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  چکیده

داند. وی  مینفی هر گونه ضرورتی در زمان آینده سینا امکان استقبالی را به معنای  ابن
داند. در  شرط عدم وجود شیء در زمان حال را در این نوع از امکان شرط نادرستی می

بندی فرمال از معانی امکان (عام، خاص، اخص و  تاین پژوهش پس از ارائۀ صور
، به این مسئله شفااستقبالی) و نشان دادن وجود ابهام در معنای امکان اخص در کتاب 

در تعریف امکان » ضرورت به شرط محمول«خواهیم پرداخت که آیا شرط عدم 
ست. دو سینا به این تعریف افزوده شده است، شرط درستی ا استقبالی، که پس از ابن

این شرط برای تحلیل از امکان استقبالی ارائه خواهد شد و نشان خواهیم داد که اوالً 
آن را  الدین رازی اولین بار توسط سبزواری مطرح نشده است، بلکه پیش از وی قطب

  سینا سازگار نیست. ارائه داده است. ثانیاً این شرط با سیستم موجهاتی ابن
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  . مقدمه1
بحث از امکان، ضرورت و امتناع در فیزیک، متافیزیک و منطق ارسطو به چشم 

تحلیل و  عبارتاما عمده نظریات موجهاتی وی در دو کتاب ] 23ص ،13[ خورد؛ می
، 8[ د.دان واجب، ممتنع، محتمل و ممکن می قسم چهار را جهات است. ارسطو اولی
) بتا( نهم ، کتابدلتای پنجم ، کتابالعباره در کتاب او به بحث امکان ]122ص

ارسطو جهت امکان  ]50، ص12[ .پرداخته است االولی التحلیالت در کتاب و متافیزیک
برد که علت مشخص و قطعی ندارند بنابر این می تواند باشد یا  را برای اموری به کار می

گ دریایی در آینده. در مقابل این امکان اموری است که نباشد، مثل روی دادن جن
  وجودشان به خاطر علتی ضروری شده است و دارای جهت ضرورت است.

هست یا خواهد بود، بلکه » ضرورتاً«این به وضوح اینگونه نیست که همه چیز بنابر«
ها بیش کدام از دو طرف نفی یا اثبات آن دهند و هیچ به نحو اتفاقی رخ می برخی چیزها

از طرف دیگر درست نیست. در چیزهای دیگری که یک طرف بیش از طرف دیگر 
   ]62، ص 33» [درست است اما بنابر قاعده، هنوز وقوع طرف دیگر ممکن است

 در کار نبرده اما چنین محتوایی سطو اصطالح امکان استقبالی را بهگرچه خود ار
  است. مشاهده آثارش قابل

، به طور العبارةو همچنین کتاب  شرح العبارةا در دو اثر فارابی بحث از امکان ر
بحث امکان استقبالی را مطرح  شرح العبارةوی در  ]105، ص25مفصل آورده است. [

کند. او در این کتاب پس از شرحی بر معنای امکان، به آرای مفسران ارسطو و بیان  می
از جمله کسانی است که به  ] فارابی86، ص19پردازد. [ اشتباهات و اختالفات آنها می

  کند:   سینا الاقتضائیت ذاتی امکان استقبالی را در بستر زمان مطرح می مانند ابن
فالضروری هو الدائم الوجود الذی لم یزل و الیزال و ال یمکن أال یوجد و ال فی وقت 

ل من االوقات. و الممکن هو ما لیس بموجود االن و یتهیأ فی أی وقت أتفق من المستقب
  ]114، ص25[ أن یوجد، و أال یوجد.

دهد که همان  بنابر این فارابی در شرح سخن ارسطو از امکان، تعریفی ارائه می
ممکن آن چیزی است که اکنون موجود نیست و استعداد « :تعریف امکان استقبالی است

نا سی گرچه پس از وی، ابن [همان] »دارد که در هر زمانی در آینده موجود شود یا نشود
پذیرد و به شدت  را در تعریف امکان استقبالی نمی» عدم وجود در زمان حال«شرط 

شود،  منتقد آن است. عالوه بر اینکه در متون فارابی هر جا بحث از امکان مطرح می
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مقصود امکان استقبالی است که بارزترین ویژگی آن نسبت خاص امکان استقبالی با 
  مقاطع مختلف زمانی است. 

سینا در امکان استقبالی در این  صه باید گفت تمایز ارسطو، فارابی و ابنبطور خال
است که ارسطو با تأکید بر امر اتفاقی (در مقابل امر ضروری) امکان استقبالی را تعریف 

کند، فارابی ال اقتضائیت ذاتی در بستر زمان و عدم تحقق حکم در زمان حال را  می
سینا صرفاً با ال اقتضائیت ذاتی در زمان آینده،  ابنداند و  مشخصه امکان استقبالی می
  کند.   امکان استقبالی را تعریف می

ن و استقبالی امکان«آنگونه که در مقاله  آمده » آینده به ناظر های گزاره در صدق تعیِّ
ضرورت به شرط «است سبزواری در شرح منظومه برای اولین بار تصریح به نفی 

رو امکان استقبالی عبارت از سلب  ستقبالی کرده است. از ایندر تعریف امکان ا» محمول
عالمه طباطبایی نیز ] 135، ص20[ همه ضرورتها حتی ضرورت به شرط محمول است.

امکان استقبالی را به تبع مالهادی سبزواری، سلب همه ضرورتها حتی ضرورت به شرط 
چه خواجه طوسی و  از نظر شهید مطهری، آن ]136، ص20[ آورد. شمار می محمول به

اند، اثبات ضرورت بالغیر   به تبع وی دیگر حکمای مسلمان درباره امکان استقبالی گفته
کند نه عدم ضرورت به شرط محمول به عبارت دیگر نقطه مقابل  برای حوادث آینده می

امکان استقبالی ضرورت بالغیر نیست که گفته شود فرقی میان گذشته و حال و آینده 
] در این پژوهش پس از 253-251، ص29ه ضرورت به شرط محمول است. [نیست، بلک

سینا، دو معنی برای امکان استقبالی ارائه  بررسی معانی مختلف امکان از منظر ابن
خواهد شد و نشان خواهیم داد که سبزواری اولین فردی نیست که ضرورت به شرط 

ین با ارزیابی این شرط اثبات محمول را در تعریف امکان استقبالی گنجانده است. همچن
  سینا سازگار نیست. خواهد شد که این شرط با سیستم موجهاتی ابن

  
  . جهت در قضیه2

تمایز » Dere«و دامنه جهات درونی» De dicto«ی جهات بیرونی  سینا میان دامنه ابن
، 2[ کند. او در کتاب شفا به دو تفسیر از جمالت موجهاتی اشاره میگذاشته است. 

تر از جهت درونی است. به  از نظر او تفسیر بیرونی از جهات بسیار طبیعی ]112ص
است اما » Dere« نوعی جهت درونی» مکان نویسنده است.هر انسانی باال«عنوان مثال 

است.  »De dicto« دارای جهت بیرونی» ممکن است که هر انسانی نویسنده باشد.« ۀگزار
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گیرد. شرایط صدق این دو گزاره نیز متمایز  ر میدر این حالت جهت در اطراف گزاره قرا
ای صادق است؛ اما در مثال دوم  جمله است. مثال اول که جهت در درون گزاره قرار دارد

ای ظنی است که صادق دانستن آن  جمله» Dicto«که جهت قبل از جمله قرار گرفته 
شود که  میآن سبب  ۀجایگاه جهت و به تبع آن دامن ]115[همان، ص دشوار است.

شرایط صدق متفاوتی برای یک گزاره موجهاتی ایجاد شود. همچنین این تمایز در جمالت 
توان شرایط صدق این دو جمله را با  شود. به عنوان مثال می منفی موجهاتی نیز ایجاد می

هر انسانی ممکن «و » ممکن است که هیچ انسانی نویسنده نباشد«یکدیگر مقایسه کرد: 
 این دو جمله شرایط صدق متفاوتی دارند جملة دوم صادق است در» نباشداست نویسنده 

این تمایز سبب شده  ]130، ص15[ که جمله اول به صورت روشنی صادق نیست. حالی
 سینا تمام جمالت موجهاتی خود را با عملگرهای موجهاتی بیرونی بیان کند. است که ابن

توان  سینا اینگونه می ابن جهاتیسازی مو سوری بطور خالصه در خصوص ]340، ص34[
  .است  ها متمرکز شده دامنه گزاره بیرونی رویکرد بر فارابی گفت که او برخالف

  
  . معانی امکان3
سینا در کتاب اشارات چهار معنای امکان یعنی امکان عام، خاص، اخص و استقبالی را به  ابن

سینا دیده  ان در کتاب شفای ابندقت تعریف کرده است. اما این تمایز میان چهار معنای امک
سینا است  ای که عمدتاً مبتنی بر کتاب شفای ابن ای که صلوا چاتی در مقاله شود، بگونه نمی

 معنای است نبودن محال امکان عمومی ... معنای معناست سه دارای امکان«بیان داشته 
 آینده در تضرور نفی و وقوع عدم امکان اخص سوم معنای و نداشتن ضرورت امکان خاص
  تر بررسی خواهد شد. در بخش امکان اخص این موضوع دقیق ]4، ص34[ ».است

  
  . امکان عام3- 1

نوع بسیار متداولی از امکان را که به معنای محال نبودن است،  القیاسسینا در کتاب  ابن
» سلب ضرورت عدم«وی این معنی از امکان را مالزم با  ]162، ص 6[ نامد. امکان عام می

است، بنابر این امکان عام به معنای » امتناع«داند، از طرفی سلب ضرورت عدم همان  می
اساس تحلیل بطه تالزم میان امکان و ضرورت بر] را127، ص3است. [» سلب امتناع«

  سینا به این صورت قابل ارائه است: ابن
  امکان عام= سلب ضرورت عدم = سلب امتناع
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دهیم در این صورت روابط تالزم  نشان می àpورت را به ص  pامکان عام گزاره موجبه 
  :1زیر برقرار است

àp= ~~p 
  : pامکان عام گزاره سالبه

à~p= ~p 
مقصود از تالزم . است p ضرورت سلب معنی به ،p سلب وجود عام امکان حالت این در

فسه فاالمکان ن« کند در اینجا اتحاد مفهومی نیست. خواجه به این نکته اینگونه اشاره می
   ]152، ص 3[ ».لیس هو نفس سلب الضرورة بل معنی یالزمه و ذالک لتغایر مفهومیهما

  
  . امکان خاص2-3

اگر  ]162، ص6[ سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم است.به معنای  2امکان خاص
p ای با امکان خاص باشد، به این معنی است که  گزارهp  نه ضرورت دارد و نه ممتنع

» ¨«است. نماد  pبه معنای سلب امتناع وجود و سلب امتناع عدم  p است. امکان خاص
سینا در کتاب اشارات و  بریم. بنابر تعریف ابن را برای نشان دادن امکان خاص به کار می

 همچنین کتاب قیاس از امکان خاص خواهیم داشت:
¨p = ~p Ù ~~p   

  یف کرد:توان امکان خاص را متالزم با امکان عام اینگونه تعر می
¨p = à~p Ù àp   

بیانگر غیر ممکن بودن این گزاره است. در این » p¨~« سلب امکان خاص یعنی
  ) و قاعده دمرگان خواهیم داشت:p¨صورت با توجه به تعریف (

1 -~¨p = ~(~p Ù ~~p)  
2- ~(~p Ù ~~p)=( ~~p Ú ~~~p) قاعده دمرگان 
3-( ~~p Ú ~~~p)=( p Ú ~p)  

است که به معنی ضروری بودن و یا ممتنع »  p Ú ~p«متالزم با » p¨~« بنابر این
است. امکان خاص تنها ضرورت وجود و ضرورت عدم محمول را برای  pبودن گزاره 

                                                                                                                                        
. از این رو بـرای  شود میاز نمادهای منطق جدید استفاده  سینا ابنهای  برای تسهیل در تحلیل عبارت .1

)، برای نشـان دادن امکـان از   ~)، برای بیان سلب از (…,p,q,rاز حروف کوچک انگلیسی (گزارها  بیان
)à) برای ضرورت از ،(      .همچنـین از   ) و برای نشـان دادن رابطـه تـالزم از (=) اسـتفاده خواهـد شـد

 ]30؛ 32 نکـ :نیز استفاده خواهیم کرد. [  )Ú,Ù,É,ºها که شامل ( عملگرهای منطق گزاره
2. narrow-possible 
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کند، به عبارت اگر الف ب است متصف به جهت امکان خاص باشد، به  موضوع نفی می
دارد. اگر به جای محمول ب این معنی است که وجود ب یا عدم ب برای الف ضرورت ن

یعنی وجود و یا عدم » الف موجود است باالمکان خاص«را قرار دهیم: » موجود«وصف 
کننده  ت. بنابر این امکان خاص صرفا نفیوجود برای الف ضرورت ندارد و ذاتی الف نیس

  ضرورت ذاتی و یا عدم ذاتی است؛ اما منافی ضرورت بالغیر، وصفی و یا وقتی نیست. 
  

  . امکان اخص4-3
به عنوان مبنای تعریف امکان عام و امکان خاص لحاظ » ضرورت«گونه که بیان شد  همان

تری از  شده است. امکان اخص نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو به معنای ضیق
امکان که شامل سلب همه ضرورتها یعنی ذاتی، وصفی و وقتی است امکان اخص گویند. 

یکون الحکم غیر الضروری البته، وال فی وقت کالکسوف و ال فی حال کالتغیر و هو ان «... 
   .]129، ص3[ »للکتحرک، بل یکون مثل الکتابة لالنسان

 وقتی و منتشره وصفی، ذاتی، یعنی ضرورتها همه سلب بنابر این امکان اخص شامل
ز است. ضرورت به شرط محمول، ضرورت پس ا محمول شرط به ضرورت استثنای به

 ولیس موجوداً الحمل دام ما ذلک یکون فأن«وجود و تحقق محمول برای موضوع است. 
 ال أن یمکن لیس إذ ماشیاً ما دام ماش بالضرورة زیداً إن کقولنا الشرط هذا بال ضرورة له

این ویژگی امکان اخص سبب شد تا خواجه نصیر  ]13، ص1[» یمشي... وهو ماشیاً یکون
توانند  بداند زیرا ممکن خاص و عام می» امکان«ر برای عنوان این امکان را شایسته ت

ضروری وصفی یا وقتی باشند و در این صورت یکی از دو جانب سلب و ایجاب برای آنها 
ترجیح یافته است. برای صورت بندی امکان اخص آنگونه که در اشارات بیان شده است 

  Dاشاره به ضرورت وقتی و نمادبرای  Tنیازمند معرفی دو عملگر دیگر هستیم. نماد 
  برای امکان اخص استفاده خواهد شد: » Ñ«برای اشاره به ضرورت وصفی و از نماد

Ñp=(~pÙ~~p)Ù (~TpÙ~T~p) )Ù (~DpÙ~D~p)   
  
  سینا در کتاب شفا . نگاه متفاوت ابن4-3- 1

د و سه معنای کن تنها به سه نوع از امکان اشاره می از شفا ةالعبارسینا در کتاب  ابن
  کند: امکان را به این صورت تعریف می

 فوق االعم ترتب بعض فوق بعضها تترتب ثالثه معان علی مقوالً الممکن فیکون
 حکم ما بالحکم أعنی و ممتنع، غیر حکمه شیئاً أن هو و العامی هو فالمعنی ...االخص
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 أن الثالث لمعنیا و ضروری غیر حکمه أن هو الخاص المعنی و. سلب او ایجاب من فیه
  ]118ص ،1، ج2[. المستقبل فی ضروری ال و حاصل غیر حکمه

است که در این » غیر حاصل«آنچه در این تعریف نیاز به دقت بیشتر دارد عبارت 
تعریف گنجانده شده است. در همین کتاب در تعریف امکان اخص تعبیر دیگری به کار 

این تعبیر نیز ابهام ایجاد شده را برطرف که » معدوم المتکلم به یتکلم ما عند«برد  می
 هو و یالمعن هذا من أخص یمعن یعل الممکن داللة فجعلوا آخر اصطالح«کند:  نمی
 أو الوجود ضرورى غیر المستقبل یف هلکن معدوم، المتکلم به یتکلم عندما حکمه الذي
   ]117[همان، ص »1فرض زمان یأ یف الوجود غیر

، امکان اخص را چیزی که وجود ةالعبارکتاب بخش از  صالوا چاتی با تکیه بر این
کند. به عبارت دیگر چیزی که نه موجود  ندارد و فرض وجود آن محال نیست تعریف می

درا ین صورت امکان دارای  ]117. [همان، صاست و نه ضرورت دارد و نه محال است
ن ضرورت سه معنی است. معنای عمومی امکان محال نبودن است، معنای خاص امکا

نداشتن است و معنای سوم اخص امکان، عدم وقوع و نفی ضرورت در آینده است. بنابر 
  این دیدگاه تعریف امکان اخص شبیه به تعریف امکان استقبالی خواهد بود. 

                                                                                                                                        
 األسـکوبي  أحمـد  بـن  محمـد سـینا  توسـط    که حدودا صد سال پـس از ابـن   الشفاء. در نسخه خطی 1

ری شده (نسخه خطی در کتابخانه راغب پاشا ترکیه) این عبارت به همین شکل آمده است: بردا نسخه
  .)112ق  1134(ابن سینا 

 
 نظـر  ابهـام موجـود در معنـا بـه     بـه  توجه اند که با پیشنهاد داده دکتر رضا اکبریدر توضیح این عبارت 

  :است بوده گونه این عبارت اصل  که رسد می
 تبـدیل  »غیـر « بـه  را »ال« نویسـان  نسخه یا مصحح احتماال» الالوجود او الوجود ضروری غیر المستقبل فی لکنه«   

آنچه حکم ایجـاب  «امکان اخص اینگونه خواهد بود:  با پذیرش این نکته معنای. است شده خراب معنا و اند کرده
    »دارد. عدم ضرورت نه و وجود ضرورت نه هر زمانی از آینده در و سلب آن در نزد متکلم معدوم است اما
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بیان شده معانی امکان نسبت یکسانی با ضرورت و فعلیت  ةالعبارکتاب آنگونه که در 
ت و هم با ضرورت سازگار است، زیرا آنچه ضروری است فعلی ندارند. معنای اول هم با فعلیت

با امکان عام)، معنای دوم با فعلیت سازگار است اما یافته است و همچنین ممکن است (
نه ضرورت  فعلیت یافته ممکن است ضرورت نداشته باشد،ضرورت سازگار نیست زیرا آنچه 

نیز با این دو معنای قبلی متمایز  معنای امکان خاص). معنای سوموجود و نه ضرورت عدم (
ابر معنای سوم است زیرا معنای سوم امکان با فعلیت و ضرورت هر دو ناسازگار است، بن

امکان اخص) نه موجود، نه ضروری و نه محال است. معنای سوم از این مطرح شده، امکان (
ا چاتی معنای امکان تحقق چیزی) در آینده است. صالوجهت بسیار خاص و صرفا معادل با (

   ]7، ص34[ سوم از امکان را بصورت زیر فرمال کرده است:
~pÙ~pÙ~~p 

مؤید معنی ارائه شده توسط صالوا چاتی از امکان خاص عبارت توضیحی است که 
 یدخل ال وجوده یجب ال الذي الموجود فاألمر«سینا به دنبال این تعریف آورده است:  ابن
سینا به وضوح بیان  ابن ]118، ص 2[ »العام و اصالخ فى یدخل و األخص الممکن یف

  شود. کند که امر موجود در تعریف امکان اخص وارد نمی می
سینا در کتاب القیاس شفا تعریف دیگری  دهد که ابن مشکل زمانی خود را نشان می

 الممکن أما«متمایز است:  ةالعباردهد که با تعریف اول وی در  از امکان اخص ارائه می
 أو وجد حیث من ممکن هو الذي األمر حال إلى تصوره فى یلتفت أن یجب فال األخص

وی در  ]171، ص5[ »الشرط بذلک ضروریاً یجعله الشرطین من واحد کل فإن یوجد، لم
کند که نباید به وجود و یا عدم وجود حکم در زمان  این تعریف از امکان اخص شرط می

 شود ایجاد ضرورت نوعی شود می سبب حکم دوجو عدم یا وجود حال التفاتی داشت زیرا
(این ضرورت در بحث امکان استقبالی توضیح داده  .شود خارج بودن صرف امکان از و

در این صورت فرمول ارائه توسط صالوا چاتی نادرست است. باید توجه  خواهد شد.)
ریف داشت که نقل قول دوم از کتاب القیاس در تعریف امکان اخص بسیار نزدیک با تع

  سینا از امکان استقبالی در کتاب اشارات است. ابن
  
  استقبالیامکان . 3- 5
  کند:  سینا امکان استقبالی را اینگونه تعریف می ابن

آخر، و هو أن یکون االلتفات في االعتبار لیس  یو قد یقال ممکن و یفهم منه معن«
بحسب االلتفات  لما یوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إیجاب أو سلب بل
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غیر ضروري الوجود و العدم في أي وقت  یحاله في االستقبال، فإذا کان ذلک المعن یإل
   ]157، ص 4.» [فرض في المستقبل فهو ممکن

تر دو تحلیل از امکان  با توجه به این بند از متن اشارات دو تعریف یا به عبارت دقیق
  :استقبالی قابل ارائه است

چه فعلیت ( حالی که هیچ التفاتی به زمان حال وجود ندارددر : تحلیل اول - الف
امکان استقبالی به معنای نفی ضرورت در زمان  )یافته باشد و چه فعلیت نیافته باشد

  .آینده است
ها حتی ضرورت به شرط  این امکان به معنای نفی همه ضرورت: حلیل دومت - ب

  .محمول است
ضروری غیر«ر تحلیل اول ممکن است امری بتمایز این دو تحلیل در این است که بنا

در زمان حال تحقق داشته باشد، اما تحقق آن و یا عدم تحقق آن در زمان آینده » بالفعل
مانند ایستادن برای زید، ممکن است زید در زمان حال ایستاده . ضرورتی نداشته باشد

زید در زمان  باشد و ایستادن زید در زمان حال به این معنی نخواهد بود که لزوماً
با تحلیل اول ایستادن زید در زمان . یا غیرایستاده است نامشخصی از آینده ایستاده و

زیرا در تحلیل اول نگاه به زمان آینده است و کاری . آینده دارای امکان استقبالی است
حال و یا گذشته ندارد؛ اما بنابر تحلیل دوم چنین  به فعلیت و عدم فعلیت در زمان

زیرا در این تحلیل امکان استقبالی به معنای نفی . مل امکان استقبالی نیستحالتی شا
ها است، اگر زید در زمان حال ایستاده باشد واجد ضرورت به شرط  تمامی ضرورت
 شرحی که گزاره منطقی تحلیل کتاب در دکتر عظیمی اینکه جالب نکته .محمول است

 امکان توضیح در اشارات متن از بند این ذیل در است اشارات از بخشی بر مبسوط
  :داشته بیان استقبالی

 محمول شرط به ضرورت حتی ضرورتها همه سلب »امکان« معنای چهارمین«
 به امکان بنابراین،. در ظرف فعلیت ضرورت یعنی محمول شرط به ضرورت. است

 به التفاتی هیچ نباید کند، می سلب را ضرورتی چنین حتی که چهارم، معنای
 وضع به سره یک باید بلکه باشد داشته حال و گذشته در بالفعل یجابا یا سلب
  ]205، ص22[.» بدوزد نظر شیء آینده

  :توضیحات عظیمی در این شرح بیشتر با تحلیل دوم از امکان استقبالی هماهنگ است
اند که امکان به  اند، دیده در واقع، کسانی که این معنا از امکان را اعتبار کرده«
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گاه بر امور فعلیت یافته در گذشته یا حال ) عام، خاص و اخص( دیگرسه معنای 
کند؛ و چنین اموری دست کم ضرورت به شرط محمول دارند؛ از  نیز صدق می

بنابر این برای اینکه به یک امکان محض ... این رو ممکن محض و خالص نیستند
ه شرط و خالص برسند، آن را حتی از ضعیف ترین ضرورت ها، یعنی ضرورت ب

  ]همان.» [محمول که مالزم با فعلیت است، نیز برهنه ساختند
توان فهمید که شارح سلب ضرورت به  با توجه به این دو بند نقل شده اینگونه می

. داند شرط محمول را به عنوان تمایز کلیدی میان امکان استقبالی و امکان خاص می
لتفاتی به ایجاب و سلب ید هیچ اگرچه این نکته را نیز در ادامه افزوده است که نبا

در این . گذشته و حال داشت بلکه باید یک سره به وضع آینده نظر داشتبالفعل در
شود چگونه از طرفی در امکان استقبالی نفی ضرورت به  صورت این پرسش ایجاد می
شود و از طرفی  ترین مالک تمایز با امکان خاص دانسته می شرط محمول به عنوان مهم

حال داشت؟ خصوصا اگر این  و گذشته در بالفعل ایجاب یا سلب به هیچ التفاتی نباید
سینا اسمی از ضرورت به شرط محمول در تعریف  نکته را به این پرسش بیفزایم که ابن

امکان استقبالی نیاورده و بعد از وی این شرط به عنوان یکی از اجزای تعریف امکان 
ای  ه شرح دکتر عظیمی دارای ابهام است بگونهبطور خالص. استقبالی لحاظ شده است

که به خالصه ای -که ابتدای کالم وی در خصوص امکان استقبالی با انتهای کالم وی 
  .تفاوت بسیار دارد - یک خطی از شرح خواجه اکتفا شده

سینا در تعریف امکان  ) شاگرد مشهور ابن458بهمنیار ( 1در ترجمه فارسی التحصیل
آن بود که آن معنی را عدم و وجود ضروری نبود و در هر «آمده است:  استقبالی اینگونه

این در حالی است که  ]54، ص9[ »وقت که او را فرض کنی در استقبال او ممکن بود.
در متن عربی التحصیل که توسط شهید مطهری تصحیح شده تعریف کامال متفاوتی را 

از معرفی امکان استقبالی وجه تمایز برای این امکان ارائه داده است. در این کتاب بعد 
داند که امکان استقبالی شامل مطلق (قضیه  آن با سه معنای دیگر امکان را این می

(در ترجمه فارسی  شوند. شامل آن می شود در حالی که دیگر معانی امکان فعلیه) نمی
                                                                                                                                        

تصحیح و چاپ شد. مطهری خود در مقدمه التحصیل بیـان   1349. التحصیل توسط شهید مطهری در سال 1
ای فارسی از این کتاب منتشر شده اسـت امـا خـود وی بـه آن دسترسـی       داشته که شنیده است که ترجمه

ه آمده اسـت کـه مالعبـدهللا افنـدی     التحصیل) اینگون مقدمه کتاب جان جهان نما (ترجمه نداشته است. در
نویسد کـه نسـخه فارسـی از التحصـیل بهمنیـار       ر ریاض العلماء و حیاض الفضاء میشاگرد عالمه مجلسی د

 )1362بهمنیار ابن مرزبان، نکـ : ( ام که خود بهمنیار یا دیگری آن را ترجمه کرده است. دیده
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اخص از چنین بیانی از امکان استقبالی وجود ندارد) او با ذکر یک مثال تمایز امکان 
به لحاظ زمان آینده نگریسته » نشستن برای زید«دهد. اگر  امکان استقبالی را نشان می

شود، امکان دارد زید بنشیند (به امکان استقبالی)، اما زمانی که زید نشست اگر بگوییم 
با ] 66، ص10[ باالمکان زید نشسته است این نوع از امکان، امکان اخص خواهد بود.

شود که  در این بخش مشخص میتحصیل و ترجمه فارسی حداقل مقایسه کتاب ال
ها با یکدیگر متمایز است. از این رو اگر مالک را متن عربی التحصیل لحاظ کنیم  عبارت

در این صورت امکان استقبالی با تحلیل دوم که امروزه تحلیل شایعی از امکان استقبالی 
  است بیشتر هماهنگ است.
) 658-585( بالی از تحلیل اول به تحیل دوم با شرح خواجهتغییر معنای امکان استق

سینا هر آنچه متعلق  بنابر شرح او از متن ابن. شود سینا آغاز می بر این بخش از متن ابن
به زمان حال و یا گذشته است، یا جانب ایجاب و یا جانب سلبی آن بالفعل حاصل شده؛ 

تحلیل دوم از امکان ( ه ضرورتی استاما امکان استقبالی، ممکنی است که فاقد هرگون
  . چنین ممکنی تحقق یا عدم تحقق آن در زمان آینده معلوم نیست). استقبالی

لکون ما نسب إلى الماضي و الحال من األمور الممکنه إما موجوداً و إما «...
إلى أحد الطرفین ضرورة ما، و الباقي    معدوماً فیکون إنما ساقها من حاق الوسط

کان الصرف ال یکون إال ما ینسب إلى االستقبال من الممکنات التي ال على اإلم
یعرف حالها أتکون موجودة إذا حان وقتها أم ال تکون، و ینبغي أن یکون هذا 

   ]157، ص 4[ »... .الممکن ممکنا بالمعنى األخص مع تقیده باالستقبال 
ه ضرورتی را شرط نیز با تأکید بیشتر، عدم هر گون  )749-674( الدین رازی قطب

  داند.  امکان استقبالی می
ن و استقبالی امکان«خالف آنچه در مقاله بر  » آینده ناظر به های گزاره در صدق تعیّ

در تعریف امکان » سلب ضرورت به شرط محمول«آمده، تا آنجا که بررسی شد، شرط 
در کتاب  استقبالی برای اولین بار توسط سبزواری مطرح نشده است. بلکه پیش از وی

تر قطب الدین رازی در  رط اشاره شده است. به عبارت دقیقشرح مطالع ارموی به این ش
کند. آنگونه که رازی بیان داشته ارموی بر این باور است  شرحش، به این شرط اشاره می

ن است که در تر است، دلیل مطرح شده ای که امکان اخص از امکان استقبالی، خاص
در امکان استقبالی سلب همه ها سلب شده اما  ها در همه زمان امکان اخص همه ضرورت

ها محدود به زمان استقبال است. اما رازی این را قبول ندارد و با استناد به  ضرورت
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دهد که در  میداند. او اینگونه توضیح  سینا امکان استقبالی را در نهایت صرافت می ابن
رو شامل فعلیت که دارای  د و از اینگونه ضرورتی وجود ندار امکان استقبالی هیچ

شود. او با توجه به این معنی از امکان استقبالی امور  ضرورت به شرط محمول است نمی
کند: آنچه ضرورت در طرف وجود آن است، آنچه ضرورت در  را به سه قسم اعتبار می

 فیه رورهض ال االستقبال یال بالنّظر فهو«طرف سلب آن است و آنچه هیچ ضرورتی ندارد. 
ا اصال رورة الثلث الضرورات امّ ا و فبالضّ    ]152، ص27[ »المحمول   بشرط الضرورة امّ

را به تعریف » نفی ضرورت به شرط محمول«پس از رازی، سبزواری نیز شرط 
عتبراً فی هو سلب الضرورات جمیعا حتی الضرورة بشرط المحمول، لکونه م«افزاید:  می

 اللمعات رو است که در شرح شرح از این ]101، ص14[ »اوصاف المستقبله للشیء
 قبل نوع از امکان این«در تمایز امکان اخص و استقبالی نیز اینگونه آمده است  المشرقیة
 محمول   بشرط ضرورت با وجود در اخص امکان زیرا است، نزدیکتر ضرورت به سلب
 تا نکرده پیدا وجود هنوز بسنجیم آینده در را محمول ثبوت یوقت لیکن کند مي برخورد

  ]324، ص21[ »باشد. یافته ضرورت هم یاندک یفعل وجود جهت از
رت به شرط محمول را قطعاً این نکته دقیقی است که اگر همه ضرورتها، حتی ضرو

آید، زیرا امکان در این صورت فاقد هر گونه  ترین معنای امکان بدست می نفی کنیم ضیق
ضرورتی است؛ اما در این صورت، این تعریف از امکان استقبالی شامل تحلیل اول 

شود زیرا بنابر این تحلیل اگر امر ممکنی در زمان حال فعلیت یافت، دارای ضرورت  نمی
  کند. به شرط محمول است و دیگر بر آن امکان استقبالی صدق نمی

ز متن اشارات بیان شد بیانگر تحلیل اول از امکان استقبالی است، بنابر این آنچه ا
دراین بند از  .امکان استقبالی به معنای نفی ضروت وجود و یا عدم چیزی در آینده است

سینا در تکمیل توضیح خود از اقسام  ابن. سینا التفاتی به زمان حال وجود ندارد متن ابن
کند که وجود به معنای  وی اشاره می. کند کان اشاره میامکان، به شروط و اصول ام

حتی اگر چیزی در زمان حال  .فعلیت با هیچ یک از معانی چهارگانه امکان منافاتی ندارد
وجود داشته باشد مثال متحرک باشد، ممکن است که در آینده ساکن و یا متحرک 

فعلیت دارد در آینده به عبارت دیگر ممکن است با اینکه شیئی در زمان حال . باشد
رو امکان استقبالی به معنای نفی ضرورت به شرط محمول نخواهد  از این. ممکن باشد

کند  نکته جالب این است که خواجه نیز در شرح این بخش بر این نکته تأکید می. بود
همچنین قطب . که وجود بالفعل که فاقد ضرورت است با امکان استقبالی سازگار است
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  :در شرح خود به  دقت این نکته را بیان کرده استالدین رازی 
 یألن الوجود ف یاالمکان االستقبال یان کان ال بالضرورة أصالً فهو ال یناف«

الحال  یء موجوداً فیاالستقبال لجواز أن یکون الش یالعدم ف یالحال ال یناف
 ]158، ص4[ »یاالمکان االستقبال یال یناف یاالستقبال فبالطریق االول یمعدوماً ف

در البصائر النصیریه به تحلیل اول پایبند است و ) 552-511(عمربن سهالن ساوی 
کند که امر موجود بالفعل که فاقد ضرورت است می تواند متصف به امکان  تأکید می

نیز با  المطارحات و المشارعسهروردی نیز در کتاب  ]208، ص23[ .استقبالی شود
به نقل از قومی معیاری از امکان استقبالی » المستقبل اإلمکان معیار قوم جعل«عبارت 
   ]218، ص18[ .دهد که با تحلیل اول سازگار است ارائه می

ت به از این جهت با این تقریر از اشارات قطعا در امکان استقبالی شرط نفی ضرور
محققین توان امکان استقبالی را آنگونه که برخی از  شرط محمول نادرست است و نمی

اند لحاظ کرد  ا حتی ضرورت به شرط محمول دانستهه معنای سلب تمامی ضرورتبه 
ها در زمان آینده  قبال افزوده شود و سلب همه ضرورتمگر اینکه به این شرط کلمه است

توضیح اینکه اگر سلب ضرورت به شرط محمول را شرط امکان استقبالی  .لحاظ شود
ارد، واجد ضرورت به شرط محمول خواهد بود بدانیم، لزوماً آنچه در زمان حال فعلیت د

سینا مبنی بر اینکه وجود چیزی  اما با توضیح ابن. و از حوزه امکان استقبالی خارج است
درزمان حال منافی عدم آن در زمان آینده نخواهد بود و منافاتی با امکان استقبالی 

ها، حتی  ضرورتتوان شرط سلب همه  اول نمی بنابر این با توجه به تحلیل .ندارد
 عند المنطق علم مصطلحات موسوعةدر کتاب  .ضرورت به شرط محمول درست باشد

نسبت میان معانی چهارگانه امکان را بدین شکل توصیف کرده است که امکان  العرب
، که با تحلیل  عام، اعم از امکان خاص است و امکان استقبالی اعم از امکان اخص است

  ]111، ص11[ .1اول منطبق است
نیز در شرح این بخش به تحلیل اول  )593- 532( نکته جالب این است که فخررازی

از امکان استقبالی متعهد است. وی معنای امکان استقبالی را ک متمایز با سه معنای 
کند که در ابتدای فصل میان معانی امکانی  داند، حتی او پیشنهاد می دیگر امکان می

                                                                                                                                        
ا األول تسمیة یمتنع ال .1 ا الثاني و عامّ ا األول نلکو خاصّ ا الثاني و عامّ  هو و األخصّ اإلمکان الثالث. خاصّ

 ثـم  أعـمّ  األول و االسـتقبالي  اإلمکـان  الرابـع . الطرفین عن الوقتیة و الوصفیة و المطلقة الضرورة سلب
 .الرابع من أخصّ الثالث و الثاني
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معانی امکانی تحقق چیزی (در آینده) فرق گذاشته تحقق چیزی در (زمان حصول) و 
شود. بنابر این صرفا امکان استقبالی از این جهت با دیگر انواع امکان تمایز دارد که 
حیطه تحقق آن آینده است و کاری به گذشته ندارد. وی بر این باور است که سه معنای 

ه) نیز قابل اعتبار است. از دمطرح شده برای امکان در (زمان حصول) برای امکان (در آین
امکان اخص استقبالی را  توان امکان عام استقبالی، امکان خاص استقبالی و رو می این

در این صورت امکان عام استقبالی به معنای امکان تحقق  ]195، ص26[ .مطرح کرد
امری و نفی ضرورت طرف مقابل در آینده، امکان خاص استقبالی به معنای نفی ضرورت 

ها (ذاتی، وصفی،  ن در آینده و امکان اخص استقبالی به معنای نفی تمامی ضرورتطرفی
  وقتی) در زمان آینده است.

سینا در اثر دیگر خود یعنی منطق المشرقیین به روشنی به تحلیل اول از امکان  ابن
 منطق و ابن سینا« این کتاب بر خالف دیدگاه نویسنده مقاله .کند استقبالی اشاره می

اوال به این دلیل که در مقدمه  ]6، ص31[ .1بعد از کتاب شفا نوشته شده است» يمشرق
، 7[ ایم. کتاب شفا مطالب بسیاری نوشته این کتاب بیان شده که برای عامه مردم در

تر اینکه  و مهم] 8، ص7[ ثانیا در متن کتاب به کتاب شفا ارجاع داده شده است. ]4ص
که در شفا  به روشنی توضیح داده شد در حالی لیدر این کتاب معنای امکان استقبا

امکان استقبالی از امکان اخص متمایز نشده است و بصورت مستقل به امکان استقبالی 
ترین  نپرداخته است. در این کتاب پس از بیان معانی مختلف امکان، امکان اخص را ضیق

ضرورت مشروط  کند که در آن نه ضرورت بصورت مطلق و نه معنای امکان معرفی می
ا توجه به زمان آینده  کند که برخی معنای دیگری از امکان ب وجود دارد. سپس بیان می

سینا این  ء(یا گزاره) فاقد هر گونه ضرورتی است. و بالفاصله ابن اند که شی لحاظ کرده
کند که آنچه دارای جهت امکان استقبالی است در زمان  نکته را می افزاید که فرقی نمی

                                                                                                                                        
 بـه  نسبت کتاب ینا زمانی تأخر و تقدم خصوص در »مشرقي منطق و سینا ابن« مقاله در دکتر نبوی .1

  : است نوشته سینا، ابن کتابهای دیگر
 رسـیده؛  چاپ به سینا ابن از المشرقیین، منطق عنوان با کتابي چند هر که شود مي آغاز آنجا از مسئله«

 و بـوده  آن نگـارش  صـدد  در ابـن سـینا   آنچه. است ننوشته عنوان این تحت کتابي هرگز خود او ولي
 در سـینا  ابـن  کـه  المشـرقیه  فلسفه عنوان با است کتابي نوشته، را نآ از بخشي تنها تحقیق برحسب
 در شفا کتاب مقدمه در ابن سینا. است کرده استناد آن به گاه و تصریح و تأکید آن بر مختلف مواضع

 و ،... دارم مشـرقي  فلسـفه  درباره دیگري کتاب لواحق، و شفا کتاب دو این از غیر: نویسد مي باره این
 .]7، ص31[ »بجوید را کتاب آن باید برسد، تردید و ابهام از دور حقیقتي به بخواهد هرکس
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تواند ممکن  زی در زمان حال ممکن باشد نیز میموجود و یا معدوم باشد، اگر چیحال 
  به امکان استقبالی لحاظ شود:

و قد یقول قوم ممکن و یعتبر حال الحکم في المستقبل بحسب أي وقت فرضت «
و أما .   فیه الحکم على أنه في أي وقت فرضت فیه لم یکن ضرورة إما مطلقة و إما بشرط

 تبالي فیه سواء کان الشيء موجودا أو غیر موجود و هذا أیضا اعتبار صحیح الحال و ال
  ] 73، ص7» [یجوز أن یطلق علیه اسم الممکن لکن األصول ما أشرنا إلیه.

کند  سینا در انتهای این بخش پس از توضیح امکان استقبالی به شرطی اشاره می ابن
سینا  ی لحاظ کرده اند، در نگاه ابنکه برخی (بصورت خاص فارابی) برای امکان استقبال

و من یشترط فی هذا ان یکون معدماً فی الحال فانه « ای نیست. این شرط شایسته
خواجه نصیر و اکثر شارحین بر این رأی  ]349، ص 3....» [یشترط ما ال ینبغی، و 

متفقند که شرط عدم وجود موصوف به امکان استقبالی در حال حکم، نادرست است. 
ها حتی  یل دوم و بیان شرط سلب همه ضرورتر حالی است که با توجه به تحلاین د

اش این خواهد بود که امور فعلیت یافته که فعالً داری   ضرورت به شرط محمول، الزمه
سینا بر آن تأکید دارد از دامنه امکان  خالف آنچه ابنرت به شرط محمول هستند برضرو

  استقبالی خارج شوند. 
  
  ی قید ضرورت به شرط محمول. نادرست3- 6

ضرورت به شرط محمول قید نادرستی است که به تعریف امکان استقبالی افزوده شده 
تواند با تحلیل مورد  است. پیش از این توضیح داده شده که این شرط بصورت کلی نمی

سینا از امکان استقبالی هماهنگ باشد. اما اگر در تعریف امکان استقبالی گفته  نظر ابن
اهیم کرد که محمول در آینده، اثبات خوود، نفی همه ضرورتها، حتی ضرورت به شرط ش

زیر  سینا از جهات است. این استدالل به صورت این تعریف نیز مغایر با تفسیر ابن
  شود: بندی می صورت
اگر در تعریف امکان استقبالی، نفی ضرورت به شرط محمول لحاظ شود، آنگاه . 1

ن عدم  این امکان به معنای   بود. خواهد شناسا فاعل نزد در تعیّ
  نیست. شناسا فاعل نزد تعین عدم معنای به جهات از سینا ابن تحلیل  .2

سینا از جهات نمی توان در تعریف امکان استقبالی ضرورت به  بنابر تحلیل ابن  \
  شرط محمول را لحاظ کرد.
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  . اثبات بخش اول استدالل 3- 6- 1
  مقدمه اول:

ه شرط محمول یک قضیه در آینده به این معنی است که محمول را چه سلب ضرورت ب
توان بر موضوع حمل کرد. روشن است که در  نمیبصورت ایجابی و چه بصورت سلبی 

خصوص امور مربوط به حال و گذشته یکی از دو طرف ایجاب و یا سلب تحقق پذیرفته 
ی در زمان حال و گذشته ا توان برای هر قضیه است و نوعی ضرورت به شرط محمول می

لحاظ کرد. اگر امری در گذشته و یا حال تحقق پذیرفته است پس ضرورت به شرط 
محمول ایجابی دارد و اگر امری تحقق نپذیرفته و در گذشته و حال معدوم بوده است 

نرسیده در ز آن جهت که هنوز زمان آینده فراضرورت به شرط محمول سلبی دارد. اما ا
رو تنها قضایای مربوط  توان چیزی گفت. از این ا عدم تحقق قضیه نمیصوص تحقق و یخ

  به آینده است که فاقد ضرورت به شرط محمول هستند.  
  مقدمه دوم:

ن های مربوط به آی خصوص گزاره عدم ضرورت به شرط محمول در نده به دلیل عدم تعیّ
امری در عدم تحقق ها در نزد فاعل شناسا است. توضیح این که تحقق و یا  این گزاره

تواند واجد این نوع از ضرورت باشد. نامشخص بودن  این نمیآینده نامشخص است، بنابر
تحقق و یا عدم تحقق امری از منظر معرفت ما به وقایع آینده است و به این معنی 

کدام از دو طرف تحقق و عدم تحقق امری روی نخواهد داد.  نیست که در آینده هیچ
شود به عبارتی ضرورت به شرط محمول وجود  ی از دو طرف محقق مییک بلکه ضرورتاً

آنچه مربوط به «رو  لب آن اطالعی وجود ندارد. از ایندارد اما در خصوص ایجاب یا س
به این معنی است که ما فاقد آگاهی از » آینده است فاقد ضرورت به شرط محمول است

دانیم که آیا ضرورت به  رو نمی نقق امری در آینده هستیم و از ایتحقق و یا عدم تح
 امکان از تحلیل این شرط محمول ایجابی و یا ضرورت به شرط محمول سلبی دارد.

ن عدم از امکان معنای تغییر سبب استقبالی، ن عدم به االمر نفس در تعیّ  فاعل نزد در تعیّ
  .اند نامیده »احتمالی« را آن دانان منطق از برخی که شد، خواهد شناسا

  
  . اثبات بخش دوم استدالل2-6-3

 تعریف در با توجه به مقدمه اول و دوم، بخش اول استدالل قابل حصول است که اگر
 تعیّن عدم معنای به امکان این آنگاه شود، لحاظ محمول شرط به ضرورت استقبالی، امکان

  اثبات بخش دوم استدالل خود نیازمند چند مقدمه است: .بود خواهد شناسا فاعل نزد در
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  سینا ل محتمل و ممکن از منظر ابنمقدمه او
بیان شد از ظاهر متن ارسطو در برخی از مواضع اینگونه فهمیده  همانگونه که قبالً

، 8[ را مطرح کرده است. وجوب، امتناع، امکان و احتمالشود که وی چهار جهت  می
ارسطو  این جهات چهارگانه را جهات مورد نظر التلویحاتمنطق سهروردی در  ]122ص

شاید دلیل  ]90، ص17[ داند. می خواند گرچه تفسیر محتمل را در آثار ارسطو مبهم می
 أن ممکن« قولنا من یلزم«وی بر این ابهام، بیان ارسطو از تالزم میان این جهات باشد: 

آنچه بر این  ]125، ص8[ »)ذلک یعل ینعکس هذا و( »»یوجد أن محتمل« قولنا -  »یوجد
 این است که ارسطو در بخش دیگری جهات را به دو قسم ضروری ابهام می افزاید

ضروریه، ممکنه و  سه قسم موجهه (بالقوه) و در بخشی دیگر به (بالفعل) و ممکن
   به میان نیاورده است.سخن تقسیم کرده و از محتمل  وجودیه 

 فارابی گرچه در کتاب المنطقیات به جهت محتمل اشاره ای کرده است اما از آن به
 ]105، ص25[ عنوان جهات اصلی نامی نبرده و  تعریفی روشن از آن ارائه نداده است.

 المنطقیاتالحروف و ، األلفاظ المستعملة في المنطق بطور خالصه وی در کتابهای
 دو چیزی در خصوص تمایز امکان و احتمال ارائه نداده است؛ اما با این وجود میان

تمایز گذاشته است و  و ممکن در نفس االمر) معنای ممکن (ممکن به معنای مجهول
  ]112، ص24[ خواند. می لفظی مشترک ممکن را در این دو کاربرد

  :است داده ارائه محتمل از مختلف تفسیر سه سینا در جلد اول کتاب شفا ابن
 میان نسبت کیفیت که باشد این ارسطو گفتار در محتمل از مقصود شاید -1

 این که است معنی بدین ممکن از مرادش و است حتملم ما بنظر موضوع و محمول
  .دارد را امکان حالت االمر نفس و واقع عالم در نسبت کیفیت

 و است معدوم حاضر حال در نسبت کیفیت این که است معنی بدین محتمل -2
 عدمش یا و وجود که است معنی این به ممکن پس. نیست منتفی آینده در تحققش
  .معدوم باشد یا و موجود حاضر حال در ینکها از اعم. نیست دائمی
 سینا ابن. است خاص ممکن محتمل، از مقصود و عام ممکن ممکن، از مقصود -3
  ]114، ص2[ .نیستند ملتزم خود تفسیر این به همیشه سوم گروه افزاید می

  مقدمه دوم:
یر اول از سینا تفس چه در ادامه خواهد آمد نشان خواهیم داد که نظر ابن با توجه به آن

کیفیت نسبت میان » امکان«تمایز امکان و احتمال است به عبارت دیگر در معنای 
کیفیت میان » محتمل«االمر مقصود است و در مقابل  محمول و موضوع در واقع و نفس

  موضوع و محمول از منظر فاعل شناسا مورد نظر است. 
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میان موضوع و محمول در  نسبت سینا در توضیح تمایز ماده و جهت، ماده را ابن    
 »األمر نفس في الوجود ضروري نسبة الموضوع إلى نسبته یکون أن« داند االمر می نفس

داند. در این صورت  و جهت را کیفیتی در قضیه که به آن تصریح شده می ]143، ص4[
  است که اگر جهت قضیه با ماده منطبق باشد، قضیه صادق است خواهد بود. 

نسبت به امکان استقبالی بسط دهیم، باید بگوییم کیفیت نسبت اگر این نکته را 
االمر (در زمان آینده) ماده قضیه است و جهت قضیه کیفیتی  موضوع و محمول در نفس

است که در قضیه به آن تصریح شده است. در این صورت تحلیل امکان استقبالی به 
ن عدم« ز تمایز میان ماده و جهت است سینا ا برخالف تبیین ابن »شناسا فاعل نزد در تعیّ

همان کیفیت تصریح شده در قضیه و ماده کیفیت قضیه در » جهت قضیه«که در آن 
  نفس االمراست. 

 است داشته بیان او. است سینا ابن عبارات بر خواجه شرح ادعا، این بر دیگری شاهد
ن عدم جمهور که  آن از نه نددان می آن االمری نفس جهت از را استقبالی امکان در تعیّ

ن عدم ففي االستقبالي أما«...  .نداریم علم آن به ما که جهت  هو أ نظر طرفیه أحد تعیّ
 »األمر ... نفس في کذلک یظنونه القوم جمهور و إلینا، بالقیاس أم األمر نفس في کذلک

  ]178، ص4[
  توان استنتاج کرد: با توجه به مقدمات مطرح شده اینگونه می

امکان استقبالی، عدم ضرورت به شرط محمول لحاظ شود، آنگاه اگر در تعریف   .1
ن عدم این امکان به معنای    بود. خواهد شناسا فاعل نزد در تعیّ

  نیست. شناسا فاعل نزد تعین عدم معنای به جهات از سینا ابن تحلیل. 2
توان در تعریف امکان استقبالی عدم ضرورت  سینا از جهات، نمی بنابر تحلیل ابن \

  شرط محمول را لحاظ کرد. به
» F«برای اشاره به ضرورت در زمان آینده و نماد » F«با توجه به آنچه بیان شد اگر 

  برای اشاره به امکان استقبالی باشد، امکان استقبالی بصورت زیر قابل فرمال شدن است: 
Fp= (~FpÙ~F~p)  
 

  نتایج . 4
عام، خاص، اخص و استقبالی) در آثار در این پژوهش به بررسی معانی چهارگانه امکان (

از این معانی  شفاهای انجام شده مشخص شد در کتاب  سینا پرداخته شد. با بررسی ابن
چهارگانه امکان، به سه مورد اکتفا شده است و از این سه مورد نیز معنای امکان اخص 



   521   سینا تحلیلی بر امکان استقبالی از منظر ابن

تعریف شده  در این کتاب دارای ابهام است. در کتاب اشارات چهار معنای امکان به دقت
و از یکدیگر متمایز شده است. شارحین پس از وی در تعریف امکان استقبالی، نفی همه 

اند. شرط عدم وجود ضرورت  ها حتی ضرورت به شرط محمول را شرط دانسته ضرورت
الدین رازی مطرح شد و  به شرط محمول در تعریف امکان استقبالی ابتدا توسط قطب

ستقبالی رواج یافت. در این پژوهش مشخص شد این شرط پس از وی در تعریف امکان ا
  سینا و تعریف وی از امکان استقبالی ناسازگار است. با سیستم موجهاتی ابن
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