
 

 

  
  
  
  
  
  

 ماّدٌة  و قّوٌة  تسبقه حادث کّل « هقاعد برهان در یتأمل
  »تحملھا

  ■علي شيرواني

  چكيده
ه است. بـر اسـاس   اي كه حامل آن قو كيمان، هر حادثي مسبوق است به قوه و مادهبه اعتقاد ح

شـمارند و از ايـن نظـر     هـا را محـال مـي    اين قاعده، ايشان خلقت يكباره و بدون سـابقة پديـده  
داننـد.   اند، مي متكلمان (منكران قاعدة يادشده) بدان قائلمقدورهاي خداوند را محدودتر از آنچه 

رو، اين قاعده در مباحث الهياتي و شناخت چگونگي آفرينش خداوند اهميت فراوانـي دارد.   ازاين
سـينا و   اي كه از سوي ابن به بررسي دليل عمده  در اين مقاله پس از توضيح مضمون اين قاعده،

گاه تحقيقي را ايم، آن رفته در آن را نشان دادهگ ته و مغالطة صورتديگران بر آن اقامه شده، پرداخ
ايم و سرانجام  كه از سوي خواجة طوسي براي تتميم آن صورت گرفته، تبيين و سپس نقد كرده

  .ايم  برهاني ديگر بر اساس اصول و مباني حكمت متعاليه براي اثبات قاعده به دست داده
  

سينا، خواجـة طوسـي، امكـان اسـتعدادي،      ، ابن»حادث... كلّ«قاعدة فلسفي  واژگان كليدي:
  هقوه، مادحادث، 
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  طرح مسئله
؛ هر كلُّ حادث تسبقه قوةٌ و مادةٌ تَحملُها«يكي از قواعد فلسفي معروف و مهم آن است كه 

نـي قبـل از تحقـق هـر     ؛ يع»ه اسـت اي است كه حاملِ آن قو حادثي مسبوق به قوه و ماده
 كـان ه و امود باشد و اين قـو ه، يعني امكان استعداديِ آن شيء حادث موجحادثي بايد قو

باشد. مقصـود از حـادث    اي دارد كه حامل آن مي هچون عرض است، ناچار موضوع و ماد
كند بعد از آنكه در زمان قبـل   در اينجا، حادث زماني است؛ يعني چيزي كه وجود پيدا مي

  وجود نداشته است. 
ة حدوثش ـ يعني استعداد حدوث  عده، اگر امري حادث شد، ناچار قوبر اساس اين قا

امكان حدوث آن ـ در زمان قبل از خودش وجود داشته است. اين معناي بخش اول  آن و 
) بـه ايـن معناسـت كـه     و مادةٌ تحملها) است. اما بخش دوم (كلّ حادث تسبقه قوةقاعده (

ه و امكـان آن  اي وجود داشته است كـه حامـل قـو    دهپيش از آنكه حادثْ موجود شود، ما
شيئي حدوث زماني پيدا كند، بدون آنكه در زمان قبـل از  بوده است. بنابراين، محال است 

اي كه حامـل آن امكـان اسـت، در     حدوثش امكانش وجود داشته باشد، و بدون آنكه ماده
  زمان قبل وجود داشته باشد.

آينـد   تر شدن ديدگاه حكما دربارة رويدادهايي كه در طول زمان پديد مـي  براي روشن
مل در حوادث پيرامـون خـود و آنچـه از طريـق حـواس      گوييم، از تأ (حوادث زماني) مي

  شود: يابيم و براي ما محسوس است، چند نكته معلوم مي مي
: براي ما محسوس است كه عالمي كه ما در آن زندگي مـي  كنـيم (عـالم طبيعـت)     اوالً

حالتي يكنواخت، ثابت و تغييرناپذير ندارد. گياهان، حيوانات، زمـين و خورشـيد وضـعي    
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شـوند؛ يعنـي    اند و دائماً نـو مـي   كنواخت ندارند، بلكه همواره در تغيير و تحولثابت و ي
  آيند. روند و چيزهايي مي چيزهايي مي

: چنين نيست كه اشيايي كه حادث مي شوند، بدون ارتباط با اشـيايي كـه موجـود     ثانياً
ارتبـاط   ها بـي  نهآيند با كه هستند، ناگهان از كتم عدم بيرون آيند. به بيان ديگر، نوها كه مي

گونه كه افراد حاضر در يك اتـاق بيـرون    ها بروند و نوها بيايند، آن نيستند كه ناگهان كهنه
ها به نوها تبديل  اي بيايند كه هيچ ارتباطي با آنها ندارند، بلكه همان كهنه روند و افراد تازه

و تحـول   شوند؛ يعني نظام حاكم بر عالم طبيعـت، نظـام شـدن و صـيرورت و تبـديل      مي
اموري به اموري ديگر است، نه نظام معدوم شدن چيزهاي گذشـته و از نـو پديـد آمـدنِِ     

  چيزهاي آينده.
: هر چيزي نمي گونه نيست كه هر چيزي بتواند  تواند به هر چيزي تبديل شود. اين ثالثاً

هـاي خاصـي    شود، بلكه هر چيز زمينة يـك سلسـله حـادث    ساز پيدايش هر حادثي  زمينه
گنـدم از گنـدم   «آيـد:   هاي قبلي مشخص و معيني پديد مي و هر حادثي فقط با زمينهاست 

آيد نـه ببـر يـا شـير، و از دانـة       از نطفة گوسفند، تنها گوسفند به دنيا مي». برويد جو زجو
توان به هر مقصـدي   رويد، نه سيب يا گالبي. پس از هر راهي نمي زردآلو نهال زردآلو مي

  رسيد.
اي زمينة هـر حـادثي    اما هر ماده 1آيد. است كه حادث از آن پديد مي ه همان چيزيماد

نيست؛ بلكه شأنيت حدوث يك حادث خاص و معين را دارد و به تعبيـر حكمـا، در هـر    
اي امكان حدوث حادثي معين هست. در نطفة انسان امكان حدوث يـك فـرد انسـان     ماده

  هست و در نطفة گوسفند امكان حدوث يك گوسفند.
تواند مادة يك حادث معين و زمينة يـك حـادث    اي فقط مي ويژگي را كه هر ماده اين

نامند كه قوه در  مي» هقو«يا » استعداد«اعتباري ديگر،  و به» امكان«خاص باشد، به اعتباري 
ناميـده  » اسـتعداد «اينجا به معناي استعداد است. اين ويژگي را اگر به ماده نسـبت دهنـد،   

آورند و اگر به حادث آينده نسبت دهند،  را از مقولة كيف به شمار ميشود و حكما آن  مي
گوينـد نطفـة انسـان     شود. مـثالً مـي   ناميده و از مقولة اضافه شمرده مي» امكان استعدادي«

                                                           
ة يك شيء چيزي اسـت كـه آن شـيء گويـا از آن     شيدن است. ماده معناي امتداد و كب» مدد«از ريشة » هماد. «1

 شود؛ يعني امتداد آن است.  كشيده مي
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  1انسان در نطفة انسان وجود دارد.» امكان استعداديِ«انسان شدن است و » استعداد«داراي 
كـلّ حـادث   «گوينـد   گانة يادشده، معناي اين مدعا كه مي هاي سه اينك با توجه به نكته
اي زمينـة حـادثي معـين     گوييم هر ماده شود. وقتي مي روشن مي» تسبقه قوةٌ و مادةٌ تحملُها

است، به اين معناست كه در آن ماده استعداد حادثي معـين هسـت؛ پـس مـاده حامـل آن      
  و استعداد به منزلة عرض و صفت.منزلة معروض و موصوف است  استعداد است. ماده به

  » كلّ حادث...«عدم كفايت مشاهدات حسي براي اثبات قاعدة 
تـوان   عا را با دليلي فلسفي اثبات كنند. ممكن است گفته شود مـي حكما درصددند اين مد

بگوييم آنچـه را  كنيم (تجربة حسي) استنباط كنيم؛ يعني  آن را با توجه به آنچه مشاهده مي
كنيم؛ پس ديگر  ستند، ما در نظام عالم طبيعت مشاهده و هر روز تجربه ميعي هحكما مد

  به اقامة برهان فلسفي بر آن نيازي نيست.
شود، آن اسـت كـه    ي اثبات ميآنچه از طريق مشاهده و تجربة حس گوييم در پاسخ مي

ي اي است كه هيچ چيز گونه كنيم به جريان امور در عالم محسوسي كه ما در آن زندگي مي
تـوان   ولي اين را كه محال است چنين شود، هرگز نمـي  2يابد، بدون زمينة قبلي تحقق نمي

هاي حسي تنها نحوة جريان امور را  از راه حس و تجربه اثبات كرد. به ديگر سخن، تجربه
دهد، ولي دربارة اينكه آيا امكـان نداشـته و نـدارد كـه      گونه كه بوده و هست، نشان مي آن

كه  گويد؛ درحالي اي ديگر بوده باشد، چيزي به ما نمي گونه شته يا حال بهوضع امور در گذ
به باور ايشـان اگـر چيـزي بخواهـد      3مدعاي حكما آن است كه چنين چيزي محال است.

                                                           
ة مورد نظر اگر به مستعد (مثالً نطفه) نسبت داده شود، استعداد خوانـده، و اگـر بـه مسـتعد لـه      . به تعبيري، قو1

شـود. در اعتبـار نخسـت     اميـده مـي  آيد) نسبت داده شود، امكـان اسـتعدادي ن   (انساني كه از نطفه پديد مي
گوييم امكـان دارد انسـان در نطفـه موجـود      گوييم: نطفه مستعد براي انسانيت است و در اعتبار دوم مي مي

 ».االنسان یمکن ان یوجد في النطفة«شود: 

ي در جاي ي كلها اء براي اثبات چنين گزارهنظر از مناقشاتي است كه در توانِ استقر . البته اين مقدار هم با قطع2
 هاي فلسفة علم مراجعه كرد. خود مطرح است و داستان مفصلي دارد كه براي آشنايي با آن بايد به كتاب

نيتس بيان كنيم، بايد بگوييم مدعاي حكما آن  اليب» هاي ممكن جهان«.  اگر بخواهيم اين مطلب را با اصطالح 3
يابـد، و ايـن    ه) تحقق نميقوه و ماده حامل آن قوممكني حادث بدون زمينه معين (است كه در هيچ جهانِ 

توان اثبات كرد، نه با دليـل علمـي و اسـتقرايي و تجربـي؛ چراكـه       مدعا را تنها با برهان عقلي و فلسفي مي
 كنيم. دهد كه ما فعالً در آن زيست مي تجربة حسي تنها وضعيت امور را در جهان ممكني نشان مي
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بدون ماده حادث شود و در زمان خاصي پديد آيد، عقالً محال است. اين مـدعا را هرگـز   
). 196ـ191، ص11، ج1386كرد (ر.ك: مطهري، توان با استناد به تجربة حسي اثبات  نمي

  اند. حال بايد ببينيم حكما چه دليلي براي اثبات اين مدعا آورده

  »كلّ حادث...«برهان حكما براي اثبات قاعدة 
، 1376؛ 284ــ 283، ص1381سـينا،   الرئيس و ديگران (ر.ك: ابـن  برهان رايجي را كه شيخ

ــيرازي، 187و  186ص ــدرالدين شـ ــ49ص ،3م، ج1981؛ صـ ــايي، 52ــ ، 1362؛ طباطبـ
هـاي گونـاگون، ولـي مشـابه      بـه بيـان  » كـلّ حـادث...  «) براي اثبات قاعـدة  198ـ197ص

گونـه   تـوان ايـن   ) آورده، مـي 6، فصـل  5(نمط  اشارات اند، با توجه به آنچه شيخ در آورده
  تقرير كرد:

د، بـو  الوجود مي الوجود است؛ چون اگر ممتنع . شيء حادث پيش از وجودش ممكن1
  كه موجود شده است. شد، درحالي هرگز موجود نمي

. امكان وجود حادث ـ كه معلوم شد پيش از وجود حادث حاصل است ـ با قـدرت    2
    مقـدور عليه بودن آن ـ يكي نيست؛ زيرا سبب و علّت قادر بر آن ـ و به عبارتي با مقدور

تواند با مسبب يكـي   بب نميبودن يا نبودن آن است، و س شيء، ممكن  عليه بودن يا نبودنِ
كـه   باشد. نيز امكان وصفي براي شيء در نسبت با وجود خـود آن شـيء اسـت؛ درحـالي    

  1با امري بيرون از آن شيء (قادر) است. درمقايسه مقدور عليه بودن، وصفي براي شيء 
. اين امكان، جوهر نيست؛ زيرا امري نسبي و اضافي است و جواهر جملگي امـوري  3

  غيرنسبي هستند.نفسي و 
تعـالي كـه مـاهيتي     . اين امكان، عرض است؛ چون امور عيني خارجي ـ جز واجـب  4

زايد بر وجودش ندارد و از حوزة جواهر و اعراض خارج است ـ يا جوهرند و يا عرض،  
  و دانستيم كه اين امكان، جوهر نيست؛ پس ناچار عرض است.

است و وجود همة اعـراض   . امكان در وجودش قائم به موضوع است؛ چون عرض5
  در موضوع و قائم به موضوع است. موضوع امكان همان ماده است.

اگر مقدمات فوق درست باشد و پذيرفته شود، اين نتيجه به دست خواهد آمد كه هـر  
                                                           

الـدين   نظر به اين مقدمه نيازي ندارد و بدون آن هم تمام اسـت (ر.ك: قطـب   .  روشن است كه استدالل مورد1
 ).166، ص1381رازي، 
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موجود حادثي مسبوق است به عرضي، به نام امكانِ وجود آن شيء يـا قـوة وجـود آن، و    
  اي كه حامل آن عرض است. ماده

كـلّ  «خلط ميان امكان ذاتي و امكان استعدادي در برهـان حكمـا بـر قاعـدة     
  »حادث...

اشكال معروفي بر اين استدالل وارد شده است و آن اينكه در آن ميان امكان ذاتي و امكان 
اي از نوع مغالطة اشتراك لفظي صورت گرفته است؛ به اين  استعدادي خلط شده و مغالطه

ـ به معناي تساوي نسـبت     ناگوني دارد كه يكي از آنها امكان ذاتيبيان كه امكان معاني گو
شيء به وجود و عدم ـ و ديگري امكانِ استعدادي است. امكـان ذاتـي، امـري انتزاعـي و      

دي ـ كـه بـه اعتبـاري     كـه امكـان اسـتعدا    عقلي و از معقوالت ثاني فلسفي است؛ درحالي
ـ امري عيني و خارجي و داراي مابـازاء و ماهيـت خـاص      1شود ه ناميده مياستعداد و قو

شـود، ولـي در ادامـه مطـالبي      خود است. در اين استدالل، سخن با امكان ذاتي آغـاز مـي  
  گويند كه با امكان استعدادي تناسب دارد. مي

شيء «گوييد  پرسيم: در مقدمة نخست استدالل وقتي مي توضيح اشكال آن است كه مي
، »الوجود است و امكـان وجـود بـرايش حاصـل و محقـق اسـت       ممكنپيش از وجودش 

استعدادي است يا امكانِ ذاتي؟ اگر مقصـود امكـان     يا امكانِ مقصود شما از امكانِ وجود آ
استعدادي باشد، مقدمة نخست شما ناتمام خواهد بود؛ زيرا از نفي امتناع و وجوب، امكان 

توان گفت چون حـادث پـيش از    ادي. پس نميشود، نه امكان استعد ذاتي نتيجه گرفته مي
وجودش ممتنع يا واجب نيست، ممكن به امكان استعدادي است، و اگر مقصود از امكان، 

كه ظاهر مطلب هم همين است ـ مقدمة چهارم اسـتدالل، ناتمـام     امكان ذاتي باشد ـ چنان 
ي ذهني و عقلـي  خواهد بود؛ زيرا امكان ذاتي، نه جوهر است و نه عرض، بلكه اساساً امر

  ).167، ص1381الدين رازي،  است، نه عيني و خارجي (ر.ك: قطب
اي نيـاز دارد كـه در كـالم     به ديگر بيان، اين استدالل براي آنكه تمام باشد، به مقدمـه 

شيخ به آن تصريح نشده است، و آن اينكه امكاني كه شيء حادث مسـبوق بـه آن اسـت،    

                                                           
انـد؛   شود استعداد و امكان استعدادي هرچند مالزم با يكديگرند، دو امر متفاوت .  البته با دقت بيشتر معلوم مي1

مقولـة اضـافه و از اعـراض نسـبي     لي از مقولة كيف و از نوع اعراض نفسي است، ولي دومـي از  چراكه او
 است.
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را تنها در اين صورت است كه از جـوهر نبـودن   امري عيني و موجود در خارج است؛ زي
بودنِ آن را ـ كـه در مقدمـة چهـارم ذكـر       آن ـ كه در مقدمة سوم بيان شده است ـ عرض  

  توان نتيجه گرفت. گرديده ـ مي
طباطبايي در تقرير خود از اين استدالل، به اين مقدمه تصـريح كـرده و درصـدد     عالمه

ان پس از بيان اينكه هر پديدة حادثي پيش از تحقـق  برآمده اين نقصان را جبران كند. ايش
  افزايد: الوجود باشد، مي بايد ممكن

ت شـيء  اعتبار عقلي محض، كه وصف ماهي ]معناي انتزاعي و يك[امكان ياد شده يك 
نيسـت، بلكـه يـك امـر موجـود در       ]و هيچ مابازايي در خارج نداشته باشـد [ممكن بوده 
و [شـود   ه شدت و ضعف و نزديكي و دوري متصف ميباشد؛ به شهادت آنكه ب خارج مي

. مـثالً  ]توانـد بـه آنهـا متصـف شـود      اينها اوصافي وجودي بوده، تنها شيء موجـود مـي  
بـا مـاده خـوراكي، كـه امكـان       انسـان شـدن هسـت، درمقايسـه     اي كه در آن امكان نطفه
زيـرا  [ ؛سـت تـر ا  شدن در آن وجود دارد، به انسانِ ممكن نزديك شدن و سپس انسان نطفه

با مادة خوراكي بپيمايـد و راهـش    شدن بايد مراحل كمتري را درمقايسه نطفه براي انسان
. همچنـين  ]تر از راهي است كه مادة خوراكي بايد سپري كنـد  شدن كوتاه به سوي انسان
شدن در نطفه شديدتر اسـت تـا مـثالً در مـادة خـوراكي [؛يعنـي آمـادگي و         امكان انسان

، 1362(ر.ك: طباطبـايي،  » ]شدن بيشتر است تا مادة خـوراكي  ي انساناستعداد نطفه برا
  ).197ص

حاصل بيان عالمه آن است كه امكانِ مورد بحـث، گـاهي نزديـك اسـت و شـديد، و      
كه امكان ذاتي ـ كه وصفي انتزاعي براي ماهيت اسـت    گاهي دور است و ضعيف؛ درحالي

وجود و عدم است و شدت و ضعف ـ در همة موارد يكسان و تنها بيانگر سلب ضرورت 
دهندة آن است كه امكـان مـورد بحـث     و نزديكي و دوري در آن متصور نيست. اين نشان

  غير از امكان ذاتي بوده، امري وجودي و داراي مابازاي عيني است.
مطرح در اينجا آن است كه امكاني كه ابتدا عالمه از آن سخن گفته و   اما اشكال عمده

و امتناعِ امر حادث، حصول پيشين آن را براي حادث اثبات كرده اسـت،  با نفيِ وجوب و 
امكانِ ذاتي است ـ زيرا امكـانِ ذاتـي اسـت كـه در برابـر وجـوب و امتنـاع قـرار دارد ـ           

شـود، امكـانِ    كه آنچه در خارج موجود است و به شـدت و ضـعف متصـف مـي     درحالي
امكان بر امكان ذاتي و امكـان   ) و اطالق759، ص3، ج1386استعدادي است (ر.ك: همو،  
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استعدادي به نحو اشتراك لفظي است، نه اشتراك معنوي. به تعبيـر ديگـر، امكـان ذاتـي و     
اند  اند كه تنها در لفظ امكان با هم مشترك امكان استعدادي دو معناي گوناگون براي امكان

ونـاگون امكـان يـاد    عنـوان معـاني گ   از آنها به بدایة الحکمهو به همين دليل عالمه خود در 
  ).48، ص1387كند و نه اقسام گوناگون آن (ر.ك: همو،  مي

نكتة قابل توجه در اينجا آن است كه تمايز ميان امكان ذاتي و امكان استعدادي و فرق 
نهادن و تفكيك ميان آن دو، مطلبي است كه پس از شيخ در ميان متأخرين بازشناسي شده 

كنيـد... بلكـه    اي به نام امكان استعدادي پيدا نمي كلمهدر همة كلمات بوعلي، شما «است. 
گذاشـته   جوري سخن گفته است كه گويي ميان امكانِ استعدادي و امكان ذاتي فرق نمـي 

اولين كسي كه كلمة امكـان اسـتعدادي را   «). ظاهراً 197، ص11، ج1386(مطهري، » است
امكان اسـتعدادي و امكـان    به كار برده است، شيخ اشراق است. از زمان شيخ اشراق ميان

» اند اينها دو چيز است و نبايد آنها را با يكديگر اشتباه كرد اند و گفته ذاتي تمايز قايل شده
كند، نامي از  اقسام امكان و بلكه معاني امكان را ذكر مي اشارات(همانجا). شيخ با اينكه در 

توانـد   ). اين نكته مي92ـ90، ص3، فصل 4، نهج 1381سينا،  برد (ابن امكان استعدادي نمي
عذري براي شيخ و ديگراني باشد كه به تغاير و تمـايز امكـان ذاتـي و اسـتعدادي توجـه      

كـلّ  «اند، ولي دربارة متأخرين از شيخ اشراق كه همچنـان برهـان شـيخ بـر قاعـدة       نداشته
  اند، چه بايد گفت؟ را معتبر دانسته» حادث...

  »كلّ حادث...«برهان قاعدة  تالش خواجة طوسي براي رفع اشكال از
كه گويـا امكـان، معنـاي جـامعي      1گويد اي سخن مي خواجه در تقرير سخن شيخ به گونه

گيرد؛ بدين توضيح كه اگر امكان  دارد كه امكان ذاتي و امكان استعدادي، هر دو را دربرمي
يء را بـا  را به كان تامة شيء نسبت دهيم، همان امكان ذاتي خواهد بود؛ مانند آنجا كه شـ 

گوييم سفيدي ممكن است موجود شـود، و اگـر آن را بـه كـان      سنجيم و مي وجودش مي
گـوييم   ناقصة شيء نسبت دهيم، همان امكان استعدادي خواهد بود؛ ماننـد آنجـا كـه مـي    

  جسم ممكن است سفيد شود.

                                                           
إلـی وجـوده، کمـا  ٍء بالقیـاس يو هذا االمکان لیس شیئًا معقوًال بنفسه، ألّن اإلمکان یکون لشـ«گويد:  . آنجا كه مي1

» یقال: البیاض یمکن أن یوجد، أو بالقیاس الـی صـیرورته شـیئًا آخـر کمـا یقـال: الجسـم یمکـن أن یصـیر أبـیض
 ).99و  98، ص3، ج1375(نصيرالدين طوسي، 
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عالمة جوادي آملي معتقد است با اين تقريـر خواجـه، اشـكال وارد بـر برهـان شـيخ       
شود و امكـان   امكان ذاتي از محل بحث خارج مي«شود؛ چراكه با بيان خواجه  يبرطرف م

، 1386(جوادي آملي، » ماند اي كه مسبوق به ماده است، در بحث باقي مي استعدادي و قوه
  ).87، ص12ج

البته سخن خواجه درباره اَعراضِ حادث قابل تأمل و راهگشاست، ولي بايد ديـد آيـا   
نفسه و لنفسه است نيـز كارآمـد    هري كه وجودشان وجودي فياين بيان در خصوص جوا

بودن آنها را به امكان استعدادي و قوه نشان دهد. فرض كنيد  تواند لزوم مسبوق است و مي
گوينـد چنـين    آيد. حكما مي اي روي ميز پديد مي در زمان خاصي ليواني بدون هيچ سابقه

بـودن آن را اثبـات    گفته، محـال  برهان پيشتوان با استناد به  چيزي محال است، ولي آيا مي
كرد؟ ليوان مورد نظر البته مسبوق به امكانِ ذاتي است؛ چراكه پيش از حدوثش نه واجـب  
است نه ممتنع. اما اگر دفعتاً ايجاد شده باشد، ديگر مسبوق به امكـان اسـتعدادي نخواهـد    

چيزي ديگر پديـد آمـده   بود، بلكه تنها در صورتي مسبوق به امكان استعدادي است كه از 
اي به آن باشـد. بلـه، اگـر از قبـل پذيرفتـه باشـيم كـه         باشد و محصول فرايند تبديل ماده

تـوان   واسطة صيرورت و تبديل چيزي به چيزي است، آنگاه مـي  پيدايش هر امر حادثي به
بودنِ حادث را به امكان استعدادي پذيرفت، ولي سخن در آن است كه دليـل   لزوم مسبوق

زي بـه چيـزي اسـت،    واسطة صيرورت و تبـديل چيـ   بر اينكه پيدايش هر حادثي به حكما
  بودن حادث به امكان استعدادي است. همان لزوم مسبوق

پس از ايـن قسـمت   » كلُّ حادث...«رسد بيان اصلي خواجه در اثبات قاعدة  به نظر مي
شود، (نصـيرالدين   آغاز مي »واعلم اّن کل امکان فهو بالقیاس الی وجود...«است و با عبارت 

گونـه برداشـت كـرده     الـدين رازي نيـز همـين    كه قطب )؛ چنان99، ص3، ج1375طوسي، 
  1است.

  پاسخ صدرالمتألهين به اشكال وارد بر برهان شيخ
درصدد پاسخ به اشكال وارد شده بـر برهـان    الهیات شفاءخود بر  تعلیقۀصدرالمتألهين در 

آن است كه امكان مورد بحث در اين برهـان، امكـان   شيخ برآمده است. حاصل پاسخ وي 
                                                           

وامـا االمکـان  يو کأّن سـائًال یقـول: المـراد بهـذا االمکـان اّمـا االمکـان االسـتعداد«.  عبارت رازي چنين است: 1
 ).167، ص1381الدين رازي،  (قطب» عنه بقوله: واعلم اّن کل امکان... ]يالطوس[... اجاب يالذات
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گيرد و ميان آن دو مشترك معنـوي اسـت، نـه صـرفاً      ذاتي و استعدادي، هر دو را دربرمي
اين معناي جامع امكان، عبارت اسـت از عـدم ضـرورت وجـود و عـدم.       1مشترك لفظي.

ي آن. اين دو امكـان در  اند، نه دو معنا بنابراين، امكان ذاتي و استعدادي، دو قسم از امكان
عين اشتراك در اصل عدم ضرورت وجود و عدم، اين تفاوت را با هم دارند كه در امكان 

هـي و خاسـتگاهش    لحاظ حال ماهيت من حيث هي ذاتي، عدم ضرورت وجود و عدم به
كه امكان استعدادي حال شيء موجود شخصي برحسب  همان ماهيت شيء است؛ درحالي

اش  واسطة آن، نزديكي و دوري شيء بـه كمـال وجـودي    است كه بهاش  كيفيت استعدادي
  شود. متفاوت مي

از نظر صدرالمتألهين امكان به معناي يادشده كه مشترك معنوي ميـان امكـان ذاتـي و    
  اي از وجود دارد. استعدادي است، همانند اَعدام ملكات، بهره

ام امكان (عدم ضـرورت  گويد در برهان شيخ، سخن با معناي ع آنگاه وي در ادامه مي
شود كـه امكـان ذاتـي و اسـتعدادي را بـه نحـو اشـتراك معنـوي          وجود و عدم) آغاز مي

                                                           
لف است. در غالب موارد ايشان امكان را مشـترك لفظـي ميـان امكـان     باره مخت .  گفتني است سخنان صدرالمتألهين دراين1

از «گويـد:   باره مـي  كند كه مشترك معنوي است. استاد مطهري دراين داند، ولي در اينجا تصريح مي ذاتي و استعدادي مي
خاب كرده است، در ايم جازم بشويم كه ايشان نظر واحد انت جمله مسائلي در كلمات صدرالمتألهين كه ما هنوز نتوانسته

در شانزده موضع يا بيشتر راجع به امكان استعدادي بحث كـرده اسـت. از    اسفارمورد امكان استعدادي است. ايشان در 
شود كه... امكان ذاتي و استعدادي دو چيـز هسـتند و اشتراكشـان در لفـظ اسـت... و در       بعضي كلمات ايشان ظاهر مي

رسد كه صدرالمتألهين يك نظر  استعدادي نوعي از امكان ذاتي است. به نظر مي گويد كه امكان جاهاي ديگر صريحاً مي
واحد در همة كلماتش راجع به امكان استعدادي كه آيا قسمي از امكان ذاتي است يا با امكان ذاتي اشتراك لفظـي دارد،  

  ).200، ص11، ج1386(مطهري، » انتخاب نكرده است
نهـا دربـاره اشـتراك لفظـي يـا      صـدرالمتألهين و رفـع تعـارض از آ    طباطبايي براي جمع ميان كلمات عالمه
مقصود از اتحاد و اشتراك معنـويِ امكـان   «گويد:  بودن امكان ميان امكان ذاتي و امكان استعدادي مي معنوي

ذاتي و امكان استعدادي، اشتراك معنوي آنها در مفهوم لغوي امكان است، امـا برحسـب اصـطالح فلسـفي     
» انـد  د آن دو را مشترك لفظـي بـه شـمار آورد؛ چراكـه در آثـار و احكـام بـا هـم مختلـف         طور حتم باي به

  تعليقات طباطبايي). 395، ص1م، ج1981(صدرالدين شيرازي،
» كـلّ حـادث...  «رسد عامل عمدة تمايل به اشتراك معنوي امكان، تصحيح برهان شيخ بـر قاعـدة    به نظر مي

در «نويسـد:   توان بـه دسـت آورد، آنجـا كـه مـي      نيز مي اسفار دي برجوا است. اين نكته را از تعليقة عالمة 
مباحث گذشته مطالبي كه داللت بر اشتراك معنوي امكان برحسب اصـطالح فلسـفي ميـان امكـان ذاتـي و      

كند، تحقيق كـرديم و اشـاره    كند، بيان شد و در آنجا آنچه را حقيقت حال را روشن مي امكان استعدادي مي
درالمتألهين برگزيده است ـ يعني اتحاد مفهومي و اختالف در موضـع دو امكـان ـ حـق      كرديم كه آنچه ص

ـ ط استاد ما عالمه است، و آنچه يعني تمايـل بـه اشـتراك لفظـي ـ حـل        باطبايي (دام ظلّه) افاده كرده است 
  ).، پاورقي277و  276، ص5، ج1386(جوادي آملي، » كند ه بر هر حادثي را دشوار ميمعضل تقدم ماد



 
 

 

96 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

دوم
ال 

س
13

94
  

  1شود مصداق آن، همان امكان استعدادي است. گيرد و سپس معلوم مي دربرمي
بدان كه امكان، همان ممكن بودنِ شيء اسـت و نـه   «گويد:  وي در جايي ديگر نيز مي

عنا در موجود مبدع و كائن حاصـل اسـت، لكـن آنچـه منشـأ      چيزي ديگر، و آن به يك م
ت شيء است ـ مانند مبدعات ـ و گاهي صفتي   شود، گاهي خود ماهي بودن شيء مي ممكن

شـود كـه آن صـفت،     در قابل و هيوالي آن است كه هرگاه آن صفت تعقل شود، تعقل مي
  ).778، ص2، ج1382(صدرالدين شيرازي، » امكان وجود صورت و مانند آن است

رسد اين بيان صدرالمتألهين چندان قابل دفـاع نباشـد. حتـي اگـر امكـان را       به نظر مي
توانيم تشخيص دهـيم آنچـه حـادث زمـاني      داراي معناي عام مشتركي بدانيم، چگونه مي

مسبوق به آن است، خصوصِ اين مصداق آن (امكان اسـتعدادي) اسـت، نـه آن مصـداق     
ايـم كـه هـر حـادث زمـاني همـواره        دا ما مفروض گرفتهديگرش؟ آيا جز آن است كه ابت

محصول فرايند تبديل چيزي به چيزي و پيدايش امـري در چيـزي سـابق اسـت، وگرنـه      
بودنِ او در زمان سابق، جز بـه ايـن    ايم كه ممكن حدوثش ناممكن خواهد بود، آنگاه گفته

توانـد و   آينـده مـي  اي بوده باشد حامـل اسـتعداد آن، كـه در     صورت نخواهد بود كه ماده
ممكن است به آن تبديل شود و همين امر عبارت است از امكان استعدادي آن. بـه ديگـر   

  باشد. سخن، استدالل بر آنكه اين امكان سابق، امكان استعدادي است، دوري مي

  »كلّ حادث...«تحقيق خواجه براي اثبات قاعدة 
ل تقرير برهان شيخ بر اثبات قاعـدة  گونه كه پيش از اين گفتيم، خواجة طوس به دنبا همان

) تا با توجـه  103ـ99، ص3، ج1375آورد (نصيرالدين طوسي،  تحقيقي مي» كل حادث...«

                                                           
المبـَدع  يالحاصـل فـ يواعلم اّن هـذا االمکـان یشـارک االمکـان الـذات«.  متن سخن صدرالمتألهين چنين است: 1

اّن ذلـک، بحسـب  يأّن کًال منهما عبارۀ عن الضرورة الوجود و العـدم، وتفارقـه فـ يف يوالکائن والمفارق والمادّ 
 يالموجـود الشخصـ  ءيو منشأه نفس تلک الماهیة؛ و هـذا حـال الشـ يه يالماهّیة المأخوذة بنفسها من حیث ه

 . فلالمکان بهـذا المعنـی حـّظ يبها یتفاوت قربه وبعده الی حصول کماله الوجود يبحسب کیفیته االستعدادیة الت
 يتمن شأن الموضوع ان یتصف بها. والیلزم ان یکون اطالق االمکان علـی الـذا من الوجود کاالعدام الملکات التي

بمجرد االشتراک ـ کما ظّن ـ حتی یلزم ان الیتّم البرهان الّداّل علـی اّن کـل حـادث لـه مـاّدة حاملـة  يواالستعداد
ذلـک  يالتردید الواقع فـ يالمکان وجوده، علی مازعمه صاحب حکمة االشراق و متابعوه؛ فاّن االمکان المذکور ف

ممتنع او واجب ـ لیس اّال بالمعنی القسیم للوجـوب واالمتنـاع، من اّن الحادث قبل وجوده اّما ممکن أو   البرهان ـ
لکن بعد التفتیش یلزم ان یکون مصداقه و مطابقه امـرًا وجودیـًا لمـا یلحقـه مـن المخصصـات المکانیـة والزمانیـة 

 ).732و  731، ص2، ج1382(صدرالدين شيرازي، » واالحوال الشخصیة
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تري از برهان شيخ ارائـه كنـد يـا ضـعف آن را برطـرف سـازد.        به آن بتواند تقرير مناسب
ي بـه  توان بدين صورت تقرير كرد: امكان در موارد گونـاگون  حاصل تحقيق خواجه را مي

  رود: كار مي
الجسـم «یـا » الجسم یمکن أن یکـون أبـیض«. امكان وجود عرض براي موضوع؛ مانند 1

  ».یمکن أن یوجد له البیاض
. امكانِ وجود صورت نوعي در ماده و جايگزين شدنش براي صورت نوعي پيشين؛ 2
  ».الماء یمکن أن یصیر هواء«مانند 
شـود؛ ماننـد    يافتن ماده مـي  فعليت ه كه موجب. امكان وجود صورت جسمي در ماد3

  ».الماّدة یمکن أن تصیر موجودة بالفعل«
  ».البیاض یمکن أن یوجد«نفسة عرض؛ مانند  . امكانِ وجود في4
  ».الهوائیه یمکن أن توجدة الصور«نفسة صورت؛ مانند  . امكان وجود في5
  ».وجدالنفس الناطقه یمکن أن ت«نفسة نفس مجرّد؛ مانند  . امكان وجود في6
ق؛ مانند م به خود و مستقل از موضوع و ماده و متعلنفسة جوهر قائ . امكان وجود في7

  ».العقل العاشر یمکن أن یوجد«
كـه در سـه قسـم     تفـاوت  در همة اين موارد امكان به يك معنا به كار رفته است؛ بااين

شيء مربـوط  نخست، امكان در نسبت با وجود بالعرضِ شيء مطرح و به مفاد كان ناقصة 
باشـد، امـا در    است و بيانگر عدم امتناع وجود چيزي در موضوع، يا در ماده و يا با آن مي

نفسة شيء مطرح و بـه مفـاد كـان     چهار قسم اخير امكان در نسبت با وجود بالذات و في
  تامة شيء مربوط است.

رح ء مطدر سه مورد نخست (مواردي كه در آن امكان در نسبت با وجود بالعرض شي
ة وجود آن در شيء ديگر است كه موضوع، ماده يا متعلق آن است) امكانِ شيء، همان قو

باشد، و داراي قرب و بعد و شدت و ضعف است و با تحقق شيء مورد نظر، از محل  مي
  1شود. و موضوع خود زايل مي

 الً امري وجودي و موجود در خارج است، ثانياًن است كه امكان در اين موارد، اوروش
عرض است، ثالثاً محل و موضوعي موجود و محقق در خارج دارد؛ چون در ايـن مـوارد   

                                                           
 زي است كه بعدها امكانِ استعدادي ناميده شد. . در واقع امكان در اين سه مورد همان چي1
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امكانِ تبديل شيئي به چيزي و تحقق چيزي در شيئي مطرح است و ايـن مسـتلزم وجـود    
يـزي در آن تحقـق يابـد. شـاهد     شيئي اسـت كـه بناسـت بـه چيـزي تبـديل شـود يـا چ        

گويند ـ اتصـافش بـه     ة وجود شيء نيز ميبودن امكان در اين موارد ـ كه به آن قو  وجودي
دوري و نزديكي و شدت و ضعف است. اين امكان با تحقق بالفعلِ چيزي كـه امكـان در   

نِ سابقِ حـادث  شود. در اين موارد، وجود امكا نسبت با وجود بالعرض آن است، زايل مي
  ه و موضوع حامل آن براي آن حادث حكايت خواهد كرد.زماني، از وجود قو

بـودن شـيء نيازمنـد     م نيز همانند سه مورد نخست، ممكـن در موارد چهارم تا شش اما
در ايـن مـوارد امكـان هرچنـد در      1ي است كه حامل آن امكان باشد؛ زيـرا موضوع و محل

نفسـه وجـودي عينـي و خـارجي      نسبت با وجود بالذات مطرح است و چنين امكاني فـي 
بـا  ما ازآنجاكه مستلزم امكـاني در نسـبت   ندارد تا مستلزم موضوع و محلِ موجود باشد، ا

گـوييم   و موضـوعي موجـود اسـت. مـثالً وقتـي مـي       وجود بالعرض است، نيازمند محـل 
، اين امكان كه در نسبت با وجود بالذات سفيدي است، مسـتلزم  »البياض يمكن أن يوجد«

أن  الجسم يمكن«گوييم  امكاني در نسبت با وجود بالعرض جسمِ سفيد است، آنجا كه مي
كه سفيدي عرض است و وجودش قائم و وابسته به موضوعي است كه  ؛ چرا»يكون أبيض

يابد. پس سفيدي تنها در صورتي امكان وجود دارد (مورد چهارم امكـان)   در آن تحقق مي
  كه جسمي باشد كه امكان سفيد شدنش باشد (مورد اول امكان).

د و مسـتقل از موضـوع،   م به خـو نفسة جوهر قائ اما در مورد هفتم كه امكان وجود في
باره در نسبت با وجود بالذات شيء  اين ق مطرح است چه بايد گفت. امكان درماده و متعل

ست؛ چون در حال مستلزم امكان در نسبت با وجود بالعرض شيء ني عين مطرح است و در
 ق و متحد با چيزي نيست تا وجود بالذات ايـن، وجـود بالعرضـي   اينجا شيء ممكن، متعل

  ق اين است.راهم سازد كه موضوع، محل يا متعلبراي آن ديگري ف
تواند حـادث زمـاني باشـد، بلكـه حتمـاً       گويد چنين چيزي نمي باره مي خواجه دراين

همانند عقل عاشر موجودي قديم خواهد بود؛ زيرا اگر جوهر مسـتقل مفـروض، حـادث    
يشين او در خارج موجـود  زماني باشد، پيش از وجودش ممكن خواهد بود و اين امكانِ پ

است؛ پس يا عرض است يا جوهر. اما عرض نيست؛ چون اگر عـرض باشـد، موضـوعي    

                                                           
 .  اين دليل در كالم خواجه نيامده است.1
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ق بـه آن خواهـد   تاً حادث مورد نظر وابسته و متعلآن است و طبيع محل خواهد داشت كه
كه بنا بر فرض، جوهري مستقل است. اما جوهر نيست؛ چون امكان همـواره   بود؛ درحالي

  تواند وجودي جوهري داشته باشد. خود نمي وصف چيزي است و

  عدم كفايت تحقيق خواجه براي اثبات قاعده
قسم اخير است؛ يعني آنجا كـه حـادث زمـانيِ    » كلّ حادث...«نقطة اصلي بحث در قاعدة 

مفروض ما، جوهر مستقلي است كه وابستگي و تعلقي به غير ندارد و در موضـوع يـا در   
معتقدنـد چنـين چيـزي    » كل حـادث... «است. منكران قاعدة  ماده و يا با ماده محقق نشده

تواند چنين جوهر مستقلي را در زماني خاص پديد  شدني است و اگر خداوند بخواهد مي
قـدرت و ارادة خداونـد بـه محـال     گويند چنين چيزي محال است و  آورد، ولي حكما مي

  گيرد. ق نميتعل
بودن چنـين چيـزي (حـادث زمـاني      الاين بيان خواجه براي اثبات مح رسد به نظر مي

بودن آن را اثبـات كـرد.    ؛ هرچند از راهي ديگر بتوان محالكند مستقل از غير) كفايت نمي
اشكال اساسي بيان خواجه در اين است كه امكانِ سابق چنـين حـادثي را امـري عينـي و     

ن سـابقِ  ه امكـا خارجي فرض كرده و آن را مسلّم انگاشته است و به همين دليل، از اينكـ 
ق به موضوعي خاص نباشد، بالفاصله نتيجه گرفته است كه پس بايد حادث موردنظر متعل

جوهري قائم به خود باشد، و چون امكـانْ جـوهر نيسـت، پـس ايـن فـرض هـم منتفـي         
تواند بگويد امكانِ سابق حادث مـوردنظر امـري    شود. اين در حالي است كه مدعي مي مي

رو، نـه جـوهر اسـت و نـه      دي عيني و خـارجي و ازايـن  انتزاعي و عقلي است، نه موجو
عرض. در واقع خلط ميان امكان ذاتي ـ كه نه جوهر است و نه عرض، بلكه معقول ثـاني   
فلسفي است ـ با امكان استعدادي ـ كه اعتبار ديگري از استعداد و قـوة موجـود در مـاده      

  1جا صورت گرفته است. است ـ در همين

                                                           
إّنا النسّلم أّن الحادث له قبل وجوده «نويسد:  الدين رازي را نيز قانع نكرده است. او در نقد آن مي . اين بيان خواجه، قطب1

ء. و بیانه کمـا ذکـر یتوقـف يش يادث الیوجد اّال فٍء، و إّنما یکون کذلک لو کان کّل حيٍء فی شيامکان وجود ش
  ).170، ص1381الدين رازي،  (قطب» علی کون االمکان عرضًا او جوهرًا و هو اّول المسأله

اگر امكان سابقِ حادث زماني امري موجود نباشد، براي حادث، «ـ كه گفته است   شفاء رازي همچنين در نقد سخن شيخ در
گويـد:   الوجود نخواهد بود و ايـن بـرخالف فـرض اسـت ـ مـي       و در نتيجه، حادث، ممكنامكان وجودي نخواهد بود 

النسّلم اّن امکان الوجود لو لم یکن موجودًا لم یکن الحادث ممکن الوجود، و اّنما یکون کذلک لو لـزم مـن انتفـاء «
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  »كلّ حادث...«بر قاعدة  برهاني ديگر
اند، از ايـن   آورده» كلّ حادث...«كه اشاره كرديم، برهاني كه شيخ و ديگران بر قاعدة  چنان

نظر مورد خدشه قرار گرفته است كه شيخ بحث را با امكان ذاتـي پيشـينِ حـادث زمـاني     
يـن دو  گيـرد. هرچنـد ا   كند، ولي در ادامه امكـان اسـتعدادي را از آن نتيجـه مـي     آغاز مي

اند و در كلمات شيخ نامي از امكـان اسـتعدادي    اصطالح تا زمان شيخ از هم تفكيك نشده
انـد كـه اشـتراك     برده نشده است، ولي از زمان شيخ اشراق به بعد، حكما غالباً تأكيد كرده

ميان امكان ذاتي و امكان استعدادي فقط اشتراك در لفظ است. امـا ايـن همـه بـه معنـاي      
هـاي ديگـر نيـز     نيسـت؛ چراكـه ايـن قاعـده را از راه    » كل حادث...«اعدة بودن ق نادرست

گونه تقرير كـرد:   توان آن را اين ها برهاني است كه مي توان اثبات كرد. از جملة اين راه مي
  ).207ـ204، ص11، ج1386(ر.ك: مطهري، 

الوجـود و يـا    الوجـود اسـت، يـا ممتنـع     . شيء از سه حال خارج نيست: يـا واجـب  1
الوجود است و روشن است كـه مقصـود از    الوجود. در اينجا سخن ما دربارة ممكن نممك

                                                                                                                                       
  

» الخـارج يج و زیٌد اعمی فـالخار يو هو ممنوٌع، فإّن العمی لیس بموجود ف يمبدأ المحمول انتفاء الحمل الخارج
زد كـه در همـة آنهـا     هايي از معقوالت ثاني فلسفي مي ). البته خوب بود رازي به جاي مثال أعمي، مثال171(همان، ص

مبدأ محمول، در خارج وجود عيني و مابازاء ندارد، ولي حمل خارجي وجود دارد؛ يعني شـيء در خـارج متصـف بـه     
  محمول است.
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  امكان در اين بحث، همان امكان ذاتي است كه قسيم وجوب و امتناع است.
ذاتي آن براي اينكه از سـوي    الوجود از دو حال خارج نيست: يا نفس امكانِ . ممكن2

  نيست.علت فاعلي موجود شود كافي است و يا كافي 
كنـد، بـراي    اش براي صدور از علت فاعلي كفايت مـي  . ممكني كه نفس امكان ذاتي3

توانـد حـادث    اي كه از آن به وجود آيد نياز ندارد. چنين موجـودي نمـي   وجودش به ماده
زماني باشد و ناچار قديم زماني خواهد بود؛ زيـرا علـت فـاعلي آن تـام اسـت و حالـت       

ردنظر بنا بر فرض، به علت قـابلي و مـادي نيـاز نـدارد و بـا      اي ندارد و معلول مو منتظره
ف معلول از علت تامـه  چراكه تخل وجود علّت تامه، معلول بالضروره موجود خواهد بود؛

منزلة الزمة وجود علت فاعلي است. چنـين موجـود ممكـنِ     محال است. چنين معلولي به
برابر حادث زماني قرار دارد كه بـه  شود و در  ناميده مي» مبدع«معلولي در اصطالح حكما 

  گويند. نيز مي» كائن«آن 
اش براي صدور از علت فاعلي كافي نباشـد، بـراي موجـود     . ممكني كه امكان ذاتي4

شدنش افزون بر امكان ذاتي، به شرايط ديگري نيز نيازمنـد اسـت كـه تـا فـراهم نشـوند،       
در واقـع نحـوة   گردد و  بازمي گردد. اين شرايط ناچار به نحوة وجود آن شيء موجود نمي

 معناكـه در نحـوة وجـودش نـوعي     قي و وابسته به غير است؛ بـدين وجود چنين شيئي تعل
اي است كه  ق و وابستگي به چيزي ديگر دارد. به ديگر سخن، وجود اين شيء به گونهتعل

بايد در چيزي ديگر يا با چيزي ديگر موجود شود و ايـن وابسـتگي وجـودي بـه چيـزي      
  شود. به نحوة وجود اين شيء مربوط ميديگر 

هـاي نـوعي هسـتند. عـرض هرچنـد       ها و صـورت  نمونة بارز چنين موجودي، عرض
 يالوجـود فـ ممکن«توانـد موجـود شـود؛ يعنـي      الوجود است، تنها در موضـوع مـي   ممكن

الوجـود  ممتنع«محال است؛ يعنـي  » وجودش در غيرموضوع«است. همين عرض » الموضوع
. صورت نوعي وابسـتگي وجـودي بـه    گونه است است. صورت هم همين »الموضوع يال ف
ــاد ــدون آن و مســتقل از آن موجــود شــود. پــس صــورت هــم    ه دارد و نمــيم ــد ب توان

  است.» الوجود ال في الماده ممتنع«و » الماده الوجود في ممکن«
 تفاوت ميان موجود مبدع و موجـود حـادث در    گوييم با توجه به مقدمات يادشده مي

اي بـه   اي اسـت كـه تعلـق و وابسـتگي     نحوة وجود آنهاست. وجود شيء مبدع بـه گونـه  
رو، قـديم و ابـداعي اسـت، و وجـود شـيء حـادث        غيرعلت فاعلي خود ندارد و ازايـن 



 
 

 

102 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

دوم
ال 

س
13

94
  

رو، بـدون مـاده    ق به موضوع يا ماده است و ازايناي است كه وابسته به غير و متعل گونه به
دليل است كه يكي ابداعي و ديگـري حـادث زمـاني    شود. به همين  يا موضوع محقق نمي

م، 1981است و حادث زماني مسبوق به قوه و مـاده اسـت ( ر.ك: صـدرالدين شـيرازي،     
  ).395ـ393، ص1ج

  برهان بيان كرده است و آن اينكه:استاد مطهري تقريري ديگري نيز از اين 
ود است بـه وجـود   الوج يا ممكن قي، والوجود است به وجود غيرتعل ممكن يك ممكن يا

الوجود به وجود غيرتعلقي اسـت و بـه چيـزي وابسـته نيسـت و همـان        قي. اگر ممكنتعل
امـا  اش براي موجود شدن آن كافي است، پس وجودش بايد ابـداعي باشـد.    امكان ذاتي
قي است، پس وجودش وجود در شيء ديگر يـا بـا شـيء    الوجود به وجود تعل اگر ممكن

در مرتبة قبل و بلكه در زمان قبل، شيء ديگري وجود داشـته   ديگر است. بنابراين، بايد
  ).207، ص11، ج1386باشد تا اين وجود به آن تعلق بگيرد (ر.ك: مطهري، 

گردد؛  شود و پس از ماده، امكان استعدادي اثبات مي با اين دو بيان، ابتدا ماده اثبات مي
ي و وابسته به غير اسـت،  قدر آنجا كه وجود شيء، وجودي تعل گوييم كه مي بدين صورت
اي كه وجود شيء به آن وابسته است) بايد رابطـه و مناسـبت خاصـي بـا آن      آن غير (ماده

نـوعي  شود، بلكه  شيء داشته باشد؛ زيرا در نظام عالم هر چيزي در هر چيزي موجود نمي
ق و وابسته به آن است، برقرار است. پس بايـد چيـزي در   سنخيت ميان شيء و آنچه متعل

قـي  شيء بتواند در آن ماده وجودي تعلن غير (ماده) بوده باشد تا به موجب آن چيز، اين آ
  1يابد. آن چيز همان استعداد يا امكان استعدادي است (ر.ك: همانجا).

اگر بخواهيم از اين بيان در تكميل سخن خواجه استفاده كنيم، بايد بگوييم مورد هفتم 
ق بـه مـاده و   زماني كه جوهري مستقل و غيرمتعلـ  از موارد آمده در كالم خواجه (حادث

موضوع دارد) امري محال و ممتنع است؛ زيرا يك شيء اگر وجودش مستقل و غيروابسته 
دث زماني؛ چراكه بـا  حتماً مبدع و قديم زماني خواهد بود، نه حا  به ماده و موضوع باشد،

بـراي تحققـش ـ كـه بـه       بودن علت فاعلي و كفايت امكان ذاتي، اين شيء توجه به قديم
طور حتم آن شيء از ازل موجود خواهد بـود.   نيازي آن از ماده و قابل است ـ به  معناي بي

                                                           
شـود   تألهين اسـتنباط مـي  كند كه اين برهان از كلمات صـدرالم  ز تقرير اين برهان بيان مي. استاد مطهري پس ا1

 ).207، ص11، ج1386(ر.ك: مطهري، 
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ف معلـول از علـت تامـه    موجودي افزون بر آنكـه مسـتلزم تخلـ    بودنِ چنين حادث زماني
باشد؛ چراكه اختصاص يافتن شيء موردنظر به حـدوث   است، ترجيح بدون مرجح هم مي

  خاص و نه زماني ديگر، ترجيح بدون مرجح است.در زماني 
سـوق داده،  » كـل حـادث...  «اي كه حكما را به سوي قاعدة  رسد نكتة اصلي به نظر مي

الوجـود   همين مسئله است كه از نظر آنان علت فـاعلي موجـودات عـالم هسـتي، واجـب     
او هـيچ   باشد. از سوي الفيض است و نسبتش به همة موجودات يكسان مي بالذات و دائم

بخل و امساكي در افاضة هستي نيسـت و هـر شـيء مفروضـي بـه محـض آنكـه امكـانِ         
اي  مـوردنظر بـه گونـه     شود. پس اگر شـيء  وجودش فراهم گردد، از طرف او موجود مي

اش در وجود يافتن آن كافي باشد، آن شيء از ازل موجود خواهد بود  ذاتي  باشد كه امكانِ
محال است و اگـر شـيئي حـادث زمـاني بـود، معلـوم        اش بدون وجه و و حدوث زماني

ده و به تعبيـري، وجـودش وجـودي    اش براي وجود يافتنش كافي نبو شود امكان ذاتي مي
  قي و وابسته به غير است و اين وابستگي با توجه به اصول حكمت صدرايي، به نحـوة تعل

هفـتم در كـالم    بـودن مـورد   شـود حـادث   گردد. پس از اينجا معلوم مي وجود شيء بازمي
فرض شـده   كه در آن شيئي  انجامد و به همين دليل محال است؛ چرا خواجه به تناقض مي

سو، حادث زماني است، و از سـوي ديگـر وجـودش وجـودي مسـتقل و       است كه از يك
  ناوابسته به غير است.

  گيري نتيجه
اقامه كـرده  » ادث...كلّ ح«سينا براي اثبات قاعدة  از آنچه آورديم معلوم شد برهاني كه ابن
اند، ناتمام است و در آن ميان  هايي آن را نقل كرده و ديگران نيز به پيروي از وي با تفاوت

امكان ذاتي و امكان استعدادي خلط صورت گرفته است و تحقيق خواجة طوسي هرچنـد  
حـال، ايـن قاعـده را     هاي مهمي دربردارد، براي اثبات قاعده ناكارآمد اسـت. درعـين   نكته
رد و نشـان داد اگـر شـيء    خـوبي اثبـات كـ    توان با توجه به مباني حكمت صدرايي به مي

ل است موجـود  ه و مادة حامل آن كه سابق بر آن است، محابدون قو قي دارد،وجودي تعل
  قي ندارد، مبدع و قديم خواهد بود، نه حادث در زماني خاص.شود و اگر وجودي تعل
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