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چکیده
ابن باجه در موضوع علل چهارگانه از فلسفۀ طبیعی ارسطو تبعیت کرده است اما
در نوع تببین خود از این علل از «منطق» و «نظریۀ شوق طبیعی» بهره برده است.

او علل چهارگانه را در قالب «جنس و فصل» تعریف میکند و همۀ این علل را
«محموالت ذاتی» به حساب آورده است .ابن باجه در تبیین علل چهارگانه بر
اساس چهار شوق طبیعی ،به شوق پنجمی با عنوان «وجود خارجی» و «وجود
ذهنی» اشاره میکند که حاکی از یک وجود خارجی در جسم و دو وجود ذهنی
در محرک و متحرک است .وی با اثبات معنای دوگانۀ «موضوع» ،به دوگانگی

مفهوم صورت می رسد و این مسأله در نهایت به معنای دوگانۀ آن (صورت
خارجی و صورت عقلی) منتج میشود .در مقالۀ حاضر براهین و استداللهای
او در این باره بررسی خواهد شد .مفهوم دوگانۀ صورت در آراء و اندیشههای

ارسطو به دو معنای «صورت مادی» و «صورت غیرمادی» موجود است ،ولی

شواهد حاکی از آن است که وی بهطور صریح به «صورت معقول» اشاره ندارد.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،اشاره به «صورت معقول» در دیدگاه ابن باجه
کامالً مشهود است و می توان از این نظر او را متأثر از اندیشههای افالطون

دانست.

کلیدواژهها :ابن باجه ،ارسطو ،صورت مادی ،صورت معقول ،علل چهارگانه،
ماده.

مقدمه
جسم با وجود ماده و صورت معنا پیدا میکند و هر یک از ماده و صورت یک طبیعت
هستند که می توان آنها را اجزاء سازندۀ همۀ موجودات دانست .حضور ماده بهتنهایی
برای یک جسم کفایت نمیکند و صورت نیز بهتنهایی قادر به ساختن جسم نخواهد
بود .یکی از مسائل قابل بحث در فلسفۀ ارسطو در کنار اعتقادش به ارتباط الینف
میان ماده و صورت در اجسام ،این است که در ارتباط با ماده و صورت ،میتوان برای
حرکت بهطور خاص و برای تغییر بهطور عام و برای تمامی حالتهای وجود توضیحی
یافت .ابنباجه (نیمۀ دوم سدۀ 5ق و نیمۀ نخست سدۀ 6ق/نیمۀ دوم سدۀ 11م و نیمۀ
نخست سدۀ 12م) که میتوان او را از شارحان قرون وسطایی ارسطو دانست ،نیز پایبند

و تابع همین دیدگاه ارسطوست و در میان دیدگاههای طبیعیاتی ابن باجه (علم نظری)1
می توان این طرز تفکر ارسطویی را در قالب نظریۀ علل چهارگانه جستجو کرد .در همین
رابطه حتی حرکت نیز چیزی جز فرآیند متحد ساختن چهار علت مادی ،صوری ،فاعلی
و غایی از طریق پیشرفت از قوه به سمت فعل نیست .در میان این چهار علت ،علت
مادی و علت صوری به دلیل نقش مهمی که در شکلگیری ذات و ماهیت شیء ایفا
میکنند ،بیش از دو علت دیگر محل بحث هستند .در ارتباط با علل چهارگانه این سؤال
مطرح میشو د که رابطۀ این چهار علت با هم ،خصوصاً علت مادی و علت صوری
چگونه تعریف می شود؟ و آیا تمایزی میان ماده و صورت در مسألۀ حرکت و مالک
تشخّص هر یک از این دو در نظام طبیعی ارسطو و شارح وی ،ابن باجه ،وجود دارد؟
ارسطو در مباحث متافیزیکی خود ،ماده را به دو نوع «محسوس» و «معقول» تقسیم
کرده است (ارسطو ،مابعدالطبیعه1037 ،آ .)5 ،توضیحات او در بارۀ صورت نیز در
کتاب مابعدالطبیعه حاکی از وجود یک تقیسمبندی دوگانه در این باره است ولی در
کتاب در آسمان (278آ ،23 ،ص )45صراحتاً صورت را گاهی به «صورت محسوس»
و گاهی به «صورت غیرمادی» اطالق کرده است .البته در بارۀ اینکه برای صورت
غیرمادی ارسطو بتوان از اصطالح «صورت معقول» ،یا «صورت ذهنی» ،استفاده کرد
 .1ابن باجه در رسالۀ «اتصال العقل باالنسان» در مورد دو علم سخن میگوید که یکی علم نظری است و به دیدگاه
های طبیعیاتی ابن باجه در قالب فلسفۀ طبیعی او اختصاص دارد .نمونۀ این مباحث را در آثار دیگری چون شرح
سماع طبیعی ،رسالة فی الماهیة الشوق الطبیعی و کتاب النفس نیز میتوان دید .دیگری علم غایی است که به دیدگاه
های متافیزیکی ابن باجه تعلق دارد و در مجموعه رسائل الهیه دیده میشوند (ص.)165-164
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ابهاماتی وجود دارد .به نظر می رسد ارسطو عالم مجردات ،یعنی عالم فارغ از ماده را
نپذیرفته است و از این رو صورت معقول را نیز نمیتواند بپذیرد 1.شارحان ارسطو و از
جمله ابن باجه تالش کرده اند با ارائۀ توضیحاتی در بارۀ تمایز ماده و صورت توضیحات
روشنی ارائه دهند .ابن باجه در این مسأله که ماده و صورت معانی دوگانهای دارند با
ارسطو همنظر است و در کتاب تدبیرالمتوحد (ابن باجه1991 ،ب ،تدبیرالمتوحد،
الفصل السابع عشر181 ،آ ،ص92؛ 182آ ،ص ،)94ماده (موضوع) و صورت را به دو
دستۀ «معقول» و «محسوس» اطالق کرده است .در هر حال وجود اشیائی که مرکب از
ماده و صورت هستند در جایی که صورت به شدت مخالف ماده است ،یعنی در مورد

معقوالت ،امری خوشایند و مطلوب برای معقوالت نیست .به همین سبب تمایز میان

دو معنای اصطالحی صورت است که میتواند دریچهای وسیع برای پاسخ به این ابهام
ت ارسطویی دچار ابهاماتی شده
فراهم کند .در واقع ابن باجه در بحث تمایز ماده و صور ِ
و به منظور رفع این ابهام و دوگانگی به تبیین تمایز ماده و صورت از دریچۀ نگاه خود
پرداخته است.
بر این اساس ارسطو به این دو معنا در مفهوم ماده و صورت اشاره کرده اما سخن او
هنگام تعیین مالک تشخّص در بارۀ ماده و صورت با ابهام های فراوانی همراه است.
او گاهی تشخّص را به ماده میدهد و گاهی به صورت ،همچنین از آراء ارسطو و
مفسرانش در این خصوص میتوان  4نوع تشخّص (ماده ،صورت ،مادۀ متحقق،
صورت مکیف) را استخراج کرد (درایتی ،ص .)75ابن باجه نیز در تعیین مالک
تشخّص برای حرکت نزد اجسام طبیعی و اجسام مجرد (معقوالت) با ذکر دالیلی که
مرتبط با مفهوم دوگانۀ صورت نزد اوست ،واضح عمل کرده است تا ابهامات موجود
در زمینۀ تمایز ماده و صورت ارسطویی را برطرف کند .تبیین ابن باجه در بارۀ حرکت
اجسام طبیعی در عالم تحت فلک قمر ارسطویی است و در بارۀ حرکت معقوالت در
عالم مافوق قمر افالطونی است.
ابن باجه حرکت نفسانی را قسمی میانه در حرکت و حد فاصل بین حرکت طبیعی و
حرکت معقوالت میداند (ابن باجه1991 ،ب ،رسالة الوداع ،ص .)152-147در مقالۀ
حاضر به منظور تبیین تمایز ماده و صورت از دیدگاه ابن باجه به دو حوزۀ حرکت اجسام
 .1از نظر ارسطو عالم افالک نیز از اثیر ساخته شده است و جزء عالم مجردات محسوب نمیشود .در بارۀ دیدگاه
ارسطو پیرامون جسم معقول در ادامۀ مقاله توضیحات مبسوطی ارائه خواهد شد.

طبیعی و حرکت معقوالت (مجردات) پرداخته شده و حرکت نفسانی کنار گذاشته شده
است .در این مقاله ،با توجه به نقش مهم و اساسی علل چهارگانه در ارتباط با صورت
و ماده ،ابتدا به بیان دیدگاه ابن باجه در این خصوص پرداخته شده است که وی با
نگاهی طبیعی و منطقی علل چهارگانه را تببین میکند .از آنجایی که ابن باجه در این
زمینه تابع نظریات ارسطو است ،دیدگاه ارسطو در مورد علل چهارگانه هر چند به
صورت مختصر پیش از ورود به مباحث ابن باجه ارائه شده است .از آنجا که ابن باجه
در هنگام تبیین ماده و صورت در نظام علل چهارگانه به دوگانگی در دیدگاه ارسطو پی
برده است ،در ادامۀ مقاله ضمن تبیین مفهوم ماده و صورت از نگاه ابن باجه سعی شده

است با تفصیل کامل به بحث تمایز آنها نزد او پرداخته شود.
حرکت از دیدگاه ابن باجه

ابن باجه مینویسد « :هر جسمی موجود است و وجود به دو نحو است :فعلیت یا امکان»
(ابن باجه1991 ،آ ،المقالة الثالثة9 ،ب ،ص .)33امکان برای چیزی است که عدم و
وجودش برای جسم مطرح باشد و همان است که «قوه» نامیده میشود .در واقع ،هنگامی
که شیء نسبت به چیزی بالقوه باش د ،آن شیء در آنچه بالقوه است هیچ فعلیتی ندارد.
از سوی دیگر ،هنگامی که شیء نسبت به چیزی بالفعل باشد ،آن شیء به هیچ وجه بالقوه
نبوده و در آن هیچ جزیی از اجزای قوه وجود ندارد.
برخی از مقوالت عشر به میانهها تقسیم میشوند و برخی قابل تقسیم به میانه نیستند

(همان جا) .منظور از میانه این است که بتوان مالک کمتری یا بیشتری برای آنها قائل
شد .تفاوت مهم این دو دسته در وجود سوم است که این وجود این طور تعریف میشود:
وجود سوم بین دو وجود اول و آخر قرار گرفته و از هر دو وجود سهمی در
بردارد ،بهطوری که هر یک از دو طرف (وجود اول و آخر) در تعریف آن یافت
میشوند .همچنانکه دو طرف امور متضاد به طریقی در تعریف میانهها یافت
میشوند (همانجا).

در وجودهایی که تقسیم به میانه نمیشوند ،وجود سومی نیست مثل پدر و فرزندی و
متی.

1

 .1متی نسبت میان شیء و زمان است.
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شکل :1وجود سوم در آنچه تقسیم به میانه میشود

برای توضیح روشنتر از مفهوم وجود سوم یا میانه میتوان از مثال ارائۀ شده در شکل()1
استفاده کرد:
 در حالت اول از شکل( )1حرکت روی خط «آ ب» از «آ» به سوی «ب» استبهطوری که «آ» و «ب» دو طرف آن هستند و الزم است «آ» در باال و «ب» در
پایین باشند و «ج» متحرک باشد .هنگامی که «ج» در «آ» است نسبت به «ب»
بالقوه است زیرا «آ» و «ب» در دو طرف نهایی هستند.
 در حالت دوم هنگامی که «ج» در «ب آ» باشد ،تمام قوه از «ج» فعلیت پیدامیکند زیرا «ج» در نقطۀ «ب» قرار گرفته است .دلیل این مطلب آن است که
اگر در «ج» قوه و استعداد «آ» یا نقاط نزدیک به «آ» وجود داشت ،هیچگاه به
نقطۀ «ب» نمیرسید و در وسط باقی میماند.
 در حالت سوم «ج» به عنوان متحرک بر «د» واقع شده که با «آ» و «ب» در تماساست و در آن جزیی از «آ» و جزیی از «ب» وجود دارد .منظور از در تماس
بودن این است که چون «د» بین دو نقطۀ نهایی قرار دارد ،پس مقداری از قوۀ
او نسبت به «آ» و مقداری از قوۀ او نسبت به «ب» فعلیت پیدا کرده است .در
اینجا دو فرض مطرح میشود ،یکی اینکه «ج» را محصل فرض کنیم و دیگر

اینکه «ج» غیرمحصل فرض شود .اگر «ج» را محصل فرض کنیم ،جزیی از
«ب» و جزیی از «آ» محصل شده ،پس برای «ج» قوۀ معین دیگری و عدم جزئی
از وجود محصل ایجاد میشود .یعنی به همان نسبت که از دو نقطۀ طرف ابتدا
و انتها برای او فعلیت پیدا کرده ،به همان نسبت نیز قوه نسبت به آن دو نقطه
در او وجود دارد .پس وجود برای «ج» و «د» حاصل شده و احکام دو طرف
در نقطۀ وسط جریان دارد .در مقابل اگر «ج» غیرمحصل باشد ،تا جایی که آن
را در جزیی از نقاط بین «آ» و «ب» بیابیم ،آن را از دست رفته مییابیم و در این
حال قوه و وجود متصل هستند .پس هر دو طرف در حد این وجود مأخوذ

هستند و نه وجود برای او تحصّل پیدا کرده و نه قوه .در نهایت

این وجود هما ن تغیّر و حرکت است ولی باید توجه داشت که این حرکت به
واسطۀ وجود است نه به واسطۀ قوه و وجود کمال است (ابن باجه ،همان،
ص.)34-33

ابن باجه همچنین تعریف ارسطویی حرکت یعنی « حرکت ،کمالی است برای امر
بالقوه از آن جهت که بالقوه است» تصریح میکند که «ارسطو بسیار خوب از عهدۀ
تعریف حرکت برآمده است» (ابن باجه ،همان ،ص .)34ابن باجه در ادامه میگوید که
این تعریف حرکت و مطابق با آن است؛ بنا برآنچه امثال این امور به واسطۀ این تعریف
واضح میشوند (همانجا) .در پایان ابن باجه به منظور تفصیل بیشتر در روشن کردن
مفهوم حرکت و با تمسک به شیوۀ منطقی و ارائۀ نمونههای عینی در این خصوص،
حرکت را تعریف میکند:
به شیوه ای منطقی ،آنچه شأنش حرکت کردن نیست ،حرکت نمیکند 1و آنچه
شأنیت داغ شدن ندارد ،داغ نمی شود .هر آنچه شأنیت آن را دارد که آن گونه
شود ،پس آن گونه را به صورت کامل در خود ندارد (همانجا).

شأنیت دوم که ابن باجه در اینجا آورده به معنای «قوه» است .در این تعریف بحث
«ملکه» و «عدم ملکه» و «نقیض» در ارتباط با مبحث «شأنیت» قابل طرح است.
موجودی که شأنیت دارد «ملکه» میشود و آن موجودی که شأنیت ندارد خارج از بحث
«ملکه و عدم ملکه» است و «نقیضین» میشود .این مثل انسانی است که نابیناست .کسی
 .1فإنّه الینبنی ما لیس من شأنه ان ینبنی
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ال
که نابیناست ،می توانسته بینا باشد ،پس شأنیت این امر را دارد ولی یک سنگ اص ً
شأنیت دیدن در او قابل طرح نیست .اما در مورد آنچه شأنیت حرکت ندارد ،فقط
نقیضین مطرح میشود نه عدم ملکه .در ادامه او میگوید که هرگاه شأنیت مطرح باشد
یعنی جسم قوهای دارد و فعلیت مطلق نیست.
این عبارت بدین معناست که هر چه ظرفیت تبدیل شدن به چیز دیگری را دارد ،آن
چیز را بهصورت کامل در خود ندارد که اگر میداشت دیگر ظرفیت بدل شدن به آن را
نداشت .پس میتوان چنین گفت« :حرکت ،کمال متحرک است؛ از آن جهت که شأنیت
به حرکت در آمدن را دارد ».در این تعریف« ،کمال متحرک» به قیدِ «از آن جهت که

شأنیت به حرکت درآمدن را دارد» مقید گردیده است .زیرا صورت که ساکن است مانند
«شکل» در ساختمان و «باال» در انتقال برای این متحرکات کمال هستند ولی نه از آن
جهتی که شأنیت متحرک شدن را دارند بلکه از آن جهت که شأنیت آن را دارند که یکی
خانه و دیگری باالیی شود (ابن باجه ،همانجا).
نظریۀ علل چهارگانه از دیدگاه ارسطو

ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه علل چهارگانه را به عنوان چهار علت منحصر به فردی که
تا کنون هیچ علت پنجمی بدان اضافه نشده نام برده است .این علتها تبیینهای
چهارگانهای هستند که ارسطو از آنها استفاده میکند تا پیدایش ،حرکت و دگرگونی را
بیان کند (سالم ،ص .)85ارسطو برای معرفی علتهای چهارگانه از عبارات جوهر 1و

چیستی (ماهیت) برای علت صوری ،ماده و موضوع 2برای علت مادی« ،از کجا» یا

مبدأ حرکت برای علت فاعلی« ،به خاطر آن» و خیر برای علت غایی (ارسطو،1392 ،
983آ ،28 ،ص )11استفاده کرده است.
او همچنین به علیت و چگونگی شکلگیری اقسام علتهای چهارگانه پرداخته
است .او در پی این است که این علتها را نزد فالسفه پیش از خود بررسی کند و سیر
تحول آنها را نشان دهد .نتیجۀ نهایی تحقیق او این است که هیچ فیلسوفی هیچ نوع
دیگری از این علل را کشف نکرده و حتی هیچ فیلسوفی پیش از او علل چهارگانه را
برنشمرده است .اندیشمندان باستان به اصل جسمانی یا علت مادی اشیاء اشاره کرده و
آن را واحد یا کثیر معرفی کرده اند ولی در مورد علت حرکت اشیاء هیچ بحثی نشده و یا
 .2زیرنهادsubstratum :

1. ousia

اینکه به صورتی کامالً مبهم در این مورد سخن گفتهاند(.ارسطو ،همان987 ،آ ،ص-22
 )23به همین دلیل الزم است تا مبدأ تغییر و حرکت مشخص شود زیرا به عقیدۀ ارسطو
هیچ چیزی باعث تغییر و حرکت خود نمیشود و علت مادی بهتنهایی کفایت نمیکند؛
لذا نیاز به علتی مؤثر هست که بتواند عامل بروز تغییر باشد(1ارسطو ،همان984 ،آ،
ص .) 14-13ارسطو همواره در تالش بوده تا برخالف تفکرات یونان باستان علت یا
عللی را کشف کند که بیعیب و روشن باشند ،به همین دلیل است که او فقط ماده یا
علت ما دی را منشأ عالم متغیر ندانسته و به عوامل دیگری نیز توجه داشته که اگر این
علل در کنار علت مادی نباشند ،تغییر و حرکت ناممکن خواهد بود.
ارسطو دیدگاه خود در بارۀ علل چهارگانه را به صورت مختصر در کتاب تحلیالت
ثانی نیز چنین ارائه کرده است :چیزی که شیء را شیء میکند (علت مادی)؛ چیزی که
به وسیلۀ آن شیء ضرورتاً شیء خاص و قابل تعین میشود (علت صوری)؛ چیزی که
شیء را به حرکت درمیآورد و به اصطالح حرکت میدهد (علت فاعلی)؛ و چیزی که
غایت و هدف شیء است و سرانجام شیء نام میگیرد (علت غایی) (ارسطو،94a 2،
 ) 23-21با این تعبیر اگر چه همۀ عللْ چرایی شیء خاص را در خارج تبیین میکنند،
آنچه در شکلگیری ذات و ماهیت شیء موثر است تنها علت مادی و صوری است و لذا
در تعریف و شناسایی شیء تنها این دو علت به کار میآیند (سالم ،ص.)91
ابن باجه در تبیین و توضیح علل چهارگانه با ارسطو تفاهم داشته و اختالف نظری

میان آن دو وجود ندارد .در واقع او در فلسفۀ طبیعی خود به عنوان یک ارسطویی وفادار
سعی کرده تا به روش و سبک ارسطویی نظریۀ علل چهارگانه را توضیح دهد (ابن باجه،
 ،1960ص ،)32اما از آنجا که ابن باجه در تبیین مفاهیم طبیعی از منطق و گزارههای
منطقی استفاده کرده است ،در تبیین علل چهارگانه نیز به همین شیوه پایبند مانده و با
استفاده از مفاهیم منطقیِ جنس و فصل به تعریف این علل پرداخته است .او همچنین
در یکی از رسالههای طبیعیاتی خود (فی الماهیة الشوق الطبیعی) نیز بر اساس شوق
طبیعی به توضیح علل پرداخته و برای اولین بار شوق پنجمی را معرفی میکند که نه

 .1ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه984 ،آ ،سطر 17میگوید :بر پایۀ این نظریات (متفکران باستان) میتوان گفت که
تنها علت همان علت به اصطالح مادی است .اما همچنان که انسان ها در این راه پیش رفتند خود شیء یا موضوع
راه را به روی آنها گشود و آنان را به جستجوی بیشتر وادار میساخت.

2. Aristotle

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه397/...

طبیعی ولی در ارتباط با شوق طبیعی است .از آنجا که دیدگاههای ابن باجه ناشناخته
باقی مانده ،الزم است نوع تبیین و استدالل منطقی و طبیعی او در بارۀ علل چهارگانه
بحث و بررسی شود.
دیدگاه ابن باجه در بارۀ علل چهارگانه
ابن باجه نیز مانند دیگر مشاییان به این گزارۀ بنیانی که موجودات از ماده و صورت
ساخته شدهاند اشاره میکند (1991آ ،مقالة الثانیة7 ،آ) .او همچنین در این باره میگوید:
عالِم طبیعیات باید علتهای چهارگانه (مادی ،فاعلی ،صوری ،و غایی) را
بداند ،یا هر کدام را بنا به ویژگیهای آن بشمارد (همان ،مقالة االولی؛ 4آ).

از نظر او سه علت اول در یک مجموعۀ واحد قابل جمع و روشن است ولی آخرین علت
از بقیه جداست زیرا نهایت فعل و غایت آن بوده و دارای ابهام است (همان4 ،ب).
ابن باجه در شرح سماع طبیعی ،کتاب النفس و رسالة فی الماهیة الشوق الطبیعی که
تبلور علم و اندیشۀ نظری او در معرفی فلسفۀ طبیعی است ،و همچنین در کتاب تعالیق

ابن باجه علی الکتاب البرهان فارابی از چهار علت مذکور نام برده است (نکـ  :دنبالۀ
مقاله) .او ضمن اشاره به رویکرد ارسطو در این باره و اهیمت این علتها در امر حرکت
و تعریف آنها به عنوان پیش شرط حرکت ،نظریۀ چهار علت را تبیین میکند.
ابن باجه «علت مادی» را مشابه ارسطو (194 ،2007ب) ،حیثیتی از جسم معرفی
میکند که جسم از آن درست میشود و به همین ترتیب ،ماده را همچون مجسمۀ مسی
یا انسان صاحب گوشت و استخوان معرفی میکند (فارابی ،ج ،3ص353؛ ابن باجه،
 ،1373ص .)21به زعم وی« ،علت صوری»  ،ماهیت شیء یا صورت ذهنی موجود در
ذهن یا تصور سازندۀ مجسمه قبل از ساختن آن است (همانجا)« .علت فاعلی» یا
«محرک» منشاء حرکت و سکون است (ابن باجه ،1373 ،ص )16و در نهایت ابن
باجه ،صورت نهایی که مادۀ جسم به سمت آن متحول میشود را به دلیل غایتی میداند

که فعل بدان منتهی میشود و شیء از قوه به فعلیت میرسد (فارابی ،ج ،3ص353؛ نیز
نکـ  :مقدم حیدری و اسکندری ،ص .)94-93پاسخ به سؤال زیر ،علت غاییِ مورد
نظر ابن باجه است« :او چرا راهپیمایی میکند؟ میگوییم :برای اینکه تندرست بشود».
وی همچنین علت غایی ساختن دیواری را از سنگ یا گل قرار گرفتن سقف بر آن مثال
میزند (فارابی ،1367 ،ج ،3ص( 353تعالیق ابن باجه علی الکتاب البرهان)) .نسبت
غایتِ حرکت به حرکت ،نسبت وجودِ تام به وجود ناقص است .هیچ حرکتی خالی از

غایت نیست؛ چرا که اگر حرکت غایت نداشته باشد ،به سکون مبدل میشود (طباطبایی،
 ،1383ج ،2ص.)132-131
ابنباجه در شرح سماع طبیعی به وجهۀ پنهان و مشکوک علت غایی اشاره کرده؛
بدین صورت که « ماده و صورت بیّن هستند و در مقابل غایت مشکوک است» (ابن
باجه ،1960 ،مقاله االول6 ،آ) وقتی به حرکت اجسام نگاه میکنیم جسم از آن منظر
که جسم است ،ماده و صورت دارد و نقش ماده و صورت در حرکت آشکار است ،حتی
در حرکاتی که حیوانات و انسانها انجام میدهند نیز «فاعل» آشکار است؛ اما در
«غایت» شک وجود دارد .در حرکات انسانی وجود غایت نیز بدیهی است و همین طور
اجسامی که انسانها آنها را میسازند اما در حرکت برخی از اجسام طبیعی غایت آشکار
است و در برخی کامالً پنهان است.
حد علل چهارگانه بر اساس جنس و فصل
ابن باجه در تعالیق علی کتاب البرهان تالش میکند بر اساس قالب جنس و فصل
علت های چهارگانه را تعریف کند .سؤالی که در ابتدای این بحث مطرح شده این است
که چگونه حد علل چهارگانه بر اساس جنس و فصل قابل تبیین است؟ برای پاسخ گفتن
به این پرسش می توان علت را این طور تعریف کرد :علت به چیزی گفته میشود که
وجود چیزی به آن وابسته با شد .بر این اساس علت دو گونه است :علت تامه و علت
ناقصه 1.علت ناقصه از دو حال بیرون نیست :یا داخل در معلول است یا خارج از آن

است .وقتی علت داخل در معلول باشد نیز دو حال دارد :یا معلول به آن بالفعل است

که «علت صوری» نامیده میشود یا اینکه معلول به آن بالقوه است که «علت مادی»
نامیده می شود .قسم دوم که علت خارج از معلول باشد نیز دو حالت است :اگر معلول
از آن صادر گردد و به وجود آید« ،علت فاعلی» است و اگر برای آن معلول هستی گرفته
و تحقق یافته باشد ،آن «علت غایی» است (ملکشاهی ،ج ،1ص .)255پس بهطور
مختصر میتوان گفت که علل چهارگانه دارای دو قسم علت درونی و بیرونی هستند بدین
ترتیب که «ماده و صورت» علت درونی و «فاعل و غایت» علت بیرونی به حساب

 .1وقتی که علت در هستی بخشیدن به معلول به چیز دیگری محتاج نباشد و مستقل باشد ،علت تامه نامیده میشود
و در غیر این صورت ناقصه است.

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه399/...

می آیند .در واقع درونی و بیرونی دو اصطالح فلسفی هستند به این معنا که از «درونِ
جسم» به «صورت و ماده» و از «بیرونِ جسم» به «فاعل و غایت» تعبیر میشود.
ابن باجه در این موضوع معتقد است که مفهوم جنس و فصل با دو اعتبار از مفهوم
کلی جسم استخراج می شود .هر کدام از جنس و فصل به نحوی غیر از دیگری است
یعنی مغایرت وجود دارد« .فإن الجنس و الفصل کل واحد منهما بوجه غیر الوجه الذی
به اآلخر ،ألنّ الجنس هو الفصل بالقوة علی أنه یتصور به .فهو بالقوة بنحو شبیه بالقوة
التی تقال علی المادة» (ابن باجه ،1960 ،کتاب النفس ،ص .)35در عبارات نقل شده
از کتاب النفس ابن باجه چون جنس و فصل قابل حمل بر یکدیگر هستند ،از اصطالح
«بوجه» استفاده شده در حالی که ماده و صورت کامالً از یکدیگر مستقل هستند و به
هیچ وجه بر هم حمل نمیشوند ،پس در مورد آنها از اصطالح «بوجه» استفاده نمیشود.
بدین ترتیب در این عبارات ابن باجه قصد دارد غیریت ماده و صورت را به جنس و
فصل سرایت دهد به همین جهت از لفظ بوجه استفاده کرده است .پس در تفسیر این
عبارات الزم است گفته شود که هر کدام از جنس و فصل به نحوی غیر از دیگری است
زیرا جنس همان فصل است «به صورت بالقوه» و این بالقوه از آن جهت است که به
وسیلۀ فصل تصور میشود .پس این بالقوه به نحوی شبیه همان بالقوهای است که در
مورد ماده گفته میشود .در واقع چون جنس باید فصلی داشته باشد که به وسیلۀ آن
تشخّص پیدا کند به همین خاطر بدان «فصل بالقوه» گفته شده است .در اینجا الزم
است با ذکر یک مثال مفهوم روشنتری از تعابیر ارائه شود .در تعبیر «حیوان ناطق»
حیوان ،جنس است و ناطق ،فصل محسوب میشود .در حالی که حیوان در تعریفش
«موجود حساس متحرک باالراده» است که خود نیز از جنس و فصل تشکیل شده است
و در این تعریف «متحرک باالراده» فصل آن است .در این تعریف مالحظه شد ،جنس
که همان حیوان بود خود از جنس و فصل تشکیل شده است .بنا بر این میتوان گفت
که «جنس همان فصل بالقوه است».

1

 .1بالقوه و بالفعل در اینجا به معنی بالقوه و بالفعل در مورد اجسام نیست .به عنوان مثال برابر با تعبیر «هیوال بالقوه
است» نخواهد بود.

ابن باجه در کتاب النفس (ص )35جنس را به ماده و فصل را به صورت تشبیه
کرده است« 1.جنس» ،علتی عام است که بر شیء حمل میشود و بر ماده (علت مادی)
تعلق میگیرد (فارابی ،ج ،3ص 2.)353اما «فصل» از نظر وی «صورتی ذهنی» از شیء
است که فقط به آن اختصاص دارد (همانجا) .منظور از صورت در اینجا «صورت
ذهنی» است نه صورت همراه با ماده؛ اشاره به این نکته از این جهت حائز اهمیت است
که عطف به مباحث قبل یعنی مباحثی که صورت همراه با ماده است ،نشود .بر همین
اساس «فصل» همان اسباب سهگانۀ «صورت ،فاعل و غایت» قلمداد میشود و اگر شیئی
از جهت مادهاش تصور شود ،یعنی آن شیء به عنوان یک جزء از آن ماده در نظر گرفته
شود و آن ماده برای آن شیء و برای غیر از آن عام باشد ،آن ماده «جنس» خواهد بود

(همانجا) .ابن باجه برای توضیح این مطلب مثال آفتابۀ مسی را میآورد .او معتقد است
که مس برای آفتابۀ مسی و غیر از آن عام است ،پس به آن «جنس» میگویید .اما در
مورد «فصل»  ،اگر ما شیئی را نسبت به شیئی که فراگیرتر از اوست تصور کنیم (مثل
تصور انسان نسبت به حیوان) اسباب سهگانه(صورت ،فاعل ،غایت) آن شیء را از
حالت عام به نوع خاصی تبدیل میکند .مثل آفتابه که جسمی از جنس مس است ،ما
جسم عام را که همان جنس است مقدم میداریم و جنس را به ماده تخصیص میدهیم.
از این رو علتهای چهارگانه را میتوان در یک تعریف (حد= جنس+فصل) جمع کرد.
مثل اینکه در تعریف دیوار بگوییم :جسمی است از جنس سنگ (ماده) که با فعل بنّا
روی هم قرار گرفته و ساخته میشود که همان «فاعل» است ،پس جسمی که روی هم
ایستاده «صورت» است که به شکل دیوار درآمده برای اینکه بتواند سقف را حمل کند
که «غایت» نام میگیرد.
تعبیر «علل چهارگانه» به «محموالت ذاتی»
از نظر ابن باجه « همۀ اینها (علل چهارگانه) محموالت ذاتی هستند» (فارابی ،ج،3
ص ) 353یعنی علل اربعه محمول برای جسم هستند در حالی که علت بر جسم حمل
نمی شود و این عبارت در ظاهر درست نیست .پس سؤالی که پیش میآید مبنی بر این
تناقض است که «علل اربعه در حالی که توانایی حمل شدن بر جسم را ندارند ،چرا
« .1فإنّ الجنس والفصل کل واحد منهما یوجد غیر الوجه الذي به اآلخَر ،ألنّ الجنس هو الفصل بالقوة علی أنّه
یتصور به .فهو بالقوة بنحو شبیه بالقوة التي تقال علی المادة ».و نیز در پاورقی همان صفحه نوشته شده است« :شَبّه
ابن باجه الجنسَ بالمادة و الفصلَ بالصورة .فالمادة وَصفها ارسطو بالقوة و الصورة بالفعل».
« .2فالذي یجري مَ جری الجنس فهو کل سبب عام یحمل علی الشیء...بصورته له بل تکون مادة عامة»...

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه401/...

محمول ذاتی محسوب میشوند؟» ابن باجه ب رای بیان این مطلب چه منطقی در ذهن
داشته است؟ نقش محمول در قضیه ،تبیین ماهیت و ذات موضوع ،یا جزیی از ماهیت
موضوع ،یا یکی از اوصاف و تعینات موضوع (کیفیت ،کمیت ،وضع ،این ،متی ،و)...
است پس می توان از این تعبیر استفاده کرد که محمول چیزی است که قابلیت حمل بر
موضوعی را دارد و در ذهن معنا پیدا میکند که جنس و فصل نامیده شود .اما ابن باجه
علل چهارگانه را «محمول ذاتی» دانسته است .مفاهیم ذاتی در بیان ابن باجه «ذاتیِ باب
برهان» هستند که در اصطالح منطقیان عامتر از «ذاتیِ باب ایساغوجی» است زیرا
مقصود از ذاتی باب ایساغوجی اجزای حد (تعریف) است ،یعنی جنس و فصل ،که
مقوّم محدود هستند در حالی که در باب برهان ،عالوه بر این ،به اعراض ذاتی نیز «ذاتی»

گفته میشود .ممکن است اعراض ذاتی ،الزم ذات موضوع باشند ،مانند عروض بالقوۀ
خنده برای انسان ،و ممکن است اینطورنباشند مانند عروض بالفعل خنده برای انسان.
بنا بر این از دیدگاه ابن باجه محمول ذاتیِ بودن علل چهارگانه مربوط به «ذاتی باب
برهان» بودن آنهاست.
ارتباط محموالت ذاتی با علل اربعه از دیدگاه ابن باجه

وقتی میگوییم جسم باید ماده و صورت داشته باشد ،پس یک علت مادی و یک علت
صوری میخواهد تا جسم محقق شود .برای خلق این دو علت یعنی علت مادی و علت
صوری ،فاعل و علت فاعلی الزم است و علت فاعلی نیز غایت و هدفی میخواهد که
در نهایت همان علت غایی خواهد بود .حال بر اساس عرضۀ تعریف علل به حد
میگوییم جنسْ علت مادی است و فصلْ علت صوری است .وقتی از علتها صحبت
میکنیم به صورت ،علت صوری و به ماده ،علت مادی گفته میشود .عالوه بر این وقتی
جسم در خارج موجود می شود ترکیبی از عناصر اربعه در آن وجود دارد به همین دلیل
گفته می شود که دارای صورت معدنی است .صورت معدنی در واقع تعیین میکند که
مکان طبیعی جسم در کجا قرار بگیرد .مکان طبیعی نیز همان علت غایی حرکت جسم
است .پس علت غایی هم به نوعی در حد جسم لحاظ شده است .از میان علل اربعه
تنها علت فاعلی باقی مانده است که در حرکت انسان به صورت واضح مشخص است
که فاعل خود انسان یا حیوان است و هیچ علت خارجی در کار نیست .حتی در تعریف
انسان« ،متحرک باالراده» ،نیز این مسأله دخیل است که انسان با ارادۀ خودش حرکت
میکند و روشن است که علت فاعلی هم به ذاتیات جسم برمیگردد .با این اوصاف

مشخص شد که علت های چهارگانه با ذاتیات جسم در ارتباط هستند و هر آنچه از ذات
جسم باشد محمول ذاتی به حساب میآید.
علل چهارگانه از دیدگاه ابن باجه در رسالۀ فی ماهیة الشوق الطبیعی
آنچه در بارۀ علل چهارگانه بر اساس شرح ابن باجه بر رسائل منطقی فارابی آمد در واقع
تکرار نظریۀ علل چهارگانۀ ارسطویی است که ابن باجه با دیدگاهی منطقی بدان پرداخته
است اما ابن باجه در رسالۀ کوتاه دیگری با نام فی ماهیة الشوق الطبیعی 1نیز نظریۀ علل
چهارگانه را با سبکی متفاوت از رسائل دیگرش تبیین و تفسیر میکند .او بحث خود را
در بارۀ علل چهارگانه با شناخت جوهر شیء به عنوان میلی طبیعی آغاز میکند و میگوید
که این میل نسبت به سایر امیال اولویت دارد .اگر شناخت جوهر بدون مادهاش مسلم

باشد ،در این صورت میل دومی به وجود خواهد آمد که به شناخت آنچه شیء از آن
ساخته شده نیاز دارد (علت مادی و علت صوری) .هنگامی که ماده همراه با صورت
تعریف شود ،میل سومی رخ میدهد که به شناخت آنچه موجب وحدت صورت و ماده
میشود ،نیاز دارد ،این علت را میتوان علت مؤثر یا علت فاعلی نامید .هنگامی که این
علت مشخص شود ،میل چهارمی اتفاق خواهد افتاد که نیاز به شناخت چیستی هدف
و غایت دارد (علت غایی) .در واقع این میل نیاز دارد به شناخت اینکه چرا شیء وجود
دارد؟ یا اینکه چرا و به چه هدفی محرک موجب حرکت شد؟ هنگامی که این مسائل
نیز مشخص شود ،میل طبیعی یا به اصطالح شوق طبیعی کامالً متوقف خواهد شد .اگر
هر یک از چهار علت صوری ،مادی ،فاعلی و غایی را به منظور شناخت مقصد
نهاییِشان بهطور جداگانه بررسی کنیم ،درمییابیم که آنها تا بینهایت ادامه پیدا نمیکنند
و در نهایت به مادهای میرسیم که هیچ صورتی ندارد و «مادۀ اولیه» نامیده میشود.
هنگامی که به مادۀ اولیه میرسیم ،میل (شوق) در بارۀ علت غایی کامالً متوقف میشود
زیرا این امیال (تشاوق) به خاطر این علت بود .به صورت مشابه ،وقتی ما صورتی را
بپذیریم که هیچ صورتی ندارد یا عاملی را قبول کنیم که هیچ عامل و علت غایی و نهایی
ندارد ،همۀ امیال طبیعی (تشاوقات طبیعی) به پایان میرسند .علت صوری ،علت فاعلی
و علت غایی سه علتی هستند که در واقع واژههای مختلفی برای موضوع یکسان
محسوب می شوند .همۀ این علل به همراه میل اول (شوق اول) که همان علت مادی
 .1این رساله در میان کتاب شرح سماع طبیعی ابن باجه در فاصلۀ برگهای 116ب118-آ آمده است .موضوع رساله
در بارۀ ماهیت میل طبیعی است.

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه403/...

است توسط قوۀ ذهنی تفکر درخواست میشوند ،یعنی این چهار علت که میتوان از آنها
تعبیر به چهار شوق کرد به طور طبیعی و ذاتی به واسطۀ قوۀ تفکری که در طبیعتِ ما
نهاده شده ،به ذهن متبادر شده و درخواست میشوند( .ابن باجه ،فی الماهیة الشوق
الطبیعی116 ،ب).
شوق پنجم :وجود ذهنی و وجود خارجی

ابن باجه در رسالۀ فی الماهیة الشوق طبیعی علل چهارگانه را بر اساس چهار میل طبیعی
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توضیح داده و در انتهای همین بحث به شوق دیگری پرداخته که اگر چه الزاماً یک
میل طبیعی محسوب نمیشود ،اما به طور مستقیم با میل طبیعی در ارتباط است .این
شوق با مفهوم وجود ذهنی و وجود خارجی ارتباط پیدا میکند.
ابن باجه بر اساس قاعدۀ «الواحد ال یصدر منها إلّا الواحد» که تقریباً همۀ علمای
سده های میانه آن را پذیرفته بودند ،به مجزا بودن متحرک از محرک معتقد است .از
سوی دیگر ،شوق پنجم بین وجود ذهنی و وجود خارجی رابطه برقرار میکند .این تقسیم
به متحرک و محرک ،الزاماً در عالم خارج نیست بلکه وقتی یک جسم در حال حرکت
است دو مفهوم ،یعنی مفهوم متحرک و مفهوم محرک که دارای وجود ذهنی هستند بر

آن تعلق میگیرد .در واقع جسمی در عالم خارج وجود دارد که دو اعتبار در ذهن دارد:
گاهی ماده و صورت ،گاهی جنس و فصل ،گاهی محرک و متحرک است و گاهی موارد
بیشمار دیگر.
نزد حکیمان معروف است ماهیاتی که در خارج وجود دارند و منشأ آثار خارجی
هستند  ،وجود دیگری نیز دارند که در آن وجود ،آن آثار خارجی را ندارند ،البته در آن
وجود آثار دیگری غیر از آن آثار خارجی بر ماهیات مترتب میگردد .این نحو از وجود
ماهیات همان چیزی است که ما آن را وجود ذهنی مینامیم و همان چیزی است که علم
ما به ماهیات اشیاء را تشکیل میدهد (طباطبایی ،1370 ،ج ،1ص .)123به همین
خاطر است که از یک سو ،یک وجود خارجی در جسم مالحظه میشود و دو وجود
ذهنی در محرک و متحرک قابل مالحظه است و در نهایت به صورت و معنای دوگانۀ
آن (یعنی صورت ذهنی و صورت خارجی) در نظریات ابن باجه دست مییابیم که تحت
 .1ابن باجه در رساله از لفظ «شوق طبیعی» استفاده کرده که در مقالۀ حاضر از جایگزین آن یعنی لفظ «میل طبیعی»
استفاده شده است.

تأثیر افالطون از چنین دیدگاهی برخوردار شده است 1.در واقع این میل ،میلی است
برای فهم این مسأله که آیا بین وجود ذهنی(وجود عقالنی) و وجود خارجی(عالم خارج)
وجه اشتراکی وجود دارد؟
پرسش «ما» و «هل» در ارتباط با علل اربعه و وجود ذهنی و خارجی

این میل (یعنی میل پنجم) با میل طبیعی دارای اشتراک و افتراق است .از این جهت

متفاوت است که میل طبیعی در پاسخ به پرسش «ما» بیان میشود .بدین معنی که «ما»
در معنای «چه چیزی یا چیستی» میتواند بیانگر پرسش از میل طبیعی باشد .مثالً
هنگامی که پرسیده میشود« :شیء چیست؟»« ،چه چیزی آن را تشکیل میدهد؟» و
«علت آن چیست؟» سؤال از چیستی نسبت به این میل طبیعی است .اما هنگامی که نوع
دیگری از میل مدنظر باشد ،با پرسش دیگری مطرح میشود .در واقع نوع دیگری از
میل با پرسش «هل» در معنای «آیا آن هست یا آیا آن» بیان میشود .بنا بر این هنگامی
که میپرسیم« :آیا شیء وجود دارد؟» یا «آیا وجود آن در ماده است یا در ذهن؟» میل
دیگری که الزاماً طبیعی نیست مدنظر قرار دارد .چنین پرسشهایی ممکن است به
طبیعت مربوط باشند و نیز ممکن است که به طبیعت ارتباطی نداشته باشند .پس وقتی

سؤال از «ما» باشد یعنی سؤال از چیستی و ماهیت است که سؤال از چیستی با علل اربعه
مرتبط است.
رابطۀ دوگانۀ هر جسم طبیعی با ذهن و اثبات تحققپذیری شیء

ابن باجه در رسالۀ فی ماهیة الشوق الطبیعی مینویسد وقتی که با اصطالح «هل» از وجود
داشتن شیئی سؤال میکنیم ،این به منزلۀ دست یافتن به وضعیت یک مفهوم طبیعی است.

او میگوید:
پرسش توسط اصطالح «هَل» بدین معنی که «آیا آن وجود دارد» برای ارتقاء
شیء تا وضعیت یک مفهوم طبیعی است .این امر یعنی ارتقاء شیء تا حالت

مفاهیم طبیعی بهمنظور شناخت آنچه توسط اصطالح پرسشی نشان داده میشود،
صورت میپذیرد (برگ117آ).

ابن باجه سپس میگوید که هر جسم طبیعی رابطهای دوگانه با ذهن دارد که بخشی از آن
مربوط به وجود ذهنی جسم است و بخشی مرتبط با وجود خارجی آن جسم .این عبارات
 .1در مورد چگونگی تعقل و ادراک سعدا نسبت به عالم مجردات و چگونگی ابصار این دسته که از دیدگاه افالطون
پذیرفته و از دیدگاه ارسطو مردود است ،رجوع کنید به رسالۀ االتصال العقل باالنسان ابن باجه.

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه405/...

نشان می دهد که او به دو نوع وجود ،وجود ذهنی و وجود خارجی ،تأکید دارد .او در
ادمۀ همان مطلب پیشین چنین نوشته است:
هر جسم طبیعی با ذهن انسان دو رابطه دارد :اول به طور کامل قابل درک است
(وجود خارجی)؛...و دوم ،چیزی است که همیشه مربوط به مفهوم است(وجود
ذهنی) و آن تحقق و اثبات مفهوم به عنوان یک شیء عینی است( 1همانجا).

علت بر چیزی داللت میکند که مسؤول هرگونه وضعیت و حالتی در شیء دیگر
(معلول) است و علل بهطور کلی پاسخهایی به انواع «چرا» در بارۀ وضعیتی خاص در
شیء هستند .نزد ارسطو نیز علت هم به معنای «تبیین» یا دلیل است هم به معنای «عامل
پدید آورندۀ شیء از طریق فرآیند تغییر و حرکت» .یعنی علت چیزی است که هم موجب
ایجاد شیء در خارج میشود از طریق تبدیل امر بالقوه به بالفعل هم در عالم ذهن و در
مقام توضیح و تبیین علت بهکار میآید و انواع «چراها» را در بارۀ هستی شیء پاسخ
میدهد (سالم ،ص ) 89به عنوان مثال ارسطو میگوید که آتش علت سوختن است اما
چیزهایی وجود دارند که سبب سوزانندگی آتش شدهاند و با علل اربعه در ارتباط هستند.
در واقع چیزهایی که آتش را آتش کردهاند و خاصیت سوزانندگی را در آن محقق کردهاند
همان اصول اولیۀ آتش هستند که عبارتند از :ماده ،صورت ،فاعل ،و غایت که همگی
را میتوان در علت صوری یا طبیعت آتش خالصه کرد (ارسطو .)23 ،184a ،آنچه در
این عبارات اصول اولیۀ سوزانندگی آتش خوانده شدهاند در عین حالی که در خارج
وجود دارند و منجر به تحقق شیء در خارج میشوند ولی محسوس نیستند و برای درک
و اثبات آنها نیاز به تحلیل عقلی است.
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 .1برداشت محقق از عبارت ابن باجه در رسالۀ فی ماهیة الشوق الطبیعی چنین است که وی به وجود ذهنی و وجود
خارجی اشاره دارد.

 .2ارسطو معتقد است پاسخهایی که به «چراهای» گوناگون در بارۀ شیئی خاص (طبیعی یا صناعی) داده میشوند و
با «برای اینکه» یا «زیرا» همراه هستند ،بیانگر علل گوناگونیاند که پیدایش شیء به آنها مربوط میشود و جنبهای از
شیء را تبیین میکند .برای نمونه در بارۀ یک مجسمه میتوان پرسید)1 :چرا مجسمه سفید است؟ )2چرا مجسمه
مجسمه است؟ )3چرا مجسمه حرکت میکند؟ )4چرا مجسمه را ساختهاند؟ پاسخ ها به ترتیب عبارتند از)1 :زیرا
از گچ ساخته شده است؛ )2چون به شکل مجسمه ساخته شده است؛ )3زیرا کسی آن را به حرکت درمیآورد؛ )4برای
اینکه فضای اتاق را زیبا میکند .پاسخ های اول تا چهارم به ترتیب ماده ،صورت ،فاعل و غایت مجسمه را بیان

میکنند .هر یک از این چهار وجه مسؤول وضعیتی خاص در مجسمه است و وضعیتی واقعی و حتی ملموس ،نه
چیزی که فقط حاصل تصورات ما و تداعی معانی باشد (سالم ،ص.)90

وقتی از تحققپذیری و تصدیق شیئی سؤال میشود ،این پرسش مربوط به هر آن
چیزی است که وجود خارجی دارد؛ زیرا
آنچه یک ماهیت خارجی دارد ،توسط آن ماهیت خارجی وجود دارد و تنها
درون ذهن وجود ندارد بلکه ترکیب آن چیز ،از وجود خارجی آن حاصل میشود
(ابن باجه ،همانجا).

منظور از ترکیب در اینجا ،ترکیب ماده و صورت در کنار هم است که جسم را به وجود
میآورد و به آن تعین خارجی میبخشد .پس سؤال از تحقق پذیری یک شیء با وجود
خارجی مرتبط است و این امر در واقع به همان میلی (شوق) اشاره میکند که پیش از

این آمد که الزاماً طبیعی نیست ،بلکه ممکن است تا اندازهای به طبیعت مربوط باشد.

در واقع هر چه که دارای وجود خارجی است و ترکیب آن از بیرون حاصل میشود ،علت
وجودش مربوط به عالم خارج است .ابن باجه خود نیز به این اشاره میکند و مینویسد:
هر چه دارای ماهیتی خارجی است...علت وجودش را نه از درون ،بلکه تا
اندازهای از بیرون دارد (همان117 ،ب).

با این اوصاف ،اثبات وجود چنین شیئی وابسته به وجود خارجی آن جسم است.
نسبت میان «وجود ذهنی و وجود خارجی» با معانی دوگانۀ «مفاهیم»

ابن باجه برای تفهیم بهتر وجود خارجی و وجود ذهنی ،به مبحث متحرک و محرک

اشاره میکند .او اصل هر مُتحرکی مُحرِّکی دارد را بدین معنی بهکار میگیرد که «هر اثری
علتی دارد ».در اینجا دو حالت پیش میآید :الف) علت خارجی وجود دارد که این
سبب ایجاد یک مفهوم درون ذهن ما شده است که اثبات درستی و صدق این وجود
ذهنی وابسته به وجود خارجی است؛ ب)در حالت دوم ممکن است مفهوم ذهنی فارغ
از یک علت خارجی وجود داشته باشد که در این صورت نیاز نیست که مفهوم ذهنی از
طریق وجود خارجیاش اثبات شود .بدین ترتیب ابن باجه با ذکر مثال خود در پی روشن
کردن این مطلب است که گاهی وجود ذهنی وابسته به وجود خارجی است و گاهی وجود
ذهن ی خودش به صورت مستقل موجود است و برای اثبات وجودش نیازی به وجود
خارجی ندارد.
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حل دوگانگی موجود در نظام ماده و صورت ارسطویی با توجه به معانی دوگانۀ
صورت از دیدگاه ابن باجه
علت اصلی دوگانگی مفهوم ماده و صورت در نظام طبیعیاتی ابن باجه ناشی از درک و
فهم ارسطویی او از این مفاهیم است و البته ارسطو نیز در این دیدگاه تا حدی تابع
افالطون است 1.بدین ترتیب می توان دیدگاه دوگانۀ ابن باجه در بارۀ ماده و صورت را
دیدگاهی ارسطویی-افالطونی برشمرد .از نظر ابن باجه صورت و ماده در دو جهت
متضاد حرکت میکنند و شاهد وی بر مدعای مذکور این است که «چطور از طریق
صورت ها ،انسان از جسمیت به سمت الوهیت و جاودانگی صعود میکند؟» ابن باجه

در انتهای کتاب تدبیر المتوحد مینویسد که انسان دارای دو وجه است .وجهی از انسان،
سرمدی و جاودانه است و وجهی دیگر از او کائن و فاسد است که او را به عالم طبیعت
وابسته میکند که این تعابیر دو معنا از انسان متبادر میکند (ص .)126بر اساس همین
تعبیر از نگاه ابن باجه میتوان گفت که موجودات عالم دو دسته هستند .بخشی منتسب
به عالم کون و فساد و بخشی دیگر وابسته به اجسام مستدیر و عالم افالک.
طبیعت به صورت نزدیکتر است تا ماده

ابن باجه در مقالۀ دوم از شرح سماع طبیعی مطلبی را به نقل از طبیعیات ارسطو آورده
است:
شایستهتر این است که صورت طبیعتی از ماده باشد به گونهای که جسم مصنوعی
به دلیل صناعت موجود در آن مصنوعی خوانده میشود و جسم طبیعی به دلیل

طبیعت موجود در آن طبیعی خوانده میشود.

ابن باجه چنین ادامه میدهد که هر کدام از آن دو از روی صورت تعیین و مشخص
میشود ،در واقع ابن باجه ادعا میکند که «طبیعت به صورت نزدیکتر است تا ماده اما
بدون ماده نمیتواند عمالً وجود داشته باشد» (شرح سماع طبیعی7 ،آ) .بدین ترتیب
 .1ابن باجه به گواهی منابع فیلسوفی ارسطویی افالطونی است و نظریات وی همواره تحت تأثیر این دو دیدگاه بوده
است .در مقالهای با عنوان «بررسی مفهوم «صورت» نزد ابن باجه و تأثیر آن بر حرکت طبیعی اجسام» از نگارنده که
در فصلنامۀ فلسفه علم ،سال ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  1398به چاپ رسیده است نیز به تأثیر ابن باجه از نظریات
ارسطو و افالطون در مبحث عامل محرک جسم طبیعی که همان صورت است ،پرداخته شده است .بهطور خالصه
میتوان گفت ابن باجه در علوم نظری تالش میکند که پایبند به فلسفۀ طبیعی ارسطو باقی بماند ولی بررسی انجام

شده توسط محققان معاصر همچون معن زیاده ،زینب عفیفی ،ارنست مودی و دیگران نشان میدهد که نظام فکری
وی در تشریح و تفسیر علوم غایی بیشتر متمایل به افالطون و در پی آن فارابی باشد (نیز نکـ  :دنبالۀ مقاله).

وقتی که ج سم صورتش را دریافت کند گفته میشود طبیعت مخصوص بهخود را دارد و
به همین دلیل است که ادعا میشود طبیعت بیشتر شایستۀ صورت بودن است تا اینکه به
ماده تعلق داشته باشد .پس با نگاهی تطبیقی به آراء ابن باجه و ارسطو میتوان گفت که
ارسطو به «ماده» به عنوان «عامل بالقوگی» (ارسطو ،مابعدالطبیعه1042 ،آ )28 ،و به
«صورت» به عنوان «عامل فعلیت» (همان1087 ،آ )15-21 ،مینگرد اما بهنظر میرسد
که ابن باجه این ایده را این طور گفته است که طبیعت همان صورت است.
همانطور که پیش تر آمد جسم طبیعی از ماده و صورت تشکیل شده و اگر چه ماده
اولویت و ارجحیت صورت را ندارد ولی در فرآیند تعیّن جسم طبیعی ،هم ماده و هم
صورت نقش مکمل یکدیگر را دارند .مسلماً ماده در فرآیند فعلیت دادن به اجسام

طبیعی به صورت کمک میکند و همانند صورت به عنوان یک اصل طبیعت در نظر
گرفته میشود ولی چنانکه دیدیم از نظر ابن باجه «صورت به طبیعت نزدیکتر است تا
ماده ».مادۀ تشکیل دهندۀ اجسام طبیعی با وجود صورت فعلیت پیدا کرده و طبیعت
خاص خود را بهدست میآورند پس اشیایی که صورت دارند ،طبیعتهایشان را دارند و
اشیایی که هنوز بالقوه هستند و تعیّن پیدا نکردهاند ،تنها مطابق و متناسب با طبیعت
هستند (ابن باجه ،شرح سماع طبیعی7 ،آ ،ص .)26مزیت و برتری صورت نسبت به
ماده در مباحث مربوط به حرکت ارادی و اختیاری انسان و حرکت معقوالت بهوضوح
مشخص شده و توسط ابن باجه توضیح داده میشود که تا حدی نمایانگر تعلق خاطر
وی به تفکر افالطونی است.
آیا صورت و ماده در دو جهت متضاد حرکت میکنند؟
در بررسی ماده و صورت و چگونگی تمایز آن دو ،شواهد و نتایجی به دست میآید که
این پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا «صورت و ماده در دو جهت متضاد حرکت
میکنند؟» الزمۀ بررسی صدق یا کذب این ادعا ،بررسی چگونگی حرکت اجسام طبیعی
در مقایسه با حرکت معقوالت است .نتایج بهدست آمده از بررسی عوامل محرک جسم
طبیعی نشان میدهد که «سبکی و سنگینی» 1به عنوان جزئی از «صورت» ،ویژگی و
 .1برخی ا ز منابع از این عامل با عنوان «وزن» نام بردهاند ،ولی از آنجا که در شرح سماع طبیعی ابن باجه چنین
اصطالحی استعمال نشده و از واژگان «خفت» و «ثقل» استفاده شده بود ،در مقالۀ حاضر نیز از واژگان «سبکی و
سنگینی» استفاده شده است.

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه409/...

خصیصۀ جسم طبیعی است (ابن باجه1991 ،آ ،شرح سماع طبیعی ،مقالة السابعة،
36ب ،ص )106که میتوان آن را عامل جابهجایی اجسام طبیعی دانست 1.این سبکی
و سنگینی اجسام طبیعی است که سبب حرکت آنها به سوی پایین و یا به سمت مکان
طبیعیشان میشود .همچنین ابن باجه هنگام بررسی چگونگی حرکت انسانی ،بدین نکته
اشاره میکند که انسان میتواند به واسطۀ «صورت» ،از مرتبۀ جسمانیت به مرتبۀ الوهیت
و جاودانگی صعود کند( .ابن باجه ،1978 ،تدبیر المتوحد182 ،آ ،ص )126جمع این
دو واقعیت در ظاهر ما را بدین نتیجه سوق میدهد که «صورت و ماده در دو جهت
متضاد حرکت میکنند ».این نتیجه همان سؤالی است که در ابتدا آمد و پاسخ گفتن به

آن دشواریهایی بههمراه دارد .در واقع بهتر است این سؤال را با سؤال دیگری پاسخ

دهیم مبنی بر اینکه «آیا در فلسفۀ طبیعی یا مابعدالطبیعی ابن باجه شواهد و مدارکی دال
بر معنای دوگانۀ صورت موجود است؟» اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد میتوان گفت
که در نظر او صورت و ماده متمایز هستند و در دوجهت متضاد حرکت میکنند.
ابن باجه فیلسوفی است که از فلسفۀ ارسطویی و فلسف ۀ افالطون و نوافالطونی تأثیر
پذیرفته و این مسأله همواره در افکار و اندیشههای او بهچشم میخورد ،خصوص ًا در
ارتباط با مبحث ماده و صورت و تمایز میان این دو .ابن باجه تأ کید میکند که این
مسأله ناشی از دو برداشت معنایی از مفهوم «صورت» است .در واقع چنین به نظر می
رسد که این تمایز در ارتباط با دو معنا یا دو کاربرد از اصطالح «صورت» است که از
یک سو در فلسفۀ طبیعی ابن باجه و از سوی دیگر در فلسفۀ مابعدالطبیعی او قابل
استعمال است .در واقع ،یکی از معانی صورت در فلسفۀ طبیعی یا به تعبیر ابن باجه،
«علم نظری» 2یافت میشود و دیگری با متافیزیک ابن باجه یا به تعبیر وی «علم غایی»
در ارتباط است.
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دستهبندی انواع «صورت» بر اساس مراحل تعقل و ادارک از دیدگاه ابن باجه
بهمنظور نشان دادن وجودْ یا عدم وجودِ تمایز میان ماده و صورت الزم است با بررسی
متون برجای مانده از ابن باجه به دنبال آن گشت که در درجۀ اول آیا از نظر او صورت
دارای دو معنا است؟ اگر چنین است و صورت دو معنا دارد آیا همانند ارسطو ،از
 .1ارسطو سبکی و سنگینی را عامل حرکت طبیعی اجسام معرفی میکند (نکـ  :در آسمان307 ،ب308 -25 ،الف،

 .»30ابن باجه نیز در این باره معتقد است که سبکی و سنگینی را میتوان به عنوان عامل حرکت در نظر گرفت.
2. Speculative sciences
3. ultimate science

تقسیم دوگانۀ ماده به تقسیم دوگانۀ صورت رسیده است؟ آیا از نگاه وی نیز ماده و
صورت میتوانند دارای دو بخش معنایی «محسوس» و «معقول» باشند؟ ابن باجه کدام
بخش از اندیشۀ خود را در این زمینه وامدار ارسطوست و کدام بخش را از افالطون
تأثیر پذیرفته است؟ به نظر میرسد پاسخ همۀ این سؤالها در این دیدگاه است که «تمایز
رخ داده با استفاده از اصطالح معقول 1برای معرفی صورتهای متافیزیکی قابل حل
است ».برای دست یافتن به پاسخی روشن برای این سؤالها الزم است در متون رسائل
الهیه ابن باجه (مابعدالطبیعه) و متون طبیعیاتی او بررسی کافی صورت بگیرد و در این
بررسی الزم است به انواع دستهبندی «صورت» بر اساس انواع «صورت فیزیکی» 2و

«صورت متافیزیکی» 3توجه شود.

در رسائل الهیه 4،ابن باجه همواره به سه صورت اشاره میکند که مراتب تعقل و
ادراک از دیدگاه او هستند :صورت اجسام فیزیکی ،صورتهای روحانی ،و معقوالت.
ابن باجه در فصل سوم از کتاب تدبیر المتوحد مینویسد« :صورت هر جسمی که دارای
کون و فساد است (یعنی جسم طبیعی) دارای سه مرتبۀ وجودی است»1991( 5ب،
171ب ،ص .)58او سپس میگوید که صورت در دو حالت «خاص» و «عام» موجود
خواهد بود .صورت عام همان «معقوالت کلی» هستند و صورت خاص شامل دو دستۀ
«صورت روحانی» و «صورت جسمانی» است( 6همانجا).
محور تفکر فلسفی ابن باجه ،هستی انسان و سرگذشت اوست .ابن باجه در بخش

های مختلفی از کتاب تدبیر المتوحد به دستهبندی سه گانه از مراتب صورت توجه داشته
است حتی زمانی که به هستی انسان و سرگذشت او همچون فرد یا به تعبیر بهتر ،موجودی

1. intelligible
این اصطالح توسط ابن باجه در رسالههای بسیاری بهکار رفته است (برای نمونه نکـ  :ابن باجه ،رسائل الهیه ،التدبیر

المتوحد ،ص .)138

2. physical form
3. metaphysical form
 .4در رسالههای گوناگون از این کتاب اعم از تدبیر المتوحد ،رساله اتصال العقل باالنسان ،و رساله الوداع همواره
به این سه مرتبه اشاره شده و به نسبت موضوعات گوناگون توضیح داده شده است.
 .5کل جسم کائن فاسد ،فلصورته ثالث مراتب فی الوجود

 .6والصورة منها خاصة ومنها عامة .والعامة هی المعقوالت الکلیه ،والخاصة منها روحانیة و منها جسمانیة.
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منفرد که تنها مانده ،میپردازد .او میگوید« :افعال و اقدامات انسانی که به فرد 1اضافه
میشود و چنانکه قبالً اشاره کردهایم ،او میتواند آنها را در سه دسته انجام دهد .برخی
از آنها در مورد صورت جسمانی 2برای انسان است .برخی از آنها در مورد صورت
روحانی خاص 3است از این جهت که نسبت خاصی برای اوست .و برخی از آنها در
مورد صورت عمومی 4برای انسان است که همان صورت معقول 5است» (ابنباجه،
1991ب181 ،آ ،ص .)92بر این اساس ابن باجه نه تنها به معانی دوگانۀ صورت ،یعنی
صورت محسوس و صورت معقول معتقد است بلکه پا را از ارسطو فراتر گذاشته و در
مراتب تعقل و ادارک ،برای صورت قائل به یک تقسیمبندی سهگانه (صورت جسمانی،
صورت روحانی ،صورت معقول) است .به نظر میرسد که ابن باجه در مورد صورت

های م جرد از ماده ،یعنی معقوالت و چگونگی تعقل و ادراک آن وامدار افالطون است
و در این زمینه ارسطو نیز با وی هم نظر نیست .در واقع به نظر میرسد که ارسطو
مستقیماً از لفظ «صورت روحانی» استفاده نکرده است و از سوی دیگر بر اساس آنچه
در بخشهای قبلی مطرح شد ،ارسطو به دو معنای صورت با این مضمون که صورت
هم میتواند همراه با ماده باشد (صورت مادی) و هم بدون ماده (صورت محض) قائل
است ،اما یافته ها حاکی از این است که در آثار وی که به زبان یونانی است لفظ «صور
روحانی» به کار برده نشده است و باید منبع ابن باجه برای استفاده از این لفظ را مشخص
کرد.
آیا منبع ابن باجه برای اصطالح «صورت روحانی» ،آثار ارسطوست؟
در مورد صورت مادی یا همان «صورت محسوس» در آثار ارسطو ابهامی موجود نیست
ولی در مورد این مبحث که آیا منظور او از صورت بدون ماده« ،صورت ذهنی» است یا
«صورت روحانی» ،ابهاماتی وجود دارد .ابن باجه در کتاب تدبیر المتوحد ،فصلی تحت
عنوان «گفتار در بارۀ صورتهای روحانی» دارد که در آن به مبحث «الصور الروحانیه»
اشاره کرده است .آیا ابن باجه این اصطالح را در آثار منسوب به ارسطو مشاهده کرده
یا در آثار منسوب به شارحین ارس طو؟ در همین زمینه الزم است که به این اصطالح و
 .1المتوحد

 .2الصورة الجسمانیة
 .3الصورة الروحانیة الخاصة
 . 4الصورة العامیة
 . 5الصورة المعقولة

منابع احتمالی که در دسترس ابن باجه بوده ،اشاره کنیم .با بررسی آثار شارحین ارسطو
مشخص شده که در میان رسالههای اسکندر افرودیسی نوشتۀ کوتاهی تحت عنوان «فی
اثبات الصور الروحانیة التی الهیولی لها» یافت شده است .اسکندر افرودیسی در این
نوشته وجود صورتهای روحانی را که مجرد از ماده هستند اثبات کرده و در همین باره
استداللهایی طرح کرده است .برخی محققان در صحت انتساب این اثر به اسکندر
شک کردهاند و آن را ترجمۀ عربی بخشهایی از قضایای  ،16 ،15و  17از کتاب
مشهور «عناصر الهیات» اثر پروکلس(485-410م) دانستهاند (برای نمونه نکـ  :شرف
الدین خراسانی ،ص 930که معتقد است این نوشته رنگ و بوی نوشتههای ارسطویی
ندارد و صبغۀ نوافالطونی در آن دیده میشود) .در اصل یونانی کتاب پروکلس اشارهای

به «صور روحانی» نشده است؛ بلکه در بخشی از کتاب گفته شده که «هر بازگردنده به
خویش ،ناجسمانی است» (دُدز 1،ص .)18-16حتی ابن رشد نیز در تلخیص نوشته
هایی از ارسطو  ،با عنوان «تلخیص کتاب الحاس و المحسوس الرسطو» از اصطالح
«الصور الروحانیه» استفاده کرده است .از آنجا که ابن باجه پیش از ابن رشد میزیسته و
در برخی از منابع از وی به عنوان استاد ابنرشد نام برده شده است ،میتوان گفت که
احتماالً او پیش از ابن رشد از اصطالح «الصور الروحانیه» استفاده کرده است .در متن
یونانی که از آثار ارسطو برجای مانده ،مجموعهای با عنوان «پاروا ناتورالیا» به معنی
«طبیعیات کوچک» وجود دارد که شامل چندین نوشتۀ کوچک است که عنوان یکی از
آنها «در بارۀ حس و محسوس» است 2.ترجمۀ عربی این نوشتهها امروز در دست نیست
و فقط تلخیصی از ابن رشد تحت عنوان « تلخیص الحاس و المحسوس» از آن برجای
مانده است .با درصد باالیی از احتمال مشخص است که منبع اصلی ابن باجه و ابن
رشد ،ترجمۀ مفقود عربی همین نوشتهها بوده که در آن از اصطالح «الصورة الروحانیه»
استفاده شده بود .همچنین الزم به ذکر است که ابن باجه در رسالۀ اتصال العقل باالنسان
از اسکندر افرودیسی و نوشتۀ او با عنوان «فی الصور الروحانیة» نام برده است (ابن
باجه1991 ،ب ،ص .)166در رسالۀ «در بارۀ حافظه و به یادآوردن» از آثار ارسطو که
1. E. R. Dods
 .2این نوشتهها در ترجمۀ عربی در سه مقاله گردآوری شده است« :در بارۀ حس و محسوس»« ،در بارۀ حافظه و به
یادآوردن»« ،در بارۀ خواب ،بیداری و رؤیا»« ،در بارۀ پیشگویی در رؤیا»« ،در بارۀ درازی و کوتاهی عمر»« ،در بارۀ
بازدم» ،و «در بارۀ دم».
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به زبان یونانی موجود است (453آ )19 ،اصل واژهای که به «الصورة الروحانیة» به زبان
عربی ترجمه شده است «فانتاسماتا» یا «فانتاسماتوس» یونانی است که به هر دو معنای
«صورت ذهنی» یا «صورت روحانی» قابل ترجمه است.

1

ابن باجه توضیح در مورد صورتهای روحانی را در کتاب تدبیر المتوحد با تعریف
روح و نفس شروع میکند و روحانی را منسوب به روح میداند .به عقیدۀ او «روح»
همان معنای «نفس» را به ذهن متبادر میکند .وقتی که جوهر ارتباطش با جسمانیت
کمتر باشد ،روحانی نامیده میشود .شایستهترین جوهرها از این دست را «عقل فعال»
مینامند که عامل محرک اجسام مستدیر (اجرام فلکی) محسوب میشوند.
ریشۀ دوگانگی موجود در دو معنای اصطالحِ «موضوع»
اصطالح «موضوع» دارای دو معنای متفاوت است ،و همین عامل سبب ایجاد دو معنای
متفاوت در اصطالح «صورت» و شکلگیری دوگانگی آشکار در چگونگی ترکیب ماده
و صورت و توضیحات پیرامون آن شده است .ابن باجه پیش از ورود به بحث ماده و
صورت در ارتباط با «موضوع» و نسبتی که برای صورت انسان است در کتاب تدبیر
المتوحد اشاره میکند که موضوع دارای دو وجه است )1 :وجود؛  )2ملکه (شأنیت)
(ابن باجه182 ،1978 ،آ ،ص.)124
در اینجا منظور از موضوع ،بنا بر اینکه محمولی برایش آورده میشود« ،موضوع
منطقی» است .در واقع به این نکته اشاره میکند که «نسبتی که بین صورت انسان و
موضوع وجود دارد ،ملکه است ».یعنی فقط انسان شأنیت این مسأله را دارد .پس چون

این نسبت فقط برای انسان مطرح است ،مثل «ملکه و عدم ملکه» خواهد بود .منظور
از «ذو وجود» در این عبارت یعنی موضوع قضیه هیچ چیزی بر آن حمل نمیشود ،مگر
اینکه موضوعش موجود باشد .و این صرفاً وجود خارجی را شامل نخواهد شد ،بلکه
وجود در معنای اعم مدنظر است.
با این اوصاف تحلیل عبارت مذکور چنین است که وقتی انسان در ذهن تصور شود،
چه چیزی موضوع و چه چیزی محمول خواهد بود؟ ابن باجه میگوید که « نوع انسانی»
موضوع و «صورت خاص انسانی» محمول خواهد بود .به عنوان مثال وقتی چیزی تعقل
شود ،یعنی یک انسان خاص و مشخصی در ذهن تصور میشود .وقتی یک انسان خاص
 .1شرفالدین خراسانی اصطالح فانتاسماتا را با ترجمۀ صورت یا صورتهای ذهنی به کار برده است (ص.)930

مثل «حسن» تصور میشود ،این سؤال پیش میآید که چه چیزی موضوع و چه چیزی
محمول خواهد بود؟ در پاسخ بدین سؤال گفته میشود که «صورت فرد متعین» ،محمول
و «نوع انسانی» ،موضوع خواهد بود .اما مجدداً این اشکال مطرح میشود که اگر «نوع
انسانی» موضوع است ،در جملهای مثل «حسن موجود است» حسن به عنوان «صورت
خاص انسانی» محمول خواهد بود ولی موضوع به چه چیزی تعلق خواهد گرفت؟ در
اینجا گفته میشود که موضوع میتواند دو وجه داشته باشد :یکی موجود بودن و دیگری
ملکه بودن .این امر در مقابل آن چیزی است که «صورت خاصه» است .صورت زید یا
صورت عمرو به صورت خاص نشان از این دارد که انسانیت در زید و عمرو وجود دارد

و متصف نیست بلکه انسانیت نزد عمرو و زید هست نه اینکه موضوعی باشد که متصف
به انسانیت باشد .ابن باجه تأ کید میکند که وجود خارجی و وجود ذهنی دو امری هستند

که در صورت وجود آنها میتوان در خارج و در جهان واقع ماده و صورت را در ترکیب
یک جسم مشاهده کرد بدون اینکه بتوان این دو را از یکدیگر جدا کرد؛ ولی در ذهن
این دو ،یعنی ماده و صورت ،از یکدیگر قابل تفکیک بوده و به صورت منفرد تصور
میشود .در خارج فردی محقق میشود که مصداقی از نوع انسان است و این انسان مثل
زید و عمرو تغییر میکند ،بهتر یا بدتر میشود و از این جهت موضوع است .گاهی هم
از منظر دیگری میتوان به این قضیه نگاه کرد .یعنی وجود ذهنی زید و عمرو را در نظر
میگیریم که آن وجود ذهنی ،برای صورت در ذهن ،معقول موضوع میشود.
معموالً صورت در ترکیب با ماده است و در نتیجه اشیائی مرکب از ماده و صورت
تشکیل می شوند اما در مقابل گاهی اوقات در مورد معقوالت ،صورت به شدت در
مخالفت با ماده قرار دارد و در نتیجه این وضعیت مناسب و خوشایند برای معقوالت
نیست .این تمایز و تفاوت میان دو معنای اصطالح «صورت» است که چشماندازی
وسیع در برابر ما برای پاسخ به دوگانگی موجود ایجاد خواهد کرد .ابنباجه در کتاب
تدبیر المتوحد توضیح میدهد که اصطالح «موضوع» از دو وجه مباین قابل بررسی
است:
همان طورکه جوهر انسان با سایر جوهرهای موجود تباین دارد« ،صورت» انسان
نیز با سایر صورت های موجودات عالم کون و فساد مباینت دارد ولی در مقابل
با صور اجسام مستدیر مشابهت دارد .پس همانا صورت انسان خود را تعقل

(درک) می کند ،و موضوعِ خود را که متصف به خودش است (یعنی ماده) را
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درک میکند ،و همچنین آن موضوعِ آن صورت ،خودش نیز به وجه دیگر
موضوع تعقل استکه به آن از نسبت دیگری موضوعگفته میشود .پس (جوهر)
انسان از دو جهت موضوع حساب میشود :اول اینکه قبول اثر میکند؛ دوم
اینکه به عنوان یک موجود جسمانی است نسبت به معقول (ابن باجه،1978 ،

ص125-124؛ نیز نکـ 1991 :ب182 ،آ ،ص.)95-94

آنجا که میگوید «انسان صورت خود و موضوع خود را که متصف به خودش هست،
تعقل میکند» اشاره به همان دو وجه موضوع (موجود بودن و ملکه بودن) دارد که
پیشتر آمد .نسان وقتی صورت خود را تعقل میکند ،وجه اول موضوع یعنی موجود
بودن را مدنظر دارد و وقتی که انسان موضوع خود را که متصف به خودش هست تعقل
میکند اشاره به وجه شأنیت و ملکه بودن در موضوع میکند .همچنین در ادامه آمد که
جوهر ،در اینجا به مفهوم انسان ،از دو جهت موضوع محسوب میشود :یکی از این
جهت که عرضهای انسانی که قابل پذیرش هستند تعقل میشوند که از آن تعبیر به
«القابل لألثر باالضافه» شده و دیگری از این جهت که خود جسم انسان هم تعقل و
تصور میشود که از آن تعبیر به «الموجود الجسمانی باإلضافة إلی معقولة» شده است.
بنا بر این ،ابن باجه در این بخش به این مسأله توجه دارد که جوهر انسان از دو جهت
موضوع است .یکی از این جهت که صورت را قبول میکند و و وجود خارجی پیدا می
کند و از جهت دیگر اینکه برای یک مفهوم کلی ،موجود جسمانی است ،یعنی موضوعی
است که انسان به آن اضافه می شود .پس از این تمایز میان دو معنای موضوع ،میتوان
به دو معنای صورت دست یافت.
اجسام مستدیر و نسبت آنها با معقوالت
ابن باجه در ادامه به این نکته اشاره میکند که اجسام مستدیر ،با وجود اینکه دارای
صور فلکی هستند ،فاقد هیوال هستند .صور فلکی از جملۀ معقوالت محسوب میشوند.
در همین رابطه باید توجه داشت که معقول با عقل فعال در ارتباط است .معقوالتی که
در عقل فعا ل هستند ،عقل فعال علت آفرینش آنهاست .پس عقل فعال هر طور تصور
کند ،آن معقوالت موجود خواهند شد .اجسام مستدیر ،مخلوق عقل فعال (عقل کل)
هستند و از سوی دیگر چون عقل ،مجرد است ،یک سری تعقالتی دارد .پس عقل
چون علمش ،شبیه به علم خداوند است ،دارای قدرت است و هر چه تصور کند ،خلق
میشود .بر این اساس اجسام مستدیر صوری دارند که صورت انسان شبیه به آنها میشود.

پس همانا آن صورت ها خودشان را تعقل و تصور میکنند و صورتها باید
موضوع داشته باشند تا تصور شوند( 1ابن باجه ،1978 ،ص.)125-124

در اینجا منظور از موضوع ،موضوعِ صورتی است که بدان متصف است که این موضوع،
جسم مستدیر خواهد بود .پس این صورت خودش را تعقل میکند و موضوعش که جسم

مستدیر است نیز تعقل میکند .باید توجه کرد که اجسام مستدیر ،موضوع معقوالت
هستند ولی موضوع صورتها نیستند.
اجسام مستدیر ،موضوع معقوالت هستند ...2ولی اجسام مستدیر ،موضوع برای
صور نیستند ،به خاطر اینکه وجود این صور از این جهت که آنها هیوالیش

هستند قابل قبول نیست ،بلکه آنچه از صور اینها تصور میشود موجود بنفسه
است (نه اینکه چیزی آنها را وجود داده باشد ).و سبب وجود این صور ،این
صور را در وجود بر هیوال مقدم میسازد (ابن باجه ،1978 ،ص125؛ 182آ،
1991ب ،ص.)95-94

آنچه از عبارات ابن باجه برداشت میشود این است که اجسام مستدیر نمیتوانند

هیوال باشند .در واقع عقل فعال وقتی صورتها را تعقل میکند که سبب خلق این صور
خواهد شد ،این صورتها را فی نفسه خلق میکند و ایجاد این صور وابسته به هیوال
نیستند .صور فلکی تجزیهناپذیر هستند و به هیوال تقسیم نمیشوند .این امر بدان دلیل
است که اجسام مستدیر نمیتوانند هیوال باشند .پس این «صور مجرد» فی نفسه و مستقل
از «هیوال» هستند .صور فلکی از جملۀ معقوالت به حساب میآیند .اجسام مستدیر نیز
دارای صور فلکی هستند .پس این صور فلکی مستقالً خلق شده و فاقد هیوال هستند به
همین دلیل است که ابن باجه معتقد است اجسام مستدیر فاقد هیوال هستند ولی برای
دست یافتن به پاسخی متقن و محکم مبحث انفکاک و انحیاز ماده را از صورت طرح
میکند .در واقع او با مطرح کردن این بخش از دیدگاه خود به پاسخی روشن برای وجود
یا عدم وجودِ تعاریف دوگانه برای صورت و ماده دست یافته و از این طریق صادق
بودن تمایز ماده و صورت را تأیید میکند .ابن باجه در نهایت به این نکته میرسد که

... .1واشبهت بالصور التی لالجسام المستدیرة .فان تلک تعقل انفسها ،وموضوعها المتصف بها
 .2و االجسام المستدیرة هی موضوعات للمعقوالت التی بها هی ما هی .یعنی اجسام مستدیر همان موضوع معقوالتی

هستند که به وسیلۀ اجسام آن چنان که هستند ،هستند« .بها» در این جمله یعنی به وسیلۀ اجسام مستدیر و «هی ما هی»
یعنی آن طور که هستند ،هستند .در اینجا منظور از هی ما هی ،ماهیت نیست.
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اگر نتوان صورت را جداگانه درنظر گرفت ،تغایر صورت و ماده امری پوچ و بیهوده
خواهد بود.
انفکاک و انحیاز ماده از صورت
ابن باجه به انفکاک و انحیاز ماده از صورت و بالعکس اشاره میکند؛ در حالی که ماده
و صورت همواره در یک جسم با یکدیگر ترکیب میشوند تا جسم وجود خارجی پیدا
کند .پس باید دو معنا و مفهوم از ماده و صورت موجود باشد تا بتوان مادهای را بدون
صورت و یا صورتی را بدون ماده تصور کرد .ابن باجه در کتاب النفس (ص )63در
همین زمینه توضیح میدهد که «والمادة لیست توجد منفردة عن الصورة اصال ،بل تنفرد

فتوجد مقترنة بصورة اخری »...لفظ «تنفرد» در این عبارت به معنای «به تنهایی موجود

شدن» نیست بلکه در معنای «جدا شدن» بهکار گرفته میشود .ماده جدای از صورت
اصالً وجود پیدا نمیکند و فقط در صورتی در خارج تعیّن پیدا میکند که صورت پیدا
کند ،بلکه ماده منفرد و جدا میشود پس وجود پیدا میکند در حالی که مقترن به صورت
دیگری باشد .پس در نگاهی کلی این عبارت بیانگر اتحاد ماده و صورت خواهد بود
تا حدی که ماده بدون صورت قابل مشاهده نیست و قدرت تعیّن و تشخص نخواهد
داشت .پس ماده و صورت از دیدگاه ابن باجه« ،انفکاک ماهوی» دارند و از نظر وجود
خارجی« ،اتحاد» دارند .در واقع یک ماده و یک صورت موجود هست و هر دو وجود
دارند؛ ولی در عالم خارج همیشه متحد هستند.
همان طور که ذکر شد ماده و صورت از نظر ماهوی ،دارای انفکاک هستند ولی از
نظر وجود در عالم خارج ،همواره با هم در نظر گرفته میشوند .در ذهن انسان ماده
بدون صورت تصور میشود ،ولی وجود خارجی پیدا نمیکند .پس ضرورتاً واجب می
شود که صورت نیز جدا از ماده در نظر گرفته شود که وقتی صورت را منفرد در نظر می
گیریم دو حالت وجود داشته باشد :یا صورت مقترن با ماده دیگری شود ،یا اینکه بتوان
صورت را به صورت منفرد از هر مادۀ دیگر تصور کرد .ماده جدای از صورت موجود
نیست و در نتیجه تغایر امری باطل است  .در اینجا تغایر کلی مورد نظر است ،نه تغایر
ماده و صورت .از اینکه ماده و صورت در یک شیء موجود نشوند و جدا باشند،
محاالتی الزم میآید که در این صورت «حرکت» و «کون و فساد» باطل میشوند (ابن
باجه ،1960 ،ص .)63چون فرض کردهایم که ماده و صورت با هم موجود نباشند ،در

این صورت است که دیگر اصالً حرکت موجود نخواهد بود .چون حرکت در صورتی

رخ خواهد داد که مادهای موجود باشد که قابلیت پذیرش صورتهای گوناگون را داشته
باشد .یعنی این ماده بتواند صورتهای مختلف بگیرد .وقتی حرکت از بین برود و وجود
پیدا نکند ،در این صورت وجود محرک از نوع متحرک نیز باطل خواهد شد .همچنین
چون کون و فساد در حالتی رخ میدهد که مادهای موجود باشد تا صورتی بر آن تعلق
بگیرد پس به فرض انفکاک ماده و صورت دیگر کون و فساد نخواهد بود .پس در
نهایت مشخص شد که ماده و صورت از یک جهت با هم اتحاد دارند و از یک جهت
با هم تفاوت دارند .منظور این نیست که یک مفهوم وجود دارد بلکه ماده و صورت دو
امر کامالً متفاوت هستند ولی در عالم خارج به یک صورت موجود میشوند.
ضرورت بحث از معنای دوگانۀ صورت نزد ابن باجه
بر اساس دیدگاه ابن باجه ،فرض بر این است که اگر تغایر پوچ و بیمعنی باشد ،وجود
یک محرک که خود نیز متحرک باشد ،پوچ و بیمعنی خواهد بود .این مسأله به حرکت
خود به خودی اجسام طبیعی و محال بودن محرک و متحرک یکسان در این نوع از
حرکت ،در صورت محال بودن تغایر ،اشاره دارد .ابن باجه در کتاب النفس (ص)64
با ذکر مثالی به این امر اشاره کرده است :ماده دارای قوۀ حرکت است؛ یعنی صورت
های متعدد میتواند بگیرد .وقتی ماده میتواند صورتهای متفاوت بگیرد ،در این
صورت حرکت رخ خواهد داد .این قوه باعث تعلق گرفتن «صورتهای متعدد» میشود.
بدین ترتیب هر چیزی که صورتی را رها میکند و صورت دیگری را میگیرد «متحرکی
است که برایش محرکی است» یعنی هر متحرکی ،محرکی دارد مثل چوبی که چیزهایی
از آن ساخته میشود و اصال از صورت خالی نیست.
ابن باجه در بارۀ نسبت میان ماده و صورت با محرک و متحرک و چگونگی رخ
دادن حرکت مینویسد:
محرک د و نوع است .یا غیرمجانس یعنی محرک با متحرک همجنس نیستند.
مثل محرک اجسام مستدیر (اجرام فلکی) که به ضرورت آنها را حرکت میدهد.
و یا مجانس ،یعنی محرک هم جنس متحرک است ،پس دارای هیوال است که
متحرک است و در آن هیوال صورتی را ضدصورت اولی میپذیرد (همان،

ص.)65
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در اینجا ابن باجه بر بحث جدا بودن محرک از متحرک تصریح میکند و مثال میزند
که آب از آن جهتی که بالفعل آب است و یخ میزند ،محرک است و از این جهت که
هیوالیش قوۀ تغییر دارد ،متحرک است.
ابن باجه معتقد به تمایز ماده و صورت است و بر حرکت متضاد ماده و صورت
تأ کید میکند .این امر مستلزم معانی دوگانۀ صورت نزد وی است که این امر از طریق
«صورت محسوس» و «صورت معقول» قابل تعریف است« .صورت معقول» با صورت
مجردات و افالک در ارتباط است و به همین دلیل زمینۀ بحث در بارۀ حرکت اجسام
طبیعی بر اساس صورت مادی و حرکت اجرام فلکی بر اساس صورت معقول را فراهم

می آورد .تضاد میان این دو نوع از حرکت ناشی از دوگانگی مفاهیم صورت نزد ابن

باجه است .به نظر میرسد ابن باجه مالک تشخص در مورد این نوع از حرکت را به
«صورت» واگذار کرده است.
حرکت متضاد اجرام فلکی (حرکت معقوالت) و اجسام طبیعی (حرکت طبیعی)
«اجسام طبیعی ضرورتاً بر اساس طبیعت خود دارای حرکتی به سوی یکی از دو طرف
متقابل (باال یا پایین) هستند» (ابن باجه1991 ،آ36 ،ب ،ص )106اجسام طبیعی به
دلیل اینکه متصف به سبکی و سنگینی هستند به هر یک از دو جهت متضاد حرکت می
کنند و «از جانب خود دارای حرکت نیستند بلکه به سبب مبدأ حرکتی که یکی از دو
حرکت متقابل را داراست ،حرکت میکنند» (همانجا) .بر خالف اجسام طبیعی،

«معقوالت» فارغ از این ویژگی ها هستند .یعنی سبکی و سنگینی و به تعاقب آن حرکت
متقابل در مورد آنها صدق نمیکند .تضاد میان این دو نوع یعنی اجسام طبیعی و
معقوالت تنها به این مسائل ختم نمیشود بلکه کلیۀ صورتهای روحانی یا معقوالت،
حرکتی متضاد و مخالف با حرکت اجسام طبیعی دارند .ابن باجه بر این نکته تأ کید می
کند که عقل به عنوان یک نیرو یا قوۀ فعال عمل میکند (ابن باجه1991 ،ب ،ص)161
زیرا معقول به سوی عقل فعال جذب میشود .در واقع نیروی «عقل فعال» چنین است
که معقوالت را به سمت خود کشیده یا جذب میکند و به همین ترتیب باعث حرکت
آن میشود .به همین دلیل است که میتوان عقل فعال را به عنوان یک «محرک» نامید،
البته نه محرک ساده بلکه «محرک اولیه» یا «محرک اصلی» (همانجا).
ابن باجه در رسالۀ االتصال العقل باالنسان و همچنین در شرح سماع طبیعی به تمثیل

حرکت انجذابی معقوالت به سوی عقل فعال را به حرکت آهن به سوی آهنربا تشبیه

میکند و تمثیل بین موقعیت عقل برای حرکت و یک آهنربا را به تصویر کشیده است.
یک سنگ مغناطیس (آهنربا) هر آنچه برخودار از آهن است به سمت خود میکشد.
یعنی همان طور که آهنربا ،آهن را به سمت خود میکشد ،این وضعیت از جسمی به جسم
دیگر منتقل می شود .در این حالت حتی اگر آهنربا با یک الیه از موم یا قیر نیز پوشانده
شود ،هنوز هم آهن را به حرکت وامیدارد و به سمت خود جذب میکند .در چنین
مواردی ،آهنربا ،موم یا قیر ،وضعیت مغناطیسی و آهن همگی محرک و گیرنده هستند
اما موقعیت آنها نسبت به حرکت به صورت عددی یکی و واحد است .یعنی همگی از
نظر موقعیتشان نسبت به حرکت «واحد بالعدد» 1هستند (ابن باجه ،ص)162-161

چنین تمثیلی ،جذب و قوۀ جاذب عقل فعال نسبت به معقوالت را نیز بهدرستی به
تصویر می کشد زیرا در مورد حرکت معقوالت به سمت عقل فعال نیز چنین وضعیتی
اتفاق میافتد .در نهایت اینکه عقل فعال ،غایت حرکتِ صورت معقول است و به عنوان
هدف غایی از حرکت معقوالت به حساب میآید.
ابن باجه همچنین در شرح سماع طبیعی در بارۀ رابطۀ میان محرک و متحرک در
حرکت مغناطیسی آهنربا و آهن اشاره میکند که در مورد سنگ مغناطیس (آهنربا) و
برخی اجسام دیگر که چیزهایی را به وجود میآورند و منجر به حرکتهایی میشوند
بدون اینکه با آنها در تماس باشند ،تشکیک شده است .او درپاسخ به این ابهام می
گوید:
در پاسخ می گویم :محرک قریب در این گونه موارد ،ضرورتاً محیط بر متحرک
است .بدین گونه که آهن ربا سبب حرکت هوا و هوا سبب حرکت آهن میشود
(35ب ،ص.)103

بدین ترتیب ابن باجه وضعیت محرک و متحرکی که در تماس با یکدیگر نبوده و
ممکن است شائبۀ حرکت م تحرک بدون محرک یا یکی بودن متحرک و محرک را
ایجاد کند پاسخ میدهد .این امر در مورد چگونگی تأثیر پذیرفتن معقوالت از عقل
فعال و حرکت آنها نیز کامالً مصداق دارد و نشان میدهد که در همۀ این موارد محرکی
 .1ابن سینا در طبیعیات شفا در مورد حرکت واحد بالعدد چنین توضیح میدهد :اگر حرکت ،بر موضوع واحد است
یعنی مسافت ،واحد است و تقسیم نشده یا اگر تقسیم شده هر قسم آن جداگانه لحاظ میشود .حرکت هم روی این
موضوع واحد انجام میشود .پس مسافت ،واحد است و تقسیم نشده و حرکت هم با موضوع واحد و متحرک واحد
انجام میشود .در این حالت ،حرکت باید واحد باشد و نمیتواند متعدد باشد و این در حرکت توسطیه اتفاق میافتد.
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وجود دارد که محیط بر متحرک است و از طریق واسطه باعث حرکت میشود .ابن باجه
در ادامه به مبنای ارسطویی این ادعا اشاره کرده و میگوید:
اینکه این را از کجا می دانیم ،باید گفت از برهانی که در شرح کتاب وی
ارسطو -با عنوان «فی الکون و الفساد» نوشته شده میدانیم (ابن باجه1991 ،آ،
35ب ،ص.)103

با این اوصاف ،روشن است که عقل فعال ،معقوالت را به سمت خودش جذب کرده
و میکشد ،و معقوالت نیز به طرف عقل صعود کرده و باال میروند .این امر مشابه
وضعیت اجسام طبیعی در حرکت صعودی یا نزولی (باال یا پایین) به سمت مکانهای

طبیعیشان است .اما تفاوتی که در اینجا میان معقوالت و اجسام طبیعی قائل شده در

این است که این دو (یعنی معقوالت و اجسام طبیعی) در دو جهت مخالف حرکت می
کنند .بدین صورت که معقوالت به سمت باال و اجسام طبیعی به سمت پایین حرکت
میکنند .پس حرکت رو به باالی معقوالت که نقطۀ تمایز حرکت متضاد اجسام طبیعی
و مجردات به حساب میآید ،مشخص شد .ابن باجه در رسالۀ اتصال العقل باالنسان در
مورد این حرکت رو به باال بحث میکند و معتقد است:
انسان سطوح متفاوتی از صورت های روحانی را داراست؛ سپس ،از طریق این
صورتها با معقوالت متصل میشود؛ سپس از طریق این معقوالت به عقل
غایی و نهایی (عقل فعال) متصل میشود .بنا بر این ارتقاء از صورتهای
روحانی مشابه با صعود یا باالرفتن است .اگر احتماالً مخالف بودند ،آن مشابه

با نزول یا پایین رفتن خواهد بود که دلیل اتصال و پیوستگی با معقوالت از
مرتبۀ طبیعی (یعنی مرتبۀ پایین تر) است؛ شبیه صعود یک میانجی .این (یعنی
اتصال با معقوالت) به این خاطر است که یک سطح میانجی (واسطه) 1بین این

دو منتهی است (ابن باجه1991 ،ب ،ص)165

همان طور که آمد ،از آنجا که عقل فعال همچون آهنربایی عمل میکند که با ایجاد
یک وضعیت خاص مغناطیسی آهن را به سمت خود میکشد ،معقوالت (صور مجرد
 .1ابنباجه در رساله الوداع (1991ب ،ص )148به حرکت سومی که میان حرکت اجسام طبیعی و حرکت معقوالت
قرار میگیرد ،اشاره می کند و آن را به عنوان میانجی بین این دو حرکت معرفی میکند .این حرکت ،حرکت نفس
است .شواهد موجود در رساله الوداع ابن باجه نشان می دهد که یک حرکت توسطیه مرکب در نظریات وی وجود
دارد .او همچنین در همین رساله نوعی حرکت را توصیف میکند که میتواند از پایینترین سطح جسمانیت باال
بیاید و صعود کند اما نمیتواند به باالترین سطح از عقالنیت برسد.

از ماده) نیز به سوی عقل فعال جذب میشوند .این نوع حرکت انجذابی میان معقول و
عقل فعال در واقع نوعی حرکت صعودی به سمت باالست که معقول را به اعلی درجۀ
عقالنیت یعنی عقل غایی و نهایی (عقل فعال) متصل میکند .در اینجا سؤالی که پیش
میآید این است که با توجه به حرکتی که صورت گرفته و در نظام علل و اسباب چهارگانۀ
مؤ ثر در هر نوع حرکت ،آیا معقول با رسیدن به عقل فعال به غایت و نهایت خود خواهد
رسید؟ یعنی هدف غایی وی دست یافتن به چنین مرتبهای است و بعد از آن به سکون
میرسد؟ پاسخ گفتن به این سؤال نیازمند نگاهی دو جانبه به حرکت معقوالت به سوی
عقل فعال است:
 )1از یک دیدگاه باید گفت که هر حرکتی بدین علت رخ میدهد که موجود را به
مکان و مرتبۀ خاص خود برساند .پس حرکت رو به باال در مورد معقوالت نیز مشابه با
اجسام طبیعی زمانی به پایان میرسد که معقوالت به جایگاه طبیعیشان برسند .منظور از
جایگاه این است که صورِ معقوالت باید به سمت عقل فعال بروند ،پس جایگاه صور،
عقل فعال است.
 )2از دیدگاه دیگر باید توجه کرد که اتصال و پیوستگی با محرکِ بدون تحرک،
یعنی عقل فعال که محرک اصلی محسوب میشود ،حرکت و جنبشی از معقوالت را به
ارمغان میآورد تا آنها را به سکون و آرامش نزدیک کند .اما اگر این حرکت به سکون
منتهی شد ،به این دلیل نبوده که معقوالت و محرکِ بدون تحرک با یکدیگر ترکیب

شده و یکی شدهاند زیرا در این صورت جابهجایی و حرکت غیرممکن خواهد شد .در
واقع ،از آنجا که هر حرکتی به منظور رسیدن به کمال صورت میگیرد ،و با رسیدن به
کمال ،ساکن شده و آرامش مییابد .واقعیت این است که معقول نیز با حرکت به سمت
عقل فعال به هدف غایی و نهایی خود رسیده است و در نتیجه حرکتش کامل شده و
ساکن خواهد شد.
تفصیل این مطالب هدف این مقاله نیست اما اشارهای کوتاه در این زمینه واقعیتی
را نشان میدهد که دو فرضیه در مورد آن قابل بررسی است :فرضیۀ اول این است که
رسیدن به سکون به دلیل رسیدن به هدف غایی و نهایی صورت گرفته؛ و فرضیۀ دوم
گویای این مطلب است که رسیدن به سکون به دلیل غیرممکن بودن حرکت پس از
دستیابی به وحدت با محرکِ بدون تحرک صورت گرفته است .الزم است که میان این
دو فرضیه یا به عبارتی این دو جنبه از به سکون رسیدن معقوالت ،تفاوت و تمایز قائل
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شویم .ابن باجه در رسالۀ االتصال در کنار امکان صعود معقوالت به باال ،از امکان
نزول و پایین آمدن معقوالت پس از صعود نیز بحث میکند .پس با توجه به امکان
صعود و نزول معقوالت در دیدگاه ابن باجه و تمایز موجود در دو جنبه از به سکون
رسیدن معقوالت بر اساس هدف غایی آنها یا وحدت با محرک اصلی ،میتوان پاسخ
به سؤال مذکور را با درصدی از احتماالت به صورت یک گزارۀ شرطی بهدست آورد:
اگر مسألۀ سقوط معقوالت به پایین پس از صعود قبلی ،به عنوان یک امکان نظری
مورد توجه قرار بگیرد؛ به سکون رسیدن و غیرممکن بودن حرکت با درصدی از اطمینان
بیشتر ،نتیجۀ رسیدن به هدف غایی و نهایی خواهد بود.
با به پایان رسیدن بحث تمایز میان ماده و صورت و در پی آن تمایز میان صورت
های جسمانی و معقوالت و اشارات گفته شده به دیدگاههای افالطونی و ارسطویی در
خالل بحث ،این پرسش به ذهن متبادر میشود که ابن باجه در کدام یک از دیدگاههای
خود یک ارسطویی و در کدام یک از آنها یک افالطونی یا نوافالطونی است؟ پاسخ
به این پرسش ارتباط نزدیکی با مبحث تمایز میان صورتهای جسمانی و معقول دارد.
ابن باجه در مباحث مربوط به چگونگی حرکت اجرام آسمانی تحت تأثیر معقوالت و
تعمیم آن به حرکت اجسام تحت فلک قمر و همچنین متمایز کردن محرک از متحرک
در حرکت اجسام طبیعی تحت تأثیر افالطون و فارابی است و از تفکرات آنها بیبهره
نمانده است (مقدم حیدری و اسکندری ،ص .)96در واقع میتوان در اینجا این سؤال
را پرسید که ابن باجه در مسألۀ تمایز صورتهای جسمانی و معقول ارسطویی است یا
افالطونی؟
همانطور که پیش تر گفته شد ابن باجه در آراء فلسفۀ طبیعی خود که آن را «علم
نظری» مینامد قائل به دیدگاههای ارسطو است و میتوان او را یک ارسطویی واقعی
نامید اما در دیدگاه های متافیزیکی وی که در فلسفۀ مابعدالطبیعی او قابل بررسی است
و خود نیز آن را «علم غایی» مینامد ،نظریات و دیدگاههایی نزدیک به افالطون و
نوافالطونی ها دارد .در خالل مقالۀ حاضر نیز بارها اشاره شد که در مسألۀ صورتهای
جسمانی میتوان دیدگاه ابن باجه را به نظریات ارسطویی در بارۀ ماده و صورت مرتبط
کرد ولی در نظریات وی در بارۀ معقوالت ،قائل شدن به اینکه او متأثر از نظریات
افالطونی و نوافالطونی است خالی از صدق نیست .به هر صورت بهتر است بگوییم ابن

باجه یک فیلسوف ارسطویی-افالطونی است و نظریاتش ترکیبی از دیدگاههای هر دو
اندیشمند است.
نتیجه
موضوع اصلی در این مقاله بر علل چهارگانه و مناقشاتِ موجود در بارۀ آن متمرکز است
و نکتۀ مهم تبیین خاص ابن باجه از علل چهارگانه بر مبنای «منطق» است .او با استفاده
از مفاهیم منطقیِ جنس و فصل به علل چهارگانه پرداخته است و این علل را محموالت
ذاتی به حساب میآورد .بر این اساس در یک تقسیمبندی منطقی «جنس» را علت مادی
و «فصل» را علت صوری گفتهاند .علت غایی و علت فاعلی نیز به زعم ابن باجه امری
ذاتی و درونی خواهند بود .با این اوصاف مشخص میشود که علل چهارگانه با ذاتیات

جسم مرتبط هستند و هر آنچه از ذات جسم باشد ،محمول ذاتی بهحساب میآید .ابن
باجه در رسالۀ کوتاه دیگری با عنوان فی ماهیة الشوق الطبیعی نیز نظریۀ علل چهارگانه
را بر اساس چهار میل طبیعی یا به تعبیر خود «شوق طبیعی» توضیح داده است و نیز
شوق پنجمی به آنها افزوده است که با میل طبیعی در ارتباط است .این شوق با مفهوم
وجود ذهنی و وجود خارجی ارتباط پیدا میکند .از آنچه در بارۀ این شوق آمده است
می توان چنین نتیجه گرفت که وقتی وجود ذهنی علل مد نظر باشد در نظام فکری ابن
باجه از اصطالح «جنس و فصل» برای تفهیم موضوع استفاده شده و وقتی وجه خارجی
یا وجود خارجی علل مطرح باشد ،از اصطالح «علل چهارگانه» استفاده شده است.
برداشت ابن باجه از مف اهیم محسوس (عینی) و معقول تا حدی تحت تأثیر ارسطو و
افالطون است اما سهم هر یک از آنها با دیگری متفاوت است .بر اساس درک افالطونی
ابن باجه از «صورت» می توان چنین ادعا کرد که اگر مفهومی ،ماهیت خارجی داشته
باشد این مفهوم تنها با حقیقت امر واقعی مشخص میشود ولی اگر مفهومی ،ماهیت
خارجی و محسوس نداشته باشد ممکن است نمایندۀ یک ماهیت قابل فهم و درک باشد
که برخاسته از وجود ذهنی اوست.
از دیدگاه ابن باجه ،علت مادی و علت صوری در بحث تمایز ماده و صورت
ارسطویی دارای ابهاماتی است که وی با تبیین روشن پیرامون مفاهیم دوگانه ماده و
صورت و چگونگی متمایز کردن حرکت ماده از صورت سعی در رفع این ابهام دارد.
بحث «تشخص ماده و صورت» به عنوان یکی از ابهامات بزرگ در تاریخ فلسفه همواره
موجد این سؤال در ذهن فالسفه بوده که «آیا در فلسفۀ ارسطو ،مالک تشخص با ماده
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است یا صورت؟» پاسخهایی که ارسطو به این مسأله میدهد به تعبیر سایر پژوهشگران
هم کم است و هم سرشار از ابهام و به هیچ روی نمیتوان دیدگاهی منسجم از وی در
این خصوص به دست آورد .احتماالً به همین دلیل است که شارحان آثار و اندیشههای
ارسطو دست به کار شده و در این زمینه تحلیلها و تفسیرهای گوناگونی ارائه دادهاند.
ابن باجه نیز به عنوان یکی از تابعان و شارحان آثار ارسطوی در این زمینه نظراتی ارائه
داده که گمان میرود قصد وی نیز رفع ابهام از دیدگاههای ارسطو در این باره باشد .ابن
باجه به منظور یافتن پاسخی درخور و کامل برای سؤال از تمایز ماده و صورت ،تضاد
حرکت اجسام طبیعی و حرکت معقوالت را مطرح میکند .نفوذ امور مجرد از ماده و

معقول در تبیین «صورت» به عنوان جزئی از اجزای یک جسم نکته مهمی است که ابن

باجه به تأسی از ارسطو از طریق قائل شدن مفهوم دوگانه برای ماده و صورت آن را
اثبات میکند« .صورت معقول» تنها در حرکت افالک مؤثر است که این حرکت بر
حرکت اجسام تحت فلک قمر تاثیرگذار خواهد بود .مبنای ابن باجه برای قائل شدن به
این طرز تفکر ،صعود انسان از جسمیت به سمت الوهیت و جاودانگی است که با
«صورت مادی» امکانپذیر نبوده و بر همین اساس در انتهای کتاب تدبیر المتوحد،
موجودات عالم را به دو دستۀ منتسب به عالم کون و فساد و موجودات وابسته به اجرام
مستدیر و عالم افالک تقسیم کرده که هر کدام از طریق «صورت» تعیین میشود .بر
همین اساس ابن باجه ادعا میکند که طبیعت بیشتر شایستۀ صورت بودن است تا اینکه
به ماده تعلق داشته باشد .برتری صورت نسبت به ماده در مباحث مرتبط با حرکت ارادی
و اختیاری انسان و حرکت معقوالت بهوضوح مشخص شده است .این دست پاسخها
میتواند نشاندهندۀ وامداری ابن باجه به سنت افالطونی و نوافالطونی باشد ،یعنی هر
آنقدر که ابن باجه در فلسفۀ طبیعی ارسطویی است ،در مابعدالطبیعه خود افالطونی
است.
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