وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

1

طاهره کمالی زاده
استادیار دانشگاه زنجان

چکیده
ارسطو در بررسی مفهوم «وجود» پرسش از «هستتی» را بت پرستش از «جتوهر»
(اوسیا) ارجاع میدهد و «جوهر» را عبارت از چیستی و ماهیت میدانتد .هتر چنتد در
حوزه مباحث منطقی «هستی» و «چیستی» را منفک و متمایز از یکدیگر مطرح میکنتد
اما این تمایز را ب حوزه مباحث متافیزیکی گسترش نمیدهد.
اما در نظام فلسف مشائی اسالمی ،تبیین و تفکیک «وجود» از «ماهیت» بدون تردید
یکی از بنیادیترین آرا و عقاید فلسفی محسوب میشتود .در تتاری فلستف استالمی
نظری تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت را ب ابنسینا نستبت متیدهنتد ،امتا فتارابی
نخستین بار تقسیم دو بخشی «وجود» و «ماهیت» را ب نحو قطعی و صتری مطترح
نموده است و زمین را برای ابنسینا و حکمت سینوی فراهم نموده است .وی عتالوه
بر تمایز منطقی بین «هستی» و«چیستی» اشیا قائل ب تمایز متافیزیکی بین آنها شده
و این تمایز متافیزیکی را مبنای نظام مابعدالطبیعی خویش قترار داده استت .از نظتر
فارابی وجود عرض الزم ماهیت است.
این مقال مفهوم «هستی» و«چیستی» اشیا و رابط بین آنهتا را بت عنتوان یکتی از
مباحث بنیادی «هستیشناستی» فلستف مشتا در اندیشت فلستفی دو حکتیم بتزر
مشائی ارسطو و فارابی تطبیق و بررسی مینماید.

واژگان کلیدى
ارسطو ،فارابی ،وجود ،ماهیت ،تمایز متافیزیکی عرض الزم
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در تجربه روزانه اشـاا وننـاونو و موعـن ي حضـنر دارنـ و حضـنر بالعلـ
اشاا هماو «وجند» آنهاست .آنها وجند دارن  ،چعاو که ما وجند داريم .از سـن
ديگر ،آنها به صنرت «وجندها » محض و خالص ناسوع  ،بلکه بـه عـناو اشـاا
موعنع و ونناونو وجند دارن که نه تعها از حاث فرد بلکـه از حاـث نـنع ناـ بـا
يک يگر موعاوتع  :انساو ،اسب ،سعگ ،درخت ،و… که اين جعبه اخار «وجـند» آنهـا
«ماهات» نام دارد .هر چع همه در عصر «وجند» شريکع .
تباان و تعکاک «وجند» و «ماهات» ب وو تردي يکي از اساسيتـرين آرا و قايـ
فلسعي در تعکر فالسعه مسلماو است .ب وو اغراق اين تمـاي  ،نخسـوان وـام را در
تعکر وجندشعاسي و مابل الطبالي مسـلماناو شـک مـيدهـ و بعاـاد را فـراهم
ميسازد که تمام ساخوماو مابل الطبالي مسلماناو بر آو بعا نهاده ش ه است.
طبق اين نظريه ،در هر چا

از لحاظ هسويشعاسي يک اص دو جعبها هسـت

و هر يک از چا هايي که در جهاو با آو رو بـه رو هسـوام مرکـب از «ماهاـت» 1و
«وجند» 5است.
هر چع طبق نظر موخصصاو قروو وسطي و فلسعه م رسي تماي واقلـي بـان
«ماهات» و «وجند» نخسوان بار تنسط ابنساعا و پاـرواو غربـي او ،مطـر شـ ه
است ،3اما آيا واقلاً نخسوان بار ابنساعا اين مسأله را مطر نمنده و يا فارابي هم
چــنو بســاار ديگــر از مســاا بعاــاد فلســعه اســالمي در ايــن زماعــه نا ـ بــر
ابنساعا تق م داشوه و يا ح اق زماعهساز ان يشـه ابـنسـاعا بـنده اسـت؟ قبـ از
فارابي ،آيا ارسطن نا قاا به اين تماي بنده است؟
فلسعه ارسطن فلسعه دو بخشي و مبوعي بـر ايـن تمـاي اسـت يـا صـرف ًا تعـاوت
«وجند» و «ماهاـت» در آو شعاسـايي شـ ه اسـت؟ در فلسـعه فـارابي ،آيـا تمـاي
«وجند» و «ماهات» يک مسأله بعااد است؟ و فلسـعه فـارابي بـر تمـاي وجـند و
))Quidditasيا(1- )Essentia
) )actus essentialيا(2- )Esse
 -3به عناو نمننه بعگري

به :ژيلسنو ،1381 ،ص 108ـ.132
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ماهات بعا نهاده ش ه است و مساا فلسعي او مبوعي بر ايـن تمـاي اسـت؟ مسـأله
تماي «وجند» و «ماهات» در بحث معطقي است يا فلسـعي و يـا هـر دو؟ بـا فـر
تماي «وجند» و «ماهات» رابطه اين دو چگننه خناه بـند؟ وجـند مقـنم ماهاـت
است يا ار

بر آو؟ وجند ،لت ماهات است يا ماهات لت وجند؟ وجند مق م

است ،يا ماهات؟ در نهايت آثار و لنازم اين «تماي » در نظام فلسعي ايـن دو حکـام
چگننه است؟ فلسعه مشا اسالمي بهنحن ام و حکمت ساعن بهنحـن خـاص بـر
تماي موافا يکي وجند و ماهات بعا نهاده ش ه است .اين مقالـه در حـنزه مباحـث
هسويشعاسي تطباقي به بررسي اين نظريه بعااد در فلسعه فارابي و پيوار آو
تا فلسعه ارسطن (به عناو پاشاعه و زماعهساز حکمت ساعن ) ميپـردازد .در ايـن
پژوهش ابو ا تحلا ارسطن در اين مسأله و ارش ميشند و سپس تحلاـ فـارابي
به عناو نخسوان شار مسلماو ارسطن ارااه ميوردد ،تا در اين مسأله هم تمـاي
دو نظام فلسعي ينناني و اسالمي مشخص شـند و هـم روشـن وـردد کـه فلسـعه
فارابي تعها شر و تعسار فلسعه ارسطنيي ناست و فارابي نـه فقـط يـک شـار و
معسر بلکه به عناو يک موعکر اصا و فالسنف مؤسس درص د ارااه نظـرات نـن
و اجوهاد است و در نظام برساخوه و  ،اصنل اساسي را ميتناو يافـت کـه بـه
هاچ وجه سابقه ارسطنيي ن ارد.

ارسطو و پرسش از «هستی» و «چیستی»
يکي از ويژويها ارسطن اين است کـه مـيکنشـ امکـاوهـا وننـاونو زبـاو
ينناني را برا بااو دقاق معاهام و ان يشـههـا خـند بـه کـار واـرد .ارسـطن در
موافا يک به نحن مبسنط به بحث از وجند و مباحث پارامـنو آو مـيپـردازد ،بـه
نظر و واژه «منجند» واج ملاني مول د است ،اما همه آو ملاني به مب أ يگانه
بازميوردن (ارسطن ،1157 ،ص1003ب .)3
ارسطن در تحلا معهنم «منجند» از مااو ملاني مول د آو چهـار ملعـا و يـا بـه
بارتي چهار مص اق را ذکر ميکع  :منجند به ملعا بالذات (مقنالت) ،بـاللر
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صادق و به ملعا قنه و فل  .سپس منجند به ملعا

ر

و به ملعا صــادق

را از قلمرو مباحث فلسعي کعار ميوذارد و ملوق است کـه ايـن دو ،منجـند را در
هسوي باروني آو (باروو از ذهن) و يا هسوي اعي آو نشاو نميدهع  .از ايـن رو
هاچ وننه بررسـي و نگـرش لمـي بـه آنهـا تللـق نمـيواـرد (همـن ،ص 1057آ.)10-4
بعابراين ارسطن منجند واقلي خارجي را محنر مباحث موافا يکي قرار ميدهـ و
به منجند در ملعا مقنالت و در ملعا قنه و فل که هر دو مسـوق و خـار از
ذهن واقلات و تحقق دارن  ،ميپردازد.
ارسطن برا تلبار آنچه ملمنالً «چاسوي» يا «ماهات» ناماـ ه مـيشـند ،ترکاـب
 tt ti ne eniaرا ساخوه است .اين تلبار را که برا ارسطن اصطال بساار مهمـي
است و نخسوان مورجماو رب در ننشوهها معطقي و نا طبالي ارسـطن ،غالبـاً
«ماهات» ترجمه کردهان  ،اما واه نا بـه شـک هـا ديگـر بروردانـ هانـ « :االناـه»
(اسطاث) و «ما هن باالناه» (هم او) «االناـه» (اسـحق بـن حعـان) و «ماهنالشـ » و
«الهنيه» (اسطاث) و «الذات» (اسحق) کـه هـاچ يـک معظـنر دقاـق ارسـطن را باـاو
نميکع .
تعها يک جا در برابر آو ترکاب «ما هوالشئ في نفس جووهه » آمـ ه اسـت کـه تـازوي
دارد (ارسطن ،5 ،1147 ،ص  .)384در زباو ربي ،امکاو ديگر بـرا بروردانـ و آو
يافت نميشند ،تلبار ارسطنيي اين بارت بر رو هـم «چـه مـيبـند هسـوي (آو
چا )» ملعي ميده  .در فارسي ميتناو آو را بـه طـنر دقاـق و بـه سـادوي «چـه
مــيبندســوي» ترجمــه کــرد .برخــي از مورجمــاو ج يـ اروپــايي ايــن واژه را بــه
شک هايي همانع آو ترجمه کردهان .1
ارسطن در بااو ملاني جنهر ،يکي از آو ملاني را «چاسوي» ملرفي ميکع و در
تلريف معطقي «چاسوي» ميوني « :چاسوي هر تک چا

آو است که» «به خـند

خند» (بذاته) آو وعوه ميشند .زيرا «تن بندو» «منساقيداو بـندو» ناسـت .چـنو
 -1ارسطنشعاس نامي ،ديني راس ،اين واژه را چعان ترجمه کرده است:

 The answer to the question, what it is to be so and soر .ک( :ارسطن ،1381 ،ص .)41
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تن به «خند خندت» «منساقيداو» ناسوي ،آنچه تن به «خـند خـندت» هسـوي،
چاسوي (يا ماهات) تن است .اما اين همه مطلب ناست؛ زيـرا بـه «خـند خـند» يـا
(بذاته) بندو ،مانع سعا

برا سطح ناست ،چنو «سطح بندو»« ،سـعا بـندو»

ناست .اما حوي مرکب هر دو آنها ،يلعـي «سـطح سـعا بـندو» ناـ چاسـوي بـه
شمار نميرود؛ زيرا آنچه باي تلريـف شـند (يلعـي سـطح) در آو وعجانـ ه شـ ه
است .ب ينساو بارتي که چا

را تلريف ميکع  ،اما خند چاـ در آو وعجانـ ه

ش ه است ،تلريف چاسوي هر يک از اشاا ناسـت (ارسـطن ،1381 ،ص 1051ب .)50-13
بعابراين ماهات هر منجند بارت از آو چا
نعسه» است ،در نواجه نباي وعت که ماهات ر
منساقيداو بندو ن ارد ،اما ماهات تن آو چا

است که وعوه ميشند «وجـند فـي
است ،زيرا وجـند تـن ،قـنام بـه
است که قنام تن به آو است.

برا ارسطن ،چاسوي ،تلريف و جنهر است« .چاسوي» موللـق بـه آو چا هـايي
است که بارت آنها ،تلريف 1آنهـا اسـت .آيـا در ايـن ماـاو «تلريـف» ناـ مانعـ
چهايي 5به چع وننه وعوه ميشند؟
زيرا چهايي به يک وننه ،بر جنهر و «اين چا در ايعجا» داللت ميکع  ،و به وننه
ديگر بر هر يک از مقنالت مانع کمات و کاعات ...درسـت بـه همـاوسـاو کـه واژه
«هست» 3درباره همه چا ص ق ميکع  .اما نه بهنحن يکساو ،بلکـه دربـاره برخـي
به نحن اولي و درباره برخي به نحن ثاني .ب ينساو چهايـي ناـ بـه نحـن مطلـق
درباره جنهر ص ق ميکع و به طنر مقا دربـاره چا هـا

ديگـر (همـن ،ص 1030آ

.)12-13
بعابراين «چاسوي» يا ماهات نا هم چنو وجند مقنل بـه تشـکاک اسـت و بـه
نحن تشکاکي (تق م و تأخر) بر مصاديق حم ميشـند و ايـن امـر اسـت کـه در
ادامه همان مطلب منرد تأکا ارسطن است …« :چاسـوي بـه نحـن نخسـوان و بـه
طنر مطلق از آو جنهر است .و سپس از آو چا هـا

ديگـر (همـن ،ص1030آ.)30-51
1- Horismos
2- To ti esti
3- To estin
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پس روشن ش که تلريف( ،معهـنم) «چاسـوي» اسـت و «چاسـوي» يـا تعهـا بـرا
جنهرهاست يا به ويژه به نحن نخسوان و به طنر مطلق برا آنهاست.
بعابراين در فلسعه ارسطن ،يکي از ملاني منجند و بلکه نخسوان و حقاقـيتـرين
ملعا منجند جنهراست و از جمله ملاني جنهر ناـ چاسـوي و تلريـف اسـت و
ب ين ترتاب منجند ،جنهر و چاسوي ،تلابار مخولف از يک چا هسوع .

چیستی در برابر هستی
«ماهات» در نظر ارسطن در قلمرو معاهام معطقي مطر ميشند ،به همان دلاـ
او بحث از چاسوي اشاا و تمـاي آو بـا پرسـش از هسـوي را ناـ در معطـق باـاو
ميکع  .ارسطن در بااو چهاروننه پـژوهش (مطلـب) مـيونيـ  :مـا چهـار چاـ را
ميپژوهام« :هست  /بنده»؛ «چرا هست  /چرااي»؛ «آيا هست»؛ «چاست  /چاسـوي»
(ارسطن ،1387 ،ص 71ب  .)54-53بعابراين پرسش از چاسوي جـ ا و مومـاي از پرسـش
«هسوي» و بل از آو مطر مي شند .و اين سرآغاز تماي معطقي وجـند و ماهاـت
است که احکام معطقي موعاوتي را نا به دنبال دارد؛ بـه طـنر نمننـه بـر «هسـوي»
برهاو اقامه ميشند ،اما برا «چاسوي» برهاو وجـند نـ ارد (همـن ،ص11آ  ،)15هـر
چع از سنيي ديگر «چاسوي» به ملعا تلريف اسـت و هـم چـنو تلـان ذاتـي بـه
ملعايي ن ديک به «چه بند اين بندو» «ما» حقاقاه بر منضنع حم ميشند.
ارسطن در آنالنطاقا دوم تصريح ميکع مسلماً کسـي ممکـن اسـت ب انـ کـه
بارت يا کلمها مانع «ب کنهي يا ونزو» به چه ملعاست ،اما هاچ کس نميتنان
ب ان که واقلاً آو چاست .الوه بر اين اور کسي بخناه نشاو ده که يـک «شـ
چاست» و «ايعکه وجند دارد» چگننه مي تنان با دلا واحـ

چعـان کعـ ؟ «بايـ »

تلريف يک ش را نشاو مي ده و برهـاو چاـ ديگـر را نشـاو مـيدهـ  .ايعکـه
«انســاو چاســت؟» و ايعکــه «انســاو وجــند دارد» دو مطلــب کــامالً مخولععـ (همــن،

ص 15ب .)10-7
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بعابراين از نظر ارسطن ممکن ناست که درباره «چاسوي» چا

که واقلاً وجـند

ن ارد ،شعاخت واقلي کسب کعام و آنچه در منرد آو ميدانام ،تعها شـعاخت لعظـي
و شر االسمي است ،اما وقوي ميتناو وعت انساو به ملعي واقلي کلمه «چاسـت»
که ب انام «انساو» وجند دارد.
بعابراين شعاخت «چاسوي» و «هسوي» هر چع دو امر موعاوت است ولي شعاخت
چاسوي واقلي معنط به هسوي ش است .از اين رو ارسطن ميوني « :اما ميونيام
کسي که مي شعاس چا

از لحاظ هسوي آو چاست ،باشور از کسي مـيدانـ کـه

آو را بر حسب ناسوي آو ميشعاس  .و همچعان در منرد همه چا ها ديگر ،حوي
چا هايي که برهاو پذيرن  ،ما هعگامي تصـنر مـيکعـام شـعاخوي وجـند دارد کـه
ب انام آو چا چاست؟» (همن ،1381 ،ص 119ب.)52-50

پرسش از چیستی و هستی در فلسف فارابی
فارابـي نا بـه عناو يـک موعکر اصاـ و نا شار ارسطـن طبق سعـت رايـج
ارسطنيي در الحروف ،بحث معصلي (که بر ض سعت رايـج ننشـوارها اوسـت)
پارامنو تحلا معهنمي منجند ارااه ميده  ،و در ضمن باـاو ملـاني منجـند بـه
بااو تماي مااو چاسوي و هسوي اشاا نا ميپردازد .بر خالف فالسعه بل

(حوي

ابنساعا) که ابو ا بحث واجب و ممکن را مطر ميکعع و سپس به تمـاي وجـند و
ماهات در منجندات ممکن ميپردازن .
فارابي در الحروف در بااو ملاني منجند« ،منجند» را بر سه امر اطالق ميکعـ
بر تمام مقنالت ،يلعي بر تمام جناهر و اقسام ا ـرا

؛ بـر يـک قضـاه ذهعـي کـه

محک آو در خار منجند است (منجند به ملعا صادق)؛ و نا به ماهات معحاز
خار از نعس .اين سه ملعا نا به دو ملعا تقلا ميياب  ،چرا که هر يک از مقنالت،
قاب اشاره حسي و مطابق با ماهاوي خار از نعس ميباش  .الوه بر اين هر يـک
از مقنالت (ملقنالت) چنو مطابق با خار از نعـسانـ  ،بلـ از تلقـ صـادقانـ ،
بعابراين هر يک از مقنالت به هر دو ملعا صادقان  .از اين رو ملاني منجند به دو
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ملعا معوهي ميشند ،منجند به ملعا صادق و منجند به ملعا ماهات معحـاز و
ملعا دوم ا م از اين است که در خار از نعس منجند باشـ يـا نباشـ  .فـارابي
برخالف ارسطن هر دو ملعا را موللق بحث فلسعي ميدان ولـي از نظروـاه و در
ملعا دوم وجند ،تحقق اعي و خارجي داشون ماهات مهـم اسـت .از ايـن رو در
تحلا و تباان ملعا اخار از «منجند» ،احکام ماهاـت را باـاو مـيکعـ تـا ملعـا
«منجند» در ارتباط با «ماهات معحاز خار از ذهن» روشن شند.
بعابراين ميوني ماهات و ذات به دو نحن است :واه معقسم و دارا اج ا اسـت
و به بارتي مرکب از ماده و صنرت است ،و واه غارمعقسم ،يلعي ماهاـت بسـاط
است .اين قسم اخار نا واه فقط بساط خارجي است؛ مث

قنل و نار

 ،که بـه

ا وبار خار بساطان ولي در ذهن مرکب از جعس و فص ميباشع  .و واه بسـاط
محض است (هم بساط خارجي و هم بساط ذهعي) مانعـ اجعـاس الاـه کـه حوـي
جعس و فص ذهعي نا ن ارن .
ننع اول ـ ماهاـت معقسم ـ طبق آنچـه در احکام ماهاـت آم  ،بـه سه امر اطالق
ميشند .بعابراين سه چا به عناو ماهات لحاظ ميشنن  :انساو در مجمـنع (کـه
تصنر اجمالي است) ،همان انساو با تعصا اج ا  ،و واحـ واحـ اجـ ا  .ماهاـت
چا

است که صحاح است در جناب« ،ما هن هذا الشي » وعوه شـند بـه بـارتي

ماهات «ما يقال في جناب ما هن» است و آنچه در جناب «ما هن» ميآي  ،واه خـند
«جمله» به نحن بساط و اجمالي است (اسم است) ،واه جناب به اج ا مععص است
(ح ) ،و واه جناب اج ا به تعهاييان (جعس و فص و يا ماده و صنرت).
در منرد اخار ،هر يک از اين اج ا  ،يک ماهات مسوق ان  ،از ايـن رو ايـن اجـ ا
نا ممکن است مرکب باشع و قاب تقسام ،ايعها ناـ تقسـام مـيشـنن تـا معوهـي
شند به يک ج

بساط ،به اج ااي که ماهات آو اج ا غارمعقسم است.

پس از اين مق مه طنالني ،فارابي مـيونيـ ماهاـت معقسـم کـه واجـ «جملـه ،و
«ملخص تلک الجمله» ميباش « ،منجند» و «وجند» در آو مخولعع .
قسـم اول يلعـي «جمله و ذات ماهاـت» را «منجـند» و ناـ (قسـم دوم و سنم)
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ماهات ملخصه (ج

ج

شـ ه) و جـ

جـ

اجـ ا ماهاـت (جـعس و فصـ بـه

تعهايي) را «وجند» مي ونيام و در اين مااو فصـلي کـه مماـ آو شـي اسـت ،بـه
اطالق لعظ منجند س اوارتر است .مطابق اين نظر هر منجند کـه بـه جعسـي از
اجعاس الاه موصف است ،وجند او هماو جعس الي مـيباشـ ؛ بـه طـنر نمننـه
حاناو که موصف به جنهريت است وجند اين حاناو جنهريت او است و «وجـند
رنگ سعا » هماو کاعاوش ميباش .
همچعان اين جعس داخ در ملعا وجند است که آو وجـند ماهاـت يـا جـ
ماهات است .به بارتي چنو ماهات و يا ج

ماهات نا «وجند» است ،جـعس بـه

اين ا وبار نا «وجند» است ،بعابراين در ايعجا «وجند» در يک ملعا ماهات اسـت و
در يک ملعا ج
است و ج

ماهات .خالصه ايعکه در ماهات مرکب (معقسمه) ،مرکب «منجند»

ماهات «وجند» است .ماهات مرکب منجند است؛ يلعـي دارا وجـند

است( ،شي له وجند) است .و «وجند» و «ماهاـت» آو دو امـر موعـاوت و مومـاي
است ،ولي ج

که بساط است «وجند» است .اما در قسم دوم ،يلعي ماهات بساط

و غارمعقسم «وجند» ان «ماهات» است و تماي و اخوالف بـان وجـند و ماهاـت
ناست و اين ماهات بساط ،شي له النجند نخناه بند ،بلکه ان وجند است.
فارابي بر ماهات معحاز خارجي «منجند» اطـالق مـيکعـ و وجـند و ماهاـت و
تماي و

م تماي آو دو را در اقسام ماهات مرکب و بساط مشخص مينمايـ  ،و

منجند به ملعا ماهات معحاز خار از نعس را به بالقنه و بالعل تقسام مـيکعـ
(مقسم ماهات منجند است) .برخالف ارسطن کـه منجـند را بـه بـالقنه و بالعلـ
اطالق نمنده و قنه و فل را از ملاني منجند ميدان .
فارابي در حالي چعان تبااعي از هسوي و چاسوي شي و تعکاک بـان آنهـا ارااـه
ميده که پاش از و ارسطن ،وجند را در نخسوان و حقاقـيتـرين ملعـا ،جـنهر
(اوساا) ميدان  .ارسطن در بااو ملاني وجـند بـر آو اسـت کـه هـر چعـ منجـند
ملاني بساار دارد ،اما همه به مب اي واح داللـت دارنـ کـه جـنهر اساسـيتـرين
آنهاست (ارسـطن ،1381 ،ص1003ب  )3از اين رو و پرسش از هسوي را به پرسش از
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جنهر ارجاع داده و جنهر را نا

بارت از چاسوي و جنهر ميدان  .به همان دلا

در حنزه مباحث موافا يکي ارسطن بر اعات وجـند و ماهاـت تصـريح دارد و در
منرد محال بندو ج ايي شي از ماهاوش (در منجند بالذات) اسو الل ميکعـ کـه
اور در اشاا ماهات ان خند آنها نباش  ،در اين صنرت جعب ماهات اصلي که بـه
طنر مثال (الف) است ،ماهات ديگر وجند خناه داشت که غار از آو ميباش و
آو را (ب) مينامام .در اين صنرت الوه بر (الف) و ماهات (الف) ،ماهاـت (ب) را
خناهام داشت که آو نا غاـر از خـند (ب) اسـت .و همچعـان تـا بـينهايـت ادامـه
خناه يافت که اين مموعع است .پس بايـ سـرانجام خـناه و نـاخناه بـه جـنهر
برسام که ماهاوش غار ازخندش ناست بلکه خندش و ماهاوش يک و هماو اسـت.
پس چرا از آغاز شي و ماهاوش را ،يک و هماو ن انام( 1همن ،ص .)584
مطلبي که ژاو برو در بحث جنهر از مطالب موافا يـک اسـوعاده کـرده و بـه آو
اسوعاد ميکع  ،نا مؤي اين مطلب است :اوساا بارت از ماهات است و ماهات هر
منجند

بارت از آو چا

است که وعوه ميشند «وجند في نعسه» است .بـ ين

ترتاب فقط «اوساا» است که تلريف ميشند .بعابراين هر وجند به هاچ وجـه بـا
ماهاوش تعاوت ن ارد ،ماهات از وجند ج اش ني ناست و ماهات هر چا را جنهر
جنهر آو چا خنان هان (برو ،1384 ،ص124؛ ارسطن ،1381 ،ص1031آ .)2
البوه ارسطن در تماي بان «منجند بالذات» و «منجند باللر

» به مطلـب دقاـق

و ظريعي اشاره نمنده است که فالسنفاو اسالمي از جمله فارابي در ارااـه نظريـه
بعااد «تماي وجند و ماهات» از آو سند جسوهان .
ارسطن در فص ششم زيوا پارامنو اين پرسش بحث ميکع که آيا هـر منجـند
معرد ان ماهاوش است يا اين دو غار از يک يگرن ؟ و در پاسخ ميونيـ  :تصـنر
مي شند که شي مععرد ج جنهر خندش چا ديگر ناست ،و چاسوي نا جنهر
شي مععرد است .باي چا هايي را که باللر

ناما ه ميشـنن  ،دو چاـ مخولـف

 -1برا شر باشور بعگري به :ارسطن ،1381 ،ص1031آ  12ـ ص1035آ .10
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انگاشت .مانع ايعکه «انساو سعا » با «انساو سعا بـندو» مخولـف اسـت (ارسـطن،

 ،1381ص1031آ.)32-30
ابن رش در تعسار اين نظريه ارسطن و اعات «ماهات » و«انات» در جناهر اول،
بر اين قا ه است که جناهر محسنسه (جناهر اول) «ماهات» و «انات» شأو واح
است ،در غار اين صنرت جنهر اول نبنده و جنهر برا غار نا واقع مـيشـنن .
و سپس تنضاح ميده که ارسطن ب او جهت اين بحث را مطر ميکعـ کـه در
نظريه «صنر افالطنني» ماهاات جناهر اول غار از اناـت آنهاسـت (ابـن رشـ ،1370،

ص.)751
بعابراين در منجنداتي که «منجند في نعسه» ناما ه ميشنن که معظنر ارسـطن
هماو اي هها افالطنني است ،ضرور است که شي

ان مـاهاوش باشـ  ،يلعـي

ماهات ناک ،ناک است و ماهات منجند ،منجند و ماهات واحـ  ،واحـ اسـت .لـذا
ارسطن در ايعجا به نحن ماهات و وجند را در منجندات بالذات يکـي مـيدانـ و
در منجند باللر

 ،ماهات و چاسـوي را غاـر از وصـف رضـي لحـاظ مـيکعـ

و اين نکوه بساار مهمي اسـت کـه در فلسـعه مشـا اسـالمي ،فـارابي و ابـنسـاعا
با تکماـ و بسـط ايـن نظريـه ،آو را مبعـا بسـاار از مسـاا موـافا يکي قـرار
ميدهع .

رابط هستی و چیستی اشیا
فارابي نخسوان کسي است که تقسام دو بخشي «ماهات» و «وجند» را بصـنرت
روشن و قطلـي وارد فلسعه اسالمي نمند ،اما نکوه مهم و قاب تنجهي کـه احوماالً
به فارابي اخوصاص دارد 1ايـن اسـت کـه و در تنصـاف رابطـه ماـاو وجـند و
ماهات کلمات « ار
ار

» و «الزم» را به کار ميبرد « .ار

» يلعـي آنچـه از خـار

و حادث ميشند و «الزم» يلعي يک وصف ج انش ني يا ذاتـي .ايـن همـاو

 -1البوه اين مسأله در مااو شارحاو و معسراو ينناني و اسکع راني ارسطن قاب بررسي است ولي در فلسعه
اسالمي با تنجه به معابع و مونو پاشاعااو فارابي ،اين مطلب به فارابي اخوصاص دارد.
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مسألها است که ابنساعا از فارابي اخذ نمنده و در فلسعه خنيش بـه تعصـا آو
را پروران ه و از طريق آثار و اين مطلب ،معجر به تحـنل و وسـورش و ابـ ا ات
بينظاـر در فلسعه اسالمي ش ه و فلسعه غرب نا از آو موأثر وردي ه است.
نکوه کلا

اين مسأله در کلمه « ار

» قرار دارد .هـر چعـ مطالـب فـارابي بـه

سبب سبک نگارش که مخوصر و منج است ،به طنر انکارناپذير واهـي مشنش
و مبهم است.
فارابي در تللاقات ميوني  « :الوجود من لوازم الماهيات ال من مقوماتها» (فارابي ،بيتا ،تللاقات،

ص .)388و در د او قلباه ميننيس  « :ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيه و انوه لزمموه ان

لكون دائماً باعتبار ذاته ممكن الوجود فيعهض له ان لكوون وجوود بغيوه » (همـن ،1341 ،ص  )5و در
جا ديگر چعان ميآورد« :ب هذا الطهلق لعزم ان اللجوز ان تكون ماهيه الشيء سببا لوجود العارض

لزماهيته … » (همن ،شر رساله زيعنو کبار ،ص .)4
در فصنص (هر چع مااو فارابيشعاساو درباره صحت انوسـاب آو بـه فـارابي
تردي است) به نحن معص تـر ايـن مطلـب مطـر شـ ه اسـت .فـارابي در آغـاز
نگانها حکمت (فصنص الحکم) در اين منرد ميوني « :هر يک از امنر کـه مـا
پارامنو خند مييابام دارا يک «ماهات» و «وجند» (هنيت) است.
«ماهات» ان «وجند» ناست و «وجـند» بـه عـناو يـک جـ

مقـنم ،داخـ در

«ماهات» ناست .اور ماهات انساو مثالً ان «وجندش» بند ،هر واه شـما در ذهـن
خند «ماهات» انساو را تصنر ميکردي  ،بـ او وسـاله «وجـند» او را ناـ تصـنر
مينمندي يلعي هر واه شما «چاسوي» انساو را تصنر مـيکرديـ  ،مـالً «هنيـت»
انساو را تصنر مينمندي  ،يلعي بيدرنگ وجند او را ميشعاخوا  .به ـالوه (اوـر
«ماهات» چا

غار از «وجند» نبند) تصنر يک «ماهات» بالضروره ايـن تصـ يق

را که آو «وجند دارد» حاص ميکرد (همن ،1371 ،ص .)21
«وجند» (هنيت) داخ در «ماهاات» اين اشاا نا ناست و ورنه «وجـند» جـ
مقنم ذاتي آنها خناه بند ،و تصنر يک «ماهات» ب وو آو کامـ نخناهـ بـند ،و
رفع آو از «ماهات» به طنر مطلق غارممکن خناه بند ،حوي در تخا و تـنهم ،بـه
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طنر که «وجند» به طـنر مثـال در مقايسـه بـا «انسـاو» ،درسـت همـاو نسـبت
«جسمات» و «حانانات» را خناه داشت .هماو طنر که افراد انساو را به عـناو
انساو ميفهمع و مطلقاً شک ن ارن که او يک جسم يا يـک حاـناو اسـت ،اوـر بـه
طنر مثال بعهمع که معظنر از يک «جسم» يا يک «حاناو» چاست ،همان طـنر هـم
شک نخناهع داشت که او منجند است .ولي در واقع قضاه چعان ناست .بر کـس
آناو شک خناهع داشت (درباره وجند او) تا ايعکه وجند بنساله ادراک حسـي يـا
بنساله برهاو معطقي اثبات شند (فارابي ،1371 ،ص .)21
از ايعجا نواجه ميواريم که «وجند» يا «هنيت» عصر مقنم هاچ شـ منجـند
ناست .بعابراين «وجند» باي

ر

الزمي باش که از خار  ،ار

بـر «ماهاـت»

ميشند« .وجند» از خناصي ناست که به «ماهاـت» پـس از آنکـه فللاـت و تحقـق
يافت ملحق شند .تمام خناصي که ار
تقسام است :خناصي که ار
به آو است ،و خناصي که ار

يک «ذات» مـيشـند بـه دو طبقـه قابـ

يک «ذات» ميشند و مللنل خند آو ذات و الحق
آو ميشند و مللنل چا

است« .وجند» ممکن ناست از آو خناصي باش که ار
« ر
ار

ديگر غاـر از «ذات»
ش

» خند آو ش اسـت ،زيـرا غاـرممکن اسـت کـه چاـ

ميشند کـه لـت
(يلعـي خاصـاوي)

و به يک ش (ذات) ملحق شند ،در حالي که «وجند» ن اشوه باش  .هر وـاه

آو (خاصات) دارا چعاو طبالوي است که فقط وقوـي آو شـ کـه منجـند اسـت
وجند داشوه باش ب ين وننه محال و غارقاب تصنر است که به يک «ماهاـت (کـه
هعنز غار منجند است) چا

ملحق شند که پس از تحقاـق و حصـنل «ماهاـت»

ميتنان حاص و موحقق شند .و نه روا و قاب تصنر است که «تحقق و حصنل»
ار

آو شند ،يلعي «وجند» (بـه عـناو

پس از آنکه «ذات» حاص و محقق ش

يک خاصات) پس از (خند آو) «وجند» ار

«ذات» شند .زيرا در ايـن حـال ،آو

قب از خندش (يلعي پـاش از آنکـه منجـند شـند ،مقـ م برخـندش) بـنده اسـت.
ب ينساو غارممکن است که «وجند» يکي از خناصي باش که ار

بـر مـاهاوي

شند که آو خناص از خند آو (ماهات) است .يک ش تعها وقوي ميتنانـ معبـع و
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مب أ خناص خند باش که تحقق و حصنل داشوه باش  .فقط وقوي يک ش حاص
و موحقق ش چا هايي (يلعي خناصي) بر او ار
آنها باشـ  .زيـرا شـي کـه خاصـاوي بـر آو ـار
ضرور

ميشـند کـه آو شـي  ،لـت
مـيشـند و آو را واجـب و

ميسازد « لت» خاصاوي است که بـه دنبـال آو مـيآيـ و يـک « لـت»،

«مللنل» خند را ايجاب نميکع مگر آنکـه خـندش «واجـب» باشـ  .امـا آو ( لـت)
نميتنان ب وو وجـند داشـون «واجـب» باشـ  .در نواجـه «وجـند» بـه هـاچ وجـه
نميتنان چا

باش که يک «ماهات» مقوضي و مسول م آو باش  .مگر در منرد

که «وجند» يک ش هماو ماهاوش باش  .اين مطالب روشن ميسازد که معبلي که
«وجند» از آو صادر ميشند ،باي چا

غار از «ماهاـت» باشـ  .مگـر وقوـي کـه

«ماهات» اتعاقاً با «وجند» يکي باش  .بعابراين وجند باي از چا

غار از «ماهات»

به «ماهات» برس  .اما (سلسـله لـ ) در نهايـت بايـ بـه مبـ أيي برسـ کـه در او
«ماهات» از «وجندش» قاب تشخاص و تما ناست» (فـارابي ،1371 ،ص25؛ اي وتسـن،

 ،1321ص.)27-29
مطلب ياد ش ه کـه در وسـورش افکـار مابلـ الطبالي در سـعت اسـالمي اهماـت
فنقاللادها داشوه است ،اور از آو فارابي باش  ،تأثار شگرفي بر ان يشه ابنساعا
داشوه است ،چرا که و تمـام ايـن برهـاو را دقاقـاً بـه همـان صـنرت پذيرفوـه و
دوباره اقامه کرده و آو را يک ج
وجند که ار

مکم نظام فلسعي خند ساخوه است .در منرد

بر ماهات ميشند ،آيـا ايـن ـرو

فقـط در ذهـن و در مرتبـه

تحلا معهنمي رخ ميده يا يک امر واقلي است که در جهاو خـار و ـالم واقـع
اتعاق ميافو ؟ هر چعـ فـارابي پاسـخ را بـه نحـن صـريح روشـن نسـاخوه اسـت،
ميتناو اسوعباط کرد و هر دو را معظنر داشوه و کلمه « ار

» نقطـه طـف يـا

نقطه انوقال از قلمرو نخست تعکر به قلمرو دوم است و ايـن مرحلـه دوم اسـت کـه
اين «تماي » و « رو

» را وارد حنزه موافا يک نمنده و تماي معطقـي ارسـطنيي

را به تماي مابل الطبالي وسورش ميده و آو را مبعا بسـاار از مسـاا مهـم
موافا يک ميسازد.
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اي وتسن در تحلـا اين مطلـب ميونيـ « :فارابي مانع ارسطن ،از اشاا منجـند
اعي و انضمامي که در نظر او واقلات اولي و مق مان  ،آغاز ميکع  .و به تحلاـ
يک شي منجند اعي و انضمامي ـ که في نعسه يک ک يکپارچه ب وو شـکاف از
لحاظ هسوي شعاسي است ـ به «ماهات» و «وجند» ميپردازد .در حالي کـه مبعـا
خند را اين قرار ميده که ما ميتنانام يک «ماهات» را به عناو «ماهاـت» بـ وو
تنجه به «وجند» آو تصنر کعام ،اد ا و اظهار ميکع که «ماهاـت» ذاتـاً و اساسـاً
چا

غار «وجند» است و «ماهات» يک ش بعابر قنل و  ،مسول م وجـند شـ

نميباش  .يلعي «وجند» مقنم ذاتي «ماهات» ناست .ب او ملعا که مثالً «جسمات» و
«حانانات» مقنمات «ماهات انساو»ان  ،از اين رو از اين برهاو نواجه ميواـرد کـه
«وجند» ار

است؛ يلعي چا

است که ار

ماهات ميشند يا چا

اسـت

که نسبت به ماهات ،رضي است» (اي وتسن ،1321 ،ص .)21
اين برهاو به تحلا ذهعي و قلي معهنم يک ش

اعي مربنط است و « رو

»

امر است که در قلمـرو معـاهام رخ مـي دهـ  .امـا فـارابي از مالحظـه سـاخوماو
معهنمي محض يک منجند بـه وجـند اعـي و فـنق ذهعـي آو معوقـ مـيشـند و
مي خناه بگني که جهت ملاعي هست که در آو ميتناو از « ـرو

وجـند» بـر

«ماهات» در الم واقلات سخن وعت .اين مطلب هم صـبهه کالمـي و خ اشعاسـانه
ميوارد و هم مبعا مساا مهم هسويشعاسانه در نظام فلسعي فـارابي مـيشـند.
بر اين اساس و بر حسـب رابطـه بـان وجـند و ماهاـت فـارابي در انقسـام اولاـه،
منجند را به واجب و ممکن تقسام ميکع  ،کـه ايـن مطلـب باـانگر رابطـه خـالق و
مخلنق و اخوالف آو دو نا است .واجب الذات (ماهات) او هماو وجـند اسـت ،در
حالي که ممکعات ،ماهااتشاو نه تعها ان وجند آنهـا ناسـت ،بلکـه حوـي قابـ آو
ناسوع که « لت» «وجند» خند باشع و وجند آنهـا بايـ از معبـع ديگـر افاضـه
( ار

) شند .فارابي از اين برهاو و نوايج آو ،در اثبات معارقات و اثبـات واجـب

النجند ،و وح انات او و ساير اوصاف و ويژويها واجب سـند جسـوه اسـت و
اساس الهاات بالملعي االخص در مابل الطباله فـارابي بـر ايـن تمـاي و ايـن نحـن
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ارتباط بان وجند و ماهات اسونار اسـت .هـر چعـ غالبـا اد ـا مـيشـند کـه ايـن
نظريها ساعن است ،شاي به واقع ابنسـاعا ايـن تقسـام دو بخشـي «ماهاـت» و
«وجند» و رابطه رو

بان آو دو را وام ار فارابي است.

ثمرات نظری تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت
با تنجه به مطالبي که از ارسطن نق ش  ،سخن و ناظـر به يک تماي معطقـي
است و اين تمـاي بـه تمـاي هسـويشعاسـانه وسـورش نمـييابـ … هـر چعـ در
مابل الطبالــه بحــث از چاســوي و ماهاــت را مطــر مــيکع ـ بــان آو و «هســوي»
منجندات تماي قاا ميشند ،اما در نظام مابل الطبالي ارسطن اين فـرق و تمـاي
اثر مهمي ن اشوه و مبعا مساا و مطالب موافا يکي قرار نميوارد .و ارسـطن نـه
تعها در هاچ يک از مباحث مابل الطبالي خند از آو بهره نبرده است و بـه تعصـا
و تنضاح آو نپرداخوه است ،بلکه اساساً با نظام مابل الطبالي او سازوار ناست.
منجند ،جنهر و چاسوي ،در ارسطن ،تلابار مخولف يک چا ن  ،و آنچه ذهن و
را اصالً و اوالًـ يا به نحن انحصـار

ـ اشـهال کـرده اسـت «ذوات» (يـا ماهاـاتي)

هسوع که واقلاً منجندن  ،يا منجنداتي که واقلـيانـ  .جهـاني کـه ارسـطن بـا آو
سروکار دارد ،جهاني است که بالعل منجند است ،جهاو اشاايي که وجند دارنـ .
نه آو جهاني که ممکن است فکر شند که ميتنان منجند نباش .
در اين چعان نظام مابل الطبالي جايي برا مسأله فرق و تماي و رابطه و نسبت
مااو «ماهات» و «وجند» ناست ،زيرا «ماهااتي» که وجـند ن ارنـ  ،از همـاو آغـاز
کعار زده ش هان  .ژيلسنو اين ننع هسويشعاسـي را يـک دو بخشـي تـام و کامـ
مي نام  ،نظامي که در آو سـاخوماو وجـند اشـاا يـا بـه طـنر خصنصـيتـر و
دقاقتر «جناهر» در مرتبها از هسويشعاسي مالحظـه شـ هانـ کـه در آو اشـاا
پاش از اين به نحن کام ساخوه ش ه و شک ورفوهان  ،نظامي که در آو جـنهر از
لحاظ وجندشعاسي به عناو يک شـي يکپارچـه بـ وو شـکاف اسـت کـه در آو
ماهات و وجند و وح ت يکي است ).(Gilson, 1952, P.3
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اين ان يشه ،که «جنهر» از لحاظ وجندشعاسي به عـناو يـک منجـند يکپارچـه
بيشکاف به تصنر آم ه که در آو ماهات و وجـند و «وحـ ت» (واحـ ) کـامالً بـا

يک يگر موح و يکي ش هان تنسط خند ارسطن با ح اکثر وضن در کواب چهارم
موافا يک بااو ش ه است.
به هر حال ارسطن با وح ت واقلي (يلعي نه به طنر معهنمي و تصـنر ) «يـک»
و «منجند» و «ماهات» سروکار دارد .اين امر قاب تنجه است ،زيرا دقاقاً اخـوالف
معهنمي بان «وجند» و «ماهات» که ب ينساو منرد غعلت ارسطن واقع شـ ه بـند،
اشوهال اصلي و م ه فالسعه مسلماو وردي  .فارابي نه فقط به عناو شـار بلکـه
به عناو موعکر اصا که در تالش جهت ارااه مطالب نن و ج ي و در ـان حـال
صريح و صحاح است ،با احاطه کام بر مباحث پارامنو «وجـند» بـر ايـن ا وقـاد
بند که وجند در هر ممکن فللات يافوها مالزم با ماهاـت اسـت .بعـابراين ماهاـت
دارا وجند است ،اما ان وجند ناست .واجبالنجند که تعها اوست کـه بـه نحـن
ضرورت وجند خنيش ،هسوي يافوه است .يگانها است که وجند محـض اسـت و
نميتنان ماهاوي مسوق از وجند ،داشوه باش  .ماهاات با امکـاو محـض معاسـبت
دارن و وجند ،نخسوان ضرورت مطلق است.
فارابي نظريه اجوهاد خند را درباره ماهات و تماي آو از وجند به دقت ت وين
نمنده و نظام مابل الطباله تأساسي خند را نا بـر آو مبوعـي کـرده اسـت .او بـر
پايه اين نظريه ،آرا مهم ديگر ناـ از نظروـاه مابلـ الطبالي و مسـوق از سـعت
ارســطنيي تأســاس و ارااــه نمــند .او تمــاي موــافا يکي ماــاو واجــبالنجــند و
ممکنالنجند را ،که هم مبان تلالي و تع يه واجبالنجـند اسـت و هـم حـافظ همـه
جهات سعخات مااو واجبالنجند بذاته در مقام لت با ممکعات است ،تباان ميکع
و در انقسام اولاه ،منجندات را به واجب و ممکن تقسـام مـيکعـ  ،و هـر منجـند
ممکعي نا مرکب از وجند و ماهات است ،در حالي که واجبالنجند ،وجند محض
است و ماهاوي ورا وجند ن ارد .ارسطن در انقسام اولاه ،منجند را به جـنهر و
ر

تقسام مينماي  .مقسم در اين انقسام ارسطن «منجند» اسـت در حـالي کـه
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مقسم جنهر و ر

در فلسعه اسـالمي«ماهاـت» يـا «ماهاـت ممکعـه» اسـت .لـذا

منجند نخسوان فلسعه ارسطن جنهر است و منجند ،جـنهر و چاسـوي (ماهاـت)
تلابار مخولف يک چا ن  .در حالي که منجند نخسوان فلسعه فارابي واجبالنجـند
است ،يگانه وجند محضي است که نميتنان ماهاوي ج ا از وجند داشـوه باشـ .
اين نظريه فارابي زماعهساز تقسام ل اربله ارسطنيي در ابنساعا بـه لـ قـنام
(ماهات) و ل وجند ميشند .همچعان بحث اصالت ماهات و اصالت وجـند را در
فلسعه اسالمي پيري

کرده ،و زماعـه تعصـا و حـ مسـأله «کلاـات» را تنسـط

ابنساعا فراهم ميسازد.

یافت های پژوهش
شاي بوناو وعت که فلسعه در هر دورها صنرتي خاص دارد ،چعاو که صنرت
فلسعه اسالمي با صنرت فلسعه ينناني يکي ناست و نباي اصـنل و مبـاني فلسـعه
اسالمي را ان اصنل و مباني فلسعه ينناني دانست .از اين رو مساالي نا کـه بـه
تعاسب اين اصنل قاب طرحع موعاوتع .
تلقي فالسنفاو مسلماو (و در رأس آنها فارابي) از وجند ،با تلقـي ينناناـاو ـ از
جمله ارسطنـ موعاوت بنده است .مسأله وجند و ماهاـت تمـاي آنهـا از يکـ يگر و
رابطه آنها ،در فلسعه ينناني مطر نبنده و نميتنانسوه مطر شند.
در تمام زباوها فلسعي همناره در ملعا ماهات« ،بندو» اخـذ شـ ه و ماهاـت
غالباً به ملعا فل بندو است ،معظنر يک ينناني از «اوساا» شـ واقلـي اسـت و
در التان نا «اسعواا» به واقلات شي اشاره دارد .اما امروزه م لنل ماهات ممکـن
است وجند داشوه باش همچعاو که ممکن است وجند ن اشوه باش  .به همان دلاـ
ماهات ،ديگر حاکي از وجند ناست بلکه تعها حاکي از قابلات صرف برا دريافـت
«وجند» است.
در تاريخ فلسعه اسالمي ،فارابي نخسوان کسي اسـت کـه بـان وجـند و ماهاـت
تماي موافا يکي و مبعايي قاا ش ه است .از نظر و وجند نه جـ
ان ماهات است بلکه ر

الزم آو است.
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