
 اسالمی فلسفه و حکمت نامه شپژوه
  1396پاییز و زمستان ، 9ش، 5س

  64 تا 51 صفحات
 

Bi ـ quarterly Journal of Hikmat & 
Islamic Philosophy 

Vol.5, No.9, Autumn & Winter 2018 
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  درباب قاعده الواحد يزدیمصباح 

  2پور ناصر جعفريو  1محسن اکبري

  چکیده
 نامتکلمـ برخی قاعده الواحد است. گرچه همواره  ،یقواعد فلسف نیتر و معروف نیتر از مهم یکی

ـ اشـراق و متعال  ،اعـم از مشـاء   یاسالم يحکما یول ،اند داشته يقاعده سرناسازگار نیبا ا بـه   ،هی
مبـرهن   يا لهئمسـ  یاسـالم  يحکمـا  میـان . قاعده الواحد اند ستهیتسالم نگر دیقاعده مذکور با د

  .شود یم دیدهدر مفاد آن  یاختالفاتهرچند  باشد؛ میم اصل آن مسلّ است؛ بنابراین
خواهد  يضرور يبه آن امر قیتصد ،له درست تصور شودئمس يتصور يحکما معتقدند اگر مباد

ـ  روشـن را ایـن مسـئله    ،کنند نییتبدرستی  آن را به يتصور ياند مباد توانسته که یبود. کسان  ای
 نیـی درسـت تب  ،و صدور تیمع، طیسه مفهوم بس دیبا یعنی ؛اند دانسته هتبه بدانزدیک کم  دست

ـ آنها  میان هایی قاعده الواحد و مفاد آن اختالف نییتبچگونگی شود. البته در   ،شـود  یمالحظه م
  .ستاصل قاعده مورد قبول همه آنها یول

را  يزدیمصباح  المهو ع یآمل يجوادعالمه ، عصر حاضر مینظر دو حک میبرآنحاضر در مقاله 
  .میکن نییتب هست، باره نیدرا شانیا نمیاکه  ییبا اختالف نظرها

   .يزدیمصباح ، یآمل يجواد، تیمع، تیقاعده سنخ، قاعده الواحد :يدیکل واژگان
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  مقدمه

در فلسـفه   ، ولیگرفته رقاعده الواحد در علم اصول نیز مورد استفاده بزرگان این علم قراگرچه 
حل بسیاري از مسائل فلسـفی را بـه خـود وابسـته      است و تري به خود اختصاص داده جایگاه مهم

همـواره افـرادي از    اگرچـه مقابل ازسوي بسیاري از متکلمان مورد انتقاد واقع شده اسـت.  کرده، در
اي که رنـگ و   دانستند و با هر اندیشه خود را مدافع دین میمقید به دین که ن امتکلمو ن امتشرع

 ،انـد  ناسـازگاري داشـته   با این قاعده سر ،کردند مخالفت می ،داد بوي مخالفت با عقاید دینی را می
 انـد  سـته اشراق و متعالیه به قاعده مـذکور بـا دیـد تسـالم نگری     ،ولی حکماي اسالمی اعم از مشاء

ترین افراد از  شاخصجزء  امام فخر رازيو  ابوحامد امام محمد غزالی .)470ص ،1388، دینانی(
تواننـد از واحـد    کثیـره مـی   يکـه اشـیا  اند  این دو قائل اند. کردهاین قاعده را انکار اند که  نامتکلم

، ازمنظر حکماي اسالمی فخر رازيعلت خطاي افرادي چون  ، ولیداراي وحدت حقه صادر شوند
 ؛)388، ص8ج ،1386، له است (جـوادي آملـی  ئعدم موفقیت در تصور و تبیین مبادي تصوري مس

روشـن یـا   آن را  ،تبیـین کننـد   خـوبی  بـه را  مسـئله اند مبادي تصـوري   که توانسته کسانیبنابراین 
  اند. به بداهت دانستهکم نزدیک  دست
 ،بلکه باید از امر واحـد  ،معالیل کثیر صادر شود، واحد عقالً محال است از علت ،عقیده حکما به

اي اسـت کـه    قاعـده ، مذکور قاعدهبنابراین  ؛)97، ص3، ج1382، سینا ابن( معلول واحد صادرگردد
حوزه کاربرد آن باید گفت ایـن قاعـده در امـور حقیقـی و تکـوینی       بارهدر ولی ،ده استشمبرهن 

  .تشریعی و قراردادي ،نه امور اعتباري ،کاربرد دارد
بـه امهـات    دلیل همین ؛ بهطلبد می یمجال واسع مسئله،پرداختن به همه ابعاد که است  روشن

ـ  جوادي آملیاهللا  تحضرت آی ،دو استاد کنونی يبه آرا مسائل این قاعده با نظر اهللا  تو حضرت آی
  .اشته باشیمد مسئلهگامی هرچند کوتاه در تبیین بهتر  تاخواهیم پرداخت  مصباح یزدي

  پیشینه قاعده الواحد. 1

نهادن بـه تـالش پیشـینیان و     ارج لحاظ بههم  ،علمی مسئلهتوجه به سابقه و پیشینه هر 
وسـیله   بـه قاعـده الواحـد    .امري ضـروري اسـت   آنهااز تالش علمی  گیري بهره منظور بههم 

و  مالصـدرا  ،اشـراق شـیخ  و نیـز   بهمنیار، سینا ابن، غزالی، رشد ابنهمچون دانشمندانی 
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ین کسـی کـه در تـاریخ    نخسـت باید دانسـت   ، ولیاستبررسی و تحلیل شده  طوسیمحقق 
 مسـئله پـیش از وي طـرح ایـن     واست  یبفارا پردازد، می مسئلهفلسفه اسالمی به طرح این 

  .)1ص ،1391، شمس اللهیمشهود نیست (

  الواحد مبادي تصوري قاعده. 2

از ورود  پـیش  الفکري الزم اسـت  بر هر اندیشمند سلیم ،ئلامسبیشتر شدن هرچه  براي روشن
را خوب روشـن سـازد و ایـن امـر در مباحـث       مسئلهموضوع و مبادي تصوري  نخست ،مبحث به

ـ  هـاي اعتبـاري و    چـه اینکـه در بحـث    ؛آورد دنبـال مـی   هفلسفی اهمیت مضاعف و آثار فراوانی ب
اعتبـار معتبـر    بـه  فقـط ش اعتباري دارنـد و  ارز چون مالزمات عقلیِ مطرح در آن نیزهم قراردادي

رفـتن مالزمـه    نمیامنجر به از ،این ارزش را از دست دادهدلیل ممکن است  همین ؛ بهپابرجا هستند
مـورد  شیء  میانرابطه تالزم  ،عقلی باشد، اگر بحث ، ولیو درنتیجه راه استدالل بسته شود گردد

کشـف مالزمـات   ، گونـه مـوارد   در ایـن  ؛ پـس رود نمـی عنـوان ازمیـان    هـیچ  بـه ، اش نظر و الزمـه 
  ).388ص ،8ج ،1386، (جوادي آملی سازد صورت ما را به هدف رهنمون میدرهر

ايٍِ ایـن   و با غفلت از رابطـه مالزمـه   کسانی است که بدون لحاظ این نکتهجمله از فخر رازي
بیشـترین اشـکال را مطـرح    دلیـل   همـین  بـه رفته اسـت و   مذکور سراغ قاعده به، قاعده با لوازمش

مبـادي  ، حدود موضـوع نخست  طوسیمحقق داند، ولی ازآنجاکه  میو قاعده را مخدوش کند  می
بـه  نزدیـک  یـا  شود، آن را روشـن   می مسئلهو سپس وارد سازد  آشکار میمعنايِ سنخیت را  و آن

  .)460ص ،1370، (فخر رازي دانسته استروشن 
قاعده الواحد ازمنظر خاصی مـد نظـر   حاضر، که در مقاله نجاازآو مذکور نکته اکنون باتوجه به 

ـ   خواهیم پرداخت به تبیین مبادي تصوري بحث است، نخست  اهللا  تکه این امر ازنظـر حضـرت آی
مصـباح  اهللا  آیـت همـان) و ازمنظـر حضـرت    ر.ك: ( »معیت«و » بسیط«دو مفهوم  جوادي آملی

  .)24ص ،1405، یزديمصباح ر.ك: (است  »صدور«و » بسیط« دو مفهوم یزدي

  مفهوم بسیط. 2ـ1
  توان لحاظ کرد: مرکب است. این بساطت را به دوگونه می برابربسیط در

و صـورت  مـاده   مرکب از ،گونه ترکیبی پذیرا نباشد است که هیچ ئیالف) گفته شود بسیط شی
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ثلث و نیز مرکـب   و نصف همچونمقداري  يمرکب از اجزا ،جوهر متصف به عرضی نباشد نباشد،
مرکـب از ماهیـت و وجـود نباشـد     نباشـد و نیـز   دارو  همچـون ترکیب شیمیایی  و فصل ،از جنس

بسـیط مفهـوم واحـدي بـه نـام عـدم       تعریف، این بر اساس ). 389ص ،8ج ،1386، (جوادي آملی
آن امـر قـادر خواهـد بـود امـر واحـدي را        ،در هرموردي که این مالك باشددارد؛ بنابراین ترکیب 
موجـودات دیگـر اعـم از    باشد یا تعالی  حقیعنی اش  در مصداق عالی حال آن امر واحدکند؛ صادر 

نتیجـه ایـن نگـاه     ،چه روشن اسـت  . چناني باشدو صورت یا هر امر بسیط دیگرماده  مجردات یا
  قول به شمول و عمومیت قاعده است.

  مفهوم مشککی است که: ،طب) لحاظ دوم آنکه بسی
صورت همه اعراض و نیز عقـول و همچنـین    و صورت خارجی نداشته باشد که دراین. ماده 1
  اموري بسیط خواهند بود. ،و صورتماده  خود

  منحصر در مجردات است.، بالقوه و نه بالفعل براي آن تصور نشود و این مفهوم ياینکه نه اجزا .2
یعنی مرکب از وجـود و ماهیـت    ؛نداشته باشد نیزعقلی  ياجزا، ذکورماینکه عالوه بر موارد  .3

  .)241ص ،1405، مصباح یزدي( استصورت مختص به ذات واجب تعالی  نباشد که دراین نیز
؛ زیـرا  شـد  قائـل  توان به شـمول و عمومیـت قاعـده    در این تبیین با انتخاب اطالق سوم نمی

 اوست که حتـی از ترکیـب   فقطچراکه  ؛عالی استت فقط مختص ذات واجب ویژگی اطالق مذکور
عـالوه بـر ذات    قاعـده ، لحـاظ کنـیم   نیـز را  نخسـت و اگر دو اطالق  استمبرّ »ماهیت وجود و«

حیثیت واحدي اسـت کـه   ، امر بسیط، یعنی در این لحاظ اعم ؛شود می نیزشامل معدات  تعالی باري
  .همان)( باشد نیزبه حیثیات دیگري مقترن ، آن بسیط، هرچند معلول واحد از آن صادر شود

ن دو میااختالف نظري مبنایی ، »بسیط« که درمورد مفهومگفته روشن شد  با توضیحات پیش
رسـد در ایـن    نظـر مـی   هب ، ولیوجود دارد ـ مصباح یزدياهللا  آیتو  جوادي آملیاهللا  آیت ـاستاد  

و حتـی ترکیـب از   اسـت  واحد حقیقـی   تعالی حقفقط ؛ زیرا بیان حق با عالمه مصباح یزدي است
تعـالی   زیـرا فقـط بـاري   اسـت؛  این امر در مجردات دیگر منتفـی  ؛ پذیرد نمی ماهیت را نیز وجود و

یـا حتـی حیثیـت صـدور      شود میماهیت نیز مطرح  ،در مجردات دیگر، وگرنه باشد می ماهیته انیته
  شود واحد حقیقی نباشند. می سبب تعالی حقایشان از 
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  تمعی. 2ـ2
عدم اختالف دو امـر در معنـایی کـه شـأنیت اخـتالف در آن      «شود:  می در تعریف معیت گفته

فـرض   عـدم ملکـه تقـدم و تـأخر اسـت.     ، یعنی معیت ؛)136ص ،1377، (شیروانی» معنا را دارند
بلکه تقـدم و   ،صالحیت این را داشتند که در یک زمان اتفاق نیفتند، کنیم اگر دو حادثه و اتفاق می

  شود معیت دارند. حال گفته می دراین بیفتند،در یک لحظه اتفاق  حال بااین ،داشته باشندخر أت
ن آنها معیت بـالطبع  میادو شیء که ، شود از یک شیء بسیط و واحد در قاعده الواحد گفته می

از معیت بالطبع چیسـت؟ بـراي آنکـه دو شـیء معیـت بـالطبع        ولی مقصود ،شود صادر نمی ،باشد
 یکـدیگر بلکـه در عـرض    باشـند، دیگر نیکدو در طول  آن اوالً، :دو شرط الزم است ،داشته باشند

گونه باشند که هرگاه یکـی   یعنی این؛ نسبت به یکدیگر ضرورت بالقیاس داشته باشند ،ثانیاً ؛باشند
گـردد کـه    ضروري می زمانیالف نسبت به ب  ؛وجود دیگري نیز ضروري گردد ،لحاظ شود هااز آن

  الف وجود داشته باشد. لزوماً، هنگام فرض ب
اگـر فـرض شـود دو شـیء کـه در عـرض        کـه  نتیجـه گرفـت   گونه اینتوان  میاساس  براین
صـادر   از علت ـ دو نه خصوصیات آن ـباشند که آن معناي جامع   ی داشتهمعناي جامع ،یکدیگرند
از  ءبیش از یـک شـی   حقیقتحال در زیرا دراین ؛صدور آن معناي جامع نیز ممکن است ،شده باشد

  .)390ص ،8ج ،1386، جوادي آملی( علت واحد صادر نشد است

  صدور. 2ـ3
با معناي بساطت  ،مطرح شده است مصباح یزدياستاد وسیله  بهبحث از این مبدأ تصوري که 

ایشـان سـه    ،گذشـت  »بسـیط «که در بحـث مفهـوم    گونه است. همان مرتبط ،که بدان اشاره شد
بـا لحـاظ معنـاي سـوم بسـاطت در قاعـده الواحـد کـه         کند؛  مییط مطرح اطالق براي مفهوم بس

مفهوم صدور در الواحد بایـد   بارهدر )241ص ،1405، مصباح یزدي( گردید تعالی حقمختص ذات 
بـه   فقـط  معلولی صادر شـود و ایـن معلـول    ،است تعالی حقیعنی از فاعل حقیقی که  گفت صدور

باشـیم و دو  قائـل  » بسـیط «ولی اگر به تعمیم در مفهوم  ،)242ص ،همانباشد (مستند  تعالی حق
نخواهـد   تعـالی  حقمختص باید گفت » صدور«، در مفهوم نیز لحاظ کنیم و دوم را نخستاطالق 

  عقول و مجردات نیز قادر خواهند بود معلولی را صادر کنند. بلکه مثالً ،بود
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  رابطه قاعده الواحد با قاعده سنخیت. 3
الزم  تبیـین اصـل قاعـده الواحـد     بهاز ورود  پیش ،روشن شد مسئلهوري که مبادي تص اکنون

یکـی از علـل ارائـه    ؛ زیـرا  تبیین شود ن علت و معلولمیارابطه آن با قاعده سنخیت  است نخست
دارد و حتی برخی با محـدودکردن جعـل   ریشه  مسئلهدر این ، از قاعده مذکورگوناگون  هاي تبیین

مبنا قرارگـرفتن آن بـراي قاعـده الواحـد را مـورد      ، و طبیعتماده  به حوزه عالم »سنخیت«قاعده 
  .)251ص ،1384، یثربی( اند الواحد را نقد کرده ،خدشه قرار داده

درصورت صدور کثیـر از  ، لزوم کثرت در ذات الهی«از راه  ،گاهی نیز براي اثبات قاعده الواحد
علـت و  میـان  استدالل درنهایـت بـه لـزوم سـنخیت      اینازآنجاکه ولی  ،شود استدالل می »واحد

  کنیم. بحث را بر بحث سنخیت متمرکز می ،گردد معلول برمی
بایـد همـاهنگی و سـنخیت برقـرار      شن هر علت و معلولمیاشود  در قاعده سنخیت گفته می

د از هر علتی صادر نخواهـد شـ   شود و هر معلولی نیز نمی یعنی از هر علتی هر معلولی صادر ؛باشد
ناگزیر  شود، میمطرح » صدور معلول از علت«، و چون در قاعده مورد بحث که قاعده الواحد است

از تمـامی  هرچـه   ،مقتضـاي ایـن قاعـده    بـه  ؛ زیراشود بحث از الواحد با قاعده سنخیت مرتبط می
دو بایـد سـنخیت و    آنمیـان   ،نحو اعلی و اشرف در وجود علـت موجـود اسـت    هکماالت معلول ب

 مـثالً  ؛صورت هرچیز از چیز دیگري امکان صدور خواهـد داشـت   چراکه درغیراین ؛باشد هماهنگی
  جایز خواهد شد برف بسوزاند و آتش خنک کند.

طـرح اسـت کـه در ذیـل     سه نظریه م باره ن حکماي معاصر دراینمیاتوان گفت  می درمجموع
  شود. بدان اشاره می

  نظریه ابتناء نخست،نظریه . 3ـ1
، طباطبـایی ( اند مبتنی کردهقاعده الواحد را بر قاعده سنخیت  طباطباییعالمه  همچونبرخی 

اگـر   ،سنخیت ذاتی برقرار است شن معلول و علتمیامعتقدند چون دلیل  همین ؛ به)641ص ،1385
دو ، آیـد در علـت واحـد    الزم مـی ، از علت واحدي صادر شـود ، فرض شود دو امر متباین یا بیشتر

 ،رابطـه سـنخیت برقـرار کنـد     ن وجود داشته باشد تا با هریک از معالیـل خـود  جهت یا بیشتر از آ
(مصـباح   خالف فرض اسـت امر ایم و این  که ما ذات آن علت را بسیط و واحد فرض کرده درحالی
دلیل قاعده سـنخیت کـه مبنـاي قاعـده      هباید نتیجه گرفت که ب؛ بنابراین )241ص ،1405، یزدي

  قط امر واحدي را صادر خواهد کرد.هر امر واحد ف ،الواحد است
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  خاص مطلق رابطه عام و ،نظریه دوم. 3ـ2
نـه   ، ولیعام و خاص مطلق است، رابطه قاعده سنخیت با قاعده الواحد ،این دیدگاهبر اساس 

از شرایط علت اسـت   ازسویی سنخیت؛ زیرا باشند همچون دو قاعده مجزا از یکدیگرکه  اي گونه به
باید با معلـول خـود همـاهنگی و     ،نیز واحد یا کثیر باشدو و هر علتی اعم از آنکه بسیط یا مرکب 

یـا هـر علـت و    عام است و قاعده الواحد  حیث، قاعده سنخیت ازاین؛ بنابراین باشدداشته سنخیت 
  د.شو معلولی را شامل می

، اینکـه علـت   نخست، :د محتاج دو شرط استیافتن خو دیگر قاعده الواحد براي جریان ازسوي
مجراي ایـن قاعـده بـر خـالف قاعـده       ؛ بنابراینآنکه واحد و بسیط باشد دوم، ؛علتی فاعلی باشد

 بـودن سـنخیت   بودن الواحد و عمومی نیست که خصوصی گونه ولی این شود، میتر  خاص، سنخیت
از  درهرحـال قاعـده سـنخیت   زیـرا   ؛حساب آوریم هبیکدیگر آن دو را دو قاعده مجزا از  سبب شود

، هـا  معلـول  مـوارد دیگـر علـت و   همچون قاعده الواحد براي ایفاي نقش خود  بوده،شرایط علیت 
  .)428ص ،8ج ،1386، جوادي آملی( داشتن است محتاج سنخیت

  نظریه تفصیل ،نظریه سوم. 3ـ3
مقتضـاي قاعـده   اسـت، ازآنجاکـه    پیشـین ن دو دیـدگاه  میـا این نظریه که حـد فاصـل   طبق 

ایـن دو   ،اگر مجراي قاعده الواحد نیز همین باشـد ، باشد می صدور معلول از علت مفیض، سنخیت
 ،سرایت دهـیم  نیزعلل  دیگرخواهند بود و اگر مجراي الواحد را به متحد قاعده در مورد و مصداق 

مجراي قاعـده   ،الواحد اعم از قاعده سنخیت خواهد بود و اگرمجراي آن مختص واجب تعالی باشد
  ).243ص ،1405، اعم خواهد بود (مصباح یزدي، سنخیت

 را متعـین  نخسـت شـق  ، ن سـه شـق مـذکور   میـا البته صاحب نظریه مذکور در جاي دیگـر از 
(قاعـده الواحـد)    بنابراین قاعـده مزبـور  «است:  گونه اینسازد. عبارت ایشان در آموزش فلسفه  می

 ،1365، (همو» کند بخش و معلول آن را اثبات نمی چیزي بیش از قاعده سنخیت بین علت هستی
شـود و شـاید بتـوان     هماهنگی دیده نمی باره نظرات ایشان دراین دلیل میان همین به؛ )69ص ،2ج

  نظر نهایی ایشان باشد. ،آموزش فلسفهخر کتاب ؤلیف مأتباتوجه به گفت نظریه دوم 



 1396پاییز و زمستان ـ  9ـ شماره  پنجمسال   58

  الواحد اصل قاعده. 4

 زمـان  ،ز رابطه قاعده الواحد با قاعده سنخیت روشن شـد و نی مسئلهکه مبادي تصوري اکنون 
راه براي تبیین اصل قاعـده بسـی    تر گفته شد، پیشو با مقدماتی که  رسد فرامیتبیین اصل قاعده 

در تبیین اصـل   پیشین اشاره شد، هاي که در بخش هاییتبع اختالف نظر به ، ولیهموار شده است
  قاعده نیز شاهد اختالف خواهیم بود.

خداونـد متعـال کـه     اگـر  ،ن قاعده الواحد و سـنخیت میارابطه عموم و خصوص مطلق ر پایه ب
علت معالیل خـود  ، ذات همان امر بسیط، ، علت چیزي واقع شودالحقیقه و واحد حقیقی است بسیط

صـورت   درغیـراین ؛ زیرا عین ذات او خواهد بود، ر اوصاف ذاتهمچون دیگ خواهد بود و این علیت
مغـایر بـا   ، مصـدربودن آن واحـد بـراي هریـک از آن امـور      ،مصدر چند امر مغایر باشـد ، اگر واحد

چنـد   باشد، میعین ذات واحد و بسیط ، مصدربودن دیگري است و چون مصدربودن بسیط و واحد
خـالف فـرض یعنـی خـالف     امـر  امر مغایر در متن ذات بسیط یا واحد وجود خواهد داشت و ایـن  

  .)393ص ،8ج ،1386، جوادي آملی( احد استبساطت و وحدت آن بسیط و و
  :در تبیین قاعده الواحد اختالف وجود دارد ،دانستن قاعده الواحد بر قاعده سنخیت بر مبتنی بنا
اگـر   ؛ زیـرا افتـد  صدور کثیر از واحد اتفاق نمـی ، به مقتضاي قاعده سنخیت نخست،در نظر  .1

دو جهـت یـا   ، آیـد در علـت   الزم می ،در شودصا از علت واحده ،فرض شود دو امر متباین یا بیشتر
کـه مفـروض    درحالی ،بیشتر از آن فرض شود که هریک از معالیل با علت خود سنخیت برقرار کند

هـر  اسـاس   براین ؛)244ص ،1405، مصباح یزدي(باشد  میما بسیطی است که داراي جهت واحد 
شود و ایـن   است که دو امر متباین یا بیشتر از آن صادر نمیگونه  این حسب وجود خارجی بسیط به
بلکـه واحـد    ،همچنان که مختص واحـد شخصـی نیسـت    ؛ندارد اختصاص تعالی به واجبمسئله 

  منتفی است.، صدور کثیر ،در همه این مواردشود؛ پس  میشامل  نیزنوعی را 
علـت  ، جـراي برهـان الواحـد   م؛ زیـرا  اعم از قاعده الواحد است، در نظر دوم قاعده سنخیت. 2

بایـد داراي   ،شـود  چیزي که از آن صـادر مـی  بنابراین  د؛بسیطی است که نوع واحدي از کمال دار
بسـیط   هرچنـد ذات  ،ولی درمورد عقول طولیه و نیز ذات واجـب تعـالی   ،تر از آن باشد منزلت نازل

ابتنـاي الواحـد   « رهانب ،شامل کماالت کثیرند نحو وحدت در عین بساطت بهازآنجاکه ولی  ،است
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مخـالف قاعـده   ، چـون ایـن صـدور    ؛کند که صدور کثیر از آنها اتفاق بیفتـد  نفی نمی »سنخیت بر
واجب تعالی و عقـول   ؛ چراکهشود قاعده تسانخ اعم از قاعده الواحد می دلیل همین ؛ بهتسانخ نیست

  .همان)( شود شامل مینیز طولی را 
 ،ترین دلیل که بر قاعـده الواحـد آورده شـده    و مختصر ترین روشن مصباح یزديدر نظر استاد 

قاعده الواحد بـراي   است ولی ایشان معتقدباشد،  میهمان دلیلی است که بر قاعده سنخیت مبتنی 
ن علـت  میـا چـون الواحـد چیـزي بـیش از وجـود سـنخیت        ؛اثبات وحدت صادر اول کافی نیست

 فقـط تـوان   وحـدت صـادر اول را نمـی   لیـل  د همـین  ؛ بهکند بخش و معلول آن را اثبات نمی هستی
هایی را فرض کنیم کـه چنـدین نـوع کمـال یـا       توانیم علت این قاعده اثبات کرد. ما می اساس بر

 ،یعنی در عـین وحـدت و بسـاطت    ؛تعالی همه کماالت وجودي را بسیط داشته باشند حقهمچون 
ور درباره آن جـاري نخواهـد   صورت دلیل مزب دراین ؛باشند شتهصورت جمعی دا ههمه کماالت را ب

  .)69ص ،2ج ،1365، شد (همو
 بلکـه معتقـد   ،دانـد  قاعده الواحد را کافی نمی ،ایشان براي اثبات وحدت صادر اولاساس  براین

بـا توضـیحی کـه    دلیـل   همـین  توان وحدت را ثابت کـرد؛ بـه   با آن می که هستراه دیگري است 
اهللا  نظـر آیـت   مقابلدرو نیز  طباطبایینظر عالمه  برابردر مصباح یزدي عالمه نظر استاد ،گذشت

  گیرد. قرار می جوادي آملی

  الواحد عمومیت قاعده. 5

فقـط   و انـد  صـحه گذاشـته   الواحـد همه حکماي اسالمی بر اصل قاعده که اشاره شد تر  پیش
یعـیِ  مقتضـاي طب  اي انـدازه  تـا  و این مقـدار از اخـتالف  آید  دید می بهدر مفاد آن  ها اختالفبرخی 
  الواحد است.همچون هاي دشواري  بحث

ن حکماي عصـر مـا   باره میا دراین .شمول و عمومیت قاعده استتفاوت در  ها یکی از اختالف
برخـی از ایشـان بـه شـمولیت قاعـده و برخـی دیگـر بـه         که  گونه ؛ بدینشود میدیده اختالف نیز 

  .اند قائل بخش اختصاص قاعده به علل هستی
قائـل اسـت. ایشـان    هاي متفاوت  به شمول و عمومیت این قاعده در دانش جوادي آملی استاد

  فرماید: میباره  دراین
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علل را  ،اي فلسفی است که به همه علوم اشراف دارد مسئلهاین قاعده 
چه قوام و چـه  ، چه طبیعی، چه الهی، چه ناقصه، چه تامه ؛شامل است

فلسـفی برعهـده   علل وجود و شناخت مصادیق ِاین قاعده در مباحـث  
، عهده تجربـه اسـت (جـوادي آملـی     عقل است و در مباحث طبیعی بر

  .)391ص ،8ج ،1385
و دلیـل خـود را   دانـد   مـی بخـش   هاي هستی را مختص علتاین نظر  مصباح یزدياستاد اما 

 مسئله فقـط کند که بر اساس آن علت باید داراي کمال معلول باشد و این  قاعده سنخیت ذکر می
  فرماید: . ایشان درادامه میاستبخش  هستی هاي در علت

هـاي طبیعـی    اساس این قاعده اثبات کرد کـه فاعـل   توان بر بنابراین نمی
مـادي هرکـدام اثـر واحـدي      يهاي اشیا یعنی اسباب تغییرات و دگرگونی

چیز فقط شرط تأثیر یک فاعل و یا شرط استعداد یک  دارند و یا اینکه یک
حـرارت شـرط انـواعی از فعـل و انفعـاالت       کـه مـثالً   چنان ؛باشد قابل می

آیـد   وجود مـی  هوسیله عوامل طبیعی گوناگون ب شیمیایی است و خود آن به
  ).61ص ،2ج ،1365، (مصباح یزدي

  الواحد عکس و عکس نقیض قاعده. 6

با قاعـده دیگـري   است،  »ال الواحدإالواحد الیصدر منه «قاعده الواحد که داراي مضمون 
متفـاوت   باشـد،  مـی که عکس قاعده الواحد بوده و ناظر به وحدت معلولِ صادر از علت واحد 

ان المعلـول  «یعنـی   »ال مـن الواحـد  إالواحد الیصدر « :کهچرا که قاعده دوم این است است 
نظیـر قاعـده    بـا اینکـه   صادر نشدن واحد از کثیر نیز .»ال عن العلۀ الواحدةإصدر یالواحد ال

، پایگـاه مهمـی   بین حکماي مشاء و اشراق مطرح شده است امـا در حکمـت متعالیـه    الواحد،
 ندارد چرا که از این منظر، وجودات داراي کثرت تشکیکی بوده و بینونتی در بین آنها نیسـت 

ردار اي برخـو  اما بنابر اصالت ماهیت و یا تباین وجودات، همانند قاعده الواحد، از جایگاه ویژه
  ).16، ص9، ج1385(جوادي آملی،  است

 ،نقـیض محمـول قضـیه   ، عکس نقیض قاعده نیز باید گفت در عکـس نقـیض موافـق    بارهدر
با تثبیـت  بنابراین  ؛ماند شود و کیف قضیه ثابت می قرار داده می محمول ،و نقیض موضوع موضوع

نتیجه گرفت کـه هـر علتـی کـه کثیـر یـا       گونه  اینتوان  می نیزدر عکس نقیض آن ، قاعده الواحد
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  واحد و بسیط نیست.، مرکب از آن صادر شود
برخـی بـه    هسـت؛ درمورد عمومیت قاعده اختالف نظر  ،اشاره شدتر  پیشگونه که  همان

ایـن قاعـده کاربردهـاي    ، عقیـده دسـته دوم   و برخی خیر. باید گفت بهمعتقدند شمول قاعده 
یعنی درمورد اینکه عـالم متکثـر از    ؛الحقیقه است بسیط بارهدر ترین آنها مهم متعددي دارد و 

 ، ولـی کل هستی یـک فـیض بیشـتر نیسـت    درواقع  ؛آن ذات واحد و بسیط صادر شده است
جـوادي  ( درمـورد اثبـات قـواي متعـدده نفـس      مثالً ؛کار برد توان به می واجب نیزدرمورد غیر

  .)414ص ،8ج ،1386، آملی
تعارض ظاهري قاعده با توحید افعـالی اسـت و آن   ، قاعده مذکوریکی از اشکاالت مشهور به 

ایـم کـه قـدرت خداونـد محـدود اسـت و        قائل شده درحقیقت ،شویمقائل اینکه اگر به این قاعده 
حکماي الهی پاسخ این شبهه را به بهترین شـکل   ولی ،تواند کثرات را بدون واسطه خلق کند نمی

  اء و اشراق یک پاسخ و حکمت متعالیه داراي پاسخ دیگري است.میان مش دراین اند، اما ارائه داده
قائل شـد؛  ن وساطت حقیقی و غیرحقیقی تفکیک میاست که باید ا راه حل مشاء و اشراق این

که ما وساطت  درحالی ،ط استیدانستن وسا وساطت حقیقت، یعنی آنچه با توحید افعالی تنافی دارد
  دانیم. غیرحقیقی می وساطت دیگر، به مخلوقاترا صادر اول 

وحـدت  ، کـه وحـدت صـادر اول   اسـت   حل حکمت متعالیه که شاید بهتـر باشـد ایـن    راه
شود که شـامل همـه    یک واحد مشکک صادر می، یعنی از واحد حقیقی ؛ی استتشکیکی ظلّ

همه کثرتها را به  ،وحدت ظلی صادر نخست« .استجنسی و نوعی  ،عددي ،کثرات شخصی
کثرت، یا وجـودي   )426، ص8(همو، ج»و مقابل آن جز عدم نیست .گیرد نحو نشر در بر می

است و یا ماهوي و مفهومی. قسم اول در متن وحدت تشـکیکی واحـد ظلـی حضـور دارد و     
  (همان) قسم دوم در سایه وحدت ظلی.

انـد کـه از    ی دانستهمخصوص قابل بسیطفقط اصل قاعده برخی آن را  بارهدر درمجموع
و  مصداقش خداوند خواهد بود که تنها صادر اول مستقیماًرو تنها  باشد؛ ازاینهرجهت بسیط 

زیـرا   ؛را نپذیرفته اسـت  آن یزدي مصباحاهللا  آیتولی حضرت  ،شود واسطه از او صادر می یب
 بسـیاري هـاي   مستجمع جمیـع کمـاالت اسـت و از او معلـول     ،الوجود با وجود بساطت واجب
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  تواند صادر شود. می
در ــ   کـاربرد داشـته باشـد    نیـز یعنی به اینکه در غیرواجب  ـباشیم  قائل اگر به تعمیم قاعده 

در  ،اتفـاق  کـه مثال اثبات قواي متعدده نفس و این ؛شده است تمسک به این قاعدهگوناگونی موارد 
، دو ضـد  میـان دهد و اینکـه   میانجام ن ، بیشتر از یک فعلطبیعت واحده چرا کهعالم وجود ندارد 

 به اینکه اگر اشـرف و  ،درمورد بیان قاعده امکان اشرف همچنین وجود دارد. تباعد نهایت دوري و
تـوان   اما درمورد عکس قاعده می، کثیر از واحد صادر شودکه آید  الزم می ،دنصادر شوهم با اخس

داراي ، معلول واحـدي بـراي خداونـد باشـد     ،توحید در ربوبیت را مطرح کرد به اینکه اگر کل عالم
244ص ،1405، مصباح یزدي( .واحد خواهد بود که ربوبیت را داراست رب(  

  نتیجه

م اصـل آن مسـلّ  دلیـل   همـین  اسـت؛ بـه  اي مبرهن  مسئلهن حکماي اسالمی میاقاعده الواحد 
مبادي تصـوري  اگر شود. حکما معتقدند  می دیدهدر مفاد آن  هایی اختالف هرچند ؛گردد قلمداد می

، یعنی باید سه مفهوم بسـیط  ؛تصدیق به آن امري ضروري خواهد بود ،تصور شود یدرست به مسئله
  معیت و صدور درست تبیین شود.

ولـی   دو مفهوم بسیط و معیت پرداخته اسـت، در تبیین قاعده به  جوادي آملیاهللا  آیتحضرت 
رابطه قاعده الواحـد بـا    همچنین. کند میح دو مفهوم بسیط و صدور را مطر مصباح یزدياهللا  آیت

 ،نوعی رابطه عام و خاص مطلق را مطرح کرد به جوادي آملیکه استاد  شدقاعده سنخیت بررسی 
بـه عمومیـت و شـمول قاعـده      جوادي آملیاستاد قائل است. به تفصیل  مصباح یزديولی استاد 

  .داند میبخش  هاي هستی آن را مختص فاعل مصباح یزدياستاد  قائل است، ولی
؛ کنـد  این قاعده چیزي فراتر از قاعده سـنخیت را اثبـات نمـی    ،مصباح یزديطبق نظر استاد 

واحـد نـوعی یـا     بـاره باید راه دیگري پیمود. مطلب دیگر در ،براي اثبات وحدت صادر اولرو  ازاین
بود کـه   ـ واحد بالنوع وجود داردکه هم واحد بالشخص و هم  ـدر اصل و عکس قاعده   ،شخصی

واحد نوعی را مطـرح   مصباح یزدياستاد  ،عکس قاعده موردولی در ،در اصل قاعده اختالفی نبود
معتقـد اسـت   ماهیـت   اصـالت وجـود و   بـاره با اشاره به اختالف در جوادي آملیاستاد کند، اما  می



 63  درباب قاعده الواحد يزدیو مصباح  یآمل يجواد دگاهید سهیمقا  

  شود. میاختالف مذکور بنا بر اصالت ماهیت مجال طرح 
، اینکه کاربرد قاعده در امور تکـوینی اسـت و بـا توحیـد افعـالی نیـز منافـاتی نـدارد        درنهایت 

و توحیـد در ربوبیـت   اسـت  مانند نفی اتفاق که از اصل قاعده قابل استفاده  ؛ثمراتی داردهمچنین 
  .گردد مستفاد میکه از عکس قاعده 
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