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  سینا مفهوم خدا در اندیشۀ ابن

  *مستانه کاکایی

  **يآباد حسن عباسی حسین

  چکیده
 کنـد و بـراي اثبـات خـدا     اساس وجودشناسی، خداشناسی را تبیین مـی  بر سینا ابن

کند. اصل مهم وجودي او تمایز میان وجود  وجودشناسی بیان میاستداللی مبتنی بر 
و ممکن تقسـیم   اساس این تمایز، موجودات به دو قسم واجب و ماهیت است. بر

معناست و در ممکنـات چنـین    الوجود تمایز وجود و ماهیت بی در واجب د.نشو می
چه تصـوري از خـدا دارد؟    سینا نکه ابتمایزي برقرار است. پرسش اولیه این است 

بـا   سـینا  ابنهاي آن کدام است؟ مفهوم خدا نزد  مفهوم خدا نزد او چیست؟ ویژگی
. »الوجـود ماهیتـه آنیتـه    واجب«و نیز » األول اإلنیه هالحقیق« دو بیان مطرح شده است

چـه تفـاوتی بـاهم    بحث  دو عبارت در نتیجۀ اینکه حال پرسش اصلی این است 
دانـد و در جـاي    می» انیت محض«تعالی را  سینا واجب ابنبار  که یک ایندارند؟ آیا 

گـویی دچـار نشـده     گوید بـه تنـاقض   دیگر از عینیت وجود و ماهیت او سخن می
است؟ در این نوشتار برآنیم پس از بررسی ایـن دو عبـارت بـه حـل ایـن مسـئله       

  گیریم. نیز بهره میالوجود  واجبهاي  گی بپردازیم و براي این امر، از تحلیل ویژ
  الوجود. ، ماهیت، واجب»انیتت«وجود، وجوب،  :ها دواژهیکل

  
  مقدمه. 1

نداشتن  که عالوه بر اثبات ماهیتدر این است  سینا ابن در اندیشۀاهمیت مبحث مفهوم خدا 
در نمـط   سـینا  ابنشود.  واجب، و وجود محض بودن او، وحدت و یگانگی او نیز اثبات می
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با اثبات این مسئله که موجود اعم از مادي و مجـرد اسـت و سـپس تقسـیم      اشاراتچهارم 
بـه ایـن    ،که علت نخستین علت فاعلی اسـت  علل به علل وجود و علل ماهیت و اثبات این

چه تحقق دارد، برحسـب ذاتـش بـه دو قسـم تقسـیم       پردازد که در عالم هستی آن بحث می
یت دانسـت ولـی ایـن    راي وجود و ماهشود: واجب و ممکن. او موجودات ممکن را دا می

توجـه بـه مباحـث     بـا تـوان پرسـید کـه     مـی الوجود نپـذیرفت. بنـابراین    تمایز را در واجب
از  ، و تمـایز وجـوب و امکـان، و تمـایز وجـود و ماهیـت، تصـور او       سینا ابنوجودشناسی 

بر چـه  الوجود چگونه است؟ مفهوم خدا نزد او چه تعبیر و تفسیري دارد؟ این مفهوم  واجب
 تـوان بـراي او درنظـر    را مـی هایی  چه ویژگی ،اساس آن لوازمی از وجود متکی است؟ و بر

ت پاسـخ  سـؤاال در این نوشـتار بـه ایـن     کرد؟ وجود و ماهیت نزد واجب به چه معناست؟
  دهیم تا به تحلیل مفهوم خدا دست یابیم. می

  
  »ماهیت«تحلیل مفهوم . 2
 پـس . اسـت  رفته کار هب و شده ساختهی فاراب توسط بار نینخست »تیماه« ةواژ رسد یم نظر هب

ـ . است انداحته جای فلسف زبان در و دهیبخش وسعت آن به سینا نبا او از  بـه ی فـاراب  از شیپ
ـ ماه ةواژ. شد می استفاده »تیمائ« کلمه از واژه نیاي جا  اسـت؛  »مـاهو « یجعلـ  مصـدر  تی

 حکمـت، ( اسـت  نداشـته  سـابقه  عرب زبان در که بود تازهي کار »ماهو« از تیماه ساختن
   را به معانی مختلف آورده است؛ »ماهیت« سینا ابن .)250 :1389
 خـاص  تیئیشـ  زیچ آن سبب به ءیش کی کهي زیچ آن«ی عنی ؛»هو هو ءیالش به ما«. 1
یعنی همان وجود شخصی، عینی و منفرد شیء است که از آن به هویت تعبیر  ؛»دارد را خود
و عالوه بر ممکنـات شـامل    1). ماهیت در این معنا عام است237: 1390شود (حکمت،  می

(شـیروانی،   نـدارد؛ امـا هویـت دارد   » چیسـتی «الی تع شود؛ چراکه واجب تعالی نیز می واجب
 . کند می اشاره خارج در ءیش تحقق و قتیحق به »هو هوی شلا به ما« .)26: 2 ، ج1389
: 1390؛ حکمـت،  371: 1418، سـینا  ابن( »هو ما جوابی ف قالی ما« يمعنا به تیماه. 2
 بـه  زیـ چ آن کـه  استی تیماهي داراي زیچ هر ،سینا ابن باور به) 201: 1389؛ حکمت، 244

 آن »ذات«  بلکـه  و »قتیحق« از عبارتي زیچ هر »تیماه. «است زیچ آن ت،یماه نآ سبب
   .)7: 1375 ،همان؛ 30مدخل:  ،1 ج، 1405، سینا، ابن( 2است
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حقیقت هر شیء است که قوام ذات شیء بسته به آن است و آن شیء در این حقیقـت،  
 مـا «گوییم  وقتی می ). مثال237ً: 1390با تعدادي از موجودات دیگر اشتراك دارد (حکمت، 

شامل انسـان، اسـب و گـاو و غیـره نیـز       ، حیوانآید حیوان، در حقیقت و در پاسخ می »هو
 مـا « میپرس می و میکن می اشاره اي ءیش به اند. هرگاه شود که در حقیقت حیوانیت مشترك می
و  یـوان ح، آن ياجـزا  یا ،»ناطق یوانح« یعنیو حد آن » انسان« گوییم در پاسخ می الًمث ،»هو

. )260: 1389 حکمـت، ( آیـد  یدر پاسخ پرسـش فـوق مـ    »یتماه«به عنوان  ، جداگانهناطق
 .آید یدست م به» هو ما«در جواب از سؤال  یء،ش یقی یکحق یفتعر

  است.  »هو ما«در ذهن است و پاسخ به سؤال  ءتحقق شی حسب نحوة تعریف دوم بر
 

  سینا ابنوجود نزد . 3
رفته اسـت؛ امـا جـاري و     کار  هزبان فلسفی ب نزد فیلسوفان و در» وجود« ةپیش از فارابی واژ

از نظـر   بـود.  3وجود اسـتفاده کردنـد، کنـدي    ةاست؛ ازجمله کسانی که از واژ مسلط نبوده
اي بوده کـه   فارابی، زبان عربی از ابتداي تکونش تا روزگار ترجمه و انتقال فلسفه، فاقد واژه

نزد اهـل  که هایی  واژه .)236: 1389(حکمت،  رسی را افاده کندفا» هست« بتواند مفاد کلمۀ
ارسی است و مصـدر  ف» هست«عربی همان » هو«است » هو«؛ لفظ است فلسفه متداول بوده

متداول بود که مـدلول   4»انیت«و الفاظ دیگري مانند  )112: 1986(فارابی،  است» الهویه«آن 
  )  225-223: 1389(حکمت، است » تحقق عینی«و » وجود«و معناي 

 قابل اشتراك است. در اندیشـۀ  هم همان وجود عینی و منفرد و غیر سینا ابنراي ب» انیت«
دادن؛  جود خاص؛ وجود اثباتی؛ فعل وجـود : ودرنظر گرفت توان براي وجود پنج معنا میاو 

ـ  و  ت اشـیا بـر سرشـ  کـه  رود  کـار مـی   هفعل بودن و وجود رابط. وجود یا به معناي اسمی ب
کـه صـفت مشـترك    معناي عام داللت دارد   یا به ،شود (وجود خاص) موجودات اطالق می

رابطـه بـا    اسـت کـه در  » دادن فعل وجـود «معناي  یا به ،وجود اثباتی)میان موجودات است (
بـه معنـاي   اسـت  » فعل بـودن «رود، یا به معناي  می کار بهوجودبخشی خداوند به مخلوقات 

نظر است، یا در حمل میان  ت که در آن منشأیت آثار خارجی مدبودن وجود بر ماهی عارض
    .)89-86: 1394(کاکایی،  شود صورت رابط لحاظ می محمول به موضوع و

اسـت و  » فعل بـودن «معناي   در بحث مخلوقات و تمایز میان وجود و ماهیت، وجود به
  است. » دادن وجودفعل « وجود به معناي »األول الحقیقه اإلنیه««مراد از وجود در بحث 
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الهیـات  گوید: در  براي بحث مفهوم خدا با دو بیان سخن می سینا ابنسخن این است که 
الوجود ماهیتی غیر از انیتش ندارد. و بر نفی ماهیـت از واجـب    گوید واجب می صریحاً شفا

ـ   واجـب «گویـد   مـی  تعلیقـات آورد. در  آن دلیل مـی  کند و بر تأکید می ـ  ۀالوجـود ماهیت  »ۀآنیت
  ).  187: 1371، سینا ابن(

الوجود را آوردیم، سپس ادله بـر عینیـت وجـود و ماهیـت در      واجب» انیت«ابتدا ادله بر 
  که مراد از این دو تقریر چیست. وجود، و سپس تحلیل بر اینال واجب
  

  الوجود محض بودن واجب» انیت«ادله بر . 4
تعلقـی  » وجـود «ممکن که » وجود«قائل است. یکی » وجود«براي واقعیت دو نحوه  سینا ابن

وجـود  «بـه ممکـن اسـت. خداونـد     » وجود«کنندة  واجب که افاضه» وجود«است و دیگري 
  هستند. » موجود«است و مخلوقات مرکب از وجود و ماهیت و » محض

جـنس و فصـل و   مرکب از ماهیت و وجـود، مـاده و صـورت،     ،بنابراین حقیقت وجود
  اجزاء مقداري نیست.

  
 دلیل نخست 1.4

 5»مبـدأ اول داراي مـاهیتی جـز انیـت نیسـت     «با تعبیر این بحث را  االهیات شفادر  سینا ابن

  کند. دلیل اول از قرار ذیل است: آغاز می )367: 1418، سینا ابن(
وجود داراي ماهیت باشد، باید ماهیـت آن معـروض وجـود باشـد. در ایـن      ال واجباگر 

صورت علت عروض وجود بر ماهیت چیست؟ یا خود ماهیـت واجـب یـا چیـزي دیگـر.      
وجـود دو امـر متغـایر باشـند و وجـود، عـارضِ       ال واجببدین معنا که اگر ماهیت و وجود 

. یـا الزمـه   2ماهیـت اسـت؛   ذات  ۀ. یا وجود الزمـ 1د؛ از دو حال خارج نیست: شوماهیت 
  چیزي خارجی است. 

کنـد مگـر    ذات ماهیت باشد؛ زیرا وجود از چیزي تبعیت نمـی  ۀمحال است وجود الزم
که آن چیز موجود باشد و این مستلزم تقدم وجودي ماهیت بر وجود است و این محـال   این

است. موجود بودن ماهیت قبل از وجود یا به همین وجود معلول است یا به وجودي دیگر. 
اگر به همین وجود معلول است مستلزم دور و اگر به وجودي دیگر است مسـتلزم تسلسـل   
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: 1387بهشـتی،  و ؛ 346: 1390؛ دادجـو،  367: 1418، اسـین  ابـن است و تسلسل باطل است (
230-231(. 

کند هرچیزي که داراي ماهیتی غیر از انیت باشد معلـول   از سوي دیگر، در ادامه بیان می
الوجود هسـتند و   نفسه ممکن علتی است؛ لذا این ماهیت فی ۀاست و وجوب ماهیت از ناحی

وجود نیز داراي ماهیـت باشـد   ال واجبپس اگر شود.  ها عارض می غیر بر آن ۀوجود از ناحی
وجـود داراي  ال واجـب که  همین وضعیت موجودات دارايِ ماهیت را خواهد داشت؛ درحالی

  گیرند.  ماهیت نیست و موجودات داراي ماهیت وجود خود را از او می
چیزي دیگـر خـارج از ذات او باشـد و وجـود واجـب       ۀحال شق دوم، اگر وجود الزم

وجـود در وجـود خـود    ال واجـب آید  تعالی است الزم می ي خارج از ذات واجبمعلول امر
، سـینا  ابـن ؛ 287: 1371، سـینا  ابننیازمند به غیر باشد و این با وجوب وجود سازگار نیست (

) ابطال این شق نیز به نوعی به ماهیت نداشـتن  231-230: 1387؛ بهشتی، 367-368: 1418
دار، معلول است و معلول نیـز وجـودش را از    یم امر ماهیتانجامد؛ زیرا گفت تعالی می واجب

شـود و   وجـود مـی  ال واجبگیرد. علت هم اگر خارج از ذات باشد سبب معلولیت  علت می
ـ  دلیل ناسازگاري معلولیت با وجوب وجود این است که معناي وجوب وجود، تحقق به  ۀذات

  یر از وجود خود ندارد. وجود غال واجبوجود، بدون درنظرگرفتن غیر است. بنابراین 
  
 دلیل دوم 2.4

را مطـرح  » وجـود ال واجـب انیـت  « سـینا  ابـن  ،الهیات شفاهشتم کتاب  ۀدر فصل چهارم مقال
مبـدأ اول داراي مـاهیتی جـز انیـت      6کند. عین حال یگانگی او را نیز اثبات می کند و در می

غیـر از حقیقـت    وجود داراي ماهیت باشد وجـوب وجـود آن حقیقتـی   ال واجبنیست. اگر 
وجود بودن اوست. پس اگـر  ال واجبماهیت انسان بودن غیر از ماهیت  ماهیت آن دارد؛ مثالً

 ۀوجــود داراي حقیقتــی اســت و حقیقتــی غیــر از ایــن ماهیــت دارد و اگــر الزمــال واجــب
وجود بودن او این است که به این ماهیت متعلق باشد و بدون تعلق به ایـن ماهیـت   ال واجب

وجـود  ال واجـب پس باید وجوب وجود او از این حیـث کـه    ،وجود باشدال واجب تواند نمی
چیزي غیر از خودش باشد. پس وجوب وجود او از ایـن حیـث نیسـت کـه      ۀاست از ناحی

 تعـالی  حقیقت واجب .)262-260: 1390؛ دادجو، 370: 1418، سینا ابنوجود است (ال واجب
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انیت او حقیقت اول « ؛»ۀاألول اإلنی ۀحقیق«ماهیت ندارد.  تعالی اجباست ویکی وجودش  و
 ).  186: 1404، سینا ابن( »است

  وجود چهار حالت دارد:ال واجبآمده است: وجود نسبت به ذات یا ماهیت  اشاراتدر 
 وجود است. و این فرض همان مطلوب ماست.ال واجبعین ذات  وجود. 1
وجود است. بدیهی است که جزء ذات یا جزء عقلی اسـت  ال واجبوجود جزء ذات . 2

کنـیم   مانند جنس و فصل، و یا جزء خـارجی ماننـد صـورت و مـاده. در ادامـه اثبـات مـی       
 وجود مرکب نیست.ال واجب
وجود است. این فرض هم مستلزم این اسـت کـه ماهیـت،    ال واجبوجود، الزم ذات . 3

 علت براي وجود باشد و باطل است.
وجود است. ایـن فـرض نیـز باطـل اسـت؛      ال واجبرضی مفارق براي ذات وجود، ع. 4

وجود معلول غیر باشد و این بـا وجـوب وجـود    ال واجبچراکه مستلزم این است که وجود 
 .)323: 1387بهشتی، ( ناسازگار است

وجـود جـزء ذات    ،مطلوب ماست؛ اما مـورد دوم  ،وجود عین ذات باشد ،مورد نخست
ت و باطل است؛ بنابراین وجود زائد بر ذات اوست خـواه عرضـی   مستلزم ترکیب اس ،باشد

 الزم و خواه عرضی مفارق نیز باطل است. 
  شود:  چنین میدو مقدمه و یک نتیجه  قالب دراین استدالل 

  وجود وجودش از غیر نیست؛ ال واجبنخست:  ۀمقدم
  دوم: هرچه وجودش از غیر نیست وجود ذاتی اوست؛  ۀمقدم

  .)325-324: 1387بهشتی، ( وجود، وجود ذاتی اوستال واجبنتیجه: 
  
  دلیل سوم 3.4
 ؛نداشتن واجب این دلیل را آورده اسـت  بر ماهیت تعلیقاتو نیز  الهیات شفاهم در  سینا ابن

تعریف حدي و نیز برهانی  وجود ترکیب راه ندارد و و اصوالًال واجبکه در  در بحث از این
دانسـته و چنـین   » انیـت محـض  «وجـود را  ال واجب، مفهوم وجود نداردوجود ال واجببراي 

 ،وجود داراي ماهیت نیستال واجبوجود داراي جنس نیست؛ زیرا ال واجب :کند استدالل می
آید.  جنس در جواب ماهیت می چراکه و آنچه داراي ماهیت نباشد داراي جنس نخواهد بود

وجـود  ال واجـب ب نیسـت.  وجـود مرکـ  ال واجب لذا و ،جنس از جهتی بخشی از شیء است
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وجود داراي جنس و فصل نیست پس داراي تعریـف  ال واجبچون  .داراي فصل هم نیست
وجود داراي علتی نیست و بـه  ال واجبوجود برهانی نیست؛ زیرا ال واجبهم نیست و اثبات 

، و 369-367: 1418، سـینا  ابـن توان برهان لمـی بـر وجـود او اقامـه کـرد (      نمی سببهمین 
تـرین   تـوان گفـت او کامـل    جا می از این .)262-260: 1390؛ دادجو، 186 و 70، 36 :1404

شود. بنابراین بنابر اثبات نفی ماهیـت از   است هرچه کمال را از او سلب کند، از او سلب می
حدي اعم از ماده و صورت و جنس و  يتعالی اجزا قائل است که واجب سینا ابنتعالی،  حق

رو از  ؛ ازایـن یستد نشوعالی داراي ماهیتی که وجود بر آن عارض ت فصل ندارد؛ زیرا واجب
هر مفهومی که بر ماهیت صدق کند پیراسته است اعم از جنس و نوع و فصل و نیز مفـاهیم  

   .)101 :1375سینا،  شوند (ابن عرضی که پس از تکمیل معناي نوع بر آن عارض می
ترکیـب و انقسـام، الزم و ملـزوم    وجـود راه نـدارد و   ال واجـب بنابراین ترکیـب در ذات  

 یکدیگرند. هرکجا ترکیب باشد انقسام هست و هرکجا انقسام باشد ترکیب هم هست و این
 وجود مرکـب از دو یـا چنـد چیـز باشـد، اوالً     ال واجبناپذیرند. اگر  دیگر انفکاك دو از یک
وجـود  ال واجـب ها بـر   ها یا همۀ آن یکی از آن هاست؛ ثانیاً وجود به سبب آنال واجبوجوب 

وجود بالـذات،  ال واجبتقدم دارند. در قیاس شرطی فوق هر دو تالی مرفوع است؛ یعنی هم 
وجود مسبوق به یک یا چند جـزء  ال واجبشود و هم  وجود بالغیر و معلول غیر نمیال واجب

وجـود مرکـب نیسـت.    ال واجـب شود؛ یعنی  هاي مزبور، مقدم نیز رفع می نیست. با رفع تالی
؛ 308: 1387بهشتی، ( کمی نیست يخارجی و نیز اجزا يوجود داراي اجزاال واجب بنابراین

 )228-227: 1364، سینا ابن
  .پردازیم تعالی می اینک به بحث درباره عینیت وجود و ماهیت در واجب

  
  وجودال واجبدلیل بر عینیت وجود و ماهیت در . 5

کند کـه   با این بیان مفهوم خدا را بیان می الهیات دانشنامه الهیو نیز  تعلیقاتهم در  سینا ابن
ها در مخلوقات و موجودات ممکن  وجود یکی است و تغایر آنال واجبوجود و ماهیت در 

  است.
  گوید: می تعلیقاتدر 

الوجود ماهیتش، انیتش است. و انیتی زائد بر ماهیتش نیست؛ بلکه ماهیتی بـراي   واجب 
   7او جز انیتش نیست
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وجـود هـم   ال واجبوجود از لوازم ذات است نه از مقومات آن.  است: استدالل او چنین
وجود که ماهیتی بـراي او جـز   ال واجبوجود است هم علت وجود است. براي  ةکنند ایجاب

عنوان صفتی باشد آن صفت همـان تأکـد     انیتش نیست، وجود حقیقت آن است و هرگاه به
چیزهایی که غیر از او هسـتند داخـل    ۀهم اما وجود براي .)36: 1404 ،سینا ابنوجود است (
نیسـت.   هـا  است و از لـوازم آن ها عارض شده  ها نیست؛ بلکه از خارج بر آن در ماهیت آن

شهد «طور که قرآن فرموده  وجود واجب براي او از ذاتش است. پس او واحد است و همان
باشد. وجود مطلق که  چه وجودش لذاته است واجب است واحد آن هر» ال اله اال هو اهللا انّه

بالذات است معلول نیست؛ زیرا ماهیتی براي او جـز انیـتش نیسـت. پـس وجـوب وجـود       
چراکـه   چـه داراي ماهیـت اسـت معلـول اسـت      آن ماهیتی براي او جز انیتش نیسـت. هـر  

  .)70: همانوجودش لذاته نیست؛ بلکه لغیره است (
خالقی قائل است خداوند به مثابۀ به  سینا ابنوجود به چه معناست؟ ال واجبوجود براي 

بخشد. او ایجاد مخلوقات را بـر اسـاس    می» وجود«ها  کند و به آن که مخلوقات را ایجاد می
جا که خود خداوند وجود محـض اسـت    و معتقد است از آن 8کند توجیه می» فیض« ۀنظری

قل و علمـی  لحظه در حال فیضان و سرازیري وجود مخلوقات است و خداوند با تع در هر
شـود. خداونـد    که به نظام عالم و مخلوقات دارد، منشأ وجود و ایجاد مخلوقـات واقـع مـی   

اوست و فقط مخلوقات هستند که مرکـب  » وجود«او عین » ماهیت«وجود محضی است که 
» وجـود «خداونـد   .)15-14: 1418، سینا ابن؛ 101: 1375، سینا ابناند ( »ماهیت«و » وجود«از 

 ةشـود. همـین افـاد    می» موجود» «ماهیت«کند و آن  اعطا می» ماهیت«ا به آن ر» ماهیت«یک 
خداونـد  » دادن فعل وجود«خداوند عین » فعل تعقل«از تعقل خداوند ناشی است و » وجود«

، عبـارت از  سـینا  ابندر » وجوددادن« .)175: 1385 ؛ یثربی،384-382: 1418، سینا ابن( است
خداونـد و تحـت    ۀخلوقاتی هستند که وجود را از ناحیاست و موجودات م» کردن موجود«

  اند.  فیض دریافت کرده
وجـود اسـت، وجـود    ال واجبگوید مراد از وجود عینی داخل در مفهوم ذات  خواجه می

؛ بلکـه وجـود   یسـت مشترك مفهومی که در عقل موجود است؛ یعنی وجود اثباتی یـا عـام ن  
مـراد از   .)327-326: 1387بهشـتی،  موجـودات اسـت (   ۀخاصی است که مبدأ نخستین هم

فعـل وجـود دادن اسـت. درحقیقـت      ، وجود به معناي»األول الحقیقه اإلنیه«وجود در بحث 
  وجود تفاوتی میان ذات واجب و سایر اشیا نیست. 
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وجود بذاته، نفس واجبیت است و همان وجود بذات اوست و هر صـفتی  ال واجبمعنی 
ها نیست و بنابراین امکان و اسـتعداد نیـز در    اي در آن از صفات براي او بالفعل است و قوه

  .)50: 1404، سینا ابنها راه ندارد ( آن
  و وجـود یکـی    دهد. در او ماهیـت  می  وجوبِ وجود، ماهیت موجود واجب را تشکیل

اسـت و در حـد    یطبسـ  يواجب امر وجودموجود باشد.   باید ماهیتش  دلیل  همین  به  است
 ی،(بهشـت  یسـت ن یـت است که عارض بـر ماه  يوجود وجودال واجببساطت است.  ياعال

1387: 280(.  
  کـه   است  واقعیت  بر این  سینا تأکید مبتنی ابن  وحدت ۀنظری  مندترین ویژگی ارزش شاید

  و وجـود او نبایـد انفکـاکی     ماهیـت   باشد و بین  یکی  منحصراً در خداوند، وجود با ماهیت
  . اوست  ماهیت  وجود او عین  باشد؛ چراکه

اسـت   یـتش از ان یـر او غ یـت چـه ماه  آن هر گوید یم ییدانشنامه عال یاتاله درسینا  ابن
اسـت.   یاو عرض یتآن است ان یتاز ان یرآن غ یتکه ماه یزي. و هرچیستوجود نال واجب
  .)78: 1383 ،سینا ابناست ( یعلت يباشد معلول است و دارا یچه وجودش عرض آن و هر

وجـود  ال واجـب تعالی نیز به عینیت وجود و ماهیت در  در بررسی صفات واجب سینا ابن
  توجه داشته و با این پیش فرض صفات را اثبات کرده است:

که وجـود   یستممکن ن«وجود است. ال واجب یثیاتشح یوجود ذاتش و تمامال واجب. 1
ن دو واجـب مفـروض بـا    از آ یـک هر یعنـی باشد؛  یگرد يوجود همسنگ با وجودال واجب

کـه وجـود    یسـت و متالزم باهم باشـند و البتـه ممکـن ن    يدر وجوب وجود مساو یگريد
  .)316: 1 ج ،1391 یزدي، صباح(م» یدحاصل آ یوجود از اجتماع کثرتال واجب
 است بـه  الجهات یعالوجود من جم الوجود بالذات، واجب مورد که واجب یندر ا سینا ابن

 .)306: 1387 ی،(بهشـت  9بحـث کـرده اسـت   اثبات بساطت  یب،ترک یاز نف یرمستقیمطور غ 
از  جـود وال واجب که ینا یقاز طر یتعال واجب يازجمله در بحث از صفت کمال محض برا

چـه   . آنپـردازد  یوجـود مـ  ال واجـب جهات واجب است به اثبات کمال محـض بـودن    ۀهم
صـورت از   یـن ا یـر جهـات هسـت؛ در غ   ۀوجود از همال واجبوجود بالذات است ال واجب

خالف فـرض اسـت. حـال     ینالوجود است. ا ممکن یوجود است و از جهتال واجب یجهت
در او  ینقصـ  یچ) و هـ 6: 1363 ،سـینا  (ابن جهات واجب است یعوجود از جمال واجبه ک آن

   .یستن
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ـ   سـینا  ابـن  بـودن از جمیـع جهــات    ، واجــبالهیـات نجـات  دوم  ۀدر فصـل ششــم مقال
  کند: را چنین بیان می تعالی واجب

الوجود بالذات، از همۀ جهات واجب است اگـر از حیثـی واجـب و از حیـث دیگـر       واجب
ممکن باشد، وجود و عدم این جهت ممکن، معلول علتی خواهـد بـود. بنـابراین ذات او بـه     
علت وجود یا علت عدم این جهت، وابسته خواهد بـود و در ایـن صـورت واجـب مطلـق      

یک از صفات و کماالت واجب، از وجود واجب متأخر نیسـت و همـۀ    د ... هیچنخواهد بو
تواند داشته باشد به صورت واجب و ضروري داراست؛ پس واجـب داراي   صفات را که می

  ).123-122: 1385؛ یثربی، 553: 1379سینا،  اي نیست (ابن هیچ حالت منتظره

وجـود  ال که واجـب  کند احت بیان میصر اول به ۀنیز در فصل ششم از مقال الهیات شفادر 
  )  49: 1418، سینا (ابن وجود از جمیع جهات استال واجببذاته 
وجود مستغنی از دیگران است و قائم به خود است و هستی خـود را از غیـر   ال واجب. 2

 اشـارات  ابـن سـینا در  نگرفته است. او قیوم است و وجودش به هیچ غیري وابسته نیسـت.  
 »اته واجب اسـت و وجـودش از ذاتـش اسـت بنـابراین او قیـوم اسـت       حق بالذ«گوید  می

در عین حال هرچه وجود آن، بـه ذات خـود باشـد، حـق خـالص و       .)97 :1375، سینا (ابن
محض است؛ زیرا حقیقت هرچیزي همان خصوصیت وجود اوست که برایش ثابت اسـت.  

-380: 1418، یناسـ  (ابـن  وجود نیسـت ال واجبوجود حق است؛ چیزي احق از ال واجبپس 
  .)11: 1363، سینا ابن؛ 381

که وجود واجـب، عـین ذات اوسـت صـفت      بنابراین از صفت قائم به ذات بودن و این
 د.شو بودن، حق خالص و محض بودن و نیز غنی بالذات بودن اثبات می قیوم

وجود واجب عین تعین و تشخص است. براي موجودیت شیء در خـارج، تعـین و   . 3
تا شیء تشخص پیدا نکنـد، موجـود   » یوجد یتشخص لم  الشیء ما لم «است تشخص الزم 

شود. الزمـه   تشخص و تعین او نیز ثابت می شود. اگر موجودیت چیزي ثابت شد حتماً نمی
وجــود اســت. بنــابراین ال واجـب وجـود، تحقــق وجــودي نداشــتن  ال واجــبنداشــتن  تعـین 
). هیچ نوع کثرتی نه از حیـث  211: 1375بهشتی، ( الوجود وجود دارد پس تعین دارد واجب

تکثر در معنـا   سببمفهوم و نه از حیث تشخص در واجب راه ندارد؛ زیرا تکثر در شیء به 
و مفهوم شیء است و در ذات واجب تمام معانی واحد است و تکثر در تشخص هم ندارد؛ 

  وجود عین وجود او است.ال واجبزیرا تشخص 
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 تحلیل این دو بیان. 6

شود ماهیت واجب همان وجود اوست و مـاهیتی   چه تاکنون گفته شد ثابت می تمام آن بنابر
دو به این معناسـت   هر» الحق ماهیه انیته«یا » الحق الماهیه له« ۀغیر از وجودش ندارد. مسئل

و بـه حکـم وجـوب ذاتـی،      وجود ماهیتی که وجود عارض بر آن شـود نـدارد.  ال واجبکه 
از ماهیت است وگرنه مشکل دور و تسلسـل و امکـان و سـایر     وجود مجرد و منزهال واجب

  .)236: 1387بهشتی، ( آید وجود نیست پیش میال واجبص که شایسته ساحت ینقا
که ماهیتی عالوه بر  منظور این استتعالی ماهیت ندارد  گوید واجب می سینا ابنهر زمان 

نـدارد.   ،نات چنین استکه در مخلوقات و ممک چنانشود، وجودش که وجود بر او عارض 
بل ال ماهیۀ له غیر « آورد: مـی  »الوجود ماهیه آنیته الواجب«در ادامه عبارت  تعلیقاتکه در  چنان

شود ندارد؛ و درواقـع ماهیـت واجـب     که وجود عارض بر آن می را یعنی ماهیتی ؛»اآلنیۀ ...
کـه  » مابه الشیء هو هـو «که پیش از این دیدم ماهیت به معناي  همان، انیت او است. و چنان

قابـل اشـتراك    هم همان وجود عینی و فردي و غیر» هویت«هویت شیء است، و  کنندة بیان
در  سینا ابنبیان که توان چنین گفت  یکی است. و می سینا ابندر » انیت«شیء است با مفهوم 

تعـالی مـاهیتش    ناظر بر این معنا از ماهیت دارد. واجـب » ۀآنیت ۀالوجود ماهی الواجب« تعلیقات
انیت اوست با این معنا از ماهیت سازگار است. و سلب ماهیت از واجب نیز به ماهیـت بـه   

  گردد. برمی» جواب ماهو یمایقال ف«معناي 
که حقیقت مشترك هر شـیء  را الوجود ماهیت ندارد؛ یعنی ماهیتی  از سوي دیگر واجب

داراي چنین مـاهیتی باشـد مـاهیتش بـا     است و قوام ذاتی شیء بسته به آن است ندارد؛ اگر 
داشت. چنین ماهیتی که مشترك شیء اسـت   ماهیت تعدادي از موجودات دیگر اشتراك می

الوجود نفی  سینا این قسم ماهیت را از واجب . ابناست» مایقال فی جواب ماهو«معادل همان 
  گوید: می تعلیقاتدر  سینا این که چنان کرده است.

ت اسـت؛ زیـرا      الوجود نیست؛ واجب اشیا هست در واجبماهیتی که در سایر   الوجـود انیـ
الوجود نه جنسی دارد و نه فصلی و نه براي او در جنس شـریکی هسـت. و فصـلی     واجب

نیز براي او نیست. پس حدي براي او نیست. محلی و موضوعی هم براي او نیست. جزء و 
د. تغییري در او نیست. و وجود او اجزا و سببی نیز ندارد؛ اجزایی که سبب تشکیل کل شون

  )187: 1404سینا،  در اعیان نیست (ابن
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وجود از هرگونـه نقـص اسـت و اثبـات     ال واجبدنبال تنزه ه با بیان این مسئله ب سینا ابن
  وجود محض و وحدانیت اوست.

نظـر اسـت؛ و ماهیـت او     وجود مدال واجببنابراین در هر دو بیان، وجود محض بودن  
تعالی در هر دو عبارت، بـه سـلب ماهیـت بـه      و سلب ماهیت از واجب اوست، نیتهمان ا
ماهیـت بـه معنـاي     مـورد  در سـینا  ابـن اشاره دارد. اگرچـه   »ماهو جوابی ف قالی ما«معناي 

امـا   ،تعالی سخنی نگفتـه اسـت   واجبة دربار صراحتاً ،»مابه الشیء هوهو«نخستین آن، یعنی 
اندیشمندان بعدي مانند حاجی سبزواري و نیز عالمه طباطبایی ماهیت به این معنا را شـامل  

توان چنین برداشت کرد که  بر سخن این اندیشمندان می   اند. و عالوه تعالی نیز دانسته واجب
ماهیت در معناي نخستین همان وجود عینی و شخصی و منفـرد اسـت و انیـت هـم یعنـی      

قابل اشتراك، بنابراین ماهیت در تحقق و وجـود عینـیش بـا انیـت یکـی       غیر وجود عینی و
  شود. است و این شامل واجب تعالی نیز می

کـه در مخلوقـات و   را وجودي که ماهیت او عین وجود اوست و ماهیتی ال واجبچنین 
  ی است که در ادامه بحث خواهیم کرد.های داراي ویژگی نداردممکنات است  

 
  الوجود   ي واجبها ویژگی. 7

  :چنین هستندالوجود  هاي واجب ویژگی ذشت،چه گ با توجه به آن
وجـود از دو یـا چنـد جـزء     ال واجـب وجود مرکب و منقسم نیست؛ اگر ذات ال واجب. 1

هـا و یـا    پـس یکـی از آن   ،وجود از اجتماع آن اجزا بوده باشـد ال واجبمرکب بوده باشد تا 
هـا اسـت.    بوده و مقوم آن باشند؛ زیراکـه قـوام ذات بـه آن   ها باید قبل از ذات  هریک از آن

 به معنـاي  بودن وجود نه در معنی و نه در مقدار قابل تقسیم نخواهد بود؛ زیرا مرکبال واجب
این اساس هـیچ ترکیبـی اعـم از ترکیـب      امکان است و تنزل از حد وجوب ذاتی است. بر

، سـینا  (ابـن  وجود واجب راه نـدارد  ماهیت و وجود، جنس و فصل، ترکیب کمی و غیره در
 .)185: 1388زاده آملی،  ؛ حسن101: 1375
اگـر   ؛)314: 1391؛ مصـباح یـزدي،   49: 1418، سـینا  ابـن وجود علتی ندارد (ال واجب. 2

آن علت خواهد بود و تا  ۀوجود علتی براي وجودش داشته باشد وجودش به واسطال واجب
ـ   وجود تحققال واجبوقتی علت نباشد این   ۀواسـط ه نخواهد داشت. هرچیز که وجـودش ب

چیز دیگري باشد هرگاه ذات او را بدون آن غیر لحاظ کنیم وجود برایش ضروري نخواهـد  
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وجـود  ال واجبچنین موجودي شایسته نیست که  .وجود بالذات نیستال واجببود؛ درنتیجه 
انیت یافته باشد باید  باشد که علت انیت است؛ زیرا اگر ماهیت آن داراي هستی بود تا از آن

پیش از هستی علت انیت باشد. اگر ماهیت آن داراي هستی نباشـد شایسـته نیسـت علـت     
تواند علت باشد و هرچیزي کـه علـت    چیزي باشد چون هرچیزي که هستی ندارد نمی هیچ

از ســوي دیگــر اگــر  .)50: 1418و ؛ 78 :1383ســینا،  ابــننیســت علــت هســتی نیســت (
ایـن صـورت    داشته باشد معلول خواهد بود و وابسته به علت خود. در وجود علتیال واجب

کـه   ذاته بدون توجه به علتش وجود برایش ضـرورت نخواهـد داشـت؛ درحـالی     معلول فی
وجود معلول و داراي علت، فرضـی  ال واجبوجود بالذات است؛ یعنی فرض واجب ال واجب

 .)319: 1391مصباح یزدي، ( متناقض است
کـه   توانـد در عـین ایـن    وجـود بالـذات اسـت نمـی    ال واجـب چیزي کـه   ناسی ابننظر ه ب

 وجود بالغیر باشد.ال واجبوجود بالذات است ال واجب
-78: 1388؛ 22: 1363، سـینا  (ابـن  ممکنات و طرف اسـت  ۀعلت همالوجود  واجب. 3

برهان وسـط و طـرف را نقـل کـرده      التعلیقاتو  الهیات شفادر  سینا ابن .)98 ،1375 و؛ 79
ها از هر سنخ که باشد متناهی هستند و هریک داراي مبـدأ اولـی اسـت و مبـدأ      است. علت

وجود اسـت  ال واجبها یکی است. مبدأ اول وجودي جداي از همۀ موجودات دارد،  همۀ آن
  و هر موجودي وجود خود را از او گرفته است.

 ؛تکافؤ ندارد وجود با هیچ موجود دیگريال واجب. 4

الوجود با وجود دیگري تکافؤ داشته باشد و مالزم باشـد؛ تـا    ممکن نیست که وجود واجب 
که هریک از آن دو [واجب فرضی]، با دیگري در وجوب و وجود مساوي و مـتالزم بـا    این

؛ 49: 1418سـینا،   هم باشند. جایز نیست وجود واجب از اجتماع کثرتـی حاصـل آیـد (ابـن    
  ).30: 1390دادجو، 

با هیچ موجودي اعم از موجود در خـارج یـا موجـود در ذهـن تـالزم و       الوجود واجب
 .)316: 1391مصباح یزدي، ( تکافؤیی در وجود ندارد

، سینا ابن( دهد یم یگواه یندبعد از او یکه در هست یزهاییچ یربر سا ینموجود نخست. 5
 ).102: 1375 ؛378: 1375
وجود نـامتغیر، نـامتکثر و در   ال واجبتواند مشترك باشد؛ بنابراین  حقیقت واجب نمی. 6

). مـراد  317: 1391؛ مصباح یزدي، 49: 1418، سینا ابنناپذیر است ( وجود خاصش مشارکت
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تواند در وجـود خـاص او و نیـز صـفاتی کـه مخـتص بـه او         ست که هیچ چیزي نمیا این
 موجودي شریک با او نیست. هستند، همسان با او باشد و هیچ 

وجود چند چیز است: نخسـت ایـن   ال واجباین خصوصیات براي  ۀالزم سینا ابنبه نظر 
جا اضافه مقوالت نیست، بلکـه   وجود مضاف نباشد. مراد از مضاف در اینال واجباست که 

الوجود در وجودش به غیر خودش  واجب» وال متعلق بغیره فیه«منظور متعلق وجودي است. 
وجـود  ال واجـب گونه که عرض به موضوع یا صـورت بـه مـاده تعلـق دارد.      آنلق ندارد، تع

بالذات علتی ندارد پس معلول نخواهد بود و اگر معلول نباشد تعلقی به غیـر از خـود پیـدا    
ــی ــد نم ــن کن ــینا (اب ــزدي،  50-49: 1418، س ــباح ی ــن دوم. )318-317: 1391؛ مص ــه  ای ک
بـودن   »من جمیع جهات« ةدربار نجاتو  معاد مبدأ ودر  ناسی ابنوجود متغیر نباشد: ال واجب
وجود به ذات خویش وجودش واجب اسـت؛  ال واجب که وجود استدالل کرده استال واجب

و ناگزیر وجـود و عـدم آن    ،صورت از جهتی واجب بود و از جهتی ممکن  زیرا در غیر این
جهت ممکن به علتی وابسته خواهد بود. پس ذات واجب به دو علت بسته و متعلق است و 

وجـود  ال واجـب بنابراین هیچ صفتی براي  ؛طور مطلق واجب نخواهد بود  به ذات خویش به
در حالت انتظار نیست و هیچ کمالی از واجب از وجودش متـأخر نیسـت. و واجـب داراي    

اي نیست خواه این حالت منتظره اراده، طبیعـت، علـم و خـواه صـفتی از      الت منتظرههیچ ح
   .)553: 1379؛ 6: 1363، سینا ابنصفات ذاتی دیگرش باشد (

وجود بالذات اگر وجوب وجود برایش از جمیع جهات نباشد و جهـاتی باشـد   ال واجب
جهتی بالقوه باشد و بـراي  ز اکه آن جهت در او تحقق یابد باید  که در او نباشد پس براي آن

 ۀکه از آن جهت هم به فعلیت درآید بایستی از قوه به سمت فعلیت حرکت کنـد و الزمـ   آن
سـوي حالـت     وجود است. تغییر از حالت بـالقوه بـه  ال واجباین حرکت، تغییر و دگرگونی 

در  وجود محال است و دگرگونی با وجوب وجودال واجببالفعل است. بعد از این امر براي 
 تناقض است.

وجود وجوب وجودش از همـۀ جهـات اسـت فعلیـت محـض      ال واجباز سوي دیگر، 
است و هرچه که فعلیت محض است ثابت است و ثبوت او همیشگی است و اگر ثبوت او 

  وجود بودن او معنایی ندارد. ال واجبهمیشگی نباشد دیگر 
یسـت؛ یعنـی در ذات و   وجـود متغیـر ن  ال کـه واجـب   گویـد  مینیز  اشارتدر سینا  ابنو 

صفاتش تغیر راه ندارد. ذات خداوند ذاتی تغییرناپـذیر اسـت، صـفات حقیقـی محـض را      
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که ذات موصـوف را دچـار دگرگـونی     را ست و آن دسته از صفات حقیقی ذات اضافیادار
  .)316-311: 1375، سینا د (ابنند نیز دارکن نمی

 

  گیري نتیجه. 8
تعـالی بـه یـک     با نفـی ماهیـت از واجـب    سینا ابن ۀعینیت وجود و ماهیت در اندیش. 1

معناست از دو حیث. در این نوشتار سخن از عینیت وجود و ماهیت آوردیم کـه بـه نـوعی    
 نفی ماهیت از واجب را نیز ضمن آن بیان کردیم.

اسـت؛   سـینا  ابـن مبتنی بر درك وجودشناسـی   سینا ابنوجود نزد ال واجبدرك مفهوم . 2
بات وجود خدا و برهان امکان و وجوب از مباحث وجودشناسـی بهـره   که در بحث اث چنان

وجود نیز به فهم مباحـث وجودشناسـی نیـاز هسـت؛     ال واجبگیرد براي شناخت مفهوم  می
ازجمله مبحث تمایز وجود و ماهیت و نیز تقسیم موجود به واجب و ممکن. تمایز وجود و 

گونـه تمـایزي چـه     وجود هیچال اجبوماهیت در ممکنات امري اعتباري و ذهنی است و در 
 ذهنی و چه عینی قابل تصور نیست.

تـوان مـاهیتی بـراي او     است و ماهیتی جز انیتش ندارد و نمـی » انیت«وجود ال واجب. 3
تصور کرد که وجود بر آن عارض شود؛ زیرا در این صورت نیاز به علتی خواهد داشـت و  

 وجود سازگار نخواهد بود.ال واجبهوم وجود نیازمند علت خواهد بود و با مفال واجب
عینیت ذات و وجود در خداوند در صفت بساطت محض و سلب هرگونـه ترکیـب   . 4

معتقد اسـت   سینا ابنآید؛ و  دست می هچه خارجی و چه ذهنی و چه منطقی از خداوند نیز ب
 جنس و فصل ندارد و حدپذیر نیست. ،دلیل نداشتن ماهیته وجود بال واجب
وجود و نیز کمال محض بودن او، قائم به ذاتی بـودنش، و نیـز حـق    ال واجبیگانگی . 5

تعالی هستند؛ و  عینیت ذات و وجود واجب کنندة بودن، صفاتی هستند که بیان محض و قیوم
که حقیقـت  کند  ت میبثا ،وجود من جمیع جهات، عالوه بر اثبات این صفاتال واجباثبات 
 تعالی جز وجود نیست. واجب
ایـن   هـر دو اشـاره بـه   » الوجود الماهیه آنیته الواجب«و » األول الحقیقه أنیه«عبارت دو . 6
و  ،وجود ماهیتی که غیر از انیتش باشد و وجود بر آن عارض شـود نـدارد  ال واجبکه  دارند

از » مایقـال فـی جـواب مـاهو    «نفی ماهیـت بـه معنـاي     :یک مسئله هستند ندةنک دو بیان هر
 و اثبات یگانگی و بساطت مطلق اوست. ،کردن او از هرگونه ترکیب منزه وجود، وال واجب
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  نوشتپی
 

؛ ماهیت حـق، وجـود او اسـت (سـبزواري،     »الحق ماهیه انیه«گوید:  حاجی سبزواري میکه  . چنان1
1369 :5.( 

ابـن  ( .ء أو أشیاء، فذلک هو الدال علـى الماهیـۀ   فما کان من األلفاظ الکلیۀ یدل على حقیقۀ ذات شى. 2
 )30، 1405سینا، 

پرسـش  » هـل «[چرا]. » لم«و  [کدام]» أي«[چه]، » ما«[آیا]، » هل: «اند نوع هاي علمی چهار . پرسش3
  .)8: 1387از وجود است (کندي، 

 . نسبت است به إنّ تأکیدي.4
 .نیهاإلألول ال ماهیه له غیر إن ا .5
 .)370: 1418سینا،  (ابن» الوجود، و هذه هى اإلنیۀ الوجود غیر أنه واجب فال ماهیۀ لواجب. «6
سـینا،   (ابـن ...» الوجود ماهیته آنیته، لیس آنیته زائدة على ماهیته، بل ال ماهیۀ له غیـر اآلنیـۀ    واجب. «7

1404 :187  .( 
  .6: نمط 1375سینا،  . رك: ابن8
الوجـود   واجـب «سـینا   از مرحوم خوانساري ذیل این کالم ابن شرح الهیات شفا. مصباح یزدي در 9

ـ  نه در سینا  گفته است ابن »الوجود من جمیع جهات بالذات واجب نخسـت   ۀفصل ششـم از مقال
 ، ج1391کند (مصـباح یـزدي،    فصول بعدي دلیلی براي این مطلب اقامه نمینه در و  الهیات شفا

1 :315(.  
  
 منابع

مطالعـات و   ۀتهـران: مؤسسـ   ،یدر فلسـفه اسـالم   یفلسـف  یقواعد کل .)1372( ینغالمحس ینانی،د یمیابراه
 .یفرهنگ یقاتتحق

 قم: نشر البالغه. ،التنبیهات االشارات و .)1375سینا ( ابن
گیـل شـعبۀ    مطالعات اسـالمی دانشـگاه مـگ    ۀ، به اهتمام عبداهللا نورانی، مؤسسالمعاد مبدأ و .)1363( سینا ابن

 تهران.
 مرکز نشر.زاده آملی، قم: مکتبه االعالم االسالمی،  اهللا حسن ، آیتالهیات من کتاب الشفاء .)1418( سینا ابن
  قم. ۀعلمی ة، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزالتعلیقات .)1404( سینا ابن

 ، قم: مرعشی نجفی.المنطق-الشفاء). 1405ابن سینا (
 ، ویرایش و ترجمۀ ابراهیم دادجو، تهران: امیرکبیر.الهیات از کتاب شفا ).1390سینا ( ابن
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پـژوه، تهـران:    دانش یمحمدتق یح، مقدمه و تصحبحر الضالالت یالغرق فالنجاه من  .)1379، 1364( سینا ابن
 دانشگاه تهران.

 .یدارقم: ب یدارفر،، محسن بالمباحثات .)1371سینا ( ابن
 .یناس یدانشگاه بوعل همدان:  ،ییدانشنامه عال یاتاله .)1383سینا ( ابن

 یفرهنگـ  ۀسسـ ؤ)، تهران: میح(شرح و توض سینا ابن یسالرئ یخش یهاتالتنب االشارات و .)1375احمد ( ی،بهشت
 .یهآرا
الـرئیس   شـیخ  االشـارات و التنبیهـات  از کتـاب   شرح نمط چهـارم  ،هستی و علل آن .)1387( احمد بهشتی،
 .بوستان کتاب: قم، سینا ابن

 ، قم: آیت اشراق.سینا نمط چهارم دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن .)1388زاده آملی، حسن ( حسن
 ، تهران: الهام.سینا متافیزیک ابن .)1389حکمت، نصراهللا (
 علمی. ، تهران: نشردرسنامۀ حکمت مشاء .)1390حکمت، نصراهللا (

 .انتشارات امیرکبیر)، تهران: ویرایش و ترجمه( الهیات از کتاب شفا .)1390( ابراهیم دادجو،
 .سمت: تهران سینا، ابن يآرا اهم بر تکیه با ،مشاء فلسفۀ .)1389( محمد ذبیحی،

، با شرح غررالفرائد یا شرح منظومه حکمت قسمت امور عامه و جوهر و عرض .)1369سبزواري، مالهادي (
 اهتمام مهدي محقق و توشی هیکو ایزوتسو، تهران: دانشگاه تهران.

 ، قم: بوستان کتاب.2 ج ،الحکمه بدایهترجمه و شرح  .)1389شیروانی، علی (
 دارالمشرق. :، مقدمه و تحقیق محسن مهدي، بیروتالحروف .)1986( فارابی، ابونصر

سـینا و   بررسی تطبیقـی معنـاي وجـود از دیـدگاه ابـن     « .)1394آبادي، حسن ( کاکایی، مستانه، عباسی حسین
  .7 ، ششناختی هاي هستی پژوهش، »توماس آکوئینی

 شارات علمی و فرهنگی.انت :ثانی، تهران ، محمود یوسفمجموعۀ رسائل کندي .)1387کندي (
مؤسسـه   یـان، محمـدباقر ملک تحقیق و نگارش ، 1 ، جشفا یاتشرح اله .)1391 و 1382( یمصباح، محمدتق

  (ره) ینیامام خم یو پژوهش یآموزش
 بوستان کتاب. ۀسسؤ، قم: منجات یاتاله ۀترجم .)1385 ( یحیی یثربی،


