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چکیده
بدون تردید ،یکی از دغدغههای اساسی ابنسینا در الهیات بالمعنی االخص ،همان تبیین نظاممند
علم واجب تعالی بود .او درصدد ارائه طرحی بود که بدون خدشه به بساطت ذات واجب تعالی ،علم
مطلق او را هم تبیین کند؛ علمی که در عین جامعیت ،از غبار تغییر نیز در امان باشد .شیخالرئیس
برای دستیابی به این هدف ،نظریه «صور ارتسامی» را مطرح کرد .این «صور» از منظر ابنسینا ،از
تعقل ذات واجب تعالی برخاسته و لوازم ذات و اسباب موجودات عینی محسوب میشوند و علم
واجب تعالی به موجودات از طریق علم به آن صور حاصل میشود .شالوده اصلی این رأی ،همان
رابطه سببیت و مسببیت میان صور مذکور و موجودات عینی است .اگرچه این رابطه ،هم در آثار
ابنسینا منعکس شده است و هم در تفاسیر شارحان و منقدان نظر شیخ ،ولی همین نکته در ماجرای
آفرینش موجودات کثیر بهکلی نادیده گرفته شده است و ابنسینا هیچ اشارهای به نقش و سهم صور
ارتسامی در آفرینش عقل نخست و عقول و افالک نمیکند و بهصراحت میگوید که عقل نخست
بیواسطه از واجب تعالی صادر میشود و عقول و افالک و متغیرات نیز از همدیگر صادر میشوند؛
بنابراین ،در بحث علم واجب تعالی ،از سببیت صور مرتسمه بر موجودات سخن گفته شده است و در
هنگام تشریح نحوه صدور موجودات از واجبالوجود بسیط ،از نقش صور ارتسامی در آفرینش
موجودات سخنی بهمیان نیامده است و همین امر ،ناسازگاری موجود در این طرح را به ذهن متبادر
میکند.
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بیان مسئله
مبحث خداشناسي ،یكي از چند مبحث مهم و اساسي بشر در طول تاریخ بوده است و فیلسوفان و
متكلمان و عارفان و حتي ملحدان و منكران ،مباحث بسیار گستردهاي در این باب عرضه کردهاند .از
یکسو ،خداباوران درصددند با انواع تالشها و تحلیلها ،تلقي خود از خدا و اوصاف او را تشریح و تبیین
کنند و از سوي دیگر ،منكران و منتقدان تالش ميکنند باورهاي خداباوران را تخریب و نابود کنند.
سدهها است که این کشمكش و منازعه فكري سهمگین در جریان است و در هر عصري با صبغهاي نو
خود را نشان ميدهد.
امروزه ،یكي از مباحث کلیدي در حوزه خداشناسي ،ارزیابي انسجام مفهوم و تلقي بهکاررفته در مورد
خداوند در خداباوري سنتي 1است) .(Meister, 2009, P.52پرسش این است که آیا آن تلقي مرسوم که
خدا را خالق عالم و داراي صفاتي خاص از قبیل وجوب ،قدرت مطلق ،علم مطلق ،سرمدیت و
تغییرناپذیري معرفي ميکرد) ،(Ibid, P.51-53درباره هر یک از صفات و نسبت آنها با یکدیگر ،از
انسجام مفهومي برخوردار است یانه؟
بدون شک ،دغدغه مذکور براي فیلسوفان اسالمي نیز مطرح بوده است و هریک از آنها در مورد
یكایک اوصاف خداوند به گونهاي نظریهپردازي کردهاند که در عین توصیف کامل باري تعالي ،تعارض
و تناقض نیز نداشته باشند .یكي از این اوصاف اصلي ،مسئله «علم مطلق» خداوند است که بخش
قابلتوجهي از خردورزيها و موشكافيهاي فیلسوفان اسالمي را به خود اختصاص داده است .دغدغه
اصلي این فیلسوفان نه صرفاً توصیف علم باري تعالي در قالب تعابیر ذوقي و شاعرانه ،بلكه تشریح و
تبیین آن در قالب بیان فلسفي و منسجم و عاري از هرگونه تناقض و تهافت بوده است؛ یعني در عین
تشریح علم مطلق و محفوظ ماندن قید «مطلق» ،هیچ تغییر و نقصي در ذات و علم خدا رخنه نكند و
هیچ گرد و غباري بر چهره اصل علیت و مسئله اختیار انسان در انجام کارها ننشیند.
یكي از فیلسوفاني که با جدیت هرچه تمامتر وارد این میدان شده است ،شیخالرئیس ابنسیناست.
نگاهي هرچند گذرا به آثار فلسفي او آشكارا نشان ميدهد که این مسئله تا چه اندازه براي این فیلسوف
بزرگ اهمیت داشته است .طرح ابنسینا در این زمینه ،همان نظریه صور ارتسامي با ظرافتهاي خاص
و مثالزدني است .ابنسینا درصدد بود با بهمیانآوردن صور ارتسامي ،هم از علم مطلق باري تعالي
نسبت به همه امور ،اعم از ثابت و متغیر ،دفاع کند و هم از تغییرناپذیري ذات و علم خداوند حفاظت
کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- theism
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نظر ابنسینا در این زمینه ،در طول و عرض تاریخ فكر اسالمي مورد نقض و تأیید و اشكال و اتهام و
پاسخهاي بسیار واقع شده است و نظریه صور ارتسامي نیز از جهات مختلف (مثل نحوه تعلق به ذات
واجب تعالي) مورد بررسي قرار گرفته است؛ ولي موضوع رابطه این صور با موجودات در مبحث علم واجب
تعالي و مغفول ماندن این رابطه(سببیت) در مبحث صدور ،مورد بحث و فحص قرار نگرفته است .در این
مقاله ،اوالً با تشریح اجمالي اما دقیق و مستند ،نظر ابنسینا در باب علم باري تعالي (از جمله صور
ارتسامي) ،رابطه صور ارتسامي با موجودات و متغیرات بهتفصیل و با استناد به عبارتهاي خود ابنسینا و
برداشتهاي موافقان و مخالفان (و بررسي احتماالت و فرضیات مختلف) در این زمینه تشریح و این
فرضیه تقویت ميشود که از منظر ابنسینا ،صور مرتسمه ،علل موجودات عیني محسوب ميشوند؛ ثانیاً با
تشریح مستند نظر ابنسینا در خصوص نحوه صدور موجودات ممكن از واجبالوجود بسیط نشان داده
ميشود که این رابطه یعني رابطه علي و معلولي ادعا شده میان صور ارتسامي و موجودات ،در مبحث
صدور مورد توجه قرار نگرفته است و درواقع شیخالرئیس به لوازم و توالي سخن خود درباره صور ارتسامي،
در بخش صدور موجودات توجهي نكرده است.

تشریح نظریه صور ارتسامی
اصليترین دغدغه ابنسینا درباره علم خدا ،ارائه طرح و نظریهاي در این زمینه بود که بر اساس آن ،هم
عقیده تغییرناپذیري خدا محفوظ بماند و هم علم مطلق او شامل همه موجودات ،اعم از ثابت و متغیر
بشود .درواقع ،همان پرسش و دغدغهاي که امروزه ،خداباوران کالسیک ،1در خصوص انسجام مفهوم
خدا و برخي از اوصاف او از جمله علم مطلق باري تعالي ،مواجه هستند ،ابنسینا نیز قرنها پیش با آن
مواجه بود .او تالش کرد در عین التزام به نظریه بساطت و تغییرناپذیري واجبالوجود بالذات ،تفسیري از
علم مطلق او عرضه کند که نه خودِ مفهوم «علم مطلق» دچار تناقض شود و نه با اوصاف دیگر حق
تعالي در تعارض باشد؛ بهاینترتیب ،نظریه صور ارتسامي ــ که رگههاي آن در آثار فارابي نیز موجود
است(فارابي ،1991 ،ص )16ــ توسط ابنسینا مطرح شد.
بر پایه مباني فلسفي ابنسینا ،خداوند همان واجبالوجود بالذاتي است که در رأس نظام هستي قرار
دارد« .او» موجودي بهکلي مجرد و بسیطي است که از هر جهت واجبالوجود و مبدأ نخستین و علت
مطلق همه است(ابنسینا1919 ،الف ،ص 71و 979؛ همو1747 ،هـ ،ص )14و به جهت همین علت مطلقه بودن و
به حكم قاعده «معطي الشيء لم یكن فاقدا له» ،واجد حقیقت همه معلوالت است(همو ،1912 ،ج ،9ص.)177
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Classical theists
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از طرف دیگر این «وجود متعالي» به دلیل تجرد کاملش از ماده و صورت جسمیه و همه عوارض مادي و
جسماني ،عین علم و تعقل است(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص )12و در واقع « ،او از ذات خود غایب نیست»
(بهمنیار ،1912 ،ص.)219
1
بنابراین واجب تعالي خود را تعقل ميکند و درحقیقت ،او عقل و عاقل و معقول است (ابنسینا،1917 ،
ص279ـ )277و همین تعقل او ،تعقل خود بهعنوان مبدأ موجودات هم هست(همان ،ص)271؛ چرا که
هویت او در متن واقع ،همان مبدئیت او نیز محسوب ميشود و هیچ تغایر و ثنویتي میان آن دو مفهوم
در خارج وجود ندارد .ترجمه سخن ابنسینا در تأیید این مدعا چنین است« :چنین نیست که او ابتدا ذات
خود و سپس مبدئیت خود براي موجودات را تعقل کند ،تا معنایش این باشد که او ذات خود را دو بار
تعقل ميکند»(همو1747 ،هـ ،ص.)127
این تعقل واجب تعالي یعني تعقل خود و مبدئیتش ،مستلزم تعقل معلولها و لوازمش نیز است(همو،
 ،1912ج ،9ص)299؛ زیرا علم به سبب تام ،مقتضي علم به مسبب است .سخن صریح و منسجم خواجه
طوسي در این زمینه چنین است« :علم تام به علت تامه ،مستلزم علم به معلول است؛ زیرا علم به علت
تامه ،بدون علم به اینكه آن علت تامه ،مستلزم همه لوازم ذاتش است ،شكل نميگیرد[ .پس] این علم،
متضمن علم به لوازمش است»(طوسي ،1912 ،ج ،9ص .)944مالصدرا نیز در تفسیر این فقره از عبارتهاي
ابنسینا مينویسد« :او به ذات خود عالم است و ذاتش نیز سبب اشیا است .علم به سبب تام یک چیز
نیز موجب علم به آن چیز ميشود .پس ذات واجب تعالي ،عالم به همه اشیا در ازل است ،ولي همه اشیا
با وجود واقعيِ خود در ازل موجود نیستند؛ بنابراین اگر وجود علمي آنها نیز در ازل موجود نباشد ،اساساً
علم به آنها محقق نميشود؛ چرا که علم ،مستدعي تعلق و ارتباط میان عالم و معلوم است»(صدرالدین
شیرازي ،1916 ،ج ،1ص194ـ.)191
از مطالب مذکور این نتیجه بهدست ميآید که از این نحوه علم واجب تعالي به خود ــ که مستلزم
علم به لوازمش نیز است ــ صوري در ازل شكل ميگیرد که به صور ارتسامي موسوم و مشهور است 2و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ابنسینا به تبع فالسفه پیش از خود از جمله ارسطو ــ که اصطالح تفكّر و اندیشه درباره خود را در مورد خداوند به کار
ميبرد(تیلور ،1992 ،ص )61ـ به طور معمول و عمدي از اصطالح «تعقّل» به جاي علم ،در مورد علم باري تعالي استفاده ميکند و
این اصطالح در این باب از اصطالح «علم» دقیقتر است؛ چرا که در عنوان علم ،عالوه بر ادراک عقلي ،ادراک وهمي و خیالي و
حسي نیز منطوي و مندرج است و در نتیجه بهکاربردن آن دربارۀ علم خداوند ایهامانگیز است .البتّه باید توجه کرد که منظور از
تعقّل در اینجا همان علم عقلي بسیط است نه تفكّر قیاسي و حرکت در معقوالت(ابنسینا1747 ،هـ ،ص.)122
2ـ برخي گمان کردهاند که خود ابنسینا ،اصطالح «صور ارتسامي» را بهکار نبرده است و شارحان فلسفۀ ابنسینا مسئلۀ ارتسام
صور را مطرح کردهاند و آن را به ابنسینا نسبت دادهاند و علم خداوند به ماعدا را بهوسیله این صور تبیین کردهاند(ذبیحي،1916 ،
ص)97؛ در حاليکه خود ابنسینا به صورت صریح از این اصطالح استفاده کرده است.
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شالوده دیدگاه ابنسینا در مورد علم واجب تعالي را تشكیل ميدهد(ابنسینا1747 ،هـ ،ص 29و .)62
ویژگيهاي این صور ارتسامي بر پایه مباحث و تعابیر فراوان ابنسینا در آثار گوناگونش ،عبارتاند از.1 :
این صور ،لوازمِ وجودِ حق تعالي و در نتیجه ،متأخر از ذات او هستند نه اجزاي ذات ،و نه عارض برآن ،و نه
موجودات جدا و منحاز از او ،و نه موجود و مستقر در خزانهاي به نام عقل یا نفس(همو 1919 ،الف ،ص)912؛
 .2قیام این صور به واجب تعالي ،قیام صدوري و از سنخ «لزوم» است نه قیام حلولي(همو1747 ،هـ،
ص122و)122؛  .9این صور خودشان از نظم و ترتیب سببي و مسببي برخوردارند(همو1919 ،الف ،ص912؛ همو،
1747هـ ،ص )124و درواقع ،این نظام علمي همچون نظام عیني ،از نظم طولي و مترتب بر یکدیگر
برخوردار است(اکبریان و محمودکالیه ،1994 ،ص )22و ساحتي به نام «صقع ربوبي» و «عالم ربوبي» را
تشكیل ميدهند(ابنسینا1919 ،الف ،ص 912و  )911و کثرت و ترتیبِ آنها ،آسیبي به احدیت و بساطت واجب
تعالي نميزند(همو ،1912 ،ج ،9ص)949؛  .7این صور ،معقولیتشان همان موجودیتشان است و چنین نیست که
ابتدا تعقل و سپس موجود شوند یا برعكس تا در دام دور یا تسلسل گرفتار شوند(همو1747 ،هـ ،ص ،76
)122؛  .2تعقل و علم واجب تعالي به خود ،همان موجودیت و معقولیت این صور است و چنین نیست که
واجب تعالي یک بار خود را تعقل کند و بار دیگر این صور را .وجود این صورِ معقوله ،همان عقلیت واجب
تعالي به آنهاست(همان ،ص .)76بنابراین مبدئیت اول [تعالي] و علمش به مبدئیتش همان وجود و تحقق این
صور از اوست .پس وجود یافتن این صور از او همان علمش به مبدئیتش است(همان ،ص)14؛  .1گرچه آن
صور ارتسامي ،کثرت ترتیبي دارند ،ولي یک دفعه ،براي واجبالوجود حاصل ميشوند(همان ،ص )124و آن
صور با وجود کثرتشان به نحو بسیط در نزد او حاصلاند به این معنا که حقیقت او ،حقیقتي است که
تفصیل معقوالت از او صادر ميشوند(بهمنیار ،1912 ،ص)211؛  .1این صور ،از سنخ علم فعلي موثر بوده و
اسباب موجودات خارجي محسوب ميشوند و علم واجب تعالي به ماسوایش از طریق این اسباب صورت
ميگیرد و به همین جهت ،علم او ثابت و الیتغیر است(ابنسینا1747 ،هـ ،ص17ـ)12؛  .6از آنجا که این صور،
معلولِ علم واجب تعالي به ذات محسوب ميشوند و علم به ذات نیز ازلي است؛ بنابراین صور مرتسمه نیز
بهعنوانِ معلول ذات ،ازلي هستند(ابن سینا1919 ،الف ،ص919؛ مؤمني ،1992 ،ص.)112
بر اهل تأمـل پوشـیده نیسـت کـه دربـاره هریـک از نكـات مـذکور ،سـخنهـاي فراوانـي مـيتـوان
گفــت و مطالــب زیــادي هــم در طــول تــاریخ در خصــوص آنهــا گفتــه شــده اســت و بس ـیاري از ایــن
سخنها به دلیل غموض و ابهـام موجـود در خـودِ تعـابیر ابـنسـینا و پیچیـدگي فحـواي ایـن سـخنهـا
است و ابنسینا نیز به این امر معترف اسـت ،آنجـا کـه مـيگویـد« :ایـن مطلـب از زمـره امـور شـگفت
انگیزي است که تصـور آن بـه هـوش و ذوط لطیـف ،نیازمنـد اسـت»(ابـنسـینا1919 ،الـف ،ص .)929امـا از
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آنجا که هدف اصلي این مقالـه بررسـي موضـوع از یـک جنبـه خـاص ،یعنـي سـببیت صـور ارتسـامي
براي موجودات عیني است ،بنابراین در بحث زیر به نحو مبسوط به این جنبه پرداخته ميشود.

سببیت صور ارتسامی برای موجودات عینی
همانطور که گفته شد ،اصليترین انگیزهاي که موجب شد شیخالرئیس ،مبحث صور ارتسامي را در
بحث علم واجب تعالي مطرح کند ،همان توجیه مطلقیت علم خدا در عین تغییرناپذیري آن بود؛ علمي
که بدون نیاز به ابزار حس و خیال ،هم متغیرات و جزئیات را شامل بشود و هم تغییر آنها در گذر زمان
به تغییر علم و ذات خداوند منتهي نشود(ابنسینا1919 ،الف ،ص .)929شیخ براي رسیدن به این هدف ،مسیر
پیچیدهاي را طي کرد و نظریهاي را سر و سامان داد که گرچه بهزعم او ،از عهده حل معضل فوط
برآمد ،ولي مورد نقد و تاییدهاي فراوان در تاریخ فلسفه و کالم اسالمي قرار گرفت .راه حل اصلي با
تمسک به این صور ارتسامي این بود که افزون برموجودات عیني ،صور و قالبهایي در عالم ربوبي و
تحت عنوان لوازم واجب تعالي ،موجود (و در عین حال معقول) تقرر و تحقق دارند که معیار معلومیت
اشیا براي واجب تعالي هستند(اکبریان و محمودکالیه ،1994 ،ص )22و اسباب همه موجودات محسوب
ميشوند بهطوريکه هیچ موجود و «رطب و یابسي» وجود ندارد و محقق نميشود مگر اینكه
«صورت» آن ،در آن «نظام رباني» ثبوت داشته باشد و درواقع ،همه موجودات معلول در سلسله طولي و
عرضي ،صوري بهعنوان اسباب در نزد باري تعالي دارند و از آنجا که علم به اسباب ،علم به مسببات را
به دنبال دارد ،بنابراین علم باري تعالي به آن صورِ ثابت و ازلي ،علم به مسببات را به همراه دارد؛
همانطورکه یک منجم از طریق علم به اسباب ،به مسببات آنها یعني خسوف و کسوف در زمان معین
نیز علم پیدا ميکند(ابنسینا1919 ،الف ،ص929ـ.)914ابنسینا در آثار گوناگون خود بهویژه در التعلیقات به
جهت اهمیت موضوع ،با جد و جهد هرچه تمامتر و با بیانهاي گسترده ،ولي مشابه ،مدعاي مذکور را
تشریح و تبیین ميکند .ترجمه برخي از عبارتهاي او در این زمینه چنین است« :صورِ موجودات به
صورت نظام معقول ،از آن صورتِ معقول تبعیت ميکند»(همو1919 ،ب ،ص« .)24موجود نخستین ،اسباب
و مطابقات آنها را ميداند .بنابراین او بالضروره به آنچه اسباب بدان منتهي ميشود ،آگاه است و همین
طور به زمان هایي که بین اسباب و مسببات در میان است و همچنین به حوادثي که دوباره باز
ميگردند ،داناست»(همو ،1917 ،ص« .)271واجب الوجود ميداند که صور ارتسامي ،معقوالتي هستند که
ذات آنها ،علل به وجودآورنده همه است»(همو1919 ،ب ،ص1)24؛ بنابراین نسبت و رابطه موجودات خارجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با صور مذکور از منظر شیخالرئیس همان «سببیت و مسببیت» است و نظام عیني عالم ،تابع نظام
علمي ،و نظام علمي نیز تابع ذات واجب تعالي است(ذبیحي ،1916 ،ص )144و ذات باري تعالي به وسیله
این صور ،اعیان خارجي را ایجاد ميکند(مؤمني ،1992 ،ص129ـ )127و این نكته از فحواي سخنان
ابنسینا قابل حصول و استنباط است و عموم شارحان و منتقدان موضع شیخ در این زمینه نیز همین
برداشت را از سخنان او دارند.
ممكن است گفته شود که درست است که ابنسینا براي حل مسئله علم باري تعالي به مخلوقات،
نظریه صور ارتسامي را مطرح کرد ،ولي مراد او از علم به موجودات و متغیرات از طریق «اسباب» ،همان
علم به آنها از طریق علم به ذات خود است که سبب و مبدأ موجودات است و علم واجب تعالي به خود
در مرتبه ذات بهعنوان سبب ،علم به معلولها و مخلوقات ،از طریق اسباب تلقي ميشود نه اینکه مراد
ابنسینا از علم به موجودات از طریق اسباب ،همان علم به آنها از طریق صور مرتسمه بهعنوان اسبابِ
موجودات باشد و شاهد این ادعا نیز وجود برخي تعابیر در آثار ابنسیناست .ترجمه برخي از این تعابیر
عبارتاند از « :در آنجا{مباحث بعدي} خواهي دانست که موجود نخستین ،چگونه از طریق ذات خود به
همه چیز آگاه است و در ميیابي که علت این امر ،آن است که او مبدا همه چیز است»(ابنسینا1919 ،الف،
ص« .)912همان طور که تبیین خواهیم کرد ،او مبدأ همه موجودات است .بنابراین از ناحیه ذات خویش،
به معلوالتش عالم است و او مبدأ خودِ موجودات تام{مجردات} و منشأ بي واسطه انواع موجوداتِ کائن
و فاسد ،و مبدأ باواسطه اشخاص آن انواع است»(همو1919 ،ب ،ص .1)19
پاسخ آن است که اوال اگر مراد شیخالرئیس از «علم از طریق اسباب» ،همان است که گفته شد،
یعني علم به موجودات از طریق علم به ذات خویش در مرتبه ذات بهعنوان مبدأ ،دیگر نیازي به طرح
نظریه صور مرتسمه نبود و درواقع ،طرح آن ،امري لغو و بیهوده تلقي ميشد! چراکه بر اساس این
تفسیر ،واجب تعالي در مرتبه ذات به حقایق همه موجودات اعم از مجرد و مادي ،علم دارد؛ ثانیاً ابنسینا
با طرح نظریه صور ارتسامي تالش ميکرد علم تفصیلي واجب تعالي به موجودات را نیز حل کند و علم
تفصیلي به موجودات از طریق صور ،وقتي محقق ميشود که صور ،اسباب موجودات باشند تا علم به
1ـ سخن استاد مصباح در تفسیر سخن شیخالرئیس در الهیات شفاء در باب رابطه صور ارتسامي با موجوات خارجي چنین است:
«صور عقالنياي که همۀ موجودات دارند ،همان ادراک واجب تعالي است و همان سبب پیدایش همۀ موجودات ميشود .هم علم
به موجودات تعلّق ميگیرد و هم خود این صور ،منشأ پیدایش موجوداتاند»(مصباح یزدي ،1992 ،ج ،7ص112ـ.)119
1ـ ترجمه برخي دیگر از عبارتهاي ابنسینا در این زمینه چنین است« :همان طور که تحقیق شد واجب الوجود باید ذات خود را
تعقل کند و موجودات بعدي را از آن جهت که او علّت آنهاست ،تعقل نماید .او از ناحیه وجود خود به همه اشیاء از حیث وجوبشان
عالم است و به سلسله نزولي آن اشیاء به صورت طولي و عرضي نیز آگاه است»(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص.)299
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آنها علم به موجودات تلقي شود؛ ثالثاً ابنسینا در تشریح علم از طریق اسباب از مثال علم منجم به
پدیدههاي نجومي از طریق اسباب و اصطالح علم کلي منحصر در فرد استفاده ميکند(ابنسینا،1929 ،
ص91ـ99؛ همو1919 ،الف ،ص )914و چنین علمي با این اوصاف ناظر به مقام ذات بسیط نیست؛ ثالثاً طبق
نظر رایجِ مستند به سخنان ابنسینا ،فاعلیت واجب تعالي به موجودات ،فاعلیت بالعنایه است که براساس
آن ،نظام کلي با همه اوصاف و نسب و ترتیبش در علم پیشین واجب تعالي تمثل ،و نظام عیني بر
اساس آن ،فیضان ميیابد(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص124ـ )121و بهقول مال هادي سبزواري ــ که مقتبس از
مباحث و تعابیر شیخالرئیس است(همان ،ص )911ــ«همه موجودات نظام عیني ،از نظام رباني نشأت
ميگیرد»(سبزواري1719 ،هـ ،ج ،2/2ص1)141؛ بنابراین بر اساس فاعلیت بالعنایه« ،فاعل کسي است که به
2

فعلش علم سابق و زائد بر ذات دارد و خود آن صورت علمي منشأ صدور فعل ميشود( »...طباطبائي،

 ،1964ج ،9ص .)111پس ميتوان گفت که در فاعل بالعنایه دو عنوان مطرح است :یكي اینكه صور علمیه
متقرر در ذات ،منشأ پیدایش است؛ و دیگر اینكه این صور منتشي از ذات عالم هستند(حسنزاده آملي،
 ،1991ص117ـ )112و درواقع ،این سنخ علم باري تعالي ،علم فعلي تام عقلي است که خود منشأ و مبدأ
موجودات خارجي است(ابنسینا ،1912 ،ج ،9ص)296؛ بنابراین ميتوان ادعا کرد که صور ارتسامي
درعینحال که مالک علم واجب تعالي به موجودات(در مرتبه متأخر از ذات) محسوب ميشوند ،علل و
اسباب آنها نیز تلقي ميشوند و در نتیجه ،عبارتهاي نقلشده از ابنسینا در خصوص علم واجب تعالي
به لوازم و معلولهایش در مرتبه ذات ،مقدم بر علم از طریق صور ارتسامي و درواقع ،منشأ صور
ارتسامي است.
شیخ اشراط ،خواجه نصیر طوسي و مالصدرا ،از جمله فیلسوفان و متكلماني هستند که همین تلقي را
از سخنان ابنسینا برداشت کردهاند .سهروردي ـ حكیم نامدار حكمت اشراط ـ در قالب اشكالي بر نظر
ابنسینا ،مينویسد«پس دراینصورت ،ذات واجبالوجود به صرف تجردش ،مفید لوازم مباین(موجودات
عیني) نخواهد شد؛ بلكه با صور ،علت آنها خواهد بود»(سهروردي ،1912 ،ج ،1ص .)762باز او در این مورد
مينویسد«اگر صورت نخست با معیت ذات اول [تعالي] علت پیدایش الزم مبایني [معلول خارجي] باشد
ـ که آن ،صورت اوست ـ و درعینحال ،علت بهوجودآمدن صورت دیگري در ذات اول [تعالي] باشد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ سخن صریح یكي از حكماي نامدار معاصر در تفسیر سخن ابنسینا در این زمینه چنین است« :باید دانست که علم حق به صور
مرتسمه که مشتمل است بر نظام تام وجود که نظام کیاني ظلّ این نظام تامّ رباني است ،مقدم بر وجود صور در موطن دیگر غیر از
مشهد و حضرت علم تفصیلي نمي باشد»(آشتیاني ،1961 ،پاورقي ص.)126
2ـ از نظر سهروردي نیز منظور ابنسینا از نظریه عنایت همین برداشت است(ایمانپور ،1961 ،ص.)11
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الزم ميآید اول [تعالي] با یک صورت و یک جهت ،دو فعل مختلف انجام دهد و آن نیز محال است»
(سهروردي ،1912 ،ج ،1ص 269ـ.)262
خواجه نصیرالدین طوسي نیز ـ که در آغاز شرحش بر طبیعیات االشارات و التنبیهات وعده داده بود
یافتههاي فكري خود را در صورت مخالفت با نظر شیخ مطرح نكند و تقریر و تفسیر را با رد و نقد
آمیخته نكند(طوسي ،1912 ،ج ،2ص )1ـ در یكي از اشكاالتش بر نظر شیخ در باب صور ارتسامي
مينویسد« :الزمه نظر شیخ این است که واجب تعالي ،ذاتاً معلول مباین را ایجاد نميکند ،بلكه از طریق
امور و صور حاله در ذاتش ،دست به آفرینش معلولها ميزند»(همان ،ج ،9ص.)947
صدرالمتألهین نیز گرچه خود با اصل نظر ابنسینا در خصوص علم باري تعالي و صور ارتسامي مخالف
است ،ولي در مواجهه با آراء مطرحشده در قالب اشكاالت مذکور بهگونهاي سخن گفته است که گویي
سببیت صور ارتسامي (یا ذات خدا به واسطه صور) براي موجودات را از مؤلفههاي نظریه صور ارتسامي
دانسته است .بهعنوان نمونه ،در مواجهه با اشكال خواجه نصیرالدین طوسي ميگوید «:این ،چیزي جز
استبعاد نیست»(صدرالدین شیرازي ،1916 ،ج ،1ص )224و «این ،همان محل اختالف و نزاع است» (همو،1962 ،
ص .)112مالصدرا در مواجهه با اشكاالت سهروردي نیز مينویسد« :این جهات فراوان الحق به ذات
خداوند ،صرفاً صور اشیاي خارجي محسوب ميشوند و چنین نیست که هر کدام از آنها ،صالحیت
مبدأشدن براي صدور هر معلولي را داشته باشد؛ بلكه هرکدام ،جهت صدور مطابق و مماثل خودش است،
آن هم با نظم و ترتیب»(همان ،ص .)249مالصدرا در فقرهاي دیگر ـ حتي بدون تأمل کافي در فحواي
نظریه صور ارتسامي ـ در پاسخ اشكال سهروردي مينویسد « :صورت نخست(مثل صادر اول) واحد
حقیقي ،همچون واجب تعالي نیست و گرنه معلول ،مثل علت ميشد .بنابراین هر موجودي غیر از واجب
تعالي ،از دو جهت کمال و نقص ،مرکب است و براساس هریک از دو جهت ،چیزي ،از آن الزم ميآید؛
معلولِ اشرف از جهت اشرف ،و معلول اخس از جهت اخس»(همان ،ص .)242او همچنین در قالب اشكالي
بر نظریه شیخالرئیس در این زمینه ميگوید :طبق قاعده امكان اشرف و اقوي بودن علت از معلول ،نظریه
صور ارتسامي مردود است؛ زیرا الزمه قائلشدن به صور ارتسامي ،قول به تقدم آن صور علمي و عرضي و
ضعیف (و درعینحال علت) ،بر موجودات عیني و جوهري و قوي (و درعینحال معلول) است و چنین
چیزي طبق قاعده امكان اشرف محال است(همو ،1916 ،ج ،1ص« .)292بنابراین صور مرتسمه نميتوانند
مقدم بر وجودات اشیا و علت آنها باشند»(مؤمني ،1992 ،ص.1)129
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اصل استدالل مالصدرا در این زمینه ـ که دالّ بر این است که در نظر مالصدرا نیز ابنسینا صور ارتسامي را علل اشیاي خارجي
ميدانست ـ در جلد  1کتاب االسفار به صورت مفصل مطرح شده است(صدرالدین شیرازي ،1916 ،ج ،1ص.)292
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از تأمل در سخنان شیخالرئیس و تفسیرها و اشكاالت و پاسخهاي مذکور ،این نتیجه بهدست ميآید
که سببیت صور ارتسامي براي موجودات عیني ــ به صورت علت تامه یا ناقصه ــ از ارکان و مقومات
نظریه صور ارتسامي محسوب ميشود و از طریق همین علم به اسباب(صور) ،علم به مسببات(موجودات
عیني) حاصل ميشود و واجب تعالي بدین طریق ،به موجودات عالم و حوادث و متغیرات ،علم ثابت
دارد.
ممكن است گفته شود که منظور ابنسینا از «سببیت و مسببیت» ،همان الگو و مبنا قراردادن صور
ارتسامي براي آفرینش موجودات است؛ همانطورکه فارابي نیز به آن تصریح کرده است .معناي این
سخن آن است که صور موجودات در نزد واجب تعالي باید تقرر داشته باشند تا حق تعالي ،فعل و ابداع
خویش را براساس آن مثالها و قالبها انجام دهد(فارابي ،1991 ،ص .)16در نقد سخن مذکور ميتوان
گفت که :اوالً این برداشت ،با سخنان صریح ابنسینا در این زمینه منافات دارد(ابنسینا1919 ،الف ،ص)919؛
ثانیاً هدف اصلي ابنسینا از طرح نظریه صور ارتسامي ،حل مسئله علم باري تعالي بود نه ماجرا و نحوه
ابداع و آفرینش؛ ثالثاً اگر آن صور ،علل و اسباب موجودات عیني نباشند و نسبت واقعي و علي با اینها
نداشته باشند ،دیگر علم به آنها ،مستلزم علم به اینها نميشد.
باز ممكن است کسي بگوید که منظور ابنسینا از علم به جزئیات از طریق اسباب ،همان علم به آنها
از طریق اسباب آنها یعني عقول طولیه و نفوس فلكیه است ،همانطور که غزالي اینگونه برداشت کرده
است(غزالي ،2446 ،ص ،)124نه علم از طریق اسبابي همچون صور ارتسامي .در نقد این مدعا نیز باید
گفت که این فرض نیز با سخنان و مباني فكريِ ابنسینا در تعارض است .مضاف بر آن ،اگر چنین
چیزي مراد ابنسینا بود ،دیگر نیازي به طرح صور ارتسامي نبود و در حقیقت ،دراینصورت ،نظر ابنسینا
درباره علم خدا همان نظر سهروردي و مالصدرا ميشد و علم او به موجودات ،بدون واسطه تعلق
ميگرفت.
از مجموع مطالب پیش گفته ،این نتیجه حاصل ميشود که از منظر ابنسینا ،علم واجب تعالي به
ماسوایش (چه پیش از ایجاد و چه پس از ایجاد) از طریق همان صور ارتسامي شكل ميگیرد؛ صوري
که لوازم ذات او و اسباب موجودات عیني هستند ،ولي با وجود همه اینها ،پرسش این است که آیا
ابنسینا در هنگام تشریح ماجراي صدور ترتیبي موجودات از واجب تعالي ،به آنچهکه در هنگام تشریح
علم باري تعالي و صور ارتسامي بیان کرده است ،ملتزم بوده یانه؟ پاسخ این پرسش در ادامه خواهد آمد.

نحوه صدور موجودات از واجب تعالی
همانطور که در مباحث قبلي گفته شد ،شیخالرئیس در مبحث علم باري تعالي ،صور ارتسامي را اسباب
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موجودات قلمداد کرده و علم واجبالوجود به ماسوایش را از طریق علم به همان اسباب ،تشریح و توجیه
کرده است و از این جهت هم مورد اشكال برخي از فیلسوفان و متكلمان قرار گرفته است .حال پرسش
این است که که آیا این دیدگاه شیخالرئیس در مقام تبیین صور ارتسامي ،با دیدگاه او در ماجراي
آفرینش و صدور موجودات ،سازگاري دارد یا نه؟
بررسي سخنان شیخالرئیس در آثار مختلفش در باب ماجراي آفرینش ،آشكارا نشان ميدهد که او با
الهام گرفتن از فارابي در نظریه صدور ،در باب نحوه صدور صادر نخست و معلولهاي دیگر ،به گونهاي
سخن ميگوید که نقشي براي صور ارتسامي در آفرینش متصور نیست(امام جمعه ،1961 ،ص .)12ابنسینا
با دقت و تحلیل مثالزدني ،واجب تعالي را از هرگونه کثرت منطوي درذات ،منزه دانسته و «او» را با
مفاهیمِ «احدي الذات»(ابنسینا1747 ،هـ ،ص )27و «بسیط»(همان ،ص )144و «واجب من جمیع الجهات»
(همو1919 ،الف ،ص749ـ )747معرفي ميکند و در چارچوب اصل علیت و قاعده الواحد ،نخستین صادر از
او را موجودي مجرد و واحد عددي و بسیط به حسب خارج ميداند(همو1919 ،ب ،ص .)16ترجمه برخي از
عبارتهاي ابنسینا در این زمینه ،چنین است« :علم واجبالوجود به ذاتش ،سبب صدور موجودات از
اوست .ذات او ،واحد و بسیط است ،بنابراین ،الزم و معلول او یعني عقل فعال نیز واحد خواهد بود»(همو،
1747هـ ،ص« .)112علت نخست،فقط وجود است و این معلول نیز واحد و بسیط خواهد بود زیرا الزم و
معلولِ موجودِ نخست و بسیط است و باید عقل محض و بسیط باشد و معناي الزم بودن براي ذات این
است که چیزي بدون واسطه از آن صادر بشود»(همان ،ص.)144
نه تنها در صدور «عقل اول» ،سخني از صور ارتسامي به میان نميآید ،در صدور عقول و افالک و
عناصر چهارگانه و حوادث روزانه نیز ،خبري از صور ارتسامي در میان نیست .ابنسینا با صراحت کامل بیان
ميکند که عقل دوم و فلک نخست و نفس آن نیز از تعقل ات سهگانه عقل نخست ــ که آسیبي بر
بساطت خارجي آن نميزند ــ صادر ميشوند به گونهاي که عقل نخست ،واجبالوجود ،و امكان وجود
خود ،و ذات و جوهر خود را تعقل ميکند و از این تعقل ات ،به ترتیب عقل دوم ،جسم فلک نخست ،و
صورت و نفس فلکِ نخست حاصل ميشوند(همو1919 ،الف ،ص741-742؛ همو1919 ،ب ،ص .)16از عقل دوم
نیز به همین صورت ،عقل و فلک بعدي و نفس آن ایجاد ميشود و فرایند آفرینش به همین صورت ادامه
ميیابد و به عقل دهم منتهي ميشود(همو 1919 ،ب ،ص64ـ .)62از عقل دهم نیز ماده و صورت اولي ابداع
ميشود(همو1919 ،الف ،ص )61-62و حوادث عالم در پرتو تأثیر اِعدادي اجسام سماوي و حرکات دوري
افالک و فیضبخشي «واهب الصور» یعني عقل دهم حادث ميشوند(همان ،ص.)712
ممكن است گفته شود که درست است که شیخالریس در هنگام توضیح نحوه صدور موجودات ،از
نقش صور ارتسامي در پیدایش عقول و اجسام و متعلقات آنها ،سخني به میان نیاورده است؛ ولي نتیجه
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چنین رویكردي ،این خواهد بود که او در اینباره سخني نگفته است نه اینكه سخني برخالف و علیه آن
گفته باشد و روشن است که عدم البیان به معناي بیان العدم نیست .پاسخ این است که شیخ با دقت
هرچه تمامتر و با تالشي مضاعف در چارچوب اصل علیت و لوازم آن نظیر اصل سنخیت و قاعده
الواحد ،به نحوه صدور موجودات از واجب تعالي و از یکدیگر به تفصیل پرداخته است و صور ارتسامي را
نیز در این فرایند دخیل و سهیم ندانسته است و صراحت تعابیر و سخنان او در آثار مختلفش نیز به
گونهاي است که نميتوان با تأویل و تحمل زحمت ،صور ارتسامي را نیز هرچند بهعنوان علت ناقصه،
وارد این فرایند کرد .بهعنوان مثال ،چگونه ميتوان در صدور عقل سوم و فلک دوم از عقل دوم ،صور
ارتسامي متعلق به آن را دخیل دانست؟ و باز چگونه ميتوان در پیدایش حوادث و متغیرات زمیني ،از
صور ارتسامي سخن گفت؟
به باور نویسنده این سطور ،گرچه شیخالرئیس در حل مسئله علم پیشین و ثابت واجب تعالي ،صور
ارتسامي را مطرح کرد و در صدد برآمد علم واجب تعالي به متغیرات را از طریق علم به اسباب(صور
ارتسامي) حل و فصل کند ،ولي در مبحث صدور موجودات ،به آن طرح و ایده ،توجه و عنایتي نكرد و
در هیچ یک از آثار موجود و مهم خود ،سخني درباره نقش صور مرتسمه در ایجاد موجودات به زبان و
قلم نیاورده است .پرسش مهم قابل طرح در اینجا این است که چرا شیخالرئیس با آن عظمت و نبوغ
ذهني و تیزبیني مثالزدني ،به این نكته توجهي نكرده است؟ پاسخ این است که مهمترین دغدغه و
دلمشغولي ابنسینا در مباحث خداشناسي(الهیات بالمعني االخص) ،مسئله علم واجبالوجود به
موجودات بهویژه علم به متغیرات و جزئیات بود و این موضوع در فضاي فكري او از اهمیت خاصي
برخوردار بود .شاهد این مدعا ،وجود و گستردگي مباحث علم واجب تعالي در آثار مختلف ابنسیناست.
نگاه هرچند اجمالي به کتب الهیات شفاء ،نجات ،اشارات و تنبیهات و بهویژه تعلیقات آشكارا نشان
ميدهد که مباحث مفصل و تأکیدات مكرري در باب علم واجب تعالي در این آثار وجود دارد بهطوريکه
تنها بحثي که در التعلیقات ،بیشترین مباحث و صفحات را به خود اختصاص داده است ،همان بحث علم
باري تعالي به موجودات و متغیرات است و در این بحث نیز صور مرتسمه نقش اساسي ایفا ميکند؛
بنابراین تالش اصلي ابنسینا در مبحث علم واجب تعالي ارائه راه حل بنیادي براي حل مسئله و معضلِ
علم ثابت و ازلي به متغیرات ،و پاسخ به پرسشهاي سهمگین در این زمینه بود نه مسئله صدور و نحوه
پیدایش موجودات از واجب تعالي .ابنسینا در حوزه تشریح و تبیین مسئله صدور ،تالش کرد با الهام از
فیلسوفان پیشین بهویژه فارابي ،بر پایه قواعد متین فلسفي نظیر اصل علیت و لوازم آن بهویژه اصل
سنخیت و قاعده الواحد به تبیین ماجراي صدور موجودات کثیر از واجبالوجود بسیط و واحد بپردازد .او
طبق مباني فلسفي خویش و استداللهاي مطرحشده ،هم به وجود واجبالوجود در رأس نظام هستي
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قائل بود که داراي اوصاف و نظام مفهومي خاصي بود و هم طبق اصول اثباتشدهاي ،به محال بودن
صدور بیش از یک معلول از علت واحد و بسیط معتقد بود .بنابراین دیدگاه ابنسینا در مسئله صدور ،بر
دو دیدگاه فلسفي او یعني وجود واجبالوجود و قاعده الواحد ــ که قبالً اثبات شده بود ــ مبتني بود(امام
جمعه ،1964 ،ص .)16اینجاست که به حكم آن قواعد ،حكم ميکند که صادر واحد و نخست ،یعني عقل
اول ،معلول بيواسطه آن واجبالوجود بسیط است و موجودات یكي پس از دیگري و هر موجودي از
مجراي موجودات پیش از خود ،از واجب تعالي صادر ميشود .پس صادر نخست ،مجرد محض یعني
همان عقل اول است(همان ،ص 1)19و هر عقل بعدي نیز صرفاً از عقل قبلي صادر ميشود و در نتیجه،
هیچ سخني از نقش و تأثیر صور مرتسمه به میان نميآید.
بنابراین به نظر ميرسد میان نظریه صور مرتسمه با آن اوصاف ذکر شده و مورد پذیرش ابنسینا از
یک سو ،و سخن صریح او در مورد صدور معلول نخست از واجب تعالي از سوي دیگر ناسازگاري وجود
دارد و درواقع ،ابنسینا ،در مقام تشریح علم باري تعالي به متغیرات به نظریهاي روي آورده است که به
لوازم آن در مسئله صدور ،توجه و عنایتي نكرده است و چنین امري ،هم ممكن است و هم در برخي
مسائل بنیادي دیگر در مورد فیلسوفان دیگر نیز رخ داده است .نظریههاي قابل توجهي در فلسفه
اسالمي اعم از مشائي و اشراقي و صدرایي وجود دارد که توسط فیلسوفان بزرگ مطرح شده است؛ ولي
به همه لوازم و جوانب آن (بنا به عللي) پرداخته نشده است و حتي در مواردي ،سخناني گفته شده است
که با آن نظریهها و مباني سازگار نیست و چنین امري در دنیاي علم و نظریهپردازي ،یک امر کامالً
طبیعي است.

نتیجهگیری
از تأمل در مباحث مذکور ،ميتوان نتیجه گرفت که یكي از پرسشهاي مهمي که ذهن ابنسینا را در
حوزه خداشناسي مشغول کرده بود ،تبیین علم تفصیلي و تغییرناپذیر واجب تعالي به موجودات متغیر بود.
او براي این تبیین ،نظریه صور ارتسامي را مطرح کرد تا از طریق آن ،به هدف خویش نایل شود .این
منظور یعني علم به موجودات و متغیرات از طریق صور ،به شرطي تأمین و حاصل ميشد که صور ،علل
موجودات محسوب شوند و علم به آنها ،علم به موجودات قلمداد شود و درست به همین دلیل ،صور
ارتسامي یعني همان نظام رباني ،عللِ موجودات عیني یعني نظام کیاني معرفي و تلقي شد .ابنسینا فكر
ميکرد با طرح و تفصیل و تثبیت این نظریه ،معضل بزرگ و سهمگیني را هضم و حل کرده است و به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ درباره قاعده الواحد و لوازم آن ،ر.ک :ایمانپور ،1969 ،ص24ـ29
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یک پرسش عظیم فلسفي و کالمي ،به نحو جامع و معقول پاسخ داده است؛ اما وقتي به بحث صدور
موجودات از واجبالوجود بسیط پرداخت با مسئله بزرگ و مورد اختالف دیگر یعني صدور کثیر از واحد
مواجه شد و خود را ملزم دید تا بر پایه قواعد فلسفي بهویژه اصل علیت و لوازمش به تبیین این موضوع
نیز بپردازد .اینجاست که به حكم آن قواعد به صدور مستقیم تنها یک معلولِ مجرد از علت اوالي
بسیط(واجب تعالي) حكم کرد و هیچ سخني از نقش صور ارتسامي در ایجاد صادر نخست و صادرهاي
دیگر به میان نیاورد و البته آن قواعد مورد باور او نیز اجازه سهم و نقشدهي به صور را در ماجراي
آفرینش نميدادند؛ بنابراین ،به نظر ميرسد ابنسینا در هنگام تشریح و تبیین نظریه صور ارتسامي و
توضیح و تحلیل نظریه مورد قبول خود در باب علم واجب تعالي به برخي از لوازم و توالي قریب و بعید
آن توجهي نكرد.
گرچه براي خروج از ناسازگاري مذکور ،احتماالت مفروضي قابل طرح است که در متن مقاله نیز
برخي از آنها مطرح و بررسي شدند ،اما با وجود نظریه صور ارتسامي و توجیه علم تفصیلي باري تعالي به
متغیرات از طریق آنها ،راه فراري از اشكال ذکر شده به نظر نميرسد و نویسنده مقاله ،تبیین دیگري از
صور ارتسامي در آثار فراوانِ خود ابنسینا اعم از کتب و رسائل ،و سخنان شارحان و موافقان و مخالفان
و مقاالت موجود در این زمینه ،پیدا نكرد که غیر از تفسیر مذکور و در نتیجه ،مبرا از اشكال فوط باشد.
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