلحق الموجود بما هو موجود» (ابنسینا،

جهات متعدد در ذات واجب و عدمترکیب واجفب نتیجفه

 .)257 :1404ابنسینا بیان میکند در این فصل از علفت و

از یک چیز

معلول سخن گفته میشود؛ زیرا این دو از لواحقی هسفتند

نیست (همان) .گفتنی است سایر فیلسوفان مسلمان ،بیشتر

که به موجود بما هو موجود ملحق میشوند .براساس ایفن

براهین ابنسینا را شایان توجه قفرار داده و آنهفا را تکفرار

سخن ابنسینا مال تعمیم در قواعد فلسفی این است کفه

کرده اند .بهطور مثال ،شیخ اشراق مینویسد« :یکی ازجمله

آن قاعده باید از لواحق موجود بما هو موجود باشد؛ زیفرا

وجوه (این است که الواحد) اقتضا نکند ،اال یفک چیفز را؛

همانطور که او در مقاله اول الهیات شفا موضوع فلسفه را

زیرا اگر اقتضای دو چیز کند اقتضای این بهجز اقتضای آن

تبیین مفیکنفد (همفان )5-6 :توضفیح مفیدهفد قواعفد و

دیگر باشد .پفس اقتضفای یکفی اقتضفای آن دیگفر بعینفه

مسائلی که در این علم بررسی شدهاند میباید از احفوال و

نباشد .پس جهفات اقتضفا در ذات او دو جهفت مختلفف

احکام آن موضوع باشند؛ البته نباید فراموش کرد منظور از

باشد که بفا دو اقتضفای مختلفف حاصفل شفود و ذات او

فلسفه ،فلسفۀ اولی یا همان مابعدالطبیعه است .ارسفطو در

مرکب شود؛ درحالی که فرض شد یکفی اسفت از جمیفع

اول کتاب گاما این علم را تعریف میکند و میگویفد ایفن

وجففوه» (سففهروردی ،1375 ،ج .)146 :3همففانطففور کففه

علم حصهای از عالم را بررسی نمیکند؛ بلکه موجود بمفا

پیداست این برهانی جدید بفر ایفن مسفئله نیسفت؛ بلکفه

هو موجود را در کلیت خود مطالعه میکند ( 17-32الفف

همان برهان ابنسفینا در کتفاب اشفارات اسفت .همهنفین

 ،1003مابعدالطبیعه)؛ ولی همانطور که ذکر شد این قاعده

میگیرد اولین موجود صادر از علت اولی بی
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در بستر یونانی دربارۀ عالم طبیعت صادق بود و حکمفای

قائففل بففه تعطیففلانففد صفففات از ذات خداونففد نیففز نفففی

مسلمان آن را به عالم مجرد سرایت دادند .چنانکفه برخفی

نمیشوند .براساس این توضیحات ،خداوند حقیقتی اسفت

حکمای معاصر برآنند قاعدۀ الواحفد یفک مسفئله فلسففی

که عین علم ،عین قدرت ،عین وحدت و ...است؛ بنفابراین

است که نسبت به همفه علفوم اشفراف دارد و اصفل کلفی

مقصود فالسفه در قاعدۀ الواحد ال یصدر عنفه اال الواحفد

است که هر علتی اعم از طبیعی یا الهفی را دربرمفیگیفرد

میباید همین واحد باشد که صففات

عفین ذات اوسفت.

(جوادی آملفی ،1375 ،ج .)395 :2عفدهای معتقفد شفدند

پرسشی که مطرششده در اینجا این است که اگفر بسفیطی

میباید این قاعده را چفه دربفارۀ فاعفلهفای الهفی و چفه

باشد که صفات

عین ذات اوست ،چه محذوری دارد کفه

دربارۀ فاعل های طبیعی صادق دانسفت (شفعرانی ،بفیتفا:

همه موجودات را خلق کند .به عبارت دیگر ،صدور کثیفر

 ،)126بدون اینکه این مال مهفم را در نظفر بگیرنفد کفه

عفین ذات اوسفت و ایفن مسفئله

از واحدی کفه صففات

الواحد ال یصدر عنه اال الواحد از احکام موجفود بمفا هفو

منافاتی با بساطت

موجود نیست؛ بلکه براساس تصور فیلسفوفان مسفلمان از

نگارنده درمیابد محذوری را در پی نخواهد داشت؛ زیرا او

احکام موجود است ،از آن حیث که الهی است.

به تمام ذات

ندارد ،چه منع عقلی دارد .آنگونفه کفه

نسبت به موجودات و کثرات ،عالم ،قفادر و

خالق است .این معنا زمانی واضحتر خواهد شد که بسیطی
عین ذات او نباشد؛ بنابراین

ارزیابی ونقد محتوایی براهین قاعدۀ الواحد

در نظر گرفته شود که صفات

براهین ارائه شدۀ فیلسوفان مسلمان در تبیین قاعدۀ الواحفد

تعدد جهات و به دنبال آن ،ترکیب در ذات بفرای بسفیطی

ازنظر محتوایی نیز درخور نقدند و با برخی مطالب مرتبط

الزم میآید که صفات

نباشد .این چنین علتفی

دیگر در فلسفۀ اسالمی سازگاری ندارند .همانطور که در

از جهات مختلف با معلول یا معلفوالت نسفبت دارد و بفه

براهین گذشت فیلسوفان مسلمان ،صدور کثیر از واحفد را

عبارت دیگر ،چنین علتی از آن حیث که بفه معلفول عفالم

مستلزم ترکیب در ذات واحد میدانستند و ازآنجاکفه قفبالً

است ،دیگر از آن حیث نسبت به او خالق نیست و هکفذا؛

بساطت خداوند را اثبات کردهاند ،صدور کثیر از واحفد را

اما آن ذات بسیطی که صفات

عین ذات اوست ،از همفان

مستلزم عدمبساطت مفیانگاشفتند؛ بنفابراین گفتنفی اسفت

جهت که خالق است ،از همفان جهفت نیفز قفادر و عفالم

بسیط در اصطالش فالسفه معانی گونفاگون دارد و در ایفن

است؛ بدون اینکه تعددی در جهفات و ترکبفی در ذاتف

عین ذات

قاعففده بففه معنففای بسففیط حقیقففی اسففت .بسففیط حقیقففی

ایجفاد شفود .چنفین علتفی چفون عفین صففات

همانطور که فیلسوفان مسلمان بدان اعتقاد دارند ،صففاتی

وحففدت مصففداقی دارد ،صففدور کثیففر از او محففذوری

دارد که این صفات عین ذات اوست .این معنا را فلفوطین

دربرندارد .به عبارت دیگر ،چنین علفت بسفیطی از همفان

بسیار زیبا بیان کرده است« .او (احد) باید واحد به معنفای

حیث که واحد است ،خالق نیفز هسفت؛ بنفابراین ،صفدور

راستین باشد ،نه آنکه نخست چیزی باشد و آنگاه واحفد»

کثرت منافاتی با واحدبودن آن ندارد .به تعبیر دیگر ،اساساً

(فلففوطین .)5-4-1 :1389 ،ابففنسففینا نیففز در تعلیقففه 871

فرض جهات کثیر ممتنع است؛ زیرا جهات کثیر در علفت

میگوید «الخلق من لوازم واجبالوجود لذاته ،کالوحدانیفه

بسیطی فرض میشود کفه عینیفت صففات بفا ذات در آن

و العلم (ابنسینا .) 474 :1391 ،مالصدرا نیز در رابطفه بفا

مطرش نیست .در اینجا این سفخن ابفنسفینا مؤیفد خفوبی

می نویسد «صفات الواجفب

است« :و ال خالفان صور االشیاء معلومه لفه ،کلهفا متمیفزه

جل اسمه لیسفت زائفدۀ علفا ذاتفه کمفا یقولفه ا شفاعره

عنده؛ ای یعلم کل واحد منها متمیزا عن اآلخر» (ابفنسفینا،

الصفاتیون و ال منفیۀ عنه کمفا یقولفه المعتزلفه المعطلفون»

 .)474 :1391واجبتعالی هریک از صور اشیاء را متمفایز

(مالصدرا .)1360:38 ،صففات واجفب تعفالی آنگونفه کفه

میداند و خلق نیفز بفر مبنفای علفم و قفدرت او صفورت

نیست و آنگونه کفه معتزلفه

هفیچ

عینیت صفات واجب با ذات

اشاعره معتقدند زائد بر ذات

میگیفرد و بفا توجفه بفه عفین ذات بفودن صففات

اسفت و

 /62الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هشتم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1396

محذوری پی
عین ذات

نمیآید؛ بنابراین به مقتضای علمف

 -کفه

میریزد و این کار را ناچار بایفد انجفام دهفد .ایفن همفان

است  -مخلوقات را متمایز خلق میکند.

معنایی است که بعدها در فلسفه از آن به فاعل موجب یاد

نقد دیگری که به بفراهین قاعفدۀ الواحفد وارد اسفت،

شد و یکی از مهمترین پی فرض های قاعدۀ صدور است

غفلت از واژه «الیصدر» و لوازم آن است .قاعفده صفدور،

که فیلسوفان مسلمان به آن گردن نمینهند؛ درحالیکفه در

یکی از قواعدی است که در فلسفه شبهیونانی پدیفد آمفده

قاعدۀ الواحد نظریۀ صفدور نقف

مهمفی دارد .بفه تعبیفر

است .رد پای این قاعده بهطفور جفدی در مجموعفه آثفار

کاپلستون ،فلوطین به استعاره صدور متوسفل شفده اسفت.

فلوطین یافت مفی شفود؛ چنانکفه ازنظفر برخفی حکمفای

ازنظر فلوطین ،خداوند به دلیل ثبفات از هرگونفه فعفالیتی

معاصر مهمترین کفاربرد قاعفدۀ الواحفد در تبیفین کیفیفت

مبراست .خدا نمی تواند خود را به اشفیاء متنفاهی محفدود

صدور عالم متکثر از خداوند است و ازیفن منظفر تففاوتی

کند که گویی آنها جزء او هستند و نمیتوانفد عفالم را بفا

میان قائلین به اصالت ماهیت یا اصالت وجود نیست و هر

فعل آزاد ارادۀ خوی

نوعی فعالیت

دو گروه از این قاعده اسفتفاده مفیکننفد (جفوادی آملفی،

است و نسبت دادن هرگونه فعالیت به خداوند خطا اسفت؛

 ،1375ج .)414-413 :2فلوطین معتقدنفد« :هفر ذاتفی در

بنففابراین ازنظففر فلففوطین ،عففالم از خداونففد بففه اقتضففای

درون خود استعدادی دارد که به حکم آن باید شکفته شود

ضرورت صفادر مفی شفود (کاپلسفتون ،1385 ،ج)537:1؛

و چیزهای سپس تر و فروتفر از او را پدیفد آورد .در ایفن

ازاینرو ،نظریفۀ او غیفر از آمفوزۀ خلقفت در ادیفان الهفی

جریان آنهه در مرتبۀ بفاالتر قفرار دارد ،در جایگفاه خفود

است .فلوطین در جای دیگفر مفینویسفد« :اگفر نخسفتین

ساکن است و ثابت مفیمانفد و در همفین حفال ،آنهفه را

(احد) کامل است و کاملتر از همهچیز و نیروی نخسفتین

فروتر از اوست به اصطالش میزاید و بدینسان مألیفی را

است ،پس باید نیرومندتر از همفهچیفز باشفد و نیروهفای

که در درون خود دارد بیفرون مفیریفزد و نبایفد آن را در

دیگر تصویری از او باشند؛ ولی هر چیز که رسیده و کامل

بفرود و تفا

شد ،در خود نمیماند ،بلکه باید چیز دیگر را پدیفد آورد»

تحقق فعلیت پایینترین مرتبه ممکن ،گسترش بیاب؛ .زیرا

(همان .)5-4-1 :در این عبارت ،فلوطین نفی اراده میکند

هیچ مانعی وجود ندارد بر اینکه هر چیزی بر حسب میزان

از آن چیزی که لبریز میشود .احد با عمل اراده ،جهفان را

از ذات نیک بهرهور شود» (فلوطین-8-4:1389 ،

نمی آفریند ،پفس احفد فلفوطین اراده نفدارد؛ درحفالیکفه

 .)6همانطور که از این عبارت برمیآید فلفوطین درصفدد

حکمای مسلمان این نکته را نمیپذیرند .در میان حکمفای

آمادهسازی مقدمات نظریۀ صدورند .ازنظر او شیء سفاکن

مسلمان شاید کندی تنها فیلسوفی باشد که به خلق از عدم

میتواند عامفل حرکفت واقفع شفود .او ایفن مطلفب را از

قائل است .کندی رسالهای به نام «فی الفاعل الحق التفام و

ارسطو وام گرفته است ،آنجا که میگوید« :چیفزی هسفت

الفاعل الناقص الذی هو بالمجاز» دارد .در این رساله معتقد

که حرکت همیشگی دارد و این حرکت ،حرکفت دورانفی

است فاعل حقیقی اول «تأییس ا یسات عن لیس» میکند.

است .این نوع از حرکت مخصوص آسمان نخستین است؛

تا اینجا به نظریۀ خلق از عدم قائل است؛ اما در چند سطر

بنابراین ،آسمان نخستین باید همیشگی باشد .پفس چیفزی

بعد دربارۀ فاعلهای مجازی مینویسفد «فامفا أولهفا فعفن

هم باید باشد کفه او را بفه حرکفت بینفدازد و ایفن همفان

باریه تعالی  ٬و بعضها عن بعض» (کنفدی- 182 :1950 ،

محرکی است کفه الیتحفر اسفت ( 25-21الفف .)1072

 .)183همانطور که در عبارت مشخص است او بفه خلفق

بنففابراین ،اندیش فۀ آنهففه کففه خففود حرکففت نففدارد ولففی

از عدم وفادار نمیمانفد و سلسفله مراتبفی را مثفل قاعفده

است ،اولبفار ارسفطو بفدان اشفاره داشفته و

صدور قائل می شفود کفه اولفین فاعفل مجفازی صفادر از

فلوطین از او وام گرفته اسفت .در ادامفه ،فلفوطین معتقفد

حقتعالی است و بقیه فاعلها از یکدیگر پدیفد مفیآینفد.

اسففت احففد از فففر پففری آنهففه را در خففود دارد بیففرون

شاید این عبارت کندی نخستین مطلبی اسفت کفه دربفارۀ

خود نگاه دارد؛ بلکه ناچار است همواره پفی

توانایی

حرکتبخ

بیافریند؛ زیرا آفرین
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قاعده صدور در فلسفۀ اسالمی آمده است.

است معالیل کثیر از او صادر شود با اینکه خفودش واحفد
است؛ ولی اگر فاعفل را موجفب در نظفر گرفتفه شفود ،از

نقدی بر نقد غیرمعرفتی مخالفان قاعدۀ الواحد

واحد جز واحد صادر نخواهد شفد (حلفی.)111 :1413 ،

نکته دیگر دربارۀ قاعدۀ الواحد این اسفت کفه ایفن قاعفده

این دلیل عالمه بر رد قاعدۀ الواحد مبتنی بفر همفان دلیفل

برای فیلسوفان مسلمان به قدری جدی تلقی میشده است

متکلمان است که اگر مفاد این قاعده پذیرفتفه شفود ،بایفد

کففه برخوردهففای غیرمعرفتففی را نیففز در ایففن زمینففه روا

گفت قدرت حق متعال محدود شده است و از او بیشتر از

می دانستند .برای نمونه ،میرداماد متفذکر شفده اسفت ایفن

یک موجود خلق نمیشود .ازآنجاکه این مقاله درصدد نقل

قاعده از فطریفات عقفل صفریح اسفت (میردامفاد:1367 ،

و نقد دیدگاه متکلمان نسبت بفه قاعفدۀ الواحفد بفه دلیفل

)351؛ چنانهه اگر به مفهوم مخالف قائل باشفیم مخالففان

خروج از رویکرد فلسفی نیست ،به همفین مقفدار بسفنده

این قاعده از عقل صریح برخوردار نیستند و این برخفورد

شده است.

غیرمعرفتی با مخالففان ایفن قاعفده اسفت .مالصفدرا نیفز
کسانی را که با مفاد الواحد سر سفازش ندارنفد «معانفدین

نتیجهگیری

اهل الحق» میخواند .او در اسفار در ذیل عنوان «فیان اول

دغدغه فیلسوفان یونان باستان در ارجاع کثرات به وحدت

ما یصدر عفن الحفق االول یجفب ان یکفون امفرا واحفدا»

زمینۀ طرش بحث دربارۀ اصل نخستین شفد .بفا توجفه بفه

مینویسفد ...« :و یشفبه ان یکفون اکثفر هفوالء المجفادلین

آموزه اضداد ،آناکسفیماندروس آپیفرون را اصفل نخسفتین

(معاندین اهل الحفق /مخفالفین قاعفدۀ الواحفد) خصفماء

معرفی کرد .با نظر به این اصل از یک چیز ،چیزهفا پدیفد

الروحانیین و اعداء المالئکه المقربین ضمیرا و قلبا و ان لم

می آید .ارسطو در تبیین این اصل نق

جدی داشت .نکته

یصرحوا بما اضمروه لسانا و نطقا کفالیهود کمفا ففی قولفه

مهم این است که با توجه به پیشینۀ یونانی این اصل ،تمفام

تعالی قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبفک بفاذن

این نظریات دربارۀ فاعل های طبیعی مطرش بفوده اسفت و

اهلل» (مالصدرا ،1981 ،ج .)205 :7مالصدرا مخالفان قاعده

اساساً به فاعل غیرمادی الهفی ارتبفا نداشفته اسفت .ایفن

را مانند یهودیانی میداند که در قرآن از آنهفا بفه مخالففان

قاعده آنگاه که به دست فیلسوفان مسفلمان رسفید ،بفدون

جبرئیل یاد شده است .این درحالی است کفه او در جفای

اینکه برای قراردادن آن در زمفرۀ مسفائل فلسففی ،مالکفی

دیگری تصریح دارد« :المتبع هو البرهفان الیقینفی» (همفان،

تعیین کنند آن را بفه فاعفل الهفی یعنفی خداونفد منتسفب

ج)211 :1؛ اما در اینجا برخوردی غیرمعرفتی بفا مخالففان

کردند .یکفی از مفال هفای مهفم تعمفیم ایفن اسفت کفه

این قاعده دارد .در طرف مقابل نیز برخی که قاعدۀ الواحد

قاعدهای که وضع میشود ،وصف موجود بما هفو موجفود

را قبول ندارند با موافقان قاعده برخوردی داشتهانفد شفبیه

باشد .مثل اصل عدمتناقض کفه وصفف موجفود بمفا هفو

آنهه گفته شد؛ بهطفور مثفال ،فخفررازی در نقفد سفخنان

موجود است و این به آن معناست که در تمام شرایط و در

ابنسینا در این مسئله او را چنین معرفی میکند :کودکان با

جهان های بیشمار ،این قاعده صادق است .ایفن درحفالی

این سخنان به او میخندند (فخفر رازی ،1411 ،ج464 :1

است که فیلسوفان مسلمان دربارۀ قاعفدۀ الواحفد بفه ایفن

) .در پایان ،گفتنی اسفت برخفی متکلمفان نیفز از زوایفای

نکته نپرداخته و نگفته اند که وصف موجود بما هو موجود

دیگری محتوای الواحد را نقد قرار کرده اند .فخفر رازی و

است؛ بلکه معتقدند در فاعل الهی این مطلب رخ می دهد؛

غزالی پذیرش قاعدۀ الواحد را مالزم با محدودیت قفدرت

درصورتیکه این مطلفب در خاسفتگاه خفود یعنفی یونفان

الهی در خلق موجودات مفی داننفد (غزالفی-129 :1363 ،

وصف موجود طبیعفی و فاعفلهفای طبیعفی بفوده اسفت.

 .)130عالمه حلی با تفاوتگذاشفتن بفین فاعفل مختفار و

حکمای مسفلمان الواحفد را از یفک فلسففه شفبهیونفانی

فاعل موجب معتقد است اگفر فاعفل مختفار باشفد ،جفایز

ارجاع ،آن را از فاعلهفای طبیعفی

گرفتهاند و بدون مال
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به فاعل الهی نسبت دادند و گفتنفد از خداونفد جفز یفک

متن انگلیسی نقل شده است.

موجود صادر نمی شود .فیلسوفان مسلمان موجود نخستین

 -6این کتاب برای اولین بار به دست دیترصی (دیترچی)،

را عقل اول نامیدند و برای آن براهین متعفددی نیفز اقامفه

تصحیح و ترجمۀ آلمانی شد .مشخصات کتفاب آن چنفین

کرده اند .نگارنده بر آن اسفت کفه ایفن بفراهین ،واففی بفه

است:

مقصود آنها نیست؛ زیرا خداونفد آن ذات بسفیط واحفدی

Die Sogenannte Theologie des Aristoteles

است که تمفام صففات

عفین ذات اوسفت و اگفر چنفین

1882-J.C

Leipzig-

–

Arabischen

aus

حقیقت واحدی دفعتاً واحده تمام موجودات را خلق کند،

Hinrichssche Buchhandlung.

به این دلیل که علم کامل و قدرت کامل و خالقیت مطلفق

کتاب اثولوجیا به دست آقای دکتر حسن ملکشاهی از متن

نسبت به آن موجود دارد و تمام این صفات نیز عفین ذات

عربففی بففه فارسففی برگففردان شففده اسففت .مشخصففات

او هستند ،هیچ جهت ترکیبی و هیچ منفع عقلفی بفرای او

کتابشناسی آن اینگونه است:

نیست .شاید این منفع عقلفی و وجفود جهفات کثفرت در

اثولوجیا ،ترجمۀ عربفی ابفنناعمفه حمصفی از تاسفوعات

فاعلهای بسیطی صادق باشد که صفاتشفان عفین ذاتشفان

فلوطین ،ترجمه و شرش حسفن ملکشفاهی ،سفروش ،اول،

نیست؛ ولی دربارۀ آن موجفودی کفه صففات

عفین ذات

اوست ،منتفی است.

 ،1388تهران.
 -7و کان یشتمل هذا الکتاب (االنصاف) علی قریفب مفن
ثمانیه و عشرین الف مسفئله و اوضفحت شفرش المواضفع

پینوشتها

المشکله فی الفصوص الی آخفر «اثولوجیفا» علفی مفا ففی

 .Origin/Ursprung /arke -1اصففل نخسففتین /آرخففه

اثولوجیا من المطعن.

در نظر یونانیان معانی گوناگونی داشفته اسفت .ارسفطو در

 ... -8ان بسیط الحقیقه کفل االشفیاء و قفال معلفم حکمفه

کتاب دلتا (بعفد و  31ب  )1012بفه معفانی گونفاگون آن

المشائین و مقدمهم فی المیم العاشفر مفن کتابفه باثولوجیفا

اشاره کرده است .آرخه به گفتۀ فرهنگهای معتبر هفم بفه

الواحد المحض هو عله کل االشیاء.

معنای ابتدا هم به معنفای سفلطه و ریاسفت اسفت (ضفیاء

 -9گویا صدرالمتالهین کتاب المباحثات ابنسینا را مطالعفه

شهابی.)146 :1392 ،

نکرده است؛ آنجا که ابنسینا بهصراحت میگوید در کتاب

 .Vergehen -2به صورت تحتاللفظی باید ناجوانمردی

االنصاف خود اثولوجیا را شرش کرده است .از این عبفارت

معنا شود؛ ولی بیفداگری را دکتفر شفرفالفدین خراسفانی

ابنسینا برمیآید که او خوانده و شرش هفم کفرده اسفت و

(نخسففتین فیلسففوفان یونففان )134 :1387 ،و دکتففر قففوام

ناقل صرف نبوده است و با ذکاوتی که از ابفنسفینا انتظفار

صفری در ترجمۀ گاتری از واژۀ بیعدالتی استفاده کردهاند

میرود ،این نکته را نیک دریافته است که ایفن مطالفب بفا

(گاتری ،1395 ،ج.)82 :1

سیاق مطالب ارسطو سازگاری ندارد.

 -3مارتین هیدگر در کتفاب راههفای جنگلفی  -بفه تعبیفر

 -10برای این از لفظ «گفته شده است» استفاده شد؛ زیفرا

مرحوم فردید راههفای گیلفی – دربفارۀ ایفن قسفمت ،در

بهطور دقیق نمیتوان ایفن مطالفب را تلخفیص فرفریفوس

جایی که از کالم آناکسیماندروس بحث میکند ،به نقفل از

صوری دانست .برای تفصیل بیشفتر ایفن موضفوع رجفوع

ترجمۀ آلمانی دیلز بحث میکند .نگارنده چون بفه کتفاب

کنید به مقاله دکتر شرفالدین خراسانی در دایرهالمعفارف
اسالمی ،ج.579-585 :6

دیلز دسترسی نداشت ،قسمت مذکور را از کتفاب هیفدگر

بزر

ترجمه کرد.

 -11درخور ذکر اسفت برخفی اثولوجیفا را همفان کتفاب

 /Divine -4الوهیت

دوازدهم (ال مبدأ) از مابعدالطبیعه ارسطو مفیدانسفتند؛ بفه

 -5ترجمه از دکتر لطفی با پارهای از تصحیحات مطابق بفا

اعتبار اینکه در این کتاب از محر اول و واجفبالوجفود

بررسی پیشینۀ یونانی قاعدۀ الواحد و چگونگی انتقال و نقد آن در فلسفۀ اسالمی 65 /

سخن گفته شده است (شهرستانی ،1364 ،ج.)444 :2

نشرالبالغه ،چاپ اول.

 -12دربارۀ رساله زینون کبیر یونانی ،اقوال مختلففی نقفل

 -5ابنسینا ،)1404( ،الشففاء (االلهیفات) ،تصفحیح سفعید

شده است؛ تاجاییکه نگارنده جستجو کرده است ،در میان

زاید ،قم ،انتشارات مکتبه آیتاهلل مرعشی ،چاپ اول.

منابع قدیمی نامی از این کتاب نیست .ابن ابی اصفیبعه در

 -6ابن سینا ،)1363( ،آل مبدأ و المعاد ،به اهتمفام عبفداهلل

کتاب خود ذکری از ایفن رسفاله نکفرده اسفت (ابفن ابفی

نورانی ،تهران ،انتشارات مؤسسۀ مطالعات اسالمی ،چفاپ

اصیبغه .)562- 564 :1998 ،و عالمه دهخدا نیفز در ذکفر

اول.

مصنفات فارابی اسمی از این رساله نیاورده است (دهخدا،

 -7ابففنسففینا ،)1391( ،التعلیقففات ،تحقیففق و تصففحیح

 ،1377ج .)934 – 942 :1قفطی در تاریخ الحکماء سخنی

سیدحسین موسویان ،تهران ،انتشفارات مؤسسفۀ پژوهشفی

از این کتاب به میان نیفاورده اسفت (قفطفی-383 :1371 ،

حکمت و فلسفه ایران ،چاپ اول.

) 382؛ اما این رساله در نسخههای آثار فارابی در کتابخانه

 -8ابففنرشففد ،)1994( ،رسففاله مابعدالطبیعففه ،تصففحیح

دانشگاه تهران به شماره  339موجود اسفت (خطابفه هفای

رفیقالعجم ،جیرار جهامی ،بیروت ،دارالفکر ،چاپ اول.

تحقیقففی)146 :1354 ،؛ ای فن کتففاب در ترجم فۀ مجموعففه

 -9ارسطو ،)1389( ،در آسمان ،ترجمۀ اسماعیل سفعادت،

رسائل فارابی از رسالههای قطعی او خوانفده شفده اسفت

تهران ،انتشارات هرمس ،چاپ دوم.

(فارابی .)17 :1387 ،با توجه به تمام این اقفوال چفون در

 -10ارسففطو ،)1388( ،سففماع طبیعففی (فیزیففک) ،ترجمفۀ

منابع قدیم ذکفری از ایفن کتفاب بفه میفان نیامفده اسفت،

محمدحسن لطفی ،تهران ،انتشارات طرش نو ،چاپ سوم.

دستکم انتساب آن به فارابی درخور تأمل است و قطعفی

 -11ارسطو ،)1392( ،متافیزیفک (مابعدالطبیعفه) ،ترجمفۀ

نیست .اگر این رساله از فارابی نباشد ،باید گففت ابفوعلی

شرفالدین خراسانی ،تهفران ،انتشفارات حکمفت ،چفاپ

سینا اولین کسی که به صفورت مفنظم و برهفانی از قاعفدۀ

ششم.

الواحد در عالم اسالم سخن گفته است.

 -12استیس ،والتر ترنس ،)1386( ،تاریخ انتقفادی فلسففه

 -13قیل فی بیان أن الواحد یصدر عنه واحد :إنفه إن کفان

یونان ،ترجمۀ یوسف شاقول ،قم ،انتشارات دانشگاه مفیفد،

الشیء من حیث یصدر عنه «أ» یصدر عنفه «ب» فإنفه مفن

چاپ دوم.

حیث یصدر عنه «أ» یصدر عنه «ال ألف» -هفذا خلفف -و

 -13افالطون ،)1380( ،مجموعفه آثفار افالطفون ،ترجمفۀ

اقدّر أن هذا الخلف لیس بواجب ،فإنه لیس هفذا بمنفاقض

محمدحسن لطفی ،تهران ،انتشارات خوارزمی ،چاپ سوم.

لألول ،إذ هو معفدول .ن «ب» لفیس ب «أ» فمفن حیفث

 -14الکندی ،)1950( ،رسائل الکنفدی الفلسففیه ،تحقیفق

یصدر عنه «ب» یصدر عنه ما لیس ب «أ».

محمد عبدالهادی ابوریده ،مصر ،دارالفکفر العربفی ،چفاپ

منابع

اول.

 -1ابفففن ابفففی اصفففیبعه ،)1998( ،عیفففوناالنبیفففاء ففففی

 -15تسلر ،ادوارد ،)1395( ،کلیات فلسفه یونفان ،ترجمفۀ

طبقاتاالطباء ،تصحیح محمدباسل عیون السفود ،بیفروت،

حسن فتحی ،تهران ،انتشارات حکمت ،چاپ اول.

منشورات محمدعلی بیضون دارالکتبالعلمیه ،چاپ اول.

 -16دهخدا ،علیاکبر ،)1377( ،لغتنامه ،تهفران ،مؤسسفۀ

 -2ابنسینا ،)1371( ،المباحثات ،تحقیق محسفن بیفدارفر،

انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوم.

قم ،انتشارات بیدار ،چاپ اول.

 -17رازی ،فخرالدین ،)1411( ،المباحثالمشرقیه فی علم

 -3ابنسینا ،)1379( ،النجاه من الغرق فی بحر الضفالالت،

االلهیات و الطبیعیات ،قم ،انتشارات بیدار ،چاپ دوم.

تصحیح محمدتقی دان پژوه ،تهفران ،انتشفارات دانشفگاه

 -18سالک فکفرت ،)1392( ،ارجنامفه دکتفر غالمحسفین
محمدجواد اسماعیلی و احمد

تهران ،چاپ دوم.

ابراهیمی دینانی ،به کوش

 -4ابفففنسفففینا ،)1375( ،االشفففارات و التنبیهفففات ،قفففم،

مظاهری ،تهران ،انتشفارات مؤسسفۀ پژوهشفی حکمفت و
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فلسفه ایران ،چاپ اول.

 -31قطبالدین شیرازی ،)1383( ،شرش حکمفهاالشفراق،

 -19سهروردی ،شهابالدین ،)1375( ،مجموعه مصنفات،

به اهتمام عبداهلل نوری و مهدی محقق ،تهفران ،انتشفارات

تصحیح هانری کربن ،سیدحسین نصر و نجفقلفی حبیبفی،

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،چاپ اول.

تهران ،انتشارات مؤسسۀ مطالعفات و تحقیقفات فرهنگفی،

 -32قفطی ،)1371( ،تاریخالحکماء ،ترجمۀ فارسفی قفرن

چاپ دوم.

یازدهم ،به کوش

 -20شهرستانی ،محمد بن عبفدالکریم ،)1364( ،الملفل و

تهران ،چاپ دوم.

النحل ،تحقیق محمد بدران ،قم ،انتشارات الشریف الرضی،

 -33غزالففی ،محم فد ،)1363( ،تهافففتالفالسفففه ،ترجمففۀ

چاپ اول.

علیاصغر حلبی ،تهران ،نشر زوار ،چاپ دوم.

 -21شعرانی ،ابوالحسن( ،بفی تفا) ،شفرش فارسفی تجریفد

 -34مالصففدرا ،)1361( ،العرشففیه ،تصففحیح غالمحسففین

االعتقاد ،تهران ،انتشارات اسالمی ،چاپ اول.

آهنی ،تهران ،انتشارات مولی ،چاپ اول.

 -22جوادی آملی ،عبداهلل ،)1375( ،رحیفق مختفوم ،قفم،

 -35مالصففدرا ،)1981( ،الحکمففهالمتعالیففه فففی االسفففار

نشر اسراء ،چاپ اول.

العقلیهاالربعه ،بیروت ،داراحیاء ،چاپ سوم.

 -23حلی ،حسن بن یوسف ،)1413( ،کشففالمفراد ففی

 -36مالصففدرا ،)1360( ،الشففواهد الربوبیففه فففی منففاهد

شرش تجریفداالعتقاد ،تحقیفق و تصفحیح و تعلیفق حسفن

السلوکیه ،تصحیح و تعلیق سیدجاللالدین آشتیانی ،مشهد،

حسنزاده آملی ،قفم ،انتشفارات مؤسسفۀ النشراالسفالمی،

انتشارات المرکز الجامعی للنشر ،چاپ دوم.

چاپ چهارم.

 -37میرداماد ،محمدباقر ،)1367( ،القبسات ،تحقیق مهدی

 -24خراسانی ،شرفالدین ،)1387( ،نخسفتین فیلسفوفان

محقق و دیگران ،تهران ،انتشارات دانشفگاه تهفران ،چفاپ
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Band 5 – Holzwege – Verlage Vittori

اول.

Heidegger-

39-Martin

Klostermann - Franfurt am Main –1977.
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