
 
  
  
  

  وحدت و كثرت وجود در فلسفه ابن سينا
  

   ∗بيژن نوبختدكتر 
  

  چكيده
مسأله وحدت و كثرت و نحوه تبيين آن همواره مورد توجـه فيلـسوفان بـوده                

هـاي    گرايي يا فرو كاهش كثرت به وحـدت از ويژگـي            در اين راستا، وحدت   . است
ايش كثـرت و    در عين حال ابن سينا در پي توجيه پيد        . مهم انديشه فلسفي است   

اي   توان مـسأله    اي است كه نمي     تبيين آن است و اصول و مباني فلسفي او به گونه          
  .  را با نظام فلسفي او سازگار دانست"وحدت وجود"مانند 

  كثرت -5   وحدت  -4     عرضي-3    ابن سينا -2    وجود -1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
كي از مسائلي كه پيوسـته توجـه فالسـفه را بـه             هاي فلسفي از ديرباز ي     در تاريخ انديشه  

   ي آن، و بازگشت كثرات به نـوعي  لّخود مشغول كرده، بحث وحدت و كثرت و نحوه تبيين ع
هاي مهم فكر فلسفي را وحـدت        توان يكي از ويژگي    و به همين لحاظ مي    . وحدت بوده است  

  .گرايي دانست
رايانـه را بـه سـه حـوزة اصـلي      هاي وحـدت گ  توان انديشه   در يك تقسيم بندي كلي مي     

  :ردتقسيم ك
 و اصـلي واحـد در       أ پيـدا كـردن مبـد      در پـي   فالسفه در اين حـوزه       : حوزة طبيعت  -1

 أاين فالسفه يا مادة خاصـي را ماننـد آب، آتـش، هـوا مبـد               . اند موجودات عالم طبيعت بوده   
 نظـام   اند و يا قايل بـه وحـدت صـورت و يـا وحـدت               دانسته اصلي پيدايش عالم طبيعت مي    

  .ندا هشد 
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دنبال يافتن  ه   فالسفه در اين حوزه وراي كثراتي كه در عالم است ب           : حوزة حقيقت  -2

اما اين حقيقت چيست؟ در اين مـورد  آرا          . اند كه اصل موجودات است     حقيقت واحدي بوده  
ترين متون در اين زمينه مربوط به حدود دو هزار سال قبـل از مـيالد                 قديمي. متفاوت است 

  . وجود دارد» ودايي«هاي   در سرودهاست كه
عـارف بـه    .  هـستند  نرفـا اگيرنـد ع    گروهي كه در اين حوزه قرار مي       : حوزة شهود  -3

  .بيند رسدكه جز وحدت نمي جايي مي
تواند   مياست كه» وجود«كثرت در  چه در اين مقاله مورد نظر است وحدت و آن

ترين فيلسوف مشائي در جهان  رگاين موضوع را در آثار بز. تفسيري خاص از حقيقت باشد
  .كنيم  مياسالم بررسي

سؤاالتي كه بـه طـور   . استكار گرفته شده در اين مقاله تحليلي و مسأله محور       ه  روش ب 
  :مشخص مورد نظر است بدين قرار است

  چيست؟» كثرت«و » وحدت«، »وجود« مفهوم سازي ابن سينا در مورد -1
  سازي خود ديدگاه مشخصي اخذ كرده يا نه؟ آيا ابن سينا بر اساس نظام مفهوم -2
  هاي او در آن موضع چيست؟  استدالل-3
   نتايج و آثار نظري ديدگاه مورد نظر چيست؟-4

  .شود  ميمسائل فوق در طي دو فصل مطرح
  

  مفاهيم و موضوعات اساسي. 2
   موضوع فلسفه.1. 2

 قيـدي گـردد؛ و      كـه مقيـد بـه      ني آ است ب » موجود«ابن سينا   از ديدگاه    فلسفه   موضوع
ابـن سـينا    ). 278: ، ص 4 و   22:، ص 10(شود  مي مسائل آن نيز اموري است كه بر آن عارض        

كـه   شـود در حـالي      مي در پاسخ اين اشكال كه چرا در فلسفه بحث از مبادي و يا علل وجود              
 هايي بيان نه از علت و مبادي آن، پاسخو   ،بايد در علم از لواحق و عوارض موضوع بحث شود         

  :گويد  ميند؛ از آن جملهك مي
  بودن موجود امري ذاتي و مقوم ذات موجود نيست بلكه از عوارض آن به حـساب                أمبد«
 در اين علم    … و مبدئيت براي كل موجود نيست؛ چرا كه كل موجود، علت ندارد            …آيد مي

  .)14:، ص8(»شود  ميمبدئيت براي بعض موجود اثبات
جـا كـه    هي و بي نياز از تعريف منطقي و از آن       موجود از نظر ابن سينا مفهومي است بدي       

شرح لفظ اسـت و     . آيد  مي چه در تعريف آن    تر از آن نيست، آن     تر و كلي   هيچ مفهومي روشن  
چه در اين مقام مورد نظر ابن سينا اسـت            آن .)496: ، ص 7و29: ، ص 8(جنبة تنبيهي دارد    
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مرحوم سـبزواري در    . داند  مي و ابن سينا معني موجود را بديهي      » وجود«است نه   » موجود«

 در بيـان عبـارت فـوق از ابـن سـينا             حكمـت متعاليـه    خود شايد به تـأثير از        شرح منظومه 
 گفتـه كـه     نجاتشيخ الرئيس در    : گويد  مي آورد و   مي »وجود» «موجود«جاي  ه  ناخودآگاه ب 

، 13( هر تعريفـي اسـت       أزيرا وجود خود مبد   . تعريفي به جز شرح اسم نيست     » وجود«براي  
  .)26:ص

 داند كـه بـه تـشكيك بـر موضـوعات خـود حمـل                مي ابن سينا مفهوم وجود را مشكك     
 و در حمل وجود بر موضوعات به نحو         .)218:، ص 4(داند شود و آن را مشترك لفظي نمي       مي

تقـدم و تـأخر، اسـتغناء و حاجـت،          : شود سه چيـز اسـت       مي چه موجب اختالف   تشكيك آن 
، 8(شدت و ضعف و اقل و انقص در وجود راهي نـدارد             به نظر او اختالف در      . وجوب و امكان  

  .)286:، ص4 و276:ص
ترين مسائل و عوارض موجود در فلسفه ابـن سـينا تقـسيم موجـود بـه واجـب و                از مهم 

هر موجودي به اعتبـار ذاتـش يـا وجـود در آن واجـب اسـت يـا                   «: گويد  مي او. ممكن است 
  .)18:، ص3، ج9(»ممكن

به همـين اعتبـار او در    . نيست» موجود«و  » وجود«ني بين   در نزد ابن سينا تفاوت چندا     
چـه مـسلم     امـا آن  . »موجـود «آورد، و گـاهي واژة        مي را» وجود«مباحث وجودي گاهي واژه     

گاه   آن اين دو    ميانالبته تفاوت دقيق    . دهد  مي قرار» موجود«است او موضوع فلسفه خود را       
اال تفـاوت معنـاي وصـفي و فعلـي           و. مشود، كه مبناي اصالت را در وجود بپذيري        ميروشن  

  . نزد ابن سينا روشن بوده استقطعاً» وجود«و » موجود«
   تمايز وجود و ماهيت.2. 2

تـرين آرا و عقايـد فلـسفي در تفكـر             ترديد يكي از اساسي    ين ماهيت و وجود ب    ايمفرق  
ر تـوان گفـت كـه ايـن تمـايز گـام نخـست در تفكـ                  مـي  بدون مبالغه و اغراق   . اسالمي است 

كند كه    مي ، و بنيادي را فراهم    استن  امسلمفيلسوفان  وجودشناسي مابعدالطبيعي در ميان     
  .)46:، ص11( شده است بناتمام ساختمان مابعد الطبيعي اسالمي بر آن 

ين بار فارابي صريحاً و به صورت قطعي به تمايز بـين ماهيـت و      تدر فلسفه اسالمي نخس   
يده بر تمام تاريخ فلسفه اسالمي تسلط و استيال يافـت   و از آن پس اين عق     . وجود معتقد بود  

  .)51 :همان، ص(
جـا   هاي مختلف اشاره كـرده در ايـن        ابن سينا به اين اصل مهم در آثار خود به مناسبت          

  :شود  ميبيانچند مورد 
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كني كه آيا آن موصـوف بـه وجـود در خـارج               مي فهمي اما شك    مي تو معناي مثلث را   «

داني كه آيا در خارج  داني كه مثلث از خط و سطح است اما نمي     مي كه نبعد از اي  . است يا نه  
  .)13:، ص3:، ج9(»نيز وجود دارد

ر علل، مقـوم    يغايت در تحقق و وجود يافتن متأخر از معلول است اما در ماهيت بر سا              «
 و وجود خارجي آن و هر معنايي، يك وجود خارجي دارد            ئاست و فرق است بين ماهيت ش      

، 7(» چه در اين دو مشترك است ماهيـت اسـت          و آن ) وجود ذهني (ي در نفس    و يك وجود  
  .)520-519:صص

  ماهيت را به معني وجود خاص در مقابل وجود اثباتي قرار   المباحثاتابن سينا در كتاب     
اي اسـت كـه وجـود نـه          تمايز بين وجود و ماهيت بـه گونـه        ). 280-279:صص،  4(دهد   مي

ابن سينا بعـد از تمـايزي كـه بـين           ). 61:، ص 3:، ج 9( آن   ي از يماهيت چيزي است و نه جز     
پـردازد و از ايـن        مـي  به تمايز بين علل ماهوي و علل خارجي       . شود  مي وجود و ماهيت قائل   

  .)11:همان، ص(شود   ميجهت نيز بين علت وجودي و ماهوي تمايز قائل
  رابطه وجود و ماهيت. 2. 3

 هم غير از علل ماهوي      ياوتند و علل وجود   حال كه وجود و ماهيت دو امر متمايز و متف         
  شود كه رابطه اين دو چيست؟  مياست اين سؤال مطرح

و » صـفت «، »الزم«: ابن سينا در بيان رابطه بين وجود و ماهيت در آثار خود از سه واژه              
» هـا  وجود از لوازم ماهيات است نه مقوم آن  «: گويد  مي كند او در جايي     مي استفاده» عرض«
و ) 131:، ص4(اســت ) ماهيــات(وجــود از صــفات شــئ «:  و در جــايي ديگــر)37:، ص5(

  1).224:، ص5 و 272:همان، ص (» وجود عرضي است در اشيا«چنين  هم
ثار ابن     به آ  ناآگاهيجا مهم است معناي عرضيت وجود است كه در صورت            چه در اين   آن

تكب همين اشـتباه    چه ابن رشد مر    چنان. سينا ممكن است موجب سوء برداشت از آن شود        
او عرضيت وجود را مقولي فرض كرده و به همين دليل ابن سينا را مـورد طعـن                  .  است شده

در حـالي كـه     ). 313:، ص 2:، ج 3(قرار داده است و اشكال تسلسل را بر آن وارد كرده است             
و منظور  .  ماهيت اشيا است   ومراد اصلي ابن سينا اين است كه مفهوم وجود نه عين و نه جز             

 نجـات ابن سينا در كتاب     . نه عرض بودن آن   و  از عرضي بودن وجود ذاتي نبودن آن است         او  
عرضي آن است كه مـا آن را        «: گويد  مي و. كند  مي به صراحت تفاوت عرض و عرضي را بيان       

شـود كـه همـان        مـي  شود و گمـان     مي ذاتي به حساب نياورديم و گاهي در اين معنا اشتباه         
 خلط و تفكيـك به سبب  بي توجهي ابن رشد      .)12:، ص 7 (عرض مقابل و قسيم جوهر است     

  . عرض باب مقوالت عشر و عرضي باب كليات خمس بوده استنكردن
   اصالت وجود يا ماهيت.2. 4
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از مباحث بسيار مهم در فلسفه اسالمي كه اساس فلـسفه را در جهـان اسـالم دگرگـون          

چه مسلم  اصالت وجود است آن كرد، و موجب تغيير ساختار نظام فلسفه اسالمي شد، مسأله           
عنوان يك مسأله فلسفي در زمـان ابـن سـينا      ه  له اصالت وجود يا ماهيت ب     أكه مس  است، اين 

.  اسـت  مطرح نبوده، و ابن سينا در هيچ يك از آثار برجا ماندة خود به اين مسأله نپرداختـه                 
ـ ) هــق 1041(اين مسأله به طور مشخص از زمان ميرداماد          لـسفي  عنـوان يـك مـسأله ف    ه  ب

ترين اصل فلـسفه صـدرايي       عنوان مهم ه   و از زمان صدرالمتألهين اثبات و ب       2.شود  مي مطرح
 . نسبت دادن اين مسأله به ابن سيناست       شود  مي چه در اين جا به آن اشاره       آن. گيرد  مي قرار

، 16(دانـد     مي  مطهري منشأ اصلي اين نسبت را بي توجهي به تاريخ مباحث فلسفي            مرحوم
  .)51:، ص1:ج

، )392:، ص 17(مرحوم سبزواري   : اند از جمله   اي ابن سينا را اصالت وجودي دانسته       عده
). 81:، ص 1(، اسـتاد آشـتياني    )10:، ص 14(، عالمه طباطبائي  )52:، ص 12(مالعبداهللا زنوزي 
 البتـه   .)399:، ص 3:، ج 15( مطهري در اين مسأله قائل بـه توقفنـد         مرحومكساني نيز مانند    

فرمايد مسأله اصالت وجود و ماهيت بـراي ابـن سـينا بـه                مي طهري م مرحومهمان طور كه    
  بعضي عبارات او به اصالت وجـود و بعـضي          بنابراينعنوان يك مسأله فلسفي مطرح نبوده و        

  . تمايل دارد اصالت ماهيتبه
 موارد بسياري مواجه شده كه بدون توجه به تاريخ          انگارنده ضمن بررسي آثار ابن سينا ب      

البته مـواردي نيـز     . ابن سينا كرد  بودن  توان حكم به اصالت وجودي        مي جودمسأله اصالت و  
جا به چنـد     در اين . او كرد بودن  توان بر اساس آن حكم به اصالت ماهيتي           مي وجود دارد كه  

  .شود مينمونه مهم از هر كدام اشاره 
   شواهدي در اصالت وجود.2. 5

يست اگرچه بعضي از افراد در وجـود        در حمل نوع بر افراد هيچ فردي اولي از ديگري ن          «
  .)31:، ص5(»بر ديگران تقدم دارند

  .)116:، ص4(»شود علت وجود تا ايجاد نكند معلولش ايجاد نمي«
  .)159:، ص5(»علت، علت است براي وجود معلول«
، 10(» يابـد   مي كند آن چيز حقيقت     مي وجود مطلق هنگامي كه وجود چيزي را جعل       «
  .)278:ص

 ، متعلق جعل را وجود     داللت دارد   اصالت وجود  اين كه بر  ن سينا عالوه بر     عبارت اخير اب  
، 2:،ج16(شود  مي يك مسأله فلسفي بعد از ابن سينا مطرحعنوانداند مسأله جعل نيز به  مي
  .)418:ص
  اهيت شواهد اصالت م.2. 6
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 ن است كه موضوع فلسفة ابن سينا بر مفهوم موجودآترين شواهد در اين مورد  از مهم

، 3:، ج9(او موجود را به ممكن و واجب از اين رو، مبتني است نه بر حقيقت وجود و 
  ).496:، ص7(كند  تقسيم ميو يا به جوهر و عرض) 18:ص

 اگرچه شئ -فرق بين شئ و موجود«: گويد  ميچنين» موجود«و  » شئ«او در فرق بين     
 چنين  هم .)292:، ص 8(ت مانند فرق بين امر و الزم آن اس        -)در مصداق (همان موجود است    

و وجـود   . ز است اين وجود، معلول ماهيت و معلـول جزئـي از ماهيـت باشـد               يجا«: گويد مي
  .)70:، ص5(مطلق كه بالذات است البته معلول نيست

اي او را  شايد كثرت شواهد نظرية اصالت وجود در آثار ابن سينا موجـب شـده كـه عـده        
؛ زيـرا   دكه در اين مسأله قائـل بـه توقـف شـ           اصالت وجودي تلقي كنند اما درست آن است         

مسأله اصالت وجود يا ماهيت مسأله فلسفي ابن سينا نبوده و بايـد ايـن مـسأله مقـدمات و                    
مراحل منطقي و . عنوان يك مسأله فلسفي مطرح شوده مراحل منطقي خود را طي كند تا ب  

تمـايز بـين    عتقاد به   اترين قدم در اين مسأله،       تاريخي اين مسأله بدين صورت است كه مهم       
 تعيـين رابطـه   ي بعدگام. ماهيت و وجود در عالم ذهن و عينيت اين دو در عالم خارج است         

 بعد طرح اين پرسش است كه چگونـه دو چيـز در ذهـن               مرحلة. دو در عالم ذهن است      اين
 ابـن سـينا در    .ل و ديگري اعتبـاري باشـد      يمتمايز و در خارج عين همند، پس بايد يكي اص         

 خود دو مرحله از مراحل فوق را طي كرده و برايش آن پرسش اساسي مطرح نبوده و                  فلسفه
  .توان او را اصالت وجودي يا ماهيتي دانست نمي

   وحدت و كثرت. 2. 7
، 7 و   278: ، ص 4(دانـد     مي موضوع فلسفه   عوارض خاص  ازابن سينا وحدت و كثرت را       

دانـد چـون در تعريـف هـر كـدام       ي مـ  او تعريف ماهوي و منطقي آن دو را دشوار    .)495:ص
تالش براي تعريف حقيقي آن دو را عقـيم و          بنابراين  و  ) 104:، ص 8(شود    مي ديگري اعتبار 

داند و لـذا      مي ابن سينا در نهايت معناي وحدت را بديهي       ) 105: همان، ص (داند    مي ثمر بي
 استدالل بر نفي    ابن سينا با  ). همان(كند    مي وسيله كثرت را تنبيهي تلقي    ه  تعريف وحدت ب  

علت بسيط بـودن، آن را      ه   قايل به عرض بودن آن است اما در عين حال ب           ، وحدت جوهريت
  ).110:، ص8(اند   زيرا مقوالت ماهيات مركب از جنس و فصل،داند  مقوالت نميوجز

 نيـز و  ) 97:، ص 8 و   73:، ص 5(داند    مي امري مشكك چنين وحدت را مانند وجود        هم وا
تقابل بين وحدت و كثرت نزد ) 514:، ص7(داند   ميكثرت است تابع واحد عدد را كه همان     

 او ضمن ابطال رابطه تقابـل چهارگانـه قايـل بـه نـوعي            نيستابن سينا از اقسام تقابل ذاتي       
ز نظـر   ا .)135 و   132:، ص 10(دانـد     مي »مكيل«و  » مكيال«شود كه آن را رابطه        مي رابطه

و بيـشترين مناسـبت را بـا موجـود دارد           ) 26:، ص 8(ابن سينا واحد مساوق با وجود اسـت         
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انـد تـا    واحد و موجود گاهي در حمل  بر اشيا با هـم مـساوي          «: گويد  مي  او .)95:همان، ص (

 و  نام نهـاد  واحد  او را   به اعتباري درست است كه      شود    ناميده مي چه موجود    جا كه هر آن    آن
كه مفهوم اين دو يكي اسـت در        ت  اس گمان شده    از اين رو،  و  . هر چيزي وجود واحدي دارد    

  ).494-493: صص، 7 و 303: همان، ص(حالي كه چنين نيست 
  

   مواضع اثبات وحدت و كثرت.3
   وحدت در واجب الوجود.1. 3

 بعد از اثبات ذات واجب الوجود       اشارات، نجات و شفا   ابن سينا در آثار فلسفي خود مانند        
هاي گوناگون به اثبات توحيد      ن مختلف و بيان   عنوان مبدئي براي ساير موجودات با براهي      ه  ب

تـوان    مي بنابراين. و بساطت واجب پرداخته و از ذات حق هر گونه كثرتي را نفي كرده است              
گفت كه ابن سينا در هيچ موضوعي مانند توحيـد و وحـدت واجـب بـه اسـتدالل و بيانـات                

در .  مطالب شده اسـت    مختلف روي نياورده، كه همين امر در مواردي موجب اطناب و تكرار           
 در نمـط چهـارم بعـد از         اشـارات ابن سينا در    . شود  مي اختصار به چند مورد اشاره    ه  جا ب  اين

 بدين صـورت كـه      ،پردازد  مي اثبات ذات واجب و بيان دو مقدمه به اثبات توحيد ذات واجب           
حيـه  تعين واجب الوجود يا از ناحيه ذات و وجوب وجود اسـت و يـا از ناحيـه غيـر اگـر از نا        

اش  وجوب وجود باشد ذات بيش از يكي نخواهد بود و اگر تعين از ناحيـه غيـر باشـد الزمـه                  
گويد الزمه هر نوع تركيـب و كثرتـي در ذات             مي ابن سينا . معلول بودن واجب الوجود است    

 در مقاله  الهيات شفا چنين در     او هم  .)54:، ص 9(واجب الوجود، ممكن الوجود بودن آن است      
بعد از تقسيم موجود به واجب و ممكن و قبل از اثبـات واجـب الوجـود بـه                   اول فصل هفتم    

بـه  م بعـد از اثبـات واجـب         تو همين مطلـب را در مقالـه هـش         . پردازد  مي هاي واجب  ويژگي
 به  شفا نيز با بياناتي نزديك به       نجاتابن سينا در    ). 57-56:صص،  10(كند    مي تفصيل بيان 

جا قابل توجـه اسـت       چه در اين   آن). 560-555: صص،  7. (اثبات توحيد ذات پرداخته است    
از . شود  مي در واجب و وحدت در ممكن قايل      » وحدت«تفاوتي است كه ابن سينا در معناي        

جا كه در نظر ابن سينا وحدت عرضـي اسـت بـسيط و خـارج از مقـوالت و ذات واجـب                        آن
 نيـست مگـر     اي شود بلكه وحدت عين ذات واجـب اسـت، چـاره            مي الوجود نيز بدان متصف   

وحـدت  «: گويد  مي شفاابن سينا در    . كه از وحدت در ذات واجب معناي سلبي اراده كند          اين
وحدت در ذات حق مانند وحدتي نيـست كـه    . وجه سلبي  در ذات حق چيزي نيست مگر بر      

وحدت در اين امور يك معنـاي وجـودي اسـت كـه بـه ذات                . شود  مي  اثبات …براي اجسام 
: ، ص5(كند   مي همين مطلب را تكرارنجات و تعليقات و در  .)373: ، ص 8(» شود  مي ملحق

 به نظر نگارنده براي فهم علت چنـين برداشـتي از وحـدت در واجـب و                  .)604: ص ،7 و   33
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مواردي از اين قبيل در فلسفه ابن سينا، بايد جايگاه مفاهيم فلسفي را در نزد ابن سينا جويا   

طلبـد و از طرفـي در ايـن نوشـتار       مـي ز اين مقاله جا كه اين مسأله مجالي بيش ا       از آن . دش
  .پردازيم  ميناگزير از بيان آن هستيم به ناچار به اختصار به آن

   معقوالت در فلسفله ابن سينا.2. 3
در حال حاضر در علوم عقلي سه اصطالح معقول اول، معقـول ثـاني منطقـي و معقـول                   

ا دو اصطالح معقول اول و معقول ثاني         در فلسفه ابن سين    3.ثاني فلسفي متداول و رايج است     
ي علـوم بـديهي و   امعقول اول را به معنـ » تنجا«او در كتاب .  استكار رفتهه به دو معني ب  

 ابـن   شـفا  اما در الهيـات      .)334:، ص 7(كند  مي ي علوم اكتسابي تلقي   امعقول ثاني را به معن    
 معقوالت اولي اسـناد     داند كه به    مي سينا به طور مشخص موضوع علم منطق را معقول ثاني         

   .)11-10:ص، ص8(شود   ميداده
موضوع علم منطق معقوالت ثاني است كه به        «: گويد  مي  نيز چنين  تعلقياتابن سينا در    

تـوان از معلـومي بـه      مـي شود از آن جهت كه با ايـن معقـوالت    مي معقوالت اول اسناد داده   
مجهولي رسيد و شرح اين مطلب اين است كه هر چيزي معقولي اولـي دارد ماننـد جـسم،                    

  معقوالت ثاني مفـاهيمي هـستند كـه بـه معقـوالت اول نـسبت داده                .ها مانند اين  حيوان و 
اثبات معقوالت ثاني به علم مابعدالطبيعـه مربـوط         . شود مثل جزئي، كلي، شخصي بودن      مي

  .)201:ص ،5(است 
آيد كـه معقـول ثـاني در فلـسفه ابـن سـينا همـان مفـاهيم                    مي  چنين بر  باالاز عبارات   

به اصطالح عروض و اتـصاف هـر         و. شوند  مي اند كه بر موضوعات خود در ذهن حمل        منطقي
 اگرچـه او ضـمن   ،اما جايگاه مفاهيم فلسفي در نزد ابن سينا معلوم نيست  . دو در ذهن است   

داند، اما جايگاهي     مي …ل آن را، وحدت، كثرت، علت، معلول و         يساتعريف موضوع فلسفه م   
 هـا بحـث     آشناست چـرا كـه از آن       ابن سينا با اين مفاهيم كامالً     . كند ها تعيين نمي   براي آن 

. حال يا بايد اين مفاهيم را ملحق به معقوالت اول كرد و يا معقوالت ثـاني منطقـي                 . كند مي
 ابن سينا همان طور كه بيان شد وحدت را عـرض          . اند ستهچرا كه مفاهيم نزد او همين دو د       

كـه وحـدت نـزد ابـن         كند و همين دليل است بر اين        مي داند چرا كه از او نفي جوهريت       مي
 مفاهيمي مثل واجب و ممكن را تعليقاتسينا از معقوالت اول است، ابن سينا در عبارتي در 

  :گويد  مياو چنين. شود  ميها استفاده نداند كه در تصديق از آ  مياز معقوالت ثاني منطقي
انـد در تـصور از       معقوالت ثاني كه همانا كليات جنسي نوعي و فصلي و عرض و خاصـه             «

هـا در   اما مفاهيم واجـب و ممكـن و غيـر از ايـن     ) تعريف حقيقي (شود    مي ها بهره گرفته   آن
بتـوان گفـت كـه       بدين ترتيب شـايد      .)202:، ص 5(» شود  مي ها بهره گرفته   تصديقات از آن  

يابد در فلسفه ابن سـينا بـين معقـوالت      ميها بعد جايگاه خود را  مفاهيم فلسفي كه در قرن    
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شود و    مي و به اقتضا به معقوالت اول و مفاهيم ماهوي ملحق         . اول و منطقي در نوسان است     

  .يا به مفاهيم منطقي
 گرفتـه   يي سـلب  ايعنـ كه ابن سينا وحدت را در واجب به م         توان علت اين    مي با اين بيان  

كه معقوالت در نزد ابن سينا يا اولي است و يا منطقي و هر امر وجودي كه                  و آن اين  . فهميد
جا كه مفاهيم منطقي جايگاهي      از آن . شود، يا جوهر است و يا عرض        مي به ذاتي نسبت داده   

 شـوند بايـد جـوهر و يـا عـرض            مي  در خارج به آن متصف      جز ذهن ندارند پس آن چه اشيا      
ابن سينا چـون اشـيا و وجـودات خـارجي را بـه وحـدت و       . ها نيز معقول اولند   باشند كه آن  
 بايد در تقسيم ثنايي جـوهر و عـرض كـه مقـسم آن            الزاماً يكند و از طرف     مي كثرت متصف 

اي جز اين ندارد كه وحدت و كثرت را عـرض بدانـد و     اند، قرار گيرند، چاره    موجودات ممكنه 
  .ات حق به وحدت آن را به معناي غير وجودي و سلبي تبديل كند در اتصاف ذالزاماً

  )ما سوي اهللا( كثرت در هستي .3. 3
سيماي هستي در نظام فلسفي ابن سينا يك نظام طولي و سلسه مراتبي اسـت كـه بـر                   

جا مد نظـر اسـت اصـول و          چه در اين   آن. اصول فلسفي متأثر از طبيعيات قديم مبتني است       
اگرچه در قرون گذشته اصول علومي از جمله طبيعـات و نجـوم تغييـر               . مباني فلسفي است  

ايي در  ريافته و علوم طبيعي از شكل فلسفي بودن خارج شـده و بـه شـكل تجربـي و اسـتف                    
كشد؛ امـا يـادآوري ايـن نكتـه          اي ديگر به تصوير مي     آمده، و فيزيك جديد جهان را به گونه       

جـا   در اين . باشد رد نمي  ي عقلي قابل اثبات و    الزم است كه اصول و قواعد فلسفي جز با مبان         
 تـرين اصـول آن نيـز اشـاره         به مناسبت موضوع كثرت در جهان شناسي ابن سينا بـه مهـم            

  .شود مي
در نظام فلسفي ابن سينا جهان هستي و نظام آن از علم مبـدئي واجـب بـدون قـصد و                     

ظـام هـستي در ازل در       صورت بنـدي ن   «: گويد  مي  او .غايتي خارج از ذات فيضان يافته است      
هاي خارجي سبقت دارد، همراه بـا وقـت معـين خـود موجـب                علم حق تعالي كه بر هستي     

 چـون ذات حـق      .)151-150:صص،  3:، ج 9 (ها به ترتيب معين شده است      افاضه اين هستي  
جـا    در ايـن .ستتعالي از هر گونه نقصي مبراست پس براي ذات او هيچ غايتي قابل فرض ني    

هر كسي كـه بـه چيـز ديگـري بيـرون از ذات              «: گويد  مي او. ايي عين همند  علت فاعلي و غ   
محتاج باشد تا به سبب آن، ذات كامل گردد پس او نيازمنـد و درويـش اسـت و بـه كـسب                       

  .)140:، ص10(» محتاج است
از اصول ديگر جهان شناسي ابن سينا اين است كه موجود عالي و برتر به خاطر موجـود        

. شود دهد به عبارت ديگر موجود سافل غايت موجود برتر از خود نمي            سافل فعلي انجام نمي   
  :گويد  مياو
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هاي بلند مرتبه و عالي به خاطر موجـودات          چه زشت و نادرست است كه گويند هستي       «

  .)143:، ص9(» زيرين فعلي انجام دهند
 او. در فلسفه ابن سينا پيدايش و وجود موجودات عالم از توابع و لـوازم ذات حـق اسـت                  

 …وجود موجودات ديگر كه معلـول او هـستند، از لـوازم و توابـع وجـود اوسـت                  «: گويد مي
  .)651:، ص9(»  نخستين بر سبيل لزوم استأها از مبد پيدايش همه پديده

شود؟ ابن  اگر هستي و مراتب آن از لوازم ذات حق است آيا موجب تكثر در ذات نمي
لوازم ذات در وحدانيت «: گويد  ميداند او نميسينا تكثر در لوازم را موجب تكثر در ذات 

) موجد(پذيرد زيرا ذات، فاعل   تكثر نميمانند معقوالت ذات تأثيري ندارد و با آن، ذات
  .)366: ، ص4(» پذيرد كند و انفعال نمي ها كمالي كسب نمي هاست و از آن آن

 انقص قـرار    موجودات هستي در يك سلسله مراتب وجودي از اكمل به كامل و ناقص به             
شود پيوسته هر موجـودي       مي  اول صادر  أهستي هنگامي كه از ذات مبد     «: گويد  مي او. دارند

 ينيكـه رو بـه پـا      (تر از ذات حق است و پيوسـته ايـن درجـات              ينياش پا  صادر از آن مرتبه   
ك مجردند كه عقول نام دارند و سـپس         ياولين مرتبة موجودات مال   . رود  مي تر ينيپا) رود مي
 روحاني كه نفوس نام دارند كه همانا كارگزارانند و سپس اجرام آسماني كه بعضي از                كيمال

رسد و پس از آن وجود ماده قرار دارد كه پـذيراي              مي اند تا به پايان    اين اجرام اشرف از بقيه    
هاي عنـصري اسـت و       صورت) در عالم ماده  (اولين مرتبه   . اند هاي موجود فاسد شونده    صورت

ترين موجـود اسـت از       يني در اين مرتبه اولين موجود پا      .شود  مي تر تدريج كامل بعد از آن به     
) هيـولي (تـرين آن مـاده     ينيآيند پس پا    مي حيث مراتب، نسبت به موجوداتي كه بعد از آن        

). 435: ، ص 8(» ات و سپس حيوانات   تاست و سپس عناصر و بعد مركبات جمادي و بعد نبا          
). 17:، ص 5(دانـد     مي )استعدادي(را به اختالف در امكان      ابن سينا اختالف در مراتب كمال       

ـ         مي اولين معلول و موجودي كه از ذات حق صادر         نـام  ه  شود موجود مجرد و مفارقي است ب
  .)404:، ص8(عقل 
  
  

  وحدت در صادر اول و توجيه كثرات در هستي. 4. 3
يعنـي  اول است   صادر  است   در آن پرداخته      ديگري كه ابن سينا به اثبات وحدت       رموااز  

  قاعدة «ابن سينا با اثبات و استفاده از . شود  مي واجب صادرأاولين معلولي كه از مبد
در اهميـت قاعـدة الواحـد       . كنـد   تصوير مي نظام هستي را بعد از ذات واجب الوجود         » الواحد

ترين قواعـد فلـسفي بـه حـساب آورد زيـرا در              اين قاعده را بايد يكي از مهم      «بايد گفت كه    
 به طوري كه اگر كساني      است ل فلسفي نقش بزرگي را دارا     يدايش بسياري از اصول و مسا     پي
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سـخني  . ل فلسفي به طور مستقيم يا غيرمستقم بر آن مترتب است          يادعا نمايند بيشتر مسا   

مـن امهـات    : گويـد  د، چنان كه ميرداماد در مقام تعبيـر از ايـن قاعـده مـي              نا به گزاف نگفته  
واحد بماهوا واحد اليصدرعنه من تلك الحيثيه االواحد فلعل هذا االصـل      االصول العقليه ان ال   

  .)611:، ص2:، ج2(بما تلوناه عليك من فطريات العقل 
اصل قاعده اين است كه اگر علتي به تمام معنـي واحـد باشـد و در آن كثرتـي نباشـد،                      

مواردي به اثبات   ابن سينا در    . آيد واحد است    مي وجوده  معلول و اثري كه بي واسطه از آن ب        
معناي اين كه   «: گويد  مي گونه  طي تنبيهي اين   اشاراتاو در كتاب    . استاين قاعده پرداخته    

پديـد آيـد، متفـاوت اسـت، پـس      ) ب(پديد آيد با مفهوم اين كه از او ) الف(علتي مثالً از او  
هرگاه از يك علت دو چيز واجب شـود قطعـاً دو حيثيـت جداگانـه اسـت كـه در مفهـوم و                        

و .  آن پس آن دو جهت يا هر دو از مقومات علتند و يا از لـوازم              . قيقت با يكديگر متفاوتند   ح
 اگر هر دو جهت از لوازم علت باشد خـود نيـز علـت             . است يا يكي الزم و ديگري از مقومات      

و اگر هر دو از مقومـات باشـند   ) شود و يا تسلسل كه هر دو باطلند   مي كه يا دور  (خواهد   مي
يا مقوم ماهيتند و يا مقوم وجود و يا يكي مقوم ماهيت و ديگري مقوم وجـود                 اين دو جهت    

پس هر چيزي كه از او دو چيز الزم آيد و يكـي بـا واسـطة ديگـري نباشـد حقيقتـي              . است
  .)404: ، ص8 و 122: ، ص3: ، ج9(قسمت پذير خواهد داشت 

 ينا در اين مـورد    ابن س . بر مبناي همين اصل اولين موجود صادر از ذات حق واحد است           
ز نيست كه اولين موجود و صادر اول از ذات حق كـه از مبـدعات اسـت كثيـر                    يجا: گويد مي

  .)651: ، ص7( انقسام به ماده و صورت يتباشد نه كثرت عددي و نه قابل
ي كه در   يها بر اساس اين اصل و قاعده اگر از ذات واحد جز واحد صادر نشود پس كثرت               

شود؟ ابن سينا در ذات صادر اول سه          مي كنات است چگونه توجيه   عالم هستي و در ذات مم     
، ايـن سـه جهـت       نـد  موجـودات ديگر   سبب پيـدايش   خود   ها   كه اين جهت   است جهت قائل 

تعقل وجوب بـالغير كـه از ناحيـة علـت اسـت و             . عبارتند از تعقل ذات خود كه ممكن است       
 نـسبت   أداند و به مبد     مي  معلول تعقل مبدأ، ابن سينا اين كثرت را ناشي از ذات و الزم ذات            

  .دهد نمي
تواند صادر   ميداني كه از واحد تنها يك حقيقت  مي تو…«: گويد  مي چنينتنجااو در 

واسطه نوعي دوگانگي ه شود پس سزاوار است كه اين اجسام از موجودات ابداعي نخستين، ب          
ن ندارد جز بدين گونه     هاست پديد آيند و اين كثرت در عقول مفارق امكا          و كثرت كه در آن    

گردد و وجـوب وجـودش        مي  اول، واجب  أوسيلة مبد ه  كه معلول ذاتاً ممكن الوجود است و ب       
بنـابراين در او   . كنـد   مـي   نخستين را تعقـل    أبه اين است كه او عقل است و ذات خود و مبد           

 تعقل امكان خودش در حد ذات و تعقل او نسبت به وجوب           : نوعي كثرت وجود دارد از قبيل     
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، 8 و 655 -654:صصـ ، 7( نخستين أ اول است و تعقل او نسبت به مبد أوجودش كه از مبد   

  .)406: ص
 كـه   ساس كثراتي است  امعلول اول كه الزمة ذات اوست        بدين ترتيب جهات مختلف در    

ابـن سـينا از طريـق كثـرت اجـرام آسـماني، كثـرت نفـوس و                  . دهد  مي در عالم هستي رخ   
ها كـه   د و از اختالف حركت به اختالف و كثرت در مبادي آن           كن  مي هاي آن را اثبات    محرك
، 9(شـود   مـي   به چندين دليل متوسل    اشاراتاو براي اثبات كثرت عقول در       . رسد  مي عقولند

ها را   و در بعضي از آثار خود به تعداد عقول اشاره دارد كه عدد آن             )  به بعد  211: صص،  3: ج
  .)648: ، ص7(دهد   ميبه عدد و اختالف حركات در افالك نسبت

   نسبت بين عقول و نفوس فلكي.5. 3
جا الزم است نسبت بين عقـول و نفـوس فلكـي در هـستي شناسـي ابـن سـينا                      در اين 

منظور از نسبت اين است كه آيا ابن سينا سعي در ايجاد وحدتي بين عقول و       . مشخص شود 
يـد تبـاين بـين عقـول و         آ  مي دسته  چه ب  نفوس فلكي كرده و يا نه؟ از عبارات ابن سينا آن          

چه از بررسي  آن.  هستي و ذات موجودات استأنفوس فلكي و از جهتي ديگر تباين بين مبد  
آيد تأئيد انتسابي است كه در كتـب فلـسفي در        مي دسته  اصول و متون فلسفي ابن سينا ب      

جـايي كـه     تـا آن  (البتـه ابـن سـينا       . دهند  مي بحث وحدت و كثرت وجود به مشائين نسبت       
در هيچ جا به صراحت تباين ذاتي را مطرح نكـرده امـا             ) نده آثار او را بررسي كرده است      نگار

 هـا  جا به ايـن شـواهد و بررسـي آن          در اين . شواهد بسياري است كه حاكي از اين نظر است        
  .پردازيم مي

: گويـد   مي  چنين شفاداند او در الهياب       مي  نخستين را مباين با موجودات     أابن سينا مبد  
 بر آن استدالل كنيم اين اسـت كـه علـل از تمـام جهـات             كهچيزي كه واجب است     اولين  «

 مباين با   أ تمام واحد است و آن مبد      أ نخستين است و مبد    أمتناهي است و در هر طبقه مبد      
  .)327:، ص8(» تمام موجودات است

  .داند  ميداند و آن را مباين با ذات  مياو پيدايش هستي را فيضان از ذات حق
 نخستين فاعل كل است به اين معني كه او موجودي است كـه كـل                  مبدأ «: ويدگ  مي او

  .)403: ، ص8(» يابد فيضاني كه با ذات حق مباين است  ميهستي از او فيضان
پس براي تو راست افتاد كه عقول متعددي وجـود          «: گويد  مي او در تباين بين عقول نيز     

  .)210: ،  ص3: ، ج9(» اند دارند كه با هم متباين
ابن سينا در فصل دهم و پايان نمط سوم به اثبات تجرد نفوس فلكي پرداخته اما نسبت                 

 او در جاي ديگر اختالف بين موجودات را اختالف ذاتـي          . بين اين نفوس را بيان نكرده است      
شود پـس واجـب اسـت         مي وجود بر موضوعات خود به تشكيك حمل      «: گويد  مي او. داند مي
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اين دو در هيچ » مقدار«از » سياهي«ها باشد مانند تمييز       آن ي ذات كه اختالف موجودات هم   

، 4(» رك نيستند و چه بسا در يك امر الزم غيرمقوم شريك باشند           تشممفهوم عام و مقومي     
  .)219-218: صص
  

  نتيجه گيري
دنبال توجيه پيدايش و نحوه كثرت ه ابن سينا در هستي شناسي خود به طور مشخص ب

و همان طور كه بيان شـد،       است   در اين زمينه نكرده      براي اثبات وحدت  است و هيچ تالشي     
. هاي فلسفي ابن سينا در اثبات وحدت به تمام معني در حـوزة ذات حـق اسـت                  تمام تالش 

 در  نرفـا اچـه را كـه ع      كـه بتـوان آن    است  اي نبوده    اصول و مباني فلسفي ابن سينا به گونه       
با اين نظام فلسفي    . شود  مي تعبير» وحدت وجود «ه  اند و از آن ب     تجربيات عرفاني خود يافته   

  .اثبات كرد
 چون اصالت وجود، تشكيك در مراتب، وجود رابطي معلول، و بازگـشت عليـت               اي  مباني
 ترين مباني و مقدماتي است كه در تاريخ فلسفة اسالمي بـه تـدريج مطـرح            از مهم  ،به تجلي 

 .شود كه از جوهرة عرفاني برخـوردار اسـت          مي البته در آثار ابن سينا عباراتي يافت      . شود مي
  .شود  ميجا به دو نمونه اشاره در اين
  .)70:ص ،5(» الحق ما وجوده له من ذاته، فلذلك الباري هوالحق و ماسواه باطل«
 و انما   …الموجودات ما خال واجب الوجود الذي وجوده له من ذاته هي ممكنه الوجود              «

ي ان تعلق وجودها ال بذاتها بل بموجودها فهـي باالضـافه            يقال فيها انها ممكنه الوجود بمعن     
  .)27-26: صصهمان، (» اليه موجوده و باعتبارها في ذواتها غير موجوده

  
  يادداشت ها
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