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چکیده
ابنسینا ذات خداوند را فاعل و قابل صورتهای علمی موجودات دانسته و آن را از مصادیق
وحدت جهت فعل و قبول در موجودات بسیط نسبت به لوازمشان برمیشمارد .در این مقاله،
نخست قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول را در بسائط توضیح دادهایم و سپس ،با تطبیق آن بر
تفسیرهای سهگانۀ نسبت ذات خداوند با صورتهای علمی موجودات ،نشان دادهایم که در هر
یک از این تفسیرها معنایی خاص از فاعل و قابل بودن خداوند باید اراده شود .قبول
صورتهای علمی از ناحیۀ ذات در تفسیر شیخ اشراق به معنای قبول انفعالی ،و در تفسیر
مالصدرا به معنای اتصاف ،و در تفسیری دیگر به معنای عدم انفکاک از ذات تلقی شده است.
وحدت فعل و قبول در هر یک از تفسیرهای سهگانه اشکاالت و لوازمی دارد که به آنها اشاره
شده است .تفسیر نخست مستلزم اجتماع دو جهت فعل و قبول در ذات است؛ تفسیر دوم تنها
با وحدت و عینت صورتهای علمی و ذات و اتحاد عقل و عاقل و معقول قابل توجیه است؛
و مطابق تفسیر سوم تعبیر از ذات به قابل صورتهای علمی وجهی ندارد.

کلیدواژهها
علم پیشین خداوند به موجودات ،لوازم خداوند ،وحدت فاعل و قابل ،ابنسینا

 .1دانشیار گروه فلسفه ،دانشکدۀ فلسفه ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران.
()entezammohammad66@gmail.com
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 .1مقدمه
ابنسینا با استمداد از مبانی فلسفی خود تالش کرده است تفسیری از علم تفصیلی و پیش
از ایجاد برای خداوند ارائه کند که به گمان او این صفت کمالی را با حفظ وحدت ذات،
تأثیرناپذیری ذات از آنچه خارج از ذات است ،بینیازی خداوند از موجودات و راه نیافتن
عروض و نقصان و استعداد به ذات ،اثبات میکند .نظریۀ ابنسینا از مؤلفههای متعددی
تشکیل شده است .از نظر او علم خداوند به موجودات پیش از ایجاد آنها دارای این
خصوصیات است:
 .1حصولی است (ابنسینا 1404ـالف364-363 ،؛ 1404ـب18 ،15 ،؛ ،1371
305 ،301؛ ،)303-398 :3 ،1375
 .2تفصیلی است (ابنسینا 1404ـب305 ،154 ،49 ،؛ 369 ،301 ،1371؛
1404ـالف،)364 ،
 .3دفعی است (ابنسینا 1404ـب،)120 ،
 .4فعلی است (ابنسینا 1404ـالف363 ،؛ ،)298 :3 ،1375
 .5الزمۀ علم به ذات است (ابنسینا 1404ـب،)49 ،
 .6ذات خداوند فاعل و قابل صورتهای علمی موجودات است (ابنسینا 1404ـج،
،)119
 .7ذات خداوند از ناحیۀ صورتهای علمی دچار کثرت و انفعال نمیشود (ابنسینا
1404ـالف،)365 ،
 .8علمِ تفصیلی او علت وجود موجودات در خارج است و موجودات با تمام مناسبات
و روابطشان از این علمی تفصیلی برخاستهاند و مطابق آن وجود یافتهاند (ابنسینا
1404ـالف،)363 ،
 .9علم او به جزئیات «علی وجه کلی» است (ابنسینا 1404ـالف361-359 ،؛
1404ـب.)15-13 ،
در این مقاله مؤلفۀ ششم از مؤلفههای نهگانۀ باال را با تأملی در قاعدۀ وحدت فعل و قبول
در بسائط و با این پیشفرض که علم خداوند به موجودات از نظر ابنسینا حصولی است
بررسی کردهایم .پرسش اصلی مقاله این است :منظور از فاعل و قابل بودن ذات واحد و
بسیط نسبت به شیء واحد چیست و در مورد نسبت ذات خداوند با صورتهای علمی
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موجودات از دیدگاه ابنسینا و بر اساس هر یک از تفسیرهای سهگانۀ آن چگونه میتوان آن
را توجیه کرد؟
در مورد علم پیشین خداوند به موجودات از دیدگاه ابنسینا مقاالت متعددی نوشته
شده است .تا آنجا که تتبع شد ،در ارتباط با موضوع این مقاله ،مقالهای که تماماً یا بخشی
از آن ناظر به چگونگی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورتهای علمی باشد
منتشر نشده است.

 .2قاعدۀ وحدت فاعل و قابل در بسائط
ابنسینا در تعلیقات این قاعده را به این صورت بیان کرده است:
فإن البسیط عنه و فیه شیء واحد( .در موجود بسیط« ،عنه» [جهت فعل] و «فیه» [جهت
قبول] یکی است( ).ابنسینا 1404ـب)181 ،

ابنسینا پس از این که عروض صفات خداوند بر ذات او را مستلزم نیاز خداوند به غیر و
یا فاعل و قابل بودن ذات نسبت به صفاتش میداند و آن را از خداوند نفی میکند،
توضیحی در خصوص دو نوع اتصاف و عروض را بیان میکند .او نخست بین آنچه از
خارج عارض شیء میشود (مانند اتصاف جسم به سفید) و آنچه الزم آن شیء است
(مانند اتصاف سفیدی به سفید) تفاوت قائل میشود و وحدت جهت فعل و قبول را در
اولی ناممکن و در دومی ممکن میداند ،و نسبت ذات خداوند و لوازمش را از قسم دوم
میشمرد .سپس همین خصوصیت را در مورد هر موجود بسیط و لوازمش تعمیم میدهد و
به عنوان یک قاعدۀ کلی از وحدت جهت فعل و قبول در هر موجود بسیطی نسبت به
لوازمش سخن میگوید (ابنسینا 1404ـب.)181 ،
در مورد این قاعده الزم است منظور از فعل و قبول و نیز دلیل وحدت فاعل و قابل
در بسائط را بیان کنیم .ابنسینا در توضیح این قاعده تنها به اشاراتی اکتفا کرده است
(ابنسینا 1404ـب115 ،؛  )89 ،1371که در ادامه بیان خواهد شد .از این رو ،در
توضیح کاملتر و نیز دلیل این قاعده از سخنان حکیمان پس از او و به ویژه صدرالمتألهین
کمک گرفتهایم.
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 .1-2منظور از فعل و فاعل در قاعدۀ وحدت فاعل و قابل
منظور ابنسینا از فعل و فاعل در قاعدۀ یادشده وحدت الزم و ملزوم است .او افزون بر
تصریح این مطلب در عبارتی که پیشتر از تعلیقات نقل شد ،به طور خاص در مورد علم
خداوند به موجودات ،که آن را از مصادیق این قاعده میداند ،به صراحت بیان کرده است:
«هذه المعقوالت من لوازم ذاته ،فهو یعقل ذاته علی ما هو علیه من لزوم هذه األشیاء لها
فال یستفید عقله لها من وجودها» (ابنسینا 1404ـب .)54 ،از نظر ابنسینا الزم شیء
چیزی است که از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
 .1الزم شیء از آن جداییناپذیر است.
 .2الزم شیء تابع آن و رتبتاً متأخر از آن است .این خصوصیت الزم ذات را از ذاتیات
متمایز میسازد .ذاتیات به نوعی علت ذاتاند و رتبتاً بر ذات تقدم دارند (ابنسینا
1404ـب36 ،؛ .)109 ،1371
 .3بین الزم و ملزوم به نوعی رابطۀ علیت برقرار است .این علیت اعم از علیت
ماهوی ،وجودی ،ذهنی ،خارجی ،تحلیلی و عینی است .این ویژگی الزم و عارض
را از یکدیگر متمایز میسازد .الزم معلول ملزوم و حاکی از غنای آن است ،در
حالی که عارض معلول غیر و حاکی از نیاز معروض است .به دلیل همین ویژگی،
ابنسینا خداوند را دارای لوازم میداند و عارض را از او نفی میکند« .الحقیقة
(واجبالوجود) التی لذاتها ال تحتمل الشرکة ،فال تفتقر فی التعین إلی اللوازم و
األعراض و إن کانت له لوازم» (ابنسینا  .)220 ،1371خداوند هرچند لوازم دارد
و عرض به او راه ندارد ،در تعینش نه به لوازم نیاز دارد و نه به اعراض؛ زیرا تعین
او عین ذات اوست.
 .4علیت ملزوم نسبت به الزم بالذات است .منظور از علیت بالذات این است که
ملزوم بدون ضم هیچ ضمیمهای علت وجود الزم باشد .به عقیدۀ ابنسینا ،آنچه از
ذات شیء همراه با ضم چیزی به آن صادر شود الزم آن شیء و آن ضمیمه است ،نه
الزم ذات (ابنسینا 1404ـب.)180 ،
 .5علیت ملزوم نسبت به الزم بدون واسطه و بالمباشرة است« .و معنی اللزوم للذات
هو أن یصدر عن الذات شیء بال سبب متوسط بینهما» (ابنسینا 1404ـب.)100 ،
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گاه الزم به معنای عامتری به کار میرود و هر چیزی که همواره همراه شیء است و از آن
جدا نمیشود را شامل میشود .این معنای عام از یک سو شامل ذاتیات (ابنسینا ،1371
 )132و از سوی دیگر شامل اعراضی است که همواره همراه شیء هستند (مثل وجود و
ماهیت) ،لیکن معلول آن نیستند .روشن است که منظور از الزم در قاعدۀ مورد بحث
معنای خاص است؛ زیرا تنها در معنای خاص است که میتوان الزم را فعل و ملزوم را
فاعل نامید.
در این جا توضیح بیشتری نیاز است .لوازم را از یک نگاه به لوازم وجود و لوازم
ماهیت و از نگاهی دیگر به لوازم حقیقی و لوازم تحلیلی تقسیم میکنند .لوازم وجود نیز به
لوازم وجود ذهنی و لوازم وجود خارجی قابل تقسیم هستند .لوازم تحلیلی مابازای عینی و
خارجی ندارند و در خارج به عین وجود منشأ انتزاعشان موجودند .این نوع لوازم ممکن
است الزم ماهیت یا الزم وجود باشند .منظور از این نوع الزم آن است که با در نظر گرفتن
ماهیت یا وجود چیزی ،عقل مفاهیمی را از آن انتزاع و بر آن حمل میکند ،بدون این که
در خارج آنچه محمول است با آنچه موضوع است دوگانگی داشته باشند .همۀ معقوالت
ثانی فلسفی که بدون ضم ضمیمهای از وجود یا ماهیت چیزی انتزاع و بر آن حمل
میشوند الزم تحلیلی وجود یا ماهیت آن شیء هستند .بین ملزوم و الزم تحلیلی به دلیل
نبودن دوگانگی ،در خارج ،رابطۀ علّی و معلولی وجود ندارد ،و اگر الزم را علت و ملزوم
را معلول بنامند نوعی تسامح است .لوازمی چون وجوب ،امکان ،تشخص ،وحدت،
شیئیت و ...از این قبیل هستند .در نقطۀ مقابل این نوع لوازم ،لوازمی هستند که جدای از
ملزوم خود موجودند .از این نوع لوازم به معلول و از ملزوم آنها به علت ،به مفهوم فلسفی
آن ،میتوان تعبیر کرد (مالصدرا .)53-52 ،1360
ابنسینا از اقسام الزم به شکل فوق سخن نگفته است .با این وصف ،از موارد
کاربرد این واژه میتوان استنباط کرد که اصطالح الزم را برای همۀ آنها درست میداند.
برای مثال ،از وجود ،وحدت ،و امثال آن به لوازم تعبیر میکند و نیز صور علمی خداوند را
نسبت به ذات او و وجود خارجی معلوماتش را نسبت به صورتهای علمی و وجود
خارجی معلول نسبت به علت را الزم نامیده است (ابنسینا 134 ،135 ،1371؛ ،1375
133 :2؛ .)314 ،84 ،1400
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لوازم تحلیلی از قبیل مفهوم وجود ،امکان ،وجوب ،وحدت و ،...که از سنخ
معقوالت ثانی فلسفی هستند ،در فلسفۀ ابنسینا جایگاه مهمی دارند .ابنسینا به خوبی بین
این نوع معقوالت با معقوالت منطقی فرق مینهد و معتقد است که احکام این مفاهیم را
در فلسفه باید مورد تحقیق قرار داد (ابنسینا 1404ـج .)23 :1 ،او نه این معقوالت را
معقوالت ثانی فلسفی مینامد و نه آنها را با معقوالت ثانی منطقی درمیآمیزد .اما در مورد
نحوۀ وجود آنها نیز روشن سخن نمیگوید .به همین دلیل ،هرچند ابنسینا فعل را در
قاعدۀ «وحدت جهت فعل و قبول در بسائط» به معنای الزم گرفته است ،اما روشن نکرده
که منظورش از الزم ،الزم تحلیلی است یا معلول وجودی و حقیقی .با این وصف ،همان
طور که بیان شد ،موارد فراوانی که ابنسینا از آنها به الزم تعبیر کرده است جز به معنای
الزم تحلیلی قابل فهم نیستند .در ادامه توضیح خواهیم داد که مصداق روشن وحدت
جهت فعل و قبول نیز فعل و قبول تحلیلی است.

 .2-2منظور از قبول و قابل در قاعدۀ وحدت فاعل و قابل
ابنسینا در بیان انواع قبول میگوید:
القابل یعتبر فیه وجهان :أحدهما أن یکون یقبل شیئا من خارج فیکون ثم انفعال و هیولی
یقبل ذلک الشیء الخارج ،و قابل من ذاته لما هو فی ذاته ال من خارج فال یکون ثم انفعال.
و إن کان هذا الوجه الثانی صحیحا ،فجائز أن یقال علی الباری( .ابنسینا 1404ـب)115 ،

در این فراز ،بین قابلی که چیزی را از ذات خودش قبول میکند و قابلی که چیزی را از
ناحیۀ علتی خارج از ذاتش قبول میکند تفاوت نهاده است .از نظر ابنسینا ،در قسم
نخست فاعل و قابل میتوانند یک چیز باشند ،و در قسم دوم وحدت فاعل و قابل محال
است .او در فرازی دیگر میگوید:
االنفعال یقال بوجه مرسل علی کل خروج من القوة إلی الفعل ،و یقال علی وجه أخص من
ذلک  -مثل أن یکون خروجا زمانیا ،و مثل أن یکون علی سبیل االنتقاص لیس علی سبیل
االستکمال ،و کل ذلک یشترک فی أنه خروج عن قوة ما إلی فعل ،و حیث ال یوجد معنی ما
بالقوّة ،فال وجه لالنفعال بوجه( .ابنسینا )89 ،1371

مطابق این فراز و فرازی که از تعلیقات گزارش کردیم ،قبول سه قسم است )1( :قبول
انفعالی به معنای عام )2( .قبول انفعالی به معنای خاص .در معنای عام ،هر نوع خروج از
قوه به فعلیت انفعال است ،مثل خروج ماهیت از حالت استوا نسبت به وجود و عدم،

بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورتهای علمی موجودات

255

پذیرش صورتهای عقلی توسط عقل فعال ،و انفعال زمانی .معنای خاص انفعال زمانی
است که مستلزم وجود ماده و استعداد است )3( .قبول غیرانفعالی.
فیلسوفان پس از ابنسینا تالش کردهاند با استناد به سخنان او تفسیر دقیقتری از
انواع قبول ارائه کنند .میرداماد با اشاره به سخنان فارابی و ابنسینا سه معنا برای فعل و
قبول مطرح میکند (میرداماد  .)72 ،1367مطابق توضیح شارح قبسات ،معانی سهگانهای
که میرداماد به آنها اشاره کرده از این قرارند:
 .1قبول به معنای اتصاف :مانند اتصاف عدد چهار به زوجیت که فاعل و قابل آن یک
چیز است (این نوع از قبول همان است که پیشتر از آن به قبول غیرانفعالی تعبیر
کردیم).
 .2قبول به معنای انفعال ذاتی :و آن در صورتی است که موجود مجردی صورتی را از
فاعل خارج از خود بپذیرد ،مانند صورتهای علمی که خداوند به عقول مجرد
افاضه میکند .روشن است که انفعال عقل مجرد انفعال زمانی و تدریجی نیست.
در نتیجه ذات عقل در خارج منفک از قبول صورتهای علمی نمیباشد و از این
جهت میتوان گفت انفعال ذاتی همانند امکان ذاتی است.
 .3انفعال زمانی :و آن عبارت است از این که مقبول زمانی در قابل موجود نیست و
زمانی دیگر در آن وجود مییابد .روشن است که این نوع قبول مسبوق به استعداد و
قابلیت است و این همان نوع از قبول است که با فعل قابل اجتماع نیست (علوی
.)250-248 ،1376
در قسم اول نه تنها فاعل و قابل یکی است ،بلکه جهت فعل و قبول نیز یکی است ،و به
تعبیر شارح قبسات« ،هنالک فیه و عنه واحد» .در قسم دوم و سوم فاعل غیر از قابل
است ،با این تفاوت که قسم دوم ناشی از امکان ذاتی و قسم سوم ناشی از امکان
استعدادی است (علوی .)250 ،1376
پس از میرداماد ،مالصدرا به انواع فعل و قبول و بیان تفاوت آنها با تفصیل بیشتر
و ژرفکاوانهتر توجه کرده است .او از یک سو به سخنان فخر رازی در مباحث المشرقیه
(رازی  )515 ،1411و از دیگر سو به سخنان ابنسینا ،به ویژه در تعلیقات ،نظر دارد.
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در آثار صدرا به دو نوع قبول اشاره شده است :قبول انفعالی و قبول اتصافی .او
قبول اتصافی را مستلزم کثرت جهت فعل و قبول و نیز مستلزم انفعال و تأثر قابل
نمیداند.
یکی از مواردی که مالصدرا بین دو نوع قبول تفاوت نهاده است مبحث عینیت
صفات کمال با ذات خداوند است .بعضی بر عینیت صفات کمال با ذات خداوند این
گونه استدالل کردهاند :اگر صفات کمال عین ذات نباشند ،باید علت و سببی آنها را به
ذات داده باشد .اگر این علت خارج از ذات باشد ،مستلزم نیاز واجب به غیر است ،و اگر
خود ذات علت صفات کمال باشد ،مستلزم این است که ذات خداوند هم فاعل صفات و
هم قابل آنها باشد ،و چون اجتماع فعل و قبول در موجود واحد و بسیط ممکن نیست،
صفات کمال باید عین ذات باشند.
مالصدرا این استدالل را درست نمیداند .او میگوید :فعل و قبول به دو معنا به کار
میرود .اگر قبول به معنای قبول تجددی و انفعالی باشد ،اجتماع آن دو در شیء واحد از
جهت واحد ممکن نیست ،و اگر به معنای اتصاف باشد ،شیء واحد و بسیط میتواند
فاعل و قابل باشد (مالصدرا 72-66 ،1354؛  .)131 :6 ،1981صدرا فاعل و قابل
بودن خداوند را در صورتی که قبول به معنای انفعال و تأثیرپذیری یا مستلزم کاملتر شدن
قابل باشد محال میداند:
لم یقم دلیل علی بطالن کون البسیط فاعال و قابال إال أن یراد به االنفعال التجددی أو کون
العارض مما یزید المعروض کماال و فضیلة فی عروضه فیکون المفید أشرف من ذاته و
أنور و أفضل( .مالصدرا )210 :6 ،1981

او همانند فخر رازی (رازی  )515 ،1411فصل مستقلی را به جواز یا عدم جواز فاعل و
قابل بودن شیء بسیط اختصاص داده است .در آغاز این فصل ،به نظر مشهور حکما و
متأخران آنان اشاره کرده و میگوید :مشهور قائل به امتناع ،و متأخران قائل به جوازند.
سپس دیدگاه خودش را بیان کرده است .از نظر صدرا ،هر ملزومی نسبت به الزمش هم
فاعل است و هم قابل ،و جهت فعل و قبول در آنها یکی است .او از این جهت تفاوتی بین
بسائط و مرکبات و همچنین بین الزم وجود و الزم ماهیت قائل نیست .از نظر صدرا الزم
شیء از یک سو مقتضای آن شیء است ،و لذا میتوان شیء را علت الزم خود دانست .از
سوی دیگر ،الزم از ملزوم جدا نیست و تنها در مقام اتصاف ملزوم را از الزم تفکیک
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میکنیم و ملزوم را با الزمش توصیف مینماییم ،و همین دو نکته کافی است که ملزوم را
فاعل و قابل (قبول به معنای اتصاف) الزم خود بنامیم (مالصدرا -176 :2 ،1981
 .)177سخنان مالصدرا نیز تا اینجا توضیح انواع فعل و قبول بود .دلیل او بر این مدعا
(وحدت جهت فعل و قبول در بسائط) را در ادامه بیان خواهیم کرد.

 .3-2توضیحی در مورد قبول اتصافی
فعل و قبول بسائط نسبت به الزم آنها را سه گونه میتوان فرض کرد )1( :فعل و قبول
حقیقی )2( ،فعل و قبول تحلیلی )3( ،اعتبار فعل و قبول.
فعل و قبول حقیقی :این نوع فعل و قبول در صورتی است که موجود بسیط و الزم
آن در خارج دو چیز باشند ،و موجود بسیط حقیقتاً علت باشد ،و الزم نیز حقیقتاً از ملزوم
صادر شود و در آن موجود گردد.
فعل و قبول تحلیلی :در فعل و قبول تحلیلی چند ویژگی وجود دارد )1( :در خارج
فعل و قبولی رخ نداده است ،و فعل و قبول با تحلیل عقلی قابل درک است )2( .مقبول
هرچند در خارج وجودی جدای از وجود قابل ندارد ،اما عقل آن را تابع وجود مقبول
میداند ،نه عین ذات آن )3( .در این قسم ،قبول به معنای اتصاف است .در مقام توصیف،
عقل انسان قابل را جدای از مقبول تحلیل میکند و قابل را موصوف قرار میدهد و مقبول
را به عنوان وصف آن بر آن حمل میکند )4( .در فعل و قبول تحلیلی میتوان تفاوت حیثی
بین فاعل و قابل قائل شد و ذات را از حیث ذات فاعل دانست و از حیث اتصافش به
لوازم قابل نامید .مثالا با تحلیل ماهیت ،عقل متوجه خصوصیتی در آن میشود که نه از
مقوّمات ذاتی ماهیت است و نه وجودی منحاز دارد و نه از ماهیت انفکاکپذیر است .این
خصوصیت امکان ذاتی است ،که از آن به الزم ماهیت تعبیر میشود .امکان نمیتواند ذاتی
ماهیات باشد ،زیرا در ماهیات متباین به تمام ذات حضور دارد .از طرفی تصور ماهیت
برای انتزاع مفهوم امکان از آن کفایت میکند ،و لذا میتوان گفت :ماهیت علت تامۀ
امکان است ،و چون امکان فقط در ظرف تحلیل متمایز از ماهیت است و در ظرف وجود
متمایز از آن نیست ،میتوان گفت :حقیقتاً فعل و قبولی رخ نداده است .این خصوصیت به
تمام لوازم ماهیات قابل تعمیم است.
اعتبار فعل و قبول :مالصدرا در مورد تعدد عاقل و معقول در علم خداوند به
ذاتش از اعتبار تعدد سخن میگوید ،و تعدد و کثرت ناشی از اضافۀ عاقل به معقول را
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«اعتبار الکثرة» مینامد ،نه کثرت حقیقی یا کثرت تحلیلی .از نظر او این سخن را در باب
اتصاف خداوند به صفاتش نیز میتوان تعمیم داد .صفات خداوند عین ذات اوست ،اما
در مقام توصیف ،صفت با موصوف مغایر است .این مغایرت را میتوان مغایرت مفهومی
صرف دانست و میتوان فراتر رفت و در محکی نیز تحلیالا تعدد جهت را لحاظ کرد .از
آنجا که تعدد جهت موصوف و وصف ،خارجاً و تحلیالا ،در مورد خداوند محال است،
تعدد آنها در مورد خداوند به اعتبار تعدد بازمیگردد .صدرا سپس به فائده و اثر این اعتبار
نیز اشاره میکند (مالصدرا  .)355-354 :3 ،1981در این قسم نیز فعل و قبول مربوط
به مقام اتصاف است ،با این تفاوت که در فعل و قبول تحلیلی تغایر تحلیلی بین صفت و
موصوف در مقام اتصاف وجود دارد و در این قسم تغایر آنها اعتبار تغایر است.
اگر این سخن مالصدرا را بپذیریم ،میتوانیم از نوع سومی از فعل و قبول سخن
بگوییم .این قسم در حقیقت اعتبار فعل و قبول است ،بدون این که در ظرف تحلیل یا در
خارج فعل و قبولی رخ داده باشد .فاصلۀ معنایی قبول اتصافی و قبول انفعالی به اندازهای
زیاد است که صدرا اطالق لفظ قبول را بر آن دو به اشتراک لفظی دانسته و عدم توجه به
این فاصلۀ معنایی را منشأ اشتباهات و لغزشها در مورد فاعل و قابل بودن بسائط میداند
(مالصدرا .)181 :2 ،1981

 .4-2دلیل وحدت فاعل و قابل در بسائط
همان طور که پیشتر بیان شد ،ابنسینا دلیلی برای اثبات وحدت فعل و قبول در بسائط
نیاورده است .اما در سخنان صدرا و پیش از او فخر رازی استداللهایی برای اثبات این
مدعا وجود دارد .مالصدرا بر متعدد نبودن دو جهت فعل و قبول در خداوند این گونه
استدالل میکند:
 .1اگر قبول چیزی مسبوق به قوه و استعداد باشد یا قبول چیزی مسبوق به امکان
باشد (روشن است که سبق قوه و استعداد زمانی است ،و سبق امکان ذاتی است؛ اولی
مستلزم تعدد خارجی و دومی مستلزم تعدد تحلیلی است) .جهت فعل و قبول متعدد
خواهد بود ،و اگر قبول چیزی نه مسبوق به قوه و استعداد باشد و نه مسبوق به امکان
باشد ،جهت فعل و قبول یکی خواهد بود .صدرا برای قسم اول ،عروض بیاض و حرکت
بر جسم را مثال میآورد و برای دومی عروض وجود بر ماهیت را .در این دو قسم ،فاعل از
آن جهت که فاعل است نمیتواند قابل باشد .از نظر او لوازم ذاتی شیء نه مسبوق به قوه و
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استعدادند و نه مسبوق به امکان .زیرا نسبت ملزوم به این لوازم بالوجوب است .به عبارت
دیگر ،ملزوم از ناحیۀ لوازمش دارای آن لوازم نیست ،بلکه از ناحیۀ ذاتش این لوازم را دارد
و لوازم معلول ذات هستند ،و چون نسبت معلول به علت وجوب است ،ملزوم از ناحیۀ
ذات به نحو وجوب این لوازم را دارد ،نه به نحو امکان یا استعداد .بر این اساس ،در این
نوع قبول ،جهت فعل و قبول یک چیز (وجوب) است و مستلزم ترکیب شیء از فعلیت و
استعداد یا وجوب و امکان نخواهد بود (مالصدرا  .)211 :6 ،1981در نتیجه ،ادلۀ امتناع
وحدت فاعل و قابل ،که از جملۀ آنها اجتماع دو جهت وجوب و امکان یا اجتماع دو
جهت فعلیت و قوه در شیء واحد از جهت واحد است ،موضوعاً ،شامل لوازم شیء
نمیشوند ،و لوازم تخصصاً از دائرۀ شمول این ادله خارجاند.
 .2دلیل دیگری که در سخنان صدرا آمده این است :لوازم ذات تابع ذات هستند،
نه مجعول ذات .الزم و ملزوم در خارج منفک از یگدیگر نیستند .اگر ملزوم مجعول باشد،
الزم نیز به جعل ملزوم مجعول است ،و اگر نامجعول باشد ،الزم نیز نامجعول است به
نامجعول بودن ملزوم .بنابراین ،در خارج نه ملزوم منفعل از الزم است و نه الزم معلول
برای ملزوم .اگر از آنها به فاعل و قابل تعبیر میکنیم ،تنها از این جهت است که عقل الزم
را تابع ملزوم میبیند (مالصدرا .)128 :6 ،1981
همان طور که مالحظه شد ،استداللهای صدرا چیزی بیش از وحدت قابل و فاعل
در فعل و قبول تحلیلی یا اعتبار فعل و قبول را اثبات نمیکند.

 .3چگونگی نسبت صورتهای علمی موجودات با ذات خداوند
همان طور که بیان شد ،ابنسینا صورتهای علمی موجودات را لوازم ذات خداوند میداند
و بر این باور است که لوازم ذات از ذات و در ذات وجود مییابند و ذات را نسبت به آنها
فاعل و قابل میداند .افزون بر این ،او به فاعل و قابل بودن ذات نسبت به صورتهای
علمی تصریح دارد .در کتاب تعلیقات میگوید:
هذه الموجودات (صورتهای عقلی) من لوازم ذاته ،و لوازمه فیه بمعنی أنها تصدر عنه ال
أن تصدر عن غیره فیه فیکون ثم قابل و انفعال .فقولنا فیه یعتبر علی وجهین :أحدهما أن
یکون عن غیره فیه ،و اآلخر أن یکون فیه ال عن غیره ،بل فیه من حیث یصدر عنه.
(ابنسینا 1404ـب)119 ،

260

پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،پاییز و زمستان  ،1398شمارۀ 34

همچنین در الهیات شفا ،فرضهایی را در مورد چگونگی وجود صورتهای عقلی بیان
میکند و همه آنها جز یک فرض را ابطال میکند .از نظر او ،فرض صحیح این است که
این صورتها در ذات خداوند موجود باشند ،آن گونه که الزم در ملزوم موجود است.
«فبقی لک النظر فی حال وجودها معقولة أنها تکون موجودة فی ذات األول کاللوازم التی
تلحقه ( »...ابنسینا 1404ـالف .)364 ،بر این اساس ،او ذات خداوند را نسبت به
صورتهای عقلی فاعل و قابل میداند .اکنون این پرسش مطرح میشود که با توجه به
تفسیرهایی که از نظریه ابنسینا شده است ،فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به
صورتهای علمی به چه معناست و چگونه میتوان آن را توجیه کرد؟
در مورد چگونگی وجود صورتهای علمی خداوند و نسبت آنها با ذات در نظریه
ابنسینا تفسیرهای مختلفی وجود دارد که بر اساس هر یک از آنها چگونگی فاعل و قابل
بودن خداوند متفاوت خواهد بود .توضیح این تفسیرها و بیان مستندات آنها و نیز بیان
درست یا نادرست بودن آنها از ظرفیت این مقاله خارج و بایستۀ تحقیقی مستقل است .از
این رو در این مقاله تنها به توضیح مختصر هر یک از آنها و اشاره به پارهای از مستندات
آنها بسنده میکنیم و چگونگی فاعل و قابل بودن ذات خداوند را نسبت به صورتهای
علمی بر اساس هر یک از آن تفاسیر نشان خواهیم داد و در مجالی دیگر به تفصیل از آنها
سخن خواهیم گفت.
همان طور که پیشتر بیان شد ،پیشفرض این مقاله این است که ابنسینا علم
خداوند به موجودات را حصولی و از طریق صورتهای علمی میداند .بر این اساس ،از
نظریۀ او حداقل سه تفسیر متفاوت میتوان ارائه کرد.

 .1-3تفسیر اول
قبول صورتهای علمی از ناحیۀ ذات قبول حقیقی است ،و صورتهای علمی حالّ در
ذات و عارض بر ذاتاند.
از اشکاالت و ایرادات شیخ اشراق این گونه استفاده میشود که او چنین تفسیری
از سخنان ابنسینا دارد یا الاقل معتقد است که نظریه ابنسینا چیزی بیش از قبول انفعالی
غیرتجدّدی را که در آن جهت فعل غیر از جهت قبول است به ارمغان نمیآورد .منشأ این
تفسیر بعضی از تعبیرات ابنسینا در مورد صورتهای علمی موجودات است ،از قبیل
«صور معقولة توجد عنه» یا «الصور الموجود عنه» یا «صدر وجودها عنه» (ابنسینا
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1404ـب .)60 ،49 ،48 ،این تعبیرات حاکی از این است که منظور او از فاعل بودن
ذات خداوند نسبت به صورتهای علمی فاعلیت حقیقی و خارجی است ،نه فاعلیت
تحلیلی .اگر چنین باشد ،صورتهای علمی نیز معلول حقیقی خواهند بود .تعبیر از صور
علمی به صور مرتسمه (ابنسینا 1404ـب )82 ،یا اعراض (بهمنیار  )574 ،1375نیز
مؤید این تفسیر است .بر اساس این تفسیر ،فاعل و قابل بودن خداوند حقیقی است ،در
حالی که فعل و قبول حقیقی مستلزم کثرت خارجی و الاقل کثرت جهت اقتضا و قبول
است .به همین دلیل ،شیخ اشراق با تعبیرات تندی به آن اشکال وارد کرده است
(سهروردی .)481 :1 ،1375
از نظر مالصدرا شیخ اشراق نتوانسته است بین فعل و قبول حقیقی و اتصافی
تفاوت قائل شود .اگر به تفاوت این دو توجه کرده بود ،ابنسینا را به دلیل این که خداوند
را فاعل و قابل صورتهای علمی دانسته نقد نمیکرد .حاصل سخن مالصدرا این است
که اگر علت وجود معلولی را اقتضا کند که وجودش فی نفسه عین وجودش للغیر است و
غیری جز همان علت وجود نداشته باشد ،در این صورت حیثیت صدور این معلول عین
حیثیت عروضش برای علتش خواهد بود ،و اگر چنین نبود ،علت این معلول را اقتضا
نمیکرد و این معلول از آن صادر نمیشد (مالصدرا .)227 :6 ،1981
پاسخ صدرا به اشکال سهروردی قانعکننده نیست .زیرا این پاسخ در صورتی قابل
قبول است که علت بتواند وجود معلولی را اقتضا کند که وجود لنفسه آن عین وجودش
للغیر است و غیری جز خودش یا وجود نداشته باشد و یا نتواند آن را قبول کند؛ در حالی
که سخن شیخ اشراق ناظر به اصل این اقتضا است .او میتواند بگوید :علت بسیط ،و به
ویژه خداوند که حیثیات مختلف در او وجود ندارد ،نمیتواند چیزی را اقتضا کند که فقط
خودش قابل آن است .به همین دلیل است که صدرا در ادامۀ پاسخ خود به نکتهای دیگر
اشاره میکند که شیخ اشراق چارهای جز تسلیم شدن نداشته باشد .آن نکته این است که
شیخ اشراق نیز برای ماهیات لوازمی را پذیرفته است که آن لوازم ،اوالً ،غیرمنفک از آن
ماهیات هستند و محلی جز همان ماهیات ندارند ،و ثانیاً ،معلول و مقتضای آن ماهیات
هستند .اگر شیخ اشراق پذیرفته است که ماهیات اقتضای چنین لوازمی را دارند ،به این
معناست که وحدت جهت فعل و قبول را نیز پذیرفته است؛ زیرا در این ماهیات نیز جهات
و حیثیات مختلف وجود ندارد تا از جهتی فاعل و از جهتی قابل باشند.
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افزون بر آنچه صدرا در رد تفسیر شیخ اشراق بیان کرده است ،میتوان گفت که
ابنسینا به صراحت عروض انفعالی صورتهای علمی بر ذات خداوند و قبول انفعالی
ذات نسبت به آنها را ،حتی اگر علت آنها خود ذات باشد ،نادرست میداند .اگر منظور او
از فاعل بودن ذات خداوند نسبت به صورتهای علمی علیت خارجی باشد و خداوند
حقیقتاً این صورتها را در ذات خود ایجاد کند ،پس چرا این فرض را به صراحت
نادرست میداند؟ به عبارتی دیگر ،چه تفاوتی بین این فرض نادرست با فرض فاعل و
قابل بودن ذات برای صورتهای علمی که او از آن دفاع میکند وجود دارد؟
ابنسینا بین صورتهای علمی و عروض عرض بر ذات چند تفاوت قائل است:
اوالً ،عروض عرض بر ذات ،چه از ناحیۀ ذات باشد و چه از ناحیۀ غیر ،به این معناست که
ذات پس از عروض و وجود یافتن این عرض دارای چیزی میشود که نداشته است و
دارایی ذات نسبت به آن تابع وجود عرض است ،و در مورد علم خداوند ،علم او به
موجودات تابع وجود صورتهای علمی خواهد بود .ثانیاً ،عروض عرض بر ذات مسبوق
به وجود استعداد در ذات نسبت به عرض است ،و الاقل تحلیالا مسبوق به امکان وجود
عرض در ذات است .ثالثاً ،عروض عرض بر ذات مستلزم انفعال حقیقی در عروض زمانی
و انفعال تحلیلی در عروض غیرزمانی است .رابعاً ،در عروض انفعالی جهت فعل و جهت
قبول دو چیز است.
از نظر ابنسینا ،صورتهای علمی در هر چهار خصوصیتی که بیان شد با عروض
انفعالی عرض بر ذات متفاوت هستند .زیرا ،اوالً ،عاقلیت ذات خداوند نسبت به
صورتهای علمی تابع وجود آنها نیست ،بلکه خداوند به اعتبار ذاتش عاقل است و وجود
صورتهای علمی تابع عاقلیت ذات نسبت به آنها است« .فهو یعقلها من ذاته ثم یتبع
وجودها عقلیته لها ،و هی إضافة الفاعل للشیء و لو کان یتبع عقلیته لها وجودها کانت
اإلضافة إضافة قابل ألنها تحصل فیه من خارج» (ابنسینا 1404ـب .)125 ،ثانیاً ،همان
طور که در سخنان میرداماد و شارح قبسات و مالصدرا مالحظه شد ،صورتهای علمی نه
مسبوق به قوه و استعدادند تا حدوثشان زمانی باشد و نه حتی همانند مسبوق بودن عقول
به امکان نسبت به صورتهایی که به آنها افاضه میشود مسبوق به امکان هستند .ثالثاً ،از
نظر ابنسینا وجود صورتهای علمی در ذات مستلزم انفعال خارجی یا تحلیلی ذات
نیست .رابعاً ،جهت فعل و قبول در ذات نسبت به صورتهای علمی یکی است .این
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خصوصیت نشان میدهد که قبول لوازم با قبول انفعالی دو معنای کامالا متفاوت است.
همان طور که بیان شد ،صدرا از این نوع قبول به قبول اتصافی یا قبول در مقام اتصاف
تعبیر کرده است.

 .2-3تفسیر دوم
صورتهای علمی در ذاتاند ،نه در خارج ذات .ذات خداوند از جهت واحد فاعل و قابل
آنها است .قابل بودن خداوند نه تجددی و زمانی و انفعالی است ،نه نیاز به حیثیاتی در
ذات دارد .خداوند از همان جهت که فاعل صورتهای علمی است ،از همان جهت قابل
آنها است .قبول صورتهای علمی از ناحیۀ ذات اتصافی است ،نه انفعالی.
مالصدرا با در نظر گرفتن همۀ سخنان ابنسینا در آثار مختلفش و دقت و
ژرفکاوی در آنها این تفسیر را برگزیده است .او بخشی از نکات فوق را ضمن استداللی که
از سخنان ابنسینا برگرفته و گزارش کرده آورده است (مالصدرا )191-190 :6 ،1981
و بخشی دیگر را در پاسخ به اشکاالت شیخ اشراق که پیشتر به آن اشاره شد بیان کرده
است.
در استداللی که صدرا آن را گزارش کرده به سه نکتۀ اساسی توجه داده شده است:
( )1خداوند چون علت و مبدأ موجودات است و علم به علت مستلزم علم به معلول
است ،از ازل به موجودات علم دارد )2( .علم اضافه به معلوم دارد و چون ،پیش از ایجاد،
موجودات به وجود خارجی موجود نیستند ،علم خداوند باید به صورتهای علمی آنها
تعلق گرفته باشد )3( .این صورتها یا در ذاتاند یا در خارج ذات .اگر در ذات باشند یا
مقوّم ذاتاند یا عارض بر ذات .اگر در خارج ذات باشند ،مستلزم پذیرش مثل افالطونی
است ،که ابنسینا با آن مخالف است؛ اگر در ذات و مقوّم ذات باشند ،مستلزم ترکّب ذات
است .در نتیجه این صورتها باید مرتسم در ذات باشند.
در پاسخ صدرا به شیخ اشراق این نکته آشکار شد که مطابق تفسیر صدرا از نظریۀ
ابنسینا ،قبول صورتهای علمی که در متن فوق «مرتسم در ذات» خوانده شدهاند ،قبول
اتصافی است ،نه قبول انفعالی ،و همین نکته است که تفسیر صدرا را از تفسیر نخست
متمایز میسازد.
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مشکلی که در این تفسیر وجود دارد این است که مالصدرا همانند ابنسینا توضیح
نداده است که چگونه قبول صورتهای علمی از ناحیۀ ذات خداوند اتصافی است ،و اگر
اتصافی است از کدام قسم از اقسام آن است.
پیشتر بیان شد که در قبول اتصافی در خارج قابل و مقبول به وجود واحد
موجودند و تنها در مقام تحلیل است که میتوان آنها را از یکدیگر متمایز ساخت و قابل را
به مقبول متصف کرد .همچنین در این نوع قبول در ظرف خارج نه فعلی رخ داده است و
نه قبولی .عقل یا از طریق تحلیل موجود واحد به حیثیات متفاوت فاعل و قابل را از
یکدیگر متمایز میسازد ،یا از این فراتر میرود و به دلیل بسیط محض بودن این موجود و
عدم امکان تحلیل آن به حیثیات مختلف جهت فعل و قبول را برای آن اعتبار میکند .آیا از
سخنان ابنسینا در مورد صورتهای عقلی میتوان چنین چیزی فهمید؟
مطابق این تفسیر نباید بین صورتهای علمی و ذات در خارج دوگانگی وجود
داشته باشد .در نتیجه ،این تفسیر مبتنی بر پذیرش عینیت ذات و صورتهای علمی و
اتحاد عاقل و معقول از سوی ابنسینا است .در سخنان ابنسینا نشانههایی از این وحدت
و یگانگی وجود دارد .تعبیراتی چون فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورتهای
علمی و یکی دانستن جهت فعل و قبول ،به نوعی گویای باور ابنسینا به وحدت خارجی
ذات و صورتهای علمی است.
از نشانههای دیگر عینیت علم پیش از ایجاد با ذات خداوند نزد ابنسینا این است
که به عقیدۀ او صورتهای علمی موجودات معقول بالذات هستند .چیزی که ذاتش عین
معقولیت است ،عین عاقلیت نیز هست .عاقل و معقول در یک مرتبه هستند و نمیشود
چیزی در مرتبۀ ذات عین معقولیت باشد و عاقل در همان مرتبه حضور نداشته باشد .این
گونه سخن گفتن از صورتهای علمی نشان از باور به وحدت و عینیت ذات با
صورتهای علمی در عین بساطت دارد ،به ویژه این که ابنسینا به عین ذات بودن علم
خداوند به موجودات تصریح دارد (ابنسینا 1404ـب .)158 ،به همین دلیل ،مالصدرا از
ابنسینا اظهار شگفتی میکند که چرا به رغم این نوع تعبیرات در مورد صورتهای علمی
موجودات با اتحاد عاقل و معقول مخالف است (مالصدرا  .)214 :6 ،1981همین
تعبیرات ابنسینا سبب شده تا میرداماد نسبت علم تفصیلی حصولی را به ابنسینا از
لغزشهای شیخ اشراق بداند .میرداماد بر این باور است که ابنسینا علم پیش از ایجاد را
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عین ذات دانسته و برای اثبات این مدعا به شواهدی از سخنان او استناد کرده است
(میرداماد  .)367-364 ،1376بر این اساس ،اگر بتوان وحدت صورتهای علمی و
ذات خداوند را به ابنسینا نسبت داد ،حمل قبول در سخنان او بر قبول اتصافی ،آن گونه
که صدرا بیان داشته است ،قابل دفاع خواهد بود ،اما اگر ابنسینا را ،آن گونه که در کتاب
اشارات (ابنسینا  )292 :3 ،1375به صراحت بیان کرده است ،منکر اتحاد عقل و عاقل
و معقول بدانیم ،وجود صورتهای علمی در ذات او و فاعل و قابل دانستن خداوند نسبت
به آنها قابل توجیه نخواهد بود .زیرا در چنین فرضی حمل قبول بر قبول اتصافی و تحلیلی
که مبتنی بر عینیت و وحدت قابل و مقبول در خارج است وجهی نخواهد داشت.
مالصدرا نیز که در پاسخ به شیخ اشراق با حمل قبول بر قبول اتصافی تالش کرد
اشکال راه یافتن کثرت به ذات خداوند را پاسخ گوید ،نظریۀ علم حصولی خداوند به
موجودات را حتی با تفسیری که خود از آن ارائه کرده است ناتمام میداند و معتقد است
که اگر ابنسینا و پیروان او از صورتهای علمی به اعراض و صور مرتسمه تعبیر
نمیکردند ،میتوانستیم نظر او را به گونهای دیگر توجیه کنیم؛ به این گونه که صورتهای
علمی را همانند مثل افالطونی خارج از ذات بدانیم (مالصدرا  )227 :6 ،1981تا نظریۀ
ابنسینا با مشکل فاعل و قابل بودن ذات و دیگر مشکالت علم حصولی مواجه نشود.

 .3-3تفسیر سوم
صورتهای علمی خارج از ذات هستند و قیام آنها به ذات قیام معلول به علت است
(مصباح یزدی  .)754 :4 ،1395مطابق این تفسیر ،اگر گفته میشود این صورتها در
ذاتاند به این معناست که از ذات جدا نیستند .این خصوصیت برای هر علتی نسبت به
لوازم آن ثابت است و الزم شیء از شیء منفک و جدا نیست و قائم به آن است و قیامش
به ملزوم نیز صدوری است.
بر این اساس ،تفاوت صورتهای علمی که معلوم بالذات هستند با موجودات
مجرد و مفارق از ذات این است که موجودات مجرد هرچند الزم ذاتاند ،الزم باواسطه
هستند .به همین دلیل ،از نظر ابنسینا ،این موجودات نمیتوانند معلوم بالذات باشند ،و
خداوند به آنها علم حضوری داشته باشد ،و همچنین به همین دلیل ،تعبیر «عنه و فیه»،
یعنی از ذات و در ذات ،در مورد آنها درست نیست ،بر خالف صورتهای علمی که الزم
بیواسطه هستند .تعبیر «عنه» در مورد این صورتها ،به دلیل این که الزم علم به ذات
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هستند ،درست است ،و به دلیل این که منفک از ذات نیستند و ازالً و ابداً همراه ذاتاند
میتوان گفت در ذاتاند و ذات قابل آنها است .بر این اساس ،قبول به معنای اتصاف
نخواهد بود و به جز معانیای که پیشتر برای قبول بیان شد این معنا را نیز که با آنها
اشتراک لفظی دارد باید به آنها افزود.
این معنا از قبول در مورد صورتهای علمی ،هرچند اشکال معنای قبول در تفسیر
نخست را ندارد و هرچند بر خالف تفسیر دوم از اثبات اعتقاد ابنسینا به اتحاد عقل و
عاقل و معقول در علم پیشین خداوند بینیاز است ،اما از جهات دیگر خالی از اشکال
نیست .زیرا ،اوالً ،ابنسینا به صراحت از وجود صورتهای علمی در ذات سخن گفته
است .ثانیاً ،اگر صورتهای علمی خارج از ذات باشند ،همانند موجودات عقلی دیگر
خواهند بود .اگر این صورتها معقول بالذات باشند ،موجودات عقلی دیگر نیز باید
بتوانند معقول بالذات باشند ،در حالی که ابنسینا علم حضوری خداوند به موجودات را
نپذیرفته است .ثالثاً ،مطابق این تفسیر ،تعبیر از عدم انفکاک به قبول چه فایدهای دارد و
چرا ابنسینا اصرار دارد ذات خداوند را فاعل و قابل بنامد ،در حالی که منظور او از قبول
عدم انفکاک است.

 .4جمعبندی
وحدت جهت فعل و قبول یا وحدت فاعل و قابل را ابنسینا در مورد موجودات بسیط و
لوازم آنها مطرح کرده و موجود بسیط را از جهت واحد نسبت به لوازمش فاعل و قابل
دانسته است .او این قاعده را بر خداوند و صورتهای علمی موجودات که از آنها به لوازم
ذات تعبیر کرده نیز تطبیق نموده و ذات خداوند را نسبت به صورتهای علمی فاعل و
قابل نامیده است .در این مقاله ،در گام نخست معانی فعل و قبول را آن گونه که در آثار
ابنسینا و میرداماد و مالصدرا آمده است توضیح دادیم و روشن شد که ( )1منظور از فعل
در این قاعده و در معنای مصدری آن مقتضی بودن و مستلزم بودن و در معنای
غیرمصدری الزم تحلیلی است )2( .منظور از فاعل ملزوم و مقتضی است )3( .در
سخنان ابنسینا ،آن گونه که میرداماد و شارح قبسات بیان کردهاند ،سه نوع قبول آمده
است( :الف) قبول انفعالی و زمانی و مسبوق به استعداد؛ (ب) قبول مسبوق به امکان؛
(ج) قبولی که جهت آن با جهت فعل یکی است .مالصدرا قبول را به قبول انفعالی و
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اتصافی تقسیم کرده و آن را در این دو معنا مشترک لفظی دانسته است .او قبول لوازم را
توسط ملزوم از نوع دوم برشمرده است.
در گام دوم فاعل و قابل بودن ذات خداوند را نسبت به صورتهای علمی در
چهارچوب نظریۀ ابنسینا و مطابق تفسیرهای مختلف آن توضیح دادیم و روشن شد که
وحدت فعل و قبول بر اساس نظریۀ علم حصولی خداوند به موجودات به هر صورت که
توجیه شود با مشکل مواجه است .زیرا اگر فعل و قبول را در اینجا به معنای حقیقی آن
بدانیم مستلزم راه یافتن ترکیب و انفعال به ذات خداوند است ،و اگر به معنای اتصافی و
تحلیلی بدانیم مستلزم وحدت صورتهای علمی با ذات در خارج است ،که تنها از طریق
اتحاد عاقل و معقول قابل توجیه است و ابنسینا به آن باور ندارد .و اگر قبول را به معنای
قیام صدوری صورتهای علمی به ذات و منفک نبودن آنها از ذات بدانیم ،تعبیر قابل و
مقبول وجهی ندارد و به کار بردن این تعبیر نه تنها مفید فایده نیست ،بلکه مشکلساز
است.
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