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  چکیده

در فلسفۀ کندی، به عنوان اولین فیلسوف مسلمان، مسئلۀ وجود به سبک مخصوص به 
در فلسفۀ کندی کم به کار رفته و به جای آن » وجود«خود مطرح بوده است. لفظ 

استفاده شده است؛ » إنّیه«و یا از کلمه » لیس«در مقابل » أیس«یا » کَون«بیشتر از کلمۀ 
در آثار کندی به معنی ادراک و وجدان به کار رفته است. » وجود«البته گاهی نیز کلمۀ 

شباهت به تفکیک میان وجود و  کند و این بی کندی میان شیء و ذات آن تفکیک می
در بابِ حقیقتِ خداوند، او ماهیت بین متأخرین نیست. همچنین، از مجموع سخنان 

آید که وی  و به خصوص تحلیلِ حقیقت وحدت چنین برمی مسئلۀ آفرینش و جعل
داند و ذات و ماهیت را امری اعتباری  اصالت و واقعیت داشتن را از آنِ وجود می

توان او را پیش از فارابی و بوعلی نخستین فیلسوفِ  شمارد؛ به همین خاطر می می
یت به عنوان یک وجودیِ جهان اسالم دانست، اگرچه در آن زمان اصالت وجود یا ماه

  مسئله مطرح نبوده است.
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  . درآمد1
، طرح نظریّه تمایز وجود از ماهیّت و ـ به تبعِ »بداهت وجود«، »وجود«نوعِ تلقّی از مسئله 

سست و یکی از ابداعاتِ فیلسوفانِ مس» اصالت وجود«آن ـ مسئله  لمان است که موجبِ گُ
شود. تاثیرِ شگرفِ این مسئله  استقاللِ فلسفه اسالمی نسبت به فلسفه یونانی قلمداد می

بر نوعِ نگاهِ فیلسوفانِ دوره اسالمی در مسائلِ مختلفِ فلسفی اعمّ از هستی شناسی، 
می شناسی بر کسی پوشیده است. رویکردِ وجودی در فلسفه اسال شناسی و ارزش معرفت

کند و رنگ و بوی  تحلیل می» وجود«همه اشیاء و ماهیّات را در ذیلِ حقیقتی به نامِ 
و » وجود«بخشد که سرانجام موجبِ اصالت بخشیدن به  ای به مسائل فلسفی می تازه

در » وجود«گردد. اهمیّت مسئله  می -نه بالعکس - » وجود«مبتنی ساختنِ موجودات بر 
توان سیرِ تطوّر فلسفه اسالمی از کندی تا صدرا را  که میفلسفه اسالمی به حدّی است 

  دانست.» وجودی«به » موجودی«تغییرِ انگاره 
است. در فلسفه ارسطو » وجود«تا » موجود«فاصله فلسفه ارسطویی از فلسفه اسالمی فاصله 

رسیِ است. وی در کتابِ چهارم (گاما) متافیزیک، فلسفه را دانش بر» موجود«آنچه اهمیّت دارد 
نامد که  می» پاره دانش«داند. وی سایر علوم را  موجود چونان موجود، متعلقّات و لوازمِ آن می

کند  هیچ کدام وظیفه بررسی موجود چونان موجود را در کلیّت آن ندارند. ارسطو تاکید می
  داند. اند و فلسفه را دانشِ بررسی موجودات می »موجودات«موضوع فلسفه 

» وجود«کوشیدند تا » تمایز وجود از ماهیّت«و » بداهت«ا بسطِ مسئله فارابی و بوعلی ب
» موجود«و » اشیاء«را به پرسش از » وجود«را متفاوت از ارسطو فهم کنند و پرسش از 

ط ابن سینا موجب شد که این نظریّه دستاوردِ  فرونکاهند؛ گرچه بسطِ نظریّه تمایز توسّ
  ده انگاشته شود.وی تلقّی گردد و اهمیّتِ فارابی نادی

در این بین آراء یعقوب بن اسحاق کندی و نقشِ وی در شکل گیریِ رویکردِ وجودی 
در فلسفه اسالمی نادیده انگاشته شده است. این عدمِ توجّه حاکی از نوعی انگاره 

به آراء کِندی است و گویی کندی در این مسئله صِرفاً به بیان و شرحِ آراء » شارحانه«
شماری از پژوهشگران معاصر هم  ه و نظرِ جدیدی از خود بروز نداده است.ارسطو پرداخت
های وی را صرفاً برگرفته از منابع یونانی دانسته و او را قبل از  تر، نظریه در نگاهی کلّی

؛ امّا آیا به راستی ]21، ص4[اند  این آراء شمرده  کننده هر چیز گردآورنده و گاه انتحال
  سفه کِندی صحیح است؟ای از فل چنین انگاره

و تاثیرِ آن بر » وجود«کوشد تا با نگاه به آثار کندی فهمِ وی از مسئله  این پژوهش می
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حکمای متاخّر را واکاوی کند و در جهتِ تایید یا ردّ انگاره مذکور بکوشد. فهمِ مسئله 
به  »موجود«تواند ما را در سیر تطوّرِ فلسفه اسالمی از  در فلسفه کِندی می» وجود«
ای مفقوده زنجیره اتّصال فلسفه  یاری رساند و چه بَسا بتواند همچون حلقه» وجود«

های رویکردِ وجودی در فلسفه  اهمیت آشکار شدن ریشهیونانی به اسالمی را کامل کند. 
کِندی، بیشتر از آن روست که بتوان هویّت مستقلّ فلسفه اسالمی از فلسفه یونانی را به 

ه بیانِ دیگر، نگاه تحلیلی به تاریخِ فلسفه اسالمی و نشان دادنِ درستی نشان داد. ب
ای باشد  کننده هویت فلسفه تواند تثبیت کم می تمایزات این فلسفه از فلسفه یونان دستِ

شود و نقشِ کِندی به عنوان اوّلین متفکّر مسلمان در تثبیتِ  خوانده می» اسالمی«که 
  این هویّت، اهمیّت بسیار دارد.

  کوشد تا به دو پرسشِ بنیادینِ زیر پاسخ دهد: وجّه به این ضرورت، پژوهش حاضِر میبا ت
دارای ابتکاراتی هست یا وی صِرفاً به شرحِ » وجود«و » موجود«کِندی در مسئله . 1

 عبارات ارسطو در این باب اکتفاء کرده است؟
یز وجود تما هیّهمچون نظر یمباحثِ وجود یها یشهتوان ر ینم یدر آراء کند یاآ. 2

 یافت؟و اصالت وجود را از ماهیت 
نه با استفاده از  قحقّتحلیلی است که در آن م -  روشِ این پژوهش از سنخِ روشِ توصیفی

در  آنچه هست یرسازیِتصو ابزارهای تجربی بلکه از طریقِ تحلیل مبانی و لوازمِ منطقی به
 یازن یل،دال یهو توج یینتب یبرا روش،پردازد. پژوهشگر در این  جهتِ اثباتِ مّدعای خویش می

ی مسئله و مباحث نظر یاتجستجو در ادب یقاز طر گاه یهتک ینا که دارد یمحکم گاه یهبه تک
  شود. یآن فراهم م ۀموجود دربار یکل یاها و قضای گزاره ینو تدو پژوهش

فاتِ لفظِ از این رو در این پژوهش، پس از معرّفی اجمالیِ کِندی و بررسی معانی و متراد
های ادبیّات وجودی در فلسفه کِندی، به کنکاش در متونِ  و به دست آوردن کلید واژه» وجود«

برجای مانده از این حکیم در مسئله پژوهش پرداخته شده است و سپس تالش شده است تا از 
  طریقِ تحلیلِ منطقی، مبانی و لوازمِ وجودیِ آراء کِندی روشن گردد.

  
  . کندی 2

، 3؛ 255، ص 2؛ 367، ص1[ق) 252 ـ ق180یعقوب اسحاق کندی (حدود ابویوسف 
از قبایل کی یکه به واسطه انتسابش به کنده،  ]51-50، ص8؛ 528، ص 7؛ 297ص 

  ین متفکّر برجسته دوره اسالمی درشود، اوّل نامیده می» کندی«بزرگ و اشرافی عرب، 
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فی و دفاعِ عقالنی از دین محسوب های فلس های صرفاً کالمی به اندیشه گذار از اندیشه
گردد. کندی از افرادی است که همیشه کوشا بوده است معارف اسالمی و اصول  می

حدوث زمانی عالم و  ۀخاص او دربار ۀفلسفی را با یکدیگر وفق دهد، چنانکه از عقید
حشر اجساد پیداست. برخی او را به علت اینکه نامش یعقوب و نام پدرش اسحاق و 

اند و در بعضی روایات که قطعاً مجعول است از  ش ابویوسف است یهودی پنداشتها کنیه
  اند که در نظر داشته ردّی بر قرآن مجید بنویسد. او به عنوان کسی یاد کرده

توان او را نخستین فیلسوف  به استناد آنچه از آثار کندی تاکنون یافت شده می
شود،  چه یونانی یا نوافالطونی خوانده میای متفاوت با آن مسلمان و فلسفه او را فلسفه

دانست؛ زیرا اگرچه کندی عقاید خود را از نوافالطونیان ارسطوگرا اقتباس کرد، اما وی 
آن معانی را محتوای جدیدی بخشید و با آشتی دادن میراث فرهنگی یونان و اسالم 

ی نه تماماً توان گفت فلسفه کند . بنابراین می]596، ص6[فلسفه جدیدی بنیان نهاد 
  افالطونی و ارسطویی است و نه تماماً نوافالطونی.

فیلسوف «اسالمی برخوردار است که از او با عنوان   کندی از چنان جایگاهی در فلسفه
مسلمان است که تحت تأثیر   . او یکی از بارزترین فالسفه]255، ص2[یاد شده است » عرب

ترین فیلسوف یونانی یاد کرد و  عنوان برجستهارسطو قرار گرفت. وی در آثار خود از او به 
؛ ]256، ص 2؛ 103، ص 1، ج 10[یکی از آثار خود را به برشمردن آثار ارسطو اختصاص داد 

امّا وی در اقتباس آراء ارسطو بیشتر تحت تاثیر نوافالطونیان ارسطوگرا است. به گمان برخی 
با آشتی دادن میراث فرهنگی  محقّقین، کندی محتوای جدیدی به مباحث فلسفی بخشید و

. برخی دیگر از پژوهشگران او را یکی ]596، ص6[یونان و اسالم فلسفه جدیدی بنیان نهاد 
های وی را  و برخی دیگر نظریه ]199، ص 9[اند  عقلی تاریخ بشر دانسته ۀاز دوازده چهر

. ]21، ص 4[اند  ردهاین آراء شم  کننده صرفاً برگرفته از منابع یونانی دانسته و گاه انتحال
همچنین، برخی مورخان هرچند گذرا، به تأثیرپذیری وی از حکمت ایرانی و هندی نیز 

. امروز در اثر تحقیقاتی که به عمل آمده روشن شده است که اوالً ]ص367، 1[اند  اشاره کرده
اک شد، ثانیاً او مسلمانی پ ارزش علمی و فلسفی کندی بیش از آن است که قبالً تصور می

موقعیت علمی و اجتماعی، محسود بوده است و نسبتهای  ۀاعتقاد بوده است و ثالثاً به واسط
  ناروا به او مولود آن حسادتهاست. 

های موجود کندی اخیراً توسط آقای محمدعبدالهادی ابوریده تحت  مجموع رساله
ترین  روحدر مصر به چاپ رسیده است و مهمترین و مش» رسائل الکندی الفلسفیه«عنوان 
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باشد که توسط آقای احمد آرام به فارسی  می» کتاب الکندی الی المعتصم«آن  ۀرسال
  ترجمه شده است.

  
  در فلسفه کندی» وجودی«و اصطالحاتِ » وجود«. معنای 3

ای کم کاربرد است. کِندی به ندرت از این واژه در  واژه» وجود«در فلسفه کِندی لفظِ 
برد؛ به  این واژه را در معنای وجدان و ادراک به کار میکند و  فلسفه خود استفاده می

کند و آن را به حسّی و  عنوانِ مِثال وی در بابِ ادراکاتِ انسانی از این واژه استفاده می
  کند: کند. وی بیان می عقلی تقسیم می

تر و از طبیعت دورتر  وجودِ انسانی دو وجود است؛ یکی از آن دو به ما نزدیک«
لّد و رشد ما با  ما و با ی توودِ حواسّ است که از ابتدااست و آن وج

های ما همراه است. مرادم از جنسِ عامّ حیاتِ عمومی است که با همه  جنس هم
حیوانات همراه است... وجودِ دیگر به طبیعت نزدیک است و از ما دورتر است و 

  .]188، ص 5[» آن وجودِ عقل است
وجدان و دریافت و ادراک است چنانکه در بسیاری » وجود«در عبارات باال مقصود از 

به همین معنی است. در جمالت فوق، دریافت انسانی را » وجود«موارد دیگر از آثار کندی 
گوید دریافت حسی دریافتی است که به ما  کند و می به دو قسم حسی و عقلی تقسیم می

ه به طبیعت نزدیکتر و از نزدیکتر و از طبیعت دورتر است و دریافت عقلی دریافتی است ک
  و صورت عقلی شیء است). » ماهیت«همان » طبیعت«ما دورتر است. (در اینجا مقصود از 

دریافت عقلی دریافت حقیقی است، اما دریافت حسی غیرحقیقی است زیرا غیرثابت 
کند. پس در عبارات  است چرا که با زوال محسوس و سیالن و تبدّل آن تغییر پیدا می

وجود در مقابل عدم نیست بلکه مقصود ادراک و دریافت و وجدان » وجود«ود از باال مقص
  نماید. است که گفتیم آن را به دو قسم حسی و عقلی تقسیم می

برد؛  را در معنای امروزیِ آن نیز به کار می» موجود«کِندی به صورتِ بسیار نادر لفظِ 
  گوید: های خود چنین می عنوانِ مثال وی در یکی از رساله به

علّتِ وجودِ هر شیء و همچنین علّت پایداریِ (ثبات) هر شیء حقّ است، 
زیرا هر چه که انیّت دارد، حقیقت دارد. پس حقّ تعالی اضطراراً موجود است و 

  .]188، ص 5[به همین خاطر انیّات نیز موجودند 
ته است را به معنای امروزیِ آن به کار بس» موجود«و » وجود«در این عبارت کِندی 
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امّا وی از این دو واژه به ندرت استفاده کرده است. وی واژگانِ دیگری را برای داللت بر 
دهد  کند. همین امر نشان می به معنای امروزی و اصطالحی آن استخدام می» وجود«

کندی متفاوت از سبک متأخرین و حتی سبک قدمایی چون  ۀوجود در فلسف ۀمسئل
، بیشتر از »وجود«ه است. فیلسوفِ عرب به جای استفاده از سینا مطرح شد فارابی و ابن

کند؛ چنانکه به جای لفظ موجود بیشتر از  استفاده می» انیّت«و » ایس«، »کون«لفظ 
واحد «گیرد. همچنین به جای موجود مطلق (خدا) تعبیراتی نظیر  بهره می» حق«

  به کار برده است.» حق اول«و » ازلی«، »واحد حق«، »حقیقی
ابراین برای فهمِ مسئله وجود در فلسفه کِندی باید بر روی اصطالحاتی همچون بن

  واحد، حّق، ایس و کون متمرکز شد.
  

  . تعریف فلسفه؛ آغازِ نگاهِ وجودی4
کند. نگاهِ کِندی  تعریف می» موجود«پیش از این گذشت که ارسطو فلسفه را با تأکید بر 

ع او را د به تعریفِ ارسطو می نسبت به موضوع فلسفه » موجودی«ر برابر انگاره تواند موضِ
ص سازد. به بیانِ دیگر، تعریفِ کِندی از فلسفه  دالّ بر نوعِ نگاه و انگاره کِندی از مشخّ

  باشد. فلسفه و موضوعِ آن می
کند.  پسندد و تعاریفِ دیگری را از فلسفه مطرح می کِندی تعریفِ ارسطو از فلسفه را نمی

کاهد در  یفِ فلسفه به دانش بررسی موجودات، از شرافتِ این علم میاز منظرِ وی تعر
ی اولی  که فلسفه برای کِندی از شرافتِ واالیی برخوردار است. در نگاهِ کِندی، فلسفه حالی

ترین بخش حکمتِ نظری است زیرا این علم، علم به علت است و علم به  (متافیزیک) شریف
این علم چه از حیث مرتبت، چه یقین و چه از حیث  تر از علم به معلول است. علت شریف

زمان اشرف علوم است. اگر شرافت یک علم به موضوع آن باشد، موضوع این علم نیز اشرف 
اولی در واقع همان علم توحید است   . از منظرِ وی فلسفه]300، ص 2، ج 3[موضوعات است 

  کند: وی این بحث را چنین مطرح می .]101- 97، ص1، ج 10[
رادم از این دانش،  و شریف ترین و بلندمرتبه ترین علم، علمِ فلسفه اولی است. مُ

ی  است... مطالبِ علمی (در این »حقّ«علم به حقّ اوّل است که علّت هر 
» انیّت«؛ امّا هل تنها از »لمّ«و یا » ایّ«یا » ما«است یا » هل«دانش) یا مطلبِ 

  .]30، ص5[کند.  بحث می
شود و هم بر همه  مفهومی است که هم بر علت اولی اطالق می حق در فلسفه کندی
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شود. کندی با انتخاب این مفهوم توانست زمینه  های او، که کل جهان را شامل می معلول
سینا فراهم آورد. در  را برای تقسیم دوقطبی موجود به واجب و ممکن در فارابی و ابن

(خدا) است. فلسفه اولی را به علم به » موجود مطلق«، »حق االول«عبارات باال مقصود از 
 ۀکند. بنابراین در عبارات باال کلم موجود مطلق که علت هر موجودی است تعریف می

همچنین در اینجا کندی تا حدّ زیادی به ارسطو ». موجود« ۀمترادف است با کلم» حق«
لی در شود زیرا ارسطو نیز واالترین علمها را علم الهی دانسته است، و نزدیک می

کند چرا که  شود و با وی اختالف پیدا می فلسفه اولی اندکی از او دور می» موضوع«
داند اما کندی آن را حق اول  می» موجود بماهو موجود«اولی را  ۀارسطو موضوع فلسف

داند (برخالف مشهور  داند. در پایان عبارات فوق، مطالب علمیه را چهارتا می (خدا) می
  کند. را فقط باحث از وجود معرفی می» هل«و  دانند) که سه تا می

این فاصله گرفتن از ارسطو زمینه را برای ایجادِ رویکردِ وجودی نسبت به فلسفه 
سازد؛ همچنان که خودِ وی در جایِ دیگر با فاصله گرفتن از تعریفِ ارسطویی،  فراهم می

سازد. وی در  م میداند و حقیقت را بر شیء مقدّ فلسفه را علمِ به حقیقتِ اشیاء می
   گوید: تعریف فلسفه چنین می

ترینِ علوم صناعت فلسفه است که  بلندترین صناعت انسانی و شریف
تعریفش علم به حقیقتِ اشیاء به قدر طاقتِ انسانی است؛ زیرا غرضِ فیلسوف 

  .]25، ص  11[اش رسیدن به حق و عمل به حقّ است.  در دانش
گیرد زیرا استفاده از واژه مصدریِ  ای دو چندان می هاین تعریف از تعریفِ ارسطو فاصل

و » حقیقت«دهد نگاهِ فلسفه در مرتبه اوّل به  و تقدّمِ آن بر اشیاء نشان می» حقیقت«
است. به عبارتِ دیگر از منظرِ کِندی فلسفه با حقیقت سر و کار دارد و » اشیاء«سپس به 

شود به خاطرِ بهره  اء در فلسفه بحث میای از حقیقت دارند و اگر از اشی اشیاء نیز بهره
ای است که کِندی را به نگاهِ  داشتن آنها از حقیقت است. تقدّم حقیقت بر اشیاء نکته

  کند. وجودی از فلسفه نزدیک می
پذیرد و خود  توان گفت کِندی، تعریفِ ارسطو از فلسفه را نمی بندی می در مقامِ جمع

ردازد. وی با تعریفِ فلسفه به دانشِ حقّ اوّل و دانشِ پ به تعاریفِ دیگری از این دانش می
  شود. تر می نزدیک »وجودی«گیرد و به نگاه  فاصله می »موجودی«حقیقتِ اشیاء از نگاهِ 

  



 1399 بهار و تابستان، اول، شمارۀ سومپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی    250

  . تمایز وجود و ذات در اندیشه کِندی5
یکی دیگر از مسائلی که به عنوانِ مَبادی بحث اصالتِ وجود در فلسفه اسالمی مطرح 

که به موجود و وجود و یا  ماهیّت از وجود است. به بیانِ دیگر مادام شده است، تمایز
ص نگردد  ذات و هستیِ ذات به یک چشم نگریسته شود و تمایز این دو از یکدیگر مشخّ

  توان به یک نگاهِ وجودی دست یافت. اساساً نمی
فته سازد وی این تمایز را دریا های کِندی آرائی وجود دارد که روشن می در نوشته

توان  ها می های این نوشته است و با ادبیّات خود، آن را تقریر کرده است. از بهترین نمونه
  به بحثِ وی در بابِ علّت نبودن یک ذات برای وجودِ خود اشاره کرد.
شود. همان طور که  کِندی در این بحث، میانِ وجود و ذاتِ شیء تفکیک قائل می

به این  ،یا ممکن است چیزی علت خودش باشدبیان شد، وی در ردّ این مسئله که آ
کند که چنین چیزی امکان ندارد. وی در این  کند و از طریقی ثابت می تفکیک اشاره می

  گوید: باب می
شود این است که آیا  ایم مطرح می بحثی که از آنچه پیش از این گفته

امکان دارد یک شیء علّت بودنِ (کون) ذاتش باشد یا چنین چیزی امکان ندارد؟ 
گوییم امکان ندارد شیء علّت بودنِ ذاتش باشد...  ما در پاسخ به این پرسش می

» نیست«زیرا امر خالی از این نیست که یا شیء موجود (ایس) است و ذاتش 
موجود نیست و ذاتش است، یا » هست«یا ذاتش  و (لیس) است، یا موجود نیست

است. حال اگر شیء » هست«است و یا موجود است و ذاتش هم  »نیست«هم 
نه علّت » ال شیء«است و » ال شیء«موجود نباشد و ذاتش هم نیست باشد پس 

شود که وجود داشته باشد؛  است و نه معلول زیرا علّت و معلول بر شیئی حمل می
باشد زیرا امکان ندارد شیء در هنگامی  تواند علّتِ بودنِ خودش بنابراین شیء نمی

است علّت بودنِ خود شود. همچنین اگر » نیست«که موجود نیست و ذاتش هم 
بودنِ خویش باشد زیرا  شیء موجود نباشد و ذاتش (هست) باشد امکان ندارد علّتِ

این ذات موجود نیست و الشیء است... (این فرض مشکلی دیگر دارد و آن این 
ین شیء معدوم باشد و ذاتش موجود باشد پس ذاتِ شیء غیر از است که) اگر ا

خودِ شیء است در حالی که ذاتِ هر شیء همان شیء است؛ بنابراین هر شیء غیر 
شود در صورتی که هر شیء خودش خودش است و این خلف است  از خودش می

یز پذیر نیست... حالتِ دیگر که در آن شیء موجود است و ذاتش معدوم ن و امکان
  .]60-  58، ص 11[همین طور است. 
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قابل توجه در اینجا این است که کندی در عبارات فوق میان ذات و بودنِ ذات  ۀنکت
شباهت به تفکیک میان وجود و ماهیت نزد متأخرین  تفکیک کرده است و این بی

به معنی وجود و عدم استفاده » لیس«و » ایس«نیست. همچنین در عبارات باال از الفاظ 
  استفاده شده است. » کون«از لفظ » وجود«ده است و به جای لفظ ش

کِندی برای آنکه اثبات کند که امکان ندارد شیء علت وجود ذات خودش باشد 
یا آنکه شیء ایس است و ذاتش لیس، یا شیء   گوید امر از چهار حالت خارج نیست: می

یا شیء ایس است و لیس است و ذاتش نیز لیس، و   لیس است و ذاتش ایس، یا شیء
  رسیم. کند که به تناقض و خلف می ذاتش نیز ایس؛ و در هر چهار حالت اثبات می

و هم ذاتش لیس باشد، پس آن شیء در واقع  هم شیء  ،گوید اگر برای حالت اول می
الشیء است و ذاتش نیز الشیء است، و ال شیء نه علت است و نه معلول زیرا علت یا 

علت وجود   شود که وجودی داشته باشند، بنابراین این شیء ه میمعلول به چیزهایی گفت
  باشد و این خلف است.  ذاتش نیست و حال آنکه فرض این بود که علت وجود ذاتش می

شیء لیس و  ـاز منظرِ کِندی دو حالت از حاالتِ چهارگانه (شیء أیس و ذات لیس 
انجامد؛ زیرا در این دو  ویّت میذات أیس) اساساً پارادوکسیکال است و به نفیِ اصلِ هوه

زی یفرض، شیئیّتِ شیء امری متغایر با ذات در نظر گرفته شده است درحالی که تما
میانِ شیء و ذاتش وجود ندارد زیرا در این صورت هر شیء غیر از ذاتش است و این 

  بدان معناست که هر شیء خودش، خودش نیست.
کند که حالت سوم نیز  ل فوق اثبات میوی در ادامه با استداللهایی نظیر استدال

تواند علت وجود ذات خودش باشد و از این  گیرد که شیء نمی ممکن نیست و نتیجه می
  رساند.  طریق وجود حق اول را که علتی برای او نیست به اثبات می

آید که ذات، از منظرِ کِندی الاقتضاست و برای موجود  از عبارات فوق چنین برمی
ه علت دارد و این همان مفهومی است که در فلسفه بوعلی و دیگران از شدن نیاز ب

. به عبارت دیگر کندی در عبارات فوق، بودنِ شیء را به معنی ه استقصد شد» ماهیت«
وجود و ذات را به معنی ماهیت گرفته و این دو را از هم تفکیک کرده و ذات را 

توان چنین نتیجه گرفت که از  الاقتضای از وجود و عدم دانسته است. از اینجا نیز می
نظر کندی آنچه حقیقت و واقعیت است وجود است و ماهیت من حیث هی الاقتضای از 
وجود و عدم و به عبارت دیگر الاقتضای از واقعیت داشتن یا نداشتن است و این چیزی 

  جز اصیل بودن وجود و اعتباری بودن ماهیت نیست.
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  د. نگاه اصالت وجودی کندی به خداون6
سازد.  زمینه را برای نگاه اصالت وجودی به حق تعالی میسّر می ،تمایز ذات و وجود

تعالی نشان دهنده نگرش اصالت وجودی این متفکّر به  عبارات کندی در باب حق
  کند: خداوند است. وی در این باب بیان می

نبوده » نیست«است که » انیّتِ حقّ«اش بلند است همان  خداوند که ستایش
س«نخواهد شد.... وی به وجود آورنده » نیست«و هیچ گاه هم است  کلّ » مؤیِّ

  .]214، ص 11[(موجودات) از نیست (لیس) است. 
انیّت «تعالی را  داند. در واقع وی حقیقت حق می» انیّت حقّ«تعالی را همان  کندی حق

ونانی دارد یا ی ۀریش» انّیّـة« ۀدهد. گذشته از اینکه کلم داند و به آن اصالت می می» حق
وجود عینی است در » انّیّـة«از إنّ و أنّ در عربی گرفته شده است، در اینجا مقصود از 

مقابل ماهیت. از نظر کندی، علت وجود و ثبات هر شیئی حق است زیرا هرآنچه که 
انّیت و وجود عینی داشته باشد دارای حقیقتی است. پس حق بالوجوب موجود است 

توان  می» له انیة له حقیقة کلّ ما«یابیم. از عبارت  وداتی عینی را میچرا که انّیات و وج
چنین استنباط کرد که از نظر کندی اصالت با وجود است نه با ماهیت، اگرچه مسئله 
اصالت وجود یا ماهیت برای او مطرح نبوده است. این عبارت نشان می دهد خدا در 

  اندیشه کندی رنگ و بوی اصالت وجودی دارد.
  

  . فعلِ وجودی حق در فلسفه کِندی7
کند)  (اینکه علّت دقیقاً چه امری را جَعل می» جَعل«مسئله آفرینش و به تبع آن بحث از 
نگاهِ وجودیِ فیلسوفانِ مسلمان را رصد  ،توان در آن یکی دیگر از مواضعی است که می

الف وی بر خکرد. کندی در برخی رسائلِ خود به بحث از آفرینش پرداخته است. 
آفرینش هستی   داند و بر اندیشه یونان باستان، خداوند یکتا را مبدأ آفرینش می  فالسفه

ورزد. تحلیلِ مسئله  اصرار می -» زمان«و نه  -» ابداع»  (وجود) از نیستی (عدم) به واسطه
  تواند ما را به دیدگاهِ وی از مسئله جعل نزدیک سازد. ابداع از نظرِ کِندی می

. وی ]113، ص 11[کند  تعریف می» اظهارِ شیء از نیستی«ی ابداع را کِندی در جای
کند و ابداع را از سنخِ فعلِ  استفاده می» أیس«در جایی دیگر در تعریفِ ابداع از واژه 

  گیرد: وجودی در نظر می
فعلِ حقّ تعالی ایجادِ وجودات (تأییس األیسات) از نیستی است و این فعل 
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که غایتِ هر علّتی است... و این فعل است که ابداع  تنها از آنِ خداوند است
  .]135، ص11[شود.  نامیده می

(برگرفته از أیس) » یسیتأ«های  کندی در این عبارات، برای تبیین فرآیند ابداع از واژه
کند  تعبیر می» مؤیّس األیسات عن لیس«برد و از خداوند تبارک و تعالی به عنوان  بهره می

تعالی  ). از نظر وی نه تنها ابداع، که بقای هستی هم ناشی از حق303- 304، ص 2، ج 3(
  آید: تنها علت موجده که علت مبقیه هم به شمار می وی نه  است و خداوند در فلسفه

علّتِ وجودِ هر شیء و همچنین علّت پایداریِ (ثبات) هر شیء حقّ است، 
طراراً موجود است و زیرا هر چه که انیّت دارد، حقیقت دارد. پس حق تعالی اض

  .]188، ص 5[به همین خاطر انیّات نیز موجودند. 
ق  است. این بدان » أیسات«گیرد  قرار می» جعلِ علّت«از منظرِ وی آنچه موردِ تعلّ

کند؛ بنابراین از نظرِ  می» تأییس«شیء را » أیس«معنی است که حق تعالی در وهله اوّل 
وجودِ شیء است و ذات به تبعِ آن پدید می آید؛ یا همان » أیس«کِندی مجعولِ بالذّات، 

کند. الزمه  بنابراین فعلِ حقّ تعالی فعلی وجودی است و حق وجود اشیاء را ایجاد می
این نگاهِ کِندی به مسئله آفرینش، پذیرشِ اصالتِ وجود و مجعول دانستنِ وجود است؛ 

  ای در نزدِ وی مطرح نشده است. هرچند چنین مسئله
  

  در فلسفه کِندی» وحدت«مصدرِ  . اصالت8ِ
تحلیلِ مشتقّ در پرتو مصادر و اصالت  ،پیش از این گذشت که یکی از لوازمِ نگاهِ وجودی

معلومات در  ،دادن به مصادِر است. در واقع در نگاهِ وجودی، موجودات در پرتوی وجود
از  شوند و نه بالعکس. یکی دیگر پرتوی علم و مقدورات در پرتوی قدرت تحلیل می

ساوقاتِ وجود  مواضِعی که می توان نگاهِ وجودیِ کِندی را رصد کرد مباحث وی در باب مُ
همچون وحدت و فعلیت است. اگر کندی در بابِ مساوقاتِ وجود همچون وحدت، واحِد 

دهد می توان آن را آغاز کننده » وحدت«را در پرتوی وحدت تبیین نماید و اصالت را به 
  فلسفه وجودی دانست.

تواند ما را در شناختِ نگاهِ این حکیم به  ر واقع نوعِ نگاهِ کِندی به این مُساوِقات مید
رکاربرد است و وی خداوند » واحِد«و » وحدت«وجود یاری رساند. در فلسفه کِندی لفظِ  پُ

لسوفِ عرب در نزدِ فی» واحِد«خواند. این امر حاکی از اهمیّت مفهومِ  می» واحِد«را با نامِ 
است؛ به همین خاطِر در این بخش از بینِ مساوقاتِ وجود، به تحلیلِ مفهومِ وحدت و 
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  شود. واحد در فلسفه کِندی پرداخته می
ق فعلیت می   گوید:  می واحِدداند و در تعریفِ  کِندی وحدت را مُساوِ

معموالً بالعرض  »واحد«واحد آن چیزی است که بالفعل است و وصفِ 
  .]117، ص 11[شود.  ه موصوفِ آن حمل می(بالمجاز) ب

گردد بدین خاطِر است که از  اینکه مفهومِ واحِد بالعرض بر اشیاء بالفعل حمل می
مجازاً صفتِ خاص ذات باری تعالی است و اطالق آن بر ماسوی هللا » واحد«منظرِ کِندی 

یقی و غیر حقیقی به دو قِسم حق» واحِد«. به عبارتِ دیگر از منظرِ وی گیرد ورت میص
شود و آنچه حقیقتاً واحِد است تنها حقّ تعالی است و ماسِوی هللا مجازاً به  تقسیم می

اوصافی را » کتاب الکندی الی المعتصم« ۀشوند. کندی در رسال این وصف متّصف می
دارد. وی  کند که پرده از نگاهِ وجودیِ به این مسئله بر می واحد حقیقی بیان می  ۀدربار
  گوید:  این باب چنین میدر 

پس آشکار گشت که واحدِ حقّ نه شیئی از مقوالت است؛ نه عنصر است؛ 
عام و نه عرض نه جنس؛ نه نوع؛ نه شخص؛ نه فصل؛ نه عرضِ خاص؛ نه 

لّ و نه جزء است؛ نه جمیع  حرکت است. همچنین این واحِد نه عقل است، نه کُ
رسل)  است و نه بعض و نه واحدی به اضافه غیر است بلکه واحدِ محضی (مُ

پذیرد. این واحد غیر از آن واحِدی است که  است که نه تکثیر و نه کثرت را می
ایم موجود است زیرا این واحِدِ حقّ  در جمیع انواع واحِدی که ذکر کرده

تر از واحِدی است که وحدت دارد... پس واحِد حقّ به هیچ یک از  بسیط
و عوارض ندارد... بنابراین واحِد حقّ شود و جنس و فصل  مقوالت متّصف نمی

است یعنی هیچ چیزی غیر از وحدت نیست و هر واحِدی » وحدتِ محض«فقط 
  ]123، ص 5[غیر از آن (در واقع واحد نیست بلکه) متکثّر است. 

تنها واحِد حقیقی است. وحدت در جنس و نوع و شخص و » واحِد حقّ«از نظر کندی 
ای عرضی بر این امور  نیست زیرا این وحدت به گونه فصل و خاصه و عرض عام، حقیقی

، آنچه بر چیزی عارض شود معلولِ »کلّ عرضیّ معلّل«گردد. حال با توجّه به قاعده  حمل می
غیر اوست؛ بنابراین وحدتِ اشیاء ناشی از اثری از یک مؤثر است که خود بالذّات دارای 

  و معلول علت دیگر نیست. وحدت است. پس ناگزیر واحدی حقیقی هست که وحدت ا
تعالی از جرگه ماهیّات بیرون است و نه تنها خود یکی از ماهیّات  از نظرِ کِندی حق

گردد. این تصویر سازی  ای حتی به صورتِ عرضی نمی نیست بلکه موصوفِ به هیچ مقوله
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ست. از نمایان گردیده ا» الحقّ ماهیّتهُ انیّتهُ«از حقّ بعدها در فلسفه اسالمی با قاعده 
گردد وی اوّلین فیلسوفی است که با این تحلیل از خداوند راه را  عباراتِ کِندی روشن می

  برای نگاه اصالتِ وجودی به خداوند هموار ساخته است.
شود. وی در  اوجِ نگاهِ وجودی کِندی به مسئله وحدت در انتهای عبارتِ وی دیده می

تبدیل » وحدت«هد و واحِد را به د می» وحدت«تعالی اصالت را به مصدر  باب حق
تواند واحد خوانده شود  سازد. از منظرِ کِندی آنچه که بالذّات واحِد است دیگر نمی می

شود) بلکه  (زیرا در معنای مشتقّ واحد، وحدت به عنوان امر عرضی بر شیء حمل می
  است.» وحدت محض«واحدِ حقیقی همان 

به هیچ روی با نگاه اصالتِ ماهیّتی  نگاهِ اصالت مصدری کندی به وحدتِ خداوند
قابل جمع نیست؛ زیرا اگر ماهیّت اصیل باشد وحدت از لوازم و معقوالتِ ثانیه محسوب 

گردد و هیچ گاه امری ذاتی به حساب نخواهد آمد. این عبارتِ کِندی بیانِ دیگری از  می
ه انیّته«قاعده  الحقّ «تقریر کرد: توان آن را به این صورت  است که می» الحقّ ماهیّتُ

ه ه وحدتُ ای منجر به نفیِ ماهیّت از خداوند  روشن است که پذیرش چنین قاعده». ماهیّتُ
شود زیرا وجود و مُساوِقاتِ آن همچون وحدت، همواره از امورِ عارضی برای ماهیّت  می

گردند و ذاتی دانستنِ آنها در واقع منجر به اصالت دادن به آنها و نفیِ  محسوب می
  شود. هیّت از حقّ میما

بنابراین کِندی اوّلین فیلسوفی است که بحثِ اصالتِ مصدر را در فلسفه اسالمی 
کم در باب حق تعالی دفاع نمود و بدین طریق راه را برای فاصله  مطرح و از آن، دست

  گرفتن از اصالت مشتقّ به مصدر فراهم ساخت.
  

  . نتیجه9
ی به سبک متأخرین و حتی به سبک قدمایی کند ۀوجود در فلسف ۀتوان گفت مسئل می

بلکه به سبک مخصوص به خود و در قالب   سینا مطرح نشده است، چون فارابی و ابن
در آثار » وجود«بحث وحدت و غیره مطرح گردیده آن هم به میزان اندک. حتی لفظ 

استفاده شده » کون«خورد و بیشتر به جای آن از لفظ  کندی بسیار کم به چشم می
ت؛ (گاهی نیز این لفظ به معنی ادراک و وجدان به کار رفته است)؛ چنانکه به جای اس

بهره گرفته شده است (گرچه به کار رفتن یا » ایس«و » حق«بیشتر از  »موجود«لفظ 
گیری ما تأثیری ندارد و مفهوم و معنی آنها مورد  نرفتن الفاظ وجود و موجود در نتیجه
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واحد «، »واحد حقیقی«مطلق (خدا) تعبیراتی نظیر  نظر است). همچنین به جای موجود
  به کار رفته است. » حق اول«و » ازلی«، »حق

توان چنین نتیجه گرفت که کندی پیش از فارابی  از مطالب گذشته می ،با این وصف
توجّه کرده است و زمینه را برای » وجود«و بوعلی اوّلین فیلسوفی است که به مسئله 

فلسفه اسالمی فراهم ساخته است. کِندی میان وجود و ذات  تولّد نگاهِ وجودی در
داند. به تعبیر بهتر، وی واقعیت را  شود و واقعیت را از آنِ وجود می تفکیک قائل می

(ذات) را امری الاقتضای از واقعیت داشتن یا  کرده و ماهیت مساوی وجود تلقی می
فرینش، نگاهی وجودی است. نماید. نگاهِ کندی به مسئله جعل و آ نداشتن معرفی می

ق جعلِ حقّ را وجودِ اشیاء می موجِدِ یّس االیسات (داند و خداوند را با عنوان مؤ وی متعلّ
  کند. وجودات) معرّفی می

ه شود. وی ب تری نمودار می در نوعِ نگاه کندی به خداوند به صورتِ پررنگ ،اصالتِ وجود
کند.  اتِ ال اقتضاء را از حقّ تعالی نفی میداند و ذ حقیقت خداوند را انیّتِ او می صراحت

شود و حقیقتِ خداوند را همان وحدتِ  بحث از وحدت، قائل به اصالت مصدر میکِندی در 
داند. پیش فرضِ پذیرش اصالتِ مصدر و تحلیلِ مشتقّ در پرتوی مصدر، همان  محض می

  باشد.  ینگاهِ وجودی در فلسفه است که مبتنی بر پذیرش اصالتِ وجود م
خداشناسی و هستی شناسیِ خویش، نظراتی را مطرح به بیان دیگر، کِندی در 

ساخته است که جز با پذیرش اصالتِ وجود قابل تبیین نیست؛ بنابراین وی پیش از 
فارابی و بوعلی آغازکننده فلسفه وجودی در جهانِ اسالم است، هرچند در آن زمان و 

مطرح نبوده و این مسئله تحت این » الت وجود یا ماهیتاص«ای به نام  برای او مسئله
  عنوان از زمان میرداماد مطرح شده است. 
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