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مثال :هارتناک ،یوستوس ( ،)1351ویتگنشتاین ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمی.
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Publishing Company.
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چکیده
نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت مهمتریـن زیربنـای متافیزیکی مورد اسـتفادۀ ابنسـینا برای شـکلدهی
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ماهیـت»« ،مـواد ثلاث» و نیـز «علیـت» اسـت .ایـن نظر یـه همچنیـن در مباحـث اثبـات توحیـد و سـایر
صفـات خـدا ،گاه بـه صـورت مسـتقیم و گاه بـه صـورت غیرمسـتقیم و بـه عنـوان زیربنـای منطقـی،
کار بـرد مییابـد.
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خداشناسـی فلسـفی ،اثبـات وجـود خـدا
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مقدمه
یتـوان سـراغ گرفـت کـه نشـانهای از تأثیـر
نسـینا م 
کمتـر مسـئلهای از مسـائل مابعدالطبیعـه را نـزد اب 
عمیـق نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در آن رخ ننموده باشـد .ا گـر بگوییم این نظریه هسـتۀ مرکزی
شهـای فلسـفۀ او را بـه گونـهای سروسـامان میبخشـد
مابعدالطبیعـۀ ابنسیناسـت و همـۀ بخ 
و نظـام فلسـفی او را از سـایر نظا مهـای فلسـفی (بـه خصـوص فلسـفۀ مشـاییان یونانـی) متمایـز
میکنـد ،سـخنی بـه گـزاف نگفتهایـم.
در ایـن مقالـه میخواهیـم بـا مطالعـۀ نظاممنـد الهیـات بالمعنـی االخـص ابنسـینا جایگاه
نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت را در ایـن بخـش از نظـام فلسـفی او بازشناسـیم و در همیـن مطالعـه
نسـینا بـا فلسـفۀ یونـان باسـتان و نیـز تأثیـر نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در
مرزبنـدی فلسـفۀ اب 
ایـن مرزبنـدی را نیـز مـورد بررسـی قـرار دهیـم .در ایـن مسـیر ،ابتـدا مـروری بـر پیشـینۀ پژوهشـی دربارۀ
ایـن موضـوع خواهیـم داشـت و تفـاوت رویکـرد و محتـوای مقالـۀ حاضـر را نسـبت بـه مقـاالت و
بهـای موجـود روشـن خواهیـم سـاخت .سـپس بـه طـور مختصر به نقـش نظریۀ عـروض وجود بر
کتا 
ماهیـت در گـذار از فلسـفۀ یونـان و شـکلگیری الهیاتـی مسـتقل نـزد فیلسـوفان مسـلمان (و بـه ویـژه
نسـینا) خواهیـم پرداخـت .آنـگاه بـه صـورت مبسـوط جایـگاه ایـن نظر یـه را در نظـام خداشناسـی
اب 
ً
فلسـفی شـیخالرئیس مطالعه خواهیم کرد .در این بخش ،اوال نشـان خواهیم داد که نظریۀ عروض
وجـود بـر ماهیـت چگونـه زیربنـای تحـول و بازاندیشـی در دو مبحـث مهـم متافیزیکـی یعنـی «مـواد
ً
ثلاث» و «علیـت» واقـع میشـود و مسـیر تفکـر فلسـفی ابنسـینا را از اسلافش جـدا میکنـد ،و ثانیـا
خواهیـم دیـد کـه همیـن بازاندیشـی چگونـه در مباحـث الهیـات بالمعنـی االخـص ابنسـینا تجلـی
مییابـد و سـرانجام کارکردهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم نظر یـۀ عـروض وجـود بر ماهیـت را در اجزای
نسـینا روشـن خواهیـم سـاخت.
مختلـف خداشناسـی فلسـفی اب 

 .1مروری بر پیشینۀ پژوهش
تـا کنـون هیـچ کتـاب یـا مقالـهای بـه صـورت مبسـوط و مجـزا به بررسـی جایـگاه نظریۀ عـروض وجود
نسـینا اختصـاص نیافتـه اسـت .البتـه پژوهشهایـی با
بـر ماهیـت در الهیـات بالمعنـی االخـص اب 
موضوعـات مرتبـط بـا ایـن بحـث و نیـز مطالعاتـی دارای وجـوه مشـترک بـا مقالـۀ حاضـر انجـام شـده
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اسـت .امـا رویکـرد ایـن مقالـه در بازخوانـی نظاممنـد خداشناسـی ابنسـینا جهـت تبییـن نقـش
نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در تارو پـود ایـن نظـام آن را از مطالعـات مشـابه متمایـز میکنـد.
دکتـر غالمحسـین ابراهیمـی دینانـی در کتـاب درخشـش ابنرشـد در حکمـت مشـاء بـه
بررسـی انتقادهـای ابنرشـد از ابنسـینا در بـاب عـروض وجـود بـر ماهیت پرداخته اسـت ،اما به طور
نسـینا بررسـی نکـرده اسـت (دینانـی،
مجـزا جایـگاه ایـن نظر یـه را در الهیـات بالمعنـی االخـص اب 
 ،1389ص .)311-272
دکتـر نصـراهلل حکمـت در کتـاب متافیز یـک ابنسـینا فصلـی را بـه عـروض وجـود بـر ماهیت
اختصـاص داده و تالشـی بـرای تشـریح انگیزههـای فلسـفی و دینـی ابنسـینا در پـردازش ایـن نظریه
و نیـز ایضـاح برخـی مؤلف ههـای آن صـورت داده اسـت .امـا بـه طور کامل به کارکرد آن در شـکلگیری
نسـینا نپرداختـه اسـت (حکمـت ،1389 ،ص
ارکان و جزئیـات الهیـات بالمعنـی االخـص اب 
.)490-381
دکتـر احمـد بهشـتی و دیگـران در مقالـۀ «نوآور یهـای ابنسـینا در مسـئلۀ علیـت» بـه
ابعـادی از بازاندیشـی ابنسـینا در بحـث علیـت (کـه مطمـح نظـر مـا در ایـن مقالـه نیـز خواهـد بـود)
اشـاره کردهانـد ،امـا نقـش نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت را در ایـن بازاندیشـی مـورد توجـه قـرار
ندادهانـد (بهشـتی و دیگـران ،1392 ،ص  .)142-119مر یـم سـالم نیـز در مقالـۀ «تقسـیم موجـود بـه
واجـب و ممکـن ،ابتـکار فلسـفی فارابـی و ابنسـینا» بـه بازاندیشـی شـیخالرئیس در مباحـث مـواد
ثلاث پرداختـه ،امـا وی نیـز بـه نقـش و کارکـرد عـروض وجـود بـر ماهیت در ایـن موضوع اشـاره نکرده
اسـت (سـالم ،1392 ،ص .)47-21
نسـینا در اثبـات وجـود خـدا» در
طیبنیـا و دیگـران در مقالـۀ «تفـاوت رویکـرد ارسـطو و اب 
اشـارهای مختصـر «تمایـز وجـود و ماهیـت» را بـه عنـوان یکـی از مقدمـات برهـان ابنسـینا معرفـی
میکننـد (طیبنیـا و دیگـران ،1391 ،ص  .)18-1دکتـر سـید علـی علمالهدی نیز در مقالۀ «بررسـی
نسـینا در مباحـث الهیـات بالمعنـی االخـص» بخشـی از نقدهای ابنرشـد
انتقـادات ابنرشـد بـر اب 
بـر برهـان وجـوب و امـکان ابنسـینا را ارزیابـی میکنـد ،امـا اشـارهای بـه نقـش نظریـۀ عـروض وجـود
بـر ماهیـت در شـکلگیری ایـن برهـان و نقدهـای ابنرشـد بـر ایـن نظر یـه نـدارد (علمالهـدی،1386 ،
ص .)142-137

 138پژوهشنامۀ فلسفۀ دين (نامۀ حكمت) ،سال سیزدهم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394پياپی 26

 .2نقش نظریۀ عروض وجود بر ماهیت در گذار از فلسفۀ ارسطویی

ً
فیلسـوفان مسـلمان بـا بهرهگیـری از آموزههـای وحیانـی اساسـا در پـی ارائـۀ تصویـری عقلـی از عالـم
وجود بودند که با تصویر یونانی تفاوتهای فراوانی داشـت .این فیلسـوفان ،که به قرآن و آموزههای

اسلامی بـاور داشـتهاند ،نمیتوانسـتهاند نظـام فلسـفی خـود را فـارغ از خداشناسـی بنیـان نهنـد،
بلکـه نمیتوانسـتهاند مسـئلهای جـز خـدای واحـد و صفـات او را در مرکـز وجودشناسـی خویـش قـرار
دهنـد .تمایـز بـزرگ فلسـفۀ یونانـی و اسلامی نیـز از همینجـا برمیخیـزد .فلسـفۀ یونـان در فضـای
فکـری و دینـی همـان سـرزمین پـا گرفتـه بـود ،و حتـی بزرگتر یـن فیلسـوفان عقلباور آن سـامان نیز به
کلـی از چارچوبهـای اصلـی باورهـای قومـی خو یـش پـا فراتـر ننهادهانـد ،و بازتاب ایـن باورها هم در
فلسـفه و هـم در زندگـی شـخصی ایـن فیلسـوفان قابـل مشـاهده اسـت (ژیلسـون ،1384 ،ص .)69
نسـینا از نخسـتین فیلسـوفانی اسـت کـه اثبـات وجـود خـدا و نیـز تبییـن صفـات او را
اب 
بـه عنـوان مسـائلی مابعدالطبیعـی در مرکـز نظـام فلسـفی خـود قـرار داد و رویکـردی تـازه در الهیـات
بالمعنـی االخـص در پیـش گرفـت .امـا زیربنـای مابعدالطبیعـی ایـن رویکـرد تـازه همانـا نظریـۀ
عـروض وجـود بـر ماهیـت اسـت ،و مـا در این مقاله نشـان خواهیم داد که بسـیاری از اجزای الهیات
نسـینا بیواسـطه یـا باواسـطه بـر همیـن نظر یـه اسـتوار شـدهاند.
بالمعنـی االخـص اب 
شـاهد مـا بـر ایـن مدعـا آن اسـت کـه در فلسـفۀ یونـان باسـتان ،کـه خداشناسـی فلسـفی
معطـوف بـه آموزههـای توحیدی اسلام در آن جایگاهی نداشـته اسـت ،اثـری از نظریۀ عروض وجود
یشـود .از سـوی دیگـر ،ابنرشـد ،بـه عنـوان سـخنگوی ارسـطوگرایی نـاب در
بـر ماهیـت دیـده نم 
نسـینا متوجـه همین نظریه سـاخته و شـیخالرئیس
جهـان اسلام ،بیشـترین انتقادهـای خـود را از اب 
را بـه دلیـل عـدول از موضـع ارسـطویی بـه چالـش کشـیده اسـت1.

 .3نظریۀ عروض وجود بر ماهیت در بیان ابنسینا
نسـینا بارهـا و بـا عبـارات مختلـف از عرضـی بـودن وجـود بـرای ماهیـت سـخن گفتـه و ابعـاد
اب 
مختلـف ایـن نظر یـه را تشـریح کـرده اسـت .او در شـفا چنیـن مینویسـد:
انیـت و وجـود نسـبت بـه ماهیتـی کـه غیر از انیت اسـت در جایگاه امر مقـوم قرار نمیگیرد،
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بنابرایـن از لـوازم ماهیـت بـه حسـاب میآیـد .و از ایـن دو حال خارج نیسـت :یا وجود الزمۀ
ماهیـت شـده اسـت ،بـه ایـن سـبب کـه ایـن ماهیـت ایـن ماهیـت اسـت ،یـا به سـبب چیز
دیگـری (غیـر از خـود ماهیـت) کـه بـا ماهیـت همـراه شـده اسـت .و معنـای «لـزوم» «پیـروی
از وجـود» اسـت و هیـچ موجـودی نمیتوانـد تابـع امـری غیرموجـود شـود .پـس اگـر انیـت
تابـع ماهیـت باشـد و بـه خاطـر خـود ماهیـت الزمـۀ آن شـود ،ماهیـت میبایسـت قبـل از
وجـودش بذاتـه موجـود باشـد و ایـن خلـف اسـت .پـس تنهـا ایـن راه باقی میمانـد که وجود
از علتـی (خارجـی) بـه ماهیـت برسـد .پـس هـر امـر ماهیتمنـدی معلـول اسـت و هـر چیـزی
غیـر از واجبالوجـود دارای ماهیـت اسـت و همین ماهیتها هسـتند کـه ممکنالوجودند
(یعنـی امـکان صفـت ماهیـت اسـت) و همانـا وجـود از خـارج عـارض آنهـا میشـود2.
(ابنسـینا ،1376 ،ص 3)347

او در دانشنامۀ عالیی نیز ،که به زبان فارسی نگاشته شده ،همین مطلب را بیان کرده است:
هـر چـه ورا ماهیـت جـز انیـت بـود ،انیـت ورا معنـی عرضـی بـود .و پیـدا شـده اسـت کـه هـر
چـه ورا معنـی عرضـی بـود ورا علـت بـود یـا ذات آن چیـز کـه وی عـرض انـدر وی اسـت یـا
چیـزی دیگـر ...ا گـر آن ماهیـت را هسـتی بـود تـا از وی انیـت آمـده بود و یا علت انیت شـده
بود ورا پیش از هسـتی که از وی آید هسـتی خود بوده بود ،پس این هسـتی دوم به کار نبود
و سـؤال انـدر هسـتی پیشـین قائـم اسـت و اگـر ورا هسـتی نبـود ،نشـاید کـه وی علـت هیـچ
چیـز بـود ،کـه هـر چـه ورا هسـتی نیسـت وی علـت نبـود و هـر چـه علـت نبـود علـت هسـتی
نبـود( .ابنسـینا ،الهیـات دانشـنامه عالیـی ،ص )78

عبارت شیخ در تعلیقات نیز از این قرار است:
هر امر دارای ماهیتی معلول است و انیت معنایی است که از خارج به آن طارئ میشود.
پس انیت قوامبخش حقیقت آن نیست( 4.ابنسینا ،التعلیقات ،ص )185

ماحصل نظریۀ ابنسینا را میتوان چنین بیان کرد:
الف .تمایز وجود و ماهیت در ممکنات.
نسـینا گاه بـا اصطلاح عـارض و گاه بـا
ب .عـارض بـودن وجـود بـر ماهیـت کـه البتـه اب 
واژههایـی چـون «الزم»« ،الحـق» ،و «طـارئ» از آن یـاد میکنـد5.
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ً
ً
در بـارۀ ایـن کـه مـراد ایـن سـینا از عـروض دقیقـا چیسـت و آیـا او صرفـا بـه عـروض ذهنـی و تحلیلـی
وجـود بـر ماهیـت بـاور داشـته یـا عالـم خـارج را ظـرف تحقـق ایـن عـروض میدانسـته ،تـا امـروز نیـز
میـان پژوهشـگران اتفـاق نظـری پدید نیامده اسـت .اما بیشـتر محققان آن را عـروض تحلیلی عقلی
و نـه عـروض خارجـی یـا مقولـی تفسـیر کردهاند (برای مثال ،نـک .دینانـی ،1389 ،ص .)311-272

 .4جایگاه نظریۀ عروض وجود بر ماهیت در خداشناسی فلسفی ابنسینا
خداشناسـی فلسـفی ابنسـینا در پیونـدی وثیـق بـا نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت سـاخته شـده
اسـت ،و ظهـور ایـن نظر یـه را در تارو پـود الهیـات بالمعنی االخص شـیخ میتوان یافـت .ما در اینجا
ابتـدا بـه نقـش کلیـدی ایـن نظر یـه در اثبـات وجـود خـدا و سـپس بـه جلوههـای آن در تبییـن صفات
خـدا خواهیـم پرداخت.

 1-4کاربرد نظریۀ عروض وجود بر ماهیت در اثبات وجود خدا
ابنسـینا ،در کتـب و رسـایل مختلـف فلسـفی خو یـش ،بـه شـیوههای گونا گـون برهـان اصلـیاش
نسـینا بسـیار بـه ابـداع آن افتخـار میکنـد و
بـر اثبـات وجـود خـدا را تقر یـر کـرده اسـت؛ برهانـی کـه اب 
آن را حاصـل تأمـل در خـود وجـود و بینیـاز از در نظـر گرفتـن آفر یـدگان و افعـال خداونـد میدانـد و
ایـن روش را محکمتر یـن و ارزشـمندترین روش بـرای اثبـات وجـود خداونـد و وحدانیـت و برائـت او
از صفـات معرفـی میکنـد و آن را مختـص «صدیقـان» میدانـد (طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص .)606
یتـوان این مقدمـات را ذیل
امـا ایـن برهـان خـود مبتنـی بـر مقدماتـی تصـوری و تصدیقی اسـت که م 
دو عنـوان اصلـی شناسـایی کـرد:
الف .بازاندیشی در بحث مواد ثالث
ب .بازاندیشی در مفهوم علیت
در اینجـا نیـز پیـش از ورود بـه اصـل برهـان الزم اسـت ایـن مقدمـات را بازخوانـی کنیـم و نقـش نظریۀ
عـروض وجـود بـر ماهیـت در شـکلگیری ایـن مقدمـات را نشـان دهیم.
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 1-1-4نظریۀ عروض وجود بر ماهیت و بازاندیشی در بحث مواد ثالث

یکـی از مهمتریـن بازتابهـای نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت را میتـوان در مبحـث مـواد ثلاث
مشـاهده کـرد .مبحثـی کـه خـود از سـرفصلهای مهـم تمایزبخـش میـان فلسـفۀ مشـاء یونانـی و
فلسـفۀ نشـاء اسلامی بـه حسـاب میآیـد .هرچنـد پیشـینۀ سـخن از ضـرورت و امـکان و امتنـاع را
یتـوان گفـت در فلسـفۀ اسلامی ایـن مبحـث
میتـوان در آثـار ارسـطو نیـز دنبـال کـرد ،بـا قاطعیـت م 
دسـتخوش تحولی بنیادین میشـود ،تحولی که هم گسـترۀ مفهومی مواد ثالث را دگرگون میسـازد
و هـم جایـگاه و نقـش آن در مابعدالطبیعـه را تغییـر میدهـد.
در آثار ارسـطو ،بحث مواد ثالث بیشـتر حیثیتی «منطقی» دارد و تبیینکنندۀ نسـبت میان
دو جـزء اصلـی قضایـا (یعنـی موضوع و محمول) اسـت و تنهـا در دوپاره از کتاب متافیزیک ،آن هم
ً
بـه صـورت کاملا گـذرا و حاشـیهای ،راهـی بـه «مابعدالطبیعـه» مییابـد و از حالـت منطقـی صـرف
نسـینا ،پـس از تفکیـک
یشـود (ارسـطو ،1385 ،ص  .)396 ،138امـا در نظـام فلسـفی اب 
خـارج م 
یشـود و زمینـه بـرای طـرح ایـن
میـان ماهیـت و وجـود ،بـاب تـازهای در بحـث مـواد ثلاث گشـوده م 
یگـردد کـه نسـبت میـان وجـود و ماهیـت در اشـیای مختلـف چگونه اسـت؟
پرسـش مهیـا م 
در پاسـخ به این پرسـش نیز طبیعی اسـت که بالفاصله همان سـه فرض منطقی در نسـبت
میـان موضـوع و محمـول بـه ذهـن متبـادر شـود :ضرورت ،امـکان ،امتنـاع .و بدین ترتیـب چارچوب
منطقـی مـواد ثلاث بـه متافیز یـک راه مییابـد ،آن هـم نـه بـه عنـوان بحثـی حاشـیهای و درجـهدوم،
بلکـه بـه عنـوان بحثـی مرکـزی و سرنوشتسـاز؛ بـه گونـهای کـه ترتیـب مباحـث مابعدالطبیعـه را
نسـینا بـه عنـوان یکـی از سـرفصلهای آغازین
یسـازد و در تمـام کتـب مابعدالطبیعـی اب 
دگرگـون م 

یشـود .بـرای مثـال ،فصل ششـم از مقالـۀ اول الهیات
صدرنشـین مباحـث اصلـی وجودشـناختی م 
شـفا« ،فـی ابتـداء القـول فـی الواجبالوجـود و ممکنالوجـود و ان الواجبالوجـود ال علـة لـه و ان
الممکنالوجـود معلـول» نا مگـذاری شـده اسـت (ابنسـینا ،1376 ،ص .)49
 2-1-4نظریۀ عروض وجود بر ماهیت و بازاندیشی در مفهوم علیت

نسـینا مبحـث علـل اربعـه را ،کـه از موار یـث ارسـطویی در فلسـفۀ اسلامی بـه حسـاب میآیـد ،بـا
اب 
رهیافـت برجسـتۀ خـودش (کـه مبتنـی بـر تفکیـک میـان ماهیـت و وجـود اسـت) در هـم میآمیـزد و
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تصو یـری تـازه از علـل اربعـه پیـش روی محققـان قـرار میدهـد .او دو گونه معلولیت برای یک شـیئ
واحـد در نظـر میگیـرد« :معلولیـت بـه اعتبـار ماهیـت» و «معلولیـت در وجـود» .سـپس ضمـن ذکـر
مثالـی روشـن میکنـد کـه دو علـت از میـان علـل چهارگانـۀ معـروف یعنـی «علـت مـادی» و «علـت
صـوری» مر بـوط بـه ماهیـت هسـتند:
میتوانـی مثلـث را در نظـر بگیـری کـه حقیقـت آن [ماهیـت آن] وابسـته بـه سـطح و
خـط ،کـه ضلـع آن اسـت ،میباشـد و ایـن دو قوامبخـش مثلـث از حیـث مثلـث بـودن
هسـتند و نیـز [وابسـته بـه] حقیقـت مثلـث بـودن اسـت .پـس گویـا ایـن دو [یعنـی اجـزای
ماهیـت مثلـث و خـود ماهیـت مثلـث] دو علـت مـادی و صـوری مثلـث هسـتند6.

(طوسی ،1383 ،ج  ،2ص )549

سپس دو علت «فاعلی» و «غایی» را در دستۀ علل مربوط به وجود قرار میدهد:
امـا از حیـث وجـودش[ ،مثلـث] بـه علـت دیگـری کـه علـت تقـوم مثلـث بـودن او و جزئـی
از حـد ماهیـت او نیسـت وابسـته اسـت کـه آن علـت فاعلـی و علـت غایـی اسـت کـه
علـت غایـی ،خـود ،علـت فاعلـی علیـت علـت فاعلـی اسـت( 7.طوسـی ،1383 ،ج ،2
ص )549

چنیـن تصویـر و تقسـیمی از علـل چهارگانـه را در آثار ارسـطو نمیتوان یافت ،ز یـرا مبنای آن تفکیک
دو حیثیت وجود و ماهیت در یک شـیئ اسـت.
آنچـه در نـگاه ابنسـینا بـه وضـوح قابـل رؤ یـت اسـت تمایـل او بـه تأ کیـد بـر علیـت فاعلـی
و بازگردانـدن سـایر علـل بـه ایـن نـوع از علیـت اسـت .او بالفاصلـه علیـت غایـی را بـا یـک جملـه بـه
ـت فاعلـی» میخوانـد .همین تأ کید
ـت عل ِ
ـت فاعلـی علی ِ
علیـت فاعلـی تحو یـل میبـرد و آن را «عل ِ
نسـینا و ارسـطو را تقو یـت میکنـد و مرزهـای
بـر علیـت فاعلـی اسـت کـه تمایـز مابعدالطبیعـۀ اب 
پررنگـی میـان فلسـفۀ مشـاء یونانـی و اسلامی ترسـیم میکنـد.
نسـینا همچنیـن پیونـد میـان علـت فاعلـی و دو علـت مر بـوط بـه ماهیـت (علـت مـادی
اب 
و علـت صـوری) را روشـن میسـازد و بـه گونـهای ایـن دو نـوع از علیـت را نیـز بـه سـود علـت فاعلـی از
مـدار بحـث خـارج میکند:
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علـت موجـده [یعنـی علـت فاعلـی] بـرای چیـزی کـه خـود بـه علـل مقومـۀ ماهیـت وابسـته
اسـت ،یـا علـت یکـی از همیـن علـل مقومـه مثـل صـورت واقـع میشـود یـا علـت هـر دو
[یعنـی هـم صـورت و هـم مـاده] و [در هـر حـال] ،علت موجـده علت جمع میـان آنها [ماده
و صـورت] نیـز هسـت( 8.طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص )553

ایـن عبـارات نیـز دگرگونـی مفهـوم علیـت نـزد ابنسـینا و فاصلـه گرفتـن او از اندیشـۀ ارسـطو را بـه
خو بـی بازمینمایـد ،ز یـرا ارسـطو هرگـز بـرای علـت صوری و مـادی به دنبـال علت فاعلـی نمیگردد.
لهـای پنجـم و هفتـم نمـط
ابنسـینا ایـن مباحـث و بازاندیشـی در بـاب علیـت را در فص 
ً
چهـارم اشـارات آورده اسـت ،و جالـب اینجاسـت کـه دقیقـا در میانـۀ همیـن بحـث بـاز هـم بـر
تمایـز وجـود از ماهیـت تأ کیـد میکنـد و فصـل میانـی یعنـی فصـل ششـم را بـه یـادآوری ایـن موضـوع
اختصـاص داده اسـت:
بـدان کـه تـو ممکـن اسـت معنـای مثلـث را بفهمـی امـا شـک کنـی کـه آیـا [ایـن ماهیـت]
موصـوف بـه وجـود در اعیـان هـم هسـت یـا نه؟ بعـد از آن که نزد تو مشـخص شـد که مثلث

از خـط و سـطح اسـت امـا هنـوز مشـخص نشـده کـه در اعیـان موجـود اسـت( 9.طوسـی،
 ،1383ج  ،2ص )552

نسـینا یک گام بـه هدف اصلیاش یعنـی اثبات وجود
در فصـل هشـتم نمـط چهـارم اشـارات نیـز اب 
یشـود و تکلیـف علـل اربعـه را یکسـره میکنـد و بـا قاطعیـت بـر «علیـت وجـودی»
خـدا نزدیکتـر م 
خداونـد نسـبت بـه سـایر موجـودات پای میفشـرد:
ا گـر علـت اوالیـی وجـود باشـد ،میبایـد علـت همـۀ وجودهـا و علـت علـت حقیقـت همـۀ

وجودهـا در وجـود باشـد( 10.طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص 11)556

ماحصـل ایـن چهـار فصـل از نمـط چهـارم اشـارات کـه درسـت پیش از برهـان اثبات وجـود خداوند
آمـده اسـت ،جـا انداختـن یـک تلقـی متافیزیکـی تـازه و متفـاوت اسـت که تنهـا از طریـق آن میتوان
برهـان وجـوب و امـکان را ادراک کـرد .ایـن تلقـی متافیزیکـی تـازه از بازتعر یـف و دگرگونسـازی یـک
یهـا یعنـی علیـت و علـل اربعـه و ترکیـب آن بـا یـک چارچـوب
چارچـوب مفهومـی بازمانـده از یونان 
مفهومـی جدیـد یعنـی «تمایـز وجـود و ماهیـت» و «عـروض وجـود بـر ماهیـت» حاصل شـده اسـت.
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نسـینا ،از میـان علـل اربعـۀ ارسـطویی ،علـت فاعلـی را علـت اصلـی و واقعـی میشـمارد
اب 
و از علـت فاعلـی نیـز تصویـری جدیـد ارائـه میدهـد ،یعنـی آن را در مقـام «وجودبخشـی» مینشـاند
و اصطلاح «العلـة الموجـده» را ابـداع میکنـد .علـت موجـده هـم «وجود» یک شـیئ را پدید میآورد
و هـم میـان مـاده و صـورت شـیئ جمـع میکنـد .علاوه بـر ایـن ،مـاده یـا صـورت یـا هـر دو را نیـز پدیـد
یشـود خدایـی کـه ابنسـینا در پـی اثبـات
مـیآورد .پـس از تثبیـت ایـن تلقـی متافیزیکـی ،روشـن م 
وجـود اوسـت «علـت اولـی» اسـت ،یعنـی علـت وجـود همـۀ موجـودات و نیـز همـۀ مـواد و صـور
موجـودات .امـا پذیـرش ایـن تعبیـر از خداونـد (کـه در حقیقـت الهامگرفتـه از تعالیـم وحیانـی اسـت
و آیـات فراوانـی از قـرآن مجیـد مثـل «کـن فیکـون» و «خالـق کل شـیئ» و «خلـق السـموات و االرض»
را بـه ذهـن مـیآورد) مسـتلزم پذیـرش ایـن مقدمـه اسـت کـه تمـام اشـیاء غیـر از خداونـد بـه اعتبـار
وجودشـان معلـول هسـتند امـا خـود خداونـد بـه اعتبـار وجـودش معلـول نیسـت.
 3-1-4برهان صدیقین

نسـینا پـس از تمهیـد مقدمـات پیشگفتـه وارد تقریـر برهـان خـود بـرای اثبـات وجـود خداونـد
اب 
میشـود:
هـر موجـودی وقتـی بـه آن از حیـث ذاتـش توجـه شـود ،بـدون توجـه بـه غیـرش ،یا بـه گونهای
اسـت کـه وجـود بـرای او بـه خـودی خـود واجـب اسـت ،یـا بـه این گونه نیسـت( 12.طوسـی،
 ،1383ج  ،2ص )557

میبینیـم کـه چارچـوب مفهومـی وجـوب و امـکان کـه خـود برآمـده از نظر یـۀ تمایـز وجـود و ماهیـت و
نسـینا اسـتخدام میشـود .او پـس
عـروض وجـود بـر ماهیـت اسـت چگونـه در تقر یـر برهـان توسـط اب 
از روشـن سـاختن معنـای وجـوب ،بـه بررسـی دو شـق دیگـر عقلـی ،یعنـی امتنـاع و امـکان میپردازد
یشـمرد و همـۀ موجـودات غیـر از
و ممتنـع بـودن را بـرای امـوری کـه موجـود فـرض شـدهاند محـال م 
واجبالوجـود را «ممکنالوجـود بحسـب ذاتـه» میخوانـد (ابنسـینا ،1376 ،ص .)52-49
ویژگـی چنیـن موجوداتـی ایـن اسـت کـه ا گـر ،علاوه بـر ذاتشـان ،شـرط حصـول علـت آنهـا را
یشـوند ،و اگر شـرط عدم حصول علتشـان را
نیـز در نظـر بگیر یـم ،بـه واجبالوجـود (بالغیر) تبدیل م 
یشـوند .امـا ا گـر هیـچ یـک از ایـن دو شـرط را در نظـر نگیریـم و فقـط
در نظـر بگیر یـم ،ممتنعالوجـود م 
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ذات آنهـا را بـه تنهایـی در نظـر آور یـم ،نـه واجباند و نـه ممتنع ،بلکه «ممکن» هسـتند .پس در این
تقر یـر سـخن از ذاتهایـی اسـت کـه وجـود در تصـور ماهوی آنها نقشـی ندارد و مقـوم ماهیت آنها به
حسـاب نمیآیـد و بایـد وجـود از خـارج بـه ذات آنهـا اضافه شـود (یعنـی از «علت»).
بنابرایـن بـه وضـوح میتـوان دریافـت که برهان صدیقین ابنسـینا محصول همـۀ یافتههای
او در بحثهـای «عـروض وجـود بـر ماهیـت»« ،مواد ثالث» و نیز «علیت» اسـت.
تأسیس و تدقیق مفهوم

تبیین جدید از وجوب

علیت ایجادی

و امکان

برهان وجوب و امکان
بازاندیشی در مفهوم

بازاندیشی در بحث مواد

علیت

ثالث

نظریۀ عروض وجود بر
ماهیت

 2-4کاربرد نظریۀ عروض وجود بر ماهیت در تبیین صفات خدا
دامنـۀ کار بـرد نظر یـه عـروض وجـود بـر ماهیـت در الهیـات بالمعنـی االخـص تنهـا بـه اثبـات وجـود
یشـود و بـه تبییـن صفـات خداونـد نیـز گسـترش مییابـد.
خداونـد محـدود نم 
مهمتریـن وصفـی کـه بـرای خداونـد در فلسـفۀ ابنسـینا بـه کار مـیرود و حتـی نقـش عنـوان
مشـیر بـرای خـدا پیـدا میکنـد «واجبالوجـود» اسـت و سـایر صفـات نیـز بازتابـی از همیـن وجـوب
وجودنـد و مـا نیـز از وجـوب وجـود میتوانیـم پـی بـه سـایر صفـات ببر یـم .بنابرایـن در اثبـات عقلـی
بسـیاری از صفـات ،وجـوب وجـود در مقـام مقدمـۀ اصلـی بـه کار مـیرود .پیشتـر نقـش نظریـۀ
عـروض را در شـکلگیری مفهـوم وجـوب وجـود نشـان دادیـم ،پـس اکنـون اثبـات ایـن مدعـا کـه در
نسـینا ایـن نظر یـه در تبییـن صفـات خـدا نقـش زیربنایـی دارد چنـدان دشـوار نیسـت.
فلسـفۀ اب 
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 1-2-4اثبات توحید خداوند

ابنسـینا پـس از بهرهگیـری از نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در اثبـات وجـود خداونـد از همیـن
نظر یـه بـرای اثبـات فلسـفی مهمتر یـن اصـل از عقایـد اسلامی یعنـی «توحیـد» نیـز بهـرهای تـام گرفتـه
یتـوان سـابقهای بـرای آن در مصنفـات پیشـینیان یافـت.
اسـت و براهینـی ابـداع کـرده کـه نم 
ً
ً
فیلسـوفان یونـان باسـتان اساسـا دغدغـۀ توحیـد نداشـتهاند و عملا هیـچ تالشـی بـرای
اثبـات آن نیـز در آثارشـان نمیتـوان یافـت ،بلکـه بالعکـس نشـانههای آشـکاری از تعـدد خدایـان و
یخـورد (نک .ارسـطو ،1385 ،ص  .)404در مقابل،
حتـی توجیـه فلسـفی آن در ایـن آثـار به چشـم م 
افلوطیـن و پیـروان نوافالطونـیاش بسـیار بـر آمـوزۀ توحیـد تأ کیـد دارنـد ،امـا روش فلسـفی آنـان بـرای
ً
اثبـات ایـن اصـل کاملا بـا آنچـه در فلسـفۀ اسلامی مییابیـم متفـاوت اسـت.
ابنسـینا توحیـد را بـه عنـوان جزئـی از دسـتگاه فلسـفی خالقانـه خو یـش در نظـر گرفتـه و
تالشـی پردامنـه بـرای اسـتخدام مبانـی متافیزیکـی خود (مثـل تمایز وجود و ماهیـت و عروض وجود
بـر ماهیـت و چارچـوب فلسـفی وجـوب و امـکان) و نیـز نظـام منطقـی برگز یـدهاش (یعنـی منطـق
ارسـطویی) بـرای اثبـات توحیـد کـرده اسـت.
مهمتریـن نکتـه در اثبـات توحیـد نـزد ابنسـینا آن اسـت کـه او توحیـد را بـر اسـاس «وجـوب
وجـود» اثبـات میکنـد .تقریرهـای او از براهیـن اثبـات توحیـد ،در رسـاالت مختلـف فلسـفیاش ،از
پیچیدهتر یـن مباحـث او بـه حسـاب میآیـد و از مقدمـات فـراوان منطقـی و متافیزیکـی برخـوردار
است.
در فصـل شـانزدهم و هفدهـم نمـط نهـم اشـارات دو مقدمـۀ موجـز امـا پربـار پیـش از ورود بـه
برهـان توحیـد ذکـر شـده اسـت .مقدمـۀ اول ،کـه ریشـه در دانش منطـق دارد ،یک تقسـیمبندی برای
ادراک چگونگـی حصـول تکثـر در اشـیائی اسـت کـه در یـک امـر مقـوم (ذاتـی) مشـترکاند (طوسـی،
 ،1383ج  ،2ص  .)568اما مقدمۀ دوم ،که تأیید دیگری بر کاربرد نظریۀ عروض وجود بر ماهیت
در اثبـات توحیـد اسـت ،از ایـن قـرار اسـت کـه ماهیـت میتوانـد سـبب برخـی از صفـات موجـود
در یـک شـیئ باشـد (مثـل «دو» بـودن کـه سـبب زوجیـت ایـن عـدد اسـت) و نیـز برخـی از صفـات
ماهیـت میتواننـد سـبب حصـول صفتـی دیگـر بـرای شـیئ واقـع شـوند (مثـل ناطـق بودن که سـبب
صفـت متعجـب بـودن در انسـان اسـت) ،امـا یکـی از صفـات اشـیاء هرگـز نمیتوانـد بیواسـطه یـا
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باواسـطه برآمـده از ماهیـت آنهـا باشـد ،و آن صفـت نیـز «وجـود» اسـت .ز یـرا علـت هـر چیـزی بایـد
پیـش از معلـول موجـود باشـد ،امـا قبـل از آن کـه صفـت «وجـود» بـر ماهیـت صـدق کنـد ،ماهیتـی
وجـود نـدارد کـه بخواهـد سـبب وجـود واقـع شـود (طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص  .)570میبینیـم کـه
ایـن مقدمـه بیـان وجـه دیگـری از همـان نظر یـۀ عـروض وجـود بر ماهیت اسـت ،البته با تأ کیـد بر این
نکتـه کـه ماهیـت نمیتوانـد علـت وجـود باشـد .ابنسـینا در ادامـه از ایـن مقدمـه بـرای طـرد یکـی از
شـقوق مطرحشـده در برهـان توحیـد اسـتفاده میکنـد13.

پـس مشـاهده میکنیـم کـه نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در اثبـات توحیـد نیـز بـه دو
ً
صـورت ایفـای نقـش میکنـد :اوال بـه عنـوان زیربنـای برهـان صدیقیـن و اسـتنباط صفـت «وجـوب
ً
وجـود» و ثانیـا بـه عنـوان مقدمـهای جهـت طـرد یکـی از شـقوق منـدرج در برهـان توحیـد.
نظریۀ عروض

برهان وجوب و

وجوب وجود

وجود بر ماهیت

امکان

خدا

برهان توحید

 2-2-4اثبات احدیت ذات خدا

ابنسـینا پـس از اثبـات «توحیـد» بـه اثبـات «احدیـت» ذات خـدا میپـردازد .احدیـت بـه معنـای
نسـینا تصر یـح میکند که مرکب
تقسـیمناپذیری مطلـق ذات و نفـی هـر گونـه ترکیب از آن اسـت .اب 
بـودن از اجـزاء بـا مفهـوم وجـوب وجـود در تناقـض اسـت ،زیرا اجزاء قوامبخش شـیئ مرکـب و مقدم
یشـود ،یعنی نمیتـوان مفهوم
بـر آن بـه حسـاب میآینـد .ایـن نفـی ترکیب شـامل اجـزای عقلی نیز م 
واجبالوجـود را بـا تحلیـل عقلـی بـه دو یـا چنـد مفهـوم دیگـر شکسـت و بـرای آن جنـس و فصلـی
یتـوان مفهـوم ّ
اعمـی بـرای واجبالوجـود فـرض کـرد کـه میـان واجبالوجـود و
در نظـر گرفـت و نم 
ً
اشـیای دیگـر مشـترک باشـد .بـرای نفـی اجـزای عقلـی از واجبالوجـود ،ابنسـینا بار دیگر مسـتقیما
پـای نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت را بـه میـان میکشـد .او ابتـدا مینویسـد:
مقتضـی
ماهیـت دیگـری
واجبالوجـود بـا هیـچ چیـز دیگـری همماهیـت نیسـت .زیـرا هـر
ِ
ِ
ـکان وجـود اسـت(.طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص )597
ام ِ
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امـا ایـن اشـکال ممکـن اسـت بـه ذهـن برسـد کـه به هـر حال یک صفـت میـان خداونـد و موجودات
ـترک همۀ موجـودات (اعم
ـت مش ِ
ممکـن مشـترک اسـت و شـاید بتـوان آن را بـه مثابـۀ جنـس یـا ماهی ِ
نسـینا در اینجـا نیـز بـه نظریـة
از واجـب و ممکـن) در نظـر گرفـت و آن صفـت «وجـود» اسـت .اب 
عـروض وجـود بـر ماهیـت رجـوع میکنـد و تأ کیـد میکنـد کـه وجـود نـه ماهیـت و نـه جـزء ماهیـت
ـت اشیاسـت .پـس واجبالوجـود بـا هیـچ شـیئی
اشـیاء اسـت ،بلکـه «طـارئ» (عـارض) بـر ماهی ِ
اشـتراک ذاتـی نـدارد و تمایـزش بـا اشـیای دیگـر نـه بـه واسـطۀ فصـول اسـت ،نـه بـه واسـطة اعـراض،
بلکـه تمایـز بـه تمـام ذات اسـت (طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص .)600
پـس میتـوان ب هطـور همزمـان دو مسـیر اتصـال منطقـی میـان نظر یـة عروض وجود بـر ماهیت
و مباحـث مر بـوط بـه احدیـت خداونـد در نظر گرفت :یک مسـیر باواسـطه کـه از طریق برهان وجوب
و امـکان و صفـت وجـوب وجـود بـه اثبـات احدیـت منتهی میشـود ،و یک مسـیر مسـتقیم که منجر
بـه رفـع یـک اشـکال مهـم بـر اصـل احدیت خـدا (یعنی جنس بـودن وجود برای واجـب و ممکن و در
نتیجـه ترکیـب ذات خـدا از جنـس و فصل) میگردد.
 3-2-4اثبات تعریفناپذیری ذات خدا

پـس از نفـی اجـزای عقلـی یعنـی جنـس و فصـل از ذات خـدا بالفاصلـه میتوان این نتیجـه را گرفت
ّ
یتـوان بـرای او تعر یـف حـدی (کـه متشـکل از جنـس و فصـل اسـت) تصـور کـرد .پـس ادراک
کـه نم 
ذات خداونـد از طریـق عق ِـل متعـارف (کـه اشـیاء را بـه واسـطۀ تعر یـف و بازشناس ِـی اجـزای مفهومی
میشناسـد) امکانپذیـر نیسـت (طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص 599؛ ابنسـینا ،1376 ،ص .)371
ً
هرچنـد نظر یـة عـروض وجـود بـر ماهیـت مسـتقیما در مبحـث مربـوط بـه اثبـات
یشـود ،امـا بـه واسـطۀ نقـش زیربناییاش در مباحـث «وجوب»
تعریفناپذیـری ذات خـدا ظاهـر نم 
و «احدیـت» ،در مسـیر منطقـی اثبـات ایـن صفـت نیـز واقـع شـده اسـت.
انیت خدا
 4-2-4اثبات اینهمانی ماهیت و ِ

نسـینا بـه خداوند نسـبت داده میشـود ،و شـاید
یکـی از مهمتر یـن ویژگیهایـی کـه در متافیز یـک اب 
ماهیـت
بتـوان آن را همپایـۀ «وجـوب وجـود» دانسـت« ،اینهمانـی ماهیـت و وجـود» یـا «نداشـتن
ِ
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ـکان وجـودی در تحلیـل دقیـق ابنسـینا برآمـده از تمایـز وجـود و
زائـد بـر وجـود» اسـت .گفتیـم کـه ام ِ
ماهیـت و عارضـی بـودن وجـود بـر ماهیـت در اشـیاء اسـت .پـس از پذیـرش همیـن اصـل میتـوان بـر
ـود موجـودی اسـتدالل کـرد کـه چنیـن تمایـزی در آن نباشـد و ماهیتـی مبایـن بـا انیـت نداشـته
وج ِ
ـودات امکانـی نیـز همیـن موجـود اسـت کـه آن را واجبالوجـود
ـود همـۀ موج ِ
باشـد و مبـدأ وج ِ
مینامیم .این رهیافت منجر به تأسـیس اصلی مهم در فلسـفۀ اسلامی شـده که از آن به «الواجب
ً
یشـود و مسـتقیما برآمـده از نظر یـۀ عروض وجود بر ماهیت اسـت (ابنسـینا،
ماهیتـه انیتـه» تعبیـر م 
نسـینا ،الهیات دانشـنامه عالیی ،ص 77 ،76؛ طوسـی ،1383 ،ج ،2
الهیات شـفا ،ص370؛ اب 
ص  .)593البتـه بایـد تأ کیـد کـرد کـه ایـن اصـل بیشـتر جنبـۀ سـلبی دارد و بـه معنـای نفـی ماهیـت
ـات ماهیتـی کـه بـا وجـود یکـی باشـد.
متعـارف از ذات خداسـت ،نـه اثب ِ
نظریۀ عروض

اینهمانی

وجود بر ماهیت

ماهیت و انیت خدا

 5-2-4نفی جسمانیت از خداوند

جسـم نبـودن و تعلـق بـه جسـم نداشـتن خداونـد نیـز نـزد ابنسـینا بـه واسـطۀ وجـوب وجـود اثبـات
یتـوان آن را نیـز بـا یـک واسـطه از ثمـرات نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت دانسـت.
میشـود ،پـس م 
تنافی جسـمانیت با وجوب وجود نیز به سـادگی روشـن میشـود :هر جسـم محسوسـی قابل تقسـیم
ّ
کمـی و نیـز معنـوی (بـه هیولـی و صـورت) اسـت ،پـس جسـمانیت مسـتلزم ترکیـب اسـت ،امـا
واجبالوجـود نمیتوانـد مرکـب از اجـزاء باشـد (طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص .)595
نظریۀ عروض

برهان وجوب و

وجوب وجود

اثبات احدیت

نفی

وجود بر ماهیت

امکان

خدا

خداوند

جسمانیت از خدا

 6-2-4اثبات علم خداوند به ذات خویش

ابنسـینا اثبـات علـم الهـی بـه ذات خو یـش را نیـز بـه وجـوب وجـود پیونـد میزنـد .او پـس از نفـی
جسـمانی بـودن وجـود خداونـد (کـه ثمـرة پذیـرش وجـوب وجـود اسـت) بـه وجـود عقالنـی خداونـد
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یبـرد (االول معقـول الـذات) و بـر قیـام بـه ذات خداونـد و تجـرد حضرتـش از عالئـق و مـواد و هـر
راه م 
ـت زائـد بـودن و تعلـق قـرار میدهـد تأ کیـد میکنـد .از نـگاه او (بـر اسـاس
چیـزی کـه ذات را در حال ِ
معقول
مجرد
آنچـه در مبانـی نفسشناسـی خو یـش اثبات کرده اسـت) ،روشـن اسـت که هر موجـود
ِ
ِ
قائـم بـه ذات ،ذات خـود را تعقـل میکنـد و بـه خو یـش آ گاه اسـت (ابنسـینا ،1376 ،ص 382؛
طوسـی ،1383 ،ج  ،2ص .)604
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نتیجهگیری
در ایـن مقالـه تلاش شـد جایـگاه نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت را در الهیـات بالمعنـی االخـص
نسـینا بازشناسـی کنیـم و بـا محور یـت ایـن نظر یـه ،بـه مطالعـۀ نظاممنـد خداشناسـی فلسـفی
اب 
یتـوان مـوارد ز یـر را بـه عنـوان یافتههـای اصلـی ایـن پژوهـش برشـمرد:
شـیخالرئیس بپرداز یـم .م 
نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت مهمتر یـن زیربنـای متافیزیکـی مـورد اسـتفادۀ ابنسـینابـرای شـکلدهی یـک نظـام فلسـفی مسـتقل و گـذار از فلسـفۀ یونـان بـوده اسـت.
نسـینا در بازاندیشـی در دو مبحـث مهـم فلسـفی یعنـی «مـواد ثلاث» و «علیـت» از
اب نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت بهـره بـرده اسـت.
بسـیاری از اجـزای الهیـات بالمعنـی االخـص ابنسـینا بیواسـطه یـا باواسـطه بـر نظریـۀعـروض وجـود بـر ماهیـت اسـتوار شـدهاند.
نسـینا حاصـل همـۀ یافت ههـای او در بحثهـای «عـروض
برهـان وجـوب و امـکان اب وجـود بـر ماهیـت»« ،مـواد ثلاث» ،و نیـز «علیـت» اسـت.
نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در مباحـث اثبـات توحیـد بـه دو صـورت (مسـتقیم وغیرمسـتقیم) ایفـای نقـش میکنـد.
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نظر یـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت در اثبـات سـایر صفـات خـدا ،گاه بـه صـورتغیرمسـتقیم و بـه عنـوان زیربنـای منطقـی و گاه بـه صـورت مسـتقیم ،کاربـرد مییابـد.
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یادداشتها
 .1ابنرشـد در آثـار اصلـی خویـش یعنـی تهافـت التهافـت و تفسـیر مابعدالطبیعـه ،ابنسـینا را بـه خاطـر نظریـۀ عـروض
ً
وجـود بـر ماهیـت بـه بـاد انتقـاد گرفتـه و از آن بـا تعابیـری چـون «قـول غلـط جـدا» یـاد میکنـد .او منشـأ اصلـی بـه بیراهـه
رفتـن ابنسـینا را در طـرح مسـئلۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت ،کنـار گذاشـتن روش فلسـفی ،و گرایـش بـه رویکـرد کالمـی
در مسـئلۀ آفرینـش میدانـد و معتقـد اسـت ابنسـینا بـرای جلـب رضایـت متکلمان اشـعری وجود را عـرض فرض کرده
تـا از ایـن طریـق نیازمنـدی وجـود اشـیاء بـه علـت بیرونـی را اثبـات کنـد و راهـی بـرای تبییـن فلسـفی حـدوث بگشـاید
(ابنرشـد ،تفسـیر مابعدالطبیعـه ،ص  .)313داوری در بـاب نقدهـای ابنرشـد مجالـی دیگـر میطلبـد و اشـارۀ مـا بـه
ایـن نقدهـا در ایـن مقـام بـه عنـوان شـاهدی بـر گـذار ابنسـینا از ارسطوسـت.
 .2ترجمۀ متون عربی از نگارندگان است.
 .3إن اإلنیـة و الوجـود لـو صـارا عارضیـن للماهیـة فلا یخلـو إمـا أن یلزمهـا لذاتهـا ،أو لشـیء من خارج ،و محـال أن یکون
لـذات الماهیـة ،فـإن التابـع ال یتبـع إال موجـودا فیلـزم أن یکـون للماهیـة وجـود قبـل وجودها ،و هذا محـال و نقول إن کل
مـا لـه ماهیـة غیـر .اإلنیـة فهـو معلـول ،و ذلـک ألنـک علمت أن اإلنیـة و الوجود ال یقوم مـن الماهیة التی هـی خارجة عن
اإلنیـة مقـام األمـر المقـوم ،فیکـون مـن اللـوازم ،فلا یخلـو :إمـا أن یلـزم الماهیـة ألنهـا تلـک الماهیـة و إمـا أن یکـون لزومهـا
إیاهـا بسـبب شـیء .و معنـی قولنـا اللـزوم اتبـاع الوجـود ،و لـن یتبـع موجـود إال موجـودا ،فـإن کانـت اإلنیـة تتبـع الماهیـة
و تلزمهـا لنفسـها ،فتکـون اإلنیـة قـد تبعـت فـی وجودهـا وجـودا ،و کل مـا یتبـع فـی وجـوده وجـودا فـإن متبوعـه موجـود
بالـذات قبلـه ،فتکـون الماهیـة موجـودة بذاتهـا قبـل وجودهـا ،و هـذا خلـف .فبقـی أن یکـون الوجـود لهـا عـن علـة ،فـکل
ذی ماهیـة معلـول ،و سـائر األشـیاء غیـر الواجـب الوجـود فلهـا ماهیـات ،و تلـک الماهیـات هـی التـی بأنفسـها ممکنـة
الوجـود ،و إنمـا یعـرض لهـا وجـود مـن خـارج.
 .4کل ذی ماهیة فهو معلول ،و االنیة معنی طارئ علیه من خارج ،فهی ال ّ
تقوم حقیقته.
 .5الزم اسـت همینجا یادآور شـویم که باید فارابی را پیشـگام طرح این نظریه و کاربسـت آن در خداشناسـی فلسـفی
دانسـت ،و ابنسـینا را میتوان تثبیتکننده و بسـطدهندۀ آن در فلسـفۀ اسلامی به حسـاب آورد.
ً
مثلا فـإن حقیقتـه متعلقـه بالسـطح و الخـط الـذی هـو ضلعـه و قومانه مـن حیث هو
 .6و لـک أن تعتبـر ذلـک بالمثلـث 
مثلـث لـه حقیقتـه المثلثیـه کأنهمـا علتاه المادیـه و الصوریه.
ً
ً
ایضـا غیـر هـذه لیسـت هـی علـه تقـوم مثلثیتـه و تکـون جـزءا مـن

 .7و امـا مـن حیـث وجـوده فقـد یتعلـق بعلـة اخـری
حدهـا و تـل هـی العلـه الفاعلیـه أو الغائیـه التـی هـی علـه فاعلیـه لعلیـه العلـه الفاعلیـه»
 .8برای فهم وجه این تقسیم ،نک .طوسی ،شرح االشارات ،ص .554 ،553
 .9اعلـم انـک تفهـم معنـی المثلـث و تشـک هـل هـو موصـوف بالوجـود فـی االعیـان ام لیـس؟ بعـد مـا تمثـل عنـدک أنـه
مـن خـط و سـطح و لـم یتمثـل لـک أنـه موجـود فـی االعیـان.
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 .10ان کانت عله اولی فهی عله لکل وجود و لعله حقیقه کل وجود فی الوجود.
 .11خواجـه نصیرالدیـن طوسـی در توضیـح ایـن عبـارت مینویسـد« :علـت اولـی نـه میتوانـد صـورت باشـد [ ]...نـه
مـاده [ ]...و نـه غایـت [ ]...پـس اگـر در عالـم وجـود علـت اوالیـی باشـد ،علـت فاعلـی همـۀ موجـودات معلـول و همـۀ
صورتهـا و مادههایـی اسـت کـه علـت تحقـق هـر معلولـی در وجـودش ،باشـند» (طوسـی ،1383 ،ص )566
 .12کل موجـود اذا التفـت الیـه مـن حیـث ذاتـه مـن غیـر التفـات الـی غیـره فامـا ان یکـون بحیـث یجـب لـه الوجـود فـی
نفسـه او الیکـون.
 .13ابنسـینا برهـان توحیـد خویـش را بـا یـک قیـاس ذوالحدیـن تقریـر میکنـد .آن قیـاس ذوالحدیـن کـه در فصـل
هجدهـم اشـارات آمـده از ایـن قـرار اسـت :واجبالوجـود متعیـن ،یـا تعیـناش از همـان وجـوب وجـود اسـت .پـس
واجبالوجـودی جـز او نیسـت (← اثبـات توحیـد) یـا تعیـناش از همـان وجـوب وجـود نیسـت ،بلکـه از امـری دیگـر
اسـت .پـس معلـول اسـت .پـس واجبالوجـود نیسـت .پـس یـا واجبالوجـود واحـد اسـت ،یـا واجبالوجـود نیسـت.
حالـت دوم خلاف فـرض اسـت .پـس واجبالوجـود واحـد اسـت (← اثبـات توحیـد) (طوسـی ،1383 ،ص )530
حالـت دوم ایـن قیـاس ذوالحدیـن ،خـود -بـر اسـاس مقدمـۀ منطقی اول -میتواند چهار شـق داشـته باشـد )1( :وجوب
وجـود الزم تعییـناش باشـد )2( .وجـوب وجـود عـارض تعیـناش باشـد )3( .وجـوب وجـود معـروض تعیـناش باشـد.
( )4وجـوب وجـود ملـزوم تعیـناش باشـد .شـق اول از ایـن شـقوق چهارگانـه بدیـن صـورت طـرد میشـود کـه در ایـن
صـورت «تعیـن» حکـم ماهیـت یـا صفـت ماهیـت را پیـدا میکنـد کـه وجـود واجـب بـه سـبب آن الزم آمـده اسـت ،امـا
چنیـن فرضـی بنـا بـر مقدمـۀ دوم (کـه گفتیـم برآمـده از نظریـۀ عـروض وجـود بـر ماهیـت اسـت) امکانپذیـر نیسـت.
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The theory of “attribution of existence to essence” is the most
important metaphysical foundation used by Avicenna for forming
a new philosophical system and transition from Greek philosophy
and rethinking two important philosophical issues: “modality” and
“causality”. It seems that many components of Avicennian theology is
based, whether directly or not, on this theory. For example, Avicenna’s
siddīqīn argument for the existence of God is the ultimate result of all
Avicenna’s deliberations about “attribution of existence to essence”,
“modality” and “causality”. This theory has also been used, at times
directly and at other times indirectly, for proving God’s oneness and
His other attributes. In this article, we will try to show the role the
theory of “attribution of existence to essence” plays in Avicenna’s
philosophy trough a systematic study. We will also try to review
differences between Avicenna’s philosophy and Greek philosophy and
the role of the aforementioned theory in these differentiations.
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