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بررسي تشکيک وجود سينايي در متن المباحثات


محمدحسين ايراندوست

(تاريخ دريافت1931/11/18 :؛ تاريخ پذيرش)1931/12/5 :

چكيده
مقاله حاضر در صدد است تا مباني و ارکان تشکيک وجود را با قرائت ابن سينا توضيح دهد .نظريه تشککيک وجکود در کتکا المباحثکا
مورد تصريح واقع شده اما در ساير کتب ابن سينا از چنين صراحتي برخوردار نيست .کتا مذکور شامل هفت مباحثه از شکيخ الکرئيس بکا
شاگردانش است و سبب تاليف آن پرسش و پاسخ هايي بوده که بين او و برخي شاگردان صور گرفته است .مبناي او در نهمين مسکلهه
مباحثه نخست  ،به گونه اي است که ميتواند پل ارتباطي ميان فهسفه ي ابن سينا با فهسفه ي مالصکدرا در مکتکب فهسکفي اصکفهان را
تکميل کند .اصطالح «تشکيک» در حوزه فهسفه و منطق ،ريشة واحدي دارنکد .فيهسکوفان مسکهمان ،وقتکي سکخن از انکوا تمکايز بکين
موجودا مطرح شده ،معناي فهسفي تشکيک را مطرح نمودند .اين قسم از تشکيک ،بر خالف تشکيک منطقي ،به حوزه الفاظ و مفکاهيم
تعهق ندارد .بهکه عبار است از نحوه تمايز واقعي ميان دو شيء که در عين اشتراک از هم متمايزند .نظريکه تشککيک وجکود بکر اسکا
ديدگاه مشهور ،ناظر به اين اصل فهسفي است که وجود در همه ي موجودا  ،اختالف نوعي ندارد .بهکه اختالفا وجکود هکم بکه همکان
وجود باز مي گردد .به سخن ديگر اختالف وجودي به شد و ضعف در هستي وابسته است.

کليدواژگان
وجود ،تشکيک وجود ،ابن سينا ،المباحثا  ،تشکيک وجود سينايي.

 استاديار گروه فلسفه و حکمت ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران.
رايانامهmohirandoost@gmail.com :
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طرح مسئله

اصطالح «تشکيک» در فلسفه با آنچه در منطق مطرح شدده ،اندد ي متفداو

اسدت .البتده ايد دو

اصطالح در حوزه فلسفه و منطق ،ريشة واحدي دارند .و به همدي دليدل برخدي احکدا تشدکيک
منطقي به تشکيک فلسفي سرايت داده ميشدود .تشدکيک در اصدطالح فلسدفه اگرچده بدا قرا دت
مالصدراي شيرازي مشهور شده است و طبق آن ،وجود ،يک حقيقت واحد است ه داراي مراتب
مختلفي است ؛ اما مباني آن در سخنان فيلسوفان اسالمي پيشي ديدده مديشدود .بيشدتر فيلسدوفان
اسالمي بحث تشکيک و انواع الفاظ مشکّک را در منطق آوردهاند .مثال «فارابي» ذيل لفظ «مشترک»
اقسا مختلفي براي آن ذ ر رده است .وي الفاظي را مشکک مديداندد ده بده چيزهداي مختلفدي
اطالق شده ه يک غايت دارند .و نيز الفاظ اضافي و نسبي و همچندي الفداظي ده بده برخدي از
صفا

و اعراض مشترک در اشياء ه تفاو

آنهدا فقدا از حيدث تقدد و تدرخر اسدت ،اطدالق

ميشوند (فارابي ،7631 ،ص.)17
فيلسوفان مسلمان غالباً يک قسم از اقسا پنجگانه الفاظ مشترک را ه در تقسيما
شده و آن هم برگرفته از تقسيما

فارابي ذ ر

ارسطوست ،به عنوان مشکک بالمعني االخص مطرح رده و در

تعريف آن گفتهاند مشکک لفظي مفرد و لي است .ه معناي واحد داشته و حمل آن بدر افدراد
يکسان و مساوي نيست ،بلکه به يکي از وجوه (تقدد و تدرخر ،اولويدت و غيراولويدت ،شدد
ضعف ،زياد

و نقصان ،زيادي و مي ،مال و نقص) بر افراد

و

صادق است .ظاهرا ايد وجدوه

مختلف نخستي بار در قول بهمنيار ذ ر شده است (بهمنيدار .)36 ،7611 ،بعددها شديخ سدهروردي
لفظ مشکّک را «عا متفاو » و متواطي را «عا متساوق» ناميد (سهروردي ،7611 ،ج.)3
بحث «تشکيک» در فلسفه رنگ جديدي ميگيرد .در مباحث فلسدفه اسدالمي ،وقتدي سدخ از
انواع تمايز بي موجودا

مطرح شده ،معناي ديگري از تشکيک بيان شده اسدت (سدبزواري ،ج،3

ص .)711اي قسم تشکيک ،بر خالف تشکيک منطقي ،به حوزه الفاظ و مفاهيم تعلق ندارد .بلکده
نحوهاي تمايز واقعي و عيني است ميدان دو شديء ده در عدي اشدتراک از هدم متمايزندد و مابده
االشتراک ميان آنها عي مابه االختالف است (طباطبايي 71 ،7633 ،؛ مالصدرا ،7611 ،ج.)731 ،7
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حاج مالهادي سبزواري طرح اي قسم از تشکيک فلسفي را بده حکمداي پهلدوي نسدبت داده
است (سبزواري ،ج ،3ص .)701در اي قسم از تشکيک ،تفاو

و اختالف در حقيقتِ امر مشکّک

و به سبب آن است .و خود حقيقت مشکک به گونه اي است ه شد
در ذا

و ضعف و مال و نقصان

آن و به سبب آن است نه به امري زا د و خارج از آن .وي اي تشکيک را ،به سبب اي ه

اخص از قسم ديگر است« ،تشکيک خاص» و از آن زاويده ده بدراي خدواص قابدل درک اسدت،
«تشکيک خاصي» مينامد و تشکيک منطقي را ه در باب الفداظ مفدرد لدي بيدان شدد« ،تشدکيک
عامي» ميخواند .در نظر وي ،تفاو

و اختالف در تشکيک عامي ،به سبب امور زا د بدرذا

مثدل

عوارض است نه دليل حقيقت امر مشکک يا به نفس معني آن  .يعني در جايي ه مابه االشتراک و
مابه االختالف ،دو امر مغاير باشند ،حمل مفهو واحد بر مصاديق و افدراد

تنهدا بده لحداظ مابده

االشتراک است نه به تشکيک .اما چدون عامده و افدراد سداده اندديش اينگونده مدوارد را تشدکيک
ميپندارند ،به آن تشکيک عامي ميگويند (سبزواري ،ج ،7ص733د.)731
اب سينا شالوده تشکيک وجود را در مت

تاب «المباحثا » پي ريزي رده است .اي

تاب به

زبان عربي تاليف يافته و دربردارنده هفت مباحثه مهم اب سينا با موضوع فلسفي مديباشدد .تداب
مباحثا

شيخ تقريبا شبيه بده تداب تعليقدا

وي مديباشدد  .امدا تداليف آن بده دليدل پرسدش و

پاسخهايي بوده ه بي ابوعلي سينا و شاگردانش صور

گرفته است .مشهور اي است ده سدوال

ننده ابوالحس بهمنيار ب مرزبان اصفهاني(متدوفي  773شمسدي) فيلسدوف ايراندي و از برجسدته
تري شاگردان اب سينا بود .اما از عباراتي ه در بي مباحثا

هفتگانه هست ،معلو مديشدود ده

عالوه بر بهمنيار «ابومنصور حسي ب طاهر ب زيله» رياضىدان ،موسيقىشدنا
اب سينا ،در طرح سواال

و شداگرد ديگدر

يا جمع آن بدا بهمنيدار مشدار ت داشدته اسدت .همچندي قرينده اي در

مباحثه سو  ،وجود دارد ه گويا اي مباحثه در جواب اعتراض « رماني» است .اي
جهت ه اب سينا در اثبا

تداب از ايد

سخنش به آراء ديگران استناد نمي ند و خالي از ذ ر اقدوال مختلدف

است و خواننده به آساني راي و مقصود حکيم ابوعلي سدينا را در مدييابدد ،بسديار حدا ز اهميدت
ميباشد .عالوه براي مباحثا

بي شيخ و شاگردانش خالي از اطناب و تکلف است و در مدواردي
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ه اب سينا اطالعاتي درباره مطلبي ندارد به صراحت اظهدار عجدز مدينمايدد .در هرحدال نظريده
تشکيک وجود ،به قرا ت اب سينا در تاب المباحثا

مورد تصريح واقع شده است .اي درحدالي

است ه در ساير تب شيخ چني صراحتي ديده نشده است.
در مقاله حاضر ابتدا عبارا

شيخ مورد شرح قدرار گرفتده و سددس دو ادعداي مهدم «وحدد

وجود» و «تشکيک وجود» به عنوان نظرا

اب سينا تبيي شده است.

پيرامون ابعاد مسئله تحقيق ،مقاالتي نوشته شده ه از آن ميدان مديتدوان بده مقالده «وحدد
ثر

و

وجود در فلسفه ابد سدينا» نوشدته بيدژن نوبخدت (نوبخدت ،7617 ،شدماره  )77و مقالده «

تشکيک وجود و قول به تباي در فلسفه اب سينا» نوشدته سديدمحمد اظم علدوي (علدوي،7617 ،
شماره  )10اشاره رد.
تشكيک وجود در مساله نهم المباحثات
تاب «المباحثا » اب سينا از چند جهت اهميت دارد .نخست آنکه مت از نوع مباحثه است و لداا
تکلف و محدوديت هايي ه مولفي غالبا به آن دچار ميشوند ،در اي مت ديده نمدي شدود و بده
جان ال و عصاره نظر بوعلي و حتي به روحيه واقعي او در بيان نظرا

ميتوان پي برد .چنانچده

روحيه اعتماد شديد ايشان به آراي خود و اوج ناراحتي او از معترضي در البالي مدت بده خدوبي
معلو است .ثانيا بوعلي در اي مت براي اثبا

سخنش به آراء ديگران استناد نمي ند .بده همدي

خاطر اي مت به دور از اطناب ناشي از ذ ر اقوال مختلف است .و خواننده به سهولت نظر اصدلي
و راي اب سينا را در مييابد .بنابراي ديدگاه اصلي او در بحث «تشکيک وجود» را ميتوان در اي
مت مالحظه نمود.
اب سينا در مسئله نهم از مباحثه نخست چني ميگويد:
ات الْوج ي
ي
ي ي
و أ ََّما مسئلته الَّيِت يِف َب ي
ف َع ْن تشككه أَ ْن يُ ْعلَ َم أ َّ
ود َغْي ُر ُمُْتَلي ف َبلو و ،
ب الْ ُو ُجود فَيَكْش ُ
َن الْ ُو ُجود يِف ذَ َو ُ ُ
َ
َ
ف  ،و إيَّمَا َْْتلي
ي
ي
اُ الْ ُو ُج ود َبلو و َ ،و َم ا يَ ْلبَ ُس َ ا َم ين
ع
الض
و
د
ك
فبالتأ
ف
َل
ت
اخ
ن
ا
ك
َّ
ف ماتي ات ْاَْ ْا يَ ياَّ الَّ يِت تُوَ ُ
بَ ْل إي ْن َ َ ْ َ
َ ُ
ّ َ ْ
َ
اْنْس ا َن ُِ اليف الْ َ ر يع َبلو و يَْج يل ماتيت ه َه وج ي
الْوج ي
ود َغْي ر ُمُْتَلي ي
ف الوَّ ْوي  ،فَي َّن ْي
ود ي( .ابد سدينا ،المباحثدا ،
ْ
ّ
ُُ
ُُ
َ ُ َ
ُ
ص.)77

بررسي تشكيک وجود سينايي در متن المباحثات 14  ...............................................................................................

وي در اي عبارا

به مسئله نهم ه در خصوص اختالف و تمايز وجودا

ميدهد ه «وجود» در ذا

موجودا

بود ،چندي پاسدخ

اختالف نوعي ندارد .مثال وجدود در «انسدان» بدا وجدود در

«اسب» اختالف نوعي ندارند .اگرچه انسان و اسب دو نوع اند و با هم اختالف نوعي دارندد .ولدي
اي اختالف نوعي به ماهيت اسب و انسان باز ميگردد .نه به وجود .و اگر بدي وجدودا
اختالفي هم باشد ،اي اختالف به شد

ماهيا

در اي عبارا

در ايد

و ضعف وجود باز ميگردد.

اب سينا صريحاً اذعان دارد ه وجود در همه ي موجودا  ،اخدتالف ندوعي و

سنخي ندارد و مثال انسان و اسب در وجود مشتر ند و در ماهيدت اخدتالف دارندد .در حدالي ده
وجود واحد است و اختالفا
شد

هم به همان وجود باز مي گردد ،پس لزومداً اخدتالف وجدودي بده

و ضعف در وجود باز مي گردد .مدت مدا ور از ابد سدينا از چندان اسدتوار و اسدتحکامي

برخوردار است ه جاي هيچ گونه ترديدي نسبت به اي ادعا باقي نمي گاارد ه اصالت و تحقدق
با وجود است و تمامي موجودا

به واسطه وجود موجودندد ،وجدودا

يکديگر ندارند و اگر اختالفي باشد اختالف به شد
تعليقا

از نگاهي ديگر درباره درجا

است و نيازمندي مقو ذا

شد

و ضدعف اسدت .البتده ابد سدينا در تداب

و ضعف وجود ميگويد :وجود يدا محتداج بده غيدر

او است يا وجود بدي نيداز از غيدر اسدت و بدي نيدازي مقدو ذا

است.اي دو درجه از وجود به گونه اي هستند ه هيچ گاه ذا
ذا

اخدتالف ندوعي هدم بدا

او

موجدود نيازمندد ،غيدر نيازمندد و

موجود مستغني ،نيازمند نمي گردند زيرا اي مستلز تبديل حقيقت آن دو اسدت (ابد سدينا،

 ،7611ص  .)373در هرحال ميتوان دو ادعاي مهم را از اي مت استنباط نمود:
وحدت وجود

عبار

ات الْوج ي
ي
«أ َّ
ود َغْي ُر ُمُْتَلي ف َبلو و » در اي مت بر اي ادعا داللت دارد .يعني اب سينا
َن الْ ُو ُجود يِف َذ َو ُ ُ

وجود را جهت وحد

اشيا و وجه مشترک آن ها مي داند .ايد وجدود در هدر موجدودي اعدم از

علت و معلول و حتي عله العلل و ساير معاليل ،يک نوع واحد و يک سنخ واحد

است.

در مورد نوع «وحد » نيز ميتدوان بدا تکيده بدر آراء ابد سدينا« ،واحدد بدودن» وجدود را در
موجودا

مثل انسان و اسب ،از نوع واحد بالاا

دانست .از نظر او «واحد» بر افرد خود

بطدور
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تشکيک اطالق ميشود .يعني معناي واحد در موارد مختلف با تقد و تاخر يافت ميشدود .سددس
آن را به دو قسم واحد بالاا
مي ند(اب سينا ،الهيا

و بالعرض تقسيم رده و سدس پنج قسم را براي واحد بالاا

بيان

شفا ،ص  )707ه عبارتند از:

«واحد بالنوع» ،مانند اينکه علي و حس در انسانيت واحدندد « .واحدد بدالجنس» مانندد اينکده
انسان و اسب واحدند« .واحد بالمناسبه» ه در مناسبتي با هم مساوي اند.مانند اينکه نسدبت ملدوان
به شتي و نسبت ملک به شهر واحد است« .واحد بالموضوع» و باالخره «واحد بالعدد»
در خصوص «واحد بالنوع» نيز دو حالت ذ ر مي ند .اول آنکه ثر
انسان ه داراي افرادي است و يا «وجود» ه داراي افراد و ثر
ثر

عدددي دارد .مانندد ندوع

عدددي اسدت.دو واحددي ده

عددي ندارد و نوع آن منحصر به فرد است .بندابراي وجدود «واحدد بالداا » اسدت يعندي

حقيقت وجود ه متصف به وحد شده ،انقسا ناپاير و واحد است  .و البته مانند «انسان» واحدد
ات الْوج ي
ي
ود َغْي ُر
بالنوع است .بنابراي معناي عبار اب سينا در المباحثا ه مديگويدد «:الْ ُو ُج ود يِف َذ َو ُ ُ
ُمُْتَليف َبلوو » چني است:
الف) وجود واحد بالاا
واحد بالعرض ه وحد

است نه بالعرض يعني وحد

اصالتا از آن وجود است .بدر خدالف

از شيء ديگري مقارن اوست يعني وصف به حال متعلق است.

ب) وجود واحد بالنوع است
تشكيک وجود

در بحث «تشکيک منطقي» حمل عنوان بر بر افراد يکسان و مساوي نيست ،بلکه به يکي از وجدوه
(تقد و ترخر ،اولويت و غيراولويت ،شد
نقص) بر افراد

و ضعف ،زياد

و نقصدان ،زيدادي و مدي ،مدال و

صادق اسدت .ايد وجدوه مختلدف نخسدتي بدار در قدول بهمنيدار بد مرزبدان

اصفهاني(متوفي  773شمسي) از برجسته تري شاگردان اب سينا چني گزار

شده است:

«ام ا اكش ّككا ااافت ا ف ا الّ ِت د ا امل م وان د ،و اك و ،م ن ذل ي اهمل م وان د ،إه انّه ل ي عل ا الس واَّ
مجيع ا ،ب ل لبعض ه ّاوه و ي ث عل ا ال ا بس ب اْوُ ،و لبعض ا اا ّد و او  ،و لبعض ا ال عف و ل ي َبهو »
(بهمنيار )36 ،7611 ،اي اسامي الفاظ واحد با معناي واحد هستند ه بر جميع افراد به نحو يکسان
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حمل نمي شود .و مشکّک ناميدن آنها به اي دليل است ه چون لفدظ واحدد ،بدا معنداي واحددي
است ،به الفاظ متواطي شباهت دارد ،ولي به دليل اختالف در صدقِ معناي آن بدر افدراد  ،تصدور
ميشود ه لفظِ مشترک با معاني متعدد است .و فرد را در تشخيص اي ه چه نوع لفظي است ،بده
شک مياندازد( .اب سينا ،7701 ،ص)70
اي نگاه در «تشکيک منطقي» به نحوي به «تشکيک فلسفي» سرايت رده است .وجوه اختالف
در «تشکيک فلسفي» هم مطرح است اما اي وجوه ما ور به حقيقتِ امر مشکّک برمي گردد .يعني
خود حقيقت مشکک به گونه اي است ه شد

و ضعف و مال و نقصان در ذا

آن و به سبب

آن است نه به امري زا د و خارج از آن.
بنابراي عبار

الض ْع ي
ف» بر اي ادعا داللت
اختي ََلف فبالتأ ّك د َو َّ
اب سينا در مت المباحثا « :إي ْن َكا َن ْ

دارد ه اوال در تشکيک فلسفي هم وجوه اختالف هست و ثانيا اختالف به حقيقدت امدر مشدکک
برمي گردد .اختالف موجودا
موجودا

مختلف ،شد

به همي وجود باز مي گدردد .او تصدريح مدي ندد ده وجدود ،در

و ضعف دارند .و اختالف آنها در همان چيزي است ه با هم مشتر ند.

و اي يعني تشکيک وجود .بنابراي ميتوان ادعا رد ه اب سينا در اي مت  ،اصالت وجودي فکر
مي ند.
از عبار

الض ْع ي
ف» رجوع مابه االشتراک به ما بده االمتيداز ،اسدتنباط
اخ تي ََلف فبالتأ ّك د َو َّ
«بَ ْل إي ْن َك ا َن ْ

ميشود .زيرا واژه «بَل» در اي عبار

به معناي «اضراب انتقالي» است .اي نوع از اضراب اقتضاي

انتقال از غرض قبل از «بل» به غرض ديگري را داشته ه بعد از «بل» ميآيد و حکمي ده قبدل از
«بل» بيان شده همچنان به حال خود باقي است (اب هشا  ، 7771 ،ج ،3ص.)71
حکم قبل از «بَل» چني است  « :افراد حقيقي وجود واحدند و باهم اختالف ندارند» و حکدم
بعد از «بَل» چني است « :افراد حقيقي وجود در شد
اختالف همچنان بر قو

و ضعف اختالف دارند» پدس حکدم عدد

خود باقي است .نتيجه حکم بعد از «بَل» اي است ه اگر در افراد وجود
باز ميگردد.

اختالفي هست ،به شد و ضعف خود
ي
ف َع ْن تش ُككه» با اصطالح منطقي آن متفاو
اصطالح تشکيک در عبار « :فَيَكْش ُ

اسدت و نبايدد
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آن دو باهم مشتبه شوند .تشکيک درمنطق به معناي اختالف مفهدو در انطبداق بدر مصداديق خدود
است .ه به آن اشاره شد .و شيخ در اي مت در صدد اعال اي نکته نيسدت .بلکده در ايد مدت
ميخواهد بگويد ه تشکيک در حقيقت وجود است و ما به االختالف موجودا يدا «ذَو ي
ات الْ ُو ُج ود»
َ
به همان مابه االختالف آنها بازمي گردد .اما چون تشکيک در منطدق و تشدکيک در فلسدفه ريشده
واحدي دارند .نگاه اب سينا در هردو قلمرو ،مبناي واحدي دارد.
اشاره شد ه «فارابي» الفاظي را مشکک ميداند ه به چيزهاي مختلفي اطدالق شدده ده يدک
غايت دارند( .فارابي ،7631 ،ص )17همچني اصطالح «تشکيک» را براي الفداظي بکدار بدرده ده
موجب غلا و اشتباه هستند .وي هر دو لفظ مشترک و مشکک را غلا انداز ميداند و ميگويد :
«االلفاظ المغلطة منها االسم المشترک ،و منها المشکک( ».فدارابي ،7631 ،ص )711و بدا ذ در
مثالهايي مثل «خير» و «شر» آنها را به طريق تشکيک به هم اسناد ميدهد( .همان ،ص  .)711وي نه
تنها اسم و فعل را بلکه حروفي مثل «في» و «ال ملکيت» را هم مشدکک مديداندد ده بده طريدق
تشکيک بر معاني مختلف حمل ميشود .و تصريح مي ند ه  « :و قولندا (فدى) يقدال علدى انحداء
ثيرة بطريق التشکيک .و الک (له) »( .همان )11
اب سينا نيز در بخش منطق شفا ،تعريفي از الفاظ مشدکک ارا ده ميدهندد ده متداثر از نظدرا
فارابي است .با مقايسه عبارا
عبارا

فارابي در «المسا ل المتفرقده» و « تداب العبداره» و «المنطقيدا » و

«الشفا» بوعلي ميتوان به اي نتيجه رسديد (فدارابي 777 ،7113 ،؛ همدو1 ،7671 ،؛ همدو،

 ،7631ص 17؛ اب سينا .)70 ،7707 ،در هرحال اب سينا «تشدکيک منطقدي» را داراي چندد ر د
ميداند:
نخست «چند معنايي بودن» است .ه سبب ميشود مشکک در قلمرو الفاظ مشترک وارد شدود.
دو «اتحاد و وحد

معنايي» است .ه همي وحد

معنا  ،سبب جددايي «مشدکک» از «مشدترک

لفظي» است .سو « ،اختالف در حمل» است .و همي امر آنها را از الفاظ متواطي جدا ميسازد ،وي
ميگويد «مشکک» نه بنحو يکسان بلکه بنحو تقد و ترخر بر مصاديق خود حمل مديشدوند( .ابد
سينا ،7707 ،ج  ،7ص  ).70اب سينا در بحث منطقي تشکيک مثال «وجدود» را مطدرح مدي ندد و
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وجوه تشکيکي وجود را دو چيز ميداند:
 .7تقد و تاخر :اي وجه تشکيکي را هم در اعراض و هم در جواهر جاري مديداندد .وجدود
برخي جواهر از برخي ديگر مقد هستند .چنانچه وجود برخي اعراض با برخي ديگر تقد
دارد  « :فإن الوجود لبعض الجواهر قبله لبعض الجواهر؛ و الک الوجود لبعض األعدراض
قبله لبعض األعراض» (اب سينا ،همان ،ص.)70
 .3اولويت و اخرويت :وجود براي «موجودبااته» اولويت دارد اما براي «موجود بالغير» اولويت
ندارد « :و الموجود بااته أولى بالوجود م الموجود بغيره» (اب سينا ،همان)
اب سينا در تفاو

وجه نخست و دو بر اي باور است ه هرچه متقد است اولويت دارد اما

هرچه اولويت دارد ،متقد نيست.
اب سينا در عيون الحکمه نيز براسا

اقسا الفاظ بهمي مبحث پرداخته و پس از آنکده الفداظ

را به مشترک لفظي ،متواطي و مشکک تقسيم ميکند ،مثال بارز لفظ مشکک را اطدالق موجدود بدر
جوهر و عرض ميداند( .اب سينا ،7666 ،ص )6حمل موجود بر جوهر نسبت به حمل موجدود بدر
عرض اولويت و تقد دارد .ايندو در مفهو موجود مشترک هستند ليک بعد از اي اشتراک اسدت
ه يکي موجود بااته و ديگري موجود بغيره است.
از آنجا ه بهمنيار شاگرد باهو
استاد خود بسيار بهره جسته تا حد
اي

اب سينا ،در ترليف تاب «التحصيل» از گفتهها و نوشدتههدا
ه بدون آشنا ى با تب شيخ الدر يس درک صدحيح مطالدب

تاب بخوبى ميسر نيست( .بهمنيار ،همان ،مقدمه ص )3بنابراي اسدتفاده از مدت التحصديل در

اي مورد نيز راهگشا خواهد بود .وي در بحث تشکيک منطقي چند معيدار بدراي تشدکيک مطدرح
مي ند:
الف) وحد

لفظ و مفهو  :بايد در اسامي مشکک ،هم لفظ و هم مفهو واحدد باشدند« :فهدى

الّتي لها اسم واحد ،و المفهو م ذلک االسم واحد» (همان ،ص)36
ب) وجود افراد مختلف براي معناي واحد :بايد معناي مشکک داراي افراد و اشدخاص متعددد
باشد.
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ج) عد يکنواختي حمل :لفظ مشکک بر افراد خود غير يکنواخت حمدل شدود « :لديس علدى
السواء فى جميعها » (همان).
د) تفاو

اوليت و اولويت :بي اولويت و اوليت در تشکيک تفاو

است.

ه) تشکيک در وجود« :وجود» به تما وجوه تشکيکي ،مشکک است .هم در اولويت و هدم در
اوليت و هم در شد

و ضعف و مال و نقصان« :مثل الوجود الواقع علدى الجدوهر اوال و

اولى ،و على العرض ثانيا و ال اولى» (همان).
اب سينا در معناي منطقي تشکيک ،متداثر از فدارابي و منطدق ارسدطويي اسدت .وي در بحدث
تشکيک منطقي به معنايي از وجود نظر دارد ه در محدوده ي مقوال

مطرح است .در اي نوع از

تشکيک ،نوع خاصي از اشتراک مطرح است ه مبتني بر معنايي از وجود است ه اعم از واجب و
ممک است .اما در بحث فلسفي تشکيک ،امال نوآوري و نظريه پردازي رده و پل ارتباطي ميدان
خود و فيلسوفان مکتب اصفهان را پي ريزي رده است.
ديدگاه ابن سينا در گزارش مالصدرا

صدرالمترلهي در پارهاي از موارد در آثار خود ،تال

رده تا قول به تشکيک حقيقت وجود را بده

اب سينا نسبت دهد .از جمله اينکه در جلد نخست اسفاردر فصلي تحت عنوان «تخصص وجدود»
بخشي از مت المباحثا

را نقل رده ومي گويد:

«قال الشيخ في المباحثا  :ان الوجود في ذوا

الماهيا

ال يختلف بالنوع ،بل ان ان اخدتالف

فبا التر د و الضعف» (اسفار ،ج  ،7ص  .)73آنگاه ضم تغيير اند ي در عبار
را ذ ر مي ند ه در مت المباحثا
(ان العاقل اللبيب بقوة الحد

اب سدينا ،عبدارتي

نيست اما نهايتا تصريح مي ند ه :
المه ما نح بصدد إقامة البرهدان عليده (همدان)73 ،

يفهم م

هر عاقل خرد ورز اي مت را ببيند ،با قوه حد
تشکيک وجود با اقامه برهان در صدد اثبا

چني اسدتنباط مدي ندد ده آنچده مدا در بحدث

آن هستيم همان نکته اي است ه اب سينا در اي مت

گفته است:
صدرالمترلهي در مواضع ديگري از اسفار نيز سعي دارد به نحوي قول به مشکک بودن حقيقت
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وجود را به شيخ الر يس اسناد دهد.مثال در مبحث اقوي بودن علت از معلول ميگويد:
«والشيخ قد صرح في ثير م مواضع تبه برن بعض الموجودا

قوية الوجود و بعضها ضعيفة

الزمان و الحر ة و أشباهها و أيضا الماهية قد تکون مشتر ة بدي الوجدود الداهني و الخدارجي و
التفاو

بينهما بالوجودي و ال شک أن الخارجي أقو م الاهني ألنه مبددأ اثثدار المختصدة دون

الاهني» (اسفار ،ج  ،3ص .)711
استنباط مرحو صدرا اي است ه اب سينا در آثار خود تصريح نموده ه موجودا
و ضعف وجودي برخوردارند .بعضي اقوي و برخي اضعف هستند .اگر اي قضداو

از شدد
مالصددرا را

بدايريم ،آنگاه بايد به اي نکته هم ملتز شويم ه اب سدينا در تفکدر فلسدفي خدود بده نظدامي از
وجودشناسي نايل شده ه مي تواند زيرساخت وجود شناسي حکمت متعاليه باشد .او بدا طدرح دو
ادعاي مهم «وحد
به اي صور

وجود» و «تشکيک وجود» راه را براي هستي شناسي صددرايي همدوار درد، .

ه وجود و ماال

وجود چه در واجب و چه در ممک از يک نوع و يدک سدنخ

است ،اما داراي مراتب هستند ه مرتبه ي ا مل و اشد آن منحصدراً متعلدق بده ذا

بداري تعدالي

است.

مصاديق تشكيک

فيلسوفان اسالمي بحث تشکيک و الفاظ مشکّک را هم در منطق ذ ر رده و هدم در فلسدفه از آن
سخ به ميان آورده اند .اما غالباً يک معنا از معاني مختلف تشدکيک را مدد نظدر داشدته اندد .و آن
معنايي بود ه براسا

آن الفاظ مشکک ،بر حسب تقد و ترخر يا اولويدت و آخِريدت  ،بدر اشديا

اطالق ميشوند ،طبيعتا مصاديق تشکيک هم متناسب با همي معناسدت .آنهدا در تعريدف مشدکک
گفته اند ه لفظ مفرد لي است ه داراي معناي واحد بوده و حمل و صدق آن بر افراد
و مساوي نيست .وقتي صدق آن بر افراد
باشد .اي حاال

ديگدري

مختلف ،تحت عنوان «مصاديق تشکيک» شناخته ميشود .حکيمان معتقدد بودندد

ه مصاديق تشکيک عبار
«زياد

يکسان نيست ،پس بايد بده اندواع و حداال

يکسان

است از « :تقد و ترخر»« ،اولويت و غيراولويت»« ،شد

و نقصان»« ،زيادي و مي» ،و يا « مال و نقص».

و ضدعف» ،
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همانطور ه اشاره شد اب سينا درمنطق شفاء دو وجه مهم از وجوه تشدکيک وجدود را مطدرح
نمود اولي تقد و تاخر است ه هم در اعراض و هم در جواهر جاري است .و دومدي اولويدت و
اخرويت است ه براي «موجودبااته» اولويت دارد اما براي «موجود بدالغير» اولويدت نددارد .البتده
شيخ الر يس در تفاو

اي دو بر اي باور است ه هرچه متقدد اسدت اولويدت دارد امدا هرچده

اولويت دارد ،متقد نيست .و در ادامه وجه ديگري را براي مصاديق تشدکيک مطدرح نمدوده و آن
«شد

و ضعف» است اما تصريح دارد ه اي وجده در مدورد الفداظ و معداني اسدت ده قابليدت

پاير

و ضعف است .سخ شيخ الدر يس

شد

و ضعف را دارند ،مثل «سفيدي» ه قابل شد

چني است:
«و أما الاي يختلف بالشدة و الضعف فالک إنما يکون فى المعانى التي تقبل الشدة و الضدعف
مثل البياض» (اب سينا ،ج ،7ص.)70
اما اب سينا در تاب «المباحثا » مصاديقي از تشکيک وجدود را بيدان درده ده برخدي آن را
تشکيک در حوزه مفهو وجود و تشکيک در لفظ وجود دانسته و برخي آن را تشکيک در حقيقت
وجود ميدانند:
«انما نسلم لک تا د الوجود و سبقه في امور ثالثه :الوجدوب و االمکدان ،و التقدد و التدرخر ،و
الحاجة واالستغناء و ماعدا هاا الرابع فليس م اقسا اختالف الوجود في التر د و ضده و لم يفکدر
اَنَّ هاا ليس برابع ،بل هو ثالث االقسا و هو الحاجة واالستغناء» (همان ،ص.)17
اب سينا مي گويد ما براي تو مسلم مي سازيم ه مصاديق تشکيک وجود در همدي امدور سده
گانه است يعني وجود واجب از ممک و وجود متقد از وجود مترخر و وجود غني از وجود فقيدر
و نيازمند شديدتر و قوي تر است .بنابراي نبايد شد
تشکيک وجود به حساب آورد زيرا شد

و ضعف وجود را قسم چهدار از مصداديق

و ضعف وجود به همان فقدر و اسدتغنا بداز مدي گدردد.

آنچه از اي مت استنباط ميشود آن است ه اگرچه «شد

و ضعف» را از اقسا تشدکيک وجدود

نمي داند اما آن را ال نفي نمي ند بلکه به فقر و غني باز ميگرداندد .عدالوه بدراي مدت متوجده
تشکيک فلسفي است و نه منطقي .يعني قصد ندارد ه بگويد «لفظ وجود» در مصداديق سده گانده
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دچار تشکيک است .مالصدراي شيرازي تفسير ويژه اي براي اي عبار

دارد .و تشکيک در ايد

مت را ناظر بر تشکيک فلسفي نمي داند و ميگويد:
«لک الشيخ ذ ر أن التفاو

بي الوجودي ال يکون باألشد و األضعف و األقو و األنقص ألن

الوجود م حيث هو وجود ال يقبل ذلک بل االختالف بي العلة و المعلول إنمدا يکدون فدي أمدور
ثالثة التقد و الترخر و االستغناء و الحاجة و الوجوب و اإلمکان أقدول لعلده أراد بدالوجوب هاهندا
نفس المعنى العا الاي يقال له الوجود اإلثباتي الاي يحمل على الماهيدا

فدي الداه و يعدرض

للنسبة بينها و بينه يفية الوجود و اإلمکان و االمتناع و لالک قيد الوجود في عد قبولده لالخدتالف
الما ور بقوله م حيث هو وجود( ».مالصدرا ،ج ،3ص.)711
بر اسا

اي تفسير ،قسم اول از تشکيک وجود ،يعني وجوب و امکان ،همان وجود محمدولي

است ه بر ماهيا
در ذه  ،جها
عبار

در ذه حمل ميشود و از نسبت ميان موضوع (ماهيا ) و محمدول (وجدود)
سه گانه «وجوب» و «امکان» و «امتناع» انتزاع ميشود .به سخ ديگر مالصدرا اي

دو اب سينا در المباحثا

را اصال ناظر به حقيقت وجود و تشکيک فلسفي نمي داند .امدا

تفسير ديگر آن است ه اي مت هم ناظر به تشکيک فلسفي وجود است چون شد

و ضدعف را

به فقر و غنا ارجاع ميدهد و در واقع اب سينا بر مبناي همي فقر و غناي وجودي اشيا اسدت ده
مي گويد وجود مرتبه ي سافل نمي تواند علت وجود مرحله عالي باشدد« :لديس يجدوز ان يکدون
الوجود االخس االنقص عله لوجود اال د(».همان)
نتيجه آنکه اب سينا در پي ريزي نظريه وحد

وجود و تشکيک وجدود چندد ادعدا را مطدرح

نمود:
 .7وجود ظرف واقع را در هر موجود پر رده و شا له ي هر موجودي را تشکيل مي دهد .ايد
وجود در هر موجودي اعم از علت و معلول و حتي عله العلل و سداير معاليدل ،يدک ندوع
واحد و يک سنخ واحد است.
 .3به تبع وجود ،همه ي ماال
 .6وجودا  ،شد

وجود هم سنخيت واحد دارند.

و ضعف دارند و به حسب ضعفي ه در آن هاست ،نيازمندند .و مرتبده ي
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اشد و ا مل وجود و ماال

وجود ،از آن جا ه عاري از هر گونده ضدعفي اسدت ،غنداي

محض است و اي غنا مختص به اوست و همه ي مراتب مادون ،ممکد و متدرخر و فقيدر
هستند.
ابن سينا و اصالت وجود
با توجه به مت هاي ما ور و دعاوي اب سينا در «المباحثا » عده اي اب سينا را اصالت وجدودي
دانسته اند .مثال مالعبداهلل مدر

زنوزي ،از درخشان تري چهره هاي حوزه فلسفي در قرن  76در

الهيه» ه در اثبا

تاب اسفار ،ترليف شدده و

تاب « لمعا
با تعليقه فرزند

واجب الوجود و صفا

او ،به رو

«آقا علي» منتشر شده بر اي نکته تصدريح دارد (زندوزي،7637 ،ص ،)13و نيدز

عالمه طباطبا ي قول به اصالت وجود را نه تنهدا بده ابد سدينا بلکده همده مشدا ي نسدبت داده و
ميگويد « :قد تحصل أن الوجود أصيل و الماهية اعتباري مدا قدال بده المشداءون أي أن الوجدود
موجود بااته و الماهية موجوده به » (طباطبدا ي ، 7633 ،ص .)70امدا اسدتادمحقق آشدتياني جمدع
زيادي از فيلسوفان اسالمي و خصوصا اب سينا را اصالت وجودي ميداند و تصريح مدي ندد ده:
«جميع اساطي حکمت و معرفت ،مثل شيخ الر يس و فارابى و خواجدة طوسدى و اعداظم قبدل از
آنها ،قا ل به اصالت وجود بودهاند .زمان شيخ االشراق ه از مصري به اصالت ماهيت است ،قدول
به ثبو

ماهيا

برا آنکه اثبا

منفکة ع

افة الوجودا

در بي متکلمي رايج بوده و شيخ االشدراق و ديگدران

نمايند ماهيت به حسب نفس ذا

جاعل نيست ،به مجعوليت ماهيا

مجعول است و در ثبدو

قا ل شدهاند .چون اي شيخ عظيم درک رده است ه قول بده

اصالت ماهيت با ثير از اصول مسلمة فلسفه منافا
شده است و در وجودا

و تقدرر مسدتغنى از

دارد ،در حق تعالى قا ل بده وجدود صدرف

نوريه هم اي معنى را سرايت داده است» (آشتياني ،7613 ،ص)17

ايشان درنقد ساني ه اب سينا را طرفدار اصالت ماهيت دانسته ميگويد« :يکدى از معاصدري
ه تابى در بيان افکار شيخ نوشته ،خواسته است اثبا

ند ه شيخ و ساير حکما مشاء قا ل بده

اصالت ماهيت بودهاند و ادلة قا لي به اصالت وجود را به خيال خدود رد درده اسدت .از مطداو
لما

او معلو مىشود ه مرد اي ف نيست و به واسطه ثر

مراجعه بده تدب ،بددون ارشداد
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استاد ،مطالبى را جمعآور

رده است( ».همان ،ص .)13و محققاني نيز مانند مرحدو مطهدري در

اي مسرله قا ل به توقفند (طباطبا ي ،ج ،6ص .)611البته همان طور ه مرحو مطهري مديفرمايدد
مسرله اصالت وجود و ماهيت براي اب سينا به عنوان يک مسرله فلسدفي مطدرح نبدوده و بندابراي
بعضي عبارا

او به اصالت وجود و بعضي به اصالت ماهيت تمايل دارد.

نتيجه
بنابراي  ،ميتوان موارد زير را مطرح رد:
 .7قرا ت اب سينا از نظريه تشکيک وجود ،در تاب المباحثا

مطرح شده و چني تصريح شدده

ه وجود در همه موجودا  ،اختالف نوعي و سنخي ندارد و فقا در ماهيدت اخدتالف دارندد.
يعني همه موجودا

به واسطه وجود موجودند ،وجودا

و اگر اختالفي باشد اختالف به شد

اختالف نوعي هم با يکديگر ندارندد

و ضعف است.

 .3در مورد نوع «وحد » نيز ميتوان با تکيه بر آراء اب سينا ،وجود را واحدد بالداا
بالعرض يعني وحد
 .6از عبار

اسدت نده

اصالتا از آن وجود است .و نيز وجود را واحد بالنوع دانست.

« بَلْ إِنْ َانَ اخْتِلَاف فبالتر ّد وَ الضَّعْفِ » رجوع مابده االشدتراک بده مدا بده االمتيداز،

استنباط ميشود.
 .7اب سينا در بحث «تشکيک منطقي» متاثر از فارابي و پيرو منطق ارسطويي است .زيرا به معنايي
از وجود نظر دارد ه در محدوده ي مقوال

مطرح است .اما وي در بحدث فلسدفي تشدکيک،

امال نوآوري و نظريه پردازي رده و پل ارتباطي ميان خود و فيلسوفان مکتب اصفهان را پدي
ريزي رده است.
 .1اب سينا در تاب «المباحثدا » مصداديقي از تشدکيک وجدود را بيدان درده ده برخدي آن را
تشکيک در حوزه مفهدو و لفدظ وجدود دانسدته و برخدي آن را تشدکيک در حقيقدت وجدود
ميدانند.
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