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چكيده
وجود نخستین اصل شناخت و به طریق اولی ،موضوع مابعدالطبیعه است .ابن سینا به تبع ارسطو در
وجودشناسی از «موجود» استفاده میکند .وجود برای ابن سینا برخالف ارسطو ،از مقوالت و عرض
نیست و اطالقات گوناگون دارد و به پنج معنا بکار میرود :وجود خاص ،وجودعام« ،فعل وجود دادن»،
«فعل بودن» و وجود رابط .توماس آکوئینی از واژۀ ) )esseبرای «وجود» بهره میگیرد و در کتابهای
مختلف خود معانی برای آن میآورد که میتوان آنها را در هفت مورد جمع نمود« :فعل محض وجود»،
«فعلیتِ وجود» ،رابط قضایا ،وجود به معنای ماهیت ،وجود به معنای مقوالت ،وجود بالعرض و ذاتی و
وجود بالقوه و بالفعل .وجود در معانی «فعل بودن» در ابن سینا با معنای «فعلیتِ بودن» در توماس با
هم یکی هستند اما با دو بیان متفاوت« .وجود خاص» در ابن سینا نیز با «وجود به معنای ماهیت» و
«وجود در مقوالت» توماس جای بررسی و مطابقت دارد .بر این اساس ،در این نوشتار برآنیم ضمن
بررسی تطبیقی معانی وجود از دیدگاه این دو اندیشمند بزرگ ،تفاوتها و تشابه آنها را بیان کنیم.
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 .1طرح مسئله

وجود برای ارسطو و فارابی معانی متفاوت داشته است .برای ابن سینا یاا باه معناای اسامی اسات و بار
سرشت اشیاء و موجودات اطالق می شود یا به معنای عام داللت دارد که صفت مشترک میان موجاودات
است یا به معنای «فعل وجود دادن» است که در رابطه با وجود بخشی خداوند به مخلوقات بکاار مایرود
یا به معنای «فعل بودن» است که در آن منشئیت آثار خارجی مدنظر است یا در حمال میاان موعاو و
محمول به صورت رابط لحاظ میشود .بنابر آثار مختلف توماس آکوئینی نیز وجود در معانی چندگانه بکار
میرود .بنابر فرض معانی مختلف وجود در ابن سینا 1و توماس و باا نظار باه اینکاه تومااس در مبحا
وجودشناسی از ابن سینا متأثر بوده است ،پرسش این است که در کدام معانی به اندیشۀ ابن سینا نزدیا
است و در کدام معانی با هم تفاوت آشکار دارند و اساساً ،رویکرد این دو نسبت باه وجاود چگوناه اسات؟
فرض بر این است که معانی وجود نزد ابن سینا در معنای «فعل بودن» و «فعل وجود دادن» به یکادیگر
قابل تحویل هستند و وجود در توماس در معنای مقوالت قابل تحویل با دیگر معانی آن نیست.
 .2پيشينۀ بحث وجود

نخستینبار در اندیشۀ پارمنیدس با مطالبی فلسفی در مورد وجود بر میخوریم .افالطون وجود را در معانی
مختلف بکار میبرد .وجود یا بر موجود حقیقی 2داللت دارد یا به منزلۀ رابط و به صورت سلب و ایجاب
بکار می رود .معنی لفظ وجود یا این است که مُثُل هستند و یا اینکه چیزی دارای فالن صفت یا نسبت
است .در واقع وجود در دو معنا بکار میرود؛ یکی برای تصدیق به وجود چیزی ،حکم ثبوتی و دیگری
برای اسناد چیزی به چیز دیگر ،حکم اسنادی؛ یعنی به معنای ربط و نسبت( .ژان وال ،1130 ،ص )120
مسئلۀ وجود در افالطون اساساً به صورت مسئلۀ وجود عقلی و معقول مطرح بوده است( .ژان وال،1130 ،
ص  )123در نظر ارسطو وجود 1هرچند معانی گوناگونی دارد 1،جوهر ،یعنی «آنچه شیء است»
اساسیترین مدلول آن است( .قوام صفری ،1137 ،ص 13؛ ایلخانی ،1130 ،ص  )21ارسطو در کتاب
 -1ابن سینا در الهیات شفا میگوید « :فإن لفظ الوجود یدل به أیضاً على معانى کثیرۀ ،منها الحقیقۀ التى علیها الشىء ،فکأنه ما علیه
یکون الوجود الخاص للشىء( ».ابن سینا ،1113 ،ص )12
 -2افالطون هستی حقیقی را «انتوس اُن» مینامد .یعنی فی نفسه واقعی و قائم به خود است .هستی یگانهای است که تغییرناپذیر و
سرمدی است( .افالطون ،1130 ،ج  ،2ص  )1121هستی حقیقی ،در آثار افالطون ،نامهای مختلفی به خود میگیرد؛ از جمله مثل ،صور
یا زیبایی( .افالطون ،1151 ،ج  ،2ص 2،11؛ افالطون ،1130 ،ج ،2ص  )25ارسطو هم مانند افالطون مجذوب «اوسیا» است .یعنی
«آنچه هست» واقعیت نزد ارسطو با افالطون متفاوت است .برای ارسطو ،واقعیت چیزی جزیی و بالفعل موجود است( .ژیلسون،1135 ،
فصل دوم)
 -1وجود بهطور کلی در اندیشۀ ارسطو به چهار معنا بکار میرود .1 :وجود بالعرض ()per accidents؛  .2وجود به عنوان صدق؛  .1وجود
به عنوان مقوالت؛  .1وجود به عنوان فعل و قوه)Joseph Owens, 1978, p 307) .
 -1رک :ارسطو ،مابعدالطبیعه ،گاما2 ،؛ زتا1 ،
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مابعدالطبیعه وجود را به دو دسته تقسیم میکند :وجود همان است که هری از مقوالت بر آن داللت
دارد و بر چیزی حقیقی داللت دارد و نیز در مورد سلب و ایجاب بکار میرود؛ مانند سقراط موسیقیدان
است( .ارسطو ،دلتا1017 ،ب)
«موجود» در زبان عربی اسم مشتق از «وجود» و «وجدان» است .در فارسی به معنای «یافت» و
«یافته» است (فارابی ،1331 ،ص  )110و برای همۀ اشیاء بکار میرود و برای رابط بین خبر و مخبر عنه
بکار میرود که همان رابط میان محمول و موعو است .اسمی که محمول را به موعو ارتباط میدهد
و صرفاً بر ارتباط صرف اطالق میشود .اگر وجود بدون ارتباط با زمان لحاظ شود ،در فارسی برای آن
واژۀ «هست» بکار میرود و مصدر آن «هستی» است و در یونانی واژۀ «استین» بکار میرود( .فارابی،
 ،1331ص  )111پیش از فارابی واژۀ «وجود» نزد فیلسوفان و در زبان فلسفی بکار رفته است اما جاری و
مسلط نبوده است .از جمله کسانی که از واژۀ وجود استفاده کردند ،کندی 1بود .از نظر فارابی ،زبان عربی
از ابتدای تکون خود تا روزگار ترجمه و انتقال فلسفه ،فاقد واژهای بوده که بتواند مفاد کلمۀ «هست»
فارسی را افاده کند( .فارابی ،1331 ،ص  )112واژههایی که نزد اهل فلسفه متداول بوده ،لفظ «هو»
همان «هست» فارسی است و مصدر آن «الهویه» است( .همانجا) و الفاظ دیگر که متداول بود ،مانند
«انیت» 2که مدلول و معنای «وجود» و «تحقق عینی» است( .حکمت ،1133 ،ص)225 -221
فارابی ،در کتاب الحروف در بح «موجود» ابتدا به بح لغوی و زبانشناسی میپردازد و به دو معنا
منتهی میشود .یکی موجود به معنای مستقل که محمول قضیه است و دیگری موجود به معنای رابط
میان موعو و محمول که واجد وجود مستقل نیست .اما مراد از «موجود» در فلسفۀ اولی هیچ ی از
این دو معانی نیست .بلکه معنای «موجود» همان معنایی است که در فارسی از «هست» اراده میشود.
بنابراین ،وجود یا موجود در فلسفه به معنای «هست» است ( .فارابی ،1331 ،ص )117 -111
در فلسفۀ فارابی هم مانند فلسفۀ ارسطویی ،موجود لفظ مشترک است و معانی متعدد و اطالقات گوناگون
دارد:
 .1موجود به معنای مقوالت :بر جمیع مقوالت اطالق میشود و تمام امور قابل اشاره اعم از جوهر و
عرض را در بر میگیرد.
 .2موجود به معنای صادق :هر صورت معقول یا متخیل در ذهن که مطابق با خارج است موجود یا صادق
است.
 .1موجود به معنای واقعیت عینی و خارجی :زمانی به چیزی گفته میشود «انه موجود» یعنی مابازای
خارجی دارد؛ چه در نفس تصور بشود و یا در نفس تصور نشود .این معنی موجود تنها معقول اولی را در
 -1پرسشهای علمی چهارچیز است« :هل» [آیا]« ،ما» [چه]« ،أی» [کدام] و «لم» [چرا]« .هل» پرسش از وجود است( .کندی،1137 ،
)3
 -2نسبت است به إنّ تأکیدی.
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بر میگیرد و شامل معقول ثانی نمیشود .بنابراین ،موجود سه اطالق دارد؛ دو مورد بر موجود خارجی
اطالق میشود که عبارت از مقوالت و ماهیت منحاز خارج از نفس و ی مورد بر موجود ذهنی( .فارابی،
 ،1331ص )111 -115
 .3نظر ابن سينا دربارۀ معانی وجود

ابن سینا نیز وجود را در معانی مختلف و اطالقات گوناگونی بکار برد .او در الهیات شفا «موجود» و
«شیء» را با هم مورد بح قرار میدهد؛ به این معنا که این دو را از جهت مفهوم مغایر میداند از جهت
مصداق یکی میگیرد .او معتقد است معنای موجود به هیچ وجه از شیء جدا نمیشود .بلکه همیشه الزمۀ
شیء است؛ چر اکه یا در اعیان موجود است یا در وهم و یا در عقل .اگر چنین نباشد شیء نخواهد بود.
شیء اگر در خارج باشد ،موجود بر آن صادق است و اگر در ذهن باشد ،باز موجود بر آن اطالق میشود
اگر در ذهن و در خارج موجود نباشد ،در آن صورت شیء هم بر آن اطالق نمیشود .چون شیء بودن به
این است که حداقل در ذهن تحقق داشته باشد .پس از اینجا میفهمیم که شیء و موجود از نظر مصداق
یکی هستند( .مصباح ،1131 ،ج  ،1ص  )253 -257او در این کتاب از دو نو «موجود» یا «شیء»
سخن میگوید .ی بار موجود مترادف مثبت ،محصل است و ی بار موجود به معنای دیگری است که
شیء مترادف آن است؛ به این معنا که هر چیزی حقیقتی دارد و به خاطر آن حقیقت ،آن چیز است .بر
این اساس به دو صورت خوانده میشود :وجود خاص و وجود اثباتی.
 3-1وجود خاص

مراد از وجود خاص چیست؟ ابن سینا میگوید هر چیزی حقیقتی دارد که به خاطر آن حقیقت ،آن چیز
است؛ مثالً ،مثل  ،حقیقت مثل بودن را دارد و سفیدی ،حقیقت سفید بودن را .این معنایی از شیء است
که گاهی اسمش را «وجود خاص» میگذاریم که همان معنای اسمی وجود است .وجود خاص ،ماهیت و
حقیقت هر شیء است و مراد ما وجود ثبوتی است ،نه اثباتی .1لفظ وجود هم دال بر معانی زیادی است
که یکی از آنها حقیقتی است که ی شیء آن را دارد .گویا وجود خاص ی چیز همان حقیقت آن
است .مراد از حقیقت شیء همان وجود خاص آن شیء است( .ابن سینا ،1113 ،ص )12

 -1برای بررسی معنای وجود ،از نظر ابن سینا الزم است ،در مورد مقام «اثبات» و مقام «ثبوت» به صورت مقدمه توعیحی داده شود.
زیرا این بح مبتنی بر روشن شدن این مفاهیم است« .اثبات» با مقولۀ فهم و علم و ادراک ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد و «ثبوت»
حوزۀ واقعی اشیاء است .حوزۀ اثبات را حوزۀ علم و آگاهی انسان از وجود اشیاء نامیدهاند .بنابراین ،حوزۀ ثبوت ،حوزۀ وجود واقعی اشیاء
صرف نظر از علم و جهل ما است .مرحلۀ ثبوت همان مرتبۀ وجود اشیاء خارجی و موجودات است و مرحلۀ اثبات ،همان مرتبۀ وجود آنها
در ذهن است.
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 3-2وجود اثباتی

وجود اثباتی مقابل وجود حقیقی است .وجود اثباتی آن وجودی است که عقل در ذهن از موجود عام
بدیهی انتزاعی که است دارد که همان معنای عام وجود است .به نظر مالصدرا مراد ابن سینا از وجود
اثباتی ،همان مفهوم عام و بدیهی وجود است .ابن سینا این وجود را در کتابهای مختلفش همان
«موجود» میداند .این موجود مفهوم عامی است و تنها مفهومی است که دربرگیرندۀ همۀ چیزهاست؛
چون عامترین است و مفهوم دیگری نیست که عامتر از آن باشد .بنابراین ،جنس هم ندارد و چون جنس
ندارد ،دارای فصل هم نیست؛ پس قابل تعریف نیست( .ابن سینا ،1175 ،ج  ،1ص  )31از سوی دیگر،
موجود چون عامترین است ،بدیهی نیز هست و چون بدیهی است ،نمیتوان آن را تعریف کرد و تعریف
آن یا دور میشود که بهواسطۀ خود مفهوم موجود خواهد بود یا بهواسطۀ مفهومی که وعوح کمتری از
مفهوم موجود دارد ،صورت میگیرد .بنابراین ،هرآنچه برای تفهیم آن آورده میشود ،جز توعیح واعحات
و به تعبیر ابن سینا ،شرح االسم نیست( .ابن سینا1105 ،الف ،ص )273
 3-3وجود رابط

معنای دیگر وجود ،وجود رابط بین قضایا است .ابن سینا در ادامۀ فصل پنجم مقالۀ اول الهیات شفا در
مبحثی دربارۀ امتنا اخبار از معدوم مطلق بیان میدارد ،تشکیل قضیه منوط به وجود موعو و محمول و
رابط است .وجود رابط بین موعو و محمول ارتباط و پیوند برقرار میکند .بر این اساس ،وجود رابط
ممکن است مانند «است» فارسی در جمله ملفوظ باشد یا مانند لفظ «هو» در بعضی از قضایای عربی و
یا ممکن است به صورت ملفوظ تحقق نداشته باشد؛ مانند زید قائمٌ .در هر صورت وجود رابط تحقق دارد.
وجود رابط قائم به دو طرف است .اگر ی طرف معدوم مطلق باشد ،وجود رابط تحقق نمییابد؛ درنتیجه،
قضیه اخباری نداریم( .ابن سینا ،1113 ،ص 15 -11؛ مصباح 1131 ،ج ،1ص )213 -237
 3-4وجود به معنای « فعل وجود دادن»

ارسطو ،خداوند را فعل و صورت محض میداند .جوهر سرمدی که فنا ندارد و همیشه باقی است و فعلیت
محض است .خدا فقط جوهر است و کمیت و کیفیت ندارد و در مکان و زمان نیست؛ رابطهای با کسی
ندارد و در وععی هم نیست .احتیاج به فعل ندارد و متحمل هیچ انفعالی نیست .خدای ارسطو خالق جهان
نیست و به عنوان علت غایی ،جهان را به حرکت در میآورد( .ایلخانی ،1130 ،ص )11 -23اما ابن سینا
به خداوند خالقی قائل است که مخلوقات را ایجاد میکند و به آنها «وجود» میبخشد .او ایجاد
مخلوقات را بر اساس نظریۀ «فیض» توجیه میکند« 1.فیض ،فعل فاعل دائم الفعل است و فعل او به

 -1رک :ابن سینا :1175 ،نمط  1و رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ص .15 -11
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واسطۀ غرض و انگیزه نیست و غرض فاعل فقط نفس فعل است 1».او معتقد است از آنجا که خداوند
وجود محض است در هر لحظه در حال فیضان و سرازیر نمودن وجود مخلوقات است .مخلوقات ،خود به
خود ،عدم هستند و خدا است که آنها را موجود میکند .خدا وجود صرف است و هر وجودی را از راه
جود و بخشش ذاتی خود ،نه از روی غرعی آفریده است( .ابن سینا ،1111 ،ص  )35و خداوند با تعقل و
علمی که به نظام عالم و مخلوقات دارد ،منشأ وجود و ایجاد مخلوقات واقع میشود .خداوند وجود محضی
است که «ماهیت» او عین «وجود» اوست و فقط مخلوقات هستند که مرکب از « وجود» و «ماهیت»
هستند( .ابن سینا ،1175 ،ص 101؛ همو ،1113 ،ص  )51ابن سینا پس از تمایز میان وجود و ماهیت و با
توجه به اینکه «ماهیت» ی چیز نه مقتضی وجود و نه اقتضای عدم دارد ،قائل میشود به اینکه خداوند
«وجود» ی «ماهیت» را به آن «ماهیت» اعطا میکند و آن «ماهیت»« ،موجود» میشود .ابن سینا
«موجود شدن ی چیز را از ناحیۀ علت تامه ناشی از ابدا میداند .ابدا یعنی از چیزی به چیزی
«وجود» افاده شود .اما همین افادۀ «وجود» از تعقل خداوند ناشی است و «فعل تعقل» خداوند عین
«فعل وجود دادن» خداوند است( 2.ابن سینا ،1111 ،ص 31؛ همو ،1113 ،ص 131 -132؛ همو،1175 ،
ج  ،1ص )120
 3-5وجود به معنای فعل بودن

وجود به معنای عارض بودن وجود بر ماهیت؛ این معنا از وجود نیز با معنای «فعل وجود داشتن» نزدی
است .این بار به وجود بخشی و وجوددادگی از سوی خالق سخن نمیگوییم؛ چنانکه در وجود به معنای
«وجود دادن» به آن پرداختیم .در واقع وجود را از جهت فعلی که بر ماهیت انجام میدهد ،لحاظ
میکنیم .این معنای وجود به «عروض وجود بر ماهیت» تبیین میشود.
عارض بودن وجود بر ماهیت به این معناست که به لحاظ هستی شناسی ،آنگاه که با واقعیتی برخورد
میکنیم آن واقعیت را در تحلیل عقلی از دو حی ببینیم؛ از حی وجود و هستی آن و از حی ماهیت و
چیستی آن.
بح وجود و ماهیت ،یکی از اساسیترین بح ها در میان فالسفۀ اسالمی است که از فارابی 1آغاز شده،
ابن سینا آن را پرورانده و در مالصدرا به اوج خود رسیده است .ابن سینا در االشارات و التنبیهات در تبیین
ابن سینا ،تعلیقات ،تحقیق حسن مجید العبیدی ،بغداد ،بیتالحکمۀ ،2002 ،ص .232

1

 -2او می گوید :مبدأ اول در مقام ذات خود به اینکه هستی چه نظامی داشته باشد تا اینکه خیر باشد ،عالِم است و در مقام ذات ،علت خیر
و کمال موجودات به حسبِ امکان است و مبتنی بر نظام خیر است؛ لذا نظام خیر را تا سرحد نهایی امکان تعقل میکند و از او نظام و
خیری را که تعقل میکند به کاملترین نحوی که تعقل میکند فیضان مییابد( .ابن سینا ،1111 ،ص  35؛ همو ،1113 ،ص )115
 -1فارابی در فصوص الحکم (اینکه این کتاب منسوب به فارابی باشد مشکوک است) این تمایز را مطرح کرده و گفته است :تمامی امور
پیرامون ما دارای ماهیت و وجود است و ماهیت عین وجود نیست .اگر ماهیت انسان ،عین وجودش بود هرگاه شما ماهیت انسان را تصور
میکردید وجود او را نیز باید تصور میکردید( .فارابی ،1105 ،ص )17
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این تمایز میگوید« :گاهی معنای مثل را میدانید ،ولی ش دارید که آیا در خارج وجود دارد یا خیر.
میدانید مثل آن است که از خط و سطح تشکیل شده است (ماهیت) ،ولی نمیدانید در خارج وجود
دارد( ».ابن سینا ،1175 ،ص )37 -31
هر موجود ممکنی مرکب از وجود و ماهیت است .دلیل این ترکیب آن است که گاهی وجود شیء معلوم و
ماهیت آن مجهول است؛ به عنوان مثال شبحی از دور ببینیم اما ش کنیم که آن شبح ،انسان است یا
حیوان یا درخت یا برعکس گاهی ماهیت چیزی بر ما معلوم است اما در مورد وجود آن ش داریم؛ مانند
جن .گاهی وجود و ماهیت شیء برای ما معلوم است؛ مانند انسان .گاهی وجود و ماهیت شیء برای ما
مجهول است؛ مانند نفس.
حال پرسش این است :دو مفهوم وجود و ماهیت که از هم متمایز هستند ،در ذهن و خارج چه نسبتی با
هم دارند؟ ابن سینا در بح دربارۀ نسبت میان وجود و ماهیت ،عالوه بر تعابیری مثل «عروض» و
«لحوق» 1به کار برده؛ یعنی وجود را عارض یا الحق بر ماهیت دانسته است ،از تعبیری مانند صفت نیز
استفاده میکند؛ یعنی وجود را «صفت» 2ماهیت نیز دانسته است.
ابن سینا در اشارات و التنبیهات میگوید« :وجود نه ماهیت است و نه جزء ماهیت شیء که دارای ماهیت
است .بلکه عارض بر ماهیت است( 1».ابن سینا ،1175 ،ص  )101پس وجود از قبیل ماهیت نیست و
جزء سازندۀ مقوم آن نیز نیست بلکه عارض بر آنست؛ یعنی زائد بر آن است.
وجود و ماهیت دو مفهوم مستقل از یکدیگر در ذهن هستند که در خارج ی مصداق دارند .نسبت این دو
مفهوم چگونه است؟ آیا یکی بر دیگری عارض است؛ مانند عروض سفیدی بر جسم؟ یا وجود از لوازم
ماهیت است؛ مانند امکان نسبت به ماهیت؟ یا بهنحو دیگری است؟ وجود از لوازم ماهیت نیست .زیرا
لوازم معلول هستند و حصول معلول از وجود علت خود است ،درحالیکه وجود نمیتواند ،معلول ماهیت
باشد .زیرا موجب دور است( .ابن سینا ،1171 ،ص  )103در نظر ابنسینا ،وجود ،معلول ماهیت نیست .زیرا
علت نسبت به معلول خود تقدم بالوجود دارد؛ لذا اگر ماهیت ،سببِ وجود باشد ،پس باید بر آن تقدم
بالوجود داشته باشد و این محال است؛ چراکه تقدم بالوجود هنگامی حاصل میشود که شیء موجود باشد
« -1الوجود عرض فی األشیاء التی لها ماهیّات یلحقها الوجود» (ابن سینا ،1171 ،ص )272؛ «الوجود فى واجب الوجود من لوازم ذاته و
هو الموجب له ،و ذاته هو الواجبیۀ و إیجاب الوجود فهو علۀ الوجود ،و الوجود فى کل ما سواه غیر داخل فى ماهیته ،بل طارئ علیه من
خارج و ال یکون من لوازمه» (ابن سینا ،1101 ،ص )70
 -2قد یجوز أن تکون ماهیۀ الشیء سبباً لصفۀ من صفاته ،و أن تکون صفۀ له سبباً لصفۀ أخرى مثل الفصل للخاصۀ؛ و لکن ال یجوز أن
تکون الصفۀ التی هی الوجود للشیء إنما هی بسبب ماهیته التی لیست هی الوجود ،أو بسبب صفۀ أخرى ألن السبب متقدم فی الوجود ،و
ال یتقدم بالوجود قبل الوجود( .ابن سینا ،1175 ،ص )33
 -1و أما الوجود فلیس بماهیۀ لشیء و ال جزءاً من ماهیۀ شیء .أعنی األشیاء التی لها ماهیۀ ال یدخل الوجود فی مفهومها؛ بل هو طارئ
علیها( .ابن سینا ،1175 ،ص )101
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و بدون وجود ،ماهیت موجود نیست .پس ماهیت تقدم بالوجود بر وجود ندارد .زیرا چنین تقدمی یا به
تسلسل کشیده میشود یا به دور میانجامد 1.این جمله از ابن سینا روشن میسازد که مراد از عروض،
عروض مقولی نیست 2.زیرا «عرض مقولی» از نحوۀ وجود عرض در باب مقوالت سخن میگوید.
عروض وجود برای ماهیت ،عرعی مانند رنگ برای جسم نیست .عرض باب مقوالت ،وجود تبعی و در
موعو دارد و قائم به جوهر است .این عرض در مقابل جوهر است .همان اصطالح «عروض» ابن سینا
که در تعلیقات میگوید ،وجودی که بر جسم اطالق میشود؛ امر زائدی نیست .بلکه تحقق جسم است و
مانند سفیدی برای جسم در ایجاد سفیدی نیست .ماهیت اعافه شده و آن را از تاریکی عدم به عرصۀ
وجود می آورد و ابن سینا این امر را عروض نامیده است و در اصطالح منطقی همان عروض باب
ایساغوجی است( .ابن سینا ،1101 ،ص 35؛ حکمت ،1133 ،ص  131 -131؛ ابن سینا1105 ،ب ،ص
 )127واژۀ «عروض» در فلسفه در سه موعع مطرح شده است .1 :باب مقوالت .2 ،باب ایساغوجی و .1
باب برهان .مراد ابن سینا از عروض 3عروض وجود بر ماهیت ،عروض باب ایساغوجی است؛ بدین معنا
که مفهوم وجود در مفهوم هیچ ماهیتی اخذ نمیشود و از ذاتیات و از لوازم ذاتی هیچ ماهیتی نیست .پس
نسبت به ماهیت خارجی است و لذا حمل 1بر آن ماهیت ،عرعی است 1.مراد ابن سینا از عروض ،عروض
 -1رک :ابن سینا1101 ،ب ،ص 117 -111؛ همو ،1175 ،ص 270؛ همو ،1171 ،ص  103و 275؛ همو ،1101 ،ص .131 -177
 -2اگر مراد ابن سینا از عروض امری مقولی بود و وجود را از باب عرض مقولی عارض بر ماهیت میدانست ،باید ماهیت در مقام ی
جوهر قبل از وجود در مقام ی عرض موجود بود تا اینکه وجود بر آن عارض شود و اگر ماهیت به همین وجودی که بر آن عارض
میشود ،موجود میشد ،تقدم شیء بر خودش و دور الزم میآمد.
 -1بح عروض وجود بر ماهیت در وجودشناسی ابن سینا از پیچیدهترین مباح است .ابن سینا در منطق اشارات میگوید :اعلم ان کل
شیء له ماهیۀ فإنه إنما یتحقق موجوداً فی االعیان أو متصوراً فی االذهان بأن یکون اجزائه حاعراً معه .و إذا کان له حقیقۀ غیر کونه
موجوداً بأحد الوجودین غیر مقوم به فالوجود معنی مضاف إلی حقیقتها الزم أو غیر الزم .و اسباب وجوده أیضاً غیر أسباب ماهیته .مثل
اإلنسانیۀ فإنها فی نفسها حقیقۀ ما و ماهیته لیس إنها موجودة فی األعیان أو موجودة فی األذهان مقوماً لها بل مضافاً إلیها .و لو کان
مقوماً لها إلستحال أن یتمثل معناها فی النفس خالیاً عما هو جزءها المقوم فإستحال أن یحصل لمفهوم اإلنسانیۀ فی النفس وجود و یقع
الش فی أنها هل لها فی األعیان وجود أم ال( .ابن سینا ،1175 ،ج  ،1ص  )11 -11برخی مانند استاد حائری یزدی با استناد به این
عبارات ابن سینا گفتهاند« :این سخن آشکار به ما تعلیم میدهد که در مقایسۀ تصوری وجود با ماهیت ،وجود ی جزء سازمان بخش
ماهیت نی ست و در ترکیب مفهومی هیچ ماهیتی دخالت سازندگی ندارد .بلکه وجود در تصور ذهنی ،تنها پدیدۀ الحاقی به ماهیت است که
ماهیت را از تاریکی عدم به عرصۀ ظهور میآورد .این وابستگی تصوری و مفهومی را ابن سینا و دیگر فالسفۀ اسالمی به عروض و
زیادتی تعبیر کردهاند که اصطال ح منطقی آن همان عروض باب ایساغوجی است ،نه عروض باب برهان و نه عروض باب جوهر و عرض
که از مقوالت ارسطویی است( ».حائری یزدی ،1131 ،ص  )113و متفکرانی مانند نصراهلل حکمت نیز معتقدند وجود نزد فارابی و ابن
سینا خارج از مقوالت عشر ارسطویی است .وقتی عارض بر ماهیت می شود ،نمیتوان آن را «عروض مقولی» نامید .بلکه میتوان گفت
که این عروض «شبه مقولی» است( .حکمت ،1133 ،ص )171
 -1درواقع حمل به دو صورت است .1 :حمل بالذات و  . 2حمل بالعرض .مراد این است که وقتی محمولی را بر موعوعی حمل میکنیم،
گاهی مابازای محمول ،ذات موعو است و گاهی مابازای آن ،چیزی غیر از ذات موعو است .آنجا که مابازای محمول ،ذات موعو
باشد ،ابن سینا از آن به «الوجود للشیء بالذات» تعبیر میکند؛ مثالً در قضیۀ «هذا االنسان انسانٌ» حمل انسان بر انسان ،حمل بالذات
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ایساغوجی است ،عروعی عقلی و تحلیلی .او در تعلیقات خود بین عروض مقولی و عروض وجود فرق
میگذارد .اعراض فی نفسه وجودی جز در موعو خود ندارند ،مگر آن عرعی از وجود است( .ابن سینا،
 ،1101ص  )71 -75او عرض واقع شدن وجود را از نو دیگری میداند .همۀ اعراض نهگانۀ مقولی
برای اینکه موجود باشند ،باید در موعوعی باشند و تحقق آنها بعد از تحقق یافتن موعو و جوهر آنها
است .اما عرعی که موجود است ،در وجود داشتن نیازمند وجود قبلی ماهیت نیست؛ برخالف سایر
اعراض قائم به غیر نیست .او در المباحثات میآورد :صفت «وجود» آنگونه نیست که موصوف یا ماهیت
بتواند سبب پیدایش آن شود .بلکه برعکس ،صفت «وجود» است که سبب پیدایش موصوف یا ماهیت
میشود( .ابن سینا ،1171 ،ص )233
نکتهای که در اینجا الزم به ذکر است این است که تفاوت معنای وجود در معنای« بودن» در عارض
شدن وجود بر ماهیت و معنای وجود در «فعل وجود داشتن» که در خداوند و مخلوقات یکی است ،در
اعتبار آنهاست .گاهی «وجود را از لحاظ «فعل وجود داشتن یا فعل وجود دادن» که جنبۀ خارجیت وجود
مدنظر است ،لحاظ میکنیم که همان «فعل وجود داشتن یا فعل وجود دادن» است .گاهی از حی ارتباط
آن با ماهیت و از حی منشأ اثر بودن وجود نسبت به ماهیت در نظر میگیریم که همان «بودن» است.
 .4وجود از نظر توماس اکوئينی

وجود برای توماس نیاز معاانی متفااوت دارد .در زباان التاین دو اصاطالح متماایز مطارح شاده اسات:
یکی«موجود» 2که بر ی موجود یا ی وجود داللت دارد و دیگری «وجود» ( (esseکه بر«فعال وجاود
داشتن» ( ) act of beingداللت میکند )Gilson,1966, p. 29( .توماس در کتااب جاامع علام کاالم
) ( summa Theologicaدو معنا برای وجود یا «بودن» ( )to beمیآورد« :بودن ممکن است در یا
معنا «فعل وجود داشتن» باشد یا ممکن است در معنای دیگری در ترکیب قضیه ،موعو و محمول را به
هم بپیوندد و نقش رابط داشته باشد .وجود در معنای نخست نمیتواند دربارۀ وجود یا ذات خداوند باهکاار
رود ،تنها در معنای دوم آن بر خداوند اطالق میگردد .قضیۀ «خدا وجود دارد» قضیهای صادق است و ما
از طریق معلوالتش به وجود او پی میبریم )Aquinas, 1952: 1, q 3, a 4, p: 17( ».توماس در کتاب
مذکور دو معنا برای وجود لحاظ کرده که تنها معنای دوم آن را بر خداوند اطالق میکند .یعنی وجاود باه
معنای رابط قضایا است .وجود در معنای نخست «فعل وجود داشتن» است« .وجود به عنوان فعل وجودی

است و هرگاه مابازای محمول ،ذات موعو نباشد ،به تعبیر ابن سینا« ،الوجود للشی بالعرض» خواهد بود؛ در این صورت ،گرچه ما
محمول را بر موعو حمل می کنیم ،ولی در حقیقت مطابق این محمول ،ذات موعو نیست؛ مانند «زید ابیض» که ابیض یکی از
اعراض زید است .حمل بیاض نسبت به زید ،حمل بالذات نیست .بلکه بالعرض است ( .مصباح ،1131 ،ج  ،2ص)10 -23
 -1رک :پانوشت حمید طالب زاده بر کتاب هستی در اندیشۀ فیلسوفان اتین ژیلسون ،فصل سوم.
 ens - 2نزد توماس گاهی به معنی وجود بکار میرود .اما اغلب به معنی موجود است؛ یعنی ترکیبی از  esseو .essentia
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به هر آنچه وجود دریافت میکند ،یعنی«موجود» وجود می بخشد و فعلیت بخش به هر چیزی است حتی
صورت)Gilson,1966, p. 34( ».
برای روشن شدن معنای «فعل وجود» الزم است دربارۀ «فعلیت» و انوا آن در اندیشاۀ تومااس ساخن
بگوییم« .فعلیت» در نظر ارسطو «فعلیت صورت» است؛ صورت همان فعلی است که جوهر بهوسایلۀ آن
همان میشود که هست؛ چنانکه در نظر ارسطو هستی منحصراً چیستی است .پس هار هساتی نخسات
صورتش است .خصوصیت ممتاز مابعدالطبیعۀ هستی ارسطویی این است که هیچ فعلیتای ،حتای وجاود را
برتر از صورت نمیشناسد؛ در واقع هیچ چیزی برتر از هستی نیسات و در هساتی هایچ چیازی بااالتر از
صورت نیست .پس صورت هر هستی ،فعلی است که خود فعلی ندارد .اما جوهرکه خود ،توساط صاورت،
آن میشود که هست ،برای موجود شدن به فعلیتای نیااز دارد؛ جاوهر تاا فعلیات وجاودی نیاباد موجاود
نمیگردد( .ژیلسون ،1135 ،ص  )120پس فعلیت جوهر که توسط آن موجود میگردد ،از چیست؟ به نظر
توماس فعلیت جوهر ،نمیتواند به سلسلۀ فعلیتِ صوری تعلق داشته باشد .زیارا در جاوهر ،صاورت ،فعال
نهایی است و وجود ندارد .هر چند همۀ صورتها فعل هستند ،ولی همۀ فعلها صورت نیستند .فعلای کاه
باید به جوهر منضم گردد تا جوهر هست شود ،به سلسلهای کامالً متفاوت ،یعنای فعلیات وجاودی تعلاق
دارد( .همان ،ص )125-120وجود چیزی است که موجب میشود ،جوهر ،موجود گردد .نسبت صورت باه
ماده و نسبت وجود به جوهر ،نسبت فعل به قوه است .فعلی که جوهر به واسطۀ آن «هست» مایگاردد؛
یعنی فعلیت وجودی ،باید غیر از فعلی باشد که جوهر به واسطۀ آن «جاوهر» مایشاود .پاس تومااس از
فعلیتِ صورت به فعلیتِ وجود میرسد« .فعلیت در تمام موجودات ،فعلیت وجود است .فعلیت وجود ،اولاین
فعلیت است .حتی نیکو بودن در موجودات پس از فعلیت وجود میآید .ابتدا باید وجود داشت تا نیکو باود.
به عبارت دیگر :چیزی بالفعل نیکو است که فعلیت وجودی داشته باشد .خداوند فعل محض وجود اسات.
اگر خداوند فعل محض وجود نباشد ،به این معنی خواهد بود کاه از قاوه باه فعال رسایده و وجاودش از
ماهیتش متمایز است( ».ایلخانی ،1132 ،ص )111
بر این اساس او به سه نو فعلیت قائل بوده است:
 .1فعلیتِ صورت :در سلسلۀ ماهیات ،جواهر مادی که مرکب از ماده و صاورت هساتند ،صاورت ،فعلیات
است .یعنی فعلیت مادۀ بالقوهای که آن را فعلیت میبخشد و جوهر را شکل میدهد.
 .2فعلیتِ وجود :در سلسلۀ موجودات که مرکب از ماهیت و وجودند ،فعلیتِ وجودی به ماهیات یاا جاوهر
اعافه میگردد و به آن وجود میبخشد و موجود میگرداند.
 .1فعلِ وجود در سلسلۀ مراتب وجود« ،فعل وجود» و «فعل محض وجود» تنها متعلق به خداوناد اسات.
زیرا وجود او وجودی قائم به ذات است که وجودش عین ماهیتش است و همۀ موجودات بهواسطۀ او و از
او بهرهمند هستند .توماس وجود را کمال موجودات میداند که بدون آن معدوم هستند .وجود ،فعلیات
تمام افعال و کمال تمام کماالت است« .وجود اقیانوس نامحدود و بیکرانی است کاه هایچ چیازی آن را
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محدود نمیسازد؛ وجود وصفناپذیر او جز پری و تمامیات وجاود نیسات ،وجاود او مطلاق و فای نفساه
است)Wulf ,1959, p 95) ».
اکنون به رابطۀ وجود با خداوند به معنای دوم آن در جامع علم کالم برمیگردیم .گفتایم وجاود در ایان
معنا به عنوان فعل رابط موعو و محمول در قضیه اسات کاه «حکام» را تشاکیل مایدهاد؛ ماثالً در
«سقراط انسان است»« ،است» نقش رابط دارد و انسان بودن را بر ذات سقراط ،حمل مایکناد .در ایان
قضیه به سقراط از آن حی که «هست» توجه نشده است و تنها ترکیب صورت یاا موعاوعی کاه آن را
تعین میبخشد ،مورد نظر است .فعل «است» نقش رابط دارد و چیزی بیشاتر از انتقاال فعال موعاو و
تعیین آن را بیان نمیکند .پس پیوند بین موعو و محمول توسط فعل رابط صورت مایگیارد و درباارۀ
خداوند نیز چنین قضایایی میتوان ساخت .وجود به عنوان رابط صفات و ذات خداوند اسات .از آنجاا کاه
صفات و ذات خداوند عین هم هستند ،تنها ذات خداوند را باه ماا ماینمایاناد و چیازی بار ذات خداوناد
نمیافزاید.
توماس در کتاب دربارۀ وجود و ماهیت ( (on being and essenceبه تبع ارسطو 1دو معنا بارای وجاود
بیان میکند:
 .1معنای نخست :وجود در ده مقوله بررسی میشود؛ جوهر و اعراض از تقسیمات وجودند.
 .2معنای دوم :وجود ،رابط است و برای صدق قضایا بهکار میرود.
در فصل اول ،دربارۀ معنای دوم ،یعنی وجود رابط بح میکند« .وجود» در این معنا قابل استناد باه هار
چیزی است که دربارۀ آن قضیه بسازیم و یا سخنی صادق بگوییم؛ خواه آن چیز ی شایء دارای وجاود
باشد یا در واقع امر محصلی نباشد( .آکوئینی ،1131 ،ص  )53 -57یعنای بارای موجاوداتی کاه موجاود
خوانده میشوند اما ذاتی دارند و در عالم واقع هستی ندارند و فقط در ذهن هستند ،مانند «کاوری» بکاار
میرود .در مثال«کوری در چشم است» « ،وجود» فعل ربطی است ،پیونادی کاه ذهان باین موعاو و
محمول برقرار میکند( .همان ،ص  )23اما در معنای اول ،وجود به چیزی اطالق مایشاود کاه در عاالم
واقع محصل است.
توماس در شرح کتاب جمل) (Sentencesپیتر لومبارد ،سه معنا برای «وجود» ذکر میکند:
 .1در معنای نخست ،وجود (« ،)esseماهیت» ( (quidditasو «طبیعات» ( ) naturaشایء اسات .ایان
معنی هنگامی که تعریف حدی باشاد بکاار مایرود و معناای«آنچاه موجاود اسات» ( )id quod estرا
میرساند .در حقیقت ،تعریف ،داللت بر ماهیت شیء دارد.

 -1ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه وجود را به دو دسته تقسیم میکند :هستی همان است که هر ی از مقوالت بر آن داللت دارد و نیز
هستی آن است که بر چیزی حقیقی داللت دارد .به همین سان در مورد سلب و ایجاب .مانند سقراط موسیقیدان است( .کتاب پنجم
دلتا ،فصل هفتم1017 ،ب)
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 .2در معنای دوم« ،فعل ذات یا ماهیت» ( (actus essentiaی
برای آنچه زنده است ،فعل نفس است.
 .1در معنای سوم ،وجود صدق ترکیب در ی قضیه است که «فعل راباط» نامیاده مایشاود( .ایلخاانی،
 ،1131ص )150
به نظر میرسد توماس در شرح کتاب الجمل ،در معنای نخست ،بین وجود و ماهیت تمایزی قائل نیسات
و وجود همان ماهیت یا ذات شیء است و در تعریف دوم ،او وجود را فعل ماهیت یا ذات میداناد و مثاال
حیات را میزند .این مثال را نیز از ارسطو اخذ کرده است .برای ارسطو در رسالۀ در باب نفس هماانطاور
که «انسان»« ،ی انسان» و «انسانی که هست» ی چیز هساتند« ،زناده»« ،یا موجاود زناده کاه
هست» نیز ی چیز هستند .توماس مانند ارسطو اظهار میکند که ی چیز به واسطۀ ی فعل هسات و
آن است که هست( .همان ،ص  )151 -150با این تفاوت که برای ارسطو فعل ،صورت اسات اماا بارای
توماس فعل ،وجود است.
توماس در کتاب دربارۀ وجود و ماهیت در معنای نخست 1لفظ «وجود» را اوالً و بالذات در مورد جاوهر و
ثانیاً و بالعرض در مورد اعراض به کار برد .برخی از جواهر بسیط و برخی مرکبناد؛ جاواهر بسایط دارای
وجود کاملتری هستند .زیرا این جواهر علت جاواهر مرکاب نیاز هساتند .جاوهر اول خداوناد اسات .او
باالترین و کاملترین و شدیدترین وجود را داراست کاه تماام موجاودات از وجاود او بهارهمناد هساتند.
(آکوئینی ،1131 ،ص )10 -53در واقع میتوان گفت توماس مانند ارسطو به دو ساطح طاولی و عرعای
برای وجود قائل است؛ در سطح عرعی ،وجود بر تمام مقوالت جوهر و عرض اطالق میشاود ،در ساطح
طولی بر انوا متفااوت جاوهر داللات دارد ،بار جاواهر مخلاوق و جاوهر خداوناد نیاز حمال مایشاود.
()Wipple,1998, p 94
میتوان گفت توماس در این کتاب ،برای موجودات ،سلسله مراتبی بر اساس تفاوت مااهوی آنهاا قائال
است نه بر اساس مرتبۀ وجود آنها .یعنی به نظر او شرافت جواهر بسیط یا عقول مفارق نسبت به جواهر
مرکب از ماده و صورت ،بر اساس تفاوت ماهوی آنها است نه مرتبۀ وجودی( .ایلخانی ،1132 ،ص )111
در هر صورت توماس نمیخواهد ،وجود همان ذات جوهر باشد .او میخواهد وجود متعلق به جوهر باشاد؛
همان مبدأ که در جوهر حاعر است و سبب بودن آن شود .از سوی دیگر توماس قائال اسات باه اینکاه
وجود ماده نیست .زیرا ماده قوه و وجود فعل است .همچنین وجود ،صورت نیست .زیرا صورت ،صرفاً ،باه
جوهر ،جوهریت میبخشد و خود آن نیز به فعلی نیاز دارد که آن را وجود ببخشد و این فعل ،وجود اسات.
در اصل منظور توماس از«وجود» در کتاب دربارۀ وجاود و ماهیات« ،فعلیات وجاود» اسات .باه نظار او
« »esseبهتر ،خصیصۀ فعاالنۀ وجود را بیان میکند .توماس در این کتاب خدا را نیز «فعل وجود» معرفی
میکند؛ به این معنا که ذات یا طبیعتی غیر از وجود ندارد و مخلوقات براساس مرتبۀ ذات خود ،وجود خود
چیز است؛ بهعناوان مثاال زناده باودن

 . 1توماس در معنای اول وجود را به ده مقوله تقسیم میکند؛ جوهر و اعراض.
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را از او بهره میگیرند 1.تنها ی وجود بسیط و قائم به ذات وجود دارد و آن خداوند است .بنابراین ،وجاود
خداوند قائم به ذات است و همان «فعل محض وجود» است.
توماس در کتاب شرحی بر مابعدالطبیعه نیز وجود را دارای معانی متفاوتی میداند که از جملۀ آنها به این
معانی میتوان اشاره کرد .1 .وجود بالعرض 2و وجود حقیقی؛  .2وجود برای چیزی که حقیقت قضیه است
(عدم وجود همان خطا در قضیه است) که مراد همان صدق و کذب در قضیۀ منطقی است .1 .وجود در
شکل مقوالت؛ مانند چه ،چه نوعی ،چه مقدار ،کجا ،چه وقت و...؛  .1بالقوه و بالفعل؛  .5موجود به ما هو
موجود که موعو مابعدالطبیعه است)Aquinas, 1961, book4, numbers 1171-1172( .
در اینجا میتوان نتیجه گرفت که توماس آکوئینی در آثار مختلف خود ،مانند جاامع علام کاالم و درباارۀ
وجود و ماهیت و نیز شرح کتاب الجمل پیتر لومبارد ،و نیز کتاب شرحی بر مابعدالطبیعه ،باه طاور کلای و
جامع ،وجود را به هفت معنا گرفته است که عبارتند از:
 .1وجود در معنای نخست ،رابط قضایا است .در کتابهای جامع علم کاالم و درباارۀ وجاود و ماهیات و
شرح کتاب الجمل و نیز شرحی بر مابعدالطبیعه ،وجود را به این معنا بهکار برده است .در جامع علم کاالم
آن را در مورد خداوند نیز میتوان به کار برد؛ مثالً در قضیۀ «خداوند عادل اسات» ،فعال «اسات» راباط
موعو و محمول است.
 .2معنای دوم وجود ،فعلیت وجود است؛ وجود به ماهیت اعافه گشته است و آن را موجود میگرداند .این
معنای وجود در کتاب جامع علم کالم و شرح کتاب الجمل آمده است و برای مخلوقات که وجود آنها از
ماهیت آنها متمایز است ،به کار میرود.
 .1وجود در معنای سوم ،امری محصل است که بر ذات شیء داللت دارد .یعنی وجود در معنای ارسطویی
یا ابنرشدی آن که همان ماهیت یا ذات شیء است .این معنا در کتاب دربارۀ وجود و ماهیت و نیز کتااب
شرح کتاب الجمل پیتر لومبارد مطرح شده است( .ایلخانی ،1132 ،ص )152 -151
 .1چهارمین معنای وجود« ،فعل محض وجود» است که خاص خداوند است و تمام موجودات ،وجود خاود
را از او بهرهمند هستند .این معنای وجود را میتوان از کتاب دربارۀ وجود و ماهیت استنباط کرد .وجود در
ده مقوله بررسی میشود؛ اوالً و بالذات ،بر جواهر و بهطور ثانوی بر اعراض اطالق میشود .جواهر خود بر
 -1توماس زبان شباهت از راه بهرهمندی -این نو شباهت به شباهت معلوالت به علت خود اشاره دارد .علت شبیه خود را به وجود می
آورد -را بهکار میبرد؛ بدین معنا که مخلوقات از راه شباهت وجودشان را از او بهرهمند هستند .خداوند ذاتش عین فعل وجود او است و
هیچ چیزی او را محدود نمیکند.
 -2وجود بالعرض موعو هیچ علمی به طور خاص نیست .مراد از بالعرض بودن چیزی است که ذاتی نباشد؛ مانند سردی برای هوا و نیز
سفیدی برای انسان که بالعرض هستند اما حیوان بودن برای انسان عرعی نیست .سالم کردن برای شخص بنا عرعی است ،درحالیکه
برای پزش چنین نیست .یعنی سالم کردن برای بنا در معنای خاص و اولی بکار نمیرود .همینطور سفیدی برای انسان یا برای
شخص موسیقیدان همیشگی نیست .بر این اساس برای او امری عرعی است(Aquinas, 1961, book4, numbers 544-( .
552
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دو قسمند؛ جواهر بسیط و جواهر مرکب .در میان جواهر بسیط ،جوهر خداوند وجود محض اسات و دارای
باالترین مرتبۀ وجودی است.
 .5وجود به معنای مقوالت :لفظ «وجود» را اوالً و بالذات در مورد جوهر و ثانیاً و بالعرض در مورد اعراض
به کار برد .در کتاب دربارۀ وجود و ماهیت و نیز شرحی بر مابعالطبیعه از چنین معنایی استفاده برد.
 .1وجود بالعرض و ذاتی :در کتاب شرحی بر مابعدالطبیعه این معنا از وجود را بیان میکند.
 .2وجود بالقوه و بالفعل :در شرحی بر کتاب مابعدالطبیعه این قسم از وجود را نیز ذکر میکند.
 .5تفاوت و اشتراک دیدگاه ابن سينا و توماس

 5-1برای ابن سینا وجود در پنج معنا و برای توماس وجود در هفات معناا بکاار مایرود؛ تومااس نقطاۀ
اشتراکی با ارسطو دارد که در ی معنا وجود را در مورد مقوالت دهگانه بکار میبرد ،درحالیکه برای ابن
سینا وجود به معنای مقوالت بکار نمیرود.
 5-2فعل محض وجود برای توماس ،خاص وجود خداوند است که وجود او قائم به ذات است و وجاودش
عین ماهیتش است .اما «فعل وجود دادن» ابن سینا در ارتباط واجب تعالی با مخلوقاتش لحاظ شده است؛
از حی وجود دادن و اعطای وجود به مخلوقات .برای توماس« ،فعال محاض وجاود» بادون ارتبااط باا
مخلوقات لحاظ میشود .وجود خداوند فینفسه ،قائم به ذات است کاه باا واجاب الوجاود در ابان ساینا
مطابقت دارد .اما در «فعل وجود دادن» در اندیشۀ ابن سینا وجود فینفسه برای ذات واجب لحااظ نشاده
است .بلکه ی وجه اعافی دارد به معنای اینکه در ارتباط با مخلوقات لحاظ شده است.
 5-1تفاوت فعلِ وجود و فعلیتِ وجود در اندیشۀ توماس ،براساس سلسلۀ مراتب وجودی و موجودی است.
بدین معنا که در سلسلۀ موجودات مرکب از وجود و ماهیت ،فعل وجود ،فعلیت بخش به ماهیات اسات و
ماهیت را موجود میگرداند .اما در سلسلۀ وجود ،فعل وجود تنها متعلق به خداوند است کاه فعال محاض
وجود است .در ابن سینا نیز «فعل وجود» در سلسلۀ موجوداتی که مرکب از وجاود و ماهیات هساتند ،باا
عروض بر ماهیت ،آن را متحقق میکند .اما وجود که بر خداوند و مخلوقاات حمال مایشاود ،از جهات
حقیقت وجود میان حقیقت وجود خداوند و حقیقت وجود موجودات تفاوت است .زیرا موجودات و مخلوقات
مرکب از وجود و ماهیتند؛ حال آنکه خداوند وجودی محض است .اما از جهت معنای وجاود میاان وجاود
خداوند و وجود مخلوقات تفاوت معنایی نیست بلکه همان «فعل بودن» است.
 5-1اگر توماس در جامع علم کالم میآورد که خداوند «فعل وجود» نیست ،منظاور او« فعلیات وجاود»
است؛ وجودی که به ماهیت اعافه شود .اعافه شدن وجود به ماهیت و تمایز این دو ،نشان معلول باودن
است .خداوند خود «فعل محض وجود» است و وجودی بر او اعافه نمیگردد .وجودش عین ذات اوسات.
به نظر توماس وجود باالترین فعلیت است و متناهی نیست .ابن سینا ،در معنای «فعل وجود داشتن» مراد
از وجود ممکن که عارض بر ماهیت آن و وجود ِدر واجب ،هر دو باید ی چیز باشد .یعنی همان وجودی
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که در واجب است در ممکن عارض بر ماهیت است .مراد از این وجود ،مفهاوم اعتبااری و ذهنای وجاود
نیست که منتز از موجودات خارجی است( 1.حکمت ،1133 ،ص  )152بلکه ماراد «فعال باودن و فعال
وجود داشتن» است؛ خاصیت فعلیت عین خارجیت است ،اینست که هرگز نمیتواند ،به ذهن متبادر شاود.
بنابراین ،نمیتواند در قالب ی مفهوم ذهنی همانند دیگر مفاهیم معقول درآید.
 5-5بنابراین ،وجود در مقام ثبوت ،همان وجود خاص است که همان حقیقت شیء است و وجود در مقام
اثبات ،همان معنای عام و بدیهی وجود است .اما مراد ابن سینا از حقیقت ،چیست؟ حقیقت همان
«ماهیت» در مقابل «وجود» است .هرگاه از «وجود» معنای مصدری آن اراده شود همان معنای عام
وجود است که وجود در معنای اثباتی آن است و هرگاه از معنای «وجود خاص» خواسته شود ،مراد همان
معنای اسمی وجود یعنی ماهیت ی شیء است .قوام ی شیء به ماهیات و حقیقت اوست و این
حقیقت وجود خاص این شیء است( .مصباح ،1131 ،ج  ،1ص)251 -252
 5-1وجود خاص از نظر ابن سینا ،حقیقت اشیاء است .هر چیزی حقیقتی دارد که به خاطر آن حقیقت ،آن
چیز است .واعح است که هرچیزی حقیقت خاصی است که آن حقیقت ،ماهیت شیء است و معلوم اسات
که حقیقت خاص هر شیء غیر از وجودی ( مراد وجود عام که محمول واقع مایشاود ،اسات) اسات کاه
مترادف با اثبات و تحقق است .این سخن ابن سینا که مراد از حقیقت همان ماهیت است ،بیان این گفته
است که «ماهیت غیر از وجود است» دلیلش اینست که میگوید مثل موجود است برای مثلا معناایی
لحاظ میکند که غیر از معنایی است که برای موجاود -کاه محماول قضایه واقاع شاده -در نظار دارد.
(مصباح ،1131 ،ج  ،1ص  )251در این معنا با توماس در معنای سوم ،همخاوانی دارد .وجاود در معناای
سوم امری محصل است که بر ذات شیء داللت دارد .یعنای وجاود در معناای ارساطویی آن کاه هماان
ماهیت یا ذات شیء است .این معنا در کتاب دربارۀ وجود و ماهیت و نیاز کتااب شارحی بار عقایاد پیتار
لومبارد مطرح شده است( .ایلخانی ،1132 ،ص )152 -151
 5-7ابن سینا معتقد است وجود یکی از اجزای تشکیلدهندۀ هر موجود است؛ ازاینرو عنصر مشترکی در
میان همۀ موجودات وجود دارد ،بهطوریکه همۀ موجودات بهواسطۀ حضور همین عنصر مشترک موجود
خوانده میشوند .میان همۀ موجودات ی معنای متفق و مشترک وجود دارد ،ولی اطالق همین معنای
مشترک از موجودات را به نحو تقدیم و تأخیر میداند؛ بهطوری که موجود نخست بر جوهر اطالق
میشود ،سپس بر باقی مقوالت عرعی .بر اساس این نظریه ،وجود معنای مشترکی است که بهواسطۀ
تفاوتی که در میان مصادیق است به انحای گوناگون بر این مصادیق اطالق میشود 2.ابن سینا برای این
 -1کل ما ال یدخل الو جود فی مفهوم ذاته على ما اعتبرناه قبل ،فالوجود غیر مقوم له فی ماهیته و ال یجوز أن یکون الزماً لذاته على ما
بان .فبقی أن یکون عن غیره( .ابن سینا ،1175 ،ص )100
 -2رک :ابن سینا1101 ،ب ،ص  . 15 -11إنه و إن لم یکن الموجود کما علمت جنساً و المقوالً بالتساوی علی ما تحته ،فإنه معنی متفق
فیه ...الموجود ...معنی متنفق فیه علی التقدیم والتأخیر .و أول ما یکون ،یکون للماهیۀ التی هی الجوهر ثم یکون لما بعده.
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معنا از اشتراک معنوی که با تقدم و تأخیر در اطالق لفظ بر معنی همراه است ،از اصطالح تشکی
استفاده کرده است و لفظی را که دارای معنای واحد اما همراه با تقدیم و تأخیر است «مشک » خوانده
است 2.نظریۀ تشکی  ،در منطق و طبیعیات شفا1به تفصیل بیان شده است .در فصل دوم کتاب مقوالت
منطق شفا و الهیات شفا ،1با مثالهای فراوان بیان میکند که مراد از لفظ مشک  ،لفظی است که
مصادیقش دارای معنای واحدی است ،با این حال معنای مشترک بهطور مقدم و مؤخر و یا بهطور
نخستین و دومین و یا بهطور اتم و انقص بر مصادیق گفته میشود5.
در واقع تشکی را میتوان به دو معنا لحاظ کرد:
الف .شدت و ععف در مراتب وجود که در اندیشۀ مالصدرا مطرح شده است؛ در این معنا وجود ،حقیقتی
یگانه با مراتب مختلف است که امتیاز آنها در شدت و ععف است .در واقع تفاوت این مراتب و امتیاز
آنها از یکدیگر همان چیزی است که زمینۀ اشتراک و اتحاد آنها را تأمین میکند .اختالف و اشتراک
چیز بر میگردد1.
آنها به ی
ب .بالذات و بالعرض بودن وجود .آنچه مراد ابن سینا از تشکی است ،اینست که وجود ی لفظ با ی
معنا و به نحو نایکسان و با اختالف بر موجودات حمل میشود و این اختالف حمل از چند حی است:
تقدم و تأخر ،مانند تقدم علت بر معلول؛ اولیت و عدم اولویت ،مانند جوهر و عرض .وجود بر بعضی به
نحو اولی حمل میشود ،مانند حمل وجود بر جوهر و بر بعضی دیگر به نحو تبعی حمل میشود ،مانند
حمل وجود و بر عرض؛ شدت و ععف ،نور خورشید و نور آتش؛ استغنا و حاجت ،مانند وجود خدا و وجود
عالم؛ وجوب و امکان ،مانند وجود واجب تعالی که وجودش در مرتبۀ ذات واجب است و عالم که با توجه
بودن معنای وجود است7.
به ذاتش مرتبۀ ممکن است .این همان معنای مشک
 5-3توماس صفت «وجود» را به صورت «آنالوژی» )Analogy( 3بر خداوند اطالق میکند؛ به اینمعنا
که وجود در سطوح مختلف بر خداوند و مخلوقات اطالق میشود .درنظر غالب ،آنالوژی به دو نو تقسیم
 -1رک :ابن سینا ،1175 ،ج  ،1ص 11 -11؛ همو ،1171 ،ص 213؛ همو ،1330 ،ص 51؛ همو1105 ،ب ،کتاب مقوالت ،جدل و برهان؛
همو1101 ،الف ،ج  1سماءالطبیعی.
 -2ابن سینا1101 ،الف ،ص .11
 -1او در طبیعیات شفا نیز همین تعریف را بیان کرده است« :التشکی هو أن یکون اللفظ واحد المفهوم ،لکن األمور التی یتناولها ذل
المفهوم یختلف بالتقدم و التأخیر فیه ،کالوجود فأنه للجوهر أوالً ولألعراض ثانیاً( ».ابن سینا 1101 ،الف ،ص )31
 -1مثال صحت و سالمتی ابن سینا برای بیان تشکی « الموجود ...معنی متفق فیه علی التقدیم و التأخیر ...و إذ هو معنی واحد علی
النحو الذی أو مأنا إلیه فتلحقه عوارش تخصع کما قد بینا قبل .فلذل یکون ل علم واحد یتکفل به .کما أن لجمیع ما هو صحی علماً
واحداً ( ».ابن سینا ،1310 ،ص )15 -11
 -5ابن سینا1105 ،ب ،ص.11 -10
 -1طباطبایی ،1112 ،ص.17 -15
 -7ابن سینا ،1113 ،ص 230 -273؛ همو ،1131 ،ص 13 -17؛ همو ،1175 ،ص .12-11
 -3آنالوژی در اندیشۀ توماس چهار قسم است .1 :آنالوژی تناسب؛  .2آنالوژی تقلیدی یا بهرهمندی؛  .1آنالوژی اسنادی؛  .1آنالوژی
نسبت( .کاکایی ،1131 ،ص )33 -30

بررسی تطبیقی معنای وجود از ...

33

میشود :آنالوژی نسبت و آنالوژی تناسب .توماس در کتاب جامع علم کالم و جامع در رد کافران بر
آنالوژی نسبت تأکید دارد (Aquinas, 1952, part 1.q.13.A.6, p. 87).در آنالوژی نسبت ،صفت
برای دو چیز برحسبِ رابطۀ ی چیز با چیز دیگر مطرح میشود .صفت برای یکی از طرفین آنالوژی،
اصلی و اولیه است و برای طرف دیگر ،ثانوی .در این آنالوژی ،به هیچ امر سومی نیاز نیست؛ در واقع ی
کلمۀ خاص به ی معنا اما در دو صورت متفاوت استفاده میشود .در ی جا موعو بهطور حقیقی واجد
محمول است و در جای دیگر ،موعو بهطور بالعرض و ثانوی.
بنابراین ،وجود در ابن سینا امری مشک است؛ مشک در معنای دوم و برای توماس به صورت آنالوژی
و تشابه بر خدا و مخلوقات حمل میشود .مشک در معنای دوم ،با تشابه نسبت در توماس همخوانی
دارد .در واقع ،وجود برای توماس به صورت بالذات برخدا و بالعرض بر مخلوقات حمل میشود و برای
ابن سینا وجود در تقدم و تأخر ،غنا و فقر ،وجوب و امکان با یکدیگر متفاوت و دارای مراتب میشوند1.
 5-9از یکسو ،بنا بر نظریۀ اشتراک معنوی وجود در ابن سینا و نیز نظریۀ تشکی وجود او ،میتوان
چنین برداشت نمود که تفاوت معانی وجود در اندیشۀ ابن سینا ،تفاوتی اعتباری از حی رویکردها و
نگاههای متفاوت به وجود در اندیشۀ ابن سینا است و از سوی دیگر ،بنا بر توجه ابن سینا به وجود خاص
و نیز وجود اثباتی ،میتوان چنین برداشت نمود او برای وجود ،دستکم ،دو معنای متفاوت قائل بوده
است ،چنانکه در الهیات شفاء ،فصل پنجم ،مقالۀ اول ،میگوید« :فإن لفظ الوجود یدل به أیضاً على معانى
کثیرة ،منها الحقیقۀ التى علیها الشىء ،فکأنه ما علیه یکون الوجود الخاص للشىء( ».ابن سینا ،1113 ،ص
 )12اما توماس در جامع علم کالم و نیز دربارۀ وجود و ماهیت ،میان معانی وجود تمایز صریح گذاشته
است.
 .6نتيجهگيری

 1-1وجود در ابن سینا به پنج معناست .اما از حی در ذهن بودن یا مدرَک بودن یا در خارج تحقق
داشتن به دو وجود عام و وجود خاص تقسیم میشود.
 2-1معنای نخست وجود ابن سینا که همان «وجود خاص» است ،با حقیقت هر چیزی یکی دانسته شده
است و حقیقت خاص هر چیزی غیر از وجود است که گویا با ماهیت یکی دانسته شده است و در اینجا
ارسطو را به ذهن متبار میکند که وجود را چیستی شیء میداند.
 1-1در اندیشۀ ابن سینا معنای چهارم که «فعل وجود داشتن و وجود دادن» است و خاص خداوند است
با معنای پنجم که «بودن» در عروض وجود بر ماهیت است ،تفاوت اعتباری دارند .در معنای «وجود
« -1وأما مسألۀ التی فی باب الوجود فیکشف عن تشککه أن یعلم أن الوجود فی ذوات الوجود غیر مختلف بالنو بل إن کان اختالف،
فبالتأکد و الضعف و إنما تختلف ماهیات االشیاء الشی تنال الوجود بالنو و ما یلبسها من الوجود غیر مختلف بالنو فإن اإلنسان بخالف
الفرس بالنو ألجل ماهیته الوجوده( ».ابن سینا ،1171 ،ص)11
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دادن» وجود را به لحاظ منشأ وجود که همان خداوند است ،لحاظ میکنیم و فعلی که خداوند از طریق
فیض بر وجود بخشیدن و ابدا موجودات انجام میدهد ،اعتبار میکنیم .اما در معنای پنجم «بودن»،
وجود را در نسبت با ماهیت لحاظ میکنیم.
 1-1وجود برای ارسطو در ی معنا به اعراض و مقوالت اطالق میشود و در ابن سینا وجود عارض بر
ماهیت میشود که این دو عروض با هم متفاوت هستند .عرض در ابن سینا عرض باب ایساغوجی است
که در ذات ماهیت ممکن لحاظ نشده است .اما در توماس ی معنای وجود ،وجود در مقوالت است.
 5-1توماس در آثار مختلف خود دو معنا برای وجود میآورد .ی معنای وجود ،رابط قضایا است .تفاوت
کتابها در معنای دیگر وجود است؛ یعنی «فعل وجود» .کتاب دربارۀ وجود و ماهیت ،وجود را بر مقوالت
دهگانه بهطور اولیه بر جوهر و بهطور ثانوی بر اعراض حمل میکند .در این کتاب و کتاب شرحی بر
عقاید وجود به معنای ارسطویی آن آمده است که وجود همان ماهیت شیء است.
 1-1نظریۀ تشکی اعم از تشابه است و تشابه یکی از اقسام تشکی است .تشکی به دو معناست:
الف .شدت و ععف و مراتب داشتن؛ ب .بالذات و بالعرض بودن .در معنای دوم ،یعنی بالذات و بالعرض
بودن ،تشابه با تشکی همخوانی دارد .زیرا در تشابه توماس ،ی طرف تشابه ،اصیل و ذاتی و طرف
دیگر بالعرض و فرعی است ،ولی در تشکی مدنظر ابن سینا ،وجود به ی معنا اما به صورت نایکسان
بر امور اطالق میشود.
منابع و مآخذ

ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1310( ،الشفاء الهیات ،مقدمۀ ابراهیم مدکور ،قاهره ،الهیئۀ العامۀ لشئون
الماطبع األمیریۀ.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1113( ،الهیات من کتاب الشفاء ،حسنزادۀ آملی ،قم ،مکتبۀ اإلعالم
اإلسالمی ،مرکز نشر.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1105( ،الهیات شفا ،تصحیح ابراهیم مدکور ،قم ،منشورات مکتبۀ آیۀ اهلل
مرعشی النجفی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل1101 ( ،الف) ،الشفاء الطبیعیات ،تحقیق سعید زاید ،قم ،مکتبۀ آیۀ اهلل
مرعشی النجفی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل1105 ( ،ب) ،الشفاء المنطق ،تحقیق سعید زاید ،قم ،مکتبۀ آیۀ اهلل مرعشی
النجفی.
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ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1330( ،عیون الحکمۀ ،حققه و قدم له عبدالرحمن بدوی ،کویت ،وکاله
المطبوعات ،بیروت ،دار قلم ،الطبعۀ الثانیۀ.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1131( ،الهیات دانشنامۀ عالیی ،چاپ دوم ،همدان ،دانشگاه بوعلی سینا.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1111( ،النجاۀ ،چاپ دوم ،بیجا ،مرتضوی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل )1173( ،النجاة ،مقدمه و تصحیح محمدتقی دانش پژوه ،چاپ دوم ،تهران،
دانشگاه تهران.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1101( ،تعلیقات ،تحقق عبدالرحمن البدوی ،قم ،مکتبۀ اإلعالم اإلسالمی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1171( ،المباحثات ،توعیح مقدمه و تحقیق از محسن بیدارفر ،قم ،بیدار.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل1101( ،ب) ،اإللهیات الشفاء ،قم ،مکتبۀ المرعشی النجفی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1175 ( ،اإلشارات والتنبیهات ،قم ،البالغه.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1333( ،الحدود ،چاپ دوم ،قاهره ،الهیئۀ المصریۀ العامۀ الکتاب.
ارسطو ،)1117( ،متافیزی  ،ترجمۀ شرف الدین خراسانی ،تهران ،گفتار.
افالطون ،)1132( ،دورۀ آثار( ،جمهوری) ،محمدحسن لطفی ،تهران ،گفتار.
اکبریان ،رعا ،)1173( ،بحثی تطبیقی دربارۀ وجود از دیدگاه ابنسینا و مالصدرا ،خردنامۀ صدرا ،شمارۀ
 ،13ص .17 -5
آکوئینی ،توماس ،)1131( ،در باب هستی و ذات ،فروزان راسخی ،بیجا ،نگاه معاصر.
ایلخانی ،محمد ،)1132( ،تاریخ فلسفۀ قرون وسطی و رنسانس ،تهران ،سمت.

ایلخانی ،محمد ،)1130( ،متافیزی

بوئتیوس ،تهران ،الهام.

ایلخانی ،محمد ،)1131( ،جزوۀ وجود شناسی کالسهای دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
حائری یزدی ،مهدی ،)1131( ،جستارهای فلسفی( ،مجموعۀ مقاالت) ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسۀ
پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.

حکمت ،نصراهلل ،)1133 ( ،متافیزی

ابن سینا ،تهران ،الهام.
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وال ،ژان ،)1133( ،مابعدالطبیعه ،چاپ دوم ،تهران ،امیرکبیر.
ژیلسون ،اتین ،)1135( ،هستی در اندیشۀ فیلسوفان ،حمیدرعا طالب زاده با همکاری محمدرعا
شمشیری و مقدمۀ کریم مجتهدی ،تهران ،حکمت.
دادجو ،ابراهیم ،)1131( ،وجود و موجود از منظر ابن سینا و توماس آکوئینی ،تهران ،فرهنگ و اندیشۀ
اسالمی.
داوری اردکانی ،رعا ،)1171( ،فلسفه چیست؟ ،چاپ دوم ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی.
ذبیحی ،محمد ،)1133( ،فلسفۀ مشاء با تکیه بر اهم آراء ابن سینا ،چاپ چهارم ،تهران ،سمت.
طباطبایی ،سید محمدحسین ،)1112( ،بدایۀ الحکمۀ ،قم ،مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ
المدرسین.
فارابی ،ابونصر ،)1331( ،الحروف ،مقدمه و تحقیق محسن مهدی ،بیروت ،دارالمشرق.
فارابی ،ابونصر ،)1105 ( ،فصوص الحکم ،تحقیق شیخ محمدحسن آل یاسین ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات
بیدار.
قوام صفری ،مهدی ،)1137( ،نظریۀ صورت در فلسفۀ ارسطو ،چاپ دوم ،تهران ،حکمت.
کاکایی ،مستانه ،)1131( ،مفهوم خدا از نظر توماس آکوئینی ،پایاننامۀ کارشناسیارشد دانشگاه شهید
بهشتی.
کندی ،)1137( ،مجموعه رسائل کندی ،محمود یوسف ثانی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
مصباح ،محمدتقی ،)1131( ،مشکات ،شرح الهیات شفاء ،چاپ دوم ،ج  ،1قم ،مؤسسۀ آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
مصباح ،محمدتقی ،)1131( ،مشکات ،شرح الهیات شفاء ،ج ، 2قم ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
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