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چکیده
اثبات تجرد مثال مت صل با اثبات وجود عالم مثال مالزمه دارد و با اثبات تجرد یکی ،وجود تجرد دیگری
نیز اثبات می شود .بر این اساس ابن سینا با قائل شدن به مادی بودن خیال متصل ،وجود مثال منفصل
را نیز منکر است .از آنجایی که اساس براهین ابن سینا در اثبات مادی بودن قوۀ خیال مبتنی بر وضع و
محاذات داشتن صور خیالی است ،در پژوهش حاضر بیان میگردد که این ویژگی مختص جسم مادی
از جهت مکان و زماندار بودن ا ست و اج سام مثالی این خ صو صیت را ندارند و لذا با حواس ظاهری
ادراک نمیشوووند .با اثبات حرکت جوهری ،ماهیت واحد به انحای متفاوت وجودی متصووم میشووود و
مراتب مختلم مادی ،مثالی و عقلی را طی میکند .ازاینرو ،براهین ابن سینا در ابطال مثال منف صل که
مبتنی بر امتناع فرد مجرد و مادی داشووتن یم ماهیت و عدم علتیت فردی از آن نسووبت به افراد دیگر
است ،صحیح نیستند.
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طرح مسأله

شناخت ،انواع آن و مجرد یا مادی بودن هر یک از مراتب ادراک ،یکی از دغدغههای همیشگی فیلسوفان
م سلمان بوده ا ست و مکاتب فل سفی مختلف ،تفا سیر گوناگونی از این م سأله ارائه دادهاند .با وجود این
همگی متفقاند که ادراکات ان سانی سه ق سم ح سی ،خیالی و عقلیاند( .مال صدرا ،7987 ،ج  ،1ص )162
ادراکات عقلی از ماده و لوازم آن (طول ،عرض و ارتفاع) مجردا ند و ادراکات حسیییی به موجودات مادی
تعلق میگیرند که دارای حرکت و تغییر هستند.
ادراکات عقلی با عالم عقل و ادراکات حسیی با عالم ماده سینخیت دارند و هر یک از این عوالم به ترتیب
متعلق این دو نوع شناخت ه ستند .از این جهت ان سان با ادراکات عقلی خویش به ادراک و دریافت معانی
کلی مانند انسیییان ،ادراک مجردات عقلی و احکام آنها مانند تجرد ،علم ،قدرت و سیییایر صیییفات آنها
میپردازد .به بیان دیگر :مجر د دانسیییتن عالم عقول کلی و نفا ناطقه با یکدیگر مالزمه دارند و نفا
ناطقه به دلیل تجرد از ماده و لوازم تعلیمی یا مقداری آن ،عالم عقول مجرد (تجرد از ماده و لوازم آن) را
ادراک میکند .از این جهت ابن سینا هر دو را مجرد کلی میداند.
ادراکات ح سی ان سان به عالم ماده و مح سو سات تعلق میگیرد .ازاینرو ،ان سان با ادراکات ح سی خویش
عالم ماده و لوازم آن مانند تغییر ،حرکت ،زمان ،مکان و سایر صفات ا شیای مح سوس را ادراک میکند.
بنابراین ،مادی بودن عالم محسییوس با مادی دانسییتن ادراکات حسییی متعلق به آن مالزمه دارد .ازاینرو،
ابن سینا هر دو را مادی میداند.
مسألۀ مطرح میان فالسفۀ اسالمی این است که آیا ادراکات خیالی مانند ادراکات حسی مادی هستند؛ لذا
متعلق آن ها عالم ماده و مح سوس خواهد بود .در نتیجه طبق این صورت ،عالم مثال تحقق خارجی ندارد
یا اینکه ادراکات خیالی مجرد برزخی و مثالی هسیییتند و متعلق ادراکات آن موجودات برزخی و مثالیاند؟
یعنی اینکه عالوه بر عالم معقول و محسوس ،عالم دیگری نیز تحقق دارد که واسطۀ میان آن دو است و
خیال ان سانی صور خیالی مانند ان سان ،حیوان و موجودات مثالی را ادراک میکند که هر دو تجرد برزخی
خواهند داشت.
با توجه به این نکته ،میان اثبات وجود برزخ نزولى (عالم مثال) و صیییعودم (مرتبۀ خیال) مالزمه برقرار
ا ست .ازاینرو ،با اثبات امکان یا وقوع یکى ازآن دو وجود دیگرم نیز ثابت مى شود؛ (آ شتیانی ،7187،ص
 )012همان گونه که تجرد نفا ناطقه و وجود تجردی عقول طولی ،مالزمه دارند .زیرا در صیییورت تجرد
خیال متصل ،امکان و عدم امتناع وجود موجودات مثالی نیز اثبات میشود.
با توجه به نکات فوق ،م سألۀ ا صلی پژوهش حا ضر این ا ست که براهین ابن سینا و مبانی آنها در انکار
تجرد مرتبۀ خیال انسییانی و ابطال مثال منفصییل کداماند؟ دیگر اینکه ،با توجه به مبانی ابن سییینا ،چه
رابطهای میان انکار تجرد خیال مت صل با ابطال مثال منف صل ه ست؟ همچنین ،چگونه میتوان به نقادی
مبانی شیییخ الرئیا در این زمینه پرداخت؟ بنابراین ،کاسییتی و نقصییان مبانی او در این زمینه چیسییت؟ و

بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

11

منجر به کدام م شکالت فل سفی و شناختی میگردد؟ در پژوهش حا ضر به تحلیل و برر سی دیدگاههای
ابن سینا در این مورد پرداخته میشود.
پیشینۀ پژوهش

پژوهش هایی در مورد قوۀ خیال و عالم مثال توسییپ پژوهشییگران حوزۀ فلسییفه انجام گرفته اسییت که به
برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
[ ]7مقالۀ «قوۀ خیال و ادراک خیالى از دیدگاه ابن سینا و سهروردم» به بررسی تطبیقی میان دیدگاه ابن
سییینا و سییهروردی در این مورد پرداخته شییده اسییت .رویکرد نویسییندگان این مقاله به این بح عمدتا
تطبیقی ا ست و سعی در رو شن سازی میزان تأثیر پذیری شیخ ا شراق از ابن سینا در این زمینه نمودهاند.
(رزمگیر و انتظام ،7192 ،ص )21
[ ]2مقالۀ «مقایسییۀ دیدگاه ابن سییینا و مالصییدرا در مورد تجرد خیال و ارتبا آن با معاد جسییمانی»
رویکردی تطبیقی به مباح ابن سینا و مال صدرا در مورد تجرد خیال و مادی دان ستن آن از سوی شیخ
الرئیا و تجرد آن در حکمت متعالیه دارد .نویسیینده در این مقاله کوشیییده اسییت تا اینکه بح تجرد یا
مادی بودن خیال را با معاد ج سمانی مورد برر سی قرار دهد و نتایج آن را کاوش و برر سی کند( .یزدانی،
 ،7194ص )99
[ ]1مقالۀ «مبانی و آثار مجرد یا مادی بودن قوۀ خیال از دیدگاه ابن سییینا ،سییهروردی و مالصییدرا» به
بررسی تطبیقی مجرد یا مادی بودن قوۀ خیال از نظر این سه فیلسوف بزرگ میپردازد .رویکرد این مقاله
عالوه بر جنبۀ تطبیقی؛ بررسییی مبانی و آثار تجرد خیال از دیدگاه آنها میباشیید( .رحیم پور ،7189 ،ص
)779
[ ]0مقالۀ «نقش خیال در مکا شفات صوری از نظر ابن سینا» به برر سی نقش قوۀ خیال در مکا شفات
صوری میپردازد و سعی میکند نقش این قوه را در دیدن و تعبیر این نوع از مکاشفات تبیین نماید( .نتاج،
 ،7197ص )709
با اینکه این مقاالت پژوهش های خوب و مفیدی در زمینۀ قوۀ خیال ،نقش و کارکرد آن در فلسیییفۀ ابن
سینا ه ستند ،با وجود این به نظر میر سد رابطۀ قوۀ خیال با عالم مثال ،برر سی و نقد براهین ابن سینا در
ابطال تجرد قوۀ خیال و انکار عالم مثال در این پژوهشها خالی اسییت .ازاینرو ،مقالۀ پیش رو در صییدد
است تا با نگاهی جامع به مبانی و افکار فلسفی ابن سینا ،اینگونه موارد را بررسی و تحلیل نماید.
براهین ابن سینا در اثبات خیال متصل

ابن سینا دو دلیل در اثبات قوۀ خیال اقامه میکند:
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[ ]7حا مشییترک توان ارائه و قبول صییور را دارد ،امّا آنها را حفظ نمیکند .زیرا که حا مشییترک قوۀ
ب سیطی ا ست و از یک قوه بیش از یک فعل صادر نمی شود .ازاینرو ،برام حفظ صور مح سوس ،قوۀ
دیگری الزم است که خیال نام دارد و وظیفۀ آن حفظ صور است( .ابن سینا ،7119 ،ص )229
[ ]2حا مشترک و حواس ظاهری دارام حکم هستند و به غیریت یا عینیت میان دو چیز حکم مىکنند،
درحالىکه قوۀ خیال فقپ حفظ صور میکند و حکم ایجابی یا سلبی نمینماید .بنابراین ،قوۀ حاکم (حا
مشترک) با قوۀ غیر حاکم (خیال) متفاوت است( .همان ،ص )214
ابن سینا دو دلیل بر اثبات تعدد قوای نفا اقامه میکند که عبارتند از :تناقض افعال وجودم قوا مانند
جذب و دفع یا حفظ و قبول و صادر شدن یک فعل از یک قوه گرچه با انضمام شرایپ و حصول مناسبات،
افعال دیگرم نیز از آن صادر میشود؛ مانند قوۀ خیال که فعل اصلى آن حفظ صورت است ،ولى صور
مختلف مانند کم ،کیف ،أین ،وضع و ...را حفظ میکند( .همان ،ص )91-01
با توجه به اینکه کار کرد اصلی قوۀ خیال از دیدگاه ابن سینا حفظ صورتهای جزئی مختلف است و از یک
قوه بیش از یک فعل صادر نمیگردد ،قوۀ خیال به عنوان قوهای جدگانه و مستقل از سایر قوای نفا ناطقه
اثبات میگردد .زیرا داشتن فعلی جداگانه نشان دهندۀ وجود قوهای مستقل از سایر قوای نفا ناطقه است.
نقد براهین ابن سینا در اثبات خیال متصل

در قسمت قبل بیان گردید ابن سینا دو برهان در اثبات قوۀ خیال اقامه مینماید .در این براهین ،ابن سینا
مهمترین کارکرد و اصلیترین وظیفۀ قوه خیال را حفظ صور میداند و با استفاده از آن به اثبات قوۀ خیال
و مغایرت آن با حا م شترک و سایر قوای نفا ناطقه میپردازد .از سوی دیگر ،ابن سینا قوۀ خیال و
ادراکات آن را مادی می داند که شرح دیدگاه او در قسمت بعد خواهد آمد .با توجه به اینکه هر شیء مادی
دائما در حال تغییر ا ست یا با توجه به مبانی ابن سینا شیء مادی در چهار مقولۀ کم ،کیف ،أین و و ضع
حرکت دارد؛ (همو ،7014 ،ج  ،0ص  )98ادراکات خیالی نیز به دلیل مادی بودن ،بایسییتی در چهار مقولۀ
مذکور حرکت و تغییر داشته باشند .حرکت و تغییر در صور خیالی با حفظ این صور مغایرت دارد .حال آنکه
ابن سییینا با اسییتفاده از حفظ صییور به اثبات قوۀ خیال میپردازد ،دیگر اینکه انسییانها و حتی برخی از
حیوانات ادراکات و صیییور خیالی دارند که با گذشیییت زمان محفوی میمانند .زیرا انسیییانها حوادثی که
سییالیانی دراز از وقوع آنها می گذرد به یاد دارند و برخی از حیوانات نیز میان دوسییت و دشییمن به دلیل
تجربۀ قبلی تفاوت می گذارند .ازاینرو ،مادی بودن صیییور خیالی ،محل آن ها و لذا متغیر بودن آن ها با
محفوی بودن آنها سازگاری ندارد .حا صل اینکه حافظ صور بودن قوۀ خیال با دیدگاه ابن سینا در مورد
متغیر بودن اشیییای مادی تنافی دارد و با توجه به اینکه براهین او در اثبات قوۀ خیال با اسییتفاده از حافظ
صور بودن است ،هر دو از این جهت نقض میگردند.
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با اثبات مادی نبودن و مجرد بودن قو ۀ خیال ،خود این قوه حافظ و مدرک صور جزئی خواهد بود و نیاز به
اثبات قوۀ جداگانهای به نام حا مشیییترک نیسیییت .مالصیییدرا میگوید« :أن إثبات المغایرة بین الحا
الم شترک و الخیال لیا عندنا من المهمات التی یختل بإهمالها شیء من األ صول الحكمية فلو کانا قوة
واحدة لها جهتا نقص و کمال لم یکن به بأس( ».مالصیییدرا ،7987 ،ج  ،8ص  )270دلیل اینکه اثبات
مغایرت میان قوۀ خیال و حا مشترک از دیدگاه صدرالمتألهین مطلب مهمی نیست؛ این است که او قوۀ
خیال را مجرد می داند و با اثبات تجرد آن ،این قوه حافظ و مدرک صور جزئی خواهد بود.
براهین ابن سینا در اثبات مادی بودن مثال متصل

ابن سییینا بعد از اثبات قوۀ خیال ،براهین چهارگانهای در اثبات مادی بودن این قوه اقامه میکند .در مورد
این براهین تذکر این نکته ضییروری اسییت که با اثبات مادی بودن صییور خیالی ،مادی بودن محل آنها
یعنی خود قوۀ خیال نیز اثبات میشییود ،همانگونه که در صییورت اثبات مجرد بودن صییور خیالی ،مجرد
بودن قوۀ خیال نیز اثبات میشییود .زیرا صییورت مجرد در محل مادی حلول نمیکند و صییورت مادی نیز
عارض محل مجرد نمیشیییود .نگارنده به ترتیب به تقریر این براهین میپردازد و سیییآا آنها را نقد و
بررسی میکند.
[ ]7حواس ظاهری در ادراک صیور حسیى ،نیازمند وضیع و محاذات خاصیی با معلوم خارجیاند .وضیع و
محاذات در بین اجسییام وجود دارد و در بین مجردات نیسییت .بنابراین ،قوۀ مدرک آن نیز باید جسییمانى
با شد تا ن سبت به آنها و ضع و محاذات دا شته با شد .اگر حواس مجرد با شند ،ح ضور و غیبت مح سوس
بالعرض و متعلق ادراک ،تأثیرم در ادراک آنها نخواهد داشت( .ابن سینا ،7119 ،ص )299-298
این برهان در مادی بودن همۀ قوام جزئی نفا ناطقه از جمله خیال جریان مییابد و در جسییمانى بودن
آنها اقامه شده ا ست .چون از دیدگاه ابن سینا صور خیالی به دلیل مجرد کامل نبودن و دا شتن عوارض
مادی دارای وضییع و محاذات خاصییی با معلوم خارجی هسییتند .به خالف صییورتهای عقلی که از مادۀ
تجرید کامل میشود؛ لذا نسبتی با معلوم خارجی ندارند( .همان)
[ ]2مربعى را در نظر گیریم که دو مربع مسیییاوم دیگر در دو طرف آن قرار دارند .تمییز و جدایی این دو
مربع یا به جهت ماهیت دو مربع خیالى یا عارض خاص و یا مادۀ منطبع در آن اسییت .هر دو مربع دارام
یک ماهیت ه ستند؛ لذا ماهیت عامل تمییز نی ست .عارض خاص یا الزم ا ست یا مفارق .در صورت لزوم،
مریع دیگر نیز به دلیل ت ساوی ماهوی آن را خواهد دا شت .در صورت مفارقت ،اگر این عارض از صورت
خیالی زایل شود؛ معنام آن تغییر صورت مربع موجود در خیال است .موجود خارجى نیز باع تمیّز این دو
صورت خیالی نی ست .زیرا خیال امور معدوم را نیزت صور مىکند .نتیجه اینکه این دو ت صویر در دو جزء از
قوۀ خیال وجود دارند که یکى در جهت راست و دیگرم در جهت چپ است.
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اگر گفته شیییود که قوۀ خیال که با فرض خویش بین آن ها تمیز میدهد مانند عقل که با تعقل خویش
مربع کلى در ق سمت چپ یا را ست تعقل میکند و از هم متمایز مینماید .ابن سینا پا سخ میدهد که در
صور معقول ،امر کلى با کلى دیگر ضمیمه مى شود .به همین جهت هرگونه فر ضى در آن ممکن ا ست،
ولى صییور خیالی کلى نیسییتند .صییورت حسییى شیییء خارجی در حواس نقش مىبندد و در خیال تصییور
مى شوند .بنابراین ،فرض در آن دخیل نی ست؛ لذا ت صویر خیالی بالذات چنین ا ست و به فرض یا ت صور
ان سانی واب سته نی ست .ازاینرو ،ابتدا ت صویر وارد خیال می شود ،سآا چپ یا را ست بودن ن سبت به آن،
فرض میشود( .همان ،ص)264-299
[ ]1برخی از صور خیالى بزرگ و برخی دیگر کوچک هستند .شیء خارجى سبب بزرگى و کوچکى تصویر
نیست .زیرا ممکن است تصویر خیالى از خارج وارد آن نشده باشد .همچنین ،بزرگى و کوچکى تصاویر به
جهت ذات آن تصییاویر نیسییت .زیرا در حدّ و ماهیت مسییاوی هسییتند .نتیجه اینکه چون محل هر یک از
تصاویر غیر از دیگرم است ،در کیفیتهام مختلف ادراک مىشوند( .همان ،ص )260
[ ]0نمیتوان صورت خیالی ت صور نمود که سفید و سیاه با شد ،ولی میتوان در دو جزء قوۀ خیال چنین
ت صوری دا شت .اگر صورتهای خیالی تمایز در و ضع ندا شتند و در محل مجرد حلول نموده بودند؛ بین
فرض اول که محال بود و فرض دوم که ممکن است ،تفاوتی وجود نداشت .ازاینرو ،سفیدی و سیاهی دو
جزء متمایز صورت خیالی هستند و در وضع متمایزاند.
اگر گفته شود عقل هم چنین ت صویرم مىتواند دا شته با شد ابن سینا پا سخ میدهد که ادراک عقلى دو
مرحلۀ ت صور و ت صدیق دارد .عقل سیاهى و سفیدم را ت صور میکند ،ولى ت صدیق میکند که اجتماع
ضدین در یک مو ضوع محال ا ست .اما خیال در ت صور و ت صدیق ،سفیدم و سیاهی را در یک محل
نمىتواند فرض کند( .همان ،ص )269
نقد دیدگاه ابن سینا در مورد مادی بودن خیال متصل

در نقد و بررسییی براهین مادی بودن قوۀ خیال ،نگارنده ابتدا به بیان محذورات و اشییکاالت این دیدگاه و
سآا به نقد براهین ابن سینا میپردازد.
نقد مادی بودن قوۀ خیال

در صییورت مادی بودن قوۀ خیال انطباع کبیر در صییغیر الزم میآید .انطباع کبیر در صییغیر باطل اسییت.
بنابراین ،مادی بودن قوۀ خیال نیز باطل است .توضیح اینکه :قوۀ خیال تصوری از زمین با همۀ گسترهاش،
آسمان و افقهای دور دستش و ستارگان با ابعاد وسیعشان دارد .اگر هنگام تصور این امور ،صور آنها در
خیال حلول و عروض نماید ،انتقاش بزرگ در کوچک الزم مىآید که امری محال اسیییت .زیرا مفروض
مادی بودن صور خیالی و محل آنها است( .سبزواری ،7022 ،ج  ،9ص )67
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ابن سینا متوجه این ا شکال بوده و آن را چنین پا سخ داده ا ست که انطباع مقدار بزرگ در مقدار کوچک
مانعى ندارد .زیرا قوۀ خیال هرقدر هم که کوچک باشیید ،تا بینهایت قابل تقسیییم اسییت .ازاینرو ،ش یىء
بزرگ در آن منطبع شده و هر جزیى از آن بر جزیى از اجزای مقدار کوچک منطبق می شود( .ابن سینا،
 ،7119ص )106
پاسخ ابن سینا از اشکال مذکور صحیح نیست .زیرا بدیهى است که شیء کوچکی که اندازۀ کف دست
انسان است (مغز) گنجایش یک کوه را ندارد .گرچه تا بىنهایت قابل انقسام باشد .به طور کلى امتناع انطباع
بزرگ در کوچک یک امر بدیهى و غیر قابل انکار است .از این جهت ،صورتهام علمى جزئى مانند
صورتهام کلى مادم نیستند ،بلکه مجرد مىباشند .البته تجرد آنها ،تجرد مثالى است .بنابراین ،مسألۀ
انطباع بزرگ در کوچک منتفى مىگردد .زیرا انطباع از احکام ماده است و مجرد نیست( .طباطبائی،7028 ،
ج  ،7ص )66
با قائل شدن به مادی بودن صور خیالی و محل آن یعنی قوۀ خیال ،بیشتر اشکاالت وجود ذهنی مانند گرم
و سرد شدن قوۀ خیال و اجتماع نقیضین در آن ،وارد خواهد بود .تنها راه فرار از این اشکاالت قائل شدن
به مجرد بودن قوۀ خیال و مدرَکات آن است.
نقد براهین ابن سینا در اثبات مادی بودن خیال متصل

بعد از بیان اینکه مادی بودن قوۀ خیال دچار اشکاالت اساسی است ،به بررسی و نقد براهین ابن سینا در
اثبات مادی بودن قوۀ خیال پرداخته میشود:
نکتۀ اصلی براهین ابن سینا ،وجود وضع و محاذات میان صور خیالی است .برهان اول از جهت وضع و
محاذات قوای حسی با معلوم بالعرض ،برهان دوم از جهت راست و چپ بودن مربع های خیالی ،برهان
سوم از جهت نسبت بزرگی و کوچکی صور خیالی و برهان چهارم از جهت تمایز و نسبت سیاهی و سفیدی
به اثبات مادی بودن قوۀ خیال و ادراکات آن پرداخته میشود .ازاینرو ،این سئوال این است که آیا میان
صور خیالی وضع و محاذات وجود دارد؟
قبل از پاسخ گویی به این سئوال بایستی به تحلیل معانی مختلف وضع از دیدگاه ابن سینا پرداخته شود.
وضع از دیدگاه ابن سینا معانی متعددی دارد:
الف) قبول ا شارۀ ح سی .با توجه به این معنی ،عقل و نفا دارای و ضع نی ستند( .ابن سینا ،7189 ،ص
 )749زیرا قبول اشارۀ حسی نمیکنتد .چون مجرد از ماده هستند و درنتیجه قابل اشارۀ حسی نیستند.
ب) ن سبت و ا ضافه؛ مانند قبول ن سبت ت ساوی ،تفاوت ،ن صف ،ربع و ...این معنا مختص مقولۀ کم ا ست
(همو ،بیتا ،ج  ،7ص  )274مثال هنگامی که گفته می شود خپ دو سانتی متری ،ن صف خپ چهار سانتی
متری است.
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ج) مقوله .این معنی جزو مقوالت عشر است ،یعنی نسبت میان بعضی از اجزای شیء با اجزای دیگر آن و
نسبت مجموع این نسبت با خارج( .همان ،ج  ،7ص )729
چیزی که قابل اشییارۀ حسییی اسییت ،برخی از اجزای آن در مقایسییه با جزئی دیگر و در مقایسییه با خارج
ن سبتی دارند؛ مانند ن سبت را ست یا چپ بودن و بزرگی و کوچکی .ازاینرو ،میان این معانی رابطه و هم
پوشانی وجود دارد.
ویژگی ا صلی و ضع که در این براهین بر آن تکیه می شود ،ن سبت میان بع ضی از اجزای شیء با اجزای
دیگر آن و مجموع این ن سبت با خارج ا ست که این معنی م ستلزم نحوهای ن سبت و ا ضافه و قابل ا شارۀ
حسی بودن است.
با توجه به مبانی این براهین ،اگر اثبات شیود که قوۀ خیال و ادراکات آن مادی هسیتند؛ وضیع و محاذات
نیز خواهند دا شت ،ولی اگر اثبات شود که و ضع و محاذات ندارند مجرد بودن قوۀ خیال و ادراکات آن نیز
اثبات میشود.
در قسییمت قبل بیان گردید که مادی بودن صییور خیالی با اشییکاالتی مواجه اسییت .ازاینرو ،صییور خیالی
مادی نبوده و مجرد هستند .بنابراین ،صور خیالی به دلیل مادی نبودن دارای وضع و محاذات نیستند .زیرا
همان گونه که در ادامه خواهد آمد وضع و محاذات از خصوصیات اشیای مادی است نه مجرد.
اکنون به اثبات مجرد بودن صییور خیالی از جهت نداشییتن وضییع و محاذات پرداخته میشییود :با توجه به
نکات فوق سؤال این است که آیا وضع از خصوصیات ذاتی جسم طبیعی به شمار میرود یا از خصوصیات
لوازم آن(ج سم تعلیمی) ا ست؟ به بیان دیگر :م سلم ا ست که شیء مادی دارای و ضع و لذا قابل ا شارۀ
ح سی ا ست و مجرد عقلی دارای و ضع نی ست و ا شارۀ ح سی نمیپذیرد .بنابراین ،محل بح در مورد
صورتهای خیالی است.
به نظر می آید قابلیت اشارۀ حسی از خصوصیات ویژۀ اجسام محسوس است و به مقدار آنها یعنی جسم
تعلیمی مربو نیست .زیرا متعلق اشارۀ حسی موجود محسوس است و بین مدرِک و مدرَک سنخیت الزم
و شر است.
از آن ج هت که به وسیییی لۀ حواس به وجود عالم ماده پی برده میشیییود؛ عالم محسیییوس نام یده
می شود .ازاینرو ،قابلیت ا شارۀ ح سی مهمترین ویژگی اج سام طبیعی ا ست که به جهت مقدار یا ج سم
تعلیمی آنها مربو نمیگردد .بنابراین ،در صییورت ثبوت اجسییام مثالی و مادی نبودن آنها قابل اشییارۀ
حسی نیز نخواهند بود.
قابل اشارۀ حسی بودن یعنی اینکه جسمی در جهتی از جهات عالم ماده باشد .جهت مختص اجسام مادی
است .پا اجسام مجرد قابل اشارۀ حسی نیستند.
قابلیت اشارۀ حسی در صورتی است که شیء تشخص داشته باشد .زیرا اشاره به شیء غیر متشخص و
مبهم تعلق نمیگیرد .از دیدگاه ابن سینا شیء مادی در صورتی ت شخص مییابد که و ضع دا شته با شد.
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«المادة وحدها ال تکفی فی ت شخ صها ما لم یتعلّق بها الو ضع( ».ابن سینا ،7117 ،ص  )784چون ماده
امری ا ست که بدون صورت ج سمیه وجود خارجی ندارد و با عروض صورت به ماده ،ج سم طبیعی به
وجود آمده و دارای و ضع می گردد .ازاینرو ،ت شخص شیء مادی منو به ماده ا ست .ت شخص و قابل
اشارۀ ح سی بودن در این گونه موجودات مالزم یک دیگر ه ستند .زیرا موجود مادی مت شخص قابل اشارۀ
ح سی ا ست و موجود مادی که ت شخص ندارد؛ مانند هیولی ا شارۀ ح سی نمیپذیرد .نتیجه اینکه قابلیت
اشارۀ حسی مختص جهت مادی و جسم طبیعی است نه جسم تعلیمی.
ابن سییینا مالک تشییخص شیییء را وضییع آن میداند .او میگوید« :الصییفات کلها تقع فیها الشررة ة،
إال الوضع و الزمان و التشخص إنّما یکون بهما فقپ .الوضع یتشخص بذاته و بالزمان( ».همو ،بیتا ،ص
 )709همچنین میگوید« :فإن الوضع لیا معنى یتصوّر للشىء ما لم تتصوّر له أجزاء هى غیره و جهات
خارجة ،ثم یتصوّر له وضع( ».همو ،بیتا ،ج  ،7ص  )717ازاینرو ،ابن سینا برای بیان و تحلیل تشخص
صییور خیالی نیازمند اثبات وضییع و محاذات برای آنها اسییت .بنابراین ،سییعی در اثبات دوری و نزدیکی،
راست و چپ بودن و بزرگی وکوچکی نسبت به صور خیالی میکند تا اینکه نحوۀ تشخص آنها را تبیین
نماید .در مقابل ،صییدرالمتألهین بیان میدارد که وضییع و محاذات داشییتن مختص اجسییام مادی اسییت و
شییامل اجسییام مثالی که از دیدگاه او مجرد هسییتند؛ نمیشییود .او میگوید« :هذا الوضییع (مقوله) ال یقال
بالحقيقة اال على الجواهر المادية» (مالصدرا ،7987 ،ج  ،0ص )76
مالصدرا نیز مجرد بودن موجودات و صور خیالی را مالزم وضع و محاذات داشتن و لذا قابلیت اشارۀ حسی
آنها نمیداند« :أن االمتیاز فی اإلشارة الخيالية ال یوجب کون الصور المقدارية الموجودة فی عالم الخیال
و المثال ذوات أوضییاع ح سية موجودة فی جهة من جهات هذا العالم المادی المسییتحیل المتجدد الزمانی
لیلزم المنافاة بین تجرد النفا و تصییورها للصییور المقدارية و األشییباح المثالية( ».همان ،ج  ،8ص )219
مال صدرا در این عبارت در صدد اثبات این نکته ا ست که امتیاز دا شتن صور خیالی به معنای مادی بودن
قوۀ خیال یا خود صور خیالی و در نتیجه قابل اشارۀ حسی نیست.
در مورد برهان اول تذکر این نکته ضییروری اسییت که میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض در بسیییاری از
اوقات و ضع و محاذاتی نی ست؛ مانند اینکه بعد از ح صول صور خیالی از طریق حواس ظاهری شخص
میتواند بعد از قطع این ارتبا یا در مکانی جداگانه و بسیییار دور نیز این صییور را تخیل نماید .حال آنکه
وضییع و محاذاتی با معلوم بالعرض ندارد .دیگر اینکه ادراکات خیالی از دیدگاه ابن سییینا منو به حصییول
ماهیات اشیای خارجی در ذهن و خیال است( .ابن سینا ،7119 ،ص  )81ماهیت نسبت تساوی میان ذهن
و خارج دارد .از سوی دیگر :بیان شد که وضع و محاذات منو به ماده است .حال با توجه به اینکه ماهیت
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شیء خارجی در خیال بدون مادۀ آن حا صل میگردد؛ معلوم بالذات یعنی صورت خیالی با معلوم بالعرض
وضع و محاذات ندارد .زیرا وضع و محاذات منو به ماده است.
براهینی که ابن سییینا در اثبات مادی بودن قوۀ خیال اقامه نموده اسییت با ادراکات عقلی نقض میشییود.
چون عقل نیز میتواند مربع ت صور کند به گونهای که دو مربع دیگر در راست و چپ آن قرار دارند ،ت صور
از ا شیای بزرگ و کوچک دا شته با شد و مفهومی ت صور کند که ق سمتی از آن سیاه و ق سمت دیگر آن
سفید با شد .همچ نین ،در ادراکات عقلی در صورتی که عقل به تطبیق معنا و صورت کلی به م صادیق
خارجی آن بآردازد و ضع و محاذات خا صی با شیء خارجی دارد .ازاینرو ،همانطور که ادراکات عقلی به
فرض و ادراک عقل است قوۀ خیال نیز چنین است .در مورد اینکه ابن سینا تغایر صورتهای خیالی را به
فرض و اعتبار قوۀ خیال نمیدانست ،مالصدار میگوید ...« :بل تخصصه بمجرد اعتبار المعتبر و تصوره و
جعله جعال ب سیطا  ...تخ صیص الفاعل لألمر ال صوری الذی ال مادة له لیا إال جعل هویته ال صورية ال
إفادة صرر ة أو عرض على مادة و لیا فی المربع الخیالی إال صییورة المربع الخاص بعینه الحاصییل من
الجاعل النفسانی اختراعا بسیطا( ».مالصدرا ،7987 ،ج  ،8ص  )211ازاینرو ،اعتبار جهات در صورتهای
خیالی به ان شای قوۀ خیال ا ست .خیال به جعل ب سیپ صور خیالی را ایجاد مىکند .بنابراین ،الزم نی ست
که صورت خیالى را تقسیم کند و یا آن را با فرض خویش راست و چپ نماید ،بلکه ایجاد صورت دیگرم
غیر از صورت اول مینماید .قوۀ خیال و ادراکات آن مادم نی ست؛ لذا تق سیم صورت قبلى ممکن نی ست،
بلکه در تقسیییم قطع توجه از یک صییورت خیالی و ایجاد دو صییورت خیالی جدید اسییت .این امور از مادۀ
قابل و صورت مغایر با آن تشکیل نشدهاند تا مجعول و مجعول الیه جداگانه و مستقل موجود باشند ،بلکه
هر کدام از این امور؛ صورت بدون مادهاند و این صور عین تصور و مشیت و ارادۀ نفااند.
طبق نقل مالصدرا (مالصدرا ،7987 ،ج  ،8ص )221و حکیم سبزواری( ،سبزواری ،7022 ،ج  ،9ص )98
ابن سینا برهانى در کتاب مباحثات در مورد تجرد خیال به نحو تردید اقامه نموده است و در پایان آن بیان
کرده است« :مشکل است بتوان گفت که صور خیالی مادی نیستند و مجرداند ».نگارنده بعد از سعی و
تالش بسیار؛ نتوانست این برهان را در کتاب مباحثات با تصحیح محسن بیدار فر بیابد .ازاینرو ،صرفا به
اشاره ای در این مورد اکتفا نمود و از بح و بررسی در مورد آن اجتناب کرد.
در پایان این قسمت تذکر این نکته ضروری است که تجرد خیال با بسیاری از مبانی ابن سینا مانند حلول
صور خیالی در نفا ،مجرد و مادی نبودن افراد یک ماهیت نوعی ،انکار حرکت جوهری و روحانية الحدوث
بودن نفا ناطقه ناسازگار است( .سبزواری ،7022 ،ج  ،9صص  )67-64چون در صورت اثبات تجرد قوۀ
خیال ،ادراک صور حسی و خیالی به انشاء و تجلی قوۀ خیال حاصل میشوند نه با حلول صورتهای علمی
و ماهیت اشیای خارجی از خارج به ذهن .از این جهت با توجه و انشای قوۀ خیال به صورتی مماثل آن در
ذهن ایجاد می گردد و نیازی به حلول صورت علمی از خارج به ذهن نیست .دیگر اینکه با اثبات حرکت
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جوهری ،شیء مادی مانند انسان از مرتبۀ مادی حرکت میکند ،به تجرد خیالی و سآا عقلی میرسد .از
این جهت نفا ناطقه نیز جسمانية الحدوث است و به تدریج به کمال و فعلیت میرسد .در ادامه خواهد
آمد که براهین ابن سینا در ابطال عالم مثال مبتنی بر افراد تشکیکی نداشتن افراد یک ماهیت مانند مجرد
و مادی و انکار حرکت جوهری است.
دیدگاه ابن سینا در مورد ابطال مثال منفصل

شاید اولین کسانی که قائل بودند متعلقات ریاضی یعنی طول ،عرض و ارتفاع (جسم تعلیمی) وجودی
جداگانه و مستقل از ماده دارند ،فیثاغوریان بودند« .فیثاغوریان معتقد بودند که مبادم ریاضیات ،مبادم
همۀ موجودات است؛ آنان ،عدد را مبدأ ،تلقى مىکردند؛ هم مبدأ به معنام مادۀ موجودات و هم به معنام
مقوّم کیفیات راسخ و غیرراسخ آنها( ».ارسطو ،7118 ،صص )19 - 18
ارسطو ریاضى کردن صور را به افالطون نسبت داده است( .کاپلستون ،7168 ،ج  ،7صص )790 - 791
مثل تعلیمی در آثار افالطون وجود ندارد .بلکه ارسطو این نظر را به او نسبت داده است .شاید افالطون آن
را در درسهای خصوصی و شفاهی خود مطرح کرده باشد.
ابن سینا دو بیان در مورد ابطال مثال منفصل دارد :از یک جهت منشأ اشتباهات کسانی را بر میشمرد که
قائل به وجود تعلیمیات (لوازم مادی بدون نیاز به ماده) شدهاند ،از سوی دیگر :به اقامۀ براهینی میپردازد
که وجود تعلیمیات بدون ماده را ابطال میکنند و در نهایت با بیان چگونگی صدور کثرات از واجب الوجود،
امکان تحقق عالم مثال منفصل را ،به طور کلی نفی میکند.
منشأ اشتباه در قائل شدن به عالم مثال

ابن سینا در مورد دیدگاه افالطون در مورد مثل افالطونی و عالم مثال میگوید« :و أما أفالطون فأکثر میله
إلى أن الصور هى الم ارقة و أما التعلیمیات فإنها عنده معان بین الصور و المادیات( ».ابن سینا ،7189 ،ص
 )120این عبارت نشان می دهد که از دیدگاه ابن سینا افالطون قائل به وجود مثل افالطونی و عالم مثال
بوده است .اینکه تعلیمیات واسطهای میان صور (مثل افالطونی و عقول عرضی) و مادیات هستند؛ به وضوح
نشان می دهد که تعلیمیات از دیدگاه ابن سینا همان عالم مثال است .زیرا عالم مثال واسطهای میان عالم
عقول و ماده است و ازاینرو ،برخی از ویژگیهای عالم عقل (مجرد بودن) و برخی از ویژگیهای ماده
(لوازم مادی یا همان جسم تعلیمی) را دارد.
ابن سینا بعد از اینکه به تفصیل اقوالی که در مورد مثل و تعلیمات وجود داشته است چنین میگوید« :وأنت
إذا فکرت وجدت أصول أسباب الغلپ فى جمیع ما ضلّ فیه هؤالء القوم خمسة( ».همان ،ص  )120ازاینرو،
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منشأ قائل شدن به مثل افالطونی و عالم مثال از دیدگاه او امور پنجگانۀ ذیل است و هر دو در وجوه خلپ
و اشتباه مشترک هستند.
از دیدگاه ابن سیینا ،قائلین به عالم مثال (تعلیمیات) در قائل شیدن به آن دچار خلپ و اشیتباه در این امور
گشییتهاند :میان ماهیت البشییر (کلى طبیعى) با ماهیت بشییر ال که مجرد از همۀ عوارض و لواحق
خارجى ا ست ،فرق نگذا شتهاند؛ در ت شخیص معنام واحد ا شتباه کردهاند؛ به این نکته که ماهیت در حد
ذات خود به هیچ یک از اوصاف خارج از ذات متصف نیست توجه نکردهاند؛ بین بقای فرد با بقای نوع که
به تعاقب ا شخاص ا ست خلپ کردهاند و چنین پندا شتهاند که اگر ا شیای مادم معلول ه ستند ،علل آنها
نیز باید مفارق از ماده باشد( .همان ،صص )129 - 120
بنا بر نظر ابنسینا نکتۀ دیگرم که آنها از آن غفلت کردهاند این است که اشیای تعلیمى و امور هندسى از
ماده بىنیاز نیستند .ازاینرو ،قائل شدهاند اشیای تعلیمی فردی جدا از ماده و افراد محسوس به نام تعلیمیات
و موجودات مثالی دارند( .همان ،ص )126
براهین ابن سینا در ابطال مثال منفصل

ابن سینا دو برهان در ابطال عالم مثال اقامه مینماید:
[ ] 7شیخ الرئیا بعد از بیان وجوه خلپ و اشتباه در مورد مثل تعلیمی و عالم مثال برهانی در ابطال وجود
تعلیمیات و عالم مثال اقامه کرده است .او این برهان را در فصلی تحت عنوان «فى إبطال القول بالتعلیمیات
و المثل» اقامه میکند( .همان ،ص  )121این عنوان نیز نشان میدهد که ابن سینا این برهان را در ابطال
مثل تعلیمی و عالم مثال اقامه کرده است .تذکر این نکته ضروری است که ابن سینا این برهان را به
گونهای اقامه میکند که علّیت موجودات مثالی و تعلیمی نسبت به افراد مادی نیز باطل شود .زیرا از دیدگاه
او قائلین به مثل تعلیمی معتقد به علّیت آنها نسبت به افراد مادی بودند...« .فإنّهم جعلوا مبادمء األمور
الطبيعية أمورا تعليمية( ». ...همان ،ص )127
ابن سینا همچنین میگوید« :فظنّ قوم أن القسمة توجب وجود شیئین فى کل شىء  ...و جعلوا لکل واحد
منهما وجودا ،فسموا الموجود المفارق موجودا مثالیا و جعلوا لکل واحد من األمور الطبيعية صورة م ارقة هى
المعقولة( ». ...همان ،ص  )179این عبارت نیز نشان میدهد که ابن سینا باطل بودن موجودات مثالی و
مثل افالطونی را به یک نحو میداند و معتقد است که افالطون و اتباع او قائل به هر دو بودهاند .ازاینرو،
تفاوت گذاشتن میان موجود مثالی با صور مفارقی در این عبارت نشان میدهد که شیخ الرئیا در صدد
ابطال هر دو است.
ابن سییینا اسییتدالل نخسییت را چنین تقریر مى کند :اگر امور تعلیمى فرد مجردم داشییته باشییند یا فاقد
تعلیمیات محسییوس هسییتند یا اینکه افراد محسییوس نیز دارند .در فرض نخسییت ،دایره ،مربع یا امور
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شمردنى مح سوس در عالم ماده وجود نخواهند دا شت .در صورت دوم ،یک فرد از ماهیت امور تعلیمی،
مجرد و افراد دیگر آن محسوس خواهند بود .ماهیتی که در ضمن فرد مجرد موجود است یا در ذات مباین
با ماهیت فرد مادم ا ست ،یا آنکه مباین با آن نی ست .در صورت اول ،ماهیت موجود تعلیمى (مثالی) غیر
از مح سوس بودن آن خواهد بود و در صورت دوم ،فرد مادم و مح سوس اگر به مقت ضام ماهیت خود
مادم باشیید ،در فرد مجرد از ماده تحقق نمییابد .به بیان دیگر :اگر ماهیتی بالذات اقتضییای مادم بودن
دا شته با شد ،همۀ افراد آن مادم خواهند بود .اگر ذات ماهیتی اقت ضای تجرد دا شته با شد ،هیچ فرد مادم
نخواهد دا شت .اگر ماهیت اقت ضام مادیت یا تجرد ندارد ،بلکه عارض غریبى آن را مادم یا مجرد نموده
باشد ،فرد مجرد شأنیت مادم شدن و مادی ،شأنیت مجرد شدن خواهد داشت ،درحالیکه موجود مجرد،
ذاتا مفارق از ماده و موجود مادی نیز ذاتا مادی است( .همان ،صص )128-121
ابن سینا در این برهان بیان مینماید که یک ماهیت افراد مادی و فرد مجرد ندارد .دلیل بطالن آن از
دیدگاه او چنین است :سبب کثرت افراد هر ماهیت نوعیهای به چهار گونه تصور میشود :تمام ذات (نوع)،
جزئی از ذات (جنا و فصل) ،عرض الزم و عرض مفارق .اگر به جهت سه مورد اول باشد ،ماهیت همیشه
کثرت دارد و وحدت نخواهد داشت و به دلیل مساوقت وحدت و وجود ،موجود نیز نمیگردد .اگر کثرت به
نحو عرض مفارق باشد ،عرض مفارق در مادیات است .بنابراین ،انواع مادی کثرت افرادی دارند و نوع مجرد
یک فرد دارد( .همان ،صص  )274-249با توجه به این قاعده ،محال است که یک ماهیت نوعی ،فرد
مجرد و افراد مادی داشته باشد .زیرا مالک کثرت افراد یک ماهیت ،امکان استعدادی است ،درحالیکه عالم
مثال مجرد است و امکان استعدادی ندارد .نتیجه اینکه محال است یک ماهیت فرد مجردی در عالم مثال
و افراد مادی داشته باشد.
[ ]2صورت جسمی اختالفپذیر نیست .وجود صورت جسمی از سه حال خارج نیست؛ نیازمند ماده ،بینیاز
از ماده و برخی از افراد آن نیازمند ماده و برخی دیگر بینیاز از آن است .شق سوم باطل است .چون صورت
جسمی ،یک حقیقت است .بنابراین ،یا باید همۀ حقیقت قائم به ماده باشد یا بینیاز ازآن باشد .همۀ این
حقیقت از ماده بینیاز نیست .بنابراین ،تمامی آن قائم به ماده است( .همو ،7160 ،ص )947
دلیل امتناع وجود عالم مثال از دیدگاه مشائین (ابن سینا) چنین است :هر چیز قابل تقسیمی محتاج وجود
ماده است .بنابراین ،وجود صورت مقداری بدون ماده محال است( .الهیجی ،7181 ،ص )640
با توجه به این برهان وجود صور مثالی که دارای عوارض ماده و بینیاز از خود آن باشند ،محال است .زیرا
صورت جسمی بدون ماده تحقق نمییابد.
نقد دیدگاه ابن سینا در مورد ابطال مثال منفصل

از آن جایى که بین وجود برزخ نزولى و صعودم مالزمه برقرار است ،با اثبات امکان یا وقوع یکى از آن دو،
وجود دیگرم نیز ثابت مىشود( .آشتیانی ،7187 ،ص  )012چون با اثبات مجرد بودن قوۀ خیال ،انسان با
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این قوه با موجودات مثالی ارتبا مییابد و آنها را ادراک مینماید .زیرا برخی از ادراکات خیالی ناظر به
عالم مثال منفصل است؛ مانند قوۀ عقل که مجرد از ماده و لوازم آن است و انسان با استفاده از این قوه
موجودات مجرد عقلی را ادراک میکند .در صورتی که قوۀ خیال مادی باشد ،متعلق ادراکات آن عالم
محسوس خواهد بود؛ لذا نیازی به اثبات وجود مثال منفصل نخواهد بود .همانگونه که انسان با حواس
پنجگانه عالم مادی را ادراک میکند.
ازاینرو ،با اثبات تجرد قوۀ خیال ،وجود عالم مثال منفصل نیز اثبات میگردد .با وجود این ،از براهین ابن
سینا در بطالن وجود این عالم پاسخ داده شود تا اینکه عدم امتناع و امکان این عالم اثبات گردد .زیرا امکان
عام در مجرد به دلیل عدم وجود تزاحمات مادی و اسباب آن مساوی وجوب است و در نتیجه از واجب
الوجود صادر میگردد.
نقد دیدگاه ابن سینا در مورد منشأ قائل شدن برای عالم مثال

شأن علمی افالطون برتر از آن است که گرفتار این نوع مغالطات شود و فرق میان ماهیت بشر ال و
البشر و تمایز میان وحدت عددی و نوعى را نداند( .مالصدرا ،7987 ،ج ،2صص  )09 -06مقصود
فیثاغورث در مورد امور تعلیمی و ریاضی نیز این است که در ملکوت ،موجودات نورانى (مثالی) ،قائم بالذات
و بسیپ موجود هستند نه اینکه عدد قائم بالذات وجودی داشته باشد( .سهروردی ،7112 ،ج  ،7ص )091
اصوال دلیلی وجود ندارد که قائلین به عالم مثال گرفتار اینگونه اشتباهات در قائل شدن به این عالم شده
باشند« .لست ادری من این علم (ابن سینا) وقوعهم فی هذا الظن( ».میرداماد ،7161 ،ص  )762مشخص
نیست که ابن سینا چگونه متوجه شده است که افالطون و اتباع او در قائل شدن به عالم مثال دچار اینگونه
خلپها و اشتباهات گشتهاند .به عبارت دیگر :ابن سینا دلیلی ارائه نمیدهد که افالطون و پیروان او دچار
اینگونه اشتباهات شدهاند.
از دیدگاه ابن سینا وحدت و کثرت دو وصف زائد بر ذات ماهیت هستند و به لحای خارج ،عارض آن
مىشوند« .فاذا جعلنا الموضوع فى المسألة هوية اإلنسانية من حی هى إنسانية کشىء واحد ،و سئل عن
طرفى النقیض ،فقیل :أواحد هو کثیر؟ لم یلزم أن یجاب ألنها من حی هى هوية اإلنسان شىء غیر کل
واحد منهما و ال یؤخّذ فى حد ذلک الشىء إالّ اإلنسانية فقپ .و أما أنه هل یوصف بأنه واحد أو کثیر على
أنه وصف یلحقه من خارج ،فال محالة أنه یوصف بذلک( ».ابن سینا ،7189 ،ص )247ماهیت فی نفسه
اقتضایی نسبت به صفات متقابل ندارد .ازاینرو ،ابن سینا چگونه بیان میکند برخی از ماهیات نوعی مقتضی
وحدت و برخی دیگر مقتضی کثرت افرادیاند و با استفاده از این قاعده وجود موجودات مثالی را ابطال
میکند.
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نقد براهین ابن سینا در ابطال مثال منفصل

ابن سینا دو برهان در ابطال عالم مثال اقامه نمود که به نقد و بررسی آنها پرداخته میشود.
نقد برهان اول :مالصدرا این برهان مفصل را چنین خالصه مینماید :افراد حقیقت واحد در مجرد و مادی
بودن ،نیازمندم و عدم نیاز ،معقولیت و محسوسیت ،متفاوت نمىشوند (مالصدرا ،7987 ،ج  ،2ص  )10و
فردی از یک ماهیت ،علّت افراد دیگرم از آن نیست( .همان ،ص )19
این برهان در ماهیات متواطى و نه ماهیات مشکک صحیح است .زیرا ماهیات متواطى یک نحوه وجودی
دارند ،اما ماهیات مشییکک نحوه هام متعدد وجود مانند مادم ،مثالى و عقلى را قبول مى کنند .همچنین،
برهان ابن سینا متوقف بر این ا ست که ذات یا ذاتى فقپ دارام یک نحوه وجودی با شد ،ولى با توجه به
قواعد فلسفی حکمت متعالیه ،ذات و ذاتى انحای متفاوت وجودی را قبول مىکنند .بسیارم از قواعد حکما
و فیلسوفان گذشته ،مبتنى بر این است که حقیقت واحد از یک سو کامل و غنى و از سوم دیگر ناقص و
فقیر می با شد (همان) حرکت جوهرم در جمیع جواهر عالم ماده در جریان ا ست و به تبع جواهر ،اعراض
هم دائما در حال تغییر وتبدل هستند.
حرکت جوهرم نیز دو ق سم ا ست؛ عر ضى و طولى .حرکت جوهرم عر ضى مانند تبدیل شدن کاغذ به
خاکسییتر و تبدیل شییدن خاکسییتر به خاک و خاک به شییىء مادی دیگر .اما حرکت جوهرم طولى مانند
حرکت انسیییانى از نطفه به علقه و بعد به مضیییغه ،جنین ،طفل کامل و همین طور تاجمیع مراتب تجرد
برزخى و عقلى را طى کند .با اثبات حرکت جوهرم موجود شییدن ماهیات به انحای مختلف وجودی واقع
و ثابت است.
از جهت دیگر دلیل نخست ابن سینا در ابطال مثل تعلیمی و عالم مثال ،مبتنی بر اقتضای ماهیت ،نسبت
به انحای مختلف وجودی ا ست .زیرا بیان میدارد ماهیت یا مقت ضی کثرت افرادی ا ست یا وحدت فردی.
حال آنکه از دیدگاه او ماهیت نسبت تساوی به همۀ این امور دارد و از مقام ذات آن ،وجود و عدم ،وحدت
و کثرت و او صاف متقابل دیگر سلب می شوند( .ابن سینا ،7189 ،ص  )244ازاینرو ،ابن سینا در انکار
عالم مثال میان ماهیت و وجود؛ به بیان دیگر :میان عوارض وجود و عوارض ماهیت خلپ نموده است.
نقد برهان دوم :ابن سینا به دلیل انکار حرکت جوهری معتقد بود که وجود صورت جسمی بدون ماده محال
است .حال آنکه صورت شیء با حرکت جوهری استکمال مییابد و بینیاز از وجود ماده میشود .ازاینرو،
تغییر و تبدیل ماده و لوازم آن سبب تبدّل هویت شیء نمیشود تا هنگامی که نفا و صورت آن باقی
باشد( .مالصدرا ،7987 ،ج  ،9ص  )794بنابراین ،تحقق صورت جسمی بدون ماده ممتنع نیست .بلکه طبق
حرکت جوهری نفا و صورت جسمی با فعلیت یافتن بینیاز از ماده میشود و فعل خویش را بدون نیاز به
آن انجام میدهد .از جهت دیگر این برهان نیز مانند استدالل قبل در ماهیات متواطی و نه مشکک جریان
مییابد .زیرا طی آن نیازمندی یا بینیازی افراد یک ماهیت از مادۀ ممتنع دانسته شده است.
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با بطالن براهین ابن سینا ،وجود عالم مثال و علیت آن نسبت به افراد مادی اثبات میشود .همچنین ،اثبات
میشود که هر یک از ارباب انواع در عالم مثال علّت نوعی از انواع عالم ماده هستند .چون بیان گردید
مدعای مثل تعلیمی اثبات علّیت آنها نسبت به افراد مادی است و هر ماهیتی فردی مجرد و تعلیمی در
عالم مثال دارد .بنابراین ،عالوه بر ارباب انواع موجود در عالم عقل ،مثل افالطونی موجود در عالم مثال
اثبات میشود .در میان فالسفۀ اسالمی عالمه طباطبایی تنها کسی است که به علیت عالم مثال نسبت به
عالم ماده تصریح مینماید ...« :مةتبة المثال معلولة للعقل و علّة لمةتبة المادّة( ». ...طباطبائی ،7028 ،ج
 ،2ص  )284با وجود این ،عالمه به تحلیل و بررسی این دیدگاه نمیپردازد و صرفا به آن اشارهای میکند.
نتیجهگیری

ابن سینا وظیفۀ اصلی قوۀ خیال را حفظ صور میداند و با استفاده از آن به اثبات قوۀ خیال و مغایرت آن با
حا مشترک میپردازد .براهین ابن سینا از جهت وضع و محاذات داشتن صور خیالی به اثبات مادی بودن
آن میپردازند؛ برهان اول از جهت وضع و محاذات قوای حسی با معلوم بالعرض ،برهان دوم از جهت راست
و چپ بودن مربعهای خیالی ،برهان سوم از جهت نسبت بزرگی و کوچکی صور خیالی و برهان چهارم از
جهت تمایز و نسبت سیاهی و سفیدی به اثبات مادی بودن قوۀ خیال و ادراکات آن میپردازند .با اثبات
وضع و محاذات نداشتن صور خیالی؛ مجرد بودن قوۀ خیال و ادراکات آن نیز اثبات میشود .دالیلی که ابن
سینا در ابطال مثل تعلیمی و عالم مثال اقامه میکند ،مبتنی بر اقتضای ماهیت ،نسبت به انحای مختلف
وجودی است و این براهین در ماهیات متواطى و نه مشکک صحیح است .حال آنکه از دیدگاه او ماهیت
نسبت تساوی به همۀ این امور دارد ،از مقام ذات آن اوصاف متقابل سلب میشوند و ماهیات مشکک
نحوههام متعدد وجودی را می پذیرد .ابن سینا در انکار عالم مثال ،میان عوارض وجود و عوارض ماهیت،
خلپ نموده است .با بطالن براهین ابن سینا ،وجود عالم مثال و علیّت آن نسبت به افراد مادی اثبات
میشود .همچنین ،اثبات میشود که هر یک از ارباب انواع در عالم مثال علّت نوعی از انواع عالم ماده
هستند .ازاین رو ،عالوه بر ارباب انواع موجود در عالم عقل ،مثل افالطونی موجود در عالم مثال نیز ثابت
میشوند.
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