قاعده الواحد و نظام علی
از دیدگاه ابنسینا و محقق طوسی
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دکتر فاطمه صادقزاده قمصری
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استادیار دانشگاه امام صادق

چکیده
پذیرش قاعده فلسفی الواحد و اعتقاد به مبدد واحدد بدرای مده موتدودار ک یدر
فیلسوف را به مسأله چگونگی صدور ک رر از خداوندی که از تمیع تهار واحد است
ر نمون میسازد .فیلسوفان مشائی مانند ابنسینا در پاسخ به این مسأله نظریدهای
معروف درباره نظام عالم ارائه کردهاند .در مقابل متکلمان مسدلمان ببده ویدفه ف در
رازی) با انگیزه ای دینی م با این قاعده و دم بدا نظریدار فلسدفی دربداره نظدام
ستی م الفت مدینمایندد .خواتده نصدیرالددین طوسدی در اردار خدود بدا بیدت
قاعدهالواحد و پاسخگویی به اشکاالر م الفان نظریه فیلسوفانی چدون ابدنسدینا را
قویت مینماید .با این حال محقق طوسی در برخدی از اردار خدود قریدر خاصدی از
قاعده الواحد ارائه مید د .وی بر ان است که از واحد از ان تهت که واحد اسدت تدز
واحد صادر نمیشود ولی صدور موتودار متعدد از مبد واحد با حی یت ای م تلف
امکانپذیر است .محقق طوسی در ارار خود مرا ب علّی موتودار را بده دقدت نظدیم
میکند .در مر به ن ست از مبد عالی موتودی صادر مدیشدود و در مر بده دوم دو
موتود قرار دارند که یکی از انها از سوی مبد اول صادر شده است .در مرا ب بعددی
م عالوه بر انکه موتودا ی که خود از مبد صدادر شددهاندد مصددر اشدیا م تلفدی
میشوند از مبد عالی نیز موتودار خاصی صدور مییابند.

واژگان کلیدی
قاعده الواحد صدور نظام علی مبد عالی ابنسینا ف ر رازی محقق طوسی
1ـ دریافت مقاله 88/4/1 :؛ پذیرش نهایی88/6/88 :
8ـ مدیر گروه فلسفه دانشگاه امام صادق
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قاعده الواحد به عنوان یکی از مهـ تـری قواعـد فلسـفیا بـا پهشـهنهای دیـری

1

همواره در مهان اهل نظر و صـاحاان اندیشـه مـورد تو ـه بـوده اتـتد در عـال
اتالما فهلسوفان و متکلمان برای تاهه بسهاری از مسائل فلسفی و کالمی بـه ایـ
قاعده اتتناد میکنندد از ای رو باید گفـت ترنوتـت بسـهاری از مااحـ بـه ایـ
قاعده گره خورده اتتد بح درباره قاعده الواحد گاه به منظـور تحلهـل مفهـومی
آن انجام میپذیرد و زمانی دیگر عالوه بر اثاات آنا بـه اتـکا ت و پرتـ هـای
مخالفان و منکران پرداخته میتـودد برخـی از اهـل نظـرا نقـ
ارزش کــاربردی ایـ قاعــده را در تاهــه مســائل مختلـ

روشتـناختی و

بــه عنــوان یـ مسـأله

پژوهشی قابل بررتی میدانند8د
برای همه فهلسوفانی که مادأ عال را واحد میدانند و از طرف دیگر کثرت را در
عال مشاهده میکنندا همهشه ای مسأله مطرح اتت که چگونه از آن واحـد کـه از
هر هت بسهط اتتا امور کثهر صادر میتودد
فهلسوفان مشائی معمو ً تاهه خود از نظام فهض را بر قاعده الواحـد اتـتوار
مینمایندد براتاس ای قاعدها از حق تعالی که از مهع هات واحد و بسهط اتتا
ابتدا ی واحد بسهط به نام عقل اول صادر میتودد بـا ایـ حـال عقـل اول دارای
حهثهتهایی مانند امکانا و وب بالغهرا ددد اتتد که به اعتاار هر یـ از آن هـاتا
از عقل اول مو ودی صادر میتودد هر ی از ای مو ودات نهـ بـا حهثهـتهـای
متعدد خودا مصدر مو ودی دیگر میتوندد در مهـان اندیشـمندانی کـه بـه تاهـه
قاعده الواحد و چگونگی صدور کثرت از واحد پرداختـهانـدا خوا ـه نصـهرالـدی
طوتیا فهلسوف و متکل معروف تهعی موقعهـت ویـژهای داردد وی در برخـی از
آثار خود به ترحا تقویت و تحکه نظریه منسوب به فهلسـوفان ببـه طـور خـا
اب تهنا) میپردازد؛ تا آنجا که میتوان گفت طوتی در چنـه مـواردیا تنهـا یـ

1ـ برخی تحقهقها نشان میدهد یونانهان ه به قاعده الواحد اعتقاد داتتهانـد ردکد بـه :ابراههمـی دینـانیا 1738ا
ج8ا

616-618د

8ـ ردکد به :فرامرز قراملکیا 1788ا

.87 -82
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تارح اتت و ههچ ابتکاری از خود نشان نمیدهدد اما وی در برخی دیگـر از آثـار
خودا درباره قاعده الواحد و نظام فـهضا اندیشـههـا و نظریـات خاصـی بـه مهـان
آورده اتت که او را هـ چـون فهلسـوفی نظریـهپـردازا از تـایر فالتـفه متمـای
میتازدد ترح تقریر محقق طوتی از آرا اب تهنا و نظریـات ابـداعی او موعـو
ای نوتتار اتتد

1د نظریار ابنسینا و شرح محقق طوسی
فهلسوفان مسلمان برای اثاات قاعده الواحـدا د یـل مختلفـی آوردهانـدد خوا ـه
نصهرالدی طوتی در برخی از آثار خودا د یل فهلسوفانی چون اب تهنا را بـرای
اثاات قاعده الواحد ترح میدهدا اعتراعات مخالفان را پاتخ میدهد و ریان ای
قاعده را در نظام هستی نشان میدهدد طوتـی در ایـ نـو بحـ هـای فلسـفی و
کالمیا بهشتر به عنوان ی فهلسوف تارح به نظر میرتدد وی در ای مواردا ایـ
قاعده را با همان روایت اب تهنا میپذیردد

1د1د اربار قاعده الواحد
اب تهنا در کتاب اتارات برهانی آورده اتت کـه محقـق طوتـی بـه تـرح آن
اقدام مینماید :اگر واحدا دو تیء «ال » و «ب» را ایجاب و صادر نمایدا مفهـوم و
حقهقت صدور «ال » از واحدا با مفهوم و حقهقـت صـدور «ب» از او مغـایر اتـت
یعنی علهت واحد برای «ال »ا غهر از علهت او برای «ب» میباتدد در ایـ صـورت
معلوم میتود که آنچه تاب صدور «الـ » و«ب» تـده اتـتا یـا دو چهـ بـوده
اتت یا ی چه با دو صفت متغایر؛ در حالی که آن تیء از ابتدا واحد فرض تده
بودد خوا ه ه چون اب تهنا بـرای توعـهب بهشـتر مـیگویـد :آن دو حهثهـت در
واحدا یا مقوم آن واحد هستند یا هر دو از لوازم آن یـا آنکـه یـ حهثهـت مقـوم و
دیگری زم آن واحدد در صورت نخستا زم میآید آن تیء واحدا مرکب باتـد
نه واحدد در حالت دوما آن دو زما معلول و اثر واحد به تـمار مـیآینـد و همـان
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اتتد ل از تر گرفته میتودد اما در صورتی که یکـی از آن دو حهثهـتا مقـوم و
دیگری زم واحد باتندا زم میآید حهثهت اتتل ام آن زما خـارج از اات واحـد
باتدد همه ای حا تا مسـتل م و ـود ترکهـب در اات واحـد هسـتندد ایـ ترکهـب
ممک اتت به صورت ترکهب در ماههت بمانند س )ا یا در و ود بچون عقـل) یـا
در و ود و ماههت او بمانند تیء منقس به ا

ائ ) باتندد در هـر حـالا فـرض

توم نه محذور ترکهب را در پی دارد بطوتیا 1427هـا ج7ا

188ـ 1)186د

دفاعیه ای محقق طوسی از قاعده الواحد
محقق طوتی قاعده الواحد را قریب به وعوح میداند و اظهار میکند که از ای
رو بوعلیتهنا د یل خود را برای اثاات قاعده «تناهـه» نامهـده اتـتد از نظـر ویا
مردم به هت غفلت از معنای «وحدت حقهقی» ایـ قاعـده را انکـار مـیکننـد و در
مقابل آن میایستند بهموا

)188د

در حالی که فهلسوفانی چون اب تهنا و محقق طوتی مفهـوم قاعـده الواحـد را
بسهار روت و ن دی به وعوح میدانندا متکلمان در آثار مختلـ

خـود بـا ایـ

قاعده مخالفت مینمایندد بهشتر مخالفانا چنه گمان کردهاند که پذیرش ایـ اصـل
با قاول قدرت مطلق حقتعالی منافات دارد و اگر کسی بگوید تنها ی امر از واحـد
صادر میتودا در واقع قدرت خداوند را محدود نموده اتتد اهل تحقهقا مخالفـت
متکل نامداری چون فخر رازی را از ایـ رو دانسـتهانـد بابراههمـی دینـانیا 1738ا ج8ا

)642د
با مروری بر اتتد لهای منکران قاعده الواحد میتوان گفت ای ادله منطقـاً بـه
دو تکل تنظه تده اتت :گاهی به نحو قهاس معارعت اتت که بـه نقـض قاعـده
میانجامد و گاهی نه به تکل قهاس مقاومت که معطوف به رد مه تـری مقـدمات
براهه ای قاعده اتت بفرامرز قراملکیا 1788ا

)88د

1ـ بعدها صدرالمتألهه از طریق قاعده تنخهت علی و معلولیا برهـان متقنـی بـر صـدق قاعـده الواحـد اقامـه
مینماید بصدرالدی تهرازیا 1881ا ج6ا

)876د
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پاسخ طوسی به اشکاالر ف ر رازی
فخررازی به عنوان ی

متکل دقهق در بسهاری از آثار خود بـه طـرح انتقـاداتی

نسات به قاعده الواحد میپردازدد وی گاهی به ادله فهلسـوفان بـرای اثاـات قاعـده
الواحدا نقدهایی دارد و گاهی نه با اتاره به موارد نقضا بـا ایـ قاعـده مخالفـت
مینمایدد
دالیل فیلسوفان بر قاعده الواحد د فخر رازی در کتاب محصلا تنها به یکـی از
د یل فهلسوفان بر اثاات قاعده الواحد اتاره میکنـد و تـ آ آن را مـورد انتقـاد
قرار میدهد1د الاته فخر رازی هنگام نقل برهان اب تهناا واژه «مقـوم» را بـه کلمـه
«داخل» تادیل میکندد برهان تهخالـرئهآ بـا ایـ تغههـرا چنانچـه صـدرالمتـألهه
یادآور میتودا تمامهت خود را از دتت میدهد8د ای برهان به تقریر اب تهنا بـر
اتاس ی

حصر عقلی تنظه تده اتت؛ زیرا آن دو مفهوم یا هر دو مقوم هسـتند

ـ خواه عه ااتا خواه خارج از آن ـ یا هر دو زمند یـا آنکـه یکـی مقـوم اتـت و
دیگری زم؛ اما تقوق مختل

در ای برهان به بهان فخر رازیا تنها در ته حالت

منحصر نهست و میتوان حالت چهارمی را فرض نمود و آن هنگامی اتت که یکی
از ای دو عه مصدر باتد و دیگری خارج آند فخر رازی با تغههر برهان اب تـهنا
و نادیده گرفت ای حالتا اظهار مـی کنـد :برهـان حکمـا ماتنـی بـر ایـ اتـت کـه
مؤثریت و صدورا ی صفت ثاوتی یا و ودی باتد؛ در حالی کـه مؤثریـتا تـیء
نهست بلکه به عنوان امری اعتااری و انت اعی از مقس بهرون اتتد
به عاارت دیگر مؤثریت مادأ نسات به «الـ » و نسـات بـه «ب» امـری اعتاـاری
اتت و امر اعتااری نه مقوم تیء اتت و نه زم آن؛ زیرا تقوم و الت ام از تؤون
امور ثاوتی هستند بطوتیا 1426هـ ا

)873د

1ـ فخررازی در کتاب مااح المشرقهه نه به د یل چهارگانه قاعده الواحد میپردازد و ت آ آنها را مورد
انتقاد قرار میدهدد وی در کتاب محصلا تنها به برهان اولی که در کتاب مااح آورده اتتا اتاره میکند
برازیا 1411هـا

)468 -462د

8ـ مالصدرا در اتفار به دقت عاارات فخر در کتاب محصل و پاتخ طوتی در نقد ای کتاب را نقل میکند و
ظاهراً پاتخ محقق طوتی را میپذیرد بصدرالدی تهرازیا 1881ا ج3ا
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پاسخ محقق طوسی ـ در ای اتـکالا فخـر رازی بـا تکهـه بـر اعتاـاری بـودن
صدور و مؤثریتا آن را نه مقوم میداند و نه زمد به ای ترتهب او درصدد اتـت
مؤثریت را خارج از اقسام تهگانه قرار دهدد خوا ه در پاتخ اظهار میکند تقسه
یاد تده در برهان اب تهناا بر اتاس ثاوتی بـودن مؤثریـت ناـوده اتـت بطوتـیا
1426هـا

)878د به عاارت دیگر حتی اگر مادأیتا امری انت اعی باتد باز مـیتـوان

گفت اگر مادأا ه مصدر «ال » باتد و ه مصدر «ب»ا دو معنا بر او صادق اتت
و ل وماً آن معانی یا هر دو مقوم اات مادأ هستند که با فرض بساطت و وحدت او
تازگار نهست؛ یا هر دو زم اات مادأ و معلول و فعل اات به تمار میآیند و بـه
آنها نقل کالم میتودد امـا اگـر یکـی از آن دوا مقـوم و دیگـری زم باتـدا هـهچ
محذوری و ود ندارد و اتاتاً قاعده الواحد نه ای معنا را میپذیردد
معارضار ف ررازی بدر علیده قاعدده الواحدد د صـدرالمتـألهه معتقـد اتـت
اعتراعات فخررازی بر قاعده الواحدا گاه بـه صـورت معارعـه و گـاه بـه تـکل
1

نقــض مطــرح تــده اتــت بصــدرالــدی تــهرازیا 1881ا ج3ا

)817د رازی در کتــاب

محصلا ابتدا اعالم میکنـد کـه وی بـر خـالف فهلسـوفان و معت لـها صـدور چنـد
معلول را از علت واحد ای میداند و تـ آ بـرای تـخ خـود دلهلـی مـیآورد:
س به عنوان تیء واحدا ه مقتضی حلول در مکان خاصی اتت و ه اعـراض
و اوصاف متعددی را میپذیردد بنابرای در مورد سـ مـیتـوان گفـت از امـری
واحدا کثهر صادر تده اتت بطوتیا 1426هـا

)873د

از نظر فخررازیا دو مورد زیر نه د لت بر بطالن قاعده الواحـد دارنـد :مـورد
نخستا هنگامی اتت که دایرهای رت میکنه د در مرک ای دایـره نقطـهای اتـت
1ـ معارعه هنگامی اتت که فرد به ای پرداخت به دلهل طرف مقابل و اثاات نارتایی آنا در برابر دلهـل او
مقدماتی با نظ و اتقان مورد قاول تنظه نماید و از ای مقدمات به نتهجه دیگری نایل تـودد در مقابـلا نقـض
آن اتت که به مستدل گفته تود اگر دلهل تما حق اتتا باید در همه موارد ریان داتته باتدد در ادامـه بـه
موردی اتاره می تود که با و ود ریان دلهلا مدلول قابل پذیرش نهستد تخل

مدلول از دلهل را اصـطالحاً

نقض می گویندد خوا ه نصهر نو اتکا تی را که فخررازی به صورت نقض مطرح میکنـد معارعـه خوانـده
اتت بطوتیا 1427هـ ا ج 7ا

.)186
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که مقابل همه نقاط محهط دایره اتتد نسات تقابل مرکـ بـا مـثالً نقطـه «الـ » در
محهط دایره غهر از نسات تقابل مرک با نقطه «ب» اتتد با آنکه ای دو مفهوم غهر
از ه هستندا از تغایر ای مفاهه ا زم نمیآید که آن نقطه مرک ی مرکب باتدد به
عاارت دیگر در ای مورد مفاهه متعددی بر تـیء واحـد صـادق اتـت ولـی ایـ
کثرتا با وحدت آن تیء منافاتی نداردد نمونه دیگر به نظر فخررازیا زمانی اتت
که امور زیادی از تیء واحدی تلب مـیتـود بطوتـیا 1426هــا

)878د بـه نظـر

فخرا آن دلهل و ای تواهد نقضا بیاعتااری قاعدهالواحد را نشان میدهندد
پاسخ محقق طوسی ـ محقق طوتی در تـرح اتـاراتا پـآ از تقریـر برهـان
اب تهناا اتکا تی را که فخررازی بر قاعده الواحـد مطـرح نمـوده اتـتا گـ ارش
میکند و به آنها پاتخ میدهد بهموا 1427هـا ج7ا

)186 -186د

صدرالمتألهه در اتفارا همه ای اتکا ت و پاتخها را از دو کتـاب محصـل و
ترح اتارات نقل مینماید و گاهی در برابر کالم طوتیا نظر دیگری اظهار میکند
بصدرالدی تهرازیا 1881ا ج3ا

.)818 -817

اشکال ن ست :حصول تسم در مکان و قبدول اعدرام م تلدف دد از دیـدگاه
طوتی حصول س در مکانا امری و ودی اتـت و معلـول سـمهت و از بـاب
تأثهر اتتد در حالی که قاول اعراض از نظر اتاعره و فخرا امری و ودی نهسـت
و حتی اگر و ودی باتدا از باب تأثر و انفعال اتتد بنابر قاعدهالواحد علت واحـد
نمیتواند مادأ امور متاای باتدا اما مانعی ندارد که علت فاعلی ی تـیء باتـد و
در عه حال نسات به تیء دیگری منفعل بوده باتد بطوتیا 1426هـ ا

)878د

اشکال دوم :اوصاف و سلوب م تلف د خوا ه در مورد اتصاف تـیء بسـهط
به اوصاف مختل

بمانند مرک دایره) توعهب میدهـد کـه فهلسـوف بنـابر قاعـده

الواحدا معتقد اتت از علـت واحـدا از آن حهـ کـه واحـد اتـتا دو تـیء صـادر
نمیتودا اما و ود دو تیء که واحد آنها را به عنـوان وصـ

مـیپـذیرد مـانعی

ندارد بهمو)د
بـه عاارت دیگـرا اگر مرکـ دایره با نقطـهای از محهـطا نسات داردا هرگ بـه
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معنای مادأیت مرک نسات به آن نقطه نهسـتد در حـالی کـه قاعـده الواحـد نـه در
مورد عناوی اعافیا بلکه درباره صدور و مادأیت اتتد طوتی معتقد اتت تلب
و اعافه درباره تیء بسهطا از آن هت که بسهط اتتا معقـول نهسـتد تـلب و
اعافه از امور نسای اتت و همان طور که تیء واحدا نمیتواند مصداق اعـافات
مختل

قرار گهردا امکان ندارد مصداق تلوب متعدد باتدد وی در تـرح اتـارات

نه اتارهای به ای موعو دارد :قاول ی صفتا منوط به و ود قابل و مقاول و
مو ود دیگری اتت که مقاول را در قابل قرار دهدد تعدد اوصاف ی تـیء ماننـد
تهاهی و حرکت برای س ا به اختالف احوال آن س نهاز دارد؛ یعنـی سـ از
حهثهتهای مختلفی تهاهی و حرکت را میپذیردد از ای رو س کـه حهثهـتهـای
مختلفی داردا اتاتاً واحد نهستد
محقق طوتی درباره تلب نه چنه ا رأیی داردد خوا ه معتقـد اتـت صـدورا
برخالف تلب و اعافها منوط به تقدم و ود صادر و مصدر نهست؛ زیرا در اینجا
علت با صدورا معلول را ایجاد میکند بطوتـیا 1427هــ ا ج7ا

)186د بـا ایـ تحلهـل

آتکار میتود که مواردی که فخر به آنهـا اتـاره دارد از تـمول قاعـده الواحـد
خارج اتتد طوتی بر آن اتت که تیء واحدا از آن هت که واحـد اتـتا نمـی-
تواند مصداق تلوب فراوان باتدد صدرالمتألهه با آنکه در تایر موارد با خوا ه
طوتی موافقت داردا اما در مورد تلب و صدق آن بـر اات احـدیتا معتقـد اتـت
دیگران حقهقت ای مطلب را درنهافتهاندد به نظر صدراا امور فراوانی را میتـوان از
حقتعالیا با و ود آنکه بسهط محض اتتا تلب نمودد ای تـلبهـا حتـی در ازل
که هنوز اتها دیگر و ود نداتتهاند نه صادق بوده اتتد از نظر صـدرالمتـألهه ا
همه اوصاف تلای حقتعالی به ی
1881ا ج3ا

صفت ثاوتی باز میگـردد بصـدرالـدی تـهرازیا

814ـ )816د

1د2د بیین نظام علی
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خوا ه طوتی در برخی آثار خود نظریه اب تهنا درباره ترتهب صـدور کثـرت
از وحدت را بهان می کند و گـاه بـه اتـکا ت مخالفـان ایـ دیـدگاه فلسـفی پاتـخ
میدهدد وی در نمط پنج اتاراتا با ترح عاارات اب تهنا به اثاات قاعده الواحـد
و دفا از آن میپردازد و در نمط تش ا نظریه اب تهنا را در مورد نحـوه صـدور
کثرت از مادأ اول ترح میدهدد خوا ه توعهب میدهد که ابتدا بـه نظـر مـیرتـد
قول به صدور دو تیء از تیء واحد با قاعـده «الواحـد

یصـدر عنـه ا واحـد»

متناقض باتدد ای قاعدها هنگامی که به صـورت مطلـق کـه اقتضـای ایـ عاـارت
اتتا مالحظه تودا مستل م آن اتت که از مادأ اول تیء واحدی صـادر تـود و
از آنا واحدی دیگر وددد د به عاارت دیگر در مهان ایـ مو ـودات امکـان نـدارد دو
تیء باتند که یکی از آنها در تلسله ترتهبا علت دیگری ببه صورت علت قریـب
یا به واتطه علتی دیگر) نااتدد خوا ه چنه تحلهلی از قاعده را نادرتت میدانـد؛
ز یرا مو ودات زیادی در ای عال هسـتند کـه بـه یکـدیگر هـهچ وابسـتگی ندارنـد
بطوتیا1427هـا ج7ا

)847د در ادامه خوا ها مراد از قاعده الواحد را چنه توعـهب

میدهد :از واحدا تا آن هنگام که هت صدور یکی اتتا تنها یـ مو ـود صـادر
میتـودا امـا در صـورت تکثـر هـات و اعتاـارات از واحـدا اتـها کثهـر صـدور
مییابندد الاته طوتی در اینجا و ود اعتاارات و هات کثهر را در مادأ اول ممتنـع
میداند و تصریب می کند کـه او از هـر هـت واحـد اتـت و از اینکـه مشـتمل بـر
حهثهتهای مختل

و اعتاارات فراوان باتد من ه اتـت ولـی ایـ مطلـب در مـورد

معلولهای او ممتنع نهستد بنابر ای محال اتت کثرت به اول تعالی مستند باتد و
اتتناد آن به غهر او عروری اتت بهموا

)844د

در حالی که خوا ه در ای عاارات بـه ا مـالا اتـتناد کثـرت بـه اول تعـالی را
ممتنع دانسته اتتا در ادامه به تفصـهلا کهفهـت تکثـر هـاتی کـه مقتضـی امکـان
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صدور کثرت از واحد در معلو ت اتتا بهان مینمایدد وی پآ از بهان مقدمـهای1ا
به بهان کهفهت صدور مو ودات از مادأ اول میپـردازد :آن تـیء کـه از ماـدأ اول
صادر میتودا هویتی مغایر با مادأ دارد و مفهوم «صدور از اول تعـالی» غهـر از
«مفهوم هویت خا

داتت » اتتد پآ در اینجا عقلا و ود چند امر را تشـخه

میدهد:
1ـ امری به نام «و ود» که از توی اول تعالی صادر تده اتتد
8ـ هویتی به نام «ماههت» که زمه آن و ود اتتد
7ـ از مقایسه ای ماههت با و ودا نسات «امکان» حاصل میتودد
4ـ ای ماههتا با مالحظه مادأ اول «و وب بالغهر» داردد
6ـ ای ماههتا اات خود را تعقل میکندد
6ـ ای ماههتا اات مادأ خود را تعقل میکندد
محقق طوتی از مهان ای اتهاا و ود صادر از توی مادأ را در مرتاه نخسـت
معلولها و مو ود دوم و پنج و تش را در مرتاه دوم قرار میدهـدد از نظـر او
امکان و و وب که متأخر از ماههـت مـیباتـندا در تـومه مرتاـه و ـودا قـرار
میگهرند بطوتیا1427هـا ج7ا

)846 -846د

با آنکه طوتی در مهان ای بح ا برای آنکه پـایبنـد خـود بـه قاعـدهالواحـد را
نشان دهدا نخسته معلول را واحد خوانده اتتا ولی اعالم میکند که «عقـل اول»
بدر اصطالح فهلسوف) ه تامل و هـ مسـتل م همـه مو ـودات مـیتـود بهمـوا

)846د

دفاع طوسی از نظریه ابنسینا درباره نظام علی

1ـ طوتی در ای مقدمها به نظریه خود درباره ترتهب صدور کثرت از واحد اتاره میکندد گرچه به نظر
میرتد او برای توعهب عاارت اب تهناا نه از ای مقدمه بهرهای میگهرد و نه نظریهای که او در ای موعع
اظهار میکندا با دیدگاه تهخ هماهنگی داردد
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برخی از اهل کالم به د یل و انگه ههای مختل ا با تاهه اب تهنا درباره نحـوه
صدور کثرت از عقل اول مخالفت کردهاندد طوتی معتقد اتـت بهشـتر کسـانی کـه
برای فه اترار حکمیا دارای عمق زم نهستند در ای مسأله دچار تحهر تدهانـد
و از تر ناآگاهیا به حکمای پهشه اعتراض کردهاند بهموا

)848د

اشکاالر ف ر رازی د رازی در برخـی از آثـار خـودا چنـد اتـکال اتاتـی بـر
نظریه اب تهنا وارد نمـوده و در مقابلا محقـق طوتی نه به پاتخگویی پرداخته
اتت1د
اتکال نخست فخررازی بـه گنگ بودن و عدم صراحت بهانات اب تهنا در ایـ
مورد مربوط میتودد به نظر فخرا اب تهنا صـدور عقـل دوم و فلـ اول از عقـل
اول راا گاهی به اعتاار امکان و و وب آن و گاهی به هت تعقل اات خـود و ماـدأ
میداندد طوتی در پاتخ میگوید م در ههچ ی از آثار اب تهنا ندیـدهام کـه وی
و وب عقل اول را به تنهاییا علت عقل دوم دانسته باتدا بلکه وی ایـ صـدور را
به تعقل مادأ نسات داده اتتد درباره صـدور فلـ از ناحهـه عقـل اولا بـه هـت
امکــان یــا تعق ـل اات نه ـ بایــد گفــت بــه ای ـ دو بهــانا تناقضــی و ــود نــدارد
بطوتیا1427هـا ج7ا

)862 -848د

رازی در اتکال دوم اظهار میکند که اعتاارات ت گانه در عقـل اول بماههـتا
امکانا و وبا و ودا تعقل مادأ و اات خود) صالحهت ندارند کـه مو ـب پهـدای
کثرت توند؛ زیرا برخی از ای امور عدمی هستند و برخی دیگر به طور مشـترک
در همه ماههاتا مساوی هستندد پاتخ طوتی آن اتت که ای امور حتی با فرض
عدمی بودنا علل مستقل به تمار نمیآیند؛ بلکه اینها حهثهتها و تـرایطی هسـتند
که مو ب اختالف احوال علت ایجادی میتوند :به عـالوه امـوری ماننـد و ـود و
امکان به صورت تشکهکی بر اتها مختل

واقع میتوند بهموا

)861 -862د

1ـ خوا ه در ترح اتاراتا پآ از بهان ا مالی اتکا ت فخرا به آنهـا پاتـخ مـیدهـد بخـادمیا 1784 -1787ا
.)187-113
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رازی در تومه ایراد خود اظهار میکنـد ـای نهسـت معلـول اولا متقـوم بـه
امور مختل

بمانند و ودا و ـوب بـالغهر و دددد) باتـد؛ زیـرا در آن صـورت زم

اتت مادأ تعالی علت آنها باتد که با قاعـده الواحـد منافـات داردد محقـق طوتـی
پاتخ میدهد معلول اول ه بر عقل اول با تمامی کما تا اطالق میتود و ه بـر
صادر نخست بدون مالحظه لوازم آند معلول اول تنها به نخسته معنـا مـیتوانـد
متقوم به امور مختل

باتدد در ادامها طوتی اتاره میکند اب تهنا در تفاا ای

میداند از واحدا تیء واحد با لوازمی از قاهل حک ا صفت یا معلول صـادر تـودد
از توی دیگرا فخر میگوید معلول اول نمیتواند مرکب از نآ و فصل باتـدد از
نظر طوتیا فخر در اینجا ا
اتت بطوتیا 1427هـا

ا و ودی معلول اول را با ا

ا عقلـی اتـتااه کـرده

861ـ )868د

فخر در اعتراض دیگری میگوید در نظریه اب تهناا اعتاارات مختلـ
مصدر معلولهای مختل

عقـل اول

قرار گرفته اتتد همه اعتاارات را مـیتـوان بـرای اات

الهی با مالحظه تلبها و اعافات کثهر در نظر گرفتد خوا ه معتقد اتت اگـر ایـ
تلبها و اعافات که تنها پآ از و ود معلولهای اات حق قابـل مالحظـه هسـتند
به نحوی از انحاا علت و ود معلولها باتندا دور زم میآید بهموا ج 7ا

)868د

اشکاالر صدرالدین قونوی د در نامهای طو نیا قونوی پـآ از بهـان ماـاحثی
مقــدماتی در چهــار فصــلا دربــاره دوازده مســأله فلســفیا از محقــق طوتــی
پرتـ هـای مهمـی مطــرح مـیکنـد1د وی در چهــارمه مسـألها از قاعـده الواحــد
میپرتدد قونوی معتقد اتت برخی از مسائل مه فلسفی متفر بـر قاعـده الواحـد
میباتدد از نظر او عالوه بر مسأله عقول و هـت ترتهـب آنهـاا موعـو صـدور
کثرت از ناحهه عقل اولا ماتنی بر ای قاعده اتتد به تعاهر صـدرالـدی ا فهلسـوف
بر آن اتت که و ود چند اعتاار در عقل اول مو ب صدور کثرت میتـوندد حـال
اگر فهلسوف ای اعتاارات را و ودی بداندا مل م میتود که بـه صـدور کثـرت از
1ـ نامه صدرالدی قونوی و پاتخهای طوتی به وی در کتاب أ وبه المسائل الوارده علی نصـهرالـدی
الطوتی به چاپ رتهده اتت بطوتیا 1787ا

)864 -138د
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حق اقرار کند و در غهر ای صورت پذیرفتـه اتـت کـه امـور غهـرو ـودیا تـاب
کثرت تدهاندد قونوی میگوید ای نظریها متضم مفاتد بسهاری اتت بهموا 1787ا

)828د
طوتی در پاتخ میگوید مراد فهلسـوفان از عاـارت «الواحـد
الواحد» آن اتت که از واحد با ی

یصـدر عنـه ا

اعتاارا تنها یکی صادر میتود ولی ای اتت

از امری واحد با اعتاارات مختل ا اتها کثهر صادر گرددد مثالً عدد ی ا بـه اعتاـار
عدد8ا نص

و با مالحظه عدد7ا ثل و با اعتاار وحدت خود ببدون در نظر گرفت

غهر)ا نامنقس اتتد به نظر خوا ها با تو ه به آنکه مادأ تعالی از هر هـت واحـد
اتتا تناخت هت صدور کثرت از او تنها به لط

اوق و قریحه ممک اتتد وی

در ادامها طرح خود را از نظام هستی بهان میدارد بطوتیا 1787ا

)877 -872د

2ـ بیین خاص طوسی از نظام علی بر اساس قاعده الواحد
محقق طوتی در بسهاری از آثار خود هنگام تاهـه و تفسـهر قاعـده الواحـد و
نظام فهضا تعی دارد نظریه فهلسوفان بویژه اب تـهنا را تقویـت و تحکـه نمایـدد
خوا ه در ای گروه از آثار خودا بهشتر بـه عنـوان تـارح ابـ تـهناا وارد بحـ
میتودد با ای حال وی در برخـی از آثـار خـود هماننـد فهلسـوفی نظریـهپـردازا
دیدگاه خا

خود را بهان میدارد1د اعتقادی که محقـق طوتـی بـه قاعـده الواحـد

دارد مو ب نمی تود کـه او همـان تفسـهری را کـه دیگـران از ایـ قاعـده دارنـدا
ب ذیردد وی در برخی آثار خود به صراحتا ه درباره ای قاعـده و هـ در مـورد
تفسهر مشهور فهلسوفان از نظام فهضا پرت ها و اتکا تی مطرح میکندد
طوتی در رتاله علل و معلو تا ابتدا نظرات فهلسوفان درباره نظام هسـتی را
گ ارش میکندد فهلسوف مادأ همه مو ودات را یکی میداند و معتقد اتت از تـیء

1ـ به نظر میرتد دیدگاه ابداعی طوتی در آثار فلسفی و کالمی اتات اً مورد تو ه قرار نگرفته اتتد حتی
حکهمی چون صدرالمتألهه که در آثار خود به بررتی دقهق عاارات افرادی چون فخررازی میپردازدا به
طرح محقق طوتی اتارهای نداردد
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واحدا تنها واحد صدور مییابدد در ای صورت زم اتت همه معلولهاا یکی پـآ
از دیگری در ی تلسله علی قرار گهرنـدا بـه نحـوی کـه از هـر دو مو ـودا یکـی
ـ مستقه یا با واتطه ـ علت دیگری باتدد فهلسوف تأکهد مـیکنـد از واحـد از یـ
هتا

واحد صادر نمیتودا اما کثـرت مـیتوانـد از واحـد بـا هـات مختلـ

صادر گردد و ای امر با ای مانا که «از واحدا تنها واحد صادر میتود» تناقضـی
نداردد از توی دیگرا فهلسوف درباره نظام علی معتقد اتـت در معلـول اول بعقـل
اول) چند هت و ود دارد :و ود او که از ناحهه مادأ صادر میتـودا ماههـت اوا
عل او به مادأا عل او به اات خودد از ای چهار هتا چند مو ود صادر میتود:
عقل دوما فل و نفسی که آن فل را تدبهر میکند و بـه آن حرکـت مـیبخشـدد از
عقل دوما نه عقل و فل و نفآ دیگری صادر میتودد ایـ امـر تـا ـایی ادامـه
مییابد که عقول دهگانه و افالک نهگانه به و ود میآیند و ترانجام از عقـل دهـ ا
عال کون و فساد صادر میتود بطوتیا 1426هـا

)628د به تعاهر خوا ها بـر ایـ

بهان فهلسوف اتکال میتود 1که هات عقل اول اگر مو ـود باتـندا در واقـع از
همان ابتدا از مادأا کثرت صادر تده اتت و اگر مو ود نااتند چگونه ممک اتت
هات عدمیا مو ب صدور چه ی توندد پآ ایـ همـه افـالک و کواکـب ثابـت و
تهار از کجا به و ود آمدهاند؟ ای ن ا مشهورا به اهل نظر و گروههای مختلـ
به درازا کشهده اتت بهموا

628ـ)612د فهلسوفان معمـو ً صـدور کثـرت در عـال

هستی را با تو ه به کثرت هات و اعتااراتی در اات معلول اول تو هـه مـیکننـدد
طوتی با آنکه در تـرح اتـارات نهـ از ایـ نظـر دفـا مـیکنـدا در نامـهای بـه
تمآالدی خسروتاهیا همه مطلب را مورد پرت

قرار میدهد8د

1ـ خوا ه در اینجا از تعاهر «قهل له » اتتفاده میکندد با تو ه به تایر آثـار وی بایـد گفـت طوتـی نهـ ایـ
اتکال را بر بهان مشهور وارد میداندد
8ـ تعاهر طوتی :إن کان سبب صدور الکثیر عن العلّه الواحده کثره فی ذات المعلول االوّل ،کاالووو و االککاان و القعلّال علای کاا
فعل .فمن این وائت تلک الکثره إن صدرت عن العلّه؟ فال یخلو :إکّا صدرت کعاً او علی ترتیب .فاان صادرت کعااً لا یکان سابب صادور
الکثره عن العلّه االولی کثره فی ذات المعلول االوّل .و إن صدرت علی ترتیب ل یکن المعلول االوّل کعلوالً اوّالً  .و إن یصدر عان االوّل
فمن الجائز أن یحصل کثره کن غیر اسقناد الی العلّاه االولای ،و ک ّل اا کحاال ،فماا وواه القنصّای عان ااقه الم اائ ؟ (طوتـیا 1787ا
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وی در رتالهای به اثهرالدی ابهری به بهان اتـکا تی دربـاره طـرح فهلسـوفان
میپردازد بهموا 1787ا

834ــ )836د با آنکه نصهرالدی طوتی در آثار فلسفی خودا

قاعده الواحد را پذیرفته و با پاتخ به اتکا ت مخالفانا د یل ابـ تـهنا را تقویـت
نموده اتت ولی در آثار کالمی و حتی فلسفی خودا مفهوم قاعـده و ریـان آن را
به نحوی تقریر میکند که با روایت متعارف و معمول آن به کلـی متفـاوت اتـت و
میتواند به عنوان نظریهای که وی درباره قاعده الواحد و ترتهب آفرین

پرداختـه

اتتا قلمداد تودد ای تاهه را در بسهاری از آثار نصـهرالـدی طوتـی مـیتـوان
یافت1د
بیان اول د در حالی که محقق طوتی در تـرح نمـط پـنج اتـاراتا بـا تـرح
عاارات اب تهنا به اثاات قاعده الواحـد و دفـا از آن مـیپـردازدا در نمـط تشـ ا
په

از ترح نظریه اب تهنا به مقدمهای اتـاره دارد کـه مـیتوانـد بهـانگر نظریـه

خا

او باتدد وی مادأ اول را «ال » مینامد و معلولهایی را که بـه ترتهـب از او

صادر میتوندا چنه معرفی مینماید:
مرتاه نخست ـ از «ال »ا تیء به نام «ب» صادر میتودد
مرتاه دوم ـ در ای مرتاه دو تیء صادر میگردد:8
)866د صدرالمتألهه در رتالهای به ای پرت

محقق طوتی میپردازدد پآ از پاتخ به آن اظهار میکنـد

که حکما محقق در صادر اول تنها و وب بو ود) و امکان بماههت) را معتار میداننـد در ایـ مهـان و ـود و
و وب مادأ عقل دوم و ماههت و امکان مادأ فل

اول میتودد رک به :صدرالدی تهرازیا 1786ا

131ـ133د

1ـ برخی ای نحوه تاهه را که در برخی از آثار محقق طوتی مالحظه میتودا مستفاد از عاارات اب تهنا در
الههات نجات دانستهاند؛ زیرا وی در آنجا ای میداند که علتا فی حد ااته معلولی داتته باتد و با مقارنت
ی وص

یا معلول خا

ا اثری دیگر ایجاد نماید برحهمهانا 1787ا

178ـ  )141در حالی که در آنجا اب تهنا

قصد دارد لوازم معلول اول و مقارنت معلولهای بعدی را مو ب کثرت بداند باب تهناا 1764ا

)666د

8ـ طوتی در اینجا توعهب میدهد در صورتی که ما ـای بـدانه از «ب» بـا مالحظـه «الـ » تـیء دیگـری
صــادر تــود در مرتاــه دوم تــه معلــول بــه و ــود مــیآیــد بطوتــیا 1427هـــا ج7ا

)846 -844د از نظــر

صدرالمتألهه ه حهثهت و ود معلول اول و واتطه بودن آن به مادأ و معلول دوم امر واحدی اتـت و هـ
و ود معلول اول عه و ود او با مالحظه مادأ تعالی اتتد از ای رو ای حهثهتها متعـدد نهسـتند تـا بتواننـد
مادأ کثرت مو ودات بعدی باتند رک به :صدرالدی تهرازیا 1786ا
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1ـ از «ال » به واتطه «ب» تیء به نام «ج»
8ـ از «ب» تیء به نام «د»
مرتاه توم ـ در ای مرتاه دوازده تیء به ترتهب زیر صادر میتود:
1ـ از «ال » به واتطه «ج»
8ـ از «ال » به واتطه «د»
7ـ از «ال » به واتطه «ج ـ د»
4ـ از «ال » به واتطه «ب ـ ج»
6ـ از «ال » به واتطه «ب ـ د»
6ـ ـ از «ال » به واتطه «ب ـ ج ـ د»
3ـ از «ب» به واتطه «ج»
8ـ از «ب» به واتطه «د»
8ـ از «ب» به واتطه «ج  -د»
12ـ از «ج» ببه تنهایی)
11ـ از «د» ببه تنهایی)
18ـ از «ج ـ د» ببا ه )

1

در صورتی که ای بدانه از مو ـود تـافل بـا مالحظـه مـافوق خـودا تـهئی
صادر تود و ترتهب را در اتهائی که واتطه صدور قرار میگهرندا معتار بـدانه ا
مو وداتی که در همه مرتاه توم صادر مـیتـوندا چنـد برابـر خواهـد تـدد از
آنجایی که ای مراتب ه میتوانند ادامه یابندا تعداد مو ودات تـا بـینهایـت قابـل
تمارش نهستد پآ به ای ترتهب صدور اتها زیادا از ماـدأ واحـدا در یـ مرتاـه
امکانپذیر اتت بطوتیا 1427هـا ج7ا

)846 -844د

چنانچه از ای عاارات برمیآیدا طوتی معتقـد اتـت از ماـدأ تعـالی در مراتـب
بعدی نه اتهائی 1صادر میتوندد بهان محقق طوتی در ترح اتاراتا در برخی
1ـ با تو ه به فهرتت یاد تدها به نظر مـیرتـد درتـتتـر آن باتـد کـه بگـویه در ایـ مرتاـها
دوازدهمه مو ود از «ج» به واتطه «د» صادر میتودد
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دیگر از آثار وی نه ا مانند مکاتاات با صدرالدی قونوی بهموا 1787ا

872ـ  )871و

کتاب مصار المصار  8با تفاوت اندکی مالحظه میتودد
بیان دوم د اب تهنا در کتاب قواعد العقاید در فصلی با عنوان «صدور الممکنات
ع الااری تعالی تأنه» ابتدا میگوید :فهلسوفان معتقدند «الواحد
هو واحد ا تیء واحد» بطوتیا 1426هــا

حه

یصدر عنه مـ

)464د خوا ـه در اینجـا قهـد «مـ

حه هو واحد» را به کار بـرده اتـتد در ادامـها وی برهـان حکمـا را چنـه بهـان
مینماید :زیرا اگر از واحد دو امر صادر تود پآ از آن و ه که یکی از آن دوا از
او صادر تده اتت آن دیگری از او صـادر نشـده اتـت و بـر عکـآد بـه عاـارت
دیگرا هر ی از آن دو از حهثهتی خا

از مادأ صـادر تـدهانـدد خوا ـه تصـریب

میکند« :فاان صدرا عنه م حهثهته و المادا ا ول تعالی واحـد مـ کـل الو ـوه»
بنابرای از نخستا یکی صادر میگردد بهمـو)د تا اینجا ظاهر تعاهر خوا ـه دربـاره
قاعدها مانند تایر عاارات به نظر میآیدد اما وی در ادامه میگوید :واحد مسـتل م
اتهائی اتت؛ زیرا در اینجا چند اعتاار بـه و ـود مـیآیـد :اعتاـاری از حهـ اات
صادر؛ اعتاار دیگری در مقایسه صادر با مادأ خود و ترانجام اعتااری برای مادأ
در قهاس با صـادرد از ترکهـب ایـ اعتاـارات بـا هـ ا اعتاـارات بسـهاری حاصـل
میتودد در ای صورت امکانپذیر اتت کـه از ماـدأ بـا هـر یـ از آن اعتاـاراتا
تیء صادر تودد به ای ترتهب مو ودات کثهر از مادأ صادر میتوند بهمو)د
محقق طوتی در ای عاارات که تحت عنوان «صدور ممکنـات از بـاری تعـالی»
بهان کرده اتتا ههچ اتارهای به صدور مو ـوداتی از ناحهـه معلـولهـای بـاری

8ـ ای اتها در ته مرتاه نخست طرحی که طوتی در ترح اتارات تنظه مینماید عاارتند از« :ب» در مرتاه
نخست؛ «ج» در مرتاه دوم و ت

مو ودی که در مرتاه توم از «ال » بمادأ اول) صادر میتوندد

7ـ نصهر الدی طوتی در کتاب مصار المصـار اعـالم مـیکنـد کـه در مرتاـه تـوما پـان ده معلـول صـادر
میتودا اما تنها به دوازده معلول اتاره میکند که یا از وا ب صادر تدهاند یا از طریق یکـی از معلـولهـای
او به و ود آمدهاندد الاته می توان بنا بر روش ویا موارد دیگری به ای مجموعه اف ود :معلولی که از معلـول
دوم به واتطه معلول توم صادر میتود؛ معلولی که از معلول اول و توم با ه به و ود مـیآیـد بطوتـیا
1782ا

.)167 -168
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تعالی بمانند عقل اول) نداردد به نظر میرتد وی در اینجـا قصـد دارد بـا مالحظـه
هاتی در مادأ اول نه تنها صادر نخسته ا بلکه همه مو ودات را از ناحهـه حـق و
معلول آن بداندد
بیان سوم د در رتاله علل و معلو تا طوتی ابتدا تأکهـد مـیکنـد کـه صـدور
کثرت نامترتب و با واتطه از مادأ اول بنابر قواعد فهلسوفان امکانپذیر اتـت؛ بـه
نحوی که مادأ هر معلولا تنها ی
امری اعتااری یا ی

علت مو ود باتد ببه طـور انفـرادی)؛ نـه آنکـه

هت عدمی به عنوان مادأ قرار گهـرد بهمـوا

)612د در ادامـه

طوتیا طرح پهشنهادی خود را با دقتی تتودنیا بهـان مـیکنـدد وی ماــدأ اول را
«الـ » مینامـد و ت آ بــه تلسـله مراتــب مــو وداتی کـه بـه ترتهـب صـادر
میتوندا اتاره مینماید:
مرتاه اول ـ از «ال » :ی معلول به نام «ب»
مرتاه دوم ـ دو معلول غهرمترتب بر ه :
1ـ از «ال

و ب»« :ج»

8ـ از «ب» ببه تنهایی)« :د»
مرتاه تومـ طوتی چهار مو ود پهشه را که تامل علت اولـی و تـه معلـول
اتتا ماادی مینامد و از ترکهب ای ماادی با ه تخ میگوید:
1ـ ت

ترکهب دوتایی« :ال ا ب»ا «ال ا ج»ا «ال ا د»ا «با ج»ا «با د»ا «جا د»

8ـ چهار ترکهب تهتایی« :ال ا با ج»ا «ال ا با د»ا «ال ا جا د»ا «با جا د»
7ـ ی ترکهب چهارتایی« :ال ا با جا د»
خوا ه معتقد اتت که هر ی از ای پان ده 1مو ود ـ خواه به صـورت انفـرادی
خواه به تکل ترکهای ـ میتواند منشأ صدور معلولی تودد

1ـ خوا ه نصهرالدی طوتی در اینجا توعهب میدهد که چون قاالً در دو مرتاه اول و دوم از تلسله مراتب
علیا معلولهای «ال » ببه تنهایی) و «ب» ببه تنهایی) و معلول «ال » و «ب» ببا ه ) مورد تو ه قرار گرفته
اتتا باید گفت در مرتاه توما از دوازده ترکهب باقیماندها دوازده معلول صادر میتودا بدون آنکه دیگری
در صدورا واتطه بوده باتد بطوتیا 1426هـا

) 612د
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مرتاه چهارم ـ آن چنان که محقق طوتی محاتاه میکندا در ای مرتاها افـ ون
بر  66222معلول صادر میگردندد به نظر وی از آن  18نفر و ترکهبهای دوا تـها
چهارددد تا دوازدهتاییا مجموعاً  4886فرد حاصل مـیتـوندد بنـابر حسـاب دقهـق
طوتیا تعداد معلولهای افراد و ای گروههای ترکهای از قرار زیر اتت:
ـ معلول افراد18 :
ـ آثار گروههای دوتایی66 :
ـ آثار گروههای تهتایی882 :
ـ آثار گروههای چهارتایی486 :
ـ آثار گروههای پنجتایی387 :
ـ آثار گروههای ت تایی884 :
ـ آثار گروههای هفتتایی :به تعداد آثار گروههای پنجتایی387 :
ـ آثار گروههای هشتتایی :به تعداد آثار گروههای چهارتایی486 :
ـ آثار گروههای نهتایی :به تعداد آثار گروههای تهتایی882 :
ـ آثار گروههای دهتایی :به تعداد آثار گروههای دوتایی66 :
ـ آثار گروههای یازدهتایی :به تعداد آثار افراد 18 :
ـ معلول گروه دوازدهتایی :ی معلول
وی در ادامها درباره هر مورد توعهب مفصل میدهد و ترانجام اظهار میکنـد
تعداد معلولهای مادأ اول در مرتاه چهارم به طور دقهق  66668میباتدد به عقهده
طوتیا ای معلولها از مادأ اول صادر تدهاندد هنگام صدور آنها نه یکـی از ایـ
معلولها واتطه بوده اتت و نه اعتاارات و هات عدمی تـأثهری داتـتهانـدد الاتـه
ای رق ا تنها مربوط به آن مو وداتی اتت کـه تـا مرتاـه چهـارم از ماـدأ صـادر
میتوند وا عاط و نگهداری تعداد آثار مادأ در مراتب بعدی بـه هـت فراوانـی
دتوار اتتد طوتی در پایان ای رتاله یادآور میتود که به ایـ ترتهـب معلـوم
میتود که امکان دارد کثرت بیانتها از مادأ اول صادر تود و با ایـ حـال تـرط
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قاعده الواحد که «از واحدا ـ واحـد صـادر نمـیتـود» رعایـت گـرددا بـیآنکـه
معلولها متسلسل باتند بطوتیا 1426هـا

درباره بهان خا

)616د

طوتی در رتاله علل و معلو ت یادآور میتود که بررتی

دقهق ای محاتاات در مورد تعداد و وععهت معلولهایی که در مرتاه اول تا
چهارم از مادأ به و ود میآیندا نهازمند پژوه

مستقلی اتتد به عالوها وی در

اینجا نه ا همانند آثار دیگر خود تعی دارد مادأ اول را در صدور معلولهایی که
حتی از توی مو ودات انفرادی یا ترکهای به و ود میآیندا مؤثر بداند و به ای
ترتهب امکان صدور کثهر از مادأ اول تعالی را تاهه نماید د

یافته ای پفو ش
اب تهنا بر اتاس قاعده الواحد اعتقاد دارد در مادأ تعالی به عنوان واحد محض
تنها ی

هت صدور میتواند و ود داتـته باتـدد وی و ـود اعتاـارات و هـات

کثهر را در مادأ اول ممتنع میداند و علت صدور اتها کثهر را به هات مو ـود در
معلول اول مربوط میداندد
محقق طوتی نه در ترح اتارات گاهی با نظر اب تهنا موافقـت دارد و تأکهـد
میکند که حقتعالی از هر هت واحد اتت و نمیتوان برای او حهثهتهای مختلـ
و اعتااراتی مالحظه نمودد اعتاارات و هات کثهر تنها در معلولهای او مانند عقـل
اول راه دارندد طوتی در چنه مواععی صریحاً اعالم میکند که اتتناد کثرت بـه
اول تعالی ناممک اتتد
با ای و ود محقق طوتی در مواردی نه نظریهای ابراز میکند که اهل نظر بـه
آن تو ه نداتتهاندد وی در اثر فلسفی ترح اتارات و برخی از رتالههای کالمـی
خود چون قواعد العقاید و علل و معلو تا تقریری خا

از قاعده الواحد و نظـام

علی ارائه میدهدد وی بر آن اتت که از واحدا از آن هت که واحد اتت

واحد

صادر نمیتود ولی صدور مو ودات متعددا از مادأ واحد با حهثهتهـای مختلـ
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امکانپذیر اتتد محقق طوتی در ای گونه آثارا تلسله مراتب علـی مو ـودات را
به دقت تنظه میکندد طوتی با و ـود اعتقـاد بـه قاعـده الواحـدا خداونـد را تنهـا
مصدر ی

مو ود نمیداندد به نظر اوا در مرتاه نخست از ماـدأ تعـالی مو ـودی

صادر میتود و در مرتاه دوم دو مو ود قرار دارنـد کـه یکـی از آنهـا از تـوی
مادأ اول صادر تده اتتد در مراتب بعدی ه عالوه بر آنکه مو وداتی کـه خـود
از مادأ صادر تدهاند مصدر اتها مختلفی میتوند از مادأ تعـالی نهـ مو ـودات
خاصی صدور مییابندد از ای رو مادأ واحد با مالحظه حهثهتهای متعددی مصدر
امور مختل

میتودد به نظر میرتد حهثهـتهـای متعـدد نـه در مرتاـه اات ماـدأ

تعالیا بلکه در مرتاه اتماء و صفات یا افعالا قابل اعتاار هستندد
نظریه محقـق طوتی با دیدگاه مشهـور فهلسوفان که خود وی نهـ گاهی از آن
اناداری کرده اتتا به خوبی هماوردی و رقابت میکندد ای دو دیدگاه کـه از دو
طریق به تفسهر کثرت مو ودات هان آفـرین

مـیپردازنـدا بـا یکـدیگر تعـارض

دارندد
بر اتاس قاعده الواحد از مادأ واحدا از هـت واحـدا تنهـا یـ مو ـود صـادر
میتودد اب تهنا و تارحان او درباره ای امر واحد که آن را عقل اول مـینامنـدا
توعهحات مفصلی دارندا ولی محقق طوتی در طرح ابداعی خود به معرفـی دقهـق
ای مو ود ن رداخته اتتد
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منابع و مآخذ
 ابراههمی دینانیا غالمحسه ا قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی ا تهرانا
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیا 1738ا چاپ دوم
 اب تهناا حسه اب عاداهلل الهیار نجار تصحهب محمد تقی دانـ

پـژوها

انتشارات دانشگاه تهرانا 1764

 خادمیا عه اهللا «دیدگاه متکلمان مسلمان درباره نظام فدی

بچگدونگی

پیدایش ک یر از واحد)»ا پژوه های فلسفیـ کالمیا تـال 6ا ش8و7ا 1787ــ
1784
 رحهمهانا تعهدا ویت فلسفه اسالمیا ق ا بوتتان کتابا 1787
 رازیا فخرالدی محمد ب عمرا المباحث المشدرقیه قـ ا انتشـارات بهـدارا
1411هـا چاپ دوم
 صدرالدی تهرازیا محمدا الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعده،

لانان ـ بهروتا دار احهاء التراث العربیا 1881ا چاپ چهارم
 هموا مجموعه رسدائل فلسدفی صددرالمتألهینا تحقهـق و تصـحهب حامـد
نا ی اصفهانیا تهرانا حکمتا 1786ا چاپ توم
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 طوتیا نصهرالدی

اتوبه المسائل النصیریه به اهتمام عاـد اهلل نـورانیا

تهرانا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیا 1787
 هموا ل یص المحصل بنقد المحصل) لانان ـ بهروتا دارا عواا 1426هـ
 همو شرح االشارار و التنبیهار تهرانا دفتر نشر کتابا 1427هـ
 همو مصارع المصارعا تر مه محس مهریا تهرانا حکمتا 1782
 فرامرز قراملکیا احدا «نقش روش شناختی قاعده الواحد»ا قـ ا خردنامـه
صدراا ش77ا 1788
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