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چكيده
ابنسينا در منطق ،دستهاي از الفاظ را بازشناسی میکند که معانی آنها ،در مقام صدق بر افراد،
اختالفاتی ،از جمله تقدّم و تأخر ،دارند و مشكّک خوانده میشوند .او این گونه الفاظ را «مشكّک
مطلق» مینامد و قسمی دیگر را تحت عنوان «مشكّک به حسب نسبت» معرفی میکند .از مثالها و
عبارات او در مباحث مربوط ،میتوان نتيجه گرفت که :مشكک نسبی ،الفاظی هستند که افراد آن ،در
نسبتداشتن به مبدأ یا غایت واحدي ،اتفاق دارند ،اما به حسب قُرب و بُعد به آن مبدأ یا غایت،
مختلفاند ،البته این قسم مربوط به ماهيات است ،برخالف تشكيک مطلق که در وجود جاري است؛
البته با قرائن و شواهدي از کلمات ابنسينا میتوان تشكيک نسبی را در موجود نيز جاري کرد ،امّا
لوازم آن باید با مبانی حكمت سينوي تطبيق داده شود تا منافاتی بویژه در معيار و مالک این گونه
تشكيک مشاهده نشود.
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طرح مسئله
تشكیک يكی از اصول وجودشناسی در حكمت متعالیه است .مالصدرا با باور به اصالت وجود ،تشكیک
در وجود را به اثبات میرساند و نظام فلسفی خود را برپاية آن بنا میسازد .پیش از او ،تشكیک در حوزة
منطق بر سر بحث از دستهاي از مفاهیم(الفاظ) کلیّ بود که در مقام صدق بر افرادشان نوعی اختالف
وجود داشت و پیشینة آن به آثار ارسطو برمیگشت؛ اهل منطق ابتدا تشكیک را در الفاظ به کار
بردند(فارابی1413 ،هـ ،ص322؛ ابنسینا1980 ،م ،ص3؛ طوسی ،1389 ،ص ،)28امّا چون خصوصیّتی که در تعريف
آن استفاده کردند ،مربوط به معنا است ،بعدها تشكیک صفت معانی قرار گرفت(سبزواري1432 ،هـ ،ج،1
ص125؛ مظفر ،1388 ،ص .)71در حوزة حكمت ،سهروردي به بررسی تشكیک در ذاتیات و ماهیات
پرداخت(سهروردي ،1375 ،ج ،1ص333 ،12ـ )334و بعد از آن ،بحث تشكیک در ذاتیات بهعنوان مسئلهاي
فلسفی مورد نقد واقع شد.
ابنسینا براي لفظ مشكک مینويسد« :هو المتناول للشيء و ضدّه»(ابنسینا ،1387 ،ص .)177در نگاه اول به
نظر میآيد که او در مقام تعريف الفاظ مشكک است ،اما با دقت در عبارات قبلی وي و سیاق کالم وي
که بحث از مواضع مغالطه است ،چنین به دست میآيد که او به مقتضاي بحث ،يكی از خصوصیات
مشكّک را بیان میکند ،نه تعريف و حدّ آن را .او ابتدا در مقام تعريف لفظ مشترک در برابر لفظ متشابه
مینويسد« :مشترک عبارت است از الفاظی که بین چند معنا بوده اما وضع و وقوعشان بر برخی از
معانی مقدم و بر بعضی ديگر مؤخّر است» و در ادامه ،لفظ مشكّک را از اقسام لفظ مشترک برشمرده
و يكی از خصوصیات آن را که «شاملشدن الفاظ مشكّک ،بر معانی ضدّ» است ،بیان میکند(ابنسینا،
 ،1387ص)177؛ علت ذکر اين خصوصیت در اينجا اين است که چنین الفاظی به دلیل شاملشدنشان بر
دو معنايی که ضد يكديگرند ،وقوع مغالطه در آن زياد است.
ابنسینا معتقد است مشكّک ،لفظی است که با معناي مقابلش براي اشیاء مختلف ،واحد است ،اما
در استحقاق اين معنا بر آنها ،يعنی اولويت و اخرويت برخی نسبت به برخی ديگر ،و همچنین در تقدّم
و تأخّر يا شدّت و ضعف آنها اختالف است؛ مثالً معناي وجود در بعضی مصاديقش «بذاته» حمل
میشود و در بعضی «بغیره» و وجود بذاته ،اولی به وجود است نسبت به بغیره(ابنسینا1434 ،هـ ب ،ج،7
ص10ـ .)11آنچه بعد از او براي الفاظ مشكّک مشهور شد ،همین تعريف است ،امّا کالم ابنسینا به اينجا
ختم نشده است .او به دنبال توضیحاتش بیان میکند :در اينجا لفظ مشكّک دوقسم میشود.1 :
«مطلق»« .2 ،بهحسب نسبت» .مطلق همانی است که توضیحش گذشت اما قسم دوم ،لفظی را گويند
که معناي آن منسوب به شیئی است و آن شیء(منسوب الیه) ،يا مبدأ مصاديق است مثل «طبی» که
هم کتاب منسوب به علم طب را شامل میشود و هم دارو را؛ يا غايت است مثل «صحّی»؛ و يا هر دو
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مانند «إلهیّه» (ابنسینا1434 ،هـ ب ،ج ،7ص .)11در اينجا ابهامات و سؤاالتی پیش میآيد؛ از جمله :منظور
از «مشكک بهحسب نسبت» چیست و چه جايگاهی دارد؟ آيا اختالفی که مصاديق را در معناي واحد،
متفاوت میسازد همان نحوة اختالف در مشكک مطلق(تقدّم و تاخّر و )...است؟ منظور از نسبت به مبدأ
و غايت چیست؟ پیشینة اين قسم از کجاست؟ پس از ابنسینا چقدر به آن پرداخته شده است؟ آيا
کاربرد شناختی دارد؟ و سؤاالت مشابه ديگري که همگی سبب نگارش اين تحقیق و پاسخ به
پرسشهاي فوق شد.
در مورد تشكیک بهويژه در آثار ابنسینا تحقیقات زيادي نوشته شده است ،هم در مورد سیر تاريخی
شكلگیري اين اصطالح و هم در مورد جاريشدن آن در وجود و ماهیت و بررسی و نقدهاي آن .در
مورد مبادي و خاستگاه آن و نهايتاً مقايسه ديدگاهها بهويژه مقايسة نظر ابنسینا با ارسطو و مكتب شیخ
اشراق و مالصدرا پژوهشهاي ارزندهاي انجام شده است ،اما در هیچکدام اشارهاي به تشكیک به
حسب نسبت ،مقابل تشكیک مطلق ،که ابنسینا مطرح میکند ،نشده است؛ بههمیندلیل،
مشخصکردن اين قسم از تشكیک و بررسی آثار احتمالی فلسفی آن ،همچنین روشنشدن استفادههايی
که ابنسینا از آن میکند ،الزم به نظر میرسد؛ ازاينرو ،پیشینة اين بحث ابتدا در آثار ارسطو و فارابی
و سپس در فلسفة ابنسینا بررسی میشود و ضمن مقايسة اجمالی با مباحث مشابهی که فالسفه بررسی
کردهاند ،شیوههاي مختلف «مشكّک به حسب نسبت» رسیدگی ،و در آخر نیز پارهاي از نتايج فلسفی
که مترتب بر آن است ،تبیین میشود.

نسبت در مشكّک
مشكّکخواندن يک لفظ در اضافه لفظ به مصاديقش مربوط میشود ،به اينمعنا که صدق مفهوم بر
افرادش هر کدام بهطورخاص است؛ ازاينرو ،مفاهیم در اضافه و نسبت با مصاديق متصف به تشكیک
میشوند .تشكیک يک وصف اضافی براي مفاهیم است و آنها به خودي خود مشكّک نیستند و تفاوت
در اين معانی به تفاوت در مصداق برمیگردد نه به اصل معنا و به اعتبار ذاتش .بهطورکلی در مورد
مفاهیم مشكّک گفته میشود :تفاوت در اين معانی به تفاوت در مصداق برمیگردد نه به اصل معنا و
به اعتبار ذاتش(آشتیانی ،1433 ،ج ،1ص )159و درنهايت ،رجوع اين نوع تشكیک به تواطؤ است(سبزواري،
1432هـ ،ج ،1ص )126و مفاهیم حتی مفهوم وجود مشكّک نیست(سبزواري1432 ،هـ ،ج ،2ص.)188
در تشكیک بايد سه امر محقّق شود« .1 :مافیهالتفاوت» که منظور مفاهیم مشكک است .2 ،افراد و
مصاديق آن مفاهیم« .3 ،مابهالتفاوت» که قابلیتها(ذات و ذاتیات) و عوارضی هستند که باعث میشود
مفهوم در مقام صدقش ،نوعی اختالف تشكیكی داشته باشد .در فلسفة ابنسینا افراد خارجی به سه
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نحو از يكديگر متمايز میشوند :تمام ذات ،جزء ذات ،عوارض .تمايزي که افراد در مقام صدق مفهوم
مشكّک دارند ،باعث پديدآمدن نحوة چهارمی از اسباب امتیاز بین اشیاء خارجی نمیشود؛ بااينحال
اختالف در صدق يک مفهوم ،غیر از اختالفاتی است که در سه اختالف مذکور مشاهده میشود ،زيرا
در برخی مفاهیم باوجوداين اختالفات سهگانه در افراد ،صدق آنها بر افرادش يكسان است ،مانند حیوان؛
بااينحال و با وجود اين غیريت ،منشأ اختالف در صدق ،همان سه مورد است و مفهوم فقط بیانگر وجه
اشتراک آن مصاديق است و اصطالحاً «مافیهالتفاوت غیر از مابهالتفاوت است»؛ مثالً مفهوم سیاهی در
افراد آن ،که کالغ و زغال است ،غیر از «حساس و متحرک باالراده بودن» است که سبب اختالف اين
دو شده است؛ اگرچه منشأ اختالف در صدق مفهوم سیاهی ،که باعث شده سیاهی در يكی شديدتر و
در ديگري ضعیفتر باشد ،همان حسّاس و متحرّک باالرادهبودن است .بهاينترتیب ،مفهوم بدون لحاظ
اين منشأ اختالف در افراد ،و سرايتدادن آن به مفهوم از طريق صدق ،به گونهاي متواطی است .البته
اين ابهام باقی میماند که در صورت نبودن تشكیک در وجودات خارجی و مردوددانستن اختالفی غیر
از اين سه اختالف ،منشأ واقعشدن به چه نحو است و چگونه به مفهوم سرايت میکند؟!
با توجه به آنچه بیان شد ،تشكیک منطقی يک وصف اضافی براي مفهوم است که در نسبت با
افرادش و اختالف صدق در آنها ،مشكّک خوانده میشود .اين نسبت در همة مفاهیم مشكّک جاري
است و هر دو قسم تشكیک را که ابنسینا به نام «مطلق» و «به حسب نسبت» میخواند ،شامل
میشود؛ بنابراين «تشكیک به حسب نسبت» به نسبتی غیر از اين اشاره دارد.
نوعی نسبت و اضافة ديگري در برخی مفاهیم مشاهده میشود که به وسیلة آن ،نوعی از تمايز براي
مصاديق حاصل میشود و به تبع منسوب الیه که مشكّک است ،اين مفهوم ،مشكّک خوانده میشود.
مفاهیمی مانند عدم و سلب و بطالن هستند که چون هیچ شیئیتی براي آنها نیست ،هیچگونه تمايزي
در افراد آن نیست؛ ازاينرو اصالً تعدّد و کثرت در آن ثابت نیست و يک مفهوم واحد است .اما وقتی به
وجود اضافه شوند ،به خاطر بهرهاي که از وجود میبرند ،افراد از يكديگر متمايز میشوند و به تبعِ تقدّم
و تاخّر ،شدّت و ضعفی که در وجود است ،بر افراد خود به صورت متفاوت صدق میکنند و مشكّک
خوانده میشوند ،اما اين نوع نسبت هم ،در اينجا منظور نیست؛ زيرا مثالهايی که ابنسینا ذکر کرده
است ،از دايرة اين مفاهیم خارجاند و بیشتر ،فیلسوفان حكمت متعالیه دربارة آنها بحث میکنند(سبزواري،
1432هـ ،ج ،2ص 81؛ طباطبايی ،1390 ،ج ،1ص.)38

نسبیت ديگري که فارابی در برخی ازشیوههاي تشكیک مثل تقدّم و تأخّر بیان میکند ،اختالف در
مقدّم و مؤخّر با اختالف در جهات است .منظور از «تقدّم و تاخّرداشتن در معنی» ،اين است که مصداقی
که از جهتی به معناي آن لفظ نزديکتر است ،نسبت به آن معنی احقّ و درنتیجه اطالق آن لفظ بر آن
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مصداق ،اولی و مقدّم است در نسبت به مصداقی که اينگونه نباشد؛ ازاينرو صدق آن معنی بر آن
مصداق ،اولويت و تقدّم دارد .فارابی در سؤال از اينكه لفظ جوهر چگونه با تقدّم و تاخّر حمل بر
مصاديقش میشود ،میگويد« :همانا جوهرهاي اولی که همان اشخاص هستند ،در وجودشان محتاج
به شیئی خارج از خودشان نیستند ،اما جوهرهاي ثانوي که همان انواع و اجناساند ،در وجودشان محتاج
به اشخاصاند؛ بنابراين اشخاص ،در جوهريت ،مقدّم و مستحقتر از کلیات در نامیدهشدن به اسم جوهر
هستند .البته میتوان از جهت ديگري نظر کرد و گفت :چون کلّیات جواهر ثابت و باقیاند ،ولی اشخاص
جوهري ،متغیر و نابودشونده هستند ،پس کلیات مستحقتر از اشخاص به اسم جوهرند .در هر دو
ديدگاه ،جوهر به تقدّم و تأخّر بر افراد خود حمل میشود ،پس اين نیز مشكّک است»(فارابی1413 ،هـ،
ص .)323با توجه به اين پاسخ میتوان گفت که تقدّم و تاخّر در يک چیز ،میتواند از جهاتی مختلف
شود ،يعنی چیزي از جهتی نسبت به معناي يک لفظ نزديکتر ،و از جهت ديگر ،همان چیز در همان
معنا ،دورتر است و بر مخاطب پوشیده نیست که اين نسبیت نیز ،منظور ابنسینا از تشكیک نیست؛ زيرا
ابنسینا اختالف به تقدّم و تأخر را مقابل مشكک به حسب نسبت بیان میکند.

پيشينة بحث مشكّک به حسب نسبت
در آثار منطقی ،عنوان «اسماء مشترکه» يا «متفقه» عالوه بر «لفظ مشترک» ،بر «الفاظ متشابه» هم
اطالق میشود(فارابی1413 ،هـ ،ص322؛ ابنسینا1980 ،م ،ص ،)3اگرچه برخی ،ازجمله غزالی ،الفاظ متشابه
را قسمی مستقل برشمردهاند .غزالی مینويسد :متشابه در لفظ ،زمانی به کار میرود که الفاظ ،در معنا
مختلف ولی در لفظ متّفق باشند ،بهگونهايکه بین معانی مشابهت باشد و لفظ بر برخی از آنها وضع و
به سبب مناسبت و مشابهت ،بر بعضی ديگر اطالق میشود(غزالی1434 ،هـ ،ص54ـ55؛ طوسی،1389 ،
ص .)28همانطورکه مشاهده میشود در اين دسته الفاظ در وضع و يا اطالق لفظ ،نوعی تقدّم و اولويت
به چشم میخورد .اين دسته از الفاظ به دلیل مشابهتهايی که با الفاظ مشكّک دارند ،در برخی عبارات
و منابع از يكديگر جدا نشدهاند.

مشكّک به حسب نسبت در آثار ارسطو
ارسطو در منطق با معرفی نوعی لفظ که نه مشترک است و نه متواطی ،ولی از جهات ديگري غیر از
اشتراک اسمی در مصاديقش مختلف میشود ،به الفاظ مشكّک پرداخته است .او چهار قسم براي اين
الفاظ ذکر میکند .1 :لفظی که بر اشیاء مختلفی که يكی غايت و ديگري وسیلة رسیدن به آن غايت
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است ،اطالق میشود ،مانند طب که هم بر دانشی اطالق میشود که تندرستی میآورد و هم بر دانشی
که دستور خوراک میدهد؛  .2لفظی که بر دو چیز مختلف که مؤدي به يک غايت هستند ،اطالق
میشود ،چنانكه گويند علم به اضداد يكی است؛  .3الفاظى که بر برخى از صفات و اعراض مشترک در
اشیاء که تفاوتشان تنها از حیث بالذات و بالعرض است ،تعلّق مىگیرند؛  .4الفاظ اضافى(نسبى) و متشابه
(ارسطو1980،م ،ج ،2ص530ـ532؛ ولفسن ،1370 ،ص .)498قسم چهارم در اينجا همان الفاظ متشابه معرفی
میشود .اسكندر افروديسی دستهاي از الفاظ را که ارسطو میان واژههاي مشترک و متواطی ياد میکند،
مبهم يا همان مشكّک 1مینامد(ولفسن ،1370 ،ص)498 ،468؛ بهاينترتیب ،الفاظ متشابه قسمی از الفاظ
مشكّک به حساب میآيد ،که به اين سخن ابنرشد نیز تصريح میکند(همان ،ص482ـ .)484درمقابل،
توماس آکوئیناس ،يكی ديگر از شارحان آثار ارسطو ،واژههاي مشكک را که وي درست آنها را مشخص
نمیسازد ،قسمی از واژههاي متشابه معرفی میکند(همان ،ص496ـ .)497میتوان گفت اين اختالف در
تفاسیر از عبارتهاي مبهم و پراکنده ارسطو ناشی میشود؛ زيرا وي مانند ابنسینا تقسیم جامعی از
الفاظ ارائه نداده و الفاظ متشابه که در منطق سینوي مقابل الفاظ مشكّک بیان شده است ،بنا بر برخی
تفاسیر ،جزء الفاظ مشكک نامیده میشود که در اين صورت نمیتوان ادعا کرد :واژههايی که ارسطو
بین مشترک و متواطی ذکر میکند همان الفاظ مشكک در آثار ابنسینا است ،و بايد براي اين دسته
الفاظ ارسطو معیارهايی کلیتر و تعريفی متفاوت ارائه داد.
از بین چهار قسمی که ارسطو ذکر میکند ،دو مورد از آنها به تشكیک نسبی تعلّق دارد :قسم اول و
دوم .او در مابعد الطبیعه ،برخی مثالهايی را که در تفسیر اين دسته از الفاظ آورده است ،براي توضیح
لفظ «موجود» نیز استفاده میکند و بیان میدارد که«« :موجود» در معانی مختلف به کار برده میشود
ولی همة چیزهايی که به معنايی از اين معانی موجود نامیده میشوند ،همیشه با يک نقطه محوري و
يک طبیعت معین نسبت دارند ،و فقط به علت اشتراک در اسم چنین نامیده نمیشوند .همچنانکه هر
چه سالم خوانده میشود به علت نسبتش با سالمت چنین خوانده میشود(يا براي اينكه سالمت را حفظ
میکند ،يا از اين جهت که سالمت را پديد میآورد ،يا ازاينرو که نشانة سالمت است يا استعداد قبول
سالمت را دارد) و همچنان که هر چه طبی نامیده میشود با صناعت طب نسبت دارد (يا براي اينكه
داراي صناعت طب است يا بالطبع موافق اين صناعت است يا اثر اين صناعت است) و همانگونهکه
اين قاعده را در مورد بهکاررفتن کلمات ديگر نیز مشاهده میکنیم« ،موجود» نیز در معانی مختلف به
کار میرود ،ولی همة اين معانی با مبدأيی واحد نسبت دارند»(ارسطو ،1389 ،ص.)122

1. alobihpma
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ارسطو در فصل دوم کتاب چهارم (گاما) در معانی گوناگون وجود مینويسد :بلكه به همانگونهکه
هر چیز تندرست منسوب به تندرستی است ...بدينسان واژة «موجود» در معناهاي بسیار به کار میرود.
اما همة آن معناها به اصل يا مبدأيی يگانه بازمیگردد(ارسطو ،1385 ،ص  .)89در اين عبارت و توضیحاتی
که ارسطو بعداً به آن میافزايد ،چند نكته مورد توجه است:
 .1اشیايی که موجود خوانده میشوند ،همگی به يک طبیعت معین برمیگردند ،همانطورکه اشیايی
که طبیّ يا سالم (صحّی) خوانده میشوند به يک نقطة محوري بازگشت دارند.
 .2اشیايی که مصداق براي موجود هستند ،يكی از آنها مصداق حقیقی و کامل براي لفظ موجود
است و بقیة آنها چون در اضافه و نسبتی با آن مصداق کامل هستند ،موجود نامیده میشوند .سخن او
چنین است« :بعضی اشیاء موجود نامیده میشوند براي اينكه جوهرند ،بعضی براي اينكه انفعاالت
جوهرند ،بعضی براي اينكه جريانی به سوي جوهرند يا(»...ارسطو ،1389 ،ص122ـ )123و در جاي ديگر
مینويسد« :ولی همیشه علم در درجة اول به چیزي میپردازد که مقدم است و چیزهاي ديگر وابسته
به آن هستند و نام خود را از آن دارند .اگر اين چیز مقدم جوهر است ،پس فیلسوف بايد دربارة مبادي
و علل جوهر تحقیق کند»(همان ،ص .)123مثالهاي طبی و سالم نیز همینگونه است ،با اين تفاوت که
در اين دو ،همة مصاديق در ارتباط با شیئی ديگر هستند که اوالً آن ،مبدأ اشتقاق براي اين الفاظ
است(سالمت و طبّ) و ثانیاً حكم مبدأ(فاعل) يا غايت را براي آنها دارد.
 .3اين نسبت باعث میشود که به کار بردن واژه موجود براي همه مصاديق تنها اشتراک لفظی
نباشد.
آنچه در عبارات باال مسلّم است اطالق موجود بر جوهر و غیر جوهر است .با توجه به اينكه ارسطو
بیان کرد که حقیقتاً جوهر موجود است ،سؤال میشود که :پس چرا موجود بر غیر جوهر هم گفته
میشود؟ ارسطو پاسخ میدهد که چون غیر جوهر نسبت و ارتباط با جوهر دارد ،موجود خوانده
میشود(ارسطو ،1389 ،ص .)122اين کالم را به دو صورت میتوان تفسیر کرد:
الف ) موجود در هر شیئی غیر از جوهر ،به معناي همان شیء است و کاربرد لفظ موجود در اين معانی
به دلیل نسبت و ارتباطی است که با معناي اصلی موجود يعنی جوهر دارد؛ بنابراين الفاظ موجود و
جوهر در معناي جوهر هیچ تفاوتی ندارند ،الّا اينكه لفظ جوهر داراي يک معنا است و موجود داراي
معانی متعدد که يكی از آنها جوهر است و معانی ديگر به سبب مناسبت و مشابهتی که با جوهر دارند،
واژة موجود براي آنها به کار میرود .اين مناسبت و مشابهت همان نسبتی است که بین جوهر و غیر
جوهر وجود دارد و در هیچکدام از معانی لحاظ نشده ،بلكه فقط سبب کاربرد «موجود» از معنايی به
معناي ديگر است .اين تفسیر ،بیان الفاظ متشابه است که حكماي اسالمی به آن تصريح دارند.
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ب) موجود دو معنا دارد ،يک معنا «جوهر» و معناي ديگر «منسوب به جوهر» است .در معناي دوم
معانی مختلف ديگري با لحاظ نسبتی که با جوهر دارند ،موجود خوانده میشوند؛ در اينجا معناي نسبت
در مدلول لفظ لحاظ شده و منسوب الیه که جوهر است ،در همة آن معانی ،واحد و حكم موضوع براي
معانی ديگر را دارد .مانند لفظ «طبی» که به معناي منسوب به طب بوده و همه معانیاي که طب مبدأ
آنهاست ،شامل میشود و مانند «سالم» که منسوب به سالمت است و شامل معانیاي است که سالمت
غايت آنها است.
ابنرشد در تفسیر مابعدالطبیعه اينگونه مینويسد« :موجود از آن دسته الفاظی است که بر اشیاي
منسوب به يک چیز گفته میشود؛ و همین الفاظ است که در علم منطق تعريف میشود به الفاظی که
با تقدّم و تاخّر بر مواردش گفته میشود از نظر وي اشیايی که به يک چیز واحد ،يا به جهات مختلف
به آن نسبت داده میشوند ،مثل لفظ «سالم» که کاربرد آن براي دارو ،از جهت سالمتبودن است و
براي غذا چون حفظکنندة سالمت ،و براي ادرار به سبب نشانة سالمتبودن است؛ و يا از يک جهت
به آن نسبت دارند ،اما تفاوت و اختالف آنها در نسبت نزدکتر و دورتر است مانند لفظ «جوهر» که هم
براي صور و هم براي شخص از يک جهت استفاده میشود ،اما شخص نسبتش به جوهر بیشتر از
نسبت صور است به آن .او همانند ارسطو براي توضیح اشیايی که از جهات مختلف به چیز واحدي
نسبت دارند ،سه نحوه ذکر میکند و مینويسد« :آن چیز واحد که اشیاء به آن نسبت داده شدهاند ،در
برخی موارد ،برايشان حكم غايت را دارد ،در موارد ديگر حكم فاعل و در پارهاي موارد حكم
موضوع»(ابنرشد ،1377 ،ج ،1ص303ـ .)304او درمورد موجود چنین بیان میکند« :موجود اگرچه به انواع
زيادي گفته میشود ولی به سبب انتساب به جوهر است که نسبت در تکتک آنها مختلف است.
مقوالت نهگانه به جوهر نسبت داده میشوند نه از آن جهت که جوهر غايت يا فاعل آنها است ،بلكه
از آن جهت که قائم به جوهرند و و جوهر برای آنها موضوع است ،خالصه اينكه به مقوالت ،موجود
گفته می شود به اين سبب که آنها اوصاف موجودند و بیشتر مردم هم وجود آنها را منكر میشوند و
میگويند سفیدي موجود نیست بلكه فقط سفید موجود است»(همان ،ص .)305ادامه سخن ابنرشد تفسیر
انحاء مختلفی است که اين اشیاء به جوهر نسبت داده میشوند .همانطور که مالحظه شد ،توضیحات
ابنرشد مطابق صورت دوم از تفاسیري است که در باال ذکر شد؛ درنتیجه ،او از عبارت ارسطو ،تشكیک
به لحاظ نسبت را فهمیده است ،اگرچه لفظ از تشكیک استفاده نكرده ولی تعريفی آورده است که
ابنسینا در تعرف لفظ مشكّک میآورد.
توماس آکوئیناس يكی ديگر از مفسران سخن ارسطو ،ظاهراً سعی دارد کالم وي را حمل بر صورت
اول از دو تفسیر باال کند و الفاظی را معرفی کند که نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوي ،بلكه
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متشابه است .در اينكه مقصود وي از «تشابه» در الفاظ چیست و آيا همان الفاظ متشابهی است که
حكماي مسلمان بیان میکنند ،احتیاج به بررسیهاي دقیق دارد ،اما با اين وجود شواهدي در سخن
وي يافت میشود که میتوان آن را حمل بر الفاظ متشابه کرد ،مثل تأکید او بر اين مطلب که چیز
واحدي که وضعیتهاي متفاوت در اشیاء متشابه به آن ارجاع داده میشود ،در مفهوم واحد نیست؛
درنتیجه صرفاً استفادة لفظ بر معانی متعدد به دلیل نسبت و شباهت بین معانی است که آن نسبت و
شباهت در معناي لفظ لحاظ نمی شود .البته توضیحات و تقسیماتی که توماس از تشابه ذکر میکند،
مانند تشابه در ارجاع به يک چیز ،تشابه بنا به نظم ،تشابه تناسب ،و همچنین توضیحات وي در مورد
نسبتی که در الفاظ متشابه وجود دارد ،میتوان الفاظ مشكک را از نظر توماس قسمی از الفاظ متشابه
دانست ،اگرچه وي تصريحی به وجود اينگونه الفاظ نمیکند و لزومی در جداسازي آنها نمیبیند و در
تبیین نظرية تشابه نسبت ،از اشتراک معنوي فاصله نمیگیرد(ايلخانی ،1386 ،ص14ـ20 ،15ـ.)24 ،21

مشكک بهحسب نسبت در آثار فارابی
فارابی در تقسیمبندي از الفاظ ،براي اسم مشترک چهار قسم ذکر میکند :سه قسم آن مربوط به الفاظ
مشترک و متشابه است؛ و اما دسته چهارم« :و از اسماء مشترک ،الفاظی هستند که .1 :يا منسوب به
يک غايت هستند مانند لفظ «جنگی» که بر «مرد جنگی»« ،اسب جنگی»« ،سالح جنگی»« ،کالم
جنگی» و «کتاب جنگی» گفته میشود؛ جنگ ،غايت براي اين اشیاء است ،از اينجهتکه مرد ،آماده
براي جنگ شده است ،اسب و سالح ابزاري هستند که در جنگ استفاده میشوند و کالم از اموري
است که جنگجويان را مشتاق به جنگ میکند و نهايتاً در کتاب ،تكنیک و روشهاي جنگکردن
نوشته شده است؛  .2و يا منسوب به يک فاعل(مبدأ) هستند ،مانند «طبّی» براي «کتاب طبّی»،
«معالجه طبّی» و «ابزار طبّی» که «طبّ» مبدأ براي همة آنها است؛  .3و يا نسبت به يک شیء واحد
دارند ،اما اين نسبت فقط نسبت به يک غايت و يک فاعل نیست ،بلكه مختلف است؛ مانند «شرابی»
براي «انگور شرابی» و «رنگ شرابی» که در اينجا انگور و رنگ هر کدام نسبتهاي مختلف با
«شراب» دارند؛ زيرا انگور منسوب به شراب است ،ازاينجهتکه غايت آن است و رنگ منسوب به
شراب است از جهت شباهتش با رنگ شراب»(فارابی1408 ،هـ ،ج ،1ص.)92

بررسی مشكّک بهحسب نسبت در آثار ابنسينا
ابنسینا در همانجا که الفاظ مشكک را شناسايی و آنها را به مطلق و بهحسب نسبت تقسیم میکند،
الفاظ متشابه را بهعنوان قسمی مجزا معرفی میکند(ابنسینا1434 ،هـ ب ،ج ،7ص)11؛ بنابراين نمیتوان
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مشكک بهحسب نسبت در کالمش را حمل بر الفاظ متشابه کرد ،ولی خواجه نصیر باوجوداينکه در
بحث جدل از کتاب اساس االقتباس مواردي مانند «صحّی» را مثال براي لفظ مشكّک میآورد،
مینويسد« :و تناول وجود جوهر و عرض را که به ماهیت متبايناند و يكى را اول است و ديگرى را
ثانى به تشكیک است ،ازجهت حصول قید مذکور و تناول منسوب به غايت چیزهايى را که منسوب
باشند بهغايتى مختلفالنسبه ،مانند صحى امور معین را با تناول لفظى که معانى او به غايات بسیار
منسوب باشد ،هم بر وجه اختالف آن معانى را مانند علم به متقابالت که نسبتهاى او اصناف متقابالت
مختلف است و همچنین تناول علم علمى را که منسوب به مبدأ بود و علمى را که منسوب به غايت
بود و تناول مشتهى آن را که بهحسب مبدأ بود چون مداوات و آن را که به حسب غايت بود ،چون
صحت و آن را که بالذات بود چون حالوت و آن را که بالعرض بود چون خمر که مشتهى از آن روى
بود که مسكر بود از اين قبیل باشد»(طوسی ،1389 ،ص ،)413اما در ابتداي همین کتاب و در بحث «نسبت
الفاظ با معانی» ،برخی از اين مثالها ،همراه با توضیحات مشابه را از موارد اسماء متشابه برمیشمارد
و مینويسد« :و همچنین باشد که تشابه از جهت اشتراک بود در چیزى مثالً در سبب فاعلى چنانک
طبى گويند کتاب و دارو را و يا صورى چنانک فلک گويند بادريسه و آسمان را و يا مادى چنانک لبنى
گويند ماست و پنیر را و يا غايتى چنانک صحى گويند غذا و دارو را»(طوسی ،1389 ،ص .)28اين مطلب
میتواند بیانگر اين باشد که او اين موارد را از اقسام متشابه میداند نه مشكّک و يا اينكه اين دسته
الفاط ،امكان هر دو را دارند.
با بررسی آنچه از سخن منطقدانان و فیلسوفان نقل شد به دست میآيد که مطالب مورد بحث در
اينجا ،مفاهیم مختلفی هستند که در انتساب به اشیا ،مشابه يكديگر و مشترکاند و به همین جهت لفظ
واحدي بر آنها اطالق میشود؛ بنابراين معناي واحد اين لفظ بايد «انتساب به شیء ديگر» و به تعبیر
دقیقتر «منسوب به شیء ديگر» باشد ،اما «منسوب الیه» چیست ،و چه رابطهاي با اشیاء منسوب دارد؟
همانطورکه مشاهده شد ،هر شیئی که در حكم مبدأ يا غايت يا موضوع اشیاء ديگر بود ،میتواند
منسوب الیه باشد .البته مبدأ و غايت زمانی و مكانی منظور نیست ،بلكه همانطورکه در کالم فارابی و
خواجه نصیر و مثالهاي ذکر شده ،يافت میشود ،منظور فاعل(علت فاعلی) و علت غايی است ،اگرچه
علت غايی ،هم میتواند بهعنوان مبدأ اعتبار شود و هم منتها و غايت .خواجه نصیر کالم را در مورد
علت مادي و صوري هم بسط میدهد ،اما چون اين بسط از او در موضع الفاظ متشابه است و در کالم
شیخالرئیس فقط مبدأ و غايت ذکر شده است ،در اينجا هم محور بحث همان دو قرار میگیرد .پس
نسبت در اين نوع تشكیک ،يک اضافه و نسبت بین علت و معلول(و يا شبیه به آن) است که اين نسبت
در معناي لفظ ملحوظ است(ابنسینا1434 ،هـ ج ،ج ،9ص )120و در تفسیر برخی ،اين نسبت رابطهاي ذاتی

تشكیک به حسب نسبت از ديدگاه ابنسینا 201 

است که در خارج وجود دارد ،يعنی همان علیّت(ايلخانی ،1386 ،ص .)15البته در اين نسبت هم اختالف
هست که بهسبب اين اختالف اشیا در معناي منسوب الیه متفاوت میشوند و کالم ابنرشد نیز به همین
مطلب اشاره داشت(ابنرشد ،1377 ،ج ،1ص.)303
در يک مقايسة اجمالی بین مباحثی که دربارة تشكیک بهحسب نسبت از فالسفه ذکر شد ،گفته
میشود :ارسطو در منطق ،نوع خاصی از الفاظ را که بین لفظ مشترک و متواطی قرار دارند ،شناسايی
میکند ،اما با توجه به اقسامی که ذکر میکند ،نمیتوان آن را متعیّن در الفاظ مشكّک کرد ،چراکه با
الفاظ متشابه نیز تطبیق میشود .اين مطلب ابهاماتی را دربر دارد که میتوان تفاسیر مختلفی کرد ،اما
ابنسینا همانند فارابی تقسیمبندي جامعتري از الفاظ ارائه میدهد و الفاظ متشابه را کامالً جدا میکند .در
اين بین ،ابنسینا دست به ابتكار ديگري میزند و صدق الفاظی را که به نحو متفاوت بر افرادش به کار
میرود ،به دو قسم تقسیم میکند :مطلق ،بهحسب نسبت؛ اما اين بحث فقط يک بحث منطقی و در دايرة
الفاظ باقی نماند و به فلسفه نیز کشیده شد .ارسطو در مابعدالطبیعه ،لفظ «موجود» را مانند «صحی»(سالم)
و «طبی» میداند ،يعنی لفظی مابین مشترک و متواطی .با توجه به ابهامی که کالم ارسطو درخصوص
اينگونه الفاظ داشت ،با هر يک از تفاسیر مختلفی که ارائه شد ،اين عبارت ارسطو بهگونهاي خاص و با
لوازم فلسفی متفاوت ،تفسیر میشود .برايناساس ،اگر براي «موجود» معنايی واحد در نظر گرفته شود،
بهگونهاي که بر همة افرادش صادق باشد ،اگرچه افرادش در مقام صدق اختالفبردار هستند ،مثالً موجود
در جوهر حقیقتاً هست و در اعراض به سبب قوامشان به جوهر است ،دراينصورت ،کالم ارسطو حمل بر
همان تفسیري میشود که ابنسینا از موجود میکند ،يعنی لفظی مشكّک است ،البته از نوع تشكیک
مطلق؛ زيرا در تشكیک بهحسب نسبت ،به يک مبدأ يا غايت يا موضوع واحد نیاز بود که تمامی افراد در
نسبت با آن باشند ولی ارسطو طبیعت معین در «موجود» را همان جوهر معرفی میکند و میگويد:
«تحقیق دربارة موجود ،به معنی مقدم و نخستین ،تحقیق دربارة جوهر است»(ارسطو ،1389 ،ص )253و در
اينجا چون وي آن مبدأ واحد را همان مصداق کامل و اولی و بالذات براي موجود میگیرد و بقیه را در
ارتباط با جوهر موجود میخواند ،بیشتر با تشكیک مطلق تطبیق میکند تا بهحسب نسبتی که ابنسینا از
آن بحث میکند و اگر قصد حملکردن سخن ارسطو به تشكیک بهحسب نسبت باشد ،بايد بهگونهاي
عمل کرد که در تفسیر ابنرشد از کالم ارسطو بیان شد که دراينصورت ،لوازم فلسفی شبیه با آنچه
محقّق دوانی در اين رابطه ابراز میکند(دوانی ،1381 ،ص132ـ ،)133دارد؛ اما اگر تفسیر توماس پذيرفته شد،
بايد گفت :براي ارسطو هیچ معناي مشترکی ـ به طوري که يكسان و به طريق جنسی میان همه موارد
مشترک و در واقع مشترک معنوي باشد ـ ندارد؛ بلكه در هر مقوله به معناي همان مقوله گفته میشود،
اما اين معانی مختلف ،همگی در نسبت با يک معناي واحد قرار میگیرند به طوري که آن معنا ،محور و
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کانون معناي وجود است و بقیه موجودات به نسبت نزديكی و دوري با آن معناي کانونی ،موجود خوانده
میشوند .اين نوع وحدت ،فراتر و عام تر از وحدت جنسی است و در اصطالح ارسطو «نسبت به» و در
سخن توماس ،رابطه تشابه خوانده میشود(حسینی و اکبريان ،1390 ،ص5ـ .)6از لوازم فلسفی اين تفسیر اينكه
باعث میشود ارسطو وجود را به عنوان يک عنصر متافیزيكی متمايز ،آنچنان که ابنسینا میگويد ،درنظر
نگیرد که در اين صورت نحوه تفسیر اين دو از علیت خداوند ،متفاوت میشود.
ابنسینا لفظ موجود را مشكّک مطلق میداند ،امّا براي توضیح کالمش آن را تشبیه به لفظ «صحّی»
(سالم) میکند(ابنسینا1434 ،هـ الف ،ج ،1ص34ـ .)35اين عمل را میتوان صرفاً يک تشبیه ساده دانست و
تبعیتکردن او از ارسطو در مثالهايی که بیان میکند ولی چون سخن او در باب موجود با ارسطو متفاوت
است ،می توان اينگونه به اين موضوع نگاه کرد که اگرچه موجود داراي معنايی واحد بوده که در خارج
مصاديق متعدد داشته و بر آنها به نحو تقدّم و تأخّر اطالق میشود(مشكّک مطلق) امّا چون خداوند
وجود صرف است و بقیه موجودات ،وجود خود را به سبب اضافه و نسبت به او اخذ میکنند پس موجود
را به معناي منسوب به وجود معنا کرد و اطالقش به موجودات به اين نحو باشد که به واجب الوجود
چون عین وجود است اطالق میشود و به ساير اشیا چون منسوب به او هستند و در اين صورت مشكک
به حسب نسبت میشود .به اين مطلب در سخن ابنسینا نیز تصريح شده که« :و اعلم أنا إذا قلنا بل
بینا أن واجب الوجود ال يتكثر بوجه من الوجوه ،و أن ذاته وحدانی صرف محض حق ،فال نعنی بذلک
أنه أيضا ال يسلب عنه وجودات ،و ال تقع له إضافة إلى وجودات ،فإن هذا ال يمكن .و ذلک ألن کل
موجود فیسلب عنه أنحاء من الوجود مختلفة کثیرة ،و لكل موجود إلى الموجودات نوع من اإلضافة و
النسبة ،و خصوصا الذي يفیض عنه کل وجود» (ابنسینا1434 ،هـ الف ،ج ،1ص343ـ .)344با توجه به اين
مطلب میتوان سخن ابنسینا در مورد موجود را از تشكیک عامی و مفهومی صرف فراتر برد و براي
او نوعی خاص از تشكیک خاصی که مربوط به حقیقت وجود است ،اثبات کرد؛ زيرا وقتی ثابت شود
اين اضافه و نسبت در خارج تحقّق دارد و موجودات در اين اضافه و نسبت وجودي با يكديگر متفاوت
میشوند ،تشكیک خاصی براي او ثابت است .البته اين سخن در مورد ارسطو صادق نیست زيرا ظاهراً
وي دوگانگی ماهیت و وجود را براي اشیاء خارجی قائل نیست و براي وجود در خارج معنايی غیر از
جوهر معرفی نمی کند که در اين صورت اين نسبت يک اضافه ماهوي و جزء مقوالت عرضی است.
آنچه بايد مورد توجه قرار گیرد اينكه ،تشكیک به حسب نسبت در سخن ابنسینا ،بیشتر مربوط به
مفاهیمی است که از سنخ مفاهیم ماهوي هستند که تشكیک مطلق در آنها جريان ندارد؛ در اين صورت
رابطه دو قسم تشكیک(مطلق و به حسب نسبت) تباين است .اما اگر خواسته شود تشكیک به حسب
نسبت را در وجود نیز براي ابن سینا اثبات کرد ،بايد اضافه و نسبت را به گونهاي ديگر و غیر ماهوي
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تفسیر کرد و يا حداقل اعم از اضافه وجود و ماهوي.

انحاء تشكيک در مشكّک بهحسب نسبت
در مشكّک مطلق ،معنايی که به ازاي لفظ است بهطور يكسان بر افرادش صدق نمیکند و در تقدمّ و
تاخّر ،اولويت و غیر اولويت و شدّت و ضعف تفاوت دارند هست .اما در مشكک به حسب نسبت اين
تفاوت چگونه است؟
ابنسینا مینويسد« :بعضی از انواع تشكیک مختلطاند بهاينگونه که لفظ بر امري مضاف به شیئی
داللت میکند که آن شیء در نسبت به افراد ،فقط حكم غايت براي آنها را ندارد بلكه براي بعضی افراد
نسبت به يک مبدأ است مانند «علم به چیزي» که هم علم به آنچه در حكم مبدأ براي افرادش هست
را شامل میشود مانند علم به صحّت(تندرستی) ،و هم علم به آنچه در حكم غايت است مثل علم به
متقابلها ،پس «علم به چیزي» هر دو را به نحو مشكّک شامل میشود ،زيرا هر آنچه را برايش نسبتی
با «چیزي» باشد ،دربر میگیرد .و گاهی اعمّ از اين است(که فقط دو مورد از نحوههاي تشكیک را
شامل شد) و آن ،هم مواردي مثل نمونههاي باال را شامل میشود و هم بالذات و بالعرض را .مانند لغت
«مشتهی» (موردعالقه) ،زيرا مربوط به عالقه داشتن نسبت به چیزي است و اين عالقه گاهی به خاطر
اين است که آن غايت براي افرادش است و گاهی سبب ،مبدأ بودنش است و همچنین عالقه به گوارا
بودن به خاطر گوارا بودن و عالقه به آب به سبب گوارا بودن هم از موارد اين لفظ است پس «مشتهی»
به تشكیک بر همه موارد ذکر شده اطالق میشود .و بیشتر الفاظی که اين نحوه تشكیک در آنها است
مربوط به امور مضاف و منسوب به چیزي است مثل :علم داشتن به چیزي ،مالک بودن چیزي ،دوست
داشتن چیزي و(»...ابنسینا1434 ،هـ ب ،ج ،9ص.)120
با توجه به عبارت فوق نكات زير به دست میآيد:
 .1با توجه به اينكه نوعی «نسبت» در معنايی که براي لفظ مشكّک نسبی است ،محقّق است ،اين
نسبت هم میتواند به صورت يک معناي اسمی براي يک لفظ واحد باشد مثل «طبّی» و «صحّی» و
هم يک معناي حرفی به همراه معانی ديگر در برابر چند لفظ مانند «العلم بالشیء» و «الشهوه للشیء»
(ر.ک :ابنسینا1434 ،هـ ج ،ج ،9ص116ـ.)117

 .2مبدأ و غايت در اينجا قابل حمل بر افراد نیست و به همین دلیل است که افراد نسبت به مبدأ و
غايت لحاظ میشود و معناي حاصل بر آنها حمل میشود؛ به خالف مطلق.
 .3در اين نوع مشكّک ،افراد عالوه بر اينكه اختالف در حدّ دارند ،برخی موارد در تقابل با يكديگراند.
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 .4در برخی موارد عالوه بر اينكه نوعی انتساب به شیء ،در معناي لفظ ملحوظ است ،شیئی که
حكم «مضاف الیه» را دارد خود معنايی کلی است که غايت يا مبدأ براي افرادش محسوب میشود و
اين امر باعث اختالف نسبت گرديده است؛ يعنی با وجود اينكه افراد در نسبت داشتن به يک شیء
واحد ،مشترک اند امّا اعتبارات مختلفی در آن نسبت دارند مثال براي يكی نسبت به غايت باشد و براي
ديگر نسبت به مبدأ .در کالم فارابی به اين مطلب اشاره شد(ر.ک :فارابی1408 ،هـ ،ج ،1ص.)92
 .5بالذات و بالعرض بودن ،معیاري است که براي بیان نحوههاي مشكّک مطلق بیان میشود
(ابنسینا1434 ،هـ ب ،ج ،7ص10؛ طوسی ،1389 ،ص ،)414و آنها مالکی غیر از «انتساب به يک غايت يا يک
مبدأ» هستند ،زيرا در يک مثال در کنار يكديگر قرار گرفتهاند.
ظاهر کالم شیخالرئیس اين است که :در مشكّک نسبی ،صدق مفهوم بر افراد موجب تفاوت استحقاق
در اولويت صدق نیست بلكه صدق مفهوم بر افراد در نسبت به يک مبدأ و يا يک غايت يكسان است.
اين مطلب دو حالت دارد .1 :افراد ،در نسبت به آن مفهوم نه اختالف در استحقاق اولويت صدق دارند
و نه اختالف ديگري؛  .2افراد در نسبت به آن مفهوم اختالف دارند .حالت اول نمیتواند صحیح باشد؛
زيرا اوالً بنا بر تعريفِ ابنسینا ،خصوصیت الفاظ مشكک به نسبت با ديگر الفاظ ،وجود نوعی اختالف
بعد از اشتراک در معنا است(ابنسینا1434 ،هـ ب ،ج ،7ص .)9ثانیاً در برخی عبارات که از اين نوع تشكیک
بحث شده ،به نوعی اختالف اشاره میشود .مثال ارسطو در مورد «طبی» يا «علم طب» مینويسد :هم
بر اشیايی که غايت طب هستند اطالق میشود و هم بر اشیايی که وسیله وصول به غايت هستند(ارسطو،
 ،1980ج ،2ص )530و يا خواجه نصیر که براي مثالآوردن براي مشكّک مینويسد« :تناول منسوب به
غايت چیزهايى را که منسوب باشند به غايتى مختلفالنسبه مانند صحىّ امور معین را» (طوسی،1389 ،
ص )413و در جاي ديگر میآورد« :مثال صحىّ اسم مشترک است و دال بر آنچه منسوب بود به اعتدال
بدن و آن هم مشترک است چه بر سبب اعتدال و عالمتش بیک معنى واقع نباشد»(طوسی،1389 ،
ص ،)413بااينحال با وجود اين نحوههاي اختالف ،نه در کالم ابنسینا و نه در کالم ديگران به توضیح
آنها پرداخته نشده ،و دلیل اين نپرداختن يا بداهت موضوع بوده زيرا اين نسبت يک اضافه مقولیه بوده
و از معانی حرفی است که با وجود مشترک بودن در يک طرف(غايت يا مبدأ) اما به حسب طرف ديگر
ماهیتاً مختلفاند .و يا عدم تأثیرشان در مشكّکدانستن اين نوع الفاظ و در نتیجه عدم نیاز به بررسی
آنها .بااينحال در عباراتی که از ابنرشد براي تفسیر سخن ارسطو ذکر شد ،مواردي يافت میشود که
میتوان براي شناخت بیشتر اين گونه تشكیک از آن استفاده نمود .از نظر وي اشیايی که به يک چیز
واحد نسبت داده میشوند(که آن چیز واحد يا غايت براي آنها است ،يا فاعل و يا موضوع) يا به جهات
مختلف به آن نسبت داده میشوند مثل لفظ «سالم» که استفاده آن براي دارو از جهت علت سالمت
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بودن است و براي غذا چون حافظ سالمت بوده ،و براي ادرار به سبب نشانه سالمت بودن است؛ و يا
از يک جهت به آن نسبت دارند منتهی آن اشیا به کمتري و بیشتري مختلف از يكديگر میشوند مانند
لفظ «جوهر» که هم براي صور و هم براي شخص از يک جهت استفاده میشود اما شخص نسبتش
به جوهر بیشتر از نسبت صور است به آن(ابنرشد ،1377 ،ج ،1ص)303؛ بنابراين ،نسبتها میتوانند مختلف
باشند و اين اختالفها يک نحوه تفاوت تشكیكی در الفاظ مشكک به حسب نسبت ،شمرده میشوند
و میتوانند مختلف نباشند ،که دراينصورت نحوة ديگري از اختالف به میان میآيد که در ضمن بحث
بعدي توضیح داده خواهد شد.

الفاظ مشتق و تشكيک به حسب نسبت
سؤالی که در اينجا پیش میآيد اين است که اگر با ضمیمهشدن يک معناي اضافی حرفی به معناي
ديگر ،معنايی به دست میآيد که افراد اين معنا همگی در يک اضافه و نسبت با معناي اصلی هستند،
در مشتقات هم چنین خصوصیتی وجود دارد ،مثالً در «سواد» (سیاهی) که مبدأ اشتقاق است با ضمیمه
شدن هیأت مشتق مانند «أفعل»« ،أسود» (سیاه) به دست میآيد که مصاديق آن ،مثل شب و کالغ،
همگی در اضافه و نسبت به يک مبدأ يا غايت واحد (سیاهی) هستند ،آيا با اين اوصاف میتوان نتیجه
گرفت که «اسود» مشكّک بهحسب نسبت است؟
پاسخ اين است که اختالفات حاصل از هیئت اشتقاقی در ماهیات مربوط به اعتبارات در نحوة وجود
آنها است و بهتنهايی باعث اضافهشدن يک نسبت ماهوي در معناي مقابلِ لفظ مشتق نمیشود تا
بهحسب آن نسبت ،مشكّک باشد؛ اگرچه به حسب وجودش میتواند مشكّک خوانده شود که اين نوع
تشكیک مربوط به موجود و از نوع مشكّک مطلق است(بهمنیار ،1375 ،ص)281؛ بااينحال ،آنچه ابنسینا
در مورد مالک مشكّک نسبی بیان کرد ،در معانی ديگر ،ازجمله برخی ماهیات ،جاري است و
برهمیناساس ،نحوههاي خاصی از اختالفات تشكیكی را دارا است .او مینويسد« :زمانیکه گفته
میشود :سیاهی اين شیء شديدتر از آن شیء است ،از آن سیاهی مطلق قصد نشده است ،بلكه اين دو
در تعريف سیاهی واحد هستند؛ زيرا بر هر دو ،يكسان حمل میشود .آنچه در اينجا قصد شده اين است
که شیء اول در سیاهی تخصیصخوردهاش شديدتر از شیء دوم در سیاهی تخصیصخوردهاش است
و اين شدت فقط در اضافه به سفیدي حاصل میشود به اين بیان که شیء دوم نزديکتر است به
سفیدي از شیء اوّل( ...پس) اشتداد و تنقّص فقط بر سیاهی معیّن عارض میشود ،آن هم بهحسب
نزديكی يا دوري که نسبت به يک غايت دارد»(ابنسینا1404 ،هـ ،ص .)44ابنسینا در خصوص زيادت و
نقصان هم بیان میکند« :کمیّاتی که قبول زيادت و نقصان میکنند به خاطر مضافبودنشان است،
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پس در اعداد ،مثالً براي عدد ده گفته میشود که زيادتر است از عدد پنج ،اما خود کمیات که از مقوالت
محسوب میشود ،قبول زيادت و نقصان نمیکند»(همان ،ص.)99
از اين عبارات چنین به دست میآيد :اوالً آنچه براي الفاظ و معانی منسوب در مشكک بهحسب
نسبت گفته شد ،در برخی معانی ماهوي ديگر ،مثل سفید و عدد ،جاري است؛ ثانیاً تفاوتی که اين موارد
با معانی منسوب دارند ،اين است که نسبت و اضافه در اينها ملحوظ نیست و آنها بهخوديخود هم
مشكّک نیستند ،بلكه چون قابلیت مضاف و منسوبشدن را دارند ،میتوان به اعتبار قیاسها و اضافاتی
که با اشیاء ديگر دارند ،آنها را مشكّک نامید .مضاف که يكی از مقوالت نهگانه عرض است ،بر همه
موجودات حتی خودش ،عارض میشود و آنها بهحسب اين اضافات متصف به اوصافی میشوند .از
اقسام اين اضافات مواردي است که بهنحو زيادت و نقصان است که اين زيادت و نقصان بهحسب
موضوع مختلف است؛ مثالً در کم ،کثیر و قلیل ،در کیف شديد و ضعیف ،و در مضاف قريب و بعید
نامیده میشود(ابنسینا1434 ،هـ الف ،ج ،1ص153؛ مالصدرا ،1382 ،ج ،1ص ،)664و اينها آن جايی جاري
میشود که دو طرف اضافه مختلف باشد و نهايتاً اين اختالف ،از اضافه دو شیء به يک مبدأ يا غايت
واحد به دست میآيد؛ مثالً دو شیء سیاه هرکدام اضافهاي به رنگ سفید دارند ،وقتی اين دو اضافه با
يكديگر سنجیده میشوند ،به دست میآيد که اضافه سیاه اول نزديکتر به سفیدي است تا ديگري،
بدينترتیب سیاهی آن شديدتر است .از موارد کاربردي اين نوع صفات در بحث حرکت اشتدادي است
که انواع در مسیر حرکت ،در اضافه به مبدأ يا منتهاي حرکت ،سنجیده و متصف به آنها میشود(طوسی،
 ،1375ج ،2ص273ـ .)274البته مخفی نماند که اين نوع تشكیک ،ربطی با تشكیک در ذاتیات که
شیخالرئیس مردود میداند ،ندارد و آن را به اثبات نمیرساند ،و حتی با استفاده از اين قسمِ تشكیک،
میتوان سخن کسانی که تشكیک در ماهیت را به ابنسینا نسبت میدهند ،نقد کرد(مطهري ،1388 ،ج،7
ص)344؛ زيرا همانطورکه بیان شد ،کالم او در اختالفات تشكیكی براي ماهیات و اعراض ،مربوط به
تشكیک بهحسب نسبت است نه مطلق و اين نسبت بهتنهايی نمیتواند تشكیک در ماهیت را به اثبات
رساند.

نتيجهگيري
ابنسینا در تفسیر الفاظ مشكّک ،آنها را به دو دسته تقسیم میکند :مشكک مطلق و مشكک بهحسب
نسبت .منطقدانان و فالسفه و حتی خود ابنسینا و فالسفة پس از او ،بیشتر بر همان قسم اول که
مربوط به مفاهیم در مقام صدق بر افراد است متمرکز شده و به بررسی آن پرداخته اند آنچه در اين
نوشتار بررسی شد ،قسم دوم است .در اينباره بیان شد غیر از الفاظی که در آن تشكیک بهطورمطلق
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جاري است ،مثل وجود ،الفاظ ديگر ازجمله الفاظ دالّ بر ماهیت هم میتواند با لحاظ نوعی نسبت و
اضافه ـ بهنحو معنايی اسمی يا حرفی ـ در مقام صدق بر افرادش با وجود اشتراک در معناي مضاف
الیه ،مختلف باشد و به اين اعتبار آن را مشكّک نامیدند.
اين نسبت با توجه به اينكه بین دو ماهیت لحاظ میشود و با استفاده از عبارات ابنسینا ،يک نسبت
ماهوي ،يعنی مقوله «مضاف» از بین اعراض نهگانه ،است و با قرارگرفتن کنار ماهیت ديگر که مبدأ يا
غايت براي افرادش بوده ،مدلول لفظ يا الفاظی واقع شده است و اين الفاظ« ،مشكک بهحسب نسبت»
نامیده میشود و آن مدلول نمايانگر «مابهاالشتراک» افرادش است و اختالفاتِ مصاديق مربوط به
نسبتی است که در آن قرار داده شد.
ابنسینا از دو قسم مفاهیم مشكک بحث میکند .1 :مشكک مطلق که ظاهراً مربوط به مفاهیم
وجودي است و نحوه اختالف در آن به وجود اشیا برمیگردد؛  .2مشكک بهحسب نسبت که در عبارات
ابنسینا مفاهیم ماهوي را در اضافه با ماهیات ديگر ،شامل میشود و گاهی نحوه اختالف به قرب و
بعد به مضافالیه برمیگردد .با بررسیهاي انجام شده ،اين نوع مشكّک هم در آثار شیخالرئیس ،به دو
نحو بحث میشود :الف .در قالب الفاظ نسبی که معانیشان داللت بر نسبت به مبدأ يا غايت واحدي
میکند ،مانند طبّی و صحّی؛ ب .ماهیاتی که در افراد موجودش در نسبتهاي مشابهی که دارند،
مقايسه ،و به صفات اضافی و اختالفاتی از قبیل مشكّک نسبی متصف میشوند.
اين دو قسم در مقايسه با يكديگر و با دقتهاي فلسفی ،به يک امر واحد برمیگردند ،بهاينگونه که
يكی را اصل و ديگري را فرع و وابسته به اصل بگیريم ،که توضیح آن در اين مختصر نمیگنجد .البته
ذکر اين مطلب ضروري است که اينگونه مباحث ،تشكیک در ذاتیات و تشكیک در ماهیت به معنايی
مردود نزد حكما را به اثبات نمیرساند و حتی میتوان از آن در نقد کسانی که اين مسئله را به ابنسینا
نسبت میدهند ،استفاده کرد.
ايدهاي که میتوان در اينجا تقويت کرد و مترتّب بر اين مطلب دانست اين است که از نحوههاي
اختالفات تشكیكی که در تعاريف آن بیان میشود ،شدت و ضعف(و زيادت و نقصان) مربوط به مشكک
به حسب نسبت است و اولويت و غیراولويت و تقدّم و تاخّر مربوط به مشكک مطلق .ابنسینا هم در
برخی موارد فقط دو مورد براي اين اختالفات بیان میکند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،9ص ،)117اگرچه شدت و
ضعف از لحاظ مفهومی اعمّ است و میتواند از موارد مطلق هم شمرده شود.
نظرية ديگري که میتوان از سخنان پراکندة ابنسینا نتیجه گرفت ،اين است که چون او ازطرفی،
دوگانگی بین وجود و ماهیت را میپذيرد و وجود را محقّق و واقع در متن خارج میداند ،و ازطرفديگر،
وجود ممكنات را در اضافه و نسبت به وجود واجب میداند که اين اضافه سبب موجودشدن ممكنات
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است ،میتوان همانند ارسطو(البته با مبانی متفاوت) براي شیخالرئیس نیز اين مطلب را به اثبات رساند
که «موجود» را نیز میتوان مشكّک به حسب نسبت خواند ،همانطورکه وي آن را به «صحّی» تشبیه
میکند؛ دراينصورت ،میتوان تشكیک در موجود از نظر وي را صرفاً از مفهومیبودن خارج و آن را به
نحوي در خارج تفسیر کرد؛ اگرچه دراينصورت بايد اين نوع نسبت ،بیشتر بررسی شود.
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مطهري ،مرتضی( .)1388مجموعه آثار استاد شهید مطهري .تهران :صدرا.
مظفر ،محمدرضا( .)1388المنطق .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
مالصدرا ،محمد بن ابراهیم( .)1382شرح و تعلیقات صدرالمتألهین بر الهیات شفاء .تهران :بنیاد حكمت
اسالمی صدرا.
ولفسن ،هري( .)1370اصطالح «مشكّک» در آثار ارسطو و فلسفه اسالمی و آثار ابنمیمون ،منطق و
مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقاالت تحقیقی .ترجمه فريدون بدرهاي .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.

