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چکیده
ابنسینا بهتبع ارسطو برای حل معضل استقرا از قاعدۀ «اإلتفاقی الیکون دائمیاً و ال اکثریاً» بهره برده و بر این
اساس ،اولین مسئلۀ مقالۀ حاضر ،پرسش دربارۀ معنا و مفاد این قاعده ازنگاه اوست .از آنجا که واژۀ «اتفاق»
به پنج معنا بهکار میرود ،در وهلۀ نخست باید مشخص کرد او دقیقاً کدام معنا را درنظر داشته است تا از
این طریق ،مفاد این قاعده روشن شود .درپی بررسی آثار شیخالرئیس درمییابیم مراد او اتفاق بهمعنای بخت
و همچنین هرسه معنای نفی علیت (فقدان علت فاعلی ،علت غایی و رابطۀ علّی) نبوده؛ بلکه اتفاق بهمعنای
وجود معارض ،موردنظر اوست .طبق بیان بوعلی ،وقتی میتوان پدیدهای را اتفاقی دانست که نسبتبه سبب
ذاتیاش درنظر گرفته نشود .اتفاقی ،امری است که سبب و غایت بالعَرَض دارد و اکثری و دائمی نیست .هر
امری که نسبتبه سبب ذاتیاش سنجیده شود ،ازنوع دائمی و اکثری خواهد بود و بر این اساس میتوان
گفت ازنظر ابنسینا دائمی و اکثریبودن ،مالکی است که نشان میدهد شیء مطابق طبیعت و ذات خود
عمل میکند .در این مقاله ،اصل علیت و لوازم آن (ضرورت و سنخیت علت و معلول) ،قاعدۀ «الشیء ما لم
یجب لم یوجد» و قاعدۀ «القسر الیدوم» بهعنوان مبانی قاعدۀ االتفاقی معرفی شدهاند.

واژگان کلیدی :االتفاقی ،اتفاق ،ابنسینا ،استقرا ،علیت.
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مقدمه

مسئلۀ استقرا و تجربه و نقش آن در حصول معرفت بشری ،ازنظر فالسفۀ یونان (ارسطو) و
همچنین فالسفۀ علم معاصر اهمیت فراوان دارد و به همین سبب ،آنها دربارۀ این موضووع
تحقیق کردهاند که چگونه معرفت تجربی میتواند قابلیت تعمیم داشته باشد و متعلَّوق علوم
قرار گیرد .در فلسفۀ علم معاصر ،برخی با عرضوهکوردن روشهوایی ،بورای توجیوه اسوتقرا
کوشیدهاند .برخی دیگر ،عدم حصول معرفت ازطریق استقرا را بیان کرده و بعضی تنهوا بوه
حصول ظن در معرفت آدمی بسنده کردهاند.
حکمای اسالمی نیز به تبعیت از ارسطو به مسئلۀ استقرا پرداخته و کوشویدهانود پاسوخی
متقن برای آن بیابند؛ البته راهحل عمدۀ عرضهشده برای این مسئله ،هموان پاسوخ ارسوطویی
است که در آن ،استقرا و تجربه از هم متمایز شدهاند و تجربه ،مفید یقین دانسته شده است.
این تفاوت از ضمیمهشدن قاعدۀ االتفاقی نشئت میگیرد.
ازجمله فیلسوفانی که به این قاعده توجه کرده و از آن برای حل مشکل استقرا و مسوئلۀ
یقینبخشی علوم تجربی استفاده کردهاند ،ابنسینا را میتوان نام برد .راهحول پیشونهادی وی
ضمیمهکردن قاعدهای بوهنوام قاعودۀ االتفواقی (اإلتفاااقی الیکااون دائمیااً و ال اکثریااً) بوه هور
استقرایی است که آن را به قیاسی یقینی تبدیل میکند و از ایون طریوق ،راه رهوایی از ایون
معضل فلسفی را فراهم میآورد .در بررسی این قاعده ،نخست بایود دیود معنوای دقیوق آن
چیست و مبانی آن ،کداماند.
برای پاسخدادن به ایون دو پرسوش اساسوی ،ابتودا بیوانی از معوانی واژۀ «اتفواق» را کوه
موضوع این قاعده است ،بهدست میدهیم و سپس مبانی قاعدۀ االتفاقی را بررسی میکنیم.
 .1معنا و مفاد قاعدۀ االتفاقی

قاعدۀ «اإلتفاقی الیکون دائمیاً و ال اکثریااً» یکی از قواعد علمشناسی ارسطو است .وی قبولاز
شیخالرئیس ،این قاعده را برای حصول یقین در معرفتهای تجربی بیان کرده است« :بخووت

همان که ضرورتش واجب -که همان دائم است -و آنچه اکثری است ،نمیباشوود» (ارسطو ،بیتوا،
ص.)117 .
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از آنجا که موضوع این گزاره ،االتفاقی است ،برای توضیحدادن مفاد این قاعده باید به
معانی «اتفاق» در فلسفۀ سینوی اشاره و آنگاه مراد ابنسینا از این واژه را در بحث
موردنظرمان مشخص کنیم.
 .1-1معانی اتفاق

بخت و اتفاق ،معانی و کاربردهای متعددی دارند و فالسفه و متکلمان درباب مسئلۀ اتفواق،
مباحث بسیاری را مطرح کردهاند .واژۀ «اتفاق» ازنظر کاربرد ،اعوماز بخوت اسوت و دربوارۀ
غیرانسان نیز بهکار میرود؛ اما بخت ،تنها دربارۀ انسان کاربرد دارد .بخت و اتفواق درمقابول
علیت قرار دارند و بنابراین ،عموماً معنای آنها با نفوی علیوت گوره خوورده اسوت .برخوی
صاحبنظران اتفاق را بهمعنای نفی علت فاعلی دانسته و برخی دیگر آن را بوهمعنوای نفوی
علت غایی بهکار برده و برخی دیگر نیز آن را ورای علل اربعه دانستهاند .اکنوون بایود دیود
ازدیدگاه شیخالرئیس ،کدامیک از این معانی ازحیث فلسفی ،قابل قبوول اسوت .کاربردهوای
مختلف بخت و اتفاق بدین شرحاند:
 .1-1-1بخت و اتفاق در اصطالح عوام

گاهی برخی پدیدهها بهوسیلۀ عللی ناشناخته تفسویر مویشووند کوه فراتور از عقوول انسوان
هستند .منظور از علت فراتر از عقول انسان ،علتی است که متعلق به عالم عناصر و طبیعوت
نباشد و انسان نتواند آن علت را بشناسد .این علت نامشخص در اصطالح عوام ،بخوت نوام
دارد و عبارت از چیزی است که دراختیار انسان نیست؛ بلکه آن چیز ،حاکم بر انسان است؛
بهجای آنکه انسان بر آن ،حاکم باشد .معنای اصوطالحی خوشوبخت یوا بودبخت ،ناشوی از
همین تعریف است (ابنسینا1405 ،ق ،ص .)60 .اموری که بهوجود مویآینود ،بودون آنکوه
مقدمۀ شناختهشده و مربوط به آنها در کار باشد ،امور اتفاقی هستند.
 .1-1-2اتفاق بهمعنای فاقد علت فاعلی بودن

در این کاربرد ،وصف «اتفاقی» به پدیدهای اطالق میشود که پیدایش آن ،مقصود طبیعت یا
ارادهای خاص نیست .اتفاقی یعنی چیزی که پدید آمده است؛ بدون آنکه یک فاعل طبیعوی،
آن را اقتضا کرده یا یک فاعل مریدی ،آن را قصد کرده باشد (شویروانی ،1389 ،ج ،2 .ص.
 .)355قائالن به این معنا اتفاق را پدیدهای میدانند که ازمیان علل اربعه ،تنهوا علوت موادّی
دارد و فاقد علت فاعلی است .مادّیمسلکان پیدایش عالم را حاصل چنین اتفاقی میدانند و

 226دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی ،دورۀ  ،25شمارۀ ،66پاییز و زمستان 1400

الزمۀ سخن چنین کسانی که منکر علت فاعلی هستند ،نپو یرفتن علوت غوایی اسوت؛ زیورا
علت غایی ،فرع بر وجود علت فاعلی است و بدون آن ،بیمعنا خواهد بود.
مسلّماً این معنای اتفاق را حکمای اسالمی نمیپ یرند و ابنسینا بهویژه در نقد پیودایش
اتفاقی عالم به این معنا توجه کرده و آن را مردود دانسته است (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)68 .
دلیل اصلی شیخالرئیس و پیروان مکتبش برای اثبات نیازمندی یک شویء بوه علوت فواعلی،
مبتنیبر بحث امکان شیء و نفی ترجّح بالمرجِّح است؛ چنانکوه آنوان نیازمنودی بوه علوت
غایی را براساس استحالۀ ترجیح بالمرجِّح اثبات کردهاند.
 .1-1-3اتفاق بهمعنای فاقد علت غایی بودن

در این معنا اتفاق عبارت است از منتفویبوودن رابطوۀ علوت فواعلی و آنچوه غایوت افعوال
محسوب میشود .میان فاعل و غایت ،رابطهای ضروری و تخلوفناپو یر برقورار نیسوت و
فاعل شیء را بهوجود آورده است؛ اما نه برای چیزی؛ بر ایون اسواس ،شویء اتفواقی یعنوی
شیئی که غایت ندارد .شاید تصور شود در این معنا از اتفاق ،ادعای حکما مبنیبر اینکه هور
فاعلی غایتی دارد ،نقض میشود؛ چنانکه گفته شده فعل عبث مانند بازی کودکان ،عبوارت
از فعلی است که غایتی ندارد؛ اما حکمای اسوالمی ازجملوه ابونسوینا نفوی علوت غوایی را
نامعقول دانسته؛ ولی معتقدند حرکت یک شیء ممکن است بهدلیل وجود معارض به غایتی
که طبیعت آن شیء اقتضا میکرد ،نرسد و غایت دیگری حاصل آید .1این نکتوه را در اداموه
توضیح خواهیم داد .دیگر نکتۀ قابل توجه ،آن اسوت کوه فیلسووفان اسوالمی افعوال عبوث،
گزاف و باطل را هم بدون غایت ندانستهاند و با استفاده از توضیحاتی که خارج از موضووع
مقالۀ حاضر است ،برای آنها غایتی را ثابت کردهاند.
 .1-1-4اتفاق بهمعنای فقدان رابطۀ علّی و معلولی میان دو قضیه

هرگاه در قضیۀ شرطیه ،میان مقدّم و تالی ،رابطۀ مالزموه وجوود داشوته باشود ،ایون قضویه،
لزومیه نامیده میشود؛ درمقابل ،اگر چنین رابطهای میان آندو نباشود و درعوین حوال ،توالی
همراه مقدّم تحقق یابد ،آن قضیه ،اتفاقیه نام دارد؛ مانند این جمله« :اگر انسان نواطق اسوت،
پس االغ ناهق است» .اتفاق به این معنا صحیح و با اصول فلسوفی سوازگار اسوت .در ایون

 .1توضیح این مطلب در معنای چهارم از معانی اتفاق خواهد آمد.
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مورد ،نه علت فاعلی نفی شده و نه علت غایی؛ بلکوه دربوارۀ وجوود رابطوه و عودم رابطوه
سخن گفته شده است (ر.ک :طوسی ،1385 ،ص83-81 .؛ خوانساری ،1386 ،ص.)255 .
 .1-1-5اتفاق بهمعنای وجود معارض

وجودنداشتن رابطۀ ضروری میان فاعل و غایت ،یکی از دالیل اصلی قائالن به اتفاق اسوت
که البته ارسطو و ابنسینا به هیچ وجه ،آن را نپ یرفته و درعین حال ،منکر وجوود بخوت و
اتفاق نیز نشدهاند .اتفاق ازنظر این دو فیلسوف ،نه بهمعنای نفی یکی از علل اربعوه اسوت و
نه بهمعنای علتی ورای علل اربعه؛ بلکه پدیدهای است که دچار معارض و مانع شوده و بوه
غایتی دیگر رسیده است .باید به این مسئله توجه کرد کوه اتفواق نیوز ازجملوه پدیودههوای
دارای غایت درنظر گرفته و نفی علت غایی حتی برای امر اتفاقی ،بویاسواس دانسوته شوده
است.
شیخالرئیس با تقسیمبندی پدیدههای عالم به چهار قسم دائم ،اکثوری ،مسواوی و اقلوی،
بهکارگیری عنوان بخت و اتفاق دربارۀ هریک از آنها را بررسی کرده اسوت .بوهاعتقواد وی
کسی دربارۀ امر دائمی ،عنوان بخت و اتفاق را بهکار نمیبرد .امر اکثری هم چه دربارۀ امور
طبیعی و چه درخصوص امور ارادی ،ازجنس دائوم و درحکوم آن اسوت؛ جوز اینکوه اگور
معارضی دست دهد و مانع وقوع آن شود ،میگویند از بخت و اتفاق بوده؛ چون وقووع آن،
اکثری و عدم وقوع آن ،اقلی است و این عدم وقوع کوه بوهسوبب وجوود معوارض رخ داده
است ،بخت و اتفاق نام دارد که باید ذیل امر اقلی بررسی شود.
دربارۀ امر مساوی ،یعنی امری که وقوع و عودم وقووعش مسواوی باشود ،شویخالورئیس
معتقد است مشائیان متأخر ،آن را به بخت و اتفاق نسبت ندادهاند؛ اما ارسطو میگوید آنچوه
به بخت و اتفاق نسبت داده میشود ،اکثری و دائمی نیست؛ یعنی امور مساوی هم به بخت
و اتفاق نسبت داده میشود .بهباور بوعلی ،آنچه موجب شده است متأخران امور مسواوی را
بیرون از شمول بخت و اتفاق بدانند ،امور ارادی است؛ زیرا خوردن و نخوردن ،و راهرفوتن
و راهنرفتن ،اموری هستند که صدور و عدم صدورشان از فاعل ،یکسان است؛ ولوی دربوارۀ
کسی که براساس اراده راه برود یا غ ا بخورد ،نمیگوینود« :اتفاقواً چنوین کورد» .در اداموه،
دربارۀ این مسئله ،بیشتر سخن خواهیم گفت.
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بنابراین ،آنچه باالتفاق به بخت و اتفاق نسبت داده میشود ،امور اقلی است؛ اما بهعقیدۀ
شیخ ،آنچه به یک اعتبار ،مساوی یا اقلی است ،به اعتبوار دیگور ،اکثوری و بلکوه واجوب و
دائمی خواهد بود .وی برای تبیین این مطلب ،از مثال تشکیل پنج انگشت (حالت طبیعوی و
اکثری) یا شش انگشت (حالت استثنایی و اقلی) در دست جنین استفاده کرده و گفته است:
در موقعی که کف جنین تشکیل میشود ،هرگاه مادهای که پوونج انگشووت از آن سوواخته
میشود ،زیاد بیاید و قوۀ فائضۀ الهی با استعداد تامّی در اجسام برای صورتی کووه موواده
مستحق اوست ،مصادف شود ،البته آن قوۀ فائضووه ،آن صووورت را تعطیول نمویکنوود و
واجب میشود که در آنجا انگشت زایدی خلق شود و این امر اگرچه نسبتبه طبیعووت
کلیه ،اقلی و نادر است؛ ولی نسبتبه اسبابی که گفتیم ،اقلی و نادر نیست؛ بلکه واجووب
و دائم میباشد (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)63 .

بدین ترتیب ،همۀ این حاالت درواقع ،یکی هستند و آن عبارت از دائمویبوودن اسوت.
وقتی همۀ پدیدههای ممکن با علت اصلی و علت تامّۀ خود سنجیده شوند ،دائمی خواهنود
بود .امر اکثری چنانچه عدم معارض برای آن شرط شود ،دائموی خواهود بوود و بوه هموین
صورت ،اگر وجود معارض را برای امر اقلی شرط کنیم ،وقوع این امر اقلی بهصورت دائوم
خواهد بود (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)63 .
بنوابراین ،ازمیوان معوانی اتفواق ،هموین معنوای اخیور (وجوود معوارض) ،موردپو یرش
شیخالرئیس است که مسلّماً بهمعنای نفی علیت نیست؛ بلکه با پو یرش علوت فواعلی ویوژۀ
خود سازگار است و صدور معلول از علت فاعلی ویژۀ خود ضرورت دارد؛ چنانکوه شویخ
هم مت کر شده است (ابنسینا1405 ،ق ،ص)63 .؛ اما اگر علیتی در کار نباشد ،عنوان بخوت
و اتفاق هم بهکار نمیرود؛ چنانکه شیخ درمقام نتیجهگیری گفته است:
حاصل ،آنکه اگر امری که واقع شووده ،دائموی و اکثووری نباشوود و خووود او غیرمنتظَوور و
غیرمترقب بوده باشد ،میتوان سببش را به بخت و اتفاق نسبت داد؛ بووهشوورط آنکووه آن
سبب ،صالحیت داشته باشد که به آن امر منجر شود؛ ولی نه بهطور دائم و اکثووری؛ امووا
اگر آن سبب اصالً صالحیت نداشته باشد که بووه آن اموور بینجاموود ،ماننوود اینکووه کسوی
بنشیند و همان وقت ،ماه بگیرد ،نمیگویند نشستن آن شخص اتفاقاً سووبب گوورفتن موواه
شد؛ بلکه بالعَرَض ،سبب مقارنبودن با خسوف است و مقارنبودن با خسوف را نموی-
توان سبب خسوف دانست (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)64 .
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 .1-2مفاد قاعدۀ االتفاقی

قاعدۀ «اإلتفاقی الیکون دائمیاً و ال اکثریاً» یکی از قواعد علمشناسی ارسطو است؛ از ایون روی،
قبلاز شیخالرئیس ،وی این قاعده را بدین شرح برای حصول یقین در معرفتهوای تجربوی
بیان کرده است« :بخت همان که ضرورتش واجب ،که همان دائووم اسووت و آنچووه اکثووری اسووت،

نمیباشد» (ارسطو ،بیتا ،ص.)117 .
موضوع این گزاره« ،االتفاقی» است که پیشتر دربارۀ معنای آن در فلسفۀ سوینوی سوخن
گفتیم و به این مسئله پرداختیم که اتفاق ازنظر ابنسینا خالف آنچه ابتدا بوهنظور مویرسود،
مقولهای درمقابل علیت محسوب نمیشود و مقصود ابنسینا امری نیست که بدون سوبب و
علت باشد؛ بلکه اتفاق امری است که بهصورت اقلی از سبب خود رخ میدهد؛ زیورا شویء
دچار معارضی شده است که آن را از طبیعت خود دور میکنود .بوهگفتوۀ ارسوطو ،بخوت و
اتفاق شامل امور دائمی یا اکثری نیست؛ بلکه تنها امور اقلی ،بخت نامیده میشوند:
اشیایی که دائماً رخ میدهند ،بخت نیستند؛ مانند اینکه دو در دو اتفاقاً چهار نمیشووود؛
نه اشیایی که اکثراً روی میدهند؛ مانند اینکه تابستان ،هنگام طلوع ستارۀ شعری اتفوواقی
نیست؛ پس بخت و اتفاق در اشیایی هستند که بهندرت و اقلی روی میدهند( 1ارسطو،
بیتا ،ص.)118 .

ابنسینا مت کر شده است که صِرف نادرالوجودبودن ،معنوای اتفواقی نیسوت؛ زیورا گواه
برخی امور ،نادرالوجود هستند؛ اما اتفاقی نیستند؛ مثالً «قطعۀ طالیووی کووه از وزن ثابووت خووود،

بیشتر داشته باشد» ،یک امر اقلی است؛ اما اقلیبودنش آن را در اتفاقیات داخل نمیکند؛ زیورا
امر اتفاقی آن است که نسبتبه سبب فاعلی خود و طبیعت کلیۀ آن نوع ،اقلی باشد؛ نه آنکه
نسبتبه وجود مطلق سنجیده شود .ابنسینا قضیه و حکم «قطعۀ طالیی که از وزن ثابت خود،

بیشتر داشته باشد» را که یک امر اقلی است ،اتفاقی ندانسته؛ زیرا سبب فواعلیاش را قووّت و
وفور مادۀ آن قطعۀ طال شمرده است و هرگاه چنین باشد ،آن امر ،بال ات ،دائماً یا در بیشتر
اوقات بهطور طبیعی صادر میشود (ابنسینا1405 ،ق ،ص .)64 .منظور شویخالورئیس ،ایون
است که اقلیبودن صدور آن از سبب خوود بوهعلوت وجوود معوارض و موانع اسوت .ایون
معارض گاه ازنوع بیرونی و گاه ازنوع درونی است و چنانچه آن مانع ازبین برود ،سوبب در
 .1شِعرَی نام ستارهای است که در فلک جوزا ،هنگام گرمای تابستان طلوع میکند.
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طبیعت خودش بهصورت اکثری و دائم عمل میکند« :اگر عایق و معارضوی نباشوود و طبیعووت

سبب ،سالم باشد ،آنچه بر آن قصد کرده است ،به آن میرسد» (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)62 .
بنابر آنچه گفتیم ،اعتقاد به وجود امر اتفاقی در فلسفۀ سینوی نهتنها موجب ناسوازگاری
آن با اندیشۀ ابنسینا نمیشود؛ بلکه دقتنظر این فیلسوف را نشان میدهد .امور اتفواقی ،آن
است که دارای سبب باشد.
حال ،این سؤال مطرح میشود که مراد ابنسینا از محمول قاعدۀ االتفواقی چیسوت .وی
خود گفته است« :اتفاق ،سببی از امور طبیعی و یا ارادی است که دائماالیجاب و اکثووریاالیجوواب

نیست» (ابنسینا1405 ،ق ،ص .)65 .درست است که شیخالرئیس اتفواق را دائوماالیجواب و
اکثریاالیجاب ندانسته؛ اما همچنان بر وجوب و ضرورت آن اصورار ورزیوده اسوت؛ زیورا
حتی موارد اقلی نیز محکوم به اصل علیت و درنتیجه ،واجوب و ضوروری هسوتند .اکنوون،
سؤال این است که آنچه که دائمیاالیجاب و اکثریاالیجاب نیست ،چوه موواردی را شوامل
میشود.
پیشتر درخصوص پنجمین معنای اتفاق گفتیم که امور ازنوع دائمی ،اکثری ،مسواوی یوا
اقلی هستند .حال ،برای روشنشدن معنای محمول ،ایون پرسوش مطورح مویشوود کوه آیوا
محمول قاعده تنها امور اقلی را شامل میشود یا امور مساوی را نیز دربر مویگیورد .شویخ-
الرئیس منتقد کسانی است که این محمول را تنها شامل امور اقلی میدانند و اموور متسواوی
را از آن خارج میکنند .آنچه سبب شده است این افوراد اموور متسواوی را در ایون تعریوف
درنظر نگیرند ،امور ارادی مانند خوردن یا نخوردن و راهرفتن یا راهنرفتن است .بوهنظور وی
هرکدام از این امور وقتی نسبتبه سبب ذاتی خود قیاس شوند ،واجوب و اکثوری خواهنود
بود؛ مثالً همین امور متساوی وقتی نسبتبه ارادۀ فرد لحاظ شوند ،واجب یا اکثری هسوتند؛
اما نسبتبه مبادی دیگر میتوانند اقلی یا اتفاقی باشند؛ مانند اینکه گفتوه شوود« :بور فالنوی
وارد شدم و اتفاقاً او درحال غ اخوردن بود» .این جملوه صوحیح اسوت؛ زیورا خووردن یوا
نخوردن نسبتبه حضور شخص لحاظ شده است؛ نه ارادۀ فرد؛ همچنین میتواننود از اموور
اقلی باشند و همین گونه است وقتی گفته شود« :به او برخوردم و اتفاقاً نشسته بود».
بنابراین ،اکثری و دائمینبودن هر پدیدهای به این مسئله بستگی دارد کوه بوا چوه سوببی
سنجیده شود تا درزمرۀ امور اتفاقی قرار گیرد .ازنظر ارسطو و ابنسینا هریوک از ایون اموور
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اگر نسبتبه سبب ذاتی خود درنظر گرفته شوند ،واجباند؛ اما وقتی به سببی دیگور بوهنوام
سبب بالعَرَض نسبت داده شوند ،اقلی یا مساویاند؛ پس معنای اکثری و دائمینبوودن طبوق
تحلیل شیخالرئیس ،هم امور متساوی و هم امور اقلی را شامل میشود (ابونسوینا1405 ،ق،
ص)63 .؛ اما به این نکته نیز باید توجه کرد که امور متساوی هم نسوبتبه سوبب بوالعَرَض
خود ،دیگر مساوی نیستند؛ بلکه اقلیاند و نسبتبه سبب بال ات خود نیز دائمی یوا اکثوری
هستند؛ پس نمیتوان معنای محمول را اعماز معنای موضوع دانست.
عالوهبر آنچه گفتیم ،گاهی اقلیبودن نسبتبه غایت درنظر گرفته میشود .هرگاه سوبب
فاعلی و سبب مادّی ،هردو اتفاقی باشند ،شیء دارای غایت بالو ات نیسوت؛ بلکوه در ایون
حالت ،غایت بالعَرَض وجود دارد؛ زیرا مبادی این غایت ازنوع بالعَرَض است؛ نوه بالو ات؛
بنابراین ،فاعل ،غایت بالعَرَض خواهد داشت؛ نه غایت بال ات «و ایون همووان بخووت و اتفوواق

است» (ابنسینا ،1373 ،ص.)457 .
در اینجا شیخالرئیس شخص دامدار را مثال میزند .شخصی بهدنبال دامهای خوود موی-
رود و به گنجی دست مییابد .در این حالت ،راهرفتن ،سبب یافتن گنج است؛ اما نوه سوبب
ذاتی آن؛ بلکه سبب بالعَرَض است؛ بنابراین میتوان گفت دستیابی به گنج ،غایوت راهرفوتن
است؛ اما غایت بالعَرَض و نه غالیت بال ات .ذاتی ،آن چیوزی اسوت کوه دائموی یوا اکثوری
باشد؛ یعنی چون رفتن بهدنبال دام ،در بیشتر موارد یا دائماً به یافتن گنج نمیانجامد ،غایوت
بال ات آن نیست؛ بلکه نسبتبه آن ،بوالعَرَض محسووب مویشوود .آنجوا کوه پوای اسوباب
بالعَرَض و غایت بالعَرَض درمیان باشد ،امر اتفاقی حاصل میشود و درنتیجه میتوان گفوت
شیء نسبتبه غایت طبیعی خود ،سبب ذاتی و نسبتبه غایت عَرَضی ،سبب اتفواقی اسوت
(ابنسینا ،1373 ،ص.)457 .
اکثری و دائمیبودن در این قاعده ازنظر شیخالورئیس ،از صوفات ذاتوی و طبیعوی شویء
است و این نکته در تبیین مفاد قاعدۀ االتفاقی اهمیت فراوان دارد .وقتی اموری اقلوی باشود،
پیداست که از سبب ذاتی خود حاصل نشده و سببی بالعَرَض دراثر حصوول موانع بورای آن
پیش آمده است.
حال که معنای قاعدۀ االتفاقی ازنظر ابنسینا مشخص شد ،میتوان به ایون سوؤال پاسوخ
داد که آیا این قاعده ازقبیل قضایای تحلیلی است یا خیر.
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 .1-3حمل در قاعدۀ االتفاقی

وقتی حمل صورت میگیرد ،اتحاد میان دو شیء بهوجود میآید؛ یعنی ایون آن اسوت .ایون
معنا همانگونه که اتحاد میان دو شیء را نشان میدهد ،مغایرت میان آنها را نیز بیان موی-
کند .با توجه به معنای ذکرشده دربارۀ موضوع و محموول بایود دیود حمول «ال اکثریواً و ال
دائمیاً» بر اتفاقی ،چگونه حملی است .بهطور کلی ،حمول را ازحیوث اتحواد و عودم اتحواد
موضوع و محمول بر دو نوع میتوان تقسیم کرد:
الف) حمل ذاتی اولی :در اینگونه حمل ،موضوووع و محمووول ،اتحوواد مفهووومی و تغووایر
اعتباری دارند؛ مثالً وقتی گفته میشووود« :اإلنسووانُ حیووانٌ نوواطقٌ» ،دو مفهوووم «انسووان» و
«حیوان ناطق» ،یکی هستند و تنها تفاوتشان در اجمال و تفصیل است.
ب) حمل شایع صناعی :در اینگونه حموول ،موضوووع و محمووول بووهلحوواظ وجووود و
مصداق ،دارای اتحاد هستند و بهلحاظ مفهوم مغایرت دارند؛ مثالً وقتوی گفتووه مویشووود:
«ه ا اإلنسانُ جالسٌ» ،مفهوم «انسان» غیراز مفهوم «جالس» است؛ اما همان موجووودی کووه
مفهوم «انسان» بر آن صدق میکند ،مفهوم «جالس» نیز بر آن صووادق اسووت (السووبزواری،
 ،1383ج ،1 .ص.)102-100 .

گفته شده حمل در قاعدۀ االتفاقی ازنظر ابنسینا حمول اوالی ذاتوی اسوت و بوه هموین
دلیل ،وی استداللی درخصوص آن بهدست نداده است .قضیهای کوه محموول آن از تحلیول
معنای موضوع فهمیده میشود ،ازنوع اولوی و تحلیلوی اسوت .اتفواق بوهمعنوای اموری کوه
بهصورت اقلی از سبب خود رخ میدهود ،اکثوری و دائوم نیسوت؛ لو ا تفواوت موضووع و
محمول در این قاعده به اجمال و تفصیل اسوت و بوه هموین دلیول ،ابونسوینا اسوتداللی را
درخصوص این قاعده بهدست نداده است (صودر ،1382 ،ص .)72 .صوحت ایون قوول در
نوشتاری دیگر ،بیشتر بررسی خواهد شد؛ اما این مسئله قابل توجه است؛ زیرا با ایون بیوان،
قاعدۀ االتفاقی ازنوع همانگویانه خواهد بود و توتولوژیکدانستن قاعده ،آن را اساسواً بوی-
فایده میکند.
 .2مبانی قاعدۀ االتفاقی

حال باید اصولی را بررسی کنیم که ارسطو و ابنسینا را بهسمت قول به اتفاق سوق دادهاند.
اصل علیت و لوازم آن (ضرورت و سنخیت علت و معلول) ،قاعدۀ «الشیء ما لم یجب لم
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یوجد» و قاعدۀ «القسر الیدوم» ازجمله قواعدی هستند که قول به اتفاق در اندیشۀ این دو
فیلسوف را اعتبار میبخشند.
 .2-1اصل علت و معلول

یکی از مبانی قاعدۀ االتفاقی ،اصل علیت است و قائلبودن به این قاعدۀ جهانشمول ،اعتقاد
به تصادف و اتفاق (در معنای نفی یکی از علل) را متزلزل میکند؛ چنانکه از گ شته برخی
میپنداشتند جهان دراثر برخورد تصادفی عناصر پدید آموده و هودفی بورای پیودایش آنهوا
وجود نداشته است .این اعتقاد را به گونههای مختلف در اندیشههای برخی فالسفۀ یونوانی
مانند دموکریتوس ،امپدکلس و اپیکورس هم میتوان یافت .ماتریالیستهای جدیود نیوز بوه
اتفاقیبودن حوادث طبیعی معتقدند و در این میان ،برخی علیت را در عالم انکار میکننود و
آن را صرفاً به توالی حوادث تقلیل میدهند؛ اما نظم ،هماهنگی و انسجام حاکم بر طبیعوت،
ذهن بشر را بهسمت این مسئله سوق میدهود کوه نمویتووان هموۀ حووادث طبیعوی را بوه
تصادفی کور و بیهدف نسبت داد .این فرض با پیشرفت هرچه بیشتر علوم و کشف اسورار
شگفتانگیز آن تقویت میشود (ر.ک :مصباح یزدی .)1364 ،دانسوتن نظریوات فیلسووفانی
نظیر ارسطو و ابنسینا دربارۀ علت پیدایش پدیدهها راهگشای مناسبی برای پژوهش پویشِ-
روی خواهد بود.
ارسطو در کتاب اول مابعدالطبیعه ،علل چهارگانه را بررسی و ادعا کرده پیشاز او کسوی
این علل را بهگونهای خرسندکننده بیان نکرده است .علل اربعه عبارتانود از :علوت موادّی،
علت صوری ،علت فاعلی و علت غایی .رویکرد این فیلسوف به ایون علول ازنووع تجربوی
است؛ زیرا او این علل را پاسخهایی به انواع پرسشهای مطرحشده دربوارۀ چرایوی مسوائل
میداند .انواع علل ازطریق جمعآوری موارد و برشمردن آنها بهدست آمدهاند؛ نوه ازطریوق
تحلیل ایدۀ علیت و استنتاج پیشینی تقسیمات مختلف آن (قووامصوفری ،1378 ،ص.)105 .
ارسطو مراحل چهارگانۀ علّی را که در هور مصونوع بشوریای وجوود دارد ،بوه تموام عوالم
طبیعت تعمیم داده و برای هر پدیدهای در جهان ،ایون چهوار علوت را اثبوات کورده اسوت
(مطهری ،1370 ،ص.)86 .
شیخالرئیس نیز به بحث علیت و تقسیمات ارسطویی آن پرداخته و نیازمندیِ موجود بوه
علت را هم درحیطۀ وجود و هم درحیطۀ ماهیت مطرح کرده است .تفاوتی که وی در ایون
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دو حیطه قائل شده ،دا ّل بر اعتقادش به مسئلۀ زیادت وجود بر ماهیت اسوت و اسوتدالل او
بر این مطلب در اإلشارات و التنبیهات ،بدین شرح است« :بوین نیازمنوودیِ شویء بووه علووت در

موجودشدن و نیازمندیاش به علت در تحقق ذاتی ،چه در خووارج و چووه در عقوول ،فوورق اسووت»؛
همچنین« :بدان که معنای مثلث را بهخوبی درمییابی؛ درحووالی کووه در وجووود خووارجی آن شووک

داری که آیا در خارج ،موجود هست یا نه»( 1ابنسینا ،1375 ،ص.)14 .
بنابراین ،علل ماهوی و وجودی در کالم شیخ ،اینگونه از یکدیگر تفکیک میشوند کوه
علل ماهوی ،قوامدهندۀ ذات شیء (معلول) و داخل در ذاتاند و علول وجوودی ،مبواین و
مفارق با ذات شیء هستند.
عللی که قوامدهندۀ ماهیت و حقیقت شیء هستند ،دو علت مادّی و صووریانود .علوت
صوری عبارت است از آن علتی که فعلیت شیء ،وابسته به آن است .علت مادّی نیز عبارت
است از علتی که قوهبودن شیء بودان وابسوته اسوت (ابونسوینا1404 ،ق ،ص)257 .؛ موثالً
حقیقت قوام ذاتی مثلث ،متعلق به سطح و خط است؛ چنانکه گویی ایندو علوت موادّی و
صوری مثلثاند که سطح ،ماده و خط ،صورت آن است2؛ اما ازحیث وجود ،این مثلوث بوه
علت دیگری غیراز سطح و خط تعلق دارد که مباین یا مقارن بوا ذات آن اسوت .ایون علول
مباین ،دو علت فاعلی و علت غایی هستند که ازنوع وجودیانود (ابونسوینا1404 ،ق ،ص.
 .)11آنچه شیء از آن بهوجود آمده ،علت فاعلی است که علوت مواده و صوورت بوهشومار
میآید .آنچه ایجاد برای آن است و شیء برایش بهوجود آمده ،علت غایی است که شیخ آن
را عبارت از «ما ألجله الوجود» تعریف کرده است .هر تحول و ایجادی در طبیعوت ،موجود و
 .1ابنسینا تمایز وجود و ماهیت را به حیطۀ علل کشانده و با این کار ،مجال طراحی این سؤال را فراهم کرده است که
آیا مفهوم ماهیت ،قابل سنجش با واقعیت خارجی هست یا نه.
 .2همانگونه که خود شیخ هم تعبیر «کأنهما علتاه المادیة و الصوریة» را بهکار برده است .مثال مثلث ،چندان مناسب
نیست؛ زیرا نه سطح ،ماده بهمعنای فلسفی است و نه خط ،صورت بهمعنای فلسفی .هم سطح و هم خط ،تحت مقولۀ
کمّ قرار دارند و از اَعراضاند؛ درحالی که ماده و صورت بهمعنای فلسفی از اقسام جوهرند .نمونۀ دقیق فلسفی ،این
است که یک جسم (مثالً چوب) مثال زده شود که مرکّب از هیولی ،صورت جسمیه و صورت نوعیه (صورت خشبیه)
است .مثال سریر هم که شیخ ذکر کرده است ،چندان مناسب نیست؛ زیرا چنانکه قطب رازی هم در محاکمات ت کر
داده است ،صورت سریر ،نه صورت بهمعنای فلسفی آن ،بلکه شکل است و از اَعراض بهشمار میآید.
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آفرینندهای میخواهد و صورتگرفتن ایجاد ازسوی این موجد ،دارای هدف و غایتی است.
ممکن نیست چیزی در طبیعت ،ابتدابهساکن ایجاد شود؛ بلکه نیازمند ماده و صورتی اسوت
تا تغییور کنود و صوورتی جدیود پدیود آیود (مطهوری ،1370 ،ص .)85 .نکتوۀ موردتوجوه
شیخالرئیس درباب علت غایی ،این است که غایت هر فعلی در عمل ،پساز تحققیوافتن آن
فعل بهوجود میآید؛ پس چگونه میتوان غایت را ازجمله علل بهشمار آورد؟
ابنسینا در پاسخ به این سؤال ،معتقد است غایت ازحیث ماهیت ،علت فاعلی محسووب
میشود؛ اما ازحیث وجود و تحقق خارجی ،گاه پساز معلول تحقق مییابد (یثربوی،1385 ،
ص .)64 .ابنسینا در کتاب التعلیقات نیز میگوید« :غایت در شیئیتش بر هموۀ اسووباب ،متقوودم

است و در وجود از همۀ آنهووا متووأخر اسووت» (ابونسوینا ،1391 ،ص)376 .؛ درضومن تأکیود
میکنیم اگر هدف و غایتی نبود ،اصالً فاعل شیئی را ایجاد نمیکرد (ر.ک :ابنسینا1404 ،ق،
ص.)13-11 .
ارسطو دربارۀ اتحاد میان علل چهارگانه سوخن گفتوه و نتوایج الزموۀ سوخن او در ایون
حوزه ،بسیار قابل توجه است .ازدیدگاه این فیلسووف ،علول چهارگانوه در طبیعوت بوا هوم
متحدند .او علت صوری را به علت فاعلی تحویل میدهد و نهتنهوا علوت فواعلی را علوت
صوری میداند؛ بلکه ازنظر وی علت غایی نیز همان علت صوری است .ابونسوینا هوم بوه
یکیبودن علتهای غایی و صوری در اشیای طبیعی اعتقاد دارد و در التعلیقات گفته اسوت:
«غایات در امور طبیعی ،همان نفس وجود صورت در ماده اسووت؛ چراکووه طبیعووت شخصویه بوورای

تحصل صورتی در مادهای حرکت میکند» (ابنسینا ،1391 ،ص.)376 .
سخن شیخالرئیس با سخن ارسطو در این زمینه ،سازگار است و این مسئله را در فقوره-
ای از الهیات شفا آشکارا میتوان مشاهده کرد:
امر واحد میتواند از جهات مختلف صورت ،غایت و مبدأ فوواعلی باشوود و در صوونعت
نیز چنین است؛ زیرا صنعت عبارت است از صورت ساختهشده در نفووس ،و سوواختمان
خودبهخود یعنی صورت حرکت بهسوی صورت خانه ،و این مبدئی است کووه حصووول
صورت در مادۀ خانه از آن صادر مویشووود ،و هموینطووور ،سووالمتی عبووارت اسووت از
صورت شفادادن و دانستن درمان عبارت اسووت از صووورت شووفادادن و فاعوول نوواقص،
محتاج حرکت و ابزاری است تا اینکه آنچه در نفس اوست ،در موواده تحصوول یابوود .و
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فاعل کامل بهگونهای است که صورت موجود در ذات او ،وجووود صووورت در موواده را
بهدنبال دارد (ابنسینا1404 ،ق ،ص.)283-282 .

این فقره از فقرات بسیار مهمی است که درک و فهم ارسوطویی ابونسوینا دربوارۀ علول
اربعه را روشن میکند؛ مثالً در صناعت ،بنّا خانهای را میسوازد .او بوهاعتبوار ملکوۀ بنّوایی،
علت فاعلی محسوب میشود و سکونت در خانه ،علت غایی است .علت صووری و موادّی
هم واضحاند .علت غایی بهحسب وجود خارجی ،علت غایی اسوت؛ اموا وجوود ذهنوی آن
علت غایی در بنّا فاعلیت را بهوجود میآورد؛ یعنی علت فاعلی بالقوه را بالفعل میکند و به
عبارتی علت فاعلبودن بنّاست (مطهری ،1370 ،ص.)117 .
خود علت فاعلی هم گاهی میتواند علت غایی شود؛ مانند زمانی که فردی از یک نووع،
فرد دیگری از همان نوع را ایجاد میکند .چیزهایی کوه پدیود مویآینود ،هموواره از همنوام
خودشان بهوجود میآیند؛ مثالً انسان از انسان و اسب از اسوب بوهوجوود مویآیود (نظریوۀ
صورت)؛ مانند پدری که پسری را تولید میکند .در اینجا علت غوایی ،خوود انسوان اسوت؛
زیرا صورت انسانیت از انسانی به انسان دیگر منتقل میشود و در این زمینوه ،تفواوتی میوان
پدیدههای صنعتی و طبیعی وجود ندارد؛ مثالً پدر منتقلکنندۀ صورت چیز پدیدآموده اسوت
و در ساختنهای صنعتی نیز سازنده ،این صورت را هنگام ساختن به ماده منتقول مویکنود؛
همانگونه که صورت تخت موجود در ذهن نجار درواقع ،علت فاعلی ،صوری و غوایی آن
تخت است (قوامصفری ،1378 ،ص.)128 .
براساس آنچه گفتیم ،یکیبودن علتهای فاعلی ،صوری و غایی اثبات مویشوود .فاعول
بهدلیل انسانبودنش صورت انسانیت را دارد ،این صورت را بوه دیگوری منتقول مویکنود و
غایتش نیز انسانبودن است .غایت که همان صورت است ،به فرد دیگری منتقل میشود که
قطعاً باید از همان نوع باشد .اینگونه طبیعت فاقد شعور میتواند دارای غایت باشود و لو ا
میتوان نتیجه گرفت هر صورتی از هور نووعی کوه پدیود آیود ،غوایتی پدیود آموده اسوت.
قائلشدن به علل اربعه در نظریۀ ارسطو و ابنسینا اینگونه ما را بهسمت طبیعتی سوق می-
دهد که غایتمندی ،جزء جداناشودنی آن اسوت و براسواس چنوین نگواهی بوه علول اربعوه،
تصادف (اتفاق) در طبیعت ،بسیار کمرنگ میشود؛ زیرا حتوی در پدیودههوای صوناعی نیوز
صورت از علت به معلول انتقال مییابد؛ اما به هر روی ،ارسطو منکر این مسوئله نمویشوود
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که گاهی ممکن است مسیر رسیدن به غایت ،درست نباشد و نهتنها صناعت ،بلکوه طبیعوت
نیز دراثر وجود مانع درونی یا بیرونی به صورت و غایت خوود دسوت نیابود .ارسوطو ایون
مسئله را رویدادی خودبهخودی میداند کوه بوهنودرت رخ مویدهود و بودین ترتیوب ،وی
براساس تبیین علل اربعه به این قاعده میرسد که آنچه دائماً یا غالباً رخ مویدهود ،بهتورین
صورت طبیعی است؛ بنابراین ،او قاعدۀ االتفاقی را بدین شرح بیوان مویکنود کوه« :اإلتفوواقی

الیکون دائمیاً و ال اکثریاً».
 .2-2قاعدۀ «الشیء ما لم یجب لم یوجد»

درپی پ یرش اصل علت و معلول بهعنوان مبنایی برای مقابله با وجودداشتن بخت و اتفواق
در عالم باید درخصوص ضرورت علّی سخن گفت؛ زیرا علت عالوهبر آنکوه وجوددهنوده
به معلول است ،ضرورتدهنده بدان نیز محسوب میشود .با فرض تحققیافتن علوت تامّوۀ
شیء ،تحققیافتن معلول ،قطعی ،جبری و تخلفناپ یر خواهد بوود .ایون مسوئله کوه تقودم
وجوب بر وجود نامیده میشود ،اهمیت فراوان دارد و ابنسینا آن را تحت قاعدۀ «الشیء مووا

لم یجب لم یوجد» تبیین و بدین صورت مستدل کرده است:
هر واجبالوجود بغیره ،ممکنالوجود ب اته است .برای ممکنالوجودی که علتوی آن را
موجود کرده است ،دو حالت قابل تصور است :یا وجودش واجب است و بووه عبووارت
دیگر ،واجب بالغیر و ممکن بال ات اسووت و یوا در فرضوی دیگوور ،وجووودش واجووب
نیست؛ یعنی همچنان در حالت امکان بال ات قرار دارد .در فوورض دوم ،اگوور علووت بووه
معلول وجوب نداده است ،جای این سؤال باقی است که پس چگونه وجووود معلووول از
عدمش تمایز پیدا میکند؛ چراکه حال او با قبلاز تحقووق تفوواوتی نکوورده اسووت .قبوولاز
وجود ،در حالت امکانی بوده و اکنون نیز در همان حال امکانی بهسر میبَرَد و وجوووب
بالغیر نیافته است؛ به عبارتی دیگر ،اگر معلول ازجانب علووت ،امکووان وجووود دارد؛ نووه
ضرورت وجود ،پس فرض تحقق و عدم تحقق علت نسبتبه معلول باید مساوی باشد
و هیچ مرجحی وجود یا عدم معلول را رجحان ندهد؛ بنابراین باید گفت که در فوورض
تحقق علت ،وجودیافتن معلول امتنوواع عقلوی دارد؛ چراکووه موجووب توورجیح بالموورجِّح
است؛ پس باید فرض اول را پ یرفت و این نتیجه را گرفت که معلووول بووهوجودآمووده،
وجودش واجب است (اسفراینی نیشابوری ،1383 ،ص.)171-170 .
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صودفه و اتفواق 1اسوت .معلوول بوا
حال ،اگر در فرض نبودِ علت ،معلول وجوود یابودُ ،
قطعنظر از علت ،امکان وجود دارد و مشوخص اسوت کوه امکوان وجوود بوهتنهوایی بورای
موجودیت شیء ،کافی نیست و در این صورت ،الزم خواهد بود هر حادثوۀ ممکنوی بودون
علت و موجب بهوجود آید .این همان صُدفه (اتفاق) است کوه ابونسوینا در نظوام فلسوفی
خود ،آن را نفی میکند.
حاصل استدالل شیخالرئیس ،این است که اگر علت ،ضرورتدهنده بوه معلوول نباشود،
وجوددهنده بدان نیز نخواهد بود؛ پس علت از این لحاظ ،مساوی با ضرورت و جبر اسوت
و میتوان گفت نظام علّی و معلولی ،قهراً نظام ضروری و جبریای خواهود بوود کوه هویچ
چیز در آن بدون علت رخ نمیدهد.
عالمه طباطبایی قانون جبر علّی و معلولی را بدیهی تلقی کرده و مثال وی در این حوزه
بدین شرح است:
اگر به دری بسته فشار آوردیم و باز نشد ،برمیگردیم و از گوشهوکنار به جسووتوجووو
میپردازیم؛ یعنی میخواهیم بدانیم چه کموکاستی در علت بازشدنِ در پیدا شده که باز
نمیشود؛ زیرا اگر چنین کموکاستی نبود ،فشار دست با بقیووۀ شوورایط ،حتمواً در را بوواز
میکرد (طباطبایی ،1387 ،ص.)176 .

درمقابل برخی حکما که قاعدۀ وجوب را بدیهی میدانند ،برخی نیز منکر وجود چنوین
قاعدهای میشوند .مخالفان با این قاعده ،دو دستهاند :نخست ،قائالن به صُدفه؛ دوم ،قوائالن
به اولویت.
دستۀ دوم ،یعنی قائالن به اولویت ،تحقق و عدم تحقق معلول را ناشی از آن میدانند که
یکی از دو جانب وجود یا عدم ترجیح یابد؛ بدون آنکه الزم باشد به سرحد وجوب برسود؛
اما چنین بیانی بنابر قاعدۀ محالبودن ترجُّح بالمرجِّح ،بیاساس است؛ زیرا خروج از حالت
امکان درصورتی تحقق میپ یرد که شیء به حد ضورورت و وجووب برسود .وقتوی شویء
وجود مییابد که هیچ راه عدمی برای آن باقی نمانده باشد .گوروه دیگوری کوه ضورورت و
جبر علّی را انکار میکنند ،قائالن به صدفهاند .آنان همانگونه کوه منکور علیوت مویشووند،
قطعاً ضرورت و جبر علّی را نیز نمیپ یرند (طباطبایی ،1387 ،ص.)103-102 .
 .1همانگونه که در معانی اتفاق گفتیم ،اتفاق بهمعنای نبودِ علت فاعلی ،موردنظر است.
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بنابراین ،قاعدۀ «الشیء ما لم یجب لم یوجد» بیانگر آن است که تا وقتی شیء بوه سورحد
وجوب نرسد ،وجود پیدا نمیکند و در حالت امکانی باقی میماند .این قاعوده را مویتووان
مبنایی برای قاعدۀ االتفاقی دانست؛ زیرا نفی ضرورت علّی و معلولی به نفی اسواس علیوت
میانجامد و چنانکه گفتیم ،اصل علیت ،یکی از مبانی قاعدۀ االتفاقی است؛ همانگونوه کوه
حکیم هیدجی برای ابطال بخت و اتفاق به این قاعده تمسک جسته و گفته است« :اینگونووه
ب موجب وجود و یا بدون غایت و یا بوودون ایوندو باشوود؛
نیست که وجود شیء اتفاقی بدون سب ِ

زیراکه ثابت شد که شیء اگر واجب نشود ،وجود نمییابد» (ابراهیمی دینانی ،بیتوا ،ج ،1 .ص.
.)333
 .2-3قاعدۀ «القسرُ الیدوم»

شیخالرئیس در فن سماع طبیعی از طبیعیات شفا حرکت را براساس منشأ آن ،بور سوه قسوم
طبعی ،قسری و ارادی تقسیم میکند .قسر آن چیزی است که درمقابل طبیعوت شویء قورار
دارد و بنابراین ،با فهم معنای طبیعت ،معنای قسر در این قاعده را بهتر میتوان فهمید.
ابنسینا طبیعت اشیا را عاملی میداند که بدون اراده کار میکند؛ مانند حرکت سنگ کوه
رو به پایین است یا مانند گیاهی که بی اراده رشد میکند .مسئلۀ مهم در طبیعت یک شویء،
بیارادهبودن آن است .ابنسینا در تقسیم حرکت بر دو نوع نفسوانی و غیرنفسوانی ،حرکوت
ناشی از طبیعت شیء را غیرنفسانی و غیرارادی معرفی میکنود .مبودأ حرکوت غیرنفسوانی،
طبیعت است؛ اعماز طبیعتی که به حال خود رها شده یا طبیعتی که تحت توأثیر یوک عامول
(قاسر) خارجی قرار گرفته و مقسور شده باشد (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)301 .
بوعلی در اینجا به نکتهای مهم اشاره میکند:
و باید دانست اینکه میگوییم حرکت طبیعی ،مقصود این نیسووت کووه حرکووت البتووه از
طبیعت برمیآید؛ درحالی که طبیعت به حال خود اسووت؛ زیراکووه طبیعووت ،ذات ثابووت
پایدار است و آنچه از او برمیآید نیز باوجود طبیعت ،ثابت و پایدار و قووائم و موجووود
است (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)302 .

منظور وی از این جمالت ،آن است که طبیعوت در حالوت سوکون قورار دارد و وقتوی
حرکت رخ میدهد که طبیعت بهوسیلۀ معاوقی از جایگاه طبیعی خود خارج شده باشود توا
دوباره بهسوی آن حرکت کند؛ بنابراین ،اگر حرکتی طبیعی باشد ،به سکون میانجامد؛ موثالً
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وقتی سنگ بهطرف پایین حرکت مویکنود ،اگور پوساز رسویدن بوه نقطوهای همچنوان بوه
حرکتکردن ادامه دهد ،معلوم میشود آن نقطه درعین مطلوببودن ،مهروبٌعنه نیز هسوت.
اگر آن نقطه همان جایگاه طبیعی شیء بود ،شیء از آن فرار نمیکرد؛ زیرا طبیعت فقط یک
اقتضا دارد ،و اگر به نقطهای برسد که مطلوب باشد و مهروبٌعنوه نباشود ،در آنجوا سواکن
میشود و این همان مقتضای طبیعت شیء است .این سکون نهتنها در حرکت مکانی ،بلکوه
در حرکات وضعی ،کمّی و کیفی نیز وجود دارد؛ ل ا دیگر مشخصۀ حرکت طبیعی ،سوکون
نهایی است و براساس همین سکون میتوان دریافت حرکت طبیعوی بووده اسوت؛ اموا اگور
سکون اتفاق نیفتد ،درمییابیم حرکت ازنوع طبیعی نیسوت؛ بلکوه یوا قسوری اسوت (دراثور
نیروی قاسر خارج از طبیعت روی داده که سبب عدم توقوف شویء مویشوود) و یوا ارادی
(فاعل ارادۀ خود را تغییر داده است) (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)302 .
اکنون که حرکت طبیعی و عامل در حرکت طبیعی مشخص شود ،معنوای قسور را بهتور
درمییابیم .قسر عبارت از حرکت شیء برخالف مقتضای طبیعت خویش اسوت و حرکوت
قسری یعنی حرکتی که جسم خودبهخود و بهموجب طبیعت ذاتیاش آن را انجام نمیدهد؛
بلکه عاملی خارجی باید دخالت کند تا آن حرکت صورت گیرد .ششانگشتیبودن جنین و
ایجاد دندان کج ازجمله مواردی هستند که شرایط الزم برای حرکت طبیعی در آنها فوراهم
نشده است؛ ل ا حرکات قسری بهشمار میآیند؛ نه حرکات طبیعی .ابنسینا عامول اصولی در
شکلگیری حرکت قسری را میلی میداند که برخالف میل طبیعی در شیء بهوجود میآید؛
مانند سنگی که ضربهای روبهباال به آن وارد میشود و موقتاً میلی در جهت موافق بوا ضوربه
در آن سنگ پدید میآید (ابنسینا1405 ،ق ،ص.)302 .
در جهان عنصری ،اشیا با یکودیگر برخوورد و اصوطکاک دارنود و هرگونوه برخوورد و
اصطکاک بین موجودات ،نوعی جریان قسری را ایجاب میکنود .ایونگونوه قسور ،تنهوا در
برخی اوقات ،امکانپ یر است و پساز آن ،شیء بهزودی از سیطرۀ نیروی قاسر بیرون می-
آید و برسبیل طبیعت خویش جریان مییابد .وقوع روندی خالف طبیعت شیء ،همیشه یوا
در اکثر اوقات ،امکانپ یر نیست (ر.ک :ابراهیمی دینانی ،بیتا ،ص.)334-333 .
قاعدۀ «القسر الیدوم» را میتوان از فحوای کالم شویخ فهمیود .هموانگونوه کوه گفتویم،
طبیعت شیء ،ساکن است؛ بنابراین ،وقتی شیء تحت هور عواملی از طبیعوت خوود خوارج
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شود ،بهسوی آن حرکت میکند و جایگاه طبیعی ،غایت هر حرکتوی اسوت؛ بودین ترتیوب،
خالف طبیعت شیء دوام نمییابد .شیخالرئیس این اشکال را بودین صوورت مطورح کورده
است:
اگر کسی بگوید« :قاسری ممکن است بیاید و شکلی و مکانی به جسووم بدهوود؛ سووپس
این شکل و مکان باقی بماند و زایل نشووود؛ مگوور بووه قسوور قاسوور دیگوور» ،پووس در آن
صورت ،از قاسرهایی که دنبال هم باشند ،خالی نیست؛ چنانکه از اَعراضوی کووه دنبووال
یکدیگر بیایند ،خالی نیست (ابنسینا ،1361 ،ص.)388-384 .

پاسخ ابنسینا به این اشکال ،ناظر به این مسئله است که قسر نمیتواند دوام داشته باشد.
مکان جسم ،مکان قسری دائمی نمیتواند باشد .همانگونه که اَعوراض مفوارق بور ماهیوت
عارض میشوند و برای آن ،ضروری نیستند ،قاسر هم چیزی نیست که در ذات شیء باشد؛
بلکه در خارج قرار دارد .آنچه نه ذاتی شیء باشد و نه الزم آن ،زایلشدنی اسوت .بوهگفتوۀ
شیخ ،شیء همواره از حیّز غیرطبیعی خود گریزان و خواهوان حیّوز طبیعوی خوویش اسوت
(ابنسینا ،1361 ،ص.)388-384 .
حکما در تبیین این قاعده ،استداللی میآورند و بنابر علت غایی ثابت میکنند قسر دائماً
رخ نخواهد داد .ازدیدگاه آنان همۀ فاعلها و حتی فاعلهای طبیعی در فعل خوود بوهدنبوال
مقصد و هدفی هستند و هیچ موجودی در جهان طبیعوت ،بودون هودف و غایوت نیسوت؛
بنابراین ،خداوند متعال هر موجودی را که آفریده ،بهسمت هدف و مقصد خوود راهنموایی
کرده است و آن موجود بهسوی هدف خویش حرکت میکند .ابنسوینا نیوز ایون غایوت را
همان طبیعت شیء میداند .حکیم سبزواری در اسوتداللی کوه درخصووص قاعودۀ «القسور
الیدوم» آورده ،این قاعده را مقتضای حکمت و عنایت ربانی دانسته است؛ بدان معنا که هور
موجود ممکنی دارای غایت است و حکمت و عنایت خداوند متعال اقتضا میکند شیء بوه
غایتی برسد که برای آن آفریده شده است .اگر قسر دائمی یوا اکثوری وجوود داشوته باشود،
وصول به غایت ،ممکن نخواهد بود و این مسئله ،مخالف با حکمت و عنایت ربانی اسوت؛
درنتیجه« :القسر الیکون دائمیواً و ال اکثریواً» (السوبزواری ،1383 ،ج ،1 .ص .)393-392 .ایون
استدالل را میتوان از بحث ابونسوینا دربوارۀ عنایوت الهوی در رسوالۀ ساار القاادر دریافوت.
ازدیدگاه شیخ ،غایت فعل خدا غایتی متعلق به غیر است و ارادۀ این غایت از حبی برمیآید
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که حق -تعالی -در ذات خود به کمال دارد .درواقع ،این حب ،نخست به ذات خداونودی،
سپس به اصل آفرینش و در مرتبۀ بعد به کموال آفریودههوا تعلوق گرفتوه اسوت (ابونسوینا،
1400ق ،ص.)250 .
این قاعده را میتوان مبنایی برای قاعدۀ االتفاقی قلمداد کورد .قسور ،شویء را از حالوت
طبیعی خود خارج میکند و به همین جهت نمیتواند اکثری یا دائمی باشد .بخوت و اتفواق
نیز که دراثر وجود معارض و معاوق حاصل شده است ،همین حکم را دارد .غایوت شویء،
طبیعت آن است و وجود معارض و معاوق ،چه بهصورت قسر و چوه بوهصوورت بخوت و
اتفاق ،زایلشدنی خواهد بود؛ ل ا نمیتوان معارض و معواوق را دائموی دانسوت؛ چنوانکوه
گویی در دیدگاه حکما ذات و طبیعت ،ثابت و تغییرناپ یرند و هرچه با آنهوا مقابلوه کنود،
زایلشدنی خواهد بود.
با توجه به سه مبنای بیانشده در این بخش ،ارسطو و ابنسینا از اینکه درزمرۀ قائالن بوه
صُدفه قرار گیرند ،مبرا هستند .در چنین نظام فلسفیای -که اصل علیت و ضورورت علّوی،
حاکم است و همچنین غایت اشیا رسیدن آنها به طبیعت خود است؛ بوهطووری کوه حتوی
هرچه شیء را از طبیعت خود خارج کند ،زایلشدنی است -وجود اکثوری و دائموی اتفواق
نفی شده است؛ حتی اگر اتفاق صرفاً بهمعنای نفی علیت نباشود .قوول بوه وجوود اتفواق در
چنین نظامی نشاندهندۀ دغدغۀ ارسطو و بوعلی درخصوص حصول علمی یقینی درحووزۀ
پدیدههای طبیعی است .درصورتی که دسترسی به علل اصلی و حقیقی اشیا ناممکن باشود،
با قول به اتفاق ،وجود «علةٌ ما» در پدیدهها درنظر گرفته میشود.
نتیجهگیری

طبق بیان ابنسینا اتفاق بهمعنای نفی علت نیست و نسبتدادن چنین معنایی به نظام فلسوفی
او موجب بروز تناقض در آرای وی میشود؛ ل ا این فیلسوف معتقد است هرچند درحووزۀ
علوم تجربی نمیتوان به سبب حقیقی حکم دست یافت ،دراثر تکرار پدیدۀ موردنظر موی-
توانیم دریابیم که قطعاً رابطۀ علّی و ذاتی میان این دو پدیده وجود دارد و اگر چنوین نبوود،
این پدیده بهطور دائمی یا اکثری رخ نمیداد .شایان ذکر است کوه اگور اتفواق ازنظور شویخ
بهمعنای نفی علیت باشد ،نمیتوان حتی یک مصداق نیز برای آن یافت و در ایون صوورت،
آوردن قید «ال اکثریاً» بیهوده خواهد بود؛ ل ا اتفاق یعنی امری که وجود علیت میان دو شیء
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را بهخاطر وجود معارض نفی میکند؛ مثالً ممکن است رابطه میان اسهال صفرا و سوقمونیا
بهعلت وجود معارض نفی شود؛ اما این امر بهصورت دائمی یا اکثری رخ نخواهد داد؛ زیرا
غالباً و دائماً رابطه میان ایندو برقرار است و معارضی در کار نیست .وقتوی رابطوۀ ذاتوی و
طبیعی میان دو شیء برقرار باشد ،رابطۀ آنهوا منحصوراً ضوروری و دائموی اسوت و حتوی
اکثریبودن هم در این رابطه ،بیمعنا خواهد بود.
طبق بیان بوعلی ،زمانی میتوان پدیدهای را به اتفوواق نسووبت داد کووه آن پدیوده نسووبتبه
سبب ذاتیاش درنظر گرفته نشود .صفت «اتفاقی» به امری اطالق مویشووود کووه سووبب و
غایت بالعَرَض دارد و اینگونه امور ،اکثری و دائمی نیستند .هر امری که نسووبتبه سووبب
ذاتیاش سنجیده شود ،دائمی و اکثری خواهد بود و بر این اساس میتوووان گفووت ازنظوور
ابنسینا دائمی و اکثریبودن ،مالکی است برای نشاندادن ایون مسووئله کووه شویء مطووابق
طبیعت و ذات خود عمل میکند.
دیگر نتیجۀ بهدستآمده از پژوهش حاضوور ،آن اسووت کووه اصوول علیوت و لوووازم آن
(ضرورت و سنخیت علت و معلول) ،قاعدۀ «الشیء مووا لووم یجووب لووم یوجوود» و قاعوودۀ
«القسر الیدوم» ازجمله مبانی قاعدۀ االتفاقی هستند و ازطریق آنها این قاعده در اندیشوۀ
سینوی اعتبار مییابد.
منابع

ابراهیمی دینانی ،غالمحسین (بیتا) .قواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسالمی .تهران :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( .)1361فن سماع طبیعی (محمدعلی فروغی ،نگارش) (چاپ .)3
تهران :امیرکبیر.
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( .)1373برهان شفا (مهدی قوامصفری ،مترجم و پژوهشگر) (چاپ .)1
تهران :فکر روز.
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( .)1375اإلشارات و التنبیهات (چاپ  .)1قم :نشر البالغة.
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( ،)1391التعلیقات (سید حسین موسویان ،محقق) (چاپ  .)1تهران:
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل (1400ق) .رسایل ابنسینا :رسالۀ سرّ القدر .قم :بیدار.
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل (1404ق) .الشفاء (اإللهیات) (سعید زائد و األب قنواتى ،مصححان) .قم:
مکتبة آیتاهلل المرعشی النجفی.
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ابنسینا ،حسین بن عبداهلل (1405ق) .الشفاء :الطبیعیات (سعید زائد و دیگران ،محققان) (چاپ .)2
قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی.
ارسطو ( .)1363طبیعیات (مهدی فرشاد ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.
ارسطو (بیتا) .الطبیعة (السماع الطبیعی) (اسحاق بن حنین حیری ،مترجم) .قاهره :المرکز القومی
للترجمة.
اسفراینی نیشابوری ،محمد بن علی ( .)1383شرح کتاب النجاة إلبنسینا :قسم اإللهیات .تهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
خوانساری ،محمد ( .)1386منطق صوری (چاپ  .)32تهران :آگاه.
السبزواری ،هادی ( .)1383شرح المنظومة فی المنطق و الحکمة (چاپ  .)1قم :بیدار.
شیروانی ،علی ( .)1389ترجمه و شرح بدایة الحکمة .قم :دار الفکر.
صدر ،محمدباقر ( .)1382مبانی منطقی استقرا (محمدعلی قدسپور ،مترجم) (چاپ  .)1قم :یمین.

طباطبایی سید محمدحسین ( .)1387اصول فلسفۀ رئالیسم .قم :مؤسسۀ بوستان کتاب.
طوسی ،نصیرالدین محمد بن محمد ( .)1385الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید (عالمه حلی،
شارح) (چاپ  .)3قم :بیدار.
قوامصفری ،مهدی ( .)1378نظریۀ صورت در فلسفۀ ارسطو (چاپ  .)2تهران :حکمت.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1364علت غایی .نشریۀ نور علم.17-8 ،)14( ،
مطهری ،مرتضی ( .)1370درسهای الهیات شفا (چاپ  .)2تهران :حکمت.
یثربی ،سید یحیی ( .)1385ترجمه و شرح الهیات نجات (چاپ  .)1قم :بوستان کتاب.

