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 چکیده 
برانگیز ازجمله مباحث مهم و حیاتی و بحث ، صــدور کثرت از وحدت يمســأله

کرده  الواحد ـسعی يهـسینا با تمـسک به قاعدابندر میان فیلـسوفان اـسالمی اـست. 
ــت این مســ  . در دیدگاه وي جـهات و حیثـیاتِ موجود در عـقل ه را برهانی کـندألـ اس

ی ـشود. وي در کالمدو موجود دیگر یعنی عقل دوم و فلک اول می ایجاد ـسبب ، اول
بر اـساس آن، پس از ایجاد عقل  که ـشودمیبه ـسه جهت در عقل اول قائل تفـصیلی، 

وم جرم فلک اول را محقق می ود.دوم، جهت دوم نفس فلک و جهت ـس از منظر  ـش
ل اول ، وي اگون و مختلف در عـق ات گوـن ات و جـه د ، وجود حیثـی اـع ا ـق د   يهـب الواـح

  وجوديِ  يهاز لوازم مرتبـ ، متـعدد و متکثر ؛ زیرا این جـهات و حیثـیاتِـندارد  مـناـفاتی
باشــد. این  کردهحقیقتاً صــادر ها را آنالوجود واجب نه آنکه ، صــادر اول هســتند

 که برخی ايگونهبهـسینا تأثیر بـسزایی داـشته اـست، پس از ابن در فیلـسوفانِ مـسأله
 ؛با ابهام و اشکاالت مختلفی مواجه است  ، سیناتبیین ابن طرزمعتقدند  اندیشمندان

مندان يهازجمل ت. وي در کتاب   الدینغیاث ، این اندیـش تکی اـس  األمالیمنـصور دـش
تدالل ابنبه ناتمام ت. نگارنده با روش تحلیلیبودن این اـس اره کرده اـس ینا اـش  -ـس

 پرداخته است. در آن کاوشو  تطبیقی به بررسی این استدالل
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 مقدمه. 1
   فلسفی شناسیدور کثرات از امر واحد و یگانه، رکن مهمی در جهانصکیفیت شناخت 
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ــوب می ــان محس ــباب و عوامل تأثیرگذار در تکامل نفس انس ــود. در دیدگاه  و ازجمله اس ش
هاي  اي ـصحیح، به نظام هـستی و کیفیت ـصدور معلولگونهحکیمان الهی اگر کـسی بتواند به

پس از  ،، گامی مؤثر در تکامل نفس برداشـته و همین علمعلم یابدمتعدد از ذات احد ربوبی 
عبارت    يهـشود. ترجممی  ـشهود ـسایر حقایق موجود در عالم جبروت منـشأ ، رفع حجاب ماده
 باره چنین است:شهرزوري دراین

ـیافـته و ـبه  علم ـکه ـبه حـقایق موجوداتدرـحالی کـند،ز ـبدن مـفارـقت «هنـگامی ـکه نفس ا
  یقطع یا ـضعیف ـشده باـشد، به مأل اعل ،اش به عالم پـست و مادونو عالقه ها آراـسته ـشدهآن

  لذت که از زیبایی ازلیدرحالی ،و به بیشـــترین بهره دســـت خواهد یافت کردعروج خواهد 
، اـست؛ زیرا ـسنخیتی که ـسبب انـضمام به مجردات ـشودمیـشادمان و از عظمت ابدي  بردمی

 ).4: ص ،10است» ( شدهحاصل 
أله دور کثرات گوناگون يمـس یط من   ،ـص چگونگی ارتباط و پیوند این کثرات با واحد بـس

ــی، جمیع الجهات ــاطت  ايگونهبه ،این مبحث  حچگونگی تبیین و توض و   تعالیحقکه با بس
گانه  ـسیناـست. افالك نههاي ابنمـشغولیها و دلالواحد ـسازگار باـشد، ازجمله دغدغه يهقاعد

نظام عقالنی و   ،ءمشـا يهکنند. در دیدگاه فالسـفنقش مهم و بسـزایی در این تبیین ایفا می
ی پایه اس نظام هیئت بطلمیوـس تی براـس ت به همین  برهانی عالم هـس ت. درـس ده اـس ریزي ـش

ائی با پذیرش عقول دهد وفان مـش ت که فیلـس ر و کون و  لیل اـس گانه، مدبر و مربی عالم عناـص
عقول طولی، فلک    یک ازین معنا که از هره اب ؛دانســتندفســاد را عقل فعال یا عقل دهم می

 شود.هیچ فلک یا عقل دیگري صادر نمی ،شود؛ اما از عقل فعالخاصی صادر می
اسبراین ینا با ابن ،اـس ک به قاعدـس ت،   يهنظریبرگرفته از که  ،الواحد يهتمـس فیض اـس

ــت.  ــدور کثرات از امر واحد پرداخته اس ــینا  این دیدگاه ابنبه تبیین چگونگی ص نظام  در س
 اي گونهبه،  ه استها و اشکاالتی مواجه شدحکمت اشراقی و مکتب حکمت متعالیه با اعتراض

ــدور کثرات از امر واـحد را  يهنحو، ـکه هرـیک از این دو مکـتب ــورت دیگري ـبهصـ تبیین صـ
الدین  غیاثهمانند فخر رازي و    ،برخی از حکما و فالسفه  ،ند. پیش از ظهور شیخ اشراق اهکرد

تکی ینا در این با رویکرد ابن ،دـش ألهـس عی مـس تند مخالف بودند و ـس کاالت و ابهامات   داـش اـش
ــینا موجود در دیدگاه ابن ــان دهندسـ پس از تبیین و تقریر  ،نده در این پژوهش. نگاررا نشـ

ینادیدگاه ابن ت و درنهایت ،ـس تکی پرداخته اـس کاالت دـش ی   ،به تحریر اـش به تحلیل و بررـس
 این اشکاالت دست یازیده است.

 

 بحث يه پیشین. 2
 آفرینش   يمسألهشود که دانسته می ،شک با نگاهی کوتاه به تاریخ فلسفه و فکر بشربی
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ــیط من جمع الجـهات و الحیثـیات، در  و  چگونگی پـیدایش مخلوـقات فراوان از امر واـحد بسـ

ذهن انســان کنجکاو را به خود مشــغول همواره اســت که  مهمی ها و مباحثدغدغه يهزمر
ت. ازاین اخته اـس تروـس طو و فلوطین  ـس فه و حکیمان بزرگی همچون افالطون، ارـس از  ،فالـس

 .انددهکرتوجه  به این مسألهدیرباز 
دارد. در  الق و موـجدي ـن ــت و ـخ دیم و ازلی اسـ ان ـق ه جـه د بود ـک افالطون الهی معتـق

تی ،دیدگاه وي بب و موجد براي عالم هـس ت. ،یافتن ـس وار اـس ورتی امري دـش بتوان که  درـص
ــانعی براي آن پیدا  ــخنکردص ــت ( يهگفتن دربار، س :  ، ص1ج ،11آن محال و ناممکن اس

  ،که عالم مادي چگونه پدید آمده اســت پردازدمی این مبحث به هنگامی که ). افالطون285
کند که عالم هســـتی و نظام تکوین را از یک اصـــل  از صـــانع و فاعلی با نام دمیورژ یاد می

ازدمی هیوالنیِ مبهم و نامتعین تتر موجود بودکه پیش ـس اس الگوها   این کار را و ه اـس براـس
 .هستند ابديو  ازلیکه  دهدانجام می و قوالبی

  تا جاییکه  اسـت اراده کرده ،آنجایی که دمیورژ خوب و خیر اسـت  وي معتقد اسـت از
ازد و  ،که امکان دارد بیه ـس تن ـش خیص داد به این دلیل،موجودات را به خویـش که نظام   هتـش
به بهترین صـورت  بایداسـت و هر چیزي   نظمیاز بی بهتر و برتر، هاي جهانحاکم بر پدیده

ها  و از آن هممکن ســـاخته و آفریده شـــود؛ لذا تمام چیزهاي محســـوس را در اختیار گرفت
:  ، ص1، جهمان( ه استبه نظم و سامان درآورد ،نظمینتیجه آنان را از بیرو د هاستفاده کرد

283.( 
که آیا عالم هـستی  کندمی بررـسی و تحلیلرا  مـسألهاین  ،بحث حرکتبه  باتوجه  ارـسطو

تغییر و حرکت تحقق و   در جهان هسـتیسـازنده و موجدي دارد یا نه. وي معتقد اسـت که 
ــش را  اماپذیرد؛ رویکرد پارمنیدس را نمیرو  واقعیت دارد و ازاین که   کندمطرح میاین پرس

ا براي تحقق حرـکت دائی وجود دارد ،آـی اـعل و مـب از، ـف ــطو ازلی .آـغ اده را گرـچه ارسـ  بودن ـم
ـــته و  ه آـپذیرفـته و بـ  ن اعتـقاد دارد، اـما حرـکت موجود در نـظام تکوین را ـقدیم و ازلی ـندانسـ

ورتی که امکان دارد محرك، حرکات و تغییرات جهان ، همواره به دنبال آن بوده که به هر ـص
 کند.ها را تحلیل و ارزیابی را بیابد و آن

ــاس تحقیقات و مطالعات خویش به این نکته پی  برد که حرکت و تغییرات میوي براس
متحرك نباشـد. از منظر  ،مسـتلزم وجود یک محرك دیگري اسـت که خود ،موجود در عالم

عالم هـستی محـسوب شود، بلکه جهان از  يهتواند خالق و آفرینندارـسطو چنین محرکی نمی
ت، بدون آنکه   د. در این میانازل موجود بوده اـس ته باـش علت  که خداوند  ،آفرینش ازلی داـش

کند و آن را به حرکت ه میـض به عالم هسـتی صـورت و فعلیت افا شـود،محسـوب می غائی
 ).361ـ359ص: ، ص1، جهمان( آورددرمی
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الواحد معتقد بود که تنها یک حقیقت وجود دارد و این  يهفلوطین با تمســـک به قاعد
وجود دو ســیر  ،عالم هســتی اســت. در دیدگاه فلوطین ءتمام اشــیا مبدأو  منشــأ  ،امر واحد

موجودات عالم روحانی به عالم جســمانی تنزل پیدا   ،. در ســیر نزولیدارد نزولی و صــعودي
به کشــف و  ، از حس و تعقل ،به ترتیب ،در ســیر صــعود ،ايدایره فرایندیک  طیکنند و می

شــیء واحدي جز ازآنجاکه خداوند واحد و یگانه اســت، از او  ،رســند. از منظر ويشــهود می
 شود.صادر نمی

ــتین موجودي   ــادر  کندمعرفی میوي عقل را نخس ــتکه از خداوند ص ــده اس . این ش
احد   يهمیان احد و نفس اـست. فلوطین معتقد اـست که عقل در اثر مـشاهد  يهموجود واـسط

ــادر می ــت که نفس را ص ــطه و اس ارتباط میان عالم مجردات و عالم   يهحلقکند. نفس واس
تنها به عالم باال و عقل، بلکه به عالم مادون و طبیعت نفس نه  ،ترتیبیناهمحسوسات است؛ ب

ــودنگرد. در اثر این نگریســتنِ نفس به عالم مافوق، عالم ماده ایجاد مینیز می عالمی که   ؛ش
 ).540-535ص: ، ص1ج ،11تغییر، حرکت و کثرت است ( سراسر

ــاسبراین ــه را اـحد، عـقل و نفس ،فلوطین، اسـ ــت ـگاـنه میاـقالیم سـ  داـند و معتـقد اسـ
شـود، این عالم نیز از احد صـادر  از خورشـید صـادر می ،که شـعاع و نور خورشـیدطورهمان

توان چنین کند. میعالم را تحریر و تبیین می برايخالقیت احد   ،ین صــورته او ب شــودمی
تأثیر    ینبیـشتر تبیین ـصدور کثرات از واحد، از دیدگاه فلوطین  يـشیوهنا در ـسیگفت که ابن

ــت. وي ـبا الـهام از  را ـپذیرفـته ـبه تبیین و تقریر دـیدـگاه   ،رویکرد فلوطینو ي فیض نظرـیهاسـ
 خویش پرداخته است.

 

 سینا تبیین و تقریر دیدگاه ابن. 3
صــدور تمام عالم هســتی از واجب کند که به این نکته اشــاره می در ابتداالرئیس  شــیخ

  دهدگونه توضیح مینه امکانی. وي دلیل این امر را این  ،صورت لزوم و وجوب استبه  ،الوجود
ــت، از جـهت ـفاعلـیت خود نیز الوجود  تـعالی واـجبحق چون ـکه از تـمام جـهات و حیثـیات اسـ

رورت دارد، درنتیجه دور تمام موجودات و آفرینش ممکنات،  وجوب و ـض روري و  امر ،ـص ي ـض
 ).  435: ص ،2واجب است (

الوجود واجب  که نخستین موجودي که از یابداعتقاد میالواحد   يهوي با تمسک به قاعد
  مرکبتنها از ماده و صـورت  شـود، امري مجرد و عقالنی اسـت. چنین موجودي نهصـادر می

ت، بلکه به ماده نیز  بوق نیـس ت مـس ورتنیـس دو جهت و   که آیدمیالزم  ،؛ زیرا در غیر این ـص
الواحد ناســازگار اســت. این دو حیثیت، از جهت  يهباشــد و این امر با قاعدداشــته  حیثیت  
 ).435: ، ص2تنافی دارد( تعالیحقشوند و این با بساطت صادر میالوجود واجب خاصی از
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 کند که نخســتین موجودي که اســتحقاق ین مطلب تصــریح میه اب النجاة  وي در کتاب

ــتبه آن وجود بدهد تعالیحقکند تا پـیدا می ــمانی اسـ پس از آن،  .، جوهر مفارق غیرجسـ
 ).208: ص ،4( شوندمی ، مستحق وجودعرض ،صورت، سپس جسم، آنگاه هیولی و درنهایت

صـادر  ) تعالیحقیعنی (  بنابراین آن چیزي که از واحد بسـیط از تمام جهات و حیثیات
در   آن اـست که  مـستلزمالوجود  واجب یگانه باـشد. گرچه ـصدور ازـشود، باید امري واحد و می

د،تحقق  ـیک جـهت کثرت، معلول اول اـب الم ـخارج و واقع، موجود کثیر ـی اً در ـع ا حقیقـت  ي اـم
که دو ـشخـصیت جداگانه و مـشتمل  آید پدید نمیموجودي   ،دیگر عبارت به ؛ـشودمحقق نمی

ـشود که  کثرت انتزاع می ینوع ، از نخـستین معلولترتیب  یناهباـشد؛ بداـشته بر کثرت عددي 
 شود.دو حیثیت یا بیشتر در او یافت می

 جهات مختلفِ صادر اول. 1. 3
کند که از هریک از ـسه حیثیت و جهت مختلف بیان می ،نخـستین ـصادر برايـسینا ابن  

 :آیدموجود خاصی پدید می ،این جهات
 ؛کندشناسد و آن را تعقل و ادراك میو مصدر خود را می مبدأچنین موجودي . 1
ادر ذاتاً 2 تین ـص ت،   الوجودممکن: اگرچه نخـس ین معنا که ه اب؛ وجوب بالغیر دارد امااـس
ــت و این امرواـجب يهاز ـناحـی  ــوب ، تـعالی وجوب ـیافـته اسـ جـهت و حیثـیت دیگري محسـ

 ؛شودمی
ــت و ـماهـیت امـکانی دارد و خود نیز این حیثـیت و   .3 ــادر اول موجودي امـکانی اسـ صـ

 کند.جهت امکانی را ادراك می
سـه حیثیت و جهت  اماواحد و بسـیط اسـت، ي  صـادر اول موجود  اگرچهاسـاس براین

ــت ـکه چنین موجودي ازداردمختلف  خویش را ادراك و   مـبدأ جـهت ـکه آن . وي معتـقد اسـ
ـسازد که این جهت، اـشرف ـشود. وي خاطر نـشان میـصدور عقل دوم می مبدأکند، تعقل می

کند،  و برتر از سایر جهات است. از جهت آنکه واجب بالغیر بودنِ خویش را ادراك و تعقل می
دأ ک اول می مـب دایش نفس فـل تپـی اـی ــود. درنـه ان خویش را ادراك  ،شـ ه امـک ت آنـک از جـه

 شود.کند، سبب پیدایش جرم فلک اول میمی
ــورتی دارد و  ،به دیگر بیان ــادر همچون ذات فلک اطلس ماده و صـ دو جهت تعقل صـ

ــتین،   تعـقل و ادراك ذات خویش از آن جـهت ـکه . 1 دارد:نیز دو جـهت و حیثـیت  آننخسـ
ـسینا  اـست. ابن  الوجودممکنادراك ذات خویش از آن جهت که . 2؛ بالغیر اـستالوجود  واجب

ــت ـکه این دو حیثـیت ــورت( در مـقاـبل آن دو جـهت ،معتـقد اسـ قرار دارد.   )یعنی ـماده و صـ
رف ل و اـش رفبه ،حیثیت افـض ازاي ، بهو حیثیت اخس گیردقرار می ازاي جهت و حیثیت اـش
 باره چنین است:سینا دراینرت ابنعبا جهت و حیثیت اخس؛
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 «امر ـصوري در ـصادر اول که تعقل وجوب و وجود اـست، ـسبب پیدایش موجود ـصوري 
ــود) مییعنی عقل( ــت(و امر مادي  ش پیدایش موجود  )،که امکان وجود تعقل ذات خود اس

ود و در عقل بعدي نیز اعتبارات و جهاتی که در می را موجب یعنی فلک ،مادي ادر اول ـش ـص
 ).  366: ص ،3گفته شد، ملحوظ و معتبر است» (

بنابراین ازآنجاکه ـصورت اـشرف از ماده اـست، از حیثیت اـشرف ـصادر نخـستین، یعنی از 
  از جهت امکانیِ ، شــود و حیثیت اخس، یعنی مادهبالغیر بودن صــادر میالوجود  واجب جهت

ــدور میعـقل اول  را توأـمانی آن ـبا قوه و امـکان و  بودن حیثـیت ـماده . وي دلـیل اخسـیاـبدصـ
دان معرفی می د؛ ازاینفـق دیگر تحقق  يهدر مرحـل  ،روکـن دوم، ســــه موجود در عرض یـک

 ).437: ص ،2( اند از: عقل دوم، نفس فلک دوم و جرم فلک دومیابند که عبارتمی
 گوناگونی حیثیات موجود در عقل اول.  2. 3

در بیان و تقریر دیگري، تعداد حیثیات موجود ، التنبیهاتاإلشارات و سینا در کتاب ابن  
اند از: وجود عقل اول،  این شــش وجه عبارت ؛کنددر عقل اول را به شــش صــورت بیان می

ل  ل ذات خود، تعـق ان ذاتی، وجوب غیري، تعـق ل اول، امـک ت عـق اهـی دأـم :  ، ص1خویش ( مـب
831.( 

که این شــش جهت و حیثیت را به ســه  را خواجه نصــیرالدین طوســی دیدگاه افرادي
ــورت بـیان میه ااـند، بـ جـهت ـبازگرداـنده   بودنِلـحاظ ـبالقوهاز  ،ـماهـیت و امـکان کـند ـکهین صـ

  مبدأوجوب و تعقل  اســت؛ و وجود و تعقل ذات از جهت بالفعل بودن آن اســت؛ صــادر اول
ــت ـکه  ،خویش ــت. وي ش مفیض و موـجداز از جـهت کـمالی اسـ در اداـمه درـیاـفت کرده اسـ

 ، گوید که چهار حیثیت نخستچنین می ،بازگرداندن این شش جهت به دو حیثیتي بارهدر
ــتراك دارند در این امر ،یعنی امـکان، ماهیت، وجود و تعقل ذات ــادر اول  اشـ که به ذات صـ

  اشتراك دارند  از این لحاظ، مبدأیعنی وجوب غیري و تعقل ،  و دو جهت اخیر مربوط هستند
تمام جهات  ،از این جهت؛ به ذات نخـستین ـصادر ارتباط دارند، ي با مبدأمقایـسهدر مقام که 

 ).833-832ص: ص ،1گرداند (میگانه را به دو امر بازو حیثیات شش
ــیخ ــادر اول اگرـکه  کـندرا ذکر میدر اداـمه این نکـته  الرئیسشـ هـمانـند واـجب  نیز صـ
ــته گونه دوگانگی و کثرتیالوجود، هیچ ــد نداش ــد، قاعد باش ــیط محض باش الواحد  يهو بس

ادق خواهد بود ي او نیزبارهدر ادر چگونه می ؛ـص تین ـص ورت، نخـس طدر این ـص  ي هتواند واـس
ود؟ به دیگر بیان ل ،پیدایش کثرات و موجودات امکانی ـش لـس درپی از پی  ياهدر این فرض، ـس

ـــیا ــد گوـنه کثرتی محققگوـناگون ـپدـید نخواـهد آـمد و هیچ يامور و اشـ :  ، ص2( نخواـهد شـ
437.( 
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 الواحد يهناسازگاري جهاتِ موجود در صادر اول با قاعد. 3. 3
ت که   ود، این اـس ت در این مقام مطرح ـش کالی که ممکن اـس ه  اگراـش ادر اول ـس در ـص

، امور تعالیحقیعنی  ،جهاتالجهت و حیثیت وجود داشته باشد، باید از امر واحد من جمیع  
و این امر  شودسه حیثیت مختلف و گوناگون صادر الوجود  واجب یعنی از شود؛کثیري صادر 

 الواحد منافات دارد. يهبا قاعد
اموري   ،جهات موجود در صادر اولو  سینا به این اشکال آن است که کثراتپاسخ ابن

 ي همرتب يهاین امور الزم .باشد کردهصادر ها را آن تعالیحقحقیقی و واقعی نیستند که 
وجودي نخستین صادرند؛ زیرا امکان ذاتیِ معلول اول، به طور ذاتی براي او ثابت و محقق 

با  ،نه آنکه امکان او همانند سایر اوصاف و عوارض مفارق   ،ذاتاً امکان دارد  ،یعنی ماهیت  ،است
الوجود  نیست که واجب   امري  ،اي جعل شده باشد؛ بنابراین امکان ذاتی موجوداتجعل جداگانه

  جعل کرده باشد.و  افاضه آن را
ــادر اول از  فقط ،در این مـیان ــت ـکه صـ درـیاـفت الوجود  واـجب و مـبدأوجوب وجود اسـ

ه را بـیان می ،درنـهاـیتکـند. وي می ــوماین نکـت یعنی تعـقل و   ،کـند ـکه جـهت و حیثـیت سـ
نه    ،دریافت کرده اســتالوجود واجباز  وجوب بالغیري اســت که  يهادراك صــادر اول، الزم

د که  ادر  اول مبدأاز آنکه این حیثیت امري باـش دهـص د ـش دور    يهالزم، از این جهت ؛باـش ـص
ــت ـکه این حیثـیات ــد ،و جـهات چنین موجودي آن اسـ ــده ـباشـ عـبارت وي   .از او انتزاع شـ

 باره چنین است:ایندر
، زیرا امکانِ ناشـی نشـده اسـت  نخسـتین مبدأ  از وجود دارد، در صـادر اولکه «کثرت 

ت ادر اول، امري ذاتی براي اوـس د،   آوردهپدید   آن را  الوجودواجبنه اینکه  ،موجود در ـص باـش
أ  فقطمبدأ اول بلکه  پس این کثرتوجوب منـش ت. ـس الوجود واجب یعنی اینکه او ،وجود اـس

وجوب وجودي اســت که از  يهیابد، الزمکند و اینکه ذات خویش را میرا ادراك و تعقل می
 ).437: ص ،2به او داده شده است» (الوجود واجب يهناحی

صــادر اول همراه با جهات و حیثیات مکثر صــادر   ســینااســت که در دیدگاه ابن گفتنی
ا این کثراتنمی ــود ـت ـــندوجودي آن  يهدر مرتـب  ،شـ از  ، مـتأخرکثرات يه، بلـکه مرتـب ـباشـ

، به  ؛ بنابراین قوام ذاتی نخســتین صــادرکرده اســتدریافت  تعالیحقاز که  اســت وجودي
ــیطوجود  ــت و امـکان ـیا وجوب ـبالغیر آن عقلی و بسـ ــت ،اسـ   ؛ـخارج از ذات و ذاتـیات اوسـ

ــادر او ،این جهات و حیثیات ،درنتیجه ــدبه  باتوجه .اندلاز توابع وجودي ص در   ،آنچه ذکر ش
  گوـنه کثرت دیگريهیچ، ـجداي از هـمان کثرت حیثـیات و لوازم عقلی، ـعالم مـفارـقات و عقول

 ).438: ص همان،(ند یط و واحدبس ،متصور نیست؛ زیرا هریک از این عقول
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ائیان تعداد عقول موجود در عالم مفارقات تندده عدد می را مـش که  و معتقد بودند دانـس
تکثرت آن مختص  یک فلک با ماده و صـورت ،نه عرضـی و در تحت هر عقلی ،ها طولی اـس

که هریک از این  براي آن اســتگانه ســینا اثبات عقول دهخود وجود دارد. در دیدگاه ابن به
؛ بنابراین افزون بر  اسـتنیازمند  هجداگان یعقلبه گانه نفسـی دارد و هر نفسـی نیز افالك نه

 ).438: ص ،2کثرت طولی، کثرت عرضی نیز وجود دارد (
 صدور در سایر عقول فرایند. 4. 3

ت  دور در عقل اول اـس ایر عقول، دقیقاً همانند چگونگی ـص دور کثرات در ـس  ؛ کیفیت ـص
د، در عقل دوم نیز ی ین معنا که جهات و حیثیاته اب ادر مطرح و بیان ـش تین ـص که در نخـس

عقل سوم، جسم  شود:، این امور صادر میموجود در عقل دوم  يهگانوجود دارد. از جهات سه
  حاکم  این ترتیب، ســـینا معتقد اســـت که در تمام عقولفلک هفتم و نفس فلک هفتم. ابن

که مدبر و مربی عالم عناصــر و   رســدمی به عقل فعال یا عقل دهم ،اســت، تا آنکه درنهایت
 ).439: ص همان،عالم کون و فساد است (

اي که این اســت که ســلســله ،در اینجا مطرح شــود  ممکن اســتســؤال: پرســشــی که 
نهایت به فلک قمر منتهی  دراند، مشــائیان براي صــدور کثرات از امر واحد و یگانه ارائه کرده

ــودمی ــر، فلک قمر و نفس فلک قمر.هاي عقل نهم عبارتیعنی معلول ؛شـ   اند از: عقل عاشـ
  عاشـر از عقل عقل، فلک و نفس دیگري یشـود که به چه دلیلاکنون این پرسـش مطرح می

له یبه چه دلیل ،به دیگر عبارت آید؟نمیبه وجود  لـس با تحقق عقل فعال و عقل دهم  ،  این ـس
رســد؟ دلیل این پرســش آن اســت که اگر مالك و معیار صــدور کثرات از عقل،  به پایان می

اساس اینبر تعدد جهات و حیثیات باـشد، این تعدد و گوناگونی در عقل عاـشر نیز وجود دارد؛
ادامه نهایت عقل فعال، عقل، نفس و فلک دیگري ـصادر ـشود و روند این ـسلـسله تا بی  باید از

 .یابد
 ، اثبات ـسایر عقولبر براي پاـسخ به این پرـسش معتقد اـست که باید  الرئیسـشیخپاـسخ: 

ــود. در دیدگاه ابن ــتري ش ــماوي حرکت وجود دارد و  تکیه و توجه بیش ــینا در اجرام س س
ت؛ ازاینها به طور  حرکات آن تقیم نیـس ده   هاآناین حرکت نباید از طبیعت رو  مـس ادر ـش ـص

خود پدید آورده باـشد؛   يهباـشد، بلکه باید نفـسی تحقق داـشته باـشد که این حرکات را با اراد
 . دارندنفس ، بنابراین اجرام سماوي و افالك

پیدایش   دأمبو  منشــأ هاي جزئی دارند و همین امر اراده م،نفوس به طور پیوســته و دائ
شـود که  گوناگونی حرکات افالك دانسـته می يهاز مشـاهد ،شـود. پسمی هاهاي آنحرکت

، آورده اســتپدید  مبدأ خاصــی راها از آنیک هر ین معنا کهه اب ؛ها مختلف اســتانواع آن
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ي  مـشاهدهکند؛ لذا با میبه وجود عقول داللت ، ـسینا وجود افالكاز دیدگاه ابن ،ترتیبیناهب

 شود.افالك کثیر و گوناگون، عقول متعدد اثبات می
ت ی اثبات می وقتی که دلیل این امر آن اـس ود، دو فرض وجود دارد: براي فلک، نفـس ـش

جرم فلک پدید آمده باشــد و جرم فلک، نفس خویش را به وجود آورده   ،. ابتدا از عقل اول1
د ت وجود نفس از عقل اول پدید آمده2 ؛باـش د . نخـس و آن نفس، جرم فلک را به وجود  باـش

اـست. چنانچه این مطلب درست  ـصادق گانه تمام افالك نهخـصوص . این ـسخن درباـشدآورده 
ــد،  ــحیح باشـ ــته ک قدرت ایجادکنندگینفس و جرم فل آید کهالزم میو صـ ــد،  داشـ   باشـ

تأثیر  است که وضع و ماده  فقط  زیرا؛ افالك صحیح نیست يهچنین چیزي دربارکه درحالی
  ،تأثیرگذاري در شــیء دیگر براي جســم ؛ لذاکندمیپذیر امکان راجســمانی  هايفاعلقوا و 

مانند اینکه  ؛تأثیر بگذاردوضــع و محاذات خاصــی داشــته باشــد تا بتواند در آن ، باید با آن
م فلک نمی ود؛ بنابراین جـس ید قرار گیرد و گرم ـش نفس خویش  دتوانچیزي در مقابل خورـش

 باره چنین است:سینا دراینرا ایجاد کند. عبارت ابن
ک از اجسـام [اعم از آسـمانی و  ییابی که اصـالً هیچ«اگر درسـت بیندیشـی، چنین می

توانند اثري یکدیگر باشـند؛ زیرا هنگامی اجسـام می يهدکنندتوانند علت و ایجازمینی] نمی
ــورت  ــند؛را ایجاد کنند که ص ــته باش ــامه اب داش ــورت  ،ین معنا که تأثیر اجس ــول ص محص

 ).397: ص ،5هاست» (آن
موجودي  ،ه جرم فلک، نفس خویش را محقق ـسازد، ازآنجاکه نفسچافزون بر این، چنان

 ش داز خو که را ایجاد کند  اـشرف و اکمل از جـسم اـست، امکان ندارد که جرم فلک موجودي
از نفس فلک، جرم آن پدید آید نیز که عبارت است از اینکه   . فرض دیگراست تر و برترکامل

انجام افعال خود به ماده نیاز    برايین دلیل که نفس موجودي اسـت که ه اب ؛نادرسـت اسـت
یعنی همان جسم  ي،تواند چیز دیگراي وجود ندارد، نفس چگونه میفرضی که ماده  در ،دارد

د اد کـن ک را ایـج ک نیز نمی ؟فـل ابراین نفس فـل د (بـن اد کـن د جرم خودش را ایـج :  ، ص2تواـن
439.( 

ــت؛النوع  مختلف هايفاعلاالنواع، معلول رو پیدایش افالك مختلفازاین ین معنا  ه اب اس
خصوص کند. این امر درمیاقتضا که نوعیت فاعل و عقل مجردِ خاصی، ایجاد فلک خاصی را  

بنابراین پس از عقل   ،اســت تا آنکه نوبت به ایجاد فلک قمر برســد صــادق هریک از عقول 
ــد  ــر، فلک دیگري موجود نخواهد ش ــرکه عاش ، بلکه تنها  کندآن را ایجاد  بخواهد عقل عاش

ا ادر میعالم کون و فـس اً در  د از آن ـص اـس ت. اـس ر اـس اي نوعیت عقل عاـش ود و این امر اقتـض ـش
صـدور صـورت جهان  منشـأ عقل دهم از حیث واجب بالغیر بودن خویش،  ،سـینادیدگاه ابن

. این عقل با  کندمی ایجادرا   هیوالي عالم هســتی د،و از حیث تعقل ذات خو اســتهســتی 
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تأثیر  آفرینش عالم عنصــري  فراینددر  ،جســمانیمشــارکت اجرام آســمانی و صــور عناصــر 
  ).440: ص، 2( گذاردمی

 

 دشتکی الدین غیاثتبیین و تقریر دیدگاه . 4
سخن چندانی  صدور کثرت از وحدت  يمسألهد، درخصوص  دشتکی در آثار و کتب خو 

  يهتمام مطالب و مباحثی که دربار گویدمی تج��د مســــــــائل الحکمةنگفته اســت. وي در کتاب 
باره  عبارت وي دراین ؛و غیربرهانی اـست کیفیت ـصدور کثیر از واحد بیان ـشده اـست، اقناعی

ــت: ت�ب، و کل ما ذکر �ف «چنین اس ــــدور و ال�ت ــخن »اقنا� ،ال�تب و الحق أنه الجزم بک�ف�ة الصــــــ . س
ت که  ت آن اـس حیح و درـس دور موجودا کیفیت دربابـص تی از و ترتیب ـص   مبدأت نظام هـس

ت، مطالبی اقناعی   ده اـس فه ذکر ـش واحد، یقین و جزمی وجود ندارد و هر آنچه در کتب فلـس
 ).27: ، ص1، ج8( است و نه یقینی

 داند و ـسعی نادرـست می را ـصدور کثیر از واحد  يمـسألهـسینا در وي رویکرد ابنرو  ازاین
کال  بر آن کندمی یم عقل اول را  جهات موجود در. وي ابتدا وارد کنداـش ته تقـس   وبه دو دـس

 کند.بیان میاساس  همینبر اشکال خود را 
از دو   ،کثرت جهات و حیثیات موجود در عقل اول ،به دیگر سـخن، در دیدگاه دشـتکی

 صورت خارج نیست:
آن اســت که این جهات کثیر و متعدد، اموري موجود و محقق در  ،الف: حالت نخســت 

 باشند؛عالم خارج و واقع 
ب: صـورت دوم آن اسـت که این حیثیات متکثر و گوناگون، اموري اعتباري باشـند که 

 واقع ندارند.   يتحققی در عالم و وعا
ــاس فرض دوم، امکان ندارد که این جهات و حیثیات کثی ــت که براس ر و  وي معتقد اس

ــدر و  ــیا مبدأمتعدد، مص ــوند؛ زیرا این  يایجاد اش ــوب ش در عالم   ،چنین جهاتیدیگر محس
 و مصدر ایجاد سایر اشیا قلمداد شوند. مبدأند تواننمی بنابراینخارج تحقق ندارند؛ 

یم می ت را به دو بخش تقـس که این حیثیات و   به این معنا ؛کندوي فرض و حالت نخـس
یا مباین و جداي از او  ؛ یا حال در عقل اول و نخسین صادر هستند ،جهات گوناگون و متعدد

تند. وي در مقام ابطال فرض دوم یعنی مباینت حیثیات و جهات موجود در عقل اول با   ،هـس
  مبدأگوناگون از ي که براـساس این فرض، کیفیت ـصدور اـشیا ـشودمیخود ـصادر اول، معتقد 

 ).468 :، ص7آشکار و واضح نخواهد بود ( ،واحد
یعنی جهات متکثر و گوناگون، حال در عقل اول باشند، امر محال و ، که این اموردرصورتی 

چگونگی این استحاله و  تبیین بدون ، هممتنعی را به دنبال خواهد داشت. دشتکی در ادام
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بودن این فرض گوید چنانچه محالو می کندمینظر بودن این فرض صرفامتناع، از محال

اي چاره  توان براي آننمی که مواجه استاشکال و ابهام دیگري  ز هم بابانشود، مالحظه 
 یافت.

کال مهمدرحقیقت می یتوان چنین گفت که این اـش اـس تکی  ترین و اـس کال دـش ترین اـش
این جهات و حیثیاتِ شـود. وي معتقد اسـت که باره محسـوب میسـینا دراینبه دیدگاه ابن

بودن الوجود. دشـتکی دلیل این امر را محالاند و نه واجبموجود در عقل اول، اموري امکانی
وجود دارد الوجود  واجب تنها یک ،در نظام هـستی  ؛ یعنی ازآنجاکهداندمیالوجود  واجب تعدد

ده و فرض وجود ت؛ لذا جهالوجود  واجب و توحید آن اثبات ـش ات متعدد و  دیگري منتفی اـس
 ).  470: ص ،7متکثر موجود در عقل اول، واجب نیستند (

ابراین ازآنـجاـکه این قبـیل جـهات و حیثـیات  ه عـلل کثیر  يامور، بـن ــتـند، ـب امـکانی هسـ
ــتـند عـقل اول يهغیر از عـلت ایـجادکنـند ـکه نـیازمـندـند دیگري . این رویکرد ـبا دـیدـگاه  هسـ

یناابن ازگار بوده و همخوانی  ،یعنی صـدور کثیر از یک امر بسـیط من جمیع الجهات ،ـس ناـس
 ندارد.  

تکی در ادام اره میبه این نکته  ،بیان دیدگاه خویش يهدـش این جهات و   اگرکه کند اـش
ــند، این موجودیت بالعرض، آن ــته باش ها را از حیثیات متکثر و گوناگون، وجود بالعرض داش

   کند.نمینیاز بی وجود علت و موجد
ــت:عـبارت وي دراین ة موجودة بـالعرض، فتخ«ـباره چنین اسـ ل خـال عن ی�ـ و أمـا أن تلـ� ال���

ه عن الســـــــبب و �غن�ة بالعرض ال �حتاج إ� علة موجدة له و الموجود�ل، فإن کل موجود ممکن �التحـصــــــ 
ورت بالعرض موجودندو اما اینکه آن کثرت جهات و حیثیات، به »العلة تقل  یعلت و به ـص مـس

از علت موجود بالذات نیاز ندارند، ســخنی تخیلی و به دور از تحقیق اســت؛ زیرا هر   جدايو 
ــتنـیازمـند ـبه عـلت ایـجادکنـنده  يالوجودممکنموجود  ــتن ـیک و  اسـ تحقق ـبالعرض داشـ
 ). 470: ص همان،کند (نیاز نمیعلت بی او را از داشتن سبب و، موجود

انجامد؛  به علت، درنهایت به سـفسـطه می مندينیاز رویکرد وي، انکاربه  باتوجه اسـاسـاً
زیرا هر موجود ممکنی، اعم از اینکه آن موجود، بالذات تحقق داشته باشد یا بالعرض، محتاج  

عـلت و   ، بهگوید که موجود بالذاتچنین میفراتر این به علتی خواهد بود. وي حتی در گامی
ی نیاز دارد و موجود بالعرض بب خاـص علت دیگري دارد که درواقع با علت موجود بالذات   ،ـس

ــفـیدي، ـباال ،کـند. وي در این مـقامتـفاوت می ــی چون سـ بودن مـثال  و ـپایین بودنـبه اعراضـ
غیر   که نیاز است ايکه براي هریک از این امور، به علت و سبب جداگانه به این معنا ؛زندمی

 ).471 :ص همان،( است موجودات بالذات يهاز علت ایجادکنند
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وهنگامی که گفته می مثالً ت،  دـش فید اـس م ـس م براياین جـس خاص وجود  ، علتیجـس
فیديبراي  دارد و  م  یعلت ،ـس بب ایجاد جـس فیدي، همان ـس دیگر؛ لذا علت و عامل ایجاد ـس

 تفاوت و جدایی وجود دارد. ،نخواهد بود، بلکه میان علت جسم و سفیدي
علت عقل اول و جهات متکثر الوجود را تنها واجب سینا به آنچه ذکر شد، ازآنجاکه ابنباتوجه

به علت دیگري   آن،تکثر و گوناگون  عقل اول و هریک از جهات مو براي    داندمی  آنو گوناگون  
با اشکال و ابهامی اساسی مواجه ،  صدور کثیر از واحد  يمسأله  يهدربار ش؛ دیدگاهباور ندارد

 شود.می
صدور کثیر از  يمسألهسینا در دشتکی دیدگاه ابن ،گفتهپیش يه براساس نکت ترتیباینبه

 کنیم.ارزیابی   را  شاست که دیدگاه دشتکی و انتقاد  الزمداند. در این مقام  واحد را ناتمام می
 

 تحلیل و بررسی . 5
هریک از جهاتِ امکانیِ موجود در این اســت که  ترین انتقاد دشــتکیترین و اصــلیمهم
  مـبدأاـند ـکه اموري واقعی و ـخارجی ،. این جـهات و حیثـیاتاحتـیاج دارـند ، ـبه عـلتعـقل اول

ــیا می ــایر اش ــوند. ازآنجاکه هریک از این امور ممکنتحقق س علت  و ند نیازمندبه علتی ، ش
با اـصل دیدگاه  ، ، لذا پذیرش این ـسخناـست از علت تحقق موجود بالذاتمـستقل  تحققـشان، 

 صدور کثرت از وحدت ناسازگار است.خصوص سینا درابن
گونه نیســت که هر ناتمام اســت؛ زیرا اینتوان گفت این انتقاد او نادرســت و لکن می

ــی ــبب دیگري  ،موجود ممکن بالعرض ــدبه علت و س که از علت موجود بالذات   نیازمند باش
علت   ،همانند زوجیت و عدد چهار، امکان و ماهیت و...  ،گونه اموراـساـساً در این .اـستمـستقل 

ــت ،امر بالذات يهایجادکنند عدد   يهعلت ایجادکنند ؛ مثالًهمان علت موجد امر بالعرض اس
ه  . این سـخن بندارداي نیاز زوجیت به علت جداگانه، چهار، همان علت موجد زوجیت اسـت

و هیچ نحوه ـسببی براي آن متـصور نباـشد، بلکه  ندارد علتی  هیچن معنا نیـست که زوجیت آ
 ندارد. مستقل از علت امر بالذات نیاز یبه علت

د، جعل باتوجه ت و ازاین  ،عدد چهاربه آنچه ذکر ـش  رودرحقیقت عین جعل زوجیت اـس
به علت مســتقل و  در اموري غیر از اعراض اســت که . ندارداي نیاز زوجیت به جعل جداگانه

 . مانند چهار عدد کتاب، انسان کاتب و ... اموري نیاز است؛جداگانه 
بسیط جعل بسیط است. در جعل خصوص این مطلب همان سخن معروف و مشهور حکما در

شود، تنها یک علت بالذات است که وجود و هنگامی که شیئی همچون انسان موجود می
 يه واسطبالعرض و به ،و تحقق ماهیت بالذات ،تحقق وجود کند وایجاد میماهیت انسان را 

خالف جعل مرکب که رتنها یک علت وجود دارد، ب ،وجود است؛ بنابراین در جعل بسیط
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جعل دیگر،  عبارتبهمانند جعل خیاطت براي انسان.    کند؛مییک شیء را چیز دیگري  ،  جاعل
 ،یابد و جعل مرکبمیان شیء و خود آن، شیء و عوارض الزم و ذاتی آن تحقق می ،بسیط

). بنابراین براساس 223 -222: صص، 2ج، 9شود (میان شیء و عوارض مفارقه محقق می
تکی نادرست است؛ زیرا جعل صادر اول، همان جعل حیثیات این انتقاد دش  ،گفتهمطالب پیش

 یبه علت اما ،امور امکانی هستند ،این جهات اگرچهو جهات متکثر و گوناگون است؛ لذا 
 جداگانه و مستقل از علت صادر اول نیاز ندارند.

  منشــأ توانند در رویکرد دشــتکی اگر این جهات و حیثیات اموري اعتباري باشــند، نمی
بودن این اعتباري امااموري واقعی هســـتند،  ،صـــدور کثرات دیگري شـــوند؛ لذا این جهات

  ؛سـینا باشـدابن يهنظری درایجاد شـبهه و اشـکال دیگري  منشـأ تواند جهات و حیثیات می
 .ه استبدان اشاره کرد الهیات شفاءگونه که استاد مصباح یزدي در شرح خویش بر آن

ــت که  ــند و کثرت آن این اگروي معتقد اس ها به جهات و حیثیات اموري اعتباري باش
واجب تعالی نیز صادق خواهد بود و  خصوص  نرـساند، همین سخن در زیانی وحدت ـصادر اول

در عین وحدت و   ،توان چنین گفت که حیثیات و جهاتی مانند علم، قدرت و سایر صفاتمی
صــدور کثرات شــوند و   منشــأ توانند اند و میبســاطتی که با ذات الهی دارند، اموري اعتباري

 .شوند تصویر گانهجهات سه، در عقل اول نیست که نیازيرو ازاین
رسـاند، در این فرض نخسـتین این کثراتِ اعتباري به وحدت عقل اول ضـرر می اگراما 

اي  واحد است، امر واحد و یگانه  يباشد؛ لذا از واجب تعالی که امر تواند امري واحدصادر نمی
   ).263: ، ص5ج ،12سازگار است (االواحد ن يهبا قاعد ،صادر نشده است و این امر

 

 گیري نتیجه. 6
کال  تکی به دیدگاه ابنالدین غیاثپس از بیان اـش ینا درباردـش ألهاین  يهـس ، دانـسته مـس

توان مدعی شــد که هر امري که  ناتمام و نادرســت اســت؛ زیرا نمیشــود که اشــکال وي می
ــتقلی از عـلت موجود ـباـلذات  یـبه علت ،وجود ـبالعرض دارد ـیک از حکـما و  هیچدارد. نـیاز مسـ

ــفه    )اعم از موجودات بالذات و موجودات بالعرض( موجودات امکانیکنند که انکار نمیفالسـ
ه عـلت ایـجادکنـنده از  ـب دنـی ا این، دارـن ــببی وراي عـلت موجود  ـکهاـم ه سـ العرض ـب موجودات ـب

ت بالذات ند،احتیاج داـش  موجوداتموجب تحقق اي علت یگانهمحل بحث و تأمل اـست.  ه باـش
  ی،؛ بنابراین علت موجد عوارض ذاتشـده اسـت هاو عوارض ذاتی آن مجعول به جعل بسـیط

این اشــکال دشــتکی   ،اســاسهاســت. براینمعروض آن يهدرحقیقت همان علت ایجادکنند
 ،با اشکاالت دیگري مواجه است ،ـسینا در توضیح این نظریه. اگرچه رویکرد ابناـستنادرـست 
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