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چكيده
مسائل فلسفه سينوي با موضوعيت موجود بما هو موجود آغاز می شود؛ نزد ابن سينا ذهن انسانی میتواند از
واقعيت موجود خارجی دو مفهوم متمایز وجود و ماهيت را انتزاع کند؛ بعدها این پر سش ا سا سی مطرح شد
که از ميان دو مفهوم مذکور نزد شيخ کدام یک اصيل و کدام یک اعتباري است .پژوهش تحليلی ـــ انتقادي
پيش رو ضمن تبيين مبادي تصوري بحث ،بهدنبال یافتن پاسخی براي این پرسش است که نزد شيخ تمایز
وجود و ماهيت م سئلهاي ه ستی شنا سانه ا ست ،یا اینكه صرفا بحثی معرفت شناختی ا ست .بدینترتيب با
برر سی تحليل و نقد مقاالت اخير در زمينه ا صالت ماهوي یا ا صالت وجودي بودن فل سفۀ ابن سينا این نتيجه
به دست میآید که اساسا بحث از اصالت یا اعتباریت وجود و ماهيت نزد شيخ منتفی است؛ چراکه این دو در
خارج عين یكدیگرند و با انتفاي تغایر خارجی  ،بحث اصــالت و اعتباریت وجود و ماهيت صــر فا بحثی
معرفت شناختی تلقی می شود .پس آنچه نزد ابن سينا ا صيل ا ست و تحقق خارجی دارد موجود ا ست که در
ظرف ادراک فاعل شناسا به وجود و ماهيت تفكيک میشود.
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بيان مسئله
دوگانهانگاری معرفت شناختی ا صل واقعيت يا همان تمايز ذهنی چي ستی از ه ستی ،اين پر سش بهظاهر
هستی شناسانه را به دنبال آورد كه در خارج از ذهن ،اصل واقعيت ،مصداق چيستی اشياء است يا هستی
آنها؟ اگر قائل باشيم اصل واقعيت خارجی مصداق وجود است قائل به اصالت وجود شدهايم همانگونهكه
اگر اين م صداق را از آنِ چي ستی شیء بدانيم قائل به ا صالت ماهيت گ شتهايم .طبعاً اين تفكيک نظام ساز
معرفت شناختی ،نتايج ويژۀ خود را دارد .پيشينۀ اين تفكيک به آثار فارابی برمیگردد .فارابی از اين تفكيک،
مق صودهای إالهياتی خود را تأمين میكرد(فارابی1405 ،هــــ ،ص )47و سپس همين تمايز در آثار ابن سينا با
وضوح بيشتری ديده شد(ابنسينا ،1371 ،ص .)280فيلسوفان پس از شيخ بهويژه از زمان صدرالمتألهين به بعد
اين بحث را در قالب يک مســئله هســتیشــناختی پیگرفتند و به داوری در مورد اصــالت يكی و اعتباريت
ديگری پرداختند .بیترديد پرداختن به اين بحث میتواند به باز شنا سی م سائل اپي ستميک از آنتولوژيک ـ
كه در فلسفه اسالمی تفكيكی از هم ندارند ـ ـ كمک كند .در ميان پژوهشهای معاصر گرايشی وجود دارد
كه میخواهد وجود و ماهيت را كه به صورت يک م سئله ه ستی شناختی در نظام حكمت متعاليه مطرح
شده ا ست ،در آثار شيخ ج ستوجو كند؛ بهعنوان نمونه مرت ضی عرفانی در مقالۀ «برر سی ا صالت وجود
صــدرايی در تفكر ســينوی» تالش میكند كه اصــالت وجود به معنای تحقق بالذات وجود و تحقق بالتبع
ماهيت را در آثار شيخ ج ستجو كند؛ وی در نهايت به اين نتيجه میر سد كه كه نمیتوان ا صالت وجود به
معنای اخير را با تمام آثار و لوازمش به شيخ نسبت داد اما میتوان حكمت سينوی را به اين قول نزديکتر
دانســت(عرفانی،1395 ،ص .)125با اين همه ،پژوهش اخير مصــون از نقد نمانده ،توســم مؤمنی و نجاتی در
مقالهای مشترک نقد می شود؛ اين كه می توان قرائت اصالت ماهيتی نيز از آثار شيخ به دست داد ،اما اثر
مرتضی عرفانی ،بدون ارائه شواهدی محكم ،اصالت وجودی بودن شيخ را مسلم دانسته ،از عمدهترين نقد
آنان ا ست (مؤمنی و نجاتی ،1397 ،ص .)133نمونهای ديگر« ،وجود در فل سفۀ ابن سينا» ا ست كه تالش عمده
نويسندهاش اين است كه اصالت وجود  -به معنای دارای مصداق بودن وجود و مصداق نداشتن ماهيت
در خارج -را آنگونه كه در حكمت متعاليه مطرح اســـت ،در حكمت ســـينوی پیگيری كند(ذبيحی،1383 ،
ص .)112مقالۀ « شواهدی بر ا صالت وجود در تفكر ابن سينا از منظر حكمت متعاليه» تالش ديگری ا ست
كه سه د سته شاهد بر ا صالت وجودی بودن فل سفۀ ابن سينا به معنای تحقق بالذات وجود و تحقق بالتبع
ماهيت اقامه میكند(مؤمنی،1396 ،ص .)33پژوهش تحليلی ــــ ـ انتقادی پيشرو كه عمدتاً به نقد مقاله اخير
میپردازد با هدف دستيافتن به يک موضع قابل دفاع دربارۀ اصالت وجودی يا ماهوی بودن فلسفۀ بوعلی،
ضمن بررسی انتقادی آرای موجود در اين باره تالش میكند پاسخی برای اين مسئله پيدا كند كه آيا تمايز
وجود و ماهيت در حكمت سينوی م سئلهای ه ستی شناختی ا ست و يا اينكه ،تمايز اين دو صرفاً ذهنی و
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بحث از لوازم آن كامالً معرفتشناختی است .هر چند مقالۀ «اصالت وجود يا ماهيت :خلم شناختشناسی و
هســتیشــناســی» بهطوركلی اين مســئله را پی میگيرد(احمدی ،)1384 ،اما مقاله حاضــر محدود به فلســفه
ابنســينا میشــود .بديهی اســت كه اگر تمايز وجود و ماهيت ذهنی باشــد ،بحث از لوازم آن مســئلهای
معرفتشناختی است پس بحث از اصالت يكی و اعتباريت ديگری ،منتفی است.

تعاریف مفهومی
 .1تعریف وجود
ابنســينا وجود را عين موجود میداند كه معنای اشــتقاقی دارد(ابنســينا ،1371 ،ص)93؛ وی بر اين باور
است كه تعريف حقيقی موجود ممكن نيست و تعريف آن صرفاً شرح اللفظی است(همو ،1379 ،ص)496؛
زيرا موجود مبدأ تصوری تمام تعاريف است و خود نمیتواند تعريفی داشته باشد؛ بنابراين ،معنی موجود
بدون وساطت معنی ديگری در ذهن نقش میبندد(همان ،ص .)496وی همين معنا را در فصل پنجم از
مقاله اول إالهيات شــفاء با عباراتی ديگر تكرار میكند كه ارتســام معانی موجود در ذهن به صــورت
اولی است و نيازمند مفهومی شناختهتر از خود نيست(همو1404 ،هـ ـ ب ،ص29ـ ـ .)30وی دليل اين امر را
در اين میداند كه اگر در تعاريف ،تمام ت صورات به يک ت صور بديهی و بینياز از تعريف ختم ن شود،
كار تعريف به دور و تســلســل میانجامد(همان ،ص )30و در نهايت تعريفی شــكل نمیگيرد .ابنســينا
میگويد :همچنانكه در تصديقات ،امالقضايايی وجود دارند كه مبدأ تمام تصديقاتاند ،در تصورات هم
چنين مبدئی وجود دارد(همان ،ص .)29اين مبدأهای تصـــوری ،عامترين چيزها هســـتند(همان ،ص)30؛
ازاينرو خود نمیتوانند تعريفی داشته باشند .موجود از اين حيث كه عامترين چيزهاست ،مبدأ ت صوری
و بديهی و بینياز از تعريف است .پس نزد ابنسينا «وجود» از مفاهيم پيشينی است .بااينحال ابنسينا
معانی متعددی برای وجود برمی شمارد(همو ،1371 ،ص .)280به نظر میر سد ادعای بديهیبودن معنای
وجود با اين ادعا كه وجود دارای معانی متعددی است ناسازگار است .اگر وجود به مثابه موضوع فلسفه
دارای عموميت و بساطت و درنتيجه بديهی باشد(همو1404 ،هـــج  ،ج ،1ص ،)12پس بايد ذهن مخاطب،
بیدرنگ با شنيدن لفظ وجود به معنای آن منتقل شود ،بدون اينكه اين انتقال مردد مانده ،در انتظار
شرح باشد .حال اگر وجود دارای معانی متعددی باشد ،اين انتقال صورت نمیگيرد و مخاطب همچنان
در تحير میماند .همين امر ،بداهت معنای وجود را خدشهدار میكند .البته ممكن است به اين اشكال
اينگونه پاسخ داده شود كه اين تحير ،امری ابتدايی است و به محض مشخصشدن معنای مورد نظر،
اين انتقال بیدرنگ صورت میگيرد؛ اما اين دليل كافی ني ست ،چرا كه م شخصكردن معانی متعدد
وجود ،خود نيازمند كاو شی فيل سوفانه ا ست و نزد عقل ب سيم كه تهی از مفاهيم فل سفی ا ست ،وجود
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معانی متعددی ندارد .اين فيلســوف اســت كه با توجه به كاربرد مختلف عينی و ذهنی وجود برای آن
م عانی مت عددی در نظر میگيرد و آن را شـــرح مید هد؛ چ نان چه شـــيخالرئيس در اب تدای مب حث
هســتیشــناســی خود اين كار را كرده اســت و اگر وجود بهعنوان موضــوع فلســفه بديهی بود ،تمام
تالشهای ابنسينا برای شرح معانی وجود در ابتدای مباحث إالهياتیاش لغو و زائد میشد؛ به عبارتی
رو شنتر ،ه ستی شنا سی كه كار عمده فيل سوفان ا سالمی ا ست مبتنی بر اين پيش فرض ا ست كه
ه ستی ،امر نا شناخته ای ا ست كه كار فيل سوف شنا سايی آن ا ست؛ هرچند ممكن ا ست بر اين دليل
اخير ايراد خلم مباحث سمانتيک بر مباحث آنتولوژيک وارد شود ،اما اين حقيقت را دگرگون نمیكند
كه نمیتوان با مبنای ذاتگرايی فيلسوفان مشائی ،بين مباحث سمانتيک و آنتولوژيک ارتباطی برقرار
نكرد و همچنان بر اين نكته ا صرار كرد كه «مفهوم ذهنی وجود بديهی و ب سيار رو شن ا ست ،اما كنه
حقيقت وجود ،ناشناختهترين ناشناختهها است(سبزواری ،1379 ،ج ،2ص.)59
به نظر میرسد وجود بهعنوان موضوع فلسفه نمیتواند بديهی باشد پس نيازمند شرح حقيقی است؛
چنانكه نزد شيخ ،از جمله معانی وجود ،حقيقتی است كه شيئيت شیء به آن است(ابنسينا1404 ،هـــ ب،
ص .)31وی در تبيين اين شيئيت میگويد :چيزی ا ست كه وجود خاص هر شيئی مبتنی بر آن ا ست
(همان ،ص31؛ همو ،1371 ،ص .)280اين معنا از وجود همان تعريف ماهيت به معنای «ما يقال فی جواب
ما هو» ا ست .شيخالرئيس تو ضيح میدهد كه وجود خاص هر شیء ،غير از وجود اثباتی ا ست(همان،
ص .)280پس با اين قيد ،معنای ديگری از وجود را ذكر میكند؛ بدينترتيب معنای ديگر وجود ،وجود
اثباتی يا همان مفهوم عام انتزاعی وجود ا ست 1كه در حقيقت حاكی و عنوان م شيری برای م صداق
خارجی وجود است.2

 .2تعریف ماهيت
ابنســينا به تبع ارســطو ،تنها مفاهيم ماهوی را دارای تعريف حقيقی میداند؛ چون مركب و دارای
جنس و فصل و اجزای تعريفاند اما معقوالت بسيم ،حد حقيقی ندارند(ابن سينا1989 ،م ،ص)68؛ ازاينرو
نزد شــيخ مفهوم بســيم ماهيت دارای تعريف حقيقی نيســت(طوســی ،1375 ،ج ،1ص .)43با اينحال در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برخی منظور از وجود اثباتی را مفهوم وجود میدانند كه محمول قضايای بسيطه است.
 .2مصباح يزدی «وجود اثباتی» را به مصداق عينی و حقيقت خارجی وجود تفسير میكند(مصباح يزدی،1391،ج ،1ص)256؛ نگارندهگان
ناگزير برای جمع بين دو تفسير مختلف ـ كه يكی «وجود اثباتی» را مفهوم و ديگری مصداق خارجی تفسير میكند ـ وجود اثباتی را به
مفهوم وجود و مفهوم وجود را نيز حاكی و عنوان مشير مصداق خارجی وجود تفسير میكنند.
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تعريف شــرح اللفظی ســينوی ،لفظ ماهيت بر حقيقت و ذات شــیء اطالق میشــود و در برخی موارد
مرادف با هويت اشياء است(ابنسينا1404 ،هـ د ،ص.)28
گفته میشــود «ماهيت» مشــترک لفظی بين ســه معناســت .1 :مايقال فی جواب ما هو يا همان
ماهيت به معنای خاص؛  .2ما به ال شیء هو هو (هويت)(جرجانی ،1370 ،ص84ــــ)85؛  .3هر امر موجود
غير از خود وجود(فياضــی ،1392 ،ص .)12طبق معنای اخير مفهوم ماهوی عبارت اســت از هر مفهومی،
جز مفهوم وجود كه از موجودی انتزاع می شود(همانجا) .تمايز مذكور در آثار شيخ ديده نمی شود بلكه
فراتر از آن ،ابنســينا تصــريح میكند كه تمايز بين معانی ماهيت را نمیتواند درک كند؛ درنتيجه اين
تمايزات را نمیپذيرد(ابنسينا1404 ،هـ د ،ص.)58
به هر تقدير ماهيت نزد شــيخ ،مفهومی اســت كه بيانگر كمال حقيقت يک شــیء اســت (ابنســينا،
1404هـــ د ،ص37ـــ .)38شيخالرئيس برای هر ماهيتی دست كم سه اعتبار در نظر میگيرد .1« :اعتبار
ماهيت بما هو ماهيت؛ كه در اين اعتبار برای ماهيت هيچ انتســـابی به وجود ذهنی و خارجی لحاظ
نمیشـــود؛  .2اعتبار ماهيت به لحاظ وجود ذهنی؛  .3اعتبار ماهيت به لحاظ وجود خارجی»(ابنســـينا،
1404هـ د ،ص15ـ.)16

 .3تعریف اصالت و اعتباریت
ا صالت در اين پژوهش به دو معنا به كار رفته ا ست :نخ ست تف سير شايع صدرايی كه در آن ،ا صالت
يعنی دارای م صداقبودن در عالم خارج و اعتباری به معنای ندا شتن م صداق در عالم خارج ا ست( صدرالدين
شيرازی1981 ،م ،ج ،1ص)49؛ دوم تفسير نوصدرايی شاذ ،كه در آن اصالت به معنای موجوديت و تحقق بالذات
اســت و اعتباری به اين معناســت كه شــیء فی حد ذاته خالی از وجود و عدم اســت ،يعنی دارای تحقق و
موجوديت بالذات ني ست؛ به عبارتی رو شنتر ،حاكی از تحقق بالعرض و بالتبع شیء ا ست(فيا ضی،1392 ،
ص22ـ.)23

بدينترتيب در اين پژوهش هرجا اصالت بدون قيد به كار رود ،معنای نخست مراد است و اگر معنـای
اخير مقصود باشد ،همراه با قيدِ معنای دوم ،تفكيک داده میشود.

 .4تعریف عينيت وجود و ماهيت
نخ ستين معنايی كه از عينيت وجود و ماهيت به ذهن متبادر می شود اين ا ست كه مفهوم وجود و ماهيت
دو لفظ برای ا شاره به يک معنا ه ستند .ظاهراً اين معنا از عينيت را نمیتوان به ابن سينا ن سبت داد؛ شيخ با
كمک تحليل گزارههای زبانی ن شان میدهد كه نمیتوان به جای ماهيات مختلف ،واژه وجود را قرار داد؛ زيرا
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گزارۀ «الف موجود اســت» دارای معنای محصــلی اســت ،درحالیكه گزارۀ « الف الف اســت» هيچ معنای
جديدی را افاده نمیكند و در حقيت حشــو و كالمی زائد اســت(ابنســينا ،1371 ،ص .)280بدينترتيب وجود و
ماهيت با بررسی معناشناختی ابنسينا تغاير مفهومی دارند و نمیتوانند بهجای يكديگر به كار گرفته شوند.
دومين معنا از عينيت وجود و ماهيت اين اســـت كه اين دو مفهوم متمايز ،هر دو منتزع از يک
م صداق و به يک م صداق موجودند؛ يعنی هر عين ذهنی يا خارجی حيثيت ماهوی و وجودی يا همان
جنبه چيستی و هستی دارد و آن عين خارجی و ذهنی در عين وحدت ،هم مصداق حيث ماهوی و هم
م صداق حيث وجودی ا ست ( صدرالدين شيرازی1981 ،م ،ج ،6ص .)264در آثار برخی از شارحان ابن سينا
عبارتهايی ديده می شود كه شاهدی برای عينيت وجود و ماهيت بدين معنا ست(ر.ک :طو سی،1375 ،
ج ،3ص.)39

سومين معنا از عينيت وجود و ماهيت همان تعريفی است كه در تبيين اصالت وجود به معنای دوم
ديده میشــود؛ يعنی هم وجود تحقق خارجی دارد و هم ماهيت در خارج از ذهن موجود اســت ،با اين
تفاوت كه وجود ،تحقق بالذات و ماهيت تحقق بالعرض دارد(فياضی ،1392 ،ص)23؛ بر اساس اين معنا از
عينيت ،موجود خارجی هم م صداق وجود و هم م صداق ماهيت ا ست .بهعبارتديگر يک شیء واحد
مت شخص م صداق دو مفهوم متمايز قرار میگيرد؛ يعنی ماهيت و وجود در خارج عينيت و اتحاد دارند،
اما تحقق وجود بالذات و تحقق ماهيت به تبع است .بدينترتيب ،اين معنا از عينيت را به اصالت وجود
به معنای دوم ارجاع میدهند .در نقد معنای اخير بايد گفت كه اختالف در نوع تحقق ،ســبب تمايز در
وجود می شود و اگر وجود و ماهيت در خارج عين هم با شند ،نبايد تمايزی در نوع تحقق شان دا شته
باش ـند؛ چون مراد از عينيت ،عدم تمايز در همه جهات اســت و اگر در حيثيت و جهتی تمايزی در كار
باشد ،فهميده میشود كه دوگانگی در كار است نه عينيت؛ پر واضح است كه اگر وجود و ماهيت طبق
ادعا ،متحقق در خارج باشند و درعينحال تمايز داشته باشند و بخواهند مصداق شیء واحد باشند پس
الزم میآيد يک شیء ،دو شیء با شد؛ بنابراين با محذور واحد كثير روبهرو خواهيم شد .پس عينيت
وجود و ماهيت به معنای سوم به ا صالت وجود به معنای دوم باز نمیگردد و ا سا ساً حرف از ا صالت
يكی به مع نای تحقق بالذات و اعتباریبودن ،به مع نای تحقق بالعرض ،فرع بر دو گانگی اســـت.
بدينترتيب كســانی كه قائل به ارجاع عينيت(به معنای ســوم) به اصــالت(به معنای دوم) هســتند ،به
گونهای كه يكی به ديگری برگردد ،در اشــتباهاند .از ســوی ديگر ،عطف تفســيری اتحاد به عينيت،
عطف نا صحيحی ا ست؛ اتحاد فرع بر دوگانگی پي شين ا ست ،ولی در عينيت ا سا ساً دوگانگی در كار
نيست ،چه به صورت دو شیء مبهم و محصل و چه ساير دوگانهها .از سوی ديگر اتحاد دو شیء به
گونهای كه آن دو شیء از هر جهت يكی شوند ،در همه اقسام خود باطل است(حلی ،1374 ،ص،)116
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درنتيجه عينيت عين اتحاد نيست بلكه طارد آن است.
دستكم سه معنا از عينيت میتوان بيان كرد :معنای نخست در مباحثات و نيز در مقاله اول ،فصل
پنجم إالهيات شفا ديده می شود ،اما شيخ آن را با تحليل زبانی رد میكند؛ معنای دوم همان خوانش
خواجه طوســی در شــرح عبارات ابنســينا در اثبات توحيد واجب تعالی اســت آنجا كه در نمم چهارم
اشــارات میگويد ...« :ماهيت همان وجود اســت ،و ماهيت از وجود مجرد نمیشــود مگر در ذهن ،نه
اينكه در ذهن وجودی نداشــته باشــد؛ زيرا در ذهن هم وجود ذهنی دارد ،همانگونه كه در خارج وجود
خارجی دارد .يكی از كاركردهای ذهن آن اســـت كه ماهيت را بدون توجه به وجود به تنهايی لحاظ
كند و عدم اعتبار چيزی به معنای عدم آن چيز نيســت؛ پس اتصــاف ماهيت به وجود امر ذهنی و از
قبيل ات صاف ج سم به سفيدی ني ست؛ پس ماهيت وجود منحاز و جداگانهای از عارض خود كه همان
وجود نام دارد ،ندارد؛ چهآنكه اگر وجود ِمنحاز داشـــت ،اجتماع آنها از قبيل اجتماع قابل و مقبول بود؛
پس ماهيت هرجا باشد ،همان وجود است»(طوسی ،1375 ،ج ،3ص.)39
بنابر معنای دوم از عينيت يا همان خوانش خواجوی ،وجود عين ماهيت اســـت؛ هر چند ابنســـينا
میگويد« :رنگ در رنگ بودنش يک شیء است و در موجود بودنش شيئی ديگر»(ابنسينا1404 ،ه ـ ب،
ص ،)352ا ما اين ت مايز با داليلی كه در م با حث ب عدی خوا هد آ مد ،ت مايزی صـــر فاً اعت باری و
معرفتشناختی است.
درنهايت معنای ســوم ،معنای كامالً نوينی اســت كه قائلی جز نوصــدرايی متأخر يعنی غالمرضــا
فياضـی ندارد .بههرحال عينيت مورد ادعا در اين پژوهش ،عينيتی اسـت كه خواجه طوسـی به عنوان
شارح ابنسينا مدعی آن است .درحقيقت خواجه ،خوانشی از كالم ابنسينا به دست میدهد كه تاكنون
در كنار خوانشهای ديگر از آثار ابن سينا مورد توجه قرار نگرفته است و اين پژوهش در صدد آن است
كه به بررسی خوانش خواجوی از عينيت بپردازد.

جایگاه اصالت وجود و ماهيت در فلسفه ابنسينا
مسائل فلسفه سينوی با موضوعيت «موجود بما هو موجود» آغاز میشود(ابنسينا1404 ،ه ـ ب ،ص .)13برخی
بر اين باورند كه انتخاب موجود به ماهو موجود يا همان واقعيت خارجی بهعنوان موضوع فلسفه از سوی
ابنســـينا به اين دليل بوده اســـت كه هر دو نظريۀ اصـــالت وجود و ماهيت را تأمين كند(نوبخت،1384 ،
ص .)104پيشفرض اين قول آن ا ست كه م سئلۀ ا صالت وجود و ماهيت در زمان ابن سينا مطرح بوده
است ،درحالیكه در صدق اين پيشفرض مناق شات ب سياری صورت گرفته است .بههرتقدير ،عدهای از
ابنســيناپژوهان از آثار شــيخ شــواهدی اســتخراج كردهاند كه داللت بر اصــالت ماهویبودن وی دارد و
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برخی نيز شواهد عمدهای را نشان میدهند كه گواه بر اصالت وجود در فلسفۀ ابن سينا است و اخيراً نيز
برخی میخواهند با طرح قول عينيت وجود و ماهيت ،بحث از اصـــالت و اعتباريت وجود و ماهيت را
منتفی كنند و در آثار شيخ برای آن ردپايی پيدا كنند كه در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.

بررسی و نقد دالیل قائالن به اصالت ماهويبودن فلسفه ابنسينا
الف .دليل نخست
در مبحث پيشين بيان شد كه موضوع فلسفه از نظر ابنسينا «موجود بما هو موجود» است؛ اينكه
موضوع فلسفه از نظر شيخ موجود بما هو موجود است ،مهمترين دليل كسانی است كه ابنسينا را
اصالت ماهوی میدانند(نوبخت ،1384 ،ص)104؛ توضيح آنكه شيخالرئيس در يک تقسيم ابتدايی مفهوم
وجود را به واجب و ممكن تقسيم میكند(ابن سينا ،1392 ،ص 267-266؛ طوسی ،1375 ،ج ،3ص)18؛ و سپس
جوهر و عرض را از اقسام ممكن بر میشمارد( ابن سينا ،1379 ،ص)496؛ تقسيم مذكور مبتنی بر مفهوم
وجود است ،نه حقيقت وجود و از آنجايی كه از بين تقسيمات مفاهيم ،تنها معقوالت اولی يا همان
ماهيات ،دارای مابهازای خارجی هستند ،بدينترتيب موضوع فلسفه سينوی ناظر به واقعيات خارجی يا
همان ماهياتی است كه مابهازای خارجی دارند و اصيلاند و از سوی ديگر «موجود» لفظ مشتق است
و همه مشتقات داللت میكنند بر ذاتی كه عنوان و وصفی دارد و آن وصف ،نشانۀ شیء خارجی است؛
پس اسم موجود يعنی ذاتی كه در خارج ،عنوان موجود بر آن صادق است و آن چيز كه عنوان وجود بر
آن صادق است همان ماهيت است ،پس ماهيت در خارج تحقق دارد(ابن سينا1404 ،هـ ب ،ص348ـ.)349
در نقد دليل نخست بايد گفت :تقسيم سينوی مبتنی بر مفهوم وجود است نه حقيقيت وجود؛ زيرا
ابن سينا در مقام تحليل است و تحليل نيز بايد پيشينی باشد نه پسينی .درنتيجه به نظر میرسد شيخ
متوجه اين امر بوده است كه نمیتوان به صورت پيشينی از حقيقت وجود شروع كند؛ بنابراين بنا را بر
مفهوم وجود میگذارد كه با انضمام به قيودی قابليت تقسيم را دارد نه حقيقت بسيم وجود كه در خارج
قابليت تقسيم ندارد .از سوی ديگر بايد پرسيد دارای مصداقبودن معقوالت اولی به چه معنا است؟ اين
امر به اين معناست كه اين معقوالت در خارج از ذهن دارای وجودند و به اين اعتبار تحقق دارند؛ پس
اين دليل با عينيت وجود و ماهيت به معنای خواجوی سازگارتراست تا با اصالت ماهيت به تنهايی.
بنابراين ديگر نمیتوان گفت كه چون فلسفه سينوی با مفاهيم شروع میشود و چون برخی مفاهيم
مانند جوهر و عرض ماهوی هستند ،پس اصالت در آثار شيخ با ماهيت است.
در نقد قول كسانی كه از مشتقبودن لفظ وجود برای اصالت ماهيت بهره میبرند ،بايد گفت كه اين
دليل نيز با عينيت وجود و ماهيت(با خوانش خواجوی) سازگارتر است تا قول به اصالت ماهيت؛ زيرا
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طبق كالم شيخ موجود يعنی ذاتی كه عنوان موجوديت دارد ،يعنی هم مصداق وجود و هم مصداق
ماهيت است.

ب .دليل دوم
يكی ديگر از داليل اصالت ماهویبودن شيخ آن است كه وی جايز میداند كه وجود ،معلول ماهيت
يا جزئی از ماهيت با شد(ابن سينا1404 ،هــ ـ الف ،ص .)70اين دليل با ا صالت وجود به معنای نخ ست(دارای
م صداقبودن در عالم خارج و اعتباری به معنای ندا شتن م صداق در عالم خارج) نا سازگار ا ست ،چراكه
ماهيت وقتی علت فرض شود ،در عالم خارج دارای ثبوت و تحقق است و ديگر اعتباری و بدون مصداق
نيســـت و نيز با اصـــالت وجود به معنای دوم (وجود ،موجود بالذات و ماهيت ،موجود بالتبع اســـت) نيز
ناســـازگاراســـت؛ چرا كه ماهيت بهعنوان علت ،تقدم رتبی بر معلول دارد ،پس تحقق ماهيت ،بالذات و
ثبوت وجود ،به تبع آن است .از اين نظر ،اصالت با ماهيت است نه وجود( اصالت به معنای دوم) ،اما اگر
دقت شود آشكار می شود كه چون نسبت وجود و ماهيت به صورت رابطه علی فرض شده است ،محال
است يكی از اين دو ،اصيل يعنی دارای مصداق و ديگری اعتباری و بدون مصداق باشد ،چرا كه علت و
معلول نسبت به يكديگر وجوب بالقياس دارند(ابنسينا1404 ،هــ ـ ب ،ص )39و محال است در ظرف تحقق
يكی ،ديگری ثبوت نداشته باشد .پس با اين دليل نمیتوان اصالت ماهيت و اعتباریبودن وجود را نتيجه
گرفت؛ يعنی يكی دارای مصــداق و ديگری بدون مصــداق باشــد .با وجود اين میتوان گفت در اينجا
ماهيت تحقق بالذات و وجود تحقق بالتبع دارد و ماهيت از اين نظر اصيل است ،اما بازگشت اين قول به
عينيت وجود و ماهيت به معنای سوم ا ست -با اين تفاوت كه در اينجا تحقق ماهيت بالذات و وجود به
تبع اســت -نه اصــالت ماهيت به معنای ذهنی و اعتباریبودن وجود؛ بنابراين تفاوتی نمیكند كه تحقق
بالذات برای وجود باشـــد يا ماهيت .به هر تقدير قول به عينيت وجود و ماهيت در معنای ســـوم(تحقق
بالذات يكی و بالعرض ديگری)دارای اشكال است.

بررسی و نقد دالیل قائالن به اصالت وجودي بودن فلسفۀ ابنسينا
هرچند اصالت وجود مسئله فلسفی ابنسينا و شارحان او نبوده ،اما تالشهايی صورت گرفته است كه
شـــواهدی در آثار ابنســـينا برای اصـــالت وجود پيدا كنند؛ ازجملۀ اين تالش ها برخی از عبارات
صــدرالمتألهين شــيرازی اســت كه درصــدد اســت تا برای نظريه مختارش رد پايی در آثار شــيخ پيدا
كند(مالصــدرا ،1363 ،ص .)22بهطورخالصــه ،پژوهشهای اخير چند دليل عمده برای اصــالت وجودی
بودن ابنسينا ذكر كردهاند كه عبارت است از:
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الف .استدالل از طریق مجعولبودن وجود
عدهای مسئله مجعولبودن وجود را به اصالت وجود ـ به معنای دوم ـ ربم میدهند و میگويند چون
نزد ابن سينا مجعولِ علت ،وجود ا ست نه ماهيت ،پس ابن سينا قائل به ا صالت وجود ا ست(مؤمنی،1396 ،
ص .)39آنها در آثار شيخ برای آن شواهدی پيدا كردهاند(ابنسينا ،1363 ،ص .)37در نقد دليل فوق بايد گفت
كه ابن سينا علل را به علت وجودی و ماهوی تق سيم میكند .فاعل و غايت را جزء علتهای وجودی و
ماده و صــورت را جزء علل ماهوی قرار میدهد(همو،1392 ،ص)265؛ بدينترتيب نزد ابنســينا ماهيت نيز
جزء علل و من شأ اثر ا ست(همان ،ص)265؛ پس نمیتواند اعتباری با شد(نفی ا صالت وجود به معنای اول).
از ســوی ديگر ابنســينا در علت غائی تصــريح میكند كه ماهيت ِعلتِ غائی ،علت فاعليت علت فاعلی
ا ست و وجود غايت ،معلول فاعل ا ست(همان ،ص 265؛ طو سی ،1375 ،ج ،3ص .)15پس ماهيت علت غائی،
تقدم رتبی بر فاعليت علت فاعلی و معلول آن دارد و اين بدان معناست كه ماهيت متحقق و منشاء اثر و
متحقق بالذات است(نفی اصالت وجود به معنای دوم) .بدين ترتيب مورد نقضی برای اثبات اصالت وجود
به معنای دوم ـ تحقق بالذات وجود و بالتبع ماهيت ـ در آثار شيخ يافت میشود.

ب .استدالل از طریق حرکت اشتدادي
از ديگر داليل كسانی كه قائل به اصالت وجود ـــ به معنای دوم ـــ در آثار شيخ هستند ،استدالل از
طريق مراتب عقل در نفوس انسانی نزد بيشتر فالسفه است؛ به اين شرح كه نفس ناطقه انسانی از عقل
هيوالنی به عقل بالفعل خارج می شود و استكمال میيابد .حركات استكمالی جز با اصالت وجود سازگار
نيست ،چه آنكه تشكيک در ماهيات محال است(مؤمنی ،1396 ،ص .)42شاهدی كه قائل مذكور ـ مؤمنی ـ
برای تشكيک وجود میآورد ـ كه از طريق آن بتواند اصالت وجود را اثبات كند ـ تنها ذكر منبع و شماره
صفحهای از شرح ا شارات ا ست كه وقتی به آن رجوع شد عباراتی از شرح خواجه در شرح عنوان نمم
چهارم اشـارات «فی الوجود و علله» بود كه در آنجا خواجه طوسـی تبيين میكند كه حمل مفهوم وجود
بر مصاديق خود به صورت مشكک است و اساساً قصد خواجه تبيين تشكيک در مصاديق وجود ني ست،
چرا كه در همين نمم عباراتی از ابنسينا تصريح دارد كه فاعل به معلول خود وجودی مباين با ذات خود
افا ضه میكند .پس موجودات حقايق متباين ه ستند و اگر متباين با شند ،ت شكيک منتقی ا ست .به هر
تقدير در آثار شيخ میتوان مواردی برای ت شكيک خا صی وجود پيدا كرد(ابن سينا ،1371 ،ص ،)41اما موارد
مذكور بهعنوان الزمه حركت اســتكمالی نمیتواند دليلی برای تشــكيک خاص ـی و به تبع برای اصــالت
وجودی بودن شيخ باشد.
با اين همه ،عمده نقد دليل اخير اين است كه نزد ابنسينا مراتب عقل نظری و عملی ،حقيقت و
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ماهيت نفس انسانی نيستند(ابن سينا1404 ،هــــ ج ،ج ،2ص )185تا نتيجه گرفته شود خروج از قوه به فعليت
اين مراتب ،سبب كمال وجودی نفس ا ست بلكه اين مراتب به ت صريح ابن سينا قوای نفس ه ستند كه
نفس بهعنوان جوهر منفرد به وسيله آنها میتواند افعال خود را انجام دهد(همان ،ص 185ـ )186و چون اين
قوا بهعنوان ابزار مادون نفس هستند ،نفس در استكمال خود از آنها متأثر نيست(همان ،ص.)186
دليل ديگر اينكه خروج قوای نفس از مرتبۀ عقل هيوالنی به عقل بالفعل جز از طريق بدن كه نزد
ابنسينا علت معده برای استكمال نفس انسانی است ،ميسر نيست(همو1404 ،هـــ الف ،ص )176از سوی ديگر
آن علم يا همان معقوالتی كه بهعنوان علت فاعلی ،عقل هيوالنی را به مرتبه عقل بالفعل میرسـ ـاند خود
كيف نف سانی و از مقوالت عرضی و از اقسام ماهيت است(همان ،ص .)13يعنی آنكه ،هم بدن بهعنوان علت
معده و هم نفس بهعنوان موضــوع حركت و هم علم بهعنوان علت فاعلی و محرک حركت ،نزد شــيخ از
اقسام ماهيت است؛ در نتيجه اين حركت و استكمال نمیتواند وجودی باشد هر چند نزد شيخ ،نفس انسانی
میتواند ماده برای صور معقوله با شد(همو ،1371 ،ص )95و با هر صورت معقولهای به فعليت جديدی بر سد،
اما اين فعليت جديد ،اساسا ماهوی است 1نه وجودی؛ چرا كه ماده و صورت نزد شيخ از علل ماهوی هستند
نه وجودی(همو1404 ،هــــ ب ،ص)257؛ بنابراين با مبانی ابن سينا از طريق خروج قوای نفس از قوه به فعليت
نمیتوان اصــالت وجود را در آثار شــيخ به معنای اول نتيجه گرفت .اما بر اصــالت وجود به معنای دوم نيز
اشكاالت عديدهای وارد شده ا ست(ر.ک :بنيانی و سروريان ،1394 ،ص26ــــ )33پس ناگزير بايد اين تقرير را به
عينيت وجود و ماهيت ،طبق خوانش خواجوی برگرداند؛ در اين صــورت نيز ،تغايری هســتیشــناســانه بين
وجود و ماهيت باقی نمیماند تا بتوان از اصالت يكی و اعتباريت ديگری سخن گفت.

ج .استدالل از طریق امكان فقري
شيخ در تعليقات -آنجا كه بحث از حال ممكن و معلوليت آن میكند -مینوي سد« :ه ستی ممكن
از ناحيه غير و متعلق به غير ا ست؛ اين نياز مقوم ه ستی ممكن ا ست همانگونه كه بی نيازی از غير،
مقوم ه ستی واجب بالذات ا ست؛ مقوم شیء جايز ني ست كه از آن شی جدا شود چرا كه مقوم شیء،
ذاتی آن شیء ا ست» (ابن سينا1404 ،هــــ الف ،ص178ــــ .)179مؤمنی اين عبارت ابن سينا را دليلی بر
تصــريح امكان فقری از نظر شــيخ میداند و نتيجه میگيرد كه امكان فقری از لوازم اصــالت وجود
ا ست(مؤمنی ،1396 ،ص)42؛ در مقام پا سخ به دليل اخير بايد گفت كه اگر پذيرفته شود امكان فقری از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به نظر می ر سد اين حركت ماهوی متناظر با حركت جوهری صدرا ست .هر چند شيخ حركت جوهری را قبول ندارد ،اما حركت
جوهری نيز با اصالت وجود به معنای نخست سازگاری ندارد.
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لوازم ا صالت وجود ا ست ،اينكه شيخ به لوازم قول خود التفات دا شته ،قابل مناق شه ا ست .چه ب سيار
گويندگانی كه متوجه لوازم قول خود نيستند و ممكن است شيخالرئيس از اين امر مستثنا نبوده باشد.
از سوی ديگر حتی اگر اين سينا متوجه الزمهی قول خود نيز بوده با شد ،نمیتوان ا صالت نوعی
وجود را از آن استنتاج كرد .نهايت آنكه با امكان فقری ،صرفا میتوان اصالت شخصی وجود را اثبات
كرد؛ چرا كه در تئوریِ ا صالت و وحدت شخ صی وجود ،ذاتِ ممكنات تذوت و وجودی ندارند تا بتوان
گفت وجود در آنها اصالت دارد و يا ماهيت آنها ست كه اصيل است(اصالت هم به معنای اول و هم
به معنای دوم ) .در واجب الوجود نيز كه اساسا پرسش از ماهيت منتفی است؛ حتی كسانی كه قائل به
اصالت ماهيت هستند اصالت در وجود واجب را میپذيرند(سهروردی ،1375 ،ص )116هر چند در ممكنات
قائل به اصالت ماهيت هستند .پس دليل فوق اعم از مدعاست.

د .استدالل از طریق خيربودن وجود
برخی به اين دليل كه ابنســـينا بر خير و منبع كل خيرات بودن وجود تصـــريح میكند نتيجه
میگيرند كه نزد شيخ ،ا صالت با وجود ا ست؛ چرا كه امر اعتباری نمیتواند منبع خيرات با شد(مؤمنی،
 ،1396ص .)43تو ضيح آنكه ابن سينا وجود واجب را خير محض میداند(ابن سينا1404 ،هــــ ب ،ص )20و
ماهيات ممكنات را به سبب محدوديت و نقصانشان كه الزمۀ هيوال و بالقوهبودن آنها ا ست ،شر تلقی
میكند(ابنسينا1404 ،هـ ب ،ص.)416
میتوان از خير بودن وجود و شــر بودن ماهيات به اصــالت وجودی بودن ابنســينا به معنای اول
(م صداق ندا شتن ماهيات در خارج) ا ستناد كرد؛ بهويژه آنكه شر نزد ابن سينا امری عدمی ا ست(همان،
ص )416اما مقصود نگارنده مقاله «شواهدی بر اصالت وجود در تفكر ابنسينا از منظر حكمت متعاليه»،
از اصـــالت ،معنای دوم آن اســـت(تحقق بالذات وجود و تحقق بالتبع ماهيت) نه معنای اول؛ يعنی
میخواهد بگويد ابنســـينا وجود ماهيات خارجی را منكر نمیشـــود و تحقق آنها را بالعرض و به تبع
وجود میداند ،درحالیكه آنچه از خير بودن وجود و شر بودن ماهيات در آثار ابن سينا فهميده می شود
معنای اول ا صالت وجود ا ست؛ يعنی ابن سينا برای ماهيات م صداقی در عالم خارج قائل ني ست و اين
خود نوعی ناسازگاری در پيشفرض است.

هـ .استدالل از طریق وجود ذهنی
وجود ذهنی از ديگر داليل كسانی است كه میخواهند برای اصالت وجود در آثار شيخ رد پايی پيدا كنند؛ با
اين توضيح كه در آثار بوعلی ،ماهيت هم در خارج و هم در ذهن موجود میشود(ابنسينا1404 ،ه ـ د ،ص.)55
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با توجه به اينكه وی قائل به ثابتبودن ذات و ذاتيات ماهيات در هر دو موطن است(همو1404 ،هـ ـ ب ،ص،)140
اگر ا صالت با ماهيت با شد ،بايد ماهيت در هر موطنی كه موجود می شود ،من شأ اثر با شد و لوازم آن در عالم
خارج و ذهن تفاوتی نداشته باشد ،درحالیكه ماهيت ذهنی آثار ماهيت خارجی را ندارد؛ پس میتوان به اصالت
وجودیبودن فلسفه ابنسينا پی برد(مؤمنی ،1396 ،ص.)43
دليل باال بنا بر اين پيشفرض اقامه شـده اسـت كه ماهيت در عالم خارج از ذهن تحقق دارد و به
تبع وجود موجود است؛ اگر ماهيت تحقق داشته باشد از دو حال خارج نيست :يا از وجود متمايز است،
يا تمايزی ندارد و عين وجود است .مورد اول منتفی است چون الزم میآيد واقعيت واحد ،واحد نباشد
و آنچه باقی می ماند مورد دوم اســـت .بدينترتيب قول به تحقق ماهيت در خارج به عينيت وجود و
ماهيت برمیگردد و اگر ماهيت تمايزی با وجود در خارج ندا شته با شد ،ديگر بحث از اينكه ا صالت با
وجود است يا با ماهيت ،سالبه به انتفای موضوع است.

دالیل عينيت وجود و ماهيت
الف .دليل نخست
ابن سينا جوهر و عرض را از تق سيمات موجود میداند(ابن سينا1980 ،م ،ص47ــــ)48؛ از سوی ديگر جوهر و
عرض از تق سيمات ماهيتاند پس اگر ماهيات موجود نبا شند الزم میآيد جوهر و عرض كه از تق سيمات
موجودند موجود نباشــند و اين خلف فرض اســت؛ بدين ترتيب اگر جوهر و عرض موجود نباشــند تقســيم
موجود به جوهر و عرض فاسد خواهد بود .پس ماهيات موجودند و از سوی ديگر وجود هم با وحدت تساوق
دارد و وحدت هم از جوهر جدا نمی شود .ابن سينا مینوي سد« :وحدت از آن جوهری كه در آن ا ست جدا
نمی شود»)همو1404 ،هــــ ب ،ص .)108پس بايد وجود عين جوهر باشد و در عين حال يكی باشند و به يک
وجود موجود باشند .بدينترتيب در عالم خارج ،ماهيات همان جواهری هستند كه وجودشان عين جوهريت
آنها ا ست بنابراين تحقق شان در مو ضوع ني ست؛ عين كالم شيخ در اينباره چنين ا ست« :به طور يقين
میدانی ،ماهيت اگر در خارج موجود شود تحققش در موضوع نيست»(ابنسينا1404 ،هـ د ،ص.)92

ب .دليل دوم
اگر ماهيات موجود نباشــند فرقی بين وجود واجبی كه وجوب وجودش ذاتی اســت و دارای ماهيت
ني ست و معاليل او كه وجوب وجود شان بالغير ا ست و دارای ماهيتاند ،تفاوت نخواهد بود ،حال آنكه
نزد ابنســينا بين واجبالوجود بالذات و واجبالوجود بالغير تفاوت اســت(ابنســينا ،1371 ،ص 281؛ همو،
1404هـ ب ،ص .)37پس ماهيات وجود خارجی دارند.
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عين عبارات ابن سينا در تأييد عبارات فوق چنين ا ست« :هر چيزی كه دارای ماهيت با شد معلول
اســت و هر چيزی كه دارای ماهيت اســت موجود اســت .نتيجه آنكه امكان وجود برای آن ماهيت ،از
ناحيه علت آن ا ست... .پس ماهيت ،آن چيز ا ست كه امكان وجود آن چيز ا ست... .بدين ترتيب معنی
ممكن الوجود اين ني ست كه وجودی ا ست كه محتاج علت ا ست بلكه به اين معنا ا ست كه ماهيتی
است كه محتاج علت است»(ابنسينا ،1371 ،ص273ـ.)274

ج .دليل سوم
دليل ديگر بر عينيت وجود و ماهيت ،برخی از عبارات صريح ابن سينا و شارحان او ست؛ بهعنوان
نمونه ابنســـينا در مباحثات میگويد« :آن ماهيت در صـــورتِ وجودِ مثلث ،موجود اســـت و در حال
عدمش معدوم ا ست و اگر مثلث وجود ندا شت ،آن ماهيت هم موجود نمی شد»(ابن سينا ،1371 ،ص)275
يا در منطق شفا گفته ا ست« :اگر ماهيات بخواهند موجود شوند ،ال فی مو ضوع موجود می شوند»
(ابن سينا1404 ،هــــ د ،ص .)92اين عبارات داللت صريح بر عينيت وجود و ماهيت دارد .كالم صريحتر
خواجه طوسی در شرح اشارات شاهد ديگری است« :ماهيت همان وجود است .ماهيت از وجود مجرد
نمیشــود مگر در ذهن ،نه اينكه در ذهن وجودی نداشــته باشــد؛ زيرا در ذهن هم وجود ذهنی دارد،
همانگونه كه در خارج وجود خارجی دارد .يكی از كاركردهای ذهن آن ا ست كه ماهيت را بدون توجه
به وجود به تنهايی لحاظ كند و عدم اعتبار چيزی به معنای عدم آن چيز نيســـت؛ پس ماهيت وجود
منحاز و جداگانهای از عارض خود كه همان وجود نام دارد ،ندارد؛ چهآنكه اگر وجود ِمنحاز داشـــت،
اجتماع آنها از قبيل اجتماع قابل و مقبول بود؛ پس ماهيت هرجا باشــد ،همان وجود اســت»(طوســی،
 ،1375ج ،3ص .)39صدرالمتألهين نيز در شواهد عباراتی اين چنينی دارد آنجا كه مینويسد «:ماهيت به
عينهنحوهای از وجود است پس با وجود متحد است»(صدرالدين شيرازی ،1360 ،ص.)10
حا صل آنكه میتوان در آثار شيخالرئيس با لفظ «وجود» ،به ا صلِ بودن يک شیء ا شاره كرد و با
لفظ ماهيت به نحوۀ بودن آن شیء .اشياء در اصلبودن با يكديگر مشترک و در نحوۀ بودن متمايزند؛
هر موجودی وجود خاص خود را دارد كه ماهيت آن شیء است.

قول مختار
آيا اصالت وجود و ماهيت بحث معرفتشناختی است يا وجودشناختی؟ عدهای قائل شدهاند كه بحث از
اصالت وجود و ماهيت ،دارای شأن هستیشناختی است ،نه معرفتشناختی(فياضی ،1392 ،ص.)19
بااينحال به نظر میرسد كه با قول به عينيت وجود و ماهيت (طبق خوانش خواجوی يا همان معنای
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دوم از عينيت) میتوان نشان داد كه تمايز اين دو ،صرفاً مفهومی و بررسی لوازم آن دو ،بحثی
معرفتشناختی است؛ بهعبارتديگر وقتی قائل به عينيت وجود و ماهيت باشيم بحث هستیشناسانه از
اصالت اساساً منتفی است .حال بايد ديد چرا برخی شواهد حاكی از اصالت ماهوی بودن فلسفه شيخ
دارد و برخی ديگر حاكی از اصالت وجودی بودن وی میكند(اصالت به معنای نخست) و در برخی نيز
میتوان ردپايی از عينيت پيدا كرد؟ به نظر میرسد اگر نگاه كلگرايانه و نه جزئی به فلسفه سينوی
داشته باشيم درمیيابيم كه هم ماهيت و هم وجود در عالم خارج از ذهن ،به يک وجود موجودند و
تمايزی ندارند(ابنسينا1404 ،هـ د ،ص .)55با اين تفاوت كه نزد شيخ برای ماهيت میتوان سه اعتبار در
نظر گرفت(همان ،ص15ـ )16درحالیكه وجود دو اعتبار بيشتر ندارد .به هر تقدير هم داليل كسانی كه
قائل به اصالت ماهيت به معنای نخست در آثار شيخ هستند ،قابلخدشه است و هم داليل كسانی كه
بر اصالت وجودیبودن (اصالت به معنای دوم) فلسفه ابنسينا حكم میكنند ،قابلمناقشه است .افزون
بر آن ،اينكه اصالت به معنای اخير محذورات فلسفی جدی دارد(بنيانی و سروريان،1394 ،ص ،)33-26اما
ردپايی از اصالت به معنای نخست در آثار شيخ ديده میشود ،بهويژه در بحث از شرور كه شر را امری
عدمی و در عين حال منسوب به ماهيات میكند كه در اين صورت با اصالت به معنای نخست سازگاری
بيشتری دارد .به هرتقدير در اينكه شيخ ،قائل به عينيت وجود و ماهيت است(دستكم در ممكنات)،
نوعی اجماع آراء وجود دارد(ر.ک :حميد ،1382 ،ص365؛ ذبيحی ،1383 ،ص94؛ نوبخت ،1384 ،ص104؛ يعقوبی
رافی ،1384 ،ص102؛ شهيدی و حكمت ،1387 ،ص122؛ جعفری و حسينی ،1394 ،ص .)19فلسفه سينوی با
موضوعيت «موجود» شروع میشود نه به دليل آنكه هم رضايت طرفداران اصالت وجود را و هم
خشنودی قائالن به اصالت ماهيت را تأمين كند ،آنگونه كه از برخی خوانشها برمیآيد(ذبيحی،1383 ،
ص93؛ نوبخت ،1384 ،ص ،)104بلكه بدينسبب كه در نظر شيخ تمايزی بين موجود يا همان شیء دارای
وجود (ماهيت) با وجود جز در ظرف ذهن نيست.

نتيجهگيري
برخالف متأخرين كه برای ماهيت چند معنا در نظر میگيرند ،نزد ابنسينا ماهيت يک معنا بيشتر ندارد و
آن بيانگر كمال حقيقت يک شیء است كه طبق خوانش خواجوی تمايزی با وجود خارجی جز در ظرف
ذهن ندارد اما وجود نزد شيخ دارای معانی متعدد ا ست؛ شيخ با رويكرد تحليل زبانی ن شان میدهد كه
چگونه مفهوم وجود غير از مفهوم ماهيت اســت به گونهای كه نمیتوانند جای يكديگر بهكارروند .با اين
همه به نظر میر سد تمايز وجود و ماهيت نزد شيخ صرفاً مفهومی و بحث از آن در حيطه مباحث معنا
شناختی ـ معرفت شناختی است نه هستی شناختی؛ بنابراين پژوهشگرانی كه میخواهند تمايز اين دو را
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درون آثار ه ستی شنا سانه شيخ بگنجانند و برای آن پا سخی پيدا كنند با نا سازگاریهای فراوانی روبهرو
میشوند؛ از اين رو بايد خوانشهای هستی شناسانه از اصالت وجود و ماهيت مورد بازنگری قرار بگيرند.
نمونهای از اين بازنگریها ،نقد اصـــالت وجود به معنای تحقق بالذات وجود و بالتبع ماهيت اســـت كه
برخی از آن به عينيت وجود و ماهيت تعبير میكنند؛ ا صالت به معنای اخير در آثار شيخ از ا ساس منتفی
است ،چرا كه در عينيت هيچ تمايزی نيست اما در اصالت به معنای اخير ،وجود متحقق بالذات و ماهيت
متحقق بالتبع است ،پس دستكم در نحوۀ وجود تمايزی در كار هست؛ به سخن ديگر ،اصالت به معنای
اخير قابليت ارجاع به عينيت را ندارد و قابلجمع نيســـتند؛ چون يكی مبتنی برتمايز و ديگر مبتنی بر
عدمتمايز ا ست و اين دو نقيض ،قابليت جمع ندارند .در نهايت ،اين م سئله كه چرا واقعيت واحد خارجی
در ظرف ذهن به چيستی و هستی قابل تفكيک است منحصر به شناخت شناسی نيست ،بلكه میتوان
در آن نقش زبان و كژتابیهای آن را در قالب مباحث سمانتيک پیگيری كرد .در نهايت تمام تالش اين
پژوهش برای ن شاندادن خوان شی از آثار ابن سينا ست كه در پژوهشهای معا صر مغفول مانده ا ست؛
خوانش خواجوی كه میتواند در كنار خوانشهايی مانند اصالت وجود يا اصالت ماهویبودن شيخ ،پايگاه
موجهی داشته باشد.
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