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  امكان استعدادی و نسبت آن با امكان ذاتى

  *محسن ايزدی

  چكيده

، وجـود »كل حادث زمانى مسبوق بقوة و مادة تحملها«سينا با استفاده از قاعده  ابن

فيلسـوفان و متكلمـان بعـد از . را اثبات كـرده اسـت) امكان استعدادی(ماده و قوه 

سينا و رابطـه امكـان ذاتـى بـا  استدالل ابنسينا به بررسى و نقد قاعده مذكور،  ابن

ها امكـان ذاتـى و اسـتعدادی را مشـترك  برخى از آن .اند امكان استعدادی پرداخته

اند و برخى ديگر، بـا  سينا را مغالطى قلمداد كرده اند و لذا استدالل ابن لفظى دانسته

اشكال به شـمار سينا را مبّرای از  اثبات اشتراك معنوی اين دو امكان، استدالل ابن

يكى از لوازم اعتقاد به قاعده فوق پذيرش تركيب جسم از ماده و صـورت . اند آورده

نصيرالدين طوسى، كـه منكـر  بنابراين، كسانى مانند سهروردی، فخر رازی و . است

مباحث مربوط به . توانند اين قاعده را بپذيرند اند، نمى تركيب جسم از ماده و صورت

رابطه آن با امكان ذاتى تـا قبـل از ظهـور حكمـت متعاليـه بـا امكان استعدادی و 

با اسـتفاده از  -ابهاماتى همراه بوده است؛ اما بعد از آن، برخى از پيروان اين مكتب 

و » ...كـل حـادث مسـبوق «قاعده  -اصولى نظير اصالت و وحدت تشكيكى وجود

سـينا را اثبـات و  اشتراك معنوی امكان ذاتى و استعدادی و لذا صحت استدالل ابن

  .تبيين كردند

امكان ذاتى، امكان استعدادی، اشـتراك لفظـى، اشـتراك معنـوی،  :ها كليدواژه

  .سينا، صدرالدين شيرازی ابن

                                                 
 Mohseneizadi@yahoo.comاستاديار گروه معارف اسالمى دانشگاه قم  *
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  طرح مسئله

سـينا بـرای  ابن. مسئله امكان استعدادی و رابطه آن با امكان ذاتى از مسائل مهـم فلسـفى اسـت

استداللى اقامه كرده است كه يكى از نتايج » ة تحملهاكل حادث مسبوق بقوة و ماد«اثبات قاعده 

فالسفه بعد از او بـه بررسـى و نقـد امكـان اسـتعدادی و . اصلى آن، اثبات امكان استعدادی است

سينا از امكانى كه در قاعدة فوق اثبـات كـرده  اما، منظور ابن. اند نسبت آن با امكان ذاتى پرداخته

اتى و استعدادی مشترك لفظى هستند يا مشترك معنـوی؟ آيـا چه نوع امكانى است؟ آيا امكان ذ

اين امكان، در خارج از ذهن، وجود مستقل و منحاز دارد و از معقوالت اولى است يـا موجودبـودن 

  رود؟ آن به اعتبار وجود موضوعش بوده و از معقوالت ثانيه فلسفى به شمار مى

دهـد  فى قسيم وجوب و امتناع قـرار مىمحل بحث در قاعد مذكور را از طر» امكان«سينا  ابن

شود؛ و از طرف ديگـر،  و لذا از بيان او، امكان ذاتى به ذهن متبادر مى) 182-177: تا سينا، بى ابن(

كوشد وجود خارجى آن را اثبات كند؛ در حالى كه امكان ذاتى از معقوالت ثانيه فلسـفى اسـت  مى

سينا سه فرض را برای  ابهام موجود در بيان ابن .ذهن ندارد كه وجود منحاز و مستقلى در خارج از

سينا، امكان ذاتى و استعدادی به طـور كامـل از يكـديگر  در فلسفه ابن .1: آن محتمل كرده است

ها خلط شده و هر يـك بـه جـای ديگـری بـه كـار رفتـه اسـت؛  متمايز نيست و در استعمال آن

توان برهانى اقامه كرد كه حد وسط آن  نمىامكان ذاتى و استعدادی دو معنای متفاوت دارند و  .2

سينا مبتال به مغالطه اشتراك لفـظ اسـت؛  بنابراين، استدالل ابن. برهان، اين دو قسم امكان باشد

سينا نيز با همين منظور به اثبات امكـان  امكان ذاتى و استعدادی مشترك معنوی هستند و ابن .3

پرداخته است؛ هرچند اصول فلسفى او توانايى  »...كل حادث مسبوق «استعدادی از طريق قاعده 

  .سازی اين حقيقت را نداشته است شفاف

كـل حـادث «شـده دربـاره قاعـده  های مطرح كوشد با بررسى برخى از ديـدگاه اين مقاله مى

، اثبات و تبيين كند كه از سه فرض مذكور، فرض اول و دوم مـردود و فـرض سـوم، »...مسبوق 

نگارنده معتقد است مباحث مربوط بـه امكـان اسـتعدادی و . سينا است ن ابناستنباط درستى از بيا

سيری تكاملى داشته و تدريجًا بـا  -مانند همه مسائل علمى و فلسفى -نسبت آن با امكان ذاتى 

تا قبل از ظهور حكمت متعاليـه، اگرچـه . تری نائل آمده است طّى مراحل ابتدايى، به مرحله كامل

هـا و  اند، اما ايـن مباحـث بـا ابهام و مفيدی درباره اين مسئله عرضه كرده فالسفه، مباحث متقن

كارگيری  نوصدراييانى مانند عالمه طباطبايى و استاد مطهری، با بـه. هايى همراه بوده است لكنت
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يـافتن بـه برخـى  برخى اصول فلسفى حكمت متعاليه، نظير اصالت و تشكيك وجـود، و بـا تفطن

اند از مباحث مربوط به امكـان  زی درباره امكان ذاتى و استعدادی، توانستهاشارات صدرالدين شيرا

  .گشايى كنند زدايى و از معضالت آن گره استعدادی و نسبت آن با امكان ذاتى، ابهام

  امكان استعدادی

هـای  كتاب» قـوه و فعـل«و هـم در بخـش » مواد ثالث«مسئله امكان استعدادی هم در بخش 

از بين اقسام مختلف امكان، امكان ذاتـى و اسـتعدادی اسـتعمال . شود ىفلسفى بحث و بررسى م

فقط به بررسى » اقسام امكان«های فلسفى ذيل عنوان  بيشتری در فلسفه دارند و در برخى كتاب

و  1/230: 1981؛ صدرالدين شيرازی، 1/217: 1410فخررازی، (پردازند  همين دو قسم امكان مى

از طريق امكان استعدادی، كه وصـف موجـودات » امكان«نسان با هرچند، آشنايى ذهن ا).  393

امـا در ) 3/224: 1366مطهری، (شود  ها است، آغاز مى جسمانى و تغيير و تحوالت مشهود در آن

اسـتاد . رود، ِقـدمت بيشـتری دارد مباحث فلسفى، امكان ذاتى، كه يكى از مواد ثالث به شمار مى

گويـد اولـين بـار  ، به نحـو حـدس و گمـان، مى»استعدادیامكان «مطهری درباره سير تاريخى 

 1).225: همان(را مطرح كرده است » امكان استعدادی«سهروردی مبحث 

وجود دارد، نسبتى با خود شىء مـادی ) مانند نطفه(ای كه در يك شىء مادی  تهيّوء و آمادگى

. دارد) انسـان(آيـد  د مىو نسبتى نيز با موجودی كه در آينده از همين شىء مادی به وجـو) نطفه(

گيرد و اگر در نسبت با موجودی  اين تهيّوء اگر در نسبت با حامل آن مالحظه شود استعداد نام مى

مانند اينكه گفته . شود آيد، مقايسه شود امكان استعدادی خوانده مى كه در آينده از آن به وجود مى

ن، نطفه را مستعد، انسان را مستعٌد له و بنابراي. »امكان استعدادِی انسان در نطفه هست«: شود مى

اگـر . نامنـد تهيّوِء نهفته در نطفه را به يك اعتبار استعداد و به اعتبار ديگر امكـان اسـتعدادی مى

  ).47: 1416طباطبايى، (شود  تهيّوء نسبت به مستعٌد له، بعيد باشد قّوه هم ناميده مى

  »مادة تحملهاكل حادث زمانى مسبوق بقوة و «قاعده  سينا و ابن

، مسـبوقيت هـر »كل حادث زمانى مسبوق بقوة و مـادة تحملهـا«كردن قاعده  سينا با مطرح ابن 

: تـا سينا، بى ابن( شفاءهای  وی اين قاعده را در كتاب. حادثى به ماده و امكان را اثبات كرده است

: 1379همـو، ( اشـارات و تنبيهـاتنسبتًا مبسـوط و در كتـاب ) 219: 1364همو، ( نجاتو ) 181

  :كند ، مختصرتر اثبات و تبيين مى)3/97
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بنابراين امكان آن قبل از وجودش . الوجود است هر حادثى قبل از وجودش ممكن

الوجود نيسـت و اال  اين امكان همان قدرت قادر بر ايجاد آن ممكن. حاصل است

نفسـه  غيرمقـدور اسـت چراكـه فى: گـوييم وقتى درباره يـك مفهـوم محـال مى

آن مفهـوم غيرمقـدور اسـت چراكـه : مكن است؛ مانند اين است كه بگوييمغيرم

نفســه  نفســه غيــرممكن اســت چراكــه فى غيرمقــدور اســت و يــا آن مفهــوم فى

پس روشن شد كه اين امكان چيزی است غير از قدرت قادر بـر . غيرممكن است

ه داشت» ال فى موضوع«اين امكان مفهومى كه بنفسه معقول باشد و وجودی . آن

بنابراين حدوث . باشد نيست، بلكه يك مفهوم اضافى است و به موضوع نياز دارد

  ).همان(حادث مسبوق است به يك قوه وجود و يك موضوع 

  :بندی كرد توان به صورت زير دسته سينا در اين استدالل را مى نكات مد نظر ابن

جود باشد، قديم و ازلى و اگر الو الوجود است؛ چون اگر واجب هر حادثى قبل از حدوث، ممكن. الف

  .الوجود باشد، حدوث و وجودش محال عقلى است ممتنع

اگرچـه دليـل ايـن ادعـا در عبـارات كتـاب . امكاِن سابق بر حدوِث حادث، وجود خارجى دارد. ب

گويـد  سينا مى ابن. بيان شده است نجاتو  شفاءهای  ذكر نشده اما در كتاب اشارات و تنبيهات

. حدوِث حادث يا معنايى است كه معدوم است يا معنايى است كه موجود اسـت امكاِن سابق بر

. تواند بر حادث پيشـى گيـرد چون در اين صورت نمى. محال است) بودن آن معدوم(حالت اول 

  ).219: 1364همو،  ؛182: تا همو، بى(پس امكاِن مد نظر، معنايى موجود است 

چـون در ايـن صـورت عبـارت . در بر ايجاد حـادثامكان مد نظر چيزی است غير از قدرت قا. ج

فـالن پديـده «به معنـای ايـن بـود كـه » فالن پديده غيرمقدور است چون غيرممكن است«

نصيرالدين طوسى،  ). تعليل يك شىء به وسيله خودش(» غيرمقدور است چون غيرمقدور است

مقـدوربودن آن، دليـل  برای اثبات مغايرِت امكاِن حادث با اشارات و تنبيهاتدر شرح عبارات 

همـو، ) (استفاده كرده است نجاتو  شفاءهای  رسد از كتاب ىمكه به نظر (آورد  ديگری نيز مى

گويد امكان صفتى است كه بـدون مقايسـه حـادث بـا  وی مى). 219: 1364همو،  ؛181: تا بى

بـه  دهيم؛ در حالى كه مقدوربودن، صفتى است كـه انتسـاب آن چيز ديگری، به آن نسبت مى

  ).3/98: 1379طوسى، (گيرد  حادث در مقايسه با فاعل قادر انجام مى
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با توجه بـه اينكـه امكـان، صـفتى نسـبى و . امكان مد نظر يا وجودی جوهری دارد يا عرضى. د

تواند وجودی جوهری داشـته باشـد بلكـه وجـودی عرضـى دارد و نيازمنـد  اضافى است، نمى

  .موضوع است

چه به نحو تعلّق، مانند نفـس و  -و صوری جسم، ماده برای صور نوعيه از بين دو جزء مادی . ـه

: همـان(محل است و برای اعراض، موضوع اسـت  -چه به نحو حلول، مانند ساير صور نوعيه

100.(  

  »كل حادث زمانى مسبوق بقوة و مادة تحملها«برخى از لوازم قاعده 

از تركيب جسم از ماده و صورت؛ چراكه عبارت است » ...كل حادث مسبوق «يكى از لوازم قاعده 

ای است كه از تركيب آن بـا صـورت  شود جزء بالقوه ای كه در اين قاعده اثبات مى منظور از ماده

هم حامل قوه شـىِء حـادث ) هيوال(ماده . شود نه ماده به معنای جسم جسميه، جسم تشكيل مى

بنابراين، كسانى ماننـد ). 197: 1416ى، ؛ طباطباي182: تا سينا، بى ابن(است و هم قابل فعليت آن 

و فخـر ) 150: 1407طوسـى، (، نصـيرالدين طوسـى )87و  2/74: 1372سهروردی، (سهروردی 

توانند  دانند، نمى كه نظريه تركيب جسم از ماده و صورت را مردود مى) 2/53: 1410رازی، (رازی 

قاعده، مستلزم مخالفـت بـا تقـدم لكن مخالفت با اين . را بپذيرند» ...كل حادث مسبوق «قاعده 

  .و تقدم امكان استعدادی بر شىء حادث نيست) به معنای جسم(ماده 

امكـان (كـه واجـد اسـتعداد ) صـورت جسـميه(اذعان به مسبوقيت هر حادثى به يك جسـم 

بـرای . آن حادث باشد، با ابطال نظريه تركيب جسم از مـاده و صـورت سـازگار اسـت) استعدادی

مقدمه اصلى اين . نيست) هيوال(توان برهانى اقامه كرد كه مستلزم اثبات ماده  ، مىاثبات اين ادعا

. الفيض بودن خداوند و نفى هر گونه بخل و امساك از ساحت ربوبى او برهان عبارت است از دائم

حـال اگـر . الوجودی دارای امكانى است كه ناشى از ذاتش اسـت بر اساس اين برهان، هر ممكن

الوجود، همـين امكـان ذاتـى كـافى  الفيض و تحقق ممكن فيِض وجود از فاعل دائمبرای دريافت 

الوجود است و وجودش مسـبوق بـه  الوجود دائم باشد و نيازی به شرايط ديگری نباشد، اين ممكن

الوجود كـافى نباشـد، بـه امكـان  عدم زمانى نيست؛ اما اگر چنين امكانى برای موجودشدن ممكن

ه عبارت است از اجتماع شرايط و ارتفاع موانعى كه بر حدوث حادث تقـدم ديگری نيازمند است ك

  ).395و  1/232: 1981؛ صدرالدين شيرازی، 1/217: 1410رازی، (دارند 
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بنابراين، اگر امكاِن ذاتِى يك شىء، برای تحقق آن كافى باشـد، آن شـىء قـديم اسـت نـه 

موجودی، حادث زمانى باشـد مشـخص اما اگر . چون فيِض خداوند، دائمى و مستمر است. حادث

الوجود كـافى نبـوده بلكـه  شود كه امكان ذاتى آن موجود، برای كسب فيِض وجـود از واجـب مى

موجودشدن آن نيازمند حصول شرايط و رفع موانعى بوده كـه از آن بـه امكـان اسـتعدادی تعبيـر 

  .شود مى

تـوان  نيـز مى) هيـوال(ار مـاده با توجه به برهان مذكور، حتى با اعتقاد به بساطت جسم و انك

امـا الزمـه ايـن . و امكـان اسـتعدادی را پـذيرفت) به معنای جسم(مسبوقيت هر حادثى به ماده 

بنابراين، كسانى مانند نصيرالدين طوسى، كـه منكـر ِقـَدم هـر . ديدگاه اعتقاد به ِقَدم زمانى است

) به معنای جسم(تعدادی و ماده توانند مسبوقيت هر حادثى به امكان اس نمى موجود مادی هستند،

از شـرح عالمـه حلّـى ). 82: 1407طوسـى، (» و ال قديم سوی اّهللاٰ تعالى لمـا يـأتى«: را بپذيرند

شود كه منظور نصيرالدين طوسى، فقط نفى ِقَدم ذاتى از ماسـوی اّهللاٰ نيسـت، بلكـه  مشخص مى

ثيرة؛ اما الفالسفة فظاهر، قد خالف فى هذا جماعة ك«: سخن او ناظر به نفى ِقَدم زمانى هم هست

هـر «: تواند با اين گزاره كـه پس، نصيرالدين طوسى نمى). 82: 1407حلى، (» لقولهم بقدم العالم

به همين دليل، شارح كـالم وی، محقـق . موافق باشد» حادثى مسبوق به امكان استعدادی است

ی قائـل بـه امكـان موجـودات مـاد» برخى«تواند برای  گويد نصيرالدين طوسى مى الهيجى، مى

  ).386: 1425الهيجى، (ها  آن» همه«استعدادی باشد نه 

عالوه بر اعتقاد به حدوث همـه موجـودات مـادی، اشـكال ديگـری نيـز باعـث شـده اسـت 

از منظـر . را نپـذيرد) امكـان اسـتعدادی(نصيرالدين طوسى مسبوقيت هر حادثى به مـاده و قـوه 

مه حلّى، تقدم ماده و امكان بر هر حـادثى، مسـتلزم نصيرالدين طوسى و شاگرد و شارح وی، عال

صدرالدين شيرازی، برای دفع اشكال مربوط ). 82: 1407؛ حلى، 83: 1407طوسى، (تسلسل است 

در همه تبـديل و تبـدالت بايـد واحـد باشـد و اال الزم ) هيوال(، معتقد است ماده مادهبه تسلسل 

خواهد شد، مگر آنكـه بنـا بـر حركـت جـوهری  آيد هيوال حادث باشد و اين به تسلسل منجر مى

صـدرالدين شـيرازی، (ای كه با صورت متحد است در حدوث و تجدد تابع آن اسـت  بگوييم ماده

1981 :3/52.(  

، كـه خـود را ملـزم بـه دفـاع از مطالـب شرح اشارات و تنبيهاتنصيرالدين طوسى در كتاب 

، كه خود نيـز در امكانشكال مربوط به تسلسل داند، به ا سينا در برابر اشكاالت فخر رازی مى ابن

بر اساس پاسخ نصـيرالدين طوسـى، امكـان اعتبـاری . دهد پاسخ مى مطرح كرده، تجريد االعتقاد
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بنابراين، از جهت تعلّق آن به شىء ). و صفت آن است(عقلى است كه به شىء خارجى تعلّق دارد 

برای يك شىء خارجى است؛ اما از آن  خارجى، خودش در خارج موجود نيست بلكه امكاِن وجود،

چـون عقـل خـودش (شـود  بر عقل است، عينى و خارجى محسوب مى) و عارض(جهت كه قائم 

، )ای بـا مالحظـه(تواند  و عقل مى) موجودی عينى است پس صفِت عارض بر آن هم عينى است

طوسـى، (د شـو برای آن، امكان ديگری اعتبار كند؛ اما با قطع مالحظـه، تسلسـل هـم قطـع مى

1379 :3/104.(  

وی نـاظر بـه  چـون پاسـخ. توان در پاسخ نصيرالدين طوسى مناقشه كرد رسد، مى به نظر مى

به باور نگارنـده، در پاسـخ . امكان ذاتى است، اما امكان مد نظر فخر رازی امكان استعدادی است

) كـان اسـتعدادیبا فرض عينيت ام: (توان گفت به اشكال مربوط به تسلسل امكان استعدادی مى

امكان استعدادی همان استعداد موجود در ماده است كه نسبت به مسـتعد لـه امكـان اسـتعدادی 

استعداد موجود در شىء، از آن جهت كه خودش موجودی عينى و بالفعـل اسـت، . شود خوانده مى

. )شـود چون بعد از حصـول فعليـت، امكـان اسـتعدادی زائـل مى(اش زائل شده  امكان استعدادی

شود نه اينكه چيـزی اسـت كـه دارای  استعداد مد نظر، خودش امكان استعدادی نيز محسوب مى

نسـبت دهـيم و بگـوييم » امكـانى«حـال اگـر بـه ايـن شـىء بالفعـل، . امكان استعدادی باشـد

الوجود است، چنين امكانى، امكان ذاتى است و امكان ذاتـى مابـازاء عينـى نـدارد بلكـه از  ممكن

  .ى استمفاهيم انتزاع

استاد جوادی آملى در پاسخ به اشكال تسلسل در امكان استعدادی معتقد است عينيت امكـان 

ذاتى مستلزم تسلسل است اما عينيت امكان استعدادی مستلزم تسلسل نيست؛ چون اگـر امكـان 

استعدادی در خارج موجود باشد دارای ماهيت و وجود خواهد بود و نسبت بين وجود و ماهيت آن، 

ن استعدادی ديگری نيست تا تسلسل الزم آيد؛ بلكه نسبت بين آن دو، امكان ذاتى است كه امكا

  ).339: 1375جوادی آملى، (در خارج وجود ندارد 

  سينا در اثبات امكان استعدادی های مختلف به استدالل ابن نگرش

كه از طرفـى آن پردازد  مى» امكان«به اثبات نوعى از  »...كل حادث مسبوق «سينا در قاعده  ابن

؛ و از )شـود ترديد امكان ذاتى بـه ذهـن متبـادر مى و لذا بى(دهد  را قسيم وجوب و امتناع قرار مى

كوشد وجود خارجى آن را اثبات كند، حال آنكـه امكـان ذاتـى از معقـوالت ثانيـه  طرف ديگر مى

تـوان سـه  ينا مىس برای بيان ابن. ذهن ندارند فلسفى است كه وجود منحاز و مستقلى در خارج از
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سينا، امكان ذاتى و استعدادی به طور كامل از يكديگر متمايز  در فلسفه ابن .1: نگرش فرض كرد

امكان ذاتـى  .2ها خلط شده و هر يك به جای ديگری به كار رفته است؛  نيست و در استعمال آن

ه اشتراك لفظـى اسـت؛ سينا مبتال به مغالط لذا استدالل ابن. ند و استعدادی دو معنای متفاوت دار

سينا نيز با همين منظور به اثبات امكـان  امكان ذاتى و استعدادی مشترك معنوی هستند و ابن .3

پرداخته است؛ هرچند، به علت فقـدان برخـى  »...كل حادث مسبوق «استعدادی از طريق قاعده 

  :پردازيم ل مذكور مىدر اينجا به بررسى سه احتما. اصول فلسفى، ابهاماتى در بيان او وجود دارد

  سينا متمايز نبودن امكان ذاتى و استعدادی در فلسفه ابن. 1

» ...كل حادث مسـبوق «سينا در قاعده  های قابل فرض در عباراِت نسبتًا مبهِم ابن يكى از نگرش

اند و هر يك به  اين است كه بگوييم در فلسفه او امكان ذاتى و استعدادی از يكديگر متمايز نبوده

سينا بعيد و غريب اسـت، امـا  اگرچه اين فرض، از مشى متقن ابن. ديگری به كار رفته است جای

دهيم تا اينكه برهـانى بـر ابطـال يـا اثبـات آن  چون محال نيست، آن را در بوته احتمال قرار مى

ه، سينا، با صراحت بين امكان ذاتى و امكان استعدادی تمايز قائل شـد با توجه به اينكه ابن. بيابيم

ها به جای ديگـری  اين فرض نادرست و احتمال خلط اين دو نوع امكان و استعمال هر يك از آن

اند ايـن  سينا پرداخته به همين دليل، فيلسوفان يا متكلمانى كه به بررسى عبارات ابن. مردود است

اين دو نـوع سينا به تفاوت بين  دهد ابن يكى از مواردی كه نشان مى. اند احتمال را مد نظر نداشته

الوجودات، اما امكان استعدادی  امكان متفطن بوده، اين است كه امكان ذاتى را وصف همه ممكن

  .داند را مختص به موجودات مادی مى

ــيم ابن ــينا در تقس ــيم مى ای، ممكن بندی س ــم تقس ــه دو قس ــود را ب ــم  الوج ــك قس ــد؛ ي كن

بـر آن نـدارد، بلكـه فقـط ) مانىز(الوجودی است كه امكانش توأم با وجودش است و تقدم  ممكن

. شـود اين قسم از امكان، به موجودات مجرد هـم نسـبت داده مى. تقدم رتبى و ذهنى بر آن دارد

اين قسـم از امكـان، . دارد) زمانى(الوجودی است كه امكانش بر وجودش تقدم  قسم ديگر، ممكن

موجـود مـادی باشـد  حال چه اينكه حاكى از موجودشدن يك. به موجودات مادی اختصاص دارد

شدن موجـودی  تبديل و چه اينكه حاكى از) مفاد هليه بسيطه؛ آن جسم ممكن است موجود شود(

مفاد هليه مركبه؛ آن جسم ممكن است سفيد شود؛ آن خاك (مادی به موجود مادی ديگری باشد 

ينا از سـ منظـور ابن). 287: 1387؛ مصـباح يـزدی، 177: تـا سـينا، بى ابن() ممكن است گياه شود

شود، امكان ذاتـى، و منظـور  امكانى كه با وجود شىء توأم است و به مجردات هم نسبت داده مى
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بـا . الوجود كه مختص به موجودات مادی است، امكان استعدادی است او از امكان سابق بر ممكن

دو سـينا، معطـوف بـه  های فالسـفه دربـاره اسـتدالل ابن انتفاء نگرش اول، تفاسير و نقد بررسى

  .نگرش ديگر بوده است

 اشتراك لفظى در امكان ذاتى و امكان استعدادی. 2

و لـذا  مشـترك لفظـى» ...كـل حـادث مسـبوق «سـينا در قاعـده  نگرش دوم دربـاره بيـان ابن

به گفته استاد جوادی آملى، يكى از كسانى كه اشـتراك امكـان . دانستن استدالل او است مغالطى

بودن اشـتراك  سينا، بارها لفظى واِر استدالل ابن نسته و با تعقيب سايهذاتى و استعدادی را لفظى دا

جـوادی (كند، سهروردی اسـت  بين اين دو امكان را به عنوان اشكالى بر اين استدالل مطرح مى

سينا اقامه كرده، مغالطـه  از نظر سهروردی، در استداللى كه ابن. )345و  342-341: 1375آملى، 

ود دارد؛ چون امكان مذكور در مقدمه نخست، امكـان ذاتـى امـا امكـان تكرارنشدن حد وسط وج

اين دو قسم از امكـان دو معنـای متفـاوت دارنـد و . مذكور در مقدمه دوم، امكان استعدادی است

باشـد؛  امكانى كه قسيم وجوب و امتناع است، با استعداد قريب مغـاير مى«: مشترك لفظى هستند

با ترّجح وجود شىء در حالى كه امكان ذاتى نسبت بـه طـرفين  چراكه استعداد قريب همره است

تواند قريب، متوسط و بعيد باشـد امـا امكـانى كـه قسـيم  استعداد مى. وجود و عدم اقتضائى ندارد

: 1372سهروردی، (» ضرورت است، در حد ذاتش، نسبت به وجود و عدِم شىء ُقرب و ُبعدی ندارد

1/321.(  

، كـه )امكان اسـتعدادی(كتاب خود، با توجه به اينكه استعداد  سهروردی، در بخش ديگری از

پذير است، اما امكان ذاتى، كه هم موجودات مادی و هم  فقط در موجودات مادی وجود دارد، زوال

بودن اين دو امكان را  پذير نيست، مشترك لفظى شوند، زوال موجودات غيرمادی به آن متصف مى

  ).498: همان(كند  اثبات مى

سـينا،  ابن(كنـد  ، امكان استعدادی را اثبات مى»كان ناقصه«از طريق  شفاءسينا، در كتاب  ابن

آوردن تمهيدی برای پاسخ بـه برخـى اشـكاالت  نصيرالدين طوسى، به منظور فراهم). 177: تا بى

اشـارات و ، عبـارات شـفاءسينا كوشيده است با استفاده از مطالب كتـاب  واردشده به استدالل ابن

بر اساس مطالب نصيرالدين طوسى، امكـان در . زدايى كند ها ابهام را توضيح دهد و از آن هاتتنبي

منظـور از وجـود . اين وجود يا بالعرض اسـت يـا بالـذات. كند مقايسه با وجوِد چيزی معنا پيدا مى

منظـور از وجـود . شـدِن نطفـه است؛ مانند سفيدشدِن جسم يا انسان» كان ناقصه«بالعرض، مفاد 
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است؛ مانند موجودشدِن سـفيدی، موجودشـدِن انسـان يـا موجودشـدن » كان تامه«لذات، مفاد با

شـدن موجـودی بـه موجـود  امكاِن مضاف به وجود بالعرض، مربوط است به امكاِن تبديل. فرشته

بـه (امكاِن مضاف به وجود بالذات، دو نوع است؛ يا مضاف به وجودی است كه در موضـوع . ديگر

شود؛ يـا مضـاف بـه وجـودی اسـت كـه در  موجود مى) ى عرض، صورت و نفسمعنای عام، يعن

بنابراين، امكـان در موجـودات . شود بلكه قائم به خود است؛ يعنى مجرد است موضوع موجود نمى

: 1379طوسـى، (مادی نياز به موضوع دارد اما امكان در موجودات مجرد نياز بـه موضـوع نـدارد 

3/99-101.(  

های امكان ذاتى  توان به اين نتيجه رسيد كه، هرچند موضوع ن طوسى مىاز عبارات نصيرالدي

بـودن  اند، اما اين تفاوت مستلزم تفاوت معنای اين دو امكان و مشترك لفظى و استعدادی متفاوت

توان به يك نظـر  اما نصيرالدين طوسى، خود، به اين نتيجه تصريح نكرده و لذا نمى. ها نيست آن

. دانسته يا مشـترك معنـوی ی امكان ذاتى و استعدادی را مشترك لفظى مىقطعى رسيد كه آيا و

رسد ابهامات مربوط به امكان استعدادی و چگونگى نسبت آن با امكان ذاتى، تا زمـان  به نظر مى

  .شود نصيرالدين طوسى هم ادامه داشته است؛ و لذا در سخنان او نشيب و فرازهايى ديده مى

سينا، در مقايسه با صدرالدين شيرازی، معتقد  د از مشى منطقى ابناستاد جوادی آملى با تمجي

كـان «شود، اگر از همـان ابتـدا، بـر مـدار  برهانى كه برای اثبات امكان استعدادی اقامه مى است

بودن هـر  كند؛ امـا در مـواردی كـه مسـبوق متمركز شود، امكان استعدادی را تداعى مى» ناقصه

گر امكان ذاتى است و تا پايان بحث، نوعى ابهام  شود، فقط تداعى حادث زمانى به ماده مطرح مى

به گفته ايشان، اگر استدالل بر مـدار ). 342: 1375جوادی آملى، (و تيرگى بر مباحث حاكم است 

امكـان ذاتـى و اسـتعدادی، نيـاِز امكـان  رغم اشـتراك معنـوی شكل گيرد، علـى» كان ناقصه«

شود؛ چراكه امكان استعدادی وصف  ه طور طبيعى اثبات مىاستعدادی به موضوع و ماده خارجى ب

به زعم نگارنده، داوری استاد جوادی آملى مبنـى بـر ). 343: همان(به حال متعلّق موصوف است 

سينا نسبت به تقرير صدرالدين شيرازی، ناظر به آن بخشى از مطالب صـدرالدين  ترجيح تقرير ابن

، اشـارات، اوًال، از عبارات كتـاب »...كل حادث مسبوق «شيرازی است كه ايشان در تبيين قاعده 

؛ ثانيـًا در شـفاءكه در آن مسبوقيت هر حادثى به ماده مطرح شده، استفاده كـرده و نـه از كتـاب 

هايى وجود دارد، به طوری كه، برخالف اصول فلسفى خـود، گـاهى اشـتراك  سخنان وی تعارض

  2.امكان ذاتى و استعدادی را لفظى دانسته است
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» ...كـل حـادث مسـبوق «در اثبات قاعـده  اسفار» قوه و فعل«صدرالدين شيرازی در بخش 

كل ما لم يكن يسبقه قوة الوجود فيستحيل حدوثه، و كل كائن بعد ما لم يكـن بعديـة «: گويد مى

اليجامع القبلية فانه يسبقه مادة، و ذلك النه قبل وجوده يكون ممكن الوجـود لذاتـه اذ لـو كـان 

-3/49: 1981صدرالدين شـيرازی، (» لم يكن يوجد اصًال، و لو كان واجبًا لم يكن معدوماً  ممتنعاً 

، صـدرالدين شـيرازی قاعـده اسـفارگونه كه مشخص است، در اين قسمت از مباحث  همان). 52

اما در بخش . كند ، اثبات و تبيين مىاشارات و تنبيهاتسينا در كتاب  مزبور را با سبك و سياق ابن

، كه فصلى را به توضيح امكان ذاتى و امكان استعدادی اختصاص داده اسفاربه مواد ثالث  مربوط

است، با توجه به فيض دائمى و مستمر خداوند به اثبات و تبيين مسبوقيت هر حـادثى بـه امكـان 

  .پردازد استعدادی مى

هـا از  بنا بر توضيح صدرالدين شيرازی، مجردات فقط امكـان ذاتـى دارنـد و موجودشـدن آن

الوجودند؛ اما موجودات مـادی  طرف خداوند مستلزم اجتماع شرايط و ارتفاع موانع نيست و لذا دائم

عالوه بر امكان ذاتى، بايد امكان استعدادی هم داشته باشند تا افاضه وجود از طـرف خداونـد بـه 

دادی را هـای امكـان ذاتـى و اسـتع در اين فصل، صدرالدين شـيرازی، تفاوت. ها صورت گيرد آن

و بالجملـة فـاطالق االمكـان علـى المعنيـين «: كند گيری مى گونه نتيجه شمرد و سپس اين برمى

در اين عبارات، صدرالدين شيرازی با صـراحت، ). 1/235: همان(» بضرب من االشتراك الصناعى

بودن اسـتداللى  اين سخن به معنـای مغـالطى. داند امكان ذاتى و استعدادی را مشترك لفظى مى

اقامه كرده و صدرالدين شيرازی هم آن » ...كل حادث مسبوق «سينا در اثبات قاعده  است كه ابن

در مباحث بعدی نشان خواهيم داد كه صدرالدين شـيرازی بـه اشـتراك معنـوِی . را پذيرفته است

  .كند امكان ذاتى و استعدادی، كه منطبق با نظام فلسفى او است، نيز تصريح مى

اشـكال دانسـتن آن،  سـينا و بى رغم تأييـد اسـتدالل ابن كمت متعاليه علىبرخى از پيروان ح

رسـد  بـه نظـر مى). 3/50: 1981سبزواری، (اند  امكان استعدادی و ذاتى را مشترك لفظى دانسته

به همـين دليـل، برخـى ديگـر از اصـحاب . جمع بين اين دو ديدگاه با اشكال جدی مواجه است

تراك لفظى بين امكان ذاتى و امكان استعدادی هستند، اسـتدالل حكمت متعاليه، كه معتقد به اش

  ).2/248: 1368مصباح يزدی، (دانند  سينا را مخدوش مى ابن
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  امكان استعدادی) معقول اول يا ثانى بودن(عينيّت يا اعتباريت 

اگرچه بعد از آنكه در فلسفه اسالمى، بين معقول اول و ثانى تفكيك به عمـل آمـد، در اعتباريـت 

امكان ذاتى اختالف چندانى وجود نداشته است، امـا در عينيـت يـا اعتباريـت ) معقول ثانى بودن(

برخى از كسانى كه اين دو قسم امكان را . های انديشمندان متفاوت است امكان استعدادی ديدگاه

ن ها معتقدند ايـ دانند، معتقدند امكان استعدادی معقول اول و برخى ديگر از آن مشترك لفظى مى

  .معنای از امكان، معقول ثانى فلسفى است

بـودن ايـن  ترين ويژگى امكان استعدادی كه باعث شده برخى از فيلسوفان قائل به عينى مهم

پـذيری آن  امكان شوند، قابليت اتصاف آن به شدت و ضعف، قرب و بعد و همچنين زوال قسم از

ه تقرير اين ويژگى امكان اسـتعدادی توان ادعا كرد كه هر كسى كه ب اما در عين حال، نمى. است

 تجريـد االعتقـادنصيرالدين طوسى در كتـاب كالمـى . پرداخته، معتقد به وجود خارجى آن است

» واالستعدادی قابل للشدة والضعف و يعدم و يوجد للمركبات و هو غير االمكان الذاتى«: گويد مى

وم و موجـود شـدن در شـىء امكان استعدادی قابل شدت و ضـعف، و معـد). 56: 1407طوسى، (

شـرح از مطالب نصيرالدين طوسـى در . است و لذا چيزی غير از امكان ذاتى است) مادی(مركب 

ای قطعى رسيد كه آيـا از نظـر او امكـان اسـتعدادی  توان به نتيجه نمى تجريد االعتقادو  اشارات

بـا صـراحت معتقـد  شاگرد او، عالمه حلّى،. وجود خارجى دارد يا صرفًا وصف شيئى خارجى است

  ).85: 1337حلّى، (است امكان استعدادی وجود خارجى ندارد 

صدرالدين شيرازی در برخى عبارات خود، بر وجود عينى امكـان اسـتعدادی تصـريح و حتـى 

كند و ضـمن  در بخش مقوالت عشر، كيف استعدادی را ماهيتى از ماهيات معرفى مى. تأكيد دارد

وی در ). 4/104: همان(دهد  الت وارد بر وجود عينى آن هم پاسخ مىدفاع از اين ديدگاه، به اشكا

قسمت ديگری از كتاب خود برای اثبات وجود عينى امكان استعدادی، عالوه بـر بيـان برخـى از 

های آن، نظير قبول شدت و ضعف، و اقتضاء آن نسبت به يكى از دو طرف وجود و عـدم،  ويژگى

الوجـود اسـت كـه آن شـىء را آمـاده  در محل شىء ممكنمعتقد است امكان استعدادی كيفيتى 

  ).1/235 :همان(كند  دريافت فيض الهى مى

های امكان ذاتى و استعدادی، معتقد بـه وجـود خـارجى  سبزواری نيز، ضمن برشمردن تفاوت

اوًال به شدت : دليل ايشان بر وجود خارجى امكان استعدادی اين است كه. امكان استعدادی است

شود؛ ثانيًا امكان استعدادی همان استعداد است كه به مستعٌد له  قرب و ُبعد متصف مىو ضعف؛ و 
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كنـد  اضافه شده؛ ثالثًا كيفيتى است كه ماده را آماده افاضه وجود حـادث از طـرف مبـدأ جـواد مى

  ).108: 1369؛ همو، 1/182: ؛ همان51: 1981سبزواری، (

دانند، معتقدند هرچنـد  دی را مشترك لفظى مىبرخى ديگر از كسانى كه امكان ذاتى و استعدا

امكان استعدادی وصف موجود خارجى است، اما معقول ثانى فلسفى است و خودش وجود خارجى 

اين فيلسوفان معتقدند امكان استعدادی مفهومى است كه عقـل انسـان از شـرايط قبـل از . ندارد

تحقق و فاقد همه موانِع تحقـق باشـد ای را كه واجد همه شرايط  ماده. كند تحقق شىء انتزاع مى

ای را كه شرايط تحقق آن كامل نباشد يا همه موانـع تحقـِق  دارای امكان استعدادی شديد و ماده

بنابراين، امكـان اسـتعدادی چيـزی جـز . دانيم آن مفقود نباشد دارای امكان استعدادی ضعيف مى

  ).141: 1405يزدی،  مصباح( مفهومى منتزع از حصول شرايط و ارتفاع موانع نيست

اعتقاد به اشتراك لفظى امكان ذاتى و استعدادی، هم با اعتقاد بـه معقـول اول بـودن امكـان 

استعدادی و معقول ثانى بودن امكام ذاتى قابل جمع است و هم با اعتقاد به معقول ثانى بودن هر 

دادی، مسـتلزم معقـول اما اعتقاد به اشتراك معنوِی امكان ذاتـى و اسـتع. دو امكان مالئمت دارد

استاد جوادی آملـى معتقـد اسـت معقـول اول دانسـتن امكـان  3.ثانى دانستن هر دو امكان است

. استعدادی و معقول ثانى دانستن امكان ذاتى مانع بزرگى برای مشترك معنوی بودن آن دو است

داد و امكـان دارد كه بـين اسـتع به نظر ايشان، صدرالدين شيرازی بدين صورت اين مانع را برمى

شود و آن دسته از خصوصياتى را كه باعث اذعان به اشتراك لفظـى آن  استعدادی تمايز قائل مى

دانـد و اسـتناد ايـن اوصـاف بـه امكـان  دو شده از اوصاف استعداد، كه كيفى خـارجى اسـت، مى

ى، جـوادی آملـ(كند  استعدادی را محصوِل متمايز نبودن استعداد و امكان استعدادی محسوب مى

1375 :345.(  

چون تفاوت استعداد و امكـان . حل صدرالدين شيرازی، چندان موّجه نيست رسد راه به نظر مى

توانيم آن  در فرآيند انتزاع اين دو مفهوم، شىء واحدی وجود دارد كه مى. استعدادی اعتباری است

را در نسـبت بـا  اگر آن را به مستعد نسبت دهـيم، اسـتعداد و اگـر آن. را به دو چيز نسبت دهيم

بودِن تفـاوت  حال بـا توجـه بـه اعتبـاری. شود مستعٌد له اعتبار كنيم، امكان استعدادی ناميده مى

توان پذيرفت كه آنچه باعث اذعان به اشـتراك لفظـى امكـان  استعداد و امكان استعدادی، آيا مى

اهًا بـه امكـان ذاتى و امكان استعدادی شده، اين است كـه اوصـاف مربـوط بـه اسـتعداد را اشـتب

ايم؟ اگر چنين است، پس بايد تفاوت بين معقول اول و معقول ثـانى را هـم  استعدادی نسبت داده

  .اعتباری بدانيم
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  اشتراك معنوی در امكان ذاتى و امكان استعدادی. 3

عبـارت اسـت از » ...كـل حـادث مسـبوق «سينا در قاعده  سومين نگرش به بيان و استداالل ابن

سـينا از  راك معنوی در امكان ذاتى و استعدادی و در نتيجه مبّرادانستن استدالل ابناعتقاد به اشت

رسد چنين  با توجه به توضيحاتى كه در ادامه بحث خواهيم آورد، به نظر مى. مغالطه اشتراك لفظ

آميز بودن عبارات وی  سينا نگرشى صائب و قرين توفيق است؛ هرچند ابهام نگرشى به مطالب ابن

سينا در بيان مطالب، بلكه به سـبب  اپذير است، اما اين نقص نه به دليل قصور و تسامح ابنانكارن

فقدان برخى اصول فلسفى است كه حكمت سينوی فقط به نحو بالقوه واجد اين اصول بوده و تـا 

كـل «چنين نگرشـى بـه قاعـده . شد ها بايستى چندين قرن سپری مى زمان به فعليت رسيدن آن

، محصول برخى اصول فلسفى است كه در حكمت صدرايى بـه كرسـى اثبـات »...حادث مسبوق 

هرچند صدرالدين شيرازی، خود، در تبيين مسئله محل بحـث بـه طـور كامـل از اصـول . نشست

حكمت متعاليه بهره نگرفته، اما، به نكات دقيقى اشاره كرده كه برخى از پيروان او بـا تفطـن بـه 

  .اند تری شده كشيدن تبيين كامل ز اصول حكمت متعاليه و پيشهمين نكات، موفق به استفاده ا

صدرالدين شيرازی در برخى عبارات خود دو امكاِن مورد بحـث را مشـترك معنـوی دانسـته، 

كند كه امكان استعدادی همان امكان ذاتى است كه در مقايسه با موجودی خـاص و در  تأكيد مى

شـود و اخـتالف آن دو در موضـع و  نع حاصـل مىحالت اجتماع برخى شرايط و ارتفاع برخى موا

سـهروردی  ، ديـدگاهشـفاءوی در تعليقـه بـر ). 1/395: 1981صدرالدين شيرازی، (مصداق است 

از نظر صدرالدين شـيرازی، امكـان . كند مبنى بر اشتراك لفظى امكان استعدادی و ذاتى را رد مى

ضرورت عـدم و از ايـن جهـت هـر دو اند از الضرورت وجود و ال ذاتى و استعدادی هر دو عبارت

اند و تفاوتشان در اين است كه امكان ذاتى مربوط است به ماهيت ِمن حيث هى هى؛ اما  مشترك

بنابراين، امكان ذاتـى و اسـتعدادی مشـترك . امكان استعدادی مربوط است به موجودی شخصى

ــا همــو، بى(معنــوی هســتند  ــذيری اســتعداد  ســهروردی زوال). 162: ت و ) ن اســتعدادیامكــا(پ

). 1/498: 1372سـهروردی، (دانـد  هـا مى ناپذيری امكان ذاتى را داّل بر اشـتراك لفظـى آن زوال

، به اين سخن سهروردی نيز پاسـخ داده و معتقـد اسـت مبدأ و معادصدرالدين شيرازی، در كتاب 

عنـای شـود ايـن دو امكـان دارای دو م چنين تمايزی بين امكان ذاتـى و اسـتعدادی موجـب نمى

  ).389: 1420صدرالدين شيرازی، (متفاوت باشند 
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داند كـه  در برخى مباحث، صدرالدين شيرازی، منشأ انتزاع امكان استعدادی را زوال موانع مى 

فاالمكان االسـتعدادی مرجعـه زوال الموانـع و «: اين سخن به معنای معقول ثانى بودن آن است

در كتـاب ). 2/376: 1981همو، (» البعض و هو القوة البعيدةالضد اما بالكلية و هو القوة القريبة او ب

گونه كه وجود خارجى حركـت  ديگر خود، با تشبيه امكان استعدادی به حركت، معتقد است همان

چيزی نيست جز اتصاف موضوع حركت به اين صفت، منظور از وجود خارجى امكـان اسـتعدادی 

  ).389: 1420و، هم(نيز عبارت است از اتصاف ماده خارجى به آن 

  به وسيله اصول حكمت صدرايى »...كل حادث مسبوق «تبيين قاعده 

كل «عالمه طباطبايى، با استفاده از برخى اصول حكمت صدرايى، موفق به تبيينى منّقح از قاعده 

نهاية ، )118: 1405طباطبايى، ( بداية الحكمةهای  ايشان در كتاب. شده است »....حادث مسبوق 

به بررسى ) 3/53: 1981همو، ( اربعه اسفارو در تعليقه خود بر ) 199 و 197: 1416و، هم( الحكمة

سـينا بـرای اثبـات  ، استدالل ابننهاية الحكمةو  بداية الحكمةدر كتاب . اين مسئله پرداخته است

را بيـان كـرده، بـا اسـتنتاج نتيجـه اصـلى ايـن اسـتدالل، يعنـى » ...كل حادث مسبوق «قاعده 

. الـف: كنـد حادثى به ماده و امكان استعدادی، بر موارد زير نيز تأكيد مضـاعفى مى مسبوقيت هر

چـون متّصـف بـه شـّدت و ضـعف؛ و قـرب و ُبعـد (وجود خارجى داشتن امكاِن سابق بر حـادث 

بودن مـاده سـابق بـه دليـل  بـالقوه. ؛ ج)قـوه(بودن امكان  جوهربودن ماده و عرض. ؛ ب)شود مى

نسبت بين مـاده . وحدت ماده در حدوث همه حوادث؛ ه. فعليِت الحق؛ دقابليت آن برای پذيرش 

و امكان استعدادی همان نسبت بين جسم طبيعى و جسم تعليمى است؛ چون ماده عبارت است از 

حـدوث حـوادث . مرحله ابهام، و امكان استعدادی عبارت است از مرحله تعيّن يك شىء خاص؛ و

قوه هميشه قائم به فعليت اسـت؛ . صور و اعراض، منفك نيست؛ ز گاه از تغيّر و تجّددِ  زمانى، هيچ

همو، (شود  حفظ مى) صورتى بعد از صورت ديگر(كمااينكه ماده نيز دائمًا به وسيله فعليِت صورت 

  ).198-197: 1416؛ همو، 118: 1405

ك طباطبايى با استفاده از اصالت و وحدت تشكيكى وجود، ارتباط مرحلـه بـالقوه و بالفعـل يـ

، را ...)كـل حـادث مسـبوق (شىء و مالزمت صيرورت موجودات مادی با حركت جوهری، قاعده 

كنيم كـه بـين انـواع جـوهری،  بنا بر بيان طباطبايى، همه ما با تجربه مشاهده مى. كند تبيين مى

ر اين د. شود مثًال عناصر اربعه به نبات و نبات به حيوان تبديل مى. گيرد تبديل و تبّدل صورت مى

پـس الزم اسـت بـين . معيّن هستند) مثًال نبات و حيوان(حالى است كه پيشاپيش قابل و مقبول 
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لذا . شود اين نسبت به شدت و ضعف، و قرب و ُبعد متصف مى. قابل و مقبول نسبتى موجود باشد

هر نسبتى مستدعى وجود طرفينى است كـه در ظـرف وجـودی خـوِد نسـبت . وجود خارجى دارد

بـا وجـود بالفعـل ) مستعٌد لـه(در خارج از ذهن تحقق دارد اما مقبول ) مستعد(قابل  .موجود باشند

شود مقبـول بـا وجـود  لذا معلوم مى. خود، كه منشأ همه آثار خارجى است، در خارج موجود نيست

با توجه به اينكه وجود بالقوه مقبول . بالقوه خود، كه منشأ آثار ضعيفى است، در خارج موجود است

با اين توضيح . همان وجود بالفعل آن است، پس هر دو وجود واحدی دارند كه ذومراتب استعينًا 

مستعٌد (و وجود بالفعل مقبول ) استعداد(، وجود بالقوه مقبول )مستعد(شود وجود قابل  مشخص مى

االختالف عـين  در اين وجوِد واحِد متصِل مستمِر ذومراتـب، مابـه. همه، وجود واحدی هستند ،)له

ها در  ها و مقبول ای از قابل حال اگر همين وجود واحد را در مقايسه با سلسله. االشتراك است بهما

نظر بگيريم هر جزء سابق، قوه جزء الحق و هر جزء الحق فعليِت جزء سابق است و هر قسـمتى 

تـوان آن را بـه دو جـزء  از اين سلسله را كه مالحظه كنيم همين حكم را خواهد داشت؛ يعنى مى

اين . بنابراين، در اين سلسله، قوه و فعل با هم آميخته و ممزوج هستند. سابق و الحق تقسيم كرد

شـروع شـده و بـه ) هيوالی اولـى(ای كه هيچ فعليتى نداشته  وجود واحِد تدريجى و سيال از قوه

همـو، (ايـن همـان حركـت جـوهری اسـت . كمالى كه هيچ نقصى در آن نيست ختم خواهد شد

1416 :199-200(.  

يكى از اشكاالتى كه بر وجود خارجى امكـان اسـتعدادی وارد شـده، ايـن اسـت كـه امكـان 

استعدادی اضافه است و نياز به دو طرف دارد؛ يك طرف آن ماده است اما طرف ديگر آن مستعٌد 

پـس امكـان . له است كه هنوز موجود نيست؛ در حالى كه، هر دو طرف اضافه بايد موجود باشـند

كـردن ايـن اشـكال از فخـر رازی، در  نصيرالدين طوسى بـا مطرح. وجود خارجى ندارداستعدادی 

طوسـى، (گويد همين كه مستعٌد له در عقل موجود باشد برای اضافه كافى اسـت  پاسخ به آن مى

صدرالدين شيرازی نيز همـين پاسـخ نصـيرالدين طوسـى را بيـان كـرده اسـت ). 3/107: 1379

، اين پاسخ را نادرست دانسـته و اسفارطباطبايى، در تعليقه بر ). 3/53: 1981صدرالدين شيرازی، (

گفته را، كه منجر به اثبـات وجـود خـارجى امكـان اسـتعدادی و حركـت  عينًا همان مباحث پيش

  .)55- 3/53: 1981طباطبايى، (جوهری شد، عرضه كرده است 

ن اسـتعدادی انسـجام و امكا» ...كل حادث مسبوق «هرچند مطالب طباطبايى درباره قاعده  

طباطبـايى ضـمن : خورد رسد در مباحث ايشان نيز اشكالى به چشم مى خوبى دارد، اما به نظر مى

كل حـادث مسـبوق (سينا در اثبات قاعده  به دست دادن تقريری تأكيدآميز از استدالل مشهور ابن
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است كه  اين در حالى ،)1/395: همان(داند  ، اشتراك بين امكان ذاتى و استعدادی را لفظى مى...)

مشترك لفظى بودن اين دو امكان، استدالل مـذكور را در معـرض مغالطـه اشـتراك لفـظ قـرار 

  ).342: 1375جوادی آملى، (دهد  مى

اما بايد دانست كه مشترك لفظى دانستن اين دو امكان، مستلزم آن نيست كه نتوانيم هـر دو 

چه طباطبايى تأكيد زيادی بر وجود خارجى امكـان اگر. را از معقوالت ثانيه فلسفى به شمار آوريم

گاه تصريح نكرده است كه امكان استعدادی مفهومى انتزاعى است؛ امـا بـه  استعدادی دارد و هيچ

توان استنباط كرد كه منظورش از وجود خارجى امكان استعدادی، نه  رسد از مطالب او مى نظر مى

ايشان، در مطـالبى كـه قـبًال . ود موضوعش استوجود منحاز و مستقل آن، بلكه وجود آن با وج

داند كه به طور متصـل  نقل كرديم، وجود مستعد، استعداد و مستعّد له را وجوِد واحِد ذومراتبى مى

طباطبـايى، در . تواند از هـر مرتبـه آن مفهـومى را انتـزاع كنـد در حركت است و ذهن انسان مى

داند كـه از شـئون  ذاتى را دو امر خارجى مى وجوب و امكان) حتى(قسمت ديگری از كتاب خود، 

كند كه اين دو مفهوم از معقـوالت ثانيـه  وجود خارجى و قائم به آن هستند، اما سپس تصريح مى

توان زمينه پيدايش ديدگاهى دانست كه بعد  چنين نطری را مى). 69: 1416طباطبايى، (اند  فلسفى

تر درباره رابطـه امكـان  تاد مطهری، به طور واضحاز عالمه طباطبايى، به وسيله شاگرد ايشان، اس

  .ذاتى و استعدادی بيان شد

  تبيين رابطه امكان ذاتى و استعدادی به وسيله اصول حكمت صدرايى

برخى از پيروان حكمت متعاليه، از جمله استاد مطهری، به كمك اصول فلسفى ايـن مكتـب، بـه 

مطهری مسئله امكان ذاتـى و اسـتعدادی را بـا  استاد. اند تحليل مباحث امكان استعدادی پرداخته

دّقت و جديّت تعقيب و تحقيق كرده و ضمن استفاد از برخى اصول فلسفى حكمت صدرايى برای 

را نيـز » ...كل حادث مسـبوق «تبيين رابطه امكان استعدادی و ذاتى، برخى نظرات درباره قاعده 

اين است كه جسم مركب از دو جـزء واقعـى، نقد وی درباره قاعده مذكور . مد نقد قرار داده است

عقلـى اسـت و لـذا مـاده،  -يعنى ماده و صورت، نيست؛ بلكه تركيب جسم نوعى تركيب تحليلى

استاد مطهری، دربـاره امكـان ذاتـى و اسـتعدادی ). 4/20: 1364مطهری، (واقعيت خارجى ندارد 

بـر اسـاس اصـالت ). 3/250: 1366همـو، (داند  ای را پيش كشيده كه آن را ابداع خود مى نظريه

گونه كه انتساب وجود به ماهيت بالعرض والمجاز است، انتساب امكان به ماهيت نيز  وجود، همان

فالسفه وجوب را وصف ذاتى وجود، امتنـاع  4.انتسابى مجازی و بالعرض است نه حقيقى و بالذات
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ه اينكه اتّصـاف ماهيـت بـه با توجه ب. دانند را وصف ذاتى عدم و امكان را وصف ذاتى ماهيت مى

امكان ذاتى، به معنای اتّصاف ماهيت به امكاِن وجود است؛ و بنا بر اصـالت وجـود، ماهيـت ذاتـًا 

اقتضای وجود ندارد و اتصاف آن به وجود با حيثيت تقييديه و از طريق واسطه در عروض صـورت 

آنچه ذاتـًا بـه . تقييديه استگيرد، به همين دليل اتصاف ماهيت به امكاِن وجود نيز با حيثيت  مى

تنها وجـود از  بنـابراين، نـه. شود خوِد وجود است نه ماهيت وجود و لذا به امكاِن وجود متصف مى

  .گردد شود بلكه امكان ذاتى نيز از ماهيت سلب مى ماهيت سلب مى

 هرچند امكان ذاتى به ماهيـتِ : رسد كه بعد از اين توضيحات، استاد مطهری به اين نتيجه مى

شود، اما اين نسبت به اعتبـار وجـود اسـت؛ امـا  من حيث هى هى، كه كلى است، نسبت داده مى

در حـالى كـه، در بـاب امكـان ). الوجـود اسـت وجـوِد انسـان ممكن(وجود مطلق نه وجود خاص 

امكـان . ماهيِت كلى اساسًا هـيچ امكـان اسـتعدادی نـدارد. استعدادی، ماهيِت كلى مطرح نيست

مـثًال آن (گوييم اين مـاده خـارجى خـاص  دهيم و مى موجودی خاص نسبت مى استعدادی را به

را دارد؛ و فـالن موجـود خـاص ) مـثًال علـى(شدن به فالن موجود خـاص  ، استعداد تبديل)نطفه

بـه . را دارد) مـثًال آن نطفـه(امكاِن به وجود آمدن از فالن ماده خـاص ) و نه مجازاً (، واقعًا )على(

امكان ذاتـى را «: گردد ی، تفاوت امكان ذاتى و استعدادی به ابهام و تعيّن برمىاعتقاد استاد مطهر

تر  تر و دقيـق كنيم، يعنى در واقـع وجـود را دقيـق تر مى وقتى از ناحيه موضوع، كوچك و كوچك

هميشه يك شىء خاِص خاص، امكاِن وجوِد يك شـىء ... رسيم  كنيم به امكان استعدادی مى مى

- 245: همـان(» ای است كه ميان موجودات برقـرار اسـت اين همان رابطه .خاِص خاص را دارد

249(.  

از نظر استاد مطهری، امكان استعدادی از معقوالت ثانيه فلسفى است و وجود خارجى داشـتن 

همـو، (آن به معنای انتزاع آن از نحوه وجود خارجى است؛ چراكـه شـأنى از شـئون وجـود اسـت 

امكان ذاتى و امكان استعدادی اشتراكشـان در «: گويد د مطهری مىسرانجام، استا). 4/20: 1364

ای درسـت، كـه صـدرالدين  واقع لفظى نيست، بلكه اشتراكشان معنـوی اسـت، يعنـى آن نظريـه

گويد، كه امكان استعدادی همان امكان ذاتى است كـه آن را خـوب  شيرازی در بعضى كلمات مى

به اعتقاد استاد مطهری، با چنين تبيينى از امكان ) 3/247: 1366همو، (» ايم دقيق و متعيّن كرده

استاد جـوادی آملـى ). 248: همان(شود  سينا هم مرتفع مى ذاتى و استعدادی، اشكاِل استدالل ابن

  :گويد درباره ديدگاه ابداعى استاد مطهری مى
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تفصيل در مورد بطالن ذاتى ماهيـت و اتصـاف  آنچه در شرح مبسوط منظومه به

رغم  به وجود و امكان آمده، نظر ابداعى شارح شهيد نيست؛ بلكه علىمجازی آن 

ای كه از آن در شرح مذكور آمده است همـان گفتـاری اسـت كـه  تبيين شايسته

صدرالمتألهين بر آن در موارد بسياری تصريح نموده و حتى با بيان ادق، كاسـتى 

  ).349: 1375جوادی آملى، (دقت آن را نيز آشكار ساخته است 

دانـد كـه  ستاد جوادی آملى، در ادامه اين مبحث، كاسـتى موجـود در بيـان مطهـری را ايـن مىا

مطهری امكان را به الضرورت ذاتى تفسـير كـرده اسـت، در حـالى كـه معنـای دقيـق امكـان، 

  ).همان(الضرورت ازلى است 

  نتيجه

و امكـان را اثبـات ، مسبوقيت هر حادثى به ماده »...كل حادث مسبوق «سينا از طريق قاعده  ابن

های مربـوط  ها و نقض و ابرام لذا بحث و بررسى. سينا از ماده، روشن است منظور ابن. كرده است

امـا منظـور . نيز واضح و شفاف بوده است) هيوال(به آن و سخنان موافقان و مخالفان وجوِد ماده 

هـای طـوالنى بعـد از  دورهسينا از امكان، از همان ابتدا مبهم و مباحث مربوط بـه آن نيـز تـا  ابن

كسانى مانند سهروردی، نصيرالدين طوسى و فخر رازی، كه مخالف . سينا شفافيت كافى ندارد ابن

را بپذيرنـد؛ » ...كـل حـادث مسـبوق «توانند قاعده  نمى اند، نظريه تركيب جسم از ماده و صورت

ب آن بـا صـورت جسـميه، چراكه منظور از ماده در اين قاعده، جزء بالقوه جسم است كه از تركيـ

  .يابد جسم تحقق مى

لـذا اسـتدالل . اند سهروردی و فخر رازی امكان ذاتى و استعدادی را مشترك لفظـى دانسـته

. داننـد را مبـتال بـه مغالطـه اشـتراك لفـظ مى» ...كل حادث مسـبوق «سينا در اثبات قاعده  ابن

به شبهات فخـر رازی پاسـخ  هرچند كوشيده است شرح اشارات و تنبيهاتنصيرالدين طوسى در 

دهد، اما به علت ابهام موجود در امكان استعدادی و همچنين تقابل ديدگاه كالمـى او بـا قاعـده 

  .، تالش وی چندان قرين توفيق نبوده است»...كل حادث مسبوق «

اصول فلسفى صدرالدين شيرازی توانايى حّل بسـياری از مسـائل فلسـفى، از جملـه چيسـتى 

ی و رابطه آن با امكان ذاتى، را دارد؛ اما صدرالدين شيرازی در مباحث مربـوط بـه امكان استعداد

گونه كه شايسته است از اصـول فلسـفى  ، آناسفار اربعه، در كتاب »...كل حادث مسبوق «قاعده 

خود استفاده نكرده است؛ اما برخى از پيروان مكتب حكمت متعاليه مانند عالمه طباطبايى و استاد 
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 اند، تبيـين و تحليـل ه از اصولى نظير اصالت و وحدت تشـكيكى وجـود بهـره جسـتهمطهری، ك

در حاشـيه بـر (گونه كه صدرالدين شـيرازی  همان. اند معقول و مقبولى از اين مسئله عرضه كرده

تفصـيل،  ، به)شـرح مبسـوط منظومـهدر (اختصار، اشاره كرده و استاد مطهـری  ، به)شفای بوعلى

اگر موضوِع امكان، وجود مطلق باشد امكاِن عارض بر آن، . صف وجود استتوضيح داده، امكان و

امكان ذاتى و اگر موضوع امكان، وجـود خـاص و معيّنـى باشـد، امكـان عـارض بـر آن، امكـان 

بنابراين، امكان ذاتى و امكان استعدادی مشترك معنـوی و هـر دو از معقـوالت . استعدادی است

بودِن امكان ذاتى از امـور مسـلّم در فلسـفه اسـت و نيـازی بـه معقول ثانى . ثانيه فلسفى هستند

) با استنباط از بيان عالمه طباطبايى(اما توضيحِ معقول ثانى بودِن امكان استعدادی . توضيح ندارد

شىء مستعد، با داشتن اسـتعدادی خـاص، بـه طـور تـدريجى و از طريـق حركـت : اين است كه

اين حركت از ابتـدا تـا انتهـا، وجـودی . كند ه حركت مىشدن به مستعّد ل جوهری به سوی تبديل

بنـابراين، از . توان نحوه خاصـى از وجـود را انتـزاع كـرد ای از آن مى واحد است كه در هر مرحله

مرحله بالقوه . ای ديگر شود و از مرحله بالفعل آن نحوه ای از وجود انتزاع مى مرحله بالقوه آن نحوه

شود، وجودی ضعيف است اما هرچه به فعليت  ن استعدادی تعبير مىيك موجود، كه از آن به امكا

شـود، امكـان  بـا ايـن توضـيح مشـخص مى. يابـد شود همان وجوِد واحد، شّدت مى تر مى نزديك

  .ای از وجوِد يك موجود و لذا معقول ثانى فلسفى است استعدادی نحوه

شود خوِد آن هم  حيانًا گفته مىبا عنايت به اينكه موضوِع معقول ثانى در خارج موجود است، ا

توان گفت مقصـود  بنابراين، مى. امری عينى است، بدين معنا كه وصف يك موجود خارجى است

، امكانى استعدادی اسـت كـه اوًال بـا امكـان »...كل حادث مسبوق «سينا نيز در اثبات قاعده  ابن

ج موجود است، اما بـا وجـود ذاتى مشترك معنوی است؛ ثانيًا معقول ثانى فلسفى است كه در خار

سينا ابهام وجـود دارد بـدين دليـل  موضوعش و نه به طور منحاز و مستقل؛ اما اينكه در كالم ابن

هايى از  است كه در آن زمان اوًال فقط امكان ذاتى، مصطلح و مشهور بوده است؛ ثانيًا هرچند رگه

هنـوز راه طـوالنى تـا جوشـش سـينا جريـان داشـته، امـا در آن زمـان  اصالت وجود در ذهن ابن

يكى از اصول حاكم بر رابطه انسان و جهان ايـن . هايى نظير اصالت وجود باقى بوده است چشمه

. شـود است كه برخى حقايق موجود در جهان، تدريجًا برای عقـل انسـان معلـوم و مكشـوف مى

بـرد، بـه طـور  گفتن درباره حقيقتى علمى يا فلسفى كه هنوز در مراحل ابتدايى بـه سـر مى سخن

  .هايى همراه خواهد بود طبيعى، با ابهامات و لكنت
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  :ها نوشت پى

                                                 
سينا، سهروردی، فخر رازی و نصيرالدين طوسى انجام داد مشخص  های ابن وجويى كه نگارنده در كتاب با جست. 1

اند؛ بلكـه بـرای ايـن منظـور از اصـطالح  هرا به كار نبرد» امكان استعدادی«ها اصطالح  يك از آن شد كه هيچ

در دوره بعـد از » امكان استعدادی«رسد اصطالح  لذا به نظر مى. اند استفاده كرده» امكان« و» قوه«، »استعداد«

 ).83: 1337حلّى، (اين اصطالح در آثار حلّى به كار رفته است . ها رايج شده است آن
ترديد توانسته بسياری از معضالت فكری و  ى بزرگى است كه بىهرچند صدرالدين شيرازی مؤسس مكتب فلسف. ٢

فلسفى را حل كند، اما در فلسفه و آثار فلسفى صدرالدين شيرازی نيز، ماننـد هـر فيلسـوف ديگـری، ايرادهـا و 

خورد اين است كه برخى مسائل را با  يكى از اشكاالتى كه در فلسفه مالصدرا به چشم مى. اشكاالتى وجود دارد

فلسفى مكاتب ديگر تبيين كرده و اصول فلسفى خود را در همه مباحث و به طور منظم به كـار نگرفتـه  اصول

؛ ثانيًا درباره برخى )3/258: 1366مطهری، (توانست دست يابد نائل نشده است  لذا اوًال به نتايجى كه مى. است

های متفـاوت و  ار خـود، نظريـهمسائل فلسفى، نظريه منسجمى مطرح نكرده است؛ بلكه در جاهای مختلف آثـ

رسد اشكال مذكور، در مباحـث  به نظر مى). 1/249: 1369؛ همو، 1/203: همان(احيانًا متهافتى بيان كرده است 

 .شود اش با امكان ذاتى ديده مى مربوط به امكان استعدادی و چگونگى رابطه
و اسـتعدادی، هـم ديـدگاه معتقـدان بـه  به همين دليل در قسمت مربوط به بررسى اشتراك لفظى امكان ذاتـى. 3

) معقول ثـانى بـودن(امكان استعدادی بررسى شد و هم ديدگاه معتقدان به اعتباريت ) معقول اول بودن(عينيت 

  .آن

داند كه حمل هر چيزی بر ماهيت، حتى حمل ذاتيات ماهيت بـر  طباطبايى يكى از نتايج اصالت وجود را اين مى. 4

  ).12: 1416طباطبايى، ( آن، به واسطه وجود است


