بررسی قاعدة الواحد از دیدگاه علیقلیبنقرچغایخان
مهدی عسگری ،1منصور نصیری ،2یوسف دانشور

نیلو3

چکیده
قاعدة الواحد در تاريخ تفکر اسالمي همواره مورد توجه فيلسوفان و
متکلمان بوده است؛ عدهيي به اثبات اين قاعده و گروهي به نقد و رد آن
همت گماشتهاند .يکي از فيلسوفاني که به نقد اين قاعده پرداخته
عليقليبنقرچغايخان ترکماني ،از شاگردان مالرجبعلي تبريزي است .او
ابتدا سه برهان در اثبات قاعده از ابنسينا نقل کرده و سپس به بررسي و
نقد آنها پرداخته است؛ برهان چهارمي نيز خود به اين براهين افزوده
است .بعقيدة وي نکتة کليديي که در اين برهانها ناديده گرفته شده ،علم
و نحوة ارتباط آن با ذات واجبالوجود است .ذات بسيط واجب عين علم
به ماهيات است و ذاتي که به خود و به ماسواي خود علم و قدرت دارد و
اين علم عين ذات اوست ،ميتواند کثير صادر کند .اين نوشتار با روش
تحقيق و نقد روش تاريخي و عقلي به تبيين و بررسي و نقد نظر اين
فيلسوف گمنام مهم عصر صفوي دربارة قاعدة الواحد ميپردازد .بررسي
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نشان ميدهد که هرچند او تا حدودي توانسته برهانهاي ابنسينا را
واکاوي کند اما نگاه او جامع نبوده است.

کلیدواژگان :الواحد ،صدور ،عليقليبنقرچغايخان ،صادر اول ،سنخيت.
*

*

*

مقدمه
قاعدة الواحد از قواعد مهم فلسفي و کالمي در عالم اسالم است که سبب
نزاعهاي متعددي ميان متکلمان و فيلسوفان شده است .بر اساس اين قاعده،
واجبالوجود تنها يک معلول بالواسطه از خود صادر ميکند و ساير موجودات
بصورت سلسله مراتب از يکديگر صادر ميشوند .يکي از فيلسوفاني که دربارة
اين قاعده تأمل و بحث کرده ،عليقليبنقرچغايخان ترکماني ،از فيلسوفان
ناشناختة عصر صفوي است.
از زندگاني قرچغايخان اطالعات اندکي در دست داريم .با توجه به اشاراتي
که خود در برخي از آثارش کرده است ،ميتوان سال تولدش را  1121يا
1121ق .دانست .حدس اين تاريخ بر اساس اشارهيي است که در ضمن بحث
از ماهيت نور به عمر خود کرده است« :حقيقت و ماهيت نور و شعاع بصرى

موجود به وجود خاص که موضوع علم مناظر و مراياست ،تا حال تحرير که
عمرم به شصت و شش سال رسيده است ،در کتب حکماى متقدمين و
متأخرين نديدهام» (قرچغايخان .)125 /1 :1311 ،سال وفات او نيز مشخص
 176نيست اما با توجه به اشارة خود او ،ميدانيم که تا سال  1151زنده بوده است
(همان .)161/2 :قرچغايخان تنها از مالرجبعلي تبريزي بعنوان استاد خود نام
برده است (همان )111 /1 :اما برخي مالشمسا گيالني و محقق خوانساري را
نيز از اساتيد وي دانستهاند (آقابزرگ266 /1 :1331 ،؛ امين.)261 /1 :1313 ،
قرچغايخان آراء متعددي در حوزة طبيعيات و الهيات دارد که عمدة آنها در
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کتاب احيا حکمت انعکاس يافته است .اکثر آثار او هنوز بصورت مخطوط است و
اغلب به زبان فارسي نوشته شدهاند ،اما متن آنها براي خوانندة امروزي بسيار
سنگين جلوه ميکند ،بگونهيي که ميتوان گفت در بعضي موارد خواننده از فهم متن
عاجز ميماند .جعل اصطالحات و زبان فارسي آميخته به عربي ،بر دشواري فهم
عبارات او افزوده است .از مهمترين آراء فلسفي او ميتوان به متشبح دانستن اشتراک
لفظي وجود ،شبح دانستن وجود ذهني و نفي قاعدة الواحد اشاره کرد.
در اين مقاله به بررسي نظر قرچغايخان دربارة قاعدة الواحد خواهيم
پرداخت؛ استداللي که او براي نفي اين قاعده اقامه کرده ابتکاري است و
ميتوان گفت تا حد زيادي متأثر از کالم و فلسفة شيعي است.
پیشینة بحث
دربارة قاعدة الوحد ،تاکنون مقاله ،کتاب و پاياننامه بسياري نوشته شده که از
آن جمله ميتوان به يثربي1313 ،؛ صولتي1353 ،؛ خادمي و عسگري 1356 ،و
پارسايي 1351 ،اشاره کرد .اما در مورد نظر قرچغايخان دربارة اين قاعده پژوهشي
صورت نگرفته است .قرچغايخان به انديشههاي قرآني و روايي ،عرفاني ،فلسفة
مشاء ،فلسفة اشراق ،فلسفه نوافالطوني و آراء استادش ،رجبعلي تبريزي توجه ويژه
داشته است ،از اينرو نقد اين قاعدة مهم نوافالطوني توسط حکيمي که خود متأثر از
انديشههاي نوافالطوني است ،حائز اهميت است.
تاریخچة قاعدة الواحد
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قاعدة «الواحد اليصدر عنه إلّا الواحد» را ميتوان يک قاعدة نوافالطوني
دانست .فلوطين در مجموعه آثار ( 11ـ  3ـ  )1خود به اين قاعده اشاره کرده و
مينويسد« :چگونه واحد ميتواند کثرتي را خود فاقد آن است پديد آورد؟....
شايد بتوان پذيرفت که از واحد واحدي صادر ميشود».
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او معتقد است واحدي که از آن واحد ديگر صادر ميشود ،واحد بمعناي راستين
است ،به اين معني که ذاتي است که وحدت عين ذات اوست نه اينکه وحدت بر آن
عارض شده باشد (همان1 :ـ  1ـ  .)1البته عدهيي همچون قرچغايخان اين قاعده را
به ارسطو نسبت ميدهند (قرچغايخان.)316 /2 :1311 ،
اين قاعده در جهان اسالم نيز پذيرفته شد (فارابي132 :2111 ،؛ الهيجي،
 .)213 /2 :1325قاعدة الواحد در جهان اسالم براي تبيين آفرينش و صدور
کثرت از واحد حقيقي مورد استفاده قرار گرفت ،گرچه همواره به داليلي
همچون محدود کردن قدرت مطلقة الهي ،مورد انتقاد متکلمان بوده است
(ايجي121 /3 :1315 ،؛ آمدي.)663 /1 :1323 ،
براهین قاعدة الواحد
قرچغايخان در ابتداي بحث دربارة اين قاعده ،سه برهان از ابنسينا نقل
کرده و سپس به نقد هرکدام از آنها پرداخته است .ما نيز اين سه برهان را با
توجه به منابع اصلي آنها ذکر ميکنيم .ميتوان گفت قاعدة الواحد توسط
ابنسينا برهاني شده است؛ مهمترين استداللهاي او در اإلشارات و التنبيهات،
المباحثات و الشفاء ،المبدأ و المعاد و النجات آمده است.

اإلشارات و التنبیهات
ابنسينا در اإلشارات قاعدة الواحد را تحت عنوان «تنبيه» مطرح کرده که
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بمعناي بديهي بودن اين قاعده نزد اوست .فالسفة ديگري نيز بودهاند که اين
قاعده را بديهي دانستهاند (ر.ک :الهيجي216 /2 :1325 ،؛ تبريزي.)26 :1316 ،
تقرير برهان در اشارات چنين است:
اگر از يک علت دو چيز با عنوان الف و ب صادر شوند ،نشاندهندة اينست
که در ذات علت دو حيثيت براي صدور دو معلول بوده است؛ بعبارت ديگر،
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اين دو معلول از دو حيثيت مختلف صادر شدهاند .اين دو حيثيت از سه حالت
خارج نيستند :يا از مقومات علتند ،يا از لوازم علتند يا يکي از مقومات و
ديگري از لوازم علت است .در هر سه فرض ،داشتنِ حيثيتهاي متفاوت سبب
ترکيب در ذات علت ميشود ،درحاليکه واحد را در اينجا واحد بسيط فرض
کرده بوديم .پس از علت واحد بسيط يک چيز بيشتر صادر نميشود ،وگرنه
مستلزم ترکيب است و اين خالف فرض است (ابنسينا.)122 /3 :1311 ،

الهیات شفاء ،المبدأ و المعاد و الهیات نجات
نخستين موجود از واحد بسيط حقيقي نميتواند کثير باشد ،چه اين کثرت،
کثرت عددي باشد يا بر مبناي انقسام ماده و صورت ،زيرا علت پيدايش پديدهها
ذات علت است نه چيز ديگر .آن جهت و حکمي که در آن ذات علت منشأ پيدايش
پديدة خاصي ميشود ،بگونهيي نيست که از آن پديدة ديگر الزم آيد .بنابرين ،اگر از
علت واحد دو حقيقت که در ذات با هم مختلف هستند يا دو حقيقت متبايني که
شيء ديگري را ايجاد ميکنند (مانند ماده و صورت که جسم را تشکيل ميدهند)
پديد آيد ،آنگاه آنها معلول دو جهت مختلف در ذات علت خواهند بود و از آنجاکه ما
علت را بسيط فرض کرده بوديم ،در اينجا در ذات علت بخشپذيري و ترکيب الزم
ميآيد که خالف فرض است؛ زيرا اين دو جهت اگر از لوازم ذات باشند ،بايد ذاتي
فرض شود تا بتوان لوازم ذات را به آن نسبت داد و در اين فرض اگر لوازم ذات را
بپذيريم همان اشکال ترکيب يا بخشپذيري براي ذات بسيط ثابت ميشود که
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خالف فرض است (همو313 :1313 ،؛ 611 :1315؛ .)11 :1363

المباحثات
اگر از علت واحد از همان حيثيتي که الف صادر ميشود ،ب نيز صادر شود،
سپس از همان حيثيت که الف از آن صادر شده حيثيت الالف نيز صادر شده
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است ،زيرا ب همان الالف است .در اين صورت از علت واحد هم الف و هم
الالف صادر شده که تناقض است (همو.)213 :1311 ،
استدالل قرچغایخان
قرچغايخان بعد از بيان سه استدالل فوق ،از استدالل ديگري نيز بحث
ميکند که معتقد است از روي دو استدالل اول به ذهن خود وي خطور کرده
است .تقرير برهان او اينگونه است:
الف) علت از آن جهت که علت است ،در خارج نيست بلکه در خارج با
اضافه به يک معلول است .بعبارت ديگر ،علت و معلول بوصف کلي (که مبهم
است) در خارج وجود ندارند بلکه در خارج علت و معلول خاص داريم و هر
کدام از اين مفاهيم با اضافه شدن به يکديگر در خارج معنا پيدا ميکنند .براي
مثال ،زيد از آن جهت که علت بوجود آمدن عمرو است ،پدر ناميده ميشود.
ب) ميدانيم که مفهوم عليتي که براي ب (بمثابه معلول) با علت خاص
صادق است ،غير از مفهوم عليتي است که براي ج صادق است.
نتيجه :اگر واجبالوجود علت ب و ج هر دو با هم باشد ،پس يا متصف به دو
خصوصيت متفاوت (ب و ج) است يا متصف به يک خصوصيت .اگر متصف به يک
خصوصيت باشد ،ذات بسيط واجبالوجود ،بدليل اتصاف به مبدأ بودن براي ب
(مثالً) ،علت ب خواهد بود و بحسب عدم اتصاف به ج ،علت براي ج نخواهد بود.
بعبارت ديگر ،ذات بسيط واجبالوجود از آن خصوصيت (حيثيت) که علت براي
 180ب است نميتواند علت براي ج باشد ،زيرا اگر از همان خصوصيت که ب از آن
صادر شده است ج نيز صادر شود ،آنگاه ب و ج نبايد با يکديگر تفاوتي داشته
باشند ،در صورتي که مفهوم ب غير مفهوم ج است .در نتيجه ،ذات بسيط
واجبالوجود نميتواند از آن حيثيت که علت ب است ،علت ج نيز باشد.
اگر ذات بسيط واجبالوجود متصف به دو خصوصيت شود ،از چند حالت خارج
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نيست :يا هر دو اجزاء ذاتند ،يا هر دو زائد بر ذاتند ،يا هر دو الزم ذاتند ،يا يکي از
آنها عين ذات و ديگري زائد بر ذات واجب است .اگر هر دو از اجزاء ذات او باشند،
آنگاه الزم ميآيد که واجبالوجود محتاج به غير (که همان اجزاء هستند) باشد و
ترکيب در ذات بسيط او الزم آيد .اگر يکي يا هر دو ،زائد بر ذات يا الزم ذات باشند،
باز هم نتيجه اين ميشود که واجبالوجود در صفات کمالي خود محتاج به غير باشد
(که همان امر زائد بر ذات اوست) .بنابرين ،اگر از واجبالوجود يک معلول صادر
نشود يا احتياج واجبالوجود به اجزاء الزم ميآيد يا ترکيب در ذات ،که هر دو شق
در مورد واجبالوجود باطل است؛ پس از واجبالوجود تنها يک معلول بيواسطه
بوجود ميآيد (قرچغايخان 315 /2 :1311 ،ـ .)311
نقدهای قرچغایخان بر براهین
از نظر قرچغايخان تمام استداللهاي پيشگفته ،نميتوانند مدعاي خود را
اثبات کنند.
رد استدالل اول و دوم
ذات به تقسيم اولي بر دو قسم است :ذاتي که بالذات مرکب است (مانند جسم
طبيعي که بالذات مرکب از ماده و صورت است) و ذاتي که بسيط محض است ،هم
در خارج و هم در نفساألمر .قسم اخير خود به سه قسم تقسيم ميشود:
 .1ذاتي که هم به خود و هم به غير خود علم ندارد .اين ذات خود بر دو قسم
است :الف) ذاتي که تنها مبدأ انفعال و قبول از غير است (مانند هيوالي اولي که نه 181

به خود علم دارد و نه به غير و فقط مبدأ قبول است) ،چه فصل منوع آن مبدأ يک
انفعال و قبول از غير باشد (مانند هيوالي اولي فلکي) و چه مبدأ قبول و انفعال
بينهايت از غير باشد (مانند نوع و فصل هيوالي عنصري) .ب) ذاتي که مبدأ يک
فعل باشد (مانند صورت آتش که تنها مبدأ احراق است).
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 .2ذاتي که هم به خود علم دارد و هم به غير خود و قادر بر ايجاد موجودات نيز
هست ،اما اين علم و قدرت زائد بر ذات اوست .بيشک اين ذات مرکب از ذات و
صفت است .از اينرو هرگاه متصف به علمي شود ،مبدأ و اثر خاصي در او پديد
ميآيد .براي اين قسم ميتوان عقول را مثال زد؛ عقول هم به خود علم دارند و هم
به غير خود ،ولي اين علم و قدرت زائد بر ذات آنهاست.
 .3ذاتي که بسيط محض است و عالم به خود و به ماسواي خود است و
قادر بر ايجاد اشياء نيز هست ،اما اين علم و قدرت عين ذات اوست؛ بعبارت
ديگر ،علم به خود و علم به اشياء در واقع يک علم باشد .باتوجه به اين ويژگي،
اين قسم تنها يک مصداق دارد و آن هم واجبالوجود است که هم علم و هم
قدرت در او عين ذاتش هستند.
حال ،با توجه به ويژگيهايي که براي قسم سوم برشمرديم ،استدالل اول و دوم
موجه نخواهند بود ،زيرا در ذاتي که هويت آن بسيط است و معاني و علوم مختلف
عين ذات او هستند ،نميتوان جهات متغاير تصور کرد چه رسد به اينکه گفته شود
اگر خداوند هم به الف و هم به ب علم داشت ،در ذات او تکثري ايجاد ميشد.
جمعبندي اين استدالل اينگونه است:
اگر بالفرض ذاتى باشد بسيط که علم او به هر معلول خاص ،عين
ذات بسيط او باشد نه جزء ذات و نه زائد بر ذات ،و بمحض علم به
معلول ،مبدأ معلول بوده ،علمش عين قدرتش باشد ،نه به امر زائد بر
ذات او ،بلکه چنانکه ارسطو و ساير محققين حکما گويند ،هم ذات
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باشد کلّه و هم وجود باشد کلّه و هم قدرت باشد کلّه و هم علم به
معلول خاص باشد کلّه و هم علم به معلول خاص ديگر باشد کلّه ،هر
آيينه بطريق اولى هم متخصص به مبدأ ل»ب» خواهد بود بکلّه و هم
متخصص به مبدأ ل»ج» خواهد بود بکلّه ،بعنوان وحدت و بساطت
صرف بنحو أعال و أشرف (همان 351 /2 :ـ .)315
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ماحصل استدالل قرچغايخان اينست که ذاتي که صفاتش عين ذاتش
است ،با صدور هر معلول از او ،او بتمام ذات به آن ،علم دارد و ذات او عين علم
به ماهيات مختلف و متکثر است .از اينرو صدور معلولهاي بسيار از ذاتي که
چنين خصوصياتي دارد بعيد نيست و جهات کثرت نيز در آن بوجود نميآيد.
جهات کثرت زماني بوجود ميآيد که ذات بسيط ،علم و قدرت بر ايجاد داشته
باشد اما اين علم و قدرت ،زائد بر ذات او باشد .از آنجا که صفات واجبالوجود
عين ذاتش هستند و ذات او عين علم به ماهيات مختلف و متکثر است ،پس
صدور معلولهاي بسيار سبب بوجود آمدن جهات کثرت در ذات او نميشود؛ زيرا
با صدور هر معلول ،واجبالوجود با تمام ذات به آن معلول علم دارد.
قرچغايخان عالوه بر اشکال باال ،اشکال ديگري نيز بر دو برهان اول ابنسينا
وارد کرده است .قبل از بيان اشکال قرچغايخان ناگزير از بيان يک مقدمه هستيم.
فالسفه براي عالم نُه فلک قائل بودند؛ فلک األفالک را فلک اطلس ميناميدند و بعد
از آن به فلکي بنام فلک ثوابت قائل بودند .فلک ثوابت محل کواکب ثابته بود و بعد
از آن هفت فلک ديگر قرار داشت (سجادي .)211/1 :1313 ،قرچغايخان با
استفاده از اين مطلب ،به نقد دو برهان ابنسينا پرداخته است.
ابنسينا در برهان خود مدعي است که صدور دو معلول از فاعل بسيط،
سبب ترکيب حقيقي در ذات او ميشود .اگر چنين چيزي صحيح باشد ،الزم
ميآيد که فاعل فلک ثوابت و کواکب ثابته مرکب از اجزاء بينهايت باشد و
برخي از اين اجزاء بينهايت ،جنس فلک باشد يا خود اجناس بينهايت باشند
يا بعضي از آن اجزاء بينهايت فصل مقوم فلک باشند يا فصول مقوم براي فلک
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بينهايت باشند (قرچغايخان .)351 /2 :1311 ،اشکال اين مطلب روشن است،
زيرا نميتوان براي شيء واحد اجناس و فصول نامتناهي در نظر گرفت .از اينرو
دو برهان اول ابنسينا را نيز نميتوان تام دانست.
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اشکال سوم برهان ابنسينا اينست که وي مدعي است از عقل اول بيواسطه
سه معلول صادر ميشود :عقل ،نفس فلک ،مادة (هيوالي اولي) فلک .اگر مراد
ابنسينا از لزوم تکثر در فاعل بسبب تکثر در صدور معلول ،تکثر اجزاء ماهوي
باشد ،الزم ميآيد که عقل اول نيز مرکب از اجزاء ماهوي باشد .توضيح اينکه،
اگر تکثر را به اجزاء ماهوي برگردانيم ،آنگاه بايد بگوييم که عقل اول از جنس
و فصل ترکيب شده که اين نيز خالف نظر ابنسيناست .ديگر آنکه ،مبدأ فعل
فصل است نه جنس ،و از آنجاکه اجزاء ماهوي براي عقل تصور کرديم و عقل
اول نيز داراي جنس و فصل شد ،در نتيجه فصل او مبدأ فعل خواهد بود و
ميدانيم که فصل ميتواند مبدأ فعل واحد باشد نه بيشتر؛ اين درحالي است که
از عقل اول سه چيز صادر شده است و اين خلف است .اگر هم منظور ابنسينا
از لزوم تکثر در فاعل ،تکثر حقيقي و خارجي باشد ،آنگاه الزم ميآيد عقل اول
از سه جزء حقيقي خارجي مرکب باشد درحاليکه ابنسينا و پيروانش عقل اول
و تمامي عقول ديگر را بسيط ميدانند (همان352 :ـ.)351
رد استدالل سوم
قرچغايخان معتقد است اين استدالل نيز وافي به مقصود نيست و بهمين
دليل است که افرادي همچون فخررازي به ابنسينا اشکال کردهاند (فخررازي،
 366 /1 :1311ـ  .)361رد اين استدالل اينگونه است:
همانطور که گذشت ذات بسيط محضي که فاعل باشد ،سه قسم است)1 :
 184ذاتي که نه به خود و نه به غير خود ,علم ندارد ،فقط بايد فاعل باشد و تنها
مقتضي يک اثر را دارد ،مانند صورت آتش که تنها از آن سوزانندگي انتظار
ميرود .بديهي است که وقتي از يک ذات تنها يک اثر مورد انتظار باشد ،اگر دو
چيز از آن پديد آيد الزم ميآيد که ذات واحد هم به الف و هم به الالف متصف
 منظور از علم در اينجا مطلق علم فعلي و انفعالي است.
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شود و اين اتصاف به نقيضين است که محال است.
 )2قرچغايخان براي رد قسم دوم از ذات بسيط که ذکر آن گذشت،
استداللي ارائه نکرده است؛ شايد به اين دليل که علم و قدرت را در اين قسم
زائد بر ذات ميداند و از اينرو صدور معلولهاي متعدد از آن را همانند شق
نخست ،مردود ميشمارد.
 )3اما ذات بسيطي که هم به خود و هم به ماسواي خود عالم است و
علمش به خود و ماسوا عين ذاتش باشد و اين علم با ديگر صفات او نيز يکي
باشد ـ به اين معنا که علم او مغايرتي با قدرت و صفات ديگرش نداشته باشد ـ
اين ذات اگر از آن دو چيز يا بيشتر صادر شود ،از آنجا که علم به الف مثالً
عين علم به الالف است و علم نيز عين قدرت است ،ايرادي ندارد ،چراکه
«چون علم به معنى مذکور به «الف» عين ذات او و علم به معنى مذکور به
«ب» نيز عين ذات اوست ،تکثر و ترکب ذات از اجزاء يا تکثر صفات از صفات
يا تکثر ذات از ذات و صفات الزم نمىآيد» (همان 356 :ـ .)351
رد استدالل چهارم
قرچغايخان براي رد اين استدالل از مقدماتي استفاده کرده که پيشتر به
آنها اشاره شد:
مقدمة اول :واجبالوجود عالم به جميع موجودات است.
مقدمة دوم :اين علم عين ذات واجبالوجود است.
مقدمة سوم :ذات او عين علم به ماهيات است؛ به اين معنا که هر آنچه بر
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ب و ج (مثالً) مترتب ميشود ,بر ذات بسيط محض او نيز مترتب ميشود؛ البته
بنحو اعلي و اشرف.
مقدمة چهارم :ذات بسيط واجبالوجود در قياس با ماهيات مختلف و
متکثر ،متجزي بالعرض است.
عسگري ،نصيري ،دانشور نيلو؛ بررسي قاعدة الواحد از ديدگاه عليقلي بن قرچغاي خان
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او براي توضيح بيشتر مقدمة چهارم ،تأکيد ميکند که ذات واجبالوجود
متجزي بالعرض است نه متجزي بالذات ،زيرا اگر متجزي بالذات باشد ذات،
محل ماهيات مختلف خواهد شد.
باتوجه به اين چهار مقدمه ،استدالل ابداعي خود وي نيز باطل ميشود،
چراکه با توجه به مقدمة سوم و چهارم ،ذات واجبالوجود هم ميتواند عين علم
به ب باشد و هم عين علم به ج .از اينرو نميتوان گفت علم به ب و ج با هم،
سبب تکثر در ذات بسيط واجبالوجود ميشود ،زيرا ب و ج هر دو عين ذات
هستند (همان351 :ـ.)356
نقد و بررسی
براي اثبات يک مدعا ،بايد برهاني غيرقابل نقض ارائه کنيم و براي رد آن ،تمامي
برهانهايي که له آن مدعا نقل شدهاند ،را نقد کنيم .قرچغايخان از ميان داليلي که
براي قاعدة الواحد نقل شده ،تنها استداللهاي ابنسينا را مورد بررسي و نقد قرار
داده است .البته تشخيص وي بر اين مطلب که عمدة استداللهاي اين قاعده را
ابنسينا مطرح کرده و ديگر فيلسوفان نيز استداللهاي او را نقل کردهاند ،صائب
است ،اما استداللهاي ديگري نيز ميتوان در کتابهاي فيلسوفان بر اثبات اين قاعده

يافت .يکي از اين استداللها را مالرجبعلي تبريزي ،استاد قرچغايخان در األصل
األصيل مطرح کرده است .تبريزي معتقد است با نظر به ذات علت درمييابيم که
بين علت با معلول خاص خود مناسبت و خصوصيتي وجود دارد که سبب ميشود
 186اين معلول از اين علت صادر شود ،زيرا اگر اين خصوصيت و مناسبت ذاتي بين علت
و معلول برقرار نباشد ،الزم ميآيد که از هر علتي هر معلولي صادر شود و اين
مستلزم ترجيح بالمرجح است که محال است (تبريزي .)21 :1316 ،اين دليل به
قاعدة سنخيت موسوم است و ميتوان آن را بعنوان مبناي قاعدة الواحد پذيرفت.
حال اگر نقد قرچايخان بر قاعدة الواحد بمنظور رد مفاد اين قاعده بوده
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است ،بايد تمام برهانهاي نقل شده در اينباره را نقد ميکرد ،درصورتي که
ديديم اين برهان تبريزي را نقد نکرده است .ولي اگر صرفاً قصد داشته که
برهانهاي ابنسينا را نقد کند ،شايد بتوان گفت تا حدي موفق بوده است .اما
با توجه به برهاني که خود او براي اثبات اين قاعده اضافه کرده و نتيجهيي که
از نقد استداللها گرفته (صدور کثير از واحد بسيط) است ،ميتوان گفت چندان
موفق نبوده است ،زيرا تمام استداللهاي اين قاعده را مورد نقادي قرار نداده
است .از اينرو وي ميتواند ادعا کند که صرفاً برهانهاي سهگانة ابنسينا و يک
برهان ابداعي خود را نقد کرده است ،ولي نميتواند جواز صدور کثير از واحد را
صادر کند ،چون تمام برهانها در اين زمينه را مورد نقادي قرار نداده است.
در ضمن ،وي به پيشفرضهاي قاعده نيز توجه نکرده است؛ مثالً بدون
توجه به قاعدة صدور بعنوان يکي از مهمترين پيشفرضهاي قاعدة الواحد،
سخن از صدور کثير از واحد بميان آورده است .قاعدة صدور نيز همچون قاعدة
الواحد ،قاعدهيي نوافالطوني است که چنين تقرير شده است.
هر ذاتي در درون خود استعدادي دارد که بحکم آن ،بايد شکفته شود
و چيزهايي که سپستر از او و فروتر هستند را پديد آورد .در اين
جريان ،آنچه در مرتبة باالتر قرار دارد در جايگاه خود ساکن است و
ثابت ميماند و در همين حال ،آنچه را فروتر از اوست به اصطالح،
ميزايد و بدينسان مأليي را که در درون خود دارد بيرون ميريزد و حق
ندارد آن را در خود نگاه دارد بلکه ناچار است همواره پيش برود تا

187

تحقق فعليت پايينترين مرتبة ممکن ،گسترش بيابد ،زيرا هيچ مانعي
وجود ندارد براي اينکه هر چيزي بر حسب ميزان تواناييش از ذات
نيک بهرهور گردد (افلوطين3 :1366 ،ـ  1ـ.)6

با توجه به اين عبارت ميتوان گفت احد فلوطين ـ که از او تنها يک چيز
صادر ميشود ـ ذاتي است که بضرورت چيزي از او سرريز ميشود و اين در
عسگري ،نصيري ،دانشور نيلو؛ بررسي قاعدة الواحد از ديدگاه عليقلي بن قرچغاي خان
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حالي است که احد به آن علم ندارد .قرچغايخان مدعي است که واجبالوجود
علمش عين ذات اوست ،اما از صدور کثير از واحد سخن ميگويد .حال سؤال
اينست که آيا معنايي که او به صدور ميدهد با آنچه در سنت فلسفة اسالمي
آمده ،همان است يا متفاوت؟ او توضيحي در مورد اصطالح صدور نداده است،
از اينرو ميتوان گفت او از صدور همان را اراده ميکند که فالسفه پيشين اراده
کردهاند و اگر اين مسئله صحيح باشد ،بايد گفت علمي که او در مورد
واجبالوجود در نظر گرفته و آن را عين ذات او دانسته است ،با آنچه در قاعدة
صدور آمده ،ناسازگار است ،زيرا در اين قاعده واجبالوجود (احد) بدون علم و
اراده ميآفريند و اين کار را بنا بر ضروت انجام ميدهد.
فارابي در اينباره مينويسد« :و األول هو الذي عنه وجد و متى وجد لألول
الوجود الذي هو له ،لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات» (فارابي1551 ،م:
 .)31در اين عبارت فارابي ،واجبالوجود بضرورت موجودات را ميآفريند و اين
بدين معناست که علم و ارادهيي که قرچغايخان ـ يا هر فيلسوف ديگري که
قاعدة صدور را قبول دارد ـ براي واجبالوجود قائل است ،با پيشفرض قاعدة
صدور ناسازگار است .اين ناسازگاري اوالً و بالذات ،در ضرورتي است که ذاتي
واجبالوجود است و ميدانيم اگر کاري از روي ضروت انجام شود ،علم و اراده
دربارة آن معنايي ندارد .درنتيجه ،سخن ما دربارة علم و ارادهيي است که نقشي
در صدور داشته باشد و علم و ارادهيي که نقشي در صدور ندارد (اگر بتوان ذاتي
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که ضرورت براي او در صدور شرط اساسي است را با علم و اراده دانست)
مسئلهيي است که پرداختن به آن در مجال اين مقاله نيست.
نقد ديگري که ميتوان به قرچغايخان وارد دانست اينست که وي برمبناي
آموزههاي کالمي به نقد قاعدة الواحد پرداخته است .توضيح اينکه وي ذات
بسيطي را تصور ميکند که هم به خود و هم به ماسواي خود علم دارد و قادر
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به ايجاد ماسواي خود نيز هست و اين قدرت و علم عين ذات اوست .حال اگر
کسي در مقابل ،مدعي شود که ما نيز بهمين ذات اعتقاد داريم که بسيط است
و به خود و به ماسواي خود علم دارد و قادر بر ايجاد ماسواي خود نيز هست،
اما علم و قدرت زائد بر ذات اوست ـ همانطور که اشاعره به آن معتقدند
(مقداد )212 :1311 ،ـ استدالل قرچغايخان تام نخواهد بود و اين قسم را
دربرنميگيرد .بعبارت ديگر ،آنچه قرچغايخان در استدالل خود بر رد قاعدة
الواحد مطرح کرده است ،به نظرية رقيب که صفات واجبالوجود را زائد بر ذات
ميداند ،جواب نميدهد .از اينرو ميتوان گفت اين ديدگاه قرچغايخان ناظر به
کساني است که معتقد به عينيت صفات با ذات هستند .البته شايد اين
پيشفرض در ذهن قرچغايخان بوده که هرکس به زيادت صفات بر ذات قائل
است ،نميتواند قاعده الواحد را بپذيرد .اما تا آنجا که نگارنده جستجو کرده
است نتوانسته اين معنا را در کالم قرچغايخان بيابد.
نقد ديگري که بر قرچغايخان ميتوان وارد دانست به ردية او بر استدالل
چهارم برميگردد .او معتقد است ذات واجب ،عين علم به ماهيات است و براي
اينکه ذات واجب محل ماهيات مختلف و متکثر نشود از واژة «متجزي بالعرض»
استفاده ميکند .اما با اضافه کردن بالعرض به متجزي نميتوان ذات را از محل
ماهيات مختلف و متکثر منزه کرد ،زيرا بنا بر ادعاي خود قرچغايخان ،علم به
تمام ماهيت عين ذات حق تعالي و ماهيات نيز بالذات مُثار کثرت هستند .بنابرين،
نميتوان گفت ذات واجب محل ماهيات مختلف نخواهد بود.
منظور از اينکه ذات واجب عين ماهيات ميشود نيز چندان مشخص نيست،
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زيرا اين سؤال مطرح ميشود که آيا ذات واجب عين ماهيات خارجي ميشود يا
عين مفهوم آنها .در فرض اول ،ذات واجب بايد به تعداد ماهيات خارجي متکثر
شود که اين بالضروره باطل است .در فرض دوم نيز ذات بايد عين مفاهيم
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متضاد شود که اين نيز امري محال است .بنابرين ،نميتوان اين سخن
قرچغايخان را پذيرفت که ذات واجب «متجزي بالعرض» است.
جمعبندی و نتیجهگیری
قرچغايخان برمبناي آموزة عينيت ذات با صفات به نقد برهانهاي مطرح شده
دربارة قاعدة الواحد پرداخته است .او عالوه بر برهانهاي ابنسينا ،يک برهان ابداعي
نيز مطرح کرده و به رد آن پرداخته است .برآورد کلي او از قاعدة الواحد و
برهانهاي اقامه شده براي آن اينست که هيچکدام از اين برهانها نميتواند مدعاي
مطرحکنندگان آنها را اثبات کند ،از اينرو موجه خواهيم بود اگر بگوييم ذات
بسيطي که علم و قدرت عين ذات اوست ميتواند کثير بيافريند.
اما قرچغايخان اوالً ،به نقد تمام برهانهاي مطرح شده در مورد اين قاعده
نپرداخته است (براي مثال برهاني که از تبريزي نقل کرديم) .ثانياً ،وي به
پيشفرض قاعدة صدور توجه نداشته و با توجه به تناقضي که قاعدة صدور براي او
و تمام قائالن به اين قاعده مطرح ميکند ،در نظر خود از قاعدة صدور استفاده
کرده است .ثالثاً ،نظرية او بگونهيي مطرح شده که نظرية رقيب را پاسخ نميدهد،
به اين معنا که اگر کسي معتقد بود ذات بسيطي وجود دارد که هم علم به خود و
هم به ماسواي خود دارد ،اما صفات او عين ذاتش نيست بلکه زائد بر ذات اوست،
ديدگاه قرچغايخان پاسخي براي آن مطرح نکرده است.
از تمام آنچه گفته شد ميتوان اين نتيجه را گرفت که استدالل قرچغايخان
 190براي اثبات نظر خود وافي به مقصود نيست ،اما اين بدان معنا نيست که قاعدة
الواحد را ميتوان قاعدة موجهي دانست و آن را با محک برهان اثبات کرد.
منابع
آقابزرگ تهرانى ،محمدمحسن (1331ق) طبقات أعالم
العربي.
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 ،بيروت :دار إحياء التراث

آمدي ،سيفالدين (1323ق) أبکار األفکار فی أصول الدین ،تحقيق و تعليق احمد
فريد المزيدي ،بيروت :دارالکتب العلمية.
ابنسينا ،حسين بن عبداهلل ( )1363المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نوراني ،تهران:
مؤسسة مطالعات اسالمي.
ـــــــــــــ ( )1311المباحثات ،توضيح و مقدمه محسن بيدارفر ،قم :بيدار.
ـــــــــــــ ( )1311اإلشارات و التنبیهات مع المحاکمات ،قم :نشر البالغة.
ـــــــــــ ( )1315النجا من الغرق فی بحر الضالالت ،مقدمه و تصحيح محمدتقي
دانشپژوه ،تهران :دانشگاه تهران.
امين ،محسن (1313ق) اعیان الشیعه ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات.
ايجي ،قاضي عضدالدين (1315ق) شرح المواقف ،تصحيح عمر الدمياطي ،بيروت:
دارالکتب العلمية.
پارسايي ،جواد (« )1351تبيين رابطه قاعدة الواحد با قاعدة بسيط الحقيقة در فلسفة
اسالمي» ،حکمت رضوي ،شمارة 21و .26
تبريزي ،مالرجبعلي ( )1316االصل االصیل ،تصحيح و مقدمه عزيز جوانپور هروي و
حسن اکبري بيرق ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
خادمي ،حميدرضا؛ عسگري ،مهدي (« )1356بررسي پيشينة يوناني قاعدة الواحد و
چگونگي انتقال و نقد آن در فلسفة اسالمي» ،الهيات تطبيقي ،شمارة .11
سجادي ،سيدجعفر ( )1313فرهنگ معارف اسالمی ،تهران :دانشگاه تهران.
صولتي ،يحيي ( « )1353چگونگي صدور کثرت از وحدت بر مبناي قاعدة الواحد در نزد
ابنسينا و سهروردي» ،حکمت و فلسفه ،شمارة .1

فارابي ،ابونصر (1551م) آراء اهل

و مضاداتها ،تقديم و تعليق علي
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بوملحم ،بيروت :دار و مکتبة الهالل.
ـــــــــــــ (2111م) رسائل الفارابی ،تحقيق موفق فوزي الجبر ،دمشق :دارالينابيع.
رازي ،فخرالدين (1311ق) المباحث المشرقیه فی علم االلهیات و الطبیعیات ،قم :بيدار.
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فلوطين ( )1366مجموعه آثار ،ترجمة محمدحسن لطفي ،تهران :خوارزمي.
قرچغايخان ،عليقلي ( )1311احیای حکمت ،تصحيح و تحقيق فاطمه فنا؛ مقدمة
غالمحسين ابراهيمي ديناني ،تهران :دفتر ميراث مکتوب.
الهيجي ،عبدالرزاق (1325ق) شوارق اإللهام فی شرح تجرید الکالم ،تحقيق اکبر
اسد عليزاده ،با مقدمة جعفر سبحاني ،قم :مؤسسه امام صادق (ع).
مقداد ،فاضل بن عبداهلل ( 1311ق) ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین ،قم:
کتابخانه آيتاهلل مرعشي نجفي.
يثربي ،سيديحيي (« )1313نقدي بر قاعدة الواحد و اصل سنخيت» ،نقد و نظر ،شماره
31و .31
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