
 

 

 100- 83، صفحات 1395، پاييز و زمستان 30اره خرد، شم جاويدان

  1در فلسفة فارابي» قوه«و » زمان«با » ممكن«نسبت امر 
١١١١فاطمه شهيدي

*  

  چكيده
كند و  ف امكان (عام، خاص و اخص) ذكر ميسينا در ذكر معاني مختل آنچه ابن

د. بقه ندارشناسد، در آثار فارابي سا بالي را معني مستقلي از امكان ميامكان استق
راي نسـبت بـا مقـاطع مختلـف زمـان      اش ممكن را هم دا فارابي در آثار منطقي

داند (به معني الوجود يا وجود در زمان حال و نامعلومِ ذاتي بودنِ وجود يـا   مي
دهـد كـه او امكـان را داراي     ينده) هم داراي قوه. اين نشان مـي الوجودش در آ

دانـد و بنـابراين    تعدادي مـي ان اسـتقبالي و امكـان اسـ   يك معنا و يكسان با امك
ش ايـن  ا امكان از نظر او تنها متعلق به عالم ماده است. در برخـي آثـار فلسـفي   

نسبت امر ممكن با زمان تكـرار   توضيحات در مورد ممكن با حذف تصريح به
همچـون   ـ كن  شود. ولي در برخي ديگر از آثار فلسفي منسوب به فارابي، مم مي

ندي و بالقوه م شود نه زمان ت و وابستگي به غير تبيين ميلوليبا مع ـسينا ابنآثار 
ــودن و در نتيجــه مــي ــد شــامل همــه موجــودات ماســوي  ب اهللا بشــود. در  توان

دسته اول از آثـار فلسـفي فـارابي اجـرام سـماوي       هاي موجودات در بندي طبقه
هستند و هرچند بر حسب تعريف ذيل موجودات واجـب    ميداراي جايگاه مبه

توانـد موجـب ترديـد در ايـن جايگـاه       يرند ولي دارا بودن حركت ميگ مي قرار
  شود.
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  مقدمه
شـود   ميسينا ختم  نشناسيم، اغلب به اب مي» معاني مختلف امكان«بحثي كه ما اكنون با عنوان 

دارد. او در آثار مختلف منطقي خود چهار معناي امكـان را از هـم تفكيـك    و سابقه بيشتري ن
امكـان  «و » امكـان اخـص  «، »امكان خـاص «، »امكان عام«ند از ا كند. اين چهار معنا عبارت مي

     2.»استقبالي
عبـارت اسـت از نفـي     ـفهمندـ  مـي از معناي امكـان   مردم آن چيزي كه عوامـ   امكان عام

). 30 :1379سـينا،   (ابنيگر نفي ضرورت از طرف مقابل يا نفي ضرورت عدم امتناع يا به تعبير د
بـا توجـه بـه    ). 22 :1375، همـو (اين معنا از امكان، در مقابل امتناع و مشتمل بر ضرورت است 

توانـد هـيچ تفكيكـي     عدوم است، اين معنا از امكان نمـي اينكه امتناع تعبير ديگري براي امر م
  اد كند و از اين رو كاربردي در علوم ندارد.ميان انحاء موجودات ايج

خواص اهل علم و به نحو مطلـق اخـص از امكـان     ةمورد استفاد  ميامكان خاص، مفهو
شـود و بنـابراين امـر     وه بر امتناع، ضرورت نيز نفـي مـي  عام است. در اين معنا از امكان، عال

بـه  ن ترتيب و با توجه . بدي)31 :1379، همو(ممكن، نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم 
شـوند، موجـود    گر متمـايز مـي  گونه موجود از يكديشود، دو  قيدي كه به اين معنا اضافه مي

 »سـينا  ابن متافيزيك«اين معنا از امكان در ). 22 :1375، همو(ممكن و موجود واجب (ضروري) 
ض عـرو  شود كه نتيجة دو اصـل تمـايز وجـود از ماهيـت و     ظاهر مي »امكان ذاتي«با عنوان 

  اقتضائيت ماهيت نسبت به وجود و عدم است.وجود بر ماهيت و بيان كننده ال
وم ذيـل مفهـ  » ضرورت وصفيه«و » ضرورت وقتيه«امكان اخص با قرار گرفتن دو مفهوم 

رت شود. در امكـان اخـص، عـالوه بـر امتنـاع و ضـرو       ضرورت (به عنوان مقسم) طرح مي
شوند. بدين ترتيب امكان اخـص يعنـي    يز نفي ميديگر ضرورت ن االطالق اين دو گونه علي

  ).23 :همان( نفي همه انواع ضرورت
بـه   سه معناي مذكور از امكان نسبت به يكديگر رابطه عموم و خصوص مطلـق دارنـد و  

  گيرند. ترتيب از اعم به اخص قرار مي
كـه از  كنـد   اشـاره مـي   سينا اغلب پس از ذكر اين سه معنا، به معناي ديگري از امكان ابن

ـ     زمان ارسطو تا ز در منطـق و متافيزيـك بـه    كنون يكـي از موضـوعات بسـيار چـالش برانگي
  شناسيم. مي» امكان استقبالي«را با عنوان آيد. امروزه ما اين معنا  حساب مي

خواهد برخي موارد خاص در تقابـل قضـايا را ذكـر     ، جايي كه ميا����رةارسطو در كتاب 
از  پـيش دهد: اموري مربـوط بـه آينـده كـه      ميورد بحث قرار كند اين گونه امور ممكن را م
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صادق يا كاذب به شـمار   تواند ضرورتاً ميكدام از دو طرف نفي و اثبات آنها ن شان هيچ وقوع
). 35- 29الـف   18، 109 :1980(ارسـطو،   دانـد  مـي آيد. او افعال ارادي انسان را مؤيد سخن خـود  

در مقابـل  » اتفـاقي «است و بر مبناي پذيرفتن امور استدالل ارسطو در اين بحث بسيار مفصل 
  است:» امور ضروري«

هسـت يـا خواهـد بـود، بلكـه      » ضرورتاً«بنابراين به وضوح اينگونه نيست كه همه چيز «
كدام از دو طرف نفي يا اثبـات آنهـا بـيش از     دهند و هيچ ميبرخي چيزها به نحو اتفاقي رخ 

يك طرف بيش از طرف ديگر درست اسـت   طرف ديگر درست نيست. در چيزهاي ديگري
  )23- 17الف 19 ،112 :همان(» اما بنا بر قاعده، هنوز وقوع طرف ديگر ممكن است

هاي ديني در شرح فلسفة ارسطو، اين مبحث با موضوع جنجـال برانگيـز    با ورود ديدگاه
، رةا���ـ�دار كتـاب   خورد. هرچند فارابي نيز همچون اغلـب شـارحين ديـن    ميعلم الهي گره 

ورود به بحث ارتباط علم الهـي و اراده انسـان در افعـال مربـوط بـه آينـده را وظيفـه خـود         
  3.داند، اما آراي او در اين نوشتار از جهت ديگري مورد توجه است مي

و بحـث از قضـاياي ممكـن اسـتقبالي را پـيش از جهـات قضـيه         ا����رة ارسطو در كتاب
يز ممكن استقبالي را گونه خاصـي از امكـان دانسـته    كند. گويي او ن ميمرتبط با آن مطرح غير

است به نحوي كه هنگام بحث از معاني امكـان در جهـات قضـيه و حتـي در كتـاب پـنجم       
    4.آيد ميبه ميان ن» زمان«، ديگر سخني از بستگي امر ممكن به متافيزيك

داننـد. از   مـي ممكن استقبالي را گونه خاصـي از امكـان    ،دو سينا هر بنابراين ارسطو و ابن
دارد بـا ايـن   عبارات هردوي آنها لحاظ مقاطع مختلف زمان در اين گونه از امكـان، اهميـت   

كيد بر لزوم وجود امر اتفـاقي (در مقابـل امـر ضـروري) آن را اثبـات      أتفاوت كه ارسطو با ت
سينا به دليل قيد زماني (نبودن در زمان حال)، قائلينش را به شـدت سـرزنش    كند ولي ابن مي

در هر حال اين دو فيلسوف، هر دو (بـا   ).73 :1405و  34- 33 :1379و  23 :1375سينا،  ابن(كند  يم
كننـد. داليـل ايـن     ميداليل مختلف) هنگام طرح معاني ديگر امكان، از قيد زمان صرف نظر 

سـينا   شتار نيست، ولـي در فلسـفه ابـن   لة ما در اين نوأصرف نظر كردن در انديشه ارسطو مس
سينا بـا توجـه    است. در فلسفه ابن» امكان ذاتي« ويژه طرح مفهوم همباني فلسفي او بمتكي بر 

به جايگاه اصل عليت، امكان در امور داراي ماهيت، اعم از ازلي و غيـر ازلـي (داراي كـون و    
فساد) و چه در زمان وجود چـه پـيش از وجـود اقتضـاي ذات و ماهيـت آنهـا و حـاكي از        

   ).50 :1391، همو( 5ود بخش استنيازمندي آنها به علت وج
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  فارابية ة ة ة ا����را����را����را����رامكان در كتاب  .1
و همچنـين كتـاب   ا���ـ�رة شرح در ميان آثار منطقي فارابي بحث از امكان و ممكن در دو اثر 

طور مفصل مطرح شده است و از همين جهت در اين نوشتار مورد بررسـي خـاص    هب ا����رة
پـيش از همـه در توضـيح قضـاياي ممكـن      ة ا���ـ�ر در شرح» امكان«گيرند. بحث از  ميقرار 

آيد. فارابي در شرح اين بخش از متن ارسطو، عالوه بر اينكه عبـارات او   مياستقبالي به ميان 
دهد گريـزي هـم بـه آراي مفسـران      ميرا در مورد قضاياي شخصي مربوط به آينده توضيح 

گويـد نشـان    مـي اين خصـوص   زند. آنچه فارابي در ميشان  و اختالفات و اشتباهاتارسطو 
دهد اين عبارات ارسطو پيش از فارابي هم مورد بحث و مداقه مفسران بوده است. مبنـاي   مي

(كـه فـارابي نيـز آن را پذيرفتـه) عـدم انحصـار       ا���ـ�رة بحث ارسطو در اين بخش از كتـاب  
. اسـت » ���ـ�ورةموجـود  «آيـد در   مـي وجـود   همجموعه موجودات فعلي و آنچه در آينده ب

دهـد. امـور اتفـاقي از نظـر او      ميقرار » موجود ضروري«را در مقابل » موجود اتفاقي«ارسطو 
يـك از دو   اند و بنابراين صدق يـا كـذب هـيچ    مستقبل هستند كه هنوز واقع نشده همان امور

 عبـارات ارسـطو در اينجـا    فـارابي در توضـيح   .شـان محصـل نيسـت    طرف سلب يا ايجاب
 :1409(فـارابي،   6وجود نيسـت تر از ال شان، شايسته ات، بنا به طبيعتگويد وجود براي ممكن مي
ممكن است در نگاه اول به نظر برسد اين، همان توضيح امكان ذاتي (ال اقتضا بـودن  ). 89- 88

كـه بـراي فـارابي ايـن      ذات و ماهيت نسبت به وجود و عدم) به معناي سينوي است درحالي
  سينا از آن رويگردان است.   همان چيزي كه ابن ؛ح استدر بستر زمان مطر ،الاقتضائيت ذاتي

خود كه ديگر ملزم به رعايـت ترتيـب عبـارات و آراي ارسـطو     ا����رة اما فارابي در كتاب 
آورد بلكـه بسـياري    مينيست، نه تنها هيچ بحث مستقلي در باب ممكنات استقبالي به ميان ن

ا ذيل امكان به عنـوان جهـت قضـيه تكـرار     آورده بود ر��ح ا����رة از آنچه در اين مبحث در 
كند و اين، نتيجة يكي دانستن معناي امكان در اين دو جايگاه و كـافي دانسـتن بحـث در     مي

، »ضـروري «مورد آن ذيل جهات قضـيه اسـت. بـراي نمونـه او جهـات اوليـه در قضـايا را        
  گويد: ميكند و در توضيح آنها چنين  ميمعرفي » مطلق«و » ممكن«

  �ـ) و'ـ& %ـ"   �ـ) و'ـ& %ـ"   �ـ) و'ـ& %ـ"   �ـ) و'ـ& %ـ" ، و  ی$#ـ" أ  ی��ـ�، و  یـ�ال  یـ�ال  یـ�ال  یـ�ال�ـ� یـ�ل، و�ـ� یـ�ل، و�ـ� یـ�ل، و�ـ� یـ�ل، ور� ه� ا��ا�� ا����د ا��ي ����و«
 .ا*و'�تا*و'�تا*و'�تا*و'�ت

  أن ی���، و أ  ی���.  أ� و'& ا678 %" ا�$3�425أ� و'& ا678 %" ا�$3�425أ� و'& ا678 %" ا�$3�425أ� و'& ا678 %" ا�$3�425، و ی12-0 �) ا/نا/نا/نا/نو ا�$$#" ه� %� �-, �$���د 
أ   أن ی��ـ�، و ��� أن =ـ�ن %$#@ـ���� أن =ـ�ن %$#@ـ���� أن =ـ�ن %$#@ـ���� أن =ـ�ن %$#@ـ�%���دا،  ا/نا/نا/نا/نو ا�$?<6 ه� %� =�ن %" >�-�; ا�$$#"، و حص3 

  .)108 :1408، همو( »ا�$3�425ا�$3�425ا�$3�425ا�$3�425    �)�)�)�)ی���، و %$#" أی� أ  ی��� 
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دهـد كـه    مـي اند و اين نشـان   از يك سنخ دانسته شده» مطلق«و » ممكن«در اين توضيح 
كنـد   ميمحدود » ضروري«و » ممكن«جهات قضيه را به دو جهت  ��ح ا����رةچرا فارابي در 

    ).184 :1409، همو(

  امكان و زمان  .1- 1
شود در هر سـه تعريـف مـذكور (تعريـف ضـروري، ممكـن و مطلـق)         ميه مالحظه چنانك

توان آنچـه را موجـب تمـايز قضـاياي موجهـه از       مينقش محوري دارد به نحوي كه » زمان«
ه ست كه وجودش در همـ ا آن» ضروري«شود، نحوه نسبت آنها با زمان دانست.  مييكديگر 

از ممكـن  اعم   - »ممكن«مه مقاطع زمان يكسان است. ها دوام دارد و بنابراين نسبتش با ه زمان
هرچند در زمان حال هست (مطلق) يا نيست (ممكـن) ولـي    - بيو مطلق در توضيحات فارا

  نباشد و آمادگي دارد در زماني از آينده تغيير كند.  ميتواند براي او دائ مياين بودن يا نبودن 
شـود؛ گـويي    مـي رات ارسطو ديـده ن كيد بر زمان در مبحث جهات قضيه در عباأاينهمه ت

كوشد در اينجا معنـاي متفـاوتي از امكـان را معرفـي كنـد، معنـايي كـه در ظـاهر          ميارسطو 
نباشـد. ولـي تفسـير فـارابي     » زمـان «متفاوت از معناي امكان استقبالي بوده و چندان در گرو 

جهـات قضـيه بـه    ، از تقسـيم  »زمـان «دهد نه تنها اين رهايي وجهي ندارد بلكه پاي  مينشان 
  شود چراكه:   مينيز كشيده » وجود«تقسيم انحاي 

  .)108 :1408، همو(»  ��ن ه�ه ا�D>E ه) ا�C2 �8ل B<) �ص�ل ا����د ا*ول«
�ـ�ح متمايز وجودند. او در اين يعني جهات مختلف قضيه در حقيقت، بيان كننده انحاي 

در قضـايا را  » ضـروري «و » نممكـ «پس از آنكه دليل قول به دو گونـه جهـت اولـيِ     ا����رة
داند، براي توضيح تمـايز آنهـا    ميوجود دو گونه موجود ضروري (بالفعل) و ممكن (بالقوه) 

بلكه گاهي بـالقوه و گـاهي بالفعـل و     7ندارد ميگويد ممكن موجودي است كه فعليت دائ مي
   ).190 :1409، همو(به تعبير ديگر گاه موجود و گاه غير موجود است 

سينا و حتي ارسطو، در متون فارابي هرجـا بحـث از امكـان مطـرح      برخالف ابن بنابراين
 - چنانكـه گفتـه شـد     - هاي ممكن اسـتقبالي در ميـان اسـت كـه      شود، تعريف و ويژگي مي

. فـارابي غيـر   اسـت ها نسبت خاص امر ممكن با مقاطع مختلـف زمـان    بارزترين اين ويژگي
دانـد و   مـي را شـرط امكـان    در آيندهوجـود  الو امكان وجود و  در زمان حالموجود بودن 

كند، باز هم همـان   ميتر و قضاياي مطلقه را نيز وارد  وسيع  ميحتي آنجا كه دايره امكان را ك
گيرد و مالك قضاياي مطلق را وجود در زمان حال بعد از ممكـن بـودن    مينسبت را در نظر 
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كند. بنـابراين   ميمان آينده معرفي وجود) در گذشته، و امكان الوجود در زد و ال(امكان وجو
شود، آنچه در زمان حال موجود يـا نـاموجود اسـت و     ميطور كلي ممكن اينگونه تعريف  هب

در عين حال امكان الوجود يا وجود در زمان آينـده را دارد. ايـن تعريـف نهـايي اسـت كـه       
ت نيسـت)  فارابي در بحث موجهات از ممكن (آن معنايي از ممكن كه قابل جمع با ضـرور 

   ).214 :همان(دهد  ميارائه 
در پايـان بحـث    -  ��ح ا���ـ�رةنظر كرد. فارابي در  توان صرف ميدر اين جا از يك نكته ن

اي خبـر   از مناقشـه  - له علـم الهـي در اينگونـه امـور    أز ممكن استقبالي و براي بررسـي مسـ  ا
يا امكان و دوام قابل جمـع  آ«اي طوالني داشته و آن اينكه  دهد كه در ميان متفلسفين سابقه مي

» ی$#ـ" أن ی��ـ� و أن   ی��ـ�«آيا آنچه در طبيعت خود «يا به تعبير ديگر  »؟با يكديگر هستند
او در نهايـت نظـر    »ازلـي باشـد؟  » الوجـود «و » وجـود «تواند در يكي از دو طرف  مياست 

اگـر   ).107- 105 :همان( 8داند ميتر  دانند به ديدگاه ديني نزديك ميكساني كه اين جمع را جايز 
فارابي چنين رأيي را بپذيرد به اين معني است كه آنچه براي تعريف امـر ممكـن و ضـروري    
در مبحث جهات قضايا به عنوان وجه مميز ممكن و ضروري ذكر كـرده را زيـر پـا گذاشـته     
ا است و حداقل كاري كه بايد انجام دهد ارائه تعريف جديدي از امكان است. امـا او نـه تنهـ   

گويـد، نظـر    مـي ن - از نظـر قـائلين بـه آن     - مالك امكان در امر ممكن ازلي را در اين حالت 
  دارد.   ميله را در ابهام نگاه أنمايد و مس ميخاص خود را نيز اظهار ن

  امكان و قوه .1-2
چنانكه گفته شد فارابي دليل تقسيم جهات قضيه را به دو جهت امكـان و ضـرورت، وجـود    

داند. او در عبارتي ديگـر ممكـن و ضـروري را تعبيـر      ميضروري و ممكن دو گونه موجود 
  داند: ميديگري از دو نحوه وجود بالفعل و بالقوه 

حـ�ه� ا�4ـ�ة و ا��7ـ3. �$ـ� أ5$; او�) ا�ـ) %42ـ��Kت =E-ـ�ة، وو ذ�I أن =3 %���د �GH$� ی@�54 '«

  .)184 :1409(فارابي، » ���L �1� 3�7�ور� و %� ����4ة ��1 %$#"
مند از ارسطو است چراكه او نيز در پايان بحث از جهات قضـيه،   او در اين استدالل، بهره

بالقوه (بدون فعليت) و فعل همراه بـا   بالفعل (بدون قوه)، صرفاً به تقسيم موجودات به صرفاً
  ). 129 :1980(ارسطو، كند  ميقوه اشاره 

و حركت مطـرح شـده اسـت     ، براي تبييندر نظام فلسفي ارسطويي فرضيه وجود بالقوه
داشتن قوه مستلزم حركت است. اگر تقسيم مذكور را به صـورت يـك تقسـيم ثنـائي در دو     
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موجود داراي قوه معادل موجـود داراي حركـت و    9،بيان كنيم» فاقد قوه«و » داراي قوه«قسم 
 بيمتحرك و بـه تعبيـر فـارا   د فاقد قوه معادل غيربه تعبير فارابي موجود ممكن است و موجو

 )،119 :1986(فـارابي،   الحروفو  ��ح ا����رةضروري است. فارابي ذيل اين بحث در هر دو اثر 
  كند: ميكيد أت» امكان«و » قوه«كي بودن معناي بر ي

و ا %#�ن و ا��4ة و ا��4رة و ا سB�?2; ه) اس$�ء ی@�N) أن �17G ا/ن B<) أ�1G %2�اد�;، M-� أن =E-ـ�ا «

Q��@هـ�ه �258$3 ه� 10%" ا�ص Q�17 %ـ" �$-ـG أن (N�@ه یGH� �@12<7; ... و ا%� هS% ن��% (>B ه ا ��7ظ

  .)208 :1409، همو(» %�@) واح�
مقارن شدن تقسيم موجودات به بالقوه و بالفعل با تقسيم موجودات به واجـب و ممكـن   

 داند، نشانگر آن اسـت كـه   ميآن هم در جايي كه فارابي ممكن را در معناي ممكن استقبالي 
او ميان دو نحوه امكان استقبالي و امكان استعدادي نيز تمايز روشني نديده است. البته بنـا بـر   

بـه عنـوان يكـي از معـاني     » امكـان اسـتعدادي  «گزارش شهيد مطهري، تا پيش از سهروردي 
ـ   ردي نيز آن را از عبارات گنگ ابنسهرو مطرح نبوده و احتماالً» امكان« دسـت آورده   هسـينا ب

مقـدم بـر    ،) ولي شايد بتوان ارسطو و فارابي را در ايـن توجـه  213 :10ج ،1377ري،مطهـ (است 
%ـ� �ـه %�ه-ـ; %ـ� Vـ�رج «بـه معنـي   » موجود«پس از تقسيم  الحروفسينا دانست. فارابي در  ابن

و » زمـان منـدي  «دهد كه ارتباط دو ويژگـي   ميبه دو قسم بالقوه و بالفعل توضيحاتي » ا�@7,
  ).94- 93 :1986، همو(زند  ميامر ممكن را به هم پيوند  در» داراي قوه بودن«

ممكـن در موجـودي كـه    الزم به ذكر است كه ارسطو و به تبع او فارابي با نفي انحصـار  
گويند كه تنها قـوه يكـي از دو    ميوجود (هردو) را داراست از ممكناتي سخن قوة وجود و ال

بنـابراين نـزد فـارابي    ). 213- 211 :1409ابي، و فار 129- 128 :1980(ارسطو،  11طرف مقابل را دارند
، بـه معنـاي   »امكان بـودن و نبـودن  «مالك ممكن بودن امر ممكن با حفظ نسبتش با زمان، از 

و بر تمايز موجود ممكن از موجود ضـروري بـه   12كند ميتغيير » امكان گونه ديگر بودن«اعمِ 
  شود.   ميكيد أت - در مقابل ثبات و عدم تحرك  - رك تح

  بودن امكان براي امر ممكن» ذاتي« .1-3
آيندة امر ممكن اسـت. بنـابراين   » ذاتي« ويژگي ديگر امكان در اين متون فارابي نامعلوم بودنِ

سـينا دانسـت؛ در عـين حـال      مقدم بر ابن» امكان ذاتي«اصطالح كار بردن  هتوان او را در ب مي
متفـاوتي دارد. او بـه منظـور     مالًاي كـا نذاتي بودن امكان براي امر ممكن در فلسفه فارابي مع

توانـد ازلـي    مـي امكـان بـه ايـن نحـو ن    «در اين عبارت ارسطو كـه  » به اين نحو«توضيح قيد 
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را  امـر ممكـن  كند كه نـامعلوم بـودن    ميي كساني مطرح أاين ويژگي را در مقابل ر 13،»باشد
). 190 :1409فـارابي،  ( آن 14»وجـود «و » طبيعـت «، »ذات«دانند نه در  ميتنها در نسبت با علم ما 

  گويد: ميدر اين خصوص  ا����رةدر 
و اما در مورد ممكن، مجهول بودن آن براي ما نه به دليل ناتواني مـا از ادراك آن، بلكـه   «

ممتنع است و ممكن به طـبعش مجهـول   » بنا به طبيعتش«به دليل اين است كه ادراك ممكن، 
نفسة آن از غيـر موجـود بـودن     ها با تغيير فيلطبع ممكن است، تناست ... و امكان در آنچه با

در اين هنگام است كه علـم   [تنها] شود؛ و ميبه موجود بودن و تغيير از عدم به وجود مرتفع 
    .)112- 111 :1408همو، (» گيرد ميبه آن تعلق 

كيـد  أخي ديگر از آثار خود نيز بـر آن ت هاي مختلف در بر اين مطلبي است كه فارابي با بيان 
او حتـي علـم پيشـين الهـي را نيـز       ).288- 287 :1413و  457 :1408فارابي،  : (براي نمونه ر.ككند  مي

هرچنـد توجيهـات او در ايـن بـاب      ).105 :1409، همو(داند  ميناقض اين امكان و عدم تحصل ن
دهد در نظر فارابي امـر ممكـن    ميممكن است قابل خدشه به نظر برسد، ولي در هر حال نشان 

ر هـم گـاهي كسـاني آينـده آن را     اش نـدارد و اگـ   خود هيچ نشاني از وضعيت آينـده ات در ذ
   ).288 :1413همو، (كنند با تجربه موارد مشابه و وقوع اكثري يا متوسط آنهاست  ميبيني  پيش

  اشتراك لفظ در دو معنا از امكان .1-4
اشـتراك   ،اي پـيش كند كه با معنـ  ميفارابي همچون ارسطو به معناي ديگري از ممكن اشاره 

تواند مشتمل بر امر ضروري در معناي قبل (موجود غير متحـرك) هـم    ميدر لفظ دارد و لذا 
بشود. در اين معناي ديگر، هر امر بالفعلي، نسبت به آنچـه در آن فعليـت دارد ممكـن اسـت     

متحرك، از جهت آنچـه در آن  موجودات متحرك و غيربنابراين  ).129- 127 :1، ج1980(ارسطو، 
فعليت دارند به هر دو معنا ممكن هستند و موجودات متحرك، از جهت آنچه شـأنيت آن را  

ند. مقصود اصلي ارسطو از ذكـر ايـن   ا دارند ولي هنوز فعليت ندارند، تنها به معني اول ممكن
اشتراك لفظ هرچه باشد دو نتيجه براي فارابي فراهم نمـوده اسـت؛ اول اينكـه ميـان معـاني      

هـاي منطقـي تشـخيص دهـد و از      ه (امكان، ضرورت و اطالق) نسـبت ضيمختلف جهات ق
دوم ). 216- 215 :1409(فـارابي،   15ميان اين معاني برخي را به عنوان معناي حقيقي مشخص كند

به جهت شأنيت داشتن نسبت بـه    - اينكه از اختصاص معناي ممكن حقيقي به امور متحرك 
امكـان  «را متوجه همان معنايي بداند كـه در   در جهات قضيه» امكان«عنوان  - چيزي در آينده

  ). 212 :همان(مورد بحث قرار گرفته بود » استقبالي
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 امكان در آثار فلسفي فارابي .2

 شناسـي و  ويژه هسـتي  هآن آثاري از فارابي كه تمام يا بخشي از آنها به مباحث فلسفه نظري ب
آراي فلسفي ارائـه شـده و    ،آثار اند. در يك دسته از اين جهان شناسي پرداخته است دو گونه

- خواني زيادي با آثار منطقي دارد. ولي آراء و مفاهيم در دسـتة ديگـر    هم ،كار رفته همفاهيم ب
يـان ايـن   سينا سازگاري بيشتري دارد. تعـارض م  با نظام فلسفي ابن - بر خالف دستة نخست 

اي جز قائل شدن بـه   چاره جمع آنها امكان پذير نيست واي است كه  دو دسته از آثار به گونه
ادوار مختلف فكري براي فارابي يا رد انتساب دسته دوم بـه فـارابي وجـود نـدارد. در عـين      

در  شيوه و معيارهاي خاصي دارد كه ما در اينجـا نـه   ،حال انتخاب هر يك از اين دو راه حل
شـده در هـر دو   آراء اتخـاذ  تنهـا بـه بررسـي    اي داريم. لذا  لهأاين مقام هستيم و نه چنين مس

 پردازيم. ميدسته از آثار 

  �ص�ل %@2�B;�ص�ل %@2�B;�ص�ل %@2�B;�ص�ل %@2�B;و  ا�5-�س; ا�$�G-;ا�5-�س; ا�$�G-;ا�5-�س; ا�$�G-;ا�5-�س; ا�$�G-;موجود ممكن در  .2-1
هاي متـافيزيكيِ ايـن دسـته از آثـار سياسـي فـارابي        ه در بررسي آثار متافيزيكي و بخشآنچ

در آثـار منطقـي اسـت.    » واجـب «و » ممكن«جالب توجه است، پايبندي نسبي او به تعاريف 
  است.   ;ا�5-�س; ا�$�G-و  �ص�ل %@2�B;ه براي اين موضوع، دو اثر ترين نمون مهم

%ـ� «و » %�   ی$#ـ" أن   ی��ـ�«در هر دوي اين آثار به دو گونه موجود اذعان شده است: 

در اين دو تعريف كه براي ما يادآور  ).56 :1366و  78 :1405 ،ارابي(ف» ی$#" أن ی��� و أن   ی���
ناميـده شـده   » ممكن«است، گونه دوم به صراحت  =�2ب ا����رة تعاريف ضروري و ممكن در

  ). 57 :1366و  78 :1405همو، (و جايگاه آن عالم هيوالني (مادون فلك قمر) دانسته شده است 
نكته جالب توجه در مقايسه آثار منطقي و فلسفي فارابي اين است كه او در اين دسـته از  

كنـد. تعريـف    ميا مقاطع مختلف زمان صرف نظر آثار فلسفي اش از ذكر نسبت امر ممكن ب
بدون هيچ قيـد و شـرط ديگـري اسـت. البتـه در      » %� ی$#" أن ی��� و أن   ی���«او از ممكن 

;-G�$اعـم  » مقابل«پردازد و داشتن  ميجايي كه به نقائص خاص موجودات ممكن  ا�5-�س; ا�)
ود امور متقابل در يـك شـيء را   كند، وج ميمعرفي  را يكي از اين نقائص») عدم«و » ضد«از 

در يك وقـت ولـي از دو جهـت    «و ديگري » دو وقت«داند يكي در  ميمنحصر در دو گونه 
اگر بخـواهيم مطالـب دو سـنخ آثـار منطقـي و فلسـفي فـارابي را         ).57 :1366، همو(» مختلف

امـر   نسـبت داشـتن  به  - در حالت اول -  وانيم اين جملة او رات ميسازگار و هماهنگ بدانيم 
تركيب از قوه و فعل تفسير كنيم؛ ولي در هر حـال   - در حالت دوم  - ممكن با مقاطع زمان و 
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بيان صريحي در باب نسبت ممكن با مقـاطع زمـان    ��ح ا����رةو  ا����رةاو در اينجا بر خالف 
ني يا همـان  را به عنوان ويژگي اختصاصي موجودات عالم هيوال» داراي قوه بودن«ندارد ولي 

فارابي در ايـن اثـر بـيش از هـر جـاي       ).54 :همان(دهد  ميكيد قرار أودات ممكن مورد تموج
ديگري به ويژگي ها و جايگاه ممكنات در ميان مراتب مختلف موجودات و نسـبت آنهـا بـا    

       پردازد. ميديگر موجودات 
%ـ�   ی$#ـ" أن   «كه مطالب بيشـتر حـول امـر ضـروري      هفصول منتزعدر عين حال در 

هـا بـا زمـان    متمايز كردن دو قسمِ آن، نسـبت آن هاي آن است، براي  و انحاء و ويژگي »��ـ�ی
%�   ی$#" أن   ی��ـ� «شمارد، يكي  ميرا بر» %�   ی$#" أن   ی���«شود. او دو گونه  ميمطرح 

 
ً
Kو ديگري » و   �) و'& اص»Zر د ).79- 78 :1405، همـو (» %�   ی$#" أن   ی��� �) حـ-" %ـ� �4ـ

توان گونـه اول را مطـابق ضـروري     مي ��ح ا���ـ�رةو ا����رة تطبيق اين مطلب با مطالب كتاب 
  حقيقي و گونه دوم را مطابق ضروري وقتي بدانيم.  

يك تفاوت مهم ميان اين دو دسته از آثار وجود دارد و آن اينكه در آثـار منطقـي فـارابي    
ذيـل   وري بـه معنـي حقيقـي) نهايتـاً    در تقسيم موجودات، انحاي ديگر ضروري (غير از ضر

هـيچ شـاهد و    ;�صـ�ل %@2�Bـو  ;5-�سـ; ا�$�G-ـا�شوند ولـي در دو اثـر    ميممكنات قرار داده 
%ـ� ی$#ـ" أن ی��ـ� و أن   «تأييدي بر اين امر وجود ندارد بلكه بارها موجود ممكـن تنهـا بـه    

  شود.   ميف تعري - به نحوي كه هيچ معنايي از ضرورت از آن دريافت نشود - »ی���
%� ی$#ـ" أن ی��ـ�د (« كند كه هر دو گونة مذكورِ موجود ميكيد أت ا�5-�س; ا�$�G-;فارابي در 

 ، افاضه شده از جانب سبب اول و وابسته به او هسـتند »)%�  ی$#" أن  ی���«و » و أن   ی���د
%ـ�   ی$#ـ" أن «معني  به» ازلي بذاته«سبب اول را ]راء اه3 ا�$�ی@; ا�L�7<; و در  )57 :1366، همو(

 ).26 :1995، همو( داند ميو فارغ از هر گونه نسبتي با اجزاي زمان » و   ���ه %" ا����هو   ���ه %" ا����هو   ���ه %" ا����هو   ���ه %" ا����ه  ی��� 
كنـد كـه در    مـي ) را مطرح %�   ی$#" أن   ی���او در اين تعريف گونه خاصي از ضرورت (

ا���ـ�رة كـه در    مياشود و حتـي هنگـ   ميديگر آثارش هنگام بيان اقسام موجودات از آن ياد ن
كند، نظر به اين معنا از ضـرورت كـه    ميمعناي حقيقي ضرورت را از معاني ديگر آن متمايز 

تعالي است ندارد. شايد تنها توجيه اين مطلب را بتـوان، تبـايني دانسـت كـه      مختص واجب
و  43 :1995، همـو (براي نمونه فارابي ميان موجود بودن سبب اول و ديگر موجودات قائل است 

و بدين ترتيب نه تنها نحـوه وجـود بلكـه نحـوه ضـرورت آن را (كـه از        و ...) 54- 53، 1405
    داند. ميانحاي وجود موجودات است) نيز قابل قياس با موجودات ديگر ن

بي در دو اثر مذكور خود امكان را ويژگي اختصاصي موجـودات  ابر آنچه گفته شد فاربنا 
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راتر از فلك قمر را (كه مبتال بـه كـون و فسـاد نيسـتند و بـه      داند و موجودات ف ميعالم ماده 
كـه تعبيـر ديگـري از امـر ضـروري      » ی��ـ�%�  ی$#" أن  «بيان ديگر ازلي هستند) با عبارت 

كند. اين، بيان ديگري از تعبيـر ارسـطويي تقسـيم موجـودات بـه بالفعـل        مياست مشخص 
بيـان كـرده    متافيزيكتقسيم را كه در محض و داراي قوه است. چنانكه گفته شد ارسطو اين 

نهايي از جهـت يعنـي امكـان و     ةگوناز موجهات منطق، منشأ انتزاع دو است، در پايان بحث
جاست كه براي اولين بار در عـالم اسـالم و توسـط     رسد از همين ميداند. به نظر  ميوجوب 

قسـيم موجـودات   تافيزيكيِ تفارابي تقسيم منطقي جهات قضيه به وجوب و امكان، صورت م
كنـد و ايـن تقسـيم اخيـر بعـد از او بـه يكـي از         الوجود را پيدا مي الوجود و ممكن به واجب

  شود.   ميمسائل فلسفي بدل 
قول فارابي در تقسيم موجودات به واجب و ممكن به نحوي كه ممكن فقط مشـتمل بـر   

ت غيـر از خـدا   موجودات عالم ماده باشد در حالي است كه او به اينكه وجود همه موجـودا 
ن را به عنـوان يـك   (حتي ثواني و عقل فعال) مستفاد از غير و تابع غير هستند توجه دارد و آ

اي از  او حتي قائل به وجود سلسـله  ).40 :1366، همو(كند  مياهللا عنوان  ويژگي مشترك ماسوي
ن سلسله بـه  ترين مرتبه موجودات تا باالترين آنها و منتهي شدن اي اسباب و مسببات از پايين

ولي نكته اساسي در اين ميان آن اسـت كـه   ). 54- 52 :1405، همو(براي نمونه باشد  ميسبب اول 
دانـد ولـي ايـن     مـي فارابي همه موجودات را در وجودشـان نيازمنـد بـه سـبب اول     هرچند 

اين، تفاوت عمده طرح بحـث  دهد.  مينيازمندي يا به تعبيري معلوليت را مالك امكان قرار ن
  شناسي است. سينا در هستي ابن و وجوب توسط فارابي و امكان

  موجود ممكن در برخي ديگر از آثار منسوب به فارابي. 2-2
در برخي ديگر از آثار منسوب بـه فـارابي تقسـيماتي (بـر اسـاس وجـوب و امكـان) بـراي         

ريفي از موجود واجب و موجود ممكن آمده است. ويژگي مشترك اينگونـه  اموجودات و تع
سـو و   برخالف آنچه پيش از اين گفتـه شـد هـم    ها و تعريف ها اين است كه اين تقسيم آثار

معلول بودن ماسـوي اهللا الزمـة    �ص�ص ا�ح#$;سيناست. براي نمونه در  سازگار با ديدگاه ابن
پنجـاه   :1381(فـارابي،  دانسته شده است شان نسبت به وجود و عدم  امكان ذاتي و الاقتضا بودن

 آن ذاتـي  وجـودش  كـه  است چيزي الوجود ممكن نيز كبير زينون شرح در ).سه و پنجاه–و دو 
 نهايـت  در بايسـت  مي غيرها اين سلسلة و دارد غير به نياز كه است جهت همين از و نيست

ا�ـ��Bو� و  عيون المسائلدر دو رسالة ). 227 :ب1419همو، ( شود ختم بالذات الوجود واجب به
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مبتنـي بـر انحصـار اقسـام موجـود بـه ممكـن         توسط مؤلف كـامالً نيز نظام ارائه شده  ا�4<�-;
الوجود و واجب الوجود و همچنين تمييـز واجـب بالـذات از واجـب بـالغير اسـت. يعنـي        

العلـل اسـت و    بالذات كه همـان اول تعـالي و علـت    شود واجب ميموجود دو گونه دانسته 
ز مـادي و غيـر مـادي را    واجب بالغير كه در ذات خود ممكن است و همه موجودات اعـم ا 

  ).5- 1 :1349و  57- 56 :الف 1409همو، ( شود ميشامل 

  شناسي فارابي  جايگاه اجرام سماوي در جهان .3
در بـاب تمـايز    - در حـوزه منطـق  - آنچه فارابي در شـروح و همچنـين آثـار مسـتقل خـود      

كـه در آثـار   - كنـد توسـط يـك صـنف از موجـودات       ميموجودات ممكن از ضروري ذكر 
شـود: اجـرام سـماوي، موجـودات فـوق       مـي به چالش كشيده  - پردازد مياش به آنها  فيفلس

در اين موجودات هرچنـد بـه   » حركت«كه در عين متحرك بودن، ازلي هم هستند.  اند قمري
اي قـوه در   اند شاهد بر وجود گونـه تو ميتصريح فارابي منحصر در حركت مكاني است ولي 

شـان بـا مقـاطع زمـاني      ودن اين اجسام مستلزم نسبت يكسانآنها باشد؛ از سوي ديگر ازلي ب
  است. بنابراين از يك منظر ممكن و از منظر ديگر ضروري هستند.  

ارسطو از آنجا كه در هيچ كجا تصريحي به تقسيم موجودات به واجب و ممكـن نـدارد،   
 ميقسـي شود. اما فارابي بـه دليـل طـرح چنـين ت     مي(حداقل در ظاهر) با اين چالش مواجه ن

و بـه   ا�5-�س; ا�$�G-ـ;ناچار است جايگاه اجسام سماوي را از اين جهت مشخص كند. او در  
گانـة   فراخور بحث از مبادي اجسام و اينكه اجسام سماوي را يكي از مراتب و اجناس شـش 

گويد. در اين اثر، اجسام سـماوي   ميشمارد در مورد اين اجسام به تفصيل سخن  ميجسم بر
، دانسـته  اولي به آنها اعطا شـده  ةشان بالقوه و در ماد هيوالني كه جوهريت خالف موجودات

شـان بـه موضـوع،     است. تركيبي كه در اينهاست به دليل نيازمند بودن جوهريت بالفعـل  شده
تركيب ماده و صورت است نه همان تركيب. موضوع اجرام فلكي فقط قابل صـورتي  » شبيه«

ه و بنابراين جوهرشان ضد ندارد؛ از همين رو كـون و فسـاد   است كه از ابتدا به آنها اعطا شد
نيز به نحو ديگـري قـوه داشـتن     لمسائل سئل عنه اتجوابدر آنها راه ندارد. فارابي در رساله 

  گويد: ميكند و  مياجرام سماوي را نفي 
�1 %2@�ه-;، و �-, وراءه� «

ّ
) ذ�ـa أ1Gـ� ا�ـ��-B 3<ـ. وو   KVء و   %` )ء ��ه� و   �ا*�Kك =<

 %� ه� %���د ���3�7 ��1 %2@�ه، و �� �� ی#ـ" %2@�ه-ـ� �#ـ�ن %��ـ�دا �ـ��4ّ�ة. �1ـ�ه 
ّ

%���دة ���3�7، و =3
�1 %���دة ���3�7،   8ح2$3 زی�دة و اس�$#2 

ّ
  .)342- 341 :1413فارابي، (» ا*��ام ا�5$�وی; =<
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ـ بنابراين فارابي در عين قول به حركت ازلي و بدون انقطاع اجرا دسـت   هم سماوي براي ب
اقتضـائات ايـن مرتبـه از     16.دانـد  مـي آوردن بهترين وجودشان، آنها را بالفعـل و فاقـد قـوه    

موجودات عالم، هم در تركيب از ماده و صـورت و هـم در تركيـب از جـوهر و عـرض در      
اي بـاالتر از آنهاسـت. او    و در عين حال متفـاوت و در مرتبـه   ظاهر شبيه موجودات هيوالني

از اين وجود، از ابتـدا    ميگويد اجرام سماوي اكثر وجودشان را دارا هستند و تنها مقدار ك مي
ـ  17در آينـده   مييج و به نحو دائربه آنها داده نشده است كه اين مقدار را آنها به تد دسـت   هب

آورند. موضوعِ آنها قابل هيچ صورتي غير از صورتي كه از ابتدا به آنها اعطا شـده، نيسـت    مي
   .)54 :1366، موه(

كـه در مـورد وجـوب يـا امكـان همـه عـوالم و اصـناف          �صـ�ل %@2�Bـ;فارابي در  نهايتاً
كند اجـرام سـماوي را از سـنخ موجـودات      ميبندي  گويد و آنها را طبقه موجودات سخن مي

آورد؛ در عين حال ضمن توضيحي كـه   ميو در نتيجه ضروري به شمار »   ی$#" أن   ی���«
دهد و با اختصاص ضـرورت آنهـا بـه زمـاني خـاص، ميـان آنهـا و ديگـر          ميها در مورد آن

چنانكـه   .)79- 78 :1405(همـو،   موجودات ضروري (يعني عقول مجرد) قائل بـه تمـايز اسـت   
 در مورد نحوه ضرورت اجرام سماوي يادآور ضـرورت  ه�ص�ل %@2�Bـگفته شد عبارات كوتاه 

پـس از اينكـه متـذكر شـد دو معنـاي       ا���ـ�رةدر  است با ايـن حـال او   ا����رةوقتي در كتاب 
ضرورت مطلقـه را   در نهايـت وصفي، معاني حقيقي جهت اطالق هستند،  وقتي و ضرورت

با اين تفاوت كه مطلق، اآلن هست ولي پـيش از ايـن بـودن، ممكـن      ؛داند مياز سنخ ممكن 
  18.پذير است نبودش در آينده هم امكان بوده و

دهد اگـر مـالك و معيـار امـر      ميهاي پيشين گفته شد نشان  شآنچه در اين بخش و بخ
ممكن را نسبتش با مقاطع مختلف زمان بدانيم، اجرام سماوي به دليل اينكه بخشـي از آنچـه   

دسـت   هشان ب را براي تماميت وجودشان نياز دارند به تدريج در آينده و در پيِ حركت دائمي
مار آيند. ولي اگر مالك ممكن بودن را داشـتن  آورند بايد از جملة موجودات ممكن به ش مي

شـان نيـز    دليل آنكه اجرام سماوي داراي قوه نيستند و تركيب از ماده و صورت هقوه بدانيم، ب
آينـد.   مـي متفاوت از تركيب موجودات هيوالني است، ممكن نيستند و ضروري بـه حسـاب   

كند و بـراي مثـال آنهـا را     مياده براي اجرام سماوي استف» قوه«البته فارابي گاهي از اصطالح 
داند ولي سياق بحث به روشني نشـان   ميداراي قوة آسمان اول، قوة مشترك و يا قواي مباين 

 :1366، همـو (در اين موارد به معناي امر بالقوه و در مقابل امر بافعـل نيسـت   » قوه«دهد كه  مي
روش، ر اثـر خـود بـا عنـوان     ) نيز دDamien Janosيانوش (اي است كه دامين  اين نكته ).55
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در ايـن مباحـث   » قـوه «شود. از نظـر او   ميفارابي متذكر  19در جهان شناسي تطورساختار و 
  .)Janos, 2012: 345-348( كار رفته است ه) بpowerارسطو بيشتر به معناي توان و قدرت (

   نتيجه
در نظـام فلسـفي   » كنمم«و » امكان«در اين مختصر نشان داديم كه معنا، جايگاه و اقتضائات 

سيناسـت.   متفاوت از دستگاه فلسـفي ابـن   كامالً -مطابق بخش قابل توجهي از آثار او-فارابي 
تواند ويژگي اختصاصي موجودات عـالم   ميكند كه تنها  ميفارابي امكان را به نحوي تعريف 

ن حـال  روي ارسطو انگاشـته شـود. در عـي    ممكن است فارابي دنباله ماده باشد. از اين لحاظ
كند. اول اينكه او بارهـا بـر نـاقص     ميوجود دو نقطه نظر در آثارش، راه او را از ارسطو جدا 

كند و آنهـا   ميكيد أبودن موجودات غير مادي و فوق قمري كه پس از اول تعالي قرار دارند ت
دانـد.   مـي را همچون همه موجودات ماسوي اهللا داراي نقص مشترك وابستگي به اول تعالي 

تقسيم منطقي جهات قضيه بـه واجـب    - شايد براي اولين بار در تاريخ فلسفه - اينكه او  دوم
، ناشـي  و ممكن را، كه ارسطو نشأت گرفته از تقسيم موجودات به بالفعل و بالقوه دانسته بود

داند. بدين ترتيب او زمينـه را بـراي    ميالوجود  الوجود و ممكن از تقسيم موجودات به واجب
نبه اين تقسيم منطقي بـه حـوزة وجودشناسـي توسـط فيلسـوفان بعـد فـراهم        ورود همه جا

به تمايز و تغاير وجـود از   سينا با نظر به همين استفاده وجودشناسانه، در كنار قول كند. ابن مي
نيازمنـدي بـه علـت بـراي      - آيـد  ميالرئيس به حساب  كه آن هم ابتكار خاص شيخ- ماهيت 

اهللا  دهد كه در ميان همـه ماسـوي   ميجودات ممكن قرار عروض وجود را مالك امكان در مو
مشترك است. در عين حال فارابي در آثاري كه در انتساب آنها به او بيشترين اطمينان وجـود  
دارد، زمانمند بودن (به معني نسبت داشتن با مقاطع مختلف زمـان يعنـي بـودن در زمـاني و     

دانـد و   مـي هاي الينفك موجـود ممكـن    گيديگر) و داراي قوه بودن را ويژنبودن در زماني 
       يابد. ميبه معناي سينوي ن» امكان ذاتي«نيازي به طرح مفهوم پيچيدة 
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     ها نوشت پي
 

مباني نظري فارابي در تفسير بحث وجوب و امكان در «فته از طرح پژوهشي با عنوان اين مقاله برگر .1
  در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران است.» فلسفه ارسطو و سير تحول آن در فلسفه فارابي

سـينا از   ق و فلسفه در بحث موجهـات نـزد ابـن   در يافتن منابع و همچنين مطالعه در باب نسبت منط .2
هـاي   بهـره » سـينا  جهات براساس آراي ابنتحليل رابطه فلسفي ـ منطقي مواد و  «ري با عنوان رساله دكت

  ام. فراوان برده
براي اطالع بيشتر راجع به مناقشات شارحين ارسطو در باب علم الهي و نسبت آن با امـر ممكـن و    .3

 The Arabic Sea Battle: al-Farabi on the Problem of Future" :نظرگــاه فــارابي در ايــن ميــان ر.ك

Contingents" .    همچنين براي اطالع بيشتر راجع به نسبت امكان استقبالي و نسبت آن بـا علـم الهـي در
، علـي  »امكان استقبالي و تعين صدق در گزاره هـاي نـاظر بـه آينـده    «ارسطو و فيلسوفان مسلمان ر.ك 

ي وجود دارد كه جاي طـرح آن در اينجـا   البته با اظهارات هر دو مقاله اختالف نظرات متعدد. شيرواني
 نيست.  

  داشته است.» امكان استقبالي«سينا نيز چنين برداشتي از مفهوم  ابن احتماالً .4
شود به معني اين است كـه وجودشـان متعلـق بـه خودشـان       ميگفته » ممكن الوجود«اينكه به آنها « .٥

ـ     نيست بلكه متعلق به موِجد آنهاست. بنابراين آنهـا در ا  ه اعتبـار ذات  ضـافة بـه او موجـود هسـتند و ب
 .»خودشان غير موجودند

در توضـيح امـور   » ام النجومفيما يصح و في ما ال يصح من أحك«فارابي هم در اينجا و هم در رساله  .٦
كند كه آنها سبب معلوم و محصل بالذاتي ندارند و تنها از جانب اسباب غير محصـل و   ميكيد أممكن ت

در عين حال در مباحث بعدي  ).287-286 :1413و  89-88 :1409(فارابي، يابند  ميوجود به نحو بالعرض 
اي به اسباب امور ممكن ندارد. اين نكته از اين جهت  هيچ اشاره ا����رةو بعد از آن در كتاب  ��ح ا����رة

كه خروج  شود درحالي ميامر ممكن استقبالي با امر بالقوه تطبيق داده  اهميت دارد كه در اين آثار نهايتاً
 پذير نيست.   بر علت و سببِ محصلِ حركت امكاناز قوه به فعل بدون تكيه 

البته اين تعبير در اصل از خود ارسطوست. منتها ارسطو پيش از آنكـه تقسـيم جهـات را مبتنـي بـر       .7
  شود. ميتقسيم موجودات معرفي كند آن را متذكر 

٨. »(� a2<7& ]راء ا� ��ن ذ�Vان ء '� ا gـhال %��ـ�دا   ی�$72<75-" �-ه �) ا��4ی�. ��4م رأوا ان %� �� ی�ل و   یـ
ی�4ل اGه %$#" ان   ی���. و =��a %� �� ی��� 'Z و   ی��� �) ا�$3�425 أصK   یhـ�ز ان ی#ـ�ن %$#@ـ� �-ـه ان 

ه، ���8)،
ّ
احـ� ا�$42ـ��<-" اGـه سـ-#�ن  ی�4ل: اGه %$#" ان ی���. و '�م ��زوا ذ�a. �$" ��ز ذ�a، را� ان ی�<� ا�<

ا/Vـ�     B<) ا�2حص-3، �-#�ن و   ی�Q78 ا%#�Gه، و   ی#�ن ا�$3��4 �ـه ا/Vـ�، و   ی�78ـQ ا%#�Gـه، �ـ-#" %��4<ـه
aـ� ذ�ـ-M ��ـ) ا�$<ـ3 %ـ" را� %ـ" یـ� Q7ـGال و��ده %$#@�. و ه�ا ا�ـ�ا� ا�(فـارابي،  » و��ده دا�� �� ی�ل و   ی

1409:106-107(  
گويـد   مـي كنـد. او در آنجـا    مـي متفاوت بيان  ياين تقسيم ثنائي را با ظاهر الحروفدر كتاب فارابي  .9

موجود (به معناي آنچه در خارج ماهيتي دارد) يا بالقوه است يا بالفعل. و آنچه بالفعل است يا نبـودنش  
ولـي در زمـاني   بالفعل است و يا هرچند االن بالفعل اسـت   در هيچ زماني امكان پذير نيست يعني دائماً

پيش از اين بالقوه بوده است. موجود بالقوه نيز كه آمادگي و استعداد بالفعل شدن را دارد يا تنها آمادگي 
اي  بالقوه الحروفرا دارد. البته او در  -هر دو -ل شدن و بالفعل نشدن عبالفعل شدن دارد يا آمادگي بالف
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داند، يكي آنچه موانع خارجي جلوي فعليت يـافتن   مي كه تنها استعداد بالفعل شدن دارد را نيز دو گونه
فعليـت   شان ندارند و بنابراين لزومـاً  گيرند و گونه ديگر آنها كه هيچ مانع خارجي براي تحقق ميآن را 

    ).120-119 :1986(فارابي، يابند  مي
 عت حاضـر صـنا بي اين اصـطالحات در  ادهد در نظر فار ميدر اين عبارت نشان » صنايع«تكيه بر  .١٠

  فلسفه) معادل هستند نه فقط در بحث جاري. (منطق و احتماالً
هاي اين دو گونه امكان را به عنوان وجه تمايز امكان ذاتي از امكان استعدادي  شهيد مطهري ويژگي .١١

كدام از اين دو گونه امكان بـراي فـارابي    ). در عين حال هيچ221 :10، ج1377مطهري، كند ( ميمطرح 
 ي ندارند و متمايز از امكان استقبالي مطرح نيستند.  تحصل روشن

وا�$$#" �-, �) 7G, >�-�2ه أن ی#�ن �ه و��د واح� %2صـ3 «گويد:  ميدر اين ارتباط  ا�5-�س; ا�$�G-;در  .١٢
�3 ه� ی$#" أن ی��� =�ا و أن   ی���، و ی$#" أن ی��� �-�l و أن ی��� %��4<ه. و ح��ه %ـ" ا���ـ�دی" ا�$42ـ��<-" 

» ل واح�ة. و �-, �0ن ی��� ه�ا ا����د أو�) %" أن ی��� %3��4 �ه وا�$3��4 ه1@� إ%� �Bم و إ%� Lّ� و إ%� ه$� %�ـ�ح�
  .)57 :1366(فارابي، 

... أن '��@� '� «دهد اين است:  ميترجمه عربي عبارت ارسطو كه فارابي آن را جمله به جمله توضيح  .١٣
ی���د، %�@) واح� ��-@ه. و ذ�I أن =3 %� =�ن %$#@� أن ی@4?ـQ او أن ی$oـ)، ی$#" أن ی��� و '��@� '� ی$#" أن   

» %$#@ـ� B<ـ) هـ�ا ا�@حـ�، �<ـ-, ا�ـ�ا ��7ـ3%$#@ـ� B<ـ) هـ�ا ا�@حـ�، �<ـ-, ا�ـ�ا ��7ـ3%$#@ـ� B<ـ) هـ�ا ا�@حـ�، �<ـ-, ا�ـ�ا ��7ـ3%$#@ـ� B<ـ) هـ�ا ا�@حـ�، �<ـ-, ا�ـ�ا ��7ـ�3$$#" أن   ی@Q?4 و أن   ی$o). و ا�حh; �) ذ�I أن =3 %� =�ن 
  .)190-189 :1409(فارابي، 

  . كار بردن اين سه اصطالح در يك جا و به يك معني قابل توجه است هب .١٤
گويد برخي به دليل جهل نسبت به وجه مجهول  مينيز » �-$� یصq و %�  یصq %" أح#�م ا�@�hم«در رسالة 

%$#ـ" ��Lrـ��; إ�ـ) %ـ" «و ديگري » %$#" �) ذا8ه«دانند، يكي  ميبودن امر ممكن، ممكنات را دو گونه 
نظر بـه   ا�S?��;البته در كتاب  ).289 :1413فارابي، ( كه ممكن تنها همان گونه اول است درحالي». ی1h<ه

  .)458-457 :1408، همو(اطالق لفظ ممكن بر هر دو معنا دارد 
، يكـي  »لـم يـزل و ال يـزال     مـي دائ«گويد ضروري سـه معنـا دارد، يكـي     مي ��ح ا����رةفارابي در  .١٥

نا دارد ممكن نيز چهار مع». ضروري الوجود مادام هو موجودا«و يكي » ضروري مادام موضوعه موجودا«
قبل أن يوجد و أن ال الممكن في المست«كه سه تاي آن همين معاني سه گانه ضروري هستند و ديگري، 

در اين ميان تنها معناي حقيقي ضروري، معناي اول و تنها معناي حقيقـي ممكـن، معنـاي    است. » يوجد
يسـي، معـاني حقيقـي    مانده ضروري و ممكن، بنا بر نظر اسكندر افرود چهارم آن است. دو معناي باقي

 هستند. » مطلق«

آن را دسـتاويزي  شـود و   مياي است كه ابن رشد نيز در باب اجرام سماوي متذكر  اين، همان نكته .١٦
 دهد. ميسينا قرار  براي حمله به ابن

كند از اين جهت با امكان  مياين حالت منتظره نسبت به آينده كه در اينجا براي اجسام سماوي ذكر  .١٧
 ي در آينده تفاوت دارد استقبال

سـينا در جمـع امكـان بالـذات و      بـه ابـن   اي كـه  جالب اينجاست كه ابن رشد با وجود انتقاد جدي .١٨
  داند: ميوجوب بالغير در وجود ماسوي اهللا دارد، اين جمع را در حركت اجرام سماوي امكان پذير 

تش ممكن و از جانب غيرش ازلي و و لذا درست نيست گفته شود شيئي وجود دارد كه از جانب ذا«... 
گويد واجب دو گونه است يكـي واجـب بذاتـه و ديگـري واجـب       ميسينا  چنانكه ابن-ضروري است 
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جز در مورد حركت آسمان. ممكن نيست شيئي يافت شود كه در جوهرش ممكـن و از جانـب    -بغيره
ود باشـد و در عـين   تواند از جانب جوهرش ممكن الوجـ  ميواحد ن ءشيغيرش ضروري باشد؛ چراكه 

» حركت«ه انقالب در طبع برايش امكان پذير باشد. اما كضروري را از غيرش بپذيرد مگر آن حال وجود
تواند از جانب غيرش واجب و از جانب ذاتش ممكن باشد؛ به ايـن سـبب كـه     مي[در شرايط خاصي] 

شد بايد از جانـب  اي وجود داشته با محرك است و اگر حركت سرمديوجودش از جانب غيرش يعني 
محركي باشد كه نه بالذات حركت دارد و نه بـالغير. بنـابراين بقـاي حركـت از جانـب غيـرش اسـت.        

ي يافـت  »جـوهر «توان  ميكه [بقاي] جوهر از جانب خودش است. براي همين هم هست كه ن درحالي
پذير اسـت.   امكان» حركت«كه از جانب ذاتش ممكن و از جانب غيرش ضروري باشد ولي اين امر در 

متحرك اسـت بـالعرض، و هـر متحـرك بالعرضـي محـرك        هر قوه محركي كه در جسم است ضرورتاً
نـب غيـرش متحـرك. بنـابراين اگـر      السكون است و از جا است؛ بنابراين از جانب ذاتش ممكنبالذات 

از جانـب   آن قوه ضرورتاً ؛وقت نتواند از حركت باز ايستد وجود داشته باشد كه هيچ  مياي در جس قوه
» اين [فقط] حالِ اجرام سـماوي اسـت   اي دارد و نه بالعرض متحرك است و محركي كه نه بالذات قوه

      .)1632 :3، ج1380رشد،  ابن(
19 Method, Structure, and Development in al-Farabi's Cosmology 
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