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تحلیل مقایسهای آراء آکویناس و ابنسینا درباره علم فرشتگان


علي سنایي -عظیم حمزئیان
چکیده

در این نوشتار ،دیدگاه آکویناس و ابنسینا درباره علم فرشته بررسی و تحلیل شده است و وجوه اشتراک و اختالف آنها را در
این خصوص بیان کردهایم .با اینکه آکویناس و ابنسینا هر دو متأثَر از سنّت ارسطویی بودهاند؛ ولی چون جهانشناسی آنهاا از
جهاتی متفاوت است ،درباره جایگاه علم فرشته به نتایج مختلفی رسیدهاند .آکویناس و ابنسینا هار دو متتقدناد کاه فرشاتگان
طبایع عقالنی هستند؛ بنابراین مشخّصه اصلی آنها علم است؛ ولی با این تفاوت کاه ابانساینا علام فرشاته را علّات ای ااد
موجودات مادون خود میداند؛ ولی آکویناس متتقد است که فرشتگان نقش ای ااد و علّای در عاالم ندارناد و کیفیلات علام
فرشته بیشتر به امور مادون با درجه بساطت ذات آن تبیینپذیر است .ازسو دیگر ،ابنسینا متتقد است که فرشاته ،جزیای را از
طریق کلی (به متنا ثابت و الیتغیر) میشناسد؛ ولی آکویناس میگوید که فرشته ،جزیی را به ما هو جزیی میشناسد.
واژههای کلیدی
آکویناس ،ابنسینا ،فرشته ،علم ،عقل فتال ،جواهر عقلی.
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مقدمه

کتاد جامع علم کالم را به فرشتگان اختصاص داده اسات

در قرون وسطا کسانی مثل دیونوسایوس ،دنزاساکوتوس،

و بااه همااین خاااطر او را م تهااد در فرشااتهشناساای

آگوستین ،آکویناس و بناونتورا به تفصیل درباره فرشاتگان

( )Angelic doctorمیدانند.

سااخن گفتااهانااد .درایاانمیااان ،بناااونتورا و آکویناااس بااا
بهرهگیر از متافیزیا

ارساطو ،ااهاارات کتااد مقادس

اثبات وجود فرشته

درباره فرشتگان را بهطور نظاممند ،تبیین و تفسیر کرده اند.

ابتدا الزم است که دلیل آکویناس را دربااره اثباات وجاود

ثمرۀ کارِ آنها این بود که در قرن سیزدهم ،فرشاتهشناسای

فرشته بیاوریم؛ زیرا در ضمن این برهان میتوان به جایگاه

شاد و

وجودشناختی فرشتگان به عنوان طبایع عقالنی پی بارد .او

هنرمندان نیز در خلق آثار خود و همچنین تزیینات کلیساا

با استفاده از قاعدها در فلسفه ارسطو مبنی بر اینکه «هار

از تصاااویر خیااالانگیااز فرشااتگان اسااتفاده کردنااد 5 .در

جااا بهتاار هساات ،بهتریناای هاام هساات» (َAristotle,

فرشتهشناسی آکویناس که بخش هایی از کتاد جامع علام

 )1971, 993bوجود فرشته را اینطور اثبات میکند کاه

کالم را به خود اختصاص داده اسات ،باه تفصایل دربااره

خالق در عالیترین مرتبه از وجاود ،ت ارّد محاا دارد و

نحوۀ وجود ،علم ،حرکت ،زمانمند و مکانمند فرشته

جمادات نیز بهعنوان موجودات مادل در فروترین مرتبه از

بحث شده است .دراینمیان ،علم فرشته اهمیلات بیشاتر

آفرینش هستند و انسان نیز بهعنوان مخلوق از جهتی ت رّد

مییابد؛ زیرا آکویناس ،تحت تأثیر ارسطو 2 ،متتقاد اسات

از ماده دارد و از جهتی مادل است .بر همین اساس ،بایاد

که فرشته طبیتت عقالنی دارد .آکویناس طبیتت عقالنی را

بین خدا و انسان نیز مخلوقی کامال م رّد یتنای فرشاتگان

یکی از مهمترین برنامهها درسی دانشگاه پااری

مشترک انسان و فرشته میداند؛ به هماین خااطر در

وجود داشته باشاند تاا های طفارها در سلساله مراتا

جن

قیاس با جایگااه وجاود و مترفتای انساان ،باه نتاای ی

هستی رخ ندهد و عالم بهخااطر اینکاه مخلاوقِ خداوناد
نظام احسن تحقّق یاباد

درباره قوا مترفتی و نحوۀ علم فرشته دست مییاباد .در

کامل و بدون نقص است ،برحس

این نوشتار ،به روش تطبیقی دیدگاه آکوینااس و ابانساینا

( .)STI,q50,a1 1947: Aquinas,این استدالل یاادآور

درباره نسبت وجود و ماهیلت فرشته با علم او ،علم فرشاته

قاعده امکان اشرف است که شهادالادین ساهرورد از آن

به خود ،خدا و اشیاء ماد بررسی و تحلیال شاده اسات.

برا اثبات فرشتگان استفاده مایکناد .باه نظار ساهرورد ،

دلیل انتخاد مقایسۀ دیدگاه ابنسینا و آکویناس این اسات

موجودات اختالف رتبی دارند؛ یتنی موجود ماادون تحقّاق

که هار دو متاأثّر از سانّت ارساطویی هساتند و همچناین

نمییابد ،مگر اینکه پیش از آن موجودِ اشارف محقّاق شاده

ابنسینا شخصیلتی شناخته شاده اسات کاه آکوینااس از او

باشد (سهرورد  ،5932 ،ج.(191 :5

انتقاد میکند .با توجه به اینکه فرشتهشناسای آکوینااس در
مقایسه با ابنسینا ،واضحتار و گساتردهتار اسات ،در ایان

نقش وجوودی و مررفتوي کلموه ودا (لوگووس) در

نوشتار بدون توجه به تقدلم و تاأخّر تااریخی آنهاا ،ابتادا

فرشتهشناسي آکویناس

دیدگاه آکویناس را مطرح میکنیم و بتد به اندیشه ابنسینا

آکویناس متتقد است که کلمه خدا (لوگوس) مساتقال هار

میپردازیم .گفتنی است ،فرشتهشناسای ابان ساینا در ذیال

فرشته را ای اد می کند؛ بنابراین بین فرشتگان رابطه علّی و

مبحث عقول مطرح میشود و ابتدا باید نشان دهیم که باه

متلااولی نیساات .بااه نظاار آکویناااس ،خلقاتر فت الِ اراد

نوعی ابنسینا فرشته را مساو و همراه با عقول میگیارد؛

خداوند است و هی مخلاوقی نمایتواناد شاأن ای ااد

این در حالی است که آکوینااس فصالِ تقریباا مفصلالی از

داشته باشد .او دیدگاه ابنساینا را مبنای بار اینکاه عقاول،

تحلیل مقایسها آراء آکویناس و ابن سینا درباره علم فرشتگان33 /

واسطه ها علّی در ای اد عالم هستند ،نفی میکناد؛ زیارا

اشیاء در مقام قوله است و براساس این اصلِ ارسطویی کاه

الزمۀ سخن ابانساینا را ضارور باودن خلقات مایداناد

امرِ بالقوله تحت تأثیر امرِ بالفتل به فتلیلت مایرساد ،فتالِ

( 9 )Aquinas,1947: STI,q45, a 5,بااار هماااین

وجود خدا نیاز ذوات اشایاء را باه فتلیلات مایرسااند.

اساس ،میتوان نتی ه گرفت که آکویناس در نظریله خلقت

فرشته از حیث مخلوقباودن ،مرکا

از ماهیلات و وجاود

از قاعده «الواحد» نوافالطونی استفاده نمیکند.

است؛ زیرا وجاود آن قاایم باه خاود نیسات .باااینحاال،

همانطور که گفتیم ،به نظر آکویناس کلماه خادا مساتقیما

فرشته چون م رّد تام است ،هی جنبه مادل نادارد؛ پا

فرشتگان را ای اد میکند؛ به این نحو که در کلماه خادا تماام

صورت محا است؛ ولی انسان چون بدن دارد ،عالوه بر

صور ازلی اشیاء (روحاانی و جسامانی) تقارّر دارد و بتاد از

از وجاود و ماهیلات اسات،

اینکه به عنوان مخلوق ،مرکّ

اینکه لوگوس ذات هر فرشته را ای اد کرد ،حقایق کلّی اشایاء

مرکّاا

را به آنها رساند (.)Ibid:STI, q56,a2

 .)q50,a2,r3بر همین اساس ،فرشته در تحقّق خود فق

از مااادله و صااورت نیااز هساات (STI, Ibid:

آکویناس مثل آگوستین متتقد اسات کاه فرشاته ،علام

به فاعلیلت و اراده الهی نیازمند اسات؛ ولای وجاود انساان

 )Morningو علاااام

عالوه بر فاعلیلت الهی ،مسبوق به شرای مادل است .ایان

شامگاهی( )Evening knowledgeدارد .منظور از علم

رویکرد شبیه همان چیز است که ابنساینا در اشاارات و

صبحگاهی این است که فرشاته حقاایق اماور را در کلماه

تنبیهات درباره تفاوت صنع و ابداع میگویاد؛ بادین نحاو

خدا می بیند و منظور از علم شامگاهی این است که فرشته

که فرشته از سنخ مبدعات است و فق نیاز به علّت فاعلی

با علم ازلی و ذاتی خود اشیاء را میشناساد Ibid:STI,

دارد؛ ولی انسان در گروه مصنوعات اسات کاه دساتکام

) .)q58,a6منظور آگوستین این اسات کاه وقتای فرشاته

برا حیات مادل خاود وابساته باه ماادله و مادلت اسات

اشیاء را در لوگوس نظاره میکناد ،شاناختِ روشانتار و

(ابنسینا ،5931 ،ج.)63 :9

صاااابحگاهی (knowledge

شفافتر از آنها خواهد داشات نسابت باه اینکاه ماهیلات
امکانات درونی خود درک کند .لوگاوس از

وجوه ا تالف و اشتراک انسان و فرشته در جایگاه عقل

اشیاء را برحس

آن حیااث کااه حقیقاات هاار چیااز را در خااود دارد ،علّاات

به نظر آکویناس جن

مشاترک انساان و فرشاته ،طبیتات

موجودات مادون است و فرشته با رؤیت اشایاء در لوگاوس،

عقالنی است .در ادامه خواهیم دید کاه آکوینااس اراده را

گویی اشیاء را در پرتو علّت آنها میشناسد .بنابراین شاناختی

نیز برحس

عقالنیت تتریف میکند؛ بنابراین میتاوان گفات

که فرشته از موجودات بهواسطۀ حقایق گن اندهشده در خاود

که عقل و اراده از وجوه اشتراک بین انساان و فرشاته اسات.

کس

میکند ،رقیقتر و ضتیفتار از شاناختی اسات کاه از

رؤیت اشیاء در لوگوس به دست میآورد.

بااینحال ،چون فرشته م رّد تام است ،ولی انسان جنبه ماادل
دارد ،متنا محدود از عقل و اراده را میتوان به یکسان بار
انسان و فرشته به کار برد .در این م ال چون قصد داریم علم

ماهیّت فرشته

فرشته را بررسی کنیم ،صرفا به موضوع عقل میپاردازیم و از

به نظر آکویناس ،ماهیلت و وجود فقا درماورد خداوناد،

تحلیل موضوع اراده صرفنظر میکنیم .در ادامه ساتی داریام

یکی است؛ زیرا خداوند فتلِ محا وجود اسات و ساایر

ببینیم ،آیا نحوه عملکرد عقل در انسان و فرشته مشترک است

از

یا خیر .به همین منظاور کاارکرد عقال در انساان و فرشاته را

مخلوقات که به ضارورت موجودیات ندارناد ،مرکا

وجود و ماهیلتاند؛ یتنی وجود ،عارض بار ماهیلات آنهاا
است .به نظر آکویناس ،وجود خدا در مقاام فتال و ذوات

مقایسه و تحلیل میکنیم.
با بررسی قوا نفسانی انسان ،باید دیاد کادام یا

از
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کارکردها عقل فق با بدن و کدام یا

بادون یاار از

حال آنکه فرشته ی

موجود کامال عقالنای اسات و های

اعضا حسی محقّق میشود .در این رویکرد تنهاا ماالک

جنبااه ماااد ناادارد؛ بنااابراین باارا دریافاات و بااه

برا تتیین عقالنیلت مشترک بین انساان و فرشاته ،م ارّد

فتلیلترساندن متقوالت ،عقل منفتل و فتال نمیخواهد.

بودن فرشته است؛ ولی انسان موجود جسامانیروحاانی

درواقع چون موضوع اصالی علامِ فرشاته ،موجاودات

است .آکویناس متتقد است کاه تماام ادراکاات انساان در

م رّد از مادله یا متقوالت بالفتل است ،آنچه را کاه ماا در

حیات دنیو گرفتهشده از ت ربه حسی اسات .درواقاع او

فرایند تدری ی ادراک و یا قوله انتزاع بدان میرسیم ،فرشته

شناخت فطر را نفی میکند و حتی تصولرات اولیه عقال

از همااان ابتاادا م ایشناسااد STI, 1947: Aquinas,( 1

از

 .)Iaq54,a4فرشته عالوه بر اینکاه فاقاد عقال منفتال و

کارکردها عقل بشر  -البته در حیات دنیاو  -بادون

فتااال اساات ،عقاال بالملکااه هاام ناادارد ( Ibid: STI

یار از اعضا حسای محقّاق نمایشاود .از ایان جهات

 .),q58,a1توضیح اینکه عقل پ

را ناشی از ت ربه حسای مایداناد .بناابراین های یا

میتوان ادعا کرد که نحوه عملکرد عقل در انسانِ دنیو و
فرشته متفاوت است .برحس

ماالک فاوق ،آن مرتباه از

کس

از اینکه ملکه دانش را

کرد ،اگر علم خود را بالفتل به کار نگیرد ،در حالت

بالقوله خواهاد باود؛ ولای فرشاته کاه تماام حقاایق را در

عقل بشر که بدون اعضاا حسای فتاال مایشاود ،باه

لوگوس رؤیت میکند ،همواره علمای بالفتال دارد .بارا

فرشته نیز میتوان نسبت داد .عقل در متنا وسایع کلماه،

توضیح این نکته الزم اسات کاه باین متقاوالت باالقوله و

کارکردها متتدد دارد؛ به ایان نحاو کاه اگار مشاغول

بالفتل فرق بگذاریم .منظور از متقول بالقوله صاور نوعیاه

دریافت صور حسی باشد ،به آن عقل منفتل میگویند .اگر

مندرج در اشیاء است که عقل بشار طای فرایناد انتازاع

به انتزاع مفااهیم کلای بپاردازد ،باه آن عقال فتلاال گفتاه

آنها را به فتلیلت میرسااند و ماراد از متقاوالت بالفتال،

میشود و اگر استدالل و ارزیابی کند ،قوله استدالل است و

حقایق و هویلت ها م رد است که فتلیلت ذاتی دارناد.

درنهایت اگر موضوع آن حقایق بدیهی و ضارور باشاد،

ازآن اکه موضوع علام فرشاته ،متقاوالت ذاتاا بالفتال یاا

عقل ( )Intellectاست .بنا باه دیادگاه آکوینااس ،انساان

م رّدات هستند ،شاناخت فرشاته ماحصال فرایناد انتازاع

عقل منفتل و فتلال دارد؛ ولی فرشاته فاقاد چناین قاوایی

نیست؛ یتنی فرشته نیاز به عقل منفتل ندارد تا ابتدا صاور

است .انسان ،بخش عمادها از مترفات خاود را باهطاور

حسی اشیاء را دریافت کند و بتد تحات تاأثیر عقال فتلاال،

تدری ی و در ارتباط با جهان خارج کس

مایکناد ،پا

کلیات را از آن صور استخراج کند و به فتلیلت برسااند .باه

باید قولها به نام عقل منفتل داشته باشد که صاور حسای

این متنا میتوان گفت کاه فرشاته حقاایق کلای را باهطاور

اشیاء را دریافت کند .بتد از اینکه عقل منفتل صور حسی

مستقیم ،بیواسطه و ی جاا دریافات مایکناد و بارخالف

را قبول کرد ،باید قوله دیگر تحت عنوان عقل فتلال باشد

مترفت بشر  ،شناخت او تدری ی و زمانمند نیست.

تا با تبدیل صور حسی به صور خیالی و درنهایت ت ریاد

آکویناس متتقد اسات کاه عقال ( ) Intellectو قاوله

مفاهیم کلای ،متقاوالتی را کاه باالقوله در اشایاء خاارجی

استدالل(  ) Reasonدو جنبه از ی

هست ،به فتلیلت برساند .درواقع ،عقل منفتل مستلزم ایان

ولی موضوعات و نحوه عملکرد آنها متفاوت است:

قوله واحاد هساتند؛

است که فاعل شناسایی ،اعضا حسی برا پذیرش صور

«اگر اعمالِ مربوط به قوله استدالل و عقال را در انساان

اشیاء داشته باشد و الزمه عقل فتلاال هام ایان اسات کاه

بررسی کنیم بهروشنی درخاواهیم یافات کاه ایان دو قاوله

مدرِک ،دارا قوا باطنی مثل خیاال باشاد کاه ایان امار

متمایز نیستند؛ زیرا قاوله تتقال درواقاع حقاایق متقاول را

بدون مغز  -که ابزار قوا بااطنی اسات  -امکاان نادارد.

چیاز باه چیاز دیگار

می فهمد و قولۀ استدالل از فهم یا
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منتقل میشود ...فرشتگان که برحس

ماهیلتشاان ،مترفات

فتالیلت تدری ی ندارد و از ایان جهات کیفیلات شاناخت

کامل به حقیقت متقول دارند ،الزم نیست که از فهم یا

عقاال بااه اصااول اولیلااه ،شاابیه مترفاات فرشااته بااه سااایر

چیز به چیز دیگر منتقل شاوند .درواقاع آنهاا حقیقات را

موجودات است.

به طور سااده و بادون مباحثاات ذهنای درک مایکنناد ...

بنابراین مالکی که برا تبیاین چگاونگی علام فرشاته

استدالل کردن در مقایسه با تتقّل کردن مثل حرکت نسابت

وجود دارد ،این است که فرشته ماهیلات کلای اشایاء را باا

بااه سااکون یااا کس ا کااردن نساابت بااه داشااتن اساات؛

همان کیفیلتی درک میکند که انسان با عقل درک مایکناد.

به طور که ،اولی کمال و دیگر نقص محسود میشود»

اصول اولیله بدیهی را میشناسد .انسان ،صور نوعیله را طی

( .) Ibid: q79,a8

فرایند تدری ی انتزاع کس

میکناد؛ ولای فرشاته ،صاور

به نظر آکویناس اصول اولیه عقل -مثل کل بزرگتار از

نوعیله اشیاء را به طوردفتی و ی جا دارد و این امر باعاث

جزء است  -از ت ربه حسی گرفته میشود .اصاول اولیاه،

می شود که الزماه شاناخت کلای انساان از اشایاء ،تنظایم

موضوع عقل هستند؛ بر هماین اسااس ،آکوینااس متتقاد

مقدلمات و استخراج نتی ه باشد؛ ولای فرشاته در یا

آن

است که عقل دارندۀ اصاول اولیاه اسات (Ibid:STI, 1

بسی حقایق امور را درماییاباد .ازجملاه نتاای ی کاه از

)  . q58,a3هرچند منشأ انتزاع اصول اولیه ت ربه حسای

مطل

است؛ ولی عقل ایان اصاول را بایواساطه و بسای درک

عقل دچار خطا نمیشود؛ زیرا بسای اولیلاه را در یا

میکند؛ یتنی وقتی اصول اولیه شکل گرفات ،عقال بارا

بسی درک می کند؛ ولی در اساتدالل کاه مساتلزم تنظایم

مترفت به آن ها نیاز به تدریج زمانی ندارد؛ بلکه متلاوم را
بیواسطه و بدون نیاز به امور دیگر درک میکند .میتاوان
گفت ،به هرحال هرچند مترفت انسان در حیات دنیو

از

ت ربه حسی گرفته شده است؛ ولی کیفیلت شاناخت عقال
از اصول اولیله شبیه کیفیلت مترفت فرشته است.
حصول متلومات تصولر و تصدیقی در انسان بادون

فوق میتوان گرفت این است کاه انساان در مرتباه

مقدلمات یا تتریف ماهیلت مرکّ
ترکی

آن

است و نیازمند تفصیل و

دادههاست ،مترفتی خطاپاذیر دارد .ایان در حاالی

است که مترفت فرشته به دور از خطاسات؛ زیارا او هماه
چیز را بالفاصله در لوگوس رؤیت میکند و بارا کسا
مترفت نیاز به استدالل یا تفصیل و ترکی

دادهها نادارد

3

(.)Ibid:STI, q58,a5-7

عقل منفتل و فتلال ممکن نیست؛ ولی چاون فرشاته فاقاد
چنین قاوایی اسات ،متلوماات تصاولر و تصادیقی نیاز

منزلت عقل در جواهر عقالني

نخواهااد داشاات؛ درنتی ااه ،باادون متلومااات تص اولر و

آکویناس مالک برا تتیین منزلت وجود عقل را با مقایساه

تصدیقی 6 ،قوله استدالل نیز هی وجهی نخواهاد داشات.

کارایی ذهنی انسانها ،به دست میآورد .به نظر او هارک

باا

به تتبیر دیگر ،علام فرشاته باه اشایاء در گارو تصاولرات

مقدمات کمتر به شناخت چیز دست یابد ،نسبت به کسی

حسی ،مفاهیم کلی و قوله استدالل نیست؛ بلکه باهواساطۀ

که همان موضوع را با صاور ذهنای بیشاتر درک مایکناد،

صور نوعیلاه اسات کاه مساتقیما و یا جاا از خداوناد

قوا ذهنی قو تار دارد ( .)Ibid:STI, q55,a3توضایح

دریافت میشود .بر همین قیاس ،وقتی که اصول اولیلاه در

اینکه مالک شاریفباودن عقال در گارو درجاه بسااطت آن

ذهن بشر شکل گرفت و عقال ،دارنادۀ ایان اصاول شاد،

اساات؛ مااثال خداونااد کااه باااالترین درجااه بساااطت را دارد،

مترفت عقل به این اصول ،بیواسطه ،مستقیم و مبتنای بار

همهچیز را با ذات خود و بهطور ی جا میشناساد و فرشاته

اصلِ بداهت خواهد بود .بهعبارتدیگار ،عقال انساان کاه

که در مقایسه با انسان ،به خادا شاباهت بیشاتر دارد ،بارا

دارندۀ اصول اولیه است ،برا شناخت این اصول نیااز باه

درک اشیاء به صور کمتر نیازمند است.

1
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از اشیاء در آینه .در نظام تومیستی ،فاصلها نامتناهی باین

علم فرشتگان به موجودات مجرد
موجاود

خالق و مخلوق هست؛ بنابراین هی مخلاوقی خداوناد را

عقاال بالفتاال اساات.

به روش اول نمی شناسد؛ زیرا ذات الهای باهخاود ِخاود

ازسو دیگر ،براساس این اصل کاه «هار عااقلی متقاول

برا مخلوقات آشکار نمیشود .شناخت انسان (در حیات

است» ،فرشته عقالِ بالفتال نیاز هسات .درواقاع ،متقاول

دنیو ) از خداوند به روش سوم است؛ زیرا مخلوقاات در

بالفتل همان امر م رّد از مادله است که به نحاو مساتقیم و

عالم طبیتت همچون آیناه ا هساتند کاه وجاود خادا را

بیواسطه موضوع تتقّل و اندیشیدن قرار میگیرد و در این

منتک

می کنند .علم فرشته از خداوند حادل وسا روش

موضع می توان متقول بالفتل را همان ذات فرشته دانسات

دوم و سوم است .انسانها با صور نوعیلاه منتازع از اشایاء،

کااه پاایش از هاار چیااز بااه آن علاام دارد Ibid:

موجودات را میشناسند و فرشته چاون تصاویر از خادا

به نظر آکویناس چون فرشته ت رّد تام دارد و ی
عقالناای محسااود م ایشااود ،پ ا

است ،خدا را برحس

).)STI,q56,a1

اصول و مبااد خاود مایشناساد؛

آکویناس درماورد فرشاته از علام شاهود و اشاراقی

ولی ازآن اکه مخلوقیلت دارد ،ماهیلت فی نفسه خادا بارا

سخن میگوید .منظور از علم شهود این است که فرشته

او ااهر نمیشود .ازسو دیگار ،فرشاته همچاون آیناها

حقایق اشایاء را در لوگاوس رؤیات مایکناد و همچناین

است کاه تصاویر خداوناد را در خاود بازتااد مایدهاد

برخی امور را با نظر به ذات خود کاه دربردارنادۀ حقاایق

(.)Ibid:STI, q56,a3

است ،درک میکند .مراد از علام اشاراقی ایان اسات کاه
حقایق را به فرشتگان مادون خود اشراق میکناد و از ایان

علم فرشته به موجودات مادّی و جزئیات

طریق با آنها ارتباط پیدا میکناد)Ibid:STI, q57,a5( .

آکویناس برا اثبات اینکه علمداشتن فرشاتگان باه جزییاات

حال این سؤال مطرح است که آیا بارا آکوینااس نحاوه

مادل  ،مرتبه وجود فرشته را با خداوند مقایسه مایکناد .باه

علم فرشتگان به یکدیگر ،متفاوت از نحاوه ارتبااط آنهاا

نظر او علم الهی ،مادله و صورت هر چیاز را ای ااد مایکناد؛

اساات .از نظاار آکویناااس فرشااتگان فاقااد ارتباااط علّاای و

بنابراین خداوند ،هم حقایق کلی اشایاء را مایشناساد و هام

متلولی هستند؛ زیرا لوگوس هر فرشته را بهطور مستقل از
فرشته دیگر ای اد میکند 3 .بنابراین برحس

این قاعده که

مشابه ،مشابه را میشناسد ،فرشتهها یکادیگر را باه خااطر
طبیتتِ مشابه میشناسند.
حال این سؤال به ذهن متبادر میشود کاه آیاا فرشاته،
خدا را میشناسد و اگر میشناسد ،چگونه .ی

موجود باه

سه نحو شناخته میشود )5 :با حضور ماهیلات شایء نازد
ادراککننده؛ مثل ماهیلت نور که در چشم حاضر میشود و

جزییات آنها را میداند و فرشتگان نیز که در سلسله مراتا
هستی بیشترین شباهت را با خداوند دارند و درجاۀ ت ارّد و
بساطت آنها بیشتر از موجاودات ماادون اسات .جزییاات و
کلیات را با قولها واحد میشناسند.
به نظر آکویناس انسان به قوا متتدلد ،کسا

مترفات

میکند؛ به طور که ،ازطریق حواس ااهر ،جزییاات و باه
واسطه عقل ،امور کلّی و م رّدات را مایشناساد .ایان در
حالی است که فرشته باهعناوان موجاود کاه در رتباها
عالیتر از انساان قارار گرفتاه اسات ،باا قاولها واحاد از

قوله باصره می تواند آن را ببیند )2 .با حضور امار مشاابه

جزییات و کلیات آگاه میشود .در ادامه ،آکویناس کاارکرد

شیء نزد ادراککننده؛ برا مثال ،چشمر سنگ را بهواساطه

قوله ح

انساانی را تحلیال مایکناد تاا

تصااویر از آن ادراک ماایکنااد )9 .ماادرِک ،مسااتقیما

نشان دهد که هر قولها کاه شاریفتار باشاد ،وحادت و

تصویر از موضوع خود دریافت نمایکناد؛ بلکاه اهاور

دامنه عملکرد آن گسترده تر است .توضایح اینکاه ،بناا باه

مدرک را در چیز دیگر ادراک میکند؛ مثل دیدن بازتابی

مشترک نهتنهاا باه آنچاه حاواس

علمالنف

مشترک در نف

ارسطو ،ح
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ااهر درک می کنند ،واقف است؛ بلکه امور دیگر را کاه

بیان کنیم .ابنسینا درصدد است که نوعی از الهیلات فلسفی

حواس بیرونی درک نمیکنند ،میشناسد؛ برا مثال ،ح

را ارایااه دهااد کااه بااا اسااتفاده از فلساافه ارسااطویی و

مشترک عالوه بر ادراک سفید و شیرین ،تفاوت باین ایان

نوافالطونی چگونگی ارتباط امر واحد با کثارات را تبیاین

از حواس فق باه

 .)Charlesworth,2002,رویکاااارد

دو را نیز تشخیص میدهد؛ ولی هری

کنااااد (p.31

موضوع خاص خاود علام دارناد؛ ولای درکای از وجاوه

عقلگرایانه ابنسینا به دین زمینها فراهم میکناد تاا ایان

اختالف یا اشاتراک باین محسوساات ندارناد .بار هماین

فیلسوف ،عقول را با فرشتگان در کالم وحای تطبیاق دهاد و

اساس ،هر قولها که شریفتر باشد ،وحادت و جامتیلات

ایان مهاام باهروشاانی در رسااالۀ عرفاانی حایلابانیقظااان بااا

آن بیشتر است و چون عقلِ فرشاته در بااالترین درجاه از

یکی انگاشتن عقل فتلاال باا جبرییال یاا فرشاته وحای ان اام

وحدت و جامتیلت است ،می تواناد جزییاات و کلیاات را
ی جا درک کند؛ البته آکویناس نمی خواهد بگویاد حا
مشترک عالوه بر جزییلات ،کلیات را نیز درک میکند؛ بلکه
صاارفا درصاادد مقایسااه جامتیلاات و وحاادت ق اوله ح ا
مشترک (در نف

50

میشود .بر همین مبنا ،برخی از فالسفه و متکلّمان اساالمی
55

و همچنین برخی از شرقشناسان و محقّقان غربای ،عقاول
در فلسفه ابنسینا را همان فرشتگان میدانند.
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با توجه به این مقدمه ،میتوان گفت که هرچند ابنسینا

انساان) باا عقال فرشاته اسات .فرشاته

در آثار فلسفی خود بهروشنی جواهر غیر مادل ارساطو را

جزییات را از رهگذر کلیات نمیشناسد؛ زیرا وقتی مان لم

فرشته نمی داند؛ ولی در سنّت فلسافه اساالمی ،عقاول باا

با رصد حرکاات ساماو  ،وقاوع خساوف را پایشبینای

فرشتگان یا مالیکه همسانساز میشود .بنابراین با فرض

می کند ،درک او از خسوف بهطورکلی (ثابت و الیتغیر) و

اینکه عقاول در نظاام فلسافی ابانساینا هماان فرشاتگان

نه جزیی است؛ بهعبارتدیگر ،دانستن جزییات باهواساطه

هستند ،میتوان فرشتهشناسی ابنسینا را در چند بخاش از

کلیات به منزلۀ کس

مترفات کلای و ناه جزیای از آنهاا

است و فرشته که جزییات را به ماهو جزییات میشناساد،

اندیشهها او دنبال کرد:
)5

مابتدالطبیتااه یااا آنچااه بااوعلی ماقباالالطبیتااه

علم او به اشیاء جزیی براساس آگااهی از اساباد و علال

میدانست که خود دربردارنادۀ ربا حااده باه قادیم و

کلاای امااور نیساات ) .)Ibid: STI, q57,a2بااه نظاار

نظریله فیا است؛

آکویناس ،آنچه به نحو ناقص در امر مادل تقرّر دارد ،باید

)2

مبحث طبیتیلات در باد افالک؛

بااه نحااو اشاارف در موجااود مااافوق باشااد .اینکااه انسااان

)9

الهیلات به متنای اخاصل در بااد علام الهای و

موجودات مادل را میشناسد ،نشان میدهد که فرشته نیاز
در ی

مرتبه عالیتر به جزییات مادل آگاه است.

فاعلیلت خداوند؛
)1

مسئله سیر و سلوک و عروج روح به عوالم بااالتر،

در این ا دیدگاه آکویناس در رویارویی با نظریله ابنسینا

به آن نحو کاه در بخاشهاا مختلاف اشاارات و تنبیهاات،

و انتقاد از آن شکل میگیرد .درواقع ،ابنسینا شناخت خدا

قصیده عینیله و متون ذوقای و عرفاانی مثال حایلابانیقظاان،

از جزییات را ازطریق کلی می داند .گفتنای اسات ،منظاور

سالمان و ابسال و قصه الغربهالغربیله آمده است.

ابن سینا از کلی ،قابلیلت اطاالق بار کثیارین نیسات؛ بلکاه

ابنسینا از دو قاعده «فیا و الواحد» برا تبیین ارتباط

شناخت ثابت و الیتغیر و غیرزمانمند اسات کاه در اداماه،

هساتی اساتفاده مایکناد .همانناد هار

این مطل

را تبیین میکنیم.

حق تتالی با مرات

فیلسوف مسلمان ،مسئلۀ توحید حق تتاالی و لازوم حفا
ساحت قدس الهی برا ابنسینا اهمیلت بسیار داشته است؛

بررسي جایگاه و علمِ فرشته در فلسفه ابنسینا

به همین خاطر ،نظریله فیا و قاعاده الواحاد کاه مبناایی

قبل از اینکه به بحث علم فرشته نازد ابانساینا بپاردازیم،

استداللی برا آموزه دینی توحید فراهم میکند ،در فلسفه

الزم است که رویکرد کلی او را درباره رابطه فلسفه و دین

مشایی و سایر سنّتها فلسفی اسالم پذیرفته شد.
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ابنسینا خدا را «فاعال بالتنایاه» مایداناد؛ یتنای علام

برا ای اد موجودات کثیر مثل نفاوس ،افاالک و اجساام،

ای ااد آنهاا مایشاود

عقل واحد کفایت نمیکند؛ بنابراین به عقول متتدلد نیااز

(نصیرالدین طوسی ،5931 ،ج  /515 : 9ابانساینا:5100 ،

است تا در ی

نظام طولی واسطه انتقاال فایا از مباد

 .)215اباانسااینا متتقااد اساات کااه علاام ،قاادرت و ارادۀ

هساتی بااه مراتا

حقتتاالی باه موجاودات موجا

وجود است وگرنه خداوند ،ارادۀ

حق تتالی موجود به ی

مااادون باشاند (اباانسااینا.)10 :5969 ،

ازآن اکه براساس هیئت بطلمیوسی ،نه فل

وجاود دارد و

زاید بر ذات خواهد داشت که ایان امار مساتلزم نقاص و

افالک در تشبله به عقول حرکت میکنند ،پ

باید نه عقال

شایبه کثرت در ذات حقتتالی است؛ چاون خداوناد اراده

وجود داشته باشد و با فرض علّت و مدبلر عاالم طبیتات،

زاید بر ذات ندارد ،بای آنکاه تغییار در ذات حاقتتاالی

ابن سینا در برخی از آثار خود تتداد عقول را باه ده عادد

فایا و

میرساند (ابنسینا .)611 :5933 ،عقل اول ،سه جهت کثیر

جوشش وجود خواهد بود (ابنساینا5101 ،الاف.)500 :

دارد 59 :ازآن جهت که ذات واج الوجود را تتقّل میکند،

ای اد شود ،صدور موجودات از ذات او برحس

بر همین اساس ،میتوان گفت که علم خدا جنبه فتلی پیدا

عقل دوم و ازآنجهت که خود را تتقّل میکند ،نف

میکند؛ زیرا انفتالی بودن علم خدا با ذات نامتناهی منافات

اقصی و از آن جهت که ممکنالوجاود بالاذّات اسات ،جارم

تأثیرپذیر ذات خادا از غیار و فقادان در

اقصی را ای اد میکند .این روند دررابطهبا ساایر عقاول

دارد و موج

فل

فل

ذات الهی میشود (ابنسینا ،5931 ،ج  .(231 :9بار هماین

هم تکرار میشود تا تناسبی بین عقول دهگانه و افالک نهگاناه

اساس ،به نظر ابنسینا موجودات به نحو ضارور  ،الزم و

ای اد شود (ابنسینا .)33 :5969 ،گفتنی اسات ،طارح عقاول

طبیتی از سو خدا ای اد مایشاوند (ابانساینا5101 ،ج:

دهگانه صرفا برا تبیین هیئت بطلمیوسی مطارح مایشاود و

 .)109-102بااه دیگاار سااخن ،چااون خاادا منشااأ تمااام

ابنسینا در برخی دیگر از آثار خود مثل تتلیقات و اشارات به

موجودات است ،پ

اشیاء از لوازم ذات حق تتالی هستند

و خداوند با تتقّل ذات خود ،موجودات را ای اد مایکناد

تتداد عقول اشاره نمیکند.
درسلسله مرات

عقول ،از عقل اول تا عقل دهم ،هرچه

(ابنسینا5101 ،الاف  .)13 :ازساو دیگار ،بناا باه قاعاده

به تتداد عقول افزوده میشود ،فاصله آنها از عقال اول و

«الواحد» مبنی بر اینکه از موجود واحد (من جمیع جهات)

مبد فیاض ،بیشتر میشود و از درجه بساطت آنها کاساته

جز واحد صادر نمی شود ،ابن سینا باه ایان نتی اه رسایده

و بر جهات کثرتشان افزوده میشود .بارا مثاال ،جهاات

است کاه صاادر اول موجاود غیرماادل و بسای اسات

کثرتِ عقل فتلال به انادازها اسات کاه نمایتواناد عقال

(ابن سینا ،5931 ،ج .)522-523: 9توضیح اینکاه ،موجاود

م رّد را ای اد کند؛ بلکه بهوجودآورندۀ عالم طبیتت یاا

ممکن به حصر عقلی ،جوهر یا عرض است و عارض باه

جهان کثرات می شود .عقل دهم بهعنوان ساماندهندۀ عالم

خاطر نیازمند به جوهر ،وجود مستقل ندارد .صاادر اول،

مادله ،باه تماام موجاودات طبیتای علام دارد و چیاز از

جوهر جسمانی هم نیست؛ زیرا جسم نیازمناد باه ماادله و

گذشته ،حال و آینده آن ها بر او پوشیده نیسات .ابانساینا

صااورت اساات و جهااات کثیااره دارد؛ ولاای طبااق قاعااده

متتقد است که عقل فتلال خزاناۀ متقاوالت بالفتال اسات

«الواحد» از واحد (من جمیاع جهاات) جاز واحاد ای ااد

(ابنسینا.)996 :5931 ،

نمیشود .همچنین صادر اول باید موجاود عقالنای باشاد؛

در فلسفه ابنسینا نقش عقل فتلاال یاا عقال دهام ایان

ای ااد موجاودات مایشاود و

است که صور را باه اشایاء ماادل و نفاوس ناطقاه را باه

زیرا علم حق تتالی موج

الزمه ذات حقتتالی این است که صادر اول عقلای بسای

انسانها افاضه میکند و از این جهت واه الصاور نامیاده

و م رّد از مادله باشد (ابانساینا5101 ،الاف  .)500 :البتاه

میشود (ابنسینا5101 ،الف  .)566-561 :همچناین عقال

تحلیل مقایسها آراء آکویناس و ابن سینا درباره علم فرشتگان509 /

فتلال بدیهیلات اولیله عقلی را باه عقال انساانی مایبخشاد

توجه داشت که ابنسینا در تمام آثار خاود اتّحااد عاقال و

(ابن سینا5101 ،د )229 :؛ و تحت تأثیر عقل فتلال ،عقال

متقول را درباره علم خدا ،م رّدات تام و انساان باه ذات

هیوالنی به فتلیلت و انسان به ادراک متقوالت میرسد .باه

خود می پذیرد؛ ولی آنچه ی جا تأیید و جا دیگر انکاار

نظر ابنسینا ،عقل فتلال همچون خورشید که هماهچیاز در

میکند ،علم انسان به غیر خود است 51 .بر هماین اسااس،

بشار را

می توان علم فرشته به ذات خود را اثبات کرد؛ زیرا اتّحااد

به فتلیلت میرساند (ابنسینا .)931 :5933 ،ایان در حاالی

عقل ،عاقل و متقول درخصاوص فرشاته باهعناوان عقال

پرتو آن دیده میشود ،متقوالت بالقوله در نفا
است که آکویناس عقل فتلال را یکی از قوا نف

فارد

م رّد از مادله نیز صدق میکند.

انسان می داند ( (Aquinas,1947:q88,a1و به نظار او

بنا به توضیحات این نوشتار ،صرفا دلیل ابنساینا را در

ادراکات انسان ازجمله بدیهیلات اولیله گرفته شده از ت رباه

اثبات اتّحاد عاقل و متقول بیان میکنیم و از انتقادات او بر

حسی است ).)Ibid: STI, q58,a3

این دیدگاه صرفنظر میکنیم تا از این رهگذر تحلیلای از

به نظر ابنسینا ،عقولْ افراد متتدد نیساتند کاه تحات
ی

علم فرشته در اندیشه بوعلی داشته باشیم.

نوع واحد واقع شوند؛ زیرا کثرت عدد مستلزم ماادله

است و چون عقول ،جواهر م رّد از مادله هستند ،بناابراین

اتّحاد عقل و عاقل و متقول ،هم درمورد علم بیواسطه
نف

انسان به ذات خود و هم درخصاوص تبادیل عقال

نوع منحصاربهفارد اسات (ابانساینا:5933 ،

بالقوله به عقل بالفتل مطرح میشود .درماورد رابطاه عقال

 /931ابراهیمی دینانی .)139-115 : 5932،گفتنای اسات،

بالقوله و بالفتل ،خالصۀ دلیال ابانساینا ایان اسات :عقال

آکویناس نیز هر فرشته را نوعی منحصر در فرد مای داناد؛

بالقوله با کس

صاورت متقولاه باه عقال بالفتال تبادیل

زیرا متتقد است که مالک تفرّد ،ماده است و چون فرشاته

میشود .اگر صورت متقوله را متّحد و یگانه با عقل بالقوله

فرشتگان افراد متتدد تحت نوعی واحاد

بدانیم ،مطلود ثابت است؛ ولی اگر آن دو را مغایر بدانیم،

هر عقل ی

مادله ندارد ،پ

نیستند (.)Aquinas,1947:STI, q50,a4
برحس

الزم میآید که عقل باالقوله بارا عاالمشادن باه صاورت

تفاوت بین جواهر م رّد و جواهر مادل  ،ابنسینا

نخست ،نیاز به صاورت دیگار داشاته باشاد و صاورت

کاه عقاول از

اخیر هم نیامند صورت دیگر خواهد بود که این من ر به

سنخ مبدعات هستند؛ یتنی برا موجودشدن صارفا باه ارادۀ

تسلساال م ایشااود ( اباانسااینا .)6:5969 ،ازسااو دیگاار،

حقتتالی (علت فاعلی) نیاز دارند؛ ولی جواهر مادل از سانخ

ابن سینا با طرح آزمون فکر ِ انسان متلّق در فضاا ،اتّحااد

مصنوعاتاند؛ زیرا عالوه بر علّت فااعلی مسابوق باه ماادله و

عقل و عاقل و متقول را درباره علم بایواساطه نفا

باه

مدلت هستند (ابنسینا ،5931 ،ج .)63 :9

ذات خود مطرح میکناد :اگار خاود را در فضاایی خاالی

بین ابداع و صنع فرق میگذارد؛ بادین ترتیا

تصور کنیم ،بهطور که اعضا جسمانی از هم جدا باشاد
علم فرشته به ذات ود

و هی تماسی با یکدیگر و اشیاء نداشته باشند ،باز درکای

بوعلی سینا در فصل هفتم از نم هفتم کتااد اشاارات و

از خااود خااواهیم داشاات )اباانسااینا ،5931 ،ج.)232 :2

تنبیهات اتّحاد عاقل و متقاول را انکاار مایکناد و آن را

ابن سینا با طرح این آزمون فکر میخواهد ثابت کند کاه

سخن بی ارزشی می داناد کاه فیلساوفان گذشاته همچاون

علام ،نفا ِ بااه ذات خااود بایواسااطه ،مسااتقیم و باادون

فرفوریوس و پیروان او مطرح کرده اند (ابنسینا ،5931 ،ج

وساااطت اعضااا حساای اساات .ایاان رویکاارد آن اصاال

)231 :9؛ اما در فصل هفتم از مقاله اول کتاد مبد و متاد

ارسطویی را که هر عاقلِ م رّد از مادها را متقول بالذّات

اتّحاد عاقل و متقول را میپذیرد (ابنسینا .)6 :5969 ،باید

میداند ،قبول میکند.
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فرشته به خاطر ت رّد از مادله ،فاقد عقل بالقوله اسات و

علّت تامله اشیاء است ،به تمام موجودات علم دارد .وجاود

تمام متقوالت آن فتلیلت تام دارد؛ بنابراین اتّحااد عقال و

علمی اشیاء قایم باه ذات حاق تتاالی اسات و علام خادا

عاقل و متقول درمورد او از نوع دوم خواهد بود .درواقاع،

به عنوان فاعل بالتنایه ،علّات ای ااد مخلوقاات مایشاود.

میتوان نتی ۀ برهان انسان متلّق در فضاا را باه ایان متناا

بهعبارت دیگر ،خدا علم فتلی و نه انفتالی دارد؛ بر هماین

درباره فرشته به کار برد که چاون فرشاته کاامال م ارّد از

اساس ،حق تتالی جزییات را ازطریاق کلیاات مایشناساد

موضااوع

(ابن سینا .)33-36 :5969 ،در این ا منظور ابنسینا از کلی،

وساطت اعضا حسی درخصوص علم فرشته ،ساالبه باه

قابلیلت صدق بر کثیرین نیست؛ بلکه شناخت ثابت ،الیتغیر

انتفا موضوع خواهد بود .بهعباارتدیگار ،چاون عاقال،

و غیرزمانمند است .ازاینجهت علم خداوند با علم مان لم

م رّد از مادله است و بیواسطه خاود را ماییاباد ،متقاول

به پدیده خسوف درخور قیاس است؛ زیارا مان لم نیاز باا

بالذّات هم خواهد بود .عقل و عاقل و متقول در او یکای

علم به اسباد و علل کلای مایتواناد رخاداد خساوف را

است؛ یتنی خود را بیواسطه مییابد.

پیشبینی کند .بهعبارتدیگر ،علم کلای (ثابات و الیتغیار)

ماادله اسات و هاای حیثیلات ماادل ناادارد ،پا

همچنین بوعلیسینا موضوع علام موجاود عقالنای باه

خداوند تابع متلوم جزیی نیست که پا

از وقاوع حادثاه

ذات خااود را در فصاال ششاام از نم ا هفااتمِ اشااارات و

ای اد شود؛ بلکه حیثیلات فتلای دارد؛ یتنای علّات وقاوع

تنبیهات ،مطرح میکند .خالصه استدالل باوعلی آن اسات

رویدادها است .بهعبارتدیگر ،علام انفتاالی هامزماان باا

که بسای چهارگونهاند )5 :بسی واج الوجود؛  )2بسای

حدوه رویداد تحقق مییابد؛ ولی علم فتلای خادا قبال،

ممکنالوجود که حال در مادله نیست ،مثل نف

و عقال؛

 )9بسی ممکنالوجود کاه حاال در ماادله اسات ،مانناد
صور؛  )1بسیطی که حال در موضوع است ،مانند اعاراض.
با توجه به تقسیمبند فوق ،عقل یا فرشته ازجمله بساای

بتد و همزمان با واقتاه باه نحاو کلای (ثابات و الیتغیار)
محقّق میشود (ابنسینا.)955-903 :5931 ،
به نظر بوعلی تحولالت عالم طبیتات بار مبناا اصاول
عقالنی ازجمله اصل علیلت است؛ بدین ترتیا

کاه عقال

ناوع دوم اسات )ابانساینا5101 ،الاف /511 :نصایرالدین

اول باعث ای اد عقول پا

از خاود مایشاود .او متتقاد

طوسی ،5931 ،ج  )239 : 9و ازآن اکاه اجازاء نادارد تاا

است که بین سلسله مرات

طاولی عقاول ،رابطاه علّای و

مح ود ماندن هر جزء از جزء دیگر شود ،ذاتاش

متلولی هست؛ یتنی فرشته مرتبۀ باال ،علّت فرشته ماادون

موج

برا ذاتش حاضراست؛ بنابراین هر موجود عااقلی باذات

علام باه

خویش عالم است.

است .ازسو دیگر ،چون علم باه علّات موجا
متلول میشود ،پ

به طریق اولی علّت باه متلاول خاود

علم تام دارد (ابنسینا .)939: 5969 ،از این بیان مایتاوان
علم فرشته به موجودات مادون

چنین نتی ه گرفت که فرشتۀ مافوق به فرشتۀ ماادون علام

الزم است برا اینکه علم فرشته به موجاودات ماادون را

دارد .حال این سؤال مطرح میشود که آیا فرشته اساسا باه

بیان کنیم ،ابتدا علم خدا به جزییات را شارح دهایم؛ زیارا

موجودات عالم مادله علم دارد و در صورتی که علام دارد،

تصویر که ابنسینا از عالم ارایه میدهد بهصورت سلسله

علم آن به مادیلات چگونه خواهد بود .ابنسینا میگوید:

مراتبی است .به نظر ابنسینا خدا م رّد از مادله است و هر

«هرگاه علال و عوامال نخساتین و چگاونگی پیادایش

موجود م رّد از ماادلها  ،عقال و عاقال و متقاول اسات؛

حواده بتد از آنها ،متلوم شود؛ به ضارورت ،وجاود

چون خداوند علم به ذات خود دارد و علم به علّات تاملاه

حواده بتد نیزآشکار خواهد شد ...البته علم موجوداتی

علم به متلول است .خداوند با نظر به ذات خود کاه

که فوق نفوساند ،بهصورت کلی بوده است و علم نفاوس

سب
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به صورت جزیی خواهد بود» (ابنسینا.)210 :5930،
بهعبارتدیگر ،در سلسله مرات

دارد .ازسو دیگر ،طبق قاعده «الواحد» متتقد است کاه از

هستی ،جاواهر عقلای

خداوند ،که من جمیع جهات واحد است ،مساتقیما عاالم

نیز تا اندازها مثل خداوند دارا علم فتلی هستند؛ ولای

کثرات صادر نمی شود؛ بلکه دراین میان ،واسطه هایی تحت

بااینتفاوت که عقول هرچه از مبد خود فاصله میگیرناد،

عنوان عقول وجود دارد که فیا را از ناحیۀ خدا به ساایر

از درجه بساطتشان کاسته میشود .عقول ،علم پیشاینی باه

مرات

هستی انتقال میدهد .بنابراین ابنسینا متتقاد اسات

امور جزیی دارند؛ نه اینکه صور اشیاءِ جزیی در آنهاا باه

که عقول رابطه علّی و متلولی با هام دارناد؛ یتنای عقال

نحو انفتالی نقش پذیر شود و همین علمِ پیشاینی موجا

مافوق ،علّت ای اد عقل مادون اسات و درنهایات عقال

می شود که هار عقال موجاودات ماادون خاود را تحقّاق

دهم ،عالم طبیتت را ای اد میکند .این در حالی است کاه

بخشد .ازساو دیگار ،علام عقاول باه جزییااتِ زمانمناد

آکویناس خلقت را فتل اراد خدا میداند و نظریله صدور

موج

تغییر در ذات جواهر عقلی نمیشود.

یا خلق ضرور را نمایپاذیرد .ازساو دیگار؛ آکوینااس

بنابراین از فحوا سخن ابنسینا چنین برمای آیاد کاه

به روشنی دیدگاه ابن سینا را مبنی بر واسطهبودن عقاول در

فرشتگان نیز جزییات را به ماهو جزییاات درک نمایکنناد

خلقت را رد میکند؛ زیرا متتقد است که مخلوق نمیتواند

وگرنه الزم میشود که فرشته بهعنوان عقل م ارّد از اماور

علّت موجده باشد؛ بناابراین باه نظار آکوینااس فرشاتگان

مادل تأثیر بپذیرد؛ ولی ازآن اکه ماافوق از ماادون منفتال

رابطه علّی و متلولی با هم ندارند؛ بلکه لوگوس همه آنها

نمیشود ،بنابراین فرشته جزییات را بهخاود ِخاود ادراک

را مستقیما و بهطور مستقل ای اد میکند .با توجه باه ایان

نمی کند؛ بلکاه جزیای را باهواساطه کلای درک مایکناد.

تمهید ،میتوان دریافت که هرچناد ابانساینا علام فرشاتۀ

بهعبارتدیگر ،چون فرشته به اساباد و علال کلای اشایاء

مافوق به مادون را برحس

رابطه علّی و متلولی بین آنها

آگاه است ،ازطریق همین علل کلی جزییات امور ماادل را

تبیین می کرد؛ ولی از نظر آکویناس علم فرشتۀ ماافوق باه

درک میکند.

مادون صرفا به خااطر منزلات و شارافت مرتباه وجاود
است .درواقع هر فرشتها که باه خادا نزدیا تار اسات،
بیشترین شباهت را با خدا دارد و بسااطت بیشاتر و رتباه

مالحظات نهایي و نتیجهگیری
با اینکه ابنسینا و آکویناس متأثر از فلسفه ارسطویی هستند؛

وجود باالتر خواهد داشات .آکوینااس برحسا

ولی از دو جهات باه نتاایج متفااوتی مایرساند .نخسات،

اصل ارسطویی که مشابه ،مشابه را میشناساد ،مایگویاد:

هرکاادام بااه ساانّت دیناای خاصاای تتلّااق دارنااد و دوم،

فرشتگان چون طبیتت عقالنی مشترک دارناد ،یکادیگر را

خوانش ها فلسفی متفاوتی از ارسطو دارناد کاه ایان امار

میشناسند؛ ولی از نظر علمای ،فرشاتۀ ماافوق محای بار

برحس

روششناسی و زاویه دید هر ی

تبیینپذیر اسات.

این نکتاه را نیاز بایاد اضاافه کارد کاه ابانساینا عاالوهبار

ایان

فرشته مادون خواهد بود؛ زیارا بسااطت و رتباه وجاود
فرشتۀ مافوق بیشتر است.

تأثیرپذیر از سنّت فلسفی ارسطو ،در جهاانشناسای خاود

نکته دیگر اینکه ابن سینا خدا را فاعل بالتنایه میداند و

که مبنا فرشتهشناسی او هست ،از آراء افلوطین بهره بارده

ارادۀ حق تتالی را به علم او متولل میکند ،به همین خااطر

اشتباه تاریخی ،اندیشهها افلاوطین را

برا علم خدا نقش علّی قایل است .ازسو دیگار ،چاون

به ارسطو منسود کرده است .در ادامه به وجاوه اخاتالف و

ابن سینا موجودات عالم امر را در یا

پیوساتار مایبیناد،

بتضا اشتراک بین این دو متفکر اشاره میکنیم:

عالوه بر خدا علم عقول را نیز علّت مرات

است .ولی بنا به ی

)5

ابنسینا با طرح نظریله صادور ،خلقات را امار

ضرور می داند .این نظریلاه ریشاه در نظاام نوافالطاونی

مادون میداند.

این در حالی است که آکویناس علم و اراده خدا را متمایز
میکند؛ درواقع او متتقد است که علم الهی علات موجاده
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اشیاء است؛ ولی خداوند جدا از علم ،باید اراده خاود را

باالتر از انسان قرار دارد ،به طریق اولی جزییات را درک

نیااز باارا تحقّااق اشاایاء بااه کااار بگیاارد (STI,q14,a8

میکند.

 .)Aquinas,1947:عالوه براین ،آکویناس باین خاالق و

)9

اباانسااینا عقاال فتلااال را همااان فرشااته وحاای

مخلوق فاصله می اندازد؛ به طور که فق علم و اراده خدا

میداند ،برا هماین الزم اسات کاه رویکارد ابانساینا و

علّت موجده اشیاء است؛ بناابراین علام و اراده فرشاتگان

آکویناس را درباره جایگاه عقل فتلال مقایسه کنیم .ابنسینا

جایگاه علّی و ای اد ندارد.

عقل فتلال را فرافرد و غیار شخصای مایداناد و متتقاد

)2

این مسأله که ابن سینا عقول را واسطه ها علّای

می داند ،نتی ۀ دیگر درخصوص علم فرشته به جزییاات
دارد .ازآن اکه در نظام فلسفی ابن سینا ،عقال دهام علات
ای اد عالم طبیتت است ،علم فرشته به جزییاات نیاز از
طریق کلی (ثابت و الیتغیر) خواهاد باود؛ ولای آکوینااس
متتقد است که فرشته ،جزییات را بهواسطۀ اسباد و علال
کلی نمیشناسد؛ بلکه جزیی را به ماهو جزیی مایشناساد.
دلیل ابن سینا این است که اگر فرشته جزیی را باه ماا هاو
جزیی بشناسد ،در ذات آن انفتال و تغییر صورت میگیرد؛
درحالی که موجود روحانی هی گونه تأثیر از امور ماادل
نمیپذیرد .درمقابل ،آکویناس متتقد است که اگر شاناخت

است که عقال فتلاال خزاناه متقاوالت اسات .در فلسافه
ابن سینا عقل فتلال مباد بدیهی عقل را به نفاوس بشار
افاضه و متارف و وحی را به حکما و انبیاء اشراق میکند.
این در حاالی اسات کاه آکوینااس عقال فتلاال را فارد
میداند؛ بهطور که در نف

انسان نقش تبادیل متقاوالت

بالقوله به متقاوالت بالفتال و انتازاع صاور نوعیلاه را ایفاا
میکند .ازسو دیگر ،آکوینااس اصاول اولیلاه را محصاول
فتالیلت انتزاعی ذهن انسان میداند؛ زیرا متتقاد اسات کاه
مترفت انسان در حیات دنیو برگرفتاه از ت رباه حسای
است و طی فرایند تدری ی تحقّق مییابد؛ ولای ابانساینا
متتقد است که عقل بشر اصول اولیاه را از ناحیاه عقال

فرشته از جزییات ماادل را باهواساطۀ علال کلای بادانیم،

فتلال و از رهگذر مترفت اشراقی دریافت میکند.

او به جزییات به واسطۀ کلیات خواهد بود .دغدغۀ اصالی

پی نوشتها

فرشته جزیی را به ماهو جزیی درک نمیکند؛ بلکه مترفت
ابنسینا این اسات کاه علام جاواهر عقلای از موجاودات
مادون باه نحاو انفتاالی نیسات؛ بلکاه جنباه فتلای دارد؛
بنابراین صور جزیای زمانمناد در ذات عقاول نقاشپاذیر
نمی شود تا الزم بیاید که ذات موجود م رّد از مااده تغیلار
پذیرد .آکویناس در این نکته با ابنسینا اتّفاقنظار دارد کاه
فرشااته عقاال منفتاال ناادارد ،پ ا

از امااور مااادل تااأثیر

نمیپذیرد .بااینحال ،آکویناس علم فرشته به جزیی باه ماا
هااو جزیاای را بااه متنااا انفتااال ذات فرشااته از مادیلااات
نمی داند؛ زیرا متتقاد اسات کاه ماادون بار ماافوق تاأثیر
نمیگذارد و بهعالوه ،عقل فرشاته باهخااطر بسااطتی کاه
دارد ،امور جزیی و کلی را میشناسد .آکوینااس در این اا
عقل فرشته را با عقل انسان مقایسه میکند؛ مبنی بر اینکاه
انسان امور مادل را می شناسد ،پ

فرشته نیز که در مرتبه

 -5در هنر گوتی  ،فرشاتگان در صاحنه تولّاد مسایح یاا
تصویر مریم مقدلس و مسیح یا تاج گذار ماریم مقادلس،
مشاهده میشوند (.)Keck,1998:3-9
 -2آکویناس فرشتگان را جوهر عقالنی یا جاواهر مفاارق
میداند و این تحت تأثیر ارسطو است (.)Ibid: 6
 -9همچنین نگااه کنیاد باهAquinas, 1947: STI, ( :
.)q47, a1
 -1تفاوت اجسام زمینی و سماو در این است که اجسام
زمینی کمال نهایی خود را با حرکت یا برحس

اتّفااق باه

دست می آورند؛ ولی اجسام سماو کمال نهاایی خاود را
بهطور بالفتل دارند .عقول بشر کمال نهاایی خاود را باا
نوعی حرکت که همان فرایناد تادری ی اساتدالل اسات،
کس

میکنند؛ ولی فرشته با فرایند اساتداللی باه مترفات
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نمیرسد؛ بلکه کمال عقالنی خود را باهطاور بالفتال دارد

تحت هر نوع متقول کثرتی از اشیاء را بهطور ی جا و در

()Ibid: STI ,q58,a3

ی

) Intellect is the habit of first principles-5در

 -3لوگوس هر فرشته را بهطور مساتقل ای ااد مایکناد

این ا  habitبه متنا دارنده است(.

)(Aquinas,STI,q56,a2و بین فرشتگان رابطۀ علّی و

 -6عقاال انسااان در متن اا وساایع کلمااه ،در تتریااف بااا

متلولی نیست ).)Ibid,STI, q56,a2,r2

تصورات سااده ساروکار دارد کاه محصاول عقال منفتال

 -50برا مطالتاه بیشاتر رجاوع کنیاد باه  ( :مالصادرا،

اساات؛ ولاای در تصاادیق یتناای اسااناد ای ااابی یااا ساالبی

 ،5919ج .)539 :3

تصولرات به یکدیگر ،نیاز به مفاهیم کلی دارد که محصول

 -55بارا مطالتاه بیشاتر رجاوع کنیاد باه Corbin, ( :

فتالیت انتزاعی عقل فتال است.

.)1960, p.23, 55

 -3فرشتگان خود از این جهت که تحت فرمان الهای یاا

 -52باااارا مطالتااااه بیشااااتر رجااااوع کنیااااد بااااه:

همه چیز را میشناسند ،به

(p.160

Bakar,1996,

دور از خطا هستند؛ ولی شیاطین کاه تحات فرماان الهای

.)p.937

نیسااتند ،درباااره طبیتاات کلاای اشاایاء یااا حتاای امااور

 -59فارابی متتقد است که دو جهت کثارت بارا ای ااد

ماوراءالطبیتااه دچااار انحااراف م ایشااوند ( Ibid,STI,

عقل و فل

بتد الزم است (فاارابی)11-12:5331 ،؛ و

.)q58,a5

ابن سینا در االشارات و االتنبیهات ،ر

 -1به نظر آکویناس ،عقل با صُور که از اشایاء دریافات

(ابنسینا ،5931 ،ج .)213-219: 9

میکند به کمال میرسد؛ ولی از آن ا که صُور ذهنی انسان

 -51فخر راز بر ابنسینا ایاراد مایگیارد کاه در کتااد

مستخرج از مادله است و استتدادها بالقوه ماادله فراتار از

اشارات و تنبیهات نظریله اتّحاد عاقل و متقاول نفای شاده

این است که در صور حسی اشیاء به تمامه گن انده شاود،

است؛ ولی در کتااد المباداء و المتااد ایان نظریلاه تأییاد

قوا ذهنی انسان با این صور کامال به فتلیلات نمایرساد؛

می شاود .خواجاه نصایرالدین طوسای ایان ایاراد را وارد

ولی چون موضوع علم فرشته ،متقاوالت یاا حقاایق کلای

نمی داند؛ زیرا متتقد است که ابنسینا کتاد مبد و متاد را

است که مسبوق به صور حسای نیسات و ایان متقاوالت

براساس ر

مشایین نوشته است؛ ولی در اشارات دیدگاه

تمام کمااالت اشایاء را در خاود دارد ،فرشاته نسابت باه

اصاالی خااود را بیااان مایکنااد ( فخاارراز و نصاایرالدین

انسان ،علم کاملتر دارد ) .)Ibid,q55,a1ازسو دیگر،

طوسی.)66 :5109 ،

مشاهده حقایق اشیاء در لوگ

آن بسی میشناسد ).)Ibid, STI, q58,a2

 )Altmann,2007,و (

فارابی را میپذیرد

علم فرشته جامتیلت بیشتر نسابت باه علام انساان دارد؛
زیرا فرشته در ی

آن ،هماهچیاز را تحات اناواع متقاول

می شناسد .مثال آکویناس برا توضایح ایان مطلا
است که گاه ما اجزاء ی

منابع

ایان

 -5ابراهیمی دینانی ،غالمحساین ،)5932( ،قواعود کلوي

کل را جداگانه در نظر میگیریم

فلسفي در فلسفه اسالمي ،ج ،2تهران :پژوهشاگاه علاوم

و از این جهت ،علم به کثرات داریام و گااه آن کال را در
تمامیلت آن میبینیم که از این جهت کال را باهعناوان امار
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