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چكیده

ابنسینا برای اثبات فاعلیت ( و یا خالقیت ) خداوند که یکی از پر چالشترین مسائل الهیات
و فلسفه است ،تالش مضاعفی انجام داده است؛ چه وی در تبیین این مسئله از یک سو با
فیلسوفان مشّائی -که خود وی نیز از پیروان همین نحلة فلسفی است -در نزاع واختالف است
و از سوی دیگر ،گرفتار مشاجره و نفی و انکار شریعتمداران در مسئله است .این اختالف
بهاندازهای است که او بحث « حادث و قدیم » عالم که یکی از مبانی اصلی این مسئله است
را مسئلهای « جدلی الطرفین» نامیده است ،بدین معنی که هم میتوان در جهت اثبات و هم
در جهت ابطال آن برهان اقامه کرد .در نزاع با مشائیان ،وی تالش کرده است تا ازلی بودن
ماده را که ارسطوئیان به آن قائلاند ،ابطال کند و در نتیجه ،حدوث عالم را اثبات کند و در
تقابل با متکلمان نیز تالش کرده است تا میان حدوث ذاتی عالم وحدوث زمانی آن تفاوت
قائل شود و در ادامه میان قدیم ذاتی و قدیم زمانی فرق قائل شده است و میگوید ،مانیز
همچون متکلمان بر این باوریم که در نظام هستی ،تنها یک موجود قدیم ذاتی وجود دارد
وآن هم وجود خداست ،لیکن بر این باوریم از آنجا که موجودات قدیم زمانی( عقول
مفارق) به لحاظ ذات خود ،موجود ممکن الوجوداند ،داغ معلولیت بر پیشانی شان حک شده
است و هیچگونه توهم و تصور بی نیازی از علت در بارۀ آنها نمیرود تا کسی ادعا کند که :
اعتقاد به موجودات مجرد ازلی غیر از خدا ،ناسازگار با توحید پروردگار است؛ آنچنانکه
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متکلمان پنداشتهاند .این مقاله باروش توصیفی و تحلیلی و با تمرکز بر متون اصلی ابنسینا
نوشته شده است.
کلیـدواژههــا :ابنسینا ،علم عنائی ،متکلمان ،علت فاعلی ،حادث ،قدیم ،فاعل بالقصد.
مقدمه

یکی ازمسائل پیچیده و دشوار فلسفه و الهیات ،نحوۀ صدور فیض یا خالقیت از سوی خداوند
است ،این مسئله به نحوی بیانگر موضع فیلسوفان و الهیدانان دربارۀ خداست که چگونه
موجودی است ،به عنوان نمونه از آنجا که ارسطو ،ماده و صورت را ازلی میداند ،مسئلة خالقیت
یا فاعلیت خداوند برای وی ودر فلسفهاش مطرح نیست ،زیراکه ارسطو ،تنها خدا را به عنوان
علت غایی جهان پذیرفته است و منکر علت فاعلی بودن اوست .به عالوه ارسطو« ،محرک
نامتحرک» را فکر خوداندیش یا « فکرِ فکر» مینامد( ارسطو ،ص )401که تنها به خود میاندیشد
و توجه به مادون را دونِ شأن او میداند ،و به قول حکمای اسالمی«العالی الیلتفت
إلی السافل» بنابراین خدای ارسطو ،خدای خالق و فاعل عالم نیست.
در دورۀ نوافالطونی نیز تصور فیلسوفان از خدا به گونهای رقم خورد که هرگونه اراده و اختیار
را از او سلب میکرد ،افلوطین ،مؤسس فلسفة نو افالطونی میگوید « :هنگامیکه أحد ،لبریز
میشود ،بهناچار شروع به افاضه میکند»(.)Plotinus, p.554

پس از انتقال فلسفه یونان ونو افالطونی به جهان اسالم ،فیلسوفان ومتکلمان مسلمان ،متوجه
ناسازگاری میان ایدۀ ارسطو وافلوطین دربارۀ خدا با تعالیم شریعت اسالم شدند ،زیرا قرآن و
سنت با صراحت تمام خدا را خالق وفاعل عالم میدانند و برای خدا اراده و اختیار قائلاند.
این تعارض وناسازگاری ،چالش بزرگی برای فلسفه به وجود آورد ،بهگونهای که برخی از
فقیهان و محدثان تعلیم وتعلم آن را تحریم کردند و غزالی نیز در کتاب تهافت الفالسفه از اینکه
به زعم وی فارابی و ابنسینا همانند ارسطو قائل به ازلی بودن عالم هستند ،با صراحت آن دو را
تکفیر کرد .او و دیگر متکلمان استدالل کردهاند که ازلی دانستن عالم به معنای تعدد خدایان
است و از آنجاکه دالیل توحید پروردگار ثابت کردهاند که در عالم ،تنها یک واجب الوجود
موجود است ،بنابراین ،فرض موجود ازلی به جز خدای یکتا شرک است( غزالی ،ص.)739
فیلسوفان مسلمان با تالش بیوقفهای بهاینگونه ایرادها پاسخ دادهاند .فارابی در کتاب
« الجمع بین رأی الحکیمین» ،تالش کرده است تا ثابت کند که ارسطو و افالطون ،عالم را حادث
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و مخلوق میدانند و نه ازلی و نامخلوق .و میگوید ،شارحان این دو حکیم ،به مقاصد و اهداف
آنها راه نیافتهاند.
برخی نیز مانند ابنسینا با تقسیم موجود قدیم و ازلی به قدیم ذاتی و زمانی ،تالش کردهاند تا
اثبات کنند که آنچه را فالسفه ،قدیم میدانند ،منافاتی با اعتقاد به توحید پروردگار ندارد ،زیرا
خدا تنها موجود ازلی و قدیم بالذات است و موجودات قدیم دیگراز قبیل :عالم عقول ( یا عوالم
فرشتگان) و عالم ملکوت(یا مثال) قدیم زمانیاند و هیچ منافاتی وجود ندارد که یک موجود به
لحاظ زمان قدیم و ازلی باشد ،لیکن از جهت ذات خود ،دارای جهت امکان ذاتی باشد،
موجودی که دارای امکان ذاتی است ،به هیچوجه نمیتواند ،موجود بی نیاز باشد تا کسی ادعا
کند که با قدیم فرض کردن آن الزم میآید؛ تعدد خدایان به وجود آید؛ زیرا اقتضای امکان
ذاتی ،لیسیّت ذاتی است بدین معنی که نسبت چنین موجودی به وجود وعدم یکسان و برابر است
و به خودی خود نه اقتضای موجود شدن را دارد ونه مقتضی عدم است و چنانچه بخواهد از
حالت تساوی در آید ،احتیاج به مرجّح وعلت دارد .افزون بر این میگوید ،تقسیم موجود به
حادث و قدیم که توسط متکلمان صورت گرفته است یک تقسیم ثانوی است ،نه تقسیم اولی
فلسفی .در مرحلة نخست ،موجود به واجب ا لوجود وممکن الوجود تقسیم میشود ،سپس
موجود ممکن الوجود به حادث و قدیم تقسیم میگردد .معنای این سخن این است :هنگامیکه
فیلسوفان میگویند ،به جز خدای یکتا ،موجودات قدیم زمانی دیگری نیز وجود دارند،
مقصودشان این است که موجودات قدیم مورد نظر آنها ذاتاً از سنخ ممکن الوجود هاست نه از
سنخ واجب الوجود .بنابراین اشکال متکلمان خود به خود منتفی است.
مسئلة فاعلیت یا خالقیت خداوند در فلسفة اسالمی از شعب و فروعات اصل علیت است،
فیلسوفان و متکلمان و عارفان مسلمان هر یک به نحوی فاعلیت خداوند را نسبت به مخلوقات
خود تفسیر و توجیه کردهاند .متکلمان عموماً خدا را فاعل بالقصد میدانند و عارفان نیز قائلاند
که خدا فاعل بالتجلی است(مالصدرا ،1981،ص .)280لیکن بین فالسفه در نوع فاعلیت خداوند
اختالف زیادی وجود دارد.حکمای مشائی خدا را « فاعل بالعنایه» و اشراقیان از آن نظر که منکر
«علم ماقبل الکثره» خدا هستند ،فاعلیت عنائی و علم فعلی او را در مرحلة « قبل االیجاد » نیز انکار
میکنند و فاعلیت حق را به نحو« فاعل بالرضا» میدانند( قطبالدینشیرازی ،ص .)359نظر
مالصدرا نیز ترکیبی از نظر عارفان و اشراقیان است (مالصدرا ،1981 ،ص264و .)269نویسنده در
این مقاله تالش نموده تا نحوۀ فاعلیت خدا از نظر ابنسینا و مالصدرا را تبیین و تحلیل کند .روش
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به کار رفته در این مقاله ،روش توصیفی – تحلیلی است افزون بر آن از شیوۀ کتابخانهای نیز بهره
برده است.
نظریة خلقت

در میان معتقدان به مسئلة آفرینش سه نظریه وجود دارد:
1

.1خلقت از عدم

عقیدۀ مشترک ادیان ابراهیمی این است که خدا خالق این نظام هستی است و اوست که آن را از
مرحلة نیستی به ساحت وجود آورده وجامة هستی به تن عالم پوشانده است ،آفرینش جهان در
مدت شش شبانه روز ( شش دوره ومرحله ) رخ داده است که طی آن خدا ،نخست آسمانها
سپس زمین را و در مرحلة دیگر موجودات ساکن در زمین وآسمان را خلق کرد.
2

 .2خلقت از ماده

براساس این نظریه ،مادۀ عالم از قبل وجود داشته و خالق ،تنها صورت را به آن افزوده است .این
نظریه با دیدگاه فیلسوفانی مانند افالطون و ارسطو سازگار و منطبق است که « ماده» را از حقایق
ازلی میدانند.
 .3خلقت از طریق صدور ذات

3

این نظریه به این معنا ست که خلق وآفرینش موجودات از ذات خدا صادر میگردد و فیضان
مییابد .این نظریه را افلوطین ( مؤسس مکتب نو افالطونی ) مطرح کرد .تفسیر شارحان غربی
افلوطین از نظریه وی این است که « احد» 4وقتی کامل و لبریز میشود ،شروع به فیضان میکند و
عمل صدور یا فیضان ،بی اراده واختیار او صورت میگیرد.
همانطور که اشاره کردیم ،ارسطو عالم ماده وجسمانی را مانند خود «محرک نا متحرک» ازلی
میداند( کاپلستون ،ج ،1ص)359؛ در واقع او قائل به نظریة خلق از ماده است ،بدین معنا که
میگوید ،مادۀ عالم از قبل وجود داشته است وخدا صورت گری کرده است یعنی صورت را به
مادۀ عالم افزوده است .ازلی دانستن ماده سابق بر وجود عالم ،مستلزم نفی وانکار خالق بودن خدا
و انکار نقش علت فاعلی او در جهان است و از این جهت بود که برخی اندیشمندان و متکلمان
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اسالمی به شدت با این نظریه مخالفت نمودهاند .ابوریحان بیرونی در یکی از اشکالهای خود بر
ابنسینا مینویسد:
حاشا که یحیی[ نحوی ] را به فریبکاری نسبت توان کرد ،شایستهترین افراد به این لقب
ارسطوست که "کفریات" خویش را آراسته است.گمان میکنم که ،ای حکیم که بر کتاب
یحیی و ردّ او بر "برقلس" در موضوع ازلیّت عالم وکتاب دیگرش در باره "خرافات"
ارسطو وکتاب دیگرش ،تفسیر کتب ارسطو ،وقوف نیافتهای ( مطهری ،ص.)134
ابنسینا و فاعلیت خداوند در عمل آفرینش

پیش از پرداختن به نظر ابنسینا در بارۀ فاعلیت خداوند در عالم ،از آن نظر که مسئلة خلقت از
لوازم قانون علیت است ،ضروری است دیدگاه وی را در بارۀ علیّت و بهخصوص « علت فاعلی»
که در این مبحث مراد از فاعلیت خداوند در عالم ،همان علت فاعلی بودن اوست ،تبیین کنیم.
ابنسینا ،در تعریف "خالق" مینویسد:
خلق یا آفرینش ،نامیاست مشترک [ گاه ] به افادۀ وجود به هرگونه باشد ،خلق گفته
میشود و نیز [ مراد از] خلق افادۀ وجود[ یعنی هستی بخشی ] حاصل از [ تألیف] ماده
وصورت است به هر نحوی که باشد وبه معنای دوم ،وقتی به خلق اطالق میشود که
آفرینش بالقوه ،مسبوق[ متأخر] به وجود نباشد ،مانند تالزم ماده وصورت(ابنسینا،1358 ،
ص )54مراد ابنسینا از خلق و ایجاد ،همان فعل خداست که در عالم صورت گرفته است(
همو ،1371 ،ص.)252

مالصدرا در بارۀ اهمیت قانون علیت مینویسد:
بحثهای علمی مبتنی و متکی بر قانون علت و معلول و ضروری بودن مقدمات قیاس،
نسبت به نتایج آن است .به عنوان مثال ،چنانچه نتیجة شکل اول قیاس که امر بدیهی است،
ضروری نباشد یا نتیجة قیاس الزم ضروری مقدمات آن نباشد؛ در آن صورت هیچ نوع
یقینی در عالم حاصل نخواهد شد و اگر یقینی بدست نیاید ،در آن صورت علم و دانشی
نیز بدست نخواهد آمد ،در نتیجه هیچ نوع اعتمادی نسبت به تحقق و وجود یک شیئ و
هیچ نوع هدف و غایتی ومعادی – رستاخیز  -حاصل نمیگردد؛ و ادیان ومذاهب و همة
تالشهای انسان بیهوده و بیفایده خواهد شد ،زیراکه [ با نفی وانکار قانون علیت ] امکان
دارد ،همة تالش های انسان برای نیل به اهدافش بر خالف انتظار یا مخالف و متناقض با
انتظار وی واقع شود .بدیهی است که نفی و انکار قانون علیت ،همسان با عقاید سوفسطائیان
است»( مالصدرا ،1981ج،7ص.) 300-301
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تعریف ابنسینا از علت و معلول

ابنسینا درآثار خود ،با تعابیر گوناگون و مختلف تعاریفی از علت و معلول ارائه داده است ،چند
نمونه را ذکر میکنیم :
 .1او در دانشنامه عالئی مینویسد:
هر چیزی که وَرا [یعنی آن را] هستی بود نه از چیزی معلوم ،هستی آن چیز معلوم ،بوی
[یعنی به وسیلة آن] بود ،وَرا علت آن چیز معلوم خوانیم و آن چیز را معلول وی خوانیم
(ابنسینا ،1383 ،ص.)53

 .2در کتاب الحدود(یا تعریفات) علت را چنین تعریف کرده است:
علت به وجودی ذاتی اطالق میشود که وجود ذاتی بالفعل دیگری از وجود آن بر آمده
باشد ،بی آنکه وجود بالفعل [ علت ] از وجود بالفعل آن [ دیگری یعنی معلول] بر آمده باشد
(همو ،1358،ص.) 52

تعریف وی از علت در اینجا ناظر به علت تامه وعلت حقیقی است که از وجود آن وجود
معلول الزم میآید.
 .3و در جای دیگر مینویسد:
ان العلـة هی کل ذات یلزم منه ان یکون وجود ذات اخرى انما هو بالفعل من وجود هذا
بالفعل؛ علت عبارت از ذاتی است که از وجود آن وجود ذات دیگری[ معلول ] به صورت
بالفعل الزم آید(همو ،1363 ،ص.)117

در این تعریف نیز مراد وی از علت همان علت حقیقی وعلت تامه است که سبب تحقق
بالفعل معلول میگردد.
 .4و درکتاب النجاة به جای اصطالح علت از اصطالح « المبدأ » استفاده کرده است:
المبدأ یقال لکل ما یکون قد إستتم له وجود فی نفسه إّما عن ذاته و إّما عن غیره ثم یحصل
عنه وجود شیء آخر و یتقوم به؛ به هر چیزی که در ذات خود دارای وجود کامل باشد–
خواه این کمال در وجود از ذات خود او یا از دیگری باشد؛ آنگاه از وجود آن ،شیئ
دیگری پدید آید که وجودش متقوم و متحقق به آن است؛ به آن مبدأ گفته میشود (همو،
 ،1379ص .)518

ابنسینا در اینجا میان مبدأ بودن خدا و مبادی و علل دیگر فرق نهاده است ،مبدأ بودن خداوند
ناشی از ذات خود اوست ،زیرا که واجب الوجود است .در صورتی که مبدأ بودن مبادی دیگر،
اعم از موجودات مجرد مانند عقل اول و عقول دیگر یا عالم نفوس و عالم جسمانی ،همه از غیر
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ذات خود یعنی از خدا ناشی میشود ،این نیاز به جهت این است که ماسوی اهلل موجودات ممکن
هستند و در وجودشان محتاج ونیازمند به علت العلل یا همان واجب الوجوداند .همچنین ابنسینا
در کتاب «عیون الحکمه» به جای علت از واژۀ سبب استفاده کرده است:
السبب هو کل ما یتعلق به وجود الشی من غیر أن یکون وجود ذلک الشیء داخال فی وجوده
أو متحققاً به وجوده؛ سبب ،عبارت از هرچیزی است که وجود شیئ [ معلول] وابسته به آن
باشد ،بی آنکه وجود آن شیئ[ علت ] داخل در وجود آن ویا متحقق به وسیلة آن شود
(همو1373-1414 ،ق ،ص .)45
علل وجود وعلل ماهیت

ابنسینا علل را به دو دسته تقسیم کرده است:
 .1علل داخلی(یا علل قوام) ،مقصود از علل داخلی ،علل مادی و صوری است ،علت مادی علتی
است که وجود بالقوه معلول را تشکیل میدهد ،یعنی اگر درمعلول توان و استعداد و قابلیتی
وجود دارد ،از آن علت مادی آن است .علت صوری وجود بالفعل معلول را سامان میدهد.
دلیل اینکه علل مادی وصوری را علل قوام مینامند این است که ماده و صورت اجزای تشکیل
دهندۀ معلول هستند ،ودر واقع داخل در معلول وهمراه با آن میباشند ،قوام یعنی تشکیل و
برپایی معلول متوقف بر وجود علل صوری و مادی است.
.2علل خارجی (یا علل وجود) مراد از علل خارجی علل فاعلی وغایی است ،خارجی نامیدن آنها
بدین جهت است که فاعل و غایت بیرون از حقیقت و ذات شیئی(معلول ) است(همو1430 ،ق،
ص.)257
تفاوت دستة اول با گروه دوم این است که معلول در وجود خارجی خود محتاج به علل وجود
است ،تا فاعل و غایت نباشند ،معلول تحقق عینی پیدا نمیکند .اما علل مادی و صوری هم در
تحقق عینی وخارجی و هم در تحقق ذهنی معلول تأثیر گذارند .توضیح اینکه ماده و صورت در
واقع همان جنس (ماده) وفصل(صورت) هستند ،تفاوتشان به اعتبار «البشرط» و«بشرط ال» است،
جنس و فصل البشرط هستند ،یعنی قابلیت حمل بر یکدیگر را دارند و میتوانیم بگوئیم« :انسان
حیوان ناطق است» ،در صورتی که ماده و صورت به نحو«بشرط ال» یعنی به شرط عدم حمل بر
یک دیگر لحاظ میشوند ،بر این اساس نمیتوان گفت «ماده ،صورت است یا صورت ،ماده
است» .با این توضیح میگوییم ،جنس و فصل ،علل قوام ماهیت در محیط ذهن هستند ،لیکن ماده
و صورت علل قوام ماهیت در خارج از ذهن هستند.
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در مسئلة خلقت وآفرینش ،مراد از علت ،علت فاعلی است ونه علل مادی ،صوری وغایی .یعنی
علتی که مبدأ پیدایش یک شیئ میگردد ،علت فاعلی آن است .و مقصود ابنسینا از علت
فاعلی ،علتی است که به معلول خود هستی میبخشد و منشأ صدور آن میگردد( همان،
ص .)259وی میان اصطالح فاعل در عرف عامة مردم با اصطالح آن در فلسفه فرق میگذارد،
میگوید ،عامة مردم کسی را فاعل مینامند که آن شخص در گذشته کاری را انجام نداده باشد،
و هنگامی که اقدام به انجام آن کار کند ،فاعل آن کار شناخته میشود ،در واقع عامة مردم برای
اتصاف یک شخص به صفت فاعل بودن ،شرطی قائلاند وآن شرط این است که در گذشته
کاری انجام نداده باشد .ابنسینا میگوید ،مراد فیلسوف از علت فاعلی آن چیزی نیست که عامه
مردم میپندارند ،بلکه مقصود فیلسوف از علت فاعلی ،عبارت از رابطة ایجادی میان علت ومعلول
و علت ،چیزی مغایر با ذات خود را که معدوم است ،ایجاد میکند( همان ،ص 263وص .)257
ابنسینا از دونوع علت فاعلی نام میبرد :یک نوع علت فاعلی است که معلول آن در ذات خود
اوست ،مانند علیت آتش نسبت به حرارت ،لیکن نوع دوم علت فاعلی ،علتی است معلول از
وجود او پدید میآید ونه اینکه در ذات او از سنخ وی باشد( همو ،1404 ،ص.)42
در اینجا ابنسینا به نکتة مهمی اشاره کرده است که ناشی از جهان شناسی فلسفی اوست و
مبتنی بر قانون علّیت است وآن این است که میگوید « :علت ،چیزی مغایر با ذات خود را ایجاد
میکند ،».این سخن ناظر به این است که ابنسینا به عنوان یک فیلسوف ،وجود کثرت در عالم را
میپذیرد ،یعنی همچنانکه عالیترین مرتبة وجود را برای واجب الوجود (علت العلل ) قائل است،
برای معالیل نیز مرتبهای از وجود قائل است .این دیدگاه در تقابل با نظر عرفانی وحدت وجودی
است که رابطة میان علت ومعلول را به نحو رابطه میان ظاهر( بود) ومظهر ( نمود) میداند و قائل
به وحدت است ونه کثرت وبرای عالم هیچ نوع واقعیتی قائل نیست .بر اساس نظریه تباین ذاتی
میان علت ومعلول که ابنسینا میگویند ،هیچ فیلسوفی بما هو فیلسوف نمیتواند ادعا کند که
قائل به « وحدت وجودی» است ،این یکی ازموارد چالش در فلسفة مالصدراست که از یک سو
یک فیلسوف است واز سوی دیگر قائل به نظریه « وحدت وجود » است.
جاعل ( فاعل ) چه چیز را جعل ( خلق) میکند؟
دانستیم که مقصود ابنسینا از علت ،علت فاعلیایجادی است ،اکنون میخواهیم بدانیم ،جاعل
( یا همان علت فاعلی) چه چیز را در عالمایجاد کرده است ،وجود یا ماهیت را؟ وبه تعبیر دیگر،
عمل جعل وجاعلیت به چه چیز تعلق گرفته است؟ این مسئله از مسائل مهم در فلسفة اسالمی
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است ،هرچند مسئله « اصالت در جعل » ،متفاوت با مسئلة « اصالت در تحقق و وجود» است،
درعین حال این دو مسئله به یک دیگر مرتبطاند .سهروردی مینویسد:
از آنجا که وجود ،امر اعتباری ذهنی است ،الزم است که شیئ ( یعنی معلول) ذات خود را
از ع لت وجود بخش خود دریافت کند .هیچ وقت موجود ممکن از وجود مرجّح( علت ) بی
نیاز نمیباشد؛ و چنانچه با فرض امکان ذاتی [و بدون علت] ضرورت وجود پیدا کند ،مستلزم
انقالب ماهیت امکانی به حقیقت وجوبی وضروری خواهد شد [ که محال و ممتنع است]
( قطب الدین شیرازی ،ص .)399

شهرزوری در شرح سخنان سهروردی مینویسد:
نزد مشائیان ،آنچه از فاعل صادر میگردد ،وجود است ،لیکن نزد حکمای اشراقی ،آنچه از
فاعل صادر میگردد ،ماهیات اشیاء وموجودات است و نه وجودشان؛ زیراکه [ پیش از این ]
دانستی که وجود یک موضوع اعتباری ذهنی است و به هیچ وجه حقیقتی در خارج ندارد
( شهرزوری ،1380 ،ص.) 446

همانطورکه شهرزوری اشاره کرده است ،حکمای مشائی و از جمله ابنسینا ،قائل به جعل
وجودند و نه ماهیت.خواجه نصیر الدین طوسی در شرح سخنان ابنسینا مینویسد :
هرگاه از مبدأ نخست ،چیزی صادر گردد ،ضرورتاً شیئ وجود یافته [ معلول ] دارای هویتی
مغایر اول [ علت ] خواهد داشت .معنا و مفهوم صدور معلول از علت ،با بر خوردار بودن
معلول از نوعی هویت ،متفاوت است .بنابراین در اینجا دو چیز تصور میگردد :یکی موضوع
صادر از اول( خدا یا همان علت ) که وجود نامیده میشود .دیگری ذاتی که الزمة آن وجود
است که ماهیت نامیده میشود( ابنسینا1404 ،ق ،اشارات وتنبیهات ،ج ،3ص.)245

برخی از عبارات و کلمات خود ابنسینا نیز دال بر این است که وی قائل به جعل وجود است و
نه ماهیت .از جمله :
 الماهیـة فی ذاتها ممکنـة (ممکن الوجود) وفاض علیها من شیئ آخر؛ ماهیت به لحاظ ذاتخود ،ممکن( الوجود) است ،جامه هستی از چیز دیگری[ علت] بر آن افاضه گردیده است(همو،
 ،1371ص.)237
 إعطاء الوجود ،علـة ٌ لوجوده؛ دادن وجود[ توسط علت العلل به وجود] علت وجود وجود است( همو ،1363 ،ص.)32
 در کتاب المباحثات ،ص 285و شرح عیون الحکمه ،ص  283نیز با صراحت ،جعل را به وجودنسبت داده است.
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فاعل الهی و فاعل طبیعی

از تفاوتهای عمده میان دیدگاه ابنسینا با ارسطو در موضوع « علت نخستین» تفاوتی است که
وی میان دو نوع فاعل الهی(یا مابعد الطبیعی) وفاعل طبیعی قائل شده است( همو،1371،
ص  .)307توضیح اینکه فیلسوفان از دوطریق وجود خدا را اثبات کردهاند ،ارسطو از راه وجود
حرکت در عالم ،تالش کرده است تا وجود یک « محرّک نامتحرک » یا وجود خدارا اثبات
کند ،با این استدالل که میگوید ،بی تردید در جهان متحرّکهای بی شماری وجود دارد و هر
متحرکی محتاج به وجود محرّکی است که آن را ایجاد کرده است ،محرک نهایی عالم
نمیتواند از جنس خود عالم  -یعنی مانند آن متحرک – باشد ،زیرا در این صورت مستلزم
تسلسل باطل خواهیم شد .بنابراین الزم است در عالم یک موجود « محرّک نامتحرک » وجود
داشته باشد .این روش ارسطو را که از طریق حرکت وجود خدارا اثبات کرده است ،روش طبیعی
برای اثبات وجود خدا مینامند(همو1404 ،ق ،ص )62در صورتی که حکمای الهی از راه
وجوب وجود ،وجود خدارا اثبات میکنند( همانجا).
در این روش ارسطو ،مقصود ازاثبات علت ،علت طبیعی است ،روش آن نیز روش علم طبیعی
(طبیعیات) است و نه روش فلسفة اولی یا مابعد الطبیعه .در روش ارسطو ،خدا یا همان محرک
نامتحرک ،خدای خالق وآفریگار نیست ،زیرا که به نظر ارسطو ماده عالم ازلی وقدیم است و
محرک نامتحرک ،تنها صورت را به آن اضافه کرده است و( ونه وجود را) و به بیان دیگر ،او
تنها مادۀ ساکن را به حرکت وجنبش در آورده است ،معنا ومفهوم محرک نامتحرک نیز همین
است ،یعنی آن چیزی که شیئ دیگر را به حرکت وجنبش در میآورد ،ولی خودش حرکت
نمیکند و فاقد حرکت است .و بر همین اساس است که « محرک نامتحرک » ارسطو ،علت
فاعلی و خالق عالم نیست ،تنها علت غایی عالم است ،یعنی عالم به عشق رسیدن به اوست که در
حرکت وجنبش است.
ابنسینا میگوید ،راه طبیعی برای اثبات وجود خدا ناتمام است ،زیرا که در این روش ،تنها
محرک عالم( مُعطی الحرکه) اثبات میشود و نه « مُعطی الوجود» آن علتی که به عالم هستی
میبخشد «،واهب الصور» است که عالم را ایجاد کرده است( همان ،ص 173و 47و،1371
ص .)173
ابنسینا به جای اصطالح « محرک نامتحرک » ارسطو ،اصطالح « واجب الوجود » را جعل
کرد ،زیرا محرک نامتحرک نمیتواند ،علت نخستین باشد ،به این دلیل که از نظر ارسطو،
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محرکهای نا متحرک بی شماری در عالم وجود دارد ،به عالوه اینکه محرک نا متحرک ،تنها
« مُعطی الحرکه » وعلت غایی عالم است ونه « مُعطی الوجود) وعلت فاعلی آن .واجب الوجود
ابنسینا هردو ویژگی را دارد ،هم به معالیل خود هستی و وجود میبخشد وهم آنها را به حرکت
وجنبش در میآورد ،افزون بر اینکه هم علت فاعلی و هم علت غایی عالم است .با اثبات علت
فاعلی بودن واجب الوجود ،خالقیت او نیز اثبات میگردد ،واجب الوجود ابنسینا ،خالق نظام
هستی است وآن را از نیستی به هستی در آورده است.ابنسینا در بارۀ تفاوت فاعل نزد فالسفه
الهی( فلسفه اولی) ونزد فالسفه طبیعی( طبیعیات) مینویسد:
و ذلک ألن الفالسفـة االلهیین لیسوا یُعنون بالفاعل هذا التحریک فقط کما یُعنیه الطبیعیون،
بل مبدا الوجود و مفیده ،مثل الباری العالم ،و اما العله الفاعلیه الطبیعیه فالتفید وجود غیر
التحریک بأحد انحاء التحریکات :فیکون مفیدا الوجود فی الطبیعیات مبدأ حرکه؛ بیان
وتوضیح مطلب این است که مقصود فیلسوفان الهی از فاعل – ،آنگونه که فالسفة طبیعی از
فاعل همان فاعل طبیعی را اراده میکنند -تنها فاعل تحریکی نیست ،بلکه مرادشان از [ فاعل
چیزی است که] منشأ وجود و افاده کنندۀ آن است ،مانند خدا ،لیکن علت فاعلی طبیعی،
بهجز افاده حرکت به یکی از اقسام و انواع حرکت ،چیز دیگری را اعطا نمیکند ،در نتیجه
در طبیعیات فاعلی که افاده کننده وجود میباشد ،مبدأ حرکت است[ ].و نه مبدأ وجود]
(همو ،1387 ،ص.)257

همچنین در بارۀ نقش فیّاضیت وخالقیت خداوند و تفاوت او با مخلوقاتش مینویسد :
فواجب الوجود تامّ الوجود ،ألنه لیس شیئ من وجوده و کماالت وجوده قاصراًعنه ،و الشی
من جنس وجوده خارجاً عن وجوده یوجد لغیره ،کما یوجد فی غیره؛ مثل االنسان ،فإنّ
أشیاء کثیرة من کماالت وجوده قاصرة عنه ،و ایضا ً فإنّ إ نسانیـة توجد لغیره .بل واجب
الوجود فوق التّمام ،ألنه لیس إنّما له الوجود الذی له فقط  ،بل کل وجود أیضاً فهو فاضل
عن وجوده ،و له ،فائض عنه.
و واجب الوجود بذاته خیر محض ،والخیر بالجملـة هو ما یتشوّقه کل شیئ و ما یتشوّقه کل
شیئ هو الوجود ،أو کمال الوجود من باب الوجود؛ واجب الوجود دارا ی وجود کامل
است ،زیراکه در هیچ یک از وجود وکماالت وجودی او نقص و قصوری نیست .و هیچ
چیز از سنخ وجودش بیرون از وجودش نیست [ چنانچه خارج از وجودش باشد ،در آن
صورت ] برای غیر وجود واجب الوجود نیز یافت خواهد شد [ ومنحصر به وجود او نخواهد
بود] چنانکه در مورد غیر واجب الوجود ،مانند انسان چنین است ،انسان در بسیاری از
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کماالت وجودی ،ناقص و ناتمام است .همچنین کماالت وجودی او درموجود دیگری نیز
یافت میشود [ .نه تنها واجب الوجود موجود کامل است ] بلکه وجود او برتر از کمال
وتمامیت است؛ زیرا که وجود او تنها اختصاص به خود او ندارد ،بلکه هر وجودی از وجود
او فیضان پیدا کرده و وجود هر موجودی متعلق و وابسته به اوست و از وجود او ناشی شده
است(همو1430 ،ق ،ص.)355

و در جای دیگر مینویسد:
أنّه مُعطی الجود ،لجمیع الموجودات والفیّاض للوجود بالوجود بالجود علی کل الماهیات
( همو ،2009 ،ص.)24

ابنسینا در اینجا به نقش فیّاض خالقیت خداوند اشاره کرده است و دو صفت ممتاز برای
واجب الوجود را بیان نموده است :اوالً  :خدا یک موجود کامل و تمام است ،یعنی هیچ نوع
حالت انتظار برای موجود بودن او قابل تصور نیست ،زیرا که قابلیت و انتظار برای موجود شدن از
مختصات موجودات مادی وجسمانی بالقوه است و در موجود بالفعل ،حالت انتظار وجود ندارد
موجود بالفعل هرنوع کمالی را که الزم دارد به نحو بالفعل واجد آن است(همو ،1379،ص.)553
از آنجاکه همة موجودات مجرد وعقول و نفوس عالی دارای این ویژگی هستند ،ابنسینا ،در
بیان دوم ( ثانیاً  ):به صفت اختصاصی واجب الوجود پرداخته است وآن عبارت از صفت « :فوق
التمام » است .نه تنها واجب الوجود ،موجود کامل ودارای فعلیت محض است – که ارسطو نیز به
این نکته اشاره کرده است – بلکه باید گفت ،او «موجود فوق التمام » است ،بدین معنا که فیاّض
و خالق موجودات و عالم است .ابنسینا با ذکر این صفت ،قصد آن را داشته است که میان
« واجب الوجود » مورد نظر خود و« محرک نامتحرک » ارسطو فرق گذارد ،پیش از این اشاره
کردیم که محرک نامتحرک ارسطو ،نه علت فاعلی جهان ونه خالق آن است.
فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد

ابنسینا و دیگر حکمای مشائی ،قائلاند به اینکه فاعل بودن خدا از نوع « فاعل بالعنایه» است ،این
نظریه در تقابل با نظر متکلمان اسالمی است که خدارا « فاعل بالقصد» میدانند .ابتدا بیانی مختصر
و به نحو اجمال از این دو نوع فاعل ارائه میدهیم ،سپس به شرح و بیان ابنسینا میپردازیم.
فاعل بالقصد عبارت از فاعلی است که علم و آگاهی به فعل خود دارد ،با اراده اش نیز آن را
انجام می دهد ،لیکن علم او نسبت به فعلش برای صدور فعل از او کافی نیست وبرای صدور فعل،
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محتاج به داعی وانگیزۀ زائد ومغایر بیرون از ذات خود است ،بدین معنی که عوامل بیرون از ذات
فاعل در صدور فعل از او تأثیر گذارند.
و فاعل بالعنایه عبارت از فاعلی است که پیش از صدور فعل از او ،نسبت به فعل خود علم
تفصیلی دارد به عالوه علم او بی آنکه محتاج به غرض زائد از ذات او باشد ،سبب پیدایش و
منشأ صدور فعل میگردد.
ابنسینا در بارۀ افعال انسان وتفاوت آنها با فعل خداوند ،مینویسد:
هنگامیکه انسان چیزی را به نحو ظنی یا تخّیلی وعلمی[ یقینی] تصور میکند ،که آن شیئ
تصور شده برایش خوب یا نافع است ،در مرحلة پس از این تصور ،اشتیاقی برای تحصیل آن
شیئ برایش به وجود میآید ،و آنگاه که شوق او به شوق مؤکّد و مرحلة تصمیم برای انجام
آن تبدیل میشود ،نیرویی که در عضالت او وجود دارد به حرکت در میآیند تا آن کار را
انجام دهد؛ و برای همین جهت است که [ میگوییم  ]:افعال ما تابع غرض و هدف است .در
ادامه توضیح می دهد که چگونه افعال خداوند تابع غرض وهدفی بیرون از ذات اونیست :
پیش از این بیان کردیم که واجب الوجود ،تام بلکه فوق التمام است [ عال وه بر اینکه کامل
است ،کماالت موجودات دیگر را نیز تأمین میکند] بنابراین امکان ندارد که فعل او برای
غرض وهدفی صورت گیرد( همو1404 ،ق ،ص.)49،16 ،102

ابنسینا ،خدا را فاعل بالعنایه میداند ،او درتعریف فاعل بالعنایه میگوید:
فاعل بالعنایه ،فاعل مختار ودارای اراده است و علمش به نظام احسن وجود ،سبب پیدایش
فعل میشود ،بی آنکه در این پیدایش به غرض زائد[ مغایر] با ذات فاعل نیازمند باشد[ به بیان
دیگر] علم فاعل به فعل (یا همان نظام احسن وجود) ،سبب پیدایش چنین نظامی در خارج
میشود(همان ،ص.)130

ابنسینا در این سخنان ،بسیار هوشمندانه نظریة متکلمان در باب خلقت را که خدا را «فاعل
بالقصد » میدانند و مطابق آن علل و عوامل بیرون از ذات حق در تصمیم و ارادۀ او نقش دارند و
این اغراض زائد و مغایر با ذاتند را پاسخ داده است،که خداوند در امر خلقت نیازی به اغراض
زائد بر ذات خود ندارد و خود ذات و علم وی به نظام احسن وجود سبب عمل آفرینش است.
همچنین به کسانیکه وی و دیگر فیلسوفان مسلمان را متهم ساختهاندکه مانند نوافالطونیان ،عمل
خلقت از جانب خدا را بدون اراده واختیار میداند ،پاسخ داده است و با صراحت تمام میگوید:
« فاعل بالعنایه ،فاعل مختار ودارای اراده است( همان ،ص.)19، 51
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و در جای دیگر مینویسد:
علت وجود موجودات ،علم خداوند وتعقل او نسبت به موجودات است و او اشیاء را به نحو
حکمت و بر اساس نظم و ترتیب ضروری[ مبتنی بر قانون علیت] تعقل میکند ،نه هر طور
که اتفاق افتد [.که مستلزم صدفه واتفاق است]یعنی خدا موجودات را در[ علم] خود -
چنانکه هستند -تمثّل و ترسیم نمیکند تا آنها را تصور کند ،بلکه آنها را به نحو حکمت و
ضروری در نظام [ علّی و معلولی] ادراک میکند( همو1404 ،ق ،ص.)159

سپس دربارۀ تفاوت علم خدا با علم انسان مینویسد :
ما انسانها ،در مرحلة نخست اشیاء را در ذهن خود ترسیم میکنیم ،سپس در مرحلة دوم
همانطور که هستند ،آنها را به تصور در میآوریم ،زیرا که بیشتر حاالت ما مبتنی بر نظام
[علیت] نیست .در صورتی که این گونه داوری کردن در مورد خدا نادرست است ،همة
کارها و افعال خداوند براساس نظم و ترتیب [که مقتضای قانون علیت ] است ،انجام
میپذیرد ،نیازی به واسطه قراردادن موجودات ندارد(همانجا ،و نیز.) 152 -156

در اینجا نیز نظر متکلمان را نقد میکند و میگوید ،علم خدا به عالم متفاوت از علم انسان به
صور علمیخود است ،زیرا که علم انسان یک علم انفعالی است و عوامل بیرون از ذات وی در
علم او تأثیر گذارند ،علم او تابع معلومات اوست .برخالف علم خداوند که علمش علم فعلی و
معلوم آفرین است ،معلول و مخلوقات او تابع علم او هستند.او در این باره مینویسد:
واجب الوجود خود را به علم ذاتی فعلی ادراک میکند ،معلول اول[ عقل اول] که
بالفاصله پس از وجود واجب الوجود قرار گرفته – و علت مستقیم او در زنجیرۀ طولی است
– را [ نیز ] ادراک میکند و علم به علت ،مستلزم علم به لوازم وعلم به معلول است و معلول
اول از لوازم ذات واجب الوجود است؛ بنابراین از آن جهت که واجب الوجود به ذات خود
علم دارد ،به لوازم ذات خود – که معلول اول است – نیز علم دارد.همچنین به همه ماسوای
خود پس از عقل اول – خواه در سلسله طولی قرار گرفته باشند وخواه در سلسله عرضی واقع

شده باشند – از آن نظر که علت آنهاست ،علم وآگاهی دارد(همو1404 ،ق ،اشارات
وتنبیهات ،ج ،3ص.)299
نحوة عمل صدور

از نظر ابنسینا وحکمای مشائی ،کیفیت صدور موجودات از خداوند به این طریق است که عقل
اول ،ذاتاً یک موجود ممکن الوجود است ،یعنی موجودی است که دارای حدوث ذاتی ومعلول
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خداست و بهواسطة وجودی که خدا به آن افاضه کرده است ،وجوب وضرورت بالغیر پیدا کرده
است.
اما سخن و پرسش این است  :با توجه به اینکه خدا موجود بسیط در تمام جهت است و صادر
اول نیز موجود بسیط است ،چگونه کثرت وتعدد در عالم پدید آمده است؟
ابنسینا در پاسخ می گوید ،از آن نظر که عقل اول هم ذات خود و هم مبدأ و علت خود راتعقل
میکند ،دارای جهات وحیثیات مختلفی میگردد؛ از آن جهت که علت و مبدأ خود را تعقل
میکند ،از این طریق منشأ صدور« عقل دوم» میشود و از آن جهت که ذات خود را ادراک
میکند ،منشأ صدور دو موجود دیگر می شود :یکی نفس فلک کلی ودیگری جسم فلک اول،
نفس فلک اول از بُعد وجوب بالغیر عقل اول و جسم فلک اول از جنبة امکان ذاتی عقل اول
صادر میگردند .و همین جهات سه گانه در عقول بعدی تا عقل دهم وجود دارد .از عقل دهم،
فلک نهم ( یا همان فلک قمر) به وجود میآید ،به این ترتیب ،سلسله و زنجیره فیض در سلسله
عقول و قوس نزول به پایان میرسد(همو ،1379 ،ص .)656 -657بدین معنی که وجود به مرتبة
ضعف و ناتوانی خود منتهی میشود و دیگر قادر نیست ،موجود عقالنی دیگری را در سلسلة
طولی خود ایجاد کند .ابنسینا عقل دهم را « واهب الصور« نامیده است (همو1430 ،ق ،ج،5
ص  256و التعلیقات ،ص  .)57بر این اساس از آن جهت که عقل اول ذاتاً ممکن الوجود و
دارای امکان ذاتی و حدوث ذاتی است ،منشأ وجود و صدور کثرت در عالم میشود .و از
اینجاست که حکمای مشائی ،مالک و معیار نیازمندی اشیاء به علت را در «امکان ذاتی » میدانند
و نه همچون متکلمان که مناط احتیاج معلول به علت را در «حدوث زمانی» جستجو میکنند
(همو ،1379 ،ص 542-543و1404ق ،ص  84و.)133
از نظر ابنسینا ،فاعلیت واجب الوجود در عالم نه از طریق حرکت است آنچنانکه ارسطو
گفته است و نه از راه قصد زائد بر ذات آنطور که متکلمان معتقدند ،بلکه از طریق تعقل و
ادراک ذات اوست که مبدأ نظام خیر و وجود در عالم گردیده است(همو ،1379 ،ص.)650
مالک نیازمندی اشیاء و موجودات به علت

بررسی این مسئله و موضوع در مبحث خلقت حائز اهمیت فراوان است گویای نوع نگرش
جهانشناسی و وجودشناسی قائالن به آن است.متکلمان اسالمی ،مقسم تقسیم خود را حادث و
قدیم قرار دادهاند و میگویند ،موجود به نوبة خود به موجود قدیم وحادث تقسیم میگردد و در
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تعریف قدیم میگویند ،قدیم موجودی است که بی نیاز ازعلت باشد ،در مقابل میگویند،
حادث آن است که محتاج به علت باشد .از این تعریف نتیجه میگیرند و میگویند ،از آنجا که
در نظام هستی ،تنها یک موجود مستقل و بی نیاز وجود دارد وآنهم وجود خداست ،بنابراین در
عالم ،تنها یک موجود قدیم وجود دارد و سایر موجودات – اعم از مجرد ومادی – همه حادث
به حدوث زمانیاند ،یعنی همة موجودات در زمان خلق شدهاند وبه بیان دیگر ،همة موجودات
سابقة نیستی در زمان دارند ،بدین معنی که در مدت زمانی معدوم بودند وسپس در زمان دیگری
توسط خداوند موجود گردیدهاند.
نتیجة این نوع جهان شناسی و وجودشناسی این است که خداوند ،جهان جسمانی را بدون
واسطه ،آنهم در زمان معین و مشخصی آفریده است ،تعبیر به جهان جسمانی از آن نظر است که
متکلمان ،اعتقادی به عوالم مجرد وروحانی ندارند .این نوع جهان شناسی منکر عوالم عقول و
مجردی است که مشائیان ودیگر حکما آن را مطرح کردهاند .به عالوه میگویند ،چنانچه کسی
قائل به وجود تعدد قدما در عالم باشد ،این شخص کافر است ،وبر همین اساس بود که غزالی در
تهافت الفالسفه فارابی وابنسینا را تکفیر کرد است.
فیلسوفان مشائی و از جمله ابنسینا ،مالک نیازمندی موجودات به علت را در « امکان ذاتی »
میدانند ونه در حدوث زمانی ( همو ،1379 ،ص 522 -524و 1404ق ،ص 85ونیز ،1373
ص .)283مطابق این نظر ،موجودات در مرتبه نخست ،به واجب الوجود وممکن الوجود ودر
مرتبة بعد ممکن الوجود به قدیم وحادث تقسیم میگردند ،به این صورت که گفته میشود،
موجودات عالم طبیعت(ویا ناسوتی) حادث به دو حدوث ذاتی و حدوث زمانیاند ،لیکن
موجودات مجرد از قبیل  :عالم عقول (یا فرشتگان) و ملکوت( یا مثال) تنها حادث به حدوث
ذاتی هستند وفاقد حدوث زمانیاند ،به این معنا که موجودات مجرد فاقد زمان هستند و چون فاقد
زمانند از این جهت قدیماند یعنی سابقة عدم زمانی ندارند ،اما از آن جهت که دارای جهت
امکانی هستند.،معلول ومحتاج به علتی هستند که آنها را ایجاد کرده است.
و در پاسخ ایراد متکلمان که گفتهاند ،قائل شدن به تعدّد موجودات قدیم ،مستلزم اعتقاد به
تعدّد خدایان است ،میگویند ،این استلزام زمانی حاصل میگردد که کسی قائل به دو موجود
قدیم بالذات شود ،لیکن سخن ما این است که ما نیز میگوییم ،در نظام هستی تنها یک موجود
قدیم ذاتی وجود دارد ومابقی موجودات قدیمیکه به آنها قائلیم ،موجودات قدیم زمانیاند،
موجودی که قدیم زمانی است در اصل ذات خود دارای حدوث ذاتی و معلول است و محتاج به
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علت و مرجّح است و نمیتواند واجب الوجود یا خدا باشد ،بنابراین اشکال متکلمان وارد نیست
( همو ،1379 ،ص  532-536و1430ق ،ص .) 266 -267ابنسینا میگوید ،خاصیت ذاتی
« ممکن الوجود» این است که محتاج به واجب الوجود با ذاتی است که آن را ایجاد کند ،در این
جهت تفاوتی میان موجودات ممکن الوجود مادی ومجرد نیست(همو 1404 ،ق ،ص.)53
از سوی دیگر ،ابنسینا میان دو نوع عدم ،فرق گذاشته است :عدم مجامع و عدم مقابل ،عدم
مجامع ،عدمیاست که با وجود شیئ قابل جمع است ،بدین معنا که در همان حالیکه شیئی از
طریق علت خود موجود گردیده است ،در همان حال به لحاظ ذات و ماهیت خودش معدوم
است و معنا و مفهوم حدوث ذاتی همین است .هر چند که موجودات مجرد قدیم زمانیاند ،لیکن
دارای حدوث ذاتی میباشند ،ابنسینا چنین موجوداتی را موجودات« ابداعی» مینامد.
عدم مقابل ،عدمیرا گویند که وجود آن با عدمش تقابل دارد ودر یک زمان قابل جمع نیستند،
زیرا وجود وعدم با هم تقابل ذاتی دارند.موجودات مادی و جسمانی دارای این نوع عدم هستند،
از این نظر نمیتوانند ،قدیم زمانی باشند ،این نوع موجودات دارای دو نوع حدوثاند :حدوث
ذاتی وحدوث زمانی در صورتی که موجودات مجرد ،تنها دارای حدوث ذاتیاند .و این دسته از
موجودات را موجودات « تکوینی » نامیده است(همو1430 ،ق ،ص.)266
چرا متكلمان قائل به حدوث زمانی شدهاند؟

متکلمان پنداشتهاند ،چنانچه همانند حکما قائل به دوام همیشگی و دائمیفیض الهی شوند ،در آن
صورت اراده و اختیار را از خدا سلب نمودهاند .این سخن متکلمان ناظر به نظریه نوافالطونیان در
مسئله صدور فیض است  -که پیش از این نیز به مناسبتی بدان اشاره کردیم – در واقع اختالف
متکلمان با فالسفه در مسئلة حدوث و قدم عالم بر میگردد به مسئلة دوام و استمرار یا انقطاع
فیض الهی ،نتیجة نظر متکلمان ،انقطاع فیض الهی است ،آنها میگویند ،در صورتی میتوان
گفت ،خدا در امر خلقت دارای اراده و اختیار است که میان وجود خدا و عمل خلق وآفرینش
او فاصلة زمانی بر قر ار باشد ،بدین معنی که برای مدتی فیض یا همان عمل صدور وخلق تعطیل
باشد ،سپس خداوند آن را ایجاد کند وچنانچه قائل به دوام و استمرا دائمی و همیشگی فیض
الهی شویم ،در آن صورت نمیتوان گفت ،خدا ،قادر ،مختار و مرید است .غزالی در تعریف
فاعل نزد متکلمان مینویسد:
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فاعل عبارت از شخصی است که فعل و اثر به اختیار و همراه اراده از وی صادر میگردد ،به
عالوه ،علم وآگاهی به مقصود وهدف خود هم دارد.حال آنکه نزد شما[ فالسفه] صدور
عالم از خدای – بلند مرتبه – به منزلة صدور معلول از علت است [ و مطابق نظر شما] الزم
میآید ،صدور اثر به نحوضروری باشد – همچنانکه سایة الزم ضروری انسان و نور الزم
ضروری خورشید است – دفع چنین اشکالی از خدا [ که مستلزم نفی اراده واختیار از اوست]
غیر قابل تصور است(غزالی ،2002 ،ص.) 82

حکما واز جمله ابنسینا در پاسخ نظر متکلمان میگویند ،اوالً :هیچ نوع مالزمهای میان قبول
دائمی فیض الهی و سلب اراده و اختیار از واجب الوجود نیست ،زیرا فاعل مختار فاعلی است که
فعل او با شعور و آگاهی صورت می گیرد ،همچنین فعل او عین علم وذاتش است و نه زائد و
مغایر با ذات.ثانیاً  :این ضروتی که فالسفه میگویند ،ضرورتی است که از طرف علت برای
معلول به وجود میآید ،یک ضرورت بالغیر است ،یعنی این ضرورت را خود علت ایجاد میکند
و ایجاد ضرورت توسط علت منافاتی با اراده و اختیار فاعل ندارد ،بلکه مؤید و تأکید کننده
اختیار و اراده فاعل است؛ و برای همین جهت است که حکما گفتهاند:
الوجوب باالختیار ،ال ینافی االختیار ،بل یحققه؛ ضرورتی که از سوی اراده[ فاعل وعلت ] به
وجود میآید [ ،نه تنها ] با اختیار [ یعنی قدرت] فاعل ناسازگار نیست ،بلکه مؤیّد و مُثبت آن
است(مالصدرا،1387 ،ص.)128

وجوب و ضرورتی که از سوی خود علت ایجاد میشود ،مسبوق به ارادۀ فاعل و ناشی از
اختیار وی است ،بدین معنی که فاعل بر اساس اراده و اختیار خود آن را انجام میدهد و میتواند
جلوی ضرورت( یعنی موجود شدن ) آن را بگیرد.
ابنسینا میگوید ،متکلمان که قائل به حدوث زمانی عالماند ،در واقع فیض خداوند بر مخلوقات
را ،قبل از خلقت زمانی آن تعطیل کردهاند ( ابنسینا ،1379 ،ص ،)616در صورتی که قائل شدن
به امساک در فیض رسانی به معنای بخل ورزیدن خداست و چون که خداوند ،فیاض و جواد
مطلق است ،نمیتوان گفت ،مدت زمانی خدا در فیض دهی به مخلوقات فیض رسانی خود را
تعطیل کرده است.
نتیجه

کاری که ابنسینا در باب اثبات خالقیت خداوند انجام داده است و مورد ادعای این مقاله است،
به لحاظ فلسفی وکالمیحائز اهمیت فراوان است ،زیرا این کار سبب شد ،تا نقد و انتقادهای
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متشرعان نسبت به فلسفه کاهش پیدا کند ،همچنین باعث گردید تا در خالل نزاع متکلمان و
فالسفه ،مسائل جدیدی وارد حوزۀ علوم عقلی گردد .ابزاری که ابنسینا برای رسیدن به هدف
خود در اثبات خالقیت خداوند به کارگرفته است که به نحو اجمال در این مقاله مورد بررسی
قرار گرفته است عبارت است از:
 .1ابنسینا ثابت کرده است که مسئلة خالقیت از لوازم اصل علیت و هردو از لوازم وجود خدا
است.
 .2او با تبیین اصل علت فاعلی و ابطال ازلی بودن ماده – چنانکه ارسطو پنداشته است -ثابت
کرده است که وجود عالم مسبوق به عدم است و در تبیین آن میان دو نوع عدم ( عدم مقابل و
عدم مجامع ) فرق میگذارد.
 .3همچنین میان « علت فاعلی مابعد الطبیعی» یا « فاعل الهی» از یک سو با « فاعل طبیعی» قائل به
تفوت شده است و میگوید ،فاعل طبعی را که ارسطو مطرح کرده است،کارش فقط ایجاد
حرکت است و در حکم علت ناقصه میباشد و نمیتواند علت فاعلی عالم باشد ،لیکن فاعل
الهی هم علت حرکت است و هم علت وجود آن است.
 .4و با اثبات این مسئله که مالک نیازمندی اشیاء به علت امکان ذاتی وماهوی آنهاست و نه
حدوث زمانیشان – چنانکه متکلمان پنداشتهاند  -زمینههای الزم برای اثبات خالقیت و
فاعلیت خدا را فراهم ساخته است.
 .5بر این باور است که جعل و جاعلیت خداوند به وجود تعلق گرفته است و نه به ماهیت،
ابنسینا بر این باور است که آنچه از جانب خدا مورد جعل قرار گرفته است ،حقیقت وجود
است یعنی که خدا وجود ممکن الوجود را آفریده است و نه ماهیت آن را ماهیت از لوازم
وجود در عالم مخلوقات است.
 .6ابنسینا در ادامه تأمین هدف خود در اثبات فاعلیت خداوند ،میان دو دسته از علل وجود
( فاعلی وغایی) وعلل ماهیت ( مادی وصوری» فرق نهاد است.
 .7با تمرکز بر « فاعل عنائی» وردّ و انکار « فاعلیت بالقصد» مورد نظر متکلمان ثابت کرده است
که خداوند ،قبل از ایجاد کثرت ( خلق وآفرینش) در عالم ،نسبت مخلوقات خود علم تفصیلی
داشته است و این علم عین ذات حق است وعلم ذاتی خداوند منشأ و مبدأ پیدایش مخلوقات
گردیده است.
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یادداشتها
1. Creation of nothing
2. Creation of mater
3. Creation ex deo
4. The One
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