فلسفه تحليلى ،شماره سى و دو ،پاييز و زمستان  ،9316ص971-951

موجود غیرواجب» در هستیشناسی ابن سینا در نمط چهارم
جایگاه «
ِ

اشارات و تنبیهات
اسکندر صالحى

1

2

دانشآموخته دكترى فلسفه ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران

پرويز ضياء شهابى

3

استاديار گروه فلسفه ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران

سيد عباس ذهبى
استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمى ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران

چکیده

4

كارى كه در نمط چهارم اشارات و تنبيهات انجام مىشود ،در اصل ،تالش براى اثبات
موجودى خاص ،يعنى واجبالوجود ،و نيز ترسيم نقش محورى او در هستى ،يعنى آفرينش
ِ
همهى ديگر هستان و نگهدارى آنان در هستى ،و نيز بيان صفات او از اين منظر است .از اين
ديگر هستان اگر بحث مىشود در اين چهارچوب است؛ يعنى در حول و حاشيهى وجود آن
اثبات وجودبخشى او و فيضاش .ابنسينا ،واجبالوجود را هم هست-
موجود واجب و بيان و ِ
ِ

موجودات ممکن ،مىداند و هم نگهدارندهى هستى و
تک هستان ،يعنى
كنندۀ كل هستى و تک ِ
ِ

موجود ممکن ،يعنى همهى هستى بجز واجب-
تکتک هستان در عالم هستى .در نتيجه،
ِ
معلول» واجبالوجود است و
الوجود ،در اين هستىشناسى از آن حيث ديده مىشود كه « ِ
وابسته به او .پس هر آنچه غير از واجب الوجود هست ،در نمط چهارم اشارات ،از آن حيث در

بحث مىآيد كه «معلول» است و هر بحثى هم كه در آن مىآيد به قصد تبيين اين امر است.
واژگان کلیدی :موجود ،ممکنالوجود ،واجبالوجود ،معلول ،هستىشناسى ،اشارات و
تنبيهات ،ابنسينا.
______________________________________________________
 .9تاريخ وصول9311/7/21 :؛ تاريخ تصويب9316/3/2 :
 .2پست الکترونيکskandarsalehi@gmail.com :
 .3پست الکترونيک(مسؤول مکاتبات)pziashahabi@yahoo.com :
رعايت اختصار ،در اين مقاله اين كتاب را «اشارات» مىخوانيم.
 .4به
ِ
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مقدمه
موجود غيرواجب» را از كدام حيث ديده است؟ اين
ابنسينا در نمط چهارم اشارات «
ِ
مقاله بر عهده گرفته است كه با مرور اين نمط براى اين پرسش پاسخى فراهم كند .براى

رسيدن به اين خواسته بايد به اين برسيم كه آيا اين نمط گرانيگاه/موضوع
اصلى/مسألةالمسائل دارد يا خير و اگر دارد آن موضوع/مسأله چيست كه بقيهى مسائل و
مباحث در حول آن و براى تبييناش در ميان مىآيد.
رسيدن دقيقتر به اين خواسته ،ابتدا ،به اختصار ،متن نمط چهارم اشارات را،
براى
ِ

تا آنجا كه به اين بحث مربوط است ،مرور كنيم .در اين كار ،ترتيب بحث را نيز بر
خود نويسندهى اين اثر مىگذاريم و همان گونه پيش مىرويم كه او اين نمط را
عهدهى ِ
مرتب كرده است .سپس ،بسيار كوتاه ،جايگاه موجود در متافيزیک ارسطو بيان مىشود تا

موجودات ممکن» در اين اثر ابنسينا تصوير دقيقترى از كار
با مقايسهى آن با جايگاه «
ِ
انى مسلمان ترسيم گردد و همچنين معلوم شود كه چگونه اين هستىشناسى
فيلسوف اير ِ
در بنياد با هستشناسى يونانيان تفاوت دارد.

آیا موجود همان محسوس است؟

آيا موجود همان محسوس است؟ آنچه در پاسخ به اين پرسش بايد بيايد ،نخستين نکته-

اى است كه ابنسينا مىخواهد در آغاز نمط چهارم به ياد مخاطب بياورد .با طرح اين
سنگ بناى هستىشناسىاى گذاشته مىشود كه در پايان اين نمط به آيه-
پرسش و پاسخِ ،
اى از قرآن تأييد مىگيرد.

بارى ،نمط چهارم كه قرار است «فى الوجود و علله» باشد ،با «تنبيه»ى ،اينگونه
آغاز مىشود« :اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس.»...

9

______________________________________________________
 .9ابنسينا ،حسينبنعبدالله ،االشارات و التنبيهات ،به اهتمام محمود شهابى ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،
9311ش ،ص .914

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 969/
جايگاه «
ِ

پرسش مأمول و معمول در فلسفه ،يعنى« :موجود چيست؟» ،در اينجا ،تبديل شده
است به اينکه« :آيا موجود همان محسوس است يا اين كه اعم از آن است؟» و ابنسينا
مى كوشد نشان دهد كه باور به شق اول توهمى بيش نيست تا ،چنان كه گفته شد ،پاسخ
به اين پرسش ،سنگ زيرين ساختمانى باشد با اين شکل ويژه كه ساخته مىشود تا
رسيدن به غايت اصلى از تأليف اين اثر.
ِ

9

ابنسينا ،از نقل و نقد سخن قائل به انحصار موجود در محسوس ،مىرسد به عدم

انحصار آن .آن هم با كاوش در سخن خود مدعى و درآوردن لوازم منطقى آن .الزمهى
منطقى اعتقاد به محسوس ،از نظر ابنسينا ،وجود حس ،وهم ،متعلق وهم و عقل است.
ً
اكنون ،از اينجا ،ابنسينا پلى مىزند به موجود غيرمحسوسى كامال متفاوت و مىپرسد
وجود اين قبيل از موجودات را كه غيرمحسوساند ،اكنون چه گمان
كه وقتى كه پذيرفتيم
ِ

مىبريد در باب موجوداتى كه از بازى حس و عاليق آن خارجاند و در مرتبهاى بس باالتر
هستند؟ 2و اينگونه ،گامى ديگر برداشته مىشود به سمت مصورساختن آن هستىاى كه
در ذهن نويسندهى اشارات است.
_____________________________________________________
ترجمه عبارت باال ،بدين قرار است« :بدان [و آگاه باش] كه گاهى اين وهم بر افراد غالب مىشود كه موجود
همان محسوس است .»...براى اين كه امکان فهم-تفسير متفاوت براى مخاطب فراهم باشد ،اصل عبارات ابن-
سينا در متن مقاله و ترجمه آن در پاورقى مىآيد.
 .9در حقيقت ،آغاز بحث در اين نمط با پاسخگويى به اين شبهه بدين سبب است كه نمطهاى چهارم تا هفتم
اشارات در باب موجودى است كه در خارج از ذهن ،مجرد از ماده است و وجودش محور اين نمط و نيز اصل و
اساس هستىشناسى ابنسينا در اشارات است .بنا بر اين ،ترتيب منطقى بحث مقتضى چنين آغازى است (اين
نکته از قطبالدين رازى است .نک .ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،صص .)3-4
فرد قائل به انحصار موجود در محسوس چيست و
 .2پس از اين كه ابنسينا نشان مىدهد كه لوازم منطقى
سخن ِ
ِ
بدين طريق مىرسد به چند موجود غيرمحسوس ،مىنويسد :فما ظنک بموجودات إن كانت خارجة الذوات عن
وجود موجودات غيرمحسوسى را پذيرفتى كه ربط و نسبتى با
درجات المحسوسات و عالئقها؛ [حاال كه
ِ
محسوسات دارند ،بفرما كه اكنون] چيست گمان تو در باب موجوداتى كه ممکن است بيرون باشند از مرتبهى
محسوسات و عالئق آن [به فراترى].
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ابنسينا مدعى مىشود كه« :كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية التى هو بها حق،

فهو متفق واحد غير مشار إليه؛ فکيف ما به ينال كل حق وجوده؟» 9او مىخواهد بگويد
موجودات غيرمحسوس ،خود نيز به سبب همين كارش
كه به وجودآورندهى همهى
ِ
غيرمحسوس است؛ از اين رو استدالل خود را بر آنچه تاكنون به دست آورده بنا مىكند.
حيث حقيقت ذاتىاى كه به آن
او مىگويد :هر وجود عينىاى ،يعنى هر موجودى ،از ِ

وجود موجود )2سه
عبارت دقيقتر:
حيث وجودش(يا به
ِ
ِ
صاحب وجود است ،يعنى از ِ
ويژگى دارد .9 :امرى مشترک است؛  .2يگانه است؛  .3غيرقابل اشاره است .وقتى اين
موجودات عينى كه معلولاند ،چنين ويژگىهايى دارند ،به طريق اولى ،علت و چنين-
______________________________________________________
 .9ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،به اهتمام محمود شهابى ،ص .911ترجمه سخن ابنسينا چنين است« :هر
حيت حقيقت ذاتىاى كه به آن حق است امرى مشترک ،يگانه ،و غيرقابل اشاره است؛ پس چيست حال
حقى از ِ

آنكه/آنچه كه همهى حقها به او به وجود مىآيد؟» كلمهى كليدى در اين عبارت «حق» است .در العين ،و به
تبع آن ديگر لغتنامههاى عربى ،در برابر آن آمده استَ « :
الحق ،نقيض الباطلَ .ح َق الشيء َي ِحق َحقا؛ أي وجب
وجوبا .و تقولَ :ي ِحق عليک أن تفعل كذا» .كه هم دربردارنده «حقيقت» است و نافى «باطل» و هم باز
ً
دربردارنده «وجوب» و «ضرورت» .و به احتمال زياد ،ابنسينا همه اين معانى را در نظر داشته؛ گرچه اوال و

بالذات مىخواسته است همان معنايى را برساند كه خواجه نصيرالدين طوسى آورده است .خواجه طوس مى-
نويسد كه «حق» ،كه مصدر است ،ولى به معناى اسم فاعل به كار رفته است ،سه معنا دارد .9 :وجود عينى به
صورت مطلق؛  .2وجود دائم و هميشگى؛  .3وصف گزاره يا اعتقادى در باب شىء خارجى وقتى كه با واقع
مطابق باشد .اين حکم يا گزاره« ،صادق» است به اعتبار نسبتاش با امر واقع و «حق» است به اعتبار نسبت آن
امر واقع با آن .و مراد از آن در اين عبارت ابنسينا ،معناى اول است( .ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،صص -1
 ).8با توجه به سياق بحث ،اين معنا درست به نظر مىرسد؛ چرا كه پيش از اين ،سخن در وجود داشتن «موجود
غيرمحسوس» است و اين كه كلى طبيعى يکى از اين موجودات است و ....و حاال ،و در ادامۀ منطقى بحث،
سخن از يک موجود غيرمحسوس ديگر است كه اثبات وجودش مبتنى شده است بر وجود موجودات
نامحسوسى كه تا اينجا بودشان اثبات شده است.
ً
 .2اين سه ويژگى كه ابنسينا بر مىشمارد ،ويژگىهاى «وجود»اند و نه ويژگىهاى موجودى مشخص ،مثال اين
كامپيوتر يا اين مقاله؛ چون اين كامپيوتر و اين مقاله هم قابل اشاره است و هم غيرمشترک و غيريگانه .بنا بر اين،
سخن او را هم بايد بر اين اساس فهم-تفسير و ترجمه كرد و تفصيل داد.

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 963/
جايگاه «
ِ

لت) همهى اين موجودات بايد خود نيز چنين باشد.
كنندهى (ع ِ

9

موجود ممکن چون معلول
ِ

ابنسينا در ادامه مىنويسد« :الشىء قد يکون معلوال باعتبار ماهيته و حقيقته ،و قد يکون
معلوال فى وجوده .»2و اين گونه ،بحث را وارد مرحلهاى جديد مىكند .براى همراهى با
او بايد در باب سه موضوع در سخنان وى جستوجو بايد كرد .9 :وجود؛  .2ماهيت؛ .3
معلول .پس از آن بايد به ربط اين سه با مسيرى پرداخت كه او مىپيمايد و مرور متن
______________________________________________________

ً
 .9اين كه استدالل ابنسينا در اينجا اساسا استدالل است يا نيست و اين كه آيا اجزاى اين استدالل صحيح است

يا خير ،مسألهى اين مقاله نيست .مسأله ،مدعاى او است مبنى بر اين كه به وجودآورندهى همهى موجودات،
موجودات نامحسوسى است كه غيرقابل اشاره و
غيرمحسوس است؛ چون او ،از جمله ،پديدآورندهى
ِ
غيرمحسوس است .برخى تالش كردهاند سخن ابنسينا را به قالب برهان درآورند كه نتيجهى كارشان چنين شده
است .9 :مبدأ نخستين موجودات ،افاضهكنندهى حقايق غيرمحسوسه است (صغرا)؛  .2هر افاضهكنندهى حقايق
غيرمحسوس[ ،خود] غيرمحسوس است (كبرا)؛  .3مبدأ نخستين موجودات ،غيرمحسوس است(نتيجه).
(بهشتى ،احمد ،هستى و علل آن ،موسسۀ بوستان كتاب ،قم9311 ،ش ،ص  .)55اگرچه اين استدالل از سخن
ابن سينا قابل استخراج است؛ اما شايد استدالل مستخرج از عبارت چنين تواند بود .9 :حقيقت ذاتى هر
موجودى ،يگانه و مشترک و غيرقابل اشاره است(صغرا)؛  .2اين حقايق آفرينندهاى دارند(كبرا)؛  .3به طريق اولى
آفرينندهى اين حقيقت بايد چنين باشد(نتيجه) .اين كه آيا مىتوان چنين نتيجهاى را از چنين مقدماتى گرفت يا نه
بحثى است كه قرنها است در جريان است .از جمله ،فخر رازى ،مىگويد كه بيان ابنسينا در اينجا اقناعى است
و نه استداللى .به نظر او ،پس از آن كه ابنسينا به اين نتيجه رسيد كه وجود حقايق غيرمحسوس را اثبات كرده،
مبدأ نخستين را هم به آنها ملحق ساخته و به تمثيل حکم كرده به اين كه او نيز غيرمحسوس است .در حالى كه
اگر اين حقايق غيرمحسوساند از آن الزم نمىآيد كه كه به وجود آورندهى آنها هم غيرمحسوس باشد(همانجا.
اين سخن از شرح رازى وام گرفته شده كه مى توان آن را اينجا يافت :ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،مع الشرح
لنصيرالدین محمدبنالحسن طوسى و شرح الشرح لقطب الدین محمدبنمحمدبنابىجعفر الرازی ،ص )91؛
بويژه كه او به وجود آورندهى موجودات محسوس هم هست و اگر آن ادعا درست باشد ،او بايد شبيه موجودات
محسوس هم باشد.
 .2ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،به اهتمام محمود شهابى ،ص .911
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اشارات را ادامه داد .ابتدا به موضوع اول مىپردازيم تا به اين مسأله برسيم كه چرا ابنسينا
در اينجا اشياى ممکن را از آن حيث كه معلولاند مىنگرد.
واژهى «ماهيت /ماهى» در هيچ يک از لغتنامههاى معتبر عربى تا قرن دوازده
نيامده است؛ يعنى حتى بعد از تداول آن در متون فلسفى .در مقابل ،اين واژه در آثار
كالمى و ادبى استعمال شده است .ابن سراج ،زيسته در قرن ششم هجرى ،در جواهر
اآلداب و ذخائر الشعراء و الكتاب ،هم خود اين واژه را در عبارت آورده است و هم آن را
از ابنأبىزيد ،فقيه و متکلم مالکى در قرن چهارم هجرى ،نقل مىكند 9.همچنان كه
طرطوشى در نيمهى اول قرن ششم هجرى قمرى در سراج الملوک آن را آورده است 2.و

نيز در چند كتاب علمى هم اين اصطالح هست؛ از جمله در کتاب الماء نوشته شده در

قرن پنجم هجرى 3.و نيز در شرح مصادرات کتاب اقليدس ،اثر ابنهيثم در اوايل همين

______________________________________________________
 .9عبارتى كه در آن ابن سراج سخن ابن أبى زيد را نقل مىكند ،اين است« :و مثله قول ابن أبى زيد فى رسالته« :و
ال يتفکرون فى ماهية ذاته»؛ أى :ليس له ماهية ،فيتفکر فيها»( .ابن سراج ،أبو بکر بن عبد الملك الشنترينى
األندلسى ،جواهر اآلداب و ذخائر الشعراء و الكتاب ،ج ،9محقق/مصحح :محمد حسن قزقزان ،منشورات الهيئة
العامة السورية للکتاب ،دمشق2111 ،م ،ص  ).196در پاورقى اين عبارت آمده است« :و قال الشارح بالهامش:
« ...فى ماهیة ذاته»؛ أى :ال يتفکرون فى حقیقة ذاته لقوله عليه الصالة و السالم« :تفکروا فى مخلوقاته و ال
تتفکروا فى ذاته».
 .2عبارت او چنين است« :و إن قلت :ما هو؟ فال ماهیة لوجوده ،و (ما) موضوعة للسؤال على الجنس (.»...أبو
بکر محمد بن محمد وليد الفهرى الطرطوشى المالکى ،سراج الملوک ،محقق/مصحح :نعمان صالح صالح ،دار
العاذرية للطباعة و النشر ،رياض9491 ،ق ،ص).34
 .3در اين اثر ،واژۀ «ماهيت» به همان معناى «ذات و چيستى يک شئ» به كار رفته كه در فلسفه متداول است:
ّ
ِ
مضارها و منافعها فأجاب(».... :ازدى،
طبعها و
«و قد سألت شيخنا العالمة األجل ابن سينا عن ماهیة القهوة و ِ
عبدالله بن محمد ،کتاب الماء ،دانشگاه علوم پزشکى ايران -موسسه مطالعات تاريخ پزشکى ،طب اسالمى و
مکمل ،تهران9317 ،ش ،ج ،9ص .)911و بار دوم« :و َكف الهر :نبات قريب من كف َ
السبع ّ
ماهیة ،و طبعا و
ِ
نفعا »(همان ،ج ،3ص .)9991

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 961/
جايگاه «
ِ

قرن 9و يا در القانون المسعودی ،اثر ابوريحان بيرونى ،باز هم در همان قرن.

2

از ريشه و زمان ورود اين واژه به اين زبان هم اطالع دقيقى در دست نيست .اين
قدر هست كه اين واژه را كسانى چون اسطاث ،نظيف ،ابنحنين ،و متىبنيونس در
ترجمۀ عربى آثار فيلسوفان يونانى در برابر το τι εν ειναιارسطويى و το τι εν
رواقى گذاشتهاند( .بسا كه ورود اين واژه به زبان عربى كار مترجمان آثار يونانى به عربى
باشد ).پيش از آن هم واژهى «ماهية» مىخواستهاند كه چنين نقشى داشته باشد؛ اما به
دليل شمولاش بر معناى «حالت مايع بودن» از تداول بازمانده است .گرچه ابنسينا،
مثل بقيهى اهل فلسفه ،در اين مورد از مترجمان تبعيت كرد و خود واژهاى برنساخت و از
هر دو برساختهى آنان به يکسان در نوشتههاى خود بهره برد و ديگر فلسفهورزان نيز اغلب
از اولى و گاه از دومى استفاده كردهاند.

3

______________________________________________________
 .9عبارت ابن هيثم چنين است« :و ال ينفعهم استيفاء معنى الحد بعد أن يفهم عنهم ما يقصدونه بذلك القول ،و
إنما يراعى هذا الموضع فى ماهیة األلفاظ ،و ليس يتکلم المهندسون فى ماهیة(»...ابن هيثم ،الحسن بن الهيثم،
شرح مصادرات کتاب اقليدس ،محقق/مصحح :أحمد عزب أحمد و أحمد فؤاد باشا ،دار الکتب و الوثائق
القومية ،قاهره ،م 2111/ق ،9426ص.)17
 .2سخن ابوريحان اين است« :و أنت فلو تحققت ماهية الهندسة و أنها معرفة نسبة األجناس الواقعة تحت الکمية
بعضها إلى بعض(»...بيرونى ،أبو ريحان ،القانون المسعودی ،ابو ريحان بيرونى ،محقق/مصحح :عبد الکريم
سامى الجندى ،دار الکتب العلمية ،بيروت ،م  2112 /ق  ،9422ج ،9ص.)27
 .3افنان ،سهيلمحسن ،پيدایش اصطالحات فلسفى در عربى و فارسى ،ترجمه محمد فيروزكوهى ،انتشارات
حکمت9311 ،ش ،صص  .913-911برخى معتقدند كه واژه «ماهيت» را فارابى ساخته و براى نخستين بار
استفاده كرده است (حکمت ،نصر الله ،متافيزیک ابن سينا ،انتشارات الهام ،تهران9381 ،ش ،صص -266
ً
).243؛ اما اگر اسطاث آن را در ترجمههاى خود آورده باشد ،كه آورده است ،مثال در ترجمه قطعه  988aاز
ً
متافيزیک ،اين امر احتماال حاكى از آن است كه فارابى نه سازندهى اين واژه ،بلکه مىتواند ترويجكننده و تثبيت-
كنندهى آن باشد؛ چرا كه به احتمال بسيار زياد فارابى بايد ترجمهى اسطاث از مابعدالطبيعه را ديده باشد .و البته
اين نيز نقش كمى نيست كه فارابى در اين مورد تکليف را معلوم و استعمال «ماهية» را تثبيت و واژۀ «مائية» را به
حاشيه برده باشد .با اين همه ،اين فقط يک كنجکاوى زبانى-تاريخى است و از اين منظر اهميت چندانى ندارد؛
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در اوايل بخش منطق اشارات مىگويد كه هر شىءاى داراى «ماهيت»ى است كه
هم مىتواند «وجود عينى» داشته باشد و هم «وجود ذهنى» .وجود داشتن هر شىءاى،
چه عينى و چه ذهنى ،چيزى غير از ماهيت آن چيز و حقيقت آن است 9.مقصود ابنسينا
در اينجا از «حقيقت شىء» همان چيزى است كه در حد آن مىآيد .اين مطلب را او در
جاهاى مختلف اشارات و ديگر آثارش تصريح كرده است .بنابراين ،ماهيت در اينجا،
همان اوسيا/جوهر به معناى دوم است.
در باب وجود/هستى هم در آثار مختلف او بحث شده است .در الهيات دانشنامه
عالیى در اين باب آمده است:
هستى را خرد خود بشناسد بىحد و بىرسم ،كه او را حد نيست ،كه او را جنس و
فصل نيست ،كه چيزى از وى عامتر نيست ،و ورا رسم نيست ،زيرا كه چيزى از وى
معروفتر نيست .آرى ،باشد كه نام ورا به زبانى دون زبانى بشناسند پس به تدبيرى
ً
آگاهى دهند كه بدان لفظ چه خواهند .مثال ،اگر به تازى گفته باشند ،به پارسى تفسير
وى كنند ،يا اشارت كنند كه وى آن است كه همه چيزها اندر زير وى آيد ،پس هستى به
اولين قسمت بر دو گونه است :يکى را جوهر خوانند و يکى را عرض.

2

_____________________________________________________
گرچه اصل واژه سازى مترجمان و تبعيت فيلسوفان در تمدن اسالمى از ايشان ،امر مهمى است و در جاى خود
شايستهى تأمل.
 .9اعلم أن كل شىء له ماهية ،فإنه إنما يتحقق موجودا فى األعيان أو متصورا فى األذهان ،بأن يکون أجزاؤه حاضرة
معه و إذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين ،غير مقوم به فالوجود معنى مضاف إلى حقيقتها الزم
أو غير الزم و أسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته مثل اإلنسانية ،فإنها فى نفسها حقيقة ما و ماهيته ليس أنها
موجودة فى األعيان أو موجودة فى األذهان مقوما لها بل مضافا إليها ،و لو كان مقوما لها الستحال أن يتمثل معناها
فى النفس خاليا عما هو جزؤها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم اإلنسانية فى النفس وجود .و يقع الشک فى
أنها هل لها فى األعيان وجود أم ال .أما اإلنسان فعسى أن ال يقع فى وجوده شک ال بسبب مفهومه بل بسبب
اإلحساس بجزئياته .و لک أن تجد مثاال لغرضنا فى معان أخر.
 .2ابن سينا ،حسين بن عبدالله ،الهيات دانشنامه عالیى ،با مقدمه و حواشى و تصحيح دكتر محمد معين،
دانشگاه بوعلى سينا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى9313 ،ش ،صص .1-1

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 967/
جايگاه «
ِ

و چنان كه مىبينيم ،ابنسينا ابتدا از «هستى» سخن مىگويد؛ اما در انتهاى اين
عبارت ،آنچه مىآورد نه اقسام «هستى» كه اقسام «هست/موجود» است .همچنان كه در
عنوان نمط چهارم آورده است« :فى الوجود و علله»؛ اما در عمل از «موجود» و علل آن
بحث مىكند.
اما واژهى «معلول» .با اين كه اين واژه هم در العين ،يعنى اولين لغتنامهى عربى،
آمده است و هم واژهى «عل»؛ اما اولى كه بايد صيغهى مفعولى دومى باشد نه در ذيل
آن ،بلکه در بيتى آمده است كه شاهد مثال آن چيز ديگرى است 9.همچنان كه جمهرة

اللغه ،تهذيب اللغه ،المحيط فى اللغه ،الصحاح ،معجم مقاييس اللغه ،و ...كه در
همهى آنها «عل» به معناى «براى بار دوم آب دادن به شتر» است و «عليل» هم به همان
معنايى كه اين واژه در استعمال فارسى كنونى خود دارد .و وضع همين است تا قرن پنجم
و کتاب الماء كه نخستين كتاب لغت در موضوع پزشکى است .در اين كتاب ،واژهى
«معلول» در ذيل «عل» آمده است و به معناى «شترى كه براى بار دوم به آن آب داده شده
_____________________________________________________
دو واژهى «وجود» و «موجود» ،در زبان عربى ،تحول معنايى يافته است .اين دو كه از ريشهى «وجد» مشتق شده
است ،نخست معنايى سوبژكتيو دارند و حاكى از نحوهى ارتباط گوينده با جهان بيروناند و پس از آن با ورود اين
دو واژه به ترجمه عربى آثار فلسفى يونانى و پذيرش آن از سوى فيلسوفان در تمدن اسالمى ،آهسته آهسته ،معناى
آنها تغيير كرده و جنبهى هستىشناختى پيدا كرده است؛ بدين صورت كه از وضعيت جهان و اشيا به خودى خود
حکايت دارند .با مرور و مقايسهى متون لغوى و ادبى قبل و بعد از عصر ابنسينا به اين نتيجه مىرسيم كه پس از
تثبيت و گسترش فلسفه در زبان عربى ،معناى «از نيستى به هستى آمدن» به يکى از مهمترين معانى «وجد» و دو
مقبوليت آن روزبهروز فراگيرتر مىشود .گرچه اين واژه و
مشتق مهم آن ،يعنى «وجود» و «موجود» ،تبديل شده،
ِ

مشتقات آن همچنان معانى سابق خود را هم حفظ كردهاند( .در مقالهى ديگرى ،به تفصيلى درخور ،دربارهى
ِ
سير معناى «وجود» و «موجود» بحث كردهايم .اين مطلب ،خالصهى يافتههاى آن است).
ََ
ُ
ََ
َ
َ
العلل :الشربة الثانية ،و الفعلَ :عل القوم إبلهم َيعلونها َعال و علال .و اإلبل تعل
 .9در العين آمده است :عل:
ََ
ََ
َ
ثالث زجاجات لهن هدير
نفسها َعلال ،قال :إذا ما نديمى علنى ثم علنى
أى بقية اللبن :و الع َلة :المرض .و صاحبها م ْع َتل .و الع َلة :حدث يشغل صاحبه عن وجهه .و َ
الع ِليل :المريض.
ِ
ِ
در ذيل «عل» خبرى از «معلول» نيست؛ اما در جاى ديگرى از اين لغتنامه ،و در ذيل ،آمده است:
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است» و نه حتى «دچار مرض شده» .و در النهاية فى غريب الحديث و األثر هم
«معلول» به معناى «مضاعف» آمده است.
از جستوجو در لغتنامههاى عربى در باب واژهى «معلول» به همان جاى مى-
رسيم كه دربارهى «علة» گفتهاند؛ يعنى اين كه وضعيت اشتقاق آن معلوم نيست .در
عوض اصطالح «علت» را ابنمقفع در كليله و دمنه آورده است و همهى اهل فلسفه نيز
در آثار خود آن را آوردهاند ،به خالف اصطالح «سبب» كه چندان در اين آثار به چشم

نمىخورد 9.حتى ابوحيان توحيدى هم در البصائر و الذخائر آن را به همين معنا استعمال
كرده است 2.اما در أدب الدنيا و الدین ،واژهى «علة» به معناى متداول آن در ميان اهل
فلسفه آمده است 3.در عوض ،اولين فيلسوف مسلمان ،كندى ،از هر دو واژهى «علت» و

«معلول» سود برده است.

4

بارى ،اگر اكنون قرار باشد بازگرديم به آنچه در بخش «موجود همچون معلول»
بودن واجب الوجود و بيان نسبت
گفته شد در مىتوان يافت كه ابنسينا ،در ِ
اثبات هست ِ

آن با ديگر هستها ،كه عبارت باشد از به هست آوردن كل و تکتک آنها و در هستى
______________________________________________________
 .9افنان ،پيدایش اصطالحات فلسفى در عربى و فارسى ،ترجمه محمد فيروزكوهى ،ص.911
 .2و أما المعلول فما عللته من الشراب ،و هو سقيك الماء مرة بعد أخرى ،و شربه ثانية بعد أولى (توحيدى،
ابوحيان ،البصائر و الذخائر ،محقق/مصحح :وداد قاضى ،دار صادر ،بيروت9491 ،ق 9111 /م ،ج  ،1ص.)947
 .3ماوردى ،أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ،أدب الدنيا و الدین ،ماوردى ،مصحح :محمد كريم راجح ،دار
و مکتبة الهالل ،بيروت9429 ،ق2111/م ،ص.45
 .4براى مثال ،در همان آغاز کتاب الكندی الى معتصم بالله فى الفلسفة االولى .چنان كه مالحظه شد ،در هر دو
لغتى كه بررسى شد ،يعنى «ماهيت» و «علت» ،و اشتقاقات آن ،مسير اهل لغت و حتى اهل ادب از اهل فلسفه
جدا بوده است تا قرنها و طول كشيده است زمان بسيارى تا محافظهكار ِان اهل لغت و ادبيات برساختههاى
ِ
لغوى و نوآورىهاى اهل فلسفه -چه مترجمان آثار فيلسفوفان يونانى و چه شارحان آنان به زبان عربى يا
پديدآورندگان فلسفه در اين زبان -را به رسميت بشناسند؛ امرى كه براى فارسىزبانان اين روزگار آشناست كه
پس اين همه سال از پديدآمدن شعر نو هنوز و همچنان دانشگاهها و نهادهاى رسمى ادبى از پذيرش فراوردههاى
آن ابا دارند.

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 961/
جايگاه «
ِ

هست
معناى نخست در تفکر ارسطويى ،يعنى
نگهداشتاشان ،در اين نمط ،اوسيا به
ِ
ِ
معلول/نيازمند علت است و آن را به دو اعتبار در نظر
معين ،را از آن حيث مىبيند كه
ِ
مىآورد؛ يکى به اعتبار وجود آن و يکى هم به اعتبار ماهيتاش .او مىگويد كه اين
عالم امکان و ورود
هست
ِ
معين ممکن ،به اعتبار هر يک از اين وجوهاش ،براى خروج از ِ
ِ
شىء ديگرى است.
عالم وجود و موجودشدن ،نيازمند علت و
وامدار ِ
ِ
به ِ
ً
از سوى ديگر ،بحث عليت هم صرفا از همين زاويه و در همين چارچوب طرح
مىشود؛ يعنى تصوير و تبيين نيازمندى اشيا در سلسلهاى طولى و در نظامى كه ابنسينا
در صصدد تصويركردن و نشان دادن آن است .در واقع ،صاحب اشارات ،در اين مرحله
از بحث ،پس از آن كه به نظر خود از اثبات وجود هستندهى غيرمحسوس فارغ شد،
موضوع نياز اشيا به علت را طرح مىكند تا تمهيد ديگرى در كار آورد مقصود خود از
تأليف اين اثر را .او دارد به صورت هدفمند مباحثى را در پى هم مىآورد يا در كنار هم
مىچيند تا كليت و ساختار استعارىاى بسازد كه هدفى را بر مىآورد .اين نوع از ورود به
بحث و اين گونه نگريستن به «موجود» با معمول آثار فلسفى تفاوت دارد و دليل آن هم
بايد اين باشد كه هدف از نوشتن اين اثر با آثار متداول در فلسفه در تمدن اسالمى و
ً
حتى آثار خود ابنسينا تفاوت دارد؛ گرچه عمال ادامهى سنت فلسفى در اين تمدن
است.

9

______________________________________________________
 .9از همان آغاز فلسفه در تمدن اسالمى ،كندى مىنويسد :و أشرف الفلسفة و أعالها مرتبة الفلسفة األولى؛
أعنى علم الحق األول الذى هو علة كل حق ،و لذلك يجب أن يکون الفيلسوف التام األشرف هو المرء المحيط
بهذا العلم األشرف ،ألن علم العلة أشرف من علم « »9المعلول ،ألنا إنما نعلم كل واحد من المعلومات علما
تاما ،إذا نحن أحطنا بعلم علته(.»....كندى ،ابو يوسف يعقوب بن اسحاق ،رسائل الكندی الفلسفية ،ج،9
تصحيح و مقدمه و تعليق :محمد عبد الهادى ابوريده ،دارالفکر العربى ،قاهره9151/9361 ،م ،صص -919
ً
 ).18كه اتفاقا رويکرد كندى هم به بحث شبيه به خلفاش ابنسينا است ،يا به عبارت دققيقتر ،رويکرد ابنسينا
به تبع سلفاش كندى و شبيه او است .بارى ،كندى در اينجا مىگويد كه فلسفهى اولى مرتبهاش اعلى است
چون موضوعاش حق اول است كه علت بقيهى حقها/موجودات است و رابطهى بقيهى موجودات با او ،رابطهى

 /971فلسفه تحليلى ،سال سيزدهم ،شماره سى و دو ،پاييز و زمستان 9316

ابنسينا مىگويد :الشىء قد يکون معلوال باعتبار ماهيته و حقيقته ،و قد يکون
معلوال فى وجوده.
و إليک أن تعتبر ذلک بالمثلث مثال فإن حقيقته متعلقة بالسطح و الخط الذي هو
ضلعه ،و يقومانه من حيث هو مثلث و له حقيقة المثلثية كأنهما علتاه المادية و الصورية.
و أما من حيث وجوده فقد يتعل بعلة أخرى أيضا غير هذه ليست هى علة تقوم مثلثيته و
يکون جزءا من أحدها و تلک هى العلة الفاعلية أو الغائية التى هى علة فاعلية للعلة
الفاعلة.

9

_____________________________________________________
موجودات ديگر از آن
علت اول ،است،
ِ
معلول با علت است و به طور طبيعى چون محور اين فلسفه اين علتِ ،

حيث كه معلولاند ديده و كاويده مىشوند.

 .9ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،به اهتمام محمود شهابى ،ص  .911ترجمه عبارت مذكور اين است[ :هر]
شيئى گاه معلول است به حقيقت و ماهيتاش و گاه در وجودش .و تو مىتوانى اين [نکته] را با [دقت در] مثلث
دريابى كه حقيقتاش از ِآن سطح است و خطى كه ضلعهاى آن است و [اين سطح و خط] شکل بخشاش در

حقيقت مثلث بودن؛ گويى اين دو علل مادى و صورى آناند .اما در وجودش وامدار
صاحب
مثلثبودن و در
ِ
ِ

علت شکلبخشاش در مثلثبودن است و نه هستى-
علت(وامگذار) ديگرى است غير از اين[قبيل علل] كه نه ِ
ِ
ِ
شدن
علت
اى
ر
ب
است
فاعلى
علت
كه
است
اى
غايى
علت
يا
و
فاعلى
علت
همان
اين،
و
آن.
حد
از
بخش بخشى
ِ
علت فاعلى [در اين مورد] .در حالى كه اين بخش ،ادامه مطالب قبلى نمط چهارم است و مقدمهاى براى مطالب
ِ
ً
بعدى و ابنسينا ،خود ،ظاهرا ،فقط با تعبير «تنبيه» اين بخش را از بخش قبل از آن جدا كرده است؛ اما برخى با
كمدقتى بر آن عناوينى چون« :علل وجود و علل ماهيت» يا «اقسام علت» نهادهاند .اين در حالى است كه هدف
از اين بخش و از اين عبارات نه برشمردن اقسام علت است و نه ذكر انواع آن .بلکه ،همچنان كه اندكى قبل در

دادن نيازمندى هستها/اشياى جزئى/موجودات به علت است و باز البته ،در
متن آمد ،هدف او در اينجا نشان ِ

انجام اين هدف هم ،به طور طبيعى ،سخن به اقسام علت نيز خواهد كشيد و انواع آن هم بيان خواهد شد؛ اما نه
ً
باالصاله ،بلکه براى نشان دادن اقسام نيازمندى اشياى جزئى به علت و در ذيل اين بحث .احتماال سرچشمۀ اين

تلقى از اين قطعۀ اشارات در تفسير خواجه نصير باشد .او است كه گفته « :و يزيد ان يشير إلى العلل»( .ابنسينا،
االشارات و التنبيهات ،مع الشرح لنصيرالدين محمدبنالحسن طوسى و شرح الشرح لقطب الدين محمدبن-
محمدبنابىجعفر الرازى ،صص  ). 93-99و سپس اين علل را به علل ماهيت و علل وجود تقسيم كرده است و
سخنان ديگرى گفته كه پس از او در شرح اين قطعه از اشارات تکرار شده است.

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 979/
جايگاه «
ِ

ابنسينا ،با معلول ديدن «شىء جزئى» ،آن را از دو منظر مىبيند؛ «وجود»ش و
«ماهيت»ش .بعد ،به يارى مثالى ،توضيحى كوتاه ارائه مىكند در اين كه چه هستند هر
يک از اين دو وجه و هر كدام وامدار كداميک از چهار علت ارسطويىاند و در نهايت به

وامدار
اينجا مىرسد كه تحقق «ماهيت» شىء جزئى در رهن دو علت مادى و صورى 9و
ِ
آن است .و اين شىء جزئى ،از حيث «وجود»ش ،نيازمند دو علت فاعلى و غائى است.
شدن علت فاعلى است .گو كه علت غايى ،علت
او مىافزايد ،علت غائى ،علت فاعل ِ

فاعلى معلول.
شدن علت
اى فاعل ِ
است بر ِ
ِ

اكنون ،به قاعده ،ابنسينا بايد گام بعدى را بردارد و بر مىدارد .اين گام ،طرح و

تبيين اين نکته است كه با اين كه «وجود» و «ماهيت» دو حيث شىءاى واحدند؛ اما
اينگونه نيست كه در مقام تحقق يکى وهمان باشند يا با هم و همزمان ايفاى نقش كنند.
همچنان كه اين تبيين كمک مىكند تا دريابيم كه كداميک از اين وجوه در آنچه كه يک
شىء هست نقش بيشترى دارد تا در گام بعد دريابيم كه كدام علل در اين امر نقش
برجستهترى ايفا مىكنند .در نتيجه ،اين تبيين مىخواهد نشان دهد كه وجوه وجود شىء
در آنچه كه هست بودناش ،نسبت به وجوه ماهيتاش ،نقش مهمترى دارند .و اين گام،
زمينهى برداشتن گام بعدى را نيز فراهم مىكند .او مىنويسد:
______________________________________________________
 .9با اين كه تعريف ابن سينا در آثارش از علل اربعه ،همان تعريف ارسطويى است ،با وجود اين ،اين تعاريف را
از الهيات دانشنامه عالیى مرور مىكنيم كه فارسىاش هم شيرين است :آنچه اندر ذات معلول بود از دو بيرون
نبود :يا به هست بودن وى اندر وهم ،واجب نبود هست بودن معلول به فعل؛ بل به قوت .چنان كه چوب مر
كرسى را ،كه چون چوب موجود بود واجب نبود كه كرسى موجود بود به فعل .و ليکن واجب بود كه به قوت
بودن
بودن وى اندر وهم واجب آيد هست ِ
موجود بود؛ زيرا كه وى پذيراى صورت كرسى است .و يا به هست ِ
معلول ،يعنى چون كه وهم كنى كه او هست شد اندر عالم ،واجب آيد كه معلول هست بود؛ چون صورت
كرسى .و پيشين را علت عنصرى خوانند و دوم را علت صورى خوانند .و اما آنچه بيرون از چيز بود؛ يا آن علت
بود كه چيز از بهر وى است ،يا نه آن بود كه چيز از بهر وي است ،و ليکن آن بود كه از وى است ،و پيشين را
علت غائى خوانند و علت تمامى خوانند؛ چون پوشيدگى كه علت خانه است كه اگر سبب پوشيدگى نبودى خانه
موجود نبودى .و ديگر را علت فاعلى خوانند چون درودگر خانه را( .ابن سينا ،الهيات دانشنامه عالیى ،ص ).53
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اعلم أنک قد تفهم معنى المثلث و تشك هل هو موصوف بالوجود فى األعيان أم
ليس؟ بعد ما تمثل عندک أنه من خط و سطح و لم يتمثل لک أنه موجود فى األعيان.

9

ابنسينا در اين «بيدارباش/تنبيه» به وضوح دارد تفاوت بين وجود شىء و ماهيت آن
را نشان مى دهد .وى براى حفظ انضباط سخن خود از همان مثال مثلث سود مىجويد
ً
(كه كاش مثل ارسطو از مثال «جام» استفاده مىكرد كه مناسبتر بود با بحث؛ اما ظاهرا
______________________________________________________
 .9ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،به اهتمام محمود شهابى ،ص  .911ترجمه متن منقول چنين است :هش دار و
[و درياب]! درياب كه گاه شما معناى مثلث را به فهم مىآورى؛ اما به شک مىافتى در اين كه آيا اين مثلث از
وصف وجود عينى [هم] برخوردار است يا نه[ .به عبارتى ،درست] بعد از آن كه ظهور يافت [در ذهن] شما كه
ِ
ِ
مثلث [عبارت] است از خط و سطح [؛ يعنى آن را تصور كردى]؛ ولى ظهور نيافت در عيان براى شما [يعنى به
عين نديدىاش] .خواجه نصيرالدين طوسى در ذيل اين «تنبيه /بيدارباش » مىگويد كه ابنسينا در اينجا و در اين
مقام مىخواهد فرق بگذارد ميان ذات شىء و ماهيت آن از سويى و وجودش از سوى ديگر .همانگونه كه در
ً
منطق به آن پرداخته است .با اين تفاوت كه ،اجماال ،رويکرد ابنسينا در آنجا منطقى و در اينجا هست/هستى-
شناختى است .و قطب الدين رازى ،در حاشيه بر سخن خواجه نصيرالدين طوسى آورده كه اين سخن شيخ در
توجيه تکرارى بودن اين بحث است؛ چرا كه عالوه بر اينجا ،در بخش منطق اشارات هم آمده است( .ابنسينا،

االشارات و التنبيهات ،مع الشرح لنصيرالدین محمدبنالحسن طوسى و شرح الشرح لقطب الدین محمدبن-

محمدبنابىجعفر الرازی ،ج  ،3صص  ).94-95بارى ،تفکيکى كه شيخ طوسى از سخنان ابنسينا در اين مورد
آورده ،ممکن است درست باشد؛ اما اگر خواجه نصيرالدين طوسى هم مثل قطبالدين رازى گمان مىكند كه
ً
واقعا وجه كار ابنسينا و رويکرد متفاوتاش به بحث علل ،همين است ،وى در اشتباه است .چرا كه ،بر خالف
نظر قطبالدين رازى ،همچنان كه گفته شد ،ابنسينا ،در اين مرحله از بحث ،مىبايست اين نکته را ،كه فرق
ً
است ميان علل وجود شىء و علل ماهيت آن ،بيان كند تا تمهيدى باشد بر آنچه پس از اين خواهد گفت و منطقا
بايد در اينجا آن را بگويد و چه باک اگر در اين مسير اين نکته تکرارى باشد .و اگر هم كه نگاهى متفاوت دارد به
اين موضوع با توجه به ضرورت مقام بحث است كه در اينجا نه منطقى كه هست/هستىشناختى است؛ نه اين كه
ً
بخواهد از تکرار بحثى پيشگيرى كند .در نتيجه ،تفاوت نگاه ابنسينا به بحث عليت در اينجا ،صرفا ،به اقتضاى
مقام بحث است و نه براى جلوگيرى از تکرار آن .كه از اين اتفاق ،در صورتى كه بحث اقتضا مىكرد ،نه گريزى
بود و نه رخ دادناش اهميتى داشت يا نقصانى محسوب مىشد؛ چرا كه نه اشارات كتابى درسى است و نه
نويسنده اش در مقام ارائه علمى از علوم يا برخى از علوم .كه او اينجا در مقام ساخت تصويرى از هستى است.
البته ،به يارى اصطالحات ،عبارات و علوم متداول؛ ليک با سازمانى كه خود به آنها مىدهد.

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 973/
جايگاه «
ِ

او مثال متفاوتى برگزيده تا در اين مورد هم نشانهاى از تبعيت يا تقليد در اثر خود نياورده
باشد)؛ همچنان كه براى حفظ توازن ساختمان تصويرىاى كه مىسازد ،بعد از شمردن
انواع وامدارى هاى يک شىء به علت ،حاال دارد اجزا و يا حيثيات مختلف شىء را نشان
مى دهد تا در گام/مرحلهى بعد برسد به اين كه با توجه به اين امر ،كداميک از علل وام
شىء خاص آن شود كه شده است يا
بيشترى مىگذارند و نقش مهمترى مىبازند تا يک ِ

مىشود.

9

ابنسينا در اين قطعه غيرمستقيم دارد مىگويد كه تا «وجود» نباشد اين تک-
چيز/شىء معين ،آنى كه هست نمىشود و بنياد آن بر وجود است .اين است كه صورت
آن در ذهن شما شکل مىبندد؛ اما به عين عيان ديدناش را صبور بايد باشى تا شىء به
عرصهى وجود بيايد.
پس از بيان وامدار بودن شىء به علل و بيان حيثيات مختلف شىء ،و به تناسب آن،
بودن وامدارىهاىاش ،و نيز پس از آن كه نشان داد وجود هر شىء ،در آنچه كه
مختلف ِ
گام بعد است:
گاه
اكنون هست ،از ماهيت نقش بيشترى دارد ،اكنونِ ،
برداشتن ِ
ِ
العلة الموجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية علة لبعض تلک العلل كالصورة
أو لجميعها فى الوجود و هى علة الجمع بينهما و العلة الغائية التى ألجلها الشىء علة
بماهيتها و معناها لعلية العلة الفاعلية ،و معلولة لها فى وجودها فإن العلة الفاعلية علة ما
لوجودها إن كانت من الغايات التى تحدث بالفعل و ليست علة لعليتها و ال لمعناها.

2

______________________________________________________
 .9به واقع ،اين تنبيه ،خود گام و نکته مستقلى است .گرچه هم با گامنکتهى قبل از خود و هم با گامنکتهى بعد از
خود ارتباط دارد؛ اما ،در عين حال ،نکته و مطلب مستقلى هم هست .بنا بر اين ،نخست بايد آن را به استقالل
فهم-تفسير و سپس به يارى نکات قبل و بعدش اين فهم-تفسير را صيقل داد و اصالح و تدقيق كرد.
ً
 .2ابنسينا ،االشارات و التنبيهات ،به اهتمام محمود شهابى ،صص  .911-916ترجمه اين اشارهى ،تقريبا،
ماهيت [خويش نيز] است
علت پديد آورندهى شىء – كه [خود] داراى علل قوامبخش
ِ
ترجمهناپذير چنين استِ :

– [همچنين] علت است براى بعض آن علل؛ همچون صورت[ ،و] يا علت است براى همه آنها در وجود و [ ،در
اين صورت ]،علت است براى به هم گرد آمدن آنها .وعلت غايى ،كه شىء براى او است[كه هست] ،به ماهيت و
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علت به وجود
ابنسينا در اين گام مىخواهد نشان دهد كه علت فاعلى است كه ِ

آورندهى شىء است و بيشترين نقش را دارد در آنچه كه شىء اكنون هست .و اين ،هم
ادامهى منطقى راهى است كه او مىپيمايد و هم قرينهاى است بر آنچه در گام قبل ساخته
بودن شىء و آنچه كه
و پرداخته شد؛ يعنى برخوردارى «وجود» از بيشترين نقش در اين ِ

وجود شىء(علت فاعلى) هم برتر
علت
ِ
اكنون هست .حاال ،در اين گام ،گفته مىشود كه ِ

از بقيه علل آن است؛ همچنان كه وجودش برتر از ماهيتاش است.
ِ
نتیجه

با تأمل در آنچه مرور شد در مىتوان يافت كه گرانيگاه هستىشناسى ابنسينا در نمط
چهارم اشارات «واجب الوجود» است .واجب الوجود ،هم محور بحث ابنسينا در اين
نمط است و هم محور هستىاى كه در آن ترسيم مىشود .بنابراين ،هم مباحث حول آن
شکل مىگيرد و هم هستى با محوريت او هست شده است و هست است(مىهستد) .او
فاعلى موجده است كه هم كل هستى را از سرحد عدم به اقليم وجود آورده است
علت
ِ

9

تک هستان است .غير از
و هم تکتک هستان را و هم علت بقاى كل هستى و تک ِ
وامدار آن موجود واجب در
واجبالوجود ،هر چه هست ،ممکنالوجودى است معلول و
ِ
الوجود يگانه ،از آن حيث
وجود .اين چنين است كه همهى موجودات ،جز آن واجب
ِ

عليت
ديده مىشوند كه معلولاند .در واقع ،هستى ،به تمامت ،معلولى است كه به
ِ
واجبالوجود ،وجود يافته است .در نتيجه ،از خود «واجب الوجود» كه بگذريم،
«موجود» در نمط چهارم اشارات از آن حيث ديده مىشود كه «معلول» است.
_____________________________________________________
شدن علت فاعلى و [از سوى ديگر] معلول است براى آن در
معناىاش[ ،از سويى] علت است براى علت ِ

وجود علت غايى اگر [اين علت غايى] از جملهى غاياتى
بودش؛ ازيرا كه علت فاعلى گونهاى از علت است براى
ِ

شدن آن و نه علت براى معناىاش.
باشد كه اكنون حادث است ،اما نه علت است براى علت واقع ِ
 .9حافظ سروده است :ما بدين در نه پى حشمت و جاه آمدهايم

از بد حـادثه اين جـا به پناه آمدهايم

رهــرو منزل عـشقيم و ز سـرحد عـدم

تا به اقليم وجود اين همه راه آمدهايم

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 971/
جايگاه «
ِ

براى روشنتر شدن اين نکته ،خوب است به ياد آوريم كه هستى در مابعدالطبيعهى
ارسطو ،به هر دو معناى آن- ،يعنى هم در آنچه كه علم/اپيستمهاى خاص( επιστήμη
اغلب
 )η της μεταφυσικήςاست و هم در كتابى ( )Μεταφυσικήكه
ِ
هست
جوهر/هست راستين/اين
مباحث او را درين باره در بر دارد -عبارت است از
ِ
ِ
معين ουσία/و افعال ،حاالت و عوارض آن؛ يعنى اين موجود معين و آنچه از او صادر
انيگاه هستشناسى او هم همين اوسيا است و بقيۀ
مىشود يا بر آن عارض مىگردد .و گر ِ
مباحث ،از جمله «حركت» و «عليت» ،هم در حول اين امر و براى تبيين اوسيا است.

اوسيا ،هم مىتواند علت باشد و هم معلول؛ اما وقتى از علت αιτίον/سخن به
ميان مىآيد در خدمت بحث از اوسيا و در حول و حاشيۀ آن طرح مىشود تا پرتوى
هست خاص(اوسيا) تا اين شود كه اكنون
ديگر ،از زاويهاى ديگر ،بر آن بيفکند .اين
ِ

هست ،وامدار وامگذارانى چهارگانه :وامگذار 9مادى ،وامگذار صورى ،وامگذار فاعلى و

______________________________________________________
 .9اصطالح ارسطويى  αιτίονرا اگر به «علت» برگردانيم به سوء فهم-تفسير مىانجامد؛ چرا كه اين واژه در
فلسفهاى كه در تمدن اسالمى قواميافته ،حول نمىشد يا چيز ديگرى هست مىشد غير از آنچه كه اكنون هست
/شده است .در فلسفه ارسطو ،در بحث عليت دو طرف وجود دارد ،يکى وامگيرنده و يکى هم وامدهندگان .و به
هست معين مىشود .در  αιτίονوام گذاشته مىشود،
اتفاق وامدهندگان بر وامگيرنده است كه او اوسيا/اين
ِ
ِ
يعنى اين گونه نيست كه وامگيرنده آغازگر امر باشد و اين چهار وامدهنده باشند و به انفعال سهم خود ادا كنند؛

بلکه اين چهار وامدهندگانى هستند كه آن را هم مىآغازند و هم به انجام مىرسانند و در انجام و فرجام كار است
وامدار اين چهار علت در هيئت اوسيا/اين شىء معين ظاهر/هست مىگردد .بنابراين ،آن چهارتا هر يک
كه
ِ

سهمى مى گذارند تا اوسيايى پديد بيايد ،نه اين كه آن اوسيا به تقاضاى اوسيا شدن نزد ايشان برود و از هر يک
شدن او ادا كنند .بنابراين ،اگرچه وامگذاشتن به معناى اداى دينى است كه
بخواهد نقش/سهم خود را در اوسيا ِ

گرفته شده در اينجا ،شايد براى نخستين بار ،به معناى پرداخت وام به كار رفته است .پرداختن درست به هست-
ً
شناسى ارسطو نه وظيفهى اين مقاله است و نه اساسا امکان طرح آن هست .اين است كه اين اشارت كوتاه را هم
بايد چون يکى از مفروضات اين مقاله به حساب آورد .حتى محرک نخستين هم بيرون از طبيعت نيست و حركت

نخستين هم عبارت از كونيافتن از عدم نيست .تفصيل اين نکته نيازمند نوشتهى ديگرى است .محور «علت
ً
فاعلى» شکل گرفته است .يکى از نمونههاى اين امر ،اتفاقا ،بحث «عليت» و نحوۀ طرح آن در همين نمط
چهارم اشارات است .در نتيجه ،تلقى هم عموم و هم اهل فن از اصطالح «علت» تفاوت دارد با تلقى ارسطو از
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هست مذكور مادهى
هست معين بوده است و
وامگذار غائى است كه يکى مادهى اين
ِ
ِ
َ
اكنونى محق ِق اين هست معين است و سومى هم مادهى
خود را از آن دارد و يکى صورت
ِ
هست معين را اين صورت بخشيده است در راستاى غايتى كه دارد و چهارمى هم
اين
ِ
هستيدن اين هست معين براى آن است .در اين شيوهى
غايت اين هست معين است كه
ِ
ِ

از بحث ،علل نقش حاشيهاى دارند و كمک مىكنند تا تصوير روشنترى از اوسيا ترسيم
ِ
9
شود.
هستى مصور او كه در هر
و اين تفاوت دارد با رويکرد ابنسينا در هستىشناسى و با
ِ

دو واجب الوجود محوريت دارد و هر بحث و نيز هر موجودى در حول و حاشيهى آن قرار
وجوه واجبالوجود را
دارد .در نتيجه ،هستان هم از آن حيث ديده مىشوند كه وجهى از ِ

ر وشن سازند؛ هم از نظر مفهومى و تصويرى و هم از نظر وجودى .آنها هم ممکناند و
هم معلول( .پس هم مسألهى وجوب-امکان و هم مسألهى عليت هم در همين

_____________________________________________________
مديون/وامدار
بودن خود
ِ
آن .در فلسفهى ارسطو ،چنان كه در متن مقاله بيان شد ،هر شىءاى در اين شىء خاص ِ
چهار چيز است كه بدون همدستى آنها نمى شد اينى كه اكنون هست باشد و در صورت جمع نشدن اين چهار
ً
وامگذار با هم ،يا اساسا هيچ چيزى هست نمىشد يا چيز ديگرى هست مىشد غير از آنچه كه اكنون
هست/شده است .در فلسفهى ارسطو ،در بحث عليت دو طرف وجود دارد ،يکى وامگيرنده و يکى هم وام-
هست معين مىشود .در  αιτίονوام گذاشته
اتفاق وامدهندگان بر وامگيرنده است كه او اوسيا/اين ِ
دهندگان .و به ِ

مىشود ،يعنى اين گونه نيست كه وامگيرنده آغازگر امر باشد و اين چهار وامدهنده باشند و به انفعال سهم خود ادا
كنند؛ بلکه اين چهار وامدهندگانى هستند كه آن را هم مىآغازند و هم به انجام مىرسانند و در انجام و فرجام كار
وامدار اين چهار علت در هيئت اوسيا/اين شىء معين ظاهر/هست مىگردد .بنابراين ،آن چهارتا هر يک
است كه
ِ

سهمى مىگذارند تا اوسيايى پديد بيايد ،نه اين كه آن اوسيا به تقاضاى اوسيا شدن نزد ايشان برود و از هر يک

شدن او ادا كنند .بنابراين ،اگرچه وامگذاشتن به معناى اداى دينى است كه
بخواهد نقش/سهم خود را در اوسيا ِ
گرفته شده در اينجا ،شايد براى نخستين بار ،به معناى پرداخت وام به كار رفته است.
ً
 .9پرداختن درست به هستشناسى ارسطو نه وظيفهى اين مقاله است و نه اساسا امکان طرح آن هست .اين
است كه اين اشارت كوتاه را هم بايد چون يکى از مفروضات اين مقاله به حساب آورد.

موجود غيرواجب» در هستىشناسى ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات 977/
جايگاه «
ِ

چارچوب ،و در حاشيهى مسألهى واجبالوجود ،طرح مىشود ).در مقابل ،وجودى
علت كل موجودات؛ حتى علت است براى علت غايى.
هست كه هم واجب است و هم ِ

شناسى ارسطو «اوسيا» بود ،گرانيگاه و محور
اگر گرانيگاه و محور هستى و هستى
ِ

شناسى ابنسينا «واجبالوجود» است ،اين تفاوت ،ناشى از تفاوت
هستى و هستى
ِ
ً
طبيعى(درون
بنيادى در هستىشناسى اين دو است .يکى هستى را خودبسنده و تماما
ِ
عوارض آنها ،دائم در
طبيعت) مىداند كه هر يک از اجزاى آن ،يعنى اوسياها يا احوال و
ِ

طبيعى خود كون و فساد مىپذيرند .بعد از ايفاى نقش محرک نخستين،9
هستى
دايرهى
ِ
ِ

هر چه حركت رخ مىدهد ،يعنى همهى كون و فسادها ،فقط در دل خود طبيعت رخ مى-
تک هستان را وامدوار و وابسته به «هست»ى
دهد .و ديگرى نيز هم كل هستى و هم تک ِ

متفاوت و بيرون از طبيعت مىبيند كه در هستبودن خودبسنده(قائم به خود) است ،اما
موجود واجب هم همهى هستان را از نيستى به هستى
بقيهى هستان به او وابستهاند .اين
ِ

هستان
فاعلى هستىبخش همهى
علت
مىآورد و هم هست نگه مىدارد؛ از اين رو ،او ِ
ِ
ِ
غير از خود است و اين هستان هم معلول اويند .هستان ،جملگى هم در به هستآمدن و
هم در هستماندن ،وامدار و وابسته به واجبالوجودند.
اگر اين فهم-تفسير از اين بخش از نمط چهارم اشارات نزديک به صحت باشد؛
هستىشناسى ابنسينا در آن با هستشناسى ارسطو تفاوت بنيادى دارد و در نتيجه او را نه
وجود اين تفاوت
فيلسوف يونانى كه بايد فيلسوفى مسلمان دانست .با
پيرو اين يا آن
ِ
ِ

بنيادى ،شباهتى اگر هست بين منظومهى هستىشناسيک ابنسينا در نمط چهارم اشارات
ً
شناسيک ارسطو ،صرفا ،در جزييات است .در واقع ،ابنسينا برخى از
و منظومهى هست
ِ

ساخت
اجزا و اصطالحات و روشهاى فلسفى يونانى را وام گرفته؛ اما طرح و هندسه و
ِ
فلسفى او در اشارات متفاوت از ارسطو است .اين است كه با استفاده از قطعاتى از سنت
______________________________________________________
 . 9حتى محرک نخستين هم بيرون از طبيعت نيست و حركت نخستين هم عبارت از كونيافتن از عدم نيست.
تفصيل اين نکته نيازمند نوشتهى ديگرى است.
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فلسفى يونانى در ساختارى اسالمى (و غيريونانى) نه فقط نتيجه و محصول نهايى
متفاوت شده است ،بلکه جزييات هم به تناسب تفاوت يافتهاند.
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