
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیدر اندیشه  خاصی مسأله تشکیک
  

  محمدکاظم علمی حسین مخیران
  

  چکیده
و   انـد  در فلسفه اسالمی برخی تشکیک در وجـود را پذیرفتـه  . است یفلسفبنیادین از مباحث در وجود مسأله تشکیک 
پی آن است که با مقایسه آراي سه اندیشمند مسلمان، موضع خاص میرفندرسـکی را  جستار حاضر در . برخی منکر آنند

در این باره مورد کنکاش قرار دهد و با ارائـه ادلـه معتبـر و مسـتند، نشـان دهـد کـه بـر خـالف نظـر مشـهور دربـاره             
 .میرفندرسکی، وي قائل به تشکیک خاصی است
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 مقدمه -1

اثبات اصالت وجود و فهم این که جهان محل  متعاقب 
بروز و ظهور هستی است، این سـئوال خودنمـایی مـی    
کند که این موجودات گوناگون و به ظاهر پراکنـده آیـا   

تی آنها حاز به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند که بتوان 
  ؟اع کردانتزواحدي مفهوم مکان اال

ابن سـینا،  در مقام پاسخگویی به این سئوال، از دیدگاه 
بـا  . اسـتفاده خواهـد شـد   شیخ اشراق و میرفندرسـکی  

هاي  توجه به اینکه این مسأله نتایج مهمی در تعیین نظام
در آراي فیلسوفان به تبیین نظـام   آنفلسفی دارد، تبیین 

  . هاي فکري آنان منجر خواهد شد
  
  تشکیک -2
  یف لغوي تشکیک تعر -2-1

در وجه تسمیه واژه مشکک گفته اند که در بـادي امـر   
ناظر را به شک می انـدازد کـه آیـا مفهـوم مـورد نظـر       

: 1367مدرس آشتیانی، (متواطی است یا مشترك لفظی 
125.(  

اطالق لفظ واحد بر چند چیز مختلف، بـه نحـوي کـه آن    
لفظ در عین داشتن اشتراك معنایی، نـه بـه طـور یکسـان،     
بلکه به درجات متفاوتی بر آن چیزهـا صـدق کنـد؛ ماننـد     

در برابر معانی تشکیکی، آن قبیـل از معـانی   . زیبا و روشن
کلی قرار دارند که به نحو یکسان به افراد خود حمـل مـی   

در تواطـؤ افـراد   . شوند و به آن ها متواطی گفته می شـود 
نسبتی مساوي با کلی اطالق شده دارنـد امـا در تشـکیک،    

اد در مصداق بودن براي کلی اطالق شـده بـر یکـدیگر    افر
: 1862؛ تهانوي،  82 :1961، غزالی(ترجیح و الویت دارند 

  ).19: 1316، ابن سهالن،780- 781
  تشکیک اتفاقی -2-2

مالصدرا این اصطالح را در کتاب اسفار بـه کـار بـرده    
ظاهراً مراد او از این نـوع  ). 64: 1981مالصدرا، (است 

ه تشکیک خاصی است که در وجود قائل تشکیک، نحو
است که از قبیل تشکیک عامی نیست و شـاید نظـر او   
این باشد که موجـودات بـا آن کـه در حقیقـت نوعیـه      
یکسان هستند، در مراتب مشکک اند و در عـین اتحـاد   

اند و تشـکیک آن هـا    در نوع، به کمال و نقص مشکک
 .در مراتب است و آن مراتب هم امـور عـدمی هسـتند   

سـجادي،  (انـد   بنابراین در عین اتفاق در نـوع مشـکک  
1388 :87.(  

  تشکیک خاصی -2-3
مـا بـه   « تشکیک را در مواردي خاصی مـی گوینـد کـه   

باشد و اخـتالف  » ما به االتحاد«در آن، عین » االختالف
بنابراین بحـث  . در مراتب باشد نه به امور زائد بر ذات

» ه االمتیازب ما«بتنی بر اصالت الوجود است و تشکیک م
آنهـا  » واقعیات خارجی باید از سـنخ مـا بـه االشـتراك    

وجود داراي درجات و مراتب متفاوتی است که . باشند
همگی در وجود بودن اشتراك دارند و تفاوت آنهـا در  

در رأس سلسـله  . شدت و ضعف و آثار وجـود اسـت  
مراتب وجود، خداى متعال قرار دارد که نور وجـودش  

اوست و هیچ شرط و قیـدى نـدارد،    قائم به ذات خود
حمل وجود بر او یک قضیه ضروریه ازلیه است و هیچ 
حیثیت تعلیلى و تقییدى ندارد اما سایر مراتـب وجـود   

پـس وجـود   . وابسته و متعلق به خداى متعـال هسـتند  
خداوند اصـل حقیقـت وجـود اسـت و سـایر مراتـب       

این گونه تشـکیک را تشـکیک   . وجود، پرتوى از اویند
» ما به االتفـاق «گویند، زیرا »  تشکیک اتفاقى«ى یا  خاص
: 1375ابراهیمـی دینـانی،   (است » ما به االختالف«عینِ 
289.(   

  تشکیک عامی -2-4
نامند که ما بـه   تشکیک را در مواردي تشکیک عامی می

االختالف در آن غیر ما به االتحاد باشـد و در حقیقـت   
یـل عـوارض و   تشکیک به امور زائد بر ذات باشد از قب
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یـک  به نحوي کـه صـدق   ). 84: 1388سجادي، (قوابل 
، بلکه به طور باشدمفهوم کلى بر مصادیق خود یکسان ن

ـ . مختلف بر افراد خود تطبیق کنـد  گونـه اي کـه آن   ه ب
همه در معناى آن اسـم مشـترك باشـند و در     ،مصادیق

مثال کلمه حرارت بـر مراتـب    .عین حال یکسان نباشند
کنـد و یـا    ه صورت متفاوت صدق مـى گوناگون گرما ب

اشیاء در حرارت یکسان نیستند یا سـفیدى بـر اشـیاى    
تـر   کند، اما برخى سفیدترند و برخى کم سفید صدق مى

مثالً کلمه سفید بر برف، پنبه و عاج فیل صدق  .سفیدند
در ایـن  . کند، اما یکى اقدم یا اشد از دیگـرى اسـت   مى

 .به االشـتراك اسـت  ما به االختالف غیر از ما  ،تشکیک
یعنى پنبه، برف و عاج فیل در اصل سفیدى مشـترکند،  

ها  اما در امور دیگر با یکدیگر متفاوتند و همین تفاوت 
در . که یکى سفیدتر از دیگـرى باشـد  است شده   باعث

واقع، این جا اختالف به امور زاید بـر ذات ایـن اشـیاء    
ولـى   گـردد،  است، لذا این نوع تشکیک به تواطؤ بر مى

ایــن را تشــکیک ) عمــوم مــردم(افــراد ســاده انــدیش 
جـوادي  ( پندارند و لذا آن را تشکیک عـامى گوینـد   مى

  ).257/ 1: 1375آملی، 
  
  پیشینه -3

ان در آثـار  تـو  مـی قدیمی تـرین سـابقه ایـن بحـث را     
افالطون و ارسطو، هیچ یـک لفـظ    1.افالطون نشان داد

د و لغت مشخصی براي این قبیل مفاهیم وضع نکرده ان
تشکیک نخستین بار در آثار مفسران آثار ایشان به چشم 

ذیــل / 15: 1387موســوي بجنــوردي،  (خــورد  مــی
  ).تشکیک

برخــی صــاحب نظــران معتقدنــد کــه آراي فیلســوفان  
اسالمی هم چـون فـارابی، ابـن سـینا و غزالـی دربـاره       

اما برخی  2.مشکک تماماً از آثار ارسطو اخذ شده است
برنتافته اند و بـر اسـاس تحقیقـاتی    چنین رویکردي را 

 -470: تـا  محقـق، بـی  ( 3منکر چنین نظریه اي شده انـد 
469.(  

بنابراین بحث دربـاره تشـکیک بـا رویکـرد فلسـفی از      
ابتکارات فالسفه اسالمی است و در اندیشه هاي یونان 

زیرا این مسـأله از  . سخنی بدین معنا مطرح نبوده است
عرفاي اسـالمی دارد  یک سو ریشه در نظریات عرفانی 

و از سوي دیگر در نتیجه برخورد فیلسـوفان بـا افکـار    
  ).279/ 3: 1365مطهري، (متکلمان پدید آمده است 

طبـق نظــر مشــهور، مسـأله تشــکیک خاصــی از زمــان   
ان براسـاس  تـو  مـی مالصدرا طرح گردیده است گرچه 

آرایی که از فالسفه پیشین در دسـترس اسـت، موضـع    
ه معلوم کرد اما نظـر نگارنـده بـر آن    آنان را در این بار

ــر مالصــدرا  توســط    ــن بحــث، مقــدم ب اســت کــه ای
میرفندرسکی مورد توجه و اشاره قرار گرفته اسـت کـه   

  .به دالیل مورد بحث، در این مقاله به اثبات می رسد
  
  سینا دیدگاه ابن -4

وجـود را   ،شیخ الرئیس و پیروان او از حکمـاي مشـاء  
و معتقدند کثرت موجـودات در  حقایق متباین می دانند 

ایـن  . جهان به هیچ نحوي به وحدت منجر نمـی شـود  
اندیشه در میان مشائیان به نظریه تشکیک عامی شهرت 

  )61/ 1: 1374طباطبایی،  ( دارد
وجـود، شـدت و   مبوعلی سینا بر این اعتقاد اسـت کـه   

شود و تنها تفاوت در  تر و ناقص نمى ضعف ندارد و کم
نیـازى و نیـاز،    تقدم و تاخر، بـى : یردپذ مىرا سه حکم 

به همین جهت وقتى تقدم و تأخر در . وجوب و امکان
نیاز از معلول است و  بىنیز  نظر گرفته شود، ابتدا علت

الوجود است  معلول، محتاج آن است و نیز علت، واجب
/ 1 :1376، سـینا  ابـن ( و معلول ذاتاً ممکن الوجود است

276.(  
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: گویند در آثار خود مىگاهی انش پس از ابن سینا، پیرو
: دنـ گوی و گـاهى مـى  »  تزاید و اشتداد در وجود نیست«
؛ 35 : 1370طوسى، ( » شدت و ضعف در وجود هست«

ــی 518 : 1995 ــا و الهیجــى، ب ــن   ).52 : ت مقصــود از ای
اشارات آن است که در وجـود تشـکیک عـامى وجـود     

  . دارد اما تشکیک خاصى وجود ندارد
همـواره متـواطى   را یـروان او کلـى ذاتـى    ابن سـینا و پ 

تشکیک در ذاتى محـال اسـت و    از نظر آنان و دانند می
پـس تشـکیک در   . لذا هیچ ماهیتى مشکک نخواهد بود

 کجا راه دارد؟ 

عالمه طباطبایی در سیر تطور بحث تشکیک در اندیشه 
ابن سینا چنین بیان می دارند که این مسأله ابتدا در علم 

. حث کلى و جزیى مطرح گردیده اسـت منطق و در مبا
کلی با رویکرد منطقی به متواطی و مشکک تقسیم شده 

تشکیک در این بیان از جملـه عـوارض ماهیـت    . است
پـس تشـکیک در درجـه اول در    . محسـوب مـی شـود   

بـر ایـن اسـاس هرگـاه     . مبحث ماهیت طرح می گردد
مشکک را بگونه اي مشاهده کنیم که در امور خـارجی  

. یفی و کمی داراي شدت و ضـعف اسـت  به صورت ک
سپس در می یابیم که این مفهوم از حیث وقـوع آن بـر   

زیـرا ذاتـی از جملــه   . مصـداق اختالفـی در آن نیســت  
مفــاهیمی اســت کــه تشــکیک در آن راه نــدارد، چــون 
تشکیک تنها در عرضیات جاري است، پس عرضـیات  
هیچ گونه مطابقی به حسب حقیقت در خـارج ندارنـد   

بق تنها براي موضوع و عرض آن مصـداق در  چون مطا
امـا عرضـی از قیـام عـرض بـه      . نظر گرفته مـی شـود  

موضوع آن انتزاع می شود، مانند سـیاهی کـه منتـزع از    
قیام سیاه به جسم است، پس مطابقی در حقیقت بـراي  
آن نیست، در نتیجه مـانعی بـراي اخـتالف در آن پیـدا     

 ).137-138/  2: 1388، طباطبائی ( شود نمی

شیخ الـرئیس و پیـروانش دریافتنـد کـه      ،طبق این بیان
یعنـى   .تواند راه داشته باشـد  تشکیک در امور ذاتى نمى

بلکه  .تواند مشکک باشند جنس، فصل و نوع هرگز نمى
بـه    اعراض نیـز نسـبت   همواره متواطى هستند و چون

، صـدق آنهـا بـر    انـد  یـا نـوع  ، مصادیق خود یا جـنس 
پـس همـه   . بـود  کیک نخواهدمصادیق خود به نحو تش
و تشکیک تنها در مـورد   هستندمفاهیم ماهوى، متواطى 

توانـد راه   مـى  مفاهیم عرضى، مانند سـفیدي و سـیاهی  
 .یابد

توانند بـه نحـو    اما چرا مشائیان معتقدند مفاهیم عرضى مى
مشکک بر مصادیق خود صدق کنند؟ به این سئوال چنـین  

عرضـى در واقـع   می توان پاسخ داد که مصـداق مفـاهیم   
حاکى از  مفاهیم عرضى در حقیقت  .مصداق واقعى نیستند

 نسبت میان مصـداق و کلـى اى اسـت کـه از آن مشـتق     

زیرا مفاهیم ذاتـى هـر کـدام از مصـداق خـودش      . اند شده
کند و رابطه ذات بـا مصـداق خـودش رابطـه      حکایت مى

 ،مصداق سنگ و چوب .خودش است عینیت است، یعنى
اما در مفاهیم عرضـى،  . گ و چوب استسن همان عینیت 
بر قرار نیست، زیرا مفاهیم عرضى حـاکى از    رابطه عینیت

سفید یعنى چیزى کـه   مثالً .نسبت مبدأ به یک ذات هستند
به این ترتیب مفهوم سـفید ماهیـت    .با سفیدى نسبت دارد

، در حــالی کــه مفهــوم داردمســتقل  ياســت و مــا بــه ازا
عرضـى بـا مصـداق     ه کلىپس رابط. چنین نیست يسفید

از ایـن رو مصـادیق کلـى    . خودش رابطه عینیـت نیسـت  
 بالـذات  ند و نـه مصـداق  هسـت عرضى، مصداق بـالعرض  

  ).208- 209/ 7 :1368 مطهري،(
ابن سینا براي رد تشکیک در ماهیـت، چنـین اسـتدالل    

  :کند می
از همان ماهیـت از آن  » ب«از ماهیت با فرد » الف«فرد 

ند، متکثرند؛ زیرا کمال و نقص دو نظر که کامل و ناقص
تمایز دو شیء هـم عقـالً از سـه حـال     . وصف متقابلند
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خارج نیست یا به تمام ذات یا بـه جـزء ذات و یـا بـه     
یا » ب«و » الف«بنابراین . اموري خارج از ذات متمایزند

به تمام ذات یا به جزء ذات و یا بـه امـوري خـارج از    
به دلیل این کـه از   فرض اول. ذات از یکدیگر متمایزند

فرض سوم بـه  . یک ماهیت نوعیه می باشند باطل است
دلیل این که امر عرضی خارج از حقیقت شیءاسـت و  
امر خارج از حقیقت شیء چون نمی تواند داخل در آن 
و با آن یکی باشد، در حالی که در دو فرد فرض شـده  

اسـت  » مـا بـه االشـتراك   «همـان  » مابه االفتراق«است، 
پـس  . ن نمی توان قائل به تمایز امور عرضی شـد بنابرای

تنها فرض باقی مانده همان تمایز جزء ذات یعنی فصل 
: ابن سینا در تأیید این استدالل چنین مـی گویـد  . است

معناي گفته ما این است که اشـتداد شـیء در سـیاهی    «
سبب تغییر در حقیقت سیاهی اسـت نـه در عرضـی از    

غییر در فصل سـبب  با چنین فرضی  ت. عوارض سیاهی
  ).44: 1404ابن سینا، (» تغییر در نوع می شود

  
  دیدگاه شیخ اشراق -5

شیخ اشراق بر خالف حکماي مشاء به ویژه ابـن سـینا   
که معتقد به اصالت وجود بودند بر این اعتقاد بـود کـه   
. در مباحث هستی شناسی اصالت از آن ماهیـت اسـت  

  . نیان نهادوي بر این اساس مبانی معرفتی خویش را ب
سهروردي اولین بار تشکیک بـه کمـال و نقـص را بـه     

براساس اصالت ماهیت طرح  ،عنوان یک دیدگاه خاص
  .  کرد

وى در آثارش در پاسخ به دلیل نخست حکماي مشـاء  
مبنی بر عدم تشکیک به کمـال و نقـص چنـین معتقـد     

و تفـاوت  است کمال و نقص  درتفاوت انوار  که است
ه تمام ذات است و نه به بعـض ذات  دو نور مجرد، نه ب

و نه به عوارض، بلکه باید تمایز و تفاوت آنها به کمال 
    ).119 / 2 : 1372سهروردى،  ( و نقص در ماهیت باشد

هر نوري خواه جوهر و یا عـرض باشـد فـی نفسـه در     
حقیقتش اختالفی ندارد مگر به واسطه کمال و نقص و 

این جهت که اگـر  یا به امور خارج از حقیقت نوري با 
اختالفـی بـه واسـطه فصـول      ،نور حقیقتی واحد نباشد

همچنـان کـه مشـائیان معتقدنـد کـه نـور       . منوعه ندارد
. مرکب از اجزاء بوده است و کمترین آن دو جزء است

پـس اگـر نـور    : گفتـه اسـت  کرده او به این نکته اشاره 
داراي دو جزء باشد و هر یک از آن دو جزء فی نفسـه  

در ایـن صـورت هـر یـک از آن دو جـزء       ،نور نباشـد 
جوهري غاسق یا هیئت ظلمانی بوده است یـا یکـی از   

. اسـت جوهري غاسق و دیگري هیأت ظلمـانی   ،آن دو
در نتیجه این دو جزء مجموعه اي را تشکیل می دهنـد  
که این مجموعه مرکب از دو جـزء اسـت کـه ایـن دو     

ی جزء یا هر دو جسم ظلمانی و یا هر دو هیئت ظلمـان 
. اسـت و یا یکی جسم ظلمانی و دیگري هیأت ظلمانی 

زیرا محـال  یست پس این مجموعه دیگر فی نفسه نور ن
و . نور از ترکیب غیر نور حاصـل شـده باشـد   که است 

در  ،اگر یکی از آن دو جزء نور و دیگري غیر نور باشد
این صورت براي آن مجموعه دیگر نوري نخواهد بود، 

یر نور تشـکیل شـده اسـت و    زیرا مجموعه مذکور از غ
داخل در حقیقت نور است در حالی که محال است نور 

حقیقـت نـور   . از آنچه غیر نور است حاصل شده باشد
یکی از آن دو جزء است و همان جزء بـه عنـوان نـور    

بنابراین مجموعه مـورد نظـر دیگـر    . محسوب می شود
در حالی که فرض شـده بـود    نیستترکیب از دو جزء 

و اگـر  . دو جزء اسـت و ایـن خلـف اسـت    ترکیب از 
هریک از دو جزء، نور باشد پس در این حالت حقیقت 

پس این قسم نمی تواند سبب ظهور  .نور مختلف است
بنابراین هر نوري چـه جـوهر و چـه عـرض     . نور شود

داراي یک حقیقت است، اختالف به واسطه نوع ندارد، 
اري بلکه اختالف آنها به کمال و نقص است و آنچه ج
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همـین کمـال و نقـص     ،در این جوهر و عـرض اسـت  
به همین دلیل بین انوار مختلـف فرقـی مشـاهده     .است

  ).295-296: 1380شیرازي،  ( نمی شود
شیخ اشراق براي مـدعاي خـود مبنـی بـر تشـکیک در      

تعلیقه که مالصدرا در  .ماهیت دالیلی را ذکر کرده است
آن  )1/432(اسـفار،  و نیز در  )236(بر حکمه االشراق، 

  :دالیل را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از
گـاهی کثـرت را ناشـی از شـدت و     شیخ اشراق ) الف

ضعف یک حقیقت می داند؛ بدون آن که چیزي خارج 
وي بـراي ایـن   . از ذات آن حقیقت بر وي اضافه گردد

قسم، مواردي را همچون کثرتی که در سیاهی شـدید و  
. ند وجود دارد، مثال مـی زنـد  ضعیف و خط کوتاه و بل

شیخ اشراق براي اثبات ایـن نکتـه بایـد دالیلـی را کـه      
مشائیان در نفی این نوع کثرت بیان کرده اند، نقد کند و 

خالصـه آن کـه از نظـر شـیخ اشـراق،      . آن را رد نماید
کثرت اشیاء یا ناشی از امور عرضی است؛ مانند آن چه 

ثل کثرت زیـد و  در افراد ماهیت نوعی متواطی است؛ م
یا ناشی از تمام ذات وماهیـت آنهاسـت؛ ماننـد    . عمرو

آنچه در انواع ماهیت جنسی است مثل کثرت انسـان و  
در حالـت سـوم ناشـی از تمـام ذات و ماهیـت      . اسب

آنهاست؛ مانند آنچه در دو مقوله مختلف است مثل کم 
و کیف و یا ناشی از شدت و ضعف و کمال و نقص و 

هیت است؛ مانند آنچه در افراد یـک  تفاضل در خود ما
ماهیت مشـکک اسـت مثـل سـیاهی شـدید و ضـعف       

  ).   433-1/434: 1372سهروردي، (
شیخ اشراق اختالف میان مراتب شـدید و ضـعیف را   ) ب

ء، موجب اختالف نوعى در افـراد آن ندانسـته    در یک شى
است و همه آن مراتب را در نوع متفق و متحد بـه شـمار   

ء در یک امر ذاتى  عتقد است هرگاه دو شىوي م. آورد مى
با یکدیگر مشترك باشند، اختالف میـان آنهـا بـه کمـال و     

ء از جهـت   و هر گـاه دو شـى  . استء  نقص در ذات شى

اولویـت مقـدار زایـد بـر      ،مقدار با یکدیگر متفاوت باشند
مثالً یـک خـط بلنـد و یـک     . مقدار ناقص به کمیت است
 یکدیگر تفـاوت دارنـد، بـه    خط کوتاه، در عین این که با

  . خط بودن خارج نیستند هیچ وجه از حقیقت 
  :این باره چنین است شیخ اشراق در نظر

ی شدت پیدا کنـد پـس در خـود آن    ئهرگاه حرارت شی
واسطه ه رفته است که این تغییر بگتغییر صورت  ،شیء

ـ   فصـل  واسـطه  ه عرض عارض نشده است پس بایـد ب
بنـابراین هرگـاه   . استخطا که این نیز ایجاد شده باشد 

تغییر در آن حاصل مـی شـود    ،ی حرارت داده شودئشی
. نیسـت میان اشخاص آن به واسـطه فصـل   تفاوت البته 

عرضی بدون اینکه است که آن شیء چنین پس پاسخ  
قسم بنابراین  .تغییر کرده است ،شداببر او عارض شده 

 سومی در میان است که تغییر به کمـال و نقـص اسـت   
   ).2/87: 1375وردي، سهر(

  
 دیدگاه میرفندرسکی -6

 میرفندرسکی نظریه تشکیک را بـر  ،پس از شیخ اشراق
اساس اصل اصـالت وجـود پـذیرفت و آن را یکـی از     
 ،اصول فلسفه خود قرار داد زیرا تا قبل از شیخ اشـراق 
 ، همه فالسفه مشاء در جهان اسـالم و عمـوم متکلمـان   

   .اند معتقد به تشکیک عامى بوده
ابتـدا بـا دالیلـی آراي     میرفندرسکی در مسأله تشـکیک 

اصـالت  اسـاس  را رد می کنـد، سـپس بـر    شیخ اشراق 
تشکیک خاصی وجود، آراي خود را با محوریت مسأله 

  .ارائه می دهد
  مقدمه اول

، شناخت انسان را میرفندرسکی در بحث هستی شناسی
در برخی از آثـار خـود   . متوقف به درك حسی می داند

ن حقیقت اشاره می کند که فالسفه براي اینکه بـه  به ای
غایت علم که همان تبدیل جهان محسـوس بـه جهـان    



    ۵۱/  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیر اندیشه د خاصی مسأله تشکیک 
  

عقالنی است دست پیدا نمایند، باید از گـذرگاه حـس   
  ).17 :تا بیفندرسکی، ( عبور کنند 

با توجه به رویکرد فلسفی او، انسان قوه اي به نام حس 
داشته باشد دارد که متعلق آن باید در خارج عقل وجود 

زیرا اهل تحقیق می دانند که در خارج، هر چیزي غیـر  
از وجود معدوم است و براي معدوم نیز شیئیتی در نظر 

  .گرفته نمی شود
وي در بخشی دیگر از آثار خـود در خصـوص اثبـات    

عقل همه عاقالن بر این «: اصالت وجود چنین می گوید
امر شهادت می دهد که لـون در خـارج عقـل موجـود     

ست و ماهیت لون در ذهن از لون خارجی انتزاع شده ا
؛ پـس چنـین مـی تـوان     )92/ 1: 1363آشتیانی، (»است

نتیجه گرفت که میر فندرسکی در بحث اصالت وجـود  
در ایـن  . معتقد به تمایز میـان هسـتی و چیسـتی اسـت    

تمایز، ماهیت هر شیئی که توسط ذهن انسان درك مـی  
با این بیان . است شود، منتزع از وجود خارجی آن شیء

است که وجود مقسم براي وجود ذهنی و خارجی واقع 
مــی شــود و همچنــین وجــود ذهنــی در برابــر وجــود 
  .  خارجی یک نوع وجود تبعی و ظلّی محسوب می شود

بنابراین میر فندرسکی در افکار فلسـفی خـود در بـاب    
وجود شناسـی، قائـل بـه اصـالت وجـود و اعتباریـت       

  . ماهیت بوده است
  قدمه دومم

وي نگاهی ژرف به مسئله تشکیک داشـته اسـت و بـه    
همین دلیل، مخاطب سؤاالت صـاحب نظـران در ایـن    

  .بحث بوده است
رساله تشکیک از جمله آثار فلسفی این فیلسوف اسـت  
که در آن، به پاسخ به سئوال مستشکل پیرامـون مسـأله   
تشکیک پرداخته است و بخشی از اندیشه فلسـفی وي  

میرفندرسکی در پاسخ به این سؤال . می سازدرا نمایان 
که آیا تشکیک در ذاتیات جاري است یا خیر، به تقریر 

از نظـر او،  . ادله خود در باب این موضوع مـی پـردازد  
تشکیک در ذاتیات راه ندارد زیرا هر گاه مقدار نسـبت  
به سه مفهوم خط، سطح و جسم تعلیمـی بـه صـورت    

مذکور براي هر سـه   مشترك در نظر گرفته شود، مقدار
او براي تبیـین  . مفهوم به عنوان ذاتی تصور خواهد شد

بیشتر موضوع مورد بحث، مسئله اي را طرح و به شرح 
آیا مقدار در مفاهیم خـط، سـطح و   : حل آن می پردازد

جسم تعلیمی به یک معنا است؟ اگر به یک معنا نباشد، 
پس دیگر مشترك میان مفاهیم مـذکور نخواهـد بـود و    

ان بـه آن اطـالق کـرد و ایـن، خـالف      تو میاتی هم نذ
فرض است زیرا معناي مقدار در سه مفهوم یاد شده، به 
عنوان مشترك و ذاتی در نظر گرفته شده است؛ اما اگر 
مقدار در این مفاهیم به یک معنا باشد، در این صـورت  

  :سه حالت قابل تصور است
ه شدت در معناي مقداري که در سطح به کار رفت)  الف

خط، است، معلول همان مقدار مشترك میان سه مفهوم 
 .سطح و جسم تعلیمی است

شدت در معناي مقداري که در سطح به کـار رفتـه    )ب
خـط،  است، معلول الزم مقدار مشترك میان سه مفهوم 

  .سطح و جسم تعلیمی است
شدت در معناي مقداري که در سطح به کار رفتـه   )ج 

مشترك میـان سـه   است، معلول امري عارض بر مقدار 
  .خط، سطح و جسم تعلیمی استمفهوم 

  نقد اول
بر اساس فرضیات ذکر شده دربارة مقدار، اگـر شـدتی   
که در معناي مقداري که در خـط لحـاظ شـده اسـت،     
معلول عین مقدار یا جزء مقدار و یا الزم مقـدار باشـد،   
پس در این حالت شـدت مقـدار در مرتبـه سـطح، بـا      

یکسان بوده اسـت و دیگـر    شدت مقدار در مرتبه خط
شدت و ضعفی در مقدار دو مرتبه تصور نخواهد شـد،  

چنانچه معناي مقدار معلـول  . و این خالف فرض است
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در بایـد  امر عارضی باشد، در این صورت، امر عارضی 
حاصل آنکه این مفـاهیم  . این مفاهیم وجود داشته باشد

افراد یک نوع بوده و تنهـا بـه واسـطه امـر عارضـی از      
در حالی که این مفاهیم، هـر  . یکدیگر متمایز می شوند

  .کدام ماهیت نوعیه جداگانه اي دارند
  نقد دوم

ان مراتبـی از  تو میلفظ مقدار از جمله الفاظی است که 
شدت و ضعف را در آن لحاظ کرد و بـه دلیـل همـین    

خط، سطح و جسـم  ویژگی است که در مفاهیمی چون 
ه اینکه مقدار لفظـی  حمل می شود و با توجه ب تعلیمی

داراي مراتب است، از جمله الفاظ تشکیکی بـه شـمار   
  .می رود

چنانکــه از نظــر گذشــت، یکــی از مبــانی فلســفه      
میرفندرسکی در بحث هستی شناسی، اصالت وجـود و  

بر اساس این اصل، ماهیت داراي . اعتباریت ماهیت بود
وجودي ظلی و تبعی است و از خـود وجـود مسـتقلی    

اگـر از ماهیـت مقـدار،    : مین دلیل باید گفتندارد به ه
شدت و ضعف استنباط می شود، این شدت و ضـعف  

  .در حقیقت از آن وجود مقدار است
با توجه به مقدمه ذکر شـده، اینـک از زاویـه دیگـر بـه      
تحلیل هر یک از گزاره هاي طـرح شـده در خصـوص    

  .تشکیک در ذاتیات پرداخته خواهد شد
در هر یک از مفاهیم خط،  شدت در معناي مقدار) الف

سطح و جسم تعلیمی، معلـول مقـدار مشـترك در ایـن     
پس علت که همان مقدار مشترك در سه . مفاهیم است

مرتبه است، باید واجد چنین شدتی به نحو اکمل باشـد  
و چون معلول، مرتبه اي ضعیف از مرتبه علـت اسـت،   
بنابراین، شـدت در معنـاي مقـدار در هـر یـک از سـه       

مرتبه اي ضعیف از مرتبه شدید علت را واجـد  مفهوم، 
است و این در حالی است که مقـدار در مفـاهیم ذکـر    
شده، به عنوان ذاتی تلقی شده است و ذاتی نیز به دلیل 

. انـد مشـکک باشــد  تو مــیذکـر شـده در مقدمـه اول، ن   
انـد معلـول امـر    تو مـی حاصل آنکه شـدت یـاد شـده ن   

  .مشترك میان سه مفهوم باشد
ت در معناي مقداري که در یکی از مفاهیم اگر شد) ب

به کار رفتـه اسـت، معلـول الزم مقـدار مشـترك میـان       
مفاهیم باشد، الزم مقدار در مفاهیم مشترك خواهد بود؛ 
بنــابراین الزم مقــدار مفهــومی متــواطی اســت و از آن  

  .معناي مشکک برداشت نخواهد شد
اگر شدت در معناي مقداري که در یکی از مفـاهیم  ) ج

به کار رفته است، معلول امر عارض بر مقـدار مشـترك   
ایـن فـرض مسـتلزم آن اسـت کـه      . میان مفاهیم باشـد 

اشتداد و تکامل در خود مقدار مشترك صورت نگرفتـه  
باشد، در حالی که مفروض ما حصول اشتداد در خـود  

  .مقدار است
   مقدمه سوم

در دو مقدمه پیش گفتـه شـد کـه میرفندرسـکی بـراي      
یت، وجودي تبعی قائل است و اصالت و اسـتقالل  ماه

را از آن وجود می داند؛ بنابراین او به صـورت مطلـق،   
منکر تشکیک خاصی نیست بلکه تنها تشکیک خاصـی  

بـا جسـتجو در   . را از وجود اعتباري ماهیت رد می کند
آثار وي به شواهدي بر می خوریم که حاکی از اعتقـاد  

در وجـود اسـت و    راسخ او به مسئله تشکیک خاصـی 
ان از آنها به عنوان نتایج بحث تشکیک خاصی نام تو می
ذیالً به برخی از این نتـایج در آثـار میرفندرسـکی    . برد

  .اشاره خواهد شد
  شاهد اول

ان از جمله نتایج تشـکیک  تو میبحث بسیط الحقیقه را 
ــرد   ــی ک ــورات تلق ــکیک در ظه ــی تش ــی و حت . خاص

ده یائیـه، بـه قاعـده    میرفندرسکی در یکی از ابیات قصی
» بسیط الحقیقه کل االشیاء و لـیس بشـئ مـن االشـیاء    «

 .اشاره می کند
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   صورت عقلی بی پایان و جاویدان بود
  با همه و بی همه مجموعه یکتاستی                         

  ).68: 1372اکبري ساوي، (                                 
در شرح این قصیده  حکیم عباس دارابی، شارح قصیده،

پس . عقول قادسه نیز بسیط می باشند«: چنین می گوید
جامع جمیع کماالت ممکنات مادون، بـه نحـو اعلـی و    

به گونه اي که وحدت آنهـا، وحـدت حقـه    . اتم هستند
جمعیه ظلیه است چنانچه واجب تعالی را وحدت حقه 

  ).68: 1372اکبري ساوي،(» جمعیه حقیقیه گفته اند
النی، ذیل بیت مذکور، چهار صـفت بـراي   در شرح گی

شارح اولین صفت را بـی  . جوهر عقلی ذکر شده است
پس جوهر عقلـی در  . پایان بودن جوهر عقلی می داند

. ذات خود محدود به حد نیست چون صادر اول اسـت 
بنابراین، صادر اول به واسطه فیض غیـر متنـاهی، غیـر    

و  پس چنانکه ذات واجب، مجـرد اسـت  . متناهی است
علت جمیع اشیاء است، همچنـین عقـل او نیـز مجـرد     

بنـابراین   .اسـت است و علت جمیع ما تحت خـودش  
باید عالم باشد به ذات خود به جهـت اینکـه او علـت    

صـفت دوم، جاویـدان بـودن و فنـا     . جمیع اشیاء است
ناپذیر بودن جوهر عقلی است زیرا ذات واجب، علـت  

. ه، محال اسـت معلول از علت تام تامه اوست و تخلف 
صفت سوم اینکه جوهر عقلی به همه اشیاء و بی همـه  
اشیا باشد، چون جوهر عقلی علت مراتب مادون خـود  
است و هر علتی باید تمام معلـول و مقـدم بـر معلـول     

بنـابراین، جـوهر   . خود باشد پس همه اشیا بایـد باشـد  
عقلی با حیثیت قیومیت با همه اشیاء است اما با حیثیت 

پس این صفت از حـق تعـالی   . یچ یک نیستذات با ه
علیـه  (از علـی . براي جوهر عقلی اقتبـاس شـده اسـت   

داخـل فـی االشـیاء ال    «روایت شده اسـت کـه   ) السالم
چنانکـه  . »بالممازجه و خارج عـن االشـیاء ال بالمباینـه   

نفس ناطقه انسان نه در داخل بدن به ممازجه و نـه در  

رم، جمیع اشیاء صفت چها. استخارج از بدن به مباینه 
بنابراین جوهر عقلی یکتاست . بودن جوهر عقلی است

زیرا صادر اول واحد است وگر نه الزمه تعـدد در ذات  
اما اینکه مجموع اشیاء است بـه  . حق تعالی خواهد بود

و به همین علـت   استجهت این است که عقل، بسیط 
  .)263-267: 1372اکبري ساوي،(جمیع اشیاء است 

نکات ذکر شده ثابت شـد کـه اوالً جـوهر    با عنایت به 
عقلی، بسیط است چون صادر اول است، پس ذات حق 
تعالی به اتم و اعلی، بسیط است و صفات مذکور براي 
جوهر عقلی به اتـم و اعلـی درجـات از آن ذات حـق     

 .تعالی است

ثانیاً جوهر عقلی در عین وحدت، کثیر و در عین کثیـر  
یجـه ایـن صـفت بـه     بودن، داراي وحدت اسـت؛ در نت 

صورت بالذات، به حق تعالی و به صورت بالعرض، به 
  .جوهر عقلی اطالق می شود

  شاهد دوم
وي بر اساس آنچه در رساله حرکت به آن پرداخته شده 
است، بحث حرکت را مطـابق بـا نظـر حکمـت مشـاء      
تدوین کرده اما این نظریه در قصیده یائیه، دچار تطـور  

اي که وي در این قصـیده،  و تحول شده است به گونه 
از حرکت در اعراض فراتر رفته و بـرخالف حکمـایی   
چون ابن سینا به اعتقاد خود حرکت جوهري را نیـز را  

او در بیت دوم این قصیده چنـین مـی   . نشان داده است
  :   گوید

  صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
  جانب باال شدي با اصل خود یکتاستی                    

  )45: 1372اکبري ساوي،(
میرفندرسکی به جز قصیده یائیـه، سـایر آثـار خـود را بـر      
اساس حکمت مشاء به رشـته تحریـر در آورده اسـت بـه     
گونه اي که در این آثار، اصالت وجود به عنوان بـارزترین  
نکته قابل تأمل است؛ امـا بـه بحـث تشـکیک خاصـی در      
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. شـته اسـت  قالب اشعاري در قصیده یائیه بدان اشاراتی دا
چنانکه می دانیم، بوعلی سینا که پس از ارسـطو و فـارابی   
سر سلسله حکمت مشایی است، بـر ایـن بـاور بـود کـه      
حرکت در چهار مقوله کـم، کیـف، أیـن و وضـع جـاري      
ــت صــورت    ــه، حرک ــار مقول ــن چه ــر ای اســت و در غی

پذیرد اما در میان مقوالت، مقوله جوهر، اساسی تـرین   نمی
ه اي که همۀ مقوالت دیگر، فرع و تـابع  مقوله است به گون

مقولۀ جوهرند و جوهر به منزلۀ ذات است و همـۀ آن نـه   
اما به عقیدة ارسـطو  . مقوله به منزله صفات براي او هستند

و ابن سینا و بلکه عموم فالسـفه، حرکـت در ایـن مقولـه     
پس بنا بر نظریه این دو فیلسوف، هنگامی که . محال است

ی شود و صـفات آن ذات هـا از نظـر    به جهان نگریسته م
گذرانده می شود، مشاهده که ذات ها همه از ثبات زمـانی  
برخوردارند و تنها در برخی صفات یعنی صفات کمـی و  
کیفی و أینی و وضعی حرکت صـورت مـی گیـرد، پـس     
حرکت یعنی تغییر تدریجی در زمـان منحصـر در برخـی    

بنگـریم،   با این رویکرد، هنگامی که به جهان. صفات است
چهرة جهان بیش از آنچه متغیـر بنمایـد ثابـت مـی نمایـد       

ممکن است ایـن دیـدگاه از آنجـا    ). 249: 1374مطهري، (
ناشی شود که ابـن سـینا و همفکـران او، قائـل بـه اصـل       
ــین     ــد و چن ــود نبودن ــب وج ــی در مرات ــکیک خاص تش

بـا  . اندیشیدند که موجودات با یکدیگر متبـاین هسـتند   می
نکته، جوهر و عرض نیز دو وجود متبـاین از  توجه به این 

بنـابراین اگـر در یکـی از ایـن دو وجـود حرکـت،       . دارند
تحقق پیدا کند ممکن است در جوهر که وجـودي متبـاین   

امـا وجـه   . از عرض دارد، چنین حرکتی تحقق پیـدا نکنـد  
تمایز افکار فلسفی میرفندرسکی از مشائیان در این بود که 

ه اصالت وجود، تشکیک خاصـی را  وي عالوه بر اعتقاد ب
در وجود یکی از اصـول فلسـفه خـود قـرار داد و همـین      
اعتقاد است که اندیشه او را دگرگون می کنـد و اعتقـاد او   
را به سوي وجود حرکت در تمامی مراتب وجـود مـادي   

میرفندرسکی چون قائل بـه اصـل تشـکیک    . دهد سوق می
د که حرکـت  خاصی در وجود بسیط بود، بر این اعتقاد بو

زمانی که در یکی از مراتـب وجـود مـادي تحقـق داشـته      
بـه  . باشد، بی شک در سایر مراتب وجود نیز تحقـق دارد 

عنوان مثال، عرض و جـوهر دو مرتبـه از مراتـب وجـود     
وقتی عرض مشمول حرکت شـود، بـه تبعیـت از    . هستند

آن، جوهر نیز از این قاعده مستثنی نمی ماند زیرا جوهر و 
دو از سنخ موجودات سیال و مـادي هسـتند و   عرض هر 

پس چـون جـوهر، علـت    . عرض تابع وجود جوهر است
وجود عرض است و عرض نیز وجـود خـود را از علـت    
خود که جوهر است، اخذ کرده است، بنابراین چگونه می 
ــول، آن را    ــه معل ــد آن ویژگــی باشــد ک ــت فاق شــود عل

ــا بیــان ایــن نکتــه بــه اثبــات مــی   رســد کــه داراســت؟ ب
میرفندرسکی با ارائه مبانی فلسفی خود، اعتقاد خود را بـه  
حرکت در جوهر که یکی دیگر از نتایج تشـکیک خاصـی   

  . در وجود است ابراز می دارد
  شاهد سوم

از دیگر شواهد دربـارة قبـول نظریـه تشـکیک خاصـی      
توسط میرفندرسکی، نظریه وي در مورد اتحاد عقـل و  

عنوان یکی از نتایج  ان بهتو میعاقل و معقول است که 
او علم خداوند . مسئله تشکیک خاصی به آن اشاره کرد

را به ما سوي اهللا، از نوع علم فعلی می داند پـس علـم   
میرفندرسـکی،  . (خداوند، علت وجود معلـوالت اسـت  

واجب الوجـود، موضـوع و محـل    ؛ از نظر او )57:تا بی
عمل واقع نمی شود و ذات او از هر گونه مـاده و قـوه   

براست زیرا ذات واجب الوجود، فعلیت محض اسـت  م
و صورت عقل بدون هیچ واسطه اي حتی ماده و زمان 
توسط ذات واجب ابداع می شود؛ به همین دلیل اسـت  

عقل مجرد،  .که ذات واجب، داراي فعلیت محض است
معلول و عین الربط به علت خـود اسـت و چـون ایـن     

ز به ذات معلول از ذات علت صادر می شود و علت نی
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خود علم دارد، بنابراین عاقل و معقول با یکدیگر اتحاد 
دربارة اتحاد عقل و عاقـل و   رساله صناعیهاو در  .دارند

معقول چنین نتیجه می گیرد که چون نفس کـه مـدرك   
معلومات است، خود معلول و عین الربط به مرتبه عقل 
اســت و چــون معلومــات از ســنخ مجــردات هســتند،  

 و عاقـل و معقـول بـا یکـدیگر متحدنـد      بنابراین عقـل 
نوع اتحاد عقـل و   وي دربارة .)57:تا میرفندرسکی، بی(

عاقل و معقول بر این اعتقاد بوده است که این اتحاد، از 
او نفـس را بـه عنـوان    . نوع اتحاد ماده و صورت است

ماده صور علمی در نظر مـی گیـرد و چـون بـه بحـث      
ه اسـت،  تشکیک خاصی و حرکت جوهري نظـر داشـت  

بنابراین حصول علـم بـراي نفـس را هماننـد پیـدایش      
صورت هاي جسمانی براي ماده می دانـد؛ یعنـی ذات   
نفس بر اساس حرکت جوهري و بـه واسـطه صـورت    
هاي علمی اسـتکمال مـی یابـد و فعلیـت او در پرتـو      

  .فعلیت صورت هاي علمی محقق می شود
  شاهد چهارم

، ابتـدا در  میرفندرسکی در بحث هستی شناسی وجـود  
مراتب موجودات را بر اسـاس مشـرب    رساله صناعیه،

وي اولـین مرتبـه از وجـود را    . مشائیان تقریر می کنـد 
مساوي با کمال، اطالق و غنا، فعلیت، شـدت، عظمـت   

. واجب  الوجود که همان ذات حق است می دانـد ... و
او به مرتبه عقل به عنوان تنها معلول و بـاالترین مرتبـه   

در سلسـله  . تبه ذات واجـب اشـاره مـی کنـد    بعد از مر
طولی وجود، بعد از مرتبه عقل، مرتبه ذات نفس اسـت  

پس از مرتبه نفس،  .که موضوع فعل عقل واقع می شود
به مرتبه طبیعـت از آن جهـت کـه صـورتی اسـت کـه       

بعد از مرتبه طبیعـت  . پردازد توسط نفس ابداع شده می
جسم مطلـق  که گفته شد داراي قوه هیوالي کل است، 

او مرتبه هیوالي جسمی را پایین ترین درجـه از   .است
  ).56-57: تا بیمیرفندرسکی،  ( داند مراتب وجود می

میرفندرسکی در قصیدیه یائیه، پا را فراتر برده است بـه  
گونه اي که در بیت اول، مراتب را بـه گونـه اي دیگـر    

  :وي در این بیت چنین می گوید. تفسیر می کند
  ن اختران نغز و خوش و زیباستیچرخ با ای

صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی                        
)37: 1372اکبري ساوي، (  

حکیم عباس دارابی در شرح این بیت معتقـد اسـت      
که مراد از چرخ، کـرات بسـیطه سـیزده گانـه انـد کـه       

تلقی وي از اختـران، اعـم از   . حرکت آنها دوري است
که نفوس ارضیه و کواکب السـماء کـه   کواکب االرض 

میرفندرسـکی  . داراي نفس و حیات هسـتند مـی باشـد   
موجودات عالم شهادت را بر اساس بیت مذکور، نغز و 

زیـرا ایـن   . خوش و منظم و بر وفق حکمت مـی دانـد  
موجودات، صور ارباب انواعند کـه علـوم فعلیـه حـق     
تعالی است و عالوه بر آن، از جملـه مظـاهر و اظـالل    

دارابی در . اسماء حسنی و صفات علیا به شمار می آیند
توجیه دیگر، مراد از چرخ را وجود منبسط و منظـور از  
اختران را جمیع موجودات عالم شـهادت و عـالم مثـل    

  ). 42-44:1372اکبري ساوي، (می داند 
میرفندرسکی در بیـت دیگـري کـه شـرح آن در شـاهد اول      

نشـان  » ط الحقیقه وجـود بسی«گذشت، اعتقاد خود را به اصل 
بنابراین، با چنین شواهدي می توان چنین استدالل . داده است

ـته   کرد که میرفندرسکی در ابتدا اعتقاد به تباین موجودات داش
اما تفکر او دچار تطور و تحول شده است به گونه اي کـه در  
ـیط الحقیقـه،     نهایت، در قصیده یائیه خود بر اساس اصـل بس

. عین الربط به یکدیگر تلقی کـرده اسـت   مراتب موجودات را
اهل بصیرت اذعان دارند که چنین دیـدگاهی از جملـه نتـایج    

  .  اعتقاد به اصل تشکیک خاصی است
  شاهد پنجم

یکی دیگر از دالیلی که مشرب میرفندرسکی را از مشـرب  
. مشائیان مبرا می سازد، قبول قاعـده امکـان اشـرف اسـت    
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ثارش اعتقاد خود را بـه  وي برخالف مشرب مشائیان، در آ
سلسله طولی و مراتب وجود و قاعده امکان اشرف نشـان  
داده است که این خود، دلیلـی دیگـر بـر پـذیرش مسـأله      

او . تشکیک خاصی در اندیشه فلسفی او به شمار می آیـد 
بـر مـی   شـدت و ضـعف   اختالف در مراتب وجود را به 

ده گرداند چنان که صورت را در ترتیب عقلی مقدم بـر مـا  
: می داند و دلیـل ایـن ترتیـب را چنـین عنـوان مـی کنـد       

یعنـی  . صورت ابتدا از وجود بسیط محض صادر می شود
وي در ادامـه  . سیر این ترتیب از اشرف بـه اخـس اسـت   

اگر بخواهیم این ترتیب را از اخس آغـاز  : تصریح می کند
میرفندرسکی . کنیم، باید ابتدا را آخر و آخر را اول بیاوریم

مرتبه را از مرتبه اخس وجود امکان می داند به گونه اولین 
شـاید منظـور از   . اي که موجود اخس از آن آغاز می شود

امکان در اینجا، همان امکان استعدادي باشد که وي بـه آن  
نظر داشته و معتقد بوده است که ایـن امکـان اسـتعدادي،    
داراي قوه اي است که سایر صور با فعلیت بخشیدن به آن 

او در بـاب قاعـده امکــان   . ســازند آن را بالفعـل مـی   قـوه، 
اشرف، به این امر اشاره دارد که از عدم مرتبه اخس، عـدم  
سایر مراتب الزم می آید زیرا اگـر مرتبـه پـایین و اخـس     
منجر به عدم شود، علت آن مرتبه که براي وجود آن مرتبه 
اخس، کمال و علت محسوب می شود نیز معدوم خواهد 

ین، مراتب دیگر وجود در این سیر منجر به عدم بنابرا. شد
خواهند شد زیرا دیگر معلولی وجود نخواهـد داشـت تـا    

  .علتی وجود داشته باشد
چنانکه گفته شد، میرفندرسکی این بحث را بـر اسـاس   
اصل اصالت وجود و نتیجه تشکیک خاصی در مراتـب  

ــت     ــته اس ــاي گذاش ــه ج ــود ب ــود از خ ــري (وج اکب
   . )57-59:  1372ساوي،

  
  نتیجه -7

دانستیم که تشکیک نزد فالسفه اسالمی داراي اشـتراك  

، لفظی است به گونه اي که هر سه فیلسوف مورد نظـر 
شیخ  .تشکیک را به معناي متفاوت از دیگري دانسته اند

الرئیس در نظریات خود اعتقاد به اصالت وجود دارد اما 
: 1375ابـن سـینا،   ( دانـد  موجودات را حقایق متباین می

ــودات در  ). 99 ــرت موج ــد کث ــروانش معتقدن وي و پی
با ایـن  . جهان به هیچ نحوي به وحدت منجر نمی شود

تعابیر در می یابیم که مشائیان به نـوعی از تشـکیک بـا    
بر اساس تشکیک عامی، . عنوان تشکیک عامی معتقدند

صدق یک مفهوم کلی بر مصادیق خود یکسان نیست و 
به االشتراك است و در واقع، ما به االختالف، غیر از ما 

اختالف به امور زاید بر ذات است بنـابراین، ایـن نـوع    
از دیـدگاه ابـن سـینا    . تشکیک به تواطو بر مـی گـردد  

توانند  ، شدت و ضعف ندارد و امور ذاتی هم نمیوجود
مشکک باشند بلکه این امور، همواره متواطی هسـتند و  

سند و یا اعراض نیز چون نسبت به مصادیق خود یا جن
نوع و یا فصل، صدق آنها نیز بر مصادیق خود به نحـو  

بنابراین، با چنین رویکردي همـه  . تشکیک نخواهد بود
مفاهیم ماهوي، متواطی بوده و تشـکیک تنهـا در مـورد    

  .مفاهیم عرضی، قابل صدق است
شیخ اشراق بـا رویکـرد اصـالت ماهیـت بـه موضـوع       

مشائیان چنین وي در مقابل ادله . تشکیک پرداخته است
معتقد است که تفاوت دو نور مجرد، نه بـه تمـام ذات   
است و نه به بعض ذات و نه به عوارض بلکه تمـایز و  

از . تفاوت آنها تنها به کمال و نقـص در ماهیـت اسـت   
نظر وي تشکیک در همه انحاء که همان ذات و ذاتیات 
است جایز است و تنها اخـتالف بـه شـدت و ضـعف     

اخــتالف میــان مراتــب شــدید و وي همچنــین . اســت
ضعیف را در شیء موجب اختالف نـوعی در افـراد آن   
ندانسته است و همه آن مراتب را در نوع، متفق و متحد 

  .به شمار می آورد
میرفندرسکی پس از اثبات تشکیک خاصی به تبیین این 



    ۵۷/  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیر اندیشه د خاصی مسأله تشکیک 
  

وي با تکیه بر اصولی مانند اصـالت  . اصل همت گمارد
هري، اتحاد عقل و وجود، وحدت و کثرت، حرکت جو

عاقل و معقـول و قاعـده امکـان اشـرف، تصـویري از      
مسئله تشکیک خاصی ارائه می دهد که طبق آن، اثبات 
تشکیک خاصی هیچ خدشه اي به اصول ذکر شده وارد 

توضیح مطلب فوق چنین است که در . نخواهد ساخت
آراي میرفندرسکی، ماهیت داراي وجودي تبعی است و 

از آنِ وجـود اسـت؛ بنـابراین او بـه     اصالت و استقالل 
صورت مطلق، منکر تشکیک خاصـی نیسـت بلکـه در    
. آراي او، تشکیک خاصی تنها از ماهیـت رد مـی شـود   

وي اصل وجـود را داراي مراتـب و شـدت و ضـعف     
بنابراین او مراتب وجود را داراي وحدت . تلقی می کند

  .در عین کثرت و کثرت در عین وحدت می داند
  

   اه نوشت پی
ان اشـیاء مـادي را   تو میافالطون بر این اعتقاد بود که ن« -1

مساوي عدم انگاشت، اما اطالق لفظ هستی نیـز بـر آن هـا    
آن اشیاء، از مثـال وجـود بهـره    : صحیح نیست و باید گفت

بنابراین، حمل وجود بر اجسام و مثـال هایشـان بـه    . مندند
موسـوي  ( »تساوي نیست بلکه بـه شـدت و ضـعف اسـت    

 .)ذیل تشکیک/ 15: 1387ردي، بجنو

ولفسون معتقد است فارابی، ابن سینا و غزالـی دربـاره   « - 2
فـی المثـل   . مشکک چیز تازه اي از خود عرضه نکـرده انـد  

فارابی در توصیف واژاه هاي مشکک می گوید که استعمال 
آن ها در مورد دو دسته از اشیاء به ترتیب تقدم و تـأخر آن  

ین توصیف شـایعترین توصـیف در   به گفته وي، ا. ها است
ان تـو  مـی فلسفه اسالمی است که سرچشمه این توصیف را 

بـر آن،   تفسیر اسکندر افرودیسی، ارسطو و نفسدر کتاب 
   . )469 -470: تا بیمحقق، ( یافت

فارابی از جمله فیلسوفان مسلمان اسـت کـه در مـورد     - 3
والت وجود به چهار معنا معتقد است؛ اولین معنا را بـه معقـ  

معناي دوم را صادق براي موجود می داند و . نسبت می دهد
معتقد است موجود در این معنا هر آن چه را مطابقی داشـته  

سومین معنا را بـر هـر چـه خـارج از     . باشد، در برمی گیرد
ذهن داراي هویتی باشد، اطالق می کند و معناي چهـارم را  

معنـا را   نخسـتین  ).115-25 :1990فارابی، (ربطی می داند 
می توان حمل بر نظام فلسفی ارسطویی کـرد زیـرا در ایـن    

 :1376، سینا ابن(قوالت مشترك استعتعبیر وجود در میان م
ــأخر حمــل    ).21 ــدم و ت ــه صــورت تق ــا ب ــامی آنه ــر تم ب
اما در بیان فارابی معناي  )9-1/11 :1404سینا،  ابن(.گردد می

آثار ارسطو کار رفته و در ه سوم است که به معناي فلسفی ب
وجـود در ایـن معنـا بـه     . حتی اشاره اي به آن نشده اسـت 

. تمامی موجودات اعم از واجب و ممکن اطالق مـی شـود  
  الدین طوسی براي نخستین بار این مسأله را به خواجه نصیر

عنوان یک مسأله فلسفی در برابر اشکال برخی از متکلمـین  
در خصوص اشتراك وجـود میـان واجـب و ممکـن مـورد      

زیرا امام  ).31-34/ 3 :1375طوسی،  ( توجه قرار داده است
سـینا در   فخر رازي در برخی از آثار خـود بـر قـول ابـوعلی    

خصوص تقسیم وجود به واجب و ممکن اشکال هایی وارد 
رازي، (.سازد و آن را به دالیل متعـدد باطـل مـی خوانـد     می

الدین طوسی در  خواجه نصیر )295/ 1 :1987و  100 :1353
شمرد و دربارة  رأي فخر رازي را پنداري غلط می ،ین بحثا

منشأ این اشتباه جهل به معناي «: منشأ این اشتباه معتقد است
و پـس از آن بـه بیـان     )33: 1375طوسـی،  (»تشکیک است

در این قسم از تشکیک، ما به االخـتالف   .پردازد تشکیک می
نها بـه  موجودات عین ما به االتفاق آنها است؛ یعنی تفاوت آ

 .خود مرتبه آنها است نه به امور زائد بر ذات

  
  منابع

شعاع اندیشه و ) 1375(ابراهیمی دینانی، غالمحسین  -
 .حکمت: ، تهرانشهود در فلسفه سهروردي

 . ، قاهرهالبصائر النصیریه) 1316(ابن سهالن، عمر  -

االشـارات و  ) 1375( بـن عبـداهللا   حسـین ابن سـینا،   -
 .البالغۀ نشر: قم التنبیهات،
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نمـط   االشارات و التنبیهـات،  )1375(  --------  -

موسسه  :چهارم، شرح و توضیح احمد بهشتی، تهران
  . فرهنگی آرایه

، االلهیات مـن کتـاب الشـفا    )1418(  -------- -
مرکـز انتشـارات    :زاده آملی، قـم  تحقیق حسن حسن

 .هدفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمی

جلـــد اول،  ،ا،المنطقالشـــف )1404(  -------- -
تصــدیر و مراجعــه ابــراهیم مــدکور، تحقیــق احمــد 

چـاپ افسـت بـه همـت کتابخانـۀ       :قم فؤاداالهوانی
 .اهللا مرعشی آیت

مکتب االعـالم   :قم، التعلیقات) 1404(  --------  -
 . االسالمی

منتخباتی از آثـار  ) 1363(آشتیانی، سید جالل الدین  -
 .لیغات اسالمیدفتر تب: قمحکماي الهی ایران، 

، تحفـه المـراد  ) 1372( اکبري سـاوي، محمدحسـن   -
  .     الزهراء: جا بی

کشـاف اصــطالحات  ) 1862( تهـانوي، محمـداعلی   -
  .شیاتک سوسیتی آف بنگال: ، کلکتهالفنون

رحیق مختوم شـرح حکمـت   ) 1375(جوادي آملـی  -
  .اسراء: ، بخش اول از جلد اول، قممتعالیه

االربعــین  )1353( ن عمــررازي، فخرالــدین محمــدب -
ــی ــول ف ــدین اص ــن ال ــدرآباد دک ــس :،  حی   مجل
  .العثمانیه المعارف ةدائر

ــم  )1407( -------- - ــن العل ــه م ــب العالی المطال
تحقیق احمد حجازي السـقا، چـاپ    :بیروت ،االلهی

  .العربی اول، دارالکتاب
ــر   - ــید جعف ــات و  )1388(ســجادي، س ــگ لغ فرهن

  .شارات ابن سیناانت: تهران، اصطالحات فلسفی

مجموعه مصنفات ) 1375(سهروردى، شهاب الدین  -
موسسه : ، به تصحیح هانرى کربن، تهرانشیخ اشراق

  .مطالعات و تحقیقات فرهنگى
شرح حکمه االشـراق  ) 1380(شیرازي، قطب الـدین  -

، به اهتمام عبداهللا نورانی ومهدي محقـق،  سهروردي
دانشـگاه  انتشارات موسسه مطالعات اسـالمی  : تهران

 .تهران و دانشگاه مک گیل 

الحکمه المتعالیـه فـی   ) 1981(صدر الدین شیرازي  -
داراحیـاء  : ، چاپ سوم، بیروتاسفار العقلیه االربعه

  .التراث العربی
اصــول فلســفه و ) 1374(طباطبــایی، محمدحســین  -

، پاورقی هاي مرتضی مطهري، چـاپ  روش رئالیسم
 .صدرا: هشتم، تهران

: قــمبررســی هــاي اســالمی، ) 1388( --------  -
مرکـز چـاپ و نشـر دفتـر     (بوسـتان کتـاب    موسسه

   .تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
، نقدالمحصــل) 1995(طوســی، خواجــه نصــیرالدین -

  .دار احیاء التراث العربى: بیروت
، تجرید العقائـد ) 1370( طوسی، خواجه نصـیرالدین  -

  .دفتر تبلیغات اسالمى: قم
 ،شرح االشـارات و التنبیهـات   )1375( -------- -

  .نشر البالغه :قمجلد سوم، 
ــد - ــی، محم ــارالعلم ) 1961( غزال ــش معی ــه کوش ، ب

  .سلیمان دنیا، قاهره
، تحقیـق، مقدمـه و   الحروف) 1990( فارابی، ابونصر -

 .دارالمشرق :بیروتتعلیق محسن مهدي، 

، رسـاله صـناعیه   )بـی تـا  ( فندرسکی، میر ابوالقاسم -
  .فرهنگ خراسان: بر شهابی، تهرانتصحیح علی اک

: ، اصـفهان شوارق االلهام )تـا  بى( الهیجى، عبدالرزاق -
  .مهدوى



    ۵۹/  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیر اندیشه د خاصی مسأله تشکیک 
  

منطق  )بی تا( و گ ی ه  ی وش ت ،و س زوت ایمحقق، مهدي و  -
، مقالـه اصـطالح مشـکک در آثـار     و مباحث الفـاظ 

دانشـگاه   :لفسون، تهرانوارسطو و فلسفه اسالمى از 
  .تهران

تعلیقه بر شـرح  ) 1367(یرزا مهديمدرس آشتیانی م -
، بـه کوشـش عبـدالجواد    منظومه حکمت سبزواري

موسسـه مطالعـات   : فالطوري و مهدي محقق، تهران
  .اسالمی دانشگاه مک گیل شعبه تهران

: ، تهـران مقـاالت فلسـفی  ) 1374(مطهري، مرتضی  -
 .انتشارات صدرا

پاورقی هاي اصـول فلسـفه و   ) 1365( -------- -
دفتر انتشارات وابسته به جامعـه  : ، قمروش رئالیسم

 .مدرسین

: ،  تهـران شرح مبسوط منظومه) 1360( -------- -
 . انتشارات صدرا

مجموعــه آثــار اســتاد شــهید ) 1368( -------- -
  .صدرا: تهران  مطهرى

دایـره المعـارف    )1387( موسوي بجنوردي، کـاظم  -
 انتشـارات فرهنـگ و  : تهـران ، 15، جبزرگ اسالمی

 .چاپ اول اسالمی،ارشاد 
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