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چكیده

از مشهورترین و مهمترین آموزههای متافیزیک سینوی ،طرح تمایز میان وجود و ماهیت
است ،تمایزی سرنوشتساز و مناقشهبرانگیز؛ از یک سو این تمایز ،راه را برای طرح برخی
نوآوریهای فلسفی میگشاید و از سوی دیگر ،موجبِ انتقادات جدی به فلسفة ابنسینا
میشود .اما پرسشی جدی که میان مفسران ابنسینا تا به امروز مورد مناقشه بوده ،آن است که
آیا این تمایز ،تمایزی ذهنی است یا هستیشناختی و در شق دوم آیا مدلولی غیرماهوی دارد؟
در این نوشتار پس از ترسیم محل نزاع ،نشان داده میشود که گرچه تمامی دعاوی
متافیزیکی ابنسینا بر تحقق مدلول غیرماهوی برای وجود مبتنی نیست ،ولی پارهای دعاوی و
عبارات او متضمن تحقق وجود به عنوان حقیقتی غیرماهوی است .سپس با تمرکز بر عروض
به عنوان مفهومی کلیدی در تبیین نحوة تحقق وجود و ماهیت در خارج نشان داده میشود
که ابنسینا به صراحت عروض وجود بر ماهیت را به معنای وابستگی عارض به معروض
ندانسته و وجه صحیح حمل سخن او آن است که هم وجود و هم ماهیت را در خارج محقق
دانست به گونهای که از تحقق وجود ،ماهیت الزم آید.
کلیـدواژههــا :ابنسینا ،تمایز وجود و ماهیت ،تمایز هستیشناختی ،خارجیت وجود ،اصالت
وجود.

مقدمه
یکی از منازعات حول فلسفة ابنسینا که هم در میان شارحان و منتقدان کالسیک او محل بحث
بوده و هم میان پژوهشگران معاصر ،مسئلة مدلول موجود بما هو موجود نزد اوست که پرسشی
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همبسته با تعیین مقصود ابنسینا از تمایز وجود و ماهیت است .اگر این تمایز صرفاً تمایزی ذهنی
باشد ،هیچگونه مغایرت هستیشناختی در جهان خارج میان وجود و ماهیت نیست 1.اما مغایرت
هستی شناختی وجود و ماهیت لزوماً مترادف آن نیست که وجود در خارج مدلولی غیرماهوی
داشته باشد؛ چرا که می توان جهان خارج را صرفاً ماهوی تصور کرد و وجود را وصفی برای
تعلق جعل به ماهیات ممکن از سوی واجبالوجود دانست؛ چنانکه تصور سهروردی نیز چنین
است (قطبالدین شیرازی ،1131 ،ص .)131اما در صورتیکه تمایز وجود و ماهیت نزد ابنسینا،
تمایزی خارجی باشد ،یعنی وجود در جهان خارج تحققی غیر از تحقق اوصاف ماهوی اشیا
داشته باشد ،موجود بما هو موجود دارای مدلول خاص غیرماهوی است که در این صورت نزاع
اصلی بر سر تبیین کیفیت نسبت میان وجود و ماهیت در جهان خارج و در پیوند وثیق با اصالت
وجود است؛ در عین حال نباید خارجی پنداشتن تمایز وجود و ماهیت را صرفاً به معنای عروض
مقولی وجود بر ماهیت چنانکه ابنرشد تصور کرده (ابنرشد ،ص )212دانست .تمام حاالت فوق
در میان فالسفة پس از ابنسینا و نیز پژوهشگران معاصر دارای مدافعانی است 2.بنابراین مسئلة
محوری این نوشتار عبارت ا ست از اینکه آیا مغایرت وجود و ماهیت نزد ابنسینا مغایرتی
هستی شناختی است و اگر چنین است آیا موجود بما هو موجود مدلولی غیر ماهوی دارد و به
وصفی مستقل از اوصاف ماهوی اشیا اشاره میکند؟ یکی از صریحترین صورتبندیهای شق
اخیر را قطبالدین شیرازی در شرح حکمتاالشراق سهروردی ،در صدر حکومت اول در
انتهای بخش اول حکمتاالشراق بیان کرده است« ،در باب نزاع میان اتباع مشائین که گرایش به
این دارند وجود در ذهن و خارج زائد بر ماهیت است و مخالفان آنها که قائل گشتهاند که وجود
تنها در ذهن و نه در خارج زائد بر ماهیت است»(همان ،ص.)131
در میان فیلسوفان کالسیک ،فخررازی این مغایرت را خارجی تفسیر کرده است(رازی ،ج،1
ص )15و حتی ماهیات را علت قابلی برای پذیرش وجود میداند (همان ،ج ،2ص)161؛ ابنرشد
و سهروردی ،با فرض خارجی بودن تمایز وجود و ماهیت نزد ابنسینا نظام فلسفی او را نقد کرده
(قطبالدین شیرازی ،1131 ،ص131-131؛ ابنرشد ،ص ،)255-213در نهایت رأی به عدم تمایز
خارجی این دو میدهند .صدرای شیرازی نیز با استناد به فقراتی از متون ابنسینا او را قائل به
خارجیت وجود میداند (صدرای شیرازی ،1131 ،ص66-66؛ همان ،ص62؛ همو1132 ،الف،
111؛ قطبالدین شیرازی ،1133 ،ص )111گرچه برخالف دو فیلسوف پیشین ،آن را موضعی
قابل دفاع دانسته است و در چارچوب نظریة اصالت وجود تفسیر میکند.
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از سوی ،دیگر به نظر میرسد که برخی تعابیر بهمنیار -شاگرد بیواسطة ابنسینا و شارح او-
با تصریح بر آنکه مقصود از وجود ،چیزی نیست که شیء بواسطة آن در خارج موجود میشود،
بلکه مقصود بودن شیء در خارج است ،به عدم تغایر خارجی وجود و ماهیت داللت دارد
(بهمنیار ،ص 1.)231خواجه نصیر طوسی نیز در شرح عبارتی از ابنسینا در اشارات مبنی بر جدا
دانستن اسباب وجود و ماهیت در اشیای ممکن ،ماده و صورت را اسباب ماهیت و فاعل و غایت
را اسباب وجود می داند؛ سپس عقل مفارق را به عنوان امری که ماده و صورت را به شیء
میبخشد به عنوان مثالی از علیت ایجادی (فاعلی) ذکر میکند (ابنسینا ،1511 ،ص 5.)15-11این
نوع تبیین از ایجاد ماهیت ،حاکی از تحقق خود آن ماهیت در خارج و نه بخشیدن وجودی متمایز
به آن ماهیت است .او در موضعی دیگر تصریح میکند که ماهیت و وجود جز در ذهن تغایر
ندارند و در خارج مقصود از وجودِ ماهیت ،همان بودنِ ماهیت است (همان ،ص .)11در عین
حال که برخی عبارت دیگر او دال بر مغایرت هستیشناختی است 1.و در نهایت میرداماد به
صراحت وجود شیء را نفس تحقق شیء و نه لحوق و انضمام امری به آن میداند و آن را به
اسالف مشائی خود نیز نسبت میدهد (میرداماد ،ص.)16
در میان پژوهشگران معاصر نیز این مسئله همچنان محل مناقشه است .برخی با رد انتساب چنین
نظریهای به ابنسینا ،تمایز وجود و ماهیت را ذهنی (ژیلسون ،ص ،121-125پانوشت مترجم) و
مصالحه ای میان اشاعره و ماتریدیه از یک سو و معتزله و فارابی از سوی دیگر قلمداد میکنند
(p.153

 .)Wisnovsky,از سوی دیگر برخی از پژوهشگران بر آن هستند که ابنسینا برخالف

فارابی که وجود را به عنوان یک مفهوم مشترک معنوی ،صرفاً مفهومی ذهنی میداند،
بنیانگذار وجود مطلق یعنی مدلولی عینی برای مفهوم مشترک معنوی وجود به عنوان موضوع
مابعدالطبیعه است (کیانخواه ،ص11-115؛ منافیان ،ص  61-35؛ هدایتافزا ،ص 266-211؛
p.143-169

 .)Menn,پژوهش دیگری وجود را نزد ابنسینا خارجی میداند ،ولی با اشاره به

اختالف فیلسوفان کالسیک پس از ابنسینا در خارجی یا ذهنی پنداشتن وجود در اندیشة
او ،دلیل این اختالف را ابهام و پیچیدگی تعابیر بزرگان مشاء دانسته و سه عنصر  .1مطرح
نبودن مسئلة فلسفی اصالت وجود یا اعتباریت ماهیت؛  .2خلط ذهن با خارج یا خلط مفهوم با
مصادق؛  .1فقر زبان فلسفی را به عنوان سه عامل پیدایش این ابهام تلقی مینماید (یزدانپناه،
ص.)211-111
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در این مناقشه باید توجه داشت که اوالً منتقدان ابنسینا بر اساس دریافتی خاص از مفهوم
عروض و زیادت وجود بر ماهیت ،با اصل آن به مخالفت برخاستهاند؛ و در عین حال ،مدافعان او
نیز ،در بستر چنین دریافتی ،هرگونه مغایرت را انکار کرده و آن را ذهنی دانستهاند؛ به عبارت
دیگر هستیشناختی بودن این مغایرت با عروض مقولی یکی پنداشته شده است .ثانیاً برخی از
فالسفة کالسیک و نیز پژوهشگران معاصر ،در رد خارجیت وجود یا اثبات آن ،به دالیلی تمسک
میجویند که قابل استناد به متن آثار ابنسینا نیست .به عنوان مثال ابنرشد در رد سخن ابنسینا
اشتباه او را در عدم تفکیک میان هیئت لفظی و هیئت معنایی واژة وجود میداند؛ به گونهای که
بر اساس دریافت او ،ابنسینا تصور کرده همانگونه که هیئت لفظی واژة وجود مشتق است،
هیئت معنایی آن نیز مشتق است و از این رو با مرکب پنداشتن ماهیات متحقق خارجی از ذاتی
6

که وجود عارض آن گشته ،رأی به خارجیت وجود داده است؛ (ابنرشد ،ص)251-256

درحالیکه چنین تحلیلی در متن آثار ابنسینا دیده نمیشود .از سوی دیگر ،برخی از مدافعان
خارجیت وجود نزد ابنسینا  ،قرینه متنی صریح برای قول به خارجیت وجود را این سخن مشهور
او میدانند که وجود مثلث در ماهیت مثلث داخل نیست (فخررازی ،ج ،1ص15؛ کیانخواه،
ص)11-115؛ سهروردی نیز ،یکی از دالیل مشائیان را بر تغایر خارجی وجود و ماهیت ،همین
دانسته و بر همین اساس به رد تغایر خارجی وجود و ماهیت پرداخته است (قطبالدین شیرازی،
 ،1131ص .)131سخن مشهور ابنسینا این است« :بدان که تو معنای مثلث را درک میکنی و
شک میکنی آیا به وجود در خارج متصف است یا نه» (ابنسینا ،1511 ،ص11؛ همان،1511 ،
ص)61؛ 6در حالیکه این استدالل تنها حکایت از تغایر ذهنی و نه خارجی وجود و ماهیت دارد.

3

در ادامه و در بخش دوم مقاله ،به بحث از چهار مسئلة محوری در اندیشة ابنسینا میپردازیم،
که پاسخ به آنها تنها با مفروض گرفتن مغایرت هستیشناختی وجود و ماهیت میسر است .بخش
سوم مقاله پس از بررسی معناشناسی واژة وجود و تحلیل مسئلة اشتراک معنوی وجود ،به تحلیل
فقرهای از ابنسینا میپردازد که داللت بر خارجیت وجود دارد .در بخش چهارم مقاله با تمرکز
بر مفهوم مشایی عروض به عنوان راه حل تبیین نحوة تحقق وجود و ماهیت در خارج نشان
میدهیم که دریافت مشایی از نحوة تحقق و ماهیت به گونهای است که گرچه ماهیت از استقالل
هستیشناختی برخوردار نبوده و در تحقق خویش نیازمند وجود است ،ولی برخالف دریافت
مبتنی بر اصالت وجود ،سخنان مشائین به گونهای است که بر منشئیت اثر مستقل ماهیت داللت
داشته و در نتیجه به سادگی با اصالت وجود قابل جمع نیست.
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 .4جایگاه تمایز وجود و ماهیت در اندیشة سینوی

تمایز وجود و ماهیت در سطح هستیشناختی و فراتر از سطح مفهومی ،از آموزههای محوری
حکمت اسالمی است ()Lizzini, p.111-138؛ 1به گونهای که بسیاری از ابتکارات و مسائل خاص
این نظام ،متکی بر این تمایز است .این بخش چهار مسئلة محوری اندیشة ابنسینا را طرح کرده و
به اجمال نشان میدهد ،که تمامی این مسائل بر مغایرت هستیشناختی وجود و ماهیت مبتنی
است .این بخش به طور مشخص در به دنبال واکاوی آن است که در هر یک از این چهار مسئلة
محوری ،کدام یک از اقسام پیشگفته تمایز الزم میآید .در نهایت روشن خواهد شد که که
تمامی این مسائل بر مغایرت هستیشناختی وجود و ماهیت مبتنی است .گرچه تمامی آنها بر
خارجیت وجود مبتنی نیست.
الف .احراز وحدت موضوع مابعدالطبیعه با توجه به اشتراک معنوی وجود

یکی از مشهورترین مساهمتهای ابنسینا به تاریخ مابعدالطبیعه ،حل مسئلة موضوع این علم
است؛ مطابق روایت مشهور این مسئلة به نزد ارسطو یک ابهام متنشناختی بوده است 11،ولی
رجوع به آثار ارسطو نشان می دهد ،که نزد ارسطو از یک سو شرط موضوع قرار گرفتن یک
مفهوم برای علوم برهانی ،اشتراک معنوی آن است ( 36آ  )13و از سوی دیگر وجود به نزد
ارسطو مشترک معنوی نیست ( 1111آ  .)15در عین حال مقصود از اشتراک معنوی ،اشتراک
حقایق خارجی در یک حقیقت است ،چرا که دلیل طرح این شرط آن است که وجود موضوع
باید علت تحقق عوارض ذاتیه آن موضوع باشد 11.از این رو بدون پذیرش یک حقیقت خارجی
مشترک ،امکان وحدت یک علم عام برهانی به نام مابعدالطبیعه میسر نخواهد بود .با مجموعه
مقدمات فوق ،مسئله موضوع مابعدالطبیعه نزد ارسطو فراتر از یک ابهام متنشناختی ،الینحل و
حتی میان شارحان معاصر ارسطو نیز به عنوان یک معضل باقی مانده است12.اما ابنسینا با مشکک
تلقی کردن مفهوم وجود ،امکان طرح آن را به عنوان موضوع مابعدالطبیعه فراهم کرده است:
عوارض ذاتی اموری است که بر شیء به جهت ذاتش عارض میشود  ...پس از وجود قوه و
فعل  ...علت و معلول الزم می آید  ...وقوع وجود بر اول و آنچه پس از آن است که از نوع
مشترک لفظی نیست ،بلکه از الفاظ مشکک است و از این رو مسمیات اسم مشکک در علمی
واحد وارد میشود (ابنسینا ،1116 ،ص.)121
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شایان ذکر است که با توجه به ضابطة علوم برهانی که مقصود از اشتراک معنوی ،اشتراک
حقایق خارجی در یک معناست ،این راه حل تنها در صورت خارجیت وجود قابل پذیرش
خواهد بود.
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ب .رفع اشكال مسئلة علم با توجه به عارضی بودن جوهر در ذهن

یکی دیگر از مسائل مهم فلسفی ،نحوة تطابق میان ذهن و خارج است؛ راه حل مشهور بین
فیلسوفان مسلمان آن است که پس از طرح اعتبارات سهگانة ماهیت ،ماهیت ذهنی و خارجی را
یکی و منطبق بریکدیگر میدانند؛ اما در صورتیکه قائل به تحقق اصالی ماهیات در خارج شویم
روشن است که حقیقت ماهیت محقق در خارج (انسان به عنوان جوهر) با ماهیت محقق در ذهن
(انسان به عنوان کیف نفسانی) متفاوت است و در نتیجه تطابق علم منتفی خواهد شد .راه حل
مشهور آن است که ماهیت تحقق بالذات نداشته و در ضمن دو وجود متفاوت ذهنی و خارجی
در ذهن و خارج تحقق دارد؛ 15ابنسینا نیز به این مسئله تحت عنوان عرض بودن علم پرداخته
است (همو ،1161 ،ص .) 151این تبیین اوالً فرع بر وحدت ماهیت ذهنی و خارجی و ثانیاً
تعینپذیری آن از وجود ذهنی و خارجی است.
ج .تبیین مسئلة امكان

یکی دیگر از ابتکارات خاص ابنسینا طرح تغایر وجود و ماهیت به عنوان مالک نیازمندی به
علت است .ابنسینا در برابر دیدگاه مشهور متکلمان که حدوث را مالک نیازمندی به علت
می دانند ،با طرح تمایز وجود و ماهیت ،این تمایز را مالک نیازمندی به علت تلقی نمود و از
سوی دیگر روشن است که تحقق علیت در جهان خارج است .اگر تغایر وجود و ماهیت صرفاً
یک تغایر ذهنی و فاقد آثار خارجی باشد ،میتواند مالک نیازمندی علت به معلول به عنوان یک
حقیقت نفساالمری و خارجی باشد؟ ابنسینا در بیان این مسئلة میگوید:
میگوییم هر آن چیزی که دارای ماهیتی غیر از إنیت [وجود] است ،معلول میباشد و این
بدان جهت است که میدانی إنیت و وجود از ماهیتی قوام نمییابد که خارج از إنیت در مقام
امر مقوم است ،پس [وجود] از لوازم است که در این صورت از ماهیت از آن جهت که
ماهیت است الزم میآید یا آنکه لزومش به سبب شیئی است .و مقصود ما از لزوم تبعیت
وجودی است و وجود جز از وجود الزم نمیآید؛ پس اگر إنیت از ماهیت دنبال و الزم آید،
در این صورت إنیت در وجودش تابع ماهیت است و هر آنچه که در وجودش تابع وجودی
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باشد ،متبوع ،بالذات قبل از آن موجود است ،که در این صورت ماهیت قبل از وجود موجود
خواهد بود و این خلف است .پس تنها راه باقیمانده است آن است که وجود برای ماهیت از
علتی باشد ،پس هر دارای ماهیتی معلول است و سائر اشیاء غیر از واجب دارای ماهیت
هستند؛ و این ماهیات فینفسه ممکنالوجود هستند و وجود از خارج عارض بر آنها
میشود(همان ،ص.)151

عبارت فوق گرچه از تعبیر خارجی بودن وجود برای ممکنات استفاده میکند ،ولی با صرف
نیازمندی ممکن در تحقق خود به واجبالوجود دانست و قابل تعبیر به تعلق گرفتن جعل به
ماهیت است 11.به بیانی دیگر ،گرچه ظاهر عبارت موهم خارجیت وجود است ،ولی نیازمندی
ممکن به واجب نه مستلزم خارجیت وجود ،که تغایر هستیشناختی واجب و ممکن و نیازمندی
ماهیت ممکن به واجب در تحقق است.
د .تبیین حقیقت واجب به عنوان امری که ماهیت آن عین وجودش است

از نظر ابنسینا ،حقیقت وجود واجب به گونهای است که ماهیت او عین وجود آ است و تغایر
وجود و ماهیت در واجب منتفی است:
صحیح نیست که واجبالوجود دارای ماهیتی باشد که از آن وجوب وجود الزم بیاید ،بلکه
از ابتدا میگوییم :از واجب الوجود نفس واجبالوجود به ذهن میآید ،مانند واحد که از آن
نفس واحد به ذهن میآید  ...مجاز نیست واجبالوجود صفتی باشد که در آن ترکیب است
به گونهای که نوعی ماهیت باشد و آن ماهیت ،واجبالوجود باشد؛ به گونهای که برای آن
ماهیت ،معنایی غیر از حقیقت آن ماهیت باشد که آن معنی وجوب وجود است (همان،
16

ص.)166-163

حال اگر مغایرت وجود و ماهیت ،صرفاً یک مغایرت ذهنی باشد ،اساساً تمایز فوق بیمعناست.
چرا که اگر مالک مغایرت وجود و ماهیت ،مشکوک بودن تحقق یک مفهوم باشد ،این مالک
بر واجبالوجود نیز قابل اطالق است و اقامة برهان بر وجود واجب ناشی از همین مغایرت ذهنی
است 16.عبارت فوق حاکی از آن است که واجبالوجود در تحقق خود به غیر وابسته نیست و
ممکنالوجود در تحقق ذات خود وابسته به واجب است و مرکب بودن امر ممکن را میتوان بر
تحقق و ذات بدون قائل شدن به مدلولی مستقل بر وجود حمل نمود.
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 .0تأملی نو بر خارجیت وجود

در بخش قبل چهار مسئلة مهم در اندیشة ابنسینا از این حیث بررسی شد که تبیین آنها چه
دریافتی از مغایرت وجود و ماهیت را فرض میگیرد .در این بخش ،استداللی مستقل بر خارجیت
وجود نزد ابنسینا ارائه می شود .به طور مشخص تمایز بخش قبلی از این بخش در آن است ،که
در اولی ،مسائل از حیث نحوة مفروض گرفتن تغایر وجود و ماهیت بحث شد ،ولی در این
بخش ،استداللی مستقل بر نحوة تغایر وجود و ماهیت که مستلزم خارجیت وجود است ارائه
میشود.
الف .ابنسینا و معناشناسی وجود

معناشناسی واژة وجود از آنجا واجد اهمیت است که ابنسینا با تقسیم مشترک معنوی به دو گونه
متواطی و مشکک ،وجود را مشترک معنوی مشکک قلمداد نمود .ابنسینا در بیان تقسیمبندی
فوق می گوید ،امور مختلفی که در اسم شریک هستند ،یا به طریق تواطؤ هستند یا غیرتواطؤ .و
مقصود از طریق تواطؤ آن است که اسم و تعریفی که به ازای آن اسم میآید یکی باشد ،همانند
حمل جنس بر انواع و حمل نوع بر اشخاص .یعنی مفهومی که بر این انواع و اشخاص حمل
می شود در تمام آنها از هر جهتی واحد است ،یعنی از جهت معنا و استحقاق یکی است (همو،
 ،1511ص.)1
اما اگر به طریق تواطؤ حمل نشود و در اسم مشترک باشند خود به سه قسم تقسیم میشود،
 .1معنا در آنها فینفسه واحد است و اختالف از جهت دیگری است؛  .2معنا فینفسه واحد
نباشد ،ولی بین آنها مشابهتی باشد؛  .1معنا فینفسه واحد نباشد و مشابهتی نیز نباشد (همان،
ص.)11
ابنسینا مثال شق اول را معنای وجود میداند که در اشیای کثیر واحد است ولی در آنها
اختالف دارد .یکی از حاالت اختالف آن است که به تقدم و تأخر در اشیای مختلف باشد به
گونهای که وجود جوهر پیش از وجود عرض است .طریق دیگر اختالف ،اختالف به اولویت و
تأخر است ،به گونه ای که وجود در برخی از موجودات بذاته و در برخی دیگر بغیره است
(همانجا) .ابنسینا این اسم را اسم مشکک مینامد .و برای آن دو قسم میشمارد .1 :مشکک
مطلق؛  .2مشکک از جهت نسبت با مبدأ واحد همچون طبی یا از جهت نسبت با غایت واحد
همانند صحی یا از جهت نسبت با مبدأ یا غایت واحد همچون الهی نامیدن تمام موجودات.
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این تقسیم بندی خاص در مقایسه با تحلیل مشابه در گامای ارسطو قابل توجه است ( 1111آ
 1111 -11ب  ،)5نخست آنکه برخالف ارسطو ،وجود مشترک معنوی قلمداد میشود و ثانیاً
وجود و طبی دو قسم مختلف از مشترک معنوی مشکک معرفی میشوند ،مشترک معنوی مطلق
و مشترک معنوی از جهت نسبت با امر واحد .اهمیت این مسئله از آنجاست که در مشترک
معنوی از جهت نسبت با یک امر واحد ،همواره معنایی محوری به عنوان معنای اصلی قلمداد
میشود و سایر معانی نوعی تأخر نسبت با آن معنای اولی دارند؛ ولی در مشترک معنوی مطلق،
گرچه خود مصادیق نوعی اختالف با یکدیگر دارند ولی هیچگونه تقدمی در معانی مختلف
وجود ندارد؛ این نوع تبیین مستلزم نوعی اشتراک در تمامی مصادیق وجود است.
ب .بیان نهایی خارجیت وجود با نظر به کتاب المقوالت

ابنسینا در کتـاب المقـوالت و در پـاسخ به ایـن اشکـال که اگر مقصود از جوهر «وجود الفی
موضوع» باشد ،وجود به منزلة جنس برای جوهر است و جوهر جنس عالی نخواهد بود ،بیانی
دارد که میتوان از آن خارجیت وجود را استنباط نمود:
از اینکه جوهر موجود الفیموضوع است ،از موجود ،موجود بماهو موجود را مراد
نمیکنیم...که اگر چنین باشد محال است جواهر را کلیات دانست ،و البته کلیات اصالً در
خارج موجود نیستند و در ذهن نیز در موضوع هستند؛ و اگر از موجود ،موجود در اعیان
مراد شود در این صورت برخی از موجودات قبل از برخی دیگر خواهند بود و مقصود از
وجود ،الفیموضوع بودن معنا است؛ و ماهیتی که از آن معنا در اعیان الزم میآید ،اگر
موجود شود ،موجود الفیموضوع خواهد بود (همان ،ص.)12

در عبارت فوق یک اصطالح فنی به چشم میخورد که باید بر داللت آن تعمق کرد ،معنا.
مقصود از معنا چنانکه از سیاق متن روشن است ،حقیقتی خارجی است؛ بر اساس این تبیین جوهر
به عنوان ماهیت در ذهن فیموضوع موجود است و در خارج الفیموضوع؛ پس معنایی در خارج
تحقق دارد که از آن معنا ،جوهر در خارج الزم میآید .اقتضای آن معنا به گونهای است که
جوهر برآمده از آن در خارج الفیموضوع باشد .بنابراین جوهر فینفسه نسبت به فیموضوع
بودن و الفیموضوع بودن الاقتضاء است و از یک معنای خارجی الزم میآید .این عبارت اوالً
حکایت از آن دارد که خود ماهیت مستقالً در خارج محقق نمیشود ،و ثانیاً از نظر هستیشناختی
وابسته به معنایی است که از تحقق آن ،ماهیت الزم میآید .بنابراین در خارج حقیقتی غیرماهوی
13

داریم که به ماهیت تعین میبخشد.
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 .1عروض وجود بر ماهیت و مسئله تحقق ماهیات در جهان خارج

تا بدینجا روشن شد که برخ ی از مسائل متافیزیکی مبتنی بر تمایز وجود و ماهیت ،مبتنی بر تمایز
هستیشناختی وجود و ماهیت و برخی دیگر به طور خاص مبتنی بر خارجیت وجود است؛ افزون
بر این دربارة فقرهای بحث شد که دال بر خارجیت وجود است .اما از آنجا که ابنسینا بر تحقق
ماهیت در خارج تصریح کرده ،هویت اشیای ممکن را مرکب از وجود و ماهیت در خارج (همو،
 ،1161ص )61و ماهیات را منشأ آثار صادره از شیء میداند (همو ،1511 ،ص 11،)11الزم
می آید که او به تحقق ماهیات نیز در خارج قائل باشد .از این رو باید کیفیت تحقق ماهیت و
وجود در خارج تبیین شود .برای تبیین نهایی ،تمامی شقوق ممکن را از نسبت میان وجود و
ماهیت بیان میکنیم .شایان ذکر است که این مسئله در پیوندی وثیق با اصالت وجود یا ماهیت
قرار دارد ،چرا که قائل به اصالت وجود نیز خارجیت وجود را به معنای پذیرش مدلول مستقل
غیرماهوی در خارج میپذیرد و تفاسیر متنوع اصالت وجود بسته به نحوة تبیین نسبت وجود با
ماهیت است .از این رو برخی از شقوق زیر با برخی از تفاسیر خاص از اصالت وجود منطبق
است:
 .1وجود و ماهیت در ذهن مغایر است ولی هیچگونه مغایرت خارجی ندارند؛ در این صورت با
نظر به دریافت ابنسینا از تحقق خارجی ماهیات ،نه تنها وجود مدلول مستقلی در جهان خارج
نخواهد داشت که حتی به یک حیثیت هستیشناختی جهان خارج نیز قابل ارجاع نیست .با توجه
به توضیحات بخش دوم ،پذیرش این حالت ،در چارچوب متافیزیک سینوی قابل قبول نخواهد
بود .چرا که این شق مستلزم طرد هرگونه تمایز هستیشناختی میان وجود و ماهیت است.

21

 .2وجود و ماهیت در ذهن مغایر بوده و در خارج نیز مغایرت دارند و تنها راه فهم این مغایرت
عروض مقولی است .از این شق به زیادت وجود بر ماهیت یاد میشود؛ تغایری که از پذیرش آن
محذوریت تقدم معروض بر عارض الزم میآید (سبزواری ،ص .)11اینگونه تغایر به دلیل همین
محذوریت مطرود است؛ و برخی از نقدهای وارد به ابنسینا بر اساس تفسیر خارجیت وجود به
هم ین گونه تغایر است .به طور خاص سهروردی در رد زیادت وجود بر ماهیت با فرض آنکه
مشائیان وجود را معروض ماهیت و در نتیجه وابسته بدان میدانند ،این مسئله را مستلزم دور و در
نتیجه مردود دانسته است (قطبالدین شیرازی ،1131 ،ص .)131در حالیکه ابنسینا گرچه در
بیان نسبت وجود و ماهیت از واژة عروض استفاده میکند (ابنسینا ،1116 ،ص 221و 135؛ همو،
 ،1161ص225؛ همو ،1161 ،ص )225ولی به صراحت هرگونه وابستگی وجود به ماهیت و تقدم
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ماهیت نسبت به وجود را رد میکند (همو  ،1511 ،ص11؛ همو ،1116 ،ص 113؛ همان،
21

ص.)111

 .1وجود و ماهیت در ذهن مغایر بوده و به دو حیثیت متافیزیکی مستقل واقعیت خارجی اشاره
دارند؛ ولی وجود ،مدلول ماهوی مستقل نداشته و در خارج تنها ماهیات هستند که تحقق دارند و
مقصود از عروض وجود بر ماهیت ،تعلق جعل به ماهیت است .این شق نیز با توجه به تصریحات
ابنسینا بر خارجیت وجود قابل پذیرش نیست ،که در بخش سوم همین نوشتار بررسی شده است.
 .5وجود و ماهیت در ذهن مغایر بوده و به دو حیثیت متافیزیکی مستقل واقعیت خارجی اشاره
دارند به گونه ای که وجود دارای مدلول مستقل غیرماهوی است؛ در این صورت ،ماهیت بواسطة
وجود در خارج تحقق دارد .در این شق سه حالت مختلف قابل طرح است؛ مطابق حالت اول،
وجود و ماهیت به دو وجود مستقل در خارج تحقق دارند .حالت ممکن دیگر آن است که
ماهیت گرچه در خارج تحقق دارد ،ولی مقصود از وابستگی ماهیت به وجود ،عدم منشئیت اثر
ماهیت است؛ 22و بر اساس حالت سوم ،ماهیت پس از موجودیت یافتن بهواسطة وجود ،خود
منشأ آثار مستقل میشود 21.می توان یکی از اقوال منسوب به مشائین را نیز ذیل همین حالت سوم
قرار داد؛ مطابق این تفسیر مشائین قائل به اصالت وجود (طباطبائی ،ص )51و در عین تباین
خارجی موجودات هستند (همان ،ص .)31بر اساس حاالت دوم و سوم ،وجود علت نهایی آثار
شیء است؛ درحالی که بر اساس حالت دوم وجود تنها علت آثار صادره از شیء است .فرض
مشترک هر دو حالت اخیر این است که حقیقتی واحد در خارج مصدق وجود و ماهیت است و
این دو به وجودی واحد تحقق دارند.
در میان حاالت سه گانه از شق چهارم ،هر سه حالت به تحقق توأمان وجود و ماهیت در
خارج حکم میکند .اما برخالف حالت دوم که ماهیت را فاقد منشئیت اثری مستقل از وجود و
تعین آن محسوب مینماید ،در اندیشة ابنسینا ماهیات پس از تحقق ،دارای آثار خاص بوده و
ماهیات منشأ آثار صادره از شیء هستند (ابنسینا ،1511 ،ص .)11بنابراین باید به بررسی دو
حالت دیگر پرداخت .مطابق حالت سوم ،یک واقعیت واحد در خارج میتواند منشأ انتزاع دو
مفهوم باشد و واقعیت مصداق حقیقی و توأمان وجود و ماهیت است .از این رو مبتنی بر این
فرض است که وجود و ماهیت در خارج به یک وجود موجود هستند .درحالیکه مطابق حالت
اول ،وجود و ماهیت دو حقیقت متمایز خارجی هستند .اما آیا میتوان وجود و ماهیت را نزد
ابنسینا دو حیثیت متمایز واقعیتی واحد دانست که به یک وجود موجود هستند که تحقق یکی
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وابسته به دیگری است یا اساساً این وابستگی توأم با تحقق دو واقعیت متمایز در خارج است؟
پاسخ به این مسئله مستلزم تحلیل تبیین ابنسینا از کیفیت نسبت وجود و ماهیت است.
ابنسینا برای طرح نحوة تحقق وجود و ماهیت در خارج از مفهوم عروض استفاده میکند.
عروض دارای دو استلزام است .1 ،عارض وابسته به معروض است؛  .2عارض و معروض به دو
وجود مستقل موجود هستند 25.استلزام اول که مورد انکار صریح ابنسیناست و در شق دوم مورد
اشاره قرار گرفت ،موجب شکلگیری سوء فهم ابنرشد و سهروردی و انتقادات آنها میشود.
بنابراین روشن است که مقصود ابنسینا از عروض وجود بر ماهیت ،عروضی است که در آن
عارض وابسته به معروض نیست؛ 21بلکه معروض در تحقق خود وابسته به عارض است و به دلیل
26

فقر اصطالح ،ابنسینا از از واژه عروض برای طرح مقصود خود استفاده کرده است.

اما استلزام دوم به صراحت مورد بحث ابنسینا قرار نگرفته و ممکن است این تصور به وجود
آید که گرچه در عروض وجود بر ماهیت ،وجود وابسته به ماهیت نیست ،ولی در عین حال این
دو ،به دو وجود موجود هستند .تعبیری از صدرا در کتاب مشاعر نیز مؤید همین معناست؛ مطابق
این بیان ،نزد او ماهیت با وجود متحد بوده و نزد مشائین ماهیت معروض وجود است (مشاعر،
ص .)131اما از آنجا که طرح چنین دریافتی از نسبت وجود و ماهیت در خارج ،محمل عقالنی
قابل توجیهی ندارد و خود صدرا نیز در مواضعی دیگر به گونهای متفاوت سخن میگوید 26.این
سخن او را میتوان حمل بر تسامح نمود و از این راه حل سخن گفت که ابنسینا قائل به تحقق
توأمان وجود و ماهیت در خارج به وجودی یکتا است .پس تنها راه باقیمانده قابل بررسی ،حالت
سوم است .در این حالت ،گرچه ماهیت در خارج از استقالل هستیشناختی برخوردار نیست ،ولی
این عدم استقالل هستیشناختی به معنای نفی منشئیت اثر از ماهیت در خارج نیست .از این رو
ممکن است به نظر برسد که با توجه به تحقق وجود و ماهیت به وجودی یکتا و تباین ماهیات،
وجودات مالزم آنها نیز متباین خواهد بود .اما ابنسینا خود در عبارتی صراحتاً چنین استلزامی را
انکار میکند.
وجود در دارندگان وجود اختالف نوعی ندارد ،بلکه اختالف به تأکید و ضعف است و
ماهیات اشیا که نائل به وجود میشوند ،اختالف نوعی دارند ،آنچه از وجود بر ماهیت پوشانده
میشود اختالف نوعی ندارد ،پس اختالف انسان با فرس به خاطر ماهیت و نه وجود است
(ابنسینا ،1116 ،ص.)53
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عبارت فوق داللت بر آن دارد که در نفس واقعیت خارجی مابهاالشتراک وجودی و
مابهاالمتیاز ماهوی ت حقق دارد .یعنی در هر واقعیت خارجی ،یک حیث وجودی مشترک و یک
حیث ماهوی مختلف وجود دارد؛ بنابراین نظریة اصالت توأم با تباین بالذات موجودات نیز به
ابنسینا قابل انتساب نیست .بنابراین حالت سوم را باید اینگونه تفسیر کرد که گرچه ماهیت از
نظر هستیشناختی وابسته به وجود است ،ولی تحقق آن در متن خارج دارای آثار و حیثیتی متمایز
است ،به گونهای که در نفس واقعیت خارجی با موجودیتی واحد و در عین حال واجد دو
حیثیت متمایز مواجه هستیم ،به گونهای که یک حیثیت از نظر هستیشناختی وابسته به دیگری و
حیثیت دیگر از نظر هستیشناختی مستقل است 23.در عین حال وجه انطباق یا تخالف سخن
ابنسینا از خارجیت وجود با اصالت وجود صدرایی پرسشی است که باید موضوع پژوهش
مستقل دیگری قرار گیرد.

21

نتیجه

ارزیابی خارجیت وجود نزد ابنسینا ،این مقاله اوالً در پی پاسخ به این پرسش بود که آیا وجود
نزد ابنسینا مدلول مستقل غیرماهوی دارد یا خیر؟ به این منظور پس از طرح دوگانة تغایر ذهنی و
هستی شناختی وجود ماهیت و نیز طرح دو گونه تغایر برای دومی ،محل نزاع مغایرت وجود و
ماهیت را نزد ابنسینا به بیان شد .مسئلهای که عدم توجه به آن خود به سوء فهمهای بسیاری
انجامیده است .با تبیین محل نزاع روشن شد اوالً حل برخی از ادعاهای متافیزیکی بدون پذیرش
تغایر هستیشناختی میسر نیست .ثانیاً برخی انتقادات به ابنسینا و نیز دفاعیههایی که به طور کلی
تغایر را در اندیشة او ذهنی میدانند ،مبتنی بر انحصار فهم تغایر هستیشناختی به عروض مقولی
است .اما در نهایت عبارات ابنسینا دال بر خارجیت وجود در خارج و امری اخص از مغایرت
هستی شناختی به معنای عام آن است .به نحوی که وجود مدلول مستقل غیرماهوی دارد .با توجه
به پاسخ پرسش نخست ،پرسشی همبسته با آن طرح شد که در صورت تحقق وجود در خارج،
وضعیت آن در نسبت با ماهیت چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که از نظر
ابنسینا ماهیت در خارج تحقق داشته و حتی دارای آثار مختص به خود است؛ و از آنجا نتایج
این پژوهش حکایت از خارجیت وجود نزد ابنسینا دارد ،تنها فرض قابل دفاع آن است که
وجود و ماهیت را متحق ق به وجودی واحد دانست .از این رو در نفس واقعیت خارجی با حقیقتی
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واحد و دو حیثیتی مواجه هستیم ،به گونهای که یک حیثیت از نظر هستیشناختی وابسته به
دیگری و حیثیت دیگر از نظر هستیشناختی مستقل است.
یادداشتها

 .1فارابی در کتاب الحروف میان دو معنای ذهنی و خارجی وجود تمایز مینهد .1 ،معنای ذهنی
وجود که مترادف با صادق است و مقصود از آن تحقق یک ماهیت در خارج است؛ .2
معنای خارجی وجود که مقصود از آن همان ماهیات متحقق در خارج است (فارابی،
ص .) 113مغایرت معنای اول با ماهیات ،همان مغایرت ذهنی است .این تمایز تحت عنوان
تمایز میان وجود خاص (ماهیت) و اثباتی (تصدیق به تحقق ماهیت در خارج) مورد توجه
ابنسینا نیز قرار گرفته است (ابنسینا ،1161 ،ص.)52
 .2فدور بنویچ در مقالهای ،پس از احصاء جریانهای مختلف تفسیری کالسیک و معاصر ،بدون
داوری نهایی در خود اندیشة ابنسینا پیرامون این مسئله ،سرنوشت آن را در تاریخ
اندیشمندان پساسینوی کاوش کرده است و آنها را در دو دستة کلی مفهومگرایان و
واقعگرایان قرار میدهد (.)Benevich,2017
 .1بهمینار در مواضعی دیگر به گونهای سخن میگوید که با خارجیت یا حتی اصالت وجود
سازگار است (بهمنیار ،ص.)236
 .5این تفسیر با دریافت عالمه حلی در تجریداالعتقاد نیز سازگار است؛ چرا که در آن موضع
وجود را نه امری که ماهیت به آن حاصل میشود ،بلکه نفس تحقق ماهیت میداند (حلی،
ص.)51
 .1خواجه نصیرالدین در مواضعی دیگر به گونهای سخن میگوید که داللت بر خارجیت وجود
دارد (ابنسینا ،1511 ،ص .)251از اینرو برخی ،پیشانگارههای معرفتی طوسی را سازگار با
اصالت وجود میدانند (قربانی ،ص.)6-15
 .6مشـابه تحـلیل ابـنرشد ،پیـشتر در کتـاب الـحروف فـارابی مطـرح شده است(فارابی،
ص.)111-111
 .6از این رو برخی تصریح کردهاند که این استدالل مشائین دال بر تغایر خارجی نبوده ،حکم به
مغایرت ذهنی وجود و ماهیت نزد ایشان میدهند (مصباح یزدی ،ص.)226

11

تمایز وجود و ماهیت نزد ابنسینا :ذهنی یا خارجی
__________________________________________________________________________________________

 .3البته ابن سینا بیانی به ظاهر مشابه و با تفاوتی ظریف با این بیان مشهور دارد که میتواند دال بر
خارجیت وجود باشد .در بیان اول تأکید بر آن است که در مفهوم مثلث ،وجود نهفته نیست
که داللت بر مغایرت مفهومی دارد .ولی در این بیان تأکید بر نفس ماهیت است؛ این بیان
دوم را میتوان در قالب استداللی به شکل زیر بیان کرد« ،ماهیت با لحاظ ذاتش و بدون
توجه به غیر نسبت به وجود و عدم الاقتضاء است ،پس وجودش از خودش نیست؛ پس
وجود آن از ناحیه امری دیگر است»(ابنسینا ،1511 ،ص .)13-11برخالف بیان اول که بر
وضعیت ذهنی ماهیت مبتنی است ،دومی بر الاقتضائیت ذاتی ماهیت نسبت به وجود و عدم
تکیه دارد.
 .1توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمایز ذهنی و وجود و ماهیت مسئلهای نیست که
نخستین بار ابنسینا مطرح کرده باشد و در آثار ارسطو ( 12ب  )11و فارابی(فارابی ،ص)215
نیز طرح شده است .برای توضیح بیشتری پیرامون موضوع فارابی ر.ک.Menn, 2008 .

 .11برای توضیح بیشتر ر.ک .زالی ،ص.61-33
 .11برای درک روشتر از نسبت میان اشتراک معنوی به عنوان شرط موضوع واقع شدن یک
مفهوم برای علم ،فقرهای از کتابی با همین موضوع نقل میشود» ،آشکار است که فصل دوم
کتاب گاما در نسبت با هستی ،نتایجی را دربارة طرقی میگیرد که عناصر فرازبانی همچون
جواهر ،کیفیات و نسب به نحوی هستیشناختی و نه معناشناختی به یکدیگر ارتباط دارند.
بنابراین کشف همنامی و همین طور کاربرد آن در مباحث فلسفی را باید مستلزم این دانست
که اشیای همنام ،موجودیتهایی واقعی و فرازبانی هستند» (.)Ward, p.17
 .12برای توضیح بیشتر ر.ک .زالی ،ص.61-33
 .11به تعبیری دیگر ،موجودی که به عنوان موضوع فلسفة اولی مطرح میشود ،مفهوم وجود
نیست بلکه مصداق خارجی آن است؛ و با اصالت وجود است که میتوان وجود را موضوع
فلسفه معرفی کرد (جوادیآملی ،ص .)162-161و بر اساس اصالت ماهیت که حقایق
خارجی را اموری متباین تلقی میکند ،وحدتی واقعی برای موضوع علم حاصل
نمیشود(همان ،ص.)221
 .15این مسئله به طور خاص تنها بهعنوان نظریة ماهیت خنثی که وجود در ذهن و خارج بدان
اضافه میشود مورد توجه استفن من قرار گرفته است(.)Menn, 2013
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 .11ابنسینا در اشارات ،ذیل همین بحث عبارتی دارد که به نظر میرسد متضمن تغایر ذهنی
وجود و ماهیت باشد؛ «هر ماهیتی سوای واجبالوجود ،مقتضی امکان وجوب است و اما
وجود نه ماهیت شیئی است و نه جزء ماهیت شیئ .یعنی اشیایی که دارای ماهیت هستند
وجود داخل مفهوم آنها نمیشود» (ابنسینا ،1511 ،ص .)61گرچه در تعلیقات به گونهای
سخن می گوید که این عروض خارجی باشد (ابنسینا ،1161 ،ص .)61عبارت مشابهی در
شفاء نیز داللت روشنی بر خارجیت وجود دارد (همو ،1161 ،ص.)61-61
 .16به طور مشابه ابنسینا ،1116 ،ص.511-515
 .16سهروردی با مقدمه قرار دادن این فرض که مشائین از مغایرت ذهنی ،مغایرت خارجی را
نتیجه میگیرند ،نتیجه گرفته است حقیقتی که ماهیتی آن عین وجودش باشد نخواهیم داشت
(قطبالدین شیرازی ،1131 ،ص .)131روشن است که اگر این فرض صحیح باشد ،نقض
سهروردی وارد خواهد بود.
 .13بیان ابن سینا ،مشابه استدالل مبتنی بر وجود ذهنی بر اصالت وجود است که در آثار صدرا نیز
دیده میشود (الهیجی ،ص.)165-166
 .11نمونة دیگری از تصریح ابن سینا بر تحقق ماهیات در خارج ،تصریح او به تحقق کلی طبیعی
در ضمن افراد است(عبودیت ،ص.)12-11
 .21البته شق دیگری مطابق با تفسیری از اصالت وجود است که اعتباریت را به معنای ذهنی بودن
گرفته و تحقق ماهیت را در خارج انکار میکنند (عبودیت ،ص)15-16؛ اما از آنجا که
فرض انکار تحقق ماهیت در خارج و اعتباری دانستن آن با سیاق بیان ابنسینا و تصریح او بر
منشئیت اثر ماهیات در خارج سازگار نیست ،به این حالت در متن اشارهای نشده است.
 .21یکی از آثار متأخر ،با پذیرش غیریت ذهنی وجود و ماهیت (ذبیحی ،ص ،)116با فرض
آنکه تنها راه تبیین تغایر خارجی وجود و ماهیت آن است که وجود را عارض مقولی بر
ماهیت بدانیم (چنانکه ابن رشد چنین تصور کرده است) ،انتساب چنین دیدگاهی را به ابن
سینا منکر میشود(همان ،ص.)121-111
 .22بر این اساس ماهیت در خارج تحقق دارد و مقصود از موجودیت بالعرض منشأ اثر نبودن
است (حسینی.)1116 ،
 .21مطابق این تفسیر ماهیت و وجود هر دو حقیقتاً در خارج موجود هستند ،ولی وجود تحقق
بالذات دارد (فیاضی ،ص )55و واقعیت خارجی بسیط میتواند مصداقی حقیقی دو مفهوم
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باشد (همان ،ص )53؛ در عین حال ماهیت دارای آثاری ویژه و از این رو اصیل است (همان،
ص.)66
 .25مطابق تعریف ابنسینا «عرض امری است که در شیئی موجود باشد به گونهای که جزء آن
نباشد و بدون موضوعی که در آن است قوام آن صحیح نباشد» (ابنسینا ،1111 ،ص.)23
بخش سوم تعریف بر وابستگی عارض به معروض و بخش دوم تعریف بر دوگانگی وجودی
این دو داللت دارد .مالصدرا عروضیت وجود را به هر دو معنا انکار کرده و تأکید دارد که
هم موضوع برای تحقق به وجود نیاز دارد و هم برخالف اعراض که وجود فینفسه آنها
وجودشان برای موضوعشان است ،موجود بعینه همان وجود موضوع است (الهیجی،
ص.)211
 .21پژوهشی معاصر با موضوع تمایز میان اندیشة صدرا و سینا در دریافت نسبت وجود و ماهیت،
بر آن است که برخالف صدرا که ماهیت را تابع و ظل وجود میداند ،ابنسینا قائل به تقرر
ماهیت پیش از وجود و منکر وجود ظلی ماهیت است (شهیدی ،ص .)1111روشن است که
اوالً این ادعا در تعارض صریح با سخن ابن سیناست و ثانیاً از انکار وجود ظلی ماهیت ،تقرر
پیشین آن الزم نمیآید .ابن سینا ،ماهیت را تابع وجود و به وجودی مستقل و نه ظلی موجود
میداند.
 .26مالصدرا عبارتی را از تعلیقات ابنسینا با مضمون تفاوت تحقق اعراض و تحقق وجود برای
موضوعات نقل میکند که مطابق آن وجود تحقق در موضوع ندارد بلکه منشأ تحقق موضوع
(ماهیت) است (صدرای شیرازی1132 ،ب ،ص.)16-13
 .26به عنوان مثال صدرای شیرازی در توضیح عبارتی از الهیات شفاء که میگوید «هویت حاصل
از هر دو آنها [ماهیت و وجود] موجود است» (ابنسینا ،1161 ،ص )61میگوید نباید از این
سخن چنین استنباط کرد که وجود و ماهیت در خارج به دو وجود جداگانه تحقق دارند،
بلکه آن دو به حسب خارج به یک وجود تحقق داشته و متحد هستند (صدرای شیرازی،
 ،1131ص )33و البته خود او همین عبارت را در موضعی دیگر تکرار میکند «ممکن که
حاصل هویت از آن دو است ،تحقق دارد»(همان ،ص.)111
 .23بر اساس این تفسیر خاص از نسبت وجود و ماهیت که یکی از تفاسیر از اصالت وجود نیز
هست ،ماهیت حقیقتاً در خارج تحقق دارد (فیاضی ،ص )51ولی در عین حال وجود و
ماهیت به یک وجود موجودند (همان ،ص)26؛ این تفسیر برای بیان وابستگی هستیشناختی
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ماهیت به وجود از این تعبیر بهره میگیرد که وجود واسطه در ثبوت تحلیلی تحقق ماهیت در
خارج است (همان ،ص .)11مدافع این تفسیر از اصالت وجود ،در تعلیقه بر نهایـةالحکمه و
در ذیل این بیان که مشائین را قائل به اصالت وجود میداند ،بر آن است که مقصود مشائین
از اصالت وجود تحقق وجود و ماهیت در خارج به وجودی واحد است و یکی از نشانههای
این امر را نیز انتساب آثار به ماهیات میداند (طباطبائی ،ص ،51پانوشت  .)15این محقق
فاضل ،در موضعی به نحوی مستقل به بررسی و ارائه ادله متنشناختی برای صحت این
انتساب به مشائین نپرداخته و صرفاً در بحث از دریافت خاص از اصالت وجود صدرائی آنرا
مطابق با مقصود مشائین دانسته است.
 .21مالصدرا در بیان اصالت وجود میگوید وجود بر ماهیت متقدم است نه به این معنی که در
ماهیت مؤثر است زیرا اصالً ماهیت مجعول نیست ،بلکه مقصود این است که وجود اصل در
تحقق است و ماهیت به دنبال آن میآید همان طور که سایه شخص به دنبال شخص میآید
بدون آنکه تاثیر و تأثری داشته باشد .از این رو ماهیت به وجود موجود است (صدرای
شیرازی1132 ،ب ،ص .) 12این بیان اوالً حکایت از آن دارد که موجود و ماهیت به یک
وجود موجود هستند و ثانیاً هرگونه تأثیری را از ماهیت نفی میکند .از این رو میتوان وجه
ثانی را به عنوان اختالف صدرا و سینا در کیفیت تحقق ماهیت در خارج تلقی کرد.
منابع

ابنرشد ،قدم له و علق حواشیه د .صالحالدین الهواری ،بیروت ،المکتب العصریه.1521 ،

ابنسینا ،االشارات و التنبیهات ،مع الشرح نصیرالدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسـی و شـرح
الشرح لقطب الدین محمد بن محمد بن ابی جعفر الرازی ،شرح اشارات ،قم ،نشرالبالغه.1511 ،

_____ ،التعلیقات ،قم ،مرکز دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم.1161 ،

_____ ،الهیات شفاء ،تصحیح حسن حسنزاده آملی ،قم ،مؤسسة بوستان کتاب.1161 ،

_____ ،المباحثات ،تحقیق محسن بیدارفر ،تهران ،مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه.1116 ،

_____،کتاب المقوالت من منطق الشفاء ،قم ،منشورات مکتبه آیـه ا العظمـی مرعشـی نجفـی،
.1511
بهمنیار بن المرزبان ،التحصیل ،تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
.1111
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جوادی آملی ،عبدا  ،رحیق مختوم ،ج  ،1قم ،اسراء.1136 ،

حسینی ،داود " ،در -جهان بودن و موجودیت بالعرض ماهیـت؛ اسـتدالل هـایی بـرای در -جهـان
بودن ماهیت در فلسفة صدرا"  ،حکمت معاصر ،)2( 3 ،ص.1116 ،66-12

حلی ،کشفالمراد فی شرح تجریداالعتقاد ،صحح و قدم له و علق علیـه حسـن حسـنزاده آملـی،
قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.1526،
ذبیحی ،محمد ،فلسفة مشاء با تکیه بر اهم آراء ابنسینا ،تهران ،سمت.1136 ،
رازی ،فخرالدین ابوعبدا  ،شرح االشارات و التنبیهات ،تحقیـق رضـا نجـفزاده ،تهـران ،انجمـن
آثار و مفاخر فرهنگی.1135 ،
زالی ،مصطفی" ،خارجیت و تشکیک وجود ،تأملی بر رویکرد ابنسینایی در نحوه احراز وحـدت
موضوع مابعدالطبیعه" ،مجله علمی پژوهشی جاویدان خرد.1116 ،61-33 ،)11( 15 ،
سبزواری ،مالهادی ،شرحالمنظومه ،الجزء الثانی ،علـق علیـه آیـتا حسـنزاده آملـی ،تقـدیم و
تحقیق مسعود طالبی ،بیروت ،مؤسسة التاریخ العربی.1512 ،
ژیلسون ،اتین هستی در اندیشة فیلسوفان ،ترجمة سید حمید طالبزاده ،تهران ،حکمت.1131 ،

شهیدی ،فاطمه" ،شأن «ماهیت» بدون وجود :مطالعـهای تطبیقـی میـان فلسـفه ابـنسـینا و حکمـت
متعالیه" ،حکمت سینوی.1111 ،11-63 ،)56( 16 ،
صدرای شیرازی ،الحکمـة المتعالیـة فى االسفار العقلیـة االربعـة ،بیروت ،داراحیـاء التـراث العربـی،
.1131
_____ ،تعلیقه بر الهیات شفاء ،تصحیح نجفقلی حبیبـی ،تهـران ،بنیـاد حکمـت اسـالمی صـدرا،
/1132الف.
_____ ،الشواهد الربوبیـة فی المناهج السلوکیـة ،تصحیح سید مصطفی محقق داماد ،تهران ،بنیـاد
حکمت اسالمی صدرا/1132 ،ب.
طباطبائی ،محمد حسین ،نهایـةالحکمه ،تصحیح و تعلیق غالمرضا فیاضی ،قم ،انتشـارات سـمت و
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.1131 ،
عبودیت ،عبدالرسول ،نظام حکمت صدرائی ،ج ،1تهران ،انتشـارات سـمت و مؤسسـه آموزشـی
پژوهشی امام خمینی.1131 ،
قطبالدین شیرازی ،شرح حکمت االشـراق ،بـه اهتمـام عبـدا نـورانی و مهـدی محقـق ،تهـران،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1131 ،
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_____ ،شرح حکمـت االشـراق بـه انضـمام تعلیقـات صـدرالمتألهین ،تحقیـق محمـد موسـوی،
تهران ،حکمت.1133 ،
قربــانی ،هاشــم" ،تطــور تــاریخی و پــیش انگــارههــای نظری ـة اصــالت وجــود در تحلیــل خواجــه
نصیرالدین طوسی" ،فصلنامة تاریخ فلسفه.1111 ،6-15 ،)21( 6 ،
فارابی ،ابونصر ،الحروف ،تحقیق ،مقدمه و تعلیق ،محسن مهدی ،چ ،2بیروت ،دارالمشرق.1111،
فیاضی ،غالمرضا ،چیستی و هستی در مکتب صدرایی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1136 ،

کیـانخـواه ،لیـال ،اکبـریان ،سعیـدی مهـر" ،محـکی مـوجود بمـا هـو موجود از دیدگاه ابنسینا"،
حکمت سینوی.1111 ،115-11 ،)51( 11 ،
الهیجی ،محمد جعفر ،شرح رساله المشاعر مالصدرا ،تصحیح و تعلیق سید جاللالـدین آشـتیانی،
قم ،مؤسسه بوستان کتاب.1136 ،
مصــباح یــزدی ،محمــدتقی ،شــرح اســفار جــزء اول از جلــد اول ،تحقیــق و نگــارش محمــد تقــی
سبحانی ،قم ،مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی.1131 ،
منـافیان ،محمد" ،ابن سینا و موضوع مابعدالطبیعه :بـازخوانی یـک مسـئله" ،خردنامـه صـدرا،61 ،
.1131 ، 61-35
میرداماد ،باقر ،قبسات ،تصحیح مهدى محقق ،تهران ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1165 ،

هدایتافزا ،محمود ،لوائی "،رابطة وجود و ماهیت از منظر فارابی ،ابـنسـینا و بهمنیـار" ،فلسـفه و
کالم اسالمی.1111 ،266-211 ،)2( 51 ،
یزدانپناه ،سید یدا  ،حکمت اشـراق ،تهـران ،انتشـارات سـمت و پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،
.1131
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