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  چکیده
ـ یاز جمله براه» یحادث زمان يحامل آن برا هاثبات قوه و ماد« برهان اسـت کـه فالسـفه در     ین

بـه   یاجمـال  یهرچند بـا نگـاه   .ندکن می آن استناد هب، حرکت یمقدماتهاي  در بحث خیطول تار
 خدر حـد وسـط اسـتدالل ر   » امکـان « واژه یوجود اشتراك لفظ، برهان نیمتداول از اهاي  انیب

ـ حل ا .شود می سبب اختالل در اعتبار برهان امر نیکه ا دینما می  یمسـئله بـر اسـاس مبـان     نی
 بـه خصـوص   یشـد متفکـران اسـالم    باعـث مطلـب   تیاهم ولی ؛ممکن استریحکمت مشاء غ

ـ توج تیو در نها يبا بازگرداندن آن به اشتراك معنو ،هیمکتب حکمت متعال روانیپ مسـئله بـا    هی
 يهرچنـد بـا نظـر بـه آرا     ؛به حل آن بپردازند، يوجود و حرکت جوهر صالتا يبه محتوا توجه

ـ در ا يگـر ید یاشکاالت احتمال باره، نیدر ا یآمل يجواداستاد  ـ نما مـی  رخبرهـان   نی ـ ا .دی  نی
ـ درصدد رفع اشکاالت موجود در مقـدمات و در نها  یلیتحل ـ   یفیتوص یمقاله با روش  تثبیـت  تی

  .برهان برآمده است
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  مقدمه

اي  شایسـته  ه گونـه فالسفه بکه  است مسائلیاز دیرباز یکی از  ،بحث تغییر و حرکت در موجودات
بـه عنـوان سـردمدار     نیـز  سینا ابنالرئیس  شیخ .پرداختند ندابر اساس مبانی فلسفی خاص خود ب

از آنجا که در تعریف حرکـت   .خود به این بحث پرداخته است به نوبه در عالم اسالم مکتب مشائی
تغییر تدریجی و خروج از قوه به فعل باید ، »تدریجاًخروج الشیء من القوة إلی الفعل « :آمده است

  .جدي قرار گیردتوجه مورد 
پدیـده و خصوصـیتی    یءکه در هر ش اي ه گونهب ؛استاشایی مادي  ناپذیر جداییامر ، تغییرات

 روشـن ؛ بنـابراین  برقـرار اسـت  آنهـا   میانقوه و فعل  شود و همواره رابطه می جدید جانشین قبلی
انـد کـه    براهینی اقامه کرده، متفکران براي اثبات قوه .باشد یکی از ارکان وقوع تغیر ،قوه که است

شـارات  إلاکتـاب   آثـار خـویش از جملـه    در سینا بوعلیبرهانی است که ، ترین آن براهین از مهم
 ه استن استناد شدداان فالسفه نقل و بنسل به نسل در می ،این برهان .کند میمطرح  والتنبیهات

ایـن برهـان در کتـب فلسـفی      .باشـد  میبرخوردار اي  میان حکمت متعالیه نیز از اهمیت ویژهو در 
اسـتقراي تـام    .مطـرح گردیـد  » ة تحملهامسبوق ٌ بقوة و ماد، کلّ حادث زمانی« واره با عبارتمه

ن و آخـرین حـادث مـادي    نخسـتی هیچ فـردي از  ؛ زیرا پذیر نیست حوادث مادي امکان میان همه
ـ   هاي  توان مشاهده نمیبنابراین  ؛نداردآگاهی  جـاي علـت   ه محدود مبتنی بر اسـتقراي نـاقص را ب

اسـت (مصـباح   » مجربـات « فت این قاعـده از توان گ می پس ؛مطرح کردآنها  ه برقطعی تقدم ماد
  .)268ص، 2ج، 1378، یزدي

مـورد  مقدماتی که اگـر   .استآن بررسی و بازبینی مقدمات ، نماید می ضروريآنچه  ،در برهان
  .د داشتنمطلوبی را به دنبال خواهنتایج نا، اشکال قرار گیرند

مشـهود  وجود اشتراك لفظی در حد وسط آن ، برهان و دقت در مقدمات با مطالعه، در بدو امر
تـوان بـا تکیـه بـر      می آیا ؟برحذر بوداشتراك لفظی  از اشکالتوان  می حال باید دید چگونه .است

  ؟اشکال را مرتفع ساخت ،لت وجودمبناي اصا
ضـرورت بررسـی و دقـت    ، اهمیت برهان و استناد فیلسـوفان در اکثـر کتـب فلسـفی بـه آن     

نیـز  معـانی امکـان و    به تبیین برهان و توجه، جهتدر این ؛ بنابراین سازد میروشن را  باره	این	در
  .یابد میاهمیت ، واع امکان با یکدیگران رابطه
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  تبیین برهان. 1

» ةٍبوق ٌ بموضوع ٍ أو بمـاد کلّ حادث زمانی مس« با عنوان سینا ابن شاراتاإلکتاب این برهان در 
لَّ حـادث  کـ أن « چـون همکتب فلسفی بـا عبـاراتی مشـابه    دیگر ) و در 106ص، 1375، سینا (ابن

فإنه ، کلّ حادث زمانی«) و 49، ص3ج، 1981، صدرالمتألهین( »ة تحملهاسبقه قوة الوجود و مادی
این برهان سعی در اثبـات قـوه    .شود می ) یافت250، ص1424، (طباطبایی» مسبوقٌ بقوة الوجود

  :توجه به دو نکته ضروري است ،در فهم برهان ؛ بنابراینبراي حوادث زمانی داردپیشین 
 به وجود بعدالعـدم اطـالق  حادث زمانی  بنا به قول مشهور :توجه به معناي حادث زمانی الف)

زمانی بـوده اسـت کـه     به عبارت دیگر .موجودي که مسبوق به عدم خود در زمانی است ؛شود می
/ جـوادي  147، ص1431، همـو  :(ر.ك از نبودنش موجود شده است پسیء این موجود نبوده و ش

  .)7ص، 3ج، 1375، آملی
بـه  آنهـا  ثانیـاً،   ؛الوجودنـد  حوادث زمانی جملگی ممکـن  ،که اوالًشود  دانسته می از این تعریف

و ایـن   یستن قابل جمع با وجودشان، در زمانیآنها  عدم وجود؛ زیرا ندمحدود هموجودات عالم ماد
در حـالی کـه بـراي     ،)50ص، 3ج، 1981، صـدرالمتألهین اسـت (  و غیرمجـامع  همان عدم مقابل

 .)287، ص1424، طباطبـایی (گـردد   عـدم مجـامع مطـرح مـی    فقط  ،ندا مجردات که مافوق زمان
پس از ایجـاد   ،توضیح اینکه هر موجود زمانی که مسبوق به عدم سابق و وجود الحق زمانی است

اگر شیء موجود در حین وجود از هسـتی  ؛ زیرا باشد نیزتواند معدوم  نمی ،خود و در موطن و مرتبه
 پس عدم در حوادث زمـانی غیرقابـل جمـع بـا وجـود      ؛شود می اجتماع نقیضین حاصل، سلب شود

ـ 	قابل با وجود و غیرقابل جمع اسـت یعنی عدمی که در ت	ـعدم مقابل   ؛ بنابراینآنهاست  خوانـده  ـ
 ،سلب آن وجود از کل عالم نیسـت ، شود می مجردات لحاظ مورد حال آنکه اگر عدمی در .شود می

ـ ؛ قیاسی است يامر مسئله، مراتب و مواطن وجود است و این دیگربلکه سلب یا عدم آن از  ین دب
عـدم   ، قابل جمع است. بر ایـن اسـاس،  وجود و با یستعدم حقیقی ن ،در این استعمال ترتیب عدم

 /49ــ 48، ص1ج، 1375، (جـوادي آملـی  نامیده شـده اسـت    ـ	ع با وجود شیءقابل جم	ـمجامع  
  .)138ـ137ص، 2ج، 1384، شیروانی
، 3ج، 1981، صـدرالمتألهین ( ر معانی بسیاري اشـتراك لفظـی دارد  لفظ قوه د :معناي قوه ب)

» قـدرت « در معناي عرفـی آن و بـه معنـاي   ، اي که این برهان درصدد اثبات آن است قوه .)3ص
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امکـانی  ، حکماي قدیم همواره بـه شـیء حـادث    .)106، ص1375، سینا استعمال نشده است (ابن
 قـوه بـا   در اینجـا  ؛ بنابراین)250، ص1424، (طباطباییدادند  می با حیثیت قبول آن نسبتمطابق 

 أاین قوه که مبد .)151، صر.ك: همان( شود می براي آن اثبات، توجه به وصف امکان شیء حادث
وصفی ذاتی و فی نفسه در شیء اسـت و حـادث    ،همانند امکان، تغیر از شیء به شیء دیگر است

، آن را وصـف فاعـل   فالسفه در تفسـیر قـوه   به همین دلیل .در تحقق آن قوه نقشی ندارد، زمانی
 /151، ص1431، / طباطبایی106، ص1375، سینا ابن :(ر.ك نه فعل فاعل، اند زمانی) دانسته(حادث 
وصـف   »قـوه «، هرچند در عبارت مرحوم آخوند در تعلیقه بر شـفا  ؛)367ـ366ص، 1394، معلمی

ـ از آن یـا صـفتی زا   اعم از اینکه عین شیء یا جزئی ؛عنوانی شیء بیان شده است د بـر آن باشـد   ی
بـه   ،مـادي اسـت   يحرکت در اشیا مبدأشیء که  پس قوه .)732ص، 2ج، 1382، صدرالمتألهین(

 بلکه این قوه از سوي متحرکی غیرمحـرك افاضـه   ،خود شیء متحرك محقق نخواهد شد واسطه
فاعلی یا منفعل نیز مطرح شده است که هر  همچون قوه هایی در باب قوه تقسیم ،به عالوه .شود می
  .)23ـ18ص، 3ج، 1384، / شیروانی734ص، : همان(ر.ك ود را دارندخاص خقسام ا یک

حـادث  ، موجـودات مـادي  ؛ زیرا موجودات مادي قابل اجراست بارهاین برهان در، بر این اساس
آنهـا   قبول و پـذیرش فعلیـت در   تغییر و عامل مبدأقابل تصور است که اي  قوهآنها  دراند و  زمانی
بـر  را فعلیت جدیدي  ،ه در جایی است که شیءماد .)5، ص3ج، 1981، صدرالمتألهینر.ك: ( باشد

ـ  ـ  يو صـورت جدیـد   بدهـد صورتی را از دست بپذیرد، ـ ماده 	خلع و لبس	مبناي کون و فساد  ه ب
و صورت جدیدي را بـه قلمـر  ، هماد ـ	از لبس پسلبس 	ـمبناي حرکت جوهري نیز   بر .آورد دست

  .)163ـ162، ص2ج، 1375، (جوادي آملیکند  می ذات و واقعیت خود وارد

  بیان اصل برهان. 2

خــواهیم پرداخــت ، بــه بیــان اصــل برهــان طباطبــایی از دو کتــاب عالمــه اســتفادهبــا اکنــون 
  :)250، ص1424، همو /152ـ151، ص1431، طباطبایی	(ر.ك:

 اند؛ اموري در عالم حادث. 1
 نیست؛ الوجود الوجود و ممتنع واجب ضرورتاً حادث زمانی هر. 2
وجود و عدم اسـت و   میان ۀ النسب هر حادث زمانی فی حد ذات متساوي. 3

 الوجود است؛ ممکن به همین دلیل،
 امري حقیقی و خارجی است؛، در حادث زمانیامکان . 4
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 جودي لغیره و قائم به موضوع دارد؛و، امر حقیقی. 5
 رد؛ست که وجودي قائم به موضوع داااي  هر ممکنی مالزم با قوه. 6
 ؛شود ه نامیده میماد، موضوع امکان. 7
 آن است. ه است که حامل قوهمقدم به ماد ،یهر حادث زمان. 8
الوجود باشد تا ذاتـش   است ممکن يممتنع باشد، ضرور ایواجب  تواند ینم یاز آنجا که حادث زمان

 روشـن  ،یحـادث زمـان   يعدم اتصاف به وجود الاقتضا باشد. با توجه به معنـا  اینسبت به اتصاف 
تـا پـس از آن    سـت یاز زمـان معـدوم ن   يا برهه چیالوجود باشد، در ه واجب ياست که اگر موجود

 شـود  یموجود نمـ  يا برهه چیباشد، در ه الوجود ممتنع ياگر موجودهمچنین و حادث شود.  ودموج
ـ ی ـ  در هر دو فـرض  نیبنابرا ؛عدم داشته باشد پس ازوجود  یعنی ؛تا حادث باشد کـه   يزیـ چ یعن

حـادث   نیبنـابرا  ؛و محال اسـت  دهد یذات آن رخ م يخالف اقتضا يامر ـ  ممتنتع باشد ایواجب 
  .شود یم یامکان وجودمنحصر در م یزمان

؛ بـه  وصف وجـوديِ شـیء اسـت   ، گردد می عدقرب و ب ،ضعف ،این امکان که متصف به شدت
ایـن امکـان   ، از سویی .شیء تلقی کردتوان آن را امري اعتباري و وصف ماهیت  نمی همین دلیل،

 موجـودي لغیـره و  بلکه  ،تواند امري لنفسه و قائم به ذات باشد نمی ،است وصف وجوديِ شیءکه 
، معلمـی ( نام دارد» هماد« ،و موضوع آن» قوه« این امکان، در عرف فالسفه .است قائم به موضوع

  .)366ص، 2ج، 1394
  :دارد در این باره بیان می جوادي آملیاستاد 

و بسـیاري   صدرالمتألهینه در آثار براي اثبات مسبوقیت هر حادثه به ماد
از پدیـد آمـدن    پـیش از حکما این استدالل آمـده اسـت کـه هـر حادثـه      

، واجـب ، الوجود باشد واجبشدن  زیرا اگر قبل از موجود ؛الوجود است ممکن
توانـد   نمـی  وجـود  ممتنع الحقـه  ،باشدالوجود  عدم ندارد و اگر ممتنع سابقه

ممکن است و امکـان هـر    ،شدن قبل از موجود پس هر پدیده ؛داشته باشد
، شـیء  کند و حامل می آن پدیده حاملی را طلبشدن  حادث قبل از موجود

، جـوادي آملـی  ( موضوع و یا متعلّق آن است، ماده، آنشدن  قبل از موجود
  .)261ص، 2ج، 1375

است کـه حامـل آن قـوه    اي  ههر حادث زمانی مقدم به ماد« شود که می بتثا بر این اساس،
زمـانی  هـاي   حادثهمه امکانی که در میان  و که منطبق با امکان شیء استاي  قوه ؛»است

  .باشد می مشترك
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  بیان اشکال. 3

و  گـردد  قیاسـی اثبـات مـی    بـا اقامـه  موجود در موجودات مادي  قوه، گفته با توجه به مطالب پیش
با انـدکی تأمـل در محتـواي ایـن      ولی ؛ضوابط قیاس منطقی در آن رعایت شده است اً همهظاهر

دانـیم   می از پیش .باشد میابیم که قیاس مذکور در چینش محتوایی خود دچار خلل ی میدر، برهان
، 1371، (ر.ك: طوسـی  حد وسـط در آن اسـت   تکرار، که یکی از شرایط صحت هر قیاس اقترانی

 الؤصحت کل قیاس زیر س، حد وسط اشکالی وارد شود تکرار در صورتی که در و )101ـ100ص
هـر دو   حـد وسـط  ، در این برهـان  .علت اثبات اکبر براي اصغر است ،تکرار حد وسط؛ زیرا رود می

ـ  مـی با دقت در معناي آن در ؛ ولیاست» امکان« لفظ، مقدمه ، ابیم کـه در هـر یـک از مقـدمات    ی
یعنـی در   ؛گیـرد  می که اشکال بحث شکل اینجاستدر  .جزا استعمال شده استامکان با معنایی م

مشترك لفظی بـوده  » امکان« ،شده که در حد وسط آن می به قیاسی تمسک همواره ،طول تاریخ
بـراي   .)270ص، 1371، طوسـی ر.ك: ( اسـت  اشتراك لفظی صورت گرفته مغالطه؛ بنابراین است

  .طور مختصر بیان شوده است معناي انواع امکان ب الزم، مطلبشدن بیشتر  روشن

 معانی امکان. 4

در معناي خـاص   ،به فراخور مطلبآنها  از که هریک دارد ديکاربرد متعد، ادبیات فلسفه امکان در
 ؛ بنـابراین وجـود دارد اي  وجـوه مشـترك و متمایزکننـده    ،میان ایـن اقسـام   .شوند می خود اطالق

بـه معـدودي از معـانی     فقطدر اینجا  .به حساب آورد یک مقسم منطقی اقسامرا از آنها  توان نمی
  خواهد شد. اشاره ،ن نیاز داریمدابحاضر بحث  رامکان که د

و نـه طـرف    هینـه طـرف موافـق قضـ     یعنی ند؛یرا گو نیسلب ضرورت از جانب :امکان خاص
موضوع واجب است، نـه   يکه نه محمول برارا  يزیکه چ معنا نیبد ست؛ین يضرور هیمخالف قض

، 1358، (مطهـري  کننـد  یمـ  ریتعب یامکان ذات ای يو از آن به امکان ماهو نامند یممتنع، ممکن م
طه مـورد توجـه   یبس هیاین امکان هرگاه در هل .)401ص، 1384، انصاري شیرازي /138، ص10ج

 شـود  ست کـه بـه ماهیـت شـیء نسـبت داده مـی      همان عدم ضرورت وجود و عدمی ا، ردیقرار گ
  .)62، ص1431، (طباطبایی

سـلب ضـرورت از جانـب    که  شود یاطالق م ییاز نظر جمهور، امکان عام در معنا :امکان عام
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مسـتلزم سـلب ضـرورت از جانـب      ،شده باشد. در واقع سلب امتناع از جانب موافـق  هیمخالف قض
 ،يرازیشـ  ي/ انصـار 410، ص2، ج1387، آملـی  زاده / حسـن 61، ص1424 ،همـو ( اسـت مخالف 

  ).402، ص1384
امکـان وجـود دارد و تـا جـایی کـه       ،نیمعی هر شیء مادي نسبت به آینده :امکان استعدادي

 :(ر.كنامنـد   مـی  امکـان اسـتعدادي   ایـن امکـان را   .دارداسـتعدادي  ، فعلیتی داشـته باشـد   امکانِ
 .شـوند  مـی  به دو اعتبار لحـاظ  ،مکان استعدادي و استعدادا .)218ـ215ص، 10ج، 1358، مطهري

در حالی کـه امکـان    ،نسبت شیء با مستعد و صفت وجودي آن است ،استعداد یا کیفیت استعدادي
پس ایـن امکـان    ؛باشد می نسبت شیء با مستعدله و نحوه وجود شیء مستعدله خارجی ،استعدادي

2ج، 1375، آملـی  / جـوادي 63ــ 62، ص1424، (طباطباییه آن است وصف وجود و قائم به ماد ،
شـیء را   هدرون مـاد  که استعداد باشد میبر وحدت صنع در شیء  امکان استعدادي دالّ .)416ص

 دیگـر است و همچون مربوط ه و طبیعت خارج این استعداد به عالم ماد؛ بنابراین بخشد می تحصل
بـه حسـب   ، هبلکه همچون عوارض ماد ،ر نسب و جهات قضایا ندارددیگبه ارتباطی  ،اقسام امکان

بـر   .پـذیرد  مـی  وجودش راشدت یا ضعف در نحوه ، اش را دارد بعدش از استعدادي که قوهقرب یا 
بلکـه   ،از معانی عقلی انتزاعی نیست ،معانی عام و خاص دیگرشود که مانند  میاین اساس، روشن 

  .)436ـ435ص، 2ج، 1375، جوادي آملی( شود می به سبب حدوث اسباب و شرایط ایجاد
مخـتص موجـود   وصـف و   ،ایـن امکـان   .اسـت  در مقابل امکان ماهويامکانی  امکان فقري:

کـه  	ـ  فقر ذاتی موجودات امکـانی نسـبت بـه وجـود واجـب     ، آن درمعلولی و لغیره است و منظور 
 مالصـدرا امکانی اسـت کـه   امر، این  .)62ص، 1424، طباطبایی( شود می لحاظ ـ	العلل است علت

با مبانی حکمت متعالیه سـازگاري دارد و در حکمـت مشـاء و اشـراق      کامالًاست و  بدع آن بودهم
  .نشده است توجهن داب

  تفاوت میان امکان ذاتی و امکان استعدادي. 5

؛ همـان امکـان ذاتـی اسـت     ،نخست امکان در مقدمهشود که  با رجوع به برهان مذکور دانسته می
؛ باشـد  مـی  وصف ماهیـت  ،این امکان است کهروشن  و شیء اعتبار شدهآنجا الاقتضائیت ِ درزیرا 
کـه در   گونـه  همـان ؛ زیـرا  مطابق با امکان اسـتعدادي اسـت  ، دوم امکان در مقدمه، در مقابل ولی

باشـد کـه نیـاز بـه      مـی  و امري عینی و حقیقی استاین امکان وصف وجود ، خود برهان ذکر شد
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، 2ج، 1394، معلمـی  /261ص همـان، ( ماده یـا متعلّقـی سـابق بـر وجـود ماهیـت دارد      ، موضوع
اگـر   ؛ ولـی امکـان ذاتـی اسـت   ، امري همچـون ماهیـت باشـد    ،). چنانچه امکان موضوع365ص

شـود کـه    مـی  امکـان اسـتعدادي شـمرده   ، باشـد  ـ  همـاد  ـ همچـون امري واقعی   ،امکان موضوع
ـ   هـاي   تفـاوت  ،فالسـفه در تألیفـات خـود    دیگـر،  از سـوي  .رف اسـت موضوعش همان وجـود ص

اخـتالف در  ، هـا  از جملـه ایـن تفـاوت    .انـد  امکان ذاتی و امکان استعدادي شمردهبسیاري را میان 
ولـی در امکـان    ؛ماهیت و امـري اعتبـاري اسـت   ا موضوع همان، که در امکان ذاتی	ـموضوع آنها  

پـذیري امکـان اسـتعدادي و امکـان زوال آن از      شدت و ضعف ـ	باشد می موضوع وجود، استعدادي
 282ــ 277ص، 2ج، 1369، ر.ك: سـبزواري ( در امکان ذاتی راه نداردباشد که هیچ یک  می شیء

ـ 225ـ219ص، 10ج، 1358، مطهري /63ص، 1431، / طباطبایی  .)34ــ 31ص، ]تـا  [بـی ، ی/ حلّ
بـرخالف امکـان ذاتـی کـه موصـوفش ماهیـت       ، از امور عقلـی محـض نیسـت    ،امکان استعدادي

  .باشد میاست که اعتباري محض اي  مطلقه
متفـاوت   يبـه طـور قطـع در دو معنـا     ،اساس، آنچه در حد وسط برهـان آمـده اسـت    نیبر ا

ـ    نخسـت، امکان در مقدمه  .باشد می  ؛ ولـی اسـت  يو از جملـه امکـان مـاهو    یهمـان امکـان ذات
. اسـت  يو همـان امکـان اسـتعداد    يهر موجـود مـاد   يهمان امکان وجود ،امکان در مقدمه دوم

ـ اسـت و شـرط الزم ق   یهمچنان به قوت خود باق ،پس اشکال وارده به مسئله ـ ی اسی تکـرار   یعن
دو  نمیـا  یاشـتراك لفظـ   ،میقـد  يحکمـا  نیـی نشده است و بر اساس تب تیحد وسط در آن رعا

  .یستامکان قابل حل ن
توان این اشتراك لفظی را با توجـه بـه مبـانی حکمـت      می آیااست که پرسش جاي این حال 

هـر   واسـت  اصالت با وجود ، اساس حکمت متعالیهبر زیرا  ؟ل کرداصالت وجود ح متعالیه و مسئله
ـ     ،و حقیقتـی نـدارد   باشـد  می اعتباري ،غیر آن یزيچ ، 1424، (طباطبـایی ی مگـر بـه صـورت ظلّ

  .وجود است ابد به تبع و در سایهی می هر آنچه حقیقتی ؛ بنابراین)23ـ14ص

  امکان ذاتی در پرتو اصالت وجود. 6

موضـوع  و مـن حیـث هـی    ماهیـت مطلـق   ، در امکان ذاتی، مبناي مشهور برتر ذکر شد که  پیش
یعنی امکان به عنوان یکی از مواد ثـالث بـه    ؛صرف نظر از وجود داشتن و نداشتن با ؛امکان است

مـواد ثـالث نیـز از     .)226ص، 10ج، 1358، ر.ك: مطهـري ( ماهیت مطلقه نسبت داده شده است
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 وجـود  نحـوه  مـورد  در، بـر ماهیـت   این مواد عالوه سوي دیگر، از .ندا جمله معقوالت ثانی فلسفی
 یسـت ن وم انتزاعـی رف یـک مفهـ  ص ،حقیقی بوده ر اصیل ووجودي که ام ؛شوند می شیء نیز بیان

  .)226ص، 10ج، (همان
بلکـه   ،امري مستقل نیستند، ر اوصاف موجود مطلقدیگوجوب و امکان همچون ، در این مقام

 همچنین .)88، ص1424، همو/ 68، ص1431، طباطبایی( اتصافی خارجی و عروضی ذهنی دارند
ابهـام نهفتـه   ، مفهـومی  در اطـالق زیرا  ؛باشندمفهومی و اطالق مفهومی توانند اوصافی کلی  نمی

؛ )19ص همـان، (باشـد کـه بـا تشـخّص تسـاوق دارد      تواند محمول امـري   نمی است و امر مبهم
امکان خـاص بـراي وجـودي خـاص و      ،ند و براي مثالا یگی امور خاصهم ،اوصاف وجود بنابراین

صـفات و  ، بـر اسـاس اصـالت وجـود    ، یسویاز  .ندا و متشخص وجوبی خاص براي وجودي خاص
هر آنچه ؛ زیرا توانند خارج از حقیقت وجود باشند نمی ،شوند می محموالتی که به وجود نسبت داده

 پس امکان و وجوبی را که به وجود نسـبت  ؛)19ص، 1424، همو( باشد می باطل، غیر وجود است
بـه امـري    ،وجـود ؛ زیرا از ماهیت مطلقه اي گونهنه  ،وجود خاصی است يانحا از اي گونه، دهیم می

وجـود   ؛ ولـی نـد ا قابل انطباق و اندارج، محموالت ِماهیت همهشود و  نمی متصف ماهیتاز احکام 
  .)همان(وجود ندارد  چون وراي آن امري براي انطباق و اندراج ؛پذیرد نمی راها هیچ یک از این

امـري اعتبـاري و    ،که چگونه ماهیتی که بنا بر اصالت وجود شود اکنون این پرسش مطرح می
شوند  می چگونه این مواد هم محمول وجود واقع ؟تواند موضوع مواد ثالث واقع شود می ،ی استظلّ

امـري اعتبـاري و    ،موضوعی حقیقی و متشخص است و ماهیـت  ،ودکه وج در حالی، و هم ماهیت
  .باشد می راهی در گشایش مشکل برهان ها پرسشاست که پاسخ به این  روشن ؟مطلق

و بالـذات  اوالً  ،گردد که امکان و وجوب در مبناي حکمت متعالیـه  می پیشین روشناز مباحث 
 حمـل  نیـز در حـالی کـه بـه وجـود      ،باشـند توانند اوصاف نفسی ماهیت  نمی؛ زیرا اوصاف وجودند

امکانی را کـه در امکـان ذاتـی بـه      پس ؛)152ص، 1ج، 1384، شیروانی /18ص، همان( شوند می
و  شـود  مـی  و بالذات به وجـود آن ماهیـت نسـبت داده    ابتدائاًدر واقع ، شود می ماهیت نسبت داده

) و این عروض 126ص، 10ج، 1358، مطهري( امکان براي ماهیت یک امر تحلیلی است عروضِ
ایـن  ، ولـی در حقیقـت   ؛ماهیات و مفاهیم را موضوع احکام قرار دهـد  ،دهد که عقل می زمانی رخ

  .باشد می وجود عینی است که موضوع حقیقی احکام



 1394 پاییز و زمستانـ  5وم ـ شماره سسال   36

و وجـود   و قـائم بالـذات اسـت    یغن ،استقالل تیدر نها يالوجود موجود اساس، واجب نیبر ا
 اسـت متکـی  باشد که بذاته استقاللی ندارد و همواره بـه وجـود واجبـی     می امکانی موجودي فقیر

آنچـه بـا    .دو امـر وجـودي و از شـئون وجودنـد     ،امکان پس وجوب و ؛)88، ص1342، طباطبایی(
بازگشـت آن بـه امکـان    ، شـود  مـی  ارچوب اصالت وجودي حاصلهنظر دقیق از امکان ذاتی در چ

یعنـی   ؛هاسـت  و اتصافها  و بالذات موضوع حملاوالً وجود ، توجه به اصالت وجود با .فقري است
؛ بنـابراین  باشـد  مـی  از راه همـین وجـود اصـیل و حقیقـی     اي گونـه بـه  هـا   حمـل  همـه بازگشت 

، شـود  مـی  هایی که میان ماهیات و معقوالت ثانی فلسفی همچـون وجـوب و امکـان واقـع     حمل
بـر اسـاس اصـالت    ؛ زیـرا  اسـت  حقیقـی هـاي   شان به حمـل  بازگشت ،بودهثانیاً بالعرض و  همگی
در واقع ماهیـت از حـوزه جاعلیـت و     و» شود می از ماهیت سلبنیز امکان «توان گفت  می ،وجود

 بالعرض والمجاز بـه ماهیـت نسـبت داده    ،فاعلیت و علیت بالذات و حقیقی بیرون است و این امور
 ،مطهـري جـا فیلسـوف بزرگـی چـون شـهید      ایندر  .)234، ص10ج، 1358، مطهـري ( شوند می

 عقلـی دانسـته اسـت   هـاي   تـرین مجـاز   اطالق موجود و اوصاف وجود بر ماهیت را از جمله دقیق
 ؛اعتبـاري  ،حقیقـی اسـت و ماهیـت    ،وجودالف)  :شود بنابراین، دانسته می؛ )236ص، 10ج، همان(

حمـل وجـود بـر     )ج ؛وجود است و اوصـافی کـه داخـل در حقیقـت وجودنـد      ،آنچه هست هر ب)
بـه طریـق اولـی بـالعرض     نیـز  حمل اوصاف وجود به ماهیت 	د) ؛مجاز عقلی استنوعی  ،ماهیت

  .امکان است ،این اوصاف از جمله ) ه ؛والمجاز است
 امکـان ذاتـی بـه آن    ؛ بنـابراین مجازي بیش نیست نیزحمل امکان بر ماهیت  ،در نتیجه

 ،نسـبت موجودیـت بـه ماهیـت     ؛ زیـرا نـدارد معنایی ، معنایی که در اصالت ماهوي تبیین شد
ـ   نیزپس امکان موجودیت و معدومیت  ؛نسبتی بالعرض والمجاز است ي امکـان ایـن   ابـه معن

  .انتساب مجازي است
ـ  امکان ماهوي یا امکان ذاتی در مرتبهبه رغم اینکه   قـرار دارد  ،ا عـدم ماهیت در برابر وجود ی

وجـودات   ؛ ولـی االمري است واقعی و نفس ،و این سلب حکم ـ  یعنی عدم ضرورت وجود و عدم	ـ
ضـروري  آنها  اند و هیچ حالتی در همواره در حال تبدل، مادي به دلیل تغییرات و حرکتی که دارند

 .)363ص، 2ج، 1394، معلمـی ( تـوان نسـبت داد   مـی  نیـز آنهـا   پس این امکان را به واقع ؛نیست
  :آورده است شفااب کتخود بر  لیقهنیز در تع آخوندمرحوم 

بـالمعنی  	فإنّ اإلمکان المذکور فی التردید الوقع فی ذلک البرهان لیس إلّا
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داقه و یلـزم أن یکـون مصـ   ، لکن بعد التفتیش ؛متناعاإلالقسیم للوجوب و
  .)732ص	،2ج، 1382، صدرالمتألهین( ... مطابقه أمراً وجودیاً

میان امکان ذاتی و امکان استعدادي را بـه اشـتراك   ابیم که نباید اشتراك ی گونه تعابیر درمی از این
  .معنایی وجودي خواهند یافت ،هر دو امکان، بلکه بر اساس اصالت وجود ،لفظی بازگرداند

با معنـایی متفـاوت   ، امکان ذاتیزیرا  ؛گردد می آسانگفته  پیش ین ترتیب حل مشکل برهانبد
هـر دو   ،بـر ایـن اسـاس    .شـود  می ردهدر اصل وصفی براي وجود شم ،ماهیت خارج شده از ورطه

ندارنـد و   اهند بود و تمایزي کلـی بـا یکـدیگر   خو »وجود« امکان محمول براي یک موضوع یعنی
کـان  چگونـه ام گردد که  هنوز این پرسش مطرح می ؛ ولییافت شده استآنها  وجه اشتراکی میان

تـوان ایـن دو    مـی  چگونهو  ؟گردد میبه امکان استعدادي باز ـ  اش با تفسیر اصالت وجودي	ـذاتی  
  ؟امکان را مشترك معنوي دانست

  امکان استعدادي اشتراك میان امکان ذاتی و. 7

 در جـایی بـه کـار   ، امکان استعدادي که مخـتص بـه مادیـات اسـت    ، گفته با توجه به مطالب پیش
 در واقـع نسـبت شـیء را بـا     .تبدیل شـود  ،رود که شیء به شیء دیگري که استعدادش را دارد می

امکـان   .)63، ص1424، طباطبـایی ( گوینـد  مـی  خاص را امکان استعدادي مستعدله یا همان آینده
هـاي   از امکـان اي  که سلسله اي ه گونهب ؛خاص استهاي  استعدادي متوجه شرایط و اسباب پدیده

متعاقـب بـدون    سلسـله ، نـد ا سـابق بـر دیگـري    یـک استعدادي به تبع کیفیات استعدادي کـه هر 
ـ  .حادث است يتغییرات اسباب ذاتی اشیا نای ،از سویی .دهند می کلمحذوري را ش ین ترتیـب  دب

دائم در حـال  به طور صورت امکان خاص شیء که ه باید ب ،امکان ذاتی در موجودات حادث زمانی
  .)284ص، 1ج، 1375، جوادي آملی( تعبیر شود، تغییر است

ـ  مـی ، دراز امکان ذاتی یتبیین صحیح و با توجه به ارائهبر این اساس  ابیم کـه موضـوع هـر    ی
وصف وجود مطلق شـیء بـدون اختصـاص بـه      ،امکان ذاتی .دو امکان در اصل همان وجود است

معـین   اي له در آینـده ء اسـت کـه بـا مسـتعد    وصف حال شی ،امکان استعدادي بوده، زمان خاص
بـدون در  	ـشـیء مطلـق     رابطـه  ،امکـان ذاتـی بـا امکـان اسـتعدادي      پـس رابطـه   ؛ارتبـاط دارد 

اش  امکان ذاتی در تفسـیر اصـالت وجـودي    ؛ زیرابا آینده خاص آن است ـ	نظرگرفتن زمان خاص
نـه   ،باشد و وصـف وجـود مطلـق اسـت     می موجودات امکانی اعم از مادي و غیرماديهمه شامل 
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چیـزي مجـزا از    ،یـک شـیء   آینـده بـه همـین دلیـل،     .باشـد  محدود وجودي که به زمان خاصی
شـیء در گـذر تغییـرات خـود همـواره در تشـخص خـود         شک یب .نیست ته و حال آن شیءگذش

آن در حـین   کـه بـه وسـیله   دارنـد   مشـترك اي  همـاد ، هموجودات عـالم مـاد  همه  زیرا ؛ثبات دارد
شـود هویـت    مـی  سببه نخستین یعنی آن ماد ؛شوند نمی به موجود دیگري تبدیل ،حرکت و تغیر

از لـبس در تغییـرات اشـیا بـر اسـاس       پـس این همـان لـبس    .گرددشیء در خالل حرکت حفظ 
وصفی اسـت کـه وراي ظـرف زمـان      ،توان گفت امکان ذاتی می در حقیقت .حرکت جوهري است

یعنـی   ؛خـالف امکـان اسـتعدادي کـه وصـف موجـودات مـادي اسـت         بـر  دقیقاً ؛گردد می مطرح
  .)251، ص1424، طباطبایی( اند موجوداتی که در وعاء زمان جاي گرفته

اهللا در آن  ماسـوي  . امکان ذاتی که همـه 1 :توان دریافت موجودات دو امکان دارند می بنابراین
موجودات مادي متحرك بـراي حصـول کمـال محتـاج      . امکان استعدادي که سلسله2 ؛اند شریک

تنهـا میـان ایـن دو     نـه ، توان نتیجـه گرفـت   می بنابراین؛ )436ص، 1ج، 1375، جوادي آملی( آنند
آن را  و اسـت  بلکـه امکـان ذاتـی اعـم از امکـان اسـتعدادي       ،اشتراك لفظی وجود نـدارد  ،امکان

ایـن دو   بـه راحتـی رابطـه    ،با فهم عمومیت امکان ذاتی نسبت به امکان اسـتعدادي  .گیرد میدربر
با نگاه عمیق و طبق مسـلک   سینا بوعلیاشکال وارد بر برهان  ،ین ترتیبدگردد و ب می قابل فهم

بـه  توجـه  با ؛ زیرا موضوع این اشکال منتفی خواهد بود، بیان دقیق وگردد  می وجودي حل اصالت
تصـور امکـان در غیـر     که گردد می روشن ،آن مربوط بهتفسیر صحیح از امکان ذاتی و توضیحات 

  نیست. گویابوده، نادرست ، آنچه بیان شد

  تأملی بر این توجیه. 8

در مجـراي اصـالت    نخست مقدمه ،گرچه امکان ذاتیتوان مطرح کرد که  اکنون این اشکال را می
بـاز هـم اشـکال در تفـاوت حـد      ، گردانده شد، بلکه معنایی اعم از آن بازوجود به امکان استعدادي

حـال آنکـه در    .وصف وجـود آنهاسـت  ، شیاءا هکان تامامکان ذاتی با نظر به  .ماند می وسط پابرجا
همواره موجودات مادي با نظر به شرایط خاص و کیف اسـتعدادي خـاص مـورد     ،کان استعداديام

 پس مفاد امکان استعدادي همواره به صورت کان ناقصه اطالق خواهد شـد  ؛گیرند می اطالق قرار
  :به عبارت دیگر .)42ص، 3ج، 1981، صدرالمتألهین(

یک مفهـوم  ، آن دو امکان ذاتی و استعدادي بنا بر اشتراك معنوي مفاهیم
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داراي خصوصـیات  ، جامع هستند و هر فرد عالوه بر مفهوم جامع مشـترك 
دلیـل بـر تحقـق    ، است و به همین دلیل اثبات تحقق معناي جامعاي  ویژه

مختص به آن نیست و اثبات تحقق یکی از افراد هاي  فردي خاص با ویژگی
بودن هر حادث  کنباشد و دلیلی که بر مم نمی نیز دلیل بر تحقق فرد دیگر

بلکه فردي خاص از آن را که همان امکـان  ، مفهوم جامع امکان، اقامه شد
امکان استعدادي حـوادث مـادي   ، نماید و با این مقدار می اثبات، ذاتی است

  .)262ص، 2ج، 1375، جوادي آملیشود ( نمی اثبات قبل از تحقق آنها
اسـتوار   »کـان تامـه  «مـدار   بـر  ،ن استداللای نخست شود که امکان در مقدمهدقت در اینجا باید 

امکـان   ،از سویی .قابل طرح است »کان ناقصه«امکان استعدادي با مفاد ، بعدي است و در مقدمه
پـس مشـترك    .»األخـص  عـم الیـدلّ علـی   األ« :ذاتی هر حادثی اعم از امکان استعدادي آن است

آنهـا   به معنـاي داشـتن یـک جـامع مشـترك در      ،بودن دو مفهوم امکان ذاتی و استعدادي معنوي
شـیء کـه بـه لحـاظ      اسـت کـه هـر   روشن  .درا اثبات کرآنها  توان وحدت مصادیق نمی نیست و

 دیگـر،  سـوي از  ؛ ولـی تواند ممکن باشد می نیز »کان تامه«به لحاظ ، ممکن است »ناقصه	کان«
 ،پس امکان استعدادي که نسبت بـه امکـان ذاتـی معنـاي اخـص دارد      ؛چنین تالزمی وجود ندارد

  .تواند مستلزم معناي اعم خود یعنی امکان ذاتی باشد نمی
چنانچـه بـا   ، براي حل این اشکال باید محتواي امکان ذاتی را به امکان اسـتعدادي بازگردانـد  

ص شـیء در حـین   لزوم وحدت در جوهر یا تشـخ  ،تأمل در اصالت وجود و مبناي حرکت جوهري
مشـکل  ، دشـو بیان  »کان ناقصه«یر مطلب به مقتضاي اگر س ترتیب بدین .شود میآشکار حرکت 

به طـور  چرا امکان ذاتی در موجودات مادي باید به صورت امکان خاص شیء که  ؛حل خواهد شد
ن مـادي کـه ذاتشـان عـی     يیعنی امکان ذاتی و وجودي اشیا ؛تعبیر شود، در حال تغییر است دائم

اثبـات   »کان ناقصـه «صورت ه را ب باشد میتغییر و تحول است و حرکت در جوهرشان در جریان 
مشـروط بـه    ،امکان ذاتی یک حـادث زمـانی   .)284ص همان،( »کان تامه«نه به معناي  ،نماییم

شـرط الزم   ،شـیء شـدن   داشتن امکان ذاتـی در موجـود  . به رغم اینکه امکان استعدادي آن است
ـ  نمی پس ؛موجودات مادي این شرط کافی نیست بارهدر ؛ ولیاست صـورت  ه توان امکان ذاتی را ب

بلکـه  ، دمـورد موجـودات مـادي اطـالق کـر      در »کان تامه«شرط الزم و کافی یا به صورت مفاد 
شـرط الزم و کـافی در   ، شـیء  همتناسب با ذات و کمـاالت بـالقو   ،امکان ذاتی و امکان استعداديِ

 »کـان ناقصـه  « گونـه در موجودات مادي امکان دیگري که به به همین دلیل،  .را دارندآنها  ایجاد
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  .براي دریافت فیض الهی مورد نیاز است، باشد میقابل اثبات آنها  بر
ـ اح يوسط آن بـه اشـتراك معنـو    توان برهان را با صرف بازگرداندن حد ینم در نتیجه  ای
و توجـه بـه نقـش     یحـادث زمـان   يوجود تر و با توجه به ابعاد قیعم یبا تأمل دیکرد، بلکه با

ـ ا جـاد یا یدر چگـونگ  يو امکان استعداد یمکمل  امکان ذات ، بـه حـل   الیموجـودات سـ   نی
  .داختمشکل برهان پر

  نتیجه

و بـا توجـه بـه مبنـاي      در نگـاه اولیـه   ،شده در اثبات مسبوقیت قوه براي حادث زمانی برهان ارائه
قابـل انکـار   دچـار خللـی غیر  ، در حد وسط مقـدمات به دلیل وجود اشتراك لفظی ، حکماي پیشین

ایـن خلـل بـا توجـه بـه مبـانی        نخست،در نگاه  .داد می الشعاع قرار که اعتبار برهان را تحت است
، بـر اسـاس اصـالت وجـود    ؛ زیـرا  باشد می تعمق در بحث اصالت وجود قابل حلحکمت متعالیه و 

عـالوه بـر نبـود     عبـارت دیگـر،  به  .مرتفع شداشتراك لفظی میان امکان ذاتی و امکان استعدادي 
آن اعـم از امکـان    شده ثابت شد که امکان ذاتی به معناي تصحیح، تباین کلی میان این دو امکان

به ذات متغیر حـادث زمـانی    توجهتوان دریافت که با  می تر هرچند با نظري دقیق است؛ استعدادي
  .گردد می الت احتمالی نیز برطرفااشک، اهمانی میان امکان ذاتی و استعدادي در آنه و این
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