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 جهان اسالمتمايز وجود و ماهيت در  ىفلسفگيری نظريه شكل

  ىو فاراب یكندبررسى ديدگاه 

  *ىعارف نيميس

  چكيده

از  .بحث درباره وجود و ماهيت و رابطه ميان آنها از مباحث بنيـادين فلسـفه اسـت

ى و توان تصاويری از اين رابطه را در قالب تمايز طبيعى، منطقـجهات گوناگون مى

ای نداشته و تمـايزی كـه تمايز طبيعى در ميان فيلسوفان گوينده. فلسفى نشان داد

و » هـای علمـى پرسش«در فضای فلسفى يونان و در ارسطو در مباحث مربوط به 

ارسطو هرگز از مـرز تمـايز . شود، تمايزی منطقى استديده مى» فلسفه نخستين«

آغـاز ؛ چراكه در ديدگاه وی جهـان بـىتوانسته فراتر رودمنطقى فراتر نرفته و نمى

است و آفريدگاری ندارد؛ هستى هميشه هست و عدم مطلق، مطلقًا نيست و مفهوم 

در مقابـل، . ناشناخته اسـت -به معنای شكاف واقعى ميان ماهيت و وجود -امكان 

در فضای اديان توحيدی، جهان و هر چه در آن هسـت مخلـوق اسـت و مخلـوق 

دريافت ) خدا(خود را به همراه ندارد و وجودش را از خالق  »  نبود«يعنى آنچه علت 

و  »  امكـان«ای در جهان اسالم بـه پيـدايش مفهـوم فلسـفى چنين آموزه. كندمى

مراد از  .انجاميد »  الوجود ممكن«و  »  الوجودواجب«بندی دوقطبى موجودات به  دسته

ا معلـول علتـى خـارجى و الوجودهـدر ممكن »  وجود«تمايز فلسفى همين است كه 

به لحاظ تاريخى سرآغاز اين نظريه به فلسفه كندی باز . خارج از ماهيت شىء است

العلل به خالقيت، آمـوزه ةف علو توصي »  ابداع«گردد كه در آن او با طرح نظريه مى

نخستين كسى است هم فارابى  .كرد» پيدايى عالم«خلقت را جانشين نظريه يونانى 

وجود به واجب و ممكن و تحليل واقعيت ممكنات به وجود و ماهيت، كه با تقسيم م

سينا آن را مبنای مابعدالطبيعه خود قرار داد له تمايز فلسفى را مطرح كرد و ابنئمس

ن يـهدف از نگارش ا. های مختلف پرداختو به استخراج لوازم فلسفى آن در حوزه

جـه بـه آثـار موجودشـان در با تو ىو فاراب یاست كه كند ىمقاله نشان دادن سهم

  .انده داشتهين نظريش ايدايپ

 .وجود، موجود، ماهيت، تمايز، تركيب، ارسطو، كندی، فارابى :هاكليدواژه

                                                            
 .سازمان سمت ىت علمئعضو هي *
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  مقدمه

های فلسفه ارتباط با سرچشمهگيری نظريه تمايز وجود و ماهيت در عالم اسالم بىگمان شكلبى

حوزه اقتدار و سيطره  ای كه درهای سازنده فلسفههرچند درباره منابع و مؤلفه. در اين عالم نيست

هايى كه به دست خـود تاريخ فلسفه فرهنگى مسلمانان پديد آمده، اختالف نظر وجود دارد، بيشتر

های اصلى فلسفه اسالمى را  هسرچشممسلمانان يا با همكاری آنان در نيم قرن اخير نوشته شده، 

نصـر و ؛ 1371، كربن؛ 1362شريف، .: نك( دانندطونى مىتعاليم قرآن، تفكر يونانى و تفكر نوافال

 یديـترد. ؛ اما درباره خاستگاه تمايز ميان وجود و ماهيت رأی واحدی وجـود نـدارد)1386، ليمن

افت، امـا در يارسطو های  انديشهتوان در ىت را ميان وجود و ماهيست كه ريشه تمايز منطقى مين

آثـار فـارابى و كنـدی  در ىعيمابعـدالطب ىای فلسفى و اصـل هه به عنوان نظريين نظرين مقاله ايا

  .شود بررسى مى

های ديـن كه از آموزه ،رسد اين نظريه از يك سو برای تبيين فلسفى نظريه خلقتبه نظر مى

بخش پديد  و از سوی ديگر برای تبيين نظريه عليت ايجادی و اثبات علت هستى ،ابراهيمى است

نخواهد داشت با اين مسئله صبغه دينى دارد؛ اگرچه اين امر منافاتى  دوی اين نظريات آمده و هر

ه فيلسوفان مسلمان برخى ديگر از مقدمات و مفاهيم به كار رفته در ايـن نظريـه را از فالسـفه ك

  .يونانى يا نوافالطونى آموخته باشند

دارای ای روسـت كـه همـواره فلسـفه های اين نظريه بيشـتر از آناهميت آشكار شدن ريشه

شده كه طراح مسائل جديد بوده يا پاسخى نو بـه مسـائل كهـن داده هويت مستقل محسوب مى

بخـش يـا  در كنار فلسفه يونان و نوافالطونى، اين نظريه ممكن است بتواند هويت ،بنابراين. باشد

  .شودای باشد كه اسالمى خوانده مىكننده هويت فلسفهكم تثبيتدست

شود، دربـاره طـراح اوليـه آن در سينا شناخته مىجهان اسالم با نام ابنبا آنكه اين نظريه در 

تـوان با نظر به مقدمات پيدايش ايـن نظريـه مـى. ميان فالسفه مسلمان اختالف نظر وجود دارد

انـد؛ در ساخت و پرداخت آن سـهم داشـته -هر سه كم و بيش  -سينا گفت كندی، فارابى و ابن

سينا پردازشگر اين نظريه بوده اسـت، فارابى سازنده يا طراح و ابن بدين صورت كه كندی آغازگر،

هـای فلسـفه  بسـتگيری از اين نظريه و لوازم آن بسياری از بـنسينا توانسته با بهرهاما تنها ابن

  . ارسطويى را بگشايد و تنها او به استخراج نتايج فلسفى اين نظريه همت گماشته است
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گيری تمايز وجود و ماهيت، جداگانـه  هم كندی و فارابى در شكلدر اينجا برای نشان دادن س

  .آنها در اين زمينه خواهيم پرداخت یبه بررسى آرا

  )260-185(كندی 

كه به واسطه انتسابش به كنـده، يكـى از قبايـل بـزرگ و اشـرافى  ،ابويوسف يعقوب بن اسحاق

حصيل و احتماًال ترجمه آثـار نخستين مسلمانى است كه عالوه بر ت ،شودعرب، كندی ناميده مى

بخش فلسفيات . ای بزرگ، منظم و متنوع از اين آثار را تدوين كرده استفلسفى يونان، مجموعه

اين مجموعه بيشتر ترجمه آثاری از افالطون و ارسطو و برخى رسائلى بوده كه در اصـل مـاهيتى 

ترين مهم. شدندارسطو شناخته مى اند، اما در ميان مسلمانان به عنوان آثاری ازنوافالطونى داشته

ترجمـه آن را است كه عبدالمسيح حمصـى  هيات ارسطوااليا  اثولوجياای با نام اين رسائل، رساله

احمد فؤاد االهـوانى بـه نقـل از . افلوطين بوده است تاسوعات ياانئادها ه و در واقع بخشى از كرد

ی از كتــب فلســفى را ترجمــه و الكنــدی بســيار«: گويــدمــى تــراجم الحكمــاءالقفطــى صــاحب 

اثـر كنـدی را  260نـديم حـدود ابـن .»مشكالتشان را آسان و نظريات مهمشان را خالصه كـرد

شـريف، ( ده، اما حدودًا ده درصد همه آنچه كندی از خود باقى گذاشته، در اختيار استكرفهرست 

استناد آنچه از آثـار به . )210-209: 1371كربن، ؛ 1/280: 1386، ليمن ؛ نصر و594-595: 1362

ای متفاوت توان او را نخستين فيلسوف مسلمان و فلسفه او را فلسفهكندی تاكنون يافت شده مى

از عقايـد خـود را كنـدیاگرچـه شـود، دانسـت؛ زيـرا افالطـونى خوانـده مـىبا آنچه يونانى يا نو

يدو با آشـتى دادن كرد،اما وی آن معانى را محتوای جديدی بخشاقتباس  گراارسطونوافالطونيان 

بنـابراين مـى تـوان ).1362:596شريف،(ميراث فرهنگى يونان و اسالم فلسفه جديدی بنيان نهاد

 .فلسفه كندی نه تمامًا افالطونى و ارسطويى است و نه تمامًا نوافالطونى گفت

 یهـای وی در آرا در اينجا ابتدا به شرح كوتاهى درباره روش كندی و سپس به بيان نوآوری 

تـوان وی را هاسـت كـه مـى رسد با توجه به همـين نـوآوریبه نظر مى. خواهيم پرداخت، انىيون

  .انجامدآغازگر راهى دانست كه به ساخت و پرداخت نظريه مابعدالطبيعى تمايز وجود و ماهيت مى

  روش كندی

ى بارزترين ويژگى در تفكر افلوطين تمايل فلسفه به دينى شدن و تمايل ديـن بـه تبيـين عقالنـ

كندی با ادراك و پذيرش اين خصيصه و در عين حال برتری دادن وحى بـر عقـل بـه . يافتن بود

ای بنيان نهاد كه های دين اسالم پرداخت و از اين راه فلسفهتطبيق ميراث فلسفى يونان با آموزه
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. بودبا اصول و عناصر فلسفه يونانى متفاوت  در آن از اصول و عناصری بهره جسته بود كه اساساً 

كندی، بر خالف ميراثى كه از يونانيان به دستش رسـيده بـود، جهـان را ازلـى نمـى ،برای مثال

مفـاهيمى چـون حـدوث . كـردپنداشت و در پيوند با همين نظر خدا را با وصف خالق توصيف مى

  .جهان و خدای خالق در فلسفه وی از اساس با يافت و فهم يونانيان از جهان ناسازگاراست

های دينى برای حـل مسـائل فلسـفى در قالـب اش از آموزهگيری بهره يقى كندی وروش تلف

تر از آن برای ما اين است كـه وی را بـرای الگويى برای فيلسوفان بعدی به يادگار ماند، اما مهم

سينا در ارائه نظرياتى چون عليت ايجادی و توان پيشتاز فارابى و ابناش مىفلسفى یبرخى از آرا

  .مايز وجود و ماهيت دانستله تئمس

ای صورت گرفته كه ريتر در استانبول كشـف وپنج رساله وری در اين زمينه به استناد بيستدا

ای از و به همت هادی ابوريده و احمد فؤاد االهوانى به چاپ رسيد و جيرار جهـامى موسـوعهكرد 

  . را بسيار هموار كرد وی یمصطلحات كندی بر اساس همه اين آثار تدوين و راه رسيدن به آرا

له تمايز فلسفى و مابعدالطبيعى وجود و ماهيـت، بيـان صـريحى در ئبه استناد اين آثار در مس

آثار كندی وجود ندارد تا بتوان وی را منشأ و سرچشمه پيدايش اين نظريه دانست، اما به نظر مى

و  »  عريف فلسفه اولـىموضوع و ت«گيری كندی در مباحث مربوط به  توان به دليل موضعرسد مى

  .گيری اين نظريه در جهان اسالم دانست ساز شكلاو را زمينه ،»نظريه ابداع«

  تعريف و موضوع فلسفه از ديدگاه كندی

وی . داردكم دو كاربرد يـا دو معنـای متفـاوت به تبع ارسطو، دست »فلسفه«در آثار كندی، واژه 

بـرد و آن را يقى يا مطلق دانـش بـه كـار مـىهای حق يك بار فلسفه را به معنای مجموعه دانش

، يعنـى  )92 :2002جهـامى، ( »علم االشياء بحقائقها بقدر طاقـة االنسـان«: كندچنين تعريف مى

بندی فلسفه به اين معنا كه دسته ،سپس او. فلسفه شناخت حقيقت اشيا در حد توانايى انسان است

و هـدف از ) الحـق اصـابة(را رسيدن به حق را به نظری و عملى پذيرفته، هدف از فلسفه نظری 

  .)جاهمان( داندمى) العمل بالحق(فلسفه عملى را هماهنگى رفتار با حق 

هرگز از آن عـدول  –اش كم در فلسفهدست –رسد حق برای كندی معياری است كه به نظر مى

جهـامى، ( انـددكند؛ چراكه وی فلسفه اولى را نيز طبق همين معيـار، شـناخت الحـق االول مـىنمى

اش را از همين وحـدت در معيـار و ميـزان سـبب شـده اسـت كـه وی بتوانـد فلسـفه .)135: 2002

  .شود، برهاندبندی فلسفه مشاهده مىهايى كه در فلسفه ارسطو درباره دسته ها و سردرگمى آشفتگى
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اينكـه وی  نخسـت ؛كم دو نقد به ارسطو وارد استدر مبحث تعريف و موضوع فلسفه، دست

هـای بنـدی شـاخهاساس غايت و هـدف و دسـته بندی اصلى فلسفه به معنای دانش را برتقسيم

اينكـه  دوم ؛دهد و در مجموع تابع معيار واحـدی نيسـتاساس موضوع انجام مى فرعى آن را بر

تا آنجـا كـه  ،شودگويى مى وی در تعيين موضوع فلسفه اولى و تعريف يا تعبير آن گرفتار چندگانه

های بعد، تاكنون موفق به حل ايـن گفت شارحان فلسفه وی و حتى ارسطوشناسان سده توانمى

  .)93-92: 1372محقق، ( اندتعارض نشده

كندی در انتخاب راهى روشن، از ميان تعاريف يا تعابير متعدد ارسطو برای فلسفه اولـى، ايـن 

امـا، بـرخالف . هـا علـت پذيرد كه فلسفه اولى پژوهشى است درباره برخى مبادی وتعريف را مى

كنـد كـه رسد، كندی تصـريح مـىارسطو، كه تا پايان به مبدأ يا علت واحدی در فلسفه خود نمى

  .)117: 2002جهامى، ( موضوع فلسفه اولى العلة االولى است كه واحد و علت هر حقى است

داند نظری مىگانه فلسفه كندی، به تبع ارسطو و ارسطوييان، فلسفه اولى را يكى از اقسام سه

ه جزئـى از فلسـفه يـكند؛ بنابراين برای كندی علم الربوبنيز از آن ياد مى »  علم الربوبيه«و با نام 

فلسفه معرفت حقيقت اشيا است و اين علم شامل علم ربوبيـت، «: گويدوی در اين باره مى. است

  .)121: 2002جهامى، (» علم توحيد، علم اخالق و همه علوم مفيده است

داند و آن را علم الربوبيه مىاينكه كندی صريحًا فلسفه اولى را قسمى از فلسفه نظری مى با

رسد نـزد وی به نظر مى ١،)122جهامى،( كندنامد و گاه آن را با علم رياضى و طبيعى مقايسه مى

قسمى هيات وجود دارد؛ زيرا او اساسًا فلسفه را االياهى تفاوت عميقى ميان فلسفه اولى و علم اال

د كه در ميان صناعات بشـری فلسـفه كن داند، اگرچه بر اين نكته تأكيد مىاز صناعات بشری مى

ترين قسم فلسفه نيز فلسفه ترين و بلندمرتبه ترين مرتبه را دارد و شريف باالترين جايگاه و شريف

  .اولى است

فه بـه عنـوان رسد نكته بسيار مهم برای فهم تفاوت ديـدگاه كنـدی دربـاره فلسـبه نظر مى

داند های بشری مى هى در اين است كه وی صناعات را از مقوله مهارتصناعتى بشری و علم اال

هـى را كند، در حالى كه علم االدانه اشاره مى گيری از پنبهو حتى به مواردی مانند صناعت روغن

. كندآيد، متمايز مىدهد و آن را از آنچه به واسطه حس به دست مىقرار مى »  اّهللاٰ «معادل علم به 

هيات يا مابعدالطبيعه به عنـوان معـادلى بـرای كندی، مطابق تحقيق جيرار جهامى از اصطالح اال

مافوق «گويد عبارت فلسفه اولى استفاده نكرده است، اما آنجا كه درباره آموختن فلسفه سخن مى

كـه كنـدی هرچنـد در فهـم برد و شايد اين دليل آشكاری باشـد بـر اينرا به كار مى »  الطبيعيات
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را از آن او پنداشـته  اياثولوجل آنكه يبه دل ،از جمله نظريه وجود وی ،هايى از فلسفه ارسطو بخش

های بنيـادين آن را بـا  هيات ارسطو توفيق يافته و تفاوتبود دچار سردرگمى شده، اما در فهم اال

  .ناميد، ادراك كرده بودهى مىآنچه خود علم اال

: گويـدهى چه بود؟ احمد فؤاد االهوانى در پاسخ به اين پرسـش مـىی از علم االاما مراد كند

كند، اسالمى است كـه بـر پيـامبر الهـام و در آن را از فلسفه جدا مى] كندی[كه او  ،هىعلم اال«

هيات اوًال اال«: گويدپردازد و مىهای اين دو مى سپس وی به بيان تفاوت. »قرآن ثبت شده است

، هى است و فلسفه علـم بشـری؛ ثالثـاً مقامى باالتر از فلسفه دارد، ثانيًا دين، علم اال ]هىعلم اال[

واسطه است و از طريق الهـام حاصـل راه دين ايمان است و راه فلسفه برهان؛ رابعًا علم پيامبر بى

االهوانى ايـن تمـايزات را بـه . »آيدشود و علم فيلسوف از طريق منطق و برهان به دست مىمى

ذكر كرده و با توجه به اهميـت عبـارات  كميّة كتب ارسطوای از كندی تحت عنوان تناد رسالهاس

  .)600-599: 1362شريف، ( اصلى آن را به طور كامل نقل كرده است

هـى و كندی با وجود بيان تمايزات بسيار مهم ميان دين و فلسفه يا به تعبيـر ديگـر علـم اال

كوشيد، به همين دليل هرچند وی موضوع فلسـفه ان آنها مىفلسفه اولى برای ايجاد سازگاری مي

  .كندداند، اما او را با صفات دينى توصيف مىاولى را با توجه به معيار ارسطو علت يا علت اولى مى

گيـری وی در له تمايز وجود و ماهيت را بـا توجـه بـه موضـعئگيری مستأثير كندی بر شكل

  :توان چنين بيان كردتعريف و موضوع فلسفه به اختصار مى

شود و هم بر همه حق در فلسفه كندی مفهومى است كه هم بر علت اولى اطالق مى. 1

كندی با انتخاب ايـن مفهـوم توانسـت . شودكه كل جهان را شامل مى ،های او معلول

سـينا فـراهم زمينه را برای تقسيم دوقطبى موجود به واجب و ممكن در فارابى و ابـن

  .آورد

ای ارائه داد كه بـا نظريـه ، نظريه»شناخت علت اولى«با تعريف فلسفه اولى به كندی . 2

اساس ديدگاه حدوثى به تفسير فلسـفى  او بر. های بنيادين داشت عليت ارسطو تفاوت

نظريه خلقت در قالب نظريه ابداع پرداخت و از اين راه عالوه بر ايجاد تغيير در مفهوم 

گيری نظريه عليت ايجادی يـا ، زمينه را برای شكلو حوزه كاركرد علت فاعلى ارسطو

به دليـل اهميـت ايـن موضـوع در ادامـه بـا تفصـيل . هى، فراهم كردعلت فاعلى اال

 .بيشتری بدان خواهيم پرداخت
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  نظريه ابداع

داند و خداوند را كندی در تعريف فلسفه، آن را شناخت حقيقت مى ،ن اشاره شديش از ايكه پ چنان

كند و اين بدين معناسـت كـه موضـوع اصـلى توصيف مى »خالق«و  »اول«، »حق«های با واژه

هرچنـد اصـل تعريـف كنـدی از   .فلسفه خداشناسى است، اما خدای كندی صـفات قرآنـى دارد

. گيرد خدای ارسطو نيستارسطو اقتباس شده، اما خدايى كه موضوع فلسفه قرار مى مابعدالطبيعه

همـين نكتـه از اسـاس  .استارسطو كرده  »  محرك نامتحرك«را جايگزين  »خالق«كندی واژه 

بيـانگر آن  »خـالق«مفهـوم . های فلسفى يونانى متفاوت ساخته است نظام فلسفى وی را از نظام

دو  »خلقت«در واقع با مفهوم . است كه ماسوای خالق فى نفسه دليل وجود خويش را در بر ندارند

به نظر . و مخلوق و دوم ميان ماهيت و وجود مخلوق اول ميان خالق ؛شودشكاف بزرگ ايجاد مى

اما به الزمه دوم تا آن حد كـه بخواهـد در پـى شـرح و  ،رسد كندی به الزمه اول توجه كردهمى

بـه  ،او از عليت طبيعى ارسطو فراتر رفتـه ،با وجود اين. تبيين فلسفى آن برآيد توجه نداشته است

گيـری ديك شده كه خود مقدمه و زمينه را برای شـكلعليت ايجادی در چارچوب نظريه ابداع نز

  .نظريه تمايز ميان ذات و وجود مخلوقات يا ممكنات فراهم آورده است

اسـت، يـا ) مـاده(هر علتى يا عنصـر «: گويدپذيرد و مىكندی نظريه علل اربع ارسطو را مى

مـه ايـن علـل را وی ه. )120: 2002جهـامى، ( )غايت/ غايى (صورت، يا فاعلى است يا متممه 

همان شـرح  كند و شرح او از اين علل تقريباً با ذكر مثال بررسى مى »علل طبيعيه«تحت عنوان 

اش و در همان مرحله تعريف فلسفه اولـى، از علتـى اما او از همان آغاز فلسفه. ارسطو از آنهاست

ل و علـت هـر علتى كه خود حق او: شناخت اوست آورد كه هدف فلسفه اساساً سخن به ميان مى

او اين علت را با صفاتى چون مبدعه، فاعلـه و متممـه توصـيف . )72: 2002جهامى، ( حقى است

  .)117: 2002جهامى، ( كندمى

 ،دهد، صفت مبدع، نسبت به فلسـفه ارسـطودر ميان صفاتى كه كندی به حق اول نسبت مى

و » ينش موجـودات از نيسـتىآفـر«كه ابداع به معنـای است؛ چرا نه تنها جديد كه با آن ناسازگار

، در حالى كه مراد از علـت در ارسـطو همـان )1: 2002جهامى، ( فعلى مخصوص اّهللاٰ تعالى است

  . علل چهارگانه است و محرك اول ارسطو هم خالق نيست

جايى در فلسفه يونان باستان و ارسطو ندارد، چراكه عالم از  »خلقت«و  »خلق«مفهوم  اساساً 

بخشـد، امـا آن را خلـق خدا عالم را صورت مى. آنكه از ازل آفريده شده باشد ازل موجود بوده، بى
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آنكـه او به عنوان علت غايى، به واسطه ُمتعلّق ميل بودن، فاعل حركت اسـت و بـى. نكرده است

  .)359: 1368 ،كاپلستون( راندخود متحمل تغيير شود عالم را مى

شـود بـه دور مـى ،فه، به ويژه فلسفه ارسـطوكندی در بيان نظريه ابداع همان قدر كه از فلس

هـای قرآنـى اوج رسد به كـارگيری واژهمى به نظر. گرددها و مفاهيم دينى خود نزديك مىآموزه

دهنـده عـدم رواج  عـالوه، نظريـه ابـداع نشـانبـه . دهـددينى شدن فلسفه كندی را نشان مـى

و مشـتقات » ليس«و » ايس«ای هوی از واژه. اصطالحات فلسفى وجود و موجود و ماهيت است

آنها به چهار دسته ) ماهيت(جويد و ابتدا اشيا را با نظر به ذات ه ابداع بهره مىيآنها برای بيان نظر

؛ شـيئى كـه ]الوجـود ممكـن[شيئى كه موجود است ولى وجود در ذات آن نيست : كندتقسيم مى

 ؛ شيئى كه نيست و ذاتـاً ]الوجود ممكن مفهوم[ وجود دارد] امكان[ اما ذاتاً ] در خارج[موجود نيست 

جهامى، ( ]الوجودواجب[؛ شيئى كه هم هست و هم ذاتا هست ]الوجود ممتنع[وجود ندارد ] امكان[

2002 :35(.  

رسد شايد بتوان با قدری مسامحه اين چهار دسته را به سه دسته واجب، ممكـن و  مى به نظر

. سينا درباره موجـود دانسـتی فارابى و سپس ابنبندممتنع فرو كاست و آن را شكل اوليه تقسيم

شـويم، در حـالى كـه ايـن واژه در مباحـث مواجه نمى »امكان«كل عبارات كندی با واژه  اما در

  . ای محوری استمربوط به تمايز فلسفى واژه

فلسفه كنـدی باشـد چنـين  فلسفى در فهم تمايز حاكى از رسد مى عبارت ديگری كه به نظر

در ايـن عبـارت . )79: 2002جهـامى، (» كون ذاتـه علةيمكن اذن أن يكون شىء فليس «: است

همان فهم  كه فهم كندی از ذات يا جوهر يىاما از آنجا ،كندی ميان بودن و ذات تمايز قائل شده

  .توان او را طراح نظريه تمايز فلسفى دانستماهيت و جوهر است، نمى ارسطو از

  )339-259(فارابى 

ای بر جای نگذاشته است و عالوه بر آن نامه از خود زندگى ،سينابرخالف ابن ،فارابىكه  يىاز آنجا

رسد، هر گونه شرح و توصيف درباره زندگى وی دشـوار برخى منابع نخستين مشكوك به نظر مى

فارابى در شرق و غرب، در طول قرون، از جهت دستاوردها و كارهـای بـزرگ  ،است؛ با وجود اين

عصـر «يـا  »  عصـر فـارابى«عصـر وی را . يش جهانيان را به دسـت آورده اسـتاش ستاعقالنى

گذاری نشان از اهميت وی در توسـعه  اين نام .اندناميده )The age of Farabism( »گری فارابى

. گيردمى بر را در ٢های ميانه اسالمى دارد و از تولد فارابى تا وفات ابوحيان توحيدیتفكر در سده
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 .خوانـده شـده اسـت »  مكتـب فـارابى«ترين اعضای گروهى است كه  ترين و آگاهوياابوحيان از پ

ثير أرغم آنكه تـه ، اما بشدهثر أاگرچه مكتب فكری فارابى از تفكر افالطون، ارسطو و افلوطين مت

 ژرف عقالنيت يونان در آن ناديده گرفته نشده، از انديشه يونانى صـرف بـس فراتـر بـوده اسـت

  .)24و  21برگرفته از صفحات : 1381نتون، (

 ىله تمايز وجود و ماهيت، رأی واحدی وجود ندارد، اما بعضـئاگرچه درباره نخستين طراح مس

نـه  ،در اينجا با اسـتناد بـه آثـار خـود فـارابى. انده دانستهين نظريرا مبدع ا ىاز پژوهشگران فاراب

له تمايز وجـود و ماهيـت ئا صراحتًا به مسعباراتى را كه در آنها تلويحًا ي ،پژوهان شارحان و فارابى

فـارابى . كنيممى نقل فصوص الحكمةو عيون المسائل  ٣،نيةالمد سةالسيااشاره شده به ترتيب از 

وی فصل دوازدهم از اين . كندله تمايز وجود و ماهيت اشاره مىئبه مس تلويحاً  السياسة المدنيةدر 

: گويدگونه از موجودات مىدرباره اين ،صاص دادهكتاب را به بحث از مسائل موجودات ممكن اخت

و الموجودات الممكنه هى الموجودات المتأخره التى هى انقص وجودًا و هى مختلطة من وجود و «

  ).109: 1376 ،فارابى( » الوجود

انـد كـه و موجودات ممكن همان موجودات پسينى«: های اين متن چنين استيكى از ترجمه

عبارت فارابى، هرچند ساده  .)112: همان(» از وجود و الوجودند یازهيد و آمتر دارنناقص یوجود

ای كه نقل شد، به خود متن باز مـىبخشى از نارسايى ترجمه. هايى ناگشودنى داردنمايد، گرهمى

رسد در اين عبارت كه تلويحًا به مقايسه ميان موجودات ممكن و واجب پرداخته به نظر مى. گردد

نامناسب باشد، اما شايد مراد فارابى با توجـه بـه واژه متـأخره،  »تر ناقص«يا  »انقص«شده، واژه 

مقايسه ميان ممكنات زمانمند نسبت بـه موجـودات فرازمـانى باشـد كـه تـا حـدی كـاربرد واژه 

ای از هسـتى و عالوه بر اين اينكه فارابى موجـودات ممكـن را آميـزه. كند را توجيه مى »انقص«

  .ها از بحث فعلى خارج است رسد، اما پاسخ به اين پرسش آميز به نظر مى تناقض داندنيستى مى

توانند از معنای مورد نظـر مـا رمزگشـايى هايى كه مىهای كليدی يا واژهواژه ،در اين عبارت

رسد با توجه به تجزيه و تحليـل كـل به نظر مى .ممكن، متأخر، انقص و وجوداً : ند ازا كنند عبارت

و فلسفى ميـان وجـود و  ىشناختىهای به كار رفته در آن، فارابى به تمايز هستو واژه اين عبارت

كنـد بايـد آنجا كه فارابى موجود ممكن را متصف به تأخر و نقص مـى. ماهيت توجه داشته است

گونه كه خود فارابى نيز با كلمـه  همان ،انددو صفات وجودی مرادش موجود خارجى باشد، زيرا هر

داند احتماًال ای از هستى و نيستى مىكيد كرده، اما آنجا كه موجود ممكن را آميزهأر آنها توجودًا ب
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فارابى در ادامه به كمك مفاهيم وجود و وجـوب و امكـان . ت داردينظر به مباحث مفهومى و ماه

  .شمارد برمى های وجود داشتن راهای متفاوت موجود يا نحوهگونه

 ،به ويژه درباره اينكه موجود ممكن از هستى و نيستى فراهم آمـده ،وی در ادامه مراد خود را

ند كه به تمام معنـا از يكـديگر ا گويد هستى و نيستى دو مفهوم نقيضكند و مىتر بيان مى روشن

اما آنچه هر دو مفهوم هستى و نيستى بر آن صدق خواهد كرد عبارت است از آنچه . جدايى دارند

همين امكان تركيبـى از هسـتى و نيسـتى . است هست نگردد ممكن است هست گردد و ممكن

هستى است كه نيستى در برابر آن است و معنای نيستى هم با معنـای هسـتى،  ابه آن معن. است

  .)همان( همراه خواهد بود، چه نيستى همان نبودن هستى است كه ممكن است هست گردد

فقط با توجه به  ،ن به ميان نياوردهفارابى در اينجا به صراحت سخن از ماهيت موجودات ممك

 .شماردهای وجود داشتن را برمىهای متفاوت موجود يا نحوهمفاهيم هستى، وجوب و امكان گونه

شـود اين نقص آنگاه بر ما آشكار مى .داندوی امكان را نشانه نقص وجودی موجودات ممكن مى

ابيم و البتـه يـری از وجود در آن نمىسنجيم و اثكه ذات اين موجودات را نسبت به وجود آنها مى

  .الوجود خواهد بود ر ذاتى عدم راه داشته باشد ممتنعيابيم؛ چه اگر داثری از عدم هم در آن نمى

پـردازد پس از تقسيم علم به تصور و تصديق، به بيان اين مطلب مى عيون المسائلفارابى در 

شوند و اين سير اكتشافى تـا د، كشف مىكه بعضى از تصورات ما به واسطه معلومات سابق بر خو

رسيدن سلسله تصورات ما به تصوری كه معلوم بودنش متكى و قائم به غير نباشد ادامه پيدا مـى

ما دارای تصوراتى هستيم مانند وجوب، وجود و امكان كه نه تنهـا خودشـان بـرای  ،بنابراين. كند

سـپس وی . شـونداه ديگر تصورات هم مـىگ بلكه تكيه ،معلوم شدن به تصورات ديگر نياز ندارند

له تمايز ئعين سوم به طرح مس فارابى در. كندهمين سير را با ذكر مثال درباره تصديقات بيان مى

  .پردازدوجود و ماهيت مى

له تمايز، جلب توجـه ئرسد هدف فارابى از بيان اين بحث منطقى پيش از طرح مسبه نظر مى

ر همه تصورات و تصديقات ما مشروط و قائم به يكديگر بودنـد خواننده به اين مطلب است كه اگ

سپس وی با استفاده از ايـن . شدو معلومات بالذات و بالضروره روشنى نداشتيم، تفكر ناممكن مى

ای در عـالم وجـود نيـز كوشد در عين سوم نشان دهد كه چنـين رابطـهشناختى مىاصل معرفت

وجودات على ضربين احـدهما اذا اعتبـر ذاتـه لـم يجـب فنقول ان الم« :گويداو مى. صادق است

الفارابى، ( »الوجودوجوده و يسّمى ممكن الوجود و الثانى اذا اعتبر ذاته وجب وجوده و يسّمى واجب

يكـى آنكـه اگـر ذاتـش در نظـر  ؛ندا گوييم كه موجودات بر دو قسمپس مى؛ )57، عيون المسائل
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دوم آنكه اگر ذاتش در نظـر . شودالوجود ناميده مى ه شود وجودش واجب نيست و آن ممكنگرفت

  .شودالوجود ناميده مىگرفته شود وجودش واجب است و واجب

بندی موجودات از جهت نسبتى كه با وجود به اقتضـای ذاتشـان فارابى در عين سوم به دسته

يك بار آنهـا را : ندكاو موجودات را با توجه به اعتبار ذهن به دو دسته تقسيم مى. پردازددارند، مى

سنجد، اگر وجود بـرای كند و نسبتشان را با وجود مى فقط با توجه به ذاتشان در ذهن مجسم مى

الوجود ناميده الوجود است و اگر وجود برای آن ذات واجب بود، واجب واجب نبود، پس ممكن ذات

  .شودمى

دهـد، جود ممكن نشان مـىبندی شكاف ميان ذات و وجود يا تمايز فلسفى را در مواين دسته

  .پردازدل به آن نمىيهرچند به تفص

مراد وی از رابطه عليـت امـری  .كندفارابى در ادامه، بحث عليت ميان موجودات را مطرح مى

   :گويداو مى .واقعى ميان دو موجود است

الوجـود، وجـودش بـه  ؛ زيرا ممكنالوجود محال نيست فرض غير موجود شدن ممكن

موجودی كه برای وجود يافتن نياز بـه علـت . نياز باشدكه از علت بىای نيست گونه

تواند به خود تكيه كند، چون فرض اين است كه در دارد و متكى به غير است نه مى

تواند الى غيرالنهايـه بـه موجـوداتى ماننـد اصل وجود يافتن نيازمند غير است، نه مى

هـای متكـى بـه غيـر بايـد بـه  لـتهـا و ع ناگزير اين سلسله معلول. خود تكيه كند

الوجود است، منتهى شـود موجودی كه در وجود نيازمند نيست و به تعبير ديگر واجب

  .)همان( و آن موجود اول است

  . شك اين اوليت، از نظر فارابى اوليت زمانى نيست، چون چنين موجودی بايد ازلى باشدبى

يـان دو نحـوه وجـود و شـكاف ميـان له عليت است كه تمـايز مئرسد با طرح مسبه نظر مى

نگـران نتـايج چنـين نظـری اما گويى فـارابى دل. كندماهيت و وجود ممكنات خود را آشكار مى

كه تلويحـًا آن  ،الوجود از ماهيت داشتنپردازد كه واجباو در ادامه صرفًا به اين مطلب مى. نيست

  ٤.داند، منزه استرا مترادف نقص داشتن مى

  :به شرح زير است الحكمة فصوصله در ئاره اين مسنظر فارابى درب

و  ٥)هـويتى(يك از اموری كه پيش روی مـا هسـتند مـاهيتى دارنـد و وجـودی  هر

اگر ماهيت انسان عين وجـودش . ماهيت آنها نه عين وجودشان است نه داخل در آن
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بــود، در آن صــورت تصــور تــو از ماهيــت انســان تصــوری از وجــودش ) هــويتش(

پس هنگامى كه چيستى انسان را تصور كنى علم بـه وجـودش پيـدا . د، بو)هويتش(

آن ماهيت ] وجود[خواهى كرد و در اين صورت تصور هر ماهيتى مستلزم تصديق به 

داخل در ماهيت يا جزء ماهيت اشيا نيست وگرنه مقـّوم ) هويت(اما وجود . خواهد بود

شـد و سـلب كامل نمىای كه تصور ماهيت بدون وجود به گونه ،شدآن محسوب مى

  ٦.وجود از ماهيت در شىء ذهنًا محال بود

دهد كه نسبت وجود به ماهيت انسان مانند نسبت جسم يا سپس فارابى با ذكر مثال نشان مى

كه اگر كسى ماهيـت انسـان را بشناسـد، در اينكـه ودن نسبت به اين ماهيت نيست، چراحيوان ب

پس اگر وجود هم همين نسبت را بـه ماهيـت انسـان كند، انسان جسم يا حيوان است ترديد نمى

شـد، در يد پس از شناخت ماهيت انسان، نسبت به موجود بودن آن ترديدی حاصل مـىاداشت نب

  .شودحالى كه چنين نيست و پس از شناخت ماهيت، پرسش از وجود مطرح مى

فهـو «: گويدد مىفارابى با تأكيد مجدد بر اينكه وجود و هويت از جمله مقومات ماهيت نيستن

] وجـود[؛ يعنى پـس آن »من العوارض الّالزمه؛ و بالجملة ليس من اللواحق التى تكون بعد المهية

ماهيـت بـه آن ] تحقـق[است؛ و بالجمله از لواحقى كه بعد از ] ماهيت ممكنات[از عوارض الزمه 

  .يل حاصل استشود نيست؛ چراكه اگر وجود از لواحق بعد از تحقق ماهيت باشد، تحصملحق مى

 فصـوصو  عيـون المسـائلالمدنيـه،  السياسةبه ترتيب در  ،با تجزيه و تحليل عبارات فارابى

رسد وی درباره تمايز فلسفى ميان وجود و ماهيت به نكات زير توجـه داشـته به نظر مى ،الحكمة

  :است

م قاعـده ن معنا در واقع شكل خـايان ايبا ب ىفاراب(ب ممكنات از وجود و الوجود يترك .1

  ).ان كرده استيرا ب» ة و وجوديله ماه ىبيكل ممكن زوج ترك«معروف و مهم 

بـه  ىفـاراب(» ىسـتين«و هم با مفهوم » ىهست«هم با مفهوم » امكان«تقابل مفهوم  .2

تـوان ىمتفاوت وجود داشتن را برشمرده و مـ یهام وجوب و امكان گونهيمفاه ككم

را يـز .توجه داشته اسـت» به شكل خام یفقرامكان « ىو حت» ىامكان ذات«گفت به 

» وجود«ن موجودات با يسه ذات ايكه در مقا ىداند، نقصىموجودات ممكن را ناقص م

از وجـود در آنهـا  یشود؛ چراكه در سنجش نسبت آنها با وجود نه اثـرىبر ما آشكار م

  .ت استيقًا همان ماهين ذات دقياز عدم و ا یم و نه اثريابيىم
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ان يـم یبنـدم به تفاوت دسـتهين تقسيبا ا ىفاراب(موجودات به واجب و ممكن م يتقس .3

ن يـنا در ايسـست اگر گفته شود ابنين ىم توجه كرده و سخن گزافيموجودات و مفاه

  ).له وامدار اوستئمس

  .ز به موجودات ممكنيله تمائحصر مس .4

با استفاده از  ىفاراب( ىا فلسفي ىشناختىو هست ىو منطق ىشناختز معرفتيتوجه به تما .5

ان موجودات به عنوان يت ميو سپس بحث از رابطه عل ون المسائليعدر » اعتبر«واژه 

 یالهئان ذات و وجـود ممكنـات مسـيـز ميدهد كه اگرچـه تمـاىنشان م ىواقع یامر

قـت صـرفًا بـه ين حقيآنهاست، اما ا یو مربوط به نحوه وجود ىو فلسف ىعيمابعدالطب

  ).افت استيت قابل دريان وجود و ماهيم ىز ذهنير تماذهن و تصو ككم

  .ت در ذهنيز وجود و ماهياستدالل بر تما .6

ستند، بلكه از عـوارض الزمـه يت نيت از جمله مقومات ماهينكه وجود و هويد بر ايتأك .7

  .شوندىت به آن ملحق ميهستند كه بعد از تحقق ماه ىآن و بالجمله از لواحق

تـوان او را ىمـ ،از آثار او نباشد الحكمة فصوصنكه يبا فرض ا ىحت ،ىآثار فاراباگرچه با توجه به 

ه و يـنا بـه تجزيسـمانند ابن یكه و يىت دانست، اما از آنجايز وجود و ماهيه تمايه نظريطراح اول

 یريگو بهره ىآن در مسائل فلسف یان كاربردهايج آن و بيه، استخراج لوازم و نتاين نظريل ايتحل

  .شودىنا شناخته ميسه در جهان به حق با نام ابنين نظريا ،نپرداخته ىن در حل مسائل فلسفاز آ

  

  فهرست منابع

 مكتبة لبنـان ناشـرون: بيروت ،ىبدی و الفارانكلموسوعه مصطلحات ا ).2002( داري، جىجهام، 

  .ىالطبعة االول

 زيـر نظـر ،رجمه فارسـىتو گردآوری  ،تهيه ،تاريخ فلسفه در اسالم ).1362( شريف، ميرمحمد: 

  .مركز نشر دانشگاهى: تهران ،1پورجوادی، ج نصراّهللاٰ 

 شـاهى،  حسـن ملـك :ترجمه و شرح ،السياسة المدينة ).1376(، ابونصر محمد بن محمد فارابى

  .سروش: تهران

 سعيد رحيميان، تهـران :ترجمه ،رسائل فلسفى فارابى). 1387(  ابونصر محمد بن محمد ،فارابى :

  .شارات علمى و فرهنگىشركت انت

 نا بى: جا ىب ،ون المسائليع). تا بى(ابونصر محمد بن محمد  ،ىفاراب.  
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 شـرحه للسـيد اسـماعيل الحسـينى  ،فصوص الحكمة ).1381(ابونصر محمد بن محمد  ،فارابى

مهـدی ] :مقدمـه[علـى اوجبـى،  :الشنب غاذانى مع حواشى المير محمد باقر الـداماد، تحقيـق

  .فرهنگى جمن آثار و مفاخران: محقق، تهران

 الـدين مجتبـوی،  سـيد جـالل :ترجمه ،يونان و روم: تاريخ فلسفه ).1368( كاپلستون، فردريك

  .1چاپ دوم، ج شركت انتشارات علمى و فرهنگى و انتشارات سروش،: تهران

 1تـاريخ فلسـفه اسـالمى  ).1371( با همكاری سيد حسين نصر و عثمان يحيى ،كربن، هانری، 

مؤسسه انتشارات اميركبيـر، : با تجديد نظر كامل و تصحيحات، تهران ،اسداّهللاٰ مبشری :ترجمه

  .چاپ چهارم

  بنياد اسالمى طاهر: تهران ،شيعه در حديث ديگران ).1372( )زير نظر(محقق، مهدی.  

 1جانتشارات سروش،  :تهران، هاتيشرح اشارات و تنب ترجمه و ).1368( حسن، ىشاه كمل.  

 نشـر نقطـه: بابـا سـعيدی، تهـران گـل :ترجمـه ،فارابى و مكتـبش ).1381( چاردنتون، يان ري، 

  .خانه و موزه مركز اسناد مجلس شورای اسالمى كتاب

 جمعـى از اسـتادان  :، ترجمهتاريخ فلسفه اسالمى ).1386/1428(اليور  ،ليمن؛ نصر، سيد حسين

  . 2جحكمت، : فلسفه، تهران

  ها نوشت پى

                                                            
 .النطلب فى العلم الرياضى اقناعًا و ال فى العلم اللهى حسًا و تمثيال. ١
 .)؟400-310(على بن محمد بن عباس ابوحيان توحيدی . ٢
ای آن است كه در اين كتاب است و خود نام گوي السياسه المدنية الملقب بمبادی الموجوداتنام كامل اين كتاب . ٣

شود ايـن اسـت كـه فـارابى گذاری آن ذكر مى وجهى كه برای نام. توان مسائل فلسفه اولى را مشاهده كردمى

پـذير مـى امكـان) مدينه فاضله(شهر  شناخت مسائل فلسفى را موجب سعادت و نيل به سعادت را تنها در آرمان

 .داند
ه راستى از آن كيست، اختالف نظر وجود دارد، برخـى آن را از آن فـارابى، ب فصوص الحكمهدرباره اينكه كتاب . ٤

سـينا سينا و گروهى آن را متعلق به فيلسوفى متأخر از فارابى و ابنهايى از آن را نوشته ابن برخى تمام يا قسمت

شناسى چـون  منابع كتابتصريح : ند ازا ترين ادله اثبات درستى انتساب اين اثر به فارابى عبارت مهم« :انددانسته

و تصـريح  الحكمـة فصوص، تصريح منابع معتبر تاريخ فلسفه، تصريح برخى از شارحان الذريعه و كشف الظنون

 ).39: 1381، الفارابى(» شماری از فيلسوفان بنام چون ميرداماد
 .ستفاده كرده استا »  وجود«برای ارائه همين نظر از اصطالح »  هويت«فارابى در ديگر آثار خود به جای . ٥
االنسـان  و لوكانـت مهيـة .التى قبلنا لكّل منها مهيّة وهوية؛ و ليست مهيته هويته و الداخلة فـى هويتّـه االمور. ٦

االنسـان فعلمـت  هويتّه لكان تصّورك مهية االنسان تصورًا لهويتّه؛ فكنت اذا تصورت ما االنسان تصـورت هـو

 ).51: 1381الفارابى، (ى تصديقًا وجوده؛ و لكان كل تصوِر للمهيّة يستدع


