
 

  
  
  

از ارسطو در بحث وجوب ) سينا ابن -فارابي(تمايز فيلسوفان مسلمان 
  و امكان 

  

  ∗فاطمه امين رعيا
  

  چكيده
 عنوان جهات قضايا مطرح ا ب،ارسطو وجوب و امكان را در منطق خود

 نوعي قوه است كه براي خروج از ، مقصود از امكان، ويي سازد و در فلسفه مي
تمايز ميان وجود  .ز به واجبي دارد كه فعليت محض است نيا،حال بالقوه به بالفعل
 وي وارد  متافيزيكي  در قلمرو منطق مطرح است و به حوزه،و ماهيت نزد ارسطو

فارابي  .گونه تأثيري ندارد  هيچ،اش شناسي شود و درنتيجه در نظام هستي نمي
بدع  وي م، متافيزيك وارد كرد و درواقعي تمايز ميان وجود و ماهيت را به حوزه

لطبيعي ميان وجود و ماهيت اتمايز ميان واجب و ممكن بر مبناي تمايز مابعد
مبناي تمايز   تقسيم موجود به واجب و ممكن بري سينا نيز نظريه ابن .است

 آن را اساس نظام ،متافيزيكي ميان وجود و ماهيت را از فارابي به ارث برده
 ي مكن به معناي مصطلح در فلسفهبنابراين واجب و م فلسفي خويش قرار داد؛

طور   همان، خالق نيست ارسطو سابقه نداشته است و واجبي  در فلسفه،اسالمي
  .نيستسينا   فارابي و ابنمدنظرِ ي مخلوق به معناكه ممكنْ

  .سينا  ابن-5 فارابي، -4 ارسطو، -3، امكان -2ب، وجو -1 : كليديهاي هواژ
 

  مقدمه. 1
هاي منطقي و فلسفي، مفاهيم وجوب و  مي، مانند ساير نظامي اسال در منطق و فلسفه

  .اند امكان مورد بحث
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هاي  هاي فكري فلسفي و امتداد انديشه تأثير آنان در آيندگان است، تا بدين وسيله جريان

ت كه جريان فكري و فلسفي كه در ايران وجود داشته است شكي نيس. عقلي روشن گردد
كه هنوز هم در  سيناست؛ چنان هاي فلسفي دو فيلسوف بزرگ، فارابي و ابن مديون انديشه

هاي علمي  هاي فلسفي، نام اين دو حكيم بزرگوار و انديشه ي ايران و مكتب هاي علميه حوزه
دان و يا  توان فيلسوف يا منطقها، نمي رندر طي ق. گردد ها مي و فلسفي آنان بر سر زبان

سينا پيوند  ي انديشه و علم او به فارابي و ابن ي اسالمي يافت كه رشته متكلمي در فلسفه
اند و مسائل و مباحثشان اكثراً  البته اين دو فيلسوف نيز از ارسطو متأثر بوده. نخورده باشد

سينا وارد  ع اصول فلسفي فارابي و ابنافكار ارسطو در مجمو.  در افكار ارسطو داردريشه
و » وجوب«ي آنان گشته است؛ مثالً بحث  ساز بسياري از مسائل در فلسفه گرديده و زمينه

سينا مباحث   ارسطو مطرح بوده و سپس فارابي و ابنارگانوناز حيث منطقي، در » امكان«
هيت مخلوقات قائل همچنين ارسطو به تمايز منطقي ميان وجود و ما. آن را گسترش دادند
برآن، به تمايز مابعدالطبيعي ميان وجود و ماهيت مخلوقات نيز قائل  بود، اما فارابي عالوه

اين نظريه سپس نزد . كند است و بر اساس آن، موجودات را به واجب و ممكن تقسيم مي
  .يابدسينا اهميتي بسزا مي ابن

و » وجوب«سينا از ارسطو در بحث  ابندر اين مقاله، سعي بر آن است تا تمايز فارابي و 
  .، روشن گردد»امكان«

  

  وجوب و امكان از ديدگاه ارسطو. 2
جا كه بحث وجوب و امكان در فلسفه، بر يك مبناي منطقي استوار است، الزم  از آن

  .ي منطقي آن پرداخته شود است مختصراً به زمينه
ي ارسطو آغاز  وسيله طقي، بهتدوين بحث مواد ثالث، مانند بسياري از ديگر مباحث من

كند و در  شده است؛ وي، برخالف فيلسوفان اسالمي، جهات را به چهار دسته تقسيم مي
 – 35: صص، 9 (1كار برده است ، معاني تعابير واجب، ممتنع، محتمل و ممكن را بهارگانون

  .اند ندهي آثار ارسطو به عربي برگردا سپس اين تعابير را مترجمين اوليه).  الف21، 38
طور دقيق مشخص نيست و شارحان مسلمانِ منطق  ي احتمال، به منظور ارسطو از واژه

 ارسطو، مواد را ممكن كتاب العباره فارابي در شرح .ارسطو هريك در اين باب، نظري دارند
، 22(شود  داند كه به ممكن اضافه مي كند و محتمل را از جهاتي مي و ضروري معرفي مي

سينا گرچه مواد را به سه قسم تقسيم كرده است، به اين نكته پرداخته  ابناما ). 184: ص
است و سه ديدگاه در » محتمل«است كه ارسطو در كتبش، قسمي ديگر نيز دارد، كه آن 

محتمل آن است كه نزد ما، نه در واقع، ) 1: شمارد بين شارحان ارسطو در اين باب برمي
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محتمل آن است كه اكنون ) 2االمر محتمل است؛ محتمل است، اما ممكن در واقع و نفس 

معدوم است و تحقق آن در آينده محتمل است، ولي ممكن آن است كه وجود و عدم آن 
منظور از محتمل، ممكن خاص و منظور ) 3دائمي نيست، خواه موجود باشد خواه معدوم و 

  ).114: ، ص6(از ممكن، ممكن عام است 
كند، ظاهراً بين ممكن و محتمل، ت را بيان ميجا كه ارسطو چهار قسم جه از آن

ارسطو ممكن را امري . تفاوتي قائل بوده است، لذا نبايد محتمل را ذيل ممكن قرار داد
داند كه وجودش ضرورتي ندارد و اگر وجودش مفروض پنداشته شود، محالي از آن الزم  مي
  ).  الف32، 20 – 18: ، صص9(آيد  نمي

. هاست ضور بالفعل دارند و حضور بالفعل اشياء همان وجود آناشيا گوناگون براي ما ح
تنها از حيث فردي، بلكه از  صورت وجودهاي خالص نيستند، چراكه نه ها به ديگر، آن ازسوي

شناسي، دو جنبه  پس در هر چيزي، از لحاظ هستي. اند حيث نوعي نيز با يكديگر مختلف
شود و  ر چيزي از چيزهاي ديگر متمايز ميي آن، ه وسيله يكي ماهيت، كه به: وجود دارد

  .اند ي چيزها بدون استثنا، در آن شريك ديگري وجود، كه همه
نحو صريح و قطعي، تمايز واقعي بين ماهيت و وجود را  براي نخستين بار، فارابي به

هاي  اما ريشه. ي اسالمي تسلط يافت پس، اين تمايز بر تمام تاريخ فلسفه مطرح نمود و ازآن
توان حتي تا ارسطو پيگيري كرد، لذا الزم است قبل از پرداختن به اين  ن انديشه را مياي

  .سينا، اين فرق و تمايز را در ارسطو بررسي كنيم بحث در فارابي و ابن
كند و در نظر وي، ماهيت هر موجود  ارسطو يكي از معاني جوهر را چيستي معرفي مي

لذا نبايد گفت كه ماهيت . »نفسه وجود في«: دشوعبارت است از آن چيزي كه گفته مي
، 6-3: ، صص11(عرض است، بلكه ماهيت آن چيزي است كه قوام شيء به آن است 

 ارسطو معتقد ). الف1030، 7: همان، ص (2 براي ارسطو، ماهيت جوهر است).الف1030
 مانند كميت، نحوي ثانوي، بر هريك از مقوالت، نحو اولي، بر جوهر و به است كه ماهيت به

كند كه  ديگر، بيان مي  ازطرف). الف1030، 23-19:  صصهمان،(كند داللت مي... كيفيت و
داللت » كميت و نيز بر كيفيت«ديگر بر  و ازسوي» جا اين چيز در اين«سو بر  موجود، ازيك

ي ارسطو، يكي از معاني موجود و   بنابراين در فلسفه).ب1030، 13-12: صصهمان، (دارد
از جمله معانيِ جوهر نيز چيستي  ترين معناي موجود، جوهر است و ه نخستين و حقيقيبلك

  .و تعريف است
و » هستي«جدا و متمايز از پرسش » چيستي«آورد پرسش از ، ميارگانونارسطو در 

عالوه  به. شود و اين سرآغاز تمايز منطقي ميان وجود و ماهيت استبعد از آن مطرح مي
گاه چيزي  دهد، چراكه هر قاي دوم، صريحاً ماهيت را از وجود تميز ميارسطو در آنالوطي
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كه محمولْ  ي برهان اثبات شود، مگر آن وسيله گفته شود كه چنين و چنان است، بايد به

دهد، زيرا وجود  چيز را تشكيل نمي اما وجودداشتنْ ذات هيچ. همان ذات موضوع باشد
نظر ارسطو، ممكن نيست كه  به. خذ نشده استجنس نيست و مفهوم ماهيت در آن وجود ا

ي هر  آنچه درباره. ي چيستيِ چيزي كه واقعاً وجود ندارد شناخت واقعي كسب كنيم درباره
توان گفت ماهيت به معني واقعي كلمه  وقتي مي. دانيم صرفاً شناخت لفظي است شيء مي

چند دو امرِ متفاوت بنابراين شناخت چيستي و هستي، هر. چيست كه بدانيم وجود دارد
حتي اگر به كسي تعريف چيزي . است، شناخت چيستيِ واقعي منوط به هستي شيء است

تواند بدين وسيله بداند كه آن شيء واقعاً وجود دارد؛ بلكه وجود آن بايد ارائه شود، وي نمي
  ).ب98، 25-20: ، صص9(ي برهان اثبات شود  وسيله به

سازد، وليكن اين تمايز صرفاً تمايزي ت متمايز ميبنابراين ارسطو وجود را از ماهي
مفهومي و در ظرف ذهن است و تمايزي كه وي ميان وجود و ماهيت قائل است به تمايز 

يابد و لذا در نظام مابعدالطبيعي خود، از آن بهره نبرده است و  شناسانه گسترش نمي هستي
جوهر و چيستي در ارسطو، تعابير موجود، . اساساً با نظام مابعدالطبيعي او سازگار نيست

مختلف از يك چيزند و جهاني كه ارسطو با آن سر و كار دارد جهان اشيائي است كه بالفعل 
در چنين نظام مابعدالطبيعي، جايي براي . وجود دارند، نه جهاني كه بتواند موجود نباشد

ود ندارند از همان ي تمايز و رابطه ميان وجود و ماهيت نيست، زيرا ماهياتي كه وج مسأله
  .اند آغاز، كنار زده شده

، علم را باالتر از شناخت حسي، شناخت توسط مابعدالطبيعهارسطو در آغازِ كتاب 
كند، كه  تعريف مي» دانش محض علل«دهد و علم را  حافظه، شناخت تجربي و هنر قرار مي

-26: ، صص11(تشود و دانستن به خاطر خود دانستن اس تنها به اهداف عملي محدود نمي
دانش «داند، اما نبايد فلسفه را صرفاً  ترين علم مي پايه او فلسفه را بلند). الف982، 31

ي فلسفه را بررسي موجود بما هو  تعريف كنيم، چراكه ارسطو وظيفه» هاي نخستين علت
همان، . (كه وجود است ي وجود از اين حيث است  پس فلسفه علم علل اوليه. داندموجود مي

نظر ارسطو، موجود اوالً و بذات بر جوهر صدق  جا كه به  ازآن) الف1003، 23-21: صص
دهد و درنتيجه، فلسفه علم به علل جواهر  كند، لذا جوهر را موضوع مابعدالطبيعه قرار مي مي

ي وجود از آن   حال سؤال اين است كه علل اوليه). ب1003، 19-15:  صصهمان،(است 
ي  منزله در پاسخ به اين سؤال، ارسطو معتقد است فلسفه بهحيث كه وجود است چيست؟ 

جا علت صيرورت را بيابد؛ البته فلسفه  علم العلل، بايد به محسوسات توجه كند و در همان
گردد، چراكه تبديل به طبيعيات، كه موضوعش تأمل در موجودات محسوس است، نمي

ارسطو قبل از تأمل در محرك . تمتحرك اس مادي و غير ي اولي موجود غير موضوع فلسفه
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كند و پس از پذيرش حركت در موجودات طبيعي،  نامتحرك، به عالم محسوس توجه مي

به تعبير ژيلسون، ارسطو ). ب192، 10(كند علل حاكم بر طبيعت را كشف كند  سعي مي
 گردد، نتايجي را كه قبالً در ي علت حركات برمي ، هنگامي كه به مسألهمابعدالطبيعهدر 

از آنچه گذشت، روشن شد كه : دست آورده بود، ازسرگرفت و بيان داشت  بهطبيعتكتاب 
  ).75: ، ص13(متحرك و مفارق از محسوسات است  جوهري وجود دارد كه ازلي، نا

گردد، درنتيجه تحقيق در علل پيدايش موجودات به بررسي در علل حركت برمي
قعيت جوهري اشيا است و غرض از اين حركت، ي وا آورنده اي كه پديدويژه حركت اوليه به

  .تغيير و تكوين است
گيرد كه عدم  كند كه تغيير از حالتي صورت مي، بيان ميزتاارسطو در فصل اول كتاب 

وجود . گردد مطلق نيست، بلكه وجود به معنايي و الوجود به معنايي ديگر بر آن اطالق مي
وجود است، چراكه هنوز صورت در آن است، چراكه استعداد قبول صورت را دارد و ال

لذا تغيير با انتقال از اين حالت متوسط به حالت تحقق تام صورت . متحقق نشده است
شود، بلكه اين دو حالت متضاد،  البته در تغيير، يكي به ديگري تبديل نمي پذيرد؛ تحقق مي

مي كه موضوع يعني عدم تحقق صورت با وجود استعداد براي تحقق تام صورت، در حد سو
  ).119 و 118: ،  صص24(شوند  نام دارد، متعاقباً وارد مي» ماده«تغيير است و 

كند، به اين علت كه نشان دهد تأكيد مي» بالقوه«ارسطو در تبيين تغيير، بر مفهوم 
» ب«است، ناگهان » ب-نا«كه كامالً » آ«تغييرْ امري ناگهاني نيست و اينچنين نيست كه 

) 182: ، ص25(اي از قبل، موجود بوده است  بودن تا اندازه» ب«شرايط » آ«شود، بلكه در 
: ، ص11(كند  كه بالقوه است تعريف مي جهت يافتن امر بالقوه، ازآن لذا حركت را به فعليت

گردد، همان هستي ماده همان هستي بالقوه و صورت، كه در ماده محقق مي. )ب1065، 16
حال، براي  بااين. اند ي وجود در حال صيرورت گانه ل دوبالفعل است و ماده و صورت عل

كه صورت در ماده متحقق گردد، دخالت يك محرك ضرورت دارد، كه عمل آن هم  اين
همان، (پس عالوه بر ماده و صورت، دو علت فاعلي و غايي نيز وجود دارد . براي غايتي است

  ).الف1013، 35-24: صص
 امكان استعدادي است، چراكه امكان استعدادي درنتيجه ماده در ارسطو، ممكن به

ي وجود چيزي كه بتواند موجود باشد، اما عمالً موجود نباشد و اين  عبارت است از نحوه
 پس ). ب1047، 12-3: همان، صص (3همان چيزي است كه ارسطو خود بيان داشته است

  . الوجود در نظر وي، ماده يا هيولي است ممكن
آنچه با (امر اجباري و خود اجبار ) 1: كندبيان مي» ضروري «ارسطو سه معنا براي

شرط الزم كه بدون آن، زندگي امكان ندارد؛ ) 2؛ )داردي آزادانه، انسان را بازمي وجود انگيزه
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اين معنا را ارسطو معناي اصلي ). تواند غير از آنچه هست باشد آنچه نمي(مطلقاً ضروري ) 3

 1015، 35-21:  صصهمان،(رود ر براساس آن به كار ميداند، كه معاني ديگضروري مي
  ).الف

ارسطو همچنين معتقد است محرك نامتحرك به معناي سوم، ضروري و واجب است 
: ، ص12(الوجود است  پس محرك نخستين ارسطو واجب. ) ب1072، 12-10: ، صص11(

شود، بلكه در ، البته ضرورت در نظر ارسطو، در موجود محرّك نامتحرك منحصر نمي)42
، 10( طبيعي در ماده است ي طبيعي نيز ضرورت وجود دارد و ضرورت اشياياشيا
  .)الف200

جاكه ممكن  ازآن. خواندبنابراين ارسطو نوعي از وجود را ممكن و نوع ديگر را واجب مي
اش در  يافتن و نيازمندي همواره در حالت قابليت و استعداد است، قابليت ممكن براي فعليت

بودن آن، از جمله خواص ممكن است و در مقابل، واجب  ثباتي و ناقص حرك به غير و بيت
داراي صفات فعليت و تحقق بالفعل يا همان وجوب بوده، نامتحرك است، زيرا در او، هيچ 

لذا . )ب1072، 11-7: ، صص11(جهت قوه و استعداد نيست و واجب بالفعلْ واقع است 
 لذا وقتي عقلْ ممكن را تصور كند، تصور  نيازمندي به غير؛الوجود تعبيري است از ممكن

ممكن از قابليت به وجود، ذاتي آن ) حركت(واجب برايش ضروري است، چراكه انتقال 
. آيدباشد و آن غير اگر ممكن باشد، تسلسل پيش مينيست و از امري خارج از آن مي

  .ائل شددرنتيجه بايد به وجود ديگري، كه از نوع ممكن نيست، ق
ي ارسطو، وجوديافتنِ ممكن در خارج، از طبيعت او نيست، بلكه وجود خاص  عقيده به

ممكن، متوقف بر تحريك واجبي است كه در آن، هيچ جهت امكاني وجود ندارد و واجب 
؛ بلكه به )43: ، ص12(صورت فعل يا ايجاديافتن نيست  الوجود است؛ ولي اين تحريك به

جا كه داراي كمال و جمال مطلق است، ممكن را به  الوجود ازآن اين صورت است كه واجب
 و ممكن نيز از روي طبيعت خود، به سوي ).ب1072، 5-1  :، صص11(كشد سوي خود مي

شود و تمام اين سعي و تالش رود و با اين تالش و كوشش، واقع يعني موجود ميآن مي
و براي تمام عالم، رسيدن به صورت » هصورت نوعي«منظور رسيدن به  براي افراد يك نوع، به
 صورت محض،  پس منتهاي غايت ممكن اين است كه به. الوجود است محض، يعني واجب
  . نزديك و شبيه شود

  

  وجوب و امكان از ديدگاه فارابي. 3
داند و جهت را لفظي االمر مي فارابي ماده را كيفيت نسبت محمول به موضوع در نفس

آيد و بر كيفيت وجود محمول براي موضوع اه محمول قضيه ميكند كه همرمعرفي مي
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وي انواع ). 156 و155: ، صص23(كند، حال يا با ماده مطابقت دارد و يا ندارد داللت مي

كند شمارد، اما جهات اصلي را ضروري و ممكن و مطلق معرفي ميمختلف جهت را برمي
  ).158  و157: همان،  صص(

داند، يعني نه در آن به ضرورت مطلقه را حذف تمام جهات ميي  ي قضيه فارابي نشانه
گذاريِ اين نوع قضيه به مطلقه است  و نه به امكان تصريح شده باشد و همين امرْ وجه نام

پيداست كه اين نوع قضيه از روي مسامحه، جزو قضاياي ). 159 و 158: همان، صص(
  .شمار آمده است موجهه به

ها بر گيرد و براي آنمكن و مطلق را صفت موجود ميفارابي همچنين ضروري و م
) 2موجود ازلي و ابدي، ) 1ضروري به معناي : كندمبناي اشتراك لفظي، معاني ذكر مي

صفت وجودي كه با شرط ) 3شرط دوام ذات موضوع، ضرورت دارد،  موجودي كه وجودش به
 بالفعل موجود است، آنچه) 1معناي  مطلق به. بقاي عنوان، براي موضوع ضرورت دارد

كه عنوان براي  آنچه بالفعل موجود است، مادامي) 2كه ذات موضوع موجود است،  مادامي
ي  موضوع ثابت است، و ممكن كه سه معناي آن قابل تطبيق با معاني است كه درباره

ضروري و مطلق گفته شد و معناي چهارم آن، چيزي است كه در حال حاضر وجود ندارد و 
داند اين معناي چهارم را فارابي ممكن حقيقي مي.  وجود و عدمش جايز استدر آينده

  ). 163: همان، ص(
كه معاني لغوي موجود را بيان كرد، به معاني  ، پس از آنكتاب الحروففارابي در 

جاست كه بحث تمايز وجود و ماهيت را مطرح  پردازد و در ايني اولي مي موجود در فلسفه
وي ابتدا . ي فارابي، موجود لفظي مشترك و داراي معاني متعدد است در فلسفه. سازدمي

ي جواهر و اقسامِ اعراض و انواعِ تحت اين  موجود را در معناي تمام مقوالت، يعني همه
است، » صادق«در معناي دوم، موجود به معناي . گيردمقوالت و افراد تحت انواع در نظر مي

در معناي سوم، موجود به هرآنچه . ر خارج موجود استذهني كه محكي آن د ي يعني قضيه
). 116 و 115: ، صص16(گردد در خارج، ماهيتي متمايز از ساير اشياء دارد اطالق مي

كند تا معناي احكام ماهيت را بيان ميفارابي در تبيين و تحليل معناي اخير از موجود، 
كند كه ماهيت يا  شود؛ وي بيان ميموجود در ارتباط با ماهيت منحازِ خارج از نفس روشن

؛ )جمله(نحو كل  به: شودماهيت مركب به سه نحو تصور مي. منقسم و يا غيرمنقسم است
شده به اجزاء و اين اجزاء با يكديگر مالحظه شود؛ و جزء جزء اجزاء  مجموعِ تقسيم

، هريك از اين حال. تنهايي مالحظه شود كه جنس به تنهايي و فصل به تنهايي، مانند اين به
نظر فارابي،  ديگر، به عبارت به). 116: همان، ص(شود  سه قسم، ماهيت و ذات ناميده مي
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آيد گاه كل است، گاه حد است و گاه جنس و فصل و يا ماده و آنچه در جواب ماهو مي

  . صورت
كند كه ماهيت منقسم، كه واجد جمله و ملخص آن پس از اين مقدمه، فارابي بيان مي

اند؛ قسم اول يعني ذات ماهيت را موجود و قسم ه است، موجود و وجود در آن مختلفجمل
وي معتقد . گيريمرا وجود مي) تنهايي جنس و فصل به(دوم يعني جزء جزء اجزاء ماهيت 

بنابراين هر موجودي . است فصلي كه مميز شيء است به اطالق لفظ وجود سزاوارتر است
لذا ماهيت مركب . تصف است وجود او همان جنسش استكه به جنسي از اجناس عاليه م

باشد و وجود و ماهيت آن دو امر بنابر نظر فارابي، موجود است، يعني داراي وجود مي
اما اگر ماهيتي غيرمنقسم و بسيط . باشد متمايز است، ولي جزء، كه بسيط است، وجود مي

 اگر موجود شد، وجود و موجود در كه شود و يا اينباشد، يا چنين ماهيتي اصالً موجود نمي
  ).117: همان، ص(اند، يعني شيء له الوجود نخواهد بود  آن، عين هم

 نيز براي بيان تمايز ميان وجود و ماهيت، به فصوص الحكمي  فارابي در ابتداي رساله
ي  شود كه ارسطو مطرح كرده بود و سپس اين تمايز را از حوزهي منطقي متوسل مي نكته

نظر فارابي، اشياء ماهيتي و هويتي دارند؛  به. دهدي مابعدالطبيعي انتقال مي ه حوزهمنطقي ب
همچنين وجود داخل در ماهيت . هاست ها و نه داخل در هويت آن ها نه هويت آن ماهيت آن

براين، براي  عالوه. گشتاشياء نيست، وگرنه تصور ماهيت بدون تصور وجود آن، كامل نمي
ي خيال خود از يكديگر جدا سازد، لذا  ود كه وجود و ماهيت را در عرصهانسان، مقدور نب

وقتي فارابي ). 48 و 47: ، صص20(وجود از مقومات نيست، بلكه فقط از عوارض الزم است 
كند كه هويت داخل در ماهيت و عين ماهيت نيست بلكه عارض بر آن است، بيان مي

قي ميان وجود و ماهيت مخلوقات، بلكه به تنها به تمايز منط شويم كه وي نهمتوجه مي
درواقع، نزد فارابي، تمايز . باشدتمايز متافيزيكي ميان وجود و ماهيت مخلوقات نيز قائل مي

صورت تمايز  شده از سوي ارسطو ميان تصور ماهيت و تصديق وجود، به منطقيِ مطرح
ن ديدگاه از سه مرحله كه اي طوري مابعدالطبيعي ميان وجود و ماهيت ظاهر شده است، به

دهد مفهوم وجود تحليل ديالكتيكي از مفهومِ ماهيت، كه نشان مي) 1: تشكيل شده است
كه وقتي جريان امر از اين قرار است، ماهيت متضمن  تصديق اين) 2داخل در آن نيست، 
  ).29: ، ص14(كه وجود عارض بر ماهيت است  تصديق اين) 3وجود بالفعل نيست، 

نمايد كه فارابي نخستين كسي است كه تقسيم دوبخشي ماهيت و وجود را  چنين مي
ي اين مطلبِ نوظهور،  ترين نكته درباره اما مهم. ي اسالمي كرد صورت قطعي وارد فلسفه به

ي ميان وجود و ماهيت كلمات، عارض يعني آنچه از خارج  آن است كه در توصيف رابطه
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 2: ، ص17(نشدني و ذاتي را به كار برد  صفت جداشود و الزم يعني يك  عارض و حادث مي

  ).49 - 47: ، صص20و 
دهد و ي تحليل مفهومي رخ مي اما آيا عروض وجود بر ماهيت، فقط در ذهن و مرتبه

نحو صريح،  دهد؟ خود فارابي پاسخ را بهيا يك امر واقعي است كه در جهان خارج رخ مي
ي  كار برده است، نقطه بار به ي براي اوليني عارض، كه و روشن نساخته است، ولي كلمه

ي دوم است كه اين  عطف و انتقال از قلمرو نخست تفكر به قلمروي دوم است و اين مرحله
ي متافيزيك نموده، تمايز منطقي ارسطويي را به تمايز  تمايز و عروض را وارد حوزه

. دهد ك قرار ميمابعدالطبيعي گسترش و آن را مبناي بسياري از مسائل مهم متافيزي
درواقع، وي بر تمايز منطقي و مابعدالطبيعيِ وجود و ماهيت كل موجودات حادث تأكيد 

  .الوجود و فعليت محض است، متمايز سازد ها را از خداوند، كه واجب كند تا آن مي
ي تمايز متافيزيكي ميان وجود و ماهيت، آراء مهم ديگري از  ي نظريه فارابي بر پايه

وي تمايز متافيزيكي ميان . دهدبعدالطبيعي و مستقل از سنت ارسطويي، ارائه مينظرگاه ما
الوجود و هم  كند كه هم مبين تعالي و تنزيه واجب الوجود را تبيين مي الوجود و ممكن واجب

او . الوجود بذاته در مقام علت با ممكنات است ي جهات سنخيت ميان واجب حافظ همه
كند، موجودات را را در انقسام اوليه به جوهر و عرض تقسيم ميبرخالف ارسطو، كه موجود 

ي  ي مؤسس فلسفه منزله فارابي به. كند در انقسام اوليه، به واجب و ممكن تقسيم مي
اسالمي، مبدع تقسيم موجود به واجب و ممكن است و معتقد است به صرف تأمل عقلي، 

  .پذير به وجود و ماهيت است ممكنْ انفكاك
وجودات را از حيث معنا و مفهوم، به چهار قسمِ واجب، ممتنع، ممكنِ زماني و فارابي م

  ).79 - 78: ، صص21 (4كندممكن استقبالي يا وقوعي يا استعدادي تقسيم مي
گيرد كه از آن دو، نوع سومي ناشي فارابي دو وضع اساسي براي موجودات در نظر مي

الوجود ذاتش مقتضي وجود است، اما  اجبالوجود داريم، و الوجود و ممكن شود؛ واجبمي
تواند وجود داشته باشد، زيرا قابليت وجود و عدمش مساوي ِخود نمي خودي الوجود به ممكن

ي علت  است، ذاتش اقتضاي هستي و نيستي ندارد و براي موجودشدن، محتاج به واسطه
  ).4: ، ص19(باشد، تا تبديل به واجب بالغير شود خود مي

وي موجودات را از . دن مطلب، بايد به تقسيمي ديگر از فارابي توجه كردش براي روشن
الوجود،  الوجود، ممتنع واجب: كندحيث وجود و تحقق، به سه دسته تقسيم مي

ي موجودات در يكي از دو قسم اولي و سومي  كند كه همه الوجود، و بيان مي ممكن
تواند موجود  الوجود نمي اند؛ واجباين دو قسم به سبب ذات و جوهرشان چنين. اند اخل د

نشود، چراكه اگر وجود نيابد، به اين دليل است كه وجودش مقتضاي ذاتش نيست و بر آن 
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همچنين ممكن چون به مقتضاي ذات خود چنين . عارض شده، كه اين خالف فرض است

: ص، 21(الوجود گردد  است، پس محال است كه اين اقتضاي ذاتي از آن زايل شود و واجب
الوجود موجودي است كه ماهيتش عين وجود محض و مطلق اوست،  بنابراين واجب). 78

الوجود موجودي است كه وجودش ذاتي نيست، بلكه عارض بر ماهيت است و  ولي ممكن
وجود موجود «: فرق بين وجود واجب و وجود ممكن مثل فرق بين اين دو قضيه است

گردد، نه  از ذات وجود انتزاع مي» موجود«ي اول،  در قضيه. »انسان موجود است«و » است
» موجود«ي دوم،  شدن وجود ديگري كه زائد است، ولي در قضيه ي اضافه وسيله به
  .گردد شدن وجود به انسان انتزاع مي ي اضافه وسيله به

، متافيزيكفارابي پس از بيان اين تقسيم، مانند ارسطو، كه در فصل دوم كتاب دوم 
نهايت ادامه  ي علل و معلول تا بي كند كه سلسله داند، اظهار ميا محال ميتسلسل علل ر

ترتيب، وي با استناد  بدين. العلل است وجوي موجودي بود كه علت ندارد، بلكه بايد در جست
كند كه اين دارد و موجودات را به سه دسته تقسيم مي به اين تقسيم، قدمي ديگر برمي

الوجود بغيره،  الوجود بذاته، واجب ممكن: رودرابي به شمار ميتقسيم از جمله ابتكارات فا
يكي حالت : بنابراين تقسيم خود ممكن در تصور ذهني، دو حال دارد. الوجود بذاته واجب
الوجود  واجب. ي علت بودن در حيز امكان و ديگري حالت وجوب و وقوعش از ناحيه باقي

ي علت، وجوب و وجود  قتي ممكن از ناحيهبذاته نيز مقابل ممكن، در دو حالت است؛ و
الوجود  يكي واجب: الوجود بذاته تمايز بين دو موجود خارجي است يافت، تمايز آن با واجب

الوجود  ي علت واجب گرديده و واجب الوجود بذاتهي است كه از ناحيه بذاته و ديگري ممكن
شيء ممكن، تمايز بين ولي تمايز ميان واجب و ممكن قبل از تحقق . بغيره شده است
: ، ص20(است ) الوجود بذاته ممكن(و موجود ذهني ) الوجود بذاته واجب(موجود خارجي 

50.(  
ممكن اكثري، ممكن اقلي، ممكن : كند ميفارابي ممكنات را به سه دسته تقسيم 

تر را ممكن اقلي دانسته، ممكن يكساني را  او قسم برتر را ممكن اكثري، قسم پست. يكساني
طور اكثري  از اين سه قسم، فقط اموري كه به). 79: ، ص21(دهد  در بين اين دو قرار مي

  .)52 و 51: ، ص15(گيرند  الوجودند در معرض تجربه قرار مي ممكن
ها سه وجه را  دادن نقص آن داند و براي نشان فارابي موجودات ممكن را ناقص مي

عدم در آن راه دارد؛ در وجود، نياز به ديگري دارد؛ و در نوع خود، همانند دارد : شمارد برمي
  ).56: ، ص18(

الوجود موجود نخستين و اتم و اكمل موجودات و محور االهيات بالمعني االخص  واجب
كه موجودبودن  الوجود، عالوه بر اين برهان فارابي بر اثبات واجب. ي فارابي است سفهدر فل
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كند، مستلزم وجود خدايي است كه علت ظهور خدايي را كه فعليت محض است اثبات مي

الوجود  فارابي پس از اثبات واجب. ممكنات بوده و عالم مسبوق به عدم را آفريده است
ي ممكنات، در  كه همه ي ظهور ممكنات و درنظرگرفتن ايني نخستين علت برا مثابه به

الوجود و مخلوقيت را براي  هستيِ خود، نيازمند به او هستند، صفت خالقيت را براي واجب
  .كند ممكنات اثبات مي

  

  سينا وجوب و امكان از ديدگاه ابن. 4
ل يا آنچه ي موجبه و سالبه، نسبت محمو در قضيه«: گويد سينا در تعريف ماده مي ابن

، 1 (5»واجب، ممكن، ممتنع: همانند آن است به ذات موضوع، از اين سه حال خارج نيست
  ).143 و 142: ، صص1: ج

وجود دارد، امام فخر » آنچه همانند محمول است«تفاسير متعددي در مورد عبارت 
ست ي شرطيه معني كرده، ولي خواجه نصيرالدين طوسي معتقد ا رازي آن را تالي در قضيه

كنند، اگرچه نسبت  منطقيان ارتباط تالي به مقدم را به وجوب و امكان و امتناع توصيف نمي
گانه نيست و لذا مقصود از اين عبارت را  ميان مقدم و تالي در واقع، خارج از اين جهات سه

). 142 و 141: همان، صص(داند  كيفيت ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات موضوع مي
توان افزود، مانند تركيب انسان كاتب، كه نسبت ا در تفسير اين عبارت ميالبته قيود ر

  . كتابت به انسان از كيفيت امكان برخوردار است
-داند كه بر قوت و ضعف ربط محمول به موضوع داللت مي سينا جهت را لفظي مي ابن

سمِ ي بسيط، چهار ق ي موجهه او براي قضيه). 112: ، ص6(كند، كه گاهي كاذب است 
شمارد؛  كند و براي هر كدام نيز اقسامي برمي ضروريه، دائمه، ممكنه و مطلقه را ذكر مي

ي توجه  سينا بين ضرورت و دوام تفاوت قائل شده است، كه نتيجه الزم به ذكر است كه ابن
به عام بودن مفهوم دوام از ضرورت است، در حالي كه اكثر منطقيان بين ضرورت و دوام 

  .اند نشدهتفاوتي قائل 
، امكان خاص را، كه به معناي سلب )عام، خاص، اخص(سينا از ميان اقسام امكان  ابن

  ).44: ، ص4(داند ضرورت از جانب مخالف و موافق حكم است، امكان حقيقي مي
معناي حذف تمامي جهات از  يكي به: كند ي مطلقه بيان مي وي دو معنا براي قضيه

سازد،  آن را در ضمنِ تقسيمي متفاوت از قضيه روشن ميقضيه؛ و ديگري معنايي است كه 
اي كه حكم در  قضيه. بدين بيان كه حكم در قضايا يا فعليت يافته و يا به امكان و قوه است

آن، فعليت يافته است يا حكم در آن، ضروري است و يا به وجود نسبت بدون ضرورت حكم 
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 - 143: ، صص1: ، ج1(است » وجوديه«يا » مطلقه«ي  نام اين قسم دوم قضيه. شده است

148.(  
اش اختصاص  ي وي به وجودشناسي مابعدالطبيعهسينا فيلسوفي وجودي است و  ابن

. دارد و بحث از وجود و مشخصات آن، در تحقيقات مابعدالطبيعي وي نقش عمده دارد
يعني يا موجود مطلق » موجود بما هو موجود«ي اولي را علم به  سينا موضوع فلسفه ابن

تبع فارابي، موجودات را  وي به). 13 و 9: ، صص5(داند ي قيود مي مطلق و آزاد از همه
ها را از حيث ماهيت، به  داند و آن مركب از دو جزء تحليلي عقليِ وجود و ماهيت مي

  .كند ي جوهر و عرض تقسيم مي گانه مقوالت ده
نياز از  يت، امري بديهي و بيسينا بر اين مبنا، كه فرق و تمايز ميان وجود و ماه ابن

گاه  حال، هر بااين. پردازد طور جداگانه به پژوهش نمي ي آن به استدالل و برهان است، درباره
خورد، به اهميت تمايز وجود و ماهيت، صريحاً تأكيد هاي خود، به آن برمي در مسير پژوهش

علل ذات و علل وجود ها را به  كه علت ، پس از آناشاراتوي در نمط چهارم . ورزدمي
شود، با اين بيان  كند، در فصلي اختصاصي، ميان ماهيت و وجود، تمايز قائل مي تقسيم مي

كه چون ممكن است چيستيِ چيزي را بدانيم اما ندانيم كه آيا چنين چيزي هست يا نه، 
  ). 13: ، ص3: ، ج1(ي وجود دارد  ي ماهيت و يك جنبه لذا هر چيز يك جنبه

كند، اما در اين نظريه، ماهيت و وجود را  ايز ميان وجود و ماهيت را بيان ميسينا تم ابن
وجودآمدنِ يك شيء، تركيب كند؛  ها را براي به گيرد تا سپس بكوشد آن جدا در نظر نمي

گاه آن را در معرض تحليل مفهومي قرار  كند و آن بلكه با شيء عيني و انضمامي آغاز مي
كند كه ماهيت بالفعل در  وي ادعا نمي. كند جود تقسيم ميداده، به دو جزء ماهيت و و

ي چنين  شود، چراكه الزمه چنان حالت خالصي در عالم واقعيت عيني انضمامي يافت مي
كه آنچه  نحوي موجود است؛ درحالي ادعايي اين است كه ماهيت مقدم بر وجودش قبالً به

كند،  انضمامي را تحليل ميباشد اين است كه عقل وقتي يك شيءسينا مي مدنظر ابن
 ، به صورت مطلق يعني طبيعت ماهيت.تواند ماهيت را كه درون آن است مالحظه كند مي

   .ي اشياي فردي متحقق در اعيان و به صورتي كه در ذهن متصور است به مثابه
ي ماهيت واحد را سه طريق نگرش به ماهيت  ي مختلف درباره سينا اين سه جنبه ابن

ي كلي طبيعي اعتبار كنيم، بايد وجود  منزله كند كه اگر ماهيت را بهي اظهار ميو. داند مي
بدين طريق، روشن . از خارج به آن اضافه شود تا شيء عيني و انضمامي حاصل گردد

  .افتد ي تحليل مفهومي اتفاق مي گردد كه تمام اين جريان فقط در مرحله مي
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سينا براي اخالف خود به ارث  كه ابني مهمي است  عارضيت وجود بر ماهيت، مسأله

اند و مفهوم عروض از لحاظ  ازنظر وي، ماهيت و وجود در خارج يكي. گذاشته است
  ).223: ، ص2 (6ي عقلي چيزي است كه بالفعل موجود است شناسي، نتيجه هستي

داند و آن را از عرض معمولي، مانند سفيدي، سينا وجود را عرض بسيار خاصي مي ابن
نفسه از موضوع خود جداست و  دهد؛ چراكه عرض معمولي كيفيتي است كه فييتميز م

ي ميان عرض و موضوع،  جا، رابطه در اين. وجودش چيزي جز موجود بودن در غير نيست
اي خارجي است و در اين نوع عروض، حتي اگر عرض ناپديد شود، موضوع باز هم  رابطه

يدي عرض ناپديدي موضوع را به دنبال دارد؛ موجود است، اما وقتي عرض وجود است، ناپد
پس وجود صرفاً به اين معنا عارض بر ماهيت است كه عروض آن بر ماهيت، فقط در قلمروِ 

  ).44 و 43: ، صص1: ، ج1( 7دهدتحليل مفهومي يا عقلي رخ مي
سينا در بحث وجود، در اساس فكر با فارابي همراه است، لذا وي نيز همچون فارابي  ابن

تر از تعبير  سينا واضح ز جمله قائلين به تقسيم موجود به واجب و ممكن است، اما تعبير ابنا
  .فارابي است

ي واجب و  سينا اولِ بحث در حكمت االهي بالمعني االخص را با توضيح درباره ابن
الوجود و  وي معناي واجب. رسدكند و از اين رهگذر، به اثبات وجود خدا مي ممكن آغاز مي

الوجود موجودي است كه فرض عدمش مستلزم  واجب«: كند الوجود را چنين بيان مي نممك
الوجود موجودي است كه اگر آن را موجود يا معدوم فرض كنيم، محال  محال است و ممكن

  ).2: ، ص8(» آيد الزم نمي
 سينا نيز مانند فارابي، بر اساس تمايز متافيزيكي ميان وجود و ماهيت، موجود را به ابن

اي كه  ي اين تمايز و رابطه ي خود را بر پايه وي تمام فلسفه. كند واجب و ممكن تقسيم مي
  .ماهيت و وجود در هريك از حاالت با يكديگر دارند، بنا نهاده است

تواند به هيچ  وقتي كسي شيئي را در ذهن در نظر بگيرد و يقين كند كه آن شيء نمي
ست؛ اگر وجود و عدم براي ماهيت شيء مساوي طريقي قبول وجود كند، آن شيء ممتنع ا

الوجود است و باالخره اگر جدايي  باشد، يعني بتواند موجود شود و يا نشود، آن شيء ممكن
چنين موجودي وجود و ماهيتش يكي . شيء از وجود محال باشد، آن موجود واجب است

مكان ندارد كه جايي كه ماهيت و وجودش يكي است، ا  واجب الوجود و از از آناست و
الوجود، احتياج دارد كه ابتدا موجود را به واجب و ممكن  سينا براي اثبات واجب ابن .نباشد

  .تقسيم كند و سپس به بيان ماهيت ممكن و نياز ممكن در وجود خود به مرجح بپردازد
الوجود  سينا، موجود بما هو موجود از دو حال خارج نيست؛ يا واجب مطابق تقسيم ابن

الوجود بالغير است؛ آنچه كه موجود است ممتنع  الوجود بالذات و واجب ات يا ممكنبالذ
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نيست، نه ممتنع بالذات و نه ممتنع بالغير، چراكه اگر ممتنع بالذات باشد، چطور موجود 

كه ممكن بالذات  ي عدم، علت امتناع دارد، درحالي است و اگر ممتنع بالغير است، از ناحيه
، 3: ، ج1 و 281: ، ص7(ي غير واجب شده است  ده است، از ناحيههنگامي كه موجود ش

  ).18: ص
بنابراين هر موجودي يا واجب و يا غيرواجب است و آنچه واجب است يا بالذات واجب 

آنچه بالذات واجب است محال است كه بالغير واجب گردد و آنچه بالغير . است و يا بالغير
اشد، لذا هرآنچه كه بالغير واجب است هنگامي واجب است محال است كه بالذات واجب ب

الوجود  كه ماهيتش را بدون هيچ شرطي لحاظ كنيم، وجودش واجب نيست، وگرنه يا واجب
پس آنچه بالغير . بالذات است و وجودش ممتنع بالغير نيست و يا ممتنع الوجود بالذات است

باشد و علت، ممتنع ميواجب است بالذات ممكن است و با بودن علتش، واجب و با نبود 
  ).66 - 65: ، صص3(الوجود بالغير است  الوجود بالذات واجب درنتيجه ممكن

كند كه هر ممكني مركب از وجود و ماهيت است، چراكه گاهي وجود  سينا بيان مي ابن
بينيم و شك  طور كه شبحي را از دور مي شيء معلوم و ماهيت آن مجهول است، همان

ا حيوان است؛ گاهي برعكس، ماهيت آن معلوم و وجود آن مجهول كنيم كه درخت ي مي
كنيم؛ گاهي وجود و ماهيت شيء هر دو معلوم  است، مانند سيمرغ كه در وجودش شك مي

درنتيجه . است، مانند انسان و گاهي وجود و ماهيت شيء هر دو مجهول است، مانند نفس
.  علل وجود و علل ماهيت شيءوجود و ماهيت اشياء يك چيز نيستند و فرق است ميان

فاعل و غايت عللي است كه شيء در وجودش به آن نياز دارد و ماده و صورت عللي است 
سينا  دليل، ابن همين كه شيء در تحقق ذات و ماهيتش در خارج و عقل به آن نياز دارد؛ به

 و 11: ، صص3: ، ج1(آورد اند، مثال مي خط و سطح را، كه براي مثلث، شبيه ماده و صورت
13.(  

سينا معتقد است تحريك ممكن از حال امكان صرف به فعل و وجوب، ناشي از ذات  ابن
و طبيعت آن نيست، بلكه محرك آنْ موجود ديگري است كه طبيعت و ذاتش مغاير با آن و 

كند و درواقع واجب فاعل يا خالق و يا  الوجود است؛ واجب ممكن را خلق و ايجاد مي واجب
 - 19: همان، صص(ست و وقوع ممكن در اثر فعل يا آفرينش و يا ايجاد واجب است موجد ا

20.(  
  

  سينا با ارسطو در بحث وجوب و امكان وجوه اشتراك فارابي و ابن. 5
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پيروي  فارابي نيز به. طور كه خوانديم، تدوين بحث مواد ثالث را ارسطو آغاز كرد همان

سينا اين  كند و پس از آن، ابن جهات قضايا مطرح ميي  منزله از ارسطو، واجب و ممكن را به
  .كند  مبحث را در منطق خود ذكر مي

جاكه ارسطو معتقد است ماهيت در قلمرو  در بحث تمايز ميان وجود و ماهيت، ازآن
جدا و متمايز از پرسش ) ماهيت(شود، يعني پرسش از چيستي  مفاهيم منطقي مطرح مي

ديگر جدا هستند، بدين  ود و ماهيت در قلمرو منطق، از همهستي و بعد از آن است، لذا وج
دانيم  معنا كه از نظر ارسطو، در چيستي هيچ چيزي وجود اخذ نشده است، چراكه گاهي مي

كه ما با تعريف، از چيستي شيء و با  دانيم وجود دارد يا نه؛ و اين شيء چيست، ولي نمي
توانيم از يك شيء  سطو، ما وقتي ميشويم و به نظر ار برهان، از وجود شيء مطلع مي

بنابراين ديدگاه ارسطو بر تمايز . شناخت واقعي داشته باشيم كه از هستي آن آگاه باشيم
سينا به  مفهومي ميان وجود و ماهيت استوار است و اين همان چيزي است كه فارابي و ابن

 مقوم نيست؛ ي يك جزء منزله آن معتقدند؛ يعني يك ماهيت در خود، شامل وجود، به
  .ديگر، هيچ ماهيتي مستلزم وجود خود نيست عبارت به

داند و فعليت را در باب واجب و  ارسطو نوعي از وجود را ممكن و نوع ديگر را واجب مي
سينا در  دنبال آن ابن فارابي و به. را در باب ممكن قائل است) امكان استعدادي(قابليت 

الوجود را   هستند و همچنين مانند ارسطو، واجبكه وجود دوگانه است تابع ارسطو اين
  .دانند صورت بدون ماده و فعليت محض مي

ارسطو معتقد است ممكن با ذات و طبيعت خود، از حالت بالقوه به فعليت و وجوب 
كه واجب كمال و جمال مطلق است، جاذب  دليل اين غير است و به به رسد؛ بلكه متحرك نمي

لذا از طريق جذب . كوشد تا به آن شبيه شود عاشق آن است و ميو معشوق است و ممكنْ 
سينا در اين باور كه ممكن با ذات و  فارابي و ابن. بخشد  و انجذابِ واجب، به اشياء صورت مي

  .كنند رسد، ارسطو را تصديق مي طبيعت خود به فعليت نمي
   

  كانسينا از ارسطو در بحث وجوب و ام وجوه افتراق فارابي و ابن. 6
ارسطو برخالف فيلسوفان اسالمي، عالوه بر واجب، ممتنع و ممكن، محتمل را نيز از 

ي آن، در شرح  گانه فارابي در هنگام بيان جهات و اقسام سه. كند جهات قضايا معرفي مي
گانه  ي ارسطو، متذكر نشده است كه ارسطو قسمي ديگر عالوه بر اين اقسام سه كتاب العباره

، شفاءشمارد، در منطق  سينا اگرچه سه قسم جهت را برمي ل است، اما ابندارد و آن محتم
او سپس . بر اين مطلب تصريح دارد كه ارسطو محتمل را نيز جزو جهات مطرح كرده است

  .پردازد ي امر محتمل از نظر ارسطو مي هاي موجود درباره به ديدگاه
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و اثر مهمي ندارد و اساساً با  تمايز ميان وجود و ماهيت در نظام مابعدالطبيعيِ ارسط

نظام مابعدالطبيعي وي سازگار نيست؛ زيرا موجود، جوهر و چيستي، تعابير مختلف يك 
فرض شده است و ذات ) ماهيت(چيزند و وجود از همان آغاز، در مفهوم يك ذات واقعي 

 جهاني كه ارسطو با آن سر و كار دارد، جهاني است كه. دهد واقعي ناموجود معني نمي
سينا، تمايز ميان وجود و  دنبال او ابن اما فارابي براي نخستين بار و به. بالفعل موجود است
ها چيزي است  وجود در نظام مابعدالطبيعي آن. ي اسالمي وارد كردند ماهيت را به فلسفه

وجود چيزي . ي طبيعت ذاتي ماهيت تبيين و تعليل كرد وسيله توان آن را تنها به كه نمي
تمايز مابعدالطبيعي ميان وجود و ماهيت، اساس نظام . از ماهيت و زائد بر آناست بيش 

سيناست و بر اساس آن، موجودات را به واجب و ممكن تقسيم  مابعدالطبيعي فارابي و ابن
  .كنند مي

اند در قاموس  ي اسالمي مطرح نموده سينا در فلسفه وجوب و امكاني كه فارابي و ابن
اي براي  توان مقدمه اگرچه وجوب و امكان ارسطويي را مي. ارسطويي جايي ندارد

ي  ي اسالمي دانست، هنوز فاصله معناي مصطلح در فلسفه گيري وجوب و امكان به شكل
ي يكي از احكام موجود در فلسفه مطرح  منزله زيادي وجود داشت تا اين نظريه بتواند به

گونه كه  ي وجوب و امكان، آن مسألهگردد، چراكه نبايد اين مطلب را از نظر دور داشت كه 
سينا را درگير خود نمود تا بر اساس تمايز وجود و ماهيت، بحث خلقت و  ذهن فارابي و ابن

او بر اساس . اعطاي وجود به ماهيت را مطرح كنند، ذهن ارسطو را درگير نكرده بود
ين كند، اگرچه در توانست پيدايش را تبي راحتي مي ي قوه و فعل، و ماده و صورت، به نظريه

سينا ارسطو را در  فارابي و ابن. ي علت فاعلي و ايجادي، دچار مشكل شد منزله اثبات خدا به
ي ميان واجب و ممكن، محدود به جذب و اجذاب  كنند كه رابطه اين قول، تصديق نمي

است و واجب معشوق و ممكن عاشق است، بلكه معتقدند واجب ممكن را خلق و ايجاد 
  . وقوع ممكن در اثر فعل يا آفرينش واجب استكند و مي

  

  گيري نتيجه. 7
شود كه ارسطو در بحث مواد ثالث نيز، مانند ساير  با توجه به آنچه گذشت، روشن مي

. ي او آغاز شده است وسيله مباحث منطقي، بر فيلسوفان تقدم دارد و تدوين اين بحث به
كند و پس از  ي جهات قضايا مطرح مي مثابه پيروي از ارسطو، واجب و ممكن را به فارابي به
تر از ارسطو و فارابي، تبيين  تر و مفصل سينا اين مبحث را در منطق خود، روشن آن، ابن

  .كند مي
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دهند و صريحاً بين آن و ماده تفاوت  سينا تعريف واحدي از جهت ارائه مي فارابي و ابن

ي  كنند و قضيه قضيه معرفي ميها واجب و ممكن و ممتنع را جهت  آن. شوند قائل مي
  .آورند مطلقه را مجازاً جزء قضاياي موجهه به شمار مي

ي فلسفي بيان  بحثي را كه براي مقدمه درباب تمايز ميان وجود و ماهيت در حوزه
ي اسالمي را  مابعدالطبيعي در ميان فالسفه-كرديم نخستين گام از تفكر وجودشناختي

 ميان وجود و ماهيت قائل است و تحليل منطقيِ خود از ارسطو به تمايز. دهد تشكيل مي
داند، چراكه معتقد است پرسش از چيستي، متمايز از  وجود را مغاير با ماهيت يا چيستي مي

او . پرسش از هستي و بعد از آن است و در چيستيِ هيچ چيزي وجود اخذ نشده است
دو، تمايز   هستند و بين آنمعتقد است وجود و ماهيت در قلمروِ منطق، از همديگر جدا

سينا نيز به آن معتقدند؛ يعني  اين همان چيزي است كه فارابي و ابن. مفهومي وجود دارد
اما فارابي نخستين كسي . ي يك جزء مقوم نيست مثابه يك ماهيت در خود، شامل وجود به

مي ي اسال صورت روشن و قطعي به فلسفه است كه تقسيم دوبخشيِ ماهيت و وجود را به
ي ميان وجود و  ي نوظهور در توصيف رابطه ي اين نظريه ترين نكته درباره مهم. وارد كرد

. كار برده است را به» عرض«و » عارض«ماهيت است كه وي براي اين اين منظور، كلمات 
در نظام او، وجود از همان آغاز، . چنين تمايزي با نظام مابعدالطبيعي ارسطو سازگار نيست

سينا  ابن. دهد  ذات واقعي فرض شده است و ماهيت ناموجود معنا نميدر مفهوم يك
پذيرد و تمام برهان فارابي بر عروض وجود بر ماهيت را  پيروي از فارابي، اين تمايز را مي به

  .دهد دوباره به همان صورت، اقامه كرده، آن را جزء مكمل نظام خود قرار مي
احدي براي تقسيم موجود به واجب و ممكن بنابراين هر دوي اين فيلسوفان مبناي و

دهند؛ واجب را به بالذات و بالغير تقسيم  ها ارائه مي اند و تعريف يكساني از آن داشته
دانند، برخالف ارسطو كه در انقسام اوليه،  كنند و واجب بالغير را ممكن بالذات مي مي

  .  كند موجود را به جوهر و عرض تقسيم مي
ه مبتني بر تقسيم موجود به واجب و ممكن است و از پيامدهاي ي عليت، ك در مسأله

سينا از راه تحليل  پيروي از او، ابن ي تمايز ميان وجود و ماهيت است، فارابي و به نظريه
كه موجود را به واجب و ممكن تقسيم كردند،  لذا پس از آن. عقلي وجود، علت را يافتند
لم هست نيازمند به علت ايجادي است، چراكه در الوجودي در عا ادامه دادند كه اگر ممكن

الوجودي در عالم  تواند وجود پيدا كند، و اگر واجب محل امكان است و به ذات خود نمي
  .هست وجودش از خودش است

ي امور مركب از ماده و  در نظر ارسطو، ماده و صورت همان واجب و ممكن است و همه
امر بالقوه، كه همان ماده است، به . محض استاند، جز واجب كه فعليت و صورت  صورت
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صورت محض، محتاج است و واجب از طريق جذب و  رسد و به ذات خود به فعليت نمي

بنابراين صورت محض علت فاعلي عالم نيست، بلكه . بخشد انجذاب، به اشياء صورت مي
رچه مانند ارسطو سينا اگ فارابي و ابن. سوي آن تمايل دارند ي عالم به كمالي است كه همه

ي واجب و ممكن را محدود به  رسد، رابطه معتقدند كه شيء به ذات خود به فعليت نمي
  .  كند كنند، بلكه معتقدند واجب ممكن را خلق مي جذب و انجذاب نمي

  

  ها يادداشت
تي ها توانس ها و آريگويي ها، اكنون بايد بررسي كنيم كه نيگوييشناخت با برقراركردن اين جدا. 1

بودن و توانستي نبودن، رخدادپذير بودن و رخداد ناپذيربودن، يا در پيرامون ناتوانستي و نيز 
  .اند هايي برجاي جا دشواري ضروري، به چه شيوه با يكديگر رابطه دارند، زيرا در اين

  .هاست ها تعريف آن چيستي متعلق به آن چيزهايي است كه عبارت آن. 2
  .شدن را دارد نه باشد و نه بشود ي كه توانمندي موجودبودن يا چيزيهيچ مانعي نيست كه چيز. 3
تواند در زمان  تواند موجود شود و آنچه نمي تواند موجود نشود، آنچه هرگز نمي آنچه هرگز نمي. 4

  .تواند موجود شود و نشود موجود نشود و آنچه مي
 سالبه، من ان يكون نسبته الي اليخلو المحمول في القضيه او ما يشبهه سواء كانت موجبه او. 5

او ... او نسبه ماليس ضروري الوجوده و ال عدمه... الموضوع نسبه ضروري الوجود في نفس االمر
  ... .ماده واجبه و ماده ممكنه و ماده ممتنعه: فجميع مواد القضايا هي هذه... نسبته ضروري العدم

   .شود است كه از خارج بر آن عارض ميهرآنچه داراي ماهيت است، معلول است و وجود معنايي. 6
 بدان هر ماهيتي تحقق آن در خارج و يا هستي آن در ذهن، وابسته به آن است كه اجزاي آن .7

ماهيت همراه با آن متحقق باشند و همين كه حقيقت چيزي با هستي خارجي و ذهني آن مغايرت 
قت آن نبود، پس هستي آن و هستي ذهني و خارجي آن سبب قوام حقي) يعني ممكنات(داشت 

ماهيت امري عرضي، و به حقيقت آن اضافه شده است، خواه آن امر عرضي الزم يا غير الزم باشد، و 
علل وجود آن هم با علل ماهيت آن مغاير است، مانند انسان كه خود به خود حقيقت و ماهيتي دارد 

آن نيست، بلكه هستي آن امر يك از هستي خارجي و يا هستي ذهني آن سبب قوام ماهيت  كه هيچ
عرضي و به ماهيت آن افزوده شده است و اگر هستي ذهني يا خارجي انسان مقوم ماهيت و حقيقت 

بود، امكان نداشت كه حقيقت و معناي انسان به ذهن آيد، بدون جزء مقوم آن، در نتيجه  آن مي
رديد و شك روا باشد، كه محال بود كه معناي انسان در نفس تحقق يابد و در هستي خارجي آن ت

  .آيا در خارج متحقق است يا نه
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