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  چكيده

شـوند بـراي تبيـين موجـود خـارجي اهميـت        كه چگونه وجود و ماهيت بر يكدگر افزوده مي اين 
و وجـود را بـه     قوه  كند و ماهيت تام را به منزلة قوه و فعل رجوع مي  زيادي دارد، توماس به نظرية

هـا   آندهد تا نسبت مفهومي  كند و از اين رو در معناي قوه و فعل توسعه مي فعليت لحاظ مي ةمنزل
. بشـود  ،شـود نيـز   منحصر به حركت نباشد و شامل هر موجودي كه از وجود و ماهيت تشكيل مي

دهـد و ايـن نظـر را     اين مقاله ضمن طرح مباني توماس، اصالت وجود او را مورد بررسي قرار مـي 
اصالت وجودي نيست بلكـه   ،شناسان مشهور كند كه توماس برخالف رأي برخي توماس مطرح مي
تفات به تفكيك ميان اشتراك معنوي و حمل متـواطي كـه حكمـاي اسـالمي بـه آن تأكيـد       بدون ال
  .اي رسيده است كه نقاط ضعف اساسي دارد اند به نظريه كرده

  
  ، قوه و فعل ، وجود، اصالت وجودماهيت: هاي كليديواژه

 
* Email:talebzade@ut.ac.ir 



38  
  

  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  شريه فلسفهن
  

 

  مقدمه
سينايي تفكيك وجود از ماهيت را پذيرفته است و ماهيـت مـن    توماس آكوييني مشرب ابن

  .(Aquinas‚ 1967: 54)شود  داند كه در آن وجود اخذ نمي حيث هي را ماهيت صرف مي
سينا را در عروض وجود بر ماهيت طبق برداشت ابن رشـد تفسـير    ولي توماس رأي ابن

سينا به عروض مقولي وجود بر ماهيت نظـر دارد و گويـا    ابن رشد پنداشته بود كه ابن. كرد
زيرا وقتي ماهيت في نفسه از مفهوم وجود تهي . ]1[وجود را نوعي عرض فرض كرده است

سينا  كه وجود نسبت به آن عرضي باشد، گرچه مقصود ابن اي نيست جز اين است پس چاره
رشد از لي برداشت ابنايساغوجي است وباباز عرضي بودن وجود نسبت به ماهيت عرض

. سينايي از قبيل مقـوالت عرضـي اسـت    مسيحي را قانع كرده بود كه وجود ابن  آن، فالسفة
ابن رشـد بارهـا گفتـه    . جست سينا سود مي هاي ابن رشد عليه ابن از نوشته توماس نيز غالباً 
انـه را در  مفهوم وجود و عروض وجود بر ماهيت برداشـتي عامي   سينا دربارة بود كه قول ابن

» يافته شده«در عرف عاميانه به معناي » موجود«عربي   واژة. قالب بيان فلسفي درآورده است
بردنـد كمـابيش    مردم وقتي موجود يا وجود داشتن را به كار مـي   شده است و عامة فهم مي

» ضـاله ال وجدت«گويند  اند، مانند اين كه مي كرده جا را مراد مي يافته شده يا يافته شدن در آن
شـود و   اطـالق مـي   ي، يافته شده يا يافته شدن حالتي است كه بر يك ش)گمشده يافته شد(

با اين فرض نسبت عرض . تصور شود يموجب شده تا موجود حالتي عارض بر ماهيت ش
سـينا را بـه كلـي     شـود كـه رأي ابـن    هاي زيادي رو به رو مـي  وجود به ماهيات با دشواري

  .)36 :1994ابن رشد، ( سازد مخدوش مي
الي كلمـات  بهتوماس به پيروي از ابن رشد هم مفهوم وجود و هم مفهوم واحد را از ال

 :گيرد سينا مفاهيمي عرضي تصور كرده و بر آن خرده مي ابن

وگرنه عدد كه (افزايد كند واحد كه مبدأ اعداد است واقعيتي را به جوهر مي سينا فكر مي ابن
 لذا واحد كه بـا وجـود مسـاوق اسـت    ) نوعي كميت باشدتواند  متشكل از آحاد است نمي

در . .. ]2[شـود  ميطور كه سفيد به انسان افزوده  افزايد همان واقعيتي به جوهر موجودات مي
 »افزايـد  كه بايد بگوييم واحد كه مساوق با وجود است هيچ واقعيتي به موجـود نمـي   حالي

)Aquinas‚1952:47(.  



39  
  

  نقدي بر طريق توماس آكوييني در اصالت وجود         
  

 

رشد شارح ارسطو رو به رو است كه جوهر را بـا نظـر بـه    توماس از يك طرف با رأي ابن 
 دانـد، بـه گمـان    داند و تركيب وجود و جوهر را در خارج امر گزاف مـي  خارج، جوهر مي

رشد جوهر خارجي با وجود آميخته است و وجود هميشه وجود چيـزي اسـت و از آن   ابن
چون و چـرا   از ماهيت بيسينا را در تمايز وجود  جدا ناشدني است، از طرف ديگر رأي ابن
تابد و  داند اما عروض وجود بر ماهيت را بر نمي پذيرفته است و وجود را ذاتي ماهيت نمي

سـينا   رشـد و ابـن  كند تا به فراسوي تعارض ابـن  او راه سومي را پيدا مي. كند از آن حذر مي
همـراه بـا تمـايز     انديشد تا سينا مصالحه كند، او مي خواهد بين ابن رشد و ابن او نمي. برود

خواهـد   فعل وجود در متن واقعيت متحد كند او مـي   ها را تحت سيطرة وجود و ماهيت، آن
به جاي عارض شدن حالت وجود بر ماهيت، فعـل وجـود را بـر ماهيـت مسـتولي كنـد و       

  .ماهيت را به فعل وجود متحقق كند
بـا ماهيـت را از   سينا اتحاد وجود  توماس براي گريختن از عروض وجود بر ماهيت ابن

  :كند سطح اتحاد جوهري با عرض به اتحاد ميان قوه و فعل مبدل مي
كند بـالقوه   چه دريافت مي كند نسبت به آن هر چيزي كه چيزي را از جانب غير دريافت مي

  .)Aquinas‚ 1983: 32( دارد فعليت آن است چه دريافت مي است و آن
فعلي است كه با ذات باريتعالي يگانه است و از جانب او به اشـياء داده   ،حقيقت وجود

شود،  شود مانند جوهري كه داراي عرضي مي شود اما ماهيتي كه داراي فعليت وجود مي مي
رسـد يـا    فعليت مـي   اي است كه به مرحلة شود نيست، بلكه قوه موزي كه زردرنگ مي لمث

  .شود يمند م اي است كه از فعليت بهره قوه
اما مخلوقات در قياس با خدا مانند هوا در قياس با خورشـيد اسـت كـه خورشـيد هـوا را      

كند، خورشيد بر حسب طبيعت خود داراي نور است و هوا با برخورداري از نور  روشن مي
چنـين فقـط    شود، اگرچه از طبيعت خورشيد سهمي نخواهد داشت، هم خورشيد روشن مي

وجود دارد،  ١مندي بهره ةود است، اما هر مخلوقي به واسطخدا به موجب ذات خويش، وج
  )Aquinas‚1952: 536(.طوري كه وجود و ماهيت آن مغاير است به

  :آورد كه براي فهم مقصود او اهميت دارد بيان توماس چند پرسش را پيش مي    

                                                 
1.participation 
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در توان فرض كرد كه ماهيت بالقوه باشـد و تومـاس بـه چـه معنـايي آن را       چگونه مي -1
  برد؟ خصوص ماهيت به كار مي

  تواند فعليت ماهيت باشد؟ وجود چگونه مي -2
  شود چيست؟ كه ماهيت بالقوه با فعل وجود تركيب مي مقصود توماس از اين -3
مندي از فعل وجود الهي يكسان است و اين  تركيب ماهيت با فعل وجود چگونه با بهره -4

  مندي به چه معناست؟ بهره
      

  پرسش نخست
داند كه قوه و فعل از شوؤن حركت است و حركت بنا بـه   توماس از هر كس ديگر بهتر مي

توان براي تبيين اتحاد ماهيت و وجـود   تعريف خروج از قوه به فعل است، حال چگونه مي
از مفاهيم مربوط به حركت استفاده كرد؟ توماس براي رفع دشواري، معناي قـوه را توسـعه   

  .آورد صار حركت و حتي از انحصار عالم طبيعت بدرميدهد و آن را از انح مي
هرچيزي كه دو جنبه دارد، يكي مكمل ديگري و نسبت به آن همانند فعل اسـت بـه    -الف

  .قوه زيرا كمال هرچيزي فعل خاص آن است
شود فعل است زيرا فاعل آن چيز را بـه   چه از جهت فاعل در جهت چيزي واقع مي آن -ب

جا كه علت جواهر معلـول ذات الهـي اسـت و فعـل از آن ناحيـه       آن از. آورد فعليت در مي
  .شود و هر جوهر مفارق، مركب از قوه و فعل است است پس فعل در قوه واقع مي

مند است ماننـد نسـبت    مند است با چيزي كه از آن بهره چنين نسبت چيزي كه بهره هم -ج
  .سبت قوه به فعل استمخلوق با وجودش مانند ن يقوه با فعل است پس نسبت هر ش

جواهر مجرد هم از دو جنبه يعني جـوهر   ،اين تركيب در جواهر مجرد هم صادق است -د
اند و هـر چيـزي بـه موجـب وجـود       اند و چون جوهر و وجود مغاير و وجود تركيب شده
رسد پس وجود مكمل جوهر است و از اين رو جواهر عقلي مركب از  داشتن به فعليت مي

    .)Aquinas, 1975, book two: 155-156(قوه و فعل است 
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بنابراين هر چيزي كه با چيزي غير خود به كمال برسد نسبت بـه آن كمـال حيـث فقـداني     
گيرد و از اين رو اگر چيزي را در نظـر   دارد و توماس حيث فقداني را با قوه بودن يكي مي

 .آن بالقوه استرسد نسبت به  بگيريم كه بدون امر ديگري ناقص است و به كمال نمي

  
  پرسش دوم

وجـود داللـت بـر يـك     . كنـد  داند و از آن به فعل وجود تعبير مي توماس وجود را فعل مي
وجود فعل پويا و تحـرك آفـرين   . واقعيت خارجي يا حضور در ميان واقعيات جهان نيست

جان نيست، بودن  بودن حالتي ايستا، لخت و بي. است، چيزي كه هست در حال بودن است
  همـة . جوش بودن، در كار بودن، بودن يعني طپش، آفـرينش و اثـر داشـتن    و ي در جنبيعن

نيرويي آرامش ناپذير . اند، ذواتي كه به اتفاق در كرد و كارند اشياء روي زمين در فعل بودن
بـرد و آن را بـه    و فعاليتي خستگي ناپذير هر موجودي را از ژرفاي واقعيتش بـه جلـو مـي   

  .كند چه در طبيعتش نهفته و توانايي دارد تا آن شود نزديك مي يقت آنتماميتش يعني به حق
ولي . بخش كالبد ماهيات است و روشنايي بخش زواياي تاريك ذوات فعل وجود حيات

وجود به معناي شدن نيست و يا طرحي از حال حاضر به سوي آينده نيست، بلكـه وجـود   
   ]3 [ .وجود است ،در ثبات و سكون

  
  پرسش سوم

شود؟ توماس تركيب قـوه   مثابة قوه با فعل تركيب مي به چه معنا ماهيت با فعل وجود به اما
كند، ولي بايد توجه داشـت   با فعل را در اين بحث همانند تركيب ماده و صورت تفسير مي

رود و از ايـن   كه توماس در اين بحث از تركيب ماده و صورت در سطح طبيعيات فراتر مي
گويـد و تومـاس ميـان تركيـب جـواهر مـادي و        الطبيعي سخن ميتركيب در سطحي مابعد

صوري در طبيعت كه يكي بالقوه و ديگري فعليت بخش است بـا تركيـب ماهيـت و فعـل     
  .وجود كه يكي مانند ماده بالقوه و يكي مانند صورت بالفعل است تفاوت قايل است

  .ي ندارنداند ولي طبيعت يكسان اگرچه هر دو تركيب، تركيب قوه و فعل -الف
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ماده در جواهر اشياء طبيعي جوهر تام نيست جوهري است كه در تحقق خود نيازمنـد   -ب
  .بخشد پس صورت به ماده فعليت مي ،جوهر ديگري است مثل صورت

فعل وجود وقتي با ماهيت . وجود نيز فعليت است اما نه فعل ماده، بلكه فعل كل جوهر -ج
  .ه وجود داشتن را داردشود ك شود موجب آن چيزي مي تركيب مي

شان با ايـن تركيـب تحصـل     اند ماهيت جوهري جواهر كه مركب از ماده و صورت  ةهم -د
كند، يعني ماهيت جوهر طبيعي به موجب تأليف دو جزء جوهري ماده و صورت از  پيدا مي

شود، اين نخستين تركيب مابعدالطبيعي در جوهر  آيد و ماهيت متحصل مي قوه به فعل درمي
  .نامد مي ١تحصل چيستي جوهر رايعي است كه توماس آن طب

جـوهر بـا ايـن تركيـب     . تركيب ثاني مربوط به ماهيت متحصل با فعل وجـود اسـت   -هـ 
 .شود مي» ens«آيد و يك  موجود بودن در مي  ماهيت به مرحلة  الطبيعي دوم از مرحلة مابعد

اي بـراي دريافـت فعـل وجـود اسـت ولـي        قوه  التحصل به منزلة در اين تركيب، ماهيت تام
تفاوت اين تركيب با تركيب اول اين است كه در تركيـب اول مـاده محـل بـود و صـورت      

ـ ز شد و حلول صورت در ماده شيئيت شئ را رقـم مـي   مي ّجوهري در آن حال د ولـي در  ن
شود و صورتي حلـول كننـده در ماهيـت     نمي ّحالتركيب دوم فعل وجود در محل ماهيت 

دانـد، بلكـه فعـل وجـود را      ماهيـت نمـي    ةتوماس فعل وجود را صورت براي مـاد . نيست
داند و نوعي مشابهت بين صورت و فعل وجود قايل است نـه   يا مانند صورت مي» صوري«

رسد  ود داشتن ميوج همابعدالطبيع  شود و به رتبة مي  ماهيت  وحدت گوهرين، با فعل وجود،
)Aquinas, 1983: 58(.  
اند زيـرا صـورت    البته جواهر مجرد به سبب بساطت ذاتي از شائبه تركيب نخست منزه -و

گونـه جـواهر فقـط يـك      ها لنفسه است و ماهيت تام است و در نتيجه در ايـن  جوهري آن
بسيط با فعل شود، يعني تركيب جوهر  تركيب از قوه و فعل داريم كه با آن جوهر مجرد مي

كه در جواهر طبيعي تركيبي مضاعف از قوه و فعل داريم كه تركيب اصـلي   در حالي. وجود
محـض فعـل   ، پس محض وجـود . تركيب وجودي است و تركيب ماهوي فرع بر آن است

  .)Aquinas, 1975, book tow: 157-158(است در قبال صورت 

                                                 
1. quodest 
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  كند، ماهيت همانند ماده فعل منتقل مي قوه و ةربط وجود و ماهيت توماس را به مابعدالطبيع
كنـد   كه صورت نيست ولـي ماننـد صـورت عمـل مـي      بالقوه دارد تا فعل وجود با اين ةجنب

كنـد كـه تركيـب فعـل و قـوه       توماس خـاطر نشـان مـي   . ماهيت بالقوه را به فعليت برساند
هر طبيعـي  اي بزرگتر از تركيب صورت و ماده دارد، زيرا مقسم ماده و صورت، جـو  گستره

كه مقسم قوه و فعل، وجود عام است و مفاهيم قوه و فعـل جـواهر مـادي و     است در حالي
گيرد و با دريافت كردن و دريافت شدن يا كامل كردن و كامـل   غيرمادي را توأمان در بر مي
كه ماده و صورت و لوازم آن مثل كون و فساد فقط شأن جواهر  شدن مناسبت دارد، درحالي

   .)Ibid: 158(مادي است 
تركيب قوه و فعل چگونـه تركيبـي اسـت از      مثابة كه تركيب ماهيت و فعل وجود به اين
توماس آكوييني است زيرا مقصود او از اين تركيـب، تركيـب در مقـام      ةهاي انديش دشواري

كه ماهيت قبـل   ثبوت و واقعيت است و لذا بايد تركيب ميان دو امر وجودي باشد، در حالي
ظاهراً تومـاس بـا تعبيـر تركيـب     . جود چيزي نيست تا بتواند در تركيب وارد شوداز فعل و

وجـود مفهـومي   . به يك مفهوم عقلـي جلـوگيري كنـد    »وجود داشتن«كوشد تا از تنزل  مي
خارج با فعل بودن يا وجود داشـتن شـناخته    ةكه وجود در رتب معنايي اسمي دارد، در حالي

دهد، عمل اول همان  توماس به پيروي از ارسطو دو عمل فاهمه را از هم تمييز مي. شود مي
و عمل دوم تركيب ماهيات بـا هـم يـا    . نامد مي ١است كه ارسطو آن را تعقل ماهيات بسيط

تعبيـر كـرده    ٢ه تركيـب ديگر و تشكيل قضاياست كه توماس از آن ب ها از يك جدا كردن آن
انـد ولـي از دو    اين هر دو عمل ناظر به امري واقعي. گويند مي» حكم«است و امروزه به آن 

كـه دومـي وجـود     كند و ناظر به چيستي شئ است در حالي طريق، يكي ماهيت را تعقل مي
 ]4 [جويد عمل اول ماهيت موجود و عمل دوم خود وجود را مي. داشتن آن را در نظر دارد

منظور است، يعنـي ماهيـت آن بـه ذهـن      ٤وجود  رود دارندة سخن مي ٣وقتي از موجود
انديشيم فعل بودن منظور است و توماس براي بيان آن  آيد اما وقتي به ثبوت خارجي مي مي

                                                 
1.intelligentia indivisibilium 
2.compositio 
3.ens 
4.haben esse 
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حكم وقتي مفاد كـان تامـه   . شود مفهوم به سطح حكم كه خود از سنخ فعل است منتقل مي
تركيـب ماهيـت   » اردشير هست«:كند و حكم شتن داللت ميدرنگ به فعل وجود دا باشد بي

نيز تعبيري وجودي اسـت كـه مفـاد كـان     » است«كند و رابط  اردشير و وجود او را بيان مي
از طريق مفاد كان تامه كه تركيب ماهيات بـا فعـل بـودن اسـت بـه      . دهد ناقصه را نشان مي

ماهيت با وجـود در قالـب    كيببرد و گويا بر آن است كه تر موجود عيني و خارجي پي مي
كند و بالقوه بودن ماهيت نيـز نـاظر    واسطه، ما را با بودن شئ در واقعيت متصل مي حكم بي

فرعيه كه ثبوت محمـول بـراي موضـوع را فـرع بـر        كه در مفاد كان تامه قاعدة است به اين
بـدين  . داردبه ثبوت خـود موضـوع نظـر      داند كارايي ندارد زيرا مستقيماً ثبوت موضوع مي

مفاد كان تامـه  . شود ترتيب توماس از طريق حكم با واقعيت يعني ماهيت متحقق مرتبط مي
داللت بر ماهيتي دارد كه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات يا ذهن با فعل وجود اتحاد دارد 

  .است» بودن«يعني عين 
  

  پرسش چهارم
ماهيت متحقق چگونه از فعـل وجـود    رسيم، يعني اصلي ديدگاه توماس مي  اكنون به مرحلة

مندي چيست؟ در ضمن اين پرسش رأي نهـايي   شود و مقصود از اين بهره مند مي الهي بهره
  .شود وجود و معناي اصالت وجود او روشن مي  توماس دربارة

طوري كه چيزي از دهنده كـم نشـود، وقتـي     مندي گرفتن بخشي از چيزي است به بهره
شـود از آن   كند، گفتـه مـي   ي از يك واقعيت كلي را دريافت ميشود، بخش چيزي جزئي مي

مند شده است، يعني اگر صفتي جزئي به موضوعي به شكل جزئي و نه بـه شـكل تـام     بهره
مند شده است، زيرا موضوعات ديگـر هـم    گوييم موضوع از آن صفت بهره تعلق بگيرد، مي

كدام با آن صفت  واهند بود و هيچمند خ هاي ديگري از آن صفت بهره خود از بخش  به نوبة
  .)Kretzmann, 1933: 93(كنند وحدت پيدا نمي

كـاربرد صـفات الهـي در      مندي توماس فرع فهم ديدگاه توماس دربـارة  فهم نظرية بهره
شـود بـه همـان معنـا      چه به خـدا نسـبت داده مـي    كه آيا هر آن مورد مخلوقات است و اين

طور كلي آيـا خـدا و مخلوقـاتش وجـوه مشـتركي       به توان به غير خدا هم نسبت داد؟ و مي
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دارند يا خير؟ به نظر توماس ذهن ما با مخلوقات آشنايي دارد و مفاهيم ذهني مـا از طريـق   
كه خدا مانند هيچ يك از مخلوقاتش نيست و ما قادر نيسـتيم   آيد، در حالي بدست مي  اشياء

دا جسم نيسـت، خـدا اعـراض    خدا جنس و فصل ندارد، خ. او را چنان كه هست بشناسيم
پس ما فقط از طريـق ايـن صـفات سـلبي و سـلب اوصـاف مخلوقـات از خـدا         ... ندارد و

ما هيچ شناخت كاملي از خدا و صفاتش نداريم . توانيم به شناخت تقريبي از خدا برسيم مي
شناخت ايجابي مـا از خـدا انـدك اسـت و     . از دسترس فهم بشري خارج است  و او مطلقاً

   .)Thomas, 1975: 97 (شناسيم  ا تنزيه و سلب او را ميبيشتر ب
آيد و انسان كه نفس متحد با بدن اسـت و   اين شناخت ايجابي اندك چگونه بدست مي

كند و به غير از جواهر طبيعي بـا موجـود ديگـري سـر و كـار       در جهان طبيعت زندگي مي
تـوان آن را شـناخت    آورد كـه مـي   ندارد از حقايق وجود الهي چگونه شناختي بدسـت مـي  

  ناميد؟
  
   ١تشابه  نظرية

رسـد   كند فكر بشر به معرفت واقعي اسماء و صفات الهي نمي توماس كه همه جا تكرار مي
و خداشناسي تنزيهي را پيش گرفته است، براي تبيين شناخت ناچيز ايجابي انسان بـه خـدا   

تشابه را ابداع كرده است يعني شناخت كمابيش ايجابي انسان نسبت به خدا صرفاً به   ةنظري
   .)Edwards Paul, 1967, vol.8: 111(طريق تشابه است 

. كنـد  اسـتفاده مـي   equivocalو  univocalاز دو مفهـوم   »تشـابه «توماس در برابر مفهوم  
نا، هرگـاه لفـظ واحـدي داراي    سـي  كه در عرف حكماي اسالمي و از جمله ابـن  توضيح اين

اعـم از   –معاني گوناگون باشد كه هر يك اثري خاص دارد و مبدأ كـار مخصوصـي باشـد    
هـا جداگانـه    كه براي هركدام از آن ها وضع شده باشد يا آن باره براي جميع آن كه به يك اين

ثيـري  خوانند و هرگاه مفهوم واحدي بر مصـاديق ك  وضع شده باشد آن را مشترك لفظي مي
طوري كه آن مصداق حيث جامع واقعي داشته باشد و آثار از آن حيث جـامع   صدق كند به

اما لفظ واحـدي كـه مشـترك معنـوي باشـد      . نشأت بگيرد، آن مفهوم مشترك معنوي است
                                                 
1.analogy 
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شود لكن چگونگي حمل آن بر مصاديق  اگرچه به معناي واحدي بر مصاديق خود حمل مي
  .حمل به تشكيك -2 وطحمل به توا -1: دو احتمال دارد

شود كه مشترك معنوي عالوه بر  تواطؤ به معني توافق است و حملي متواطي خوانده مي
وحدت مفهومي بر مصاديق خود يكسان حمل شود و مصاديق به يـك انـدازه مصـداق آن    

شود پـس بـادام    مفهوم باشند مانند مفهوم بادام كه بر هر دانة روغني با آن اوصاف حمل مي
در مقابل، مفهوم سفيدي كـه بـر مصـاديق    . ك معنوي است و هم مفهومي متواطيهم مشتر

كه برف و شير گاو هر دو سفيد اند ولي برف سـفيدتر   شود، چنان خود با اختالف حمل مي
گونه مفاهيم را مشـكك   حمل است، اين  مفهوم نيست از ناحية  است، پس اختالف از ناحية

مفهومي واحد است ولي صدقش بـر افـراد مختلـف    پس مفهوم مشكك از نظر . خوانند مي
  .است و اصطالحاً تقدم و تاخر دارد

بـه معنـاي مشـترك     equivocalدر اصل به معناي مشترك معنوي است و  univocalواژة 
كند زيرا به نظر او اشتراك معنـوي ميـان    نظر مي ولي توماس از اين معنا صرف. لفظي است

اي جز تشبيه خدا با جهان ندارد و بايد از وحدت معنا عـدول   صفات خالق و مخلوق نتيجه
او برد و از اين رو مقصود  توماس اين واژه را يكسره به معناي حمل متواطي به كار مي. كرد
ي متواطي بر مصاديق حمل شود و وضع يكسان دارد و  لفظي است كه به شيوه univocalاز 

equivocal   بنـابراين در  . اي خواهـد داشـت   لفظي است كه در مورد هر مصداق وضـع تـازه
  . دوم به مشترك لفظي ناظر است  اول به حمل متواطي و واژة  فرهنگ توماس، واژة

ه ابتدا با براهين مفهوم متواطي و اشتراك لفظي وجود را در تشاب  توماس در تبيين نظرية
ابتدا حمل به تواطـؤ  . كند تشابه را اثبات مي ةكند و سپس نظري مورد خالق و مخلوق رد مي

  :كند را رد مي
  .بر خدا و ديگر اشياء حمل شود تواند به تواطؤ بديهي است كه مفهومي نمي  اوالً -1
اي كـه فاعـل بـه موجـب آن      نوعيه را درست در همان رتبهاز آن جا كه معلول صورت  -2

كنـد اسـم آن صـورت را نيـز بـه تواطـؤ اخـذ         كند، دريافت نمي صورت نوعيه را ايجاد مي
گيرد و خود خورشيد بـه تواطـؤ    براي مثال، حرارتي كه از خورشي نشأت مي. نخواهد كرد

ت شباهت تام با قدرت الهي طور اشيائي كه خدا خلق كرده اس همين. نيستند ّمسمي به حار
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زيرا آن صور در ذات الهي به وصف بساطت و كليت حاضرند و در مخلوقـات بـه   . ندارند
توان به تواطؤ به خدا و ماسوا  وصف جزئي و مركب، پس واضح است كه هيچ چيز را نمي

  .نسبت داد
توانـد   ميطور كه در علت اوست دريافت كند باز ن چه معلولي صورت نوعيه را آن چنان -3

اي از  كه آن صورت نوعيه را درست مطابق بـا نحـوه   اسم آن را به تواطؤ اخذ كند، مگر اين
براي مثال صورت ساختمان آن گونه كـه در تخيـل   . وجود دريافت كند كه در علت اوست

گيرد اسمي مشترك نـدارد،   اش حاضر است با آن صورت وقتي در مصالح شكل مي سازنده
از ايـن رو حتـي اگـر    . وجـودي يكسـان در دو وضـع فـوق نـدارد     زيرا صورت ساختمان 

صوري را درست مطابق با علم الهي دريافت كنند، باز حالت وجودي آن صـور   ،مخلوقات
در علم الهي و در اشياء متفاوت است، زيرا متعلقات علم الهي و ذات الهي بـا يـك وجـود    

كنـد، پـس هـيچ چيـز      دق نمـي تحقق دارند در حالي كه اين مطلب در مورد اشياء ديگر ص
  .تواند به تواطؤ بر خدا و ماسوا حمل شود نمي

شود يا جنس است يا نوع است يا فصـل، يـا عـرض     چه به تواطؤ بر اعيان حمل مي آن -4
  .ها بر خدا قابل حمل نيست كدام از اين خاص است و يا عرض عام، وهيچ

تر است لكن هـيچ چيـز از    بسيطشود از موضوع خود  چه به تواطؤ بر اعيان حمل مي آن -5
تر نيست، پس چيزي به تواطؤ بر خدا  خدا چه از حيث مفهوم و چه از حيث واقعيت بسيط

  .شود و ماسوا حمل نمي
بـه تواطـؤ حمـل      شـود قطعـاً   هر چيزي كه بر حسب تقدم و تأخر به اعيان حمـل مـي   -6

ر تعريف عرض مندرج شود زيرا كه مقدم در تعريف مؤخر مندرج است، مثالً جوهر د نمي
است حال اگر وجود به تواطؤ بر جوهر و عرض حمل شود در ايـن صـورت جـوهر بايـد     
مندرج در تعريف وجود باشد از آن حيث كـه وجـود بـر جـوهر و عـرض هـر دو حمـل        

اما هيچ صـفتي  . شود و جوهر در تعريف عرض مندرج است و اين خالف بداهت است مي
شود و همواره حمل اوصاف بـه نحـو مقـدم بـر      مل نميبر خدا و مخلوقات به يك رتبه ح

شود و به نحو مؤخر بر مخلوقات، زيرا همه چيز اوالً و بالذات بر خدا حمـل   خدا حمل مي
خـدا حمـل     خدا عين وجود و خير است، پس وجود و خير بر اشـياء بـه واسـطة   . شود مي
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سـقراط انسـان   »  قضـية چـه در   چنـان . شود مندي خوانده مي شود و اين حمل نوعي بهره مي
شود نه بدين جهت كه سقراط خود انسانيت است بلكـه از   انسان بر سقراط حمل مي» است

مند است، پس محال است چيزي به تواطؤ بـر   اين جهت كه سقراط از طبيعت انسانيت بهره
        .)Aquinas,1975, book one: 143(خدا و مخلوقات حمل شود 

بحث براهيني در رد اشـتراك لفظـي وجـود ميـان خـدا و      توماس پس از فراغت از اين 
  :كند مخلوقات ذكر مي

شود الزامـي در ارجـاع يكـي بـه ديگـري       در اشتراك لفظي كه بر سبيل صدفه حمل مي -1
اعيان متفاوت بـه كـار رود، كـاربرد يـك       نيست بلكه كامالً اتفاقي است كه يك اسم دربارة

د آن براي مصداق ديگـر نـدارد امـا در مـورد     اسم در خصوص هر مصداقي ربطي به كاربر
اسماء الهي و مخلوقات وضع متفاوت است زيرا در حمل اين اسماء ترتيب علت و معلـول  

  .بنابراين حمل اسماء بر خدا و بر مخلوقات به اشتراك لفظ نيست. بايد لحاظ كرد
وعات در حمل يك اسم به اشتراك لفظ بر موضوعات متعدد هيچ شـباهتي ميـان موضـ    -2

نيست، بلكه ما فقط با وحدت اسم سر و كار داريم اما اسامي بر خدا و مخلوقات بر سـبيل  
  .تواند به اشتراك لفظ باشد شود، پس حمل نمي ترتيب علت و معلول حمل مي

وقتي اسمي به اشتراك لفظ بر موضوعات گوناگون اطـالق شـود از شـناخت يكـي بـه       -3
آيد بلكـه از معـاني    ت اشياء از كلمات بدست نميشناخت ديگري راهي نيست، زيرا شناخ

توانيم به شناخت امور الهـي وارد   مي ،يابيم چه در اشياء ديگر مي شود، اما با آن ها اخذ مي آن
  .شويم، پس حمل اين اسماء به طرفين به اشتراك لفظ نيست

ـ   عالوه بر اين، اشتراك در لفظ در اسماء باب اسـتدالل را مسـدود مـي    -4 را ربـط  كنـد، زي
تـوان داشـت و    منطقي منتفي است و در اين صورت هيچ استداللي از مخلوق به خالق نمي

  .اين البته مردود است
  .دوش شود و شناخت خدا تعطيل مي اشتراك لفظ در اسماء سد راه تعقل مي -5
ها بـه   شناسانند و ما از طريق آن شايد گفته شود كه اين اسماء از حيث سلبي خدا را مي -6
كند كـه   كنيم، براي مثال صفت حي فقط اين را معين مي هم اوصاف سلبي خدا راه پيدا ميف
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كـم در   جان نيست، ولي حمل اسم حي به خـدا و مخلوقـات دسـت    خدا از جنس اشياء بي
  .جاني و فقدان حيات مشترك است و اين نفي اشتراك لفظ است معناي نفي بي

لفـظ در ميـان اسـماء الهـي و مخلوقـات      توماس پس از فراغت از رد قول به اشـتراك  
  .تشابه است  كند كه نظرية نظر اصلي خود را بيان مي وجهه

دانستيم كه اسماء نه بر سبيل متواطي و نه اشـتراك لفـظ بـر خـدا و مخلوقـات حمـل        -1
قول درست اين است كه اوصاف بر طبق تشابه يا ترتيب و ارجاع بـه يـك امـر    . شوند نمي

  .شوند اطالق ميواحد بر طرفين 
تشابه اسماء به دو طريق ميسر است، در يك طريق امور كثير به امر واحـد ارجـاع داده    -2

كـه   سـالمتي مرجـع اسـت بـراي آن     شود، مثالً  شوند و آن امر واحد مناط تشابه واقع مي مي
بگوييم يك حيوان سالم است چون موضوع سالمتي است، دارو سـالم اسـت چـون علـت     

غذا سالم است چون حافظ سالمتي است و ادرار سالم است چـون عالمـت   سالمتي است، 
  .سالمتي است

در طريق دوم، مناط تشابه در ميان دو امر يكي از آن دو تا است و به امر سومي ارجـاع   -3
شود به نحوي كه عـرض بـه جـوهر     وجود بر جوهر و عرض حمل مي  الًشود، مث داده نمي

  .مرجع عرض و جوهر امر سومي باشد كه شود، نه اين ارجاع داده مي
اما حمل اسامي بر خدا و اعيان مطابق حالت نخست مشابه نيست، زيرا الزم اسـت امـر    -4

سومي مقدم بر ذات الهي فرض شود، پس ناچار بايد بـر حسـب حالـت دوم تشـابه باشـد      
)Ibid: 145(.  

گرداند،  توماس در حالت نخست تشابه امور بالعرض و متفاوت را به امري بالذات برمي
براي مثال . گيرد گاه امور بالعرض را با آن مشابه مي كند و آن يعني يك امر بالذات لحاظ مي

سالمتي، سالمتي بالذات سالم است ولي اگر سالم را به دارو نسـبت دهـيم و بـر آن حمـل     
شود، از اين رو علت  واسطه نيست، بلكه با واسطه در عروض ممكن مي كنيم، اين حمل بي

چنـين حـافظ سـالمتي     سالمتي بودن دارو واسطه در عروض صفت سالم است به دارو، هم
بودن غذا واسطه در عروض صفت سالم است بر غـذا و يـا عالمـت سـالمتي بـودن ادرار      

ار و دارو با هم در اسـم سـالم   واسطه در عروض صفت سالم است به ادرار، پس غذا و ادر
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ي يـك امـر ديگـر كـه منـاط       اند اما به واسطه وجه تشابه دارند، يعني اگر چه با هم متفاوت
ها برقرار است پس سالمتي مرجعي است كه اين امور را  ارتباط با هم است تشابهي ميان آن

ه نيسـت، بلكـه   كند، ولي در طريق دوم وجه تشابه جداي از دو طرف متشاب با هم مشابه مي
شوند، توماس تشابه اسماء الهي را بـا مخلوقـات از ايـن     طرفين در نسبت با هم تعريف مي

در ادامه، قسمت دوم تشابه را نيـز مـورد رسـيدگي بيشـتر      وي. داند و نه قسم اول قسم مي
  :دهد قرار مي

 در قسم دوم حمل بر سبيل تشابه گاهي ترتيب حمل بر اسم و ترتيب حمل بـر حسـب   -5
ترتيـب    ترتيب حمـل مطـابق بـا اسـم نتيجـة     . واقعيت يكسان است و گاهي يكسان نيست

بنابراين وقتي چيـزي در مقـام   . اي براي دريافت عقالني است معرفت است زيرا اسم نشانه
ثبوت تقدم دارد، در مقام اثبات و شناخت هم مقدم است، يعني بر حسب معناي اسـم نيـز   

است بر عرض در طبيعت، از آن حيث كه طبيعت جوهر علت مثالً جوهر مقدم . تقدم دارد
عرض است، و هم در معرفت از آن حيث كه جوهر در تعريف عرض مندرج است، بـدين  

شود به جهت تقدم جوهر بر عرض، هـم بـر حسـب     ترتيب وجود به جوهر نسبت داده مي
  .تقدم در مقام ثبوت و هم بر حسب تقدم در مقام اثبات

در اين صـورت ترتيـب    باشددر طبيعت مقدم است در معرفت مؤخر اما اگر چيزي كه 
مـواد شـفابخش     قوة شفابخش كـه در همـة   مثالً . فوق در امور مشابه، معكوس خواهد شد

اي كـه در حيـوان اسـت،     شود بر حسب طبع و مقام ثبوت مقدم است بر سـالمتي  يافت مي
شـفابخش را از طريـق     ما ايـن قـوة   جا كه طور كه علت بر معلول تقدم دارد، اما از آن همان

از اين . دهيم معلولش نام مي  شناسيم لذا در مقام اثبات و معرفت، آن را به واسطة معلول مي
امـا حيـوان   . رو اگرچه شفابخش در واقعيت مقدم است بر سالم، زيرا علت سالمتي اسـت 

  .شود سالم خوانده مي  است كه بر حسب معناي اسم اوالً
شناخت ما از خدا هستند، واقعيت اسـماء   ةجايي كه مخلوقات واسط س از آنبر اين اسا -6

از آن خداست به جهت تقدم وجودي  شود اوالً  كه به خدا و ديگر موجودات نسبت داده مي
شود به حسب اسم، يعني در مقام اثبات مـؤخر   و مقام ثبوت، اما ثانياً به خدا نسبت داده مي

  .)Ibid: 146 (شود  هايش شناخته مي ولمعل  ها و به واسطة از معلول
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مقصود توماس از تشابه اوصاف اين است كه يك معنا در حمل بر مصـاديقش تقـدم و   
كه تقدم در خـارج و تقـدم    تأخر پيدا كند، اما اين تقدم و تأخر دو قسم است، يك قسم اين

چه تقدم در ذهن دارد يعني اسم، متناظر است با  در ذهن با هم تناظر مستقيم دارند يعني آن
مثالً وجود جوهر بر عرض تقدم دارد هم در ظرف ذهن و هـم  . اردچه در خارج تقدم د آن

در ظرف خارج ولي گاهي برعكس است، معنايي در ظرف واقع تقـدم دارد ولـي در ذهـن    
كه شفابخش در خارج مقدم است ولي در ذهن مؤخر است زيرا در ذهـن،   تأخر دارد، چنان

شـود بـر    ه خدا نسبت داده ميبه همين جهت آن اسمائي كه ب. خود حيوان سالم مقدم است
گـاه كـه بـه مخلوقـات نسـبت داده       حسب واقع و مقام ثبوت مقدم است بر همان اسماء آن

ها دارد، امـا در شـناخت يـا     شود، زيرا خدا علت مخلوقات است و تقدم وجودي بر آن مي
مقام اثبات حمل اين اسماء بر خدا، هميشه مؤخر از مخلوق است، زيـرا صـفات خـالق بـه     

شود، پس وجود بر سبيل تشابه به خدا و مخلوقـات نسـبت داده    سطة مخلوق شناخته ميوا
شود و هيچ وحدت معنا يا اشتراك معنوي و حمل به تواطؤ ميان فعـل وجـود خـالق و     مي

اي مشـابهت ميـان    مندي از يك طرف به گونه ي بهره توماس با نظريه. مخلوق در كار نيست
و از طرف ديگر مانع از به هم آميختن و نفي مرزهاي ميـان  خالق و مخلوق را در نظر دارد 

مند شدن از فعل محض و يا كمال خدا اين نيست كـه جزئـي    بهره. شود خالق و مخلوق مي
كـه چيـزي    مندي مخلوق از فعل وجود الهي است بدون آن از آن به مخلوق برسد بلكه بهره

  .)Gilson Etienne, 1955: 373(از آن كم شود 
  

  نظرية تشابهبررسي 
با رجوع به متون توماس چهار پرسشي كه پيش آمده بود تا حدودي پاسخ يافت، ما اكنـون  

توماس   توماس در خصوص تشخص اشياء در پرتو اصالت فعل وجود به شيوة  كه با نظرية
  :توانيم اجماالً آن را مرور كنيم ي تشابه آشنا شديم مي يا نظريه

هيت به منزلة امر بالقوه و فعل وجود به منزلة امر بالفعل هر شئ موجود حاصل اتحاد ما -1
. نمايانـد  فعل وجود معيار وجود داشتن ماهيات است و خود را از طريـق حكـم مـي   . است

بـا    »درخـت انـار  «حكمي است كه از اتحاد ماهيت » درخت انار هست«مفاد كان تامه، مثالً 
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موضوع حكم است از قـوه بـه فعـل در    اين اتحاد، ماهيت را كه . كند فعل بودن حكايت مي
جهـان مخـتص     توماس فعل وجود را در اشـياء . كند آورد و آن را مشمول فعل بودن مي مي

داند، هر ماهيتي در واقع نوعي بودن است و آثـار وجـود، آن ماهيـت را از     ها مي ماهيات آن
  .بخشد ماهيات ديگر امتياز مي

كه چيزي كه غير وجـود اسـت    ماند جز اين اگر وجود ذاتي موضوع نيست راهي باقي نمي«
تواند تعدد پيدا كند، بلكه منشاء تعـدد   بتواند با آن متحد شود اما وجود به خودي خود نمي

» .وجود امري غير وجود است، به همين جهت وجود سـنگ غيـر وجـود انسـان اسـت     در 
)Aquinas, 1975, book two: 152(.   

اتحاد ماهيت با وجود مناط تعدد فعل وجود است و هر ماهيتي فعل وجودي مغـاير بـا   
كند و ماهيات منشاء  فعل وجود خود را در ماهيت نمايان مي. فعل وجود ماهيت ديگر دارد

  .شود اند و مغايرت فعل وجود را موجب مي كثرت
وضـع متبـاين و نيـز بـر     فعل وجود ميان خدا و مخلوقات بر حسب اشتراك لفظـي يـا    -2

فعل وجود خدا فعل مطلق . كند حسب حمل متواطي و بر اساس اشتراك معنوي صدق نمي
ها تقدم وجودي  آن  موجدات و بر همة  كران است، خدا علت العلل است و علت همة و بي
فعـل  . شـوند  منـد مـي   وجودي خود از فعل وجود الهي بهره  مخلوقات بر حسب رتبة. دارد

هـا را از فعـل    اتحاد با ماهيات آن  منشاء فعل وجودي ماهيات است و به واسطة وجود الهي
انـد كـه    عقـول و مجـردات از آن جـا برتـر از جـواهر طبيعـي      . كنـد  مند مي وجود حق بهره

كمتر و فعليـت بيشـتر دارنـد، يعنـي درجـات        ماهياتشان بسيط است و به همين جهت قوة
هاست و سلسـله مراتـب قـوه مربـوط اسـت بـه        درجات قوه و فعل آن  موجودات بواسطة

     .)Aquinas,1983: 58-59(سلسله مراتب ماهيات 
منـدي از فعـل وجـود دارنـد و ماهيـات مركـب        ماهيات بسيط ظرفيت بيشتر براي بهره

درجـات آن ماهيـت اسـت و      دهنـدة  وجود داشتن هر مـاهيتي نشـان  . تري دارند ظرفيت كم
  .كند آن را در مراتب وجود معين ميظرفيت وجودي هر ماهيت جايگاه 

توان پرسيد اصالت وجود مورد نظر توماس چگونه اصـالت وجـودي    با اين تفاصيل مي
وجود مفهوم مشتركي ندارد و اشتراك معنـوي در آن   ، است؟ اصالت وجودي كه در آن اوالً

، يعنـي فعـل   آورد شود و آن را از قوه به فعل در مي با ماهيت خاصي متحد مي ،نيست، ثانياً
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تعلق آن به  ،بودن ماهيت است، ثالثاً درجات آن تابع تركيب يا بساطت ماهيتش است، رابعاً
اگرچـه تومـاس گـاهي هـم از فيضـان يـا        –اسـت   ١مندي ماهيت ذيل اصل افالطوني بهره

منـدي را بـه كـار     تعبير بهره  كند و غالباً نوافالطوني براي وصف خلقت استفاده مي ٢صدور
دهـد چـون    داند كه فعل وجود را به ماهيات مي ذات الهي را فعل مطلق وجود مي برد و مي

توانـد از فعـل    ميان دهنده و گيرنده هيچ وجه مشتركي نيست گيرنده در توماس معلول مـي 
فعل وجود كه نـه   ،ها افعال محدود وجود اند، خامساً مند شود و اين معلول وجود الهي بهره

زيرا شرط هـر دو   –كند  وة تشكيك بر مصاديق وجود صدق نميبه شيوة تواطؤ و نه به شي
كننـد   فقط با مفهوم تشابه با هم ارتباط برقرار مي –نحوة صدق اشتراك معنوي وجود است 

از آن جا كه همة ماهيات از فعل وجـود مطلـق   . كند ها را رفع مي و تشابه بيگانگي كامل آن
شـوند پـس نـوعي     منـد مـي   خـود بهـره    يك ذات نامتناهي به حد استطاعت و به حـد قـوة  

همه چگونـه   با اين. شود يا بگوييم به يكديگر شباهت دارند ها ديده مي خويشاوندي بين آن
توان توماس را اصالت وجودي دانست، اصالت وجـودي كـه تحـت سـيطرة      و تا حدي مي

عاب رنگ و ل ماهيات باشد، رشته وحدت حقيقت وجود در آن گسيخته باشد، با شباهتي كم
  رمق موجودات را به هم نزديك كند چگونه اصالت وجودي است؟  و بي
  

  حصص وجود
تـوان بـه قـول حصـص      رسد توماس را در اصالت وجود با قـدري مسـامحه مـي    نظر مي به

ن آمـده اسـت، ايـن بـوده     يقول به حصص كه ابتدا در كلمات متكلمـ . وجودي نزديك كرد
معنـايي  » انسـانيت «به چيزي مقيد شـود، مـثًال   اضافه   است كه يك معناي مطلقي به واسطة

زيد انسان «مثالً اگر بگوييم  ،كند است مطلق كه اگر به بعضي افراد اضافه شود، تقيد پيدا مي
را در نظر » انسانيت زيد«ايم و  در واقع انسانيت را در ضمن اضافه به زيد لحاظ كرده» است
شـود   دهد و بخشي از آن جـدا نمـي   ست نميانسانيت با اضافه به زيد چيزي از د. ايم گرفته

اي از معنـاي   هر يك از افراد انساني گوشه. شود ولي وجوهي از آن در اين اضافه متعين مي

                                                 
1. perticipatio 
2.emanatio 
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اي است كه انسانيت بـا آن افـراد پيـدا     دهند و اين به جهت اضافه كلي انسانيت را بروز مي
فالطـون نسـبت دارد و در مقابـل    مندي ا بهره ةاين تفسير از انسان بودن زيد با نظري. كند مي

ارسطو به تحقق كلي طبيعي در خارج معتقد است، چنانكه تمام حقيقـت  . نظر ارسطو است
داللت بر ايـن دارد كـه تمـام    » زيد انسان است«ها حضور دارد،  انسانيت در فرد، فرد انسان

ق كثيـر  حضور امر واحد در مصـادي  ةكلي طبيعي به منزل. ماهيت انسان در زيد حاضر است
اسـت كـه    ئلمندي به يك ماهيت واحد،جدا از مصاديق قا است ولي ديدگاه افالطوني بهره

اي از آن واقعيـت را   كند، بهره اي كه به آن ماهيت واحد پيدا مي هر مصداق به واسطة اضافه
  .دهد به خود اختصاص مي

ماهيـات   علّـي كـه بـا     نگريم، فعل مطلق وجود به جهت اضـافة  حال به آراء توماس مي
بخشـد، ايـن بهـره     اي از آن فعل وجود مي كند، هر ماهيتي را به فراخور حال بهره برقرار مي

در پرتـو ايـن اضـافه،    . علّي بودن با آن  اشتراكي با آن فعل مطلق ندارد مگر به جهت اضافة
شـوند، ايـن روشـنايي از آن هـوا يـا       ماهيات كه مانند هوا هستند به نور وجود روشـن مـي  

خاص است و از حقيقت منبع روشنايي چيزي در آن نيست، فعـل وجـود الهـي بـا      ماهيت
مغاير است، فعل وجود ماهيات با سببيت خدا نسبت به مخلوقـات    فعل وجود ماهيات ذاتاً

اي از فعـل   سببيت است، در ساية اين اضافه هر ماهيتي حصـه   خورد و تابع اضافة پيوند مي
اين حصـة فعـل وجـود بـا فعـل مطلـق وجـود        . كند ميوجود را در خور ماهيتش دريافت 

تشابهي بيشتر ندارد، فعل وجود الهي فعل وجود اصيل و مطلـق و نامتنـاهي اسـت، فعلـي     
است كه با هيچ حد و ماهيتي قرين نيست اما در خصوص مخلوقات هر فعل وجـود، فعـل   

است، بودن هر بودن يا وجود داشتن ماهيت معيني است و از اين رو از اصل خود متفاوت 
  .دهد اي از فعل وجود مطلق را بروز مي ماهيتي حصه
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  نتيجه
سـينا در مـورد ربـط وجـود و ماهيـت       توماس بـراي رفـع تنـاقض رأي ابـن رشـد و ابـن      

اتحاد قوه و فعـل    ةساز و اتحاد ماهيت با فعل وجود به منزل قوه و فعل را چاره  مابعدالطبيعة
را از حـالتي عرضـي بـه فعـل بـودن كـه از ژرفـاي ماهيـت         آورد و كوشيد وجـود   را پيش

 ،زند، مبدل كند و طريقي را در اصالت وجـود بگشـايد   جوشد و بودن ماهيت را رقم مي مي
  .ولي مشكل بزرگي سر راه او بود كه تالش او را سترون باقي گذاشت

او بـه  خواست هيچ اشتراكي ميان خدا و مخلوقاتش نباشد، مبادا ديـدگاه   توماس هم مي
خواسـت   تشبيه آلوده شود و تنزيه الزم از ذات و اسماء الهي به عمل نيايد و هـم مـي   ةشبه

فعل وجود داير مدار ماهيات مخلوق باشد و فعل وجـود بـه نحـو مطلـق و بـدون حـدود       
ماهوي از آن ذات الهي باشد و ماهيات اشياء نيز با عليت فعـل وجـود الهـي داراي وجـود     

  .ته با هم در تعارض بودباشند و اين دو خواس
ل شد ئآورد و در مفهوم وجود تشكيك قا تشبيه روي  توماس براي رفع تعارض به نظرية

و با نفي اشتراك معنوي و اشتراك لفظي وجود مفهوم وجود را در صدق بر مصاديق حمـل  
  .ربط ذاتي فعل وجود را در موجودات از هم گسيخت  ةبر تشابه كرد و رشت

جا رسيد كه قولي نزديك به حصص وجودي متكلمان را اختيار كند كه  آناين تالش به 
نه تنها از اصالت وجود كه حامل قول به اشتراك معنوي مفهوم وجـود و وحـدت حقيقـت    

كلي دور بماند و حتي شرايط پـذيرفتن   و تشكيك در مراتب وجود است، به خارجي وجود
وجود را كه به مشائين منسوب است هم اشتراك معنوي مفهوم وجود و تباين به تمام ذات 

زيادي دارد، نتوانسـته هـدف     تشابه از اصالت وجود فاصلة  پيدا نكند و از اين رو كه نظرية
  . توماس را برآورده كند و به دام مغالطات بزرگي افتاده است
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  نوشتپي
اسم الموجود المنطلـق علـي الصـادق انّـه بعينـه       و لهذا نجد بعضهم قد ظن ان« :گويد ابن رشد مي -1

المنطلق علي الذات و لهذا ايضاً مارأو أنّه عرض قالوا و لو كانت لفظة الموجود تدل علي الـذات لكـان   
قولنا في الجواهر انه موجود خلف من القول و ايضاً فانه ان كان يدل علي عرض في الشـي كمـا يكـرر    

اما أن يكون ذلك العرض من المعقـوالت الثـواني   : ذلك من من شيئينسينا فال يخلواالمر في  ذلك ابن
احـد المقـوالت التسـع و لـم       اويكون من المعقوالت االول، فان كان من المعقوالت االول كان ضـرورة 

ما تعرض لها تلك المقوله  ينطلق اسم الموجود علي الجوهر و علي ساير المقوالت العرض اال من وجة
ابـن رشـد،   ( ».س واحد من االعرض مشتركاً للمقوالت العشر، و هذا كله محال شـنع اويكون هاهنا جن

1994: 36(  
عرضـي از    منزلـة  در عبارت فوق ابن رشد قول زيادت وجود بر ماهيت را به زيادت وجـود بـه  

دانـد، زيـرا الجـرم بايـد موجـود را جـنس همـة         گانه تعبير كرده است و آن را محال مي اعراض نه
  .كنيم كه اين ناممكن است زيرا هر يك از مقوالت خود جنس عالي هستند مقوالت فرض

مغـايرت  «و يـا  » عروض وجـود بـر ماهيـت   «سينا مبني بر  الزم است توضيح دهيم كه قول ابن -2
حكماي اسالمي مقبول است و محقق سبزواري در شرح منظومه، آن   در ميان همة» وجود با ماهيت

  :گونه بيان داشته است را اين
  تــــصوراً و اتــــحداً هــــــويه  ان الـــوجود عـــارض الــــمهيه

اين عبارت به اين معنا است كه وجود و ماهيت در خارج به واقعيـت واحـدي موجودنـد امـا     
كند و سـپس در   ذهن در برخورد با موجود خارجي، آن را به دو مفهوم وجود و ماهيت تفكيك مي

اين حمل وجـود  . »كبوتر موجود است«: گويد المثل مي كند و في مي ذهن وجود را بر ماهيت حمل
  در فلسـفة » عـروض «امـا واژة  . انـد  بر ماهيت در ذهن را به عروض وجود بر ماهيـت تعبيـر كـرده   

  :اسالمي در سه موضع مطرح شده است
و مراد از عروض وجود بر ماهيـت، عـروض   . باب برهان -3باب مقوالت  -2باب ايساغوجي  -1
شود و از ذاتيـات   ب ايساغوجي است، بدين معنا كه مفهوم وجود در مفهوم هيچ ماهيتي اخذ نميبا

و لوازم هيچ ماهيتي نيست، پس نسبت به ماهيت خارجي است و لذا حمل آن بر ماهيـت عرضـي   
  .است

سـينا مفهـوم    ايم و دانستيم كه به نظـر ابـن   تا اين جا به نسبت مفهومي وجود با ماهيت پرداخته
اما اكنون در نسبت . ود نسبت به مفهوم ماهيت عرضي عام است و از ذاتيات هيچ ماهيتي نيستوج
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دو   واقعيـت عينـي ايـن     كنيم تا ببينيم آيا در رتبـة  سينا تأمل مي مصداقي وجود با ماهيت در نزد ابن
رد وگرنـه بـه   الي كلمات او بدسـت آو  سينا را در اين مورد بايد از البه رأي ابن. نسبتي با هم دارند

  .طور صريح و به عنوان يك مسئلة مستقل به آن نپرداخته است
و واحـد مسـوق بـا    «: گويـد  فصل دوم مـي  -سوم   در پايان مقالة الهيات شفاسينا در كتاب  ابن

كه موجود بـر هـر يـك از     شود، چنان موجود است، به اين معني كه بر هر يك از مقوالت حمل مي
اند ولي هر دو مفهوم در يـك  فهوم آن دو چنان كه دانستي با هم مختلفشود، ولي م ها حمل مي آن

مشـاهده  » .اند كه بر ماهيت و جوهر هيچ يك از مقوالت داللت ندارند كه قبًال دانسـتي جهت متفق
داند،  جهت مي سينا وجود و واحد را در مصداق بر مصاديق همراه و هم شود كه در اين فقره ابن مي

كند، پس وحدت و وجـود از   كند واحد هم بر آن صدق مي جود بر آن صدق ميچه مو يعني هر آن
كنـد كـه ايـن دو     او سپس تصريح مـي . شوند سينا بر سياق واحد بر موضوع خود حمل مي نظر ابن

  .توانند بود مفهوم هيچ يك از مقوالت عشر نيستند و بنابراين عرض باب مقوالت نيز نمي
: گويـد  فصل سوم پس از تحليل معناي واحـد مـي   ،ر مقالة سومالرئيس در همان منبع د اما شيخ

كند پس محمـول عـام    بنابراين چون درست است كه وحدت از موضوع خاص خود مفارقت نمي«
ناپذير است و موضوعاتش جدايي زا  از همين معناي بسيط، مشتق گرديده و لزوماً) يعني واحد(الزم

كنـد كـه وحـدت عـرض الزم      الرئيس بيان مي عبارات شيخدر اين » .اين معناي بسيط، عرض است
مسـاوق بـا وحـدت     ،موضوع خودش است و همين تعبير باعث شده تا وجود نيز كه به نظر شـيخ 

كـه وحـدت و    است عرض تلقي شود، اما با توجه به فقرة قبلي كالم شيخ و تصريح ايشان بر ايـن 
كند پس قول او بـه عـرض الزم بـودن     مياي از جمله مقوالت عرضي داللت ن وجود بر هيچ مقوله

توانـد بـه عـرض مقـولي      نمـي  .كند وجود هم صدق مي  وحدت براي موضوع خود كه طبعاً دربارة
تطبيق شود و لذا بايد استنتاج كرد كه به نظر شيخ اين عرض، عرض خارج محمول يا محمول مـن  

ض بالضميمه، لكن شيخ بدان مقوالت ثاني فلسفي است و نه عرض مقولي يا عر  ميمه و از زمرةض
طـوري كـه ابـن رشـد      بـه . تصريح نكرده است و همين سبب سوء برداشت از قول او شـده اسـت  

سينا به عروض باب مقوالت تفسير كرده و پنداشـته اسـت كـه     عروض وجود بر ماهيت را نزد ابن
بـا ايـن برداشـت     گانة ارسطويي تلقي كرده و عرضي در رديف اعراض نه  منزلة سينا وجود را به ابن

قرون وسـطي    اين سوء تفاهم ابن رشد در فلسفة. سينا را به باد انتقاد گرفته است ناصحيح، قول ابن
  .نيز تداوم داشته و فيلسوفاني مثل توماس آكوييني را نيز مبتال كرده است

3.esseest aliquids fixu, et quietum in ente 
)rima operatio respicit puidditatem rei, secunda respicit esse ipsius (4.   
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