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چکیده
یکی از دشوارترین مسائل فلسفی ،چگونگی علم واجبتعالی به اشـیا قبـل از ایجـاد آنهاسـت.
حکما و عرفا دیدگاههای متفاوتی دارنـد .ابنسـینا علـم را قبـل از ایجـاد اشـیا بـا نظریـۀ صـور
ارتسامیهای تبیین میکند که متأخر از ذات واجبتعالی هستند .ازآنجاکه دیدگاه وی بسیار دشـوار
است ،برخی متأخرین تصور کردهاند منظور ایشان از علم ارتسامی ،علم حصـولی بـرای واجـب
است؛ برهمیناساس اشکاالت متعددی بر آن وارد کردهاند .این پژوهش  )۱این قرائت نادرست را
پیراسته و ثابت میکند که مراد ابنسینا از صور ارتسامیه ،اثبات علم حصـولی بـرای واجبتعـالی
نیست ،بلکه ایشان نیز به علم حضوری برای باریتعالی معتقد اسـت؛  )۱میتـوان دیـدگاه صـور
ارتسامیه را بر نظریۀ علم الهی در مرتبۀ حضرت ارتسام عرفا نیز تطبیق کرد.
کلیدواژهها :ارتسام ،ابنسینا ،تعین ثانی ،علم حصولی واجب ،مشا.
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(تاریخ دریافت۷۹/۵۵/۵۵ :؛ تاریخ پذیرش)۷۹/۵۹/۱۵ :

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل الهیات در فلسفه از دیرباز ،علـم واجـبالوجود اسـت .همـۀ
فیلسوفان مسلمان با اصل اثبات علم واجب به ذات موافقاند .فالسفه و عرفـا دربـارۀ
علم واجب به اشیا قبل از ایجاد و چگونگی این علم اختالف دارنـد .مشـهور قائلانـد
ابنسینا علم واجب را با صوری ارتسامی تبیین میکند که حصـول ذهنـی بـر واجـب
دارند (صدرا .)۱۹۱ /۱ :۱۷۹۱ ،آیا مراد ابنسینا از طرح صور ارتسـامی ،کـه زائـد بـر
ذاتاند ،علم حصولی است؛ چنانکه مشهور میگویند یا مقصود دیگری دارد نگارنده
معتقد است مراد ابنسینا علم حصولی نیست و قرائت مشهور نادرست است.
توهم علم حصولی از سخن مشایین

چهبسا آنهه سبب شده است مشهور از سخن مشایین ،علم حصولی را بـرای واجـب
برداشت کنند ،سخنی از فارابی و ابن سینا است که صـور مرتسـم را متـأخر از ذات و
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

11

زائد بر ذات معرفی کرده و جمهور گمان کردهانـد چـون صـور علمـی زائـد بـر ذات
واجباند ،مانند صور علمیهای هستند که زائد بر ذات نفساند؛ ازاینرو علم باری را به
موجودات ،علم حصولی برداشت کردهاند؛ برای مثـال ،فـارابی در فصـو،الحکم در
باب تأخر صور علمیه از ذات میگوید:
«واجبالوجود مبدأ هر فیضی است و ظاهر است؛ پس برای اوست همۀ کماالت
اشیا؛ البته ازحیثیکه در آن کثرتی لحاظ نشود؛ پس او ازحیثیکه ظاهر است ،همۀ
کماالت اشیا به آن نیل میکند؛ پس علم او به همۀ اشیا بعد از ذاتش واقع میشود و

علم وی به ذاتش ،عین ذاتش است؛ پس ظهور تفصیلی علمش به همۀ اشیا بعد از
ذاتش است و همۀ اشیا بهنسبت ذاتش متحد هستند؛ پس او همۀ اشیاست ،درعین
وحدانیتش( ».فارابی)۷۷ :۱۰۵۷ ،

ابنسینا در الهیات میگوید« :و گمان نشود کـه اگـر صـور معقـوالت متکثـر نـزد
اوست ،این کثرت باعث تجزء ذات شود .چگونـه اینگونـه باشـد؛ درحالیکـه صـور
علمی بعد از ذات واقـع میشـود » (ابنسـینا۱۰۵۰،ق )۵۱۰ ،ایشـان در اشـارات نیـز

میگوید« :ازآنجاکه واجبالوجود علم به ذات خویشتن در مرتبـۀ ذات دارد ،قیومیـت
وی مستلزم آن است که علم به کثرات داشته باشد؛ اما علم به کثرات الزم ذات و متأخر
از ذات وی است ،نه اینکه داخل ذات و مقوم ذات باشد (ابنسینا)۱۵۱ :۱۵۹۵ ،
میرداماد میگوید نخستین کسی که دچار این بدفهمی شد و از صور ارتسامی علـم
حصولی برداشت کرد ،شیخاشراق بود؛ ازاینرو علم حضوری نوراالنـوار را درمقابـل
دیدگاه ابنسینا مطرح کرد .بعد از او فخر رازی و خواجهطوسی گرفتار چنـین قرائتـی
شدند .او منشأ این توهم را بخشهایی از اشارات میداند که بدون بررسی بخشهـای
ما معتقدیم اشکاالت شیخاشراق متوجه تقریرکنندگان مشایی است ،نه اینکه وی با
مشایین بلکه با ابنسینا در تنازع باشد .وی در مطارحـات سـخنان بـوعلی را رمزآلـود
میداند و میگوید پیروان ابنسینا به کالم وی تفطن نیافتهاند و کسـی مـیتوانـد از آن
اطالع یابد که قریحۀ وقاد داشته باشد.
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1وی در تقویماالیمان میگوید« :فأما عبارته فی اإلشارات فإن المحضرمین في نیل مغزاها و الالحنین في أخذ معناها
معناها یظنون أن سبیلها الرجوع عن طریقته المستقیمة في سایر کتبه إلی إثبات علم صوري لل سبحانه علی أن
تکون للموجودات صور علمیة منطبعة في ذاته سبحانه غیر ثالمة في وحدة ذاته األحدیة ،تعالی عن ذلك علوا
کبیرا .و إنما تلك الحضرمة وقعت أول ما وقعت لصاحب اإلشراق في کتاب المطارحات حیث ظن به ذلك الظن؛
فعیره بذلك تعییرا مستطیرا؛ ثم سرت تلك الشکیمة في أفهام المقلدین و فشت في أذهان المتعلمین( ».میرداماد،
۱۵۱۵ش )۵۱۵ ،در قبسات نیز میگوید« :هذا امر قد جاض فیه عن سواء السبیل ،شیخ اصحاب الذوق فی
المطارحات و فی التلویحات و فی حکمة االشراق و علیه عول فی احالة کون علم لال سبحانه بما سواه انطباعیا
حصولیا بارتسام صورة المعلوم فی ذاته الحقة کما فی الواح االذهان العالیة و السافلة .ثم اقتاس به فی ذلك خاتم
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دیگر معنا شدهاند.
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المحصلین البرعة فی شرح االشارات ،و مشی علی ذلك فی تشککات کثیرة عالمة المتشککین فی المباحث
المشرقیة( ».میرداماد( )۵۱۰ :۱۵۱۵ ،خواجه)۵۵۷/۵ :۱۵۵۷ ،
 .2ایشان در مطارحات میگوید« :و کانوا یسلکون فی کیفیة ما یجب ان یعتقد فی علم واجب الوجود مسلکا و کان
غرضهم فیه صحیحا اال ان الذى کان یقرر جماعة به ذلك كان ال یخلو من مساهلة.ا (سهروردی)۰۵۵/۱ :۱۵۵۷ ،
وی در جای دیگری از مطارحات میگوید« :فان الطریقة الولی اجمالها صحیح و انما شوشوها بتفصیالت لهم من
تلقاء انفسهم .ثم الطریقة التی عدلوا الیها ما امکنهم التصریح بها اال فی قلیل من المواضع المتفرقة ،و هی انهم
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پس تاحدودی منشأ پندار علم حصولی از صور مرتسم روشن شد .اکنون این پندار
را رفع خواهیم کرد .نخست دیدگاه میرداماد را مطرح میکنیم کـه صـور ارتسـامی را
منافی علم حضوری نمیداند .سپس گفتار فیاض الهیجی را میآوریم کـه ایشـان نیـز
چنین اعتقادی دارد .سرانجام برداشت خود را از صور ارتسامی میگـوییم کـه موافـق
دیدگاه عرفاست و پس از تبیین علم واجب ،به اشکاالت متأخران پاسخ میدهیم.
دیدگاه میرداماد دربارۀ نظریۀ صور مرتسم

میرداماد معتقد است نظریۀ صور ارتسامی بهمعنای علم حصولی نیسـت؛ زیـرا معتقـد
است ابنسینا در بخشهای بسیاری از تعلیقات ،مبدأ و معاد و شرح عیونالحکمة صور
معلوم را نسبت به واجب به حیثیت صدوری معرفی میکند ،نـه بـه حیثیـت حلـولی؛
بهعبارتدیگر ،صور علمی رابطۀ «عنه» با باری دارند ،نه رابطـۀ «فیـه»؛ ازایـنرو علـم
باریتعالی به اشیا ،علم فعلـی حضـوری اسـت ،نـه علـم انفعـالی حصـولی .او علـم
باریتعالی را مباین با علم حصولی انسان و علم به ذات را منشأ علم به کل موجودات
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میداند و علم باریتعالی را بهگونهای بیان نمیکند که ذات باری مجتمع ماهیات شود.
وی میگوید کسی که به جان کالم ابنسینا واقـف نشـده اسـت (ماننـد شـیخاشـراق،
خواجه و فخر رازی) اشارات را بـرخالف طریـق مسـتقیم وی و علـم بـاری را علـم
حصولی برداشت میکند؛ حالآنکه اشارات مبرا از علم حصولی بـرای واجـب اسـت؛
زیرا بوعلی علم به ذات را منشأ علم به موجودات میداند و صور علمـی را ازآنجاکـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتکبوا ان واجب الوجود یعلم األشیاء بالصور و ذاته فیها صور جمیع الموجودات .قالوا :و هذه الصور الالزمة انما
هی خارجة عن ذاته ،فهي کثرة تابعة ال داخلة فی الذات ،فال تخل بمعنی الوحدة .و أخذوا یشیرون الی هذا المنهج
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اشارات ،حتی ان اکثر شیعتهم یقرءونها فی کتبهم و ال یتفطنون لها ،و ال یطلع علیه اال من له قریحة وقادة و تتبع
کثیر .و ربما آتوا فی بعض المواضع التی یشیرون الیها اشارت خفیة ،فیقولون :واجب الوجود اذا عقل ذاته یعقل
لوازم ذاته ،و اللوازم التی هی معقوالته و ان کانت اعراضا موجودة فی ذاته ،فلیس مما یتصف بها او ینفعل عنها».
(همان)۰۹۵ :

حیثیثت صدوری با ذات دارند ،منثلم به وحدت ذات نمیداند .این علم هرگز بـا علـم
حصولی توافق ندارد.

1

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.

تقویماالیمان« :في کتابه التعلیقات قال “:تعقل األول تعالی عقل بسی لذاته و للوازم عنها و للموجودات

کلهاحاصلها و ممکنها ،أبدیها و کائنها و فاسدها و کلیها و جزأیها إلی أقصی الوجود معا ،ال بقیاس و فکر و تعقل
في المعقوالت؛ فإنه یعقلها کلها معا علی الترتیب السببي و المسببي؛ و هو یعقلها من ذاته؛ ألنها فائضة عنه و ذاته
مجردة؛ فهو عاقل ذاته و ذاته معقوله؛ فهو عاقل و معقول ،و الموجودات کلها معقولة علی أنها عنه ،ال فیه” .ثم قال
في تعلیق یلیه “:نفس تعقله لذاته هو وجود هذه األشیاء عنه ،و نفس وجود هذه األشیاء نفس معقولیتها له ،علی
أنها عنه .ثم قال في تعلیق بعده “:و هو یعقل األشیاء  ،ال علی أنها تحصل في ذاته کما نعقلها نحن ،بل علی أنها
لسائر التعقالت؛ فإن تعقله علی أنه عنه؛ أى علی أنه مبدأ فاعلي له؛ و تعقل غیره علی أنه فیه؛ أى علی أنه مبدأ
قابلي له” .ثم قال في تعلیق یلیه “:وجود کل موجود هو لألول؛ ألنه فائض عنه و وجوده هو له؛ فوجوده مباین
لسائر الموجودات ” .و “أن کل شيء هو له فإنما هو له من ذاته ،ال من غیره؛ و أن صفاته التي یوصف بها هي له
علی وجه أعلی و أشرف من المفهوم من تلك الصفات؛ فالحیاة له علی وجه أعلی و أشرف من المفهوم من معنی
الحیاة ،و کذا العلم فإنه له علی وجه أعلی و أشرف من المفهوم من معنی العلم؛ فإن العلم فینا عرض و هو من
صفات ذاته ،بل هو ذاته؛ و لذلك یوصف بأنه العلم و العالم” .و قال في تعلیق آخر من موضع آخر “:لوازم األول
تکون صادرة عنه ،ال حاصلة فیه؛ فلذلك ال یتکثر بها؛ ألنه مبدؤها ،و ما فیه هي الزمة له علی أنها صادرة عنه ،ال
علی أنها حاصلة فیه؛ فلذلك ال یتکثر بها و هو موجبها” .و قال في تعلیق آخر منه “:کما أن وجود األول تعالی
مباین لوجود الموجودات بأسرها فکذلك تعقله مباین لتعقل الموجودات ،و کذلك جمیع أحواله؛ فال یقاس حال

من أحواله إلی ما سواه؛ فهکذا یجب أن یعقل حتی یسلم من التشبیه ،تعالی عن ذلك علوا کبیرا ” .و في المبدأ و
المعاد قال “:فعقله للکل علی الجهة التي تخصه هي إرادته ،ال شيء آخر؛ و هذه الجهة هي أن یعقل ذاته مبدأ للکل؛
فلیعقل الکل بالقصد الثاني ،و معقوله بالحقیقة واحد منسوب إلی الکل نسبة المبدأ” .و في کتابه عیون الحکمة قال :

“و هو عالم ال أنه مجتمع الماهیات ،بل ألنه مبدؤها و عنه یفیض وجودها ،و هو معقول وجود الذات و لیس أنه
معقول وجود الذات ،غیر أن ذاته مجردة عن المواد و لواحقها التي ألجلها یکون الموجود حسیا ال عقلیا فأما عبارته
في اإلشارات فإن المحضرمین في نیل مغزاها و الالحنین في أخذ معناها یظنون أن سبیلها الرجوع عن طریقته
المستقیمة في سایر کتبه إلی إثبات علم صوري لل سبحانه علی أن تکون للموجودات صور علمیة منطبعة في ذاته
سبحانه غیر ثالمة في وحدة ذاته األحدیة ،تعالی عن ذلك علوا کبیرا .و إنما تلك الحضرمة وقعت أول ما وقعت
لصاحب اإلشراق في کتاب المطارحات حیث ظن به ذلك الظن؛ فعیره بذلك تعییرا مستطیرا؛ ثم سرت تلك
الشکیمة في أفهام المقلدین و فشت في أذهان المتعلمین؛ و أن کالم اإلشارات کأنه لفي براءة عما رمی به ،و لیس
مساقه إال إلی أن العلیم الحق یعلم جملة ما بعد ذاته من حیث یعلم نفس ذاته؛ إذ نفس ذاته هو الجاعل التام
الموجب لما بعد ذاته؛ فذاته بذاته نفس العلم التام بکل شيء هو غیر ذاته ،کما هو نفس العلم التام بنفس ذاته.و
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تصدر عن ذاته؛ فإن ذاته سبب لها” .و قال في موضع آخر “:وجوده تعالی مباین لسائر الموجودات ،و تعقله مباین
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دیدگاه الهیجی دربارۀ صور مرتسم

الهیجی ،داماد و شاگرد صدرالمتألهین ،صور مرتسـم را در دسـتگاه فلسـفی مشـا
هرگز بهمعنای علم حصولی نمیداند ،برخالف صدرا که صور ارتسـامی را حمـل بـر
علم حصولی میکند و سه اشکال به ابنسینا میکند که در ادامـه خواهـد آمـد .فیـاض
الهیجی دربـارۀ عـدم علـم حصـولی واجـب تعـالی ،قـرائن متعـددی از مشـایین در
شوارقااللهام میآورد؛ ازجمله سخنان بهمنیار ،شـارح دیـدگاههای ابنسـینا .بهمنیـار
میگوید :ذات باری هرگز محل اعراض واقع نمیشود تا از آنها منفعـل شـود ،بلکـه
حیثیت صدوری نسبت به صور علمیه دارد ،نه حیثیت حلولی( .بهمنیار)۷۵۰ :۱۵۵۷ ،

1

الهیجی افزون براینکه علم باریتعالی را ازنظر مشایین حصولی نمیداند ،فلسفۀ طرح
صور ارتسامی زائد بر ذات را در نظام مشایی ،برخاسته از دو دلیل میداند:
یک) وی ابتدا از چرایی صور مرتسم متأخر از ذات میپرسد .سپس پاسخ میدهد
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
کثرة معلوماته التي هي لوازم ذاته و صادرة عن ذاته ال تنثلم في وحدة علمه المحی التي هي بعینها وحدة ذاته
األحدیة الحقة؛ إذ کثرة اللوازم و المعلومات إنما تستوجب کثرة اإلضافات العارضة للذات األحدیة؛ و أن کثرة
السلوب و اإلضافات العارضة للذات ال تنثلم ثلمة في وحدة الذات و في أحدیتها أصال ،بل إنما غایة ما تستوجبه
للذات کثرة األسماء ال غیر( ».میرداماد)۵۱۵-۵۰۱ :۱۵۵۱ ،
ایشان در کتاب قبسات خویش نیز علم واجبتعالی را بهنحو علم حصولی مستحیل میداند و مسلک خویش را
موافق بوعلی معرفی میکند .ایشان در قبسات میگوید« :اما امتناع کون علم العلیم الحق حصولیا انطباعیا ،بارتسام
الصورة الذهنیة الظلیة فی ذاته االحدیة الحقة الواجبة من کل جهة ،فسبیل برهانه ما نحن سلکناه فی التقویمات و
التصحیحات من مسالك عمیقة تحقیقیة ،ال ما استنهجه هؤالء الحائدون عن السبیل .و قد اعلن شریکنا فی التعلیم
و الرئاسة من قبل ،بمثل ما تلوناه علیك( ».میرداماد)۵۱۷ :۱۵۱۵ ،
 .1قال تلمیذه بهمنیار فی التحصیل« :فان کونه واجب الوجود هو بعینه کونه مبدأ للوازمه اى معقوالته بل ما صدر عنه
انما یصدر عنه بعد وجوده وجودا تاما و انما یمتنع ان یکون ذاته محال العراض ینفعل عنها او یستکمل بها او
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یتصف بها بل کماله فی انه بحیث یصدر عنه هذه اللوازم ال فی انها توجد له فاذا وصف بانه یعقل هذه االمور فانه
یوصف به النها تصدر عنه هذه ال النه محلها و لوازم ذاته هی صور معقوالته ال علی ان تلك الصور تصدر عنه
فیتعقلها بل نفس تلك الصور لکونها مجردة عن المواد یفیض عنه و هی معقولة فنفس وجودها عنه نفس معقولیتها
فمعقوالته اذن فعلیة .انتهی کالم التحصیل( ».الهیجی)۷۱۵/۱ :۱۵۵۱،

که صور مرتسم ،مناط کمال برای ذات نیستند تا در مرتبۀ ذات موجود باشـند ،بلکـه
کمال ذات به آن است که این صور از ذات صادر شوند .مراد ال هیجی این اسـت کـه
آنهه کمال ذات است ،صفات ذاتی اسـت ،نـه صـفات فعلـی و ازآنجاییکـه صـور
ارتسامی از باری تعالی صدور یافته اند ،این صور علمی جزء صفات فعلیانـد؛ زیـرا
صدور فرع بر ثنویت صادر و مصدر است؛ پس صور علمی عین ذات نیستند و بنابر
قاعده ،صفات فعلی باید زائد بر ذات باشند؛ چنان که همۀ حکما به زیـادت صـفات
فعلی بر ذات معتقدند و پژوهندگان می دانند زیـادت صـفات فعلیـه بـر ذات هرگـز
مبدأ و معاد شیخالرئیس است« :علو و مجد واجب تعالی به آن نیست کـه اشـیا را در
مرتبۀ ذات تعقل کند ،بلکه به آن است که این صور معقول از او افاضه شود؛ بنابراین
علو و مجد حقیقی به ذات وی است ،نه به لوازم ذات که معقوالت باشد( ».ابنسینا،
( )۱۵۰ :۱۰۵۰ابن سینا)۷۹ :۱۵۱۵ ،
دو :دلیل دیگر طرح صور ارتسامی در راستای تحقق فاعلیت بالعنایه است .عنایت
باریتعالی و ایجاد نظام سببی و مسببی ،متوقف بر علم تفصیلی اوست و علم اندماجی
ذات کافی نیست؛ ازاینرو ،بهواسطۀ صور ارتسامی ،به اشیا علم تفصیلی مییابد .ایـن
علم تفصیلی سبب ایجاد نظام احسن است .الهیجی میگوید این سخن ابنسینا بـرای
رهایی از اشکاالتی است که متوجه قدما بود؛ زیرا آنها علـم باریتعـالی را بهواسـطۀ
چیزهای خارج از ذات میدانستند؛ اما ابنسینا علم اندماجی باریتعـالی را هرگـز بـه
چیزهای خارج از ذات نمیداند؛ ازاینرو غزالی که قدما را نکوهش میکرد ،ابنسینا را
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ایشان در شوارقااللهام میگوید« :فان قلت ما معنی قول الفارابی و کذا قول الشیخ الرئیس ان کثرة الصور کثرة بعد
الذات ظاهر کون العوض ما أخرا عن الموضوع و أیضا فأي فائدة لکون الصور بعد الذات  ...قلت معناه ان کثرة
تلك الصور و قیامها بالذات انما هو بعد کمال الذات و تمامها لما مر من ان کماله تعالی لیس بتلك الصور بل بان
یفیض عنه تلك الصور( ».الهیجی)۷۱۵/۱ :۱۵۵۱ ،

بازنگری نظریه ارتسام ابنسینا :نفی علم حصولی از واجبتعالی و تطبیق آن بر نظریه عرفا

مستلزم علم حصولی برای باری تعالی نیست 1.منبع این سخن الهیجـی ،تعلیقـات و
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استثنا میکرد .ابنرشد نیز مانند غزالی همین دیدگاه را دارد (الهیجی-۷۱۱ /۱ :۱۵۵۱ ،
 )۷۱۵بنابراین اگرچه برخی فالسفه صور مرتسم را بهمعنای علـم حصـولی میداننـد،
حکمایی مانند میرداماد و الهیجی هرگز آنها را علم حصولی برداشت نکردند و قرائن
متعددی نیز بر این مدعا آوردند.
دیدگاه ما دربارۀ صور مرتسم و تطبیق آن بر نظریۀ عرفا

نگارنده معتقد است منظور شیخالرئیس از صـور مرتسـم همـان علـم الهـی در مرتبـۀ
حضرت ارتسام و تعین ثانی عرفاست (البته با تمایزی جزئی که توضیح خـواهیم داد).
دلیل این مدعا  )۱سخن شیخالرئیس است که مطابق سخن عرفاست (ایشان از ابنسینا
گرفتهاند) و  )۱اعتراف خود عرفا که مراد ابنسینا را از صور ارتسامی همـان حضـرت
ارتسام میدانند.
دلیل اول :ابنسینا در رسالهای که فیاض الهیجـی در شـوارقااللهـام بـه آن اشـاره
میکند ،علم باریتعالی را در صقع ربوبیه مطرح میکند .ایشان در الهیـات شـفا عـالم
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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ربوبی و صقع ربوبی را عالمی میداند که وجود عینی ندارد ،بلکه معقول بـاری تلقـی
میشود .این سخن عین سخن عرفا دربـارۀ حضـرت ارتسـام و صـقع ربـوبی اسـت.
الهیجی عین سخنان ابنسینا را در شوارقااللهام میآورد:
«بنابراین تنها فرضی که میماند ،این است که صور علمی لوازم ذات [در صقع ربوبی]
تلقی شود؛ زیرا هنگامیکه ثابت شد این صور بر اشیاء خارجی تقدم دارند ،وجود
خارجی ندارند و حال در موضوعی نیستند و همهنین بطالن جدایی این صور از
موجودات خارجی و ذات باری روشن شد؛ [زیرا اعیان خارجی رقیقه صور علمی و
ذات باریاند] تنها فرضی که میماند ،این است که این صور در صقع ربوبی حضور
دارند( ».الهیجی)۷۱۵/۱ :۱۵۵۱،

ابنسینا در الهیات شفا دربارۀ صقع و عالم ربوبی میگوید« :عالم ربوبی محـی بـر
وجودات امکانی است و ذات باری مضـاف بـه صـور اسـت ازحیـث معقولیـت ،نـه
ازآنحیث که وجود عینی دارند( ».ابنسینا)۵۱۰ :۱۰۵۰ ،

عرفا نیز میگویند علم تفصیلی باریتعالی در مرتبۀ حضرت ارتسام واقع میشود و
این مرتبه در صقع ربوبی است که فق وجود علمی و عقلی دارد ،نـه وجـود عینـی و
خارجی .سخن عرفا برخاسته از سخن ابنسیناست کـه علـم تفصـیلی باریتعـالی را
متأخر از ذات ،در صقع ربوبی مطرح میکند که فق تحقق علمی دارد ،نه تحقق عینی
و خارجی .جامی و فناری دربارۀ حضرت ارتسام (همان تعین ثانی در صـقع ربـوبی)
میگویند:
«تعین ثانی [که در صقع ربوبی است] بهاعتبارات گوناگون به نامهای متعددی خوانده
میشود .بهاعتبار ارتسام کثرت نسبی ،که منسوب به اسماء الهی ،و کثرت حقیقی ،که
(ابنفناری)۱۰۰ :۱۵۱۵ ،

بنابراین صور مرتسم (علم تفصیلی باریتعـالی بـه اشـیا قبـل از ایجـاد) در مرتبـۀ
حضرت ارتسام و تعین ثانی ،که در صقع ربوبی است ،برای باریتعالی ظهور مییابـد.
عرفا میگویند ای ن مرتبه فق وجود عقلی و علمی دارد ،نه وجـود عینـی و خـارجی.
عالمهقیصری دربارۀ نفی وجود عینی و تحقق وجود علمی این مرتبه میگوید:
«معانی معقول در عالم غیب تحقق دارند که بهواسطۀ آنها شئون و تجلیات حقتعالی
تعین مییابد .این معانی معقول وجود عینی ندارند و هرگز داخل وجود [عینی]
نیستند ،بلکه تعینات آن در وجود [عینی] داخلاند؛ بنابراین معانی معقول در عقل
موجودند؛ [یعنی در فیض اقدس ،وجود علمی و عقلی دارند) و درعین معدوماند؛
[یعنی در مرتبۀ فیض مقدس ،وجود عینی و خارجی ندارند]( ».قیصری)۰۰ :۱۵۱۵ ،

ابنسینا در الهیات شفا صور مرتسم را که در صقع ربوبیاند ،تسمیه به مفاتیحالغیب
میکند .این سخن نیز منطبق سخن عرفاست که مفاتیحالغیب را در مرتبۀ صقع ربـوبی
مطرح میکنند و برایش تحقق عینی قائل نیستند .ابنسینا میگوید« :صور مرتسم همان
مفاتیحالغیبی است که فق باریتعالی به آنها علم دارد؛ پس باریتعالی اعلم به غیب و
عالم به غیب و شهادت است( ».ابنسینا)۵۱۱ :۱۰۵۰ ،
عالمهقیصری نیز در مقدمۀ فصو ،،مفاتیحالغیب را در صقع ربـوبی مطـرح و آن

بازنگری نظریه ارتسام ابنسینا :نفی علم حصولی از واجبتعالی و تطبیق آن بر نظریه عرفا

مضاف به حقایق است ،به آن حضرت ارتسام میگویند( ».جامی)۵۷ :۱۵۷۵ ،
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مرتبه را «موجودة فی العقل و معدومة فی العین» معرفی میکند .این سخن موافق سخن
بوعلی است که عالم ربوبی را «معقولة ال من حیث لها وجـود فـی األعیـان» مـیدانـد.
قیصری میگوید:
«مفاتیحالغیب همان معانی معقول در عالم غیب و صقع ربوبی است که بهواسطۀ آنها
شئون و تجلیات حقتعالی تعین مییابد .این معانی معقول وجود عینی ندارند و هرگز
داخل وجود [عینی] نیستند ،بلکه تعینات آن در وجود [عینی] داخلاند؛ بنابراین معانی
معقول در عقل موجودند؛ [یعنی در فیض اقدس ،وجود علمی و عقلی دارند] و در
عین معدوماند؛ [یعنی در مرتبۀ فیض مقدس ،وجود عینی و خارجی ندارند]».
(قیصری)۰۰ :۱۵۱۵ ،

سعدالدین فرغانی نیز مفاتیحالغیب را همان مرتبۀ الوهیت و تعـین ثـانی در صـقع
ربوبی میداند که علم تفصیلی باریتعالی بهصورت سمیع و بصیر در آن مرتبه ظهـور
مییابد .او در مشارقالدراری میگوید« :آن اسماء ذاتی ،که همان مفاتیح غیبانـد ،در
مرتبۀ الوهیت [تعین ثانی] بهصورت سـمیع ،بصـیر و قـادر ظهـور و تعـین مییابنـد».
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

(فرغانی)۷۱۵ :۱۵۵۷ ،
گفتنی است علم تفصیلی باریتعالی در حضـرت ارتسـام بـهاینمعنـا نیسـت کـه
حقتعالی در مرتبۀ ذات به موجودات علم ندارد ،بلکه نص عبارات بوعلی دال بر ایـن
است که باریتعالی در مرتبۀ ذات نیز ازآنجاکه به ذات خویشتن علم دارد ،به همۀ اشیا
علم اندماجی نیز دارد .ایشان در الهیـات شـفامیگویـد« :هنگامیکـه باریتعـالی ذات
خویش را در کرد و در کرد که مبدأ هر وجودی است ،وجودات اولیه و آنهـه از
وجودات اولیه صادر میشود را در میکند( ».ابنسینا)۵۷۷ :۱۰۵۰ ،
بنابراین اینگونه نیست که ابنسینا در مرتبۀ ذات برای باریتعالی به علمی معتقـد
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نباشد ،بلکه به علم اندماجی به موجودات ،در پرتو علم به ذات در مرتبـۀ ذات معتقـد
است؛ اما علم تفصیلی را متأخر از ذات در مرتبۀ ارتسام تبیین میکند که تحقق فاعلیت
بالعنایه به اوست و تمییز معلومات ،کمالی برای ذات نیست تا در مرتبـۀ ذات حضـور

داشته باشند ،بلکه باریتعالی در مرتبۀ ذات بهنحوکلی به موجودات علم ماقبل الکثـرة
دارد؛ بهگونهایکه هی شیئی معزوب از علم وی نیست .در نگاه شیخالرئیس اینگونـه
نیست که هر تعقلی برای واجب کمال باشد ،بلکه مرتبۀ علم تفصـیلی اخـس از مرتبـۀ
علم اندماجی است و حضور آن در مرتبۀ ذات نقص است؛ چنانکه مرتبۀ عقل تفصیلی
اخس از عقل اجمالی است.
«چنانکه اثبات بسیاری از افاعیل برای واجب نقص است ،اثبات بسیاری از تعقالت
نیز برای باریتعالی نقص است .واجبالوجود در مرتبۀ ذات به همۀ اشیا بهنحوکلی
علم دارد؛ [یعنی علم ماقبل الکثرة ،نه علم ابهامی؛ چنانکه فخر رازی توهم کرده
اشرف بر علم تفصیلی است] و مثقال ذرهای در زمین و آسمان از علم او معزوب
نیست و این از عجایبی است که در آن محتاج سری لطیف است( ».همان)۵۷۷ ،

نکتۀ دیگر این است که ابنسینا گاهی علم بـه موجـودات را خـارج ذات و گـاهی
داخل ذات معرفی میکند.
ا صرح فی التعلیقات حیث قـال :تعلیـق؛ انـه تعـالی یعقـل ذاتـه و یعقلهـا مبـدءا
للحوادث فالوجودات معقوالت و هی غیر خارجة عن ذاته الن ذاته مبدأ لها فهو العاقل
المعقول و یصح هذا الحکم فیه و ال یصح فی ما سواه فان ما سواه یعقل ما هـو خـارج
عن ذاته .ا (الهیجی)۷۱۱/۱ :۱۵۵۱ ،
صدرا این سخنان ابنسینا را بر تحیر شیخالرئیس از علم واجبتعالی حمل میکند.
با اشراف به مباحث پیشین میتوان گفت هی تناقضی در سخن بـوعلی نیسـت؛ زیـرا
ازیکسو صور علمی موجودات ،خارج ذاتاند؛ وقتی صور علمی بـهنحوتفصـیلی در
مرتبۀ ارتسام بر باریتعالی ظهور یابند و ازسویدیگر صور علمـی در مرتبـۀ ذاتانـد؛
وقتی علم به موجودات در پرتو علم به ذات لحاظ شود .باریتعالی در این مرتبـه ،بـه
موجودات علم اندماجی دارد .بنابراین هی اضطرابی در سخن شـیخالرئیس نیسـت و
اسناد تحیر به ایشان بیمورد است؛
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ا و الشیخ الرئیس لما کان العلم بـالغیر منحصـرا عنـده بالصـورة تـراه فـی کتـاب
«الشفاء» متحیرا فی ذلك ،فتارة یقول :إن صور جمیع الموجودات التی بها علم واجـب
الوجود ال یجوز أن یکون فی ذاته لئال یتکثر ذاته الوحدانیة ،و تارة یجعلهـا فـی بعـض
الموجودات ،و تارة یقول فیکون فی صقع من الربوبیة و ال یفهم أحـد مـا هـذا الصـقع
الذی فیه صور جمیع الموجودات و تارة یلزم أن هذه الصور فی ذات الواحد الحق مـن
غیر لزوم تکثر ألنها کثرة خارجة عن الذات ال داخلة فی حقیقته.ا (صدرا)۵۹۰ :۱۰۱۱،
(صدرا)۱۱۱ :۱۵۹۱ ،
زیرا اگر ابنسینا گاهی صور علمی را در ذات باریتعالی ثابت نمیدانـد ،مـرادش
صور علمی متمیز است؛ اگر گاهی صور علمی را در بعضی موجـودات عینـی مطـرح
میکند ،مرادش علم فعلی (مقابل علم ذاتی) باریتعالی است؛ اگر گاهی صور علمی را
در صقع ربوبی بیان میکند ،مرادش علم تفصیلی باری در مرتبۀ ارتسام و تعـین ثـانی
است؛ اگر گاهی صور علمی را در ذات واحد مطـرح میکنـد ،بدوناینکـه تکثـری در
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هویت غیبی الزم آید (چون این صور خارج ذات هویتاند) ،مرادش مرتبۀ واحـدیت،
یعنی همان مرتبۀ ارتسام و تعین ثانی است.
دلیل دوم :خود اهل معرفت اذعان میکنند مـراد ابنسـینا از صـور مرتسـم همـان
حضرت ارتسام است؛ مانند ابنترکه ،که از بوعلی به اکابر المحقـین و المتـألهین یـاد
میکند و در تمهیدالقواعد میگوید« :و اما تعین ثـانی کـه همـان حضـرت ارتسـام در
عرصۀ علم ذاتی است .این حضرت همان حضـرتی اسـت کـه بزرگـان از محققـان و
متألهان از حکما به آن اشاره کردهاند که اشیاء مرتسم در حـق اسـت( ».صـائنالـدین،
 )۱۰۱ :۱۵۹۱البته ابنترکه تمایز قول حکما و عرفا را در این میداند که حکما ارتسـام
را وصف علم و عرفا آن را وصف ذات میدانند؛ وگرنه بیان بوعلی را عین بیـان عرفـا
معرفی میکند.
مراد ابنسینا از صور ارتسامی روشن شـد؛ پـس میتـوانیم اشـکاالت متـأخران را
بررسی کنیم و به آنها پاسخ دهیم.

نقد و بررسی اشکاالت متأخران

حکمای متأخر اشکاالت متعددی به ابنسینا گرفتهاند .صدرالمتألهین در اسفار هجـده
اشکال از ابوالبرکات ،شیخاشراق ،خواجهطوسی و خفـری را مطـرح کـرده و بااینکـه
معتقد است مراد مشایین از صور ارتسامی علم حصولی اسـت ،تـالش کـرده کـه بـه
اشــکاالت پاســخ دهــد (صــدرا .)۱۱۱/۱ :۱۷۹۱ ،در ایــن مقالــه فق ـ بــه پاســخهای
صدرالمتألهین بسنده میکنیم و به اشکاالتی پاسخ میدهیم که تاکنون بیپاسـخ مانـده
است .برخی از این اشکاالت به صدرالمتألهین و برخی به پیروان وی مربوط است.
اشکال اول :ازآنجاکه مشایین صور ارتسامی را الزم واجبالوجود میداننـد ،لـوازم
اشیا به سه دسته تقسیم میشود )۱ :الزم ذهنی؛  )۱الزم خارجی؛  )۵الزم ماهوی .اگـر
صور مرتسم الزم خارجی و الزم ماهوی واجبتعالی باشند ،چون ماهیت واجب عین
انیت اوست ،مستلزم این است که صور ارتسامی وجـودات عینـی و خـارجی داشـته
باشند (درحالیکه ابنسینا به وجود عینی صور مرتسم معتقد نیست)؛ نه اینکه اعـراض
و جواهر ذهنی باشند؛ چنانکه مشایین میگویند (صدرا.)۱۱۹/۱ :۱۷۹۱ ،

پاسخ :بهنظر میرسد اشکال صدرا ناظر به سخنی از ابنسیناست که در الهیات شفا
صور علمی را در عالم ربوبی ،معقول باریتعالی میداند که وجود عینی ندارد 1.صـدرا
اینگونه برداشت کرده است که صور علمـی ،وجـودات ذهنـی نسـبت بـه باریانـد؛
ازاینرو پنداشته که ابنسینا به علم حصولی واجبتعالی معتقد است؛ حالآنکـه مـراد
ابنسینا از معقولیت و عدم وجود عینی ،وجود ذهنـی فلسـفی نیسـت تـا مثبـت علـم
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اشکاالت سهگانۀ صدرا عبارتاند از:

حصولی برای واجب تعالی باشد ،بلکه مراد وجود علمی صور مرتسم در صقع ربوبی
است؛ یعنی صور مرتسم مانند وجودات امکانی در مرتبۀ فیض مقـدس وجـود عینـی
ـــــــــــــــــــــــــــ
« .1یکون العالم الربوبي محیطا بالوجود الحاصل و الممکن ،و یکون لذاته إضافة إلیها من حیث هي معقولة ال من
حیث لها وجود في األعیان( ».ابنسینا)۵۱۰ :۱۰۵۰ ،
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ندارند ،نه اینکه مراد این باشد که صور علمی وجوداتی ذهنیاند کـه عـارض بـر ذات
واجب اند تا پندار علم حصولی بر واجب شود؛ بنابراین صور مرتسم در تقسیم صـدرا
نه جزء لوازم ذهنی و نه جزء لوازم ماهوی ،بلکه جزء لوازم خارجیاند که تحقق عینی
ندارند .عدم تحقق عینی در سخن ابنسینا بهمعنای وجودی علمی است کـه اصـطالح
اهل معرفت است ،نه بهمعنای وجودی ذهنی که اصطالح اهل حکمـت اسـت .صـدرا
وجود علمی و عینی را با وجود ذهنی و خارجی خل کرده است.
اشکال دوم :ازآنجاکه وجود معالیل در حکمت عرشی صدرا لمعات ذات واجبتعـالی
است ،علم به سبب و ذیشأن به علم ذیسبب و شئون وی منجر خواهـد شـد ،نـه اینکـه
واجب بهواسطۀ صور ارتسامی زائد بر ذات ،به اشیا علم پیدا کند (همان.)۱۱۷ ،
پاسخ :در فلسفۀ بوعلی علم انـدماجی و علـم تفصـیلی حقتعـالی فـرق دارنـد و
اینگونه نیست که اگر باریتعالی در مرتبۀ ارتسام ،علم تفصیلی به موجـودات داشـته
باشد ،در مرتبۀ ذات ،علم اندماجی به موجودات نداشته باشد ،بلکه چون حقتعالی در
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مرتبۀ ذات ،به خویشتن علم دارد ،در پرتو این علم به همـۀ موجـودات علـم اجمـالی
درعین کشف تفصیلی (علم انـدماجی) مـییابـد .بـوعلی در الهیـات شـفا میگویـد:
«واجبتعالی ذات خویش را در میکند و ازآنجاکه او مبدأ هر شیئی است [و علم به
سبب علم به ذی سبب نیز است] در مرتبۀ ذات به هر شیئی علم [انـدماجی] مییابـد».
(ابنسینا)۵۱۵ :۱۰۵۰ ،

1

اشکال سوم :قول به صور ارتسامی مستلزم هدم قاعدۀ امکـان اشـرف اسـت؛ زیـرا
صور ارتسامی جزء اعراض تلقی میشود که حصول ذهنی بـر واجـبتعـالی دارنـد و
اعراض اخس از جواهر مادون خود خواهند شد (صدرا.)۱۵۱/۱ :۱۷۹۱ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1در اشارات نیز میگوید « :واجب الوجود یجب أن یعقل ذاته بذاته علی ما تحقق ،و تعقل و ما بعده من حیث هو
علة لما بعده و منه وجوده ،و تعقل سائر األشیاء من حیث وجوبها في سلسلة الترتیب النازل من عنده طوال و
عرضا( ».همان)۱۵۵ :۱۵۹۵ ،

پاسخ :چنانکه گفتیم ،صدرا وجود علمی اشیا را در صقع ربوبی بـا وجـود ذهنـی
خل کرده است .اینکه بوعلی صور ارتسامی را در صقع ربوبی بهنحوعلمی و معقـول
موجود میداند ،بهمعنی وجود ذهنی نیست تا اعراض تلقی شوند ،بلکه حقایق علمـی
در صقع ربوبی ،حقایق جوهری دارند؛ بهبیاندیگر ،حقایق علمی در صـقع ربـوبی بـر
حقایق عینی در مرتبۀ فیض مقدس اشرفاند که نهتنها نافی قاعدۀ امکان اشرف نیست،
بلکه موافق آن نیز است ،اگرچه در فلسفه ،وجود ذهنی اخس از وجود خارجی است و
نباید وجود علمی را با وجود ذهنی خل کرد.
میکنیم.
اشکال اول :اگر واجبتعالی بهواسطۀ صور ارتسامی زائد بر ذات به اشیا عالم شود،
مستلزم خلو ذات از کمال میشود (طباطبایی.)۱۷۱/۱ :۱۰۵۵ ،
پاسخ :در پاسخ به اشکال دوم صدرا گفتیم اینگونه نیست که ابنسینا در مرتبۀ ذات
برای واجب تعالی به علمی معتقد نباشد تا مستلزم این تالی فاسد باشد.
اشکال دوم :صور ارتسامی بهمعنای علم حصولی هرگز بر مجرداتی ثابت نیست که
جدایی ذاتی و فعلی از عالم ماده دارند (همان).
پاسخ :گفتیم مراد شیخالرئیس از صور ارتسامی علم حصولی نیست.
اشکال سوم :ازآنجاکه وجود ذهنی مقیس به وجود خارجی لحـاظ مـیشـود ،بایـد
وجودی خارجی منفصل از ذات لحاظ شود .این سخن به افالطون برمیگـردد کـه بـا
مثل الهی ،که خارج از ذاتاند ،علم واجبتعالی را تبیین میکند (همان).
پاسخ :گفتیم نباید وجود ذهنی را با وجود علمی در صقع ربوبی خل کرد .وجـود
ذهنی مقیس به وجود خارجی اسـت؛ امـا حقـایق علمـی و معقـول در صـقع ربـوبی
اینگونه نیستند ،بلکه وجودات عینی و اعیان خارجی در مرتبۀ فـیض مقـدس ،طفیـل
وجودات علمی و اعیان ثابته در مرتبۀ صقع ربوبیاند.
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پیروان صدرا نیز به شیخالرئیس اشـکال گرفتهانـد کـه بهاختصـار بـه آنهـا اشـاره
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نتیجهگیری

میرداماد معتقد است شیخاشراق نخستین کسی بود که از نظریۀ ارتسـام ابنسـینا علـم
حصولی واجب را برداشت کرد و منشأ این کجفهمی را بخشهایی از اشـارات بـدون
بررسی کتابهای دیگر میداند .میرداماد در تقویماالیمان عبارات بسیاری از تعلیقـات
و دیگر کتابهای ابنسینا میآورد تا اثبات کند ابنسینا به علم حصولی واجب معتقـد
نبوده است .ما معتقدیم اشکاالت شیخاشـراق متوجـه مقـررین حکمـت مشاسـت .او
سخنان بوعلی را رمزآلود میداند و میگوید کسی به آنها وقوف نیافته است.
فیاض الهیجی نیز در شوارقااللهام سخنانی را از مشائین نقل میکند کـه بـر نفـی
علم حصولی واجب داللت دارد و فلسفۀ طرح صور ارتسامی را بـا دو دلیـل توضـیح
میدهد )۱ :صور ارتسامی زائد بر ذات ،کمال برای ذات نیستند تا در مرتبۀ ذات موجود
باشند؛  )۱تحقق فاعلیت بالعنایه متوقف بر علـم تفصـیلی اسـت کـه بهواسـطۀ صـور
ارتسامی برآورده میشود ،نه بهواسطۀ علم اجمالی در مرتبۀ ذات.
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مراد شیخ الرئیس از صور ارتسامی در صقع ربوبی همان حضـرت ارتسـام و تعـین
ثانی نزد عرفاست؛ ازاینرو سخن ابنسینا هرگز مستلزم علـم حصـولی بـرای واجـب
تعالی نیست .او برای مدعایش دو دلیل میآورد .اثبات علم تفصیلی بـرای واجـب در
مرتبۀ ارتسام ،مستلزم نفی علم واجب در مرتبۀ ذات نیسـت؛ چنـانکـه برخـی گمـان
کردهاند ،بلکه ابنسینا به علم به موجودات در مرتبۀ ذات بهنحواندماجی معتقـد اسـت
ازآنجاکه پرتوی از ذاتاند.
اشکاالت متأخران ازجمله صدرا و پیروانش بر نظریۀ ارتسـام وارد نیسـت .ایشـان
وجود علمی اشیا را در صقع ربوبی با وجود ذهنی خل کردهاند.
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 .۱۰فارابی ،ابو نصر ،فصوص الحکم ،)۱۰۵۷( ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۱۷فرغانی ،سعدالدین ،)۱۵۵۷( ،مشـارق الـدراری ،مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات
اسالمی ،قم.
 .۱۱فناری ،محمدبنحمزه ،)۱۵۱۵( ،مصباح االنس ،انتشارات فجر ،تهران.
 .۱۵قیصری ،داودبنمحمود ،)۱۵۱۵( ،شرح فصوص الحکم ،انشارات بیدار ،قم.
 .۱۹الهیجی،فیاض ( ،)۱۵۵۱شوارق اإللهـام فـی شـرح تجریـد الکـالم ،انتشـارات
مهدوی ،اصفهان.
 .۱۷میرداماد ،محمد باقر ،)۱۵۵۱( ،تقویم االیمان ،انتشارات موسسه مطالعات اسالمی ،تهران.
 .۱۵ـــــــــــــــ  ،)۱۵۱۵( ،القبسات ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

بازنگری نظریه ارتسام ابنسینا :نفی علم حصولی از واجبتعالی و تطبیق آن بر نظریه عرفا

 .۱جامی ،عبدالرحمن ،)۱۵۷۵( ،نقد النصوص فی شرح نقـش الفصـوص ،موسسـه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،تهران.
 .۵خواجه طوسی ،محمد ،)۱۵۵۷( ،شـرح االشـارات و التنبیهـات ،انتشـارات نشـر
البالغة ،قم.
 .۹سهروردی ،شهاب الـدین ،)۱۵۵۷( ،مطارحات ،مجموعـه مصـنفات شـیخاشـراق،
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۷صائنالدین ،علی ترکه ،)۱۵۹۱( ،تمهید القواعد ،انتشارات الم الم میم ،قم.
 .۱۵صدرالمتألهین ،محمـد ،)۱۷۹۱( ،الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعـه ،دار احیـاء
التراث العربی ،بیروت.
 .۱۱ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۱۱( ،شرح الهدایه االثیریه ،انتشارات موسسة التاریخ العربی ،بیروت.
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