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 چکیده
سينا همواره از تمایز و تقابل دو نوع وجوود  وجوود صوا  و وجوود اي،واتن  سو ن        ابن
گوید كه صود م،ناي تمایز ماهيت و وجود است. به هموين جهوت  ملو مش مروهور      من

د. مل مه آن شو تمایز ميان ماهيت و وجود به نوعن در صصو  این تمایز نيز مطرح من
اي اسوت در صصوو     است كه آیا وجود صا  اساساً وجود است؟ این در واقع ملو مه 

سيناین از ماهيت  معناین از وجود حاضور اسوت؟ ایون جلو ار      ماهيت: آیا در درك ابن
كند تا بر اساس ارت،اط وجود صا  بوا معوانن وجوود اي،واتن  وجوود قوابمن         تالش من

ت،يين كند كه تموایز وجوود صوا  از وجوود اي،واتن در      شي يت و ماهيت  این نك ه را 
سينا در واقع تمایزي ميوان دو وجوه از وجوود در معنواي یونوانن آن اسوت         فملفش ابن

تمایزي كه م،ناي تمایز وجود و ماهيت است و در فملفش یونانن چنودان موورد تيكيود    
 گيرد.  قرار نمن
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 . درآمد1

كه  با این 1شود. سينا مطرح شده و تكرار من تمایز وجود از ماهيت همواره در آيار ابن
پردازد  در اغمب  سينا در موارد معدودي به اقامش براهينن م  صر براي این تمایز من ابن

شود كه گوین بدیهی است و چندان نياز به اي،ات ندارد.  اي مطرح من موارد به گونه
سينا از امكان تصور ماهيت بدون توجه به وجود آن  تمایز معنایی گزارۀ وجودی از   ابن

همانی  امكان شک در وجود ماهيت  و نيازمند عمت و اي،ات بودن آن  به  گزارۀ این
شود كه  اي درك من گوید. ماهيت به گونه عنوان دالئل تمایز وجود از ماهيت س ن من

به همين دليل قابل شک و نيازمند دليل است و  اللویه است و در صصو  وجود عمن
توان ماهيت را بدون   كه وجود داصل ماهيت نيلت من طم،د. تنها به دليل آن اي،ات من

توجه به وجود آن مورد تصور قرار داد و تنها به این دليل است كه گزاره شامل وجود 
 همان است.  اي این داراي معناین بيش از گزاره

كند آن است كه  سينا براي تمایز وجود از ماهيت عنوان من ن كه ابنترین دليم صریح
به این  كامل كردتوان ماهي ن را تصور كرد و آن را  چون وجود مقوم ماهيت نيلت  من

كه به وجود یا عدم آن توجه  معنا كه همش اجزای یک ماهيت را در نظر گرفت  بدون آن
به وجود یا عدم آن بيانگر آن است كه  كرد. از نظر او امكان تصور مثمث بدون توجه

ء بدون وجود آن كامل است و درك ماهيت یک چيز نيازمند درك  ماهيت یک شن
كه در تصور كردن مثمث مح اج آن نيل يم كه به وجود آن توجه  این 2وجود آن نيلت.

                                                                                                                                                                        

گویود و   [ از تمایز ماهيوت و انيتوت در مقووالت مون    78   2  ج7] دانرنامه عالینبه عنوان مثال  شيخ در  .1
و ماهيوت  »گوید:  و یا من« است بر ماهيت و بيرون از ماهيت همه مقول ها را وجود عرضن است و زیاد»كه  این

هلو ن  »[ و یا در جاي دیگور:  38   2  ج7« ]دیگر است و انيتت دیگر  و انيت ایران را جدا از ماهيت است
[ از تموایز ميوان   43   2  ج7]هموان[. او در هموين ايور ]   « مر این ده مقوله را ذاتن نيلت و ماهيت نيلت

كند و حقيقت در اینجا به معنای حقيقوت صوا     ه تمایز ميان هل ن و حقيقت تع،ير منهل ن و ماهيت ب
پس حاجت حيوان بفصل نه از جهت آن بود كه حقيقت حيوانن بوي حقيقوت حيووانن    »شیء مدنظر است: 

بود و ليكن بآن بود كه حيوانن حاصل شود به هل ن و هل ن دیگر اسوت و حقيقوت دیگور  و چوون حوال      
در « داصول »[ وجوود را  235   4]الم،احثوات  شيخ در « تر كه چنين بود. است حال عرض اولنفصل چنين 
ليس الوجود معموال من حيث هو وجود  بل من حيث هو موجود لما هو ممكن الوجود لوه  »داند:  ماهيت نمن

ي آن ء بوه معنوا   . این داصل ن،ودن وجود در مفهوم ماهيت یک شون «ماهية أصري ليس یدصل فيها الوجود.
كل ما الیدصل الوجود فن مفهوم ذاتوه عمون موا اع ،رنوا ق،ول       »ب ش ماهيت آن نيلت:  است كه وجود قوام

 [7   3  ج3] «فالوجود غير مقومٌ له فن ماهية.
 ←و لذلک ما إذا تصورت معنن المثمث فنل،ت اليه الركميه و نل،ت إليه الوجود  وجودت الروكميه  » .2
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توانيم ماهيت مثمث را بدون وجود كامل كنيم  نران از آن دارد كه وجود  كنيم و من
توانيم در عين فهم مثمث   صل در ماهيت مثمث نيلت و به همين دليل است كه مندا

[ نيز در تعریف جوهر  77   2  ج7] دانرنامش عالینشيخ در  1در وجود آن شک كنيم.
  2داند. امكان شک در وجود جوهر را دليمن بر تمایز جوهر از وجود آن من

چه تصور    تمایزي است ميان آنكند تمایزي كه شيخ ميان شكل و وجود برقرار من
چه فهم مثمث بدون آن ممكن نيلت. در  كردن و فهم مثمث بدون آن ممكن است با آن

رسد. این  جا با اصمن مواجهيم كه بر م،نای آن تمایز فوق به ن يجش نهاین صود من این
ت توان یک ماهيت را بدون اجزای مقوتم آن تصور كرد و یا به ع،ار گوید: نمن اصل من

دیگر  اجزای مقوم یک ماهيت ضرورتاً در تصور آن ماهيت حضور دارند. در وهمش اول 
شناص ن است و به همين دليل است كه شيخ این  توان گفت كه ماهيت امري معرفت من

ء چيزي نيلت جز شناصت ما از  گيرد. در این بيان  ماهيت یک شن اصل را مفروض من
به همين دليل اگر چيزي صارج از تصور ما از  ء. ماهيت امري شناص ن است و آن شن
ء باشد  آن چيز صارج از شناصت ما از آن است. اگر ماهيت را امري شناص ن در  یک شن

شود: اجزای مقوم شناصت یک چيز  نظر بگيریم  اصل فوق به اصمن بدیهن ت،دیل من
چه در  رف ن آنتوان یک چيز را بدون در نظر گ ضرورتاً در شناصت آن حضور دارند و نمن

شناصت آن ضروري است  شناصت. در این تفلير با ت،دیل ماهيت به امري ذهنن ضمن 
بدیهن ساص ن اصل فوق  مل مش تمایز ماهيت و وجود نيز ساده شده و كامالً قابل ق،ول 

بل ه ميان ماهيت و  صواهد بود. اما تفلير ممكن دیگر آن است كه بگویيم این رابطش هم
                                                                                                                                                                        

یل حيل أن تفهم المثمث إال و قد وجب أن یكون ق،ل ذلک شكال   داصمة فن معنن المثمث  ح ن →
فكما ت صور معنن المثمث الیمكن إال أن ت صور أنه شوكل أوال  و ال یجوب موع ذلوک أن ت صوور أنوه       
موجود كما تح اج أن ت صور أنه شكل. فالركل لممثمث ألنه مثمث و داصل فن قوامه  فمذلک ی قوم بوه  

 [.61   11« ]ان  و أما الوجود فيمر الت قوم به ماهية المثمثصارجا فن الذهن و كيف ك

فمذلک یمكنک أن تفهم ماهية المثمث و أنت شاك فن وجوده ح ون ی،ورهن لوک أنوه موجوود أو ممكون       » .1
الوجود فن الركل االول من ك اب أوقميدس. و الیمكنک لذلک أن تفعل ذلک فن شوكمي ه  فموا كوان مثول     

 [.61   11« ] لمماهية  و ما كان مثل الوجود فميس مقوماً لمماهية المقومة  الركمية فهو من المعانن
آنكوه ورا وجوود اسوت     جوهر آن بود كه چون موجود شود حقيقت ورا وجود نه اندر موضوع بود  نوه  » .2

حاصل نه اندر موضوع  و از این ق،ل را شک نكنن كه جلم جوهر است  و شک تووانن كوردن كوه آن    
نگاه كه وجود وي اندر موضوع هلت یوا نيلوت. پوس     است موجود است یا نيلت تا آجلم كه جوهر 

جوهر آن است كه ورا ماهي ن هلت چون جلمن و نفلن و انلانن و فرسون  و آن ماهيوت را حوال    
آنلت كه تا انيت ش اندر موضوع ن،ود ندانن كه او را انيت هلت یا نيلت  و هور چوه چنوين بوود او را     

 [.122   1  ج3] همچنين رك:« است. ماهي ن جز انيتت
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رابطه ميان ذهن و عين در این تفكر است. در این تفكر ذهن و عين چنان به  شناصت بر پایش
ها  توان از امكان تصور یک چيز بدون دیگري  به تمایز عينن آن یكدیگر نزدیک هل ند كه من

شيخ در  1دست یافت. در این تفلير دیگر الزامن به شناص ن و ذهنن دانل ن ماهيت نيلت.
 گوید: ر صصو  امكان شک به وجود مثمث من[ نيز د21   3  ج3] اشارات

اعمم أنتک قد تفهم معنن المثمث و ترک هل هو موصوف بالوجود فن األعيان أم 
 ليس؟ بعد ما تمثتل عندك أنته من صطت و سطح و لم ی مثل لک أنه موجودٌ فن األعيان. 

ر عين كه از چه تركيل شده است را دریافت  اما د توان معنای مثمث و این یعنی می
سينا عالوه بر  كه آیا این مثمث موجود است یا نه تردید داشت. ابن حال نل،ت به این

داند  تفاوت در معنای  ها من كه امكان تصور ماهيت بدون وجود را دليمن بر تمایز آن ن آ
 گيرد: ها در نظر من ها را نيز دليمن بر تمایز آن دو گزارۀ شامل آن

كذا موجودة إما فن األعيان  أو فن االنفس  أو مطمقا و ذلک ألنک إذا قمت: حقيقة 
یعمتها جميعا  كان لهذا معنن محصتل مفهوم. و لو قمت: إن حقيقة كذا حقيقة كذا  أو أن 

 [.42   5حقيقة كذا حقيقة  لكان حروا من الكالم غير مفيد ]
الف »ره دارای معنایی محصل و قابل فهم است  گزا« الف موجود است»كه گزارۀ  درحالی
جا معنادار بودن گزارۀ وجودي در مقابل حرو  سينا در این حرو زاید است. ابن« الف است

كه شيخ تمایز دو  داند. این همانن را دليمن بر تمایز ماهيت از وجود اي،اتن من بودن گزارۀ این
تصور ها در  گيرد  به بحث تمایز آن گزارۀ فوق را دليل بر تمایز ماهيت از وجود در نظر من

گوید كه وجود هر چيز نيازمند  شيخ در تمایز ميان وجود و ماهيت من 2بليار نزدیک است.
 [. 38   7كه ماهيت شنء نيازمند عمت نيلت ] حالن عمت است در

                                                                                                                                                                        

با توجه به تمایز وجود و ماهيت  اینكه ابن سينا ماهيت را ذهنن یا عينن در نظر گرف ه است هموواره موورد    .1
بحث بوده است. به اس ثناء كلانن چون ف ر رازي و ابن رشد كه من قدین تموایز وجوود و ماهيوت در ابون     

اند  عمده مفلرین ابن سينا از صواجه نصير توا قوائمين    لت را به ماهيت دادهاند و نيز كلانن كه اصا سينا بوده
انود. ایون تفلوير آنچنوان      ال صو  م اصرین  همواره به ذهنن بودن آن اشاره كورده  به اصالت وجود  و عمن

[. برصون  22  21  12گيرنود )رك: ]  شایع شده است كه اغمب محققان امروزي نيز آن را بدیهن در نظر مون 
 داند. شناسن و وجودشناسن من [( موضوع را اساساً ناشن از صمط ميان معرفت13ز )رك: ]ني
ها بور یوک    توان به واسطة آن . از نظر ابن رشد اش ،اه شيخ در این است كه ميان انحاء م  مفن كه من2

هنگوامن  و « حقيقة كذا حقيقة كذا»گویيم  گذارد. بنابراین هنگامن كه من ء داللت كرد تفاوت نمن شن
  1  ج1كنويم ]  هاي م  مفن بر حقيقت واحود داللوت مون    به شكل« حقيقة كذا موجود»گویيم  كه من
[. اما به راس ی اگر از گزاره اول صرفاً این همانی را در نظر داش ه باشيم و از گزاره دوم وجوود  313 

 كنند؟ صارجی را  آیا باز هم این دو گزاره بر حقيقت واحدی داللت می
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 . پیشینۀ تحقیق2

گل رده از زمان فيملوفان بزرگن همچون  ای این تحقيق به یک معنا داراي پيرينه
اي  ه نصير طوسن است و به معناین دیگر فاقد چنين پيرينهرشد  ف ر رازي  و صواج ابن

سيناین ميان وجود و ماهيت را در  است. این تحقيق از آن جهت كه مل مش تمایز ابن
سينا و هم  اي گل رده هم در فيملوفان پس از ابن زمينش صود دارد  داراي پيرينه پيش

ف ر رازي  صواجه نصير رشد   در م يصران است. مل مه به طور مفصل از سوی ابن
هاي  طوسن  مالصدرا  و بلياري فيملوفان دیگر بحث و بررسن شده است. در سال

گذش ه نيز در مقاالت مع نابهن به این موضوع پرداص ه شده است. با وجود این  تحقيق 
كند  چندان  حاضر از آن جهت كه تقابل وجود صا  و وجود اي،اتن را بررسن من

سينا از وجود صا  به قدر  باعث شگف ن است كه تاكنون بحث ابناي ندارد.  پيرينه
 اي قرار نگرف ه است. كافن مورد توجه ن،وده و موضوع تحقيقات جداگانه

 
 «وجود». معاني 3

  3  38   7سينا جنس  عمن ال صو  براي مقوالت  نيلت ] جا كه وجود نزد ابن از آن
[  س ن گف ن از 215    8  324   6[  بمكه ش،يه جنس است ]280   4  77   3ج

  4گوید ] س ن من« معانن وجود»جا كه صود شيخ از  انواع وجود فاقد وجه صواهد بود. از آن
[  شاید به ر آن باشد كه اصطالحات م فاوتن كه شيخ براي وجود در كاركردها و 280 
سينا در  ابن كنيم. لحاظ من« وجود»گيرد را به عنوان معانن  هاي م  مف در نظر من حوزه
به معناي وجودي كه در واجب الوجود و معموالت « وجود مطمق»[ از 8    3  ج3] اشارات

[ آن را 280   4] الم،احثاتكند. در  مر رك است و بر هر دو حمل من شود اس فاده من
برد و در جاي دیگر  به معناي عام كه شامل وجود در اعيان و وجود در نفس است به كار من

گوید كه  س ن من« من حيث هو وجود»یا « من حيث هو عام»[ از وجود 168-9  صص 4]
شود. این معنا در واقع  از آن سمب من« كل ما مفهومه شنء غير الوجود»صرف وجود است و 

شود و موضوع  معناي البررط وجود است كه هيچ چيز به جز وجود بودن در آن لحاظ نمن
 [.6   7  مقالش اول  5مابعدالط،يعه است ]

سينا صرفاً به معناي وجود صارجن نيلت  بمكه  دانيم كه وجود در فملفش ابن من
  1  ج3گيرد ] اي از وجود را در بر من وجود در اعيان در برابر وجود در ذهن تنها حوزه

موجوداً بالفعل فن »تواند  چه در حوزۀ عين معدوم است من [ و آن124و122صص 
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  4مورد وصف قرار گيرد ]« من حيث هو موجود فن العقل» باشد و بنابراین تنها« العقل
اساس  وجود داش ن در فملفش شيخ به معناي وجود صارجن نيلت بمكه  [. بر این 91 
كه وجود ذهنن یک چيز از وجود  رغم آن تواند به وجود ذهنن نيز ارجاع دهد. به من

[  اگر 15   11عينن آن م مایز است و هر یک اعراض م  ص به صود را دارند ]
صورت موجود در ذهن شامل كمال حقيقت وجود عينن آن باشد  یعنن اگر از هيچ یک 

  8صواهد بود ]« لصورته الموجودة موازیة »از معانن ذاتن آن صالن ن،اشد  این صورت 
تواند از یكن از دو معناي وجود در اعيان و وجود در  گوید شنء نمن سينا من [. ابن33 

بمكه یكن از این دو معنا الجرم باید آن را همراهن كند چراكه در غير  ذهن صالن باشد
[. در واقع شي يت 281و280  صص4توان از آن س ن گفت یا ص،ر داد ] این صورت نمن

 چيزي نيلت جز معناي مر رك ميان وجود ذهنن و عينن:
عيان و و من ال،ين أن الري ية غير الوجود فن االعيان فان المعنن له وجود فن اال

 [.345   6وجود فن النفس و امر مر رك فذلک المر رك هو الري ية ]
 
 . وجود و حقیقت4

رسد به معناي وجود در  گوید كه به نظر من سينا همچنين از وجود اي،اتن س ن من ابن
الحقيقة »كه آن را « وجود صا »یكن از دو حوزۀ عين یا ذهن باشد و آن را صریحاً از 

[. به ر است پيش از پرداص ن 280   4كند ] صواند م مایز من من« ال ن عميها الرنء
  5] الهيات شفاسينا بپردازیم. او در  در فملفش ابن« حق»به وجود صا  اب دا به معانن 

 كند: گونه بيان من معانن م  مف حق را این [62 
و یفهم منه  أما الحق فيفهم منه الوجود فن االعيان مطمقاً  و یفهم منه الوجود الدائم 

 ء فن ال ارج إذا كان مطابقاً له.  حال القول أو العقد الذي یدل عمن حال الرن
بل ه  اي قویاً هم كه روشن است  در این م ن رابطش حقيقت و وجود رابطه چنان
ألن الوجود المطمق إذا »توان در اين بيان شيخ يافت كه:  اين رابطه را مي 1است.

                                                                                                                                                                        

ای به معانی سه گانه وجود در فارابی ش،يه است. فوارابن مون    د ب وان این معانی سه گانه تا اندازهشای .1
ما یقال عميه الصادق  و عمى ما  یفالموجود إذن یقال عمى يالية معان: عمى المقوالت كمتها  و عم»گوید: 

. معنای اول حق یعنون  [116و117  صص20« ]أو لم ت صوتر  هو منحاز بماهيتة ما صارج النفس تصوترت
مطابقت « ما هو منحاز بماهيتة ما صارج النفس»وجود فن االعيان با معنای سوم وجود نزد فارابن یعنن 

« ما یقال عميه الصوادق »دارد و معنای سوم حق یعنن قول مطابق با معنای دوم وجود نزد فارابن یعنن 
 ←از آنجوا كوه   بی یافوت نموی شوود.   قابل تط،يق است اما معنای دوم حق یعنی حوق دائوم در فوارا   
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یعنی حق به معنای « حق»معنای سوم  1.[281   5] «ء صار حقياً جعل وجود شن
یعنی وجود « حق»صادق یكن از معانن وجود نزد ارسطو و فارابن است و دو معنای اول 

جا كه صداوند به  گيرند و از آن در اعيان و وجود دائم هر دو حق را به معنای وجود می
 شود.  تر می عنوان وجود واجب  اصل حقيقت است  رابطش وجود و حقيقت روشن

هر  صا گوید و ماهيت را حقيقت  س ن می حقيقت صا سينا همچنين از  ابن
[. ماهيت در درجه 42   5« ]ء حقيقة صاصه هن مهي ه ان لكل شن»صواند:  شنء می

و در درون آن قرار دارد   چه در حاقت شنء ء است بدان معنا كه تنها آن اول حقيقت شن
چه بيرون از حقيقت شنء باشد از ماهيت آن صارج  آن تواند ماهيت آن باشد و هر من

چنانكه گوین: یكن مردم و یكن آب  »تواند نل، ن با آن داش ه باشد   است و تنها من
وصف است مر مردمن را و آبن را « یكن»دیگر  « یكن»دیگرست و « آبن»و « مردمن»

این معنا از  [. شاید به رین تع،ير براي33   7« ]بيرون از حقيقت و ماهيت وي
  4  42    5« ]هو بما ما هو فإن لكل أمرٍ حقيقة »باشد: « هو بها ماهو»حقيقت  

« ء ماهية هو بها ما هو  و هن حقيق ه  بل هن ذاته إن لكل شن»[ و: 28   11  280 
[. شيخ در 280   4« ]انت لكل شنء حقيقة صاصية هن ماهي ه»[. یا: 28   11]

 گوید:  ز در صصو  عدد من[ ني127   5] الهيات شفا
ت صور منها فن النفس و تمک   ت صه و صورة فاذن لكل واحد من االعداد حقيقة  

 الحقيقة وحدته ال ن بها هو ماهو. 
آید و  هر یک از اعداد حقيقت صا  صود را دارد و صورتی كه در نفس به تصور می

لت. این حقيقت این حقيقت وحدتی است كه آن عدد به واسطش آن همان است كه ه
ء باشد. روشن است كه مراد از این  صود شن« صا »ء نيز هلت باید  كه همان ذات شن

                                                                                                                                                                        

[. تموایز معنوای دوم حوق در    117   20كنود ]  فارابی معانی اول و سوم را نهای اً به یک معنا تيویل می →
توان دید كه معنای وجود دائم در ابن رشد كوه هموين سوه معنوای      شود. همينطور می سينا آشكارتر می ابن

فنقوول  »د. ابن رشود معوانن وجوود را اینگونوه بيوان مون كنود:        گيرد نيز یافت نمی شو وجود را از فارابی می
الموجود یقال عمى أنحاء أحدها عمى كل واحد من المقوالت العرر و هو أنواع األسماء ال ون تقوال ب رتيوب و    
تناسب  ال الذي یقال باش راك محض و ال ب واطؤ  و یقال يانيا عمى الصادق و هو الذي فن الذهن عمى ما هوو  

ج الذهن  كقولنا هل الط،يعة موجودة و هل ال الء غير موجود. و یقال أیضا عمى ماهيوة كول موا لوه     عميه صار
 [.35   2« ]ماهية و ذات صارج النفس سواء تصورت تمک الذات أو لم ت صور

الحق ما وجود له من ذاته فموذلک ال،واري   »این رابطه بيش از هرجا در صصو  صداوند بروز من یابد:  .1
 [.70   10« ]ماسواه باطل هو الحق و
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كه دیدیم جنس اگرچه  صا  بودن  عدم اش راك در آن با اشيای دیگر است. چنان
تواند ماهيت  ء است اما حقيقت صا  به آن نيلت و به همين دليل نمن حقيقت شن

كمال حقيقت آن است و تنها این كمال     هر شنءیک شنء نوعن باشد. حقيقت صا
 تواند ماهيت آن باشد:  ء است كه من حقيقت شن

فقد حصل ما نذهب إليه من أن الدال عمن الماهية یجب ان یكون مر مال عمن 
 [.40   11كمال الحقيقة ]

تواند بر ماهيت آن داللت كند و به همين دليل است  تنها كمال حقيقت یک چيز من
 تواند به تنهاین دال بر ماهيت یک نوع باشد: نس نمنكه ج

ء إنما ت م بكمال صفات ذاته  و  الرن و هذا دليل عمن أن المذهب الحق هو أن ماهية 
 [.274   11نوع واحد وحده ] أن الجنس وحده الیدل عمن ماهية 

 شيخ تيكيد دارد كه حقيقت صا  هر شیء هيچ ارت،اطی به نحوۀ وجود آن ندارد:
ن لالنلان حقيقة هن حده و ماهي ه من غير شرط وجود صا  أو عام فون االعيوان أو   فإ

 [.297   5فن النفس بالقوه شنء من ذلک او بالفعل ]
كه مرروط به وجود در اعيان یا در ذهن  بالقوه یا بالفعل باشد   انلان  بدون آن

قت آن و حقي  ء حقيق ی دارد كه همان حد و ماهيت آن است. وجود صا  هر شن
 معناي شي يت آن است:

ء و ما یقوم مقامه قد یدل به عمن معنن آصر فن المغات كمها  فإن لكل أمر  و الرن
أنه مثمث  و لم،ياض حقيقة أنه بياض  و ذلک هو  حقيقة هو بها ما هو  فمممثمث حقيقة 

الوجود  الذي ربما سميناه الوجود ال ا   و لم نرد به معنن الوجود االي،اتن. فإن لفظة
ء  فكانه ما عميه یكون  ال ن عميها الرن  یدل به أیضاً عمن معانن كثيره  منها الحقيقة

 1[.42   5ء ] الوجود ال ا  لمرن
 آید:  بالفاصمه پس از م ن پيرين است كه من

ء  كل شن  ء حقيقة صاصه هن مهي ه  و معموم أن حقيقة إنه من ال،ين أن لكل شن
 [.42    5لذی یرادف االي،ات ]ال اصة به غير الوجود ا

چه حق و حقيقت  چه حقيقت صا  یک شیء و ماهيت آن است نه تنها با آن آن
شود تفاوت دارد بمكه در مقابل آن است: حقيقت صا  هر شی عين بطالن  صوانده می

است زیرا فی نفله نه مل حق وجود كه مل حق عدم است و تنها به واسطش واجب 

                                                                                                                                                                        

 [ عيناً تكرار همين م ن است.280   4] م،احثاتع،ارت شيخ در  .1
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فكذلک كمها فی انفلها باطمة و به »تواند حقيقت و وجود یابد:  الوجود كه حق است می
شود  چه در معنای دوم )حقيقت صا ( حق صوانده می [. بنابراین آن381   5« ]حقه

« حق»در كنار دو معنا از « وجود»به معنای اول باطل است و ما در اینجا با دو معنا از 
ناي مطمق آن نزدیک است  وجود مواجهيم. در حالن كه وجود اي،اتن به حق به مع

شود كه در مقایله با حقيقت مطمق باطل صوانده  صا  به حقيقت صا  تع،ير من
 شود چرا كه از معناي اول وجود تهن است. من
 
 «  وجود خاص». معنای 5

صوانيم  همين شي يت شیء است  می« وجود صا »چه آن را گاهی  گوید آن سينا می ابن
شيخ معانی م  مف وجود را دليل  1آن و ماهيت آن است. كه در واقع همان حقيقت
كند و ميان وجود صا  و وجود اي،اتی تمایز  جا اعالم می وجود صواندن ماهيت در این

كه روشن است  مل مه پيچيده است چراكه از یک طرف با معنای  چنان 2گذارد. می
نوان حقيقت صا  مواجهيم  یكی حق به معنای وجود و یكی ماهيت به ع« حق»دوگانش 

شود و از طرف دیگر ماهيت وجود صا   هر شیء در حالی كه ماهيت بطالن صوانده می
توان رابطش محصَّمی  شود. آیا می شود در حالی كه ماهيت از وجود م مایز می صوانده می

 ميان حق از یک طرف و وجود و ماهيت از طرف دیگر یافت؟ 
گيرد  باید وجود  مقابل وجود اي،اتن قرار منرسد هنگامن كه وجود صا  در  به نظر می

كنندۀ وجود یک امر است صواه در اعيان و صواه در  اي،اتن را به معنایی بگيریم كه اي،ات
ء در  دهندۀ وجود یک شن انفس و صواه به طور مطمق. وجود اي،اتن وجودي است كه نران

 گوید:  مه منهاي فوق است. به همين دليل است كه شيخ در ادا یكن از حوزه
و ذلک النک إذا قمت: حقيقة كذا موجودة أما فن االعيان  أو فن االنفس  أو مطمقاً 

 [.381   5یعمتها جميعاً  لهذا معنن مُحصتل مفهوم ]
دارای معناست  صواه این وجود را در اعيان در نظر « الف موجود است»كه  بيان این

وجود صا  باید وجودي باشد كه  بگيریم  یا در ذهن یا به طور مطمق. بنابراین
اي ن،اشد. اما این چه معنایی از وجود است؟  ء در هيچ حوزه كنندۀ وجود شن اي،ات

                                                                                                                                                                        

 [ تالش من كند تمایز ميان وجود و ماهيت را بر م،ناي شي يت ت،يين كند.23] (Wisnovsky)ویلنوسكن  .1
هي ه من غيور  فإن لالنلان حقيقة هن حده و ما»چنين شاهد تقابل وجود صا  و عام هل يم:  ما هم .2

 [.297   5« ]ء من ذلک أو بالفعل شرط وجود صا  أو عام فن االعيان أو فن النفس بالقوة شن
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وجود  الهيات شفاگيرد. در  بهره من« وجود صا »سينا در چند مورد دیگر نيز از واژۀ   ابن
إما »ارج نيلت: گوید وجود ماده از دو حال ص گيرد. او می صا  در مقابل وجود قابل قرار من

ء الیعرتي عن ق،وله لها  و إما أن یكون  أن یكون وجودها وجود قابلٍ  فيكون دائما قابال لرن
[. وجود صا  در مقابل وجود قابل بيش از هر چيز تعيتن 87   5] 1«لها وجودٌ صا  م قوم
كند.  منبه دن،ال وجود صا  این معنا را تقویت « م قوم»كند. واژۀ  را به ذهن م ،ادر من

گذارد یا  گوید هنگامن كه ممكن پا به عرصش وجود من و در بحث از امكان من النجاةشيخ در 
تواند  جا كه نمن ن معناي امكان وجود آن معناین معدوم است یا معناین است موجود  از آ
 دهد: معناین معدوم باشد  پس ناگزیر باید معناین موجود باشد. او ادامه من

فن موضوع أو قائم فن موضوع و كل ماهو قائم ال فن  د فاما قائم الو كل معنن موجو
 [.358و357  صص 6موضوع فمه وجود صا  الیجب أن یكون به مضافاً ]

چه بر موضوعی قائم  هر معنای موجودی یا بر موضوعی قائم است و یا نيلت و هر آن
اي كه   يجهش با آن نل،ت اضافه نيلت. نا نيلت دارای وجود صاصی است كه نل،ت

تواند معناي قائم ال فن موضوع داش ه باشد و  شود آن است كه امكان نمن حاصل من
[. هنگامن كه وجود 358   6« ]فی موضوع و عارض لموضوع»بنابراین معناین است 

بالقوه ماده كه وجودي قابل است در كنار وجود فن موضوع معناي امكان را در تمایز از 
تواند قابل ق،ول  دهيم  معناي تعين تنها معناین است كه من منوجود صا  مد نظر قرار 

كه معناین  رغم آن باشد. وجود بالقوه هيولن وجودي نام عين است. معناي امكان نيز به
تواند معناین وجودي داش ه باشد به نحوي كه ب وان براي آن تعين  عدمن نيلت نمن

وجود اي،اتن است كه در آن  وجودي فرض كرد. از طرف دیگر  وجود صا  در مقابل
شود. بنابراین باید وجود صا  را  االمر  ذهن یا عين اي،ات من وجود چيزي در نفس

كه م عين است  به معناي اي،ات وجود نيلت. وجود  وجودي دانلت كه در عين آن
اي است ميان حوزۀ وجود قابمن و امكانن از یک طرف و وجود اي،اتن  صا  شامل حوزه

اي است كه  ر. همين حوزه است كه به ماهيت تعمق دارد. این حوزه نه حوزهاز طرف دیگ
همچون حوزۀ هيولن و امكان حوزۀ التعين است و نه چون حوزۀ وجود اي،اتن حوزۀ 
وجود. بر این اساس  هرگونه اي،ات تعمق ماهيت به حوزۀ التعين و امكان از یک طرف و 

تواند صالن از اشكال باشد. به  ا عينن نمننيز هرگونه اي،ات تعمق آن به وجود ذهنن ی
اي جدید است كه م فاوت از  رسد وجود صا  و ماهيت نيازمند تعریف حوزه نظر من
 هاي قوه  ذهن و عين باشد. حوزه

                                                                                                                                                                        

 نيز م نن كامالً مرابه به این م ن دارد.  [330   6] النجاةشيخ در  .1
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گيرد كه شاید ب واند  بهره من« وجود صا »سينا در بحث از تقدم و تيصر از واژۀ   ابن
 در فهم معناي آن مفيد باشد:

م قدم والم يصر فن الزمان  و احدهما معدوم و ما أش،ه ذلک  فإن ال قدم و و أما ال
ال يصر م ضایفان بين الوجود إذا عقل  و بين المعقول الذي ليس ميصوذا عن الوجود 

 [.162   5ال ا  ]
شود كه یكن موجود است و دیگري  یعنی تقدم و تيصر زمانن ميان دو امر برقرار من

. در این حالت  تضایف ميان دو امر  تضایفن است كه یک طرف معدوم )یا ش،ه معدوم(
معقولن است كه ميصوذ از وجود »شود و طرف دیگر آن  آن وجودي است كه تعقل من

تواند داش ه باشد؟ وجود  معقول الميصوذ از وجود صا  چه معناین من«. صا  نيلت
اهيات از معقوالت صا   به دليل تعين آن  من،عن است برای معقوالت چرا كه همش م

توان معقولن داشت كه ميصوذ از وجود صا  ن،اشد؟ براي یاف ن پاسخ  هل ند. اما آیا من
گوید تقدم و تيصر باید ميان دو امر موجود  این سؤال باید م ن را ادامه دهيم. شيخ من

باشد  صواه دو امري كه هر دو وجود عينن دارند و صواه دو امري كه وجود ذهنن دارند. 
ما تقدم و تيصر بين دو امري كه یكن وجود عينن دارد و دیگري داراي وجود عينن ا

گونه هل ند  چگونه ممكن است؟  كه دو امر م قدم و م يصر زمانن این نيلت  چنان
 شود آن است كه: اي كه حاصل من ن يجه

فما كان من المضافات عمن هذه الل،يل فإنما تضایفها فن العقل وحده  و ليس فن 
وجود لها معنا قائم من حيث هذا ال قدم و ال يصر  بل هذا الم قدم و الم يصر بالحقيقه ال

من المعانن العقميه و من المناس،ات ال ن یفرضها العقل و االع ،ارات ال ن تحصل لألشياء 
 [.162   5إذ قایس بينها العقل و أشار اليها ]

زمانن را تضایف ميان امر موجود كه شيخ تضایف ميان م قدم و م يصر  بنابراین عمت آن
تواند ميان  كند آن است كه این تضایف نمن و امر معقولِ الميصوذ از وجود صا  عنوان من

چه ميصوذ از  امر موجود و امري كه ميصوذ از وجود صا  است برقرار شود چرا كه آن
وجود صا  است به هر حال موجود است در حالن كه تضایف ميان م قدم و م يصر 

معدوم. بنابراین اگر  مانن  در حقيقت تضایفن است ميان امر موجود و امر معدوم یا ش،هز
چه معدوم است تضایفن برقرار كنيم  باید معقولن  چه موجود است با آن ب واهيم ميان آن

 را مورد تصور قرار دهيم كه از وجود صا  آن گرف ه نرده باشد. 
 ء به این معنا كه وجود صا  یک شنء وجود اي،اتن آن نيلت  وجود صا  یک شن
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كند و از  اي،ات نمن« مطمق یعمها»هاي ذهن  صارج و  وجود آن را در هيچ یک از حوزه
اي را ن يجه گرفت و مثالً  توان اي،ات وجود آن در هيچ حوزه ء نمن وجود صا  یک شن

وجود  در عين یا ذهن یا به طور كمن موجود است. بنابراین هنگامن كه از« الف»گفت 
اي نظر نداریم. بر این اساس شاید  گویم به وجود آن در هيچ حوزه صا  یک چيز س ن من

ء نظر ندارد. اما از طرف  نيلت چرا كه به فعميت شن« فعمی»ب وان گفت وجود صا  وجود 
دیگر وجود صا  وجود قوه هم نيلت. دیدیم كه وجود صا  در مقابل وجود امكانن و 

شود و در  بندي وجود قوه و وجود فعمن صارج من وجود صا  از تقليمگيرد.  قابمن قرار من
بندي وجود  چنين از تقليم گيرد. اما وجود صا  هم هيچ كدام از طرفين این تقابل قرار نمن

به مطمق وجود  وجود ذهنن  وجود عينن كه همگی وجود اي،اتن هل ند نيز صارج است. 
صا  معناهاین سم،ن هل ند: وجود صا  نه  چنانكه روشن است این دو معنا براي وجود

وجود اي،اتن است و در ن يجه وجود فعمن نيز نيلت و نه وجود امكانن و قابمن. اما هنوز 
 چندان مر ص نيلت كه معناي ایجابن وجود صا  چيلت؟

را باید در صود این واژه جل جو كرد. وجود صا  یک « وجود صا »معناي ایجابن 
ء و در ن يجه  آن است  وجودي م  ص به آن شن« صا »ء وجودي است كه  شن

ء  تواند واجد آن باشد. وجود صا  یک شن ء نمن وجودي كه هيچ نوع دیگري از یک شن
دیگر نيز وجود   ء تواند بدان موجود شود. اما هر شن ء من وجودي است كه تنها آن شن
وجود صاصن دارد كه  «الف»ء  بهره است. شن ء از آن بن صا  صود را دارد كه این شن

ندارد. بنابراین هر « الف»ء  نيز وجود صاصن دارد كه شن« ب»ء  ندارد و شن« ب»ء  شن
اند. در این  بهره شي ن وجود صا  به صود را دارد كه همش اشيای دیگر عالم از آن بن

ها   صورت رابطه ميان وجود صا  اشيا رابطش ت،این است و وجودِ صا  برای آن
جا  ن از آ 1سينا مر رك معنوي است. دانيم كه وجود نزد ابن است. اما منمر رك لفظن 

                                                                                                                                                                        

مردمن كه ایران را دیدار باریک »گوید:  [ من37-36  صص7] دانرنامه عالینبه عنوان مثال شيخ در  .1
يلت پندارند كه لفظ هل ن برین ده چيز به اش راك اسم اف د  چنانكه هر ده چيز را یک نام بوود و  ن

معنن آن نام یكن ن،ود و این نه درست است .... و همه صردمندان داننود كوه هرگواه كوه بگوویم كوه       
شن ال، ه رو«. جوهري هلت و عرضن هلت به هل ن یک معنا دانيم چنانكه نيل ن را یک معنن بود

هل ن بر این ده نه چنان بر اف د كه حيوانن بر مردم و بر اسپ  »است كه این به معناي تواطؤ نيلت: 
كه یكن را بيش از دیگر ن،ود  و نه چنان چون سپيدي بر برف و بر كافور كوه یكون را بويش از دیگور     

ک معنوا اف ود بون    نيلت تا م واطن بودي  كه این چنين را م واطن صوانند كه بر چيزهاي بليار به ی
 [.37-36  صص7...« ]هيچ اص الف  بمكه هل ن ن لت مر جوهر را هلت و 
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را چگونه باید فهميد؟ « وجود صا »داند  تع،ير  سينا وجود را مر رك لفظن نمن كه ابن
ترین راه براي حل مل مه آن است كه بگویيم وجود صا  اساساً وجود نيلت. اما  ساده
توان به سادگن آن را  صریحاً وجود است كه نمن كند سينا اس فاده من اي كه ابن واژه

گوید كه وجود صا  وجود اي،اتن نيلت و  سينا من چيزي غير از وجود دانلت. ابن
سينا وجود  گوید وجود نيلت. اگر ابن همين طور وجود قابمن نيز نيلت اما هرگز نمن

مقابل وجود اي،اتن نهاد و آن را صرفاً در  دانلت  نام وجود بر آن نمن صا  را وجود نمن
كه  رغم آن داد. به ن را در مقابل صود وجود قرار من داد بمكه آ و یا وجود قابمن قرار نمن

تمایز ماهيت از وجود و تمایز وجود صا  به عنوان مر رك لفظن در مقابل وجود به 
تواند به سادگن با تفليري غير وجودي از وجود حل شود   معناي مر رك معنوي من

جا بر آن اصرار دارم تفليري دیگرگونه است. جهت این تفلير همان  ر اینچه د آن
چيزي است كه ممكن است به عنوان جهت و دليل تفلير سادۀ پيرين مورد اس فاده 
قرار گيرد. معناي صا  ماهيت و تمایز آن از وجود نيازمند تفليري از ماهيت است كه 

كند  مركالت بليار  صا  را حل من كه مل مش اش راك لفظی وجود ب واند در عين آن
ناشن از فهم ماهيت را نيز برطرف كند و به معنایی از ماهيت دست یابد كه تمایز آن از 

سينا  اي است كه ابن چه دریچش این تفلير جدید است  روزنه وجود را قابل فهم سازد. آن
 كند. به ما اعطا من« وجود صا »گيري از اصطالح  با بهره
در عين « وجود صا »جا بر آن تيكيد دارم  معناي وجودي اصطالح  نچه در ای آن

 چه بيان شد  وجود صا  داراي این شرایط است: اش راك لفظن آن است. بر اساس آن
چيزي جز ماهيت آن   ء . وجود صا   همان ماهيت است و وجود صا  یک شن1

 ء است.  نيلت. این وجود در عين حال حقيقت صا  شن
ء نيلت  نه در    وجود اي،اتن نيلت و به معناي اي،ات وجود شن. وجود صا 2

 ذهن  نه در عين و نه به طور مطمق.
توان آن را صرفاً وجودي بالقوه  . وجود صا   وجود قابمن نيلت و در ن يجه نمن3

 در نظر گرفت.
هاست. این در حالن است  . وجود صا  اشيا م  مف  تنها مر رك لفظن ميان آن4

 سينا مر رك معنوي است. نزد ابنكه وجود 
 رغم نك ش ق،ل  وجود است و نه چيزي غير از وجود. . وجود صا  به5

 اما نك ش دیگري نيز باید به نكات پيرين بيفزایيم:
 ء كمال وجود ذاتن آن است.  . وجود صا  هر شن6
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بحث و در  ك اب الحدودصواند. او در  ء من شن« كمال وجود ذاتن»سينا ماهيت را  ابن
 گوید: از معناي حد حقيقن من

المنطق أن تكون   فيما الحدود الحقيقية فين الواجب فيها بحلب ما عرفناه من صناعة
ء  ء و هو كمال وجوده الذاتن ح ن الیرذ من الحموالت الذاتية شن دالتة عمن ماهية الرن

 [.81   9اال و هو مضتمن فيه إما بالفعل و إما بالقوة ]
ء ن،اید از هيچ یک  ن كمال وجود ذاتن آن است و كمال وجود ذاتن شنء هما ماهيت شن

از محموالت ذاتن آن صالن باشد. اما این به معنای آن نيلت كه همش ذاتيات باید به تصریح 
در بيان ماهيت شیء آورده شوند. اگرچه همش ذاتيات شیء باید در ماهيت آن منظور شده 

یک ذاتی ممكن است در ذاتی دیگری مضمون و باشند  لزومی به تصریح نيلت چراكه 
تواند به ذاتياتن همچون فصل اشاره  من« اال و هو مضمتن فيه»نهف ه باشد. تع،ير شيخ از 

ما یقال فن جواب »داش ه باشد كه اگرچه ذاتی است در پاسخ به پرسش از ماهيت به عنوان 
ل همش ذاتيات باشد  اگرچه به كند كه وجود ذاتن باید شام ید. شيخ تيكيد من آ نمن« ما هو

اي تضمتنن در پاسخ نوع به ماهيت  طور تضمنن  چنانكه فصل مضمون در نوع است و به گونه
 گوید: در آن مندرج است. شيخ در همين ك اب در بحث از حدت من

ء أي  حد الحد: ما ذكره الحكيم فن ك اب طوبيقا أنه القول الدتال عمن ماهية الرن
 [.11   9الذاتن و هو ما ی حصل له من جنله القریب و فصمه ]عمن كمال وجوده 

ء نيز كمال  ء كمال وجود ذاتن آن است و بنابراین ماهيت هر شن وجود صا  هر شن
ء آن چيزي است كه نهایت اص صا  را براي آن  وجود ذاتن آن است چرا كه كمال ذات شن
تواند  ند وجود ذاتن آن باشد  نمنتوا ء اگرچه من دارد. به همين دليل است كه جنس یک شن

ء  ء ماهيت آن است و ماهيت شن وجود ذاتن آن باشد. كمال وجود ذاتن یک شن« كمال»
ء همان كمال وجود ذاتن آن است. در این  وجود صا  آن. بنابراین وجود صا  هر شن

آن و  ء نيز همچون ماهيت صورت با توجه به ت،این به تمام ذات ماهيات  وجود ذاتن هر شن
همچون وجود صا  آن باید م مایز از وجود ذاتن هر یک از اشياء دیگر باشد. وجود ذاتن 

ء بودن آن است: وجود ذاتن انلان  انلان بودن آن است و وجود ذاتن  ء  آن شن یک شن
ء  بودن آن است آنچنان كه هلت و این  وجود ذاتن یک شن 1سفيدي  سفيد بودن آن.

                                                                                                                                                                        

إن الوجوود لمرون و قود یكوون     »كنود:   سينا همچون ارسطو وجود را به ذاتن و عرضن تقليم مون  ابن .1
بالذات مثل وجود االنلان إنلاناً  و قد یكون بالعرض مثل وجود زیود أبويض و األموور ال ون بوالعرض      

ء چورا كوه    س ن من گوید و نوه از وجوود الرون   « وجود لمرنء»[. شيخ در اینجا از 71   5« ]تحدتال
 ←ء دیگور اسوت كوه    ء بوراي شون   ء همواره براي صود آن ذاتن است. تنها وجود یک شون  وجود الرن
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وجود است. این معنا از وجود ذاتن به ت،ع معناي ذات  مر رك همان معناي یونانن از 
توان ميان وجود ذاتن  ء وجود ذاتن صود را دارد و بنابراین نمن معنوی نيلت. هر نوع از شن

 اشيائن با ماهيات م  مف اش راك معنوی فرض كرد. 
 
 . عدم تمايز وجود خاص در فلسفه يونان6

)است( باید فهمن  ἔστιن فهم از واژۀ یونانن رسد كه اولي در بدو امر به نظر من
(  به چالش Kahnباشد. این نك ه را اما برصن محققان  از جممه كان ) 1شناص ن هل ن
دارد كه معناي این  اند. او با ارجاع به تفلير افالطون از پروتاگوراس اظهار من كريده

در نظر گرف ن معناین  شناص ن نيلت. چارلز كان با فعل در زبان یونانن الزاماً هل ن
براي اس فادۀ »ترین ارزش این فعل  براي این فعل ادعا من كند كه اساسن 2ربطن
وجود »گيرد نه  كه به تنهاین )بدون محمول( مورد اس فاده قرار من هنگامن« فملفن
[. 250   27است ]« درست بودن»یا « این چنين بودن»  «گونه بودن این»بمكه « داش ن

ترین  یكن از قدیمن« درست بودن»یا « چنين بودن»كند كه  من او صاطر نران
  27هاي هند و اروپاین است ] هاي فعل نه تنها در زبان یونانن بمكه در زبان اس فاده
گوید درست و غمط  [ هنگامن كه من1b1051و2  16[. او از ارسطو ]250-251صص
 كند. منترین معناي وجود است  به عنوان شاهد این مدعا یاد  دقيق

توان چندان از تمایزي روشن و آشكار ميان معانن و  در فملفش یونانن پيش از ارسطو  نمن
و  جمهوريال صو  در  كه آیا افالطون  عمن وجوه م  مف وجود س ن گفت. در صصو  این

هاي بلياري درگرف ه    ميان معانن م  مف وجود تمایز قایل شده است یا نه بحثسوفلطاین
زمينش الزم را براي بلياري از محققان  سوفلطاینصل افالطون از وجود در است. بحث مف

 [( فراهم ساصت تا شواهدي 69-68  صص 25]4[ و براون214   26] 3)همچون گازلينگ
 در جهت تيیيد تمایز ميان معانن وجود در آن بيابند. اگرچه در این جل ار مجال بحث 

 در این صصو  مرجح  5نظر جين رابرتزرسد  در این صصو  وجود ندارد  به نظر من
                                                                                                                                                                        

تواند عرضن باشد  چنانكه وجود ابيض براي زید عرضن است اما وجود ابيض براي ابيض ذاتون   می →
به جوهر و « موجودات بالذات»به همين دليل است كه شيخ در ادامه وجود ذاتن را تحت عنوان  است.

 [. 71   5كند] عرض تقليم من

1. existential 
2. copulative 

3. Gosling 

4. Brown 
5. Jean Roberts 
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شناص ن   به معانن هل ن سوفلطاینو  جمهوريهر تالشن براي تقميل وجود در  1است.
صدقن یا محمولن بر صالف روند تاری ن است چرا كه این تمایزات كه عمدتاً بر م،ناي 

د این مدعا نقد توانند مد نظر افالطون بوده باشند. شاه شوند  نمن تمایزات ارسطوین مطرح من
 ارسطو از افالطون بر م،ناي عدم تمایز او ميان معانن م  مف وجود است.
وجود به »گوید. ع،ارت  این ارسطوست كه اول بار از معانن م  مف وجود س ن من

حل او براي ملائل  راه 3ع،ارتن بليار مكرر در آيار ارسطو  2 «شود انحاء م  مف گف ه من
است  كلانن كه وجود را چنان در نظر گرف ند كه گوین  اش وجودشناص ن پيرينيان

[ 18b992و19  16] م افيزیکتنها یک معنا دارد. نقد ارسطو از پيش سقراطيان در 
ليكوفرون  فيزیکتواند تيیيدي بر عدم تمایز معانن وجود در اندیرش آنان باشد. او در  من

كند  ید حذف شود  سرزنش منبا« هلت»شان كه واژۀ  و همراهانش را به صاطر این ایده
گوین واحد یا وجود به یک معنا گف ه »كردند كه  اي فكر من ها به گونه چراكه آن

و بعد[ بر  22a186  15[. حممش ارسطو به پارمنيدس ]31b185-32  15] 4«شوند من
كه وجود به طور مطمق  گوید فرض پارمنيدس م،نن بر این همين اساس است. ارسطو من

  15] 6شود نادرست است چرا كه وجود به معانن م  مفن گف ه من 5 شود گف ه من
وجود ]تنها[ یک معنا »[. اساس مركالت پارمنيدس این فرض اوست كه 24a186و25
كه ارسطو  اش را به درس ن تحميل كنيم  چنان [ و اگر ما نظریه3b-32a186 15] 7«دارد

شود كه  این ن يجه حاصل من [ 4b186و12 15دهد ] مع قد است این كار را انجام من
[. ارسطو در نقدش از سنت 12b186  15وجود باید بيش از یک معنا داش ه باشد ]

ال صو  هراكمي وس  پارمنيدس  و افالطون محق است چرا كه همگن  فملفن و عمن
                                                                                                                                                                        

 زب ش معوانن توانود بوه عنووان تموای     نمن« اي به هيچ معناي قابل اس فاده» سوفلطایناو مع قد است  .1
 [.142   28م  مف وجود در نظر گرف ه شود ]

2. τὸ ὄν πολλαχῶς λέγεται ترجمه ع،ارات عمدتاً بر اساس م ن یونانن انجام شده است. ارجاعات نيز .
[ نيوز  24به صفحات م ن یونانن آيار ارسطوست. با این وجود  از ترجمه انگميلن مجموعه آيار بوارنز ] 

 اس فاده شده است.
-14و 2b  10a1028و  5b  36-35a1018  34-33a1026و  33a1003 م افيزیوک به عنوان مثال:  .3

13 (τοσαυταχῶς δὲ λεγομένɤ τɤ ̃ὄντος  )18-17a1030 (τὸ τί ἐστι πλεοναχῶς λέγεται و )21a 
(τὸ ἔστιν ὑπάρχει πασ̃ιν ἀλλ’ οὐχ ὁμοίως  )26-25b1042 (τὸ ἔστι τοσαυταχῶς λέγεται  )
33-32b1060  7a1089  21 فيزیکa185  6وb  21a206 (πολλαχως τὸ εἴναι) 

4. ὡς μοναχῶς λεγομένου τοῦ ἑνος ἢ τοῦ ὄντος 
5. ἁπλῶς λαμβάνει τὸ ὄν λέγεσθαι 

6. λεγομένου πολλαχῶς 

7. τὸ ὄν σημαίνειν ἕν 
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تنها یک معنا براي وجود فرض كردند و نظریش او پاس ن صالقانه است براي ملائل 
 ملوفان گذش ه در آن گرف ار بودند. بلياري كه همش في

رغم پيرگام بودن ارسطو در ایجاد تمایز صریح ميان معانن وجود در تاریخ فملفه   به
كند.  شناص ن از دیگر معانن وجود اشاره نمن تمایزات او چندان به تمایز معناي هل ن

معناي  كند به تمایز تمایزي كه ارسطو در اب داي فصل دوم از ك اب گاما مطرح من
 كند: جوهر از معناي عرض اشاره من

گردند. برصن  شود اما همه به یک اصل )آرصه( برمن وجود به معانن م  مف گف ه من
شوند كه هل ند چون جوهرند  بقيه چون تييرات جواهرند  دیگران چون  چيزها گف ه من

  1[.18a1028و20 16  همچنين  رك: 5b1003و9  16راهن به سوي جواهرند یا ... ]
و بعد[ كه در معناي  8a1017  16ح ن تمایز مرهور ميان معناي عرضن و ذاتن ]

و بعد[ و معناي قوه و  31a1017  16شود  معناي صادق ] ذاتن به مقوالت تقليم من
ترین تمایز ارسطوین ميان معانن و وجوه  و بعد[ كه شاید جامع 36a1017  16فعل ]

شناص ن از دیگر معانن وجود اشاره  معناي هل ن م  مف وجود باشد نيز به تمایز ميان
[ به عنوان 33a76و36  14] تحميالت ياننندارد. شاید ب وان از فصل دهم از ك اب اول 

شناص ن در ارسطو یاد كرد كه با  یكن از معدود اشارات ممكن به تمایز معناي هل ن
ه تمایز ميان دیگر توجه به عدم تيكيد ارسطو بر آن در مقابل اشارات م عدد ارسطو ب

در نظر  2كه برصن از محققان چنان پوشن است. این ال، ه آن معانن وجود قابل چرم
 گيرند  به معناي تمایز ذهنن ميان وجود و ذات در ارسطو نيلت. من

سينا  ال صو  فملفش ابن چه در فاصمش ميان فملفش یونانن و فملفش اسالمن و عمن آن
ن دو وجه از وجود. در حالن كه وجود در فملفش یونانن رخ داده است  تمایزي است ميا

( وجود صا  یک شنء یعنن آن شنء بودن آن )الف بودنِ الف و ب 1شامل هر دو وجه 
شود  فملفش اسالمن  ( وجود صارجن شنء یعنن اي،ات آن در صارج من2بودنِ ب( و 

ملفش یونانن به این تمایز كند. اگر از موارد اندكن كه در آن ف ميان این دو تمایز ایجاد من
( بگذریم  تحميالت ياننو ارسطو در  سوفيلتكند )به عنوان مثال افالطون در  توجه من

                                                                                                                                                                        

شود ....  به معانن م  مف گف ه منوجود »آید نيز همين گونه است:  من زتاتمایزي كه در اب داي ك اب  .1
( و بوه معنواي دیگور بوه     τόδε τι« )ایون »( یا یک τὸ τί ἐστιچه یک چيز هلت ) به یک معنا اینكه آن

 [.10a1028-13  16« ]چه یک كيفيت یا كميت یا هر یک از دیگر مقوالت است آن
كننود كوه شواید بيوان      ره مون [. نویلندگان ال، ه به غفموت ارسوطو از ایون تموایز اشوا     18  17رك: ] .2

 تري باشد.  مناسب



 1394 پایيز و زمل ان  دوم  شمارۀ  مره  سال چهل و فملفه و كالم اسالمی     262

كند و هر دوي وجوه فوق را همزمان در معناي  فملفش یونانن به طور كمن بر این تمایز تيكيد نمن
سينا  معناي اول  بنگيرد. با تفكيک این دو وجه در فارابن و سپس ا وجود یک شنء در نظر من

كه معناي  یابد و معناي دوم در وجود. درحالن یعنن وجود صا  هر شنء در ماهيت تجمن من
اول براي هر شنء اص صاصن و در ن يجه ميان اشيای م  مف مر رك لفظن است  معناي دوم 

قيقن شود. معناي ح ميان همش موجودات عام بوده و ميان اشيا به نحو اش راك معنوي اطالق من
كرده است  با این تفاوت كه  تع،ير من« موجود»ماهيت همان معناین است كه فملفش یونان از 

وجه اي،اتن وجود از آن صارج شده است. ماهيت  وجود ذاتن  یا وجود صا   چيزي نيلت جز 
  همان وجود به معناي یونانن آن اگر جن،ش اي،اتن آن را در نظر نگيریم.

 

 . نتیجه7
صا  از وجود اي،اتن تمایز ميان دو وجه اص صاصن و عام وجود در هر یک تمایز وجود 

كه وجودي م  ص به صود دارد   از اشيای موجود است. هر شنء موجود در عين آن
اي ندارند  داراي وجودي عام نيز  وجودي كه هيچ یک از دیگر اشياء موجود از آن بهره
چه تقابل  شيا در اش راك است. آنهلت چراكه در ویژگن موجود بودن با همش دیگر ا

سيناین بر آن تيكيد دارد امكان تمایز این دو وجه در وجود هر یک از چيزهاست كه  ابن
 یابد.  در تمایز ميان وجود صا  و وجود اي،اتن یا ماهيت و وجود تجمن من
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