
متافیزیک ابن سینا 

ترانه جوانبخت

 آن طور که ابن سينا در کتابش با عنوان "شفا" در نظر گرفته، توضيح عقلنی همه هستی ست. ابن سينا "مشتق شدن همه چيز متافيزيک
را در اين کتاب توضيح داده است.  منبع هستی ست از هستی لزم"، ابديت هستی و نيز نفی شناخت آنچه مجزا از

 ابن سينا برای هر علمی موضوعی در نظر گرفته و علوم را به دوشاخه نظری و عملی تقسيم کرده است. از نظر او، علم نظری دانشی
ست درحالی که علم عملی برای ما کاربرد دارد. او سه نوع علم ستقل از ما عش م نش ست که موضو ظر می گيرد: دا  عملی در ن

نظری را ممکن می داند: فيزيک، رياضی و دانش ماوراء الطبيعه.  کشورداری، اقتصاد و حکومت بر خود. او همچنين سه علم

 ابن سينا اولين کسی ست که کانی شناسی را ابداع کرده و در شيمی به شيوه قديم هم کار کرده است. ابن سينا در نجوم نيز تحقيقاتی دارد و
یرداختن به حوزه های مختلفی که ابن سینا در آنها کار کرده از بحث این مقاله خارج است.با ابوريحان بيرونی تبادل فکر داشته است. 

 دانش ماوراء الطبيعه را دانشی الوهی می داند و موضوعش را طبق ديدگاه ارسطويی چيزی می داند که موجوديت داشته باشد. ابن سينا
او به دو دليل مربوط بودن خدا به دانشهای ديگر را نفی می کند:

. دانش های ديگر يا دانش عملی هستند يا فيزيک يا رياضی و نمی توانند درباره خدا باشند.۱

 . اگر خدا در متافيزيک بررسی نشود در هيچ علم ديگری قابل بررسی نخواهد بود. حتی اگر محوريت موضوع خدا در اين علم لزم۲
باشد نمی توان جز اين يذيرفت که خدا موضوع خود را تشکيل می دهد.

يه موضوع بن سينا، علت اول ظر ا ه به ن ست. اگرچ يه مربوط ا يک به علت اول ند که موضوع متافيز ين مورد را مطرح می ک بن سينا ا  ا
 منحصر به متافيزيک نيست. چرا که وجود اين علت بايد در اين علم نشان داده شود. ابن سينا با استفاده از متافيزيک ارسطو اين راه حل

ند که موضوع  يخ را ييشنهاد می ک ه با هر آن چه وجود دارد اشتراک دارد. در تار شد ک ه هست می با ه ک ن يک هستی آن گو  متافيز
متافيزيک ابن سينا نخستين کسی ست که اين راه حل را ييشنهاد کرده است.

  فيزيک را دانش اجسام آن گونه که هستند نمی داند ابن سينا موضوع متافيزيک را با موضوع ديگر علوم نظری مقايسه کرده است. او
 بلکه آن گونه که حرکت می کنند يا ساکنند. رياضيات از نظر او، دانش مربوط به اندازه گيری و اعداد است و بنابراين به هستی که حادث
ين دانشها هستی به طور محدود بررسی می شود چرا که به ماده، اندازه يا تعداد بستگی  شدنش رياضی ست ارتباط دارد. در هر دوی ا

 دانش متافيزيک است و در اين دارد. در اين دو دانش،  هستی ييش فرض شده است بدون آن که برای خودش مطالعه شود. هستی موضوع
 کيفيت را شامل می شود دانش بدون هيچ محدوديتی بررسی می شود. متافيزيک همه مقوله های مربوط به هستی از جمله: ذات، کميت و

ولی مقوله عمومی تر خود هستی ست که بقيه مقوله ها را دربر می گيرد.

 مشترک با هر آن چه هست می باشد. ابن سينا می گويد که هستی نخستين موضوعی ست موضوع متافيزيک، هستی همانطور که هست و
 که به فکر در می آيد. اين نظر ابن سينا بعدها توسط فيلسوفانی نظير آکويناس و هايدگر استفاده شده است. تعبير هستی از اين جمله ابن
که آن طور که ست بل نه ا ه يا آن گو ن ين گو ه چيز را نه آن طور که ا هستی، هم ست.  تن چيزها يت داش  سينا، درک روح ما از موجود

موجوديت دارد دربر می گيرد.

سطو، از بن سينا علوه بر ار ست.  ا يز بهره برده ا بی ن ظر فارا  فارابی متافيزيک ارسطو را به اين صورت در نظر گرفته بود کهن
 ، علت دهم که علت فعال است به وجود می آيد. دو علت اول، علت ثانوی هستند. از نهمين علت٩علت برای هستی وجود دارد که ١٠

 اولين کره آسمانی و هفت علت کرات مربوط به سيارات را يديد اورده اند. فارابی روح اين کرات را به خلقت جوهر جسمانی توسط خدا
 مربوط می دانست که ماده اوليه همراه با حرکت را تشکيل داده است که اجزايش با وجود تفاوتهای شکلی به هارمونی و هماهنگی رسيده

 ، اشکال کامل تر در ادامه چرخه تکاملی، خشکی و رطوبت از آنها تشکيل شده است. سرما،عناصر چهارگانه طبيعی يعنی گرما، نيزاند
ه سه مل ذهن را ب خته است. او تکا يی زبان و فکر يردا ين به علم منطق، توانا بی همچن ند. فارا سان يديدآمده ا  يعنی گياهان، جانوران و ان
 مرحله ذهن بالقوه، ذهن بالقعل و ذهن به دست آمده تقسيم کرده است. از نظر او، نوع سوم ذهن با به کار بردن تصاوير و تصورات ذهنی

حاصل شده است.



يت، فرق ين ذات* و موجود سی ست که ب خستين ک بن سينا ن يت همان حادث شده از ا ظر او، موجود ست. از ن به ذات قائل شده ا ست.   ا
وجود می يابد.  عبارت ديگر، موجوديت همان چيزی ست که به ذات می رسد وقتی که

يز لزوم را در متافيزيک خود به عنوان ظر او، لزم تاييدی بر موجوديت است. ارسطو ن بن سينا مفهوم لزم را در نظر می گيرد. از ن  ا
مفهومی اساسی مطرح کرده بود. ابن سينا لزوم خدا را به عنوان دليلی بر موجوديت خدا به کار می برد.

 يکی ديگر از مشخصه های متافيزيک ابن سينا، تفاوتی ست که بين لزم و ممکن مطرح کرده است. از نظر او، لزم به علت احتياجی
 ذات و موجوديت در اينجا ضروری ست: هستی لزم، اصل موجوديتش ندارد در حالی که ممکن به علت محتاج است. توجه به تفاوت بين

 در خود ندارد. برای هستی ممکن، موجوديت يک حادثه است که و اصل موجوديتش را خود دارد اما هستی ممکن اين طور نيست را در
قع شود ه می شود. هستی ممکن به چيزی احتياج دارد تا وا ف  به عبارت ديگر، هستی لزم همان هستی لزم است. که همان به ذات اضا

 علت هستی ممکن است که موجوديت آن را سبب شده است. اين هستی لزم به نوبه خود، يا لزم است يا ممکن و اگر ممکن باشد برای
 موجوديت يافتنش به علت لزم ديگری احتياج دارد. بنابراين هستی لزم به طور الزامی بايد وجود داشته باشد تا همه چيز هستی خود را

ذات يکی هستند.  و هستی از آن بگيرد. ابن سينا تاييد کرده است که در هستی لزم،

  ابديت هستی الزامی ست. چرا که در يک تداوم زمانی، هر چيز توسط علتی به وجود آمده که خودش علتیوجودطبق استدلل ابن سينا، 
 ممکن است. بنابراين هميشه می توان به يک علت درونی و سيس يه علت آن علت رسيد و تا بی نهايت ادامه داد. طبق نظر ابن سينا، اگر
ين علت لزم آن شد بنابرا ته با يد آن علت به طور هم زمان با آن چه سبب شده وجود داش يم، با ظر بگير تی در ن هيم برای چيزی عل  بخوا
 خواهد بود. خلقت از نظر ابن سينا، به اين معنی نيست که موجوديت از يک "تصميم" درونی در زمان مشتق می شود )تصميم الوهی که
 مشکل چندگانگی را ايجاد می کند( بلکه به اين معنی ست که يک شيء، موجوديتش را از يک علت لزم گرفته است. بنابراين خلقت يک

وابستگی در هستی ست نه تداوم زمانی.

 . به عبارت ساده تر اثبات ابديت هستی يعنی اثبات وجودیالزام ابدیت هستی در دیدگاه ابن سینا یعنی اثبات ابدیت هستی توسط ابن سینا
ابديت هستی. يس احتمال و امکان در آن راه ندارد. ابن سينا هستی را ابدی می دانست.  

ابن سينا دو دليل برای نادرست بودن نظريه تدوام درونی-زمانی اصل اوليه نسبت به موجوديت جهان ارائه داده است:

 . اگر در نظر بگيريم که خدا قدرت خلق کردن را قبل از خلقت داشته، اين اشکال وجود خواهد داشت که زمانی معين قبل از خلقت۱
ممکن است،  جهان وجود داشته که شامل خدا هم شده است و اين غير

نی۲ قت را در زما گر در نظر بگيريم که خدا خل ين اشکال . ا شد،  ا  غير از زمانی که جهان را خلق کرده است می توانست آغاز کرده با
سيده و وجود دارد که خالق يی ر نی به توانا نی از ناتوا ين مورد، در زمان مع ست و ا نی داده ا ين امکا ه به او چن قت بوده ک ين لزوم خل  ا

  نظريه است. اشکال دوم اين

 ابن سينا در کتابش نتيجه گرفته که تداوم درونی-زمانی برای خلقت غير ممکن است و خلقت را بايد به صورت يک اشتقاق موجودات از
ست که همان فکر ه صورت کار ا يد و فکرش ب ه به فکر می آ ست ک که خدا فکری خالص ا  ذات همه موجودات خدا در نظر گرفت چرا

است. 

 همه چيز را در آن واحد به تفکر در می آورد که به چندگانگی در ابن سينا با اين نظريه، چندگانگی را از اصل اوليه رد کرده است: "او
 ذات اجسام به دليل آن که فکر يا در حقيقت ذاتش به فرمهايشان درمی آورد اما اين فرمها از فکر او مشتق می شود." ماده شکل می گيرد

شده اند، وجود دارد. جهان از اين فکر که همان اصل اوليه لزم است يديد آمده است. 

ته و براي نی بهره گرف بن سينا از اصل نئو افلوتي ين اصل دارای يگانگی باشد، ا ين که ا بش نوشته است که اشتقاق اول از واحد ا  در کتا
 ۱۰است که فکر ديگر را مشتق می کند و اين اشتقاق ادامه می يابد و تحت هر فکر، يک کره آسمانی وجود دارد )ابن سينا در مجموع 

فکر مجزا در نظر گرفته است(. طبق اين نظريه نئو افلوتينی، جهان از يک اشتقاق اوليه از فکر الوهی سرچشمه گرفته است.

نظريه متافيزيک ابن سينا چند مشخصه مهم دارد:

. ابن سينا يايداری موضوع متافيزيک يعنی هستی همان طور که هست را مطرح کرده است.۱

. هستی، نخستين موضوعی ست که به فکر ما می رسد.۲



را از هم متفاوت در نظر گرفته است. اين مورد در متافيزيک يونانی بررسی نشده بود. موجوديت )يا هستی( ذات و . ابن سينا۳

. خدا هستی لزم است که هستی و ذاتش لزوما در او مرتبط هستند.۴

. جهان )ذات ها( از خدا مشتق شده که خودش فکر می شود.۵

 متفاوت لزم است اشاره کنم که دور شدن ابن سينا از فلسفه ارسطو را يکی از مزيات فلسفه سينايی می دانند. هرچند که بهتر است وجوه
هر دو را در نظر گرفت.

 substance  است. ارسطو نيز برای جوهر يا substanceذات همان جوهر يا  را درباه خدا به کار بريم، essence* اگر کلمه ذات يا 
. سوبسترا.٤. گونه universal ۳. فراگير يا ti esti ۲. ذات يا ۱چهار معنا در نظر گرفته بود: 
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