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 چکیده
ت اما ارسطو تبعیت کرده اسابن باجه در موضوع علل چهارگانه از فلسفۀ طبیعی 

ست. بهره برده ا« نظریۀ شوق طبیعی»و « منطق»در نوع تببین خود از این علل از 
کند و همۀ این علل را تعریف می« جنس و فصل»او علل چهارگانه را در قالب 

به حساب آورده است. ابن باجه در تبیین علل چهارگانه بر « محموالت ذاتی»
وجود »و « وجود خارجی»به شوق پنجمی با عنوان اساس چهار شوق طبیعی، 

کند که حاکی از یک وجود خارجی در جسم و دو وجود ذهنی اشاره می« ذهنی
 ، به دوگانگی«موضوع»در محرک و متحرک است. وی با اثبات معنای دوگانۀ 

رسد و این مسأله در نهایت به معنای دوگانۀ آن )صورت مفهوم صورت می
های شود. در مقالۀ حاضر براهین و استدالل( منتج میخارجی و صورت عقلی

های او در این باره بررسی خواهد شد. مفهوم دوگانۀ صورت در آراء و اندیشه
موجود است، ولی « صورت غیرمادی»و « صورت مادی»ارسطو به دو معنای 

اشاره ندارد. « صورت معقول»طور صریح به شواهد حاکی از آن است که وی به
در دیدگاه ابن باجه « صورت معقول»های این پژوهش، اشاره به س یافتهبر اسا

های افالطون توان از این نظر او را متأثر از اندیشهکامالً مشهود است و می
 دانست.

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



 مقدمه
کند و هر یک از ماده و صورت یک طبیعت می جسم با وجود ماده و صورت معنا پیدا

تنهایی توان آنها را اجزاء سازندۀ همۀ موجودات دانست. حضور ماده بههستند که می
تنهایی قادر به ساختن جسم نخواهد کند و صورت نیز بهبرای یک جسم کفایت نمی

ینف  ال بود. یکی از مسائل قابل بحث در فلسفۀ ارسطو در کنار اعتقادش به ارتباط
توان برای میان ماده و صورت در اجسام، این است که در ارتباط با ماده و صورت، می

 های وجود توضیحیطور عام و برای تمامی حالتطور خاص و برای تغییر بهحرکت به
م و نیمۀ 11ق/نیمۀ دوم سدۀ 6ق و نیمۀ نخست سدۀ 5باجه )نیمۀ دوم سدۀ یافت. ابن
ان او را از شارحان قرون وسطایی ارسطو دانست، نیز پایبند توم( که می12نخست سدۀ 

( 1های طبیعیاتی ابن باجه )علم نظریو تابع همین دیدگاه ارسطوست و در میان دیدگاه
توان این طرز تفکر ارسطویی را در قالب نظریۀ علل چهارگانه جستجو کرد. در همین می

 چهار علت مادی، صوری، فاعلیرابطه حتی حرکت نیز چیزی جز فرآیند متحد ساختن 
و غایی از طریق پیشرفت از قوه به سمت فعل نیست. در میان این چهار علت، علت 

گیری ذات و ماهیت شیء ایفا مادی و علت صوری به دلیل نقش مهمی که در شکل
کنند، بیش از دو علت دیگر محل بحث هستند. در ارتباط با علل چهارگانه این سؤال می

د که رابطۀ این چهار علت با هم، خصوصاً علت مادی و علت صوری شومطرح می
شود؟ و آیا تمایزی میان ماده و صورت در مسألۀ حرکت و مالک چگونه تعریف می

 تشخّص هر یک از این دو در نظام طبیعی ارسطو و شارح وی، ابن باجه، وجود دارد؟ 

یم تقس« معقول»و « وسمحس»ارسطو در مباحث متافیزیکی خود، ماده را به دو نوع 
(. توضیحات او در بارۀ صورت نیز در 5آ، 1037، مابعدالطبیعهکرده است )ارسطو، 

 بندی دوگانه در این باره است ولی درحاکی از وجود یک تقیسم مابعدالطبیعهکتاب 
« صورت محسوس»( صراحتاً صورت را گاهی به 45، ص23آ، 278) در آسمانکتاب 

اطالق کرده است. البته در بارۀ اینکه برای صورت « دیصورت غیرما»و گاهی به 
، استفاده کرد «صورت ذهنی»، یا «صورت معقول»غیرمادی ارسطو بتوان از اصطالح 

                                            
که یکی علم نظری است و به دیدگاه گویدسخن میدر مورد دو علم « اتصال العقل باالنسان» ۀدر رسال ابن باجه. 1

رح ش او اختصاص دارد. نمونۀ این مباحث را در آثار دیگری چونطبیعی  ۀدر قالب فلسف ابن باجههای طبیعیاتی 
ه به دیدگاهدیگری علم غایی است کتوان دید. نیز میکتاب النفس  و الشوق الطبیعی ةفی الماهی ةرسال ،سماع طبیعی

 .(165-164)ص شونددیده می رسائل الهیهتعلق دارد و در مجموعه  ابن باجههای متافیزیکی 
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رسد ارسطو عالم مجردات، یعنی عالم فارغ از ماده را ابهاماتی وجود دارد. به نظر می
شارحان ارسطو و از  1ذیرد.تواند بپنپذیرفته است و از این رو صورت معقول را نیز نمی

اند با ارائۀ توضیحاتی در بارۀ تمایز ماده و صورت توضیحات جمله ابن باجه تالش کرده
ای دارند با روشنی ارائه دهند. ابن باجه در این مسأله که ماده و صورت معانی دوگانه

 ،تدبیرالمتوحدب، 1991)ابن باجه،  تدبیرالمتوحدنظر است و در کتاب ارسطو هم
(، ماده )موضوع( و صورت را به دو 94آ، ص182؛ 92آ، ص181الفصل السابع عشر، 

اطالق کرده است. در هر حال وجود اشیائی که مرکب از « محسوس»و « معقول»دستۀ 
ماده و صورت هستند در جایی که صورت به شدت مخالف ماده است، یعنی در مورد 

نیست. به همین سبب تمایز میان معقوالت، امری خوشایند و مطلوب برای معقوالت 
ای وسیع برای پاسخ به این ابهام تواند دریچهدو معنای اصطالحی صورت است که می

فراهم کند. در واقع ابن باجه در بحث تمایز ماده و صورتِ ارسطویی دچار ابهاماتی شده 
اه خود گو به منظور رفع این ابهام و دوگانگی به تبیین تمایز ماده و صورت از دریچۀ ن

 پرداخته است.

بر این اساس ارسطو به این دو معنا در مفهوم ماده و صورت اشاره کرده اما سخن او 
های فراوانی همراه است. هنگام تعیین مالک تشخّص در بارۀ ماده و صورت با ابهام

دهد و گاهی به صورت، همچنین از آراء ارسطو و او گاهی تشخّص را به ماده می
نوع تشخّص )ماده، صورت، مادۀ متحقق،  4توان ن خصوص میمفسرانش در ای

(. ابن باجه نیز در تعیین مالک 75صورت مکیف( را استخراج کرد )درایتی، ص
تشخّص برای حرکت نزد اجسام طبیعی و اجسام مجرد )معقوالت( با ذکر دالیلی که 

 ت موجودمرتبط با مفهوم دوگانۀ صورت نزد اوست، واضح عمل کرده است تا ابهاما
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 
(. در مقالۀ 152-147، صرسالة الوداعب، 1991داند )ابن باجه، رکت معقوالت میح

منظور تبیین تمایز ماده و صورت از دیدگاه ابن باجه به دو حوزۀ حرکت اجسام حاضر به
                                            

دیدگاه  بارۀشود. در است و جزء عالم مجردات محسوب نمی ساخته شده اثیر از. از نظر ارسطو عالم افالک نیز 1
 ه توضیحات مبسوطی ارائه خواهد شد.مقال ۀارسطو پیرامون جسم معقول در ادام



طبیعی و حرکت معقوالت )مجردات( پرداخته شده و حرکت نفسانی کنار گذاشته شده 
مهم و اساسی علل چهارگانه در ارتباط با صورت  است. در این مقاله، با توجه به نقش

و ماده، ابتدا به بیان دیدگاه ابن باجه در این خصوص پرداخته شده است که وی با 
ن کند. از آنجایی که ابن باجه در اینگاهی طبیعی و منطقی علل چهارگانه را تببین می

گانه هر چند به زمینه تابع نظریات ارسطو است، دیدگاه ارسطو در مورد علل چهار
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 

 صیل کامل به بحث تمایز آنها نزد او پرداخته شود.است با تف

 باجه حرکت از دیدگاه ابن

 «هر جسمی موجود است و وجود به دو نحو است: فعلیت یا امکان»نویسد: ابن باجه می
(. امکان برای چیزی است که عدم و 33ب، ص9آ، المقالة الثالثة، 1991)ابن باجه، 

شود. در واقع، هنگامی نامیده می« قوه»وجودش برای جسم مطرح باشد و همان است که 
د، آن شیء در آنچه بالقوه است هیچ فعلیتی ندارد. که شیء نسبت به چیزی بالقوه باش

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. 

تند شوند و برخی قابل تقسیم به میانه نیسها تقسیم میبرخی از مقوالت عشر به میانه
جا(. منظور از میانه این است که بتوان مالک کمتری یا بیشتری برای آنها قائل ان)هم

 شود:شد. تفاوت مهم این دو دسته در وجود سوم است که این وجود این طور تعریف می

وجود سوم بین دو وجود اول و آخر قرار گرفته و از هر دو وجود سهمی در 
ود اول و آخر( در تعریف آن یافت طوری که هر یک از دو طرف )وجبردارد، به

 ها یافتکه دو طرف امور متضاد به طریقی در تعریف میانهشوند. همچنانمی
 جا(.شوند )همانمی

شوند، وجود سومی نیست مثل پدر و فرزندی و در وجودهایی که تقسیم به میانه نمی
  1متی.

                                            
 . متی نسبت میان شیء و زمان است.1
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 شود: وجود سوم در آنچه تقسیم به میانه می1شکل

( 1توان از مثال ارائۀ شده در شکل)تر از مفهوم وجود سوم یا میانه میح روشنبرای توضی
 استفاده کرد:

است « ب»به سوی « آ»از « آ ب»( حرکت روی خط 1در حالت اول از شکل) -
در « ب»در باال و « آ»دو طرف آن هستند و الزم است « ب»و « آ»طوری که به

« ب»است نسبت به « آ»در « ج» متحرک باشد. هنگامی که« ج»پایین باشند و 
 در دو طرف نهایی هستند. « ب»و « آ»بالقوه است زیرا 

فعلیت پیدا « ج»باشد، تمام قوه از « ب آ»در « ج»در حالت دوم هنگامی که  -
قرار گرفته است. دلیل این مطلب آن است که « ب»در نقطۀ « ج»کند زیرا می

 گاه بهوجود داشت، هیچ« آ»به  یا نقاط نزدیک« آ»قوه و استعداد « ج»اگر در 
 ماند. رسید و در وسط باقی مینمی« ب»نقطۀ 

 در تماس« ب»و « آ»واقع شده که با « د»به عنوان متحرک بر « ج»در حالت سوم  -
وجود دارد. منظور از در تماس « ب»و جزیی از « آ»است و در آن جزیی از 
دارد، پس مقداری از قوۀ بین دو نقطۀ نهایی قرار « د»بودن این است که چون 

فعلیت پیدا کرده است. در « ب»و مقداری از قوۀ او نسبت به « آ»او نسبت به 
را محصل فرض کنیم و دیگر « ج»شود، یکی اینکه اینجا دو فرض مطرح می



را محصل فرض کنیم، جزیی از « ج»غیرمحصل فرض شود. اگر « ج»اینکه 
قوۀ معین دیگری و عدم جزئی « ج»محصل شده، پس برای « آ»و جزیی از « ب»

شود. یعنی به همان نسبت که از دو نقطۀ طرف ابتدا از وجود محصل ایجاد می
و انتها برای او فعلیت پیدا کرده، به همان نسبت نیز قوه نسبت به آن دو نقطه 

حاصل شده و احکام دو طرف « د»و « ج»در او وجود دارد. پس وجود برای 
غیرمحصل باشد، تا جایی که آن « ج». در مقابل اگر در نقطۀ وسط جریان دارد
این  یابیم و دربیابیم، آن را از دست رفته می« ب»و « آ»را در جزیی از نقاط بین 

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

ن تغیّر و حرکت است ولی باید توجه داشت که این حرکت به این وجود هما
واسطۀ وجود است نه به واسطۀ قوه و وجود کمال است )ابن باجه، همان، 

 (. 34-33ص

حرکت، کمالی است برای امر »ابن باجه همچنین تعریف ارسطویی حرکت یعنی 
دۀ ب از عهارسطو بسیار خو»کند که تصریح می« بالقوه از آن جهت که بالقوه است

گوید که (. ابن باجه در ادامه می34)ابن باجه، همان، ص« تعریف حرکت برآمده است
این تعریف حرکت و مطابق با آن است؛ بنا برآنچه امثال این امور به واسطۀ این تعریف 

جا(. در پایان ابن باجه به منظور تفصیل بیشتر در روشن کردن شوند )همانواضح می
های عینی در این خصوص، تمسک به شیوۀ منطقی و ارائۀ نمونهمفهوم حرکت و با 
 کند:حرکت را تعریف می

و آنچه  1کندای منطقی، آنچه شأنش حرکت کردن نیست، حرکت نمیبه شیوه
شود. هر آنچه شأنیت آن را دارد که آن گونه شأنیت داغ شدن ندارد، داغ نمی

 جا(.)همان شود، پس آن گونه را به صورت کامل در خود ندارد

است. در این تعریف بحث « قوه»شأنیت دوم که ابن باجه در اینجا آورده به معنای 
قابل طرح است. « شأنیت»در ارتباط با مبحث « نقیض»و « عدم ملکه»و « ملکه»

شود و آن موجودی که شأنیت ندارد خارج از بحث می« ملکه»موجودی که شأنیت دارد 
 شود. این مثل انسانی است که نابیناست. کسیمی« یضیننق»است و « ملکه و عدم ملکه»

                                            
 نه ان ینبنیأه الینبنی ما لیس من شنّإ. ف1
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توانسته بینا باشد، پس شأنیت این امر را دارد ولی یک سنگ اصاًل که نابیناست، می
شأنیت دیدن در او قابل طرح نیست. اما در مورد آنچه شأنیت حرکت ندارد، فقط 

 اه شأنیت مطرح باشدگوید که هرگشود نه عدم ملکه. در ادامه او مینقیضین مطرح می
 ای دارد و فعلیت مطلق نیست. یعنی جسم قوه

این عبارت بدین معناست که هر چه ظرفیت تبدیل شدن به چیز دیگری را دارد، آن 
داشت دیگر ظرفیت بدل شدن به آن را صورت کامل در خود ندارد که اگر میچیز را به

 ت؛ از آن جهت که شأنیتحرکت، کمال متحرک اس»توان چنین گفت: نداشت. پس می
از آن جهت که »به قیدِ « کمال متحرک»در این تعریف، « به حرکت در آمدن را دارد.

مقید گردیده است. زیرا صورت که ساکن است مانند « شأنیت به حرکت درآمدن را دارد
در انتقال برای این متحرکات کمال هستند ولی نه از آن « باال»در ساختمان و « شکل»

شأنیت متحرک شدن را دارند بلکه از آن جهت که شأنیت آن را دارند که یکی  جهتی که
 جا(.خانه و دیگری باالیی شود )ابن باجه، همان

 نظریۀ علل چهارگانه از دیدگاه ارسطو
علل چهارگانه را به عنوان چهار علت منحصر به فردی که  مابعدالطبیعهارسطو در کتاب 

های ها تبیینافه نشده نام برده است. این علتتا کنون هیچ علت پنجمی بدان اض
ا کند تا پیدایش، حرکت و دگرگونی رای هستند که ارسطو از آنها استفاده میچهارگانه

و 1های چهارگانه از عبارات جوهر (. ارسطو برای معرفی علت85بیان کند )سالم، ص
یا « از کجا»برای علت مادی،  2چیستی )ماهیت( برای علت صوری، ماده و موضوع

، 1392و خیر برای علت غایی )ارسطو، « به خاطر آن»مبدأ حرکت برای علت فاعلی، 
 ( استفاده کرده است.11، ص28آ، 983

های چهارگانه پرداخته گیری اقسام علتاو همچنین به علیت و چگونگی شکل
یر س ها را نزد فالسفه پیش از خود بررسی کند واست. او در پی این است که این علت

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 

اند ولی در مورد علت حرکت اشیاء هیچ بحثی نشده و یا کردهآن را واحد یا کثیر معرفی 
                                            

1  . ousia 

 substratum. زیرنهاد: 2



-22آ، ص987اند.)ارسطو، همان، اینکه به صورتی کامالً مبهم در این مورد سخن گفته
به همین دلیل الزم است تا مبدأ تغییر و حرکت مشخص شود زیرا به عقیدۀ ارسطو  (23

کند؛ تنهایی کفایت نمیبه شود و علت مادیهیچ چیزی باعث تغییر و حرکت خود نمی
آ، 984)ارسطو، همان، 1لذا نیاز به علتی مؤثر هست که بتواند عامل بروز تغییر باشد

(. ارسطو همواره در تالش بوده تا برخالف تفکرات یونان باستان علت یا 14-13ص
عیب و روشن باشند، به همین دلیل است که او فقط ماده یا عللی را کشف کند که بی

دی را منشأ عالم متغیر ندانسته و به عوامل دیگری نیز توجه داشته که اگر این علت ما
 علل در کنار علت مادی نباشند، تغییر و حرکت ناممکن خواهد بود. 

الت تحلیارسطو دیدگاه خود در بارۀ علل چهارگانه را به صورت مختصر در کتاب 
ه کند )علت مادی(؛ چیزی کنیز چنین ارائه کرده است: چیزی که شیء را شیء می ثانی

شود )علت صوری(؛ چیزی که به وسیلۀ آن شیء ضرورتاً شیء خاص و قابل تعین می
دهد )علت فاعلی(؛ و چیزی که آورد و به اصطالح حرکت میشیء را به حرکت درمی

، 94a 2یرد )علت غایی( )ارسطو،گغایت و هدف شیء است و سرانجام شیء نام می
نند، ک( با این تعبیر اگر چه همۀ عللْ چرایی شیء خاص را در خارج تبیین می21-23

گیری ذات و ماهیت شیء موثر است تنها علت مادی و صوری است و لذا آنچه در شکل
 (.91آیند )سالم، صدر تعریف و شناسایی شیء تنها این دو علت به کار می

تبیین و توضیح علل چهارگانه با ارسطو تفاهم داشته و اختالف نظری  باجه درابن 
طبیعی خود به عنوان یک ارسطویی وفادار  ۀمیان آن دو وجود ندارد. در واقع او در فلسف
باجه،  ن)ابۀ علل چهارگانه را توضیح دهد سعی کرده تا به روش و سبک ارسطویی نظری

های ر تبیین مفاهیم طبیعی از منطق و گزارهباجه د، اما از آنجا که ابن (32، ص1960
و با  اندهمهمین شیوه پایبند  ست، در تبیین علل چهارگانه نیز بها استفاده کردهمنطقی 

 مچنیناو هاین علل پرداخته است. تعریف استفاده از مفاهیم منطقیِ جنس و فصل به 
 نیز بر اساس شوق (فی الماهیة الشوق الطبیعیهای طبیعیاتی خود )در یکی از رساله

کند که نه طبیعی به توضیح علل پرداخته و برای اولین بار شوق پنجمی را معرفی می

                                            
توان گفت که این نظریات )متفکران باستان( می ۀگوید: بر پایمی 17آ، سطر984، عهمابعدالطبی. ارسطو در کتاب 1

ها در این راه پیش رفتند خود شیء یا موضوع تنها علت همان علت به اصطالح مادی است. اما همچنان که انسان
 ساخت. راه را به روی آنها گشود و آنان را به جستجوی بیشتر وادار می

2  . Aristotle 
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باجه ناشناخته  های ابنطبیعی ولی در ارتباط با شوق طبیعی است. از آنجا که دیدگاه
ارگانه علل چه او در بارۀمنطقی و طبیعی  باقی مانده، الزم است نوع تبیین و استدالل

 بررسی شود.بحث و 

 ر بارۀ علل چهارگانهد دیدگاه ابن باجه
ابن باجه نیز مانند دیگر مشاییان به این گزارۀ بنیانی که موجودات از ماده و صورت 

 گوید:می او همچنین در این باره .آ(7آ، مقالة الثانیة، 1991کند )اند اشاره میساخته شده

اعلی، صوری، و غایی( را های چهارگانه )مادی، فعالِم طبیعیات باید علت
 آ(.4های آن بشمارد )همان، مقالة االولی؛ بداند، یا هر کدام را بنا به ویژگی

از نظر او سه علت اول در یک مجموعۀ واحد قابل جمع و روشن است ولی آخرین علت 
ب(. 4از بقیه جداست زیرا نهایت فعل و غایت آن بوده و دارای ابهام است )همان، 

ه ک رسالة فی الماهیة الشوق الطبیعیو  کتاب النفس، شرح سماع طبیعیابن باجه در 
عالیق تتبلور علم و اندیشۀ نظری او در معرفی فلسفۀ طبیعی است، و همچنین در کتاب 

نبالۀ )نکـ : د از چهار علت مذکور نام برده است ابن باجه علی الکتاب البرهان فارابی
ها در امر حرکت در این باره و اهیمت این علت . او ضمن اشاره به رویکرد ارسطومقاله(

 کند.و تعریف آنها به عنوان پیش شرط حرکت، نظریۀ چهار علت را تبیین می

ب(، حیثیتی از جسم معرفی 194، 2007) را مشابه ارسطو« علت مادی»باجه  ابن
مسی  ۀ، ماده را همچون مجسمبه همین ترتیبشود و کند که جسم از آن درست میمی
؛ ابن باجه، 353، ص3)فارابی، ج کندانسان صاحب گوشت و استخوان معرفی می یا

، ماهیت شیء یا صورت ذهنی موجود در «علت صوری»به زعم وی،  .(21، ص1373
یا « علت فاعلی» .جا()همان ۀ مجسمه قبل از ساختن آن استذهن یا تصور سازند

 ( و در نهایت ابن16، ص1373باجه، حرکت و سکون است )ابن منشاء « محرک»
داند شود را به دلیل غایتی میجسم به سمت آن متحول می ۀباجه، صورت نهایی که ماد
؛ نیز 353، ص3)فارابی، ج رسدشود و شیء از قوه به فعلیت میکه فعل بدان منتهی می

ال زیر، علت غاییِ مورد ؤپاسخ به س .(94-93نکـ : مقدم حیدری و اسکندری، ص
 «گوییم: برای اینکه تندرست بشود.کند؟ میاو چرا راهپیمایی می»ت: باجه اس نظر ابن

از سنگ یا گل قرار گرفتن سقف بر آن مثال  را وی همچنین علت غایی ساختن دیواری
باجه علی الکتاب البرهان((. نسبت  )تعالیق ابن 353، ص3، ج1367)فارابی،  زندمی

ناقص است. هیچ حرکتی خالی از غایتِ حرکت به حرکت، نسبت وجودِ تام به وجود 



طباطبایی، شود )مبدل میغایت نیست؛ چرا که اگر حرکت غایت نداشته باشد، به سکون 
 (.132-131، ص2، ج1383

پنهان و مشکوک علت غایی اشاره کرده؛  ۀباجه در شرح سماع طبیعی به وجهابن
 ن)اب« ماده و صورت بیّن هستند و در مقابل غایت مشکوک است»بدین صورت که 

کنیم جسم از آن منظر وقتی به حرکت اجسام نگاه می آ(6، مقاله االول، 1960باجه، 
که جسم است، ماده و صورت دارد و نقش ماده و صورت در حرکت آشکار است، حتی 

آشکار است؛ اما در « فاعل»دهند نیز ها انجام میدر حرکاتی که حیوانات و انسان
حرکات انسانی وجود غایت نیز بدیهی است و همین طور شک وجود دارد. در « غایت»

سازند اما در حرکت برخی از اجسام طبیعی غایت آشکار ها آنها را میاجسامی که انسان
 پنهان است. است و در برخی کامالً

 حد علل چهارگانه بر اساس جنس و فصل 
صل نس و فکند بر اساس قالب جتالش می تعالیق علی کتاب البرهانابن باجه در 

های چهارگانه را تعریف کند. سؤالی که در ابتدای این بحث مطرح شده این است علت
که چگونه حد علل چهارگانه بر اساس جنس و فصل قابل تبیین است؟ برای پاسخ گفتن 

شود که توان علت را این طور تعریف کرد: علت به چیزی گفته میبه این پرسش می
شد. بر این اساس علت دو گونه است: علت تامه و علت وجود چیزی به آن وابسته با

علت ناقصه از دو حال بیرون نیست: یا داخل در معلول است یا خارج از آن  1ناقصه.
است. وقتی علت داخل در معلول باشد نیز دو حال دارد: یا معلول به آن بالفعل است 

« علت مادی»ست که شود یا اینکه معلول به آن بالقوه انامیده می« علت صوری»که 
شود. قسم دوم که علت خارج از معلول باشد نیز دو حالت است: اگر معلول نامیده می

است و اگر برای آن معلول هستی گرفته « علت فاعلی»از آن صادر گردد و به وجود آید، 
طور (. پس به255، ص1است )ملکشاهی، ج« علت غایی»و تحقق یافته باشد، آن 

که علل چهارگانه دارای دو قسم علت درونی و بیرونی هستند بدین  توان گفتمختصر می
علت بیرونی به حساب « فاعل و غایت»علت درونی و « ماده و صورت»ترتیب که 

                                            
شود یو مستقل باشد، علت تامه نامیده م نباشدمعلول به چیز دیگری محتاج به ن وقتی که علت در هستی بخشید .1
 .در غیر این صورت ناقصه است و
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درونِ »آیند. در واقع درونی و بیرونی دو اصطالح فلسفی هستند به این معنا که از می
 شود.تعبیر می« و غایتفاعل »به « بیرونِ جسم»و از « صورت و ماده»به « جسم

باجه در این موضوع معتقد است که مفهوم جنس و فصل با دو اعتبار از مفهوم  ابن
شود. هر کدام از جنس و فصل به نحوی غیر از دیگری است کلی جسم استخراج می
 الوجه الذی ن الجنس و الفصل کل واحد منهما بوجه غیرإف»یعنی مغایرت وجود دارد. 

 ةیه بالقوبنحو شب ةنه یتصور به. فهو بالقوأعلی  ةالجنس هو الفصل بالقو نّبه اآلخر، أل
در عبارات نقل شده  .(35، صکتاب النفس، 1960باجه،  )ابن« ةالتی تقال علی الماد

باجه چون جنس و فصل قابل حمل بر یکدیگر هستند، از اصطالح  ابن کتاب النفس  از 
ه مستقل هستند و ب یکدیگراز  صورت کامالًاستفاده شده در حالی که ماده و « بوجه»

شود. استفاده نمی« بوجه»شوند، پس در مورد آنها از اصطالح هیچ وجه بر هم حمل نمی
باجه قصد دارد غیریت ماده و صورت را به جنس و  بدین ترتیب در این عبارات ابن

این  رفصل سرایت دهد به همین جهت از لفظ بوجه استفاده کرده است. پس در تفسی
که هر کدام از جنس و فصل به نحوی غیر از دیگری است گفته شود عبارات الزم است 

و این بالقوه از آن جهت است که به « به صورت بالقوه»زیرا جنس همان فصل است 
ای است که در شود. پس این بالقوه به نحوی شبیه همان بالقوهفصل تصور می ۀوسیل

آن  ۀع چون جنس باید فصلی داشته باشد که به وسیلشود. در واقمورد ماده گفته می
 گفته شده است. در اینجا الزم« فصل بالقوه»تشخّص پیدا کند به همین خاطر بدان 
 «حیوان ناطق»تری از تعابیر ارائه شود. در تعبیر است با ذکر یک مثال مفهوم روشن

ر تعریفش شود. در حالی که حیوان دحیوان، جنس است و ناطق، فصل محسوب می
است که خود نیز از جنس و فصل تشکیل شده است « موجود حساس متحرک باالراده»

فصل آن است. در این تعریف مالحظه شد، جنس « متحرک باالراده»و در این تعریف 
توان گفت این می بر که همان حیوان بود خود از جنس و فصل تشکیل شده است. بنا

 1.«جنس همان فصل بالقوه است»که 

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

 نخواهد بود. « است



( جنس را به ماده و فصل را به صورت تشبیه 35)ص کتاب النفسبن باجه در ا
شود و بر ماده )علت مادی( ، علتی عام است که بر شیء حمل می«جنس» 1کرده است.
از شیء « صورتی ذهنی»از نظر وی « فصل»اما  2(.353، ص3گیرد )فارابی، جتعلق می

صورت »ور از صورت در اینجا جا(. منظاست که فقط به آن اختصاص دارد )همان
است نه صورت همراه با ماده؛ اشاره به این نکته از این جهت حائز اهمیت است « ذهنی

که عطف به مباحث قبل یعنی مباحثی که صورت همراه با ماده است، نشود. بر همین 
ی شود و اگر شیئقلمداد می« صورت، فاعل و غایت»گانۀ همان اسباب سه« فصل»اساس 
اش تصور شود، یعنی آن شیء به عنوان یک جزء از آن ماده در نظر گرفته ت مادهاز جه

خواهد بود « جنس»شود و آن ماده برای آن شیء و برای غیر از آن عام باشد، آن ماده 
است  آورد. او معتقدجا(. ابن باجه برای توضیح این مطلب مثال آفتابۀ مسی را می)همان

گویید. اما در می« جنس»ر از آن عام است، پس به آن که مس برای آفتابۀ مسی و غی
، اگر ما شیئی را نسبت به شیئی که فراگیرتر از اوست تصور کنیم )مثل «فصل»مورد 

گانه)صورت، فاعل، غایت( آن شیء را از تصور انسان نسبت به حیوان( اسباب سه
، ما مس استکند. مثل آفتابه که جسمی از جنس حالت عام به نوع خاصی تبدیل می

دهیم. داریم و جنس را به ماده تخصیص میجسم عام را که همان جنس است مقدم می
توان در یک تعریف )حد= جنس+فصل( جمع کرد. های چهارگانه را میاز این رو علت

مثل اینکه در تعریف دیوار بگوییم: جسمی است از جنس سنگ )ماده( که با فعل بنّا 
است، پس جسمی که روی هم « فاعل»شود که همان ه میروی هم قرار گرفته و ساخت

است که به شکل دیوار درآمده برای اینکه بتواند سقف را حمل کند « صورت»ایستاده 
 گیرد. نام می« غایت»که 

 «محموالت ذاتی»به « علل چهارگانه»تعبیر 
، 3ج)فارابی، « همۀ اینها )علل چهارگانه( محموالت ذاتی هستند»از نظر ابن باجه 

( یعنی علل اربعه محمول برای جسم هستند در حالی که علت بر جسم حمل 353ص
ین آید مبنی بر اشود و این عبارت در ظاهر درست نیست. پس سؤالی که پیش مینمی

علل اربعه در حالی که توانایی حمل شدن بر جسم را ندارند، چرا »تناقض است که 
                                            

ه نّ أعلی  ةالجنس هو الفصل بالقو نّر، ألبه اآلخَ يالوجه الذ واحد منهما یوجد غیرالفصل کل الجنس و نّإف». 1
ه بّ شَ: »و نیز در پاورقی همان صفحه نوشته شده است« .ةتقال علی الماد يالت ةه بالقوبنحو شبیة یتصور به. فهو بالقو

 .«بالفعل ةو الصور ةصفها ارسطو بالقووَ ة. فالمادةبالصور و الفصلَ ةبالماد باجه الجنسَ ابن
 «ة...عام ةجری الجنس فهو کل سبب عام یحمل علی الشیء...بصورته له بل تکون مادمَ يیجر يفالذ». 2
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رای بیان این مطلب چه منطقی در ذهن ابن باجه ب« شوند؟محمول ذاتی محسوب می
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...( 

توان از این تعبیر استفاده کرد که محمول چیزی است که قابلیت حمل بر است پس می
کند که جنس و فصل نامیده شود. اما ابن باجه ضوعی را دارد و در ذهن معنا پیدا میمو

یِ باب ذات»دانسته است. مفاهیم ذاتی در بیان ابن باجه « محمول ذاتی»علل چهارگانه را 
است زیرا « ذاتیِ باب ایساغوجی»تر از هستند که در اصطالح منطقیان عام« برهان

جی اجزای حد )تعریف( است، یعنی جنس و فصل، که مقصود از ذاتی باب ایساغو
« ذاتی»مقوّم محدود هستند در حالی که در باب برهان، عالوه بر این، به اعراض ذاتی نیز 

شود. ممکن است اعراض ذاتی، الزم ذات موضوع باشند، مانند عروض بالقوۀ گفته می
. فعل خنده برای انسانطورنباشند مانند عروض بالخنده برای انسان، و ممکن است این

باب  ذاتی»بنا بر این از دیدگاه ابن باجه محمول ذاتیِ بودن علل چهارگانه مربوط به 
 بودن آنهاست.« برهان

 ارتباط محموالت ذاتی با علل اربعه از دیدگاه ابن باجه

گوییم جسم باید ماده و صورت داشته باشد، پس یک علت مادی و یک علت وقتی می
تا جسم محقق شود. برای خلق این دو علت یعنی علت مادی و علت  خواهدصوری می

ه خواهد کصوری، فاعل و علت فاعلی الزم است و علت فاعلی نیز غایت و هدفی می
در نهایت همان علت غایی خواهد بود. حال بر اساس عرضۀ تعریف علل به حد 

 ها صحبتگوییم جنسْ علت مادی است و فصلْ علت صوری است. وقتی از علتمی
تی شود. عالوه بر این وقکنیم به صورت، علت صوری و به ماده، علت مادی گفته میمی

شود ترکیبی از عناصر اربعه در آن وجود دارد به همین دلیل جسم در خارج موجود می
د که کنشود که دارای صورت معدنی است. صورت معدنی در واقع تعیین میگفته می

قرار بگیرد. مکان طبیعی نیز همان علت غایی حرکت جسم مکان طبیعی جسم در کجا 
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 

ریف تعکه فاعل خود انسان یا حیوان است و هیچ علت خارجی در کار نیست. حتی در 
، نیز این مسأله دخیل است که انسان با ارادۀ خودش حرکت «متحرک باالراده»انسان، 
گردد. با این اوصاف کند و روشن است که علت فاعلی هم به ذاتیات جسم برمیمی



های چهارگانه با ذاتیات جسم در ارتباط هستند و هر آنچه از ذات مشخص شد که علت
 آید.می جسم باشد محمول ذاتی به حساب

 فی ماهیة الشوق الطبیعیعلل چهارگانه از دیدگاه ابن باجه در رسالۀ 
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 

نیز نظریۀ علل  1فی ماهیة الشوق الطبیعیاست اما ابن باجه در رسالۀ کوتاه دیگری با نام 
و بحث خود را کند. اا سبکی متفاوت از رسائل دیگرش تبیین و تفسیر میچهارگانه را ب

گوید یکند و مدر بارۀ علل چهارگانه با شناخت جوهر شیء به عنوان میلی طبیعی آغاز می
لم اش مسکه این میل نسبت به سایر امیال اولویت دارد. اگر شناخت جوهر بدون ماده

خواهد آمد که به شناخت آنچه شیء از آن  باشد، در این صورت میل دومی به وجود
ساخته شده نیاز دارد )علت مادی و علت صوری(. هنگامی که ماده همراه با صورت 

دهد که به شناخت آنچه موجب وحدت صورت و ماده تعریف شود، میل سومی رخ می
ین اتوان علت مؤثر یا علت فاعلی نامید. هنگامی که شود، نیاز دارد، این علت را میمی

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 

الح شوق طبیعی کامالً متوقف خواهد شد. اگر نیز مشخص شود، میل طبیعی یا به اصط
هر یک از چهار علت صوری، مادی، فاعلی و غایی را به منظور شناخت مقصد 

کنند دا نمینهایت ادامه پییابیم که آنها تا بیطور جداگانه بررسی کنیم، درمیشان بهنهاییِ
شود. نامیده می« مادۀ اولیه»ندارد و  صورتیهیچ رسیم که ای میو در نهایت به ماده

شود رسیم، میل )شوق( در بارۀ علت غایی کامالً متوقف میهنگامی که به مادۀ اولیه می
زیرا این امیال )تشاوق( به خاطر این علت بود. به صورت مشابه، وقتی ما صورتی را 

ی و نهایی علت غایبپذیریم که هیچ صورتی ندارد یا عاملی را قبول کنیم که هیچ عامل و 
لی رسند. علت صوری، علت فاعندارد، همۀ امیال طبیعی )تشاوقات طبیعی( به پایان می
های مختلفی برای موضوع یکسان و علت غایی سه علتی هستند که در واقع واژه

شوند. همۀ این علل به همراه میل اول )شوق اول( که همان علت مادی محسوب می

                                            
موضوع رساله . آمده استآ118-ب116های ۀ برگباجه در فاصل ابن شرح سماع طبیعی. این رساله در میان کتاب 1

 ماهیت میل طبیعی است. در بارۀ
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از آنها  توانشوند، یعنی این چهار علت که میدرخواست می است توسط قوۀ ذهنی تفکر
تعبیر به چهار شوق کرد به طور طبیعی و ذاتی به واسطۀ قوۀ تفکری که در طبیعتِ ما 

فی الماهیة الشوق شوند. )ابن باجه، نهاده شده، به ذهن متبادر شده و درخواست می
 ب(.116، الطبیعی

 شوق پنجم: وجود ذهنی و وجود خارجی
 1علل چهارگانه را بر اساس چهار میل طبیعی فی الماهیة الشوق طبیعیابن باجه در رسالۀ 

توضیح داده و در انتهای همین بحث به شوق دیگری پرداخته که اگر چه الزاماً یک 
طور مستقیم با میل طبیعی در ارتباط است. این شود، اما بهمیل طبیعی محسوب نمی
 کند. وجود خارجی ارتباط پیدا میشوق با مفهوم وجود ذهنی و 

که تقریباً همۀ علمای « الواحد ال یصدر منها إلّا الواحد»ابن باجه بر اساس قاعدۀ 
های میانه آن را پذیرفته بودند، به مجزا بودن متحرک از محرک معتقد است. از سده

قسیم ت کند. اینسوی دیگر، شوق پنجم بین وجود ذهنی و وجود خارجی رابطه برقرار می
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 

گیرد. در واقع جسمی در عالم خارج وجود دارد که دو اعتبار در ذهن دارد: آن تعلق می
و فصل، گاهی محرک و متحرک است و گاهی موارد  گاهی ماده و صورت، گاهی جنس

 شمار دیگر. بی

آثار خارجی  أنزد حکیمان معروف است ماهیاتی که در خارج وجود دارند و منش
، وجود دیگری نیز دارند که در آن وجود، آن آثار خارجی را ندارند، البته در آن هستند

گردد. این نحو از وجود رتب میوجود آثار دیگری غیر از آن آثار خارجی بر ماهیات مت
نامیم و همان چیزی است که علم ماهیات همان چیزی است که ما آن را وجود ذهنی می

به همین  .(123ص، 1، ج1370)طباطبایی، دهد ما به ماهیات اشیاء را تشکیل می
شود و دو وجود خاطر است که از یک سو، یک وجود خارجی در جسم مالحظه می

 ۀو در نهایت به صورت و معنای دوگان متحرک قابل مالحظه است در محرک وذهنی 
یابیم که تحت باجه دست می آن )یعنی صورت ذهنی و صورت خارجی( در نظریات ابن

                                            
« میل طبیعی»حاضر از جایگزین آن یعنی لفظ  ۀاستفاده کرده که در مقال« شوق طبیعی»باجه در رساله از لفظ  . ابن1

 ست. استفاده شده ا



در واقع این میل، میلی است  1.ثیر افالطون از چنین دیدگاهی برخوردار شده استأت
و وجود خارجی)عالم خارج(  له که آیا بین وجود ذهنی)وجود عقالنی(أبرای فهم این مس

 وجه اشتراکی وجود دارد؟

 در ارتباط با علل اربعه و وجود ذهنی و خارجی« هل»و « ما»پرسش 
این میل )یعنی میل پنجم( با میل طبیعی دارای اشتراک و افتراق است. از این جهت 

« ام»ه شود. بدین معنی کبیان می« ما»متفاوت است که میل طبیعی در پاسخ به پرسش 
تواند بیانگر پرسش از میل طبیعی باشد. مثالً می« چه چیزی یا چیستی»در معنای 

 و« دهد؟چه چیزی آن را تشکیل می»، «شیء چیست؟»شود: هنگامی که پرسیده می
سؤال از چیستی نسبت به این میل طبیعی است. اما هنگامی که نوع « علت آن چیست؟»

شود. در واقع نوع دیگری از گری مطرح میدیگری از میل مدنظر باشد، با پرسش دی
شود. بنا بر این هنگامی بیان می« آیا آن هست یا آیا آن»در معنای « هل»میل با پرسش 

میل « آیا وجود آن در ماده است یا در ذهن؟»یا « آیا شیء وجود دارد؟»پرسیم: که می
ه ممکن است بهایی دیگری که الزاماً طبیعی نیست مدنظر قرار دارد. چنین پرسش

طبیعت مربوط باشند و نیز ممکن است که به طبیعت ارتباطی نداشته باشند. پس وقتی 
باشد یعنی سؤال از چیستی و ماهیت است که سؤال از چیستی با علل اربعه « ما»سؤال از 

 مرتبط است.

 پذیری شیءرابطۀ دوگانۀ هر جسم طبیعی با ذهن و اثبات تحقق
از وجود « هل»نویسد وقتی که با اصطالح می هیة الشوق الطبیعیفی ماابن باجه در رسالۀ 
 کنیم، این به منزلۀ دست یافتن به وضعیت یک مفهوم طبیعی است.داشتن شیئی سؤال می

 گوید:او می

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

شود، منظور شناخت آنچه توسط اصطالح پرسشی نشان داده میمفاهیم طبیعی به
 آ(.117پذیرد )برگصورت می

ن ای دوگانه با ذهن دارد که بخشی از آگوید که هر جسم طبیعی رابطهابن باجه سپس می
ت . این عبارامربوط به وجود ذهنی جسم است و بخشی مرتبط با وجود خارجی آن جسم

                                            
. در مورد چگونگی تعقل و ادراک سعدا نسبت به عالم مجردات و چگونگی ابصار این دسته که از دیدگاه افالطون 1

 باجه. ابن االتصال العقل باالنسان ۀپذیرفته و از دیدگاه ارسطو مردود است، رجوع کنید به رسال
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دهد که او به دو نوع وجود، وجود ذهنی و وجود خارجی، تأکید دارد. او در نشان می
 ادمۀ همان مطلب پیشین چنین نوشته است:

هر جسم طبیعی با ذهن انسان دو رابطه دارد: اول به طور کامل قابل درک است 
وجود )وجود خارجی(؛...و دوم، چیزی است که همیشه مربوط به مفهوم است)

 جا(.)همان 1ذهنی( و آن تحقق و اثبات مفهوم به عنوان یک شیء عینی است

کند که مسؤول هرگونه وضعیت و حالتی در شیء دیگر علت بر چیزی داللت می
در بارۀ وضعیتی خاص در « چرا»هایی به انواع طور کلی پاسخ)معلول( است و علل به

عامل »یا دلیل است هم به معنای « تبیین»شیء هستند. نزد ارسطو نیز علت هم به معنای 
 یعنی علت چیزی است که هم موجب«. یر و حرکتپدید آورندۀ شیء از طریق فرآیند تغی

شود از طریق تبدیل امر بالقوه به بالفعل هم در عالم ذهن و در ایجاد شیء در خارج می
را در بارۀ هستی شیء پاسخ « چراها»آید و انواع کار میمقام توضیح و تبیین علت به

سوختن است اما  گوید که آتش علت( به عنوان مثال ارسطو می89دهد )سالم، صمی
د. اند و با علل اربعه در ارتباط هستنچیزهایی وجود دارند که سبب سوزانندگی آتش شده

اند اند و خاصیت سوزانندگی را در آن محقق کردهدر واقع چیزهایی که آتش را آتش کرده
همان اصول اولیۀ آتش هستند که عبارتند از: ماده، صورت، فاعل، و غایت که همگی 

(. آنچه در 184a ،23وان در علت صوری یا طبیعت آتش خالصه کرد )ارسطو، ترا می
اند در عین حالی که در خارج این عبارات اصول اولیۀ سوزانندگی آتش خوانده شده

شوند ولی محسوس نیستند و برای درک وجود دارند و منجر به تحقق شیء در خارج می
 2و اثبات آنها نیاز به تحلیل عقلی است. 

                                            
چنین است که وی به وجود ذهنی و وجود  یعیالشوق الطب ةفی ماهی ۀباجه در رسال . برداشت محقق از عبارت ابن1

 خارجی اشاره دارد.
شوند و )طبیعی یا صناعی( داده می شیئی خاص ۀبار گوناگون در« چراهای»هایی که به . ارسطو معتقد است پاسخ2
ای از و جنبهشود اند که پیدایش شیء به آنها مربوط میهمراه هستند، بیانگر علل گوناگونی« زیرا»یا « برای اینکه»با 

(چرا مجسمه 2(چرا مجسمه سفید است؟ 1توان پرسید: مجسمه مییک  ۀبار کند. برای نمونه درشیء را تبیین می
(زیرا 1اند؟ پاسخ ها به ترتیب عبارتند از: (چرا مجسمه را ساخته4کند؟ (چرا مجسمه حرکت می3مجسمه است؟ 

(برای 4آورد؛ کسی آن را به حرکت درمی زیرا(3ده است؛ (چون به شکل مجسمه ساخته ش2از گچ ساخته شده است؛ 
های اول تا چهارم به ترتیب ماده، صورت، فاعل و غایت مجسمه را بیان کند. پاسخاینکه فضای اتاق را زیبا می

ول وضعیتی خاص در مجسمه است و وضعیتی واقعی و حتی ملموس، نه ؤمس کنند. هر یک از این چهار وجهمی
 (. 90)سالم، ص حاصل تصورات ما و تداعی معانی باشدچیزی که فقط 



شود، این پرسش مربوط به هر آن پذیری و تصدیق شیئی سؤال میی از تحققوقت
 چیزی است که وجود خارجی دارد؛ زیرا

آنچه یک ماهیت خارجی دارد، توسط آن ماهیت خارجی وجود دارد و تنها 
شود درون ذهن وجود ندارد بلکه ترکیب آن چیز، از وجود خارجی آن حاصل می

 جا(.)ابن باجه، همان

ر از ترکیب در اینجا، ترکیب ماده و صورت در کنار هم است که جسم را به وجود منظو
پذیری یک شیء با وجود بخشد. پس سؤال از تحققآورد و به آن تعین خارجی میمی

کند که پیش از خارجی مرتبط است و این امر در واقع به همان میلی )شوق( اشاره می
اشد. ای به طبیعت مربوط بممکن است تا اندازه این آمد که الزاماً طبیعی نیست، بلکه

 شود، علتدر واقع هر چه که دارای وجود خارجی است و ترکیب آن از بیرون حاصل می
 سد:نویکند و میوجودش مربوط به عالم خارج است. ابن باجه خود نیز به این اشاره می

که تا هر چه دارای ماهیتی خارجی است...علت وجودش را نه از درون، بل
 ب(.117ای از بیرون دارد )همان، اندازه

 با این اوصاف، اثبات وجود چنین شیئی وابسته به وجود خارجی آن جسم است. 

 «مفاهیم»با معانی دوگانۀ « وجود ذهنی و وجود خارجی»نسبت میان 
ابن باجه برای تفهیم بهتر وجود خارجی و وجود ذهنی، به مبحث متحرک و محرک 

هر اثری »گیرد که کار میاو اصل هر مُتحرکی مُحرِّکی دارد را بدین معنی به کند.اشاره می
آید: الف( علت خارجی وجود دارد که این در اینجا دو حالت پیش می« علتی دارد.

سبب ایجاد یک مفهوم درون ذهن ما شده است که اثبات درستی و صدق این وجود 
دوم ممکن است مفهوم ذهنی فارغ ذهنی وابسته به وجود خارجی است؛ ب(در حالت 

از یک علت خارجی وجود داشته باشد که در این صورت نیاز نیست که مفهوم ذهنی از 
اش اثبات شود. بدین ترتیب ابن باجه با ذکر مثال خود در پی روشن طریق وجود خارجی

کردن این مطلب است که گاهی وجود ذهنی وابسته به وجود خارجی است و گاهی وجود 
ی خودش به صورت مستقل موجود است و برای اثبات وجودش نیازی به وجود ذهن

 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 
ارسطویی او از این مفاهیم است و البته ارسطو نیز در این دیدگاه تا حدی تابع فهم 

توان دیدگاه دوگانۀ ابن باجه در بارۀ ماده و صورت را بدین ترتیب می 1افالطون است.
افالطونی برشمرد. از نظر ابن باجه صورت و ماده در دو جهت -دیدگاهی ارسطویی
چطور از طریق »دعای مذکور این است که کنند و شاهد وی بر ممتضاد حرکت می

 ابن باجه« کند؟ها، انسان از جسمیت به سمت الوهیت و جاودانگی صعود میصورت
نویسد که انسان دارای دو وجه است. وجهی از انسان، می تدبیر المتوحددر انتهای کتاب 

ت لم طبیعسرمدی و جاودانه است و وجهی دیگر از او کائن و فاسد است که او را به عا
(. بر اساس همین 126کند )صکند که این تعابیر دو معنا از انسان متبادر میوابسته می

توان گفت که موجودات عالم دو دسته هستند. بخشی منتسب تعبیر از نگاه ابن باجه می
 به عالم کون و فساد و بخشی دیگر وابسته به اجسام مستدیر و عالم افالک.

 است تا ماده ترطبیعت به صورت نزدیک
مطلبی را به نقل از طبیعیات ارسطو آورده  شرح سماع طبیعیابن باجه در مقالۀ دوم از 

 است:

م مصنوعی ای که جستر این است که صورت طبیعتی از ماده باشد به گونهشایسته
شود و جسم طبیعی به دلیل به دلیل صناعت موجود در آن مصنوعی خوانده می

 شود. عی خوانده میطبیعت موجود در آن طبی

دهد که هر کدام از آن دو از روی صورت تعیین و مشخص ابن باجه چنین ادامه می
اده اما تر است تا مطبیعت به صورت نزدیک»کند که شود، در واقع ابن باجه ادعا میمی

آ(. بدین ترتیب 7، شرح سماع طبیعی« )تواند عمالً وجود داشته باشدبدون ماده نمی

                                            
 بودهیدگاه ثیر این دو دأباجه به گواهی منابع فیلسوفی ارسطویی افالطونی است و نظریات وی همواره تحت ت . ابن1

 ارنده کهاز نگ« نزد ابن باجه و تأثیر آن بر حرکت طبیعی اجسام« صورت»بررسی مفهوم »با عنوان  ایهاست. در مقال
باجه از نظریات  ثیر ابنأنیز به ت رسیده استبه چاپ  1398، بهار و تابستان 1ۀ ، شمار9، سالفلسفه علمۀ در فصلنام

طور خالصه به .ه استارسطو و افالطون در مبحث عامل محرک جسم طبیعی که همان صورت است، پرداخته شد
ی انجام د ولی بررسطبیعی ارسطو باقی بمان ۀبه فلسفکند که پایبند تالش می باجه در علوم نظری ابنتوان گفت می

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



ود را دارد و خشود طبیعت مخصوص بهسم صورتش را دریافت کند گفته میوقتی که ج
ه شود طبیعت بیشتر شایستۀ صورت بودن است تا اینکه ببه همین دلیل است که ادعا می

وان گفت که تماده تعلق داشته باشد. پس با نگاهی تطبیقی به آراء ابن باجه و ارسطو می
( و به 28 آ،1042، مابعدالطبیعه)ارسطو، « قوگیعامل بال»به عنوان « ماده»ارسطو به 

رسد نظر مینگرد اما به( می15-21آ، 1087)همان، « عامل فعلیت»به عنوان « صورت»
 که ابن باجه این ایده را این طور گفته است که طبیعت همان صورت است.

 تر آمد جسم طبیعی از ماده و صورت تشکیل شده و اگر چه مادهطور که پیشهمان
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 

کند و همانند صورت به عنوان یک اصل طبیعت در نظر طبیعی به صورت کمک می
تر است تا صورت به طبیعت نزدیک»ن باجه که دیدیم از نظر ابشود ولی چنانگرفته می
مادۀ تشکیل دهندۀ اجسام طبیعی با وجود صورت فعلیت پیدا کرده و طبیعت « ماده.

 هایشان را دارند وآورند پس اشیایی که صورت دارند، طبیعتدست میخاص خود را به
با طبیعت  سباند، تنها مطابق و متنااشیایی که هنوز بالقوه هستند و تعیّن پیدا نکرده

(. مزیت و برتری صورت نسبت به 26آ، ص7 ،شرح سماع طبیعیهستند )ابن باجه، 
ح وضوماده در مباحث مربوط به حرکت ارادی و اختیاری انسان و حرکت معقوالت به

شود که تا حدی نمایانگر تعلق خاطر مشخص شده و توسط ابن باجه توضیح داده می
 وی به تفکر افالطونی است. 

 کنند؟صورت و ماده در دو جهت متضاد حرکت میآیا 
آید که در بررسی ماده و صورت و چگونگی تمایز آن دو، شواهد و نتایجی به دست می

صورت و ماده در دو جهت متضاد حرکت »که آیا  کنداین پرسش را به ذهن متبادر می
طبیعی  مبررسی صدق یا کذب این ادعا، بررسی چگونگی حرکت اجسا ۀالزم« کنند؟می

دست آمده از بررسی عوامل محرک جسم هدر مقایسه با حرکت معقوالت است. نتایج ب
، ویژگی و «صورت»به عنوان جزئی از  1«سبکی و سنگینی»دهد که طبیعی نشان می

                                            
باجه چنین  ابن سماع طبیعیاند، ولی از آنجا که در شرح نام برده« وزن»ز منابع از این عامل با عنوان . برخی ا1

ی و سبک»حاضر نیز از واژگان  ۀاستفاده شده بود، در مقال« ثقل»و « خفت»اصطالحی استعمال نشده و از واژگان 
 استفاده شده است.« سنگینی
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، ةالسابع ة، مقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه،  است )ابنطبیعی جسم  ۀخصیص
این سبکی  1دانست.جایی اجسام طبیعی هبجا آن را عاملتوان میکه ( 106ب، ص36

و سنگینی اجسام طبیعی است که سبب حرکت آنها به سوی پایین و یا به سمت مکان 
باجه هنگام بررسی چگونگی حرکت انسانی، بدین نکته  ابن همچنینشود. طبیعیشان می
وهیت ال ۀجسمانیت به مرتب ۀ، از مرتب«صورت» ۀتواند به واسطانسان می کند کهاشاره می

( جمع این 126آ، ص182، تدبیر المتوحد، 1978باجه،  . )ابنکندو جاودانگی صعود 
صورت و ماده در دو جهت »دهد که دو واقعیت در ظاهر ما را بدین نتیجه سوق می

این نتیجه همان سؤالی است که در ابتدا آمد و پاسخ گفتن به « کنند.متضاد حرکت می
 پاسخ یدیگر ؤالال را با سؤدر واقع بهتر است این سهمراه دارد. هایی بهآن دشواری

و مدارکی دال  باجه شواهد طبیعی یا مابعدالطبیعی ابن ۀآیا در فلسف»دهیم مبنی بر اینکه 
توان گفت میال مثبت باشد ؤسخ به این ساگر پا« صورت موجود است؟ ۀبر معنای دوگان

 کنند.صورت و ماده متمایز هستند و در دوجهت متضاد حرکت میدر نظر او که 

ثیر أافالطونی توۀ افالطون و نارسطویی و فلسف ۀباجه فیلسوفی است که از فلسف ابن
در  خصوصاً  خورد،چشم میبههای او له همواره در افکار و اندیشهأو این مس پذیرفته

کند که این کید میأباجه ت ابن ماده و صورت و تمایز میان این دو.ارتباط با مبحث 
است. در واقع چنین به نظر می« صورت»له ناشی از دو برداشت معنایی از مفهوم أمس

ه از است ک« صورت»رسد که این تمایز در ارتباط با دو معنا یا دو کاربرد از اصطالح 
قابل  وامابعدالطبیعی  ۀباجه و از سوی دیگر در فلسف بنطبیعی ا ۀیک سو در فلسف

اجه، ب طبیعی یا به تعبیر ابن ۀاستعمال است. در واقع، یکی از معانی صورت در فلسف
 3«لم غاییع»باجه یا به تعبیر وی  شود و دیگری با متافیزیک ابنیافت می 2«علم نظری»

 در ارتباط است.

 باجه مراحل تعقل و ادارک از دیدگاه ابنبر اساس « صورت»بندی انواع دسته
تمایز میان ماده و صورت الزم است با بررسی  یا عدم وجودِ وجودْمنظور نشان دادن به

رت صو اواول آیا از نظر  ۀکه در درجبه دنبال آن گشت باجه  متون برجای مانده از ابن
ند ارسطو، از ؟ اگر چنین است و صورت دو معنا دارد آیا هماناستدارای دو معنا 

                                            
الف، 308 -25ب، 307، در آسمان)نکـ :  کندطبیعی اجسام معرفی می سبکی و سنگینی را عامل حرکت . ارسطو1
 نوان عامل حرکت در نظر گرفت.توان به عمیرا معتقد است که سبکی و سنگینی  بارهباجه نیز در این  ابن«. 30

2. Speculative sciences 
3. ultimate science 



صورت رسیده است؟ آیا از نگاه وی نیز ماده و  ۀماده به تقسیم دوگان ۀتقسیم دوگان
م باجه کدا د؟ ابننباش« معقول»و « محسوس»د دارای دو بخش معنایی نتوانصورت می

دار ارسطوست و کدام بخش را از افالطون خود را در این زمینه وام ۀبخش از اندیش
تمایز »در این دیدگاه است که  هاالؤساین  ۀرسد پاسخ همبه نظر می پذیرفته است؟ ثیرأت

های متافیزیکی قابل حل برای معرفی صورت 1معقولبا استفاده از اصطالح  رخ داده
رسائل ها الزم است در متون الؤبرای دست یافتن به پاسخی روشن برای این س« است.
 و در این دبررسی کافی صورت بگیر او)مابعدالطبیعه( و متون طبیعیاتی  باجه ابن الهیه

و  2«صورت فیزیکی»انواع  بر اساس« صورت»بندی بررسی الزم است به انواع دسته
 توجه شود. 3«صورت متافیزیکی»

کند که مراتب تعقل و باجه همواره به سه صورت اشاره می ابن 4،رسائل الهیهدر 
 های روحانی، و معقوالت.صورت اجسام فیزیکی، صورت: هستند ادراک از دیدگاه او

ای صورت هر جسمی که دار»: نویسدمی تدبیر المتوحدباجه در فصل سوم از کتاب  ابن
ب، 1991) 5«وجودی است ۀ)یعنی جسم طبیعی( دارای سه مرتب کون و فساد است

موجود  «عام»و « خاص»که صورت در دو حالت گوید او سپس می (.58ب، ص171
 ۀهستند و صورت خاص شامل دو دست« معقوالت کلی»خواهد بود. صورت عام همان 

 .(جاهمان) 6است« صورت جسمانی»و « صورت روحانی»

ر بخشباجه د باجه، هستی انسان و سرگذشت اوست. ابن محور تفکر فلسفی ابن
 صورت توجه داشتهگانه از مراتب  بندی سهبه دسته المتوحد تدبیرهای مختلفی از کتاب 

حتی زمانی که به هستی انسان و سرگذشت او همچون فرد یا به تعبیر بهتر، موجودی  است

                                            
1. intelligible 

دبیر الت، رسائل الهیه)برای نمونه نکـ : ابن باجه،  کار رفته استهای بسیاری بهباجه در رساله این اصطالح توسط ابن
 (.138 ، صالمتوحد

2. physical form 
3. metaphysical form 

مواره ه رساله الوداع، و رساله اتصال العقل باالنسان، تدبیر المتوحدهای گوناگون از این کتاب اعم از . در رساله4
 شاره شده و به نسبت موضوعات گوناگون توضیح داده شده است.به این سه مرتبه ا

 کل جسم کائن فاسد، فلصورته ثالث مراتب فی الوجود. 5
 .ةو منها جسمانی ةمنها روحانی ةالخاصوهی المعقوالت الکلیه،  ةالعام. وةمنها عامو ةمنها خاص ة. والصور6
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اضافه  1افعال و اقدامات انسانی که به فرد»گوید: پردازد. او میمنفرد که تنها مانده، می
هد. برخی تواند آنها را در سه دسته انجام دایم، او میاشاره کرده قبالً کهشود و چنانمی

برای انسان است. برخی از آنها در مورد صورت  2از آنها در مورد صورت جسمانی
است از این جهت که نسبت خاصی برای اوست. و برخی از آنها در  3روحانی خاص

باجه، )ابن «است 5برای انسان است که همان صورت معقول 4مورد صورت عمومی
نی صورت، یع ۀنه تنها به معانی دوگان باجه ابنبر این اساس  .(92آ، ص181، ب1991

ر فراتر گذاشته و داز ارسطو صورت محسوس و صورت معقول معتقد است بلکه پا را 
گانه )صورت جسمانی، بندی سهمراتب تعقل و ادارک، برای صورت قائل به یک تقسیم
باجه در مورد صورت رسد که ابنصورت روحانی، صورت معقول( است. به نظر می

دار افالطون است جرد از ماده، یعنی معقوالت و چگونگی تعقل و ادراک آن وامهای م
رسد که ارسطو و در این زمینه ارسطو نیز با وی هم نظر نیست. در واقع به نظر می

استفاده نکرده است و از سوی دیگر بر اساس آنچه « صورت روحانی»از لفظ  مستقیماً
و معنای صورت با این مضمون که صورت های قبلی مطرح شد، ارسطو به ددر بخش
)صورت محض( قائل  )صورت مادی( و هم بدون ماده تواند همراه با ماده باشدهم می

ور ص»ها حاکی از این است که در آثار وی که به زبان یونانی است لفظ است، اما یافته
خص باجه برای استفاده از این لفظ را مش به کار برده نشده است و باید منبع ابن« روحانی
 کرد. 

 ، آثار ارسطوست؟«صورت روحانی»باجه برای اصطالح  آیا منبع ابن
در آثار ارسطو ابهامی موجود نیست « صورت محسوس»در مورد صورت مادی یا همان 

است یا « صورت ذهنی»ولی در مورد این مبحث که آیا منظور او از صورت بدون ماده، 
ی تحت ، فصلالمتوحد تدبیرباجه در کتاب  ، ابهاماتی وجود دارد. ابن«روحانیصورت »

« الصور الروحانیه»دارد که در آن به مبحث « های روحانیصورت ۀبار گفتار در»عنوان 
باجه این اصطالح را در آثار منسوب به ارسطو مشاهده کرده  نره کرده است. آیا اباشا

طو؟ در همین زمینه الزم است که به این اصطالح و یا در آثار منسوب به شارحین ارس
                                            

 . المتوحد1
 ةالجسمانی ة. الصور2
 ةالخاص ةالروحانی ة. الصور3
 ةالعامی ة. الصور 4
 ةالمعقول ة. الصور 5



باجه بوده، اشاره کنیم. با بررسی آثار شارحین ارسطو  منابع احتمالی که در دسترس ابن
فی »کوتاهی تحت عنوان  ۀهای اسکندر افرودیسی نوشتمشخص شده که در میان رساله

ر این ندر افرودیسی دیافت شده است. اسک« التی الهیولی لها ةاثبات الصور الروحانی
 بارهکه مجرد از ماده هستند اثبات کرده و در همین را های روحانی نوشته وجود صورت

این اثر به اسکندر صحت انتساب برخی محققان در است.  طرح کردههایی استدالل
کتاب  از 17، و 16، 15هایی از قضایای عربی بخش ۀترجم اند و آن راشک کرده
شرفاند )برای نمونه نکـ : دانستهم( 485-410روکلس)اثر پ« یاتعناصر اله»مشهور 

های ارسطویی رنگ و بوی نوشتهکه معتقد است این نوشته  930الدین خراسانی، ص
ای کتاب پروکلس اشارهدر اصل یونانی  .(شودندارد و صبغۀ نوافالطونی در آن دیده می

گردنده به بازهر »گفته شده که نشده است؛ بلکه در بخشی از کتاب « صور روحانی»به 
رشد نیز در تلخیص نوشته حتی ابن (.18-16ص 1)ُددز، «خویش، ناجسمانی است
از اصطالح « تلخیص کتاب الحاس و المحسوس الرسطو»هایی از ارسطو ، با عنوان 

زیسته و رشد می باجه پیش از ابن از آنجا که ابن .استفاده کرده است« الصور الروحانیه»
که توان گفت است، میرشد نام برده شده برخی از منابع از وی به عنوان استاد ابندر 

استفاده کرده است. در متن « الصور الروحانیه»رشد از اصطالح  پیش از ابناحتماالً او 
به معنی « پاروا ناتورالیا»ای با عنوان یونانی که از آثار ارسطو برجای مانده، مجموعه

کوچک است که عنوان یکی از  ۀد دارد که شامل چندین نوشتوجو« کوچک تطبیعیا»
امروز در دست نیست ها عربی این نوشته ۀترجم 2است.« حس و محسوس ۀبار در»آنها 

ی از آن برجا« تلخیص الحاس و المحسوس»رشد تحت عنوان  و فقط تلخیصی از ابن
 نباجه و اب نمانده است. با درصد باالیی از احتمال مشخص است که منبع اصلی اب

« الروحانیه ةالصور»ها بوده که در آن از اصطالح مفقود عربی همین نوشته ۀرشد، ترجم
 االنساناتصال العقل بۀ باجه در رسال ذکر است که ابنه استفاده شده بود. همچنین الزم ب

 ابن) نام برده است« ةفی الصور الروحانی»با عنوان  او ۀو نوشت از اسکندر افرودیسی
از آثار ارسطو که « حافظه و به یادآوردن ۀبار در» ۀ(. در رسال166ب، ص1991، باجه

                                            
1. E. R. Dods 

حافظه و به  ۀبار در»، «حس و محسوس ۀبار در»: عربی در سه مقاله گردآوری شده است ۀها در ترجم. این نوشته2
 ۀارب در»، «درازی و کوتاهی عمر ۀبار در»، «یاؤپیشگویی در ر ۀبار در»، «یاؤخواب، بیداری و ر ۀبار در»، «یادآوردن
 .«دم ۀبار در»، و «بازدم
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به زبان « ةالروحانی ةالصور»ای که به ( اصل واژه19آ، 453) به زبان یونانی موجود است
معنای  است که به هر دویونانی « فانتاسماتوس»یا « فانتاسماتا»است عربی ترجمه شده 

 1.قابل ترجمه است« روحانیصورت »یا « صورت ذهنی»

 با تعریف المتوحد تدبیرهای روحانی را در کتاب باجه توضیح در مورد صورت ابن
« روح»او  ۀداند. به عقیدو روحانی را منسوب به روح می کندروح و نفس شروع می

کند. وقتی که جوهر ارتباطش با جسمانیت را به ذهن متبادر می« نفس»همان معنای 
« عقل فعال»ترین جوهرها از این دست را شود. شایستهروحانی نامیده می کمتر باشد،

 شوند. )اجرام فلکی( محسوب می نامند که عامل محرک اجسام مستدیرمی

 «موضوع»دوگانگی موجود در دو معنای اصطالحِ  ۀریش
دارای دو معنای متفاوت است، و همین عامل سبب ایجاد دو معنای « موضوع»اصطالح 
گیری دوگانگی آشکار در چگونگی ترکیب ماده و شکل« صورت»ت در اصطالح متفاو

باجه پیش از ورود به بحث ماده و  و صورت و توضیحات پیرامون آن شده است. ابن
 دبیرتو نسبتی که برای صورت انسان است در کتاب « موضوع»صورت در ارتباط با 

نیت( أ)ش ( ملکه2؛ ( وجود1موضوع دارای دو وجه است: کند که اشاره می المتوحد
 (.124آ، ص182 ،1978باجه،  )ابن

موضوع »شود، در اینجا منظور از موضوع، بنا بر اینکه محمولی برایش آورده می
نسبتی که بین صورت انسان و »کند که است. در واقع به این نکته اشاره می« منطقی

له را دارد. پس چون أسنیت این مأیعنی فقط انسان ش« موضوع وجود دارد، ملکه است.
خواهد بود. منظور « ملکه و عدم ملکه»این نسبت فقط برای انسان مطرح است، مثل 

شود، مگر در این عبارت یعنی موضوع قضیه هیچ چیزی بر آن حمل نمی« ذو وجود»از 
وجود خارجی را شامل نخواهد شد، بلکه  صرفاً و ایناینکه موضوعش موجود باشد. 

 م مدنظر است.وجود در معنای اع

چنین است که وقتی انسان در ذهن تصور شود،  با این اوصاف تحلیل عبارت مذکور
 «نوع انسانی» که گوید میباجه  چه چیزی موضوع و چه چیزی محمول خواهد بود؟ ابن

محمول خواهد بود. به عنوان مثال وقتی چیزی تعقل « صورت خاص انسانی»موضوع و 
شود. وقتی یک انسان خاص مشخصی در ذهن تصور میشود، یعنی یک انسان خاص و 

                                            
 (.930)ص های ذهنی به کار برده استصورت یا صورت ۀالدین خراسانی اصطالح فانتاسماتا را با ترجم. شرف1



آید که چه چیزی موضوع و چه چیزی ال پیش میؤشود، این ستصور می« حسن»مثل 
، محمول «صورت فرد متعین»شود که ال گفته میؤمحمول خواهد بود؟ در پاسخ بدین س

 نوع»اگر  شود کهاین اشکال مطرح می ، موضوع خواهد بود. اما مجدداً«نوع انسانی»و 
صورت »حسن به عنوان « حسن موجود است»ای مثل موضوع است، در جمله« انسانی

محمول خواهد بود ولی موضوع به چه چیزی تعلق خواهد گرفت؟ در « خاص انسانی
تواند دو وجه داشته باشد: یکی موجود بودن و دیگری شود که موضوع میاینجا گفته می
است. صورت زید یا « صورت خاصه»چیزی است که  این امر در مقابل آن ملکه بودن.

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 

هستند  امری که وجود خارجی و وجود ذهنی دو کندمیکید أباجه ت به انسانیت باشد. ابن
صورت را در ترکیب  توان در خارج و در جهان واقع ماده وکه در صورت وجود آنها می

هن ؛ ولی در ذکردیک جسم مشاهده کرد بدون اینکه بتوان این دو را از یکدیگر جدا 
از یکدیگر قابل تفکیک بوده و به صورت منفرد تصور  ،یعنی ماده و صورت ،این دو
شود که مصداقی از نوع انسان است و این انسان مثل محقق می شود. در خارج فردیمی

شود و از این جهت موضوع است. گاهی هم کند، بهتر یا بدتر میزید و عمرو تغییر می
توان به این قضیه نگاه کرد. یعنی وجود ذهنی زید و عمرو را در نظر از منظر دیگری می

 شود. معقول موضوع می گیریم که آن وجود ذهنی، برای صورت در ذهن،می

صورت در ترکیب با ماده است و در نتیجه اشیائی مرکب از ماده و صورت  معموالً
شوند اما در مقابل گاهی اوقات در مورد معقوالت، صورت به شدت در تشکیل می

مخالفت با ماده قرار دارد و در نتیجه این وضعیت مناسب و خوشایند برای معقوالت 
اندازی است که چشم« صورت»تفاوت میان دو معنای اصطالح  نیست. این تمایز و

باجه در کتاب وسیع در برابر ما برای پاسخ به دوگانگی موجود ایجاد خواهد کرد. ابن
از دو وجه مباین قابل بررسی « موضوع»دهد که اصطالح توضیح می المتوحد تدبیر
 است: 

انسان « صورت»این دارد، طور که جوهر انسان با سایر جوهرهای موجود تب همان
های موجودات عالم کون و فساد مباینت دارد ولی در مقابل نیز با سایر صورت

 با صور اجسام مستدیر مشابهت دارد. پس همانا صورت انسان خود را تعقل
)یعنی ماده( را  کند، و موضوعِ خود را که متصف به خودش است)درک( می
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صورت، خودش نیز به وجه دیگر  کند، و همچنین آن موضوعِ آندرک می
شود. پس )جوهر( موضوع تعقل است که به آن از نسبت دیگری موضوع گفته می

کند؛ دوم شود: اول اینکه قبول اثر میانسان از دو جهت موضوع حساب می
، 1978باجه،  اینکه به عنوان یک موجود جسمانی است نسبت به معقول )ابن

 (.95-94آ، ص182ب، 1991نیز نکـ : ؛ 125-124ص

انسان صورت خود و موضوع خود را که متصف به خودش هست، » گویدآنجا که می
)موجود بودن و ملکه بودن( دارد که  اشاره به همان دو وجه موضوع« کندتعقل می
کند، وجه اول موضوع یعنی موجود . نسان وقتی صورت خود را تعقل میتر آمدپیش

نسان موضوع خود را که متصف به خودش هست تعقل وقتی که او  بودن را مدنظر دارد
که  آمدکند. همچنین در ادامه نیت و ملکه بودن در موضوع میأکند اشاره به وجه شمی

یکی از این  شود:جوهر، در اینجا به مفهوم انسان، از دو جهت موضوع محسوب می
تعبیر به  د که از آننشوتعقل می ندهای انسانی که قابل پذیرش هستجهت که عرض

شده و دیگری از این جهت که خود جسم انسان هم تعقل و « ثر باالضافهالقابل لأل»
ست. شده ا« ةلی معقولإ ةضافالموجود الجسمانی باإل»شود که از آن تعبیر به تصور می

له توجه دارد که جوهر انسان از دو جهت أباجه در این بخش به این مس این، ابن بر بنا
کند و و وجود خارجی پیدا میاز این جهت که صورت را قبول میموضوع است. یکی 

ضوعی یعنی مو ،کند و از جهت دیگر اینکه برای یک مفهوم کلی، موجود جسمانی است
توان شود. پس از این تمایز میان دو معنای موضوع، میاست که انسان به آن اضافه می
 به دو معنای صورت دست یافت.

 نها با معقوالتاجسام مستدیر و نسبت آ
کند که اجسام مستدیر، با وجود اینکه دارای باجه در ادامه به این نکته اشاره می ابن

شوند. معقوالت محسوب می ۀصور فلکی هستند، فاقد هیوال هستند. صور فلکی از جمل
در همین رابطه باید توجه داشت که معقول با عقل فعال در ارتباط است. معقوالتی که 

ل هستند، عقل فعال علت آفرینش آنهاست. پس عقل فعال هر طور تصور در عقل فعا
)عقل کل(  کند، آن معقوالت موجود خواهند شد. اجسام مستدیر، مخلوق عقل فعال

هستند و از سوی دیگر چون عقل، مجرد است، یک سری تعقالتی دارد. پس عقل 
تصور کند، خلق چون علمش، شبیه به علم خداوند است، دارای قدرت است و هر چه 

 شود.دارند که صورت انسان شبیه به آنها میاجسام مستدیر صوری بر این اساس شود. می



 ها بایدکنند و صورتها خودشان را تعقل و تصور میپس همانا آن صورت
 (.125-124، ص7819باجه،  )ابن 1موضوع داشته باشند تا تصور شوند

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

کند. باید توجه کرد که اجسام مستدیر، موضوع معقوالت تعقل می نیزمستدیر است 
 ها نیستند. هستند ولی موضوع صورت

اجسام مستدیر، موضوع برای ... ولی 2اجسام مستدیر، موضوع معقوالت هستند
صور نیستند، به خاطر اینکه وجود این صور از این جهت که آنها هیوالیش 

شود موجود بنفسه هستند قابل قبول نیست، بلکه آنچه از صور اینها تصور می
)نه اینکه چیزی آنها را وجود داده باشد.( و سبب وجود این صور، این  است

آ، 182 ؛125، ص1978باجه،  )ابن سازدمی صور را در وجود بر هیوال مقدم
 (.95-94ب، ص1991

توانند شود این است که اجسام مستدیر نمیباجه برداشت می آنچه از عبارات ابن
کند که سبب خلق این صور ها را تعقل میهیوال باشند. در واقع عقل فعال وقتی صورت

این صور وابسته به هیوال کند و ایجاد ها را فی نفسه خلق میخواهد شد، این صورت
شوند. این امر بدان دلیل ناپذیر هستند و به هیوال تقسیم نمینیستند. صور فلکی تجزیه
ل فی نفسه و مستق« صور مجرد»توانند هیوال باشند. پس این است که اجسام مستدیر نمی

نیز آیند. اجسام مستدیر معقوالت به حساب می ۀهستند. صور فلکی از جمل« هیوال»از 
ند به خلق شده و فاقد هیوال هست دارای صور فلکی هستند. پس این صور فلکی مستقالً

ی برای ولاجسام مستدیر فاقد هیوال هستند  باجه معتقد است همین دلیل است که ابن
طرح  از صورترا مبحث انفکاک و انحیاز ماده یافتن به پاسخی متقن و محکم  دست
دن این بخش از دیدگاه خود به پاسخی روشن برای وجود کند. در واقع او با مطرح کرمی

تعاریف دوگانه برای صورت و ماده دست یافته و از این طریق صادق  یا عدم وجودِ
رسد که باجه در نهایت به این نکته می کند. ابنیید میأبودن تمایز ماده و صورت را ت

                                            
 موضوعها المتصف بهامستدیرة. فان تلک تعقل انفسها، و...واشبهت بالصور التی لالجسام ال. 1
یعنی اجسام مستدیر همان موضوع معقوالتی  ات للمعقوالت التی بها هی ما هی.یرة هی موضوعو االجسام المستد. 2

« هی ما هی»اجسام مستدیر و  ۀدر این جمله یعنی به وسیل« بها»چنان که هستند، هستند.  اجسام آن ۀهستند که به وسیل
 . نیستطور که هستند، هستند. در اینجا منظور از هی ما هی، ماهیت  یعنی آن
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ه امری پوچ و بیهوده اگر نتوان صورت را جداگانه درنظر گرفت، تغایر صورت و ماد
 خواهد بود.

 انفکاک و انحیاز ماده از صورت
کند؛ در حالی که ماده باجه به انفکاک و انحیاز ماده از صورت و بالعکس اشاره می ابن

شوند تا جسم وجود خارجی پیدا و صورت همواره در یک جسم با یکدیگر ترکیب می
ای را بدون وجود باشد تا بتوان مادهکند. پس باید دو معنا و مفهوم از ماده و صورت م
در ( 63)ص کتاب النفسباجه در  صورت و یا صورتی را بدون ماده تصور کرد. ابن

والمادة لیست توجد منفردة عن الصورة اصال، بل تنفرد »دهد که همین زمینه توضیح می
موجود  یبه تنهای»در این عبارت به معنای « تنفرد»لفظ « فتوجد مقترنة بصورة اخری...

ماده جدای از صورت شود. کار گرفته میبه« جدا شدن»نیست بلکه در معنای « شدن
کند که صورت پیدا کند و فقط در صورتی در خارج تعیّن پیدا میوجود پیدا نمی اصالً

ه مقترن به صورت کند در حالی کشود پس وجود پیدا میکند، بلکه ماده منفرد و جدا می
پس در نگاهی کلی این عبارت بیانگر اتحاد ماده و صورت خواهد بود  دیگری باشد.

و قدرت تعیّن و تشخص نخواهد  نیستتا حدی که ماده بدون صورت قابل مشاهده 
دارند و از نظر وجود « انفکاک ماهوی»باجه،  داشت. پس ماده و صورت از دیدگاه ابن

وجود هست و هر دو وجود دارند. در واقع یک ماده و یک صورت م« اتحاد»خارجی، 
 دارند؛ ولی در عالم خارج همیشه متحد هستند. 

طور که ذکر شد ماده و صورت از نظر ماهوی، دارای انفکاک هستند ولی از  همان
شوند. در ذهن انسان ماده نظر وجود در عالم خارج، همواره با هم در نظر گرفته می

واجب می کند. پس ضرورتاًمیشود، ولی وجود خارجی پیدا نبدون صورت تصور می
از ماده در نظر گرفته شود که وقتی صورت را منفرد در نظر می نیز جداشود که صورت 

گیریم دو حالت وجود داشته باشد: یا صورت مقترن با ماده دیگری شود، یا اینکه بتوان 
دیگر تصور کرد. ماده جدای از صورت موجود  ۀصورت را به صورت منفرد از هر ماد

. در اینجا تغایر کلی مورد نظر است، نه تغایر استتغایر امری باطل و در نتیجه  یستن
ماده و صورت. از اینکه ماده و صورت در یک شیء موجود نشوند و جدا باشند، 

 )ابن ندشوباطل می« کون و فساد»و « حرکت»آید که در این صورت محاالتی الزم می
که ماده و صورت با هم موجود نباشند، در  ایمچون فرض کرده .(63ص، 1960باجه، 

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



های گوناگون را داشته ای موجود باشد که قابلیت پذیرش صورترخ خواهد داد که ماده
جود و های مختلف بگیرد. وقتی حرکت از بین برود وباشد. یعنی این ماده بتواند صورت

 همچنینپیدا نکند، در این صورت وجود محرک از نوع متحرک نیز باطل خواهد شد. 
ای موجود باشد تا صورتی بر آن تعلق که ماده دهدمیچون کون و فساد در حالتی رخ 

س در . پپس به فرض انفکاک ماده و صورت دیگر کون و فساد نخواهد بود بگیرد
ک جهت با هم اتحاد دارند و از یک جهت نهایت مشخص شد که ماده و صورت از ی

با هم تفاوت دارند. منظور این نیست که یک مفهوم وجود دارد بلکه ماده و صورت دو 
 شوند. متفاوت هستند ولی در عالم خارج به یک صورت موجود می امر کامالً

 باجه صورت نزد ابن ۀضرورت بحث از معنای دوگان
معنی باشد، وجود این است که اگر تغایر پوچ و بیباجه، فرض بر  بر اساس دیدگاه ابن

له به حرکت أمعنی خواهد بود. این مسیک محرک که خود نیز متحرک باشد، پوچ و بی
خودی اجسام طبیعی و محال بودن محرک و متحرک یکسان در این نوع از  به خود
 (64)ص کتاب النفسباجه در  اشاره دارد. ابن ،در صورت محال بودن تغایر ،حرکت

حرکت است؛ یعنی صورت ۀماده دارای قو: با ذکر مثالی به این امر اشاره کرده است
های متفاوت بگیرد، در این تواند صورتتواند بگیرد. وقتی ماده میهای متعدد می

شود. می« های متعددصورت»صورت حرکت رخ خواهد داد. این قوه باعث تعلق گرفتن 
متحرکی » گیردکند و صورت دیگری را میرا رها می بدین ترتیب هر چیزی که صورتی
یعنی هر متحرکی، محرکی دارد مثل چوبی که چیزهایی «است که برایش محرکی است

 شود و اصال از صورت خالی نیست.از آن ساخته می

نسبت میان ماده و صورت با محرک و متحرک و چگونگی رخ  بارۀباجه در  ابن
 : نویسدمیدادن حرکت 

جنس نیستند. و نوع است. یا غیرمجانس یعنی محرک با متحرک هممحرک د
دهد. )اجرام فلکی( که به ضرورت آنها را حرکت می مثل محرک اجسام مستدیر

جنس متحرک است، پس دارای هیوال است که و یا مجانس، یعنی محرک هم
)همان،  پذیردمتحرک است و در آن هیوال صورتی را ضدصورت اولی می

 (.65ص
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زند کند و مثال میبودن محرک از متحرک تصریح می باجه بر بحث جدا اینجا ابن در
زند، محرک است و از این جهت که که آب از آن جهتی که بالفعل آب است و یخ می

 تغییر دارد، متحرک است.  ۀهیوالیش قو

باجه معتقد به تمایز ماده و صورت است و بر حرکت متضاد ماده و صورت  ابن
صورت نزد وی است که این امر از طریق  ۀ. این امر مستلزم معانی دوگانکندمیکید أت
با صورت « صورت معقول»قابل تعریف است. « صورت معقول»و « صورت محسوس»

حرکت اجسام  بارۀبحث در  ۀمجردات و افالک در ارتباط است و به همین دلیل زمین
اس صورت معقول را فراهم طبیعی بر اساس صورت مادی و حرکت اجرام فلکی بر اس

 آورد. تضاد میان این دو نوع از حرکت ناشی از دوگانگی مفاهیم صورت نزد ابنمی
باجه مالک تشخص در مورد این نوع از حرکت را به  رسد ابنبه نظر می .باجه است

 واگذار کرده است.« صورت»

 ()حرکت طبیعی )حرکت معقوالت( و اجسام طبیعی حرکت متضاد اجرام فلکی
بر اساس طبیعت خود دارای حرکتی به سوی یکی از دو طرف  اجسام طبیعی ضرورتاً»

( اجسام طبیعی به 106ب، ص36آ، 1991باجه،  )ابن« )باال یا پایین( هستند متقابل
دلیل اینکه متصف به سبکی و سنگینی هستند به هر یک از دو جهت متضاد حرکت می

ی از دو حرکتی که یک أد بلکه به سبب مبداز جانب خود دارای حرکت نیستن»کنند و 
بر خالف اجسام طبیعی،  .(جاهمان« )کنندحرکت متقابل را داراست، حرکت می

ها هستند. یعنی سبکی و سنگینی و به تعاقب آن حرکت فارغ از این ویژگی« معقوالت»
کند. تضاد میان این دو نوع یعنی اجسام طبیعی و متقابل در مورد آنها صدق نمی

های روحانی یا معقوالت، صورت ۀشود بلکه کلیمعقوالت تنها به این مسائل ختم نمی
کید میأباجه بر این نکته ت حرکتی متضاد و مخالف با حرکت اجسام طبیعی دارند. ابن

 (161ب، ص1991باجه،  )ابن کندفعال عمل می ۀکند که عقل به عنوان یک نیرو یا قو
چنین است « عقل فعال»شود. در واقع نیروی ذب میزیرا معقول به سوی عقل فعال ج

کند و به همین ترتیب باعث حرکت که معقوالت را به سمت خود کشیده یا جذب می
، نامید« محرک»توان عقل فعال را به عنوان یک شود. به همین دلیل است که میآن می
  .(جاهمان) «محرک اصلی»یا « محرک اولیه» بلکهمحرک ساده البته نه 

ه تمثیل ب شرح سماع طبیعیو همچنین در  االتصال العقل باالنسان ۀباجه در رسال ابن
بیه تشبه حرکت آهن به سوی آهنربا را حرکت انجذابی معقوالت به سوی عقل فعال 



تمثیل بین موقعیت عقل برای حرکت و یک آهنربا را به تصویر کشیده است.  وکند می
کشد. برخودار از آهن است به سمت خود می )آهنربا( هر آنچه یک سنگ مغناطیس

کشد، این وضعیت از جسمی به جسم طور که آهنربا، آهن را به سمت خود می یعنی همان
شود. در این حالت حتی اگر آهنربا با یک الیه از موم یا قیر نیز پوشانده دیگر منتقل می

کند. در چنین دارد و به سمت خود جذب میشود، هنوز هم آهن را به حرکت وامی
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 

( 162-161باجه، ص )ابن هستند 1«واحد بالعدد»نظر موقعیتشان نسبت به حرکت 
درستی به قل فعال نسبت به معقوالت را نیز بهجاذب ع ۀچنین تمثیلی، جذب و قو

کشد زیرا در مورد حرکت معقوالت به سمت عقل فعال نیز چنین وضعیتی تصویر می
افتد. در نهایت اینکه عقل فعال، غایت حرکتِ صورت معقول است و به عنوان اتفاق می

 آید. هدف غایی از حرکت معقوالت به حساب می

میان محرک و متحرک در  ۀرابط بارۀ در سماع طبیعیشرح باجه همچنین در  ابن
)آهنربا( و  کند که در مورد سنگ مغناطیسحرکت مغناطیسی آهنربا و آهن اشاره می

شوند هایی میآورند و منجر به حرکتبرخی اجسام دیگر که چیزهایی را به وجود می
م میاین ابها بدون اینکه با آنها در تماس باشند، تشکیک شده است. او درپاسخ به

 گوید: 

رک بر متح محیط در پاسخ می گویم: محرک قریب در این گونه موارد، ضرورتاً 
 ودشربا سبب حرکت هوا و هوا سبب حرکت آهن میاست. بدین گونه که آهن

 .(103ب، ص35)

باجه وضعیت محرک و متحرکی که در تماس با یکدیگر نبوده و  بدین ترتیب ابن
تحرک بدون محرک یا یکی بودن متحرک و محرک را حرکت م ۀممکن است شائب
ثیر پذیرفتن معقوالت از عقل أدهد. این امر در مورد چگونگی تایجاد کند پاسخ می

این موارد محرکی  ۀدهد که در هممصداق دارد و نشان می فعال و حرکت آنها نیز کامالً

                                            
دهد: اگر حرکت، بر موضوع واحد است در مورد حرکت واحد بالعدد چنین توضیح می شفا طبیعیاتسینا در  . ابن1

شود. حرکت هم روی این یعنی مسافت، واحد است و تقسیم نشده یا اگر تقسیم شده هر قسم آن جداگانه لحاظ می
و حرکت هم با موضوع واحد و متحرک واحد  شود. پس مسافت، واحد است و تقسیم نشدهموضوع واحد انجام می

 افتد. تواند متعدد باشد و این در حرکت توسطیه اتفاق میشود. در این حالت، حرکت باید واحد باشد و نمیانجام می
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باجه  شود. ابنوجود دارد که محیط بر متحرک است و از طریق واسطه باعث حرکت می
 گوید:در ادامه به مبنای ارسطویی این ادعا اشاره کرده و می

 دانیم، باید گفت از برهانی که در شرح کتاب ویاینکه این را از کجا می
آ، 1991باجه،  )ابن دانیمنوشته شده می« فی الکون و الفساد»با عنوان  -ارسطو
 .(103ب، ص35

ال، معقوالت را به سمت خودش جذب کرده با این اوصاف، روشن است که عقل فع
روند. این امر مشابه کشد، و معقوالت نیز به طرف عقل صعود کرده و باال میو می

های )باال یا پایین( به سمت مکان وضعیت اجسام طبیعی در حرکت صعودی یا نزولی
ر د طبیعیشان است. اما تفاوتی که در اینجا میان معقوالت و اجسام طبیعی قائل شده
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 

عی تمایز حرکت متضاد اجسام طبی ۀپس حرکت رو به باالی معقوالت که نقط کنند.می
ر د اتصال العقل باالنسانۀ باجه در رسال نآید، مشخص شد. ابو مجردات به حساب می

 کند و معتقد است:مورد این حرکت رو به باال بحث می

های روحانی را داراست؛ سپس، از طریق این انسان سطوح متفاوتی از صورت
شود؛ سپس از طریق این معقوالت به عقل ها با معقوالت متصل میصورت

های این ارتقاء از صورت بر بناشود. )عقل فعال( متصل می غایی و نهایی
به مخالف بودند، آن مشا روحانی مشابه با صعود یا باالرفتن است. اگر احتماالً

رفتن خواهد بود که دلیل اتصال و پیوستگی با معقوالت از  با نزول یا پایین
تر( است؛ شبیه صعود یک میانجی. این )یعنی پایین ۀطبیعی )یعنی مرتب ۀمرتب

بین این  1)واسطه( الت( به این خاطر است که یک سطح میانجیاتصال با معقو
 ( 165ب، ص1991باجه،  )ابندو منتهی است 

کند که با ایجاد از آنجا که عقل فعال همچون آهنربایی عمل می آمد،طور که  همان
)صور مجرد  کشد، معقوالتیک وضعیت خاص مغناطیسی آهن را به سمت خود می

                                            
به حرکت سومی که میان حرکت اجسام طبیعی و حرکت معقوالت  (148ب، ص1991) رساله الوداعباجه در . ابن1

کند. این حرکت، حرکت نفس کند و آن را به عنوان میانجی بین این دو حرکت معرفی میاشاره می، گیردمیقرار 
دهد که یک حرکت توسطیه مرکب در نظریات وی وجود  باجه نشان می ابن رساله الوداعاست. شواهد موجود در 

ترین سطح جسمانیت باال نتواند از پاییکند که میدارد. او همچنین در همین رساله نوعی حرکت را توصیف می
 تواند به باالترین سطح از عقالنیت برسد. د و صعود کند اما نمییبیا



شوند. این نوع حرکت انجذابی میان معقول و ل فعال جذب میاز ماده( نیز به سوی عق
 ۀعقل فعال در واقع نوعی حرکت صعودی به سمت باالست که معقول را به اعلی درج

الی که پیش ؤکند. در اینجا س)عقل فعال( متصل می عقالنیت یعنی عقل غایی و نهایی
 ۀچهارگان نظام علل و اسبابآید این است که با توجه به حرکتی که صورت گرفته و در می
ثر در هر نوع حرکت، آیا معقول با رسیدن به عقل فعال به غایت و نهایت خود خواهد ؤم

ای است و بعد از آن به سکون رسید؟ یعنی هدف غایی وی دست یافتن به چنین مرتبه
ال نیازمند نگاهی دو جانبه به حرکت معقوالت به سوی ؤساین به گفتن پاسخ  رسد؟می
 ل فعال است: عق

دهد که موجود را به که هر حرکتی بدین علت رخ می گفت( از یک دیدگاه باید 1
خاص خود برساند. پس حرکت رو به باال در مورد معقوالت نیز مشابه با  ۀمکان و مرتب

رسد که معقوالت به جایگاه طبیعیشان برسند. منظور از اجسام طبیعی زمانی به پایان می
که صورِ معقوالت باید به سمت عقل فعال بروند، پس جایگاه صور، جایگاه این است 
 عقل فعال است. 

که اتصال و پیوستگی با محرکِ بدون تحرک،  کرد( از دیدگاه دیگر باید توجه 2
شود، حرکت و جنبشی از معقوالت را به یعنی عقل فعال که محرک اصلی محسوب می

آرامش نزدیک کند. اما اگر این حرکت به سکون آورد تا آنها را به سکون و ارمغان می
منتهی شد، به این دلیل نبوده که معقوالت و محرکِ بدون تحرک با یکدیگر ترکیب 

جایی و حرکت غیرممکن خواهد شد. در هاند زیرا در این صورت جابشده و یکی شده
رسیدن به گیرد، و با واقع، از آنجا که هر حرکتی به منظور رسیدن به کمال صورت می

یابد. واقعیت این است که معقول نیز با حرکت به سمت کمال، ساکن شده و آرامش می
عقل فعال به هدف غایی و نهایی خود رسیده است و در نتیجه حرکتش کامل شده و 

 ساکن خواهد شد.

ای کوتاه در این زمینه واقعیتی اشارهتفصیل این مطالب هدف این مقاله نیست اما 
اول این است که  ۀدهد که دو فرضیه در مورد آن قابل بررسی است: فرضیرا نشان می

دوم  ۀرسیدن به سکون به دلیل رسیدن به هدف غایی و نهایی صورت گرفته؛ و فرضی
گویای این مطلب است که رسیدن به سکون به دلیل غیرممکن بودن حرکت پس از 

ان این زم است که میدستیابی به وحدت با محرکِ بدون تحرک صورت گرفته است. ال
دو فرضیه یا به عبارتی این دو جنبه از به سکون رسیدن معقوالت، تفاوت و تمایز قائل 



 423علل اربعه از دیدگاه ابن باجه.../

در کنار امکان صعود معقوالت به باال، از امکان  االتصال ۀباجه در رسال شویم. ابن
کند. پس با توجه به امکان نزول و پایین آمدن معقوالت پس از صعود نیز بحث می

باجه و تمایز موجود در دو جنبه از به سکون  نزول معقوالت در دیدگاه ابنصعود و 
توان پاسخ رسیدن معقوالت بر اساس هدف غایی آنها یا وحدت با محرک اصلی، می

 :دست آوردهشرطی ب ۀال مذکور را با درصدی از احتماالت به صورت یک گزارؤبه س
بلی، به عنوان یک امکان نظری سقوط معقوالت به پایین پس از صعود ق ۀلأاگر مس

مورد توجه قرار بگیرد؛ به سکون رسیدن و غیرممکن بودن حرکت با درصدی از اطمینان 
  به هدف غایی و نهایی خواهد بود. رسیدن ۀبیشتر، نتیج

با به پایان رسیدن بحث تمایز میان ماده و صورت و در پی آن تمایز میان صورت
های افالطونی و ارسطویی در به دیدگاه گفته شده های جسمانی و معقوالت و اشارات

های باجه در کدام یک از دیدگاه ابنکه شود پرسش به ذهن متبادر میاین خالل بحث، 
سخ پا یک افالطونی یا نوافالطونی است؟ خود یک ارسطویی و در کدام یک از آنها

 و معقول دارد.های جسمانی به این پرسش ارتباط نزدیکی با مبحث تمایز میان صورت
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 
بهره در حرکت اجسام طبیعی تحت تأثیر افالطون و فارابی است و از تفکرات آنها بی

توان در اینجا این سؤال . در واقع می(96اسکندری، ص )مقدم حیدری و نمانده است
های جسمانی و معقول ارسطویی است یا را پرسید که ابن باجه در مسألۀ تمایز صورت

 افالطونی؟

علم »تر گفته شد ابن باجه در آراء فلسفۀ طبیعی خود که آن را طور که پیشهمان
توان او را یک ارسطویی واقعی های ارسطو است و مینامد قائل به دیدگاهمی« نظری

های متافیزیکی وی که در فلسفۀ مابعدالطبیعی او قابل بررسی است نامید اما در دیدگاه
هایی نزدیک به افالطون و نامد، نظریات و دیدگاهمی «علم غایی»و خود نیز آن را 

های ها دارد. در خالل مقالۀ حاضر نیز بارها اشاره شد که در مسألۀ صورتنوافالطونی
توان دیدگاه ابن باجه را به نظریات ارسطویی در بارۀ ماده و صورت مرتبط جسمانی می

اینکه او متأثر از نظریات  کرد ولی در نظریات وی در بارۀ معقوالت، قائل شدن به
افالطونی و نوافالطونی است خالی از صدق نیست. به هر صورت بهتر است بگوییم ابن 



های هر دو افالطونی است و نظریاتش ترکیبی از دیدگاه-باجه یک فیلسوف ارسطویی
 اندیشمند است.

 نتیجه
 رۀ آن متمرکز استموضوع اصلی در این مقاله بر علل چهارگانه و مناقشاتِ موجود در با

استفاده  است. او با« منطق»و نکتۀ مهم تبیین خاص ابن باجه از علل چهارگانه بر مبنای 
از مفاهیم منطقیِ جنس و فصل به علل چهارگانه پرداخته است و این علل را محموالت 

مادی  را علت« جنس»بندی منطقی آورد. بر این اساس در یک تقسیمذاتی به حساب می
اند. علت غایی و علت فاعلی نیز به زعم ابن باجه امری را علت صوری گفته «فصل»و 

شود که علل چهارگانه با ذاتیات ذاتی و درونی خواهند بود. با این اوصاف مشخص می
آید. ابن حساب میجسم مرتبط هستند و هر آنچه از ذات جسم باشد، محمول ذاتی به

هارگانه نیز نظریۀ علل چ ماهیة الشوق الطبیعی فیباجه در رسالۀ کوتاه دیگری با عنوان 
نیز  توضیح داده است و« شوق طبیعی»را بر اساس چهار میل طبیعی یا به تعبیر خود 

شوق پنجمی به آنها افزوده است که با میل طبیعی در ارتباط است. این شوق با مفهوم 
ین شوق آمده است کند. از آنچه در بارۀ اوجود ذهنی و وجود خارجی ارتباط پیدا می

توان چنین نتیجه گرفت که وقتی وجود ذهنی علل مد نظر باشد در نظام فکری ابن می
برای تفهیم موضوع استفاده شده و وقتی وجه خارجی « جنس و فصل»باجه از اصطالح 

استفاده شده است. « علل چهارگانه»یا وجود خارجی علل مطرح باشد، از اصطالح 
اهیم محسوس )عینی( و معقول تا حدی تحت تأثیر ارسطو و برداشت ابن باجه از مف

افالطون است اما سهم هر یک از آنها با دیگری متفاوت است. بر اساس درک افالطونی 
توان چنین ادعا کرد که اگر مفهومی، ماهیت خارجی داشته می« صورت»ابن باجه از 

اگر مفهومی، ماهیت شود ولی باشد این مفهوم تنها با حقیقت امر واقعی مشخص می
خارجی و محسوس نداشته باشد ممکن است نمایندۀ یک ماهیت قابل فهم و درک باشد 

 که برخاسته از وجود ذهنی اوست. 

باجه، علت مادی و علت صوری در بحث تمایز ماده و صورت  از دیدگاه ابن
ده و اارسطویی دارای ابهاماتی است که وی با تبیین روشن پیرامون مفاهیم دوگانه م

صورت و چگونگی متمایز کردن حرکت ماده از صورت سعی در رفع این ابهام دارد. 
به عنوان یکی از ابهامات بزرگ در تاریخ فلسفه همواره « تشخص ماده و صورت»بحث 

آیا در فلسفۀ ارسطو، مالک تشخص با ماده »ال در ذهن فالسفه بوده که ؤموجد این س
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ران دهد به تعبیر سایر پژوهشگطو به این مسأله میهایی که ارسپاسخ« است یا صورت؟
توان دیدگاهی منسجم از وی در هم کم است و هم سرشار از ابهام و به هیچ روی نمی

ی هادست آورد. احتماالً به همین دلیل است که شارحان آثار و اندیشهاین خصوص به
اند. هناگونی ارائه دادها و تفسیرهای گوارسطو دست به کار شده و در این زمینه تحلیل

ابن باجه نیز به عنوان یکی از تابعان و شارحان آثار ارسطوی در این زمینه نظراتی ارائه 
های ارسطو در این باره باشد. ابن رود قصد وی نیز رفع ابهام از دیدگاهداده که گمان می

اد رت، تضمنظور یافتن پاسخی درخور و کامل برای سؤال از تمایز ماده و صوباجه به
کند. نفوذ امور مجرد از ماده و حرکت اجسام طبیعی و حرکت معقوالت را مطرح می

به عنوان جزئی از اجزای یک جسم نکته مهمی است که ابن« صورت»معقول در تبیین 
باجه به تأسی از ارسطو از طریق قائل شدن مفهوم دوگانه برای ماده و صورت آن را 

ثر است که این حرکت بر ؤتنها در حرکت افالک م «صورت معقول. »کندمیاثبات 
دن به باجه برای قائل ش حرکت اجسام تحت فلک قمر تاثیرگذار خواهد بود. مبنای ابن

این طرز تفکر، صعود انسان از جسمیت به سمت الوهیت و جاودانگی است که با 
، دمتوحتدبیر الپذیر نبوده و بر همین اساس در انتهای کتاب امکان« صورت مادی»

منتسب به عالم کون و فساد و موجودات وابسته به اجرام  ۀموجودات عالم را به دو دست
شود. بر تعیین می« صورت»مستدیر و عالم افالک تقسیم کرده که هر کدام از طریق 

ینکه صورت بودن است تا ا ۀکند که طبیعت بیشتر شایستباجه ادعا می همین اساس ابن
شد. برتری صورت نسبت به ماده در مباحث مرتبط با حرکت ارادی به ماده تعلق داشته با

ها وضوح مشخص شده است. این دست پاسخو اختیاری انسان و حرکت معقوالت به
باجه به سنت افالطونی و نوافالطونی باشد، یعنی هر  داری ابندهندۀ وامتواند نشانمی
نی مابعدالطبیعه خود افالطو قدر که ابن باجه در فلسفۀ طبیعی ارسطویی است، درآن

 است.
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)المجلد الثالثه: شروح علی النصوص  المنطقیات الفارابی( 1367فارابی، محمدبن محمد. )
المنطقیه(. حققها و قدم لها محمدتقی دانش پژوه. قم: منشورات المکتبة آیت اللّه العظمی 

 المرعشی النجفی.
 . تهران: انتشارات سروش.ترجمه و شرح اشارات و تنبیهاتش(. 1385ملکشاهی، حسن. )

باجه و  بررسی مفهوم صورت نزد ابن»(. ش1398حیدری، غالمحسین. و فائزه اسکندری. ) مقدم
 .111-83. صاول ۀسال نهم، شمار، فلسفۀ علم «تأثیر آن در حرکت طبیعی اجسام.
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