دوره  ،24شماره 63

دوفصلنامه علمی حكمت سينوي
دانشگاه امام صادق)ع)پردیس خواهران

بهار و تابستان 1399
صص88 :ـ71

نوع مقاله :علمی ـ پژوهشی

دوگانهانگاري معرفت شناختی اصل واقعيت
(تبيينی انتقادي از خوانشهاي هستیشناسانه اصالت وجود
و ماهيت در حكمت سينوي)
زهرا كلهر*1
علی رضا فارسی نژاد ،2محمد توپچی3

چكيده
مسائل فلسفه سينوي با موضوعيت موجود بما هو موجود آغاز میشود؛ نزد ابنسينا ذهن انسانی میتواند از
واقعيت موجود خارجی دو مفهوم متمایز وجود و ماهيت را انتزاع كند؛ بعدها این پرسش اساسی مطرح شد كه
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رو ضمن تبيين مبادي تصوري بحث ،بهدنبال یافتن پاسخی براي این پرسش است كه نزد شيخ تمایز وجود
و ماهيت مسئلهاي هستیشناسانه است ،یا اینكه صرفاً بحثی معرفتشناختی است .بدینترتيب با بررسی
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یكدیگرند و با انتفاي تغایر خارجی ،بحث اصالت و اعتباریت وجود و ماهيت صرفاً بحثی معرفتشناختی تلقی
میشود .پس آنچه نزد ابنسينا اصيل است و تحقق خارجی دارد موجود است كه در ظرف ادراک فاعل شناسا
به وجود و ماهيت تفكيک میشود.
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بيان مسئله
دوگانهانگاری معرفتشناختی اصل واقعیت يا همان تمايز ذهنی چیستی از هستی ،اين پرسش بهظاهر
هستیشناسانه را به دنبال آورد که در خارج از ذهن ،اصل واقعیت ،مصداق چیستی اشیاء است يا هستی
آنها؟ اگر قائل باشیم اصل واقعیت خارجی مصداق وجود است قائل به اصالت وجود شدهايم همانگونهکه
اگر اين مصداق را از آنِ چیستی شیء بدانیم قائل به اصالت ماهیت گشتهايم .طبعاً اين تفكیک نظامساز
معرفتشناختی ،نتايج ويژۀ خود را دارد .پیشینۀ اين تفكیک به آثار فارابی برمیگردد .فارابی از اين تفكیک،
مقصودهای إالهیاتی خود را تأمین میکرد(فارابی1405 ،هـ ،ص )47و سپس همین تمايز در آثار ابنسینا با
وضوح بیشتری ديده شد(ابنسینا ،1371 ،ص .)280فیلسوفان پس از شیخ بهويژه از زمان صدرالمتألهین به بعد
اين بحث را در قالب يک مسئله هستیشناختی پیگرفتند و به داوری در مورد اصالت يكی و اعتباريت
ديگری پرداختند .بیترديد پرداختن به اين بحث میتواند به بازشناسی مسائل اپیستمیک از آنتولوژيک ـ که
در فلسفه اسالمی تفكیكی از هم ندارند ـ کمک کند .در میان پژوهشهای معاصر گرايشی وجود دارد که
میخواهد وجود و ماهیت را که به صورت يک مسئله هستیشناختی در نظام حكمت متعالیه مطرح شده
است ،در آثار شیخ جستوجو کند؛ بهعنوان نمونه مرتضی عرفانی در مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرايی
در تفكر سینوی» تالش میکند که اصالت وجود به معنای تحقق بالذات وجود و تحقق بالتبع ماهیت را در
آثار شیخ جستجو کند؛ وی در نهايت به اين نتیجه میرسد که که نمیتوان اصالت وجود به معنای اخیر را
با تمام آثار و لوازمش به شیخ نسبت داد اما میتوان حكمت سینوی را به اين قول نزديکتر دانست(عرفانی،
 ،1395ص .)125با اين همه ،پژوهش اخیر مصون از نقد نمانده ،توسط مؤمنی و نجاتی در مقالهای مشترک
نقد می شود؛ اين که می توان قرائت اصالت ماهیتی نیز از آثار شیخ به دست داد ،اما اثر مرتضی عرفانی،
بدون ارائه شواهدی محكم ،اصالت وجودی بودن شیخ را مسلم دانسته ،از عمدهترين نقد آنان است (مؤمنی
و نجاتی ،1397 ،ص .)133نمونهای ديگر« ،وجود در فلسفۀ ابنسینا» است که تالش عمده نويسندهاش
اين است که اصالت وجود  -به معنای دارای مصداق بودن وجود و مصداق نداشتن ماهیت در خارج -را
آنگونه که در حكمت متعالیه مطرح است ،در حكمت سینوی پیگیری کند(ذبیحی ،1383 ،ص .)112مقالۀ
«شواهدی بر اصالت وجود در تفكر ابنسینا از منظر حكمت متعالیه» تالش ديگری است که سه دسته شاهد
بر اصالت وجودی بودن فلسفۀ ابنسینا به معنای تحقق بالذات وجود و تحقق بالتبع ماهیت اقامه میکند
(مؤمنی،1396 ،ص .)33پژوهش تحلیلی ـ انتقادی پیشرو که عمدتاً به نقد مقاله اخیر میپردازد با هدف
دستيافتن به يک موضع قابل دفاع دربارۀ اصالت وجودی يا ماهوی بودن فلسفۀ بوعلی ،ضمن بررسی
انتقادی آرای موجود در اين باره تالش میکند پاسخی برای اين مسئله پیدا کند که آيا تمايز وجود و ماهیت
در حكمت سینوی مسئلهای هستیشناختی است و يا اينکه ،تمايز اين دو صرفاً ذهنی و بحث از لوازم آن
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کامالً معرفتشناختی است .هر چند مقالۀ «اصالت وجود يا ماهیت :خلط شناختشناسی و هستیشناسی»
بهطورکلی اين مسئله را پی میگیرد(احمدی ،)1384 ،اما مقاله حاضر محدود به فلسفه ابنسینا میشود .بديهی
است که اگر تمايز وجود و ماهیت ذهنی باشد ،بحث از لوازم آن مسئلهای معرفتشناختی است پس بحث
از اصالت يكی و اعتباريت ديگری ،منتفی است.

تعاریف مفهومی
 .1تعریف وجود
ابنسینا وجود را عین موجود میداند که معنای اشتقاقی دارد(ابنسینا ،1371 ،ص)93؛ وی بر اين باور است
که تعريف حقیقی موجود ممكن نیست و تعريف آن صرفاً شرح اللفظی است(همو ،1379 ،ص)496؛ زيرا موجود
مبدأ تصوری تمام تعاريف است و خود نمیتواند تعريفی داشته باشد؛ بنابراين ،معنی موجود بدون وساطت
معنی ديگری در ذهن نقش میبندد(همان ،ص .)496وی همین معنا را در فصل پنجم از مقاله اول إالهیات
شفاء با عباراتی ديگر تكرار میکند که ارتسام معانی موجود در ذهن به صورت اولی است و نیازمند مفهومی
شناختهتر از خود نیست(همو1404 ،هـ ب ،ص29ـ .)30وی دلیل اين امر را در اين میداند که اگر در تعاريف،
تمام تصورات به يک تصور بديهی و بینیاز از تعريف ختم نشود ،کار تعريف به دور و تسلسل میانجامد(همان،
ص )30و در نهايت تعريفی شكل نمیگیرد .ابنسینا میگويد :همچنانکه در تصديقات ،امالقضايايی وجود
دارند که مبدأ تمام تصديقاتاند ،در تصورات هم چنین مبدئی وجود دارد(همان ،ص .)29اين مبدأهای تصوری،
عامترين چیزها هستند(همان ،ص)30؛ ازاينرو خود نمیتوانند تعريفی داشته باشند .موجود از اين حیث که
عامترين چیزهاست ،مبدأ تصوری و بديهی و بینیاز از تعريف است .پس نزد ابنسینا «وجود» از مفاهیم
پیشینی است .بااينحال ابنسینا معانی متعددی برای وجود برمیشمارد(همو ،1371 ،ص .)280به نظر میرسد
ادعای بديهیبودن معنای وجود با اين ادعا که وجود دارای معانی متعددی است ناسازگار است .اگر وجود به
مثابه موضوع فلسفه دارای عمومیت و بساطت و درنتیجه بديهی باشد(همو1404 ،هـج  ،ج ،1ص ،)12پس بايد
ذهن مخاطب ،بیدرنگ با شنیدن لفظ وجود به معنای آن منتقل شود ،بدون اينكه اين انتقال مردد مانده،
در انتظار شرح باشد .حال اگر وجود دارای معانی متعددی باشد ،اين انتقال صورت نمیگیرد و مخاطب
همچنان در تحیر میماند .همین امر ،بداهت معنای وجود را خدشهدار میکند .البته ممكن است به اين
اشكال اينگونه پاسخ داده شود که اين تحیر ،امری ابتدايی است و به محض مشخصشدن معنای مورد
نظر ،اين انتقال بیدرنگ صورت میگیرد؛ اما اين دلیل کافی نیست ،چرا که مشخصکردن معانی متعدد
وجود ،خود نیازمند کاوشی فیلسوفانه است و نزد عقل بسیط که تهی از مفاهیم فلسفی است ،وجود معانی
متعددی ندارد .اين فیلسوف است که با توجه به کاربرد مختلف عینی و ذهنی وجود برای آن معانی متعددی
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در نظر میگیرد و آن را شرح میدهد؛ چنانچه شیخالرئیس در ابتدای مبحث هستیشناسی خود اين کار را
کرده است و اگر وجود بهعنوان موضوع فلسفه بديهی بود ،تمام تالشهای ابنسینا برای شرح معانی وجود
در ابتدای مباحث إالهیاتیاش لغو و زائد میشد؛ به عبارتی روشنتر ،هستیشناسی که کار عمده فیلسوفان
اسالمی است مبتنی بر اين پیش فرض است که هستی ،امر ناشناختهای است که کار فیلسوف شناسايی آن
است؛ هرچند ممكن است بر اين دلیل اخیر ايراد خلط مباحث سمانتیک بر مباحث آنتولوژيک وارد شود ،اما
اين حقیقت را دگرگون نمیکند که نمیتوان با مبنای ذاتگرايی فیلسوفان مشائی ،بین مباحث سمانتیک و
آنتولوژيک ارتباطی برقرار نكرد و همچنان بر اين نكته اصرار کرد که «مفهوم ذهنی وجود بديهی و بسیار
روشن است ،اما کنه حقیقت وجود ،ناشناختهترين ناشناختهها است(سبزواری ،1379 ،ج ،2ص.)59
به نظر میرسد وجود بهعنوان موضوع فلسفه نمیتواند بديهی باشد پس نیازمند شرح حقیقی است؛ چنانكه
نزد شیخ ،از جمله معانی وجود ،حقیقتی است که شیئیت شیء به آن است(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص .)31وی
در تبیین اين شیئیت میگويد :چیزی است که وجود خاص هر شیئی مبتنی بر آن است (همان ،ص31؛ همو،

 ،1371ص .)280اين معنا از وجود همان تعريف ماهیت به معنای «ما يقال فی جواب ما هو» است .شیخالرئیس
توضیح میدهد که وجود خاص هر شیء ،غیر از وجود اثباتی است(همان ،ص .)280پس با اين قید ،معنای
ديگری از وجود را ذکر میکند؛ بدينترتیب معنای ديگر وجود ،وجود اثباتی يا همان مفهوم عام انتزاعی وجود
است 1که در حقیقت حاکی و عنوان مشیری برای مصداق خارجی وجود است.2

 .2تعریف ماهيت
ابنسینا به تبع ارسطو ،تنها مفاهیم ماهوی را دارای تعريف حقیقی میداند؛ چون مرکب و دارای جنس و
فصل و اجزای تعريفاند اما معقوالت بسیط ،حد حقیقی ندارند(ابنسینا1989 ،م ،ص)68؛ ازاينرو نزد شیخ
مفهوم بسیط ماهیت دارای تعريف حقیقی نیست(طوسی ،1375 ،ج ،1ص .)43با اينحال در تعريف شرح اللفظی
سینوی ،لفظ ماهیت بر حقیقت و ذات شیء اطالق میشود و در برخی موارد مرادف با هويت اشیاء
است(ابنسینا1404 ،هـ د ،ص.)28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برخی منظور از وجود اثباتی را مفهوم وجود میدانند که محمول قضايای بسیطه است.
 .2مصباح يزدی «وجود اثباتی» را به مصداق عینی و حقیقت خارجی وجود تفسیر میکند(مصباح يزدی،1391،ج ،1ص)256؛
نگارندهگان ناگزير برای جمع بین دو تفسیر مختلف ـ که يكی «وجود اثباتی» را مفهوم و ديگری مصداق خارجی تفسیر
میکند ـ وجود اثباتی را به مفهوم وجود و مفهوم وجود را نیز حاکی و عنوان مشیر مصداق خارجی وجود تفسیر میکنند.
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گفته میشود «ماهیت» مشترک لفظی بین سه معناست .1 :مايقال فی جواب ما هو يا همان ماهیت به
معنای خاص؛  .2ما به الشیء هو هو (هويت)(جرجانی ،1370 ،ص84ـ)85؛  .3هر امر موجود غیر از خود
وجود(فیاضی ،1392 ،ص .)12طبق معنای اخیر مفهوم ماهوی عبارت است از هر مفهومی ،جز مفهوم وجود
که از موجودی انتزاع میشود(همانجا) .تمايز مذکور در آثار شیخ ديده نمیشود بلكه فراتر از آن ،ابنسینا
تصريح میکند که تمايز بین معانی ماهیت را نمیتواند درک کند؛ درنتیجه اين تمايزات را نمیپذيرد(ابنسینا،
1404هـ د ،ص.)58
به هر تقدير ماهیت نزد شیخ ،مفهومی است که بیانگر کمال حقیقت يک شیء است(ابنسینا1404 ،هـ د،

ص37ـ .)38شیخالرئیس برای هر ماهیتی دست کم سه اعتبار در نظر میگیرد .1« :اعتبار ماهیت بما هو
ماهیت؛ که در اين اعتبار برای ماهیت هیچ انتسابی به وجود ذهنی و خارجی لحاظ نمیشود؛  .2اعتبار ماهیت
به لحاظ وجود ذهنی؛  .3اعتبار ماهیت به لحاظ وجود خارجی»(ابنسینا1404 ،هـ د ،ص15ـ.)16

 .3تعریف اصالت و اعتباریت
اصالت در اين پژوهش به دو معنا به کار رفته است :نخست تفسیر شايع صدرايی که در آن ،اصالت يعنی
دارای مصداقبودن در عالم خارج و اعتباری به معنای نداشتن مصداق در عالم خارج است(صدرالدين شیرازی،
1981م ،ج ،1ص)49؛ دوم تفسیر نوصدرايی شاذ ،که در آن اصالت به معنای موجوديت و تحقق بالذات است و
اعتباری به اين معناست که شیء فی حد ذاته خالی از وجود و عدم است ،يعنی دارای تحقق و موجوديت
بالذات نیست؛ به عبارتی روشنتر ،حاکی از تحقق بالعرض و بالتبع شیء است(فیاضی ،1392 ،ص22ـ.)23
بدينترتیب در اين پژوهش هرجا اصالت بدون قید به کار رود ،معنای نخست مراد است و اگر معنـای اخیر
مقصود باشد ،همراه با قیدِ معنای دوم ،تفكیک داده میشود.

 .4تعریف عينيت وجود و ماهيت
نخستین معنايی که از عینیت وجود و ماهیت به ذهن متبادر میشود اين است که مفهوم وجود و ماهیت دو
لفظ برای اشاره به يک معنا هستند .ظاهراً اين معنا از عینیت را نمیتوان به ابنسینا نسبت داد؛ شیخ با کمک
تحلیل گزارههای زبانی نشان میدهد که نمیتوان به جای ماهیات مختلف ،واژه وجود را قرار داد؛ زيرا گزارۀ
«الف موجود است» دارای معنای محصلی است ،درحالیکه گزارۀ « الف الف است» هیچ معنای جديدی را
افاده نمیکند و در حقیت حشو و کالمی زائد است(ابنسینا ،1371 ،ص .)280بدينترتیب وجود و ماهیت با بررسی
معناشناختی ابنسینا تغاير مفهومی دارند و نمیتوانند بهجای يكديگر به کار گرفته شوند.
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دومین معنا از عینیت وجود و ماهیت اين است که اين دو مفهوم متمايز ،هر دو منتزع از يک مصداق
و به يک مصداق موجودند؛ يعنی هر عین ذهنی يا خارجی حیثیت ماهوی و وجودی يا همان جنبه
چیستی و هستی دارد و آن عین خارجی و ذهنی در عین وحدت ،هم مصداق حیث ماهوی و هم
مصداق حیث وجودی است(صدرالدين شیرازی1981 ،م ،ج ،6ص .)264در آثار برخی از شارحان ابنسینا
عبارتهايی ديده میشود که شاهدی برای عینیت وجود و ماهیت بدين معناست(ر.ک :طوسی ،1375 ،ج،3
ص.)39

سومین معنا از عینیت وجود و ماهیت همان تعريفی است که در تبیین اصالت وجود به معنای دوم ديده
می شود؛ يعنی هم وجود تحقق خارجی دارد و هم ماهیت در خارج از ذهن موجود است ،با اين تفاوت
که وجود ،تحقق بالذات و ماهیت تحقق بالعرض دارد(فیاضی ،1392 ،ص)23؛ بر اساس اين معنا از عینیت،
موجود خارجی هم مصداق وجود و هم مصداق ماهیت است .بهعبارتديگر يک شیء واحد متشخص
مصداق دو مفهوم متمايز قرار میگیرد؛ يعنی ماهیت و وجود در خارج عینیت و اتحاد دارند ،اما تحقق
وجود بالذات و تحقق ماهیت به تبع است .بدينترتیب ،اين معنا از عینیت را به اصالت وجود به معنای
دوم ارجاع میدهند .در نقد معنای اخیر بايد گفت که اختالف در نوع تحقق ،سبب تمايز در وجود
می شود و اگر وجود و ماهیت در خارج عین هم باشند ،نبايد تمايزی در نوع تحققشان داشته باشند؛
چون مراد از عینیت ،عدم تمايز در همه جهات است و اگر در حیثیت و جهتی تمايزی در کار باشد،
فهمیده میشود که دوگانگی در کار است نه عینیت؛ پر واضح است که اگر وجود و ماهیت طبق ادعا،
متحقق در خارج باشند و درعینحال تمايز داشته باشند و بخواهند مصداق شیء واحد باشند پس الزم
میآيد يک شیء ،دو شیء باشد؛ بنابراين با محذور واحد کثیر روبهرو خواهیم شد .پس عینیت وجود و
ماهیت به معنای سوم به اصالت وجود به معنای دوم باز نمیگردد و اساساً حرف از اصالت يكی به
معنای تحقق بالذات و اعتباریبودن ،به معنای تحقق بالعرض ،فرع بر دوگانگی است .بدينترتیب
کسانی که قائل به ارجاع عینیت(به معنای سوم) به اصالت(به معنای دوم) هستند ،به گونهای که يكی
به ديگری برگردد ،در اشتباهاند .از سوی ديگر ،عطف تفسیری اتحاد به عینیت ،عطف ناصحیحی است؛
اتحاد فرع بر دوگانگی پیشین است ،ولی در عینیت اساساً دوگانگی در کار نیست ،چه به صورت دو
شیء مبهم و محصل و چه ساير دوگانهها .از سوی ديگر اتحاد دو شیء به گونهای که آن دو شیء از
هر جهت يكی شوند ،در همه اقسام خود باطل است(حلی ،1374 ،ص ،)116درنتیجه عینیت عین اتحاد
نیست بلكه طارد آن است.
دستکم سه معنا از عینیت میتوان بیان کرد :معنای نخست در مباحثات و نیز در مقاله اول ،فصل
پنجم إالهیات شفا ديده میشود ،اما شیخ آن را با تحلیل زبانی رد میکند؛ معنای دوم همان خوانش
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خواجه طوسی در شرح عبارات ابنسینا در اثبات توحید واجب تعالی است آنجا که در نمط چهارم اشارات
میگويد ...« :ماهیت همان وجود است ،و ماهیت از وجود مجرد نمیشود مگر در ذهن ،نه اينكه در
ذهن وجودی نداشته باشد؛ زيرا در ذهن هم وجود ذهنی دارد ،همانگونه که در خارج وجود خارجی دارد.
يكی از کارکردهای ذهن آن است که ماهیت را بدون توجه به وجود به تنهايی لحاظ کند و عدم اعتبار
چیزی به معنای عدم آن چیز نیست؛ پس اتصاف ماهیت به وجود امر ذهنی و از قبیل اتصاف جسم به
سفیدی نیست؛ پس ماهیت وجود منحاز و جداگانهای از عارض خود که همان وجود نام دارد ،ندارد؛
چهآنكه اگر وجود ِمنحاز داشت ،اجتماع آنها از قبیل اجتماع قابل و مقبول بود؛ پس ماهیت هرجا باشد،
همان وجود است»(طوسی ،1375 ،ج ،3ص.)39
بنابر معنای دوم از عینیت يا همان خوانش خواجوی ،وجود عین ماهیت است؛ هر چند ابنسینا میگويد:
«رنگ در رنگ بودنش يک شیء است و در موجود بودنش شیئی ديگر»(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص،)352
اما اين تمايز با داليلی که در مباحث بعدی خواهد آمد ،تمايزی صرفاً اعتباری و معرفتشناختی است.
درنهايت معنای سوم ،معنای کامالً نوينی است که قائلی جز نوصدرايی متأخر يعنی غالمرضا فیاضی
ندارد .بههرحال عینیت مورد ادعا در اين پژوهش ،عینیتی است که خواجه طوسی به عنوان شارح
ابنسینا مدعی آن است .درحقیقت خواجه ،خوانشی از کالم ابنسینا به دست میدهد که تاکنون در
کنار خوانشهای ديگر از آثار ابنسینا مورد توجه قرار نگرفته است و اين پژوهش درصدد آن است که
به بررسی خوانش خواجوی از عینیت بپردازد.

جایگاه اصالت وجود و ماهيت در فلسفه ابنسينا
مسائل فلسفه سینوی با موضوعیت «موجود بما هو موجود» آغاز میشود(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص .)13برخی
بر اين باورند که انتخاب موجود به ماهو موجود يا همان واقعیت خارجی بهعنوان موضوع فلسفه از سوی
ابنسینا به اين دلیل بوده است که هر دو نظريۀ اصالت وجود و ماهیت را تأمین کند(نوبخت ،1384 ،ص.)104
پیشفرض اين قول آن است که مسئلۀ اصالت وجود و ماهیت در زمان ابنسینا مطرح بوده است،
درحالیکه در صدق اين پیشفرض مناقشات بسیاری صورت گرفته است .بههرتقدير ،عدهای از
ابنسیناپژوهان از آثار شیخ شواهدی استخراج کردهاند که داللت بر اصالت ماهویبودن وی دارد و برخی
نیز شواهد عمدهای را نشان میدهند که گواه بر اصالت وجود در فلسفۀ ابنسینا است و اخیراً نیز برخی
میخواهند با طرح قول عینیت وجود و ماهیت ،بحث از اصالت و اعتباريت وجود و ماهیت را منتفی کنند
و در آثار شیخ برای آن ردپايی پیدا کنند که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
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بررسی و نقد دالیل قائالن به اصالت ماهويبودن فلسفه ابنسينا
الف .دليل نخست
در مبحث پیشین بیان شد که موضوع فلسفه از نظر ابنسینا «موجود بما هو موجود» است؛ اينکه
موضوع فلسفه از نظر شیخ موجود بما هو موجود است ،مهمترين دلیل کسانی است که ابنسینا را
اصالت ماهوی میدانند(نوبخت ،1384 ،ص)104؛ توضیح آنكه شیخالرئیس در يک تقسیم ابتدايی مفهوم
وجود را به واجب و ممكن تقسیم میکند(ابن سینا ،1392 ،ص 267-266؛ طوسی ،1375 ،ج ،3ص)18؛ و سپس
جوهر و عرض را از اقسام ممكن بر میشمارد( ابن سینا ،1379 ،ص)496؛ تقسیم مذکور مبتنی بر مفهوم
وجود است ،نه حقیقت وجود و از آنجايی که از بین تقسیمات مفاهیم ،تنها معقوالت اولی يا همان
ماهیات ،دارای مابهازای خارجی هستند ،بدينترتیب موضوع فلسفه سینوی ناظر به واقعیات خارجی يا
همان ماهیاتی است که مابهازای خارجی دارند و اصیلاند و از سوی ديگر «موجود» لفظ مشتق است
و همه مشتقات داللت میکنند بر ذاتی که عنوان و وصفی دارد و آن وصف ،نشانۀ شیء خارجی است؛
پس اسم موجود يعنی ذاتی که در خارج ،عنوان موجود بر آن صادق است و آن چیز که عنوان وجود بر
آن صادق است همان ماهیت است ،پس ماهیت در خارج تحقق دارد(ابن سینا1404 ،هـ ب ،ص348ـ.)349
در نقد دلیل نخست بايد گفت :تقسیم سینوی مبتنی بر مفهوم وجود است نه حقیقیت وجود؛ زيرا ابنسینا
در مقام تحلیل است و تحلیل نیز بايد پیشینی باشد نه پسینی .درنتیجه به نظر میرسد شیخ متوجه اين
امر بوده است که نمیتوان به صورت پیشینی از حقیقت وجود شروع کند؛ بنابراين بنا را بر مفهوم وجود
می گذارد که با انضمام به قیودی قابلیت تقسیم را دارد نه حقیقت بسیط وجود که در خارج قابلیت
تقسیم ندارد .از سوی ديگر بايد پرسید دارای مصداقبودن معقوالت اولی به چه معنا است؟ اين امر به
اين معناست که اين معقوالت در خارج از ذهن دارای وجودند و به اين اعتبار تحقق دارند؛ پس اين
دلیل با عینیت وجود و ماهیت به معنای خواجوی سازگارتراست تا با اصالت ماهیت به تنهايی .بنابراين
ديگر نمیتوان گفت که چون فلسفه سینوی با مفاهیم شروع میشود و چون برخی مفاهیم مانند جوهر
و عرض ماهوی هستند ،پس اصالت در آثار شیخ با ماهیت است.
در نقد قول کسانی که از مشتقبودن لفظ وجود برای اصالت ماهیت بهره میبرند ،بايد گفت که اين
دلیل نیز با عینیت وجود و ماهیت(با خوانش خواجوی) سازگارتر است تا قول به اصالت ماهیت؛ زيرا
طبق کالم شیخ موجود يعنی ذاتی که عنوان موجوديت دارد ،يعنی هم مصداق وجود و هم مصداق
ماهیت است.
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ب .دليل دوم
يكی ديگر از داليل اصالت ماهویبودن شیخ آن است که وی جايز میداند که وجود ،معلول ماهیت يا
جزئی از ماهیت باشد(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص .)70اين دلیل با اصالت وجود به معنای نخست(دارای
مصداقبودن در عالم خارج و اعتباری به معنای نداشتن مصداق در عالم خارج) ناسازگار است ،چراکه
ماهیت وقتی علت فرض شود ،در عالم خارج دارای ثبوت و تحقق است و ديگر اعتباری و بدون مصداق
نیست و نیز با اصالت وجود به معنای دوم (وجود ،موجود بالذات و ماهیت ،موجود بالتبع است) نیز
ناسازگاراست؛ چرا که ماهیت بهعنوان علت ،تقدم رتبی بر معلول دارد ،پس تحقق ماهیت ،بالذات و ثبوت
وجود ،به تبع آن است .از اين نظر ،اصالت با ماهیت است نه وجود( اصالت به معنای دوم) ،اما اگر دقت
شود آشكار میشود که چون نسبت وجود و ماهیت به صورت رابطه علّی فرض شده است ،محال است
يكی از اين دو ،اصیل يعنی دارای مصداق و ديگری اعتباری و بدون مصداق باشد ،چرا که علت و معلول
نسبت به يكديگر وجوب بالقیاس دارند(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص )39و محال است در ظرف تحقق يكی،
ديگری ثبوت نداشته باشد .پس با اين دلیل نمیتوان اصالت ماهیت و اعتباریبودن وجود را نتیجه گرفت؛
يعنی يكی دارای مصداق و ديگری بدون مصداق باشد .با وجود اين میتوان گفت در اينجا ماهیت تحقق
بالذات و وجود تحقق بالتبع دارد و ماهیت از اين نظر اصیل است ،اما بازگشت اين قول به عینیت وجود و
ماهیت به معنای سوم است -با اين تفاوت که در اينجا تحقق ماهیت بالذات و وجود به تبع است -نه
اصالت ماهیت به معنای ذهنی و اعتباریبودن وجود؛ بنابراين تفاوتی نمیکند که تحقق بالذات برای وجود
باشد يا ماهیت .به هر تقدير قول به عینیت وجود و ماهیت در معنای سوم(تحقق بالذات يكی و بالعرض
ديگری)دارای اشكال است.

بررسی و نقد دالیل قائالن به اصالت وجودي بودن فلسفۀ ابنسينا
هرچند اصالت وجود مسئله فلسفی ابنسینا و شارحان او نبوده ،اما تالشهايی صورت گرفته است که
شواهدی در آثار ابنسینا برای اصالت وجود پیدا کنند؛ ازجملۀ اين تالشها برخی از عبارات
صدرالمتألهین شیرازی است که درصدد است تا برای نظريه مختارش رد پايی در آثار شیخ پیدا
کند(صدرالدين شیرازی ،1363 ،ص .)22بهطورخالصه ،پژوهشهای اخیر چند دلیل عمده برای اصالت
وجودی بودن ابنسینا ذکر کردهاند که عبارت است از:

الف .استدالل از طریق مجعولبودن وجود
عدهای مسئله مجعولبودن وجود را به اصالت وجود ـ به معنای دوم ـ ربط میدهند و میگويند چون نزد
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ابنسینا مجعولِ علت ،وجود است نه ماهیت ،پس ابنسینا قائل به اصالت وجود است(مؤمنی ،1396 ،ص.)39
آنها در آثار شیخ برای آن شواهدی پیدا کردهاند(ابنسینا ،1363 ،ص .)37در نقد دلیل فوق بايد گفت که
ابنسینا علل را به علت وجودی و ماهوی تقسیم میکند .فاعل و غايت را جزء علتهای وجودی و ماده
و صورت را جزء علل ماهوی قرار میدهد(همو،1392 ،ص)265؛ بدينترتیب نزد ابنسینا ماهیت نیز جزء
علل و منشأ اثر است(همان ،ص)265؛ پس نمیتواند اعتباری باشد(نفی اصالت وجود به معنای اول) .از سوی
ديگر ابنسینا در علت غائی تصريح میکند که ماهیت ِعلتِ غائی ،علت فاعلیت علت فاعلی است و وجود
غايت ،معلول فاعل است(همان ،ص 265؛ طوسی ،1375 ،ج ،3ص .)15پس ماهیت علت غائی ،تقدم رتبی بر
فاعلیت علت فاعلی و معلول آن دارد و اين بدان معناست که ماهیت متحقق و منشاء اثر و متحقق بالذات
است(نفی اصالت وجود به معنای دوم) .بدين ترتیب مورد نقضی برای اثبات اصالت وجود به معنای دوم
ـ تحقق بالذات وجود و بالتبع ماهیت ـ در آثار شیخ يافت میشود.
ب .استدالل از طریق حركت اشتدادي

از ديگر داليل کسانی که قائل به اصالت وجود ـ به معنای دوم ـ در آثار شیخ هستند ،استدالل از
طريق مراتب عقل در نفوس انسانی نزد بیشتر فالسفه است؛ به اين شرح که نفس ناطقه انسانی از عقل
هیوالنی به عقل بالفعل خارج میشود و استكمال میيابد .حرکات استكمالی جز با اصالت وجود سازگار
نیست ،چه آنكه تشكیک در ماهیات محال است(مؤمنی ،1396 ،ص .)42شاهدی که قائل مذکور ـ مؤمنی ـ
برای تشكیک وجود میآورد ـ که از طريق آن بتواند اصالت وجود را اثبات کند ـ تنها ذکر منبع و شماره
صفحهای از شرح اشارات است که وقتی به آن رجوع شد عباراتی از شرح خواجه در شرح عنوان نمط
چهارم اشارات «فی الوجود و علله» بود که در آنجا خواجه طوسی تبیین میکند که حمل مفهوم وجود بر
مصاديق خود به صورت مشكک است و اساساً قصد خواجه تبیین تشكیک در مصاديق وجود نیست ،چرا
که در همین نمط عباراتی از ابنسینا تصريح دارد که فاعل به معلول خود وجودی مباين با ذات خود افاضه
میکند .پس موجودات حقايق متباين هستند و اگر متباين باشند ،تشكیک منتقی است .به هر تقدير در
آثار شیخ میتوان مواردی برای تشكیک خاصی وجود پیدا کرد(ابنسینا ،1371 ،ص ،)41اما موارد مذکور
بهعنوان الزمه حرکت استكمالی نمیتواند دلیلی برای تشكیک خاصی و به تبع برای اصالت وجودی
بودن شیخ باشد.
با اين همه ،عمده نقد دلیل اخیر اين است که نزد ابنسینا مراتب عقل نظری و عملی ،حقیقت و ماهیت
نفس انسانی نیستند(همو1404 ،هـ ج ،ج ،2ص )185تا نتیجه گرفته شود خروج از قوه به فعلیت اين مراتب،
سبب کمال وجودی نفس است بلكه اين مراتب به تصريح ابنسینا قوای نفس هستند که نفس بهعنوان
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جوهر منفرد به وسیله آنها میتواند افعال خود را انجام دهد(ابنسینا1404 ،هـ ج ،ج ،2ص185ـ )186و چون اين
قوا بهعنوان ابزار مادون نفس هستند ،نفس در استكمال خود از آنها متأثر نیست(همان ،ص.)186
دلیل ديگر اينكه خروج قوای نفس از مرتبۀ عقل هیوالنی به عقل بالفعل جز از طريق بدن که نزد ابنسینا
علت معده برای استكمال نفس انسانی است ،میسر نیست(همو1404 ،هـ الف ،ص )176از سوی ديگر آن علم
يا همان معقوالتی که بهعنوان علت فاعلی ،عقل هیوالنی را به مرتبه عقل بالفعل میرساند خود کیف
نفسانی و از مقوالت عرضی و از اقسام ماهیت است(همان ،ص .)13يعنی آنكه ،هم بدن بهعنوان علت معده
و هم نفس بهعنوان موضوع حرکت و هم علم بهعنوان علت فاعلی و محرک حرکت ،نزد شیخ از اقسام
ماهیت است؛ در نتیجه اين حرکت و استكمال نمیتواند وجودی باشد هر چند نزد شیخ ،نفس انسانی
میتواند ماده برای صور معقوله باشد(همو ،1371 ،ص )95و با هر صورت معقولهای به فعلیت جديدی برسد،
اما اين فعلیت جديد ،اساسا ماهوی است 1نه وجودی؛ چرا که ماده و صورت نزد شیخ از علل ماهوی
هستند نه وجودی(همو1404 ،هـ ب ،ص)257؛ بنابراين با مبانی ابنسینا از طريق خروج قوای نفس از قوه به
فعلیت نمیتوان اصالت وجود را در آثار شیخ به معنای اول نتیجه گرفت .اما بر اصالت وجود به معنای دوم
نیز اشكاالت عديدهای وارد شده است(ر.ک :بنیانی و سروريان ،1394 ،ص26ـ )33پس ناگزير بايد اين تقرير را
به عینیت وجود و ماهیت ،طبق خوانش خواجوی برگرداند؛ در اين صورت نیز ،تغايری هستیشناسانه بین
وجود و ماهیت باقی نمیماند تا بتوان از اصالت يكی و اعتباريت ديگری سخن گفت.
ج .استدالل از طریق امكان فقري

شیخ در تعلیقات -آنجا که بحث از حال ممكن و معلولیت آن میکند -مینويسد« :هستی ممكن از
ناحیه غیر و متعلق به غیر است؛ اين نیاز مقوم هستی ممكن است همانگونه که بی نیازی از غیر ،مقوم
هستی واجب بالذات است؛ مقوم شیء جايز نیست که از آن شی جدا شود چرا که مقوم شیء ،ذاتی آن
شیء است»(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص178ـ .)179مؤمنی اين عبارت ابن سینا را دلیلی بر تصريح امكان
فقری از نظر شیخ میداند و نتیجه میگیرد که امكان فقری از لوازم اصالت وجود است(مؤمنی،1396 ،
ص)42؛ در مقام پاسخ به دلیل اخیر بايد گفت که اگر پذيرفته شود امكان فقری از لوازم اصالت وجود
است ،اينكه شیخ به لوازم قول خود التفات داشته ،قابل مناقشه است .چه بسیار گويندگانی کـه متوجه

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به نظر می رسد اين حرکت ماهوی متناظر با حرکت جوهری صدراست .هر چند شیخ حرکت جوهری را قبول ندارد ،اما حرکت
جوهری نیز با اصالت وجود به معنای نخست سازگاری ندارد.
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لوازم قول خود نیستند و ممكن است شیخالرئیس از اين امر مستثنا نبوده باشد.
از سوی ديگر حتی اگر اين سینا متوجه الزمهی قول خود نیز بوده باشد ،نمیتوان اصالت نوعی وجود
را از آن استنتاج کرد .نهايت آنكه با امكان فقری ،صرفا میتوان اصالت شخصی وجود را اثبات کرد؛
چرا که در تئوریِ اصالت و وحدت شخصی وجود ،ذاتِ ممكنات تذوت و وجودی ندارند تا بتوان گفت
وجود در آنها اصالت دارد و يا ماهیت آنهاست که اصیل است(اصالت هم به معنای اول و هم به
معنای دوم ) .در واجب الوجود نیز که اساسا پرسش از ماهیت منتفی است؛ حتی کسانی که قائل به
اصالت ماهیت هستند اصالت در وجود واجب را میپذيرند(سهروردی ،1375 ،ص )116هر چند در ممكنات
قائل به اصالت ماهیت هستند .پس دلیل فوق اعم از مدعاست.
د .استدالل از طریق خيربودن وجود

برخی به اين دلیل که ابنسینا بر خیر و منبع کل خیرات بودن وجود تصريح میکند نتیجه میگیرند
که نزد شیخ ،اصالت با وجود است؛ چرا که امر اعتباری نمیتواند منبع خیرات باشد(مؤمنی ،1396 ،ص.)43
توضیح آنكه ابنسینا وجود واجب را خیر محض میداند(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص )20و ماهیات ممكنات را
به سبب محدوديت و نقصانشان که الزمۀ هیوال و بالقوهبودن آنها است ،شر تلقی میکند(ابنسینا،
1404هـ ب ،ص.)416

میتوان از خیر بودن وجود و شر بودن ماهیات به اصالت وجودی بودن ابنسینا به معنای اول (مصداق
نداشتن ماهیات در خارج) استناد کرد؛ بهويژه آنكه شر نزد ابنسینا امری عدمی است(همان ،ص )416اما
مقصود نگارنده مقاله «شواهدی بر اصالت وجود در تفكر ابنسینا از منظر حكمت متعالیه» ،از اصالت،
معنای دوم آن است(تحقق بالذات وجود و تحقق بالتبع ماهیت) نه معنای اول؛ يعنی میخواهد بگويد
ابنسینا وجود ماهیات خارجی را منكر نمیشود و تحقق آنها را بالعرض و به تبع وجود میداند ،درحالیکه
آنچه از خیر بودن وجود و شر بودن ماهیات در آثار ابنسینا فهمیده میشود معنای اول اصالت وجود
است؛ يعنی ابنسینا برای ماهیات مصداقی در عالم خارج قائل نیست و اين خود نوعی ناسازگاری در
پیشفرض است.
هـ .استدالل از طریق وجود ذهنی

وجود ذهنی از ديگر داليل کسانی است که میخواهند برای اصالت وجود در آثار شیخ رد پايی پیدا کنند؛ با اين
توضیح که در آثار بوعلی ،ماهیت هم در خارج و هم در ذهن موجود میشود(ابنسینا1404 ،هـ د ،ص .)55با
توجه به اينكه وی قائل به ثابتبودن ذات و ذاتیات ماهیات در هر دو موطن است(همو1404 ،هـ ب ،ص ،)140اگر
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اصالت با ماهیت باشد ،بايد ماهیت در هر موطنی که موجود میشود ،منشأ اثر باشد و لوازم آن در عالم خارج و
ذهن تفاوتی نداشته باشد ،درحالیکه ماهیت ذهنی آثار ماهیت خارجی را ندارد؛ پس میتوان به اصالت
وجودیبودن فلسفه ابنسینا پی برد(مؤمنی ،1396 ،ص.)43
دلیل باال بنا بر اين پیشفرض اقامه شده است که ماهیت در عالم خارج از ذهن تحقق دارد و به تبع وجود
موجود است؛ اگر ماهیت تحقق داشته باشد از دو حال خارج نیست :يا از وجود متمايز است ،يا تمايزی ندارد و
عین وجود است .مورد اول منتفی است چون الزم میآيد واقعیت واحد ،واحد نباشد و آنچه باقی میماند مورد
دوم است .بدينترتیب قول به تحقق ماهیت در خارج به عینیت وجود و ماهیت برمیگردد و اگر ماهیت تمايزی
با وجود در خارج نداشته باشد ،ديگر بحث از اينكه اصالت با وجود است يا با ماهیت ،سالبه به انتفای موضوع
است.

دالیل عينيت وجود و ماهيت
الف .دليل نخست
ابنسینا جوهر و عرض را از تقسیمات موجود میداند(ابنسینا1980 ،م ،ص47ـ)48؛ از سوی ديگر جوهر و عرض
از تقسیمات ماهیتاند پس اگر ماهیات موجود نباشند الزم میآيد جوهر و عرض که از تقسیمات موجودند
موجود نباشند و اين خلف فرض است؛ بدين ترتیب اگر جوهر و عرض موجود نباشند تقسیم موجود به جوهر
و عرض فاسد خواهد بود .پس ماهیات موجودند و از سوی ديگر وجود هم با وحدت تساوق دارد و وحدت
هم از جوهر جدا نمیشود .ابنسینا مینويسد« :وحدت از آن جوهری که در آن است جدا نمیشود»)همو،
1404هـ ب ،ص .)108پس بايد وجود عین جوهر باشد و در عین حال يكی باشند و به يک وجود موجود باشند.
بدينترتیب در عالم خارج ،ماهیات همان جواهری هستند که وجودشان عین جوهريت آنها است بنابراين
تحققشان در موضوع نیست؛ عین کالم شیخ در اينباره چنین است« :به طور يقین میدانی ،ماهیت اگر در
خارج موجود شود تحققش در موضوع نیست»(ابنسینا1404 ،هـ د ،ص.)92

ب .دليل دوم
اگر ماهیات موجود نباشند فرقی بین وجود واجبی که وجوب وجودش ذاتی است و دارای ماهیت
نیست و معالیل او که وجوب وجودشان بالغیر است و دارای ماهیتاند ،تفاوت نخواهد بود ،حال آنكه
نزد ابنسینا بین واجبالوجود بالذات و واجبالوجود بالغیر تفاوت است(ابنسینا ،1371 ،ص 281؛ همو1404 ،هـ
ب ،ص .)37پس ماهیات وجود خارجی دارند.
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عین عبارات ابنسینا در تأيید عبارات فوق چنین است« :هر چیزی که دارای ماهیت باشد معلول است
و هر چیزی که دارای ماهیت است موجود است .نتیجه آنكه امكان وجود برای آن ماهیت ،از ناحیه
علت آن است... .پس ماهیت ،آن چیز است که امكان وجود آن چیز است... .بدين ترتیب معنی ممكن
الوجود اين نیست که وجودی است که محتاج علت است بلكه به اين معنا است که ماهیتی است که
محتاج علت است»(ابنسینا ،1371 ،ص273ـ.)274

ج .دليل سوم
دلیل ديگر بر عینیت وجود و ماهیت ،برخی از عبارات صريح ابنسینا و شارحان اوست؛ بهعنوان
نمونه ابنسینا در مباحثات میگويد« :آن ماهیت در صورتِ وجودِ مثلث ،موجود است و در حال عدمش
معدوم است و اگر مثلث وجود نداشت ،آن ماهیت هم موجود نمیشد»(ابنسینا ،1371 ،ص )275يا در
منطق شفا گفته است« :اگر ماهیات بخواهند موجود شوند ،ال فی موضوع موجود میشوند»(همو1404 ،هـ
د ،ص .)92اين عبارات داللت صريح بر عینیت وجود و ماهیت دارد .کالم صريحتر خواجه طوسی در
شرح اشارات شاهد ديگری است« :ماهیت همان وجود است .ماهیت از وجود مجرد نمیشود مگر در
ذهن ،نه اينكه در ذهن وجودی نداشته باشد؛ زيرا در ذهن هم وجود ذهنی دارد ،همانگونه که در خارج
وجود خارجی دارد .يكی از کارکردهای ذهن آن است که ماهیت را بدون توجه به وجود به تنهايی
لحاظ کند و عدم اعتبار چیزی به معنای عدم آن چیز نیست؛ پس ماهیت وجود منحاز و جداگانهای از
عارض خود که همان وجود نام دارد ،ندارد؛ چهآنكه اگر وجود ِمنحاز داشت ،اجتماع آنها از قبیل اجتماع
قابل و مقبول بود؛ پس ماهیت هرجا باشد ،همان وجود است»(طوسی ،1375 ،ج ،3ص .)39صدرالمتألهین
نیز در شواهد عباراتی اين چنینی دارد آنجا که مینويسد «:ماهیت به عینهنحوهای از وجود است پس
با وجود متحد است»(صدرالدين شیرازی ،1360 ،ص.)10
حاصل آنكه میتوان در آثار شیخالرئیس با لفظ «وجود» ،به اصلِ بودن يک شیء اشاره کرد و با
لفظ ماهیت به نحوۀ بودن آن شیء .اشیاء در اصلبودن با يكديگر مشترک و در نحوۀ بودن متمايزند؛
هر موجودی وجود خاص خود را دارد که ماهیت آن شیء است.

قول مختار
آيا اصالت وجود و ماهیت بحث معرفتشناختی است يا وجودشناختی؟ عدهای قائل شدهاند که بحث از
اصالت وجود و ماهیت ،دارای شأن هستیشناختی است ،نه معرفتشناختی(فیاضی ،1392 ،ص.)19
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بااينحال به نظر میرسد که با قول به عینیت وجود و ماهیت (طبق خوانش خواجوی يا همان معنای
دوم از عینیت) میتوان نشان داد که تمايز اين دو ،صرفاً مفهومی و بررسی لوازم آن دو ،بحثی
معرفتشناختی است؛ بهعبارتديگر وقتی قائل به عینیت وجود و ماهیت باشیم بحث هستیشناسانه از
اصالت اساساً منتفی است .حال بايد ديد چرا برخی شواهد حاکی از اصالت ماهوی بودن فلسفه شیخ
دارد و برخی ديگر حاکی از اصالت وجودی بودن وی میکند(اصالت به معنای نخست) و در برخی نیز
میتوان ردپايی از عینیت پیدا کرد؟ به نظر میرسد اگر نگاه کلگرايانه و نه جزئی به فلسفه سینوی
داشته باشیم درمیيابیم که هم ماهیت و هم وجود در عالم خارج از ذهن ،به يک وجود موجودند و
تمايزی ندارند(ابنسینا1404 ،هـ د ،ص .)55با اين تفاوت که نزد شیخ برای ماهیت میتوان سه اعتبار در
نظر گرفت(همان ،ص15ـ )16درحالی که وجود دو اعتبار بیشتر ندارد .به هر تقدير هم داليل کسانی که
قائل به اصالت ماهیت به معنای نخست در آثار شیخ هستند ،قابلخدشه است و هم داليل کسانی که
بر اصالت وجودیبودن (اصالت به معنای دوم) فلسفه ابنسینا حكم میکنند ،قابلمناقشه است .افزون
بر آن ،اينكه اصالت به معنای اخیر محذورات فلسفی جدی دارد(بنیانی و سروريان،1394 ،ص ،)33-26اما
ردپايی از اصالت به معنای نخست در آثار شیخ ديده میشود ،بهويژه در بحث از شرور که شر را امری
عدمی و در عین حال منسوب به ماهیات میکند که در اين صورت با اصالت به معنای نخست سازگاری
بیشتری دارد .به هرتقدير در اينكه شیخ ،قائل به عینیت وجود و ماهیت است(دستکم در ممكنات)،
نوعی اجماع آراء وجود دارد(ر.ک :حمید ،1382 ،ص365؛ ذبیحی ،1383 ،ص94؛ نوبخت ،1384 ،ص104؛ يعقوبی
رافی ،1384 ،ص102؛ شهیدی و حكمت ،1387 ،ص122؛ جعفری و حسینی ،1394 ،ص .)19فلسفه سینوی با
موضوعیت «موجود» شروع میشود نه به دلیل آنكه هم رضايت طرفداران اصالت وجود را و هم
خشنودی قائالن به اصالت ماهیت را تأمین کند ،آنگونه که از برخی خوانشها برمیآيد(ذبیحی،1383 ،
ص93؛ نوبخت ،1384 ،ص ،)104بلكه بدينسبب که در نظر شیخ تمايزی بین موجود يا همان شیء دارای
وجود (ماهیت) با وجود جز در ظرف ذهن نیست.

نتيجهگيري
برخالف متأخرين که برای ماهیت چند معنا در نظر میگیرند ،نزد ابنسینا ماهیت يک معنا بیشتر ندارد و
آن بیانگر کمال حقیقت يک شیء است که طبق خوانش خواجوی تمايزی با وجود خارجی جز در ظرف
ذهن ندارد اما وجود نزد شیخ دارای معانی متعدد است؛ شیخ با رويكرد تحلیل زبانی نشان میدهد که
چگونه مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است به گونهای که نمیتوانند جای يكديگر بهکارروند .با اين
همه به نظر میرسد تمايز وجود و ماهیت نزد شیخ صرفاً مفهومی و بحث از آن در حیطه مباحث معنا
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شناختی ـ معرفت شناختی است نه هستی شناختی؛ بنابراين پژوهشگرانی که میخواهند تمايز اين دو را
درون آثار هستیشناسانه شیخ بگنجانند و برای آن پاسخی پیدا کنند با ناسازگاریهای فراوانی روبهرو
میشوند؛ از اين رو بايد خوانشهای هستی شناسانه از اصالت وجود و ماهیت مورد بازنگری قرار بگیرند.
نمونهای از اين بازنگریها ،نقد اصالت وجود به معنای تحقق بالذات وجود و بالتبع ماهیت است که برخی
از آن به عینیت وجود و ماهیت تعبیر میکنند؛ اصالت به معنای اخیر در آثار شیخ از اساس منتفی است،
چرا که در عینیت هیچ تمايزی نیست اما در اصالت به معنای اخیر ،وجود متحقق بالذات و ماهیت متحقق
بالتبع است ،پس دستکم در نحوۀ وجود تمايزی در کار هست؛ به سخن ديگر ،اصالت به معنای اخیر
قابلیت ارجاع به عینیت را ندارد و قابلجمع نیستند؛ چون يكی مبتنی برتمايز و ديگر مبتنی بر عدمتمايز
است و اين دو نقیض ،قابلیت جمع ندارند .در نهايت ،اين مسئله که چرا واقعیت واحد خارجی در ظرف
ذهن به چیستی و هستی قابل تفكیک است منحصر به شناختشناسی نیست ،بلكه میتوان در آن نقش
زبان و کژتابیهای آن را در قالب مباحث سمانتیک پیگیری کرد .در نهايت تمام تالش اين پژوهش
برای نشاندادن خوانشی از آثار ابنسیناست که در پژوهشهای معاصر مغفول مانده است؛ خوانش
خواجوی که میتواند در کنار خوانشهايی مانند اصالت وجود يا اصالت ماهویبودن شیخ ،پايگاه موجهی
داشته باشد.
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