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Abstract
Avicenna's theological discipline as a subsystem of Avicennian system of thought
emerged in two section (including: theology in general sense & theology in special
sense). Avicenna fully and in detail explains the necessity of a divine existence
with emphasis on monotheism. Exactly in such approach we can observe and
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analyze the degree of compatibility and incompatibility of Avicenna's theological
system.
Avicenna's theological system in terms of the "maximum plurality" and the lack of
promotion to the level of "gradational unity " in explaining the issues of "existence"
and "unity" of necessary being, despite the successes that achieve in demonstrating
the existence of necessary being and the statements about the existence qua
existence, but in the discussions of existence and unity of the necessary being in
term of "concept" and "the truth of its instance", they have faced serious challenges.
In this paper, while approaching an analytical-critical method, it has been attempted
to focus on topics such as "how the necessary being" and the relationship between
quiddity and existence", indicating that between the internal components of the
system in the subject matter of the article, there is no full compatibility, and
sometimes there are inconsistencies that will be reported and evaluated in the
article.

Keywords: Avicenna, Monotheism, Theology, General Sense
Theology, Special Sense Theology, Necessary Being or
Indispensable Being (Wajib-al-wujud).
Problem Statement
Theology as a branch of Avicennaʼs school mainly is about "existence qua
existence". This school in the process of its ontology is divided into two sections:
theology in general sense & theology in special sense. Avicenna in the first section
presented his axioms about possible & essential, eternal & created etc. and in the
second section he discussed only about Necessary Being and exclusively its
statements. Avicenna exclusively divided all existents into contingent and
necessary beings.
It is natural that in this realm both the statements of "necessary being" and the
rulings of "possible existence" are explained. Therefore, it is here that the two
domains and realms of theology (general and special affairs) intersect with each
other in matters of necessity, and it is precisely in this position that the degree of
compatibility and incompatibility within Ibn Sina's theological system can be
observed and followed.
According to Avicenna, there is inconsistency between what is stated in general
theology, regarding non-essential character of the concept of existence for
necessary and contingent being and what is stated in special theology regarding the
sameness
In other hand Avicenna stablished some basis and foundation for general sense
theology that is compatible with his rules of theology in special sense such as:
spiritual and skeptical sharing of existence, refusal of infinite regress, refusal of
vicious circle, refusal of undue preference, combination of existence & essence in
possibilities, etc. Then the problem is investigating of this compatibilities and
incompatibilities.
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Method
This article using analytical-critical method displays that Avicennism doesn't
have complete coherency and compatibility regarding necessary being.

Findings and Results
There is fundamental problem in Avicenna's theology because of its structure of
maximal plurality it has in explaining the issues of Necessary Being specially in
discussions regarding divine unity.
In his point of view there is an intrinsic contrast between the facts of possible
existing in one hand, and between them as a whole with the Necessary Being in
other hand. Then unity of existence could hardly be found in Avicennism.
According to Avicenna, the unity in the form of "concept of existence" has found
its way into the outer layer of the truths with essential contrast and has failed to
influence the essence and within them. In other word the lack of promotion in
gradation of unity from general unity to special unity of existence in Avicennaʼs
theology leads to his incompatibilities in explaining of existence and unity of the
Necessary Being in his special sense theology.
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های شیخ الرئیس در هر دو موضع است که میزان سازگاری و ناسازگاری نظام الهیاتی او قابل رصد،
تحلیل و نقد میباشد .نظام الهیاتی سینوی ،علی رغم توفیقاتی که در اثباب واجب الوجود و احکام
تقسیمی «موجود بما هو موجود» داشته ،به دلیل عدم ارتقا از «وحدت تشکیکی عام» به «وحدت
تشکیکی خاص» در تبیین مسائلِ «وجود» و «وحدتِ» واجب تعالی در دو قلمرو «مفهوم» و «حقیقت
مصداق» با چالشهای جدّی مواجه گردیده است .این مقاله ،با رویکرد تحلیلی -انتقادی و با تمرکز بر
عناوینی نظیرِ «نحوة وجود واجب تعالی» و رابطۀ «انیّت و ماهیتِ» او ،نشان میدهد که بین اجزای
درونی نظام مذکور در محدودة موضوع مقاله ناسازگاریهایی وجود دارد و در نتیجه باید اذعان کرد
که در این نظام الهیاتی وفاق و سازگاری صددرصدی مشاهده نمیشود.
کلمات کلیدی :ابن سینا ،توحید ،خداشناسی ،الهیات بالمعنی االعم ،الهیات بالمعنی االخص ،واجب
الوجود.

مقدمه

از دیدگاه ابوعلی ،حسین ابن عبداهلل ابن سینا (370 -428هـ ق980 -1037 /م) هر
چیزی که مصداق «موجود» باشد ،بحث پیرامون آن «بما هو موجود» شایستگی
موضوعیت و طرح در فلسفه و ما بعد الطبیعه را دارد .خواه آن چیز وجود مطلق (واجب
الوجود) باشد یا وجود مقید (ممکنات) .بر همین مبنا است که شیخ در فصل اول از مقالۀ
اول الهیات شفاء وجود را جامع حکمت نظری و عملی دانسته و طی تقسیم بندی
مفصلی ،الهیات را به عنوان یکی از شاخههای حکمت نظری معرفی و موضوع آن را
«موجود بما هو موجود» قرارداده است (ابن سینا ،2012 ،ص  .)12او معتقد است که
وجود بما هو موجود به عنوان مقسمِ «وجودِ موضوعاتِ شعب ششگانه حکمت» در تمام
اقسام آن جاری بوده و میتواند به عنوان یک امر مشترک در طبیعیات ،ریاضیات،
الهیات ،اخالقیات ،منزلیات و سیاسات ،علوم مذکور را در خود جمع نماید و در چنین
رویکردی است که هر کدام از علوم ششگانۀ مذکور بخصوص الهیات ،زیر نظام حکمت
سینوی تلقی میشود .مضافاً اینکه شیخ در فصل اول از رسالۀ «عیون احلکمة» تحت عنوان
احلکمة و اقسامها نیز متعرض آن گردیده است و اینگونه است که میتوان جایگاه
«الهیات» را به عنوان زیر نظامِ حکمت سینوی تلقی کرد.
از طرفی الهیات به عنوان شاخهای از حکمت سینوی که موضوع پژوهش خود را
«موجود بما هو موجود» قرار داده ،در فرآیند «هستی پژوهی» به دو بخش الهیات
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بالمعنی االعم و بالمعنی االخص تقسیم میشود .در بخش نخست احکام کلی وجود اعم
از؛ واجب و ممکن ،حادث و قدیم و ...ارائه میگردد و در بخش دوم به لحاظ شرافت و
مبدئیتِ «واجب تعالی» در مقایسه با دیگر موجودات احکام اختصاصی و ویژۀ «واجب
الوجود» در آن مطرح می شود .ابن سینا در محدوده الهیات بالمعنی االعم با مقسم
قراردادن «موجود» موجودات را منحصر به «واجب الوجود» و «ممکن الوجود» میکند.
طبیعی است که در این قلمرو هم احکام «واجب الوجود» بیان و هم احکام «ممکن
الوجود» تبیین میشود.
لذا در همین جا است که دو حوزه و قلمرو الهیات (امور عامه و خاصه) در مباحث واجب
الوجود با یکدیگر تالقی میکنند و دقیقاً در چنین موضع تالقی است که میزان سازگاری
و ناسازگاری در درون نظام الهیاتی ابن سینا قابل رصد و پیگیری است.
شیخ در امور عامۀ فلسفه خود «مفهوم وجود» را به عنوان مقسم واجب و ممکن قرار
داده و آن را به عنوان «الزم عام» حقایق متباینه؛ اعم از واجب و ممکنات مطرح می-
نماید که به عنوان یک مفهوم «کلی مشترک معنوی» بر تمامی مصادیق متباینه به تمام
ذات ،صدق میکند .از طرف دیگر ابن سینا برای دفع توهم تساوی واجب و ممکنات،
مفهوم وجود را کلّیِ متواطی ندانسته ،بلکه صدق مفهوم کلی بر مصادیقش را به نحو
تشکیک (اولویت ،اقدمیت ،اش ّدیت) تلقی مینماید و در بخش الهیات بالمعنی االخصِ
فلسفه خود تالش گستردهای دارد که با نفی ماهیت از واجب ،انیّت و وجودِ صرف واجب
الوجود را اثبات کند.
یکی از دغدغههای فیلسوفان مسلمان بهطور اعم و ابن سینا بهطور اخصّ آن بوده است
که در مبحث ذات و صفات الهی به گونهای سخن بگویند که در معرض اتهامِ قائل شدن
به ثنویت در حوزۀ وجود و ماهیت و ذات و صفات الهی قرار نگیرد .تالش فالسفه در
جهت عینیّت بخشی به ذات و صفات و همچنین متکلمان معتزلی و اشاعره با طرح
نظریاتی چون «نیابت ذات از صفات» و «قدمای ثمانیۀ الزمِ ذات» مؤید این ادعاست .او
قاعدهای تحت عنوان «الواجب الوجود ماهیته انیّته» ابداع میکند و مدعی میشود که
«وجود عین ماهیت واجب» بوده و عارض بر ماهیتِ واجب نشده است .به بیان دیگر
وجود «الزم عامِ» واجب نخواهد بود.
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چنانکه مالحظه میشود ،موضع ابن سینا در الهیات بالمعنی االعم مبنی بر ذاتی نبودن
مفهوم وجود برای واجب و ممکنات ،با مفهوم وجود ،که در الهیات بالمعنی االخص عینِ
ماهیت و ذات واجب است ،با یکدیگر تعارض داشته و ناسازگارند .این ناسازگاری و
ناسازگاریهای دیگر به صورت تفصیلی در متن مقاله نشان داده خواهد شد .از طرف
دیگر ابن سینا اصول و مبناهایی را در امور عامه تأسیس کرده که با بناهای مبتنی بر
آنان در الهیات بالمعنی االخص سازگارند .از آن جمله به این موارد میتوان اشاره نمود:
«اشتراک معنوی و تشکیکی وجود»« ،نفی دور و تسلسل»« ،امتناع ترجّح بالمرجّح»،
«ترکّب ممکنات از وجود و ماهیت» ،و «عدم تکافؤ دو واجب در وجود» .نخست به
مواضع سازگاری و در پی آن به ناسازگاریهای مذکور میپردازیم:
 .1مواضع سازگاری
 .1-1موجود به ما هو موجود بمثابه موضوع الهیات

نظر به جوّ غالبی که تا قبل از فارابی برای الهیاتی کردن فلسفه توسط معتزله ایجاد شده
بود ،این تلقی وجود داشت که موضوع فلسفه نیز به «خدا» و اصول عقائد قابل تقلیل
است و از سوی دیگر ،عرفا نیز صرفاً «وجود خدا» را به عنوان محور اساسی هستی
پژوهی به حساب میآوردند .لذا خود شیخ هم به عنوان «دخل دفع مقدّر» مسأله
محوریت «واجب تعالی» را به عنوان موضوع فلسفه مطرح و ردّ میکند (ابن سینا،
 ،2012ص 21؛ رک ،مطهری ،2001 ،ص  .)184او در الهیات بالمعنی االعم مصرّانه در
پی آن است که برغم شرافت و مبدئیت وجودی «واجب تعالی» نمیتوان آن را موضوع
فلسفه و الهیات عامه قرار داد.
وی در فصل اول و دوم از مقالۀ اولی الهیات شفا با ابطال فروضی که در آن میتوان
وجود را موضوع علوم منطقی ،ریاضی یا طبیعی قرارداد به قلمرو الهیات وارد می شود و
این توهّم را که موضوع الهیات ،موجودات مفارق از ماده و اسباب قصوی و باالخره مسبب
االسباب و مبدا المبادی (اإلله تعالی جدّه) میباشد ،همگی را ابطال کرده و اثبات میکند
که موضوع الهیات «الموجود بما هو موجود» میباشد (ابن سینا ،همان ،ص 21؛  ،همو،
 ،1980ص .)31
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چنانکه مالحظه میشود ابن سینا در هردو بخش از الهیات بالمعنی االعم و بالمعنی
االخص یک موضع را اتخاذ کرده و بر محوریت «وجود» تأکید و ابرام نموده و الهیات
بالمعنی االخص و بحث پیرامون «وجود واجب تعالی» و شئون آن را جزئی از الهیات
قرارداده است .به گونهای که میتوان رابطه فلسفه ابن سینا با الهیات بالعنی االخص آن
را «رابطۀ جزء و کل» تلقی کرد او در مواضع متعددی از آثار خود بر این نکته تأکید
میورزد.
نحوۀ وجودی ممکن

یکی از اصول مصرّح و مؤکد در امور عامۀ فلسفه سینوی آن است که «کل ممکن زوج
ترکیبی من ماهیۀ و وجود» و لذا ابن سینا این اصل را در مواضع متعددی از فلسفه خود،
چه در امور عامه و چه در الهیات بالمعنی االخص ،مبنای استدالالت خود قرارداده و بر
آن پای فشرده است و اساساً شاه بیت استدالالت ابن سینا مبنی بر نیاز و افتقار ممکن
به واجب ،همین اصل ترکّب ممکنات است .شیخ به استناد همین قاعدۀ «توحید احدی»
واجب تعالی را در قالب یک قیاس شرطی متصله و از طریق نفی تالی اثبات میکند.
استدالل از زبان یکی از شارحان اشارات به شکل زیر صورتبندی شده است« :هرگاه
ذات واجب الوجود از دو یا چند چیز که جمع میشدند ،هستی مییافت .الزم بود که به
آن دو یا چند چیز واجب گردد و این خالف فرض است .چون در آن صورت واجب
بالذات واجب بالغیر میشد .پس واجب الوجود در معنی و در چندی قسمتپذیر نیست».
(ملکشاهی ،1996 ،ص .)271
برای اثبات این ادعا که اصل «کل ممکن زوج ترکیبی »...با اصل مطروحۀ دیگری از
الهیات بالمعنی االخص شیخ ،که تحت عنوان «بساطت و عدم ترکّب واجب» آمده است،
با یکدیگر سازگاری دارد .کافی است که با اندکی تأمل به مالزمۀ آن دو پی برد .زیرا اگر
قضیه «کل ممکن زوج ترکیبی من ماهیۀ و وجود» را به عنوان موجبۀ کلیه عکس
نماییم ،خواهیم یافت که عکسِ نقیض آن به صورت قضیۀ موجبۀ کلّیۀ «هر غیر مرکبی
از وجود و ماهیت (= واجب) غیر ممکن (= واجب) است» ،خود را آشکار میکند .به بیان
دیگر نتیجۀ حاصله چیزی جز «بساطت واجب» و «ماهیته انیته» نیست .همان اصولی

596

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

که از مسلمات و ارکان الهیات بالعنی االخص سینوی قلمداد میشود .در اینجا نیز ما
شاهد سازگاری و همپوشانی دیگری بین اجزای درونی نظام الهیاتی سینوی هستیم.
 1-2برهان امکان و وجوب

از نگاه شیخ الرئیس وجود خدا امری بدیهی نیست و نیاز به برهان دارد و یکی از براهین
مشهور وی برای اثبات خداوند متعال ،برهان وجوب و امکان نام دارد .ابن سینا در الهیات
بالمعنی االعم خود ،مبانی این برهان را به گونهای طراحی و تأسیس کرده که به واضح-
ترین شکل ممکن نتیجه آن در الهیات بالمعنی االخص قابل حصول است .از آنجایی که
هدف این مقاله تبیین برهان مذکور نیست ،لذا صرفا به ارائه فهرستی مستند از مبانی
برهان که در الهیات بالمعنی االعم تدوین یافته و سازگار با الهیات بالمعنی االخص شیخ
است ،بسنده میکنیم.
 .1-3-1تفکیک احکام واجب و ممکن :ابن سینا در فصل ششم از مقالۀ اول الهیات شفا
مبانی فلسفۀ خود را تحت عنوانِ «فی ابتداء القول فی الواجب الوجود ،و الممکن الوجود،
و انَّ الواجب الوجود ال علّۀ له ،و انَّ الممکن الوجود معلول ،و انَّ الواجب الوجود غیر
مکافیء لغیره فی الوجود و ال متعلَّق بغیره فیه» تأسیس کرده و به اصولی نظیرِ «رابطۀ
علّی و معلولی بین واجب و ممکن» ،که مبنای اثبات واجب است ،و «عدم تکافؤ دو
واجب در وجود» ،که مبنای اثبات توحید واجب تعالی است ،اشاره میکند (ابن سینا،
 ،2012ص .)49
 .1-3-2تفکیک احکام وجود از ماهیت :ابن سینا در فصل هفتم از جلد سوم اشارات با
تفکیک حکم وجود از ماهیت- ،به قول خواجه نصیر -آن را مقدمهای برای اثبات توحید
قرار میدهد .او ماهیت را سبب صفتی از صفات عارض بر خود تلقی میکند ،ولی زمانی
که به صفت وجود میرسد میگوید که محال است «ماهیت» سببِ «وجود خودش»
باشد .زیرا علّت و سبب ،مقدم بر معلول و مسبَب بوده و ماهیت برای اینکه نقش علّی در
رابطه با وجود خودش ایفا کند بایستی مقدّم بر خودش وجود داشته باشد و این مسأله
مستلزم «تقدم شیء بر نفس» بوده و از محاالت است (همو ،1993 ،ص .)30 -34
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 .1-3-3استحاله دور و تسلسل و امتناع ترجّح بالمرجِّح :شیخ در فصول ده و یازده نمط
چهارم اشارات ،که به عنوان مقدماتی برای اثبات وجود واجب تعالی طراحی شدهاند ،با
تبیین «ماهیت من حیث هو» میگوید :وجود و عدم هیچکدام مأخوذ از ذات ماهیت
نبوده و برای حمل بر ماهیت نسبت به یکدیگر هیچگونه ترجیحی ندارند؛ لذا مرجِّح آنها
«غیر از ماهیات ممکنه» است .آنگاه با اعمال قاعدۀ نفی تسلسل ،سلسلۀ ممکنات را به
واجب منتهی میکند (همو ،1993 ،ص )20 -21
 .2مواضع ناسازگاری
 .2-1تحلیل وجود در نظام الهیاتی ابن سینا

آنچه نویسن دۀ این سطور بدان دست یافته داللت بر این دارد که مبحث وجود در نظام
الهیاتی ابن سینا در دو محور با ناسازگاری مواجه است:
الف .تعارض مفهوم و حقیقت وجود
نخستین ناسازگاری کلی و ساختاری در فلسفۀ ابن سینا تعارضی است که بین «مفهوم»
و «حقیقت» وجود خود را نشان میدهد؛ چنانکه مشهود است «وجود» یا «موجود» به
عنوان موضوع فلسفه در حکمت سینوی نقشی کلیدی دارد .ابن سینا مفهوم وجود را
بدیهی دانسته و آنرا مقسم واجب و ممکن قرار داده است .در اندیشۀ فلسفی او مفهوم
وجود به همان معنایی که در ممکنات درک میشود در واجب تعالی نیز به همان معنا
قابل درک است؛ لذا این مفهوم اعم از مفهوم واجب و ممکن بوده و بر هر دو قابل حمل
است.
از طرف دیگر موجودات در نظام هستی شناسانۀ ابن سینا ،حقایق متباینه به تمام ذوات
بوده و این تباین بین واجب و ممکن با وضوح بیشتری قابل رصد کردن است .منطقی
است که در چنین نگاه هستی شناسانهای مفهوم واحد و عام «وجود» نمیتواند از ذات
موجودات متباین انتزاع شده باشد .به بیان دیگر مفهوم وجود نه عین ذات و ماهیت
موجودات است و نه جزء ذات آنها محسوب میشود .بنابراین مفهوم مشترک وجود را
میبایستی «عرض الزم و عامِ» حقایق متباینه دانست که هم ضامن صحّت حمل بر آنان
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باشد و هم ذاتی آنان تلقی نگردد؛ لذا آنچه مسلم است مفهوم وجود در حکمت مشایی –
سینوی عَرضَی خواهد بود.
فارغ از این که عرض را عرض باب مقوالت یا ایساغوجی یا باب برهان بدانیم ،وجود ذاتی
مصادیق خود (اعم از واجب و ممکن) نیست .این رویکرد به مفهوم وجود در الهیات
بالمعنی االعم تعارض خود را زمانی آشکار خواهد نمود که در قلمرو الهیات بالمعنی
األخص به عنوان ذاتی واجب الوجود (که یکی از اقسام موجود است) تلقی شود در
حالی که در امور عامۀ فلسفه ابن سینا چنین تجویزی داده نشده است .برخی از شارحان
معاصر برای حلّ تعارض مذکور به تفکیک مقام مفهومی وجود یعنی «ما به ینظَر» و «ما
فیه ینظَر» مبادرت کردهاند (سعادت مصطفوی ،2014 ،ص  )22 -23که به نظر نگارنده،
به دالئلی که خارج از حوصلۀ این مقاله است ،رافع اشکال مطروحه نیست.
ب .وجود به عنوان عرض مقولی
ابن سینا در بسیاری از موارد از وجود به عنوان امری «عرَضی» سخن میگوید .او در
دانشنامه عالیی میگوید« :همه مقولت ها را وجود ،عرضی است و زیاد است بر ماهیت و
بیرون از ماهیت» (ابن سینا  ،2004ص .)107
این معنا همان عرضی باب ایساغوجی است که بر غیر مقوّم بودن وجود و داخل نبودن
آن در ماهیت تکیه دارد .اما این مسأله به آن معنی نیست که شیخ به «عرض» چنانکه
در باب مقوالت عشر است ،نظر نداشته است .وی در المباحثات ،هنگامی که به عرض
بودن وجود اشاره میکند ،عرض را در مقابل جوهر قرار میدهد« :ان الوجود عرض ،ثم
بین ان الواجب الوجود لیس بعرض و الجوهر» (همو ،1992 ،ص .)153
مخلص کالم آنکه ،در الهیات بالمعنی االعم سینوی وجود نه ذاتی ماهیات ممکنه است و
نه ذاتی واجب الوجود (برخالف الهیات بالمعنی األخص) .زیرا به تصریح ابن سینا وجود
به گونه کلی مشکک و عرض الزم عام ،بر واجب و ممکن توأمان عارض میشود.
نمط چهارم اشارات و تنبیهات را میتوان محل تالقی و ناسازگاری دو رویکرد الهیاتی
بالمعنی األعم و بالمعنی األخص «وجود» تلقی کرد .ابن سینا در طلیعۀ این نمط با
عنوان «فی الوجود و علله» اذهان مخاطبان را با این شبهه مواجه میسازد که چطور
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ممکن است واجب الوجود که در زمرۀ موجودات قرار دارد ،معلَل باشد .تعلیل وجود
ممکنات قابل درک و اثبات است لکن تعلیل وجود واجب ،با شبهه و استنکار جدّی
مواجه است .به گونهای که محل معرکۀ آراء شارحان اشارات واقع گردیده است .خواجه
نصیر الدین طوسی به عنوان برجستهترین شارح اشارات در توجیه آن میگوید« :الوجود
ههنا هو المطلق الذی یحمل علی الوجود الذی ال علّۀ له ،و علی الوجود المعلول المقول
بالتشکیک .والمحمول علی اشیاء مختلفۀ بالتشکیک ،الیکون نفس ماهیتها ،و الجزءاً من
ماهیتها ،بل انّما یکون عارضاً؛ فإذن هو معلول مستند الی علۀ .و کذلک قال الشیخ[ ،فی
الوجود و علله]» (همو ،1993 ،ص .)7
در توضیح آن میتوان گفت :چون وجود «الزمِ» حقایق متباینۀ موجودات خارجی است
و موجودات خارجی «ملزوماتِ» وجود تلقی میشوند و از آنجایی که «ملزوم» علّتِ
«الزم» خودش میباشد لذا «وجود» که الزم حقایقِ عینیِ خارجی است ،به مثابه معلول
آنان بوده و حقایق خارجی به عنوان علل و منشأ انتزاع آن تلقّی میشوند .از سویی دیگر،
در نمط مذکور «وجود محمولیِ» واجب تعالی در قلمرو الهیات بالمعنی األخص مبرهن
شده است.
با اندکی تأمل مییابیم که در الهیات بالمعنی االعم سینوی «وجود» به هیچ عنوان نمی-
تواند ذاتی «واجب الوجود» باشد .از سویی دیگر ،شیخ الرئیس در الهیات بالمعنی االخص
با اصرار و ابرام بر «انیّتِ محض» بودن واجب تعالی پافشاری میکند و حتی در برابر
کسانیکه ماهیت واجب را «مجهولۀ الکنه» میدانند به تنزیه واجب تعالی از ماهیت
تأکید کرده و اساساً تحت عنوان مشهورِ «الواجب الوجود ماهیته انیّته» حتی بر فرضِ
ماهیت داشتن واجب ،بر «عینیتِ وجود و ماهیت» او اذعان میکند و اینجاست که
ناسازگاری و تعارضی غیر قابل حل در مسأله «وجود» در نظام فلسفی ابن سینا رخ می-
نماید .زیرا در امور عامه به «عرضِ الزم» بودنِ وجود تصریح شده و در الهیات بالمعنی
االخص به عینیتِ وجود با ذات و حتی فراتر از آن به «انیّت محض» بودنِ واجب تعالی
تأکید گردیده است.
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 .2-2ناسازگاری در تبیین وجود و ماهیت واجب تعالی

سنگ بنای الهیات ابن سینا و شاخصترین اصل در الهیات بالمعنی اعم او ،تفکیک و
تمایز بین وجود و ماهیت در ممکنات است .به بیان دیگر ماهیت گرایی و کثرت تباینی
موجودات اعم از واجب و ممکن ،شاکلۀ ثنویت گرایی در فلسفه ابن سینا را ناخودآگاه
رقم زده است .این ادعا را میتوان به شکل اجمالی چنین تبیین کرد:
ابن سینا چنان که گذشت به تمایز واضح وجود و ماهیت و بر همین مبنا نیز به تمایز
واجب و ممکن از یکدیگر قائل بوده است .به گونهای که در امور عامه احکام و خواص
واجب و ممکن را متمایزاً در فصل  6از مقالۀ اولی الهیات شفاء به تفصیل و تفکیک بیان
کرده است« :و نعود الی ما کنّا فیه فنقول :ان لکل واحد من الواجب الوجود و الممکن
الوجود ،خواص( » ...همو ،2012 ،ص .)49
چنانکه مالحظه میشود غلبه روح کثرت گرایی در فلسفۀ سینوی عرصه و مجال برای
ورود عنصر وحدت در فلسفۀ وی را تنگ نموده و چنانکه گذشت فقط ردّ پای وحدت
مفهومی وجود ،آن هم به شکل عرض الزم قابل مشاهده است و از وحدت حقیقیِ وجود
و تشکیک خاصیّ خبری نیست .هر چند این مسأله که هر موجودی از لحاظ هستی
شناسی «یک شیءِ یک پارچه» است و «دو شیء» نیست ،از بدیهیات تلقی میگردد،
لکن این مطلب به هیچ وجه به معنی نفی کثرتِ طولی و عرضی موجودات نخواهد بود.
کثرت تباینی بین واجب و ممکن از یک سو (همو ،2000 ،ص  )190و کثرت تباینی
عقول دهگانه (همو ،1984 ،ص  )80و همچنین کثرت تباینی عالم تحت القمر (همو،
 ،1993ص  )233 -235و نهایتاً کثرت تباینی مقوالت نهگانۀ عرضی (همو ،2012 ،صص
103و  ،)112شواهدی بر کثرت گرایی در فلسفه ابن سینا هستند؛ لذا با این مقدمه وارد
دومین موضع ناسازگاری در درون نظام الهیاتی ابن سینا میشویم.
شیخ برخالف آنجاییکه در رابطۀ با ممکنات به شکل صریح و دور از تشویش و اضطراب
قائل به تمایز و جدایی وجود و ماهیت از یکدیگر میشود ،وقتیکه نوبت به بحث از وجود
و ماهیت در حوزه الهیات بالمعنی االخص فرا میرسد ،مواضعی دارد که با یکدیگر
سازگاری ندارند .به این معنا که در مواضعی واجب الوجود را فاقد ماهیت دانسته و در
مواضع دیگر بر خالف آن به ماهیت داشتن واجب تعالی ،نه تصریحاً بلکه تلویحاَ قائل
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میگردد .ابتدا مستندات مسأله را ذیالً و فهرست وار عرضه میداریم و سپس به تبیین
تعارض مذکور میپردازیم
الف« .الیصحّ أن یکونَ له ماهیۀ یلزمها وجوب الوجود؛ ای واجب الوجود ماهیته انیّته»
(ابن سینا ،2012 ،ص )367؛ «أنه بذاته عقل و عاقل و معقول اما انه معقول الماهیۀ
فألنّک تعرف ( »...همو ،1985 ،ص .)280
ب« .واجب الوجود ال یشارک شیئاً من األشیاء فی ماهیۀ ذلک الشیء ألنه کل ماهیۀ لما
سواه مقتضیۀ إلمکان الوجود» (همو ،1993 ،ص .)49
ج « .فقد ظهر لنا أنَّ للکلّ مبدأ واجب الوجود ،غیر داخل فی جنس أو واقع تحت ح ّد أو
برهان ،بریئاً عن الکم و الکیف و الماهیۀ» (همو ،1985 ،ص .)288
د« .ان االوّل الماهیۀ له غیر اإلنیّۀ و قدعرفت معنی الماهیۀ و بماذا تفارق اإلنیّۀ فیما
تفارقه فی افتتاح تبیاننا هذا» (همو ،2012 ،ص )367
چنانکه مالحظه میشود مفاد بندهای (الف و ب) حاکی از آن است که واجب الوجود
ماهیت دارد و مفاد بندهای (ج و د) حاکی از نزاهت و برائت واجب از ماهیت است .با
اندکی تأمل خواهیم یافت که منطقاً بین دو قضیۀ «الواجب الوجود ماهیته انیّته» و
«الواجب الوجود بریئاً عن الماهیۀ» تفاوت آشکاری وجود دارد ،زیرا اولی موجبه و دومی
سالبه یا موجبه معدوله المحمول است .به بیان دیگر در اوّلی گرچه تصریحی نشده که
«الواجب الوجود له الماهیۀ» ولی استنطاق گزاره ،حاکی از ماهیت داشتن واجب تعالی
است .زیرا وقتی قائل به عینیتِ «ماهیت و انیّت» در واجب تعالی هستیم ،به ماهیت و
انیّت او ،توأمان اعتراف نمودهایم ،و در مرحله بعدی به اتّحاد و عینیت و عدم تغایر آن دو
اذعان کردهایم.
ابن سینا در فصل چهارم از مقالۀ هشتم الهیات شفا در قالب دومین برهان برای اثبات
«ماهیته انیته» چنین میگوید« :ان اإلنیۀ و الوجود لو صارا عارضین لماهیۀ فال یخلوا إما
ان یلزمها لِذاتها او لِشیء من خارج ،و محال ان یکون لِذات الماهیتۀ ،فإنّ التابع الیتبع الّا
موجوداً فیلزم ان یکون للماهیۀ وجود قبل وجودها( »...همو ،2012 ،ص .) 370
چنانکه مالحظه میشود ابن سینا در این برهان بر نفی و ابطال نظریه «جدایی و تمایز
وجود و ماهیت در واجب تعالی» حکم کرده است .لذا پیش فرض و مطلوب او آن است
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که «ماهیت واجب از وجود او منفکّ نبوده و نوعی این همانی و عینیت دارند» ،آنگاه در
قالب یک قیاس استثنایی متّصله ،نقیض موضع و مطلوب خود را ،که عبارت از «جدایی و
انفکاک وجود و ماهیت واجب از یکدیگرند» مق ّدم قرار داده و از توالی فاسد آن به ابطال
مق ّدم که همان نقیض مطلوب خودش است ،به اثبات مطلوب خود نائل گردیده است.
حاصل استدالل مذکور آن است که «واجب تعالی ماهیتی ورای انیّت خاص خود ندارد»
و اگر با نگاه فنی و منطقی نتیجه حاصله را تجزیه و تحلیل کنیم ،خواهیم یافت که
«تخصصاً از واجب تعالی سلب ماهیت نشده» ،بلکه برخالف ممکنات که وجود و ماهیت
آنان متمایزند» تخصیصاً ماهیت و وجود واجب تعالی از قاعدۀ ممکنات استثنا شده و رفع
تمایز گردیده است» .بنابراین برهان زمانی نزاهت واجب تعالی از ماهیت را اثبات میکرد
که صریحاً نتیجه آن «الواجب ال ماهیۀ له» باشد نه «ماهیته انیّته».
میتوان از وجه و زاویهای دیگر مسأله را متناظر با «عینیت ذات و صفات واجب تعالی»
صورت بندی نمود .در مناقشات کالمی در رابطه با نحوۀ صفات خداوند ،معتزله با نظریۀ
«نیابت ذات از صفات» به نفی صفات به صورت تلویحی قائل شدهاند و اشاعره به ثبوت
صفات هفتگانۀ خارج از ذات یا همان قدمای ثمانیه (ذات به همراه هفت صف) قائل
بودهاند .ولی متکلمان امامیه و جمهور حکما قائل به «عینیت ذات و صفات باری» بوده-
اند .بدیهی است عینیت صفات و ذات در گفتمان مذکور نه تنها به معنی نفی و سلب
هیچکدام از آنان نیست ،بلکه در ثبوت آن دو تصریح دارد.
بی مناسبت نیست که در این مقام نکتهای را اضافه کنیم؛ برخی از شارحان حکمت
سینوی برای رفع تعارض از مسأله به تفکیک «ماهیت» به دو اعتبار و دو معنا مبادرت
ورزیدهاند .با این توضیح که وقتی گفته میشود «ماهیته انیّته» در اینجا ماهیت به
معنای «مایقال فی جواب ماهو» نبوده بلکه به معنای «ما به الشیء هوهو» است .در این
توجیه ماهیت به «هویت» تغییر معنا داده و در برابر یکدیگر قرار میگیرند .حال اگر با
تفسیر دوم از ماهیت (= هویت) بخواهیم قضیه «الواجب الوجود ماهیته انیّته» را بازسازی
کنیم ،به دو قضیه «الواجب الوجود هویته هویته» یا «واجب الوجود انیّته انیّته» خواهیم
رسید که هردو مفاد قضیۀ حملیۀ اولی را افاده کرده و فایدهای بر آنها مترتب نخواهد
شد .زیرا در این نگاه «هویت عین انیت» و «انیّت عین هویت» خواهد بود.
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 .2-3ترادف مفهومی صفات باری تعالی

شاذّترین نظریه در باب صفات ذاتی واجب تعالی ایدۀ «اتحاد مفهومی و مصداقی صفات
با ذات» است که در آثار گوناگون ابن سینا بدان تصریح شده است .وی در تعلیقات به
ترادف مفهومی و عینیت کلیه صفات واجب تعالی تصریح کرده است و تحت عنوان
«األوّل الیتکثر ألجل تکثّر صفاته» میگوید« :ألنَّ کل واحد من صفاتِهِ اذا حقّق تکون
الصفۀ االخری بالقیاس الیه ،فتکون قدرته حیاته و حیاته قدرته و تکونان واحدۀ فهو حیٌّ
من حیث هو قادرٌ و قادرٌ من حیث هو حیٌ و کذلک سائر صفاتِهِ» (همو ،2000 ،ص .)53
چنانکه مالحظه میگردد فراز پایانی بیان ایشان تصریح دارد که اتحاد مفهومی صفات
منحصر به صفات مذکور نبوده ،بلکه عمومیّت دارد .ابن سینا ،چنانکه برخی از
پژوهشگران نیز اشاره کردهاند (هدایت افزا ،قنبری ،1396 ،ص  ،)87بر پایۀ برخی مبادی
نظری خاص ،از جمله «اعم بودن مفهوم صفت از عرض» و «امتناع انتزاع مفاهیم متفاوت
از بسیط حقیقی» چنین دیدگاهی را اتخاذ کرده است .تنزیه واجب الوجود نسبت به
ممکنات و نقایص آنان که برگرفته از آموزههای دینی میشود ،از مهمترین دغدغههای
خداشناسی حکمای مسلمان است .در این میان ابن سینا دیدگاهی تنزیهیتر از دیگر
حکما از جمله مالصدرا دارد .او به جدایی خداوند از عالم معتقد است .بنا به اعتقاد او،
اختالف میان خدا و ممکنات به حدّی است که وی از آن به «تباین» یاد کرده است (ابن
سینا ،2000 ،ص .)190
منشأ تنزیه خدا را باید در مبادی وجود شناختی مشترک شیخ الرئیس با دیگر حکما و
ریشۀ جدا انگاری واجب از ممکنات را میباید در نگاه خاصّ وی جستجو کرد (شهیدی،
 ،2010ص  .)25اجتناب از هرگونه تشابه بین واجب و ممکن یکی از دغدغههای دینی
مشترک بین حکما و متکلمان اسالمی اعم از معتزله ،اشاعره و امامیه بوده و هست.
آموزههای توحیدی مبتنی بر تنزیه و تسبیح و زدودن هرگونه شائبه شرک از ذات باری
تعالی ،کالم و الهیات بالمعنی االخص را به سمت الهیات سلبی سوق داده است؛ لذا
فلسفۀ ابن سینا با رویکردِ کثرتِ تباینی در «مبادی وجود شناختی» که اتخاذ نموده،
گوی سبقت را از رقبای خود در این عرصه ربوده است.
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ابن سینا با نگاه کثرت گرایانه حداکثری به عالم وجود و عدم پذیرش تشکیک خاصیّ،
آنچنان راه افراطی را پیمود که حتی در حوزه «اختالف مفهومی و وحدت مصداقی»
صفات ذاتی خدا که مورد اتفاق قاطبۀ حکما و فالسفه اسالمی است ،موضع خود را جدا
کرده و صریحاً معتقد است که صفات الهی حتی به لحاظ «مفهومی» هم مغایر یکدیگر
نبوده و غیر از اتحاد مصداقی ،وحدت مفهومی هم دارند .شیخ الرئیس در فصل هفتم از
مقالۀ هشتم الهیات شفا میگوید« :فواجب الوجود لیست ارادته مغایرۀ الذات لعلمه ،و
المغایرۀ المفهوم لعلمه ،فقد بیّنّا أن العلم الذی له بعینه هو االرادۀ الّتی له» (ابن سینا،
 ،2012ص ) 394- 395
او پس از پذیرش «وجود» به عنوان نخستین صفت واجب تعالی ،فهم دقیقتر هریک از
صفات ذاتی را منوط به لحاظ «وجودِ» خدا با یک مفهوم «سلبی» یا «اضافی» و یا
مرکب از آن دو ،دانسته و صریحاً به نظریۀ «ترادف مفهومی صفات» به عنوان یکی از
شاذترین و تکلف آمیزترین نظریه در باب صفات ذاتی واجب تعالی قائل گشته است.
ازآنجاییکه این مسأله یکی از برجستهترین مواضع ناسازگاری در الهیات سینوی است،
به اجمال تبیینی را که شیخ در مقالۀ هشتم الهیات شفا ارائه نموده ،گزارش میکنیم:
«فإذا حقّقتَ تکون الصفۀ االولی لواجب الوجود أنّه "إنٌّ و موجودٌ" ثمّ الصفات االخری
بعضها یکون المعنا فیها هذا الوجود مع اضافۀ و بعضها هذا الوجود مع سلب ،و لیس و ال
واحد منها موجباً فی ذاته کثرۀ البتۀ و ال مغایرۀ» (همو ،2012 ،ص « .)394وقتی با
دیدۀ دقّت و تحقیق بنگرید ،خواهید دید که نخستین صفت برای واجب تعالی این است
که او "إنّ" و "موجود" است .آنگاه صفات دیگر برای واجب الوجود ثابت است .برخی از
آن صفات عبارتند از همان وجود بعالوۀ یک اضافه ،و برخی دیگر عبارتند از آن وجود با
یک سلب ،یعنی اضافات و سلوبی را به همان میافزاییم و مفاهیم دیگری پدید میآیند.
هیچکدام از این صفات موجب کثرت در ذات واجب نمیشوند» (مصباح یزدی،2016 ،
ص .)771
آنگاه ابن سینا به دسته بندی صفات پرداخته و در مورد صفت «واحد» میگوید« :وجودی
است که دومی را از او نفی میکنیم» و در مورد «احد» میگوید« :وجودی است که
قسمت و ترکیب را از آن سلب میکنیم» .وی ادامه میدهد که وقتی صفتِ «اوّلیت» را به
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واجب تعالی اطالق میکنیم به این معنا است که «او قبل از همۀ موجودات وجود دارد».
در نتیجه وقتی وجود واجب را با «کلّ موجودات» مالحظه میکنیم ،صفت «اوّلیت» از
اضافۀ ذات باری تعالی با کلّ مخلوقات او حاصل میشود .همچنین وقتی صفت «جود» را
به واجب تعالی نسبت میدهیم ،منظور آن است که «ذاتِ موجود واجب» فیضی را به
موجودات مستفیض افاضه میکند در عین اینکه غایت و غرض فعل از فاعل ،مسلوب و
منتفی است .به بیان روشنتر در اتّصاف واجب به صفتِ «جود» اضافه و سلب توأمان م ّد
نظر قرار گرفتهاند .ابن سینا «وجود» را به عنوان «امّ الصفات الهی» جزء ذاتی مفهوم
تمامی صفات کمالی واجب تعالی قلمداد کرده و با این مبنا به وحدت و ترادف مفهومی
صفات باری قائل گشته است.
 .2-4برهان تعیّن در اثبات توحید واجب

موضع دیگر ناسازگاری فلسفه ابن سینا در مسأله برهان تعیّن در اثبات وحدت واجب
تعالی ،خود را نشان میدهد که طی مقدمات زیر قابل گزارش است:
الف .شیخ به برهان تعیّن در اثبات توحید واجب ،بیش از دیگر براهین در آثار خود
اعتماد کرده و با تقریرهای گوناگون آن را تبیین کرده است (ابن سینا ،2012 ،صص 60
و 375؛ همو ،1993 ،ص .)36 -41
ب .ابن سینا با استفاده از واژگان «تعیّن» و «تشخصّ» به زعم خویش توحید واجب
تعالی را اثبات کرده است .شیخ طی فرایندی طوالنی و تشقیق شقوق فراوان ،روابط بین
«وجوب وجود» و «تعیّن» را ،در این رابطه که آیا آن دو «الزم و ملزوم» یکدیگرند یا
«عارض و معروض»؟ و اینکه آیا تعیّن« ،ذاتیِ» واجب است یا به سبب «غیر»؟ مستوفی
سخن گفته است .لکن حاصل تالش ایشان جز این گزاره نیست که «تعیّن ذاتی واجب
است» .به بیان دیگر «تعیّن واجب به سبب غیر نیست» .ابن سینا بدون اضافه کردن
مقدمه یا مقدمات دیگری به نتیجۀ مذکور ،بالفاصله نتیجه میگیرد که چون تعیّن ،ذاتی
واجب است ،پس واجب ،واحد است .فراز و فرود برهان تعین را میتوان در فصل  18از
نمط  4اشارات و تنبیهات به شرح زیر مالحظه کرد« :واجب الوجود المتعیّن ان کان
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تعینه ذلک ألنه واجب الوجود ،فال واجب وجود غیره .و إن لم یکن تعینه لِذلک ،بل لِأمر
آخر ،فهو معلول»( .همو ،1993 ،ص .)267
همچنین او در فصل  5از مقالۀ  8الهیات شفا میگوید« :و ان کان تحقّق هذا المعنی
لهذا المعیّن ال عن ذاته بل عن غیره و إنّما هو هو ألنّه هذا المعیّن فیکون وجوده الخاص
له مستفاداً من غیره ،فال یکون واجب الوجود ،هذا خلف» (همو ،2012 ،ص .)375
چنانکه مالحظه میشود در هیچیک از دو استدالل فوق ،مستقیماً و بالواسطه توحید
واجب اثبات نمیشود و به همین خاطر است که مالصدرا در جلد اول اسفار در نقد
سخن شیخ میگوید چه اشکالی دارد که چند واجب ،وجود داشته باشد و تعیّن هم ذاتی
آنان باشد و از غیر نگرفته باشد لذا برهان شیخ برای اثبات توحید و نفی شبهۀ ابن کمونه
کافی نیست (جوادی آملی.)1987 ،
در پاسخ این اشکال ،که بیانگر ناسازگاری بین مقدمه استدالل و نتیجه گیری آن است،
ممکن است گفته شود که چون ابن سینا قبالً در الهیات بالمعنی االعم تکافؤ دو واجب
الوجود مفروض را مردود اعالم کرده و بر آن استدالل کرده است (ابن سینا ،2012 ،ص
 .)49در اینجا ،یعنی در حوزۀ الهیات بالمعنی االخص ،آنرا مفروغ عنه تلقی کرده و از
تعیّن ذاتی واجب بالفاصله به وحدت واجب تعالی قائل گشته است.
با اندکی تأمل در مییابیم که پاسخ مذکور رافع شبهه ابن کمونه که در زمان شیخ با
تقریری دیگر وجود داشته ،نیست .زیرا میتوان تصور کرد که واجب الوجود دیگری مثل
(ب) وجود داشته باشد و تعیّن ،هم چنانکه ذاتی (الف) است ،ذاتی واجب مفروضِ (ب)
هم باشد .مالحظه میشود که در این فرض هنوز جمیع راه های تعدد واجبهای متعین
مفروض انسداد نیافته و احتمال واجبهای متعدد متعیّن بذات ،همچنان وجود دارد.
اساساً و به شکل مبنایی شبهۀ تعدد واجبهای متباین به ذات و مجهولۀ الکنه در
گفتمان «کثرت گرایی تباینی سینوی» که وجود را عارضِ الزمِ عامِ حقایق متباینه می-
داند ،قابل دفع نیست .مخلص کالم آنکه تعیّن در مقابل ابهام و تقرّر ماهوی قرار داشته و
به بیانی دیگر ،تعیّن همان تحصّل ماهوی است و نه تقرّر آن .حال اگر ماهیات بخواهند
از موضع ابهام و کلیت ذهنی به موطن تعیّن و تشخص خارجی بار یابند ،تعیّن به عنوان
«الزم عام و مشترک» ،آنها را همراهی خواهد کرد؛ لذا همچنانکه ماهیات و حقایق
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متباینه مالزم «الزم عام وجودند» مالزم با «تعیّن» آنها نیز خواهند بود .در نتیجه
«برهان تعیّن» را نمیتوان صرفاً در «واجب الوجود» معتبر دانست و کماکان در گفتمان
سینوی با عدم معیاری برای «اختصاص تعیّن و توحّد» ،که صرفاً برای واجب تعالی باشد،
مواجه هستیم.
 .2-5وحدت عددی واجب الوجود

موضع دیگر ناسازگاری در ساختار نظام فلسفی ابن سینا در مسألۀ توحید واجب تعالی را
میتوان از مقایسۀ موارد زیر استنتاج کرد.
الف .ابن سینا در فصل  21الهیات نجات به بیان انواع ششگانۀ واحد و کثیر مبادرت
ورزیده و ضمن تعریف واحد به «الّذی الینقسم من حیث هو الینقسم» به وحدت عددی
میرسد و آنگاه واحد عددی را به بخشهایی تقسیم کرده و نهایتاً به واحدی میرسد که
بالقوّه نیز کثرت نمیپذیرد (= واحد عددی مطلق) و در آن دسته بندی «خدا و عقول
مجرّده» را در وحدت عددی مطلق با یکدیگر مشترک انگاشته است (ابن سینا،1985 ،
ص 259؛ یثربی ،2006 ،ص  .)105همچنین وی در مقالۀ هشتم ،فصل ششم الهیات
شفاء تصریح میکند« :واجب الوجود عقل محض ،ألنّه ذات مفارقۀ للمادّۀ من کلّ وجۀ و
وقد عرّفتَ أنَّ السبب فی ان الیعقل الشیء هو المادَۀ و عالئقها ال وجوده» (همو،2012 ،
ص .)382
بنابراین ابن سینا مالک تمایز و تفکیک «واجب» و «عقول مجرّده» را مسکوت نهاده
است .از طرفی اگر خدا و عقول مجرّده در تجرّد از مادّه مشترک باشند ،برای تمایز آنان
نیاز به فصول ممیّزه یا عوارض مشخصّه خواهد بود که آن هم مستلزم ترکیب آنها از وجه
اشتراک و افتراق میشود.
مالحظه میشود که این مسأله با برهان عدم ترکّب واجب تعالی (واحدیت و احدیّت)
ناسازگار خواهد بود .ممکن است در برابر استدالل فوق گفته شود که «واجب تعالی و
عقول مجرّده» به تمام ذات با یکدیگر متباین بوده و امتیاز آنان به واسطۀ فصول و
عوارض نیست .در نتیجه ترکیبی حاصل نخواهد شد .در این صورت جای این پرسش
با قی است که اطالق تجرّد از مادّه که مشترک بین آن دو است از کجا نشأت گرفته
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است .از سویی دیگر در قوس صعودی و نزولی نظام هستی شناسانۀ ابن سینا به این نکته
تصریح شده است که در عقول نهگانه کثرت عددی راه نداشته و نوع آنان منحصر به فرد
بوده ،با این وجود به هیچ وجه کثرت نوعی عقول نفی نشده و مورد پذیرش واقع
گردیدهاند وانگهی در حکمت مشایی -سینوی جایی برای «مفهوم عامّ الزم وجود» که بر
ماهیّات و حقایق متباینۀ به تمام ذات ،عارض آنها میشود ،وجود دارد ولی چنین
جایگاهی برای مفهوم عقل و تجرّد از مادّه که الزم عامِ «واجب و عقول» باشد یافت
نمیشود.
ب .ابن سینا در آغاز فصل دوم از مقالۀ سوم الهیات شفاء تعریفی از واحد ارائه میدهد،
سپس به تشکیکی بودن مفهوم واحد اشاره میکند ،آنگاه به تقسیمات واحد میپردازد و
نخست آن را به واحد بالذات و واحد بالعرض تقسیم میکند و پس از آن اقسام آن دو را
به تفصیل بیان میدارد .این تقسیمات آنچنان فراگیر است که شاید در هیچ کتابی اقسام
وحدت بدین سان استقصا نشده باشد (مصباح یزدی ،2016 ،ص  .)257شیخ ،خدا را
واحد عددی در مقابل واحد نوعی و جنسی میداند و میگوید« :فقد بان من هذا و ممّا
سلف لنا شرحه ،أنَّ واجب الوجود واحد بالعدد( » ...ابن سینا ،2012 ،ص )364
در عین حال در فصل دوم از مقالۀ سوم الهیات شفاء تحت عنوان «فی الکالم فی
الواحد»« ،وحدت» را مقول به تشکیک دانسته و میگوید« :إنَّ الواحد یقال بالتشکیک
علی معانٍ (ای ذواتٍ) تتفق فی أنَّها ال قسمۀ فیها بالفعل من حیث کلّ واحد و هو هو،
لکن هذا المعنی یوجد فیها بتقدّم و تأخّر» (همو ،2012 ،ص .)106
او در پایان همین فصل ضمن مقایسۀ وحدتهای بالمناسبۀ و جنسی و نوعی و عددی با
یکدیگر وحدت عددی را اولی از وحدتهای مذکور میداند .چنانکه مالحظه میشود در
اینجا نیز شیخ معیاری برای تمایز وحدت واجب تعالی از عقول مجرّده ارائه نکرده است.
از سویی دیگر ،در نظام فلسفی ابن سینا واحد مبدأ اعداد است و ذیل مقولۀ «کمّ» واقع
می شود و در مراحل نازلۀ فیض از عقول به نفوس و سپس به اجسام و سپس به کمّیت
تنزّل میکند و حادث میشود .در نتیجه شایسته نیست که در مقام ذات ،وصف واجب
تعالی قرار گیرد .مخلص کالم آنکه نظریۀ «وحدت عددی» در حکمت سینوی چون
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منبعث از کثرت تباینی بین واجب و ممکن است با «توحید صمدی قرآنی» و «بسیط
الحقیقۀ کلّ األشیاء» سازگاری چندانی ندارد.
نتیجهگیری

نظام الهیاتی سینوی به لحاظ شاکلۀ تکثّرگرایی حداکثریاش در تبیین مسائل واجب
الوجود و به ویژه مباحث توحید واجب با مشکالتی ساختاری مواجه است .از دیدگاه شیخ
بین حقایق موجودات امکانی از یک طرف و با واجب تعالی از طرف دیگر ،تباین ذاتی
وجود داشته و طبیعی است که در این گفتمانِ وجودی کمتر شاهد بروز و ظهور وحدت
در حکمت سینوی باشیم .از نگاه ابن سینا وحدت در قالب «مفهوم وجود» در الیۀ
بیرونی حقایق متباینۀ موجودات راه یافته و از نفوذ در ذات و درون آنها ناکام مانده است.
به بیان دیگر ،فقدان ارتقای اندیشه فلسفی ابن سینا از وحدت تشکیکی عام به مرتبۀ
وحدت تشکیکی خاص ،باعث شده که ناسازگاریهایی در تبیین وجود و وحدت واجب
تعالی در الهیات بالمعنی االخص او رخ نماید .این ناسازگاریها در قلمرو وحدت عددی،
صفات و ذات ،وجود و ماهیت ،در الهیات بالمعنی االخص سینوی قابل رصد و مشاهده
است .برغم ناسازگاری مذکور ،نظام الهیاتی ابن سینا از قدرت تبیین و اثبات مسائل دیگر
فلسفی نظیر؛ محور قرار دادن «موجود بما هو موجود» و تفکیک احکام واجب و ممکن
در الهیات بالمعنی االعم و بخصوص به تأسیس ابتکاری برهان صدیقین ،در الهیات
بالمعنی االخص توفیق یافته است.
مشارکت نویسندگان
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