
 

 

 

 

 443  - 423، صص 4931 زمستانو  پاییز، دومشناسی دینی، سال دوم، شماره دوفصلنامه مطالعات روش

 
 

 سیناتوحید افعالی از نگاه ابن  
Unity of Divine Acts in Ebn sina’s viewpoint

 

  ابراهیم نامداری

**قاسم امجدیان
 

 چکیده: 
 -قسم چهارم از اقسام اصلي علم الهي  ،سيناالرئيس ابنشيخ

خداوند يعني خالقيت خداوند را با اشاره به اينكه  -فلسفه اولي 
آغاز  ،دانست هر موجود ممكنيرا نبايد فاعل، بلكه بايد خالق 

ي و ظهور ي، پيدااهللدارد كه علت خلقِ ماسويبيان ميكرده و 

عالمانه از با تبييني  و اوستحكمت و اختيار  اساس خداوند بر
كه مخلوق خداي ازلي، قديم زماني  دارد بيان ميقدم  حدوث و

تعالي، به تبيين الرئيس بعد از اثبات خالقيت حقشيخ .است
الواحد پرداخته و ضمن بيان اينكه از واحد حقيقي جز  ةقاعد

اي به سلسله مراتب موجودات، با اشاره ،شودواحد صادر نمي
 ةا بدور از هر تناقضي با قاعدكيفيت صدور كثير از واحد ر

قاطع در  هانيدر نهايت بعد از اينكه با بر كند وتبيين مي ،الواحد
مالك نيازمندي معلول به كه مقابل متكلمين به اثبات رسانيد 

موجودات در بقاء نيز محتاج خداوند هستند  علت امكان است و
بقائش  دارد، ممكن نيست موجودي كه در وجود وبيان مي

استقاللي از خود ندارد در فعلش مستقل باشد و حق اين است 
مؤثر حقيقي فعل ممكنات در طول فعل خداوند و شود  هكه گفت
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Abstract: 

Sheikh- ol – raees Ebn sina opened fourth 

section of genuine divine science (philosophy) 

means creativity of god with allusion to never 

account subject but creator of each possible 

existing and expression reason of creation 

otherwise god, his appearance based on his 

wisdom and authority. Then he expression with 

wisely statement of occurrence and old that the 

creature of internal god. Then Sheikh- ol – 

raees Ebn sina after proof creation of god pay 

off to expression rule of unit (alvahed) and 

while real unit don’t issued save unit, citing to 

hierarchy of creature and expression the issue 

of favorite out of every inconsistency and 

finally proved against of speakers  

(Almotakalemin) the criterion requirement 

caused to because ,is eventuality and creatures 

require to god in survival .and say it is 

impossible the creature don’t independent in 

survival , should independent in his work. Is 

that say: the creature work is in length of god. 
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 مقدمه
د ـبحث از كيفيت و چگونگي صدور افعال از خداون

متعال و نقش خداوند در فعل و انفعاالتي كه در عالم 

اولي  هاي مهم فلسفة  از جمله بحث ،گيرد صورت مي

است كه نه تنها فالسفه و بزرگان حكما اين بحث را 

اند، بلكه متكلمان و اهل فقه نيز  از نظر دور نداشته

هاي خود آن را  ضمن شرح قضا و قدر الهي با مالك

اند و عالوه بر اين سالطين و  مورد بررسي قرار داده

حوزه حكومت و حكمرانان نيز دامن اين بحث را به 

سياست كشانده و به نحوي از آن در اداره حكومت 

كالم نگاهي به تاريخ اين اند. شاهد  خود بهره گرفته

دارد گروهي با نام مجبره براي تسلط  است كه بيان مي

بر مردم و توجيه ظلم و ستم خويش، انسان را مجبور 

دانستند و گروهي و هر فعل و عملي را از خداوند مي

ر مقابل، نقش خدا را رد كرده و انسان را كامالً ز دـني

ن ميان ـاند و در اي ه تفويض بودهـار و قائل بـمخت

فالسفه هستند كه با اثبات فاعليت خداوند و در طول 

آن فاعليت انسان، جبر و تفويض را نفي كرده و 

ر ـد افعالي خداوند و اينكه مؤثـول توحيـضمن قب

نقش انسان در افعالش حقيقي در عالم خداوند است، 

 كنند. را تبين مي

ر مستقيم ـز مستقيم و غيـا نيـسين الرئيس ابن شيخ

ه نقش ـه و ضمن اينكـتوحيد افعالي را مدّنظر داشت

اثبات  ،ده نگرفتهـانسان در فعل و انفعاالتش را نادي

كند كه تنها مؤثر حقيقي در عالم خداوند است و  مي

به  ،تعالي را با بياني كه خواهد آمد توحيد افعالي حق

 رساند. اثبات مي

نوشتار حاضر توحيد افعالي خداوند را ـ كه آن را 

( 181: 1631سجادي، «)ود إال اهللـالوج يـر فـمؤث ال»

درك و » ع عبارتست ازـد و در واقـانه كردهـترجم

علل و  ،سنن ،هانظام ةشناخت اينكه جهان با هم

معلوالت، فعل او، كار او و ناشي از اراده اوست، 

كه در ذات استقالل ندارند و موجودات عالم چنان

قائم به او و وابسته به او هستند، در مقام تأثير و 

كه عليت نيز استقالل ندارند و در نتيجه خداوند چنان

ارد در فاعليت نيز شريك در ذات شريك ند

راد و ـإف»ه عبارتي ـ( و ب01: 1631مطهري، «)ندارد.

تعالي،  تعالي است از فعل غير حقجدا كردن فعل حق

به معناي اثبات فاعليت مطلق براي خداوند تعالي و 

ي با ـه خداوند تعالـر او آنگاه كـنفي فاعليت از غي

( در دو 919: 1993تهانوي، «)شود.ي متجلي ميـافعال

دهد.  بخش خالقيت و مبدئيت خداوند مورد بررسي قرار مي

ي ـبا تعريف و بيان معناي خالقيت و فاعليت و توحيد افعال

  شويم. ه مبحث اصلي وارد ميـسينا ب از نگاه ابن

سينا از خالقيت  در اين نوشتار منظور ابن خالقیت:

ابداع »شود:  گونه تعريف ميهمان ابداع است كه اين

ء هستى خود را از غير بگيرد، به  اين است كه شى

نحوى كه هستى آن فقط متعلق به او باشد، بدون 

اينكه ماده يا ابزار يا زمان بين آن دو واسطه شود و 

نياز از  بى ،وجود آيدآنچه بعد از عدم زمانى، به

 ،( بنابراين1/118: 1639سينا،  ابن«)واسطه نيست.

 ،ه خداوند خالق عالم استـشود ك مي گفتهوقتي 

 تعالي است. يعني عالم افاضه وجود حق

كند:  گونه معرفي ميسينا فاعل را اين ابن فاعل:

فاعل چيزي است كه فاعليت او به قياس چيزي كه مبايـن »

 (193: 1010سينا،  ابن«)شود. ذات اوست كامل مي

ه ـگونه با اينـسين در عبارات ابن توحید افعالی:

مبدأ اول علي »ي اشاره شده است: ـفعالد اـتوحي

االطالق مؤثر بر تمام موجودات و علم او سبب 

: 1639سينا،  ابن«)باشد. وجود تمامي موجودات مي

 ( لذا مؤثر حقيقي تنها خداست.663

الرئيس بعد از اثبات وجود خداوند  شيخخالقیت: 

تعالي كه قسم سوم  متعال و اقامه برهان بر صفات حق
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باشد، قسم  اولي مي گانه اصلي فلسفة  پنجاز اقسام 

چهارم آن يعني خالقيت خداوند و كيفيت صدور 

گونه آغاز ( را اين116: 1613سينا، موجودات)ابن

كند كه خداوند را نبايد فاعل ماسوي، بلكه بايد  مي

كند كه  خالق ماسوي دانست. او با دو دليل اثبات مي

دليل اول اينكه خداوند خالق عالم است، نه فاعل آن، 

جائز نيست گفته شود خداوند فاعل عالم »گويد:  مي

و فاعل  -فعل خود كامل شود هاست، چه هر فاعلى ب

توان فاعل دانست كه فعل او تمام شده  را زماني مي

باشد و با تمام شدن فعل فاعليت او نيز محقق گردد 

ا به بنا و كاتب به كتابت، پس اگر فاعل چون بنّ -

ناقص و  -م آيد كمالش پيش از صدور فعل باشد الز

  (133: 1631سينا، ابن«)موقوف بر فعل باشد. -محتاج و 

دليل دوم اينكه اگر خداوند فاعل عالم باشد يا 

غير آلت، اگر فعل خداوند ا آلت است يا با فعل او ب

، زيرا اگر 1آيد آلت باشد، محال تسلسل الزم ميا ب

خودِ فعلِ آلت نيز احتياج آلت انجام شود، در ا فعل ب

به آلت ديگري است و در ايجاد خود او نيز آلت 

كند و  نهايت ادامه پيدا مي طور تا بيديگر و همين

كه تسلسل علل تا گردد، در حالي منجر به تسلسل مي

 نهايت محال است.  بي

زماني كه اثبات شد كه اگر خداوند را فاعل عالم بدانيم 

آيد كه فعل  سط او محال است، الزم ميآلت توا ايجادِ فعلِ ب

ـا كه طبايع ا خداوند ب غير آلت و بالطبع طبايع باشد و از آنج

افعال برحسب اغراض متفاوت هستند و فعل و انفعاالت بر 

ه متفاوت  ه و جسمانـي ه نفسانـي حسب امـور عقلـي

 (. 111: 1011سينا، باشند)ابن مي

افعال، فعل خداوند نيز متفاوت و الزمه تفاوت 

باشد كه محال  الوجود مي كثرت در ذات واجب

                                                             
الرئيس در در اينجا بحث را با فرض بطالن تسلسل كه شيخ. 1

 كنيم. آغاز مي ه،اولي آن را به اثبات رسانيد قسم سوم فلسفه

روشن  ،(. بنابراين30و  36: 1686سينا، است)ابن

گردد كه خداوند خالق عالم است و كثرت عالم ناشي  مي

  . 1( خداوند است39: 1636سينا،  از علم ذاتي)ابن

سينا علت ايجاد عالم را ظهور ذات خداوند  ابن

دارد كه ذات خداوند متعال،  داند و بيان مي مي

برخالف محسوسات كه به خودي خود پيدا و روشن 

شود و به همين  هستند، به وسيله آثار او شناخته مي

خاطر است كه خداوند جهان را خلق نمود تا 

خود  شناخته شود و حديثي قدسي را دليل بر گفتار

 دهد.  قرار مي

بدان كه موجود بر دو قسم است: »گويد:  او مي

نفس خويش پيدا بود، چون محسوسات هيكى آنكه ب

آثارى كه از وى صادر ا و ديگر آنكه ظهور وى ب

مصنوع حتى هكه صانع پيدا بود بشود، بود، چنان

وجود مصنوع دليل بود بر وجود صانع، و  المحالة

نه محسوس  -  اللّه و تقدس -تعالى  ذات اوّل حق

است كه به نفس خويش پيدا گردد، پس از قسم 

ديگر است كه به اثر و صنع پيدا گردد و از وجود 

مصنوع دليل بود بر وجود صانع، و ذات اوّل 

صانع و فاعل  "مفعول"از ظهور  -اللّه  -تعالى  حق

حاصل شود. پس موجب ايجاد موجودات ظهور اوّل 

 اشارت آمد )كه(: كه حق است، چنان

كنت كنزاً مخفيّاً و اردت ان اعرف فخلقت الخلق »

(، آنگاه 600و  83/199: 1010مجلسى، «).لكى اعرف

                                                             
غير آلت ا آلت است يا با و نيز اگر فاعل عالم باشد يا فعل ب. 1

آلتى ا آلت محال است، چه الزم آيد فعل آلت هم با و فعل ب

غير آلت باشد، ا ديگر و هكذا الى غير النهايه باشد و اگر فعلش ب

طبائع مختلف باشد، چه افعال حسب الغرض ا بايد بالطبع ب

ى پس اين يمختلف است و اين مستلزم كثرت است و اگر گو

كثرت از كجا آمده؟ گوييم: واجب الوجود ذات خود را عالم 

 :1631سينا، ابنقلى.)علم ذاتيش واجب شود از او عهاست و ب

133) 



 1493 پاییز و تابستان، دوم، شماره دومسال  شناسی دینیدوفصلنامه مطالعات روش  422

 

سينا روشن ساخت كه علت  كه طبق اين عبارت، ابن

دهد  خلق عالم ظهور ذات خداوندي است ادامه مي

كه علت ظهور و پيدائي ذات خداوند نيز حكمت و 

 اشد. ب اختيار خداوند مي

ي و يچون خداوند حكيم است پيدا ،بنابراين

كند و اال اين خالف حكمت  ظهور را اختيار مي

يِ وجود را كه اَخس يخداوندي است كه عدم و ناپيدا

  .از پيدائي است، اختيار كند

بدان كه خداى تعالى حكيم است و »گويد:  او مي

مختار، پس به حكمت اختيار طرف پيدا شدن كند، 

وجود وى با بودن و حكمت وى با ديدن و چراكه 

اگر به حكمت، اختيار نقيض اين  دانستن است، و

كند، اختيار پيدا ناشدن وجود و نابودن حكمت و 

ناديدن و نادانستن كرده باشد كه آنها اختيار طرف 

عدم است، پس روا نبود به حكمت كه حكيم اختيار 

تر است كند و طرف وجود كه  طرف عدم كه پست

طرف  جا ماند، ال محاله اختيار برهرف است باش

وجود افتاد تا موجودات حاصل شد و بدان وجود 

 (8همان: «)وى ظاهر گشت.

سبب  با عبارات فوق روشن شد كه خلقت عالم به

باشد  ( خداوند مي31: 1010سينا،  حكمت و اختيار)ابن

و از طرفي از آنجا كه ذات خداوند قديم است و 

  .باشد گونه كمالي نميخود فاقد هيچخداوند در ذات 

بايد حكمت و اختيار خداوند و به تبع  ،بنابراين

 آن خلق خداوند نيز قديم باشد. 

ز ـبراي روشن شدن اينكه آيا خلق خداوند ني

 طور خالصهبهعنوان مقدمه هـه؟ بـا نـم است يـقدي

الرئيس مورد بررسي  حدوث و قدم را از نگاه شيخ

  دهيم. قرار مي

گوييد خداوند  شما كه مي :ممكن است گفته شود

گاه از او سلب ازلي است و حكمت و اختيار نيز هيچ

اساس  شود، پس عالم نيز كه مخلوق خدا و بر نمي

حكمت و اختيار خداوند ايجاد شده، بايد ازلي باشد، 

 كه عالم ازلي نيست. در حالي

 ،يـموجود ازل گفتهشبهه  در پاسخ به اينسينا  ابن

باشد، يعني  ي او ميـه وجودش ذاتـموجودي است ك

الوجود است  ي واجبـه عبارتـه ذات است و بـقائم ب

و هر موجودي كه وجودش از جانب غير و قائم به 

بدان كه »گويد:  غير باشد، غير ازلي است. او مي

مقصود از ازلي و عدم ازلي نه آن است كه عوام فهم 

دوام زماني، پس آنكه  از دوام زماني و عدم ،اند كرده

تعالي يا مقارن و  وجودي سابق بود بر وجود اول حق

تعالي اهلل " .تعالي قرار گيرد زمان، طرف وجود حق

 "عما يقول الظالمون و يعتقدون لجهلهم باالمور الداهيه

بل ازلي آنست كه وجود وي را حاجت به فاعلي 

و پيدا  "من ذاته لذاته بذاته"بلكه ذاتيست.  ،نيست

چ ـتعالي هي ز ذات اول حقـكرديم كه اين وجود ج

تعالي  موجودي را نيست، پس ازلي بجز ذات اول حق

هيچ موجودي نيست و غير ازلي آنست كه وجود وي 

نه ذاتيست، بلكه مستفاد است. پس كل موجودات را 

 ( 9: ب 1686ابن سينا، «)رقم غير ازلي بر سر است.

و تنها  ي نيستـه عالم ازلـوقتي روشن شد ك

آيد كه اگر عالم  خداوند ازلي است، سؤال پيش مي

ه فالسفه مدافع سر ـازلي نيست، معناي قدمت عالم ك

چيست؟ آيا قدمت معناي ازلي  ،سخت آن هستند

 بودن را در بر ندارد؟ 

براي جواب اين سؤال به بيان معاني و اقسام 

  پردازيم. حدوث و قدم مي

 

 اقسام حدوث و قدم

 ي.ـي و حدوث زمانـ: حدوث ذاتدارده ـحدوث دو وجـ

ء بعد أن لم يكن له  إيجاد شى»حدوث زماني به معناي 

( است، 131: 1989االعسم، «)وجود فى زمان سابق

يعني زماني بوده است كه شيء وجود نداشته و بعداً 

به آن وجود داده شده و موجود گشته است و اما 
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له في  هو افادة الشيء وجوداً و ليس» :حدوث ذاتي

ذاته ذلك الوجود ال بحسب زمان دون زمان بل في كل 

شيء في حد  يعني(، 131همان: «)زمان كال االمرين

 ةباشد و اگر جداي از علت تام ذاته داراي وجود نمي

شود كه في  مالحظه مي ،ردـآن مورد بررسي قرار گي

ه معدوم است، البته بايد توجه داشت وقتي ـحد ذات

ه معدوم است، به اين ـي حد ذاتـشود كه ف گفته مي

ه را از حادث ذاتي سلب ـر علت تامـمعنا است كه اگ

نه اينكه عدم، ذاتي آن باشد،  ،گردد كنيم، معدوم مي

الوجود است و  چراكه در اين صورت آن شيء ممتنع

 ردد. ـگ ا ميـمعن حدوث آن بي

بايد گفت كه حادث ذاتي ذاتاً  ،در واقع

الوجود است، اما از آنجا كه بعد از تحقق علت  ممكن

كند، وجودش بغيره است و شيخ  تامه وجود پيدا مي

الوجود عدمش بذاته است  ه چون ممكنـفرمايد ك مي

و وجودش بغيره و از طرفي آنچه كه بذاته است، 

غير حاصل  ةه واسطـمقدم بر آن چيزي است كه ب

راي چنين شيئي ـود بـود. بنابراين، حدوث وجش مي

فاذا كان »گويد:  باشد. شيخ مي يك حدوث ذاتي مي

بل هو باعتبار  - ء له في ذاته أن ال يجب له وجود الشي

ال يوجد و إنّما يوجد بالعلّة، و  -ذاته وحدها بال علّتها 

ن بخش ـ.]ايالذي بالذات قبل الذي من غير الذات

فيكون لكلّ معلول في [ .ي استـر حدوث ذاتـبرهان ب

]به اين  ذاته أواّل أنّه ليس، ثمّ عن العلّة و ثانيا أنّه أيس

الوجودي قبل از وجودِ علتش  معنا كه هر ممكن

موجود  ،معدوم است و بعد از اينكه علت متحقق شد

فيكون كلّ معلول محدثاً أي مستفيد الوجود [ .گردد مي

ال يكون موجوداً، فيكون بعد ما له في ذاته أن   من غيره

( ]به 901: 1639سينا،  )ابن«كلّ معلول محدثاً في ذاته

اين معنا كه اين قسم از حدوث براي موجود ممكن 

اي از زمان  ها ثابت است و به قطعه در تمام زمان

النيشابوري، االسفرايني  ؛966همان: [«).شود محدود نمي

( 136 - 131: 1010 و 113: 1639سينا،  ابن ؛109: 1686

قديم يا قديم  :باشد و اما قديم نيز داراي وجوهي مي

 بالقياس است يا قديم مطلق. 

قديمي است كه زماني كه از وجود  ،قديم بالقياس

بيش از زماني است كه شيء ديگر  ،آن گذشته است

كه صد سال  "الف"تحقق پيدا كرده است. مثالً شيء 

اس ـاست بالقي مـقدي ،گذرد ق وجودش ميـاز تحق

گذرد و  قش ميـه بيست سال از تحقـك "ب"شيء 

 اما قديم مطلق خود داراي دو وجه است: 

. قديم زماني: قديم زماني شيئي 1 . قديم ذاتي؛1

وجود آمده است كه در زمان گذشته غيرمتناهي به

ه براي وجودش مبدأ ـي شيئي كـه عبارتـاست يا ب

و قابل تصور نيست باشد و زمان در مورد ا زماني نمي

ذات موجودي است كه براي وجود الو اما قديم ب

ه ـذاتش مبدئي نيست كه آن را ايجاب كند و ب

ي موجودي است كه مبدئي ندارد كه متعلق به ـعبارت

الوجود و خداي جهانيان  آن باشد و او واجب

: 1639و  136: 1989و  111: د1011سينا، ابن)است

 . (110-111 :1686اسفرايني، ؛ 966

روشن شدن معاني حدوث و قدم بايد ديد  پس از

گانه  يك از اقسام پنجكه حال عالم مطابق با كدام

باشد. واضح است كه معناي ازلي و  حدوث و قدم مي

قديم ذاتي يكي است و بيان شد كه تنها مصداق ازلي 

تواند  و قديم ذاتي خداوند متعال است، پس عالم نمي

در جاي خود ثابت شده است قديم ذاتي باشد، زيرا 

و  106: 1011سينا،  ي واحد است)ابنـم ذاتـكه قدي

( و از طرفي عالم حادث زماني 111 و 99 :الف 1639

ه ـرا حادث زماني مسبوق بـتواند باشد، زي ز نميـني

 ؛113: الف 1639و  960: 1639، اـسينابنماده)

: الف 1639، سيناابن( و زمان )113: 1686اسفرايني، 

كه ماده و زمان هر دو جزء عالم در حالي .( است119

هستند و الزمه مسبوقيت عالم به ماده و زمان، محال بودن 

  تواند حادث زماني باشد. تسلسل است، لذا عالم نمي
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عالم قديم بالقياس نيز نيست، زيرا قديم بالقياس 

با توجه به تعريف فوق در مورد دو شيئي صدق 

ان باشند و اما دو قسم باقي كند كه داخل در زم مي

ي، هر دو در ـي و حدوث ذاتـده، يعني قديم زمانـمان

كنند، زيرا عالم هم ممكن بذات  م صدق ميـمورد عال

و قائم بغير است و هم اينكه براي آن مبدأ زماني 

قابل تصور نيست، لذا عالم قديم زماني و حادث 

 ذاتي است.

 

 مبدئیت خداوند

بايد كيفيت و  ،خالقيت خداوندبعد از اثبات و بيان 

تعالي مورد بررسي چگونگي صدور موجودات از حق

الزم است  ،قبل از تشريح كيفيت صدور و قرار بگيرد

  را شرح كنيم. "الواحد" ةعنوان مقدمه قاعدبه

 

 الواحد ةقاعد

تعالـي و صدور از جمله ادعاهايي كـه در مورد حق

صادر اول از حـقشود، ايـن است كـه فعل از او مي

تعالي واحد است و اين ادعا خود متوقف بر ايـن 

واحدي كـه از هر  -مقدمه است كه از واحد حقيقي 

جهت واحد است و اختالف داعي و اراده در ذات او 

نيست كه منجر به تكثر در ذاتش و اختالف در 

شود و علت  جز واحـد صادر نمي -افعالش شود 

در ذاتش نباشد،  كثرةبايد  اينكه واحد حقيقي ضرورتاً

هر چيزي كه به وجهي از »شود اين است كه گفته مي

الوجـود راه داشتـه باشد، واجب كثـرةوجوه در او 

 الوجود و محتـاج علت است.نيست، بلكـه ممكن

، سيناابن).«راه ندارد رةـكثالوجود در واجب ،بنابراين

 (. 199 ب:1011

و  -اشارات شارح  -خواجه نصيرالدين طوسي 

االشراق   حكمةشارح  -شيرازي  الدينبه تبع او قطب

الواحد اليصدر عنه إال " ةاين ادعا كه در قالبِ قاعد -

ده شده است را نزديك به بديهيات نگنجا "الواحد

ر ـو بر اين باورند كه با كمترين انتباهي ب انددانسته

و 6/111: 1639شود)طوسي، ده ميـموضوع آن، فهمي

 (.619: 1686شيرازي، 

الرئيس بر اينكه از واحد حقيقي جز  برهان شيخ

گويد اگر از  شود، اين است كه مي واحد صادر نمي

محال  ،واحد حقيقي دو معلول يا بيشتر صادر شود

شود علت  ه ميـه گفتـآيد، زيرا مفهوم اينك الزم مي

 ،از آن ايجاب شده است "الف"ه ـاي است ك گونههب

شود علت  ه ميـه گفتـوم است كـن مفهـر از ايـغي

از آن ايجاب شده است و از  "ب"اي است كه  گونههب

م بيان كنندة اختالف حقايق ـر مفاهيـطرفي تغاي

باشد و اگر از علت واحد دو معلول صادر شود،  مي

دو مفهوم مذكور يا مقوم ذات يا الزم ذات و يا اينكه 

 يكي مقوم و ديگري الزمه ذات هستند.

گر بگوييم اين دو مفهوم مقوم ذات هستند، الزم ا

ه علت مركب باشد، نه بسيط و اين خالف ـآيد ك مي

 .فرض وحدت حقيقي است

 ،اين دو مفهوم الزم ذات هستند :ه شودـر گفتـاگ

چون الزم همان معلول است، كالم به خود لوازم بر 

گردد كه حيثيت صدور لوازم متفاوت است و  مي

شود و  تفاوت حيثيات منجر به اختالف در ذات مي

كند كه  طور ادامه پيدا ميگردد و همين كالم تكرار مي

 يوجود اجزا شود يا به يا منجر به تسلسل مي

ه هر دو شق گردد ك مختلف در ذات بسيط باز مي

 محال است. 

ه ـتوانند الزم بنابراين، اين دو مفهوم، هر دو نمي

ذات باشند و اگر گفته شود كه يكي از اين دو مفهوم، 

مقوم و ديگري الزم ذات است، تركب در واحد 

الزم  ،آيد كه محال است. بنابراين حقيقي الزم مي

آيد كه از واحد حقيقي يعني خداوند متعال جز  مي

فخر  ؛118: الف 1639، سيناابنادر نگردد)واحد ص

 (. 169و  163، 199: 1010رازي، 
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ر از واحد در بيان ـصادر اول و كيفيت صدور كثي

ه شد كه هدف از خلقت، معلوم ـخلقت خداوند گفت

ي خالق است. حال بايد دانست كه صادر يشدن و پيدا

ه شايسته آن گرديده ـه موجودي است كـاول چگون

در او ظهور كند و او صنع و حكمت  الوجود واجب

د ـالواح ةخداوندي را بيابد. صادر اول طبق قاعد

ل ـر قابـبسيط و غي ،بنابراين .موجودي واحد است

تواند جسم باشد،  تقسيم است، يعني صادر اول نمي

زيرا جسم مركب از هيولي و صورت است و هيولي 

و صورت يا از دو علت يا يك علتي كه داراي دو 

كه گفته شد اند. در حالي نشأت گرفته ،باشد ار مياعتب

ن خصوصيات ـالوجود واحد است، لذا با اي واجب

ن ـه عيـگردد كه صادر اول عقل است ك روشن مي

داند كه  شناسد و مي دانش است و موجِد  خود را مي

وجود آمده و عقل اول است كه در از او به المحالة

 ي ندارد. يپا همالوجودي با او  بساطت هيچ ممكن

خداوند متعال براي ظهور خويش عقل  ،بنابراين

، سيناابنرا با خصوصيات فوق خلق كرده است)

 ب:1011و  119الف:  1639و  11-16ب: 1686

آيد اين  (، اما سؤالي كه پيش مي911: 1639 و 199

است كه اگر خداوند با وجود عقل اول ظهور پيدا 

ي اوست، پس چرا يكند و هدف از خلقت هم پيدا مي

 خلقت به صادر اول ختم نشده است؟ 

جواب اين است كه عقل نيز بذاته ظاهر و روشن 

نيست و ناچار بايد توسط آثار او شناخته شود و به 

همين خاطر عقل نيز بنابر حكمت و اختيار با قدرتي 

كه از ذات حق گرفته، طرف ظهور را اختيار كرده و 

( و بايد دانست 19و 10يابد)همان:  خلقت ادامه مي

نفس و جرم فلك  ،كه از عقل اول، عالوه بر عقل دوم

گردد و همين كثرت در بادي امر شبهه  نيز صادر مي

رساند كه از  الواحد را به ذهن مي ةخلف از قاعد

علت واحد، چند چيز صادر شده است، اما بايد 

دانست كه قاعده الواحد زماني صادق است كه جهت 

، ولي اگر جهت صدور كثير باشد صدور واحد باشد

الواحد نيست و در  ةصدور چند معلول مناقض قاعد

جهات صدور كثير است، به اين معنا كه  ،عقل اول

باشد كه از  بالغير مي  عقل اول ممكن بذات و واجب

الوجود از او عقل  بالغير و تعقل واجب  حيث وجوب

دوم و از جهت امكان ذاتي و تعقل ذات خويش 

ك و از عقل اول به واسطه نفس فلك، جرم نفس فل

گردد و همين امر در عقل دوم و  فلك اول صادر مي

 ،يابد طور به ترتيب تا عقل نهم ادامه ميسوم و همين

تا اينكه عقل دهم و نفس و جرم فلك نهم صادر 

ديگر  ،گردد، اما از عقل دهم كه عقل فعال است مي

 ،طه نفس فلكگردد، بلكه از او به واس عقل صادر نمي

شوند و به همين نحو كثرت در عالم  عناصر خلق مي

ه ـان روشن است كـن جريـشود و در اي حاصل مي

عقل با نفس و  ،شود الوجود با عقل شناخته مي واجب

هدف خلقت يعني  ،نفس با عناصر و در تمام مراحل

 (.110: 1639سينا،  باشد)ابن ي واجب ثابت مييپيدا

 

 در صدور افعال تعالی و نقش علل حق

بعد از تبيين خالقيت خداوند و كيفيت صدور كثرت، 

در پي بيان غرض اصلي بحث و اين مسأله هستيم كه 

به چه كسي يا  ،شودفعلي كه از ممكنات صادر مي

 چه چيزي منسوب است؟ 

ه خداوند است يا موجودي كه ـآيا فعل منتسب ب

 فعل بالواسطه از او صادر شده است؟ 

موضوع، قبل از هر چيز بايد حال  براي تشريح

ممكنات و وابستگي آنها به علت را مورد بررسي قرار 

 دهيم.

از ديرباز تا به حال بين متكلمين و فالسفه بر سر 

ي بس يه علت دعواـتعيين مالك نيازمندي معلول ب

 عظيم است. 

د، در ـدانندي ميـفالسفه امكان را مالك نيازمن

ازمندي را حدوث زماني مالك ني ،كه متكلمينحالي
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اصلي متكلمان در انتخاب حدوث  ةانگيز .دانندمي

عنوان مالك نيازمندي معلول به علت، فرار از به

پذيرش قدم عالم است، زيرا به گمان آنها تنها 

خداوند قديم است و غافل از معناي قدمت زماني 

با آنها به مخالفت  ،عالم كه مدنظر فالسفه است

به همين خاطر است كه متكلمين اند و برخواسته

دانند كه تعالي را زماني جايز ميصدور فعل از واجب

آن فعل مسبوق به عدم باشد و در مفهوم فعل، سبق 

اند و چون فعل عدم را از شرايط الزم به شمار آورده

وجود آمدن كه همان براي به ،مسبوق عدم است

لذا آنگاه كه فعل  .باشدمحتاج علت مي ،حدوث است

نياز آن برطرف شده و ديگر  ،تحقق خارجي پيدا كند

 ا و بنا. نّدقيقاً مثل بَ ،محتاج علت نخواهد بود

فالسفه نيز با براهيني متعدد اثبات  ،در مقابل

امكان است و بر همين  ،كنند مالك نيازمندي مي

بلكه در  ،وجود آمدنموجودات نه تنها در به ،اساس

 باشند. اج علت ميبقا نيز محت

اين ه ـن مدعا بـالرئيس در اثبات اي برهان شيخ

 : شرح است

ه قائلند ـن عقيده متكلمين كـالرئيس در رد اي شيخ

مالك نيازمندي معلول به علت حدوث زماني است، 

ود ـگويد: متكلمين معني فعل را حصول وج مي

سه امر  ،العدم ود بعدـدانند و حصول وج العدم مي بعد

وصف وجود "و  "قـوجود الح"، "قـسابعدم "

گيرد و ما بايد تحليل كنيم تا  را در بر مي "بعدالعدم

يك از اين سه امر متعلق به فاعل روشن شود كدام

تواند متعلق  ق نميـه عدم سابـگويد ك باشد و مي مي

ا متعلق فاعل ـچراكه عدم چيزي نيست ت ،فاعل باشد

تواند  ز نميـني قرار بگيرد. از طرفي وجود بعدالعدم

را صفتي واجب براي چنين ـمتعلق فاعل باشد، زي

ه ـباشد و بسياري از ممكنات هستند ك وجودي مي

شود كه اين صفات توسط  صفاتي به آنها ملحق مي

شود و جداي از  ماهيتشان براي ذاتشان واجب مي

 .محتاج شيء ديگري نيستند ،ماهيت در اين وجوب

ماند وجود است  اقي ميه بـتنها چيزي ك ،بنابراين

ه معناي ـباشد، البته نه وجود ب كه متعلق به فاعل مي

ه فاعل ـالوجود متعلق ب عام، چراكه وجود واجب

تواند وجودي  باشد و از طرفي اين وجود هم مي نمي

الوجود است و  باشد كه واجب نيست، يعني ممكن

ه مسبوق به عدم است، ـتواند وجودي باشد ك هم مي

 زماني است.  يعني حادث

گيرد  وقتي روشن شد كه آنچه به فاعل تعلق مي

تواند دو معنا داشته باشد، با  وجود است و وجود مي

يك از دو دارد كه اوالً و بالذات كدام اي بيان مي مقدمه

 گيرد. معناي مذكور به فاعل تعلق مي

الوجود بالذات  مفهوم ممكن :مقدمه اين است كه

گيرد و  قسم را در بر مي الوجود بغير دو يا واجب

يكي  .ر دو قسم آن حمل شودـد بر هـتوان مي

الوجود بالغير دائماً)قديم زماني( و ديگري  واجب

الوجود بالغير بدون دوام)حادث زماني(، در  واجب

تنها  ،كه وجودي كه مسبوق به عدم زماني استحالي

يك شق دارد و آن حدوث زماني يا وجوب بالغير در 

 باشد.  زمان محدود مي

م از ـعاالوجود بالغير  مفهوم واجب ،نـبنابراي

باشد و از طرفي اگر بر دو مفهومي  حدوث زماني مي

معني واحد حمل  ،كه يكي اعم و ديگري اخص است

گيرد و  آن معني اوالً و بالذات به اعم تعلق مي ،شود

معناي  ،گيرد. بنابراين واسطه اعم به اخص تعلق مي به

الوجود بالغير و هم بر  تعلق به غير كه هم بر واجب

ه مفهوم ـاز آنجا ك ،شود حادث زماني حمل مي

 .الوجود بالغير اعم از حدوث زماني است واجب

بنابراين، اين معنا اوالً و بالذات به وجوب بالغير 

گيرد و  تعلق مي به حدوث زماني ،و به واسطه آن

باشد. پس روشن  عكس اين معنا نيز صادق نمي

  شود كه مالك نيازمندي معلول به علت، وجوب مي

بالغير يا همان امكان ذاتي است. اگرچه قبول حدوث 
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عنوان مالك نيازمندي نيز هيچ ضرري به ادعاي به

گويد كه اگر به  سازد و شيخ مي فيلسوفان وارد نمي

الك تعلق بگيريم، باز مدعا حدوث را هم م ،فرض

ثابت است، زيرا محدث نيز در جميع اوقات محتاج 

به علت است، نه فقط در وجود بعدالعدم و اگر گفته 

نياز وجود آمدنش بيشود كه حادث زماني بعد از به

اش انقالب حادث به  از علت شده است، الزمه

-116باشد كه محال است)همان:  الوجود مي واجب

 (.33-81: 1639طوسي،  و محقق 119

در بيان خالقيت خداوند تصريح شد كه تمامي 

ر مجرد همگي مسبوق ـاهلل اعم از مجرد و غي ماسوي

باشند و ذاتي يك  الوجود ميبه عدم ذاتي و ذاتاً ممكن

شود. لذا معنا ندارد و  گاه از آن سلب نمي شيء هيچ

الوجود بالذات، زماني  محال است كه ممكن ،به بياني

الوجود بالذات گردد،  الوجود بالذات يا ممتنع واجب

گيرد و انقالب محال  زيرا انقالب در ذات صورت مي

الوجود است، در  ه لذاته ممكنـاست. لذا شيئي ك

همراه آن است و از  ،حالت وجود و عدم نيز امكان

ه مالك ـديم كان كرـگردد و از طرفي بي آن سلب نمي

نيازمندي معلول به علت امكان است. لذا از اين دو 

اهلل و به عبارتي  شود كه ماسوي امر نتيجه گرفته مي

وجود آمدن خود محتاج موجودات عالم نه تنها در به

و نيازمند خداوند هستند، بلكه در بقاي خويش نيز 

اي خالي از  باشند و لحظه محتاج فيض خداوندي مي

 گويد:  الرئيس مي هند بود. شيخنياز نخوا

ان العالم بجملته و اجزائه العلوية و السفلية ليس »

فيه ما يخرج عن ان يكون اللّه سبب وجوده و حدوثه و 

عن ان يكون اللّه عالما به و مدبرا له و مريدا لكونه بل 

كله بتدبيره و تقديره و علمه و ارادته هذا على الجملة و 

 (. 168: 1011سينا ، ابن«)الظاهر

ز بيان ديگري از اين كالم ـن عبارت شيخ نيـاي

خود در همه حاالت  ياست كه عالم با تمامي اجزا

محتاج خداوند است. حال سؤال اين است كه آيا 

خود محتاج به غير  يموجودي كه در وجود و بقا

 تواند در افعال و آثار خويش مستقل باشد؟ مي ،است

گونه كه مد واضح است هماناساس بياني كه آ بر

آنها انسان، در وجود و  ةجمل ازموجودات عالم و 

در فعل خود نيز مستقل  ،خود مستقل نيستند يبقا

توانند باشند، البته عدم استقالل به معناي نفي  نمي

اين مطلب است كه  ةتأثير نيست، بلكه بيان كنند

 توانند اند و زماني مي موجودات در تأثير خود وابسته

تأثيرگذار باشند كه خود متأثر از جانب حق باشند و 

الزم به ذكر است كه بدانيم وجود و بقا تنها افاضات 

ه بسيار افاضاتي كه ـخداوند به انسان نيستند و چ

صورت دائمي به خالئق آشكار و غير آشكار به

رسيده، نمونه بارز فيض خداوند قدرت تصرف عرفا 

در عالم طبيعت است كه با اتصال به عقل فعال و 

 شود.  رسيدن به فيض خاصه خداوند حاصل مي

توان گفت مؤثر حقيقي خود فرد  در اينجا نمي

 -بما هو انسان  -عارف است، زيرا اگر از انسان 

فعالي صادر شود، پس جداي از فيض الهي چنين ا

ه باشد، در ـي را داشتـن قدرتـي چنيـبايد هر انسان

يكي ديگر از  ،گونه نيست و عالوه بر اينكه اينحالي

اي است  ر در فعل موجودات قدر و اندازهـعوامل مؤث

ه خداوند به موجودات داده و به عبارتي توان ـك

 ه برـه موجودات داده كـد بـه خداونـمشخصي ك

د، ـر باشنـود مؤثـد در افعال خـتوانن ن مياساس آ

تواند انجام دهد  عنوان مثال انسان هر كاري را نميهـب

 افعال او در محدوده خاصي است.  ةو حيط

دهد از  ه در عالم رخ ميـهر فعلي ك ،اين بنابر

جاندار يا غير جاندار باشد، از مختار يا غيرمختار 

فعل خداوند است و در  ،باشد، مؤثر حقيقي در آن

طول تأثير خداوند است كه موجودات خود را فاعل 

 گويد:  مي بينند و شيخ مي
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ان المبدأ األول مؤثر فى جميع الموجودات على »

ال   االطالق و احاطة علمه بها سبب لوجودها حتى

يعزب عن علمه مثقال ذرّة فى االرض و ال فى 

 ( 663: 1639سينا،  ابن«).السماء

ه ـه همه موجودات اگرچـد گفت كـايان بايدر پ

و وانهاده  "مفوض"ر در فعل خويش هستند، اما ـمؤث

به خويش نيستند و اعتقاد به تفويض و وانهادگى يك 

مستلزم اعتقاد  -اعم از انسان و غير انسان  -موجود 

به شريك بودن آن موجود با خدا در استقالل و در 

مستلزم استقالل  فاعليت است و استقالل در فاعليت،

 در ذات است و با توحيد افعالي منافات دارد.
 

 گیرینتیجه و بحث

سينا  نوشتار حاضر توحيد افعالي خداوند از نگاه ابن

را در دو محور خالقيت خداوند و مبدئيت او نسبت 

  .به ماسوي مورد بررسي قرار داده است

سينا قائل است  در بحث از خالقيت بيان شده، ابن

خداوند را نبايد فاعل، بلكه بايد خالق ماسوي كه 

دارد كه قول به فاعليت  دانست و با دو دليل بيان مي

عالوه بر نياز خداوند منجر به محال كثرت  ،خداوند

ه هدف ـگردد و در ادام در ذات خدوند و تسلسل مي

اساس  ي خداوند برياز خلقت كه ظهور و پيدا

سله مراتب حكمت و اختيار اوست و در تمامي سل

هستي راه دارد، توجيه شده است و در پايان، قدمت 

ني از حدوث و قدم مورد بررسي يخلق خداوند با تبي

 گيرد.  قرار مي

عنوان مقدمه، ابتدا در بحث از مبدئيت خداوند به

شود كه از موجود واحد  الواحد تبيين مي  ةقاعد

جز  -بسيط من جميع جهات و الحيثيات  - حقيقي

گردد و سپس با بيان حاالت صادر  در نميواحد صا

موجودي كه قابليت ظهور خداوند در او نهفته  -اول 

كيفيت صدور كثرت از واحد ارائه شده  -شده است 

است، با ذكر اين مقدمات نقش خداوند و موجودات 

شود كه در ابتدا حال موجودات و  در افعال تبيين مي

آنهاست، علت وابستگي آنها كه همان امكان ذاتي 

ان اين مسئله كه امكان، ذاتي ـا بيـات شده و بـاثب

ه ـر مسلوب از آنهاست و اينكـودات و غيـموج

موجودات در بقاء نيز محتاج خداوند هستند، نتيجه 

گرفته شده كه اگرچه موجودات در افعال خود 

 تأثيرگذارند، ولي تأثير آنها در طول تأثير خداوند است.

د ـحقيقي در تمامي افعال خداونر ـبنابراين، مؤث

است و اين است معناي توحيد افعالي خداوند متعال 

 .ال مؤثر في الوجود إال اهللكه 
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