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چکیده
ابنسینا در نمط پنجم کتاب اشارات خود طی دو فصل متناوب از زمان بحث به میان آورده است که
به واسطه اختصار ،تاب تفاسیر مختلفی را دارد .در این میان ،خوانش برخی از شارحان آن بوده
است که ابنسینا درصدد اثبات وجود زمان و سپس بیان ماهیت آن است .این خوانش دقیق
نیست و با هدف ابنسینا از نگارش نمط پنجم اشارات سازگاری ندارد .بر اساس تفسیر دیگری،
هدف ابنسینا اثبات آن است که حادث مسبوق به ماده است .این خوانش هم با وجود آن که به
حقیقت نزدیکتر است ،دقیق و کامل نیست .بر اساس خوانش جدیدی که در ای ن مقاله ارائه شده
است ،منظور نهایی ابنسینا از طرح این دو فصل آن است که بر اساس مسبوقیت حادث به زمان،
مسبوقیت حادث به ماده را نتیجه بگیرد تا در نهایت نشان دهد که مفهوم حدوث زمانی در عی ن
حال مسبوقیت به ماده را الزم میآورد و بنابراین مفهومی پارادوکسیکال است .هدف غایی او از
بحث زمان در نمط پنجم آن است که با ارائه یک برهان خلف نشان دهد که تصور حدوث زمانی
عالم ،تصور معقولی نیست .بنابر این بحث از زمان در این نمط بحثی ضمیمهای نیست ،بلکه
بخشی از یک استدالل کاملتر است که به برخی از مقدمات آن تصریح نشده است.

واژگان کلیدی
زمان ،ماده ،حدوث ،ابنسینا ،االشارات و التنبیهات ،نمط پنجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ تاريخ دريافت مقاله1931/1/11 :؛ تاريخ پذيرش مقاله1931/9/1 :
ahmadhosseinee@gmail.com
 2ـ استاديار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

  21دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت سینوي (مشکوة النور)  /سال بیست و يکم  /بهار و تابستان  / 1931شماره 15

طرح مسئله
کتاب اشارات و تنبیهات ابنسینا يکی از آخرين و ارزشمندترين کتابهاي ابنسیناست که در اين
مقاله ،با توجه به ساير آثار شیخالرئیس در اين زمینه و شروح شارحان کتاب اشارات و تنبی هات ،منظور
شیخ از مباحث مطرح شده در نمط پنجم مورد بررسی قرار میگیرد.
ابنسینا در همان اوائل نمط پنجم و ضمن دو فصل متناوب ـ فصول چهار و پنج ـ از زمان سخن
میگويد .وي ضمن دو فصل بیان میکند که حادث قبل از حدوث يک قبلی دارد که با بعد جمع
نمیشود و اين نوع تصرم ،خاص زمان نام دارد .خوانش شارحان از اين عبارات آن است که ابنسینا
درصدد بیان هستی و چیستی زمان است .اتفاقاً عناوين فرعی اين فصول نیز همین خوانش را تقويت
میکند؛ چرا که عنوان فصل چهارم تنبیه «فی بیان أن کل حادث فهو مسبوق بموجود غیر قار
الذات» است و فصل پنجم :اشاره «فی بیان ماهیه الزمان»(ابنسینا ،1951 ،ص. )101
اما مسئلهاي که در اينجا مطرح میشود ،آن است که اصوالً چرا ابنسینا در اين بخش از نمط
پنجم از "زمان" سخن گفته است؟ به نظر میرسد با توجه به کار ويژه نمط پنجم که ـ پس از نمط
چهارم و پس از بحث از ذات و صفات خدا ـ در پی بحث از چیستی فعل او و خصوصیات اين فعل
است ،درک چرايی بحث از زمان کمی دشوار میشود .همین دشواري به عالوه ايجاز فراوان عبارات
ابنسینا و عدم اشاره او به غرض از طرح مبحث زمان باعث شده است تا اين عبارات ،تفاسیر متفاوتی
داشته باشد .در ادامه مقاله ابتدا به بیان قرائت جديد خود از استدالل مورد نظر ابنسینا در اين فصول
خواهیم پرداخت و سپس سرنوشت و سیر تحول همین مطلب را در ساير آثار ابنسینا پی جويی
خواهیم کرد و در نهايت خوانش مختار خود از استدالل ابنسینا را با شروح مهم در اين باب ،مقايسه
خواهیم کرد .1

قرائت جدید از استدالل مورد نظر ابنسینا
براي درک جامع و دقیق مبحث زمان در نمط پنجم ،ضرورت دارد که مسئله اصلی ابنسینا در اين
نمط و اصطالحاً نقشه کلی بحث مورد بررسی قرار گیرد .شناخت کلی از چیستی نمط پنجم بسیار به
شناخت فصول اين نمط کمک میکند .مسئله اصلی ابنسینا در نمط پنجم اشارات ،مسئله فعل الهی
 1ـ معموالً در مقاالت مشابه ابتدا نظرهاي ديگر مطرح می شود و ديدگاه مختار در انتها بیان می شود .اما در اين مقاله نظام رايج
تغییر داده شده است .اين از آن روست که در بیان نظريات شارحان و براي نشان دادن وجه تفاوت نظر ايشان با خوانش مختار الزم
بود تا قبالً نظر مختار بیان شود.
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و خصوصیات اين فعل است .بايد توجه داشت که پس از آنکه ابنسینا در نمط چهارم ،واجبالوجود
را اثبات کرد و توحید و برخی از صفات خدا را نشان داد(ابنسینا ،1951 ،ص31ـ ،)102در نمط پنجم به
دنبال نشان دادن فعل او و خصوصیات اين فعل بود و مسئله اصلی ابنسینا در نمط پنجم اشارات آن
است که آيا واجبالوجود فعلی دارد يا خیر؟ اگر فعلی دارد اين فعل چه خصوصیاتی دارد؟ فعل خدا
حادث است يا قديم؟ فعل خدا واحد است يا کثیر؟ مادي است يا مجرد؟(همان ،ص109ـ . )101ابنسینا
مباحث خود در نمط پنجم کتاب اشارات را با بحث از حدوث و قدم آغاز میکند .در ابتداي اين نمط،
ابنسینا به نقد و بررسی خود مفهوم حدوث زمانی میپردازد و میکوشد تا از اين طريق اصوالً حدوث
زمانی عالم را غیر ممکن نشان دهد؛ ازاينرو ،وي ضمن فصول دوم و سوم به تحلیل مفهوم حدوث
میپردازد و نشان میدهد که موجودات در وجود خود و نه در حدوث به علت نیاز دارند .وي در ادامه،
ضمن استداللی ديگر بر اساس رابطه حدوث و امکان ،نیازمندي حادث به علت را به واسطه حدوث
زير سؤال میبرد .اما در ادامه نمط روش ديگري را در پیش میگیرد و ضمن فصل هشتم اين نمط،
بر اساس علت تامه بودن واجبالوجود و دائمی بودن او ،قديم بودن فعل او را نتیجه میگیرد .وي در
ادامه مباحث خود در اشارات ،در نمط ششم هم به چرايی فعل الهی میپردازد و از غايت فعل او
سخن میگويد(همان ،ص112ـ. )111
ابنسینا در نمط پنجم اشارات و در بحث از فعل الهی و خصوصیات اين فعل ،به طور خالصه نتیجه
میگیرد که واجبالوجود بايد يک فعل واحد غیر مادي و سرمدي داشته باشد .وي از واجبالوجود بودن،
فاعل تام بودن خداوند را نتیجه میگیرد و بدين ترتیب ابداعی بودن و غیر مادي بودن فعل بیواسطه او
را نتیجه میگیرد .وي همچنین از ازلی بودن علت نیز ازلی بودن معلول را نتیجه میگیرد .ابنسینا با
استفاده از قاعده الواحد نتیجه میگیرد که فعل الهی بايد واحد باشد(همان ،ص101ـ. )101
اما شايد مهمترين خصوصیتی که بخش عمدهاي از نمط پنجم را به خود اختصاص داده است،
ازلی و قديم بودن فعل الهی و نیز قديم بودن اصل عالم مادي است .ابنسینا در نی مه نخست اين
نمط ،براي اثبات قديم بودن فعل بیواسطه الهی و نیز اصل عالم مادي ،دو رويکرد متفاوت را اتخاذ
میکند .وي در ابتداي اين نمط و در رويکرد نخست ،ابتدا به نقد و ارزيابی نظريه حدوث زمانی
میپردازد و سعی میکند تا معقولیت اين نظريه متکلمان را زير سؤال ببرد(همان ،ص109ـ . )101رويکرد
دوم ابنسینا در خصوص حدوث و قدم عالم به فصل هشتم اين نمط مربوط میشود که ابنسینا در
آنجا نه از طريق برهان خلف ،بلکه از طريق برهان مستقیم به اثبات قديم بودن فعل بیواسطه الهی
و اصل عالم میپردازد .وي در اين رويکرد ،از طريق علت تامه و سرمدي بودن خداوند وارد میشود و
ابداعی بودن و بنابراين عدم ماديت و نیز قدم فعل او را نتیجه میگیرد(همان ،ص.)105
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ابنسینا در رويکرد نخست که به نقد مستقیم مفهوم حدوث زمانی میپردازد ،چند استدالل براي
ابطال حدوث فعل بیواسطه الهی و اصل عالم ارائه میکند .وي در استدالل نخست ،از راه تحلی ل
مفهوم حدوث وارد میشود و نشان میدهد که حادث نه به واسطه حدوث که به واسطه وجود بالغیر
به علت وابسته است و اصوال حدوث دخلی در نیاز به غیر ندارد و بنابراين استبعادي ندارد که موجود
بالغیر دائمی وجود داشته باشد .وي در استدالل دوم هم نشان میدهد که حادث نه به واسطه حدوث
که به خاطر امکان به علت نیاز دارد.
مسئله زمان در نمط پنجم اشارات که موضوع اصلی اين نوشتار هم است ،در ضمن رويکرد
نخست براي اثبات عدم معقولیت حدوث زمانی عالم مطرح شده است .ابنسینا در اين استدالل از
مفهوم زمان استفاده میکند ،به طوريکه با طرح مسئله قبلیت و بعديت میکوشد نشان دهد که هر
حادثی مسبوق به يک تصرم و تغیر دائمی است و اين تصرم نیاز به قوهاي دارد و آن قوه هم بايد در
موضوع باشد .در نتیجه هر حادثی مسبوق به ماده هم خواهد بود .حال اگر فعل بیواسطه الهی و يا
اصل عالم مادي ،حادث فرض شود ،تناقض ايجاد میشود ،چرا که از يک طرف اين موارد نمیتوانند
مسبوق به چیزي باشند؛ زيرا نخستین افعال هستند و از طرف ديگر اگر طبق فرض ،حادث باشند ،بر
اساس استدالل فوق بايد مسبوق به چیزي باشند(ابنسینا ،1951 ،ص .)101بنابراين فرض حدوث ،به
تناقض منجر میشود .البته در عبارات شیخ به اين عبارات اخیر که نتیجه همه اين مباحث است،
تصريح نشده است و به واسطه اختصار حذف شده است .شايد همین مسئله باعث شده باشد که
منظور نهايی او از طرح اين مباحث مغفول بماند .1
استدالل اصلی براي اثبات خوانش مختار که در بند باال ،به اختصار بیان شد ،به جايگاه بحث از
زمان در نمط پنجم اشارات مبتنی است .با توجه به آنچه که در باب ماهیت نمط پنجم و جايگاه آن
در کتاب اشارات گذشت ،و پس از آنکه بیان شد مسئله اساسی اين نمط نشان دادن چگونگی فعل
الهی و بهويژه قديم بودن آن است ،و با در نظر گرفتن اختصار کتاب اشارات ،بسیار بعید به نظر
1ـ مسئله امکان هم که پس از مسئله زمان مطرح شده است ،سرشت مشابهی دارد .در فصل ششم هم ابنسینا به روشی مشابه
می کوشد تا اينبار با تو سل به ممکن بودن امر حادث ،مسبوق بودن آن را به ماده نشان دهد تا ثابت کند که فرض حدوث ،فرضی
پارادوکسیکال است؛ چرا که اگر فرض کنیم چیزي حادث باشد ،حتماً بايد ممکن باشد و اگر ممکن باشد آنگاه بايد پیش از آن
ماده اي وجود داشته باشد و اين با حادث بودن منافات دارد .نکته مهم آن است که در اينجا نیز مشابه مسئله زمان منظور اصلی
ابن سینا توسط شارحان مغفول مانده است و نظريه غالب آن است که هدف اصلی ابنسینا اثبات قاعده « کل حادث مسبوق بماده»
است.
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میرسد که ابنسینا بخواهد در اينجا يک مسئله فرعی مانند اثبات زمان و بیان ماهیت آن را به طور
مستقل مطرح کند .حتی اثبات اين قاعده فلسفی که هر حادثی مسبوق به مده و ماده است نیز اگر به
تنهايی لحاظ شود ،براي منظور اين نمط فايده اندکی خواهد داشت .هدف از بیان اين قاعده در اينجا
آن است که ابنسینا از آن در جهت رد حدوث زمانی فعل الهی استفاده کند .در واقع قاعده فوق،
بخشی از استدالل مفصلتري است که ابنسینا در اين نمط براي اثبات قديم بودن فعل بیواسطه
الهی و نیز اصل عالم مادي مطرح میکند .استدالل منظور نظر ابنسینا در نمط پنجم بر حادث
نبودن فعل الهی با استفاده از مفهوم زمان را میتوان به صورت زير صورتبندي کرد:
 .1فرض میکنیم فعل بیواسطه الهی حادث زمانی باشد.
 .2اگر فعل الهی حادث باشد ،قبلی دارد.
 .9اين قبل به گونهاي است که با بعد جمع نمیشود.
 .4فرض میکنیم اين قبلیت ،عدم باشد.
 .1عدم ،بعد از حادث نیز وجود دارد.
 .1بر اساس مقدمات( )9و( ،)1اين قبل نمیتواند عدم باشد
 .5فرض میکنیم اين قبلیت ،ذات فاعل باشد.
 .1ذات فاعل ،قبل ،همراه و بعد از حادث نیز وجود دارد.
 .3بر اساس مقدمات( )9و( ،)1اين قبل نمیتواند ذات فاعل باشد؛ زيرا ذات فاعل ،قبل ،همراه و
بعد از حادث نیز وجود دارد .در حالی که فرض ما آن است که آن قبلیت و بعديت به گونهاي است که
تا قبل از بین نرود ،بعد نمیآيد و اين قبل و بعد در حصول وجود با هم جمع نمیشوند.
 .10بر اساس مقدمات( )1تا( ،)3اين قبلیت ،چیزي غیر از عدم و ذات فاعل است و چون قبل و
بعد در آن جمع نمیشود ،پس ذات آن تجدد است.
 .11تجدد همواره تغیر حال را میطلبد.
 .12تغیر حال همواره به قوه تغیر حال نیاز دارد.
 .19قوه يا استعداد ،عرض است.
 .14عرض به موضوع نیاز دارد.
 .11بر اساس مقدمات( )19و( ،)14قوه تغیر حال به موضوع نیاز دارد.
 .11بر اساس مقدمات( )12تا( )11تغیر حال به موضوع نیاز دارد.
 .15بر اساس مقدمات( )11تا( )11تجدد به موضوع نیاز دارد.
 .11بر اساس مقدمات( )1و( )10تا( )15هر حادثی چون متجدد است ،به موضوع نیاز دارد.
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 .13بر اساس فرض( )1و مقدمه( )11فعل الهی به موضوع نیاز خواهد داشت.
 .20اما مقدمه( )13با فرض( )1تناقض دارد؛ چرا که در فرض نخست ما حدوث زمانی فعل
بیواسطه الهی را فرض کرديم که به معناي آن است که مسبوق به عدم باشد و ماده و مدهاي پیش
از او نباشد در حالی که در مقدمه( )13نشان داديم که آنچه که حادث فرض کرده بوديم در واقع
مسبوق به ماده و مده است.
 .21حال براي رهايی از اين تناقض ،بايد خالف فرض خود را نتیجه بگیريم.
نتیجه :اينگونه نیست که فعل بیواسطه خداوند حادث باشد.
تا بدين جاي کار ابنسینا به مقصود اصلی خود از طرح مسئله زمان رسیده است .با اين حال
میتوان از مقدمه( )13استدالل را به گونه ديگري نیز ادامه داد.
 .22هر آنچه که موضوع داشته باشد ،مادي است.
 .29بر اساس مقدمات( )13و( )20اگر فعل بیواسطه الهی حادث باشد ،بايد مادي باشد.
 .24واجبالوجود بالذات واجبالوجود من جمیع الجهات است.
 .21بر اساس مقدمه( )22واجبالوجود در فاعلیت خود تام است و به هیچ واسطه و ابزاري نیاز
ندارد.
 .21بر اساس مقدمه( )29فعل بیواسطه الهی مسبوق به واسطهاي نیست و ابداعی است و مادي
نیست.
 .25مقدمات( )21و( )24با هم تناقض دارند.
 .21براي رفع تناقض ،فرض( )1را باطل میکنیم.
 .23بر اساس مقدمات( )1و( ،)21اينگونه نیست که فعل بیواسطه الهی حادث باشد.
 .90فعل بیواسطه الهی قديم است.
 .91فرض میکنیم اصل عالم حادث باشد ،يعنی مسبوق به عدم باشد.
 .92بر اساس فرض( )23و مقدمه( )11اصل عالم به موضوع نیاز خواهد داشت.
 .99بر اساس مقدمه( )90اصل عالم مسبوق به عدم نخواهد بود؛ زيرا حداقل ،موضوع میخواهد.
 .94مقدمات( )23و( )91با هم تناقض دارند؛ زيرا هم اصل عالم بايد مسبوق به عدم باشد و هم
بايد مسبوق به عدم نباشد.
 .91براي رفع تناقض فرض( )23را باطل میکنیم.
 .91بر اساس مقدمات( )23و( ،)99اينگونه نیست که اصل عالم حادث باشد.
 .95بر اساس مقدمه( )94اصل عالم قديم است.

خوانشی نو از جايگاه بحث از زمان در نمط پنجم کتاب االشارات و التنبیهات ابنسینا 99 

نتیجه :فعل بیواسطه الهی و اصل عالم قديماند.
همانگونه که مالحظه میشود در طول نمط پنجم اشارات ،با يک استدالل مفصل مواجه هستیم
که هم استدالل مرکب است و هم استدالل ضمیر .ابنسینا در فصول چهار و پنج اين نمط ،از
استدالل مفصل فوق ،تنها از مقدمه  2تا مقدمه شماره  11را آن هم به نحو مجمل ذکر کرده است.
بر اين اساس ،در فصل چهارم از مقدمه  2تا مقدمه شماره  10و در فصل پنجم تا مقدمه شماره 11
ذکر شده است(ابنسینا ،1951 ،ص .)101وي در ادامه اين نمط ،اشاره مختصري هم به مقدمات  22تا
 24میکند(همان ،ص101ـ)105؛ ولی در مورد بقیه مقدمات در اين نمط تصريحی وجود ندارد .همین
پراکندگی مقدمات مختلف اين استدالل مفصل و مرکب در طول نمط به عالوه اختصار و مضمر
بودن استدالل و بهويژه آنکه در پايان تصريحات شیخ تنها مقدمه  11ذکر شده ،موجب اين گمان
شده است که هدف نهايی شیخ آن است که وجود و ماهیت زمان را نشان دهد و يا مسبوقیت حادث
به موضوع را اثبات کند .به نظر میرسد شکل کلی اين استدالل براي شارحان مخفی مانده است و
به اجزاي آن ـ مانند اثبات زمان ،بیان ماهیت زمان ،بیان مسبوقیت حادث به زمان و نیز بیان
مسبوقیت حادث به ماده ـ توجه بیشتري صورت گرفته است؛ به طوري که گويی اين اجزا از اصالت
برخوردارند و هدف اصلی استدالل بودهاند .در اينجا توجه به اين نکته مهم است که اصوالً روش
شیخ در آثارش آن است که گاهی بر برخی از مقدمات استدالل خود تصريح نمیکند .اين مسئله در
اثري مختصر چون اشارات بیشتر خود را نشان میدهد .براي نمونه میتوان به استداللهاي شیخ در
اواخر نمط چهارم اشارات اشاره کرد که براي اثبات توحید و صفات الهی تا چه حد استداللهاي خود
را مختصر و با حذف برخی مقدمات و حتی نتیجه استدالل ذکر میکند.
حتی اگر در اينجا اين عبارت را بهعنوان يک اصل فلسفی بپذيريم و از پارادوکس موجود در آن ـ
يعنی پارادوکس میان فرض حادث زمانی بودن فعل بیواسطه الهی و در عین حال مسبوق بودن آن
به ماده و مده ـ صرف نظر کنیم ،باز هم میگويیم منظور ابنسینا در اين نمط با توجه به سیاق بحث
نمیتوانسته است ذکر اين اصل فلسفی باشد .هدف ابنسینا در اوائل نمط پنجم و بهويژه در اين دو
فصل ،آن نبوده است که نشان دهد که حادث مسبوق به مده است .ابنسینا از مفهوم تقدم و تأخر
استفاده میکند تا عدم معقولیت حدوث را نشان دهد و از اين راه حادث نبودن فعل الهی را ثابت کند؛
بنابراين بیان ماهیت زمان در اين بحث يک مسئله فرعی و بالمناسبه است .درست به همین دلی ل
است که ابنسینا در ابتداي بحث هیچ نیازي به تصريح به نام زمان نمیبیند؛ چرا که آنچه در اينجا
براي او مفید فايده است ،همان قبلیت و بعديتی است که با هم جمع نمیشوند .وي از طريق اين
تصرم و تغیر حال نتیجه میگیرد که بايد قوهاي باشد تا اين تغییر را بپذيرد و اين قوه هم نیاز به موضوع
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دارد و اين موضوع داشتن با حادث بودن ناسازگار است.
بر اين اساس ،چرايی طرح يک اشکال از زبان متکلِمان و پاسخ آن توسط ابنسینا در انتهاي نمط
پنجم بهتر معلوم میشود .آن اشکال در مورد قول به قدم عالم معطوف به همین مسئله است؛ چرا که
از نظر متکلمان پذيرش قدم عالم مستلزم آن است که هر حادثی مسبوق به بینهايت حوادث باشد.
ابنسینا اين را میپذيرد و میگويد اين عین ادعاي ماست و به خودي خود مستلزم محال نیست.
آنچه محال است تسلسل در علل ايجادي به معناي وجود بینهايت علت طولی به طور همزمان
است(همان ،ص111ـ)103؛ ولی نکته مهم آن است که طرح اين اشکال و پاسخ به آن ،در انتهاي نمط
شاهد ديگري است که کل نمط پنجم در مورد بحث از حدوث و قدم عالم و اثبات محال بودن فرض
يک حادث نخستین است و بحث از زمان و حتی بحث از قاعده باال نمیتواند به خودي خود مطلوب
باشد.
دستاورد ديگر اين ادعاي ما آن است که چون معلوم شد هدف ابنسینا از طرح مسئله زمان تعريف
زمان و اثبات وجود آن نبوده است ،اشکال دور در تعريف هم مرتفع میشود .ابنسینا میخواسته با طرح
مسئله زمان اصل مسبوقیت حادث به ماده را مطرح کند تا عدم معقولیت حدوث را زير سؤال ببرد؛
بنابراين او اصالً درصدد بیان ماهیت زمان نبوده است تا متهم به ارائه تعريف دوري از زمان شود.

پیجویی تحول مبحث مسبوقیت حادث به ماده در سایر آثار ابنسینا
بر اساس تحقیقات ابنسیناشناسان معلوم میشود که اشارات پس از دانشنامه عالئی ،و دانشنامه
عالئی پس از نجات ،و نجات هم پس از شفا نگاشته شدهاند  .1حال اگر بخواهیم سیر تحول يک
نظريه را در آثار ابنسینا بررسی کنیم بايد اين ترتیب تاريخی را در آثار او مد نظر داشته باشیم.
ابنسینا بحث مربوط به مسبوقیت حادث به ماده را در همه اين آثار عمده خود مورد بررسی قرار داده
است؛ ولی نکته جالب توجه آن است که با در نظر گرفتن ترتیب تاريخی آثار ابنسینا مشاهده میشود
 1ـ گوتاس تاريخ آغاز نگارش شفا را میان سالهاي  401تا 412هـ حدس می زند و احتمال بیش تر میدهد که نگارش شفا در سال 411هـ
آغاز شده باشد .وي معتقد است نگارش شفا حداکثر تا سال 411هـ طول کشیده باشد (Gutas, 1988, p.103-104) .مهدوي نگارش
بخش منطق شفا را در سال  414میداند( مهدو ي ،1999 ،ص .)125جوزجانی در زندگینامه مینويسد که ابنسینا نجات را بالفاصله پس از
اتمام شفا نگاشت .پس احتماالً نجات بین سالهاي  415و 411هـ نوشته شده است .مرحوم مهدوي نگارش دانشنامه عاليی را در اصفهان
و بنابراين بین سالهاي  414تا 421هـ میداند ،اما بعید نمی داند که اين کتاب در اوائل حضور شیخ در اصفهان نگاشته شده باشد .گوتاس
هم تألیف اين کتاب را حدود سال 411هـ میداند( مهدوي ،1999 ،ص101؛  .(Gutas, 1988, P.114وي تصور می کند که کتاب اشارات و
تنبیهات بین سالهاي  421تا 421هـ تألیف شده باشد ).(Gutas, 1988, p.140
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که در خصوص جايگاه اين نظريه در آثار او يک تحول و تطور وجود دارد .اين مطلب از آن روست
که وي اين قاعده را که هر حادث مسبوق به ماده است به دو منظور متفاوت و در دو جاي متفاوت از
آثارش به کار برده است.
9ـ1ـ ابنسینا در مقاله نهم الهیات شفا ضمن بحث از نحوه فاعلیت واجبالوجود تصريح میکند که
قبالً دانستی که هر حادثی مسبوق به ماده است(ابنسینا1404 ،هـ ،ص .)954در واقع ابنسینا در بحث از
حدوث و قدم عالم از اين اصل استفاده میکند .در جستوجوي اين مطلب به کمی پیشتر و مقاله
ششم الهیات شفا میرسیم که باز هم وقتی در مورد اين قاعده سخن میگويد که هر حادثی مسبوق به
ماده است ،بیان میکند که اين مطلب را قبالً دانستی(همان ،ص .)211حال اين پرسش پیش میآيد که
ابنسینا قبالً در کجا اين قاعده را بیان کرده است؟ به نظر میرسد منظور ابنسینا ،مقاله چهارم الهیات
شفا است که وي در بحث از تقدم و تأخر و ضمن بحث از قوه و فعل ،با بیانی مفصل ،قاعده فوق را
ثابت میکند .وي در اين مقاله بر اساس برهان امکان ـ همان استداللی که در فصل ششم از نمط
پنجم اشارات است ـ مسبوقیت حادث به ماده را اثبات میکند .اما پس از اثبات اين قاعده هم بالفاصله
به بحث از قوه برمیگردد و در پی حل اين مسئله برمیآيد که آيا قوه مقدم است يا فعل(همان،
ص151ـ. )111

9ـ2ـ اما اين قاعده در کتاب نجات سرنوشت متفاوتی پیدا میکند .در اين کتاب روش پرداختن به
قاعده مسبوقیت حادث به ماده و مده بیشتر به کتاب اشارات شباهت دارد .در نجات ،جايگاه بحث از
اين قاعده به بحث از حدوث و قدم عالم منتقل شده است و ابنسینا ضمن بحث از حوادث زمانی
بیان میکند که هر حادثی مسبوق به ماده است .او در اينجا ابتدا مسبوقیت حادث به زمان را اثبات
میکند و سپس بر اساس برهان امکان ،در مورد مسبوقی ت حادث به ماده استدالل میکند(ابنسینا،
 ،1953ص199ـ.)191
بحث از قاعده مسبوقیت حادث به ماده در کتاب دانشنامه عالئی به کتاب شفا نزديک میشود و از
کتابهاي نجات و اشارات فاصله میگیرد .ابنسینا در الهیات دانشنامه عالئی پیش از بحث از نحوه
فاعلیت واجبالوجود و در ضمن بحث از تقدم و تأخر و قوه و فعل به بحث از اين قاعده میپردازد .وي
با آنکه با استداللهايی مشابه دو کتاب اشارات و نجات اين قاعده را اثبات میکند؛ اما در واقع او در
اي ن کتاب نیز در پی بحث از قوه و فعل و پاسخ به اي ن مسئله است که آيا قوه مقدم است يا فعل؟(همو،
 ،1919ص11ـ. )19

همانگونه که از بررسی آثار ابنسینا روشن شد مشخص میشود که قاعده مسبوقیت حادث به
ماده در اين آثار در دو بافت متفاوت با دو هدف مختلف مطرح شده است؛ بهطوريکه يکبار اين

  91دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت سینوي (مشکوة النور)  /سال بیست و يکم  /بهار و تابستان  / 1931شماره 15

بحث را ضمن بحث از قوه و فعل آورده است و بار ديگر آن را در ضمن بحث از نحوه فاعلیت خدا و
ارتباط خداوند با فعل بیواسطهاش و جهان و در بحث از حدوث و قدم عالم آورده است .ابنسینا در
کتاب شفا اثبات قاعده مسبوقیت حادث به مده و ماده را پیش از بحث در باب علل و نحوه علیت
خداوند براي عالم مطرح کرده است و آن را ذيل مباحث مربوط به قوه و فعل و مبحث ماده آورده
است و سپس بعدتر و ضمن بحث از نحوه فاعلیت خداوند از اين قاعده استفاده کرده است .در واقع
منظور اصلی ابنسینا در کتابهاي شفا و دانشنامه عالئی از طرح اين قاعده ،بحث در باب معانی
مختلف قوه و امکان و نیز حل اين مسئله است که آيا قوه مقدم است يا فعل؛ اما در کتابهاي
اشارات و نجات ،اين قاعده پس از بحث از علل ،و ذيل بحث از حدوث و قدم عالم و نحوه فاعلیت
خداوند آمده است .بنابراين و به قرينه ساير آثار ابنسینا معلوم میشود که هدف اصلی از بیان اين
قاعده در کتاب اشارات اصالتاً اثبات مسبوقیت حادث به زمان يا ماده نیست ،بلکه بحث در مورد نحوه
فاعلیت خداوند و روشن ساختن مسئله حدوث يا قدم عالم است .در ادامه ،نظر شارحان اشارات در
باب جايگاه بحث از زمان در اين نمط بیان میشود و تفاوت آن با استداللی که به نظر میرسید به
منظور ابنسینا نزديکتر بود ،نشان داده میشود.

تفاسیر شارحان درباره بحث زمان در نمط پنجم اشارات
به نظر میرسد با توجه به ايجاز عبارات اشارات و نیز عدم اشاره مستقیم ابنسینا به منظور اصلی خود
در خصوص طرح مبحث زمان ،درک اين منظور براي شارحان دشوار شده است .دقیقاً به دلیل همین
دشواري است که تفاسیر متفاوتی از اين بحث به وجود آمده است .اما با دقت بیشتر در نمط پنجم و
نیز مقايسه آن با شروح موجود ،معلوم میشود که اين شروح اغلب موفق نشدهاند دقیقاً منظور نهايی
ابنسینا را از طرح مسئله زمان در اينجا دريابند .شارحان اشارات در بیان منظور ابنسینا از عبارات
فوق عمدتاً بر آناند که گويی ابنسینا در اصل میخواسته از وجود و ماهیت زمان سخن بگويد و يا
حداکثر آنکه میخواسته مسبوقیت حادث به ماده و مده را اثبات کند .نزديکترين خوانش به خوانش
ما بیان شارحانی چون فخر و خوانساري است که گويند هدف ابنسینا از طرح مسئله زمان اين است
که وي درصدد بوده تا نشان دهد که حادث مسبوق به ماده است و سلسله حوادث و مواد تا بینهايت
ادامه دارد؛ بنابراين عالم بايد قديم باشد .بر اساس اين خوانش ،استدالل ابنسینا يک برهان مستقیم
است که در آن مقدمه نخست وجود ندارد و بعد از مقدمه شماره  11وجود تسلسل تعاقبی در زمان و
مواد و در نهايت قدم عالم اثبات میشود .اما بر اساس خوانش ما ،برهان ابنسینا يک برهان خلف
است که پس از اثبات مسبوقیت حادث به ماده ،نیازي به ارائه چند مقدمه ديگر براي اثبات قدم عالم
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نیست؛ چرا که همین اصل به خودي خود متناقض نماست و عدم معقولیت حدوث را نشان میدهد.
در ادامه ،آراي مهمترين شارحان اشارات مانند فخر رازي ،خواجه نصیر طوسی و قطبالدين رازي
بیان و به چند حاشیه و تعلیقه ديگر نیز اشاره میشود.

1ـ تفسیر فخر رازی
از میان همه تفاسیر موجود از اشارات ،شرح فخر رازي به خوانش مختار ما از عبارات مذکور
نزديکتر است .فخر رازي معتقد است که فصل چهارم از نمط پنجم اشارات به بیان تقدم زمان بر
حادث اختصاص دارد ( 1الرازي ،1914 ،ص931؛ الطوسی و الرازي1404 ،هـ ،ص .)222از نظر او ،اين عبارات
دال بر آن است که پیش از هر حادثی ،زمانی است .او اين مطلب را در آغاز تفسیر فصل بعد هم
تکرار میکند و میگويد ابنسینا در فصل پیشین ثابت کرد که هر حادثی مسبوق به زمان است.
خوانش مختار ما از فصل چهارم اين نمط ،تفسیر فخر را تأيید میکند؛ زيرا مراد اين فصل اثبات
قديم بودن زمان نیست ،بلکه مراد ،اثبات آن است که هر حادثی مسبوق به زمان است؛ حال چه اين
زمان قديم باشد و چه نباشد.
با اينحال ،در مورد فصل پنجم از اين نمط ،فخر دو هدف براي اين فصل مطرح میکند که
عبارت است از بیان ماهیت زمان و بیان قدم زمان(الرازي ،1914 ،ص .)401به نظر میرسد هدف
نخستی که او ذکر میکند براي ابنسینا چندان مهم نباشد .با اين حال هدف دوم در اين نمط مهم
است .وي معتقد است ابنسینا از راه قدم زمان ،قديم بودن حرکت را اثبات میکند و از راه قديم بودن
حرکت ،قديم بودن ماده را .از آنجا که زمان مقدار حرکت است ،قديم بودن زمان بر قديم بودن
حرکت داللت میکند و از آنجا که هر حرکتی به مادهاي نیاز دارد ،قديم بودن حرکت بر قديم بودن
ماده داللت دارد(الطوسی و الرازي1404 ،هـ ،ص.)221
1ـ در نسخه اي که توسط مکتبه آيه اهلل مرعشی ضمن شرحی االشارات به طبع رسیده است ،به صورت اثبات تقدم زمان ثبت شده
است (الطوسی و الرازي1404 ،هـ ،ص .)222اما در طبع انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هدف از اين فصل ،اثبات قدم زمان ذکر شده
است(الراز ي ،1914 ،ص )931به نظر ما ،عبارت نخست که بر تقدم زمان داللت می کند اگر به معناي مسبوقیت حادث به زمان باشد،
صحیح تر است و با منظور و سیاق عبارات ابنسینا سازگارتر است .بهويژه آن که عبارات خود فخر نیز در ادامه همین خوانش را تأيید
می کند .همچنین وي در آغاز تفسیر فصل بعدي تصريح می کند که شیخ در فصل قبل اثبات کرد که هر حادثی مسبوق به زمان
است(الراز ي ،1914 ،ص)401؛ بنابراين بايد منظور او در اين جا مسبوقیت حادث به زمان و تقدم زمان باشد که لزوماً به معناي قدم
زمان نیست .به عالوه بر اساس اصول تصحیح نسخ خطی (اصل ترجیح عبارت طوالنی تر) بايد عبارت تقدم را بر قدم ترجیح داد.
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به نظر میرسد تفسیر فخر از فصل پنجم اشارات با آنکه نسبت به ساير شروح موجود بسیار
بیشتر به منظور اصلی ابنسینا نزديک میشود؛ ولی در نهايت به غرض اصلی از طرح مسئله زمان
در اين نمط اشاره نمیکند؛ چرا که بر اساس خوانش مختار ما از نمط پنجم اشارات ،حتی مسبوقیت
حادث به زمان و ماده و اثبات قدم عالم هم غرض اصلی و نهايی نیست ،بلکه ابنسینا در صدد بیان
آن است که فرض حدوث فعل الهی به تناقض منجر میشود ،چرا که حادث مسبوق به ماده است و
اين با يک حدوث نخستین به معناي مسبوق به عدم بودن منافات دارد .به عبارت ديگر بیان فخر ،با
آنکه به خوانش مختار ما نزديک است؛ ولی تنها براي اثبات قديم بودن عالم مادي کاربرد دارد و
براي اثبات قديم بودن فعل بیواسطه خداوند که مجرد است ،کاربرد ندارد .بیان فخر ،استدالل
مستقیمی براي اثبات قديم بودن عالم مادي است؛ ولی بر اساس خوانش مختار ،برهان خلفی ارائه
میشود که با آن میتوان قديم بودن فعل بیواسطه خداوند را که واحد و مجرد است نیز اثبات کرد.
هدف ابنسینا تنها آن نیست که نشان دهد که حرکت در عالم مادي سرمدي است ،بلکه او بايد قديم
بودن موجودات مجرد را نیز اثبات کند .فخر به سختی تالش میکند تا با يک برهان مستقیم قديم
بودن عالم را اثبات کند .اما بايد توجه داشت که در اينجا ابنسینا اصالتاً در حال بحث و محاجه با
متکلمانی است که عالم را حادث میدانند .از اينرو ،وي با ارائه يک برهان خلف ،نامعقول بودن
فرض يک حادث نخستین را نشان میدهد .ابنسینا در فصل هشتم میکوشد تا با ارائه برهانی
مستقیم و با استناد به علت تامه بودن واجبالوجود ،قديم بودن فعل بیواسطه الهی را اثبات کند.

2ـ تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی
از نظر خواجه ،هدف از فصل چهارم ،بیان آن است که هر حادثی مسبوق به زمان است(الطوس ی،

 ،1951ج ،9ص .)19خواجه به بحث از زمان در اين فصل اصالت بیشتري میدهد و معتقد است هدف
ابنسینا بیان ماهیت و وجود زمان است  .1از نظر او ابنسینا به دو دلیل از زمان در اين فصل بحث کرده
است :نخست آنکه او به اين بحث نیاز داشته است؛ دوم آنکه در بقیه کتاب اين بحث مطرح نشده
است(الطوسی ،1951 ،ج ،9ص11ـ .)15به نظر میرسد خواجه هم متوجه بوده است که با خوانش خود،
1ـ عالمه حسن زاده آملی هم به طريقی مشابه در شرح خود بر اشارات تصريح می کند که فصل چهارم از انیت و وجود زمان بحث
می کند و فصل پنجم از ماهیت زمان(حسنزاده آملی ،1913 ،ص .)52دکتر بهشتی هم با آن که سخن خواجه را تکرار کرده
است (بهشتی ،1911 ،ص ،)30اما باز هم مشابه شرح خواجه ن صیر و بدون اشاره به غرض اصلی ابنسینا از طرح بحث زمان ،بهطور
مفصل وارد بحث از زمان و ماهیت آن شده است و چندين نظريه رقیب را در باب چیستی زمان آورده است.
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نمیتواند چرايی بحث از زمان را در نمط پنجم توجیه کند؛ به همین دلیل ،به اين مسئله متوسل میشود
که چون ابنسینا در بقیه بخشهاي اشارات از زمان بحث نکرده است ،استطراداً در اينجا از زمان سخن
گفته است .اين در حالی است که بر اساس خوانش مختار ،اساساً ابنسینا وجود و ماهیت زمان را نشان
نداده است؛ بلکه از آن در استدالل خود بهره گرفته است .بنابراين با توجه به آنچه در بیان نظريه مختار
گذشت به نظر میرسد فخر نسبت به خواجه توضیح بهتر و کاملتري از اين عبارات به دست داده
است؛ زيرا فخر در کنار اين هدف ،هدف ديگري را نیز براي اين فصل ذکر میکند که همان استدالل از
قديم بودن زمان بر قديم بودن حرکت و در نتیجه قديم بودن ماده است.

3ـ شرح آمدی
سیفالدين آمدي متکلم سده ششم و هفتم هجري شرحی بر اشارات ابنسینا با عنوان کشف
التموي هات فی شرح االشارات و التنبی هات دارد .خصوصیت شرح آمدي آن است که ناظر به شرح فخر
است و میتوان آن را تعلیقهاي بر شرح فخر به حساب آورد .آمدي هم مشابه خواجه میکوشد به
شکوک فخر بر اشارات شیخ پاسخ گويد و اشکاالت او را مرتفع سازد .آمدي در شرح فصول چهارم و
پنجم اين نمط تنها به پاسخ به اشکاالت فخر در باب چیستی زمان و کیفیت وجود آن میپردازد
(آمدي1491 ،هـ ،ص531ـ .)101در واقع او بحث خود را محدود به چیستی زمان کرده است و از غرض
اصلی از طرح بحث زمان در اين نمط سخنی نمیگويد.

4ـ شرح قطب الدین رازی
تفسیر قطب الدين رازي هم از فصل چهارم آن است که ابنسینا میخواهد مسبوقیت حادث به زمان
را ثابت کند .او نیز بهطور مفصل خود را به مسئله چیستی زمان و نیز خصوصیات زمان مشغول
میکند(الطوسی ،1951 ،ج ،9ص11ـ .)39به عالوه قطب ،شیخ را متهم به تعريف دوري میکند و ادعا
میکند که شیخ در بیان ماهیت زمان بر اساس تقدم و تأخر دچار دور شده است(همان ،ص)15؛ اما پاسخ
ما به اين ادعاي قطب آن است که اساساً ابنسینا در پی بیان ماهیت زمان نبوده است تا متهم به دور
شود.

5ـ حاشیه باغنوی
حاشیه حبیب اهلل میرزاجان باغنوي شرح مستقلی بر اشارات ابنسینا نیست ،بلکه حاشیهاي بر
محاکمات قطبالدين رازي است .مرجع ما براي استفاده از اين حاشیه ،دو نسخه خطی است که در
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کتابخانه ملی نگهداري میشود .باغنوي در بحث از زمان بهطور مفصل وارد بحث از چیستی زمان و
نحوه وجود آن شده است و اشاره میکند که هدف از طرح مسئله زمان نشان دادن آن است که هر
حادثی مسبوق به زمان و ماده است(باغنوي ،بیتا ب ،ص141ـ .)110خوانش باغنوي از عبارات شیخ بسیار
به خوانش فخر نزديک است .از نظر او هم بحث از تقدم و تأخر در زمان نمیتواند غرض اصلی و نهايی
شیخ در نمط پنجم باشد بلکه خود اين تقدم و تأخر بدان معناست که پیش از هر حادثی حادثی است و
توالی حوادث به معناي قدم عالم است(همو ،بیتا الف ،ص491ـ .)491همانگونه که از اين عبارات مالحظه
میشود ،خوانش باغنوي از عبارات شیخ در فصول چهارم و پنجم اشارات آن است که ابنسینا میخواهد
برهان مستقیمی بر اساس تقدم و تأخر موجود در زمان براي اثبات قدم عالم ارائه کند ،در حالیکه بر
اساس خوانش مختار ،برهان ابنسینا برهان خلف براي اثبات محال بودن حدوث زمانی عالم است.

6ـ حاشیه آقا حسین خوانساری
آقا حسین خوانساري در حاشیه خود که بیشتر ناظر به حاشیه باغنوي بر محاکمات است ،بیش از
ساير شارحان و حاشیهنويسان وارد مسئله زمان شده است و به طور مفصل با محاکم(قطب) و
محشی(باغنوي) در مورد چیستی زمان و کیفیت وجود خارجی بحث میکند .وي حتی به طور مفصل
وارد اشکال دور در تعريف زمان میشود و سعی میکند به اين اشکال پاسخ دهد؛ ولی هیچ اشارهاي
به مسئله امتناع حدوث زمانی و جايگاه بحث از زمان در نشان دادن آن نمیکند(الخوانساري،1951 ،
ص221ـ .)213بدين ترتیب او نیز میپذيرد که بحث از وجود و ماهیت زمان در اينجا اصالت دارد و
متعرض غرض اصلی از پرداختن به مسئله زمان در نمط پنجم اشارات نمیشود .وي تنها در حاشیه
عبارت باغنوي در خصوص برهان مستقیم براي اثبات قدم عالم به تکرار نظريه وي میپردازد(همان،
ص219ـ.)214

نقد ما بر اين تفاسیر آن است که شارحان اشارات يا مراد از فصل مذکور را بیان اين قاعده میدانند که
هر حادثی مسبوق به ماده است و يا حداکثر اشاره میکنند که ابنسینا ضمن برهانی مستقیم قدم عالم را
اثبات میکند .حال اگر اين قاعده را به خودي خود و به تنهايی در اين نمط در نظر بگیريم ،نمیتوانیم
جايگاه مناسبی را براي قاعده مذکور در اين نمط بیابیم .مسئله اصلی نمط نشان دادن متناقض نما بودن
مفهوم حدوث از راه برهان خلف است و نه مسبوقیت حادث به ماده و يا اثبات قدم عالم .1
 1ـ در کل مباحث مربوط به فصول چهار و پنج از نمط پنجم اشارات ،حاشیه خاصی از آقا جمال الدين خوانساري وجود ندارد و
ظاهراً ايشان هم هیچ مخالفتی با خوانش رايج در خصوص مسئله زمان نداشته است ( الخوانسار ي ،1951 ،ص 213ـ.)221
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دو اشکال محتمل بر خوانش مختار
1ـ اشکال نخست و پاسخ به آن
در اينجا ممکن است اين اشکال بر خوانش مختار وارد شود که در عالم ،حوادث بسیاري وجود
دارند و طبق اصل فوق ،همه اين حوادث هم مسبوق به ماده و مده هستند و اين هیچ اشکالی را
پیش رو نمینهد .بر اين اساس اين واقعیت بايد توضیح داده شود که تناقض مورد نظر در کجاست؟
به عبارت ديگر چگونه حادث بودن با مسبوق به ماده بودن ناسازگار است ،در حالی که هر روزه شاهد
حدوث بیشمار حادثی هستیم که همگی مسبوق به مادهاند و هیچ تناقضی هم رخ نمیدهد؟
در پاسخ به اين اشکال بايد گفت همانگونه که در بحث از غرض کلی و نقشه جامع نمط پنجم
گذشت ،بحث ابنسینا در اين نمط معطوف به خصوصیات فعل بیواسطه الهی و نیز اصل عالم مادي
است .او بر اساس اصل علیت ثابت میکند که واجبالوجود که علت تامه است بايد فعلی داشته باشد.
در ادامه بر اساس قاعده الواحد ثابت میشود که فعل بیواسطه خداوند بايد واحد باشد .وي در ادامه
نمط حتی مجرد بودن و جسمانی نبودن اين فعل را هم نتیجه میگیرد(ابنسینا ،1951 ،ص )101حال
اين پرسش وجود دارد که آيا اين فعل واحد الهی قديم است يا حادث؟ اکنون با فرض اينکه پرسش
اساسی نمط پنجم در مورد فعل واحد و ابداعی و مجرد خداوند است ،روشن میشود که چگونه
ابنسینا براي نشان دادن سرمدي بودن اين فعل ،بحث مسبوقیت حادث به ماده را مطرح کرده است.
اگر قرار باشد فعل بیواسطه خداوند ،واحد و مجرد باشد ،بايد قديم باشد؛ چرا که در غیر اين صورت،
مسبوق به ماده خواهد بود و ديگر ابداعی نخواهد بود .در مورد اصل عالم ماده هم میتوان بیان
مشابهی را بر اساس همین اصل ارائه کرد .اگر فرض کنیم اصل عالم حادث باشد ،بر اساس قاعده
فوق ،بايد مسبوق به ماده باشد و اين با حدوث در تناقض است.

2ـ اشکال دوم و پاسخ به آن
اشکال ديگري که در اينجا بر خوانش مختار وارد میشود ،آن است که عناوين فرعی اين دو
فصل و بهويژه عنوان فرعی فصل پنجم خوانش مختار را تأيید نمیکند .فصل چهارم که يک تنبیه
است اين عنوان فرعی را دارد که " :فی بیان أن کل حادث فهو مسبوق بموجود غیر قار الذات" و در
عنوان فرعی فصل پنجم هم که يک اشاره است آمده" :فی بیان ماهیه الزمان" .ظاهر اين دو عنوان
بهصراحت داللت دارد که فصل چهارم در پی اثبات آن است که هر حادثی مسبوق به زمان است و
فصل پنجم هم میخواهد ماهیت زمان را بیان کند .بر اين اساس ،اين دو فصل به بحث از وجود و
ماهیت زمان اختصاص دارند.
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در پاسخ به اين اشکال بايد گفت صحیح است که عناوين فرعی تنبیه و اشاره مذکور بر بحث از
وجود و ماهیت زمان داللت میکنند؛ اما با دو دلیل میتوان نشان داد که در کتاب اشارات ،اين
عناوين فرعی از خود ابنسینا نیست و نبايد براي فهم منظور ابنسینا از محتواي فصول مذکور به اين
عناوين استشهاد کرد.
2ـ1ـ دلیل نخست :در سرتاسر کتاب اشارات ،عناوين فرعی بسیاري وجود دارند که با محتواي آن
فصل سازگاري ندارند و دال بر آن هستند که کسی که اين عناوين را انتخاب کرده است ،دقیقاً منظور
نويسنده را متوجه نشده است .از دقت باالي ابنسینا بسیار بعید به نظر میرسد که عناوين فصولی را که
خود نوشته است از روي عدم دقت انتخاب کرده باشد .بنابراين به نظر میرسد اين عناوين به احتمال
بیشتر از جانب ناسخان بوده باشد .در اينجا به جهت رعايت اختصار تنها به ذکر دو نمونه از انتخاب
اشتباه اين عناوين بسنده میکنیم  .مورد نخست به فصل هفتم از نمط سوم اشارات مربوط میشود .در
سرتاسر اين فصل ابنسینا نشان میدهد که ادراک به معناي آن است که مثال حقیقت شیء در ذهن
مدرِک مرتسم شود نه آنکه خود شیء به نزد مدرِک بیايد .با وجودي که اين فصل يکسره به بیان
چیستی ادراک اختصاص دارد و هیچ بحثی از قواي نفسانی در آن مطرح نشده است ،عنوان "فی بیان
احوال قوي النفس" براي آن انتخاب شده است(ابنسینا ،1951 ،ص .)12اين در حالی است که اين ،عنوانی
عام است و حتی شامل قواي محرکه هم میشود .براي مورد دوم هم میتوان به فصل بیست و يکم از
نمط دوم اشاره کرد که در آن ابنسینا از راه استحاله عناصر اربعه به يکديگر ،وجود هیوالي مشترک
میان آنها را اثبات میکند ،در حالی اين عنوان براي فصل انتخاب شده است" :فی اثبات الکون و
الفساد فی العناصر"(همان ،ص )51اين فصل به اثبات کون و فساد عناصر نمیپردازد ،بلکه از اين کون و
فساد بهعنوان يک مقدمه استفاده میکند تا وجود هیوالي مشترک میان آنها را اثبات کند.
2ـ2ـ دلیل دوم :در عنوان فصل بیستم از نمط چهارم اشارات و تنبیهات ،عبارتی وجود دارد که از
ابنسینا با ضمیر غايب ياد میکند؛ بنابراين بهصراحت داللت میکند که اين عنوان از خود ابنسینا نیست.
اين عبارت میگويد" :فی بیان نتیجه ما اورده الثبات مسأله توحید واجب الوجود"(همان ،ص .)100ضمیر
غايب "ه" در عبارت "اورده" به ابنسینا اشاره دارد و به روشنی نشان میدهد که نگارنده اين عنوان،
کسی غیر از خود شیخ بوده است .بر اساس اين دو دلیل معلوم میشود که عناوين فرعی فصول چهارم و
پنجم از نمط پنجم نیز از خود ابنسینا نیست و نبايد به آنها در مورد محتواي اين فصول استناد کرد.
2ـ9ـ دلیل سوم :در نسخ خطی قديمی از اشارات که در کتابخانههاي معتبري چون کتابخانه ملی
يا کتابخانه مجلس نگهداري میشوند ،اين عناوين فرعی وجود ندارند .همین مسئله میتواند دلی ل
خوبی باشد که اين عناوين بعدها توسط شارحان يا ناسخان اضافه شده است .براي نمونه میتوان به
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نسخههايی از اشارات ابنسینا در کتابخانه مجلس شوراي اسالمی با شماره بازيابیهاي 4/1905ط
(ابنسینا ،بیتا ،الف) همچنین (10403/2همو ،بیتا ،ب) و نیز (11332همو ،بیتاج) اشاره کرد.

نتیجهگیری
از آنچه گذشت معلوم شد که دو فصلی که در نمط پنجم به زمان میپردازند نه اصالتاً به بیان وجود و
ماهیت زمان اختصاص دارند و نه هدف نهايی آنها بیان آن است که هر حادثی مسبوق به ماده و
مده است .بحث از زمان در نمط پنجم و اثبات اينکه هر حادثی مسبوق به مده است و سپس اثبات
اينکه هر حادثی مسبوق به ماده است ،بخشی از استداللی است که ابنسینا براي حادث نبودن فعل
الهی ذکر میکند؛ اما به برخی ديگر از مقدمات و نیز نتیجه آن تصريح نمیکند .میتوان اين
استدالل را پس از استدالل بر اساس تحلیل مفهوم حدوث ،به عنوان دومین استدالل براي ابطال
نظريه حدوث زمانی در نظر گرفت .بر اين اساس ،ابنسینا با استفاده از مفهوم تقدم و تأخري که با
هم جمع نمیشوند و مسبوقیت حادث به آن و نیاز آن به قوه و در نتیجه مسبوقیت حادث به ماده
نشان میدهد که فرض حدوث زمانی فرضی پارادوکسیکال است؛ چرا که در اين فرض ،نشان داده
میشود که حادث بايد مسبوق به ماده باشد و بنابراين بعد از عدم نبوده است و حادث نیست .اصوالً
به نظر میرسد ابنسینا در اينجا وجود زمان را فرض گرفته است نه اينکه بخواهد آن را اثبات کند.
ابنسینا میخواهد با توسل به مفهوم زمان ثابت کند که مفهوم حدوث غیرمعقول است .عمده
استدالل ما در اين مقاله به جايگاه بحث از زمان در نمط پنجم اشارات بر میگردد .با توجه به سیر
منطقی بحث و در میان دالئل رد حدوث و اثبات قدم عالم دلی ل ندارد که ابنسینا به اثبات زمان و
بیان ماهیت آن بپردازد .بلکه اين مباحث خود يکی ديگر از استداللهاي رد حدوث زمانی عالم است.
ابنسینا از فصل نخست تا فصل ششم به روشهاي مختلف(تحلی ل مفهومی حدوث ،ارائه برهان
مستقیم بر اساس رابطه عموم و خصوص مطلق بودن حدوث و نیاز به غیر ،برهانهاي خلف بر
اساس زمان و امکان) میکوشد تا معقولیت نظريه حدوث زمانی را زير سؤال ببرد .سپس در فصل
هشتم با برهان مستقیم قدم نخستین فعل الهی را اثبات میکند .بدين ترتیب اين مقاله نظريه
جديدي در باب چیستی هشت فصل نخست نمط پنجم ارائه کرده است و ارتباط و جايگاه فصول
چهار و پنج را در میان هشت فصل نخست روشن ساخته است.
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