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The Semantic – Historical Distinction between Theology and Metaphysics in Avicenna’s
Philosophy1
Seyyed Mohammad Ali Dibaji

Abstract
The title “metaphysics” was coined by the proponents of Lucium (the scientific- philosophical
school of Aristotle) for a collection of handwritten notes which Aristotle himself called it
“PROTE PHILOSOPHIA”. It has been paraphrased in two different ways; the first has had a
learning aspect while the second has had a ranking one. The semantic-historical question is
that whether Avicenna was on his previous position after knowing “Aims of Aristotle's
Metaphysics - Al-Farabi” or whether he accepted this term? And if not, what term and why
he has chosen instead? And finally, how would have been his point of view among other
following philosophers. The answer of the questions in summary is:
The “Aims of Aristotle's Metaphysics” which has been written by Al-Farabi, shows that the
meaning or aims of metaphysics has been vague in Bagdad school. The difference between
André Nikos, who has coined that term, and Nicolaus of Damascus shows the background of
this vagueness until the middle Platonism ,and even shows it until the last period of AristotleLucium school: André Nikos may have been coined the term metaphysics just for learning
aspect while Nicolaus of Damascus applied it for the ranking priority of meaning and also the
metaphysical terms.
Al-Farabi not only wanted to cast light onto the vagueness but also coined a new term to
redirect to metaphysics which its result was the first philosophy division into total knowledge
of God and God’s Knowledge which the former refers to general things and the latter refers to
Mofariqa’t. Avicenna, although found his book useful in justifying Aristotle’s aims, he has
not yet found the term metaphysics appropriate to show the content of the first philosophy
therefore, he evaluated “before physics” much better. He, however, accepted Al-Farabi’s
position due to the discussion over both meanings therefore, he came to the word “theology”
with the summing up between Al-Farabi and hi idea. He, then, applied the term instead of
metaphysics while he sometimes applied “the knowledge of God” but he did not consider it as
the synonym of theology.
In the history of philosophy, all philosophers, as the follower of Avecina, applied the word
theology instead of metaphysics except Bahmanyar who has used the term metaphysics
instead in the majority of his work such as Al-TAhsil; the term has been approved even by his
strict critics as Shahrestani and Al-GHazali applied it.
The influence of Avecina can be seen in Thomas Aquinas work such as “Summa theologiae”.
He , even,avoid the misunderstanding of the word by dividing it into existentialism, the first
philosophy and the knowledge of God in his Averroes age of philosophy; this
misunderstanding would be seen in Decart and Wolf as the effective critical philosopher of
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metaphysics where they discuss about the distinction between metaphysics and theology , or
the division of metaphysics into general and specific part. This distinction, however, was the
source of misunderstanding of theology as the mere knowledge of God, and still is there in the
contemporary philosophical literature .
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چکیده
اصحاب لوکیوم (مدرسه علمیفلسفی ارسطو) عنوان مابعدالطبیعه (متافیزیک) را بر مجموعهای از دستنوشتههای ارسطو  -که
آنها را فلسفه اولی نامیده بود  -اطالق کردند .این عنوان در تاریخ فلسفه پیش از اسالم ،تفسیر دوگانهه یافهت .در تفسهیر اول،
جنبۀ تعلیمی و در تفسیر دوم ،جنبۀ رتبی فلسفه اولی در نظر بود .فارابی در مفهوم و غرض از مابعدالطبیعهه و شایسهت ی ایهن
عنوان مسائلی را درانداخت و ابن سینا سخن از مشکلبودن یا مفهومنبودن آن گفهت .سهلال مطهر شهده از حیه

تهاریخی و

معناشناختی این است که آیا بوعلی پس از آشناشدن با کتاب «اغراض مابعدالطبیعه ارسطو» باز هم بر موضع قبلی خود بهود یها
این اصطال را تلقی به قبول کرد .دی ر اینکه در صورت نفی آن چه عنهوانی را و بهه چهه دلیهل جهای زین آن مهیدانسهت و
باالخره دیدگاه او در میان فالسفه بعد چه وضعیتی پیدا کرد .مقاله در پی پاسخ به این سلاالت است و ایهن مباحه

را مطهر

میکند که موضع ابن سینا در نارسایی مفهوم مابعدالطبیعه برای فلسفه اولی حتی بعد از آشنایی با کتاب «اغهراض »...نیهز بهاقی
بود .او به همین دلیل الهیات را برای جای زینی مابعدالطبیعه مطر کرد؛ زیرا بر این بود که الهیهات – بهدون نیهاز بهه تأویهل-
جامع معنی تحقیق در امور عامه و مفارقات است و فیلسوفان و متکلمان مسلمان و مسیحیِ پس از او ،اصهطال الهیهات را در
آثار خود به کار برده و جای زین مابعدالطبیعه کردهاند.
واژههای کلیدی
مابعدالطبیعه ،الهیات ،علم الهی ،تاریخ فلسفه ،ابن سینا ،حکمت مشرقی

.1
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متاتافوسیکا را ساختۀ آندره نیکوس نمیداند؛ بلکهه بهه کهار

مقدمه
پدیدارشههدن اصههطال متافیزیههک ( )Metaphysicsدر

گرفته شده در قرن دوم قبل از میالد – یعنهی بهیش از یهک

کتب تاریخ فلسفه جدید چندان بههطهور یکسهان گهزارش

قرن قبل از آندره نیکوس -میداند (خراسانی.)89 :1385 ،

نشده اسهت .خالصهۀ گهزارش مشههور مهیگویهد :آنهدره

ارسطو بح هایی که امروز متافیزیک نامیده مهیشهود،

نیکوس رودسی یازدهمین رئیس لوکیهوم ارسهطو ،مقهارن

فلسفۀ اولی مینامید .این مباح

البته پیش از ارسهطو ههم

ظههور مسهیع( ) یها کمههی پهیش از آن بهود کهه چههون از

مطر بودند .درحقیقت ،مباح

متافیزیک یا مابعدالطبیعهه

آشفت ی و پراکندگی آثار ارسطو رنج میبرد  -بهویهژه بهه

نزد افالطون ،سقراط ،فیثاغورس ،آناکسیماندروس ،تهالس،

این دلیل که آثار ارسطو بهیش از یهک قهرن مفقهود بهود و

هرمس و ...مطر بود؛ اگرچه به نام مابعدالطبیعه یها حتهی

دوباره گردآوری شد  -به تنظیم آنها پرداخت .او در نظمی

فلسفه – نزد هرمس ،تهالس و آناکسهیماندروس -خوانهده

طبیعت را در ابتدا و مباحثی که

نمیشهدند؛ بنهابراین وقتهی نویسهندگانی هماننهد ان وال

امروزه فسلفه اولی نامیده میشهود ،پهس از آن قهرار داد و

«فلسفه را میهرا

تهالس و آناکسهیماندروس» مهیخواننهد

آنهها را بهه یونهانی «متاتافوسهیکا» ()meta ta phusica

(وال ،)9 :1370 ،سخن آنها را باید نوعی ن اه محهدود بهه

طبیعهت قهرار

حههوزۀ تفکههر باسههتانی یونههان دانسههت و نههه فراتههر از آن.

دارد .مترجمان در دورۀ ترجمه (مدرسه بغداد و شام ،قهرن

درست تر این است که ب وییم تفکر و تأمل ابنای فرهیختۀ

دوم هجری و پهس از آن) ایهن وا ه را بهه «مابعدالطبیعهه»

بشر در دوره شهکوفایی فرهنهی یونهانی (قهرن هفهتم تها

برگرداندند.

چهارم قبل از میالد) ،فلسفه نامیهده شهد و در مقارنهت بها

که به این آثار داد ،مباح

عنوان کرد؛ یعنی مطالبی که بعد از مباحه

در این مسئله اختالفنظر اسهت کهه آیها تنظهیم آنهدره

ظهور مسیع( ) ،عنوان مابعدالطبیعه بهجای آن بهکار رفت؛

نیکوس ،در نظر خهودش ،براسهاس رتبهۀ ایهن دو علهم -

اما هم فلسفه و ههم مابعدالطبیعهه بههعنهوان اصهطالحات،

یعنی طبیعت و مابعدالطبیعه  -بهود یها صهرفا یهک تنظهیم

بعدها بهویژه در فرهنی تفکر اسالمی ،مورد مناقشه ،سلال

نوشههتاری و آموزشههی بههود .دیویههد رأس ،ارسطوشههناس

و اصال قهرار گرفتنهد .در ایهن مقالهه ،تنهها مناقشهات و

معههروف ،در مقدم هۀ متافیزیههک ارسههطو گفتههه اسههت وا ۀ

ن ههرشهههای اصههالحی ابههن سههینا دربههارۀ اصههطال

متافیزیهک ،اصهطالحی بهرای فسهلفه اولهی اسهت .مهور

مابعدالطبیعههه ،اصههطال جههای زین و نتههایج آن بحهه

معروف ،نیکالی دمشقی (معاصر با آنهدره نیکهوس) ایهن

بررسی میشود.

و

وا ه را اولین بار بههکهار بهرد و او ههم از آنهدره نیکهوس
فراگرفته بود؛ اما آندره نیکوس تنها به جای اه مطالب نظهر

 -1عنوان مابعدالطبیعه نزد فارابی

داشت و بعد از او هم ،اسکندر افرودیسی چنین دیدگاهی

ابونصر فارابی (260-339ق) با چند رفتار فلسفی ،موضهع

داشت و به همین صهورت بهه آنهها پرداخهت؛ امها شهار

خویش را در مقابل مابعدالطبیعه نشان داده است .درحقیقت

ارسطو ،سیمپلیکیوس (قرن ششم میالدی) آن را دلیهل بهر

او اولین نقدها یا اصال ها را بر این مفههوم دارد :او چنهدان

گرفهت بهدین معنها کهه

به مترجمان مسیحی برای شر و بسط رسهالهههای فلسهفی

متافیزیک مربوط به مباحثی است که برتر از مطالب فیزیهک

اعتمادی ندارد و این را آشکارا در مقدمه شر رسالۀ زنهون

و طبیعههت اسههت ()Ross,1924, P.30-33؛ ی ههر،

کبیر گفته است (فارابی .)107 :1387 ،شر های محهدود او

ارسطوشههناس دی ههری کههه پههس از دیویههد رأس تحقیقههات

به آثار افالطون ،ارسهطو و دی هر فالسهفه یونهانی را  -کهه

جدیههدی بههر روی آثههار ارسههطو انجههام داده اسههت ،وا ۀ

بخش کمی از آثار صد و چندگانه او را تشکیل مهیدههد -

رتبه موضهوعی و اهمیهت بحه
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بایهد در ایههن راسههتا ارزیههابی کههرد؛ بههدین معنههی کههه بههرای

مابعدالطبیعه را توضیع مهی دههد و اصهطال «الهیهات» را

جلوگیری از کژی و کاستی در شر مطالب ،گویها خواسهته

می آورد (همان )60 :و چند نوبت از اصطال «علم الههی»

است ال و و نمونههایی به دست دههد تها چنانکهه خهودش

نام میبرد .او رسهالۀ کهوچکی نیهز بها عنهوان «فهی العلهم

گفته است حق مطلب اداء شود؛ نه آنکه وظیفه اصلی خهود

االلهی» دارد که در آن به مفهوم عقل ،نفس ،علیت عقهل و
مراتب آن ،نظریهۀ فهی

را شر بر آثار گذشت ان بداند.

و صهدور و مباحه

مهرتبط بها

اما ابواب «رساله الحروف» بهه تبعیهت از مابعدالطبیعهه

فاعلیت الهی میپردازد؛ به این صورت او اصطالحات علم

ارسههطو براسههاس حههروف الفبهها نام ههذاری شههده و در

الهی و الهیهات را در مواضهع مختلهآ آثهار خهود تثبیهت

نام ذاری کتاب تبعیتی صورت ن رفته است و این دلیلهی

میکند و راه را برای مباحثی هموار میسازد که بعهد از او

اسههت بههر اینکههه فههارابی عنههوان مابعدالطبیعههه را چنههدان

ابن سینا پی می گیرد .درحقیقت ،فارابی قصد دارد الهیهات

نمی پسندد .از طرف دی هر ،نوشهتن رسهالۀ مههم اغهراض

را شاخه اصلی فلسفه اولی و علم کلهی را (یعنهی مباحه

مابعدالطبیعه ارسطو این گمهان را تقویهت مهیکنهد؛ زیهرا

امور عامه و مسائل مرتبط با آن را) ریشه یا ساقه آن تلقهی

فارابی در این رسالۀ کوچک ،ابتدا دلیهل ن هارش خهود را

کند تا علوم دی ر همچون میوههای آن باشند.

بیان می کند – که عبهارت اسهت از رفهع تهوهم برخهی از
معاصران که مابعدالطبیعه را با علم توحید یکی دانسهتهانهد

 -2مشکل مابعدالطبیعه نزد ابن سینا

(فارابی ،- )57 :1387 ،آن اه از این علم با عنوان علم کلی

مشهور است که ابن سینا دربارۀ فهم مابعدالطبیعه ارسطو با

وجودشناسهی و غیهر آن

مشکل مواجه شده است؛ اما چنانکه خواهیم دیهد مسهئلۀ

مشهتمل بهر اعطهاء و

مذکور ،مربوط به فهم آن نیست .ذهن منطقی و اندیشهساز

افاضه از ناحیۀ مبدأ وجود باید «علم الهی» نامیده شهود. ...

ابن سینا بیشتر از اصهطال مابعدالطبیعهه ،بها دسهتهبنهدی

علم کلی به امور طبیعی

مطالب و محتوای آن و بهه شهکل دقیهقتهر ،بها بنیهاد آن

وابسته نیست و برتر از آن اسهت ،بهدان نهام مابعدالطبیعهه

مخالفت دارد؛ بدانگونه که از آثار ترجمههشهدۀ ارسهطو و

دادهاند (همان.)59 :

شارحانش به او رسیده و در پی تأسیس جدیدی برای این

نام میبرد و تفکیکی بین مباح
قائل میشود و مهیگویهد آن بحه
در ادامه ،بیان میکند چون مباح

معلم ثانی ،بدین صهورت بها پیشهنهاد دو عنهوان «علهم
کلی» و «علم الهی» ،مباح

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعهه را

دانش است .دیدگاه ابن سینا در چهار مرحله زیر کاوش و
بررسی شده است:

در دو شاخه قرار میدههد .او صهدق عنهوان مابعدالطبیعهه

الف) غرض از مابعدالطبیعه چیست؟

بهعنوان نامی برای علوم ریاضی را ممکن ندانسته و معتقد

شیخ الرئیس در «زندگینامه خود نوشهت» آورده اسهت:

است اگرچه علوم ریاضی به دلیل عاریبودن از ماده ،برتر

«...کتاب مابعدالطبیعه را خواندم؛ ولی مطالبش را نفهمیهدم

از علوم طبیعی است ،تحقق آنها جز در حیطۀ امور طبیعی

و هدف واضع یا مللآ آن برای مهن پوشهیده مانهد تها

نیست و تجرد آنها از ماده ،وهمی است؛ پس به این دلیل،

آنکه چهل مرتبه آن را خواندم؛ به گونهای که آن را حفه

شایسههت ی عنههوان مابعدالطبیعههه را ندارنههد (همههان.)60 :

کردم؛ ولی با وجهود ایهن آن را نفهمیهدم و مقصهودش را

خواهیم دید ابن سینا در الهیهات شهفا درایهنبهاره تحلیهل

نمیدانستم و با خهود مهیگفهتم ایهن کتهاب را نمهیتهوان

بیشتری میکند و نشان مهیدههد از دیهدگاه فهارابی تهأثیر

فهمید( »...ابن سینا)25 :1405 ،؛ تا آنکه با خوانهدن کتهاب

پذیرفته است.

اغراض مابعدالطبیعه ارسطو ،از فارابی مقاصد کتاب بهر او

فهههارابی در مقالهههه پهههنجم از رسهههالۀ «اغهههراض،».....

واضع و روشن می شود (همان) .دربهارۀ ایهن سهخن ابهن
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خداونهد فتها بهود

سینا چند احتمال وجود دارد و کالم او را میتوان بهه ایهن

مسئله برای من باز شد و این از فی

احتمالها توجیه کرد:

(اشههکوری  .)165 :1382،برخههی از محققههان غربههی مثههل

احتمال اول :چون او در زندگینامهه گفتهه اسهت در آن

دیمیتری گوتاس هم ضمن تأکید بر این احتمال ،گفتههانهد

زمان کمتر از هجده سال داشته است (همان ،)26 :بهدیهی

با وجود آن نیازی نیست تها فهرض کنهیم رسهالۀ اغهراض

است فهم کتاب مابعدالطبیعه بر او دشوار باشد؛ بهویژه کهه

مابعدالطبیعه بسیار بزرگتر از رسالهای بوده کهه اکنهون در

او هیچگاه معلم یا استاد فلسفه نداشت.

دسترس ماست ).)Gutas,1988,p.23-24

احتمال دوم :بدون مالحظه شرایط سنی و بهطور مطلق

احتمال پنجم :مراد ابن سینا از عبارتهایی شهبیه ،آن را

گفته شود او به دلیهل دشهواری مطلهب ،متوجهه آن نشهده

نمیفهمم (ال افهمه) ،آن را نفهمیدم (فلم افههم) ،و راههی

است .کسانی مانند کاپلسهتون ،مهور فلسهفه و فیلسهوف

بر فهم آن نیست (ال سهبیل الهی فهمهه) ،نفهمیهدن معنهای

نوتوماسی ،ایهن چنهین مهیاندیشهند .او در ابتهدای بحه

ظاهری آن نیست؛ بلکه معنای کنایی آن ،یعنهی ناسهازگای

درباره مابعدالطبیعه ارسطو می گویهد :ابهن سهینا فیلسهوف

منطقی و قبولنداشتن آن اسهت .نویسهندۀ مقالهه «تحلیهل

مسلمان گفته است که مابعدالطبیعهه ارسهطو را چههل بهار

معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیهک ارسهطو» بها

خوانده است ،بدون اینکه بفهمد (کاپلستون.)331 :1368 ،

بررسی عبارتهای مشهابه در مواضهع دی هر کتهب شهیخ

احتمال سوم :ابهن سهینا تناسهب علهم الههی  -بهر طبهق

الرئیس بدین نتیجهه رسهیده اسهت کهه در اینجها مهراد از

تعریههآ مشهههور آن  -را بهها مفههاد مابعدالطبیعههه ارسههطو

نفهمیدن ،قبهولنکهردن مطلهب اسهت؛ زیهرا ابهن سهینا در

نمیفهمیده اسهت؛ چنهانکهه نویسهندگان مقالهه «تعریهآ و

مواردی چون شوق هیولی به صورت ،شرافت گهزارهههای

موضههو مابعدالطبیعههه از دیههدگاه ابههن سههینا »...آوردهانههد و

سالبه نسبت به موجبه در بیان صفات الهی ،اتحاد عاقهل و

گفتهاند :تصوری که ابن سینا از کتاب متافیزیهک داشهته ،بهه

عقل و معقول و ...عبارتهای مشابه (یعنهی لسهت افهمهه

دلیل تأثیر جریان الهیاتیکردن مابعدالطبیعهه بهوده اسهت ...و

(نفهمیهههدهام) ،ال افهمهههه (نمه هیفهمهههم)و لسهههت افههههم

شده بود تا ابن سینا گمان کند که با کتهابی در

(نفهمیدهام)) را بهکار میبرد با اینکه آنها را فهمیده اسهت،

باب خدا و موجهودات مفهارق مواجهه اسهت؛ ولهی ابهواب

اما قبهول نهدارد؛ بنهابراین دربهارۀ مابعدالطبیعهه ههم بایهد

متافیزیک را مغایر آن یافته بود (کیانخواه و .)46 :1391،...

همینگونه تحلیل کرد (ر.ک :حسینی.)84-82 :1392 ،

این امر باع

احتمال چهارم :چنانکه در زندگینامه در دو موضهع یها

با تحلیلی که در مطالب بعدی خواهیم داشهت روشهن

بیشتر تأکید شده ،ابن سینا صرفا غرض از مابعدالطبیعهه را

میشود وجه دی هری کهه ترکیبهی اسهت از احتمهالههای

نفهمیده است ،نه مطالب آن را! و بدیهی است که بین ایهن

چهارم و پنجم ،درست است ،نه موارد اول و دوم و سوم؛

دو معنا تفاوت وجود دارد .رساله یا کتهاب فهارابی تبیهین

به همین دلیل ،اصطال مابعدالطبیعهه در نوشهتهههای ابهن

مابعدالطبیعه ارسطو نیست؛ بلکه روشهنکهردن مقاصهد آن

سینا و بسیاری از شاگردانش به کنار رفته و الهیهات جهای

است .به همین دلیهل ،شهیخ الهرئیس پهس از خوانهدن آن

آن را گرفته اسهت .درایهن بهاره در ادامهه سهخن خهواهیم

رساله می گوید اغراض مابعدالطبیعه بر من روشن شد .این

گفت.

وجه را بسهیاری از حکمهای مسهلمان و مورخهان فلسهفه
مطر کردهانهد؛ هماننهد قطهبالهدین اشهکوری درکتهاب
محبوب القلهوب کهه پهس از ذکهر ایهن مسهئله مهیگویهد
شیخ الرئیس بعهد از خوانهدن کتهاب اغهراض گفهت ایهن

ب) عنوان مابعدالطبیعه با چه رویکردی وضع شدده
است :ارزش شناختی یا تعلیمی.
ابن سینا در الهیات شفا بها یهک بحه

طهوالنی ،وجهه

نام ذاری فلسهفه اولهی بهه مابعدالطبیعهه را تحلیهل کهرده
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اسههت؛ یکههی از شههاخههههای بح ه

ایههن اسههت کههه آیهها

مابعدالطبیعه به مرتبه ذاتی این علم اشاره دارد و یا عنوانی
است کهه وجهه تعلیمهی آن را گوشهزد مهیکنهد و بهه مها

علوم تقدم دارد  -غفلت شده است.
ج) آیا مابعدالطبیعه شامل بحث در امور ماقبلالطبیعه
هم هست.

مههیگویههد بایههد آن را پههس از طبیعیههات و ریاضههیات فههرا

ابن سینا در فصل سوم از مقالۀ اول الهیات شفا دربهارۀ

گرفت .او بیان میکند بهدرستی مرتبۀ این علم آن است که

اصطال مابعدالطبیعه بح

کرده است .در این فصل ،ابتدا

پس از علوم طبیعی و ریاضی فرا گرفته شود؛ زیرا بسیاری

طبیعت را تعریآ میکند و میگویهد منظهور از طبیعهت در

از اموری که در فلسفه از آن سخن گفته میشود – همانند

این اصطال  ،قوهایهی نیسهت کهه مبهدأ حرکهت و سهکون

کون و فساد ،تغییر ،زمان و مکهان ،نیازمنهدی متحهرک بهه

تعریآ میشود؛ بلکه مجموعه شیء حاد

طبیعی است که

محرک و منتهیشدن همۀ متحرکها به محرک اول  -بایهد

مادۀ جسمانی ،قوه و اعراض را در بر دارد؛ اما دیدگاهی نیز

در علم طبیعی تبیین شوند .تقدم ریاضی بر این دانش ههم

وجود دارد که میگوید مابعدالطبیعه یک معنهای مقایسههای

به دلیل آن است که معرفت تدبیر در عالم  -چه شهناخت

دارد و بعدیت آن در قیاس با ماست؛ یعنهی طبیعهت ،همهان

تدبیر خداوند یا مالئکه و یا نظام کیهانی  -به علهم نجهوم

جرم طبیعی محسوس و دارای خهواص و اعهراض اسهت و

نیاز دارد و نجوم هم بها حسهاب و هندسهه سهروکار دارد

اولین چیزی که مشاهده میکنیم ،همین موجود طبیعی است

(ابن سینا.)19 :1404 ،

(ابن سینا.)22-21 :1404 ،

شیخالرئیس در ادامه ،پس از آنکه از نیاز علوم به فلسفه
سخن میگوید ،به این نتیجه میرسد که فلسفه ذاتا بر همۀ

به نظر شیخ الرئیس ،اگر بخواهیم به کُنه این علم توجه
کنههیم ،اصههطال «ماقبههلالطبیعههه» سههزاوارتر از اصههطال

علوم تقدم دارد؛ اما به دلیل وضعیت دانهش مها – کهه بهه

مابعدالطبیعه است؛ زیرا تمام مسائل بح شده در این علم،

علوم مختلآ نیهاز داریهم تها از آن راه بهه فلسهفه دسهت

ذاتا مجردات و عموما امهور عامهه قبهل از طبیعهتانهد

یازیم -از همۀ علوم متأخر است (همان.)21 :

(همان .)22 :اما می دانیم امور ریاضهی ههم ماهیتها قبهل از

بنابراین فلسفه اولی ازنظر تعلیمی باید پس از دو شاخۀ

طبیعتاند؛ بهویژه عدد که در مجردات هم یافت میشهود؛

طبیعی و ریاضی فرا گرفته شود و به این دلیهل ،اصهطال

بنابراین تعلق ذاتی به طبیعت نهدارد .پهس اشهکالی بهدین

مابعدالطبیعه تا اندازهای نشاندهندۀ این معناست؛ اما ازنظر

صورت طر میشود کهه :حسهاب و هندسهه ههم ماقبهل

ذاتی به دلیل نیاز علوم به فلسفه – کهه خهود یهک بحه

الطبیعهاند!

مستقل است و در اینجا بدان نمی پردازیم  -فلسفه بر همۀ

شیخ فالسفه در پاسخ به ایهن اشهکال مهیگویهد :علهم

علوم ،مقدم است؛ بنابراین تعبیر مابعدالطبیعهه بهه خهالف

هندسههه بههه خههط و سههطع و حجههم نظههر دارد؛ بنههابراین

این معناست .آنچه از سخنان ابن سهینا در اینجها اسهتنباط

مشخا است موضو آن ذاتها از طبیعهت جهدا نیسهت و

می شود این است کهه اصهطال مابعدالطبیعهه صهرفا یهک

اعراض الزم این موضو هم بهطریق اولی چنین است .بهه

تعبیر تعلیمی ،آن هم بهطهور نهاقا اسهت و ارزش ذاتهی

عبارت دی ر ،موضو دانش هندسه مقدار به معنهی مطلهق

فلسههفه اولههی را مههنعکس نمههیکنههد؛ چههون اگههر دانههش

نیست (که هیولی را هم شامل شود)؛ بلکه مقدار متناسهب

مابعدالطبیعه دربارۀ اموری است که دانسهتن آنهها پهس از

با تعریآ نهوعی از کهم – یعنهی خهط ،سهطع و حجهم -

دانستن امور طبیعهی اسهت ،پهس نخسهت ،دربهارۀ علهوم

است؛ بنابراین به معنی مطلق ،قبلالطبیعه نیست؛ اما دربارۀ

ریاضی ساکت است (چون آنها هم بعد از طبیعت آموختهه

عدد ،اشکال مزبور جدیتر است و به نظر مهیرسهد رتبهه

میشوند) و دوم ،از مقام ذاتی فلسفه اولی  -کهه بهر همهۀ

علم اعداد (حساب) فراتر از طبیعت (مابعدالطبیعه) باشهد؛
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م ر اینکه ب وییم منظور از آنچه بعدالطبیعه اسهت ،علمهی

متداول است و گویی چنهین اسهت کهه کمهال ایهن علهم و

است که از هر نظر مباین طبیعت است (همان) .منظور ابن

بهترین جزئش و مقصود نخسهتین آن ،شهناخت آن چیهزی

سینا این است که علم اعداد به هر دو معنهای فهرضشهده

است که از هر جهت ،از طبیعت جداست (همان.)23 :

برای مابعدالطبیعهه مهی توانهد درسهت باشهد :چهه منظهور

در اینجا گویا بین دو اصطال «مابعدالطبیعهه» و «علهم

آموزش قبل از طبیعیات باشد و چه منظور فراتر از طبیعت

الهی» تساوی وجود دارد؛ زیرا هر دو عنوان  -چنانکه ابن

باشد .معنای قبلالطبیعه نیز در اینجا بهه معنهی اول ملحهق
میشود .پس اشکال مذکور باقی میماند؛ م ر اینکه معنای
سههومی بههرای مابعدالطبیعههه بیههابیم و آن عبههارت اسههت از
«مباین با طبیعت»؛ بنابراین اگر مهراد مها از «آنچهه بعهد از
طبیعت است» ،معنای کنایی مباین با طبیعت باشد ،اشهکار
مذکور پاسخ داده میشود؛ زیرا علوم ریاضی ،یعنی هندسه
و حساب (علم اعداد) مصداق آن نمیشوند  -چهون آنهها
از ههر نظهر مبهاین بهها طبیعهت (یها مابعدالطبیعهه) نیسههتند
(همان) .اما نکتۀ قابلمناقشه دربارۀ اصهطال مابعدالطبیعهه
این است که اگر مابعدالطبیعه را به معنهی آنچهه مبهاین بها
طبیعت است فرض کنیم ،تنها به مطهالبی از فلسهفه اولهی
پرداخته ایم که بهه عهالم جهواهر مفهارق از مهاده و جسهم
معروفانهد و از مطالهب مهمهی چهون مباحه

جهواهر و

اعراض ،قوه و فعل ،علهت و معلهوم و ...کهه جهزء مبهانی
بح

درباره مجرداتند ،غافل ماندهایم.

سینا اشاره کرده است  -به جزء اعلی فلسفه اولهی مربهوط
میشوند و اگر کسی فلسفه اولهی را بهه مابعدالطبیعهه (بهه
معنی علم مباین با طبیعیات) یا علم الهی (به معنهی علمهی
که غایتش معرفت الههی اسهت) نام هذاری کنهد ،تفهاوتی
ندارد؛ اما دقت در عبارات و توجه به قرائن کالم او نشهان
می دهد چنین نیست و ابهن سهینا اصهطال علهم الههی را
ترجیع میدهد.
 -3جایگزینی الهیات (علم الهی) به جای مابعدالطبیعه
آنچه تا کنون از تحلیل ابن سینا بهدست مهیآیهد ،در پهنج
مطلب زیر خالصه میشود:
اول :مابعدالطبیعه در نظر اول ،عنوانی است که بیشتر به
جنبۀ تعلیمی این علم مربوط میشود ،نه به ذات آن.
دوم :اگههر بههه ذات ایههن علههم توجههه شههود ،عنههوان
ماقبلالطبیعه مناسبتر از عنوان مابعدالطبیعه است.
سوم :به دلیل اشکاالت واردشده به هر دو تفسهیر بهاال،

د) قلمرو مفهومی مابعدالطبیعه چیست.

بهتر است مابعدالطبیعه به معنی مباین با طبیعهت و مفهارق

درحقیقت ،اشکال اخیر میگوینهد مابعدالطبیعهه ،بها آن

از آن دانسته شود.

همه تسهامحی کهه دربهاره صهالحیت آن دربهاره مطالهب

چهارم :اگر فلسفه اولی بهه معنهی سهوم ،مابعدالطبیعهه

فلسفه اولی به خرج داده شد ،در معنهی اصهال شهدهاش

نامیده شود ،آن به جزء اشرف آن – یعنی خدا و مجردات

(یعنی امور مباین با طبیعت) تنها شامل بح

دربارۀ امهور

ماوراءطبیعت می شود و همۀ محتوای فلسفه اولی را در بر
نمیب یرد.
این مسئله را ابن سینا اینگونه بیان میکند :اگهر بهه ایهن

 نام ذاری میشود.پنجم :اطالق عنوان «علم الهی» به فلسفه اولهی ،همانها
نام ذاری آن به جزء اشرف آن  -یعنی خدا و مجردات یا
معرفت الهی که غایت این علم است  -خواهد بود.

علم مابعدالطبیعه ب وییم ،آن را به جهزء اشهرف آن  -یعنهی

نتیجۀ بهدستآمده از این تحلیل ،این اسهت کهه میهزان

خداوند و موجهودات مجهرد  -نام هذاری کهردهایهم (زیهرا

صالحیت عنوانهای مابعدالطبیعه و علم الهی برای فلسهفه

مجردات مباین با موجودات طبیعیاند)؛ درست همهانطهور

اولی یکی است؛ اما دالیل و قرائنی وجود دارد که در نهزد

که اگر به این علم ،علم الههی ب هوییم؛ زیهرا معرفهت الههی

ابن سینا ،علم الههی (یها الهیهات) بهر عنهوان مابعدالطبیعهه

غایت این علم است .ابن سینا میگوید اینگونه نام هذاری،

ترجیع دارد و آن نتیجهگیری درست نیست.

تمایز معناشناختی -تاریخی الهیات و مابعدالطبیعه در حکمت سینوی 131 /

اولین دلیل ،آن است که شیخ الرئیس در اواخهر مطلهب

(همان.)...،22 ،21 :

سوم و چهارم سخن خود را با تعبیر «فهذا هذا» موقتا قطع

اما دلیل سوم ،نهوعی رفتهار فلسهفی و پدیهدۀ تهاریخی

کرده است (همان .)23 :این تعبیر چنانکه یکی از شارحان

است و مربوط به فراوانی استعمال اصطال الهیات در آثار

الهیات – مالمهدی نراقی  -بیان می کند احتماال به ضهعآ

ابن سینا و فیلسوفان و متفکران پس از اوست که در ادامهه

دلیهل ذکرشهده دربهاره تفسهیر معنهی مهدنظر اشههاره دارد

به آن میپردازیم.

(نراقی)178 :1365 ،؛ زیرا ابهن سهینا پهس از ایهن تعبیهر،
دوباره به تفسیر کلمه مابعدالطبیعه برمی گردد و نسهبت آن

 -4ظهددور واژۀ الهیددات در آرددار ابددن سددینا و آرددار

را با علم اعداد واکاوی میکند و نشهان مهیدههد «بعهد از

فلسفیکالمی بعد از او

طبیعت» ترکیب پیچیده ای است که بدون تأویل بهه معنهی

ابن سهینا در آثهار خهود گهاهی وا ۀ علهم الههی و گهاهی

«مبههاین بهها طبیعههت» (یهها فراطبیعههت) قلمههداد نمههیشههود؛

اصطال االهیات را رسما بهکار می برد تا آن را جهای زین

بهخالف «علم الهی» که برای اشاره به امور فراطبیعهت بهه

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه کند .با این توضیع که وا گهان

تأویل و تفسیر نیاز ندارد.

علم کلی و علم الهی توسط فارابی و درمجمو بهه جهای

دلیل دوم در آغاز سخن شهیخالهرئیس دربهارۀ مطالهب

مابعدالطبیعه یا فلسفه اولی بههکهار مهیرفتنهد و ابهن سهینا

دوم ،سوم و چهارم یافت میشود .او کالم خود را با تعبیر

ضمن وفاداری به این سنت ،گاهی الهیات را به جهای ههر

«فقد قیل انه قد یقال» آغاز میکند .معنی ایهن تعبیهر از دو

دو (علم کلی و علم الهی) بهکار میبرد.

فعل مجهول «قیل» و «یقال» تشهکیل شهده اسهت و نشهان

این کاربرد در تقسیمبندی کتاب بزرگ شفاء مشهخا

می دهد ابن سینا به وجه نام ذاری مابعدالطبیعه بر فلسهفه

است و در نجات و اشهارات نیهز وجهود دارد .اگرچهه در

اولههی شههارحان ارسههطو توجههه دارد و مههیدانههد کههه ایههن

کتاب عیونالحکمه ،ترکیب بهدیعالفلسهفهاالولیهه را بهرای

نام ذاری از خود ارسطو نیست .همچنهین ،ایهن مسهئله را

فلسفه اولی بهکار برده و گفته است فلسفه الههی جهزء آن

روشن میسازد که تفاسیر متعدد از مفههوم «مابعدالطبیعهه»

است که همان معرفت ربوبی است (ابن سینا،)17 :1980 ،

ارزش زیادی نزد او (ابن سینا) ندارند و این نشان میدهد

کتاب را در سه بخش ،یعنهی منطهق ،طبیعیهات و الهیهات

تحلیل امثال ابراهیم مدکور دربارۀ بهیدقتهی تهاریخی ابهن

تقسیم کرده و اصطال الهیات را در ابتهدای بخهش سهوم

سینا درست نیست؛ زیرا او گفته است ابن سینا به مباحه

آورده است (همان.)47 :

تاریخی توجه چندانی ندارد و مثال به نسبت مابعدالطبیعهه

اصههطالحات علههم کلههی و علههم الهههی در مقدمههه

به ارسطو نپرداخته است؛ زیرا گویی در این نسهبت شهکی

حکمهالمشرقین نیز وجود دارد و نشهان مهیدهنهد اساسها

نداشته است (مدکور.)12 :1404 ،

جای زینکردن علم الهی و علم کلی به جای مابعدالطبیعهه

ابن سینا بالفاصله بعهد از ایهن تعبیهر ،سهخن کوتهاهی

یا فلسفه اولی ،از ن اه مشرقی ابن سهینا سرچشهمه گرفتهه

دربارۀ مفهوم طبیعت بیان میکند و مهیگویهد بعهدیت در

است .در آن کتاب ،بوعلی ،حکمت نظری را چههار قسهم

عنوان «مابعدالطبیعه» در قیاس بها ماسهت (کهه موجهوداتی

معرفی کرده است و گوشزد میکند ایهن تقسهیم ،متعهارف

طبیعی هستیم) .او بدینوسیله گویا درصدد است تا معنایی

نیست (بلکهه از طهرف او یها فهارابی اسهت) .ایهن اقسهام

مطابق با دیدگاه خویش – که در ادامهه خواههد آمهد  -از

عبارتاند از :علم طبیعی ،علم ریاضی ،علهم الههی و علهم

آنچه بعد از طبیعت است ،ارائه دهد .او آن هاه بهه سهرا

کلی .در تعریآ علم الهی آمهده اسهت :علمهی اسهت کهه

مباح

دی ر متعلق بهه مطالهب سههگانهه مهذکور مهیرود

دربارۀ امور مباین با ماده و حرکت بح

میکند .این امهور

 /132الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396

به هیچوجه با ماده آمیخته نیسهتند؛ حتهی در مقهام تصهور،

جنسی و نوعی اثبات شد ،آنها موضو علم منطق خواهند

مثل خالق متعال و انوا مالئکه .در تعریآ علم کلی گفتهه

شد (ابن سینا)167 :1404 ،؛ همچنین آمده اسهت :نظهر در

میکند کهه گهاهی بها مهاده

اثبات این نو از معقوالت ثانی متعلق به علم مابعدالطبیعه

است :این علم از اموری بح

آمیخته و گاهی نیامیخته اند؛ مثل وحدت و کثرت ،کلهی و
جزئی و علت و معلول (ابن سینا.)7-6 :1405 ،

است (همان).
در تحلیل این تفاوت ن ارش بایهد گفهت نخسهت ،در

چنانکه مشخا است شیخالهرئیس در اینجها مباحه

عبارت مربوط به کتاب المباحثات ،اصطال علم الهی ههم

ماوراءطبیعت را متفاوت از امور عامه مطر میکند و آنهها

بهکار رفته است .درواقع ،ابن سینا در یک عبهارت واحهد،

را دو علم می داند .این رویکرد که فلسفه اولی به دو علهم

در مقابل مابعدالطبیعه به روایت مشائیان بغداد ،علهم الههی

(کلی و الهی) تقسیم شهود ،در عهین آنکهه بها یهک روش

به روایت خود را هم گوشزد کهرده اسهت .دوم ،چنهانکهه

تحقیق و از یک منطق برخوردار هستند ،رویکهردی اسهت

عبدالرحمن بدوی در مقدمهه تعلیقهات مهیگویهد :کتهاب

که از مللفههای حکمت مشرقی ابن سینا است.

تعلیقات اِمالی بهمنیار است ،نه تهألیآ ابهن سهینا (بهدوی،

بهطورکلی ،پس از بررسی آثار شیخ فالسفه مسلمان بهه

)6 :1972؛ این ویژگی دربارۀ بخش اعظهم المباحثهات ههم

ایههن نتیجههه مههیرسههیم کههه او وا ۀ الهیههات را ب هه جههای

صادق است .درواقع ،ایهن دو کتهاب مجموعهۀ مباحثهههها،

مابعدالطبیعه بهکار میبهرد و ایهن را بایهد از اساسهیتهرین

نشستها و دیدگاهههای ابهن سهینا اسهت کهه شهاگردان او

مبانی فلسفه و حکمت او  -یعنی علم حهق کهه در کتهاب

بهویژه بهمنیار ثبت و ضبط کهردهانهد .بهمنیهار چنهانکهه در

حکمت مشرقین گوشزد کرده – دانست؛ زیرا ایهن دانهش

کتاب مهم خود التحصهیل ،نشهان داده اسهت ظهاهرا همهان

مبتنی بر شناخت واقع ازطریق شهناخت حهق و تحقهق آن

اصطال مابعدالطبیعه را قبول دارد ،نه علم کلی و علم الههی

است که همان وجهود اسهت و رکهن اصهلی فلسهفه او را

را؛ زیرا کتاب را به سه جهزء منطهق ،مابعدالطبیعهه و اعیهان

تشکیل میدهد؛ اما در دو آثار مهم او ،کتاب المباحثات و

الموجودات تقسیم کرده و در جزء دوم که شامل شش مقاله

التعلیقات ،اصطال مابعدالطبیعه بهکار رفتهه اسهت .اکنهون

است ،بارها از علم مابعدالطبیعه سخن گفته و حتی یک بهار

باید علت این تفاوت را بررسی کرد.

هم از عنوان علم الهی یا الهیات نام نبرده است (برای نمونهه

ابن سینا در مباحثۀ چهارم از کتاب المباحثهات – آنجها

ر.ک :بهمنیهههار .)465 ،351 ،278 :1375 ،و ایهههن قرینهههۀ

که به میزان درک و فههم برخهی از اههالی مدرسهه بغهداد

قوتمنههدی بههر موضههع مخههالآ اوسههت؛ هرچنههد دربههارۀ

(یعنی مشائیان معاصر خود) از فلسفه و منطق می پردازد -

اختالفنظر خود با استادش ،بوعلی ،سخنی ن فته است.

آنههها مههیکنههد و ازجملههه بههه «علههم

و اما در آثار فلسفیکالمی که پس از ابن سینا – چه در

مابعدالطبیعه» آنها اشاره میکند؛ آن اه میگویهد تمهام آثهار

ادامه مکتب فلسفی او و چهه در نقهد او  -ن اشهته شهده،

آنان ازجمله کتب طبیعی و «الهی» نوشهتهشهده مشهکالتی

اصطال الهیات بهه یهک اصهطال رسهمی و تثبیهتشهده

دارند که اگهر بخواهنهد ،آن مشهکالت را -ازجملهه فسهاد

تبدیل شده است و بهجز کتاب التحصیل که از ایهن سهنت

معنا ،خارجشدن از نظام فلسفی و هذیان گویی  -بررسهی

پیروی نکرده است ،تقریبا همۀ فالسفه و متکلمان مسلمان

خواهیم کرد (ابهن سهینا .)83 :1371 ،در کتهاب تعلیقهات،

آن را بهکار بردهاند؛ برای نمونه ،ابوالعباس لوکری ،شهاگرد

آنجا که سخن از موضو منطق و معقهوالت ثانیهه اسهت،

بهمنیار ،کتاب مهم خود ،بیان الحق بضمان الصهدق ،را بهه

چندین بار وا ۀ مابعدالطبیعه بهکار رفته است؛ برای نمونه،

سههه بخههش منطههق ،طبیعیههات و الهیههات تقسههیم کههرده و

گفته شده است :هن امی کهه در علهم مابعدالطبیعهه ،کلهی

اصطال الهیات و وا ۀ علم الهی را بهکار برده است (برای

ذکههری از مباحهه
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نمونههه ر.ک :لههوکری 112 ،86 :1364 ،و4 :1373 ،....و.)5

اولی است.

لوکری مطالب کتاب جامع خود را از کتب فالسفه بهزرگ

اما آنچه در فلسفه و کالم مسیحی ،متأثر از مکتب ابهن

(فارابی و ابن سینا) اقتباس کرده است .اگرچه او با تأثیر از

سینا ر داده است متفاوت از جریان همسهویی اسهت کهه

بهمنیار ،گهاهی از عنهوان علهم مابعدالطبیعهه نیهز اسهتفاده

در فلسفه و کالم در میان مسلمانان انجام شهده اسهت .در

میکند ،وا ۀ الهیات را هم در تقسیمبندی کتاب و ههم در

ادامه به این مسئله میپردازیم:

اثنای آن بهکهار مهیبهرد .معاصهر او ،غزالهی (،)505-450
منتقد فلسفۀ ابن سینا ،نیز چه در کتاب مقاصد الفالسهفه و

 -5تأریر الهیات ابن سینا در مابعدالطبیعه پژوهی غرب

چه در کتابهای تهافت الفالسفه و المنقهذ مهن الضهالل،

در آغاز باید توجه داشت ارسطو در فصل هفهتم از کتهاب

اصطال الهیات را به جهای مابعدالطبیعهه بههکهار مهیبهرد

یازدهم مابعدالطبیعهه وا ۀ خداشناسهی ( )theologikeرا

(برای نمونه ر.ک :غزالی .)42 :1409 ،همچنین منتقد دی ر

بهکار میبرد و گوشزد میکند ایهن دانهش ،بهتهرین اسهت

ابن سینا ،محمد بهن عبهدالکریم شهرسهتانی (،)548-479

(ارسطو)364:1385 ،؛ امها سهخنان او در ایهن فصهل و در

معاصر دو متفکر نامبرده (لهوکری وغزالهی) ،نیهز در آثهار

فصل نهم کتاب دوازدهم که به عقل الههی موسهوم اسهت

خود ازجمله کتاب انتقهادی مصهارعه الفالسهفه ،اصهطال

(همان )408 :و در فصل دوم از کتهاب اول کهه فلسهفه را

الهیات را بهکار میبرد و کتاب خود را با این جملهه آغهاز

دانشی الهی خوانده اسهت (همهان ،)9 :درمجمهو از یهک

میکند« :هذه المصارعه فی سبع مسائل فی االلهیات» (ایهن

صفحه تجاوز نمیکند و از آنها دربارۀ عنوان فلسفه اولی و

زورآزمایی در هفت مسئله از الهیات اسهت) (شهرسهتانی،

نسبت آن بها مابعدالطبیعهه و علهم الههی چیهزی دریافهت

.)18 :1405

نمیشود؛ بدین دلیل که استناد به فلسهفه اولهی ارسهطو در

در نیمه دوم قرن ششم ،شهابالدین سهروردی (-587

آثار فیلسوفان اسکندرانی و افالطونیهان تها زمهان تومهاس

 ،)549ملسس حکمت اشراق نیز اصطال علم الهی را در

آکوئیناس ( )1224-1274براساس همان نام ذاری آنهدره

برخی کتب خود همچون مشار و مطارحات بهکار میبرد

نیکوس رودسی است؛ یعنی اصطال علم الهی یا الهیهات

(سهروردی) 196 :1373 ،؛ اگرچه در کتاب مهم خهویش،

در آنها نیست .کتاب خداشناسی ( )Theologyفلوطین -

یعنی حکمهاالشراق ،ساختار جدیدی را به وجود مهیآورد

که در قرن دوم و سوم میالدی میزیست  -نیهز کتهابی در

که با تقسیمبندی مرسوم کتهب فلسهفی (یعنهی طبیعیهات،

فلسفه اولی نیست تها آن را سهابقهای از اصهطال

«علهم

ریاضیات و الهیات) متفاوت است .همچنین متکلم معاصر

الهی» برای مابعدالطبیعه بدانیم؛ بلکه این اثر (کهه در عهالم

او ،فخرالههدین رازی ( )543-606نیههز در آثههار فلسههفی و

اسالمی به نام اثولوجیا یا علم الربهوبی شهناخته مهیشهد و

کالمی خود همانند المباح المشرقیه و المطالبالعالیه من

مترجمان سریانی آن را به اشتباه اثری از ارسطو دانسهتند)،

العلم االلهی اینچنین عمل میکند .فیلسهوفان ،متکلمهان و

تنها به خدا ،عقل و نفس میپردازند و به امور عامه – کهه

متألهان مکتب شیراز و مکتب اصفهان در قرنههای بعهدی

قسمت اعظم مابعدالطبیعه ارسطوست  -کاری نهدارد؛ امها

نیز تنها این اصطال را معتبر دانسهتهانهد و در آثهار خهود

توماس آکوئیناس بزرگ ترین اثهر فلسهفیکالمهی خهود را

بهکار برده اند .اصطال متأله که در مکتهب شهیراز بههکهار

جههامع الهیههات ( )summa theologicaمههینامههد و بهها

رفت و در مکتب اصفهان برای امثال میرداماد و پس از او،

ارجاعات مکرر به ابن سینا نشهان مهیدههد در نام هذاری

مالصدرا به کار رفت و متهرادف حکهیم و فیلسهوف بهود،

کتاب خود ،از الهیات ابن سهینا و اصهطالحات فلسهفی او

قرینهای برای جای زینی الهیات یا الههی بهه جهای فلسهفه

متههأثر اسههت .درواقههع ،آکوئینههاس در دورۀ سهینوی خههود،
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تئولو ی را مترادف با فلسفه اولی بهکار میبهرد و در ایهن

دالئل مابعدالطبیعی (فلسفی) اثبات کرد ،نه با دالئل الهیاتی

زمینه ،تابع ابن سینا است.

(کالمی)» (دکارت.)3 :1369 ،

پیتهر سهیمونز ،یکههی از نویسهندگان متهون فلسههفی در

دو رویکههرد دکههارت بههه مابعدالطبیعههه ،یعنههی ن ههاه

غرب ،معتقد است آکوئیناس ،مابعدالطبیعهه را سهه حهوزه

روششناختی و تفکیک آن از الهیات ،ضهمن آنکهه ادامهۀ

میدانست :موجود بما ههو موجهود (،)being as being

دیدگاه توماس آکوئیناس در نارسهایی مابعدالطبیعهه بهرای

فلسههفه اولههی ( )prima philosophiaو خداشناسههی

شمول مباح

فلسفۀ اولی است ،پایۀ ن هرشههای بعهدی

( .)theologiaبه نظر او ،این تقسیمبندی تها دورۀ مهدرن

فیلسوفان دورۀ روشن ری و مدرن را نیز فراهم میکند.

باقی ماند ( .)simons,1995, P.310اگرچهه بهه نظهر

از نظر پیتر سیمونز ،نقطۀ عطآ دی ری از مابعدالطبیعه

میرسد ایهن تقسهیمبنهدی بهه دورۀ ابهن رشهدی تومهاس

پژوهی در ن رش کریستین ولآ (1679-1754م) – استاد

آکوئیناس مربهوط اسهت ،کهه در آن او از تهأثیر ابهن سهینا

کانت – یافت می شود .ولآ از دو نهو متافیزیهک عهام و

فاصله میگیرد و بهه تفکهر ابهن رشهد نزدیهک مهیشهود،

خهههاص سهههخن گفتهههه اسهههت؛ اولهههی را ontology

باوجوداین ،سخن از الهیات بالمعنی االخها بههعنهوان

(موجودشناسی یا وجودشناسهی) نامیهد و دومهی را دارای

جزئی از مابعدالطبیعه ،باز هم نشانه تأثیر تقسیمبنهدی ابهن

سه شاخۀ الهیات عقلی ،روانشناسی عقلهی و جهانشناسهی

سیناست؛ از طرف دی ر ،به ایهن مسهئله گهرایش دارد کهه

عقلهههی دانسهههت ( .)simons,1995, P.312ایهههن

مابعدالطبیعه اصطال کامل و رسایی برای اشهاره بهه همهۀ

تقسیمبندی تا اندازهای به لحاظ روشی با الهیهات بهالمعنی

محتوای فلسفه اولی نیست.

االعم و بالمعنی االخا در حکمت سینوی مطابقت دارد؛

رنههه دکههارت (1596-1650م) ،آغههازگر فلسههفۀ جدیههد

امهها از جهههت پههرداختن بههه کیهههانشناسههی و تفکیههک

غرب ،در کالم معروف خهود – در مقهدمل کتهاب اصهول

روانشناسی (علم النفس) از الهیات با آن فاصله میگیهرد و

فلسفه  -می گوید« :کلیت فلسفه مانند یک درخهت اسهت

اینها نشان از همان تفکیکی دارد که از توماس آکوئینهاس،

کههه ریشههههههای آن ،مابعدالطبیعههه ،تنههۀ آن طبیعیههات و

شرو و در دکارت دنبال شده و قوت گرفتهه و اکنهون در

شاخه های روییده از ایهن تنهه ،تمهام علهوم دی هر اسهت»

ن اه ولآ توسعه یافته است.

(دکارت .)217 :1376 ،بنابراین مابعدالطبیعه دکهارت یهک

درحقیقت سه نقطۀ عزیمت در معنای مابعدالطبیعهه در

بخش اساسی از فلسفۀ اوست؛ اما به نظر برخهی شهارحان

فلسفۀ غهرب – یعنهی دیهدگاههای آکوئینهاس ،دکهارت و

او ،مثههل کیلینههی ( ،)keelingدکههارت درصههدد بههود تهها

ولههآ – در ایههن دو مطلههب مشههترکانههد کههه مفهههوم

مابعدالطبیعه را از الهیات (یا کالم) و نیز از مطلهق فلسهفه

مابعدالطبیعه اجمال و ابهام دارد و در عین حال ،با الهیهات

تفکیک کند (صانعی .)14 :1376 ،به نظر او ،مابعدالطبیعهه

خاص آمیخته است .هر دو اینها در دیدگاه ابهن سهینا ههم

دکارت پایه و روش فیزیک دکارتی است .اگرچه تفکیهک

مطر بود و از او آغاز شهد؛ امها ایهن تفهاوت را بها ن هاه

الهیات در فلسفۀ دکارت ،مسهتقیما

بوعلی دارند که او با طر وا ۀ الهیات حلقۀ وصهلی بهین

تأثیر فرانسیس بیکن را نشان مهیدههد ،بهه نهوعی گویهای

معقوالت و مجردات بهه وجهود آورد تها الهیهات بهالمعنی

تأثیر توماس آکوئیناس متهأخر (ابهن رشهدی) اسهت .ایهن

االعم به معقوالت و الهیات بالمعنی االخا بهه مجهردات

مطلب در مقدمه تأمالت ،شهاهد و قرینهه دارد؛ آنجها کهه

بپردازد؛ درصورتیکه در ن اه فیلسوفان نهامبرده ،نخسهت،

میگوید« :همواره بر این عقیده بودهام که دو مسئلۀ مربوط

الهیات به معنی خداشناسی صرف تلقی شهد .دوم ،ههم از

به خدا و نفس در صدر مسائلی است کهه بایهد آنهها را بها

جهت موضوعی و هم از جهت روشی تحقیهق در ایهن دو

مابعدالطبیعه از مباح
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مقوله بهتدریج از یکدی ر جدا شدند تا جایی که کانهت –

بتوانند حوزه های مختلآ تفکهر را در مابعدالطبیعهه جهای

منتقد مابعدالطبیعه -اساسا امکان شهناخت مابعدالطبیعهه را

دهند با نوعی توسهع در تعریهآ ،بهه مابعدالطبیعهه روی

زیر سلال برد و هایدگر آن را از وظیفۀ اصهلیاش -یعنهی

آوردهاند .فولکیه ازجملۀ این نویسندگان است که میگوید

شناخت وجود -غافل دانست و سرگرم شناخت «موجود»،

مابعدالطبیعههه شههامل پههنج شههاخه از علههوم فلسههفی اسههت:

آن هم شناختی بیحاصل معرفی کرد.

فصلالخطاب (علماالنتقاد) فلسفی ،هستیشناسی (الهیهات

آنچه در سه دیهدگاه نهامبرده ،بهه عنهوان یهک میهرا

بالمعنیاالعم) ،جهانشناسی استداللی ،علمالنفس استداللی

فلسههفی بههه دوران معاصههر رسههیده اسههت ،اصههالت ن ههاه

و خداشناسی استداللی (الهیات بالمعنیاالخا) .او معتقد

روششناسی به مابعدالطبیعه است که منشأ سوء تعبیرههای

است باید تعریفی از مابعدالطبیعه ارائهه داد کهه همهۀ ایهن

زیادی از الهیات شده است .یکی از آنها ترادف الهیات بها

مباحهه

را دربرگیههرد .آن ههاه دو دسههته از تعههاریآ را

خداشناسی به معنی کالمی آن است که از بیکن و دکهارت

برمی شمارد :دستۀ اول ،تعاریفی که پذیرفتنی نیستند؛ مثهل

آغاز شد و تا زمان معاصر ادامه یافت .این سهوء تعبیهر تها

تعریآ ارسطو ،کانت و ویلیام جیمز .دستۀ دوم ،تعهاریفی

آنجا رشد کرد که افراد محققی مثل ابراهیم مهدکور ،متهأثر

که به دو اعتبار پذیرفته میشوند؛ اول به اعتبار مسهائل یها

از فضای مطالعات اسالمی در غرب ،ب وید :ابهن سهینا بها

عوارضی که بالذات بر موضو فلسفه وارد میشهوند .دوم

نام ذاری مابعدالطبیعه به الهیات ،نوعی اهمال اجزای مهم

بهه اعتبههار نحهوۀ شههناخت مهها از ایهن مسههائل و عههوارض

فلسفۀ اولی را باع

شده و گویا نوعی معارضه بیحاصهل

(فولکیه.)7-4 :1366 ،

او و استادش فارابی ،با علهم کهالم بهوده اسهت (مهدکور،

ن اه دوم :در مقابل این ن اه ،ن رش دی ری اسهت کهه

)12 :1952؛ درصورتیکه این مطلب اثباتشدنی است کهه

درست در نقطۀ مقابل توسع ،گام برمیدارد و با انقباض و

مراد ابن سینا از الهیات هیچگاه علم عقاید یها خداشناسهی

ابهام به مابعدالطبیعه روی میآورد؛ شهاید بهدان دلیهل کهه

کالمی نبوده است .از دی ر سوء تعبیرها کاربرد الهیهات در

توسعۀ علم تجربی در این ن اه اصالت دارد و فلسفه ،تنهها

ادبیات فلسهفی معاصهر ایهران اسهت کهه در آنهها ترجمهۀ

برای به خطا نرفتن در مسیر علمی است و فایهده دی هری

 ،Theologyبیشتر الهیات و گاهی کهالم اسهت و معلهوم
است که هیچکدام ترجمۀ دقیقی نیستند و باید آن را صرفا
به خداشناسی ترجمه کرد.
 -6اصددالت نگدداه روششددناختی بدده مابعدالطبیعدده در
خوانشهای معاصر
انصراف از ن اه معناشناختی به مابعدالطبیعه در گهذر تهاریخ

نههدارد .نویسههندگانی مثههل ریچههارد تیلههور از ایههن ن ههاه
برخوردارند؛ وقتی میگویند« :مابعدالطبیعهه اختیهار ،خهدا،
جاودان ی و اموری از ایهن قبیهل را وعهده نمهیدههد .نهه
امیدی معقول مهی دههد و نهه مها را بهر ایهن امهور واقهآ
میسازد .درواقع ،مابعدالطبیعه معرفت ههیچچیهز را وعهده
نمی دهد» (تیلور .)40 :1379 ،این ن اه بهصهورت دیهدگاه
انتقههادی تنههد معتقههد اسههت مابعدالطبیعههه کمتههرین ذرهای
معرفت دربارۀ اشیاء به انسهان نمهیبخشهد و آدمهی را در

فلسفه ،سبب شده است تا بهتدریج ن هاه روششهناختی بهر

اعمههاق جهالههت ن ههه م هیدارد (همههان .)44 :بههاوجوداین،

آن غلبه کند .در اینجا به سه خوانش معاصر غرب دراینباره

رهاورد مابعدالطبیعه را خردمندی ( )wisdomمی دانهد و

اشاره میکنیم؛ بدون آنکه آن را در ایهن سهه ن هاه منحصهر

اینکه انسان را از دام امهور بهدلی در حکمهت اصهیل رهها

بدانیم؛ اما بر این تأکید میکنیم که این ن اه ،نتیجۀ انصهراف

میکند (همان) .به عبارت دی ر ،در این ن اه – که متأثر از

تدریجی از معنا به روش در شناخت مابعدالطبیعه است.

فلسفۀ علمهی اسهت  -مابعدالطبیعهه کهار بها اهمیهت ،امها

ن اه اول :برخی نویسندگان متهون فلسهفی بهرای آنکهه

محدود و مشخصی انجام می دههد و آن عبهارت اسهت از
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جداکردن توهم از خردورزی.

از ابهام نبوده است .تفاوت نظر آندره نیکوس – که جاعل

ن اه سوم از آنِ فیلسهوفان اگزیستانسیالیسهت اسهت .از

این اصطال بود  -با نیکالی دمشقی ،سابقۀ این ابهام را تا

مهمترین چهرههای این شیوۀ فلسهفی ،هایهدگر اسهت کهه

زمان افالطونیان میانی و حتهی آخهرین دوره ههای حیهات

مابعدالطبیعه را به نهوعی منحهرف از وظیفهۀ اصهلی خهود

مدرسۀ ارسطو – لوکیوم  -نشان میدههد :آنهدره نیکهوس

دانسته و معتقد اسهت در تهاریخ مابعدالطبیعهه بهه جهای

رودسی اصطال مابعدالطبیعه را گویی تنها ازنظر تعلیمهی

پرسش و تحقیق دربارۀ وجود ،دربارۀ موجود سخن گفتهه
شده است .به نظر هایدگر ،مابعدالطبیعه در تاریخ خهود ،از
آناکسیمندرس تانیچهه ،حقیقهت را پنههان مهی کنهد؛ زیهرا
پرسش از وجود ندارد و تنها دربارۀ موجود بما هو موجود
تفکر می دهد؛ وجود میگوید ،اما موجود بما ههو موجهود
مراد می کند .ادعهای مابعدالطبیعهه از آغهاز تها کمهالش در
راههههی عجیهههب در گهههذرگاهی انحرافهههی از موجهههود و
وجودداشتن به حرکت در آمده اسهت( ...هایهدگر:1372 ،
 .)27-26این غفلت از وجود بدان دلیل اسهت کهه بحه
مابعدالطبیعی دربارۀ موجودات متوقآ به سطحی همسهان
با پرسش از عدم است (همان.)71 :

وضع کرده بود؛ درصهورتیکهه نهیکالی دمشهقی آن را بهه
معنای تقدم رتبی مفاهیم و امور ماورایی قلمداد کرد.
ابونصر فارابی با نوشهتن رسهالۀ «اغهراض »...بهه دنبهال
ابهههامزدایههی از مفهههوم مابعدالطبیعههه ارسههطو بههود و وا ۀ
جدیدی را در بازخوانی مابعدالطبیعه عرضه کرد که نتیجهۀ
آن ،تقسیم فلسفۀ اولی به دو شاخۀ علم کلی و علهم الههی
بود تا اولی به امور عامهه و دومهی بهه مفارقهات بپهردازد.
اگرچه ابهن سهینا رسهالۀ «اغهراض »...را در تبیهین ههدف
ارسطو راه شا خواند ،بهاز ههم اصهطال مابعدالطبیعهه -
وا ه ای که به محتوای فلسفۀ اولی اشاره کند  -را شایسهته

اصههطالحات مابعدالطبیعههه جدیههد در فلسههفه هههانری

ندانست و در مقام مقایسه ،اصطال «مها قبهل الطبیعهه» را

برگسون ،مابعدالطبیعه توصهیفی در دیهدگاه استراوسهون و

بهتر ارزیابی کرد؛ اما به دلیل مناقشاتی کهه دربهارۀ ههر دو

مابعدالطبیعه زبانی در دیهدگاه فیلسهوفان نهو تحلیلهی ،در

تعبیر وجود دارد ،بها رویکهرد فهارابی موافقهت کهرد و بها

شمار ن اههای اصالت روششناختی ارزیابی میشهوند .در

جمعبندی دیدگاه خود و فارابی به تعبیر «الهیهات» رسهید.

دربارۀ این دیدگاهها نیسهت؛ امها شهایان

آن اه این تعبیر را در همۀ آثار خود به جهای مابعدالطبیعهه

توجه است در برخی از این دیدگاههها ،مثهل مابعدالطبیعهه

بهکار برد؛ ضهمن آنکهه گهاهی از تعبیهر «علهم الههی» نیهز

توصیفی ،مابعدالطبیعه در حد یک مسئله از مسائل فلسهفه

استفاده میکرد؛ اما آن را نه قسیم علم کلی ،بلکه به معنای

تنزل یافته است و دی ر یک جزء مهم از فلسهفه یها ن هاه

جامع آن (مترادف با الهیات) بهکار میبست.

اینجا مجال بح

فلسههفی قلمههداد نمههیشههود؛ زیههرا مابعدالطبیعههه دانههش
وجودشناسههی یهها موجودشناسههی نیسههت؛ بلکههه بههه تعبیههر
سیمون بالک بورن ،مابعدالطبیعه در حوزۀ فلسفی ان لیسی
 آمریکایی بیشهتر عبهارت اسهت از معضهالتی همچهونماهیت ذهن ،فکر ،احساس ،اراده که باید با روش خهاص
مبتنی بر یک تحلیل صوری یها ایهدئال بها آن مواجهه شهد

).(Blackburn,1996, P.721

در تاریخ فلسفه ،بهجز بهمنیهار کهه بهاز ههم اصهطال
مابعدالطبیعه را در اثر معروف خود – التحصهیل  -بههکهار
برد و در تعلیقات ابن سینا  -که بهه قلهم او بهود  -تکهرار
کرد ،همۀ فیلسوفان و متکلمان به پیروی از شیخالرئیس به
جای مابعدالطبیعه از اصطال علم الهی یها الهیهات سهخن
گفتند .این اصطال تا آنجا تثبیت شهد کهه حتهی منتقهدان
سرسخت ابهن سهینا ،هماننهد غزالهی و شهرسهتانی نیهز از

نتیجهگیری

فلسفۀ اولی با عنوان الهیات یاد کردند.

رسالۀ «اغراض مابعدالطبیعه ارسطو» فارابی ،نشان میدههد

سویه های تأثیر دیدگاه ابن سینا در فلسهفۀ مسهیحی در

مفهوم مابعدالطبیعه یا غرض از آن در مدرسۀ بغداد ،خالی

اثر بزرگ توماس آکوئینهاس ،یعنهی جهامع الهیهات ،دیهده
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میشود .او حتی در دورۀ ابهن رشهدی ،کژتهابی اصهطال

روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسدطو» ،دو فصهلنامه

مابعدالطبیعه را – متأثر از بهوعلی  -بها تقسهیم آن بهه سهه
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بخش موجودشناسی ،فلسفۀ اولهی و خداشناسهی تهدارک

 -11خراسانی ،شرفالهدین ،)1385( ،مقدمده متافیزیدک

میکند .این کژتابی در دکارت و وُلآ ،متفکران تأثیرگهذار

ارسطو ،منهدرج در متافیزیهک ارسهطو ،تههران ،حکمهت،

در ن رش انتقادی به مابعدالطبیعه ،مشاهده میشهود؛ آنجها

چاپ چهارم.

کههه از تفکیههک مابعدالطبیعههه و خداشناسههی یهها تقسههیم

 -12دکارت ،)1369( ،تأمالت ،ترجمهه احمهد احمهدی،

مابعدالطبیعه به عام و خهاص سهخن مهیگوینهد؛ امها ایهن

تهران ،نشر دانش اهی ،چاپ دوم.

تفکیههک منشههأ برداشههت نادرسههت از الهیههات بههه معنههی

 -13دکارت ،)1376( ،اصدول فلسدفه ،ترجمهه منهوچهر

خداشناسی صرف بود و این برداشت هنوز هم در ادبیهات

صانعی درهبیدی ،تهران ،الهدی.

فلسفی معاصر وجود دارد.

 -14شهرسهههههتانی ،محمهههههدبنعبهههههدالکریم،)1405( ،
مصارعهالفالسفه ،منهدرج در مصهار المصهار  ،خواجهه

منابع

نصیر طوسی ،تصحیع حسن معزّی ،قم ،کتابخانهه آیهتا

 -1ابههن سههینا ،)1371( ،المباحثددات ،بههه تحقیههق محسههن

مرعشی.

بیدارفر ،قم ،بیدار.

 -15غزالی ،ابوحامد ،)1409( ،المنقذ من الضالل ،مقدمهه

 -2ابن سینا ،)1404( ،الهیات شدفا ،بهه تصهحیع ابهراهیم

احمد شمسالدین ،بیروت ،دارالکتب ،الطبعه االولی.

مدکور و تحقیق جهورج قنهواتی  ،قهم ،کتابخانهه آیهت ا

 -16فارابی ،)1387( ،شرح رساله زنون کبیر ،منهدرج در

مرعشی.

رسائل فلسفی فارابی ،ترجمه سعید رحیمیان ،تهران ،علمی

 -3ابن سینا ،)1405( ،الف ،سیره ،مندرج در کتاب النجهاه

و فرهن ی.

به تصحیع ماجد فخری ،بیروت ،داراالفاق الجدیده.

 -17فارابی ،)1387( ،فی العلمااللهی ،منهدرج در رسهائل

 -4ابن سهینا ،)1405( ،ب( ،مقدمه) منطقالمشرقین ،قهم،

فلسفی فارابی ،ترجمه سهعید رحیمیهان ،تههران ،علمهی و

کتابخانه آیتا مرعشی.

فرهن ی.

 -5ابن سهینا ،)1972( ،التعلیقدات ،تصهحیع عبهدالرحمن

 -18فههارابی ،ابونصههر ،)1387( ،اغددراض مابعدالطبیعدده

بههههدوی ،قههههاهره؛ همچنههههین ،1404 ،قههههم ،مکتههههب

ارسطو ،مندرج در رسهائل فلسهفی فهارابی بهه تصهحیع و

االعالماالسالمی.

ترجمه سعید رحیمیان ،تهران ،علمی و فرهن ی.

 -6ابن سینا ،)1980( ،عیونالحکمه ،تحقیهق عبهدالرحمن

 -19فولکیه ،پل ،)1366( ،فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه،

بدوی ،بیروت ،دارالقلم.

ترجمه دکتر یحیی مهدوی ،تهران ،دانش اه تههران ،چهاپ

 -7ارسطو ،)1385( ،متافیزیک ،ترجمه دکتر شهرفالهدین

اول.

خراسانی ،حکمت ،چاپ چهارم ،تهران.

 -20کاپلستون ،فردریهک ،)1368( ،تداری فلسدفه ،ج ،1

 -8بهمنیههار ،)1375( ،التحصددیل ،تصههحیع اسههتاد شهههید

ترجمه سیدجاللالدین مجتبوی ،تهران ،علمی و فرهن هی،

مطهری ،تهران ،دانش اه تهران ،چاپ دوم.

سروش.

 -9تیلهههور ،ریچهههارد ،)1379( ،مابعدالطبیعددده ،ترجمهههه

 -21کیانخواه ،لیال ،رضا اکبریان و محمهد سهعیدی مههر،

محمدجواد رضایی ،قم ،دفتر تبلیغات ،چاپ اول.

(« ،)1391تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابدن

 -10حسینی ،سیداحمد« ،)1392( ،تحلیدل معناشدناختی

سینا؛ بررسی تأریر رسالۀ اغراض مابعدالطبیعه فدارابی»،
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 -22لوکری ابوالعباس ،)1373( ،بیانالحق بضمانالصدق،
العلمااللهی ،تحقیق و مقدمهه دکتهر سهیدابراهیم دیبهاجی،
تهران ،امیرکبیر ،چاپ اول.
 -23لوکری ابوالعباس ،)1364( ،بیانالحق بضمانالصدق،
المنطق ،تحقیق و مقدمه دکتر سیدابراهیم دیباجی ،تههران،
امیرکبیر ،چاپ اول.
 -24مدکور ،ابراهیم ،)1952( ،مقدمه الهیات شفا ،قهاهره،
نشر وزارت معارف عمومی مصر.
 -25نراقی ،مالمهدی ،)1365( ،شرح الهیات شفا ،تحقیق
دکتر مهدی محقهق ،تههران ،دانشه اه کهدگیل و دانشه اه
تهران.
 -26وال ،ان ،)1370( ،بحث در مابعدالطبیعده ،ترجمهه
دکتر یحیی مهدوی و همکاران ،تههران ،خهوارزمی ،چهاپ
اول.
 -27هایدگر ،مهارتین ،)1373( ،مابعدالطبیعده چیسدت؟،
ترجمه محمدجواد صافیان ،تهران ،پرسش.
 -28سهروردی ،شهیخ شههابالهدین ،)1373( ،مجموعده
مصنفات ،جلد  ،1تصحیع و مقدمه هانری کهربن ،تههران،
پژوهش اه ،چاپ دوم.
.(1996).
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