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Abstract
The discussion of "God" and "being," in Scholastic philosophy are tied. In metaphysics of
Suarez, “being” has different meanings and divisions. And the study of the status of "being"
in the theology of Suarez requires an examination of the meanings of being as a subject of
metaphysics and the divisions of being in theology. Our question is being that is a subject of
metaphysics of Suarez, what has relation to being of his Theology? Is there a relation between
being in metaphysics (first volume of Disputations) with God (volume II)?
For Suarez the adequate object of metaphysics is being insofar as it is real being;" it deals
with not only God and Aristotelian "Separate Substances") which are of themselves
immaterial but also with everything else inasmuch as it falls under concepts like being, unity,
truth, and goodness, but are common to these and to other things as well.
Suarez in second disputation in part of forth, expresses of meaning of being and distinct
being in “participle of being” and “nominal being”.
What is mean of being? Being, is sometimes taken as a participle of the word ‘am’ and as
such it signiﬁes the act of being as exercised and is the same as existing actually. It signiﬁes
existence, for if someone says that Adam is, it signiﬁes that he exists.
But noun ‘being’ signiﬁes the essence of the thing and is divided into ten genera. Nominal
being signifies real essence. Essence (essentia) is being (esse) and it is the source of the acts
and attributes that are attributed to something. Real essence is what is defined and the first
belongs to the mind, because the first thing belongs to that object.
The discussion of the existence of God in the second volume of the twenty- eight twentynine disputations is presented in both philosophical and theological terms. In the
philosophical discussion, there are six divisions of Being that are: 1. Division of Being into
into Infinite and Finite, 2. Division of Being into Being by Itself and Being from Another. 3.
The Division of Being into Necessary and Contingent, 4. The Division of Being into Being by
Essence and Being by Participation, 5. A Division of Being into Uncreated and Created, 6. A
Division of Being into Pure Act and Potential Being.
If we want to find derivation between two meanings in metaphysics (participle and
nominal). The derivation is the real being. In fact, the "being of participle" does not express
everything that is real, hence the "nominal existence" also needs real being. To the collection
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of the being of participle that is real, and the being of a nominal term that expresses the
potential being, together with the real being and the subject of metaphysics. And what is also
the derivation of the divisions in the second part of the article is also "real being”; Because in
these divisions, one side is God, and the other is the creatures’ contingent. In fact, you can say
to Suarez The subject of metaphysics is "real being," but its use in metaphysics, including
God.
The "real being" has been studied in relation to God with three approaches (metaphysical,
theological, mystical). According to which the four ratios of being with God are given, two of
which are metaphysical, one is mystical and the other is theological.1. In the first
metaphysical approach, God is "self-being" or (ipsum esse) against the concrete being.2. In
the mystical approach, God is " above being (supra ens) " in relation to the use of being in
particular to the creatures, which are the concrete constituents. 3. In the second metaphysical
approach, God is a special being, in the sense of the most complete and infallible being, in
relation to the being of a general and abstract being that is common to all creatures and all
beings; 4. In the theological sense of the being of the Bible and Exodus, which corresponds to
the third most perfect and perfect being.
Therefore, in the first metaphysical approach of God, "self-being" lies in the contrary of a
particular being. And in another metaphysical approach, God is the "most specific being" that
stands in the contrary of an abstract being. In the mystical approach, Following the Platonists,
God is "Over being. “in the theological approach God is the "most specific being" that is the
same of God in Exodus (3: 14) “I am who am”. The first metaphysical approach relates to a
mystical approach and the second metaphysical approach with the theological approach is
one. In fact, Suarez is a Christian philosopher who both philosophy and theology that are not
ignored.
Keywords: Being- philosophical approach -theological approach -Suarez-God.
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جایگاه وجود در خداشناسی فرانسیسکو سوآرز


مستانه کاکایی -حسین کلباسی اشتری
چکیده

بحث «خدا» و «وجود» در فلسفۀ مدرسی بههم گره میخورند .در متافیزیک سوآرز« ،وجود» معانی مختلف و تقسیمات
متفاوتی دارد و بررسی جایگاه «وجود» در خداشناسی سوآرز به بررسی معانی وجود بهعنوان موضوع متافیزیک و تقسیمات
وجود در خداشناسی نیاز دارد .پرسش ما این است که وجود مدنظر در موضوع متافیزیک سوآرز ،چه نسبتی با وجود در بحث
خداشناسی او دارد .آیا وجود در متافیزیک (جلد نخست مباحثات) با وجود خدا (بخش دوم مباحثات) نسبتی دارد .در این
نوشتار ،نسبت وجود در متافیزیک و خداشناسی سوآرز با دو رویکرد فلسفی و کالمی بررسی میشود .ازنظر فلسفی ،خدا یکی
از مصادیق اتم وجود در متافیزیک است و ازنظر کالمی ،خدا «وجود» مطرحشده در جمله سفر خروج ( )3 :1۴است .این مقاله
در دو بخش بررسی شده است :در بخش نخست ،بحث عام متافیزیکی دربارۀ وجود و در بخش دوم ،وجود خداوند و نسبت
وجود با خداوند بررسی شدهاند.
واژههای کلیدی
وجود ،رویکرد فلسفی ،رویکرد کالمی ،سوآرز ،خدا
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 .1طرح مسئله

منزلت سوآرز در فلسوفه ورب»  2و مقالوهای در «مبحوث

نخستین فیلسووفان مسویحی از هموان آ واز مسویحیت بوا

اراده» به چاپ رسیدهاند.

سوفر خوروج (« )1۴ :3وجوود» را

مبحث بررسیشده در این نوشتار ،جایگواه وجوود در

بهعنوان اسم و مفهوم خدا بررسی کردهاند (کاکایی:139۰ ،

خداشناسی سوآرز است .تالش شده اسوت بورای بررسوی

 )7۴و به دنبال این بودند که «وجود» موضوع متافیزیک را

مسئله به این سؤاالت پاسخ داده شوود :وجوود و خودا در

یکی بداننود زیورا پویش از دیون

اندیشه سوآرز چه نسبتی دارند؟ چه نسبتی میان وجود در

استناد به کتاب مقود

با «وجود» کتاب مقد

یهودی و مسیحی «وجوود» بوهعنووان اسوم مناسور بورای

متافیزیک عام و وجود در خداشناسی او هست؟

خداوند مطرح نبوود .افالطوون در جمهووری کتواب هوای

بخش نخست :مباحث متافیزیکی

ششوووم و هفوووتم از «خیووور» (افالطوووون )5۰9 :138۰ ،در

برای پرداختن به این مسئله و پاسخگویی به سوؤاالت،

از «واحووود» (افالطوووون )137 :138۰ ،و در

موضوع متافیزیک و وجود نزد سووآرز در بخوش نخسوت

از «صانع» (افالطون ،138۰ ،ج )31-3۰ :3سخن

بیان شده است تا مقدمهای برای ورود به بحث وجود خدا

پارمنیووود
تیمائو

گفته و ارسطو نیز در متافیزیک مبحث «محرک الیتحورک»

نیز باشد.

(ارسووطو 1۰72 :138۴ ،آ)25-2۰ ،و «فکوور فکوور» (همووان،
 1۰72ب )3۰ -15 ،را مطرح کرد .الهیدانان این مفاهیم را

 .2موضوع متافیزیک

بووا «خوودا» یکووی تلقووی کردنوود امووا پووت از مسوویحیت بووا

سوووآرز در نخسووتین مباحثووه از پنجوواهوچهووار مباحثووۀ کتوواب

نگاهی نسبت به

مباحثات متافیزیکی به موضوع متافیزیک با نام «دربارۀ ماهیوت

مسئلۀ خدا شکل گرفت و نسبت میان وجوود متافیزیوک و

فلسفۀ اولی یوا متافیزیوک» مویپوردازد و پویش از هرچیوز در

تأثیرپذیری از فلسفۀ یونان و متون مقد
وجود خدا در کتاب مقد

مطرح شد.

فرانسیسوووکو سووووآرز (1۶17-15۴8م) فیلسوووو

جستجوی تبیوین «آنچوه موضووع مناسور متافیزیوک اسوت»
و

است .به نظر او ،موضوع نخستین هر علمی بیوانکننودۀ هموۀ

متکلمی برجسته است که بر آثار پیشینیان و سنت مدرسی

ویژگیها و مختصات آن علوم اسوت و آن را از علووم دیگور

احاطه داشته و در کتاب مباحثوات متوافیزیکی (شوامل 5۴

متمایز میکند).(Salas fastiggi, 2015: 91

مباحثه در دو جلد) این احاطه مشوهود اسوت .او در جلود

سوووآرز ابتوودا اسووامی مختلووف ایوون علووم را ماننوود

نخست مباحثات متافیزیکی بحث «وجود» را به معنای عام

«حکمووت» )« (Wisdom=sapientiaفلسووفه اولووی»

بررسی و در جلد دوم مباحثات بیست وهشت و بیستونه

)« ،(FirstPhilosophy =Prima Philosophiaمتافیزیوک»

از مباحثات متافیزیکی از وجود خدا بحوث کورده اسوت.

) (Metaphysicsبررسی میکند و ادعوا مویکنود ایون علوم

بخش هایی از این کتاب بوه زبوان انگلیسوی ترجموه شوده

«حکمت» است زیرا با علل نخستین اشیا و پرسشها دربوارۀ

است و بسیاری از مباحثات آن هنوز به زبان التوین اسوت.

امور متعوالی سوروکار دارد و در معنوایی بوا هموۀ موجوودات

کمتر شناخته شده و منوابع و مطالور دربوارۀ

سروکار دارد .آن همچنین «فلسفۀ اولوی یوا فلسوفۀ نخسوتین»

این فیلسو

آثووار او انوودک اسووت .در ایووران پایوواننامووهای بوورای دورۀ

است زیرا به دنبال حکمت است .آن همچنین «کالم طبیعی»

کارشناسی ارشد از مباحثه سیویکم کتاب مباحثات دربارۀ

) (natural theology=naturalis theologiaنامیوده شوده

ذات و وجود در امور متناهی و نیز سه مقاله بوهترتیور بوا

است زیرا با نور طبیعی عقل تا جایی که ممکن است از خودا

نام «از نظریۀ تمایز وجود  -ذات تا مابعدالطبیعه وجوودی،

و از اشیاء الهی بحث مویکنود .همچنوین «متافیزیوک» نامیوده

آکوووئینی و سوووآرز» « ، 1جایگوواه و

میشود چوون متعلقوات آن از حیوث واتعیوت متعوالیتور از

مقایسووۀ آرای تومووا
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واتعیت فیزیکی و اشیاء مادی و ماورای فیزیکاند .سورانجام،

حیث که موجود است» برگرداندند و با اینکه رویکردشوان

این علم «مادر» همۀ علوم نامیوده مویشوود زیورا بنیواد هموۀ

به مسئلۀ وجود متفاوت بوود ،بوا اشواره بوه چیزهوایی کوه

نظرهای دیگر است .سوآرز متافیزیک را علموی مویدانود کوه

مستقل از ما بالفعل وجود دارند یا میتوانند وجوود داشوته

حقیقت را برای خود حقیقت جسوتجو مویکنود و بوه دنبوال

باشند ،به این دیودگاه رسویدند کوه «فلسوفۀ اولوی» «علوم

اهدا عملی نیست بر اسا

این ،حکمت نظوری در مقابول

بوا حکموت عملوی ) (prudentiaاسوت .(Suarez, 2011,
)Vol 25: 1-2 & Cantens, 2002: 80

سوآرز دربارۀ پرسش «موضوع متافیزیک چیست؟» شوش
 3عقیده متفاوت ارائه میدهود و ایون نظرهوا را رد مویکنود،
سپت مراد خود را بیان میکند ).(Cantens, 2002: 81
نظر سوآرز پت از رد هور یوک از آن نظرهوا ،بوا مفهووم
سوونتی وجودشناسووانه متافیزیووک سووازگار اسووت و از طوورح
«موجود به ما هو موجود» استفاده میکند (Salas, Fastiggi,

 2015: 92-93).ارسووطو در کتوواب ششووم فلسووفۀ اولووی را
الهیات نامید و امر الهی را موضوع آن لحاظ کرد .او از تقسویم
دانش نظری به سه دسته و متعلقات آنها سوخن گفتوه اسوت
سپت متعلق دانش نخستین (فلسفۀ اولی) را چیزهای جودای
از ماده و امور نامتحرک بیان کرده و در اداموه مویگویود اگور
الوهیت در جایی وجود دارد ،ارجمندترین دانش بایود دربوارۀ
ارجمندترین جنت باشد .دانش نظری بور دانوشهوای دیگور
برتری دارد و این دانش (الهیات) بور دانوشهوای نظوری .در
آخر همین فصل از کتاب ششم ،وظیفۀ این دانوش را بررسوی
و نگورش دربووارۀ «موجووود بووهموواهو موجووود» دانسووته اسووت
(ارسطو 1۰2۶ ،138۴ ،آ.)25-15 :
در کتاب چهارم متافیزیک ،فلسفۀ نخستین ،علوم کلوی
است که به «موجود بهعنوان موجوود» مویپوردازد (هموان،

واتعی» است).(Salas, Fastiggi, 2015: 92-93
برای سوآرز ،متعلق شایستۀ متافیزیوک «موجوود از آن
حیووث کووه آن موجووود واتعووی اسووت» اسووت .نووهتنهووا بووه
موجودات یرمادی مانند خدا و جواهر مفوار ارسوطویی
و چیزهایی که بهخوودیخوود یرموادیانود ،بوه هموۀ آن
چیزهایی که منحصر در چیزهای بهخودیخوود یرموادی
نیز نیستند و با مفاهیمی مانند موجود ،وحدت ،حقیقوت و
خیرند (و بر این و چیزهای دیگری) نیز عمومیت مییابند
).(Suarez, 2004: 1
او استدالل میکند «موجود واتعوی» دربرگیرنودۀ هموۀ
موجودات اعم از اشیاء موجود ،طبایع و ذواتوی اسوت کوه
به خودی خود واتعی فرض مویشووند  ۴جوز آنهوایی کوه
«بالعرض» و «موجود عقلی»اند .درواتوع «موجوود واتعوی»
خدا ،موجودات یرمادی ،جواهر متناهی و نامتنواهی را در
بر میگیرد .بوا ایون هموه ،متعلوق متافیزیوک هوی یوک از
موجودات جزئی و خاص نیسوت بلکوه چیوزی مشوترک
میان همۀ اینها است .آنچه مشترک میوان هموۀ موجوودات
است «وجود» است که همۀ آنهوا موجودنود .(Cantens,
)2002: 80 & suarez, 2008, DM 2, sect4: 3

سوآرز وتتی موضووع متافیزیوک را تعریوف کورد ،در
معنای گسترده و جامع اصطالح «موجوود» ) (ensرا ارائوه
کرد که در ادامه بدان بیان شده است.

 1۰۰5آ.)35-25 :
ابن سینا نیز با تأثیرپذیری از «تحلویالت دوم» ارسوطو

 .3معنای موجود

نتیجه گرفت موضوع متافیزیک ،الهی نیست و با استناد بوه

مفهوم «موجود» ) (beingاز چند نظور در فلسوفۀ سووآرز

کتاب چهارم ارسطو ،موضوع متافیزیک را «موجود به ماهو

اهمیت دارد :نخست این بحوث نووری بور بیشوتر مسوائل

موجود» دانست .به دنبال این رهیافت ابن سینا ،بسیاری از

متافیزیکی در کتاب «مباحثات متوافیزیکی» مویتابانود .دوم

مؤلفووان التینووی توورون وسووطی (تومیسووت ،اسکوتوسووی،

اینکووه موضوووعی اسووت کووه در کوول متافیزیووک وورب از

اوکامی) موضوع فلسفۀ اولی را به «علم کلی موجود از آن

متافیزیک ارسطویی بوه وجوود  -منطقوی ولوف در عصور
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مدرن گسترش یافته است .سوم اینکه مفهووم وجوود نوزد

(ژیلسون .)2۰۰ :1385 ،با بس این معنای عرفی بوود کوه

سوآرز بین نظریات مدرسوی و توماسوی در نوسوان اسوت

بعدها موجود عالوه بر چنین موضوعاتی که بالفعول دارای

(.(Heider, 2007: 21-22

وجودند ،به موضوعاتی نیز داللت کورد کوه تابلیوت آن را

«موجووود» )« (beingمفهوووم ذهنووی»

5

(objective

داشتند).(suarez, 2008, dm 2, sec4:1

) conceptرا بیان میکند و انتزاعوی تورین و بسوی تورین

«موجود» در وجه وصفی بر «بودن» داللت دارد بورای

مفهوم است که به تعریف در نمیآیود (Suarez, 2008:

مثال ،در تضیۀ «آدام هست» ،یعنی او وجود دارد« .هسوت»

)« .dm 2, sec4, p1مفهوم ذهنی موجوود» (conceptus

بر وجه وصفی موجود داللت دارد .وجوه وصوفی هوم بور

) objectivus entisیعنی مفهوم کلی «موجوود بوه مواهو

زموان و بنوابراین بور «عمول بالفعول وجوود»)(existing

موجود»« ،معنای مطلقِ وجود از حیوث تجورد توام ،یعنوی

داللوت دارد) .(Suarez, 2008, dm 2, sect 4: 3و در

مجرد از هر نسبتی با هر موجودِ معین» .این مفهوم وجوود

مثالی دیگر ،وجه وصوفی ماننود «زنوده» ) (livingکوه بور

به نظر مدرسیان و در فلسفه ،انتزاعیتورین و بسوی تورین

استفادۀ بالفعل از زندگی داللت دارد اما بوهعنووان «اسوم»

مفهوم است و هی تعریفی از آن نمیتوان کورد (هایودگر،

تنها بر آن چیزی داللت دارد کوه طبیعتوی دارد و بوا عمول

.)11۴-115 :1397

مبدأیی زنده است)(Suarez, 2008, dm 2, sect. 4: 3

سوآرز در مباحثۀ دوم ،بخش چهوارم مباحثوات ،بورای
بحث از «موجود» معنای «موجود» نزد ابن سینا را بررسوی
و پت از بحث دربارۀ «موجود» و «شیء»  ۶نزد او ،دربوارۀ
تمووایز موجووود بووه معنووای «وصووفی» =(participle
) participiumو «اسمی» ) (noun= nomenبحث کرده
است ).(Suarez, 2008: dm 2, sect 4, 2

7

نیاز تقسیم «موجود» به «وجه وصفی» و «اسمی» میگویود
چون معنای معمول و عام موجوود ،یعنوی هموان «موجوود
واتعی» نزد سوآرز ،بر همۀ اشویاء موجوود و طبوایع اموور
واتعی اطال می شود چه آنهوایی کوه وجوود دارنود چوه
وجود ندارند .با توجه به اینکه وجه وصفی بر زمان و نیوز
بوور اعمووال بالفعوول وجووود داللووت دارد ،کلمووۀ «وجووود»

 .۴-1موجود ) (ensبهعنوان وجه وصفی
معنای کلمه «وجود» چیست؟ «وجود» ( 8وجه وصفی)
مشتق از «هستم» ) (sumاست و بر «فعل وجود» (act of
) being= actum essendiبووهعنوووان «عموولکووردن»
) (exercised= exercitumداللووت دارد و بووا وجووود
بالفعووول ) (existing actually=existens actuیکوووی
است« .هستم» به معنوای «وجوددارنوده» ،از «مون موجوود
هستم» ) (ens sumمشوتق اسوت .اول شوخ

سوآرز در ادامۀ بحث از «موجود وصفی» ،از ضرورت

«هسوت»،

) (existingهرگز دربارۀ چیزی گفته نمی شود که بالفعول
وجود ندارد چون وجوه وصوفی زموانی کواربرد دارد کوه
«وجودداشتن») (existرا به دست دهد .موجوود وصوفی،
تنها بر وجود بالفعل داللوت دارد و بور آن چیوزی اطوال
میشود که وجود دارد ،نه بر آنچه وجود ندارد چون لزوم
تسم دیگری از موجود و بحث از موجوود اسومی را بیوان
موویکنوود). & Suarez, 2008, dm2, sect 4: 4-5
(Suarez, 2011, dm 2, sect 4: 88-89

یعنی «هستم» بهتنهایی فعلی است که هموواره بور «وجوود

سوآرز در یوک تمثیول« ،موجوود بالفعول» را «موجوود

بالفعل» داللت میکند (Suarez, 2011, vol 25, dm2,

وصفی» و «موجود بوالقوه» را «موجوود اسومی» موی دانود.

) .sec 4: 88 & Suarez, 2008, dm 2, sect 4: 1بوه

«گفتن اینکه «موجود» گاهی بر یک چیز بهطوور بالفعول و

این دلیل کلمۀ موجود ) (ensدر معنای عرفوی بوه چیوزی

گاهی به طور بوالقوه داللوت دارد ،بوا گفوتن اینکوه گواهی

داللت میکند که دارای وجود بالفعول اسوت یعنوی دارای

«موجود»« ،وجه وصفی» است ،اما در زمان دیگر« ،اسوم»

همان وجودی است که فعول «هسوتم» بوه آن داللوت دارد

) (nomenاست ،یکسان است و آن موجود بور «هسوتی»
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) (entityو «وجود " "existenceبالفعل» داللوت نودارد

 1۰یعنی از آن نظر که چیزی است که «وجود بالفعل» آن را

بنابراین وجه وصفی نیست بلکه بهعنوان یک کلمه ،اسوم

«وجود بالفعل» می بخشد ،پذیرای نام «وجود» خواهد شود

اسووت )& Suarez, 2008, dm 2, sect 4: 4-5

(ژیلسون& suarez, 2008, dm 2, sec 4: 2۰2 :1385 ،

.(Suarez, 2011, dm 2, sect 4: 88-89

& .(Suarez, 2011, dm 2, sec 4: 89 3

در ایوون مووتن سوووآرز از سووه اصووطالح "،"essentia

 .۴-2وجود بهعنوان اسم
9

" "natura" ،"quidditasاستفاده مویکنود اموا بیشوتر از

) )essentiaهوور چیووزی داللووت دارد کووه «وجووود دارد و

" "essentiaاستفاده کرده و آن را بیانکنندۀ طبیعت شویء

میتوانود وجوود داشوته باشود» " " essentiaبرگرفتوه از

و درونی شیء و مبدأ هموۀ اعموال و فعالیوتهوای شویء

" "esseاسوووت "esse" .بوووه معنوووای «بوووودن» اسوووت و

دانسته است .از سوی دیگر ،از همین اصطالح بورای بیوان

" "essentiaبهمعنای «بودگی» و «وجود داشوتگی» اسوت.

شیء در تعریف بهره گرفتوه اسوت و بورای بیوان چیسوتی

«موجود اسمی» بر خوود «وجوود» داللوت دارد ،نوه اینکوه

شوویء در جووواب ایوون پرسووش کووه ایوون شوویء چیسووت

«عمل بالفعل» باشد ،بلکه «بالقوه» است .اگر «موجوود» بوه

" "quidditasرا به کار برده است .سوآرز " "essentiaرا

معنوووای «اسووومی» فهمیوووده شوووود ،بووور «بوووودگی»

برای معنای وجود اسمی استفاده کرده است.

«موجوود» بوهعنووان «اسوم» بور «وجوود داشوتگی»

) (essence=essentiaداللوت دارد کوه مقسوم مقووالت
دهگانه است ).(suarez, 2008: dm 2, sect 4, p3
موجود که «اسمی» تعبیر شوود ،داللوت بور آن چیوزی

« »essentiaدر متفکووران تبوول بووه معنووای «وجووود»
بهکاررفته و در توما

معنای «ماهوی» پیدا کرده است آن

چیزی که به واسطۀ آن موجوود صواحر وجوود مویشوود

دارد کوه سووآرز از آن بوه «بوودگی واتعوی» (essentia

(ایلخووانی .)۴۴1 :1382 ،در سوووآرز بیووانکننوودۀ «بووودگی»

) realisتعبیر میکند که متشکل از دو چیز است« :بودگی»

است که به وجود بالفعل و متحقق اشاره ندارد بلکه خوود

و «واتعی»« .بوودگی» ) (essentiaچیوزی ،وجوود)(esse

«بودن» است که بهنحو ممکن و بالقوه است.

آن است و مبدأ اعمال و صفاتی است که به چیوزی تعلوق

تا اینجا بحث از وجود به معنای عام متافیزیوک بوود و

این ،به طبیعوت ) (naturaهور چیوزی

به این نتیجه رسیدیم که «موجوود واتعوی» شوامل هور دو

«بودگی» ) (essentiaگفته میشود و «بوودگی واتعوی» آن

«وجود وصفی» یعنی «وجود بالفعل» و «وجود اسومی» یوا

چیزی است که در تعریف میآید و نخستین متعلوق ذهون

«وجود امر بالقوه» نیز میشود .نمیتوان «موجود واتعی» را

است زیرا نخستین چیزی است متعلق به آن شیء اسوت

به «وجود وصفی» تنها تقلیل داد زیرا وجود وصوفی تنهوا

و بهطور درونی ) (intrinseceدر «وجود» آن چیز اسوت.

بر اموری اطال میشوند که بهطور بالفعل وجود دارند نه

«بودگی» درونیتورین مبودأ هموۀ فعالیوتهوای آن اسوت.

بر اموری هم که نیستند حال آنکه موجود واتعی بر هموۀ

" " essentiaدر بیووان مووا وتتووی «ماهیووت» )(quidditas

اموری نیز اطال میشود که وجود بالفعل و بالقوه دارند.

میگیرد .بر اسا

خوانده مویشوود کوه در پاسوخ بوه پرسوش شویء )(res
چیست ،گفتوه شوود یعنوی " "essentiaاز آن حیوث کوه

زین پت به بخش دوم گذر کرده و نسبت وجوود بوا
خداوند بیان شده است.

پاسخی برای پرسش «آن شیء چیست؟» فراهم میکند نام

بخش دوم :خدا و وجود

«چیسووتی» را بووه خووود موویگیوورد بنووابراین «بووودگی»

سوآرز معتقد است برای فهم مسائل کالمی ،ابتدا بایود

) (essentiaآن چیزی است که بهواسطۀ «فعل وجوودی»

اصول متافیزیکی را فهمید و از مبادی متوافیزیکی و تفکور

) (actum essendiدر ابتدا وجود هر چیزی فهمیده شود

درکی ثابوت و فهموی عمیوق بوه دسوت آورد .بوهروشونی
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خواهنود بووود و

میگوید هی کت نمیتوانود الهویدان کواملی باشود ،مگور

باشود زیورا در آن صوورت همووه نوات

اینکه ابتودا مبوادی ثابوت متافیزیوک را بدانود (Suarez,

نمی تواند همه علت خود باشند بلکه میباید همه از یوک

) .2004: 15بحووث وجووود خوودا در جلوود دوم کتوواب

وجود برتر وجود بگیرند و آن خداست ).(Ibid: 4-6

مباحثات و مباحثات بیست وهشوتم و بیسوت ونهوم بوه دو

 .3تقسیم موجود به «واجر» ) (necessaryو «ممکون»

صورت فلسفی و کالمی مطرح می شود .در بحث فلسوفی

(« :)contingentواجوور» موجووودی ) (beingاسووت کووه

بنووابر تقسوویمات ارائووهشووده از وجووود داده و نیووز تلقووی

وجود او مطلقاً واجر است .آن موجودی کوه وجوودش از

بهدست آمده از وجود خدا ،دو تلقی وجود دارد یکی خدا

خودش (تائم بالذات) است ،باید مطلقاً واجور باشود .ایون

«وجود» است و در نگاهی ،خدا «فراوجود» اسوت و آنجوا

وجوب درونی و ذاتی اسوت و از وجووب فاعول خوارجی

ارجاع میدهد،

نیست .این موجود در مقابل موجودی است کوه نمویتوانود

که برای تکمیل سخنان خود به متن مقد
بهنوعی رویکرد کالمی به خود میگیرد.

تائم بالذات باشد .در اینجا اشارهای به ابن سینا نیز مویکنود.
ابن سینا گفته تنها آن موجودی واجور اسوت کوه «بنفسوه»

 .۴تقسیمات موجود )(being=ens

است و وجودش از موجودات دیگر نیست .این تقسیم هوم

در مباحثۀ بیست وهشتم ،ابتدا به تقسویم جوامع از موجوود

با تقسیم پیشین مشابه است ).(Ibid: 6-10

به طورکلی پرداخته که در تمامی این تقسیمات یک طور
آن ،وجود خداوند است.
 .1تقسیم موجود به «متناهی» و «نامتناهی» :سووآرز بوا

 .۴تقسوویم موجووود بووه «بذاتووه» (by essence=per
) essentiamو وجووووود «بهوووورهمنوووودی»

(by

) :participation=per participationemموجود «بذاته»

بیان اینکه به زبان سلبی ،بهتر خدا توصیف میشود ،اطال

بهطور ذاتی و بهواسطۀ ذاتوش وجوود دارد و نوه بوهمنزلوۀ

نامتناهی برای خدا را سلبی دانسته است توا از رهگوذر آن

دریافووتشووده و بهوورهمندشووده از دیگووری .درمقابوول یووک

حقیقت خدا که طبیعتی نامحدود یقینی است ،نتیجه بگیرد

موجود بهواسطۀ بهرهمندی آن است که تنها با بهرهمندی از

و نامتنوواهی بوورای او سوولر حوودود پایووانی نیسووت بلکووه

دیگری وجود دارد .همۀ موجودات بهرهمند از دیگوری یوا

نامتناهی موجود تقسیم ناپذیری است کوه بوا نقطوۀ پایوانی

«بذاته» نیستند نخست ،زیورا یوک موجوود «بذاتوه مطلقواً

محدود نشده است و آنچه بوهخوودیخوود تقسویمناپوذیر

واجر و ضروری» است چون ذاتش به طور بالفعل وجود

باشد ،تابلیت هی پایانی نیز ندارد .در ادامه میگویود ایون

دارد بهروشنی همۀ موجودات واجر نیسوتند و دوم ،زیورا

تقسیم همان تقسیم موجود به خالق و مخلو است .چون

تنها یک موجود بذاته وجود دارد و میتواند وجود داشوته

موجودی جز خالق و مخلو نداریم ،موجوود یوا متنواهی

باشد). (Ibid: 10-11

است یا نامتناهی).(Suarez, 2004: 2-4

 .5تقسوویم موجووود بووه «نووامخلو » =(uncreated

 .2تقسیم موجود به «بنفسه» (being by itself= ens

) increatumو «مخلووو » :خلقووت نخسووتین صوودور از

) a seو «از دیگری» (being from another= ens ab

دیگری با وابستگی به دیگری اسوت ،پایوه و اسوا

هموۀ

) :alioاین تقسیم برای سوآرز بسیار مهم است زیرا تبیین

وابستگی های دیگر است .ضروری است یک موجودی که

موجود نامتناهی و تبیین مفهوم خودا نیوز بور ایون تقسویم

«بنفسوه» اسوت و وجوودش «از دیگوری» (بوالییر) نیسوت

مبتنی است .در این تقسیم این مسئله بررسی میشوود کوه

نوامخلو باشود & (Suarez, 2011, dm 28, sec 1: 5

موجودات یا وجودشان از خودشوان اسوت یوا از دیگوری

).Suarez, 2004 : 11-12

است .نمی توانود هموۀ موجوودات وجودشوان از دیگوری

سوآرز در مباحثۀ هفوتم نیوز بور وابسوتگی موجوودات
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مخلو به خداوند بهعنوان موجودی مستقل بالذات تأکیود

خاصترین آن بر خداوند اطال میشود ،در بر دارد و هم

میکند که نه تنها خداوند وجودی واجر است ،مخلوتات

موجود ممکن و بالقوه که در دستۀ موجود اسمی است.

وابستگی ذاتی بر وجوود خداونود دارنود ازایونرو محوال

نسبت «موجود واتعی» که موضوع متافیزیوک اسوت ،بوا

است خدا وجود نداشته باشود و مخلوتوات هرگوز بودون

«وجود» خدا در این مباحثه و در ایون تقسویمبنودی نسوبت

وجود او وجود نخواهند داشت .هوی مخلووتی وابسوتگی

«عموم خصوص مطلق» است .موجود واتعی اعم از وجوود

ذاتی و مؤثر بر مخلو دیگری ندارد بلکه تنها بر خداوند

خداست .وجود خدا یک وجود واجر ،بنفسوه ،نامتنواهی و

وابستگی ذاتی دارند ).(Suarez, 1976: 58

نامخلو است که از حیث «نامتناهی»بودن ثابت میشود کوه

بنابراین آنچه بدون خلقت موجود است ،بوهضورورت

هووی امتووداد و حوودود و محوودودهای نوودارد .از حیووث

وجودی به تمامی مستقل دارد و موجود «بذاته» است و بوا

«بنفسه»بودن وجودی مستقل و واجور و توائم بوه خوودش

موجود دیگری نیست (بییره) ازاینرو همان استداللی کوه

است و از حیوث «فعول محوض» بوودن وجوودی کوه فعول

اثبات میکند موجودی وجود دارد کوه «بنفسوه» و مسوتقل

محض است ،نمیتواند هی توهای داشته باشود و از حیوث

اسوت ،اثبوات مویکنود موجوودی نوامخلو وجوود دارد

«واجربودن» وجودی که واجر اسوت ،هوی بعود امکوانی

).(Suarez, 2004: 11-12

ندارد .بر اسا

.۶تقسیم موجود به «فعل محض» Pure Act = purum

) ( actumو «بوالقوه»): (Potential= potentialeبعضوی

این ،وجود واتعی که شامل همۀ موجوودات

بالفعل و بالقوه و ممکون اسوت ،خودا تنهوا بخشوی از ایون
وجود واتعی است ،نه اینکه با آن مطابقت کامل یابد.

موجودات فعل محضاند درحالیکه بعضی دیگر بالقوهانود.
بالفعلبوودن در ایون طریوق ،بالفعول وجوود داشوتن اسوت

 .5وجود خدا

درحالیکه بالقوهبودن ،توانایی وجودداشوتن اسوت .موجوود

خدا «خود وجود» ) (ipsum esseاست تا «یک موجوود»

بذاته واجر ،وجوودش کوامالً بالفعول اسوت و از هرگونوه

زیرا «یک موجود انضمامی» هم هست و هم بر چیزی کوه

توهای مستثنی است).(Ibid: 12-14

«وجود دارد») (habens esseداللوت مویکنود« .موجوود

این تقسیمبندیها معادل یکدیگرند بوه ایون معنوا کوه

انضمامی» یا «موجودی که وجود دارد» از وجود محوض و

همۀ آنها تقسیم موجود به خدا و مخلوتاتند ،آنچنان کوه

بنفسه متمایز میشود چوون موجوود انضومامی موجوودی

کل موجودات را در بور مویگیرنود زیورا در یوک طور ،

است که از راه بهورهمنودی از آن وجوود محوض (being

موجود نامتناهی است که «بنفسوه» و بوهوسویلۀ ذات خوود

) itselfدارای وجود شوده اسوت). (Suarez, 2004: 39

وجووود دارد در طوور

دیگوور ،موجوووداتی کووه متنوواهی و

ازطریق بهرهمندی وجود دارند.

درواتع سوخن ایون اسوت کوه خداونود «خوود وجوود»
)(ipsum esseاست نوه یوک «موجوود» چوون در «یوک

بنابراین تصور سووآرز از خودا تصوور «یوک موجوود

موجود» دو جنبه «هستبودن» و «چیزبودن» لحاظ میشود

و مسوتقل اسوت.

 -که پیش از این گفته شد هرگاه از چه چیز بودن بپرسیم،

همو فاعل نخستین همۀ اموور اسوت و همگوان در وجوود

پرسش از چیستی است  -درحوالیکوه در «خوود وجوود»

بدو وابستهاند.

فق «وجود» مطرح است .نکتۀ دوم اینکوه «یوک موجوود»

واجبی» است که بسیار متعالی و بوزر

نکته دیگر اینکه مقسم این تقسیمات چندگانه موجوود

وجودش را با بهرهمندی به دست آورده است و وجوود آن

دیگر آن ،مخلوتوات اسوت

محض نیست بنابراین سوآرز به دو تمایز تائول اسوت.1 :

«موجووود واتعووی» اسووت کووه هووم وجووود بالفعوول را ،کووه

میان وجوود و ماهیوت  .2میوان موجوود و وجوود .بورای

که یک سوی آن خدا و طر
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موجود انضمامی تمایز وجود و ماهیت مطرح است و ایون

) .40این اسمی که خدا در «سفر خروج» بر خوود اطوال

تمایز در خداوند مطرح نیست که وجود محض است.

کرده است ،در طول تاریخ مسویحیت تفسویرهایی در پوی

ازطرفی نیز «یک موجود» به طوور خواص بور مخلوو

داشته است .آگوستین با تأثیر از این گفتوه کتواب مقود

اطال می شود تا بر خداوند به این دلیل است کوه گواهی

خوودا را «خووود وجووود» ) (ipsum esseدانسووت تنهووا

کسی (مانند افالطونیان) میگویود خودا موجوود )(being

موجودی که واتعاً هست و شایسوته اسوت بوه او وجوود

نیست ،بلکه «فراموجوود» )(above being=supra ens

)(esseگفته شوود (ایلخوانی .)97 :1382 ،توموا

است ) .(Suarez, 2004: 39اگر کسی میگوید خدا «فرا

جامع علم کالم «من هستم» سفر خوروج را شایسوتهتورین

موجود» است ،منظور او این است کوه خداونود موجوودی

اسم برای خداوند دانسته و بورای آن دالیلوی اتاموه کورده

مشووخ

و در معنووای محوودود و موجووودی بهوورهمنوود از

نیوز در

است ).(Aquinas, 1952, q13, a11: 94-95

دیگری نیست بلکه موجودی «بذاته» و محض است .پت

تعبیر سوآرز نیز از «من هستم» سفر خروج این اسوت

درواتع «فراموجود» به معنای سلر موجودیت موجوودات

که «من خود وجوود هسوتم») (I am being itselfزیورا

انضمامی از خداونود اسوت .بوه معنوای «نیسوتی» دانسوتن

درواتع «خودا نوه در طریقوی جزئوی ) (particularبلکوه

خداوند نیست .اینجا رویکورد سووآرز نسوبت بوه وجوود،

مطلقاً و آزادانه بدون هوی محودودیت ،وجوود دارد و در

رویکردی افالطونی است .افالطوون در جمهووری ،کتواب

خودش هموۀ آنچوه وجوود اسوت ،درک مویکنود و نگوه

ششم در تمثیل خورشوید «مثوال خیور» را علوت وجوود و

میدارد» ).(Suarez, 2004: 40

علت شناخت موجودات دیگر می داند و مویگویود «خیور

سوآرز نیز اسم «وجود» را برای خودا اسومی شایسوته

عین وجود نیسوت بلکوه از حیوث عظموت و تودرت بوه

دانسته اسوت و بورای تأییود سوخنانش بوه کلموات «سوفر

مراتر باالتر از آنست» (افالطون.)5۰9 :138۰ ،

خروج» ارجاع میدهد .خداوند بهطور منحصور ،خواص و

سوووآرز اطووال «موجووود» را در اصوول بوور مخلوتووات

متعالی «هست»« .او» هست و منبع همۀ موجودات است و

میداند و کسانی که به «فراموجود» بودن خدا تائول بودنود

چیزهای دیگر از آن موجودند و موجود نامیوده مویشووند

را توجیه میکند و آن را اینگونه تعبیر کورده کوه موجوود

) .(Suarez, 2004: 41در اینجا رویکردی کالموی دارد و

انضمامی خاص مخلوتات است و اطال اولیوۀ «موجوود»

از رویکرد افالطونی فاصله میگیرد.

بر مخلوتات است و برای خداوند وجود به هموان معنوای
انضمامی نیست ،بنابراین خدا «فراموجود» است.
از سوی دیگر ،با توجه به متن مقد

برای فهوم بهتور ایون مسوئله بایود «وجوود») (esseو
«موجود» ) (ensیا «آنچه آن هست» متمایز شود .یا دربارۀ

یهودیان و «سفر

موجود معین خاص صحبت میکنیم که در واتعیت وجود

خروج» ،بحث «وجود» را بوا اسوم «خودا» گوره موی زنود.

دارد یا دربارۀ خود وجود آنطور که بهطور انتزاعی تصوور

موجودی ) (ensکه هی نقصی ندارد و بر «آنچه هست»

میشود.

) (that which isداللت میکند ،بوهطوور خواصتورین و

راه نخست درست است این موجود خاص که در خودا

اصلی و اولیترین دربارۀ خداوند گفته مویشوود .در سوفر

هست به طور مناسر ،نخست به خدا آن طور که او خداست

خروج ( )3 :1۴-13خدا خودش را به موسی «من هسوتم»

تعلق میگیرد اما اگر موجود از آن حیث که بهطور انتزاعوی

معرفی میکند و میگوید «من هستم آنکه هسوتم» (I am

تصور شود ،ابتدا بر مخلوتوات حمول مویشوود ،سوپت بور

) who amبه بنیاسراییل بگویید «او کوه هسوت» (He

خداوند چون مفهوم مشترک انتزاعی است کوه بوا شوناخت

)who isمرا نزد شوما فرسوتاده اسوت (Suarez, 2004:

معلوالت بدان میرسیم).(Ibid: 117-118
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خدا با این حقیقت که «او» بذاته یک موجود بسوی و

در مباحثۀ بیست وهشتم را با تقسیمات وجود آ از کرده و

نامتناهی است ،به طور ذاتی هر کموالی از وجوود را در بور

در تمامی این تقسویمات ،یوک سوویۀ آن خداونود اسوت

می گیرد ازاین رو خود این صفت ) (characterوجود توا

ازاینرو «موجود واتعی» در ساختار کتاب مباحثات اشواعه

آنجا که آن در خودا هسوت ،بوهطوور ذاتوی ویژگویهوای

مییابد.

(صفات) جوهر ،حکمت و عدل را نیوز در بور مویگیورد.
مهمترین نکته این است که خدا بهطور ذاتی «خود وجود»

نتیجه

) (ipsum esseرا کوووامالً مسوووتقل و «بنفسوووه» (of

 .1اگر از میان دو معنوای موجوود در متافیزیوک (وصوفی و

) itself=aseدارد .بوورعکت در مخلووو  ،صووفت وجووود

اسمی) مقسمی یافته شود ،مقسم آن موجوود واتعوی اسوت.

بهطور کامل وابسته و بالییر (از دیگری) ) (ab alioاسوت

درواتع «وجود وصفی» همۀ آنچه وجود واتعی اسوت ،بیوان

و در مخلووو وجووود بووهنوووع خاصووی از کمووال محوودود

نمیکند بنابراین به «وجود اسمی» نیز نیاز است تا مجموعۀ

می شود به این دلیل صفت وجود در خدا «بذاتوه» اسوت

وجود وصفی که وجود بالفعول اسوت و وجوود اسومی کوه

اما در مخلوتات با «بهرهمندی» .در خدا بهطور توام اسوت

بیانکنندۀ وجود بالقوه است ،باهم وجود واتعوی و موضووع

یعنووی بووهگونووهای کووه همووۀ وجووود را جمووع شووده دارد

متافیزیک را شکل دهند .همچنین ،مقسم تقسیمات موجوود

).(Suarez, 2004: 34

در بخش دوم مقاله« ،موجوود واتعوی» اسوت زیورا در ایون

بنابراین در تقسیماتی که بورای وجوود در بخوش دوم
برمی شمارد ،یک طر

تقسیمات یک طور

آنهوا خداونود اسوت و طور

دیگور،

تقسیمات خداونود اسوت ،وجوود

مخلوتات ممکن .درواتع نزد سووآرز وجوود در متافیزیوک،

نامتناهی ،وجود بذاتوه ،وجوود نوامخلو  ،وجوود مسوتقل،

وجود خداست و به این معنا نیست کوه موضووع متافیزیوک

وجود بالفعل .وجود خداوند نامتنواهی و مسوتقل بذاتوه و

نزد سوآرز خداست .موضووع متافیزیوک «موجوود واتعوی»

بالفعل است .ممکنات وجودشان را از خداوند بهورهمندنود

است اما اطال آن در متافیزیک ،خداوند است.

و خداوند وجودبخش به مخلوتات و ممکنات است.

 .2وجود مدنظر سوآرز ،چه بورای موضووع متافیزیوک

بحووث وجووود و خداونوود در سوووآرز در بحووثهووای

چه برای خداوند ،مفهومی انتزاعی نیست ،بلکه «وجوودی

مختلف گوره خوورده اسوت .سووآرز در کتواب مباحثوات

واتعی» است« .وجود واتعی» در نسبت با خداونود بوا سوه

متافیزیکی با توجه به اینکوه موضووع متافیزیوک «موجوود

تلقی (متافیزیکی ،کالمی ،عرفانی) بررسی شده اسوت کوه

واتعی» است و موجود واتعی شامل خودا و موجوودات و

براسا

آن ،چهار نسبت وجود با خدا به دسوت مویدهود

ممکنات میشود ،دربارۀ «موجود واتعی» بهعنوان موضووع

کووه دو تلقووی آن متووافیزیکی و یکووی ،عرفووانی و دیگووری،

متافیزیک در مباحثات اول و دوم بحث مویکنود و دربوارۀ

کالمی است .1 :در نخستین تلقی متافیزیکی ،خودا «خوود

«علل موجود واتعی» در بحث علل چهارگانه میپوردازد و

وجووود» یووا ) (ipsum esseاسووت کووه در برابوور موجووود

در مباحثات بیست و بیستویکوم از خودا بوا نوام «علوت

انضوومامی توورار موویگیوورد  .2در تلقووی عرفووانی ،خوودا

فاعلی» و در مباحثات بیستوسوم و بیستوچهارم از خدا

«فراوجود» است که در برابر اطال وجود بهطور خاص به

با نام «علوت وایی» بحوث مویکنود و در مطالعوه «انوواع

مخلوتات لحاظ میشود که همان موجود انضمامی اسوت

متفاوت موجودات واتعی» در مباحثوات بیسوت وهشوتم و

 .3در دومین تلقی متافیزیکی ،خدا وجود خاص به معنوای

بیستونهم ،دربارۀ موجود نامتناهی و موجود متناهی بحث

کاملترین و بینق

ترین وجود است که در برابور وجوود

میکند .سوآرز بحث خود دربارۀ خداوند بهعنوان «وجود»

عام و انتزاعی ترار میگیرد که مشترک میوان مخلوتوات و
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همۀ موجودات اسوت  .۴در تلقوی کالموی وجوود کتواب

 .۴سوآرز تسمی دیگر از وجود را معرفی مویکنود یعنوی

و سفر خروج مطابقت دارد که با مورد سوم یعنوی

«وجووود عقلووی» ) (beings of reasonکووه متعلووق

مقد

خاصترین و کاملترین وجود است.
بنابراین در تلقی نخست متافیزیکی ،خدا «خود وجود»

متافیزیک نیست.
 objective . .5در کتاب های دکارت (فرهنو

و تواریخ

است که درمقابل موجود انضمامی ترار میگیرد و در تلقی

فلسفه رب) ترجمۀ علی کرباسوی زاده اصوفهانی ،صوفحۀ

دیگر متوافیزیکی ،خودا «خواص تورین وجوود» اسوت کوه

 127و ترجمۀ اعتراضات و پاسخ های دکارت ترجمۀ علی

درمقابل موجود انتزاعی ترار میگیرد .در تلقی عرفانی ،بوه

موسایی افضلی در صوفحه  ۴7بوه بعود و کتواب دکوارت

پیروی از رویکرد افالطونیان خدا «فراوجود» میشود و در

کاتینگووام ترجمووۀ شووهرآئینی صووفحه  237و نیووز کتوواب

تلقی کالمی ،خدا خاصترین وجودی است که با «مون آن

درآموودی پدیدارشناسووانه بووه فلسووفۀ دکووارت ترجمووه

هستم» سفر خروج یکی مویشوود .درواتوع ایون تلقویهوا

ضیاءشهابی به ذهنی ترجمه شده است.

درهمتنیده اند و تلقی نخست متافیزیکی بوا تلقوی عرفوانی

 .۶دربووارۀ تمووایز «موجووود» و «شوویء» موویگویوود «شوویء»

بههم رب می یابند و تلقی دوم متافیزیکی با تلقوی کالموی

) (thingبووهطووور موواهوی ) (quidditativelyحموول

یکی میشود .این درهمتنیودگی بوه ایون دلیول اسوت کوه

میشود زیرا در معنای دتیق بر «مواهیتی» )(quidditas

سوآرز ،فیلسوفی مسیحی است کوه هوم جانور فلسوفه را

ثابت بدون لحواظ وجوودش داللوت دارد .در عوین حوال،

دارد ،هم از کالم افل نیست .وجوود در متافیزیوک را بور

وجود ) (beingبهطور ماهوی حمل نمویشوود زیورا بور

خدا نیز اطال می کند و همان را نیز مصداتی بورای «مون

«ماهیت» داللت ندارد بلکه بیشتر بور مفهووم «وجوود» توا

هستم» سفر خروج میداند.

آنجا که میتواند وجود داشته باشد ،داللوت دارد« .وجوود»
برای ابن سینا ورای ماهیت است و بهطوور مواهوی حمول

پینوشتها

نمیشود .(Suarez, 2008: dm 2, sect 4,

 .1از نظریه تمایز وجود  -ذات تا مابعدالطبیعوه وجوودی

اصطالح «شیء» در ترآن در مووارد متعودد بوه کوار رفتوه

آکووئینی و سووارز ،دوموین هموایش

است .اندیشمندان مسلمان برای حمایت از عقاید خود در

مطالعات تطبیقوی در حووزههوای فلسوفه ،کوالم ،ادیوان و

برابر مخالفان ،مباحث ترآن را دستهبندی کرده اند و در دو

عرفان ،هفته پژوهش ،سخنرانی ،1395 ،علی کرباسوی زاده

موضوع اصلی کالمی «شیء» را به کار بردند :الف .صفات

اصفهانی.

خدا ،اینکه آیا میتوان از خدا بهعنوان شیء سخن گفوت؟

 .2در زندگینامووه و خوودمات علمووی و فرهنگووی دکتوور

ب .تدرت خال خدا در بحث خلقوت کوه آیوا خداونود

مجتهدی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر ایران در سال 139۶

اشیاء را به وجود آورده است؟ (ویسونسکی-273 :1389 ،

چاپ شده است.

 )27۴ابن سینا موجود و شیء را در معانی متعودد بوه کوار

 .3موضوع آن بوهطوور انتزاعوی و کلوی ،هموۀ موجوودات

میبرد .بورای او ،شویء بوا اصوطالحاتی ماننود حقیقوت و

واتعی و جوهری و عرضی را شامل میشود و دربردارنودۀ

ماهیت در ارتبوا اسوت (هموان .)283 :در الهیوات شوفاء

مقایسۀ آرای توما

موجودات ذهنی است .2 .توجه تنها به موجوودات واتعوی
و رهاکردن امور ذهنی .3 .موجوود واتعوی یعنوی خودا.۴ .
وجود یرمادی و جواهر .5 .وجود مقولوهای آنچنوان کوه
به ده مقوله تقسیم مویشوود .۶ .جووهر بوه مواهو جووهر
(مارنبن.)۶۰۶ :1392 ،

اتوال مختلف دربارۀ «شیء» را بررسی میکند .در نظوری،
«شیء» را حقیقت هر چیزی یا حقیقت این چیز یا آن چیز
دانسته و حقیقت خواص هور چیوزی را یور از وجوودی
دانسته است که همان تحقق خارجی آن چیز اسوت بورای

جایگاه وجود در خداشناسی فرانسیسکو سوآرز 27 /

مثووال «حقیقووت الووف ،شوویء اسووت و حقیقووت ب ،شوویء

 -2احموودی ،حسوون ،کاکووایی ،مسووتانه« ،)139۰( ،معووانی

دیگری است» یعنی این شیء جدا و مخالف بوا آن شویء

وجود در اندیشه توما

آکوئینی» ،حکمت و فلسفه ،سال

دیگر است .پت مقصود از «شیء» همین معناسوت یعنوی

هفتم ،شماره سوم ،ص

.8۶-73

به معنای «ماهیوت» اسوت و الزم اسوت معنوای «موجوود»

 -3ارسووطو ،)138۴( ،متافیزیووک (متافیزیووک) ،ترجمووۀ

جدای از «شیء» نباشد بلکه معنای موجود همواره موالزم

شر الدین خراسانی ،تهران ،حکمت ،چاپ سوم.

با شیء است یعنی اگرچه معانی آنهوا مختلوف اسوت ،از

 -۴افالطون ،)138۰( ،مجموعوه آثوار۴( ،مجلود) ،ترجموۀ

حیث کاربرد خیلی اختال

ندارند و تلمرو اطال هور دو

محمدحسن لطفی ،تهران ،خوارزمی.

بههم منطب ق اسوت زیورا شویء یوا موجوود در خوارج یوا

 -5ایلخووانی ،محموود ،)1382( ،توواریخ فلسووفه در توورون

موجود ،در وهم یا در عقل است و اگر چنین نباشد ،شیء

وسطی و رنسانت ،تهران ،سمت.

نخواهد بوود (ابون سوینا 25 :1395 ،ویسنوسوکی:1389 ،

 -۶دکارت ،رنه ،)138۶( ،اعتراضات و پاسوخ هوا ،ترجموۀ

 .)283در ادامه نیز تول دیگری را بیان میکنود کوه «شویء

علی موسایی افضلی ،تهران ،انتشارات علموی و فرهنگوی،

چیزی است که از آن خبر داده میشوود» و از معودوم کوه

چاپ دوم.

هم در ذهن و هوم در خوارج معودوم باشود ،خبوری داده

 -7ژیلسون ،اتین ،)1385 ( ،هستی در اندیشوه فیلسووفان،

نمیشود (همان.)27-2۶ :

ترجمووۀ حمیدرضووا طالوورزاده بووا همکوواری محمدرضووا

 .7سوآرز تسمی دیگر از وجود را مطرح میکند کوه گوذاری

شمشیری و مقدمۀ کریم مجتهدی ،تهران ،حکمت.

به عصر مدرن و آ ازگر سخن «وجود عقالنوی» اسوت .او در

 -8ضیاءشهابی ،پرویز ،)1391( ،درآمودی پدیدارشناسوانه

مباحثۀ پنجاهوچهارم و آخرین مباحثوه بوه «موجوود عقالنوی»

به فلسفۀ دکارت ،تهران ،هرمت.

میپردازد« .وجود عقالنی» وجودی است کوه از عقول ایجواد

 -9کرباسیزاده اصفهانی ،علی ،)1379( ،دکارت (فرهنو

میشود .در این راه ،هموۀ اشویاء هنوری را بایود «موجوودات

و تاریخ رب) ،مؤسسۀ انتشارات مدینه.

عقالنی» نامیود و هور آنچوه متعلوق اندیشوه باشود« ،موجوود

 -1۰کرباسیزاده اصفهانی ،علی« ،)1395( ،از نظریه تمایز

عقالنی» نامیده میشود ). (Suarez, 2012: p24

وجووود  -ذات تووا مابعدالطبیعووه وجووودی مقایسووۀ آرای

 .8برای سوآرز  esseو  existereبوه یوک معنوا هسوتند

تومووا

).(Suarez, 2008: 1-2

تطبیقی در حوزههای فلسفه ،کالم ،ادیان و عرفان ،تهوران،

 .9برای ترجمه  essentiaاز ریشۀ لیوی ،کموک گورفتم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زیرا برای یکی از معانی وجود نوزد سووآرز بوه کوار رفتوه

 -11انجمن آثوار و مفواخر فرهنگوی ،)139۶( ،منزلوت و

است و نمی توانستم صرفاً به «ماهیت» رضایت دهوم و در

جایگاه سوآرز در تاریخ فلسفۀ رب ،زندگینامه و خدمات

یکی دو مقاله انگلیسی از خود  essenceاستفاده کردند.

علمی و فرهنگی دکتور مجتهودی ،تهوران ،انجمون آثوار و

10. Ac denique appellatur essentia, quia est id
quod per actum essendi primo esse intelligitur
in unaquaque re.

آکوووئینی و سوووآرز» ،دومووین همووایش مطالعووات

مفاخر ایران.
 -12مارنبن ،جان ،)1392( ،تاریخ فلسفۀ رب  3فلسوفۀ
ترون وسطی ،ترجمۀ بهنام اکبری ،تهران ،حکمت.
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