
 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

٢۵  

  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  ایز وجود و ماهیت نزد فارابیتم

  و مقایسۀ آن با نظر بوئتیوس در باب تمایز وجود و موجود
  ١  مهدی اسعدی  
  ٢  حسن فتحی  

  دهکیچ
خ فلسفه، از جانـب شـارحان ینظر ارسطو در باب وجود و موجود در طول تار

 شارحان مهـم و ۀاز جمل.  بارها مورد بررسی قرار گرفته استاءمشۀ فالسفدیگر و 
 یوس و فـارابیبوئت) در دو جهان مسیحیت و اسالم(ن مورد یرگذار ارسطو در ایثأت

ی اعنوان نخستین متفکر، پرسش از معنـه  اسالمی بۀفارابی در سنت فلسف. هستند
ِطور جدی مطـرح نمـوده و بـا گـذار از تمـایز منطقـی میـان وجـود و ه وجود را ب

واجب و ممکن را طرح و سپس با ماهیت به تمایزی متافیزیکی، امکان تمایز میان 
.  فـیض پرداختـه اسـتۀاسـاس نظریـ رویکردی نوافالطونی به توجیه آفرینش بـر

 مسیحی است کـه بحـث ۀی سنت فلسفیعنوان نخستین متفکر مشاه بوئتیوس نیز ب
                                                                 

 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١۵/۶/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
 ،ی دانـشگاه آزاد اسـالم،ی و علوم انساناتی فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهی دکتریدانشجو .١

  .(mehdiasadi@live.com) نرای تهران، اقاتیتحقواحد علوم و 
)  مـسئولۀنویـسند (نرایـ از،یـ دانـشگاه تبر،ی خـارجیهـا  و زباناتیدانشکده ادب  گروه فلسفه،اریانشد. ٢

(fathi@tabrizu.ac.ir).  
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نمـوده )  شـرۀًمخصوصا در باب مسئل( خود ۀ فلسفۀز وجود و موجود را شالودیتما
 ی صورت و ماده، این تمایز را توجیه نموده که شـرحۀریاو با استفاده از نظ. است
چنین توجیهی وی را .  الهیاتیردییکن باب، لیکن با روی بر نظر ارسطو در ااست

 خـالق و مخلـوق از نگـاه ۀ آفـرینش و رابطـۀبر آن داشته کـه جهـت تبیـین مـسئل
بیـین در ایـن نوشـتار بعـد از ت .نیز کمـک بگیـرد مندی او  بهرهۀافالطونی و مسئل

هـای   تمایز، به تحلیل دیدگاه هر دو متفکر در مورد ماهیت این تمایز، انگیزهۀمسئل
  . این دو فیلسوف پرداخته شده استۀنیل به آن و نتایج و پیامدهای آن در فلسف

  .بوئتیوس، فارابی، وجود، موجود، ماهیت :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
رومـی از  ـ میـان دو تمـدن یونـانیتوان همچـون پلـی  را می) . م۵٢۴ـ۴٨٠(بوئتیوس 

او بـه عنـوان متـرجم آثـار فلـسفی . سو و مسیحیت پولوسی از سوی دیگـر دانـست یک
یعنی زبان رسمی کلیسای (های التینی  ارسطو از زبان یونانی به التینی، با انتخاب معادل

ه با ک  چنان؛در واقع زبان فلسفه را به مسیحیت یاد داده است) کاتولیک در قرون بعدی
تفسیرهای آثار فلـسفی و بـا نگـارش آثـار کالمـی، از حیـث محتـوای تعـالیم فلـسفی و 

 قـرون ۀبـسیاری از مباحـث بعـدی دور. کالمی نیز بر مسند آموزگاری تکیـه زده اسـت
تـوان شـرح و  به حق می) است» کلیات «ۀدامنۀ پرها مسئل که فقط یکی از آن(وسطی را 

 ۀ مـسئل، مبـاحثی کـه مـورد توجـه بوئتیـوس اسـتاز جمله. بسط آرای بوئتیوس دانست
 هستند، خیر و نیک ،چگونه جواهر در آنچه هستند«  معروفۀوی در رسال. وجود است

میـان  ،هبدومـدیبوس ۀ، یـا همـان رسـال»چه از نظر جوهر بودن خیر و نیکـو نیـستنداگر
جـود کند که در هـر مو گذارد و بیان می فرق می) آنچه هست(و موجود ) هستی(وجود 

بـرای وی وجـود محـض هنـوز . مرکب، وجود و وجود خاص آن موجود متفاوت است
ایـن . یابـد با دریافت صورت وجودی، وجود مـی) آنچه هست(موجود نیست و موجود 

  .اند ًرساله و مخصوصا جمالت مذکور بارها مورد تفسیر قرار گرفته
ِ آن بوئتیـوس در در جهـان اسـالم، شـأنی همتـراز بـا) . ق٣٣٠ـ٢۵٧ (ابونصر فارابی

 چـرا کـه همزمـان هـم ؛جهان مسیحیت و بلکـه از شـأنی بـاالتر از آن برخـوردار اسـت
ِنمایندگی ارسطو را دارد و هم افالطون را و هم توفیق ایـن را کـه آمـال بوئتیـوس را نیـز  ِ
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به دنبال ارسطو که معلم اول اسـت، و عنـوان » معلم ثانی« اطالق عنوان ١. بخشدتحقق
 برای فارابی را نباید اغـراق در شـأن و )٢۵: ١٣٨٩داوری اردکانی، (»  اسالمیۀسس فلسفٶم«

 مباحث فلسفه از منطق تا سیاست حـرف دارد و ۀًفارابی تقریبا در هم. منزلت وی شمرد
.  ایـن مباحـث قـرار داردۀبه نوعی در رأس هم) و نسبت آن با ماهیت( وجود ۀالبته مسئل

، الحروف، المسائل عیون ،فاضلهال ةمدینالآراء اهل ،مدنیهالسیاسة الهای  فارابی در رساله
 بـه بحـث از وجـود و تمـایز آن بـا ماهیـت پرداختـه فصوص الحکمه و اثبات المفارقات

های فارسی، یونانی، عربی و سغدی به تبیین   با اشاره به زبانالحروفدر کتاب او . است
فـارابی در . گاه آن را پیدا کندمعنای وجود پرداخته و تالش کرده است تا ریشه و خاست

این کتاب از اصل وجود و تقـسیم آن بـه دو مرتبـۀ واجـب و ممکـن سـخن گفتـه و راه 
 را الحروفًشناختی دیده است و اساسـا او  های زبان صحیح جستجو را در توجه به بحث

  .با این دید نگاشته است
 هر دو فلسفۀ اسـالمی تواند به فهم درست  تطبیقی آرای بوئتیوس و فارابی میۀمطالع

و مسیحی و تلقی درست از نسبت میان این دو و نسبت این دو با فلسفۀ یونـانی کمـک 
  .کند

جهان اسالم فلسفۀ یونانی را در حالی برگرفته و به تعامل با آن پرداخته است که ایـن 
مرتبط بوده و شقوق مختلف ) و یهودیت(فلسفه پیشتر به مدت چندین سده با مسیحیت 

چنـان کـه عناصـر مـشترک ادیـان ابراهیمـی ایجـاب . ثر را تجربـه کـرده اسـتأر و تثیأت
 یونانی شباهت زیادی با مـوارد اخـتالف ۀکند، موارد اختالف میان مسیحیت و فلسف می

 نگاهی بـه موضـوعات نـزاع غزالـی بـا ،مثال؛ برای  یونانی داردۀمیان دین اسالم و فلسف
 تـا مهـای چهـار و کالمی در سده و مباحث فلسفیها  فیلسوفان و نگاهی دیگر به کتاب

هـا شـبیه  دهد کـه تـا چـه انـدازه بحـث های مسیحی نشان می  میالدی در سرزمینمشش
گیـرد،   مـسیحی شـکل مـیۀدر این مقطـع تـاریخی عـالوه بـر اینکـه فلـسف. یکدیگرند

                                                                 
هـای   ترجمه کند و نشان دهد که میان نظامیار ارسطو و افالطون را به التین بوئتیوس این بود که آثۀبرنام. ١

ای را بـه او   اجازۀ اجرای کامل چنین برنامـه،اما سرنوشت وی. فلسفی این دو در واقع تقابلی وجود ندارد
ِاین در حالی است که فارابی به اصطالح مـشاء، عـالوه بـر معرفـی اکثـر آثـار افالطـون بـه جهـان . نداد   . نیز پیش رفتالجمع بین رأی الحکیمینِزبان، حتی تا نگارش  عرب
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ی  الهیـاتۀشـان صـبغ  غیر مسیحی نیز در رقابت با فیلـسوفان مـسیحی بـه فلـسفهفیلسوفان
الهیـات  کتـاب )همـان ابـرقلس جهـان اسـالم(ً مـثال پروکلـوس ؛دهنـد تری می برجسته
ها فلسفه آموخته یا آثار یونانی  همچنین کسانی که ابتدا به مسلمان. نویسد  را میافالطون

  .اند ً اکثرا مسیحی بوده،اند ها ترجمه کرده را برای آن
  ـثیر تعلیمات دینـیأ ابتدا تحت تاز سوی دیگر، فیلسوفان مسلمان به همان اندازه که

شـدت در  بـه) پـنجم هجـری(یـازدهم مـیالدی  هـای اند، از سده فلسفی مسیحیان بوده
  .ثیر گذاشتندأ مدرسی مسیحی تۀگیری و در محتوای فلسف جریان شکل

وجـود و «ۀ تمایز میـان رو، نظر بوئتیوس و فارابی را در خصوص مسئل در مقالۀ پیش
  .کنیم از طرف دیگر، گزارش و بررسی می» وجود و ماهیت«از یک طرف و » موجود

  مسئله تمایز. ٢
طـوری ه  بـ؛ میان وجود و موجود و جوهر ارتباط وثیقی وجود دارد، ارسطوۀدر فلسف

و » وجـود«آنچه ما . دشو ال از جوهر تحویل برده میٶال از وجود یا موجود به سٶکه س
ونـانی مـصدر و مـشتقات یـک واژه  در اصـل ی،کنـیم ترجمه مـی» جوهر«و » موجود«

 صفت فاعلی خنثی از ایـن مـصدر .است» بودن« به معنای ١»ِاینای« مصدر آن .هستند
بـا مـصوت بلنـد، و » ُان« جنس مذکر این صفت نیـز .است» باشنده«به معنای  ٢»ُان«

شـود کـه  ساخته مـی ٤»اوسیا«ِ اسم ، از این صفت اخیر.است ٣»اوسا«نث آن ٶجنس م
بـه » گوهر «ۀواژ. است) قیمت شیء ذی(» گوهر«و نیز به معنای » باشندگی«به معنای 
از آن » جواهر«، »تجوهر«، »جوهریت«معرب گشته و مشتقاتی چون » جوهر«صورت 

ِخـانواده بـودن آن بـا  ، هم»اوسیا«برای ترجمۀ واژۀ » جوهر«انتخاب . ساخته شده است
  .کند  میزبان پنهان وجود و موجود را از چشم خوانندۀ عرب

 یونــانی ۀ او واژ. میــان جــوهر و ذات قائــل اســتۀ ارســطو بــه رابطــ،از ســوی دیگــر

                                                                 
1. Einai. 

2. On. 

3. Ousa. 

4. Ousia. 
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در جـواب » اوسـیا«را هماننـد واژۀ ) »خـود«و » همـان«، »او«بـه معنـای ( ١»آوتوس«
َبرد؛ چنـان  به کار می)؟چیست(» ماهو«پرسش از  کـه افالطـون نیـز ایـن واژه را بـرای  َ

از اینجاسـت . بـرد  به کار مـی،»مثال«اصطالح ه  بداللت به حقیقت هستی شیء، یعنی
 تنگـاتنگی وجـود دارد و ۀ رابطـ،که بین مفاهیم وجود، موجود، جـوهر، ذات و ماهیـت

دشـواری مـسئله  ٢.آمـده اسـتۀ دشواری درها در فلسفۀ ارسطو به صورت مسئل تمایز آن
جـوهر بـه (» ااوسـی«هـای مختلـف واژۀ  شود که اطالق تر می تر و گسترده آنگاه پیچیده

و ] یافتـه از مـاده و صـورت ِموجود جزئی یا شیء انـضمامی تـشکیل[= معنای نخستین 
و نـسبت آن بـا دیگـر مفـاهیم کلیـدی ]) نوع یا صورت نوعیه[= جوهر به معنای ثانوی 

  .ّنیز مدنظر گرفته شود) کلی، صورت، فعلیت، محل، مادهمانند (فلسفۀ ارسطو 
مۀ واژگان یونانی به التینـی و هـم از حیـث تفـسیر مسائل مشابهی، هم از حیث ترج

هـا و  سخنان ارسـطو، در جهـان التینـی زبـان قـرون وسـطی نیـز پدیـد آمـده کـه پاسـخ
 این پرسش مطرح شده است کـه ،مثال؛ برای های گوناگونی را پدید آورده است موضع

 ،ود تمـایز و در صورت وج؟تمایز قائل است یا نه) ماهیت(آیا ارسطو میان وجود و ذات 
ِ و فیلـسوفان دورۀ متـأخر ؟آیا ایـن تمـایز ذهنـی و منطقـی اسـت یـا عینـی و متـافیزیکی

  .اند و فیزیکی قائل شده های میانه به سه تمایز ذهنی، متافیزیکی سده
 منظـور از :٧شناسـی  یا معرفت٦ یا منطقی٥ یا مفهومی٤ یا عقلی٣تمایز ذهنی. ١ـ٢

ٶلفـۀ ل شـیء خـارجی در سـاحت ذهـن بـه دو مست که عقل با تحلیـ اتمایز ذهنی این
 وجود را بـر ماهیـت حمـل و یـا ْ در مقام ذهن، به عبارت دیگر.وجود و ماهیت پی ببرد

 اسـت و ه یکپارچـیامر در این رویکرد شیء خارجی. ماهیت را بر وجود متصف سازد
 اصـلی ایـن ۀمشخص. هیچ نوع تمایزی در اجزای این شیء در جهان خارج وجود ندارد

                                                                 
1. Autos. 

 ِو همین طور واژگان مرتبطی» وجود«معانی لغوی و مشتقات واژگان یونانی در خصوص برای ضبط یونانی و . ٢
  . Liddell & Scott & Jones & McKenzie, 1996: ک.ر... و» ماهیت«، »موضوع«، »محل«چون 

3. Mental distinction. 

4. Rational distinction. 

5. Conceptual distinction. 

6. Logical distinction. 

7. Epistemological distinction. 
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که اگر چیزی بـه نـام ذهـن و تحلیـل عقلـی  طوریه  ب؛ تمایز، ذهنی بودن آن استوعن
 ایـن نـوع ،توان صحبت کرد؛ یعنی تا فاعل شناسایی هـست از این نوع تمایز نمی نباشد،

 ولی با عدم فاعل شناسا این نوع تمایز از بین ، خارجی قائل شدءتوان در شی تمایز را می
  .رود می

در جهـان ء توان بین وجود و ماهیت شی  در تمایز فیزیکی می:١ تمایز فیزیکی.٢ـ٢
  . جدایی برقرار کرد،خارج
 وجود و ماهیت یـک ، در این نوع تمایز:٤ یا عینی٣ یا متافیزیکی٢ تمایز واقعی.٣ـ٢

بینـیم و نـه ماننـد تمـایز  چنان که در تمـایز ذهنـی مـی  آن،ندا موجود خارجی نه عین هم
ِشــناختی   بلکــه وجــود و ماهیــت دو اصــل هــستی؛ا هــستندًفیزیکــی کــامال از هــم جــد

 مـستقل از ذهـن ً وابسته به ذهن فاعل شناسـا نیـست و کـامالًاین تمایز صرفا. موجودند
 موجـود خـارجی دو بعـد و دو اصـل ، اعم از اینکه فاعل شناسـا باشـد یـا نباشـد؛است
  .شناختی و مابعدالطبیعی دارد هستی

های  ای قرون وسطایی است که به دنبال بحث ًا کلیشههای تقریب  پاسخ،آنچه ذکر شد
  در جهـان اسـالم نیـز هـم خـود مـسئله. بنـدی شـده اسـت طوالنی بدین گونه صـورت

ً مـثال ؛ بـه وجـود آورده اسـتیبه انحای مختلف بحث شده و هم پیامدها و آثار مختلف

  هویه عـالوۀ بالـسوقتی وجود و ماهیت از هم جدا تصور شـده اسـت، همـین جـدایی بـ
در » امکـان و وجـوب«ش برهـان ، بـه پیـدایتلقی شدن ماهیت نسبت به وجـود و عـدم

اصـالت وجـود یـا  «ۀآوازۀ پـرنمونـۀ دیگـر، مـسئل. منتهی شـده اسـتباری تعالی  اثبات
  .است» اصالت ماهیت

برای هر آنچه کـه گفتـیم، فـارابی و بوئتیـوس در سـرآغازهای دو سـنت اسـالمی و 
خود و در قیاس با یکدیگر  خودی ا دارد که موضع آن دو بهگیرند و ج مسیحی قرار می

  .و با ارسطو مورد بررسی قرار گیرد

                                                                 
1. Physical distinction. 

2. Real distinction. 

3. Metaphysical distinction. 

4. Objective distinction. 
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  تمایز وجود و ماهیت نزد فارابی. ٣
 فـیض ۀ جستجو از معنای هستی به سبب محوریت مـسئل،در میان فیلسوفان مسلمان

بار اهمیـت  باشد و این فارابی است که نخستین ترین مسائل می و مراتب هستی از اساسی
 شـأنی ،کند و شاید به همین علت است که او در سنت اسالمی این پرسش را مطرح می

 عیـون،  المدنیـهةالـسیاسهای  وی در رساله. تراز با شأن ارسطو در فلسفۀ یونانی دارد هم
 به بحث از وجود و تمایز آن از فصوص الحکمه و اثبات المفارقات ١،الحروف، المسائل

 این مسئله به این صورت در سنت یونـانی ،چنان که اشاره کردیم. ستماهیت پرداخته ا
سینا آن را  شود و ابن  و با فارابی است که مطرح می٢و ارسطویی جایگاه چندانی نداشته

  .شود  اسالمی تبدیل میۀهای بنیادین فلسف دهد که به یکی از آموزه چنان بسط می
 عالم خارج به دو دلیل اهمیـت داشـته  تمایز میان وجود و ماهیت در،در عالم اسالم
  :و مطرح شده است

  فیضۀدر میان فیلسوفان مسلمان جستجو از معنای هستی به سبب محوریت مسئل. ١
بار در  لیکن این فارابی است که نخستین. باشد ترین مسائل می و مراتب هستی از اساسی

الواحد «عدۀ فلوطین به قافارابی به تبع . کند عالم اسالم اهمیت این پرسش را مطرح می
 و در صـدد )١٠٣ و ٨٨: ١٣۶١ فـارابی،(  فـیض قائـل شـدۀو نظری» ّال الواحدإال یصدر عنه 

                                                                 
 نخستین کتاب فراگیر از فارابی است کـه بـه علـم مابعدالطبیعـه اختـصاص دارد و آنچـه الحروفکتاب . ١

ترین شـرح  این کتاب کهن. های کوتاه نیست  این علم از فارابی منتشر شده، جز نوشتهۀپیش از این دربار
گاهی داریم و بدومابعدالطبیعهجامع به زبان عربی بر کتاب  ن تردید منبعـی بـوده اسـت  است که از آن آ

 پس از فارابی، همچون ابن سینا و ابـن رشـد در بـسیاری از آراء خـود در مابعدالطبیعهکه شارحان کتاب 
امـا (دو معنـای متفـاوت » حـروف «،در این کتـاب. )۴١: ١٣٨٧مهدی،  (اند علم الهی از آن بهره گرفته

 ، معمـول فـارابیۀآیـد کـه کتـاب بـه شـیو مـیسـبب بر  نخستین معنا از عنوان کتاب بدین.دندار) سازگار
کتـاب سـت کـه گـاه بـه عربـی آن را  ارسطوۀمابعدالطبیعهای آزاد در باب کتاب  ای از برداشت مجموعه
ونـانی مـشخص شـده  یک حرفی از الفبای یۀبه سبب این امر که ابواب آن به واسط(نامیدند   میالحروف

ًن عنوان بر این واقعیت اشاره دارد که این رساله نیز دقیقا مانند اما دو دیگر آنکه ای...]). آلفا، بتا و[است 
هـا   حاوی پژوهشی در بـاب واژگـان ابـزاری گونـاگون اسـت و ایـن، فی المنطقةمستعملاللفاظ الاکتاب 

  .)٨٨: ١٣٩٣ُمارنبن، (نامند  می» حروف«ها را   آن،واژگانی هستند که دستوردانان
ال ٶسـ» چیـز موجـود«کنند، در واقـع از  ال میٶس» چیزی«یت و چیستی افالطون و ارسطو وقتی از ماه. ٢

توانیم تعریـف و ماهیـت یـک چیـز را بـدون  ما می: رود که بگوید ارسطو فقط تا آنجا پیش می. کنند می
  .ّلحاظ اینکه آن چیز در خارج هست یا نه، در ذهن خود تصور کنیم؛ یعنی فقط تا حد تمایز منطقی
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 فیض را توجیـه ۀالواحد و نظریعدۀ  از وجود و ماهیت برآمد و برای اینکه بتواند قابحث
الوجـود پرداخـت و ممکـن را مـاهیتی  الوجـود و ممکـن کند، به تفکیـک میـان واجـب

پـس برخـی موجـودات هـستند  «١.که نه اقتضای وجود و نه اقتضای عدم داردت دانس
که محال است موجود نباشند و برخی دیگر هستند کـه ممکـن اسـت موجـود شـوند و 

موجودی که محال است موجود نباشـد در ذات و طبیعـت . ممکن است موجود نشوند
 آن هم در ذات ،دخود چنین است و موجودی که ممکن است موجود یا الموجود گرد

الواحـد و عـدۀ  و موجـود ممکـن تحـت قا)۶٩: ١٣٨٨، همو(» و طبیعت خود چنین است
در . شـود یابد و موجود مـی الوجود به فیض وجود دست می  واجبۀ فیض از ناحیۀنظری

االمر دارای ماهیتی است و  الوجودی در نفس این باور است که هر ممکن واقع فارابی بر
 وجـود نـشده باشـد، ایـن ماهیـت وجـود ۀ افاض،الوجود به این ماهیت  واجبۀتا از ناحی

  .یابد نمی
 این بـاور اسـت کـه کلـی طبیعـی دارای وجـودی ر ب٢فارابی در باب کلی طبیعی. ٢

وقتی که مالک تفرد و تـشخص افـراد . )۴٣: ١٣۶٧، همو(کلی در ضمن افراد خود است 
 عـالوه بـر اینکـه وجـود دارد، دارای  این نظر قائل شد که انسانهمطرح گردید، فارابی ب

ِکلی طبیعی انسانیت و دارای عوارض مشخصه اسـت و از آنجـایی کـه کلـی طبیعـی و 
 ،توانند مالک تـشخص فـرد باشـند ای کلی هستند و نمی عوارض مشخصه دارای وجهه

 و از ایـن )۵٣: ١٣٩٣، همـو(است کـه مـالک تـشخص آدمـی اسـت » وجود آدمی«پس 
 شـد کـه آدمـی در خـارج دارای وجـود و مـاهیتی اسـت و مـالک طریق باز دامـن زده
  . نه ماهیت بلکه وجود اوست،تشخص خارجی او

صدور واحد از واحد را از فلوطین اقتباس کرده، اما دیـدگاه فـارابی بـا عدۀ فارابی قا
 موجـودات را بـه سـه بخـش ، اولۀفارابی در وهلـ. ی استیها نظر فلوطین دارای تفاوت

. )١٠٧: ١٣٨٧، همـو( »عقـول فعـال«و » موجودات ثوانی«و » ذات اول «:کند تقسیم می
فارابی دومـین موجـود . اند»ذات اول«مادون » ۀگان عقول نه«همان » موجودات ثوانی«
جای اینکـه همچـون فلـوطین بـه ه  اما ب،داند را صادر از خداوند می) »عقل اول« یعنی(

                                                                 
  ).١١۴: ١٣٨٧فارابی، (» ةال معدومة و ال موجود؛ّال هیإث هی لیست  من حیةّالماهی«. ١
  .را به کار برد» طبیعت «ۀتوان واژ می» کلی طبیعی«در این بند به جای . ٢
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از .  سه چیز از عقـل اول قائـل اسـت یک چیز از عقل قائل باشد، به صدور دو یاصدور
یعنی عقل اول، چون نه جسمانی و نه در ماده اسـت، هـم » دومین موجود «،نظر فارابی

ِکنـد و کثـرات از همـین عقـل اول شـروع  ِذات خود و هم ذات موجود اول را تعقل می
کنـد، عقـل بعـدی و  ِ اینکه ذات موجـود اول را تعقـل مـیۀشود و عقل اول به واسط می
کند، به ترتیب نفس و جرم   اینکه وجوب غیری و امکان ذاتی خود را تعقل میۀواسط به

 ۀهر یک از عقول بعدی نیز به همین منوال تا اینکـه بـه مرتبـ. کند اول را صادر می فلک
عقـل فعـال نیـز .  یازدهمین موجود و دهمین عقل است،عقل فعال. رسیم عقل فعال می

کند؛ اما از آنجا  خود را تعقل می یری و امکان ذاتیهم ذات عقل باالتر و هم وجوب غ
را صـادر کنـد، موجـودات  ّکه عقل فعال دیگر در حدی نیست که عقل و فلک بعدی

  .کند القمر را صادر می عالم تحت
: ١٣٨٧، همـو(نامـد  گانه را اسباب ثوانی مـی فارابی این موجودات ثوانی یعنی عقول نه

 فیض ۀنظری. کند تر معرفی می ینیداوند به موجودات پا فیض خۀها را واسط  و آن)٧٢ـ٧١
شناسی مبتنـی بـر مرکزیـت   بر دو رکن کیهان،و صدور که فارابی در پی اثبات آن است

زنـون  ۀفـارابی در فـصل دوم از رسـال.  موجودات الهی استوار استۀزمین و مابعدالطبیع
ای از کـرات   مجموعـه به طور مبسوط به این نظریه پرداخته کـه جهـان بـه صـورتکبیر

ترین کره، فلک اول فلک ثوابـت اسـت و بقیـه  بیرونی. متحدالمرکز شناخته شده است
. )٢/٣٢١: ١٣٨۶نصر، (زهره، عطارد و سرانجام ماه افالک زحل، مشتری، مریخ، خورشید، 

 فیض و صدور است و این ۀ فارابی در پی تبیین کثرات عالم به واسط،آید می که برچنان
 .هیئت بطلمیوسی نیز همین طورطور با  همین الواحد ارتباط وثیقی دارد وعدۀ قامطلب با 

پس از موجودات ثوانی، عقل فعال قرار دارد که عقل دهم آفرینش الهی است و عالوه 
 ۀ افاضـۀواسـط،  فیض وجودی الهی و ارتقای آدمی به کمال نهایی استۀبر اینکه واسط

  .)٨٠ـ٧٩: ١٣٨٧فارابی، (لقمر نیز هست ا علم و معرفت به موجودات عالم تحت
 ٢ ،١: ١٣٩٠ فلـوطین،( فلوطین دارد ی فیض فارابی ریشه در آراۀ نظری،چنان که گفتیم

گویـد کـه از هـر فکـر و از هـر  مراتب وجود از احدی سخن می فلوطین در سلسله. )۵و 
 تـوان دانـشی داشـت تـوان سـخن گفـت و نـه مـی اش نه می وجودی برتر است و درباره

 ارتباط این واحد با سایر موجودات بر اصلی مبتنی است که فلوطین آن را فـیض .)همان(
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 احـد در جایگـاه خـویش از هـر موجـود و ،از نظـر فلـوطین. )همـان(نامـد   میو صدور
هیچ نقص و نقصانی است و از آنجا که در اوج کمال است، شایسته  وجودی فراتر و بی

 کمال خود فروگذاری کنـد، و اصـل ۀ از افاض،نیست که به موجب بخل و خودخواهی
تر صادر گردد و بنابراین عالم بـه  کند که کمتر کامل از کامل ضرورت طبیعی اقتضا می

  .یابد اقتضای ضرورت طبیعی از احد صدور می
 ۀهـای اهـل مدینـ اندیـشه فلوطین را در آثار مختلفش و از جمله در ۀفارابی این نظری

 أ مبـد،اما فارابی بر خـالف فلـوطین .) فصل هفتم:١٣۶١فارابی، ( اقتباس کرده است فاضله
 اول را نیـز أدانـد و بنـابراین مبـد اول یا خداوند را نه فراتر از وجود بلکه عین وجـود مـی

اگر وجود و . )همان(داند  فارابی وجود خداوند را عین ذات خداوند می. نامد موجود می
 ،کند دی که خداوند به موجودات افاضه میذات خداوند عین هم هستند، بنابراین وجو

باید در وجود خداوند موجود باشد و بنابراین این گونه هم نیست کـه خداونـد در درون 
خود به دو قسم وجود و ذات منقسم شده و وجود را از قسم وجـود و نـه ذات خـود بـه 

  .)٩٢ـ٩١: همان(موجودات افاضه کرده باشد 
 ،صدور و فیضان موجـودات از موجـود نخـستینوی به این مطلب تصریح دارد که 

 و دلیل این ضرورت را هنگام بحث از علـم )٩٩: ١٣٨٧همو، (امری الزم و ضروری است 
  :دارد موجود نخستین چنین بیان می

 علم او به ذات خود، عین علم اوِ به ذات خود عالم است و ،از آنجا که موجود نخستین
  .)۵۶: ١٣٨١همو، (ز علم نخستین نیستند به موجودات است، پس موجودات چیزی ج

دانـد و   علت میا معلول بۀ موجودات با موجود نخستین را رابطۀدر واقع فارابی رابط
داند، بر این عقیده اسـت کـه بـا  از آنجا که هستی معلول را چیزی جز هستی علت نمی

 ۀ افاضـلذا وی به ضرورت صـدور و. ًوجود علت، معلول نیز ضرورتا موجود خواهد بود
 علت قائل است و موجودات را چیزی جز علم الهی که از علم خداونـد ۀمعلول از ناحی
  .شمارد فیض اله میرا َترتیب کل عالم  یابد، ندانسته و بدین فیضان می

 فـیض و مراتـب ۀ مسئل،های نوافالطونی  محوری آموزهۀ مسئل،چنان که اشاره شد آن
سو آن را به عنوان پلی میان جهان  طین از یکهستی و پیدایش کثرات عالم است که فلو

 تبیین منسجمی از ،کند و از سوی دیگر بر اساس آن جهان محسوس معرفی می معقول و
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  .کند  آمدن کثرات عالم از اصل نخستین یا احد ارائه میپدید
 الواحد بنا نهاده است و اعتقاد به ۀ فیض و نظریۀاساس نظری  خود را برۀفارابی فلسف

 خداونـد بـه مخلوقـات و ۀ وجـود از ناحیـۀها مستلزم آن است که وی به افاض ظریهاین ن
دلیـل کـه از سـویی  وی بـدین.  عقل اول و سایر عقول تا عقل دهم قائـل باشـدۀواسط به

موجودی متعالی، و از سـوی دیگـر مخلوقـات را موجـوداتی  خداوند را خالق و بنابراین
 الواحـد اعـدۀ فـیض و قۀ برای اینکه بر اساس نظریداند، وابسته و نیازمند به خداوند می

الوجـود تقـسیم  الوجـود و ممکـن بین خالق و مخلـوق فـرق گـذارد، آنـان را بـه واجـب
الوجـود  الوجـود و سـایر موجـودات و مخلوقـات را ممکـن خداونـد را واجـب. کند می
تـضای نفـسه نـه اق الوجود موجودی است که فـی کند که ممکن فارابی بیان می. نامد می

الوجود موجودی است که وجود آن ذاتی آن بوده  وجود و نه اقتضای عدم دارد و واجب
پس برخی موجودات هـستند کـه محـال «. )١١۴: ١٣٨٧همـو، (و واجب و ضروری است 

است موجود نباشند و برخی دیگر هستند که ممکن است موجود شوند و ممکن اسـت 
 در ذات و طبیعـت خـود چنـین ،باشدموجودی که محال است موجود ن. موجود نشوند

 آن هـم در ذات و طبیعـت ،است و موجودی که ممکن است موجود یا الموجود گردد
 یـک ؛ دو گونـه هـستند،اموری که وجـود دارنـد«. )۶٩: ١٣٨١همـو، (» خود چنین است

الوجـود   وجـودش ضـروری اسـت کـه بـه آن واجـب،قسم آنکه چون بذاته لحاظ شـود
الوجود است که اگـر معـدوم فـرض گـردد از آن محـالی  ممکنیم و قسم دیگر یگو می

الوجـود   موجود به حصر عقلـی ممکـن،همین اساس بر. )١١٧ :ب١٣٨٧همو، (» الزم نیاید
 علل و معالیل تا ۀالوجود محال است در سلسل موجودات ممکن«. الوجود است یا واجب

ین فیلسوفی است که با تحلیل بنابراین فارابی اول. )١٠٣: ١٣٨٩همو، (» نهایت پیش روند بی
  .الوجود دست یافته است الوجود و ممکن  موجود به مفهوم واجبءاشیا

داند که چون بالذات موجود است، از ملحقات  الوجود را موجودی می فارابی واجب
او و از وجود او و از توابع او این اسـت کـه موجـودات دیگـر از او صـادر شـوند  جوهر

الوجـود هـستند،   موجودات هرچند که حاصل علم و تعقل واجـباین .)٩١: ١٣۶١همو، (
الوجود بسیط و واحد اسـت، از او  از آنجا که واجب. الوجودند اما چیزی مغایر با واجب

تواند مرکـب باشـد و  الوجود نمی پس واجب. گردد معلولی جز واحد و بسیط صادر نمی



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٣

٣۶  

ــوان واجــب  نمــیبنــابراین ــه دو جــزء وجــود و  ت ماهیــت تجزیــه کــرد، امــا الوجــود را ب
اسـت کـه دارای جهات متعددی ) عقل اول(الوجودها بسیط نیستند و صادر اول  ممکن
الوجودهـا بایـد دارای اجـزای   ممکـنۀ کثرات سایر صوادر نیز هست و بنابراین همـمنشأ

زوج «الوجـود را  مرکب و حداقل دارای وجود و ماهیت باشند و از اینجاست که ممکن
  .داند می» ز وجود و ماهیتترکیبی مرکب ا

بینیم که تفکیک بین وجود و ماهیت بـه تفکیـک بـین واجـب و ممکـن منتهـی  می
آنچـه . شود  الواحد پر میعدۀ فیض و قاۀشود و مرز میان واجب و ممکن هم با نظری می

 ۀباید بدان توجه داشت این نکته است که همین تفکیک میان وجود و ماهیت این زمینـ
الوجود چیزی مابین وجود و عدم اسـت  ی ممکنیود آورده است که گوفکری را به وج

  .الوجود افاضه و اعطا کرده است و خداوند وجود را به این ممکن
فارابی نشان داد که قادر است غنای فراگیر تفکر فلسفی یونانی را  «،به تعبیر ژیلسون

. سازگار سـازد خویش عرفانی ۀبا احساس غم دوری از خدا که شرقیان دارند، و با تجرب
 منطقی متوسل شـد ۀفارابی برای عرضۀ تقریری فنی از تمایز میان وجود و ماهیت به نکت

» هـستی آن شـیء« متـضمن ،»چیستی یک شیء«ِمفهوم : که ارسطو مطرح کرده بود
 تمایز وجود و ماهیـت را در کتـاب ۀ اصلی خود دربارۀفارابی نظری. در عالم واقع نیست
 ۀ منطقــی بــه حــوزۀکنــد و بــا انتقــال ایــن نکتــه از حــوز ح مــی مطــرفــصوص الحکمــه
  دارند و هـویتی)ذاتی (روی ما هستند ماهیتی هچیزهایی که روب: گوید مابعدالطبیعی می

ژیلـسون، (» هاسـت و نـه منطـوی در وجـود اسـت  نه وجـود آن،ها ماهیت آن. )وجودی(
  ١.)٢٧ـ٢۶: ١٣٨٩

زند؛ اگر ماهیت انسان  ت، انسان را مثال میفارابی برای بیان تمایز میان وجود و ماهی
 وجــود او را نیــز تــصور ،کــردیم متــضمن وجــود او بــود، وقتــی ماهیــت او را تــصور مــی

که بـدانیم انـسان چیـست؛  کافی بود ،کردیم و برای علم به اینکه انسانی وجود دارد می
 تمـایز و در او در تحلیـل ایـن. داشت ای که هر تصوری تصدیقی را به همراه می گونه به

  :گوید بیان نسبت وجود و ماهیت می
شـد و تـصور  هـا مـی وجود داخل در ماهیت اشیاء نیست؛ وگرنه یکـی از مقومـات آن

                                                                 
ّة، ولیست ماهیته هویته، وّهویة وّ منها ماهیّمور التی قبلنا لکلاأل«. ١   ).١٧: ١٣٨٧فارابی، (» ّداخلة فی هویتهال ّ
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بـود کـه  به عالوه، برای ما مقدور نمی. گشت  بدون تصور وجود آن کامل نمیماهیت
 خیـال از یکـدیگر جـدا سـازیم، و نـسبت میـان وجـود و ۀوجود و ماهیت را در عرص

در ایـن صـورت . بـود حیـوانی مـی آدمی همانند نسبت میان او و طبیعـت جـسمانی و
طور که هر کسی که فهم درسـتی از انـسان داشـته باشـد و طبیعـت جـسمانی و  همان

 تردیدی نخواهد داشت که او جـسم یـا حیـوان اسـت، در موجـود ،حیوانی را بشناسد
و تا زمانی  یان امر از این قرار نیستاما جر. بودن او نیز تردیدی به خود راه نخواهد داد

ها از طریق برهان بـه  که ادراک مستقیم اشیا از طریق حواس یا ادراک غیر مستقیم آن
مـات وبنـابراین وجـود از مق. مـانیم هـا در تردیـد مـی  وجـود آنۀ دربار،کمک ما نیاید

  ١.ِ بلکه فقط از عوارض الزم است،نیست

شود، از ذاتیـات و مقومـات ذات  ات حمل میبنابراین وجود و هویت که بر موجود
 وجـود از معـانی و ؛ چـونباشد ماهیت و از معانی داخل در ذات و حقیقت ماهیت نمی

ًباشد، بلکه اصـال وجـود از سـنخ معـانی و ماهیـت ممکنـه  مفاهیم جنسی و فصلی نمی

تحلیلـی ) الـف: به تعبیر ژیلسون این دیدگاه از سـه مرحلـه تـشکیل شـده اسـت. نیست
  دهـد مفهـوم وجـود داخـل در آن نیـست؛ یالکتیکی از مفهـوم ماهیـت کـه نـشان مـید
ِ ماهیـت متـضمن وجـود بالفعـل ،تصدیق اینکه، وقتی جریان امر از این قـرار اسـت) ب

لـذا چنـین امـری از . )٢٩: همـو(تصدیق اینکه وجود عارض بر ماهیت اسـت ) نیست؛ ج
شده از سوی ارسطو میان تصور  طرحکند که در آن تمایز منطقی م ای حکایت می مرحله

  .ها ظاهر شده است  به صورت تمایز مابعدالطبیعی میان آن،ماهیت و تصدیق وجود

  تمایز وجود و موجود نزد بوئتیوس. ۴
اولـین کـسی اسـت کـه در «در یونان بیشتر اوقات بحث از موجود است و بوئتیوس 

گویـد یـک وجـود عـام  مـییعنی . کند غرب به طور واضح وجود را از موجود جدا می

                                                                 
یـستحیل ة دونـه، وّر الماهیـّا، ال تستکمل تـصوًمّ لکان مقوّة هذه االشیاء، وإالّ داخل فی ماهیةّوال الهوی«. ١

ّکان کما أن مـن یفهـم ة، وّ والحیوانیةّنسان قیاس الجسمی من اإلةّکان قیاس الهوی، واًمّ توهةّرفعه عن الماهی
ّأنـه موجـود،  فـی ّكیـش  الكکذلـ  وانالحی إذا فهم الجسم  ـو حیوانأه جسم ّأن فی ّكیش ا الًنسانإنسان اإل
 ة لما یلینا من الموجودات لیس من جملةّالهویأو دلیل؛ فالوجود وّ ما لم یقم حس ّك، بل یشكلیس کذلو

  ).١٨: ١٣۶١فارابی، (» ّالمقومات، فهو من العوارض الالزمة
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شـود،  کنـد و سـبب تحقـق موجـود مـی  و موجود و آنچه که موجود را ایجـاد مـیاست
ًبخشی از دالیل عدم پذیرش بوئتیوس صرفا . )١٢: ١٣٨١ ایلخانی،(» صورت وجودی است

بخشی عقل بشری و فلسفه نیست؛ بلکه بخشی از آن در برداشـت  به جهت نقش نجات
 جوهر یا موجودی کـه البتـه بوئتیـوس ؛داند آن را جوهر میوی از موجود است که وی 

تالش دارد تا ضمن نشان دادن ارتباط وی با جوهر الهی، استقالل و وجود مستقل آن را 
واقع وی تالش دارد تا برای موجود یک عینیت وجودی، یـک ثبـات  در. نیز نشان دهد

 دوگانه، یعنی تـالش ۀخواستاین . )همـان(وجودی و یک تبیین مابعدالطبیعی داشته باشد 
) خداونـد(وجـود )  ب،موجـود جـوهر اسـت) برای نشان دادن اینکه ضمن اینکه الـف
رغـم ارتبـاط اساسـی کـه بـا یکـدیگر دارنـد،  جوهر است، هر دو مورد الف و ب علـی

موجـود بـرای . تفاوت هم دارند، بـه معنـای تمـایز و اسـتقالل موجـود از وجـود نیـست
و مستقل از وجود نیست؛ بلکـه همچـون چیـزی اسـت کـه تمـام بوئتیوس امری متمایز 

 ، خود را از هستی عام و کلی کـه همـان خداونـد باشـد(id quod est + esse) هستی
  .دارد دریافت می

 توجه بـه بحـث ،نظر قرار دادّای که باید مد  اولین نکته،هنگام بررسی تفکر بوئتیوس
متون فلسفی از یونانی به زبـان التینـی  ۀبوئتیوس که به ترجم. اصطالحات نزد وی است

هـا و اصـطالحات فلـسفی  های مناسبی را برای واژه کرد تا معادل  تالش می،مشغول بود
وجـود  (esse، )ذات (essentiaهایی چون  او برای این منظور واژه. کار گیرده یونانیان ب

 substantia ،)صـورت وجـودی (forma essendi، )صـورت( forma، )بودن=  کلی
 شناسی اصطالحرا وارد ) ذاتیات( subsistantia و) آنچه هست( id quod est، )جوهر(

 Esse. آورد  یونانی مـیeinai ۀی بودن را برای ترجمابه معن esse بوئتیوس. فلسفی کرد
  ی وجــود عــام اســت و در مقابــلاصــورت اســم و بــه معنــ  بــههبــدومودیبوس ۀدر رســال

id quod est) کـه ا به ایـن معنـ؛کار رفته و از آن ممتاز شده استبه ) آنچه شیء است 
 ایلخـانی،(کند  بوئتیوس، وجود عام را از وجود محدود یا به عبارت دیگر موجود، جدا می

 quod est=to on و esse=einaiانگـاری ع بوئتیـوس بـا ایـن برابرواقـ در. )٢٧۵ :١٣٨٠
 طور کلجودیتی خاص یا به یا مو است ءوجود به معنای عام و کلی را در برابر آنچه شی

 وجود و وجود خاص ،به نظر او در هر موجود مرکب«طور کل ه ب. دهد موجود قرار می
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است که وجود در معنای عـام معن این امر بدین. )٢٧۵: همـان(»  متفاوت است، موجودآن
کـه موجـود یـا وجـود   درحالی،و کلی خود امری بسیط است که غیر قابل تقسیم است

. باشد نوعی وجود خاص است که گویای ماهیت، هویت یا ترکیب آن میمرکب دارای 
این موجود خاص و فردی دارای . را در نظر بگیرید xبرای مثال، موجود جزئی و فردی 

ای از آن خـود اسـت کـه باعـث فردیـت و موجودیـت آن  اوصاف و عـوارض مشخـصه
 اعـراض و اوصـاف که ایـن حالی شود؛ در اکنون چنین است می صورت آنچه که هم هب

برای مـسیحیان کـه بـه تمـایز موجودیـت . اعراض و اوصاف وجود، بسیط و عام نیستند
خداوند و سایر جواهر مجرد از دیگر موجودات باور دارند، وضع این تمـایز یعنـی تمـایز 

حـائز  id quod est و esseعبـارتی تمـایز میـان ه قاطع میان وجود بسیط و مرکـب یـا بـ
 فقط در موجوداتی کـه وجـود ،ستا ءترکیب وجود و آنچه شی «.اهمیت حیاتی است

طـور کـه در سـنت  ًاصـوال همـان. شود  یعنی موجودات مخلوق یافت می،بسیط نیستند
ِمثال در راه حقیقت پارمنیدس(فلسفی یونان  ِ

آمده است، وجود واقعی، وجـودی اسـت ) ً
یـستند، نـسبی این وحدت و وجود نزد موجـوداتی کـه وجـود محـض ن. که واحد باشد
بـه نـسبتی کـه موجـودات از واحـد حقیقـی دور . مند از وجود مطلق است است و بهره

 :گویـد بوئتیـوس مـی. )٢٧۶ :همـان(» کنـد شـان نیـز افـت مـی  وجـودیۀشوند، درج می
  در.(Marenbon, 2003: 80)» گیـرد ت مـیئ نش(form)  از صورت(esse) تمامی وجود«

کلـی انـضمامی از «، امـا خـدا، ده و صورت هستندکه تمامی جواهر مرکب از ما حالی
لذا به زبان بوئتیوس، خـدا واحـد .  بلکه صورتی بدون ماده است،ماده و صورت نیست

این نسبت و تالزم میان وجود و واحد باعث . (.Ibid)» است و آن چیزی است که هست
بـارتی هـر عه بـ. تنها مالک حقیقی بودن وجود حقیقی، واحد بودن آن باشد  تاشود می

موجودی که از وحدت و واحد بودن بری باشد، وجود حقیقی نیست و به هر میزان هم 
وجود محض برای «. گیرد تر از وجود حقیقی قرار می ای پایین که مرکب باشد در سلسله

 بـرای بـودن (quod est) که آنچه هـست شود؛ در حالی مند نمی بودن از هیچ چیز بهره
 یکـی ؛شود ترتیب دو نوع موجود نزد بوئتیوس یافت می بدین. شودمند  باید از وجود بهره

باشـد و دیگـری کـه موجـود  وجود عام که عاری از هر نوع ترکیب اسـت و بـسیط مـی
 علت وجودی موجود محدود است و این علیـت بنـا ،وجود عام. مرکب و محدود است
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  .)٢٧۶: ١٣٨٠، ایلخانی(» شود  بیان می١مندی  اصل بهرهبه
مندی را داشتیم کـه  ا مفاهیم مرتبط با وجود و موجود و صورت و ماده و بهرهتا اینج

 ۀبا وارد شدن مفاهیمی جدید به عـالم اندیـش. ی بودندیاصطالحاتی افالطونی و ارسطو
 معنـای پیچیـده و دشـوار ،هـا فلسفی یعنی مفهوم خداوند، خلقت، خالقیت و امثال این

طـور خـاص ه اقـع افـرادی نظیـر بوئتیـوس کـه بـو در. تر نیز شد وجود و موجود پیچیده
هـا  آن.  خداوند با جهان راه حلی بیابنـدۀ باید برای چالش نسبت و رابط،مسیحی هستند

اگـر خداونـد هـست یـا وجـود دارد، چگونـه : رو هستند کـه هدر واقع با این پرسش روب
ۀ  نحـو،گرعبارتی دیه  ب؟ممکن است که دیگر موجودات نیز باشند و وجود داشته باشند

ای را برای  توان واژه بودن و وجود داشتن این دو موجود به چه صورت است؟ چگونه می
الوصف موجودنـد؟   و معاند ًکار برد که ماهیتا از یکدیگر متفاوته دو موجود مختلف ب

هایی دست زد که بـه کمـک آن تمـایزات بتـوان  لذا باید به تشخیص و تمییز و تفکیک
وجـود و موجـود بـودن )  ب؛وجود بودن خداونـد را اثبـات کـردوجود و معنای م) الف

تعالی و برتر بودن خداوند را از دیگر موجودات نـشان داد، )  ج؛موجودات را اثبات کرد
در یـک کـالم بایـد بتـوان )  د؛دار نـشود ها خدشـه در عین اینکه رابطه و نسبت میان آن

  .خلقت یافتمسئلۀ راهی برای تبیین 
شـباهتی بـا مخلوقـات  ابطه خدایی خالق هست که به هیچ وجـهدر یک سوی این ر

بـودن و وجودشـان محتـاج تبیـین ۀ در سوی دیگر مخلوقاتی هستند که نحو. خود ندارد
 در ایـن صـورت ،بودنشان هیچ شباهتی با خالق خود نـداردۀ نحوکه اگر بگوییم . است

شباهتی با خـالق خـود چنانچه بگوییم . گردد  منتفی می،اساس بحث که تبیین عالم بود
دارند، در این صورت باید تعیین نمود که چگونه چنین چیـزی ممکـن اسـت؟ چگونـه 

رو باشـیم؟ از  هسـویه روبـ ای یـک  ما با رابطـه،مخلوقی ـ خالقۀ ممکن است که در رابط
طرفی خداوند موجودات را خلق کرده است؛ این اولین نوع رابطه اسـت کـه مخلوقـات 

کنیم که این مخلوقات یـا  از طرف دیگر مشاهده می. ی خود دارندهر چه دارند از خدا
اگـر وجـود ایـن موجـود .  دارای وجودی خاص و مخصوص خـود هـستند،موجودات

                                                                 
1. Participation. 
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 و مخصوص از طـرف خداونـد اعطـا شـده اسـت، پـس آیـا خداونـد نیـز دارای خاص
وجودی خاص و مخصوص خود است؟ اگر خداوند نیز موجود است، فرق موجودیـت 

عنوان صورت محض و  میان خدا بهۀ موجودیت سایر موجودات در چیست؟ رابطوی با 
 ؟ بوئتیوس در واقع چیست،دهند های جوهری که ماهیت اشیا را تشکیل می دیگر صورت

هـا  آن«. ۀ نام صور نیستندعبارتی شایست ًمعتقد است که این صور اصال صور نیستند یا به
شان در ماده نیست و  آن صوری هستند که قواماز ١ بلکه تصاویری،واقع صور نیستند در
این صـور کـه بوئتیـوس . (Marenbon, 2003: 81) »اند ها گرفته شده ، از آن]این تصاویر[
د؛ جـواهر نـکن واقع نقش جواهر جزئی و فردی را ایفا مـی  در،خواند ها را تصاویر می آن

خـود را ۀ  وی عقید،اربا این ک. باشند جزئی که البته تصویری از صور کلی و اصیل می
نماید و چون در خداوند   حفظ می،گردد مبنی بر اینکه وجود از جانب صورت اعطا می

. کنـد شـود کـه صـورت، وجـود را اعطـا مـی  پس نتیجه چنین می،همه چیز یکی است
وی با این کار تالش دارد تا شکاف میان صـورت . سان خداوند معطی وجود است بدین

 در واقع. ًال موجود است و ماده را که جزئی و فردی است، پر نمایدرا که کلی است و مستق
 کلی و یکی کردنبا منحل کردن صورت اجسام یا جواهر مرکب در تصویری از صورت 

میان کلی و جزئی، تدارک دیده ۀ وجود و موجود در خداوند و صورت نامیدن آن، رابط
  .شود می

نــوان صــورت و درک وی از اینکــه ع ادراک بوئتیــوس از خداونــد بــه، در ایــن بــین
صورت، معطی وجود است، باعث گردیده تا خداوند اساس و سنگ بنای عالم موجود 

 حافظ و نگاهبان عـالم ،رغم تفاوت بنیادین با موجوداتبه  سنگ بنایی که ؛تلقی گردد
هـای  ِرسـد جهـان بوئتیـوس مرکـب از خـدا و کـل بنابراین بـه نظـر مـی«. موجود است

 ٢)حلولی(ماندگار  درون) جوهری(ِصورت ذاتی ها دارای   که هر یک از آنانضمامی است
ًاند کـه حقیقتـا نـه صـورت، بلکـه بایـد تـصویر خوانـده شـوند، یعنـی  از نوع ارسطویی

تـوان  لذا مـی .(.Ibid)» ای از ذهن الهی است تصویری از صورت حقیقی که خود، جنبه
ندگار موجودات است که در جـواهر ما  صورت درون،esse گفت که منظور بوئتیوس از

                                                                 
1. Images. 

2. Immanent. 
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 نیـز id qoud est منظـور از.  تصویری از صـورت کلـی اسـت، یا امور محسوسمرکب
در سـنت ارسـطویی صـور « .وجود انضمامی امور است) مرکب از ماده و صورت(کل 

به این جهت کـه بـرای بـسیاری از . شوند ً معموال صور جوهری نامیده می(form)ذاتی 
همچنـین گفتـه . هـستند، جواهرنـدا چیزهایی که صاحب صور مـاهوی یان، تنهیارسطو
اشـیای مـصنوعی، مهـم نیـست چـه . است که تنها چیزهای طبیعی جـوهر هـستندشده 

 ،لذا وحدت یک تخت یـا ماشـین. مقدار پیچیده باشند، تنها دارای صور عرضی هستند
ایـن . (Marenbon, 2009: 135) »تر از وحدت یک درخت، سگ یا انـسان اسـت ضعیف
 بسته به وجـود امـوری اسـت کـه ،جهت است که حرکت و وجود این امور مرکب بدین

  .های مرکب نیز موجود نخواهند بود ها این مجموعه بدون آن
فردیت نیز نه به ماده که عـین . اول اهمیت استۀ  فردیت در درج،لذا برای بوئتیوس

لـذا هـر چـه موجـودی . توجود اسۀ قوه و فقر است، بلکه به صورت است که بخشند
موجـودات .  موجـودتر اسـت،پذیری باشد  یعنی فاقد اجزا و امکان تقسیم،تر باشد بسیط

 ْصـور« ولـیکن ،باشـند ِمرکب از ماده و صورت در وجود خود وابسته به اجزای خود می
اجزایی ندارند، لذا در وجود، در چیزی بودن یا در بقای خـود بـه اجـزای خـود وابـسته 

 وحـدت کمتـری از ،پس موجودات مرکب از ماده و صـورت. (Ibid.: 136) »باشند نمی
 در ،صور محض دارند و مصنوعات نیز نسبت به موجـودات مرکـب از مـاده و صـورت

تـر از دیگـران   واحـدهایی حقیقـی،برخـی صـور«اما . تری از وحدت هستند پایینۀ درج
ِهـا بـا علـت  ه یکی از صورتک حالی ِ زیرا بیشتر صور از علل خود متمایزند، در؛هستند

ای اسـت کـه  پارچـه ِتـرین نـوع وحـدت یـک این صورت، حقیقی. همان است خود این
  .(.Ibid)» است آن خدوجود دارد و

در اشـیا و امـور . رو هـستیم هما در اینجا با ترکیبی از نظریات ارسطو و افالطون روبـ
ت، وی تـالش  امـا در بخـش صـور،غالـب اسـتۀ ماده و صورت ارسـطو  نظری،مادی
از نظـر بوئتیـوس، صـور «. مراتـب افالطـونی قـرار دهـد کنـد تـا صـور را در سلـسله می

 صـورت وجـود  آن صوری که در مـاده و؛ارسطویی تصاویری از صور افالطونی هستند
ایـم کـه  ما عادت کرده. خیزند که جدای از ماده وجود دارند میدارند، از آن صوری بر

هـا   زیـرا آن؛هـا تـصاویرند  در حالی که آن، صور بنامیم،ندهایی را که در اجسام هست آن
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پس صورت موجود در موجودات . (.Ibid)»  صوری هستند که در ماده بنیاد ندارندشبیه
ایـن .  بلکه تصویری از صـورت اسـت،واقع صورت نیست  در،مرکب از ماده و صورت

هـا را  دهـد تـا آن ه مـیها مجوزی است که به مـا اجـاز  یا تقلیدگونه بودن آنتصویر بودن
صور حقیقی . این تصاویر یا صور وجودشان متکی به صور حقیقی است. صورت بنامیم

ای  ترتیب سلسله بدین. نیز به صورتی متکی است که هیچ ترکیبی از ماده در آن راه ندارد
گـردد و بـه  عنـوان وجـود و صـورت حقیقـی آغـاز مـی شود که از خداوند به ترسیم می

  .گردد ی مرکب از صورت و ماده ختم میموجودات ماد
 بلکه الگوهایی هستند که صانع با نگریستن ،اما صور در نظام افالطون خالق نیستند

که برای بوئتیوس نبایـد تمـایزی میـان علـت و  حالی در. سازد ها موجودات را می در آن
و هـیچ کنـد  مین میأوجود تمامی دیگر موجودات را ت خدا. معلول حقیقی موجود باشد

صورت خداوند « زیرا علتی جز خود ندارد، تنها ؛تمایزی میان علت و معلول خود ندارد
منـدی از وجـود  هر چیز دیگری وجـود خـود را بـا بهـره. نفسه است است که وجود فی

تـرین وحـدت و  همـین کـه خداونـد حقیقـی. (Ibid.: 137)» دارد نفسه دریافـت مـی فی
وی «. نیـز باشـد» ترین نوع فردیت حقیقی« تا گردد پارچه است، باعث می وحدت یک
تـرین نـوع  ای از هیچ نوعی نیست، حقیقی ای که هیچ نمونه گونه  به،استهمت نه تنها بی

  .(.Ibid) »وحدت هم هست
این صورت خود علـت صـور یـا .  علت یا صورت محض استesseپس خداوند یا 

دات هم به انضمام ماده آن تصویر موجود در موجو. تصاویر موجود در موجودات است
  .(id quod est)است ۀ آن چیزی است که هستی چیزهبرسازند

ًهستی چیزها صرفا این چیزی بودن یا چه
» چیـزی بـودن« بلکه ، موجود بودن نیستِ

وی میـان . پس باید معانی چیزی یا چیزی بودن را از نظر بوئتیوس بیان کـرد. هم هست
 ، چیزی بودن متمایز است از چیزی بودنًصرفا«. دگذار دو معنا از چیزی بودن تمایز می

 چیزی بودن بر یک عرض داللـت دارد و ًصرفا. به خاطر این واقعیت که آن وجود دارد
ً، مـثال  چیـزی اسـتًگـوییم زیـد صـرفا  برای مثال وقتـی مـی؛(.Ibid)» دیگری بر جوهر

ا در خـود است کـه وی تـصویر و تقلیـدی از صـورت بلنـدی ر، به این معنقد استبلند
عبارتی مشارک در صورت بلندی اسـت کـه خـود تـصویری از  وی محصول یا به. دارد
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 بـه ،گـوییم زیـد وجـود دارد ولی هنگامی که می.  حقیقی و صورت بلندی استبلندی
 زیـرا زیـد بـودن ؛این جهت است که وی از ماهیت یا صورت انسانیت برخوردار اسـت

 بر صورت ،ت یا تصویر موجود در موجوداتاتکای صور. معناست بدون انسان بودن بی
امـا گـاهی چیـزی بـودن . استوجود ۀ نفسه یعنی خداوند است و اوست که بخشند فی
چیـزی ۀ  چیز چون بلند بودن است که این بلند بودن خود متکـی و وابـستًمعنای صرفا به

 موجودات بـرۀ در هر صورت اتکای هم. دیگر است و گاهی نیز به معنای موجود بودن
  .واسطهاما گاهی اوقات مستقیم و گاهی با ؛خداوند است

کند تا تمایز میـان ایـن صـور را بیـان  ماده تالش می ـ صورتئلۀ بوئتیوس با قبول مس
یکی صورت الهی که مربوط به ذات خـالق متعـال اسـت و دیگـری صـورتی کـه . دارد

.  مخلوقـات اسـتتـر متعلـق بـه عبارت بهتر و مناسبه مربوط و متعلق به موجودات یا ب
دانـد تـا مـاده،  وجـود را متعلـق صـورت مـی )و حتـی ارسـطو(افالطـون  طور که همان

 صـورتی حقیقـی و واقعـی کـه ؛دانـد بوئتیوس نیز وجود واقعی و حقیقی را صورت مـی
بنـدی  واقـع گویـای تقـسیم بنـدی در ایـن نحـو تقـسیم. چیزی جز صورت الهی نیـست

جـسمانی و : کنـد ود را به دو بخـش تقـسیم مـیکه بوئتیوس وجتری است و آن این مهم
و » وجـود«که در خداوند  وجود الهی است، چون» آنچه هست«اولین « .جسمانی غیر

موجـودات محـدود یـا جـسمانی » آنچـه هـست« و دیگـر ؛یکـی اسـت» آنچه هست«
 اسـت کـه یکـی متعـالی id quod est دو ۀ رابطid quod est  بهesse ۀرابط. باشند می

 اسـت کـه بوئتیـوس بـه ousia دو ۀعبـارت دیگـر، رابطـه بـ. ری محـسوساست و دیگ
substantiaبــین یــک برتــر از جــوهر بــا جــوهر کــه نــزد ۀکنــد و نــه رابطــ  ترجمــه مــی 

واقع بوئتیوس خـالق و مخلـوق را جـواهری  در. )٢٩٣: ١٣٨٠، ایلخانی( »فورفوریوس است
عبارتی در نام و ه ب. یستند هم یکی هستند و هم یکی ن،داند که از حیث جوهر بودن می

 بودن یا ۀاما از حیث همین جوهر بودن که نحو.  جوهر نام دارندْعنوان، خالق و مخلوق
id quod est جـوهر خـالق برتـر از جـوهر یـا،باشد  id quod est در سـاحت مخلـوق ِ

هـا جـوهر  ًد که دقیقا به همین دلیل آننهایی دار هر کدام از این مخلوقات ویژگی. است
 مخلوق، چنین نیست که ابداع خودشان باشد؛ چـرا یها اما این ویژگی. شوند امیده مین

واقع وجود خود را از صورت الهـی دریافـت  که این جواهر مخلوقاتی بیش نیستند و در
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این وحدت تنها . گفتیم موجود واقعی و حقیقی آن است که واحد باشدون  چ؛دارند می
در او » ء هـستآنچه شی« هم وجود بسیطش و هم پذیر است که در وجود الهی امکان

که در مخلوقات یا موجودات مرکـب، ایـن دو قـسم وجـود از هـم  حالی در. یکی است
ۀ دهنـد در موجودات مرکـب عـوارض مشخـصه و نـشان»  هستءآنچه شی«. متمایزند

 آن متعلق به وجود esseکه وجود یا  حالی  در،وجود فردی و جزئی و خاص وی هستند
پس صـورت الهـی یـا جـوهر الهـی یـا . ود حقیقی و واقعی است که واحد استو موج

وجود کلی، جوهری است که صورت مادی یـا مخلـوق یـا جـوهر جـسمانی یـا جـوهر 
  .دارد ثانوی، وجود خود را از آن دریافت می

واقع ضمن حفظ فردیت و استقالل و جوهریت اشیا و عالم و  با این کار بوئتیوس در
آنکه از اصول و مبادی فلـسفی  یها را با خالقشان نشان داده است؛ ب آنۀ مخلوقات، رابط

 و ousia یونـانی ۀ در برابر واژsubstantia التینی ۀواقع با واژ وی در. عدول کرده باشد
 substantiaداند، همان گونه که مخلوقات را نیز  می substantiaاینکه وی خداوند را نیز 

های دیگری چون خداوند واحد حقیقـی اسـت، خداونـد  یبند خواند، تمامی تقسیم می
esseجسمانی است، خداوند صورت محض است و صورت   است، خداوند جوهر غیر

 ها را نیز رعایت کـرده اسـت؛ چـرا کـه بـا محض و وجود محض یکی هستند و جز این
substantiaر را نیـز در وی جمـع آورده اسـتوذکمـ تمامی اوصاف ، نامیدن خداوند .

امـا .  در خداوند یکـی اسـت و او واحـد حقیقـی اسـتid quod est و esseسان  نبدی
 esse . خود دریافـت مـی دارنـدesse خود را از id quod est موجودات وجود خود یا

منـد از صـورت  هـا خـود بهـره صـورت مجـرد آن. اسـته این موجودات در صورت آن
آن وجود حقیقـی . یقی نیستًحقیقی یا واقعا واقعی است که چیزی جز همان وجود حق

خداونـد در واقـع صـورت .  چیزی جـز خداونـد نیـست، از نظر بوئتیوسesseیا عام یا 
  ١.وجودی است

 نسبت میان جـوهر بـا ،معنای این گفته که نسبت خداوند و مخلوقات برای بوئتیوس
ادراک بوئتیـوس از عـالم بـر مبنـای درکـی از جـوهر اسـت؛ . جوهر است، همین است

                                                                 
1. Forma essendi. 
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ن ادراک چنـدان نوافالطـونی نیـست کـه وی چیـزی را ورای وجـود و جـوهر  ایولکن
کند تا ضمن حفظ تعالی خداوند از عالم، وی را پایه و  بلکه او تالش می. موجود بداند

، امـا نامـد بوئتیوس خدا را نیـز جـوهر مـی. اساس موجودات و وجود عالم معرفی نماید
ین نیست که جوهر به همان معنـایی اسـت  منظورمان ا،نامیم وقتی ما خدا را جوهر می«

بر همین قیاس، وقتی ما صفتی را مانند عادل یا بـزرگ بـه . که یک مخلوق جوهر است
 زیـرا در ؛ منظورمان این نیست که او دارای یک صفت ذاتی است،دهیم خدا نسبت می

 ًکه انسان صرفا بزرگ اسـت، خـدا در حالی. او عادل بودن و خدا بودن عین هم هستند
لم  تمـایز خـدا از عـاۀموضع بوئتیوس دربار. )٢/١٢٩: ١٣٨٧ کاپلستون،(» عین بزرگی است
ای که برای خـود  خدا بدون هیچ تغییری با اعمال اراده«از نظر وی . ًکامال روشن است

ً وقتی که مطلقا ،او معلوم است، مقدر کرد که جهان را ایجاد کند و آن را به وجود آورد

  .)همان(» ه آن را از جوهر خود ایجاد کندمعدوم بود، نه اینک

  گیری نتیجه
 و فـصوص الحکمـه تمایز میان وجـود و ماهیـت بیـشتر در کتـاب ۀنظر فارابی دربار

 را تفسیری بر فصوصشده در کتاب  توان تمایز مطرح بخش آغازین آن آمده است و می
ال از ٶه ارسطو سـجا ک  یعنی همان؛دانست ) الـف٩٠ ب تا ٨٩( عبارتنظر ارسطو در کتاب 

 فارابی تمایز منطقی ارسطو ،به عبارتی. دهد چیستی و هستی و چرایی را از هم تمییز می
ترتیـب   بـدین؛کنـد شناختی تبدیل می هستی و چیستی را به تمایزی وجودمیان پرسش از

دهـد و وجـود را   وجود و ماهیـت را از هـم تمییـز مـیۀ دو وجه،که در موجود خارجی
دانـد کـه وجـودش خـارج از  ِخارج از ماهیت موجودات، معلول چیزی میعنوان امر  به

  .ماهیتش نیست و آن همان خداست
 بـا ایـن تفـاوت کـه ؛کنـد بوئتیوس نیز همچون فارابی از تمایزی ارسطویی آغاز مـی

، بـه  شروع بحث قرار داده و آن را چنان کـه گفتـیمارابی، تمایز منطقی ارسطو را نقطۀف
ــدیل مــیشــناختتمــایزی وجود ــد ی تب ــا بوئتیــوس از همــان آغــاز بحــث، تمــایز ،کن  ام

ای متفـاوت از  دهد و به همین دلیل بـه نتیجـه  شروع خود قرار میۀوجودشناختی را نقط
او همچون ارسطو، در موجود خارجی یعنی جوهر فردی، دو امـر . رسد  فارابی میۀنتیج
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اصـل وجـودی موجـودات آنچـه . دهـد  صورت و ماده را از هم تمییز میِوجودشناختی
ِحال پرسش اینجاسـت کـه منـشأ ایـن صـورت در . است) ماهیت(است، همان صورت 

سـت و جـای خـدا در اشود، افالطونی  پاسخی که به این پرسش داده می. ماده چیست
ًصورت در ماده، در واقع اصال صـورت نیـست، یـا : کند  بوئتیوس را مشخص میۀفلسف

ِ
ِست از صورت اصلی، یعنی صورت مفارق از اصویری  نام صورت نیست، بلکه تۀشایست

  .ستاماده که همان صورت الهی 
منشأ تفاوت میان نظر فارابی و بوئتیوس در واقع دو نوع از تمایز است که این دو، در 

تـوان وجـود را از  در موجود خارجی، از نظر فارابی مـی .کنند موجود خارجی لحاظ می
اما از  .شود  که از جانب خدا به موجودات افاضه میماهیت تمیز داد و این، وجود است

و ایـن،  نظر بوئتیوس، در موجـودات خـارجی میـان دو نـوع صـورت تمـایز وجـود دارد
ین صـورت اسـت اهای سایر موجودات است و بنـابر  صورتأصورت الهی است که مبد

ِطـونی ی افالامعنـ» داده شـدن«البته ایـن (شود  که از جانب خدا به موجودات داده می
  ).را دارد» مندی هبهر«

عنـوان ه کنـد و خـدا بـ رسد تمایز فارابی، راه را برای اصالت وجود باز می به نظر می
 اما تمایز بوئتیوس، اصالت ماهوی به نظـر .یابد منشأ وجود، تفسیری اصالت وجودی می

  .یابد بخش، تفسیری اصالت ماهوی می عنوان امر صورته رسد و خدا نیز ب می
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