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وجود از منظر افالطون و ابن سینا


علی سعیدی ،مجتبی جلیلی مقدم

(تاریخ دریافت5931/20/51 :؛ تاریخ پذیرش)5931/29/20 :

چکیده
بحث وجود اساسی ترین مسئله در تاریخ طوالنی فلسفه بوده و ذهن متفکران را به خود مشغول داشته است .افالطون و ابن سینا در مقام
بزرگ ترین فالسفه درباب وجود دیدگاه های بدیعی داشته اند که در این نوشتار بر آنیم تا با روش و نگااهی تحلیلای باه میاانی ایان دو
فیلسوف بدانها پرداخته و با یکدیگر مقایسه کنیم تا نشان دهیم که این دو دیدگاه درباب وجود چاه تفاوتهاایی دارد و ایان اخاتالف چاه
تأثیری بر نگاه ما به موجودات دارد .افالطون با دغدغۀ معرفت شناختی به ایده ها می رسد و آن را پایه و اساس تفکر خویش قرار داده و
با توجه به آن وجود را به موجودات خاصی اطالق می کند سپس در ادامه آن را باتوجه به لوازم نظریۀ ایاده هاانناد ارتیاای ایاده هاا باا
یکدیگر ،وجودِ ایده های برتر و نسیت آنها با یکدیگر ،ارتیای ایده ها با خیر و هاچنین نسیت ایده ها با محسوسات ،به محسوسات و خیر
یا نیک نیز اطالق می کند اما در طرف دیگر ابن سینا وجود را عام ترینِ امور دانسته و بر هاۀ موجودات اطالق مای کناد ،وجاودی کاه
باتوجه به تاایزش از ماهیت ،به واجب و ماکن تقسیم شده و عارض بر ماهیت می گاردد ماکناات را کاه هااان ماساوا هساتند را زو
ترکییی کرده و نیازمند واجب می کند و بدین ترتیب ارتیای خدا و موجودات دیگر را نسق می بخشد.

کلیدواژگان
ابن سینا ،افالطون ،ایده ،ماهیت ،وجود.

 استادیار دانشگاه پیام نور ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه پیام نور ،قم ،ایران
رایانامهm.jalili61@yahoo.com :
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مقدمه
هر اندیشمند و فیلسوفی نظام فکری خویش را بر شالوده و پایه ای قرار می دهدد و بدر اسداس ن
اندیشۀ خویش را تأسیس می نماید؛ این پایه و اساس قوام سیستم و نظام فلسدفی را برهددده دارد
بطوریکه اگر فرو بریزد و یا مورد چالش قرار گیرد کل سداختمان فلسدفیف فیلسدور فدرو خواهدد
ریخت.
شالوده و اساسی که فیلسور ن را ابداع و سپس بدان متوسل می شود زاییدۀ نیازی اسدت کده
اندیشمند ن را احساس می کند و با پی افکندن ن سمت و سویی را پیش می گیرد که نیازهای او
را بر ورد و وی را به سرمنزل مقصود برساند .اما این پایه و اساس نتایجی را به بدار مدی ورد کده
شاید اندیشمند خالقف ن انتظار ن را نداشته باشد خاصّه در حوزه های گوناگونی همانندد اخد، ،
سیاست و امثالدم.
اف،طون در راستای اهدار استاد بزرگوار خویش ،سقراط ،بر ن است تا دمدی را از شدکاکیت
اخ،قی و البته معرفتی و شفتگی های هملیف ناشی از ن برهاند و صخره ای سخت و محکم برای
پناه انسان پناهجوی فراهم ورد تا در سایۀ ن به معرفت یقینی و هستی شناسیف درخوری که بتواند
در مقابل شکاکیت و بط،ن ظاهرف سوفسطاییف مخفی شدده در مخفیگداه ریرقابدل کشدر و ردیدابی
رسد و از این طریق به سعادت ،جاودانه و خدایی شدن نائل ید.
از سویی دیگر مشائیان و رئیس نان ابن سینا با تمایز وجدود و ماهیدت راه دیگدری پیمدوده و
وجود را هام ترین مفدوم در نظر ورده و اساسا موضوع مابعدالطبیعه را موجود بما هدو موجدود و
احکام وجود قلمداد می کنند.
این تمایز یعنی تمایز وجود از ماهیت روح و سیر واحد و رایت فلسدفۀ اسد،می را مشدخ
کرده و تکلیر نگاه ما به خدا و سایر موجودات را تا حد زیادی معین می کند .این ندوع نگداه بده
وجود را دیگر نمی توان برخاسته از دردرۀ معرفت شناختی دانست بلکه این منظر ریشه در زمینده
ای دینی دارد و در سمت و سویی توحیدی پیش می رود.
در این میان پرسش هایی مانند چیستیف ایده ،ارتباط ن با هستی شناسدی اف،طدون ،اختصدا
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وجود به کدامین مرتبه از موجودات ،نسبت موجودات با خیر یا خددا ،چگدونگی تمدایز وجدود و
ماهیت ،تقسیمات وجود ،نسبت موجودات با خدا وقس هلی هذا مطرح می گردد.
الف) هستي شناسي افالطون
برای رور در هستی شناسی اف،طون می بایست به اس و اساس تفکر او که هماندا نظریده ی ایدده
می باشد پرداخت.
معنای ایده

ایده ) - (ideaکه در محور اندیشه ی اف،طون قرار دارد -به معنای چیزی که همیشه همان ،همواره
خودهیان ،خودظدور و خودنمایان می باشد ،ریشه یابی این واژه در فرهگ یونانی کده اف،طدون از
ان استفاده کرده است به بدترین شکل می تواند نشانگر دیدگاه اف،طدون در بداا ایدن اصدط،ح و
استفاده و کاربرد این واژه برای اف،طون باشد؛ کارل بورمان اف،طون شدناس شددیر لمدانی درایدن
باره می گوید:
"در زبان یونانی مصدر فعلی وجود دارد که نه الزم است و نه متعدی .این مصدر ' 'ideinاسدت
به معنی دیدن .دو اسم  ideaو  eidosاز ن مشتقند .اف،طون برای بیدان چیدزی کده هسدت هدر دو
کلمه را بکار می برد :موجود ،یعنی چیزی که هست ،ایده ( ideaیا  )eidosاسدت؛ ایدده ن چیدزی
است که همیشه همان است و همان نمایان است(".بورمان.)28-26 :7831
نظریۀ ایده

پس از دانستن معنای واژه و اصط،ح ایدده ،اشداره ای بده ایدن نظریده ی ژرر و البتده تأییرگدذار
میکنیم:
چیستيِ ایده

در دیدگاه اف،طون به اموری که در جدان محسوس درحال صیرورت و شدن نمی توان بده معندای
واقعی کلمه وجود گفت و ندا را موجود دانست زیرا اشیاء و امور محسوس داائما در حال تغییدر،
دگرگونی و کون و فسادند و از این رو ندا خودِ چیزها نیستند زیرا همانطورکه گفته شد دم بده دم
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در حال تغییرند .هنگامی که ما سخن می گوییم گویا اموری یابت و الیتغیر وجود دارندد کده مدا را
قادر می سازند که بیندیشیم و سخن بگوییم درحالیکه جدان محسوس چنین ویژگی و خصوصیتی
ندددارد؛ در اینجددا اف،طددون تحددت تددأییر نظریددۀ هراکلیتددوس و پیددروانش چددون کراتیلددوس قددرار
دارد(رک:اف،طون7831 ،د .)216 :
اف،طون با توجه اینکه ما می توانیم بیندیشیم و سخن بگوییم بر ن است که خودِ چیزی وجود
دارد هرچند که این خودِ چبز در جدان محسوسی که با ن انس گرفته ایم و پیشدتر ن را نده تنددا
حقیقی ترین امور می دانستیم بلکه ن را معیاری برای درستی و صحت دانسته هایمان قلمداد مدی
کردیم.
خودِ چیز را نمی توان با حس دریافت زیرا حس تندا به جدان محسوس دسترسدی دارد  -و از
نجایی که جدان محسوس دائماً در حال تغییر و کون و فساد و شدن است نمی تواند خودِ چیز را
در ن یافت – در نتیجه حس را به کسب خودِچیز راهی نیست .قرابت ایدن دیددگاه بدا مدوزه ی
پارمنیدسی که مشعر است بر راه به خطا بردنف حس و در مقابل ن راه به حقیقت بردنف هقل ،قابدل
احساس است(ر.ک :بورمان.)27: 7831،
هقل می بایست از این جدان محسوس فراتر رود تا به خودِچیزهدا کده همدان ات و حقیقدت
چیزهایند برسد ،خودِچیزها هیچگاه کون و فساد و تغییر نمی پذیرند و نمدی شدوند بلکده همیشده
یابتند و همواره هستند؛ خودِچیزها حجاا و خفایی ندارند که هقل بخواهد با تقشیر یدا انتدزاع ن
ها را دریابد بلکه هینف ظدور ،حضور و خودهیانی و خونمایانی اند و هقل صرفاً ن هدا را مشداهده
می کند؛ به همین جدت اف،طو ن واژۀ ایده را همانطورکه اشاره شد به معنای دیدن اسدت را بدرای
خودِچیزها به کار می برد زیرا هم ناظر به متعلَق شناخت که همان خودِچیزهاست و هم مشدعر بدر
هقل است که نه با انتزاع بلکه با دیدن و اشرا به ایده ها نائل می گردد.
نکتۀ دیگر در باا چیستیف ایده ها که برای جلوگیری از بدفدمی ایده ها الزم است کدر گدردد
این است که هنگامی که گفته می شود ایده چیزی است که هست ،یقل و تأکید سدخن بدر هسدت
نمی باشد بلکه چیز می باشد(همان ،)26:به هبارت دیگر مقصود از اینکه گفته می شود ایده چیزی
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است که هست ،خودِ چیز ،ات و ماهیت چیز است که همواره خودش اسدت وخدودش ،کدون و
فسادی در ن رخ نمی دهد ،نمی شود و از بین نمی رود ،ازلی و ابدی است ،ات اشیاء در خودیف
خود است که همیشه به حال خود باقی است و با چشم هقل می توان ن را دید.
از اینجا می توان فدمید که در واقع نچه اهمیت دارد و چیزی را همان چیز می کند که هسدت
ماهیت می باشد نه وجود.
عینیت و استقالل ایده ها

ایده های اف،طونی نه روشدای منطقی اند ،نه مفاهیم مجرد و نه مفاهیمی کده جنبدۀ اقندومی یافتده
باشند همچنین مفاهیم تجربی نیز نیستند بلکه ایده دارای وجودی مستقل از هن بوده و امور هینی
اند.
ایده ریر از ن مفدومی است که در هن دمی نقش می بندد؛ اف،طون در رسدالۀ پارمنیددس از
زبان سقراط در گفتگو با پارمنیدس سالخورده بر ن مدی شدود کده ایدد هدا امدوری واقعدی اندد و
وجودی مستقل از هن دمیان دارند(اف،طون7831،الر)788:
تا حال دانستیم که بنابر دیدگاه اف،طون ایده ها ریر از مفاهیم هنی اند و دراری وجودی هینی
و مستقل اند که خارج از هن قرار دارند اما پرسشی که رخ می نماید این است کده خدارج هدن
کجاست؟ یقیناً در پاسخ به این پرسش انتظار قرار داشتنف ایده ها در جدان محسوس را نداریم زیرا
همانطورکه پیشتر اشاره شد جدان محسوسف متغیر و شونده ،جدانی نیست که بتوان در ن ایده هدا
را یافت ،این انتظار پربیراه نیست و اف،طون نیز به این نکته توجه تام داشته و ایده ها را در جدانی
ریر از جدان محسوس قرار می دهد .از نظدر اف،طدون ایدده هدا در جددانی دیگدر ریدر از جددان
محسوسات قرار دارند ،در جدانی مخصو

به خود ،این دیدگاه را در محاورۀ پارمنیددس در بندد

 782در جایی که سقراط به پارمنیدس پاسخ می دهد که ایده ها در جدان محسوسات نیسدتند مدی
توان یافت(همان ،)782:شاهدی دیگر بر این نظریه رسالۀ فایدروس است که در نجا اف،طدون بدر
ن می شود که  :ایده ها ماهیاتند که در بیرون از جدان محسوس «در ورای سمان» جدانی خدا
خود دارند(.همان7831 ،ج.)621:
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حاصل نکه ایده ها هم از هن استق،ل دارند و مفاهیم هنی صدرر نیسدتند و هدم از جددان
محسوس متمایز و مستقلند و جایگاهی ریر از جدان محسوس شونده دارند ،جایگاهی کده خدا
نان است و در ن تغییر،کون و فساد و شدنی در کار نیست بلکه صرفاً جدان هست ها می باشد.
ارتباط ایده ها و جهان محسوس

ی ارتبداط دو حدوزه ی ایدده و
دشوارترین بخش نظریه ی ایده ی اف،طدون هماندا تبیدین چگدونگ ف
محسوس است که توسط خودِ اف،طون صراحتاً از یکدیگر متمایز گشته اند ،بده هبدارت اف،طدون
چگونه رشته ای را که خود به دست خویشتن ن را گسسته است دوباره برقرار می سازد؟ پرسدش
دیگر اینکه یا همه ی محسوس ها دراای ایده اند و اگر چنین است یا مصنوهات دست بشدر نیدز
دارای ایده اند یا خیر؟
ابتدا به پرسش دوم می پردازیم:
 )7از دیدگاه اف،طون همۀ محسوس ها دارای ایده اند مث ً،نمی توان گفت کده درخدت دارای
ایده است اما سنگ دارای ایده نیست ،بلکه هر نچه که در جدان محسوسات می بینیم دارای ایدده
ی خا

خود است زیرا نامی واحد که بر کثرتی از محسوس ها و جزیدی مدی گدذاریم نشدان از

وجودِ ایده ی خاصی است که پشتوانه ی ن نام واحد است ،اف،طون در این باره مدی گویدد ":مدا
همواره در مورد چیزهای کثیر که نامی واحد دارند به وجود ایده ای واحد قدائلیم"(همدان7831،ح
.)692:
اما در اینجا سه پرسش پیش می ید که به ترتیب هبارتند از :الر :یا هر شیی محسوسی تندا با
یک ایده در ارتباط است؟ ا :یا مصنوهات بشری نیز ایده دارند؟ ج :یا امور بد ،زشت و زیانبدار
مانند کثافات و ...نیز ایده دارند؟
اکنون ت،ش می کنیم تا به ترتیب به این پرسش ها پاسخ دهیم:
از دیدگاه اف،طون هر امر جزیی و محسوس نه تندا با یک ایده در ارتبداط اسدت و از ان بددره
مند است بلکه به تعداد ویژگی ها و خصوصیاتی که دارد از ایده ها بدره برده است ،کدارل بورمدان
در این باره می گوید ":هر فردی تصویر ایده ای واحد نیست بلکه تصویر ایده های متعدد است ،و
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به هبارت دیگر یک فدرد بده تعدداد صدفات و خصوصدیات خدود از ایدده هدای متعددد بددره ور
است(".بورمان،اف،طون)16:؛ برای مثال هنگامی که انسانی هادل و زیبا رو و ...را مشاهده می کندیم
این انسان جزیی و محسوس هم از ایدۀ انسان بدره مند است و هم از ایدۀ هدل و هدم از ایدده ی
زیبایی و. ....
در پاسخ به پرسش دوم که در باا ایده داشتن یا نداشتنف امور ساخت دست بشر مانندد خانده،
میز ،صندلی و ...بود ،می توان با استناد به ن

صریح اف،طون پاسخ مثبدت داد و بده وجدود ایدده

برای مصنوهات بشری قائل شد زیرا اف،طون ا هان می دارد چیزهایی هدم کده بده دسدت دمیدان
ساخته شده است نیز دارای ایده اند(ر.ک :همان ،)671:او حتی مصداقدای بر این امر می ورد مثً،
در جمدوری سخن از ایدۀ تخت و میدز(ر.ک:همدان  )691و همچندین در رسدالۀ دیگدری از ایددۀ
دستگاه بافندگی و ایدۀ متّه سخن می گوید(ر.ک:همان7831،د.)839:
پس تا اینجا دانسدتیم کده او ًال همدۀ اشدیای طبیعدی نده تنددا دارای ایدده اندد بلکده بده تعدداد
خصوصیاتشان ایده دارند و یانیاً ابزارها و اشیای ساخت دست بشر نیز دارای ایده می باشدند حدال
بایستی دید که یا امور زشت و بد نیز دارای ایده اند یا استثنایی بر نظریۀ ایده می باشند؛ اف،طدون
در محاورۀ پارمنیدس از جانب سقراط نوجوان در اینکه برا امور زشت ،بد و زیانبار قائدل بده ایدده
شود دچار شک و تردید می گردد اما در اینجا پارمنیدس سالخورده او را جوانی می داند که هندوز
فلسفه بر او مستولی نگشته و هنوز به تمرین فلسفی کده هماندا پدذیرفتن نتداید اندیشده و فلسدفه
نیست؛ این جوان اگر شیفتۀ فلسفه گردد دیگر هیچ یک از امدور بدد و زشدت را کوچدک و حقیدر
نخواهد پنداشت و در نتیجه برای امور مذکور نیز قائل به ایده خواهد شدد(ر.ک:همدان7831،الدر
 )781:چنانکه در جمدوری برای امور زیانبار ،بد و زشت قائل به ایده می شود(ر.ک:همان7831،ح
.)671:
حاصل سخن نکه بر طبق نظریۀ ایده هر کثرتی از امور جزیی خواه اشیاء طبیعی باشدد ،خدواه
اشیای مصنوع و ساخت دست بشر و چه امور زشت و بد ،دارای ایده می باشند زیرا این امر واحد
همان ماهیت است که اندیشه به ن رسیده است.
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 )6اکنون به دشوارترین بخش نظریۀ ایده که همانا تبیین چگونگی ارتباط ایده ها و امور جزیی
و محسوس می رسیم؛ براستی چگونه می توان میان حدوزه و جددان محسوسدات و ایدده هدا کده
شکار قابل توجدی با توجه به خصوصیات و ویژگی های متضاد دو طدرر ایجداد شدده ارتبداطی
برقرار کرد؟ بار مسوولیت تبیین ارتباط ایده و محسوس زمانی سنگین تدر مدی شدود کده از منظدر
اف،طون هر نچه که در هالم محسوس است بواسطه ی ارتباطی است که با ایده ها دارد و بواسطه
ی همین ارتباط است که هر امر محسوسی همان است که هست ،به هبارت دیگدر امدر محسدوس
خودِچیز نیست زیرا هست نیست و دائماً در حال شدن است از این رو اگر بخواهدد حصّده ای از
چیز داشته باشد می بایست از خودِچیز که هست استعانت جوید.
اف،طون برای تبیین این ارتباط و ترمیم رشته ای که خود ن را از هم گسسته است دسدت بده
دامان اصط،حاتی چون بدره مندی ،تقلید و تصویر می شود به هبارت دیگر محسوس با توجه بده
بدره مندی ،تقلید و سرانجام تصویر است که با ایده ارتباط برقرار کرده و حصّده ای از وجدود مدی
گیرد.
اصط،ح بدره مندی ممکن است موجب بدفدمی شود زیدرا هبدارت و اصدط،ح بددره منددی،
ممکن است این پندار و شائبه را به هن القاء کند که این محسوسدات کده بددره مندد از ایدده هدا
هستند گویی بدره ای از معقولیت ایده ها دارند و هقل بده طریقدی ارسدطویی ایدن معقولیدت را از
جزئیات و محسوسات انتزاع می کندد در حدالی کده نسدبت دادن چندین دیددگاهی بده اف،طدون،
ارسطویی کردن و مُثله کردن دیدگاه هستی شناختی و معرفت شناختی اوست .شاید اصط،ح تقلید
و تصویر بدتر بتواند مقصود اف،طون را برساند؛ از دیدگاه اف،طون ایده ها حدالّ در اشدیاء و امدور
محسوس نیستند ،وی در جمدوری و تیمائوس بر ن است که نسبت دنیای محسوس بده ایدده هدا
مانند نسبت تصویر به صورت اصلی است ،از این رو هر نوهی در جدان محسوس بده هلدت بددره
وری از یک ایده چنان است که هست؛ و چون ایده حالّ در اشیاء محسوس نیست از این رو ایده،
واحد بیرون از کثیر است ،ایده واحد بیرون از کثیر یا درجنب کثیر است(.بورمان) 16-17 :7831،
با توجه به سوءفدمی که ممکن است اصط،ح بدره مندی ایجاد بدتر ن است کده از اصدط،ح
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تصویر استفاده چنانکه اف،طون در محاورۀ پارمنیدس در توصیر بدره مندی ن را به تصویر بودن
تعبیر می کند ،وی در این باره می گوید ":بدره مندی چیزهدا از ایدده بایدد بددین گونده باشدد کده
توضیح می دهم :ایده ها نمونه هایی اند که در هالم هستی وجود دارند ،و چیزهای دیگدر بده نددا
شبیه اند و تصویرهای ندا می باشند ،و وقتی که می گوییم چیزها از ایده بدره دارند ،مرادمان ایدن
است که چیزها تصاویر ایده ها هستند"(اف،طون7831،الر.)786 :
اما یا اصط،ح تصویر می تواند مانع بدفدمی و ارسطویی کردن دیدگاه اف،طون شود؟ جدواا
این پرسش مثبت است ،ری تعبیر تصویر می تواند هددم برگدرفتنف بارقده ای از معقدول بدودن یدا
خودِچیز بودنف محسوسات را تضمین کند ،برای روشن تر شدن مطلب مثالی می زنیم :اگر از تدش
با دوربین هکاسی هکسی گرفته شود ،نسبت این هکس به تش واقعی نسبت تصدویر بده صداحب
تصویر است و هنگامی که ما ن هکس را مشاهده می کنیم به یاد تش می افتیم اما چندین نیسدت
که این هکس بتواند ماهیت تش و سوزندگیف ن را به ما منتقل کندد بدا در دسدت گدرفتنف هکدسف
تش دستمان نمی سوزد و سوزش ات تش را احساس نمی کنیم اما با دیدنف هکس تش به یداد
ماهیت تش می افتیم و سوزندگیف ن را که ناشی از مواجده با خودِ تش بوده اسدت را بده خداطر
می وریم از این رو درباره ی تصویر تش می توان گفت که این تصویر صرفاً ما را بده یدادِ تدش
می اندازد و بدره ای از خودِ تش و ماهیت ن بدان معنا که از سوزندگیف تش بارقه ای هدر چندد
ضعیر و خفیر در خود داشته باشد که هقل بتواند ن را تقویت کند و بده سدوزندگیف تدش پدی
ببرد ،ندارد .نسبت محسوسات به هالم ایده ها و ماهیات نیدز همینگونده اسدت ،ایدده هدا حدالّ در
محسوسات نیستند بلکه محسوسات صرفاً تصویر ماهیات و ایده ها هستند.
ارتباط ایده ها با یکدیگر

ایده ها نه تندا با محسوسات تحت لوای تصویر و صاحب تصویر در ارتباط اند بلکه به نحو اولدی
تر با یکدیگر ارتباط دارند .نچه در وهلۀ اول جلب توجه می کند ارتباط ایده هایی است کده ایدده
ی امور جزیی تری هستند با ایده هایی که ایدۀ امور کلی تر هستند ،می باشد ،مث ً،ارتبداط ایدده ی
اسب با ایدۀ حیوان چیست؟
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در اینجا باید اشاره کرد که از دیدگاه اف،طون میان چنین ایده ها یی ارتبداط انددراج و شدمول
برقرار است(ر.ک:کاپلستون .)672: 7831،بعبارت دیگر نچه کده مدا در منطدق قددیم و در کلیدات
خمس ،نوع می نامیم و داخل در جنس قرا می گیرد در هالم ایده ها نیز وضع از ایدن قدرار اسدت،
مث ً،ایدۀ انسان ،اسب و  ....مندرج در ایده ی کلی ترف حیوان می باشند ،ایدۀ حیوان نیز به نوبۀ خود
به همراه ایدۀ گیاه مندرج در ایدۀ موجود زنده قرا می گیرد و قس هلی هذا.
کورنفورد دراین باره می گوید ":هالم ایده ها سلسله مراتبدی را تشدکیل مدی دهدد کده کثدرت
ایدهها در مرتبه پایینتر در وحدت ندا در مرتبه باالتر مندرج می شود" ).(Cornford,1979:263
ارتباط ایده های برتر

ارتباط اندراج و شمول تا ندایتِ ایده ها ادامه نمی یابد بلکه تندا تا گونه ها و ایده های پنجگانه ی
برتر ادامه می یابد .این اجناس پنچگانه ی برین هبارتند از وجود ،حرکت ،سکون ،همان ،دیگر.
گونه های برتر مذکور ارتباطی ریر از اندراج و شمول دارند ،این ایده ها با یکدیگر می میزند،
هین ایده ی دیگر می شوند بدون ن که هویتشان را از دست بدهند.
ایبات این گونه های برین اینگونه اتفا می افتد که اف،طون ابتدا ایده ی وجود را بررسدی مدی
کند و حرکت را در ن ضروری می یابد؛ اف،طون در برابر کسانی که حرکت را از وجود نفی مدی
کردند موضع گرفته و با پرسشی تأکیدی به حرکت در وجود قائل می شود ،او می گوید":تو را بده
زئوس سوگند گذریم به سادگی ما را متقاهد کنند که حرکت ،حیدات ،نفدس و اندیشده جدایی در
وجود به تمام و کمال ندارد که او نه می زید و نه می اندیشد؟ بلکه باوقار و مقدس بی حرکت بدر
جای نشسته و فاقد هقل است؟"(اف،طون7831،ا.)629-623 :
بنابراین وجود به تمام و کمال هرچند مطلق است ولی حیات ،نفس و اندیشده و حرکدت دارد
اما این پرسش به میان می ید که چگونه از داشتن حیدات ،نفدس و اندیشده ،اف،طدون بده وجدود
حرکت می رسد؟ او در پاسخ چنین می گوید" :یا بپذیریم که هقل دارد ولی حیدات نددارد؟ ...یدا
بپذیریم که این دو(هقل و حیات)در او هست ولی نگوییم که در یک نفس قرار دارندد؟ یدا هقدل،
حیددات و نفددس دارد ولددی هرچنددد جددان دارد ولددی ندده مطلق داً بددی جنددبش برجددای خددود قددرار

وجود از منظر افالطون و ابن سینا 01  ........................................... ...........................................................................

دارد؟(همان)629:؛ سپس اف،طون چنین نتیجه می گیدرد" :پدس بایدد بدرای حرکدت یدا جندبش و
متحرک وجود قائل شویم"(همان).
بنابراین چون هستی کامل نمی تواند هقل ،نفس و حیات داشته باشد ولی حرکت نداشته باشد،
پس حرکت نیز در ن هست و چون حرکت در ن هست پس حرکت نیز وجود دارد و در هسدت
مشارکت دارد .اف،طون با این کار حرکت را در بطن هست و وجود قرار می دهد.
از نظر اف،طون همانطورکه حرکت هست ،سکون هم هست که در مقابل ن قرار دارد ،در ایدن
باره در محاورۀ سوفسطایی می خوانیم " :مگر حرکت و سکون ضد یکدیگر نیستند؟ با وجود ایدن
نمی گویی که هر دو هستند ،یکی به همدان انددازه ی دیگدری" (سوفیسدت  .)661پدس حرکدت
هست ،سکون نیز هست ولی باید دانست که یا هستی و و جود با حرکت یک چیز است و یدا بدا
سکون یکسان است یا اینکه هستی چیز دیگری است؟ اف،طون در اینجا نقد دیدگاه کسدانی را بده
خاطر می ورد که هستی را سرد و گرم لحاظ می کردند و برای ن استق،لی قائل نبودندد ،از نظدر
وی اینکه گرم هست یا سرد هست ،بدین معنا نیست که هستی هین گرمی یا سدردی اسدت بلکده
هستی امری ریر از ن دو است(ر.ک:همان .)628 :اگر ما بر سبیل افدراد مدذکور پدیش رویدم مدی
بایست هستی را با حرکت و نیز با سکون یکی بپنداریم حال نکه هستی امر سومی اسدت ریدر از
حرکت و سکون؛ اف،طون در این باره می گوید ":پس تو هستی را چیز سومی جز این دو در نفس
خود تصور می کنی به طوری که هستی گویی حرکت و سکون را در بر می گیدرد و در حدالی کده
به مشارکت ن ها در هستی می نگری ن دو را هست می گدویی"(همدان ،)661 :در نتیجده خدودِ
هست و وجود ،نه در جنبش است و نه در یبات ،نه حرکت است نه سکون بلکه ریر از حرکدت و
سکون است و نسبت به ن دو دیگری است همان طور که حرکت و سکون نسبت بده یکددیگر و
نسبت به هست دیگری اند ،از طرفی دیگر هر یک از این امور سه گانه همان گونه که نسبت به دو
امر دیگر ،دیگرند با خودشان یکی و همان اند(ر.ک:همان)662 :؛ مث ً،حرکت گونۀ دیگری نسدبت
به هست و سکون می باشد ،سکون نیز گونۀ دیگری نسبت به هست و حرکت می باشد و هسدت
نیز به نوبۀ خود گونۀ دیگری نسبت به حرکت و سکون است اما هر یک از این سه یعندی هسدت،
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حرک و سکون با خودشان همان اند .بدین ترتیب دیگر و همان در کنارف هست ،حرکدت و سدکون
خود قرار می گیرند بطوریکه هر یک از سه گونۀ هست ،حرکت و سکون با مشارکت در همان یدا
دیگر نسبت به خود همان و نسبت به سایر گونه ها دیگر می شود در نتیجه اجناس و گونده هدای
برتر و برین از منظر اف،طون هبارتند از وجود ،حرکت ،سکون ،همان و دیگدر؛ ارتبداط ایدن ایدده
های برتر به صورت میزش و هین دیگری شدن ودر هین حال همدانی را حفدک کدردن اسدت نده
اندراج و شمول.
ارتباط ایده ها با خیر

از نظر اف،طون ایده ها با خیر و نیک نه به صورت شمول و اندراج است و نه به صورت میزش و
ترکیب بلکه ارتباطشان از نوعف وجودبخشی و حقیقت بخشی است ،بدین صروت که نیک یدا خیدر
نور و پرتو وجود و حقیقت را بر ایده ها می تاباند و ایده ها در پرتو این پرتوی وجود و حقیقدت
که از خیر انتشاع می یابد ،وجود می یابند و همچنین قابل شناخت می گردند ایدن پرتدو حتدی بده
هقل انسانی نیز می رسد و قابلیت شناختِ شناختنی ها – ایده ها -را به ن می دهدد .اف،طدون در
این باره می گوید... " :چیزهایی که شناخته می شوند نه فقط خاصدیت شدناخته شددن را از اصدل
خیر کسب می کنند بلکه ه،وه بر ن وجود و ماهیت ندا نیز از خیر است با نکه خیر هین وجود
نیست بلکه از حیث هظمت و قدرت بمراتدب بداالتر از نسدت( ".اف،طدون7831،ح  .)619 :وی
برای روشن تر شدن مطلب سخن از تمثیل خورشید به میان می ورد و خیر یا نیک را به خورشید
تشبیه می کند ،وی حتی پا را فراتر نداده و خورشید را فرزند نیک قلمداد می کندد کده خیدر ن را
شبیه خود ساخته و مقام خود در هالم وجود و ایده ها را بده او در هدالم دیددنی هدای محسدوس
بخشیده است؛ همان طور که خورشید هلت مرئی شدن دیدنی ها می گردد و همچنین باهث رشدد
و نمو و تولید چیزهاست بی نکه خودش هین بینایی یا هین اشیای مرئی باشد ،نیک یدا خیدر نیدز
اوال به ایده ها وجود می بخشد و یانیا ندا را قابل شناخت می کند بی نکه خودش از جنس ایدده
ها باشد(.ر.ک :همان.)613 :
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نظریۀ ایده و هستي شناسي

پارمنیدس بعنوان سلر بزرگ اف،طون ،هستی را امری می دانست که با تفکر می توان به ن دست
یافت؛ اما اینجا پرسشی مطرح می شود که تفکر ،صرفا راه وصول به امری که هست می باشدد امدا
چگونه است که از طریق تفکر می توان گفت که امری هست؟ به هبارت دیگدر چگونده از طریدق
تفکر می توان گفت که چیزی« ،هست» ،می باشد؟
از دیدگاه پارمنیدس تفکر و اندیشه تندا به «هست» تعلق می گیرد و دربارۀ «نیست» نمی تدوان
اندیشید ،اندیشه تندا می تواند دربارۀ نچه کده «هسدت» باشدد و دربداره ی «نیسدت» نمدی تواندد
کاربردی داشته باشد زیراکه نیستی ،نیست و نمی تواند متعلق اندیشه و تفکر قرار گیرد .دربداره ی
«نیست» نه تندا نمی توان اندیشید و تفکر کرد بلکه حتی نمی توان دربارۀ ن سدخن گفدت ،صدرفا
در باا «هست» می توان تفکر کرد .از سویی دیگر پارمنیدس بر ن است که تغییر و حرکت محال
است زیرا این تغییر یا از «هست» به وجود مده که تحصیل حاصل است و یا از «نیست» به وجود
مده است که این هم محال است زیرا «نیست» ،نیستی محض است و از ن هیچ امدری بده وجدود
نمی ید و ریرممکن است که از «نیست»« ،هست» پدید ید(ر.ک:کاپلستون .)28 : 7831،از سدخن
پارمنیدس این نتیجه بر می ید که اوال از طریق تفکر به «هست» می رسیم زیرا تفکدر متعلَدق مدی
خواهد و این متعلَق نمی تواند نیستی باشد؛ یانیا هر نچه که از طریق ریرتفکر و ریراندیشه بده ن
دست بیابیم-همانند امور محسوس متغیر که حواس به ن گواهی می دهند -توهم و خطای محض
است.
این بود میراث پارمنیدس برای اف،طون ،میرایی که حرکت ،تغییر و کثرت-کده از الزمده هدای
جدان محسوس بودند -را نفی می کدرد و از سدویی راه هقدل-کده تفکدر و اندیشده بدود -را ،راه
حقیقت و راه حواس را راه خطا معرفی می کرد؛ اف،طون این سخن پارمنیدس کده راه حقیقدت از
هقل می گذرد را می پذیرد اما نفی حرکت و کثرت که الزمه ی جدان محسوسات می باشد را بده
شدت مورد انتقاد قرار می دهد و با مدّنظر قررا دادنف واحدِ پارمنیدس ،دست بده ایبدات حرکدت و
کثرت می زند(ر.ک:اف،طون7831،الر.)721-722 :
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گروه دیگری که اف،طون نان را طرفدارن ایده می نامد در دیددگاهی تقریبداَ مشدابه ،وجدود را
منحصر به ایده ها کرده و وجود و هستیف جدان محسوسات را انکار می کردند؛ اینان گدویی سدر و
چشمان خویش را رو به سوی سمان کرده وهالم زمینی را فراموش کرده اند و از این رو دست به
انکار هستیف جدان محسوس زده اند ،در مقابل اینان برخی صرفا به وجود امور جسمانی قائل اند و
هر ن چه که ن را نتوان دید یا لمس کرد و در روش کشید انکار می کنندد و وجدود را برابدر بدا
جسم می انگارند ،اف،طون این افراد را فرزندان زمین می نامد و بر ان است که اینان هر نچده کده
در هالم باال و نادیدنی قرار دارد را به پایین کشیده و جسمانی اش کرده اند .اف،طون این دو گدروه
را در مقابل یکدیگر ق رار می دهد و تقابلشان را به نبرد رول ها تشبیه می کند و در ایدن بداره مدی
گوید " :گروهی همه چیز را از سمان و جدان نادیدنی هابه پایین می کشند و بده روی زمدین مدی
ورند و صخره ها و درختان بلوط را با دو دست محکم می گیرند و فقط به ندا اهتماد می کنند و
می گویند تندا دربارۀ چیزی می توان گفت «هست» که بتوان لمس کرد و با دسدت گرفدت؛ یعندی
جسم و هستی را یکی می دانند ،و اگر یکی از افراد گروه دیگدر بده ایندان بگویدد :چیزهدایی هدم
هستند که جسم ندارند ،به سخن او اهتنا نمی کنند و از او روی مدی گردانندد .از ایدن رو مخالفدان
ایشان از هالم باال و جدان نادیدنی ها با احتیاط تمام از خود دفاع مدی کنندد و مدی گویندد هسدتی
راستین خا

ایده های بی جسم است که فقط از طریق تعقل مدی تدوان دریافدت .ایندان اجسدام،

یعنی چیزهایی را که گروه دیگر حقیقی می دانند ،حقیر می شمارند و دربارۀ ندا بده جدای هسدتی
به نوهی شدن متحرک قائلند(".همان7831،ا .)622:
اف،طون -پس از نقد دیدگاه واحد پارمنیدسی -این دو دیدگاه را نیز به نقدد مدی کشدد امدا از
سویی این دیدگاه ها را می پذیرد و نچه که این سه دیدگاه تحت هنوان وجود قرار مدی دادندد را
در دایرۀ شمول وجود قرار می دهد؛ بعبارت دیگر اف،طون با این دیدگاه ها در ن چده کده نفدی و
انکار می کنند مخالر است اما ن چه که این دیدگاه ها ایبات می کنند را مدی پدذیرد و بدا ن هدا
موافق است ،وی قلمروی وجود را به خیر ،ایده ها یدا محسوسدات منحصدرنکرده و همده ی ایدن
موارد را وجود لحاظ می کند و حتی الوجود را نیز به ن ها اضافه می نماید .ایدده هدا و مثدل بده
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معنای حقیقی کلمه وجود دارند و ن چه که نزد اف،طون وجود نامیده می شود همانا مثل یدا ایدده
ها هستند ،این ایده ها هستند کده شدن در ن هدا راه نددارد و بده دور از کدون و فسدادند و فقدط
هستند ،از این رو ایده ها و مثل بدترین نمونه ی وجود نزد اف،طون اند .اما ایده ها نده تنددا راه را
برای گسترش گستره ی وجود و هستی نمی بندند بلکه راه را با ارتبداطی کده از سدویی بدا جددان
محسوس و از سویی با یکدیگر دارند دارندد راه را بدرای وجدو ِد هدالم محسدوس و حتدی وجدو ِد
الوجود و نیستی نیز باز می کنند و نیز راهگشای اف،طون برای رسیدن بده وجدودی اسدت کده در
منزلت و مرتبت بسی برتر از ایده هاست و نام ن خیر یا نیک است.
گسترۀ وجود به همینجا ختم نشده و نزد اف،طون جدان محسوس نیز بده ندوهی دارای وجدود
است .اف،طون شکار افراطی و پُرناشدنی میان وجود یا هست و جدان محسوس را نمی پدذیرد و
جدان محسوسف متغیر را به هدم و نیستی فرو نمی کاهد؛ هر چند وی وجود و نچه هستت را بده
طور خا

به ایده ها و مثل تحویل می برد و بر ن است که وجود همان ایده ها یا مثل اند.

با فروکاستِ وجود به هالم معقوالت و ایده ها دیگر نمی توان جدان محسوسدات را وجتود و
هست دانست اما اف،طون گوش به زنگ است تا در دامی که پارمنیدس در ن افتاده بود فرو نلغزد
و جدان محسوسات را توهم و خطای محض نداند .در ایدن راسدتا اف،طدون راه میانده ای بدر مدی
گزیند و جدان محسوس را میان وجود و هدم قرار می دهد .از نظر وی هر چند جددان محسدوس
با جدان ایده ها و مثل که همان هالم وجود هستند تفاوت دارد اما این امر دلیل نمی شود که جدان
محسوسات را توهم صرر بدانیم؛ این جدان محسوس بدره ای از وجود دارد زیرا که بدره مندد از
ایده هاست .شکافی پُرناشدنی میان جدان محسوس و هالم ایده ها همانند شدکار میدان وجدود و
نیستی برقرار نیست بلکه جد ان محسوس تصویر و تقلیددی از هدالم ایدده هدا و مثدل مدی باشدد،
اف،طون در کتاا جمدوری بر این امر صحه گذاشته و نسبت دنیای محسوس به ایده ها را نسدبت
تصویر به صورت اصلی می داند(ر.ک :همان .)691:گرچه از دیدگاه اف،طون این جددان معقدول و
ایده هاست که مصدا وجود می باشد و نیز هرچند که جدان محسوسدات ،اصدیل نیسدت(همدان:
 )219لکن هالم محسوسات توهم و معدوم نبوده بلکه میان وجود و هدم قرار دارد یعندی بده یدک
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معنا وجود دارد و به یک معنا معدوم است؛ از نظر وی جدان محسوس به خودی خود و فی نفسده
معدوم است اما از این جدت که برخوردار و بدره مند از مثل بوده و تقلید و تصدویر ایدده هاسدت
موجود است؛ از این رو در اینکه هالم محسوس به طور واقعی وجود دارد شدکی نیسدت امدا بایدد
توجه داشت که وجود ن تصویری از ایده هاست که به معنی واقعی کلمه وجود دارند ،برای فددم
روشن تر و بدتر مقصود اف،طون می توان به تشبیه هالم محسوسات به سایه هدای بدر روی دیدوار
رار  -در تمثیل رار که وی در جمدوری مطرح کرده  -توجه نمدود ،یدا ایدن سدایه موجودندد یدا
معدوم؟ یقینا این سایه ها معدوم صرر نیستند بلکه وجدود دارندد امدا وجدود خدویش را مددیون
اشیایی هستند که در بیرون از رارند و با قطع نظر از اشیای بیرون رار هیچ گونده وجدودی ندارندد
به هبارت دیگر همان طور که نحوه ی وجودِ سایه های درون رار هین تقلید و وابستگی به اشدیای
بیرون رار است به طوری که اگر خودِ این سایه ها را بنگریم هیچ واقعیتی نخواهندد داشدت بلکده
صرفا از این جدت که سایه ی چیزی هستند برخوردار از وجودند ،محسوسات نیز به خودی خدود
وجود ندارند و معدومند اما از این لحاظ که بدره مند از ایده هایند وجود دارند.
با توجه به ایده ها و ارتباط ن ها با خیر یا نیک می توان به وجودِ خیر یا نیک نیز می توان پی
برد چنانکه اف،طون نیز بدان ا هدان دارد(همدان .)673:البتده در اینجدا بایسدتی از ایدن شدائبه کده
همانطورکه محسوسات بواسطۀ ایده ها داخل در مفدوم وجود می گردند ،خیر یا نیدک نیدز چندین
وضعیتی دارد به دور بود زیرا در اینجا شرایط دقیقاً بر هکس است و این نیک است که به ایده هدا
وجود می بخشد اما برای رسیدن و نائل شدن به نیک می بایست از راه ایده ها گذشت ،به هبدارت
دیگر حکم به وجودِ نیک مستلزم فدم وجودِ ایده هاست.
نقش فرینی ایده ها در هستی شناسی اف،طون به این جا ختم نمی گدردد بلکده از ایدده هدای
پنجگانه ی برین و ارتباط خا

ن ها با یکدیگر که همانا در میختن و هدین دیگدری شددن و در

هین حال همان بودن ،می توان ایبات کرد که چگونه الوجود و نیست  -برخ،ر نچده پامنیددس
بزرگ می پنداشت – هست ،برای مثال حرکت را اگر در نظر وریم گفتیم که چگونه حرکت گونه
ی دیگری ریر از هست می باشد ،بدین ترتیب " روشن است که حرکت واقعاً نیست(ریر هسدت)
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است هرچند چون در هست مشارکت دارد هست"(همان  ،)662:سرانجام اف،طدون چندین نتیجده
می گیرد که " پس به ناگزیر نیست هست نه تندا در حرکت بلکه در تمام گونه ها در واقع طبیعت
دیگر هر یک از ن ها را نسبت به هست ،دیگر و در نتیجه نیست می سازد بنابراین همه را از ایدن
لحاظ بدرستی نیست ها نامیده ایم و به لحاظ نکه در هست مشارکت دارند ن هدا را هسدت مدی
گوییم"(همان).
این بود نقش ایده هدا در وجدود شناسدی اف،طدون؛ ایدده هدا نخسدت خدود هسدتند و سدپس
محسوسات را از ورطۀ هدم بیرون می ورند و داخل در مفدوم وجود می کنند؛ همچنین به نسدبت
ادراک دمی راهگشای انسان به خیر یا نیک اند تا جایی که انسان می تواند به وجود ن پی بَدرَد و
در ندایت حتی به الوجود و نیستی نیز حصه ای از وجود و هستی می بخشد.
ب) وجودشناسي ابن سینا
وجود نزد ابن سینا

مشائیان اس،می موضوع مابعدالطبیعه را «موجود بما هدو موجدود» قدرار دادندد؛ مابعدالطبیعده یدک
موجود را نه از ن جدت که خصوصیت و ویژگی خاصی دارد یا نده از ن جددت کده هدر

یدا

جوهر است بلکه صرفا از ن جدت مورد مطالعه قرار می دهد که موجود است ،بده هبدارت دیگدر
موجود را از ن جدت مورد مداقه قرار می دهدد کده موجدود اسدت و هدوار

موجدود بدودن را

داراست.فارابی اولین مشایی اس،می است که چنین نظری را اه،م می دارد؛
"فارابی این نظریه را مطرح می کند که مابعدالطبیعه ن هلم کلی است کده راجدع بده اوصدار
کلی موجود بما هو موجود بحث می کند( ".نصر و لیمن.)861 :7839،
ابن سینا نیز بر این امر صحه می گذارد و موضوع مابعدالطبیعه را موجود از ن جدت که وجود
دارد و موجود است و نیز هوار

کلی موجود را بررسدی مدی کندد؛ او در ایدن بداره مدی گویدد:

"الفلسفۀ األولى موضوهدا الموجود بما هو موجود؛ و مطلوبدا األهرا

الذاتیدۀ للموجدود بمدا هدو

موجود -مثل الوحدۀ و الکثرۀ و العلیّۀ و ریر لک"(ابن سینا .)21 :7931،مابعدالطبیعه به موجود از
ن لحاظ که موجود است می پردازد ،موجود بودن هوارضی را در پی دارد که در مابعدالطبیعده بده
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این هوار

و یار پرداخته می شود ،هوارضی مانند وحدت ،کثرت و همچنین وجوا و امکان.

موجودبودن هامترین محمولی است که میتوان تصور کرد زیراکه بر هر نچه که در نظر وریم
قابل اط ،است و هیچ امری خارج از شمول موجودبودن نیسدت ،شدمول ایدن مفددوم تدا بددان
ن موجودات یعنی ماده اولی یدا هیدوالی اولدی شدروع شدده و بده بداالترین
جاست که از پایین تری ف
موجودات که همانا خداوند است ختم میگردد .این گسترۀ شمول بیگمان پذیرای تقسیم خواهدد
بود ،تقسیمی که از دید ف،سفه مشاء به دور نمانده و نان با مواد ی،ث منطقی به سراغ ن رفتهاند.
وجوب ،امکان و امتناع

گسترۀ این سه مفدوم ،حتی از گسترۀ مفدوم وجدود نیدز فراتدر اسدت زیراکده هددم را نیدز شدامل
میشوند و از این رو این سه مفدوم را نمیتوان تعریر کرد مگر بدا تعریدر دوری و تعریدر بده
یکدیگر؛ از نجا که هیچ امری حتی هدم از شمول این مواد ی،ث خدارج نیسدت نمدیتدوان بدرای
تعریفشان از مفدومی خارج از این سه مفدوم مدد گرفت در نتیجه باید ندا را با توجه بده یکددیگر
تعریر کرد دراین باره خواجه میگوید" :حق ن است که تصور این سه معندی در بددایت هقدول
مرکوز باشد(".طوسی .)781 :7862،وجوا ن است که ممکن و ممتنع نباشدد و ممکدن ن اسدت
که نه وجوبی بر ن ضرورت داشته باشد و نه ممتنعی از ن الزم ید و باالخره ممتنع ن است هدم
امتناهش مستلزم تناقض باشد .اگر مفدومی وجودی بخواهد به هستی در یدد و جامده ی واقعیدت
خارجی بر تن کند از سه حال بیرون نیست ،یا وجود خارجی و هینی یافتن برای ن واجب اسدت
و یا برای ن واجب و ضروری نیست و لیکن ممتنع هم نیست یعنی میتواند که واقعیت و وجدود
هینی بیابد و سرانجام یا برای ن ممتتنع است و اگر بخواهد که وجود خدارجی و هیندی و حقیقدی
بیابد میبایست قانون امتناع تناقض را زیر پا گذارد که البته محال است .در دیدگاه مشائیان وجوا
بر وجود و ممکن بر ماهیت اط ،میگردند ،حتی باید گفت که وجوا مسداو وجدود و امکدان
مساو با ماهیت است؛ نان سپس با توجه به تمایز وجود و ماهیت و هرو

و زیادت وجود بدر

ماهیت ،موجودات را به واجب الوجود و ممکن الوجود تقسیم میکنند؛ شیخ الرئیس ابدن سدینا در
این باره میگوید:
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هر چه او را هستى هست یا هستى وى بخود واجب است یا نیست ،و هر چه هستى وى بخود
واجب نیست بخود یا ممتنع است یا ممکن ،و هر چه بخود ممتنع بود نشاید که هرگز موجود بود،
چنانکه پیشتر اشارتى کرده مد بوى .پس باید که بخود ممکن بود و بشرط بودن هلّت واجب بود،
و بشرط نکه هلّت نیست ممتنع بود ،و خودى وى چیزى دیگر است و شرط بودن هلّت یا شدرط
نابودن هلّت چیزى دیگر ،و چون بخودى وى اندر نگرى بىهیچ شرط نه واجدب و نده ممتندع ،و
چون شرط حاصل شدن هلّت ،سبب موجب وى گیرى واجب شود ،و چون شرط ناحاصل شددن
هلّت سبب وى گیرى ممتنع شود ،چنانکه اگر اندر چدار نگرى بىشرطى ،طبع ورا ممتنع نیدابى ،و
اگر ممتنع بودى هرگز نبودى(ابن سینا.)26 :7838،
عروض وجود بر ماهیت

فدم این بحث مستلزم توجه به تمدایز وجدود و ماهیدت و همچندین قاهدده ی «کدلّ ممکدن زوج
ترکیبی» می باشد؛ از این رو ابتدا به این دو مسئله می پردازیم:
با توجه به تمایز وجود و ماهیت خداوندِ متعالف از ماسوا و همچنین خالق ،واجب الوجود بدوده
و از ممکنات متعالی است و ممکنات را خلق کرده و موجود کرده است.
نحوۀ تمایز وجود و ماهیت

وقتی موجوداتی مانند سنگ ،درخت و ...را م،حظه می کنیم در هن می تدوانیم وجدود و ماهیدت
ن ها را از یکدیگر جدا کنیم و جداگانه در نظر بگیریم ،می توانیم ماهیدت و وجدود را موضدوع و
محمول در نظر گرفته و محمول را بر موضوع حمل کنیم یا نکنیم در نتیجه ماهیدت ریدر از وجدود
است؛ابن سینا در این باره می گوید " :فماهیه الشیئ ریدر انیتده فاالنسدان ،کونده انسدانا ریدر کونده
موجود"(ابن سینا )716 :7819،اما براستی این ریریت و تمایز از چده سدنخی اسدت؟ یدا تمدایزی
صرفا هنی است یا تمایزی واقعی و هینی می باشد؟ در پاسخ بایسدتی اشداره کدرد کده متعاطیدان
متافیزیک سه گونه تمایز را برای وجود و ماهیت در نظر گرفته اند که هبارتندد از تمدایز فیزیکدی،
متافیزیکی و هنی .پرواضح است که تمایز میان وجود و ماهیدت از سدنخ تمدایز فیزیکدی نیسدت
زیراکه در خارج یک امر واحدی بیش نداریم و اگر قائل به تمایز فیزیکدی میدان وجدود و ماهیدت
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باشیم سر از تناقض در می وریم زیراکه یک امر واحد باید در هین حال که واحدد اسدت دو امدر
جدا از یکدیگر باشد که تناقض است .تمایز هنی نیز نمی تواند صدحیح باشدد زیدرا در ایدن ندوع
تمایز ،این هن است که دو چیز را از یکدیگر جدا می کند و این تمایز وابسته به هن مدی باشدد
بطوریکه اگر هنی در کار نباشد تمایزی نیز در کار نخواهد بود؛ به هبارت دیگر جدایی و تمدایزی
واقعی در کار نیست بلکه این هن است که در خود می تواند امر یکپارچه ای را به دو امر جدا از
هم تبدیل کند و اگر هنی نباشد که چنین کاری کند تمایزی نیز نخواهد بود حال نکه ریر از خدا
هر نچه که م،حظه می کنیم می توانند وجود نداشته باشند ،به هبارت دیگر وجدود داشدتن بدرای
ندا امکانی است که ممکن است محقق نشود زیرا کده اتدیف نددا نبدوده و از ایدن رو وجدوبی در
داشتن ن ندارند .تندا شقّی کده دربداا تمدایز وجدود و ماهیدت صدحیح اسدت ،تمدایز واقعدی و
متافیزیکی است زیرا که اوال مستلزم دو چیز بودنف امر واحد در هالم خارج نیست که سر از تناقض
در ورد و یانیا یک تمایز صرفا هنی نیست بلکه تمایزی است واقعی به نحوی که اگر فاهل شناسا
و هنی نباشد که وجود و ماهیت را از هم جدا کند ،این دو از یکدیگر متمدایز خواهندد بدود .ابدن
سینا در این باره می گوید:

فنقو  :إن لكووش و ء حقيقووخ صيةوويخ هو هيهي،و م ل ه أو ق قن حقيقووخ ووش و ء اخليةوويخ «بو ووو ال او الو

ي وفا إل اات ،وويلم ل كل و لت و إكا أ و « :حقيق ووخ و ا ه ا و م إه ووي يف االعي ووين قل يف ال وونمط قل ه أق ووي» ي مهم ووي
مجي يم ين هل ا ه ىن حمصش همه ق؛ ل ل أ « :إن حقيقخ ا حقيقخ ام ل إن حقيقخ و ام حقيقوخ» لكوين حوو ا
هن الكالق و هميد"(ابن سینا.)631 :7817 ،
ابن سینا همچنین میان وجودِ شیئ و اوصار ن قائل به تفاوت می شود؛ اساسا تعین وتشخ
شیئ به اوصار ن نبوده و به وجودِ شیئ است در واقع این خود و نفسف شیئ است که پدیدد مدی
ید به هبارت دیگر هرو

وجود بر ماهیت« ،ت،و ل تموط الووي » است نه یبدوت «الووي لووي » .ایدن

سخن ابدن سدینا الددام بخدش صددرالمتألدین بدرای پاسدخ بده شدبدۀ اتصدار ماهیدت بده وجدود
است(ر.ک:صدرالمتألدین7937،ج)22-28 :7
مطرح نبودن اصالت وجود یا ماهیت

در نزد مشائیان که مبدع تمایز وجود از ماهیت اند سخنی از اصیل بودن وجود یا ماهیدت در میدان
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نیست .اساسا تا زمان میرداماد که این مسئله را مطرح کرد فیلسوفان پیشین توجدی بده ایدن مسدئله
نداشتند ،مشائیان نیز از این امر مستثنی نبوده و گاه چنان سخن گفته اند مشعر بر اصدالت وجدود و
گاه نیز به گونه ای سخن رانده اند که از ن بوی اصالت ماهیت به مشدام مدی رسدد ،مدث ،فدارابی
تشخ

را به وجود می داند و تشخصی را که از ماهیت بر می خیزد از هدوار

وجدود بدر مدی

شمارد که چیزی جز اصالت وجود نیست و در مقابل ابن سینا بمانندد برخدی فیلسدوفان دیگدر بده
وجود کلی طبیعی یا ماهیت البشرط در خارج قائل است(ر.ک :ابن سینا )616 :7212،از این رو بده
مشائیان و در رأس نان ابن سینا نمی توان اهتقاد به اصالت یکی از طرفین را نسدبت داد زیدرا کده
برای نان چنین مسئله ای هنوز مطرح نشده بود.
می توان ابن سینا را از قائ،ن به اصدالت موجدود دانسدت زیدرا موجدودات متبداین بالذاتندد و
هیچگونه اشتراکی جز در مفدوم وجود با یکدیگر ندارند؛ چندین دیددگاهی نمدی تواندد مشدعر بده
اصالت وجود باشد زیرا اگر قائل به اصالت وجوداتی که در خارج هستند و متبداین از یکدیگرندد،
باشیم ،س ر از تناقض درخواهیم ورد زیرا اگر وجودات خا

که از یکدیگر متباین بالذاتند اصدیل

باشند ،این امر مستلزم ن خواهد بود که وجود هم اصیل باشد و هم اصیل نباشد زیدرا وقتدی ایدن
وجودات هر کدام وجود باشند از نجایی که متبایند ،متباین با وجود خا

دیگرند در برابر وجود

خوا هند بود به هبارت دیگر هم وجود خواهد بود و هم در برابر وجود که همان هدم باشد خواهد
بود.
کلّ ممکن زوج ترکیبي

این قاهده یکی از مدم ترین قواهد فلسفه ی مشایی است که در یار فارابی و ابن سینا به ن اشداره
شده است .برای فدم بدتر این قاهده ابتدا بایستی مقصود از «ممکن» را فدمید؛ منظور و مقصدود از
ممکن در اینجا همانا ممکن بالذات است و ما با امکان اتی سروکار داریم .امکان اتی بده معندای
سلب ضرورت وجود و هدم است؛ امری که ممکن بالذات است نه وجود برای ن واجب است و
نه هدم ،ممکن بالذات می تواند موجود یا معدوم باشد زیرا که ات ن که همان ماهیدت ن اسدت
اقتضای وجود یا هدم را ندارد بلکه نسبت به هر دو در حالت تساوی است .از این هبدارت چندین
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بر می ید که هر نچه که ماهیت دارد ممکن بالذات است زیرا تمایز واقعی و متافیزیکی کده میدان
وجود و ماهیت وجود دارد نشانگر ن است که ماهیت به وجود ب،اقتضاست زیرا اگر وجود بدرای
ن واجب بود چنین تمایزی نمی توانست برقرار باشد از این رو هر نچه کده دارای ماهیدت باشدد
دارای امکان اتی خواهد بود زیرا ماهیت می تواند متمایز از وجود باشد و وجود برای ن وجدوبی
ندارد و این سخن برابر است با امکان اتی؛ «امکان اتی هبارت است از سلب ضدرورت وجدود و
هدم از یک مفدوم کلی که ن را ماهیت می گویند(».دینانی)867 :7833،
بر طبق این قاهده هر موجود ممکن بالذاتی به ناگزیر ترکیبی از وجود و ماهیت است زیرا کده
ات و ماهیت مقتضی وجود نیست و موجودی که ممکدن بالدذات اسدت الجدرم مدی بایسدت بدا
تر کیب و اضافه شدن امری ریر از ات و ماهیتش موجود گردد؛ نچه که بدر ماهیدت افدزوده مدی
گردد و ن را موجود می گرداند چیزی نیست مگر وجود.
عرض بودن وجود برای ماهیت

با نگاهی به تمایز واقعیف وجود و ماهیت و همچنین این که اموری که دارای ماهیتند ،دارای امکدان
اتی نسبت به وجود می باشند و وجود برای ن ها ضرورت و وجوبی ندارد بده ایدن نتیجده مدی
رسیم که این امور برای موجود شدن نیازمند اضافه شدن وجود به ماهیت می باشدند کده از ن بده
هرو

وجود بر ماهیت تعبیر می کنیم(.ر.ک:ابن سینا .)21 :7212،وجود بر ماهیت هار

شدده و

ن را از مرح له تساوی نسبت به وجود و هدم خارج کرده و به امر موجود و محقق در هالم خارج
تبدیل می کند؛ بدون تردید ماهیت بدون هرو

وجود نمی توانست موجود شدود زیدرا کده ات

امکانی اش به ن ،این امکان را نمی داد و اگر چنین می شد ،یکی از محداالت بده ندام انقد،ا در
ات پیش می مد .این نکته که در صورت موجود شدن امدر دارای ماهیدت ،بددون هدار

شددن

وجود بر ن ،انق،ا در ات پدید خواهد مد مشعر بر ریر اتی بونف وجود برای ماهیت است کده
از ن با هنوان هرو

وجود بر ماهیت نام می بریم.

در اینجا به کار بردن واژه ی هرو

و اشتراک لفظیف این واژه ،برخی بزرگان همانند ابن رشدد

و توماس کویناس را به این اشتباه کشانیده که ابن سینا هار

بودن وجود بدر ماهیدت را از بداا
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مقوالت در نظر گرفته و ن را همانند هار

شدن اهرا

نه گانه بر جوهر به کار برده است؛ نان

بر اساس این برداشت نادرست ،ابن سینا را به باد انتقاد گرفته اند و بر نند که اگدر وجدود هدر
است می بایست در میان اهرا

نه گانه ای که ارسطو ندا را برشمرده است جایگاهی داشته باشد

حال ن که وجود جایی در میان اهرا

ندارد .برای دفع این اشتباه و سوءتفاهم که باهث انتقادات

به ناحقی بر ابن سینا است ،می بایست میان معانیف سه گانه ی هرو
واژه ی هرو

تفکیک کرد.

در فلسفه در سه موضع مطرح شده است .7 :باا ایساروجی  .6باا مقدوالت

 .8باا برهان؛ مقصود از هرو

در هرو

وجود بر ماهیت ،هرو

باا ایساروجی است بدین

معنا که مفدوم وجود در مفدوم هیچ ماهیتی اخذ نمی شود و ار اتیات و از لوازم ات هیچ مداهیتی
نیست پس نسبت به ماهیت ،خارجی است و لذا حمل ن بر ماهیت هرضی است .به هبارت دیگر
وجود نه هین ماهیت است و نه جزء ماهیت زیرا با توجه به تمدایز واقعدی وجدود و ماهیدت و از
سویی ممکن بالذات بودن ماهیت نسبت به وجود ،ریریت وجود و ماهیت به وضوح مشخ
گردد ،وجود امری کام ،مغایر با ماهیت می باشد از این رو می توان هرو

مدی

وجود بر ماهیت را به

زیادت وجود بر ماهیت و حتی مغایرت و ریریت وجود و ماهیت در نظر گرفت.
نسبت خدا و ماسوا

با توجه به دیدگاهی که مشائیان در باا موجود ،واجب الوجود ،ممکن الوجود ،مفددوم و مصددا
وجود داشتند نسبت خدا و ماسوای او دچار ابدام و دشواری پیچیده ای خواهد شد به طدوری کده
شکافی همیق و پُرناشدنی میان خدا و ماسوا ...ایجاد خواهد شد ،شکافی که راه تبیین را بر ارتبداط
خدا و مخلوقات را خواهد بست .با توجه به ن چه که در باا دیدگاه مشائیان دربداره ی موجدود
م طلق و تقسیم ن به واجب الوجود و ممکن الوجود ،و همچندین اصدالت موجدود و تبداین اتدی
موجودات از یکدیگر ،تندا راه ارتباطیف خدا و موجودات مخلو هماندا اشدتراک در مفددوم وجدود
خواهد بود؛ فقط و فقط از طر مفدوم است که می توان خدا را در کنار و در ارتباط با مخلوقدات
لحاظ کرد زیرا که وقتی میان موجودات تباین اتی قائل می شویم به طریق اولدی خددا و ماسدوای
خدا مصادیق متباین وجود خواهند بود .میان خدا و مخلوقاتش شکافی به ندام تبداین اتدیف وجدود
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ایجاد شده که به هیچ وجه نمی توان ن را پوشاند و تبیین درستی از ارتبداط خددا بدا ریرخددایان
ارائه داد.
نتیجه
از نچه مد اینگونه می توان استنباط کرد که از نجاکه اف،طون با دردرۀ معرفت شناختی گدام بده
میدان نداده است نزد او وجود و ماهیت تمایزی ندارند در نتیجه وی وجود را با موجدودات یکدی
می گیرد؛ در این طریق او ابتدا با اختصا

وجود برای ایده ها راه را بر وجودِ ریر می بندد اما بدا

ارتباط ایده های برتر با یکدیگر راه بر وجودِ نیستی باز می شود و نیز گویی با ارتباط این ایدده هدا
که -به معنای واقعی کلمه هستند -با محسوسات این محسوسات از ورطۀ هدم به وجود گدام مدی
گذارند؛ همچنین هرچند خیر یا نیک نیز که در باالی ایده ها قرار دارد و نور وجدود و شدناخت را
بر ایده ها می تاباند برتر از وجودی است که شایستۀ ایده هاست ،خود به یک معنا وجود است اما
در دیدگاه ابن سینا که در زمینۀ فرهنگ اس،می می اندیشد ،وجدود و ماهیدت از هدم متمدایز مدی
شوند؛ وجود هام ترین مفدوم بوده و بر همۀ موجودات از باالترین مرتبه که خددای سدبحان قدرار
دارد تا پایین ترین مرتبه اط ،می شود؛ وجود خدا که ماهیت ندارد واجدب بدوده و ندام واجدب
الوجود برازندۀ اوست اما وجود ماسوا ا ....هاریتی و هار

بر ماهیت بوده و ممکن الوجدودات را

به قلمروی وجود کشانیده است .با تمایزی که ابن سینا میان وجود و ماهیت قائل مدی تدوان نگداه
بدتری به وجود ،موجود ،خدا و نسبت خدا با موجودات داشت اما این نگاه در ادامۀ سدنت فلسدفۀ
اس،می که با صدرالمتألدین به کمال می رسد از مشک،ت دامنگیر ابن سینا نیز رها می شود.

وجود از منظر افالطون و ابن سینا 30  ........................................... ...........................................................................
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