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چكيده
از قديمیترين و مهمترين مسائل متافيزيک چگونگی پيدايش کثرت و ربط آن به وحدت بوده است .ابنسينا
در اين مسئله ديدگاهی دارد که آکوئيناس در آثار خود ،آن را روايت کرده است .دو نقد بر روايتِ آکوئيناس از
ابنسينا وارد است .1 :آکوئيناس در گزينش برخی از واژگان التين براي رساندن مقصود ابنسينا بهطور دقيق
عمل نكرده است؛  .2او واژۀ «قوه» را در روايت خود آورده و آن را بر همه ماسوي اهلل اطالق کرده است؛
حالآنكه چنين اصطالحی در ادبيات سينوي (بهويژه در کتاب شفا) مشاهده نمیشود .پس مسئلۀ اصلی تحقيق
اين است که چرا آکوئيناس چنين روايتی از نظامِ خلقتِ ابنسينا ارائه میدهد؟ به باور نگارندگان قرائنی وجود
دارد که آکوئيناس از طريق غزالی با اين نظر ابنسينا آشنا شده و همين امر در روايتِ او از ابنسينا تأثيرگذار
بوده است .خوانش و معادلسازي آکوئيناس هرچند از جهاتی متفاوت با عبارات ابنسينا است ،اما درعينحال
میتوان آن را سازگار با نظام فلسفۀ ابنسينا دانست.

کليدواژگان
ابنسينا ،آکوئيناس ،کثرت ،قوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تاريخ دريافت مقاله1398/4/31 :؛ تاريخ پذيرش 1398/8/19
fazeli1351@gmail.com
 .2استاديار گروه فلسفه دانشگاه ياسوج ،کهگیلويه و بوير احمد ،ايران(نويسنده مسؤول)
mostafa.mousavi64@gmail.com
 .3استاديار گروه فلسفه دانشگاه ياسوج ،کهگیلويه و بوير احمد ،ايران

  132دوفصلنامه علمی حكمت سینوی /سال بیست و سوم  /پايیز و زمستان  /1398شماره 62

طرح مسئله
آنچنانکه در گفتمان امروزی فلسفه اسالمی مشهور است ،فیلسوفان ـ برخالف عرفا ـ کثرت را در
جهان امری حقیقی میدانند و موجودات متكثر در عالم را به رسمیت میشناسند؛ ازاينرو حكیمان
همواره در تالش بودند تا برای فهم روابط میان پديدههای مختلف جهان هستی و تبیین روابط میان
آنها با خالقشان ،قواعد جهانشناختی تدوين کنند .ازجمله قواعدی که در فلسفه اسالمی مطرح شده و
فیلسوفانی چون ابنسینا بر آن باور داشتهاند و در تأمالت فلسفی خويش مبنای جهانشناسی خود قرار
دادهاند« ،قاعدۀ الواحد» است .بر اساس تفسیر حداقلی اين قاعده ،از واجبالوجود که از جمیع جهات
واحد است ،تنها موجود واحدی صادر میشود.
با نظر به مقدمات فوق ،اين پرسش مطرح میشود که چگونه از موجود واحد ،اينهمه موجودات
کثیر صادر شده است؟ بهبیانديگر چگونه از خداوند که واحد حقیقی است ،عوالم متعدد و موجودات
کثیر صادر شدهاند؟ سیر پیدايش عوالم هستی چگونه است؟ از گذشته تاکنون ،بسیاری از حكیمان
بهجد ،جهد فراوان کردهاند تا مفتاحی برای گشودن اين قفلِ پررمز و راز بیابند .بههمینمنظور تأمالت
جدی داشته و نظريات بسیاری ارائه کردهاند .در سنت اسالمی ،فارابی بهنحو جدی آغازگر اين جريان
بوده است .ابنسینا از ديگر فیلسوفان برجستۀ اسالمی است که در باب نظام خلقت و چگونگی پیدايش
موجودات کثیر از واحد سخن به میان آورده است.
با ترجمۀ آثار فارابی و ابنرشد و ابنسینا و غزالی به التین و ديگر زبانهای اروپايی ،الهیات مسیحی
تحتتأثیر انديشههای اين فیلسوفان مسلمان قرار گرفت .تأثیرپذيریِ توماس آکوئیناس ،که بزرگترين
فیلسوف و متكلم کاتولیک در سدههای میانی است ،از ابنسینا در آثارش مشهود است .آکوئیناس رسالهای
در باب وجود و ماهیت 1دارد که در آن تأثیر ادبیات سینوی مشهود است .اين تأثیر را میتوان در براهینی که
آکوئیناس در اثبات وجود خداوند و نبوت و بخشهای ديگری از مباحث الهیات آورده است نیز بهوضوح
مشاهده کرد ،اما آنچه در اين جستار مطمحنظر نگارندگان است ،خوانش آکوئیناس از چگونگی پیدايش
کثرت در عالم از ديدگاه ابنسیناست .هرچند در اين بحث ،ديدگاه آکوئیناس با ديدگاه ابنسینا تفاوت دارد،
و وی قاعده الواحد را نمیپذيرد ،اما روايتی که آکوئیناس از ابنسینا ارائه میدهد ،دقیق نیست و با گفتۀ
ابنسینا دراينباره تفاوتهايی دارد؛ ازاينرو ،نخست خوانش آکوئیناس از ابنسینا در بحث چگونگی پیدايش
کثرت در عالم بیان میشود و در ادامه با تحلیل واژگانی عبارات آکوئیناس ،تفاوت ديدگاه او با ابنسینا روشن
میشود .سپس اين موضوع بررسی میشود که به چه دلیل آکوئیناس چنین خوانشی از ابنسینا ارائه داده
1- De Ente et Essentia
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است.

روايت آکوئيناس از نحوۀ خلقت سينوي
آکوئیناس در دو کتاب جامع علم کالم و جامع علیه کفار بیش از ساير آثارش به بحث از خلقت عالم
میپردازد .1او پس از بحث از خلقت اشیاء به مبحث تمايز 2میرسد که میتوان آن را همان چگونگی
کثرت 3اشیاء يا به عبارتی چگونگی خلقت کثیر از واحد دانست .او با تفصیل بیشتر در جامع علیه کفار و
بهطور خالصهتر در جامع علم کالم چند نظر را در مورد تمايز اشیاء و کثرت امور مطرح و رد میکند.4
آکوئیناس نخست ديدگاه کسانی را مطرح میکند که کثرت را به خاطر ماده بهتنهايی میدانند ،چون به
تصادفیشدن امور منتهی میشود و حرکت ماده يا بهعبارتی کنار هم قرار گرفتن اتمهای اولیه ،موجب
بهوجودآمدن اشیاء گوناگون میشود .توماس اين نظر را به دموکريتوس و لوکیپوس نسبت میدهد .شايد
انتساب پیدايش اينچنینی کثرت ،به اتمیان ازآنرو باشد که در نظر اينان با کموزياد شدن اتمها اشیای
مختلف به وجود میآيند .همچنین آکوئیناس میگويد :تكثر اشیاء به خاطر ماده اولی به همراه يک فاعل
هم نیست بهطوریکه ماده مبنای کثرت اشیاء باشد .او اين نظر را ديدگاه آناکساگوراس میداند و آن را
نمیپذيرد؛ زيرا وجود ماده هماره برای صورت است نه آنكه صورت برای ماده باشد ،5پس اين صورت
است که موجب تكثر میشود و مادۀ اولی مخلوق 6بدون صورت است که خود را با صُوَر گوناگون وفق
میدهد47 a1( 7

 .)Aquinas‚ 1947, ST I Q, P.326-7به نظر میرسد منظور توماس از فاعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آکوئیناس البته در شرح کتاب الجمل نیز به خلقت میپردازد و در آنجا بیشتر معطوف به خلق از عدم و مباحث قدم يا حدوث زمانی
عالم است( ،)Aquino, 1856, In II sent, D1 Q1 a2چنانكه برخی محققان نشان دادهاند آکوئیناس در اين مسئله که مفهوم
خلق از عدم ،مفهومی منسجم است ،از ابنسینا تأثیر پذيرفته است()López-Farjeat, 2012, p.337؛ بههرحال اين نوشتار به
دنبال اين مسئله نیست.
2- distinctio
 .3چنانكه خود او از همان ابتدا کثرت ( )multitudoرا با تمايز عطف به هم میکند(1947, ST I Q47 a1, p326
‚)Aquinas؛ شايان ذکر است که مترجمان انگلیسی هر دو اثر شايد برای روشنترشدن واژۀ تمايز ( )distinctioرا به تمايز اشیاء
]يا امور[ ( )distinction of thingsبرگرداندهاند.
 .4آنچه در پی میآيد به خاطر خالصهتر بودن روايت جامع علم کالم ،معطوف به اين کتاب است.
 .5به تعبیر فالسفۀ اسالمی صورت شريک العله برای ماده است ،چون فعلیت ماده به صورت است؛ چنانكه ابنسینا میگويد ماده
برای قیام بالفعل مفتقر به صورت است(ر.ک :ابنسینا ،1385 ،ص436ـ437؛ نصیرالدين طوسی ،1375 ،ج ،2ص.)115
 .6آکوئیناس از ماده مخلوق ( )materia creataسخن میگويد ،زيرا او ماده اولی را جزء مخلوقات اول خدای میداند.
 .7آکوئیناس در جامع علیه کفار ،ايجاد کثرت به خاطر اختالف بین فاعلها را هم مردود میشمارد و آن را نظر فیثاغورس معرفی
میکند( )Aquinas, 1957, SCG II C41که به خاطر مربوطنبودن با موضوع ذکر آن نیامد.
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همان نوس 1نزد آناکساگوراس باشد که سبب شد مواد نخستین از هم جدا شوند(خراسانی ،1370 ،ص.)409

پیداست آکوئیناس برای نقد نظر او از مفاهیم ارسطويی ماده و صورت استفاده میکند.
اما نظر ديگری که توماس آن را مردود میشمارد آن است که تمايز و تكثر اشیاء به خاطر علل
ثانوی باشد ،او اين رأی را نظر ابنسینا میداند ،يعنی در نظر آکوئیناس ،عقول مجردی که مورد نظر
ابنسینا است و صادر از خدا هستند ،اوالً علت ثانوی هستند ،ثانیاً اين عقول هستند که موجب ايجاد
کثرت در عالم هستند .در اينجاست که او مدل خلقت سینوی را روايت و نقد میکند .در ادامه ،ابتدا
روايت توماس از قول ابنسینا آورده میشود و سپس با رجوع به شفا اين خوانش با گفتههای ابنسینا
تطبیق داده میشود.2
ترجمه عبارت آکوئیناس در جامع علم کالم ،که در جامع علیه کفار نیز با اختالف اندکی آمده است،
چنین است« :خدا با تعقل ذات خودش عقل اول را به صحنه میآورد ،که در او ]عقل اول[ ازآنرو که
وجود متعلق به خويش ندارد ،ضرورتاً ترکیب از قوه و فعل هست ،چنانكه بعداً آشكار خواهد شد؛ و همچنین
عقل اول از جهتی که علت نخستین را تعقل میکند ،عقل دوم را به صحنه میآورد؛ و به خاطر آنكه ذات
خود را بهمثابۀ ]امر[ بالقوه تعقل میکند ،اجرام فلكی را به صحنه میآورد که علت حرکت است و
ازآنجهت که ذات خود را بهمثابۀ ]چیزی که[ فعلیت دارد ،تعقل میکند ،نفس افالک را به صحنه
میآورد»(.)Aquinas‚ 1947, ST IQ 47 a1, P.327
3
آکوئیناس در فصل دهم از رسالۀ در باب جواهر مفارق  ،که مربوط به رد نظريه کسانی است که تمامی
جواهر مفارق را بیواسطه از جانب خدا نمیدانند ،نظر ابنسینا را به اين شكل میآورد« :نظر به اينكه مبدأ
اوّل اشیاء ،مطلقاً يگانه و بسیط است ،آنها ]يعنی ابنسینا و متفكران مثل او[ فكر میکنند که تنها يک
]شیء[ از او ناشی میشود .هرچند که اين اثر وحدت دارد و بساطت بیشتری از تمام اشیاء مادون خويش
دارد ،اما بساطت کمتری نسبت به مبدأ اوّل دارد ،به خاطر آنكه وجود ذاتی ندارد بلكه ذات و جوهری
است که دارای وجود است .اين جوهر را آنها عقل اوّل میخوانند .آنها میگويند از اينجاست که کثرت
وجودات ،امكان تحقق میيابد .ازآنجهت که عقل اوّل مبدأ بسیط و اوّل خويش را تعقل میکند ،عقل
دوم از او ناشی میشود .سپس ازآنجهت که خود را به لحاظ عقلبودنی که در اوست ،تعقل میکند ،او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Nous
 .2در آثار ابنسینا ،صدور از عقل اول به دوگونه بیان شده است .در شفا از عقل اول ،سهگانۀ عقل دوم و نفس فلكی و جرم فلک اقصی
صادر میشود و در اشارات از عقل اول ،دوگانۀ عقل دوم و جرم فلک اقصی صادر میشود(طوسی ،1375 ،ج ،3ص .)243برخی محققان به
تفاوتهای اين ضرب آهنگ دووجهی و سهوجهی با تأکید بر نفوس فلكی پرداختهاند(رحمتی .)1388 ،بههرحال ،بهدلیل عدم ترجمۀ
اشارات در سدههای میانی) ،(Burnett,2005, p.394-396آکوئیناس تنها از روايت نخست سخن میگويد.
3. De Substantiis Separatis

تحلیل و نقد روايت آکوئیناس ازمدل خلقت سینوی 135 

نفس فلک اول را به صحنه میآورد؛ اما ازآنجهت که خود را بهحسب قوّهای که درون اوست تعقل
میکند ،جرم نخستین از او ناشی میشود).(Aquinas, 1959, C10 #53

تحليل و نقدِ واژگانی روايت توماس از ابنسينا
شايد به نظر آيد آکوئیناس تنها نظر ابنسینا را بهطور خالصه آورده است ،اما چنین نیست بلكه دقت
نظر در همین عبارات کوتاه نكات مهمی را روشن میکند:
 .1توماس هم برای به وجود آمدن عقل اول از خدا و هم برای به وجود آمدن سهگانۀ عقل دوم و نفس
فلک و جرم فلک از عقل اول ،از فعل ( )prōdūcōاستفاده میکند که مصدر آن ( )prōdūcereاست و خود
متشكل است از دو بخش ( )proبه معنای جلو و پیش و ( )ducereبه معنی هدايت کردن و آوردن؛ و معانی
آن «بهپیش کشیدن» و «جلو آوردن» و «گستردن» است()Handford & Herberg, 1966, P.256؛
بنابراين به نظر میرسد با توجه به زمینۀ متنی ،معادلِ فارسیِ «بهصحنهآوردن» مناسبتر از «تولید» و امثال
آن باشد که معموالً در ترجمۀ واژۀ انگلیسی ( )productionکه ريشهاش همان واژه التین است ،میآيد.
در روايت دوم يعنی آنچه در رسالۀ در باب جواهر مفارق آمده بود ،برای بهوجودآمدن عقل اول از خدا و
همچنین بهوجودآمدن عقل دوم و جرم نخستین از عقل اوّل از فعل ( )procedoاستفاده میکند که بخش
( )cedoدر آن به معنی «رفتن» است و معادل انگلیسی آن ( )proceedاست ( )Glare, 1968, P.292و
معانی آن در اين موضع به نظر نمیرسد تفاوتی با واژۀ ( )prōdūcereداشته باشد که توماس از آن برای
بهوجودآمدن نفس فلكی از عقل اول در اين روايت استفاده میکند .با مراجعه به شفاء ،مالحظه میشود که
ابنسینا ترتیب خلقت از اول تعالی را بهطور يكجا نمیگويد ،بلكه ابتدا به فعل اول و بالذات خدا میپردازد و پس
از چند صفحه به چگونگی صدور کثرت از عقل اول به بعد میرسد؛ و بهنوعی بین فعل اول حقتعالی و صدور
کثرت از عقول ،هم در واژههايی که استفاده میکند و هم در شیوۀ صدور فرق میگذارد .ابنسینا کارکرد
نخستین خدای را تعقل ذات خويش میداند؛ ازآنرو که مبدأ نظام خیر در وجود است و میگويد اين حقیقت
معقول نزد خدا ،همان علم و قدرت و اراده 1است؛ و از اين حیث ،اول تعالی فاعل کل است .پس در اين قسمت
کالم ابنسینا معطوف به فاعلیت کل عالم از جانب خدا است و در اينجا از واژۀ «فیض» بهره میبرد؛ فیضانی
که مباين با ذات خداست 2و آن را بر سبیل «لزوم» میداند(ابنسینا ،1385 ،ص.3)434

 .1از نظر ابنسینا ،ارادۀ واجبتعالی همان علم او به نظام خیر است و با قدرت او يگانه است(ابنسینا ،1385 ،ص393ـ.)394

 .2اين تباين مخلوقات با ذات خدا از اشتراکات آکوئیناس با ابنسینا است.
 .3شیخالرئیس در کلیۀ آثار خود از واژههای گوناگونی بهره میگیرد؛ واژههايی چون :صدور ،ابداع ،خلق ،فعل ،عنايه ،تجلی.
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ابنسینا در تعلیقات ،فیض را «فعل فاعل همیشگی» معرفی میکند که سببی برانگیزاننده فاعل بر آن
کار ،نیست و غرضی جز ذات فاعل ندارد(ابنسینا ،1391 ،ص)215؛ که البته برای کارکرد اول تعالی تعريفی
کارآمد و متناسب است .ابنسینا در جای ديگری از تعلیقات ،کاربرد فیض را جز برای باریتعالی و عقول
جايز نمیداند ،و میگويد فعل باریتعالی سزاوارتر است که نامبردار به فیض باشد(ابنسینا ،1391 ،ص.)281
در ترجمۀ متأخری که از نجات ابنسینا به زبان التین در سال 1926م انجام شده است ،1در يكجا
بهجای فیضان فعل ( )prōfluōگذارده شده است( )Avicenna, 1926, P.188و در جای ديگر همین
فعل بدون پیشوند بهصورت ( )fluōآمده است( ،)Ibid, P.189که به معنای «جاریشدن» و
«لبريزشدن» است و اصل آن يونانی ( )φλύωاست( .)Glare, 1968, P.716گزينش اين کلمه در
ترجمه به نظر دقیق میآيد و درعینحال متفاوت از کلمه بهکاربردهشدۀ توماس است.
در بررسی فعل اول خدای تعالی نكته مهمتر آن است که توماس در خالصهسازی گفتۀ ابنسینا ،در
جامع علم کالم و جامع علیه کفار ،نكات بسیار مهمی از آن را فروگذارده است ،چون اوالً توماس چنین
روايت کرد که خدا با «تعقل ذات» خودش عقل اوّل را پديد آورد؛ حالآنكه از نظر ابنسینا ،چون اول
تعالی ذات خودش را ازآنرو که لذاته مبدأ نظام خیر است ،تعقل میکند ،نهفقط عقل اول ،که کل وجود
از او فیضان میيابد(ابنسینا ،1385 ،ص)434؛ درضمن ،نزد ابنسینا خدا ذات خود را ازآنجهت که مبدأ
نظام خیر است ،تعقل میکند؛ اما در روايت توماس گويا قید تعقل ذات ـ که همان مبدأ نظام خیربودن
لذاته است ـ بهکل ناديده گرفته شده و تنها به اين اکتفا شده است که خدا خود را تعقل میکند .در
رسالۀ در باب جواهر مفارق  ،سخنی از فعل اول خدا به میان نیامده است؛ شايد به اين دلیل که در اين
رساله به جواهر مجرده و مفارقات توجه شده است.
از ديدگاه ابنسینا ،موجوداتی که از خدا صادر میشوند ،نبايد بیش از يكی باشند(قاعده الواحد) .او
اينگونه موجودات را «مبدَعات» میخواند(ابنسینا ،1385 ،ص .)435ابنسینا بار ديگر ،هنگام بیان صادرهای
سهگانه از عقل اول ،واژۀ «ابداع» را به کار میبرد(همان ،ص .2)438خواجه در شرح اشارات مراد ابنسینا از
ابداع را ايجاد شیء غیر مسبوق به عدم میگويد(نصیرالدين طوسی ،1375 ،ج ،3ص .)67معادل التین مبدعات
در ترجمه پیش گفته ( )creaturaeاست( )Avicenna, 1926, P.189که جمع مؤنث ( )creātūrusبه

 .1متأسفانه راهی برای دسترسی به ترجمه ای قديمی از الهیات شفا نبود تا با فضای آنچه نزد توماس بوده است آشنايی بیشتری
حاصل شود و خوشبختانه تقريباً تمام قسمتهای شفاء که در اين مقاله بر آنها تمرکز شده است ،در نجات موجود است و ترجمۀ
التینی آن در دسترس است؛ بااينحال دربارۀ واژگان راهی جز قضاوتهای محتمل نیست.
 .2برای توضیحات مفصلتر در مورد ابداع و حدوث و صنع ،ر.ک :بهشتی ،1379 ،ص3ـ6
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معنی مخلوق است و بهجای ابداع ( )creationeنهاده شده است()Ibid, P.194؛ انگار که خلق و ايجاد
به شكلی که منظور ابنسینا است در التین معادل تکواژهای ندارد.
ابنسینا برای پديدآمدن عقل مادون و جرم فلک اقصی و صورت فلک از عقل اول فعل «يلزم» را
به کار میگیرد(ابنسینا ،1385 ،ص )438که به معنای منطقی لزوم 1نیست ،بلكه درپی آمدن توأم با نوعی
ضرورت است؛ البته ضرورتی که برخاسته از علمی است که باریتعالی بهنظام خیر و سبب و مسببات
طولی اين نظام دارد و معادل التین آن ( )necesseگذارده شده است(.)Avicenna, 1926, P.194
حالآنكه آکوئیناس در اينجا هم از همان فعل قبلی استفاده میکند؛ پس معادل توماس برای صدور
سهگانه از عقل اول هم تطابق با گفتۀ ابنسینا ندارد؛ بنابراين به نظر میرسد در روايت توماس استفاده
از ( )prōdūcereبهنوعی فهم و قرائت او را به همراه دارد و اين واژه معادل واژههايی که ابنسینا به
کار میگیرد ،نیست.2

تحليل و نقدِ کاربرد «قوه» در روايت آکوئيناس از ابنسينا
در روايت آکوئیناس ،عقل اوّل به خاطر آنكه وجودش متعلق به خودش نیست ،مرکب از قوه و فعل است؛
بنابراين نخستین چیزی که موجب کثرت است در عقل اوّل «وجود بالغیر» اوست .سخن آکوئیناس در اينجا
بهنوعی با نظر ابنسینا هماهنگ است(ابنسینا ،1385 ،ص437؛ ،)Aquinas‚ 1947, ST IQ 47 a1, P.327
اما از اينجا به بعد روايت آکوئیناس از آنچه خود ابنسینا گفته است ،آشكارا جدا میشود؛ در روايت
توماس عقل اول به سبب همان وجود غیری ،مرکب از قوه و فعل است ،درحالیکه ابنسینا میگويد
کثرتی در عقول مفارقه نیست مگر آنكه معلول ،بذاته ممكن است و به سبب اول تعالی واجب میشود.
سخن ابنسینا دربارۀ کثرتی که در ذات عقل اول است با محوريت امكان ذاتی و وجوب غیری ادامه
میيابد ،کثرتی که البته از ناحیۀ اوّل تعالی نیست؛ چون امكان ،ذاتی عقل اوّل است و به سبب خدا
نیست ،3بلكه از ناحیۀ خدا به او وجوب وجودش رسیده است .پس در نظر ابنسینا آنچه موجب کثرت

 .1لزوم ،خود شامل الزم ماهیت و الزم وجود ذهنی و الزم وجود خارجی میشود(طوسی ،1361 ،ص.)23
 .2مترجم التین نجات در اين قسمت( )prōdūcereرا بهجای تكوين میگذارد( .)Avicenna, 1926, P.189برخی از پژوهشگران ما
احتمال دادهاند که ايرادهای اساسی ژيلسون بر ابنسینا در مسائل وجود ،به نارسايی ترجمههای التین الهیات شفاء برمیگردد(ژيلسون،
 ،1385پاورقی مترجم ص ،)168اما چنانكه بیان شد در مسئلۀ مدل خلقت ،ترجمه التینی نجات که حاوی تمام مباحث مربوط است ،همسو
با خوانش آکوئیناس نیست و اين ترجمه را ژيلسون در آثارش ديده و به آن ارجاع داده است(ر.ک :ژيلسون ،1375 ،ص488ـ .)489پس شايد
همدلی ژيلسون با آکوئیناس درواقع انغمار در او باشد نه بهدلیل ترجمۀ نارسای مترجمان و بدفهمی او.
 .3از نظر مکگینیس ،خدا عقل اول را بهگونهای میسازد که در او بالذات کثرت هست( .)McGinnis, 2010, P.204محققی ديگر
اين بدفهمی او را يادآور میشود و میگويد :کثرتی که در عقل اول است به خاطر جايگاه وجودی اوست ).(Swanstrom, 2013,P.48
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است دو جنبۀ امكان ذاتی و وجوب غیری عقل اوّل است؛ برخالف آکوئیناس که در خود وجوب غیری
کثرت میبیند.
پرسش اين است که چرا توماس اين دو جنبه (امكان ذاتی و وجوب غیری) را تبديل به قوه و فعل
کرد؟ 1حالآنكه ترکیب عقل اول از قوه و فعل در شفاء و در ديگر آثار ابنسینا نیست .چنانكه در متن
پیشگفته از توماس آورده شد ،او در مباحث بعدیاش از ضرورت تالزم بین وجود بالغیر و ترکیب از
قوه و فعل سخن خواهد گفت .به نظر میرسد بهتر است ابتدا از اين مالزمه در نظر توماس سخن گفته
شود سپس به نظر ابنسینا در مورد وجودِ قوه در عقل اول و ساير مفارقات پرداخته شود تا تفاوت دو
ديدگاه بهتر نمايان شود.
آکوئیناس در قسمت مربوط به فرشتگان ،پرسش پنجاهم ،جستار دوم 2که در مورد مرکبنبودن
فرشته از ماده و صورت است ،در پاسخ به اعتراض سوم میگويد :هرچند فرشته 3مرکب از ماده و
صورت نیست ،اما در او فعلیت و قوه وجود دارد .او دلیلی وجودی برای اين امر ارائه میکند ،به اين
شكل که طبیعت شیئی که وجود از خود ندارد ،نسبت به وجود آن شیء بهمثابۀ قوه است به فعلیت ،يا
با عبارتی وجودیتر ،فرشته ازآنرو که مرکب از هستی 4و چیستی 5است ،مرکب از قوه و فعل خواهد
بود( .)Aquinas‚ 1947, ST I Q50 a2, P.345اين مطلب را توماس با تفصیلی بیشتر در فصل
چهارم در باب هستی و ذات 6میآورد ،در بند ششم ،با توجه به اينكه جواهر مفارق فعل محض نیستند،
آنها را دارای آمیزهای از قوه میداند(آکوئینی ،1382 ،ص .)94او در بند هشتم ،میگويد :هر دريافتی به
نوعی قوه است و آنچه حاصل در دريافتکننده است ،فعلیت آن است ،پس عقول هم که وجود از خدا
دريافت میکنند دارند ،قوه و فعل دارند ،اما صورت و ماده ندارند؛ مگر به اشتراک لفظ .او در بند نهم،
ترکیب از هستی و چیستی را میآورد و در بند دهم ،کثرت عقول را به سبب قوّه موجود در آنها
میداند(آکوئینی ،1382 ،ص96ـ.)97

 .1چنانكه گفته شده تمايز بین قوه و فعل ارسطويی نزد ابنسینا به تمايز وجود ضروری و وجود امكانی تبديل شد( Avicenna, 1926, P.

xviii؛ برای تفصیل بیشتر و تحلیل بهتر از اين بازانديشی ابنسینا در تقسیم حاالت اشیاء و گذار ابنسینا از مفاهیم ارسطويی قوه و فعل ر.ک:

.McGinnis, 2010, P.160
 .2مترجمان جامع علم کالم به جستار سوم پرسش پنجاهم که دربارۀ تعداد زياد فرشتگان است ،ارجاع میدهند.
 .3فرشتگان در نظر توماس يكسره روحانیاند و غیرمادی()Aquinas‚ 1947, ST I Q 50 a1, P.343؛ بنابراين میتوان آنها را
معادل عقول مفارق ابنسینا گرفت.
4. esse
5-quod est
 .6البته اين مطلب قبل از جامع علم کالم نگاشته شده است(آکوئینی ،1382 ،ص ،13مقدمه مترجم).
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در اين مواضع توماس معنايی خودساخته از قوّه مراد میکند و اين نكته ،ريشه در نسبت وجود با
ماهیت در نظر آکوئیناس دارد1؛ توضیح آنكه در نظر او فعلیت و کمال هر چیز به وجود اوست و وجود
است که فعلیت همۀ فعلیتها و کمال همۀ کماالت است و اين فعل وجودی 2مقدم بر هر فعلیت
ديگری و فعلیت صورت در معنای ارسطويی آن است( .3(Aquinas‚ 1947, ST I Q 5 a1, P.29اين
فعل وجودی نخستین اثر است چون در همه موجودات حضور دارد پس فاعل آن هم اعم از همه است
و بنابراين تنها متعلق به خداست( .)Aquinas, 1957, SCG II C21#4توماس در مقابل چنین
معنايی از فعلیت است که قوه را قرار میدهد و بر اين مبنا تمام مخلوقات ازجمله مفارقات را بالقوه
میداند .اين معنای از قوه ،بههیچرو ،دستکم در شفاء ابنسینا وجود ندارد و االّ چنانكه ذکر شد ،در
آنجايی که ابنسینا از فاعلیتِ کل واجب تعالی سخن گفت با اعطای وجود از جانب خدا به همه مخالفتی
ندارد.
ابنسینا بهتفصیل از لفظ قوّه و تطوّر معنايی آن تا رسیدن به معنای بهکاربردهشدۀ فالسفه در شفا
سخن میگويد؛ در نظر او واژه قوه ابتدائاً برای معنايی که در حیوان موجود است و با آن امكان انجام
دادن افعال سخت را دارد ،وضع شده است و مقابل اين معنی را عجز و ناتوانی میداند(ابنسینا،1385 ،
ص .)175قوه از اين معنا به معنايی منتقل شد که در اثر آن حیوان انفعال و اثر نمیپذيرد که اگر بپذيرد
ديگر نمیتواند کار سخت را به انجام برساند و مقابل اين معنی ضعف است(همانجا)؛ و اين معنا تا جايی
پیش رفت که قوه به معنای چیزی شد که دارندۀ آن اصالً منفعل نمیشود ،سپس مساوی معنای قدرت
شد و قدرت حالتی در حیوان است که با آن میتواند با خواست و مشیّت فعلی را انجام دهد يا انجام
ندهد ،و نخواستن و عدم مشیّت ـ البته درصورتیکه موانع فعل رفع شده باشند ـ قوه نام گرفت ،چون
مبدأ فعل است(ابنسینا ،1385 ،ص .)176فالسفه از اينجا لفظ قوه را منتقل به دستگاه واژگانی خويش
کردند و قوه را بر هر حالتی اطالق کردند که در شیء باشد و مبدأ تغیّر آن شیء به چیز ديگری باشد
ازآنجهت که شیء ديگری بشود ،نه ازآنجهت که قبول کنندۀ آن امر ديگر باشد ،حتی اگر در آن شیء
ارادهای وجود نداشته باشد(همان) .در نظر ابنسینا اين معنا از قوه چون با معانی پیشگفته يعنی قدرت
و شدتِ توانايی جمع شد ،معنايی ديگر از آن حاصل شد به اين شكل که شیء ازآنجهت که دارای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .1آنتونی کنی میگويد در عبارت مرکزی رساله در باب هستی و ذات ،آکوئیناس ذات يا ماهیت را بهمثابۀ شكلی از بالقوگی میگیرد
که اين موضع او را قادر میسازد هر چیزی را در عالم ،بهجز خدا ،تحت نفوذ قوه درآورد؛ چون در هر مخلوقی وجود از ماهیت متمايز
است و تنها در خدا آن دو يكی هستند(.)Kenny, 2002, P.33
2- actus essendi
 .3برای توضیح بیشتر ر.ک :آکوئینی ،1382 ،ص(21درآمد مترجم انگلیسی)؛ ژيلسون ،1375 ،ص252 ،236ـ253؛ ايلخانی ،1382 ،ص.442
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قوه است امكان عملکردن و امكان عملنكردن را دارد و بهاينترتیب فالسفه لفظ قوه را به امكان
منتقل کردند و شیئی را که در حد امكان است ،موجود بالقوه نامیدند(همان ،ص176ـ .)177معانی اولیه
قوه چنانكه ابنسینا گفت ربطی به معنای موردنظر آکوئیناس ندارد و اين طبیعی است؛ اما معنای آخر
که مالزم با امكان است ،شايد شبیه به نظر برسد اما منظور ابنسینا از امكان ،امكان ذاتی يا امكان
خاصِ مقابل وجوب نیست که عقول هم متصف به آن هستند؛ بلكه مراد او از امكان همان چیزی است
که به آن امكان استعدادی گفته میشود .1چنانكه ابنسینا در انتهای همین فصل يعنی فصل دوم از
مقاله چهارم الهیات شفا میگويد ،منظورش از امكان ،قوه وجود است و حامل قوه وجود را موضوع و
هیولی و ماده مینامد(ابنسینا ،1385 ،ص .)188او در ادامۀ بحث از معانی قوه میگويد اين قوۀ
بهکاربردهشدۀ فالسفه در حقیقت انفعال است و به اعتبار معنای اولی که مقابلش عجز بود ،کمال اين
قوه را فعل نامیدهاند؛ سپس ابنسینا از معنای قوه نزد اهل هندسه میگويد(همان ،ص .)177تا اينجا
مشخص شد که ابنسینا اصالً معنای موردنظر آکوئیناس را مدنظر خويش نداشته است .در پی از نفی
قوّه با همین معنايی که ابنسینا مراد میکند در مفارقات و عقول گفته خواهد شد.
ابنسینا در فصل بعد يعنی فصل سوم از مقاله چهارم الهیات شفاء که در آن بحث تامّ و ناقص 2را
مطرح میکند بهصراحت میگويد« :و ]حكما[ گذاردند مرتبۀ تمام را برای عقل ]آن عقلی[ از عقول
مفارقه که او در ابتدای وجودش بالفعل است و با آنچه بالقوه است ،نیامیخته است و منتظر وجود ديگری
نیست ،پس هر چیز ديگری از او به وجود میآيد پس آن ]يعنی وجودی که به ديگران میدهد[ درنتیجۀ
وجودی است که از اوّل ]تعالی[ فیضان يافته است» (همو ،1385 ،ص.)194
مالحظه میشود که در اين عبارت هرگونه قوهای از عقل اول نفی میشود ،درحالیکه توماس عقل
اوّل را دارای جنبۀ قوه دانست .البته قوهنداشتن در معنايی که ابنسینا مدنظر دارد ،شامل ساير عقول
مفارقه هم میشود ،چون آنها هم مستكفی بالذات هستند و حالت منتظرهای ندارند ،به خاطر آنكه قوه
حامل میخواهد و حامل آن ماده است و عقول مفارق از ماده هستند .اين معنا بعدها به شكل قاعدۀ «کلّ
ما هو ممكن للمجرّدات يجب أن يكون حاصالً لها بالفعل» درآمد(ابراهیمی دينانی ،1372 ،ج ،2ص.)541
تاکنون تنها روايت آکوئیناس از ابنسینا با نظر او در شفا مقايسه شد و چنین به دست آمد کـه آکوئیناس

 .1برای توضیح بیشتر در مورد امكان استعدادی که تنها در ماديات موجود است ،ر.ک :نصیرالدين طوسی ،1375 ،ج ،1ص151ـ157؛ و
برای اقسام امكان ،ر.ک :ملكشاهی ،1375 ،ص353ـ.356
 .2صدرالمتألهین میگويد که تامّ متناسب است با آنچه بالفعل است و ناقص متناسب است با آنچه بالقوه است؛ بههمیندلیل اين
فصل که مشتمل بر تام و ناقص است ،پس از فصل مشتمل بر قوه و فعل آمده است(صدرالدين شیرازی ،1386 ،ج ،2ص.)789
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هرچند به معانی ابتدايی قوه نپرداخت ،اما با جعل معنای ديگری برای قوه که مالزم با ماده نیست ،آن را بهجای
امكان در ابنسینا قرار داد و چنانكه آمد اين معنای از قوّه در آثار ابنسینا وجود نداشت .البته توماس در رساله
در باب قدرت الهی 1اين نظر را به غزالی هم منتسب میکند((Aquinas, 1933, Q3 a4, P.101؛ شايان ذکر
است که در زمانهی آکوئیناس تنها مقاصد الفالسفه غزالی ترجمه شده بود) .(Burnett, 2005, P.396ازآنجاکه
غزالی در اين اثر رويكرد ضد فلسفی نداشته ،او را همانند ابنسینا ،فیلسوف دانسته و از ايرادات او به فالسفه
خبر نداشتهاند .اگر به مقالۀ پنجم مقاصد الفالسفه رجوع شود نتايج جالبی به دست میآيد که برای آن الزم
است عبارت غزالی نقل شود .او میگويد« :اما وجه اين کثرت آن است که اوّل ]تعالی[ واحد حق است ،چون
وجودش وجود محض است و إنیّت او عین ماهیت اوست و هرآنچه جز او ممكن هستند؛ و هر ممكنی وجودش
غیر ماهیتش است ـ چنانكه گذشت ـ چون هر وجودی که واجب نباشد عرض برای ماهیت است ،پس بايد
ماهیتی باشد تا وجود عرض برای آن باشد؛ پس به حكم ماهیت ممكنالوجود میشود و به قیاس با سبب،
واجبالوجود .چون بیان شد که هر ممكن بنفسهای واجب بغیره است ،پس دو حكم دارد وجوب از وجهی و
امكان از وجهی؛ و آن از وجهی که ممكن است بالقوه است و از حیثی که واجب است بالفعل؛ و امكان او از
ذاتش است و وجوب برای او از غیر؛ پس در او ترکیب حاصل میآيد از چیزی که شبیه مادّه است و ]چیز[
ديگری که شبیه صورت است ،پس آنچه شبیه ماده است امكان است و آنچه همانند صورت است ،وجوبی
است که از غیر او است»(غزالی1961 ،م ،ص.)289
مالحظه میشود که غزالی بالقوگی را داخل در ذات همۀ موجودات ممكن میداند و اين عبارت غزالی
شايد مأخذ آکوئیناس برای نقل رأی ابنسینا بوده باشد و آنچه اين احتمال را بیشتر میکند ـ مطابق
تحقیقات اخیرـ اين است که در سدههای میانی کسی مثل گونديسالینوس( 2د .بعد از 1190م) از غزالی
بهعنوان منبع اصلی ،و از ابنسینا بهعنوان منبع متمم نقل میکند( .)Bertolacci, 2012, P.207نتیجه
ديگری که میتوان از اين عبارت گرفت آن است که آکوئیناس در معنايی که از قوّه مراد میکند و تمام
ممكنات را دارای آن میداند ،بهنوعی وامدار غزالی است .البته غزالی تنها در اين موضع است که اين
معنای از قوّه را به کار میگیرد و در ديگر مواضع همچون ابنسینا قوّه را مالزم با مادّه میداند(غزالی،
1961م ،ص.)201

در اينجا میتوان اين پرسش را مطرح کرد که اگر ابنسینا به همین معنای از قوه يعنی هر گونهای
از قبول و انفعال میرسید ،حتی قبول وجود ،آيا با آکوئیناس همنوا میشد و عقول را دارای جنبۀ قوه

1- De Potentia Dei
2- Gundissalinus
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میدانست؟ به نظر میرسد پاسخ اين پرسش مثبت باشد .چنانكه آورده شد ،بنا به نظر ابنسینا ،عقل
اول قبول وجود از اول تعالی میکند .همچنین بهطور واضحتر ابنسینا در اثنای بحث خويش از خلقت،
ماده را الزمۀ وجود معلول اول نمیداند؛ زيرا ماده فقط قابل است و نمیتواند سبب وجود معلوالت
مادون معلول اول باشد .اگر چیزی از ماده در معلول اول باشد ،تنها اشتراک اسمی و لفظی با ماده به
معنای قابل دارد(ابنسینا ،1385 ،ص .)436همین ماده را که تنها اشتراک اسم با مادهی اولی دارد ،میتوان
معادل با قوّهای گرفت که غزالی آن را در ممكن اول منطوی دانست و مرکزيت در آکوئیناس يافت.
عقل اول به سبب اين کثرتی که مالزم ذات امكانی اوست ،چون عقل است واجب را تعقل میکند و
عقل مادون از او الزم میآيد و ذات خود را تعقل میکند و صورت فلک اقصی الزمه آن است که کمال
آن است و همان نفس است امكان خود را که برای او حاصل شده است ،تعقل میکند و در تعقل ذاتش
مندرج است ،و از اين تعقل جرم فلک اقصی ،وجود جرم فلک اقصی که مندرج ذات آن است ،پديد
میآيد که تحت تعقل ذات خويش است(همان ،ص .)438پس ابنسینا کثرت را به امكان برگرداند که اگر
به آن قوّه به معنای خاص مدنظر غزالی و آکوئیناس هم میگفت ،اشكالی پیش نمیآمد.

نتيجهگيري
آکوئیناس در سه کتاب مهم خود جامع علم کالم ،جامع علیه کفار و در باب جواهر مفارق به ديدگاههای
مختلف در باب علتِ پیدايشِ کثرتِ عالم میپردازد و در اين میان به ديدگاه ابنسینا نیز اشاره میکند.
در روايت آکوئیناس از ابنسینا ،نكات قابلتحلیل و تأملی وجود دارد که با مطالب موجود در کتاب شفا
تفاوتهايی دارد .خوانش آکوئیناس در دو بخش موردبررسی قرار گرفت .1 :نقد و تحلیل واژگانی.2 ،
نقد و تحلیل کاربرد قوه بهجای امكان .در بخش نخست تحلیل واژگانیِ روايت آکوئیناس از ابنسینا
صورت گرفت که در اينجا بهاجمال به آن اشاره میشود.
توماس هم برای به وجود آمدن عقل اول از خدا و هم برای بهوجودآمدن سهگانۀ عقل دوم ،نفس
فلک و جرم فلک از عقل اول ،از فعل ( )prōdūcōاستفاده میکند که مصدر آن ( )prōdūcereاست که
معنای آن «بهپیش کشیدن» و «جلو آوردن» و «گستردن» است .به نظر میرسد اين معادل مناسبی
برای واژۀ «فیض» که از سوی ابنسینا در متن کتاب شفا آمده است ،نیست .در ترجمۀ متأخری که از
نجات ابنسینا به زبان التین انجام شده است ،فعل ( )prōfluōمعادلِ «فیض» و «فیضان» گذارده شده
است؛ و در جای ديگر اين ترجمه ،همین فعل بدون پیشوند بهصورت ( )fluōآمده است که به معنای
جاریشدن و لبريزشدن است .به نظر معادل اخیر ،برای رساندن مقصود ابنسینا مناسبتر و رساتر از
معادل آکوئیناس است .بهعالوه در عبارات ابنسینا ،خدا ذات خود را «ازآنجهت که مبدأ نظام خیر است»
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تعقل میکند؛ اما در روايت توماس ،قید «مبدأ نظام خیر بودن» بهکل ناديده گرفته شده است و تنها به
تعقلِ ذات خدا اکتفا شده است.
در بخش دوم نمايان شد که روايت آکوئیناس از آنچه خود ابنسینا گفته است ،آشكارا متفاوت است.
در خوانشِ توماس از ابنسینا عقل اول به سبب وجود (وجوب) غیری ،مرکب از قوه و فعل است؛ درحالیکه
ابنسینا نفس وجود غیری را مرکب نمیداند .در عبارات شفای ابنسینا ،آنچه موجب کثرت است دو جنبۀ
امكان ذاتی و وجوب غیری عقل اوّل است؛ برخالف خوانش آکوئیناس که در خود وجوبِ غیری ،کثرت
قوه و فعل را جای میدهد .البته آکوئیناس معنايی که از قوه مراد میکند متفاوت از قوه مالزم ماده است
و آن را سازگار با عالم مجردات و فرشتگان میداند .به عبارتی آکوئیناس در معنای قوه توسّع میبخشد و
بر اين باور است که هرچند مجردات و فرشتگان مرکب از ماده و صورت نیستند ،اما در آنها فعلیت و قوه
وجود دارد .به باور آکوئیناس هر آنچه مرکب از هستی و چیستی است ،مرکب از قوه و فعل خواهد بود.
چهبسا اگر اين معنا از قوه ،پیش روی ابنسینا گذاشته شود ،او نیز آن را بر همه ماسوی اهلل صادق بداند.
باوجوداين ابنسینا در سیستم فلسفیاش ،چنین معنايی از قوه را مراد نكرده است؛ بنابراين بهکارگیری
اين واژه از سوی آکوئیناس برای روايت ديدگاه ابنسینا بهجا و درخور نیست .بهطورمعمول آنچه ابنسینا
از قوه در گفتمان فلسفی خود مراد میکند ،امكان استعدادی است که تنها بر موجودات مادی صادق است؛
بنابراين عقول مفارقه و مجردات به اين معنا فاقد قوهاند.
اما اينكه چرا آکوئیناس اين نوع خوانش از ابنسینا را روايت کرده است ،از حیث تاريخی جای مطالعه
دارد .برخی از مستشرقان در مطالعات تاريخی خود بر اين باورند که منبع دست اول در سدههای میانی
آثار غزالی است و آثار ابنسینا منبع متمم است؛ ازاينرو ،به باور نگارندگان احتماالً آکوئیناس از مقاصد
الفالسفه غزالی با چگونگی خلقت ابنسینا آشنا شده است و روايتی که از مدل خلقت سینوی عرضه
داشته است ،تحتتأثیر خوانش غزالی بوده است .شواهدی بر اين ادعا عرضه شد :نخست آنكه توماس
در رسالۀ در باب قدرت الهی اين خوانشی که از ابنسینا روايت کرده است به غزالی هم منتسب میکند؛
دوم آنكه در زمانهی آکوئیناس تنها اثر ترجمهشدۀ غزالی مقاصد الفالسفه بوده است .ازآنجاکه غزالی
در اين اثر رويكرد ضد فلسفی نداشته است او را همانند ابنسینا فیلسوف میدانستند؛ سوم آنكه در
مقاله ،عبارتی از مقاصد الفالسفه غزالی آورده شده که در آنجا غزالی ،بهجای واژه «امكان» از «قوه»
استفاده کرده و اصطالحِ قوه را پیش از توماس بر عقول مفارقه و فرشتگان صادق دانسته که خود
نشانهای جدی بر اين ادعاست.
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