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بیانمسئله 
در طول تاریخ فلسفه و از جانب فيلسوفان ،تقسيمات مختلفی براي موجودات ذکر شده است .یافتن
مالک یا وجه تقسيم موجودات در نظر هر فيلسوف ،میتواند راهگشاي حقایق بسياري در اصول و
مبادي اندیشه فيلسوف باشد و اگر در این جستوجو به تغييراتِ تقسيمات مشابه در ادوار یا نظامهاي
مختلف فلسفی توجه شود ،حقایق بيشتري حاصل میشود.
تقسيم موجودات به واجب و ممکن ،یکی از تقسيماتی است که بهویژه در آثار مختلف فيلسوفان
قرون وسطی (ابتدا فيلسوفان مسلمان و پس از آن فيلسوفان مسيحی) ،ذکر شده است و بيش از هر
تقسيم دیگري ،نمودارِ مؤلفههاي بنيادین نظامهاي فلسفی و اختالفات آنهاست .ارسطو در متافيزیک
بيان روشن و صریحی در تقسيم موجود به «واجب» و «ممکن» ندارد و چنين تقسيمی را فقط
میتوان از خالل برخی مباحث در کتاب العبارة و آن هم ناظر به مسئله حرکت (و نه وجود) استنباط
کرد .1در عين حال ،این تقسيم از زمان فارابی و ابنسينا به بعد ،در آثار فيلسوفان مختلف با
مشربهاي فلسفی متفاوت ،بهصورت یکی از اصلیترین تقسيمات «موجود» مطرح شد .فارابی و
ابنسينا ،هردو ،موجودات را به «واجبالوجود» و «ممکنالوجود» تقسيم میکنند؛ اما در ميان برخی از
آثار این دو فيلسوف ،تفاوتهاي مبنایی در مالک یا وجه تقسيم و درنتيجه مصادیق هر قسم ،بهچشم
میخورد.
در اغلب پژوهشهاي تاریخی فلسفه اسالمی ،از یک سو ،فارابی و ابنسينا ــ در این موضوع و
بسياري موضوعات دیگر ــ داراي آرا و اندیشههاي مشابه دانسته شدهاند و به اختالفاتشان توجهی
نشده است و از سوي دیگر ،با توجه به شهرت و شاید نظاممندي بيشتر فلسفه ابنسينا ،آثار ،آرا و
حتی اصطالحات و عبارات فارابی ،در سایه اندیشه و نظام ابنسينا قرار گرفته و کمتر مورد مطالعه
مستقل یا مقایسهاي ـ تطبيقی با ابنسينا قرار گرفته است .البته ،اختالفات جدي و حتی مبنایی در
آثار منتسب به فارابی و نزدیک بودن ــ و چهبسا عينيت ــ نظام و رأي اتخاذشده در برخی از آنها
با نظام و رأي ابنسينا نيز ،در این غفلت و یکسانانگاري تأثير فراوانی داشته است .آنچه در قدم اول،
انگيزه پرداختن به این پژوهش شد ،مشاهده اختالفات تأملبرانگيز ميان برخی آثار فارابی با مجموعه
آثار ابنسينا در نحوه تقسيم موجودات به واجب و ممکن و جاي خالی بررسی و تحليل رأي متفاوت

1ـ هرچند بحث اصلی در این کتاب ،حول محور «قضيه» و حاالت و احکام مختلف آن است ،حداقل در موضوع «جهات قضيه» ،بنابر
نص صریح خودِ ارسطو و همچنين فارابی ،ارتباط تنگاتنگی ميان این بحث و بحث از انحاي موجود در فلسفه وجود دارد .در جاي خود،
راجع به این مطلب توضيح داده شده است .ما بر همين اساس ،نتيجهگيري متافيزیکی از احکام جهات قضایا را جایز میدانيم.
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فارابی (در قياس با ابنسينا) بود .وجود این تفاوتها باعث شد تالش کنيم نظرات مختلف فارابی را از
آثارش استخراج و دستهبندي نمایيم .در ضمنِ این کار و براي روشنتر شدن اختصاصات رأي فارابی،
مقایسه دیدگاههاي او با رأي و نظام ابنسينا را ــ که رأي و نظام مشهور در این موضوع است ــ از
نظر دور نداشتهایم.
ترتيب و انتظام مطالب بهنحوي است که ابتدا نظر ابنسينا که رأي مشهور در این زمينه است و
اغلب فارابی را نيز قائل بدان میدانند ،بهاختصار بيان میشود .ابنسينا در نظامی اساساً متفاوت از نظام
ارسطویی که با محوریت عليت و معلوليت در «وجود» بهجاي عليت و معلوليت در «حرکت» شکل
گرفته است ،موجودات را به «واجب» و «ممکن» تقسيم میکند .این تقسيم بهدليل قوت طرح بحث از
جانب ابنسينا ،تکرار زیاد آن در آثار تخصصی و عمومی فلسفه اسالمی و درنتيجه آشنا بودنش براي
اهل فلسفه ،با تفصيل زیاد بيان نشده است و قصد اصلی از طرح آن و همچنين تقدمش بر رأي فارابی،
فراهم کردن امکان مقایسه تقسيمات موجود در آثار مختلف فارابی ،با تقسيم سينوي است .پس از آن با
فرض وجود سه نوع اثر براي فارابی ،به بررسی نظر او در هرکدام میپردازیم .در نوع اول از این آثار،
فارابی کموبيش قصد شرح یا بسط اندیشههاي ارسطو را دارد .بنابراین ،میتوان گفت آنچه از این دسته
آثارِ فارابی استنباط میشود ،رأیی است که او ارسطو را ملتزم به آن میداند؛ هرچند خودِ ارسطو
تصریحی به آن ندارد .بر اساس تقسيمات موجودات که ارسطو آنها را در منطق و متافيزیک بيان کرده
و با دو مفهوم وجوب و امکان در ارتباط است و با توجه به تفسير فارابی بر کتاب العبارة ارسطو ،دو گونه
تقسيم موجودات به واجب و ممکن استخراج میشود که تمایز آنها در تمایز ظریف معناي این دو
مفهوم در آنهاست .وجه مشترک نوع دوم آثار منسوب به فارابی ،این است که در آنها تعهد و تقيد
کمتري به تفسيرِ نگاه و نظام ارسطویی وجود دارد و میتوان آنها را حاوي رأي مختار او دانست .در
عين حال ،چنانکه پيشتر گفته شد ،رأي متخذ از این آثار نيز دو گونهاند که برخی از آنها بسيار مشابه
آراي ابنسينا و برخی متفاوت از آن هستند؛ البته در این گونه دوم ،اصطالحات و مفاهيم بهکاررفته و
حتی رأي نهایی ،شباهت و قرابت زیادي به آثار ارسطویی فارابی دارد .هریک از دو بخش فصل سوم
مقاله ،به بررسی رأي فارابی در یکی از این دو دسته اثر ،اختصاص دارد.
البته  ،درباره آثار فارابی و صحت یا عدمصحت انتساب آنها ،اختالفنظرهاي فراوانی وجود دارد.
در انتساب برخی از این آثار به فارابی ،ازجمله فصوصالحکمه ،تعليقات و غيره ،سالهاست که
تردیدهاي قابلتأملی بهوجود آمده است .انتساب برخی از آنها ،مانند الجمع بين رأیی الحکيمين ،در
سالهاي اخير مورد تشکيک قرار گرفته است و در مورد بعضی دیگر ،مانند آراء اهل المدینة الفاضلة،
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السیاسة المدنیة و بسياري از رساالت منطقی (اعم از رساالت مستقل یا شروح بر ارسطو) ،تشکيک
قابلتوجهی وارد نشده است .با توجه به اینکه قصد ما در این مقاله بررسی این انتسابها و ادله موافقان
و مخالفان و قضاوت در مورد آنها نيست ،با تمرکز بر موضوع تقسيم موجودات به واجب و ممکن در
این آثار ،آنها را به سه گروه مذکور که طرح تقسيم در آنها (از جهت مقسم ،اقسام و از همه مهمتر،
مالک تقسيم) مشابه است ،دستهبندي میکنيم و رأي اتخاذشده در آنها را توضيح میدهيم .در خالل
این فصول و در مواضع مختلف ،به وجوه تمایز فارابی و ابنسينا در این بحث نيز اشاره خواهيم کرد.
در تمامی این نوشتار ،مسئله اصلی ،رویکرد فارابی و مالک او در تقسيم موجودات به واجب و
ممکن و مسئله فرعی ،یافتن مؤلفههایی در دیدگاه فارابی است که نشان دهد چگونه او با تغيير در
آنچه از متون ارسطو دریافته بود ،رأي متفاوتی را اتخاذ کرد و چگونه این رأي ضمن عدم تأیيد کامل
از سوي ابنسينا و وجود تمایزات بنيادین ،فارغ از تأثيرات ایجابی نيز نبوده است .اميد که بدین وسيله
بتوانيم قدمی بهسوي تبيين تاریخی این بحث برداریم.

پیشینهبحث 
در نگارش این مقاله ،از ایده مقالهاي با عنوان «The Possibility of the Universe in Al-

 1»Farabi, Ibn Sina and Maimonidesبهره فراوان بردهایم .توجه به مفهوم «واجب» و
«ممکن» در تقسيم موجودات به واجبالوجود و ممکنالوجود و تأثير تفاوت این مفهومها در تقسيمهاي
مختلف را از این مقاله بهدست آوردهایم .در عين حال ،در این اثر ،خطاها و بدفهمیهاي متعدد وجود
دارد؛ بهنحوي که نمیتوان بهلحاظ فلسفی به آن اعتماد و تکيه کرد .اولين خطاي آن توجه نکردن به
تفاوت آراي فارابی در آثار مختلف اوست .درواقع ،نویسنده ،ابنسينا و فارابی را در همهجا همرأي و
داراي تقسيمات مشابه دانسته است .دومين خطاي بزرگ آن ،منحصر دانستن مفهوم امکان (در نظر
هردو فيلسوف) در موجودات عالم ماده است .این دیدگاه ،چنانکه در ادامه خواهد آمد ،در آثار فارابی
وجود دارد ،اما از متون ابنسينا بههيچوجه اینگونه برداشت نمیشود و اساساً این برداشت با نظام
فلسفی او سازگار نيست .درنهایت ،نتيجه گرفته میشود که نویسنده فهم درستی از فلسفه ابنسينا و
اصل عليت در این فلسفه ندارد .الزم به ذکر است براي تأمل در نسبت فلسفه و منطق ،بهویژه در

1. Fackenheim, Emil L. (1946-1947), “The Possibility of the Universe in Al-Farabi, Ibn
Sina and Maimonides”, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol.
16, P. 39-70
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مبحث موجهات (که از مبانی موضوع کار در این مقاله محسوب میشود) ،از رساله دکتري با عنوان
«تحليل رابطه فلسفی ـ منطقی مواد و جهات بر اساس آراي ابنسينا» 1و بهویژه ارجاعات آن استفاده
بسيار کردهایم .همچنين ،توجهِ کتاب Method, Structure, and Development in al-
 2Farabi's Cosmologyبه جایگاه اجرام سماوي در جهانشناسی فارابی ،موجب طرح و بررسی
وجوب یا امکان این مرتبه از موجودات ،در نظام فلسفی فارابی شد .


ابنسینا 
تقسیمموجوداتبهواجبوممکنازنظر 
تقسيمی را که امروزه (بهویژه در ميان فيلسوفان مسلمان) با عنوان «تقسيم موجودات به واجبالوجود و
ممکنالوجود» شهرت دارد ،اولين بار ابنسينا مطرح کرده است .از نظر ابنسينا ،موجودات دو گونهاند :یا
واجبالوجود بالذاتاند که ذاتاً اقتضاي وجود دارند ،یا ممکنالوجود بالذاتاند که ذاتاً اقتضاي وجود ندارند
و بنابراین ،وجود خود را از ناحيه علتی دارند (ابنسينا1242 ،هـ ،ص92؛ همو ،1921 ،ص .)32ازآنجاکه هيچ
موجودي تا وجود برایش ضروري نباشد ،موجود نمیشود ،سلسله «موجوداتِ» ممکنالوجودِ بالذات
بهجهت علتهایشان که درنهایت به واجبالوجودِ بالذات ختم میشود« ،واجبالوجود بالغير» هستند
(همو1242 ،هـ ،ص93؛ همو ،1921 ،ص32ـ .)38در آثار مختلف شيخالرئيس ،استداللهاي مختلفی در وحدت
واجبالوجود بالذات ذکر شده است 9که درنتيجه آنها ،به جز اول تعالی که تنها موجود واجب بالذات
است؛ یعنی وجودش و وجوب وجودش را از خودش دارد و هيچگونه نيازي به غير ،در آن راه ندارد ،همه
موجودات دیگر در وجود ،نيازمند علتی غير از خود هستند و بدون آن ،وجود برایشان ناممکن است و با
وجود آن ،وجود نيافتنشان ناممکن 2.بنابراین ،غير از خدا ،همه موجودات در ذات خود ممکن و با نظر به
غير (یعنی علت) ،واجب (واجبالوجود بالغير) هستند( 1ر.ک به نمودار شماره 1پيوست).
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1ـ احسانی ،مليحه (« ،)1932تحليل رابطه فلسفی ـ منطقی مواد و جهات بر اساس آراي ابنسينا» ،پایاننامه دکتري ،مدرسه عالی
شهيد مطهري
2- Janos, Damin (2012), Method, Structure, and Development in al-Farabi's Cosmology,
Leiden, Boston, 2012
9ـ براي نمونه ،ر.ک :ابنسينا122 ،هـ ،ص29ـ22؛ همو ،1921 ،ص.33
2ـ «فيکون الواجبُالوجودُ هو الحقُ بذاته دائماً ،و الممکنُالوجودُ حقٌ بغيره ،باطلٌ فی نفسه .فکلُ ما سوى الواجبِالوجودِ الواحدِ باطلٌ فی نفسه»
(ابنسينا1242 ،هـ ،ص.)28
1ـ ابنرشد بهکرات در آثار خود به این مطلب می تازد و جمع شدن امکان بالذات و وجوب بالغير را مستلزم انقالب و محال میداند
(براي نمونه ،ر.ک :ابنرشد ،1984 ،ج ،9ص 1692؛ همو ،1339 ،ص  122و .)222
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تفسیرفارابیبرکتاب العبارۀ ارسطووتأثیرآنبرنحوهتقسیمموجوداتبه
واجبوممکن 
ارسطو در کتاب العبارة (باري ارمينياس) ،در پایان بحث از معانی مختلف جهات قضيه و لوازم هرکدام،

1

تقسيمی از موجودات را ذکر میکند که بهنظر میرسد الگوي او در تعيين جهات قضيه بوده است
(ارسطو ،1384 ،ص 123و  .)23a19-262ارسطو در این تقسيم که مشابه آن در کتاب هشتم متافيزیک نيز
آمده است ،میگوید اشياء سه گونهاند :یا فقط بالفعل و بدون هيچ قوهاي هستند که این قسم دربرگيرنده
9
جواهر اول (مجردات) است ،یا فعل همراه قوه ،یا صرف قوه (بدون هيچ فعليتی) (همانجا؛ ارسطو،1982 ،
ص 262و  .)1042a25-32فارابی در شرح خود بر این اثر (شرح العبارة) ،2با منطبق کردن این تقسيم با
تقسيم جهات قضيه ،قسم اول را موجوداتی میداند که فقط ضروري هستند ،قسم دوم ،آنچه از جهتی
ممکن و از جهتی ضروري است ،و قسم سوم ،آنچه فقط ممکن است .او در توضيح قسم دوم مشخص
میکند که مقصود ،موجودات مطلقی هستند که از سنخ ممکن ،اما بالفعل موجودند (فارابی1243 ،هـ ،ج،1
ص .)213فارابی در شرحالعبارة ارسطو ،قول دو گونه موجود (موجود بالفعل و موجود بالقوه) را که ارسطو
بيان کرده است ،منشأ تقسيم جهات قضيه به دو جهتِ ممکن و ضروري میداند (همان ،ص .)182او در
کتابالحروف ،بيان صریحتري در این مورد دارد« :سپس اینها [(قضایایی که ”موجود“ در آنها ــ
بهصراحت یا بهطور ضمنی ــ رابط موضوع و محمول است)] به آن چيزي تقسيم میشوند که ”موجود“
علیاالطالق تقسيم میشود؛ به این نحو که در بعضی از آنها ،ایجاب این موجود بالفعل ،دائمی است و
در بعضی از اینها ،نفی این موجود دائمی است و در بعضی از اینها ،این موجود در وقتی بالفعل است؛
درحالیکه پيش از آن بالقوه بوده است» (همو ،1386 ،ص.)122

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- “perhaps, indeed, the necessary and not necessary are first principles of everything’s
either being or not being, and one should look at the others as following from these [...]”.
2ـ تمامی مواردِ ارجاع به ترجمه هاي فارسی یا عربی آثار ارسطو ،با ترجمه انگليسی تطبيق داده شده است .ازاینرو ،هردو منبع ذکر
شدهاند.
9ـ فارابی این تقسيم را مبهم و ذکر آن را در اینجا ناموجه میداند .در عين حال ،آن را بسط میدهد و بهمعناي تقسيم موجودات به
ضروري و ممکن میداند (فارابی1243 ،هـ ،ج ،2ص.)182
2ـ آثار منطقی فارابی دو گونهاند :برخی از آنها رساالت مستقلی از خودِ اوست و برخی دیگر ،شروحی بر آثار ارسطوست .در مورد
ميزان استقالل رأي فارابی یا اثرپذیري از شارحان و فيلسوفان پيشين ،در رساالت مستقلش بحثهاي فراوانی شده است که جاي
طرح آنها در اینجا نيست .اما شروح او که مشخصاً دو رساله شرح العبارة و شرح القياس است ،به شيوه مرسوم مفسران پيشينِ
ارسطو نگاشته شده است؛ بدین نحو که تکتک عبارات ارسطو ،بهترتيب ذکر شده و ذیل آنها توضيحات الزم آورده شده است.
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فارابی سخن مذکور را بر این اساس میگوید که پيشتر «موجود» را به دو گونه بالقوه و بالفعل
1
تقسيم کرده بود (فارابی ،1386 ،ص .)113بنابراین ،دو گونه موجودي که فارابی ،ارسطو را قائل به آنها
میداند ،عبارتاند از :موجود ضروري (بالفعل محض) و موجود ممکن (آنچه قوه بهنحوي در آن راه
دارد) که خود مشتمل بر دو گونه است.
ارسطو در ابتداي کتاب المبدأ از متافيزیک ،تقسيمی از جوهر آورده که تاحدودي با تقسيم کتاب
العبارة قابلانطباق است .او در آنجا جوهر را در یک تقسيم اوّلی ،دو گونه میداند :یکی جوهر محسوس
و متحرک ،و دیگري ،جوهر نامحسوس و غيرمتحرک (ارسطو ،1982 ،ص981ـ 986و 1068b30-

 .)1069a2ناگفته پيداست جوهر محسوس و متحرک ،معادل موجود داراي قوه است و موجود
نامحسوس و نامتحرک ،معادل موجود بالفعلی است که قوه در آن راه ندارد .البته ،تقسيم ارسطو از
موجود متحرک ،در این قسمت از متافيزیک ،تفاوت عمدهاي با تقسيم موجودِ داراي قوه در منطق دارد.
در اینجا موجود متحرک دو گونه است :یکی آنکه جاویدان (سرمدي) است و بنابراین ،هرچند حرکت
مکانی دارد ،حرکت و تغيير دیگري در او راه ندارد ،و دیگري ،آنکه کون و فساد نيز در آن راه دارد
(همان ،ص981ـ 986و .)1069a30-32

چنانکه پيداست ،مسئله ارسطو در این تقسيمها ،قوه و فعل یا به تعبير دیگر ،حرکت است و اگر
هم در جایی سخن از ممکن و ضروري به ميان میآید ،باز هم نظر به موجود بالقوه و بالفعل است.
موجود ضروري عبارت است از موجود صرفاً بالفعل و غيرمتحرک ،و موجود ممکن عبارت است از
آنچه داراي قوه است و بنابراین ،نحوهاي تغيير یا حرکت در آن راه دارد.
عالوهبر تقسيماتی که براي امر داراي قوه در آثار ارسطو ذکر شده است ،در کتاب دلتا از متافيزیک،
تقسيمی نيز براي موجود ضروري آمده است .او در این کتاب ،پس از آنکه معناي محوريِ ضروري را
آن چيزي معرفی میکند که «نمیتواند به گونه دیگري باشد» ،میگوید برخی از امور ضروري ،ضروري
بودن را از خودشان دارند و برخی دیگر ،ضروري بودنشان را از خودشان ندارند ،بلکه در این امر ،نيازمند
گروه اولاند (ارسطو ،1982 ،ص 193و  .)1015b10-11او در ادامه ،موجودِ بسيط ،جاویدان و نامتحرک را
مصداق امر ضروري بهمعناي نخستين و حقيقی آن میداند (همان ،ص 193و  .)1015b11-14در این
عبارتِ ارسطو ،بهدرستی مشخص نمیشود که آیا آنچه ضرورت (تنها به یک گونه بودن) را از غير خود
میگيرد ،در ویژگیهاي بساطت ،جاودانگی و عدمتحرک نيز با گونه اول امر ضروري مشابهت دارد و

1ـ البته ،این مطلب او با توجه به تأکيدي که در جاي دیگر بر مشترک لفظ بودن «موجود» بهعنوان رابط موضوع و محمول ،و
«موجود» بهمعناي «منحاز بماهيه ما خارج النفس» دارد (فارابی ،1386 ،ص121ـ ،)122قابلنقد است.
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تفاوتشان فقط محل انتساب آنهاست ،یا اینکه این ویژگیها فقط اختصاص به ضرورياي دارد که
بالذات ضروري است .همچنين ،بهدرستی معلوم نمیشود که این «غير» (یعنی ضروري بالذات) ،چه
نحوه عليتی براي امر ضروري بالغير دارد.
منشأ بودن بحث «اقسام موجودات» براي طرح بحثِ جهات قضيه و اقسام آن در نظر ارسطو ،و
همچنين ،تطابق دو قسم اوليه این تقسيم با آنچه در متافيزیک آمده ،زمينه تقسيم اوّلیِ موجودات را به
واجب و ممکن فراهم کرده است .از نظر ابنرشد ،مرتبۀ دوم تقسيم ارسطو براي امر ضروري ،بحثی را
با عنوان دو گونه موجود واجب ،واجب بالذات و واجب بالغير ،به ميان آورده است (ابنرشد ،1984،ج،2
ص124ـ.)121

1ـدوگونهتقسیم«موجود»بهواجبوممکندرآثارارسطو1ازمنظرتفسیرفارابی
تقسیماول :با توجه به آنچه گفته شد و با تطبيق تقسيمات مختلفی که از آثار مختلف ارسطو
ذکر شد ،همچنين با در نظر داشتن تفسير فارابی ،یک تقسيم جامع از موجودات ،قابلانتزاع است .در
این تقسيم ،موجودات دو گونهاند :یا صرفاً بالفعل و غيرمتحرکاند که همان موجود ضروري است ،یا
قوه در آنها راه دارد و بنابراین بهنحوي متحرک هستند که این همان موجود ممکن است .موجود
ضروري بهزعم ارسطو ،شامل جواهر اول میشود و بر اساس تقسيم ضروري به بالذات و بالغير،
میتوان در ميان آنها ،خدا یا جوهر نخستين را ضروري بالذات و دیگر مجردات (عقول) را ضروري
بالغير دانست .ممکنات نيز ابتدا به دو قسم تقسيم میشوند :هيوالي اولی یا آنچه صرف قوه است؛ و
موجوداتی که در آنها قوه همراه با فعليت است .اگر برخالف ابنرشد ،حرکت داشتن و قوه داشتن را
الزم و ملزوم یکدیگر بدانيم ،2میتوانيم بگویيم موجوداتِ مرکب از قوه و فعل نيز دو گونهاند :آنها
که ازلی هستند و فقط حرکت در مکان دارند (اجسام سماوي)؛ و آنها که داراي کون و فساد هستند
و به انحاي مختلف تغيير میکنند (موجودات عالم ماده) (ر.ک به نمودار شماره 2پيوست).
تقسیمدوم:فارابی در شـرح العبارة ــ در پایان بحث از نقيض گزارههاي ممکن استقبالی ــ خبـر از

1ـ چنانکه قبالً هم توضيح داده شد ،ارسطو خودش موجودات را به واجب و ممکن تقسيم نکرده است و ما تالش میکنيم با
تفسيري که فارابی از وجوب و امکان ارسطو دارد ،تقسيماتی از موجودات را که منشأ بحث جهات قضایا بودهاند ،با تقسيم به واجب
و ممکن تطبيق دهيم.
2ـ رأي ابنرشد خالف این است و در شرح متافيزیک میگوید اجسام سماوي هرچند داراي حرکت و ماده هستند ،قوه ندارند .او
ابنسينا را بهدليل قول به استلزام مذکور ،سرزنش میکند (ابنرشد ،1984 ،ج ،9ص.)1222
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وجود اختالفنظري ميان فيلسوفان متقدم درباره نسبت سه نحوه وجود ازلی ،ضروري و ممکن
میدهد.
او میگوید گروهی از فيلسوفان قدیم ،فرض امکان در امر ازلی را رد میکنند و گروهی دیگر ،رأي به
1
جواز آن میدهند (فارابی1243 ،هـ ،ج ،2ص146ـ .)142او افالطون و هزیود (اوسيدوس) را از گروه دوم
(همان ،ص )141و قول آنان را با آراي دینی سازگارتر میداند (همان ،ص .)148از توضيحاتی که او در
بخشهاي مختلف میدهد ،روشن میشود که ــ حداقل در اینجا ــ خودش نيز با این رأي موافقتر
است .فارابی در مورد نظر ارسطو در این باره چيزي نمیگوید ،اما ــ با توجه به اینکه قصد اوليه از تأليف
این رساله ،شرح آراي ارسطو است ــ اگر او را در این مسئله همرأي خود میدید ،از تصریح به آن دریغ
نمیکرد .بنابراین ،بهنظر میرسد برداشت فارابی از رأي ارسطو ،تساوي دو مفهوم ضروري و ازلی است؛
بهنحوي که ممکن و ازلی همان تقابلی را دارند که ممکن و ضروري .نتيجه چنين برداشتی از رأي
ارسطو ــ در بحث حاضر ـ این است که هيچیک از انحاي موجودات جاودان و ازلی نمیتوانند ذیل
ممکنات قرار گيرند ،بلکه همگی گونههایی از موجود ضروري هستند .بنابراین ـ در مقایسه با تقسيم قبلی
ـ اجسام سماوي از دایره ممکنات خارج و به جمع موجودات ضروري میپيوندند .2شاید بتوان براي
تطبيق این تقسيم با تقسيم امر ضروري به ضروري بالذات و ضروري بالغير ،وجوبِ انحاي جدید امر
ضروري را وجوب بالغير در مقابل وجوب بالذات مجردات دانست .البته ،با استناد به سخن ارسطو که پيش
از این گفته شد ،وجوب و ضرورت بهمعناي حقيقی آن ،تنها وجوب بالذات است و بنابراین ،لزومی به
اطالق فعليت محض ـ که در کتابالعبارة ،مشخصه موجود ضروري دانسته شده بود ــ بر موجودات
واجب بالغير نيست .نهایتاً اینکه این موجودات را میتوان صرفاً بهجهت نحوه تغيير و حرکت ،ممکن و
بهجهت ازليت ،واجب بالغير دانست؛ هرچند نه ممکن بهمعناي حقيقی 9بر آنها صدق میکند و نه واجب
بهمعناي نخستين و حقيقی .البته ،اگر موافق تفسير ابنرشد باشيم و وجود بالقوه را در اجسام سماوي
نپذیریم ،اساساً دیگر وجهی هم براي ممکن دانستن آنها وجود نخواهد داشت .بنابراین ،این تقسيم با
تفسير ابنرشد نيز موافقتر خواهد بود (ر.ک به نمودار شماره  9پيوست).

1ـ «فانَ ذلک شىءٌ قد اختلفت آراءُ المتفلسفين فيه فى القدیم .فقومٌ رأوا أنَ ما لمیزل و الیزال موجوداً الیجب أن یُقال أنه ممکنٌ أن الیوجد .و کذلک
ما لمیوجد قطّ و الیوجد فى المستقبلِ أصالً الیجوز ان یکون ممکناً فيه ان یُقال :أنه ممکن ٌأن یوجد .و قومٌ جوّزوا ذلک».
2ـ در مورد جایگاه هيوالي اولی در این تقسيم ،نمیتوان نظر قطعی داد؛ چون ماده اولی با وجود ازليت ،قوه محض است.
9ـ ابنرشد بارها از اصطالح «ممکن حقيقی» استفاده میکند و مقصود او موجود مادي داراي کون و فساد (موجودات عالم تحت قمر) است.
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2ـمنشأاختالفتقسیماولودوم
چنانکه پيشتر گفته شد ،منشأ اصلی اختالف در دو تقسيمبندي اول از موجودات ،اختالفنظري
است که در نسبت دو مفهوم ضرورت و ازليت یا به تعبيري ،دو گونه موجود ضروري و ازلی وجود دارد.
هردوي این مفاهيم در آثار فلسفی ارسطو بهکار رفتهاند؛ با این حال ،تشخيص اینکه آیا از نظر ارسطو
این دو یکی هستند یا نه ،بهسختی ممکن است .در متون ارسطو براي هردو حکم ،مؤیداتی وجود دارد.
او گاهی هردو را بهنحوي در کنار هم میآورد که بهنظر میرسد به غيریت آنها نظر دارد 1و گاهی نيز
به یکی بودن آنها تصریح میکند 2.در اینجا صرفنظر از اینکه رأي حقيقی ارسطو در این مورد
چيست ،تأثير هر حکم را در تقسيمبندي موجودات نشان میدهيم :اگر ضرورت و ازليت را یکی بدانيم،
بهنحوي که در مصادیق واقعی و مفروض ،مساوي باشند( ،از ميان دو تقسيم اول) تنها راه در تقسيم
موجودات از جهت وجوب و امکان ،تقسيم دوم است .به این ترتيب ،موجود ضروري عبارت است از
موجود ازلی ،و موجود ممکن از آن جهت که قوه دیگرگونه شدن را دارد ،غير ازلی است .بنابراین،
ممکنالوجود بههيچروي نمیتواند متصف به وجوب (ضرورت) شود .اما در ميان موجوداتی که ضروري
و ازلی هستند ،برخی نسبت به دیگران ،نخستين و داراي مرتبه باالترند و این وجود و وجوب را از ذات
خود دارند و برخی دیگر ،وابسته به آنها هستند .بنابراین ،موجودات واجبالوجود دو گونهاند :یکی
واجبالوجود بالذات و دیگري واجبالوجود بالغير.
اما اگر ازليت را الزمه ضرورت بدانيم ،بهنحوي که ميان مصادیق آنها از بين نسبتهاي چهارگانه،
نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد؛ یعنی هرآنچه ضروري است ،ازلی باشد ،اما نه برعکس،
تصویري که از تقسيم موجودات داریم ،متفاوت میشود؛ چون در این صورت ،میتوان موجوداتی را
فرض کرد که ازلی هستند ،اما ضروري نيستند و ازآنجاکه بنابر تقابل ميان ضرورت و امکان ،آنچه
ضروري نباشد ،ممکن است ،موجودات ازلیِ غيرضروري وارد دایره ممکنات میشوند و تفاوتشان با
دیگر موجودات ممکن ،در این است که کون و فساد در آنها راه ندارد .پس درنهایت و با این فرض
(غيریتِ ضرورت و ازليت) ،موجودات دو گونهاند :یا واجبالوجودند ،یا ممکنالوجود .ممکنالوجودها نيز از
جهت نسبتی که با زمان دارند ،دو گونهاند :برخی ازلی هستند و برخی دیگر نه.
بنابراین ،بهطور خالصه میتوان ادعا کرد که در تقسيم اول ،مالک تقسيم و به تعبير دیگر ،مالک
1ـ ارسطو در بسياري از موارد ،ضرورت و دوام را بهنحوي در کنار هم بهکار میبرد که اگر نظر بر یکی بودن آنها داشت ،نيازي به
این نحوه کاربرد نداشت .براي نمونه ر.ک.Aristotle, 1985, p. 1065a1-2 & 1139b23-25 :
2ـ یکی از مواردي که ارسطو به این تساوي تصریح دارد ،رساله کون و فساد است« :آنچه ضروري است ،منطبق است با آنچه ازلی
است؛ چراکه آنچه باید باشد ،نمیتواند نباشد .بنابراین ،یک چيز ازلی است ،اگر ضروري باشد ،و اگر ازلی باشد ،ضروري است [»]...
(.)Ibid, 337b35-338a1
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تمایز واجب از ممکن ،فعليت محض (یا در مقابل ،داراي قوه بودن) است؛ یعنی در تقسيم اوّل ،موجودات
به بالفعل محض (غيرمتحرک) و داراي قوه (متحرک) تقسيم میشوند و در تقسيم دوم ،مالک تقسيم و به
تعبير دیگر ،مالک تمایز واجب از ممکن ،ازليت است؛ یعنی موجودات در ابتدا ،به دو دسته ازلی و غير ازلی
تقسيم میشوند.
3ـمنشأاختالفدوتقسیمارسطوییباتقسیمسینوی
با توجه به آنچه گفته شد ،ارسطو در بحث از موجود ضروري ،به «علتِ وجود» بودن آن و در بحث از
موجود ممکن ،به «معلول» بودن آن نظر ندارد؛ درحالیکه در نظر فيلسوفان مسلمان ،بهویژه از ابنسينا به
بعد ،عليت و معلوليت مالک تقسيم موجودات به واجب و ممکن قرار گرفته است .ماسوياهلل ،اعم از مادي
و مجرد ،متحرک و غيرمتحرک ،و ازلی و غير ازلی ،ازآنجاکه در وجودشان نيازمند علت هستند ،ممکنالوجود
بالذاتاند و خداوند ،بهعنوان تنها علت نهایی همه موجودات و بینياز از علت ،واجبالوجود بالذات است .در
عين حال ،موجودات ممکنالوجودِ بالذات ،بنابر قاعده «ما لَمیَجِب ،لمیوجَد» ،واجبالوجود بالغيرند .آنچه در
این تقسيم ،نوآوري شيخالرئيس بهحساب میآید ،تأکيد بر «ذاتی» بودن امکان در ماسوياهلل و همچنين،
نفی لزوم حدوث زمانی و مادیت در موجودات ممکن است .درواقع ،شيخ نه ازليت را با ضرورت یکی
میکند و نه فعليت را؛ درعوض ،قائل به عينيت «بینيازي از علت» با «وجوب» ،و «معلول بودن» با
«امکان» است .بدین ترتيب ،در تقسيمبندي شيخالرئيس از موجودات ،مجردات در عين ازليت و عدم ابتال
به کون و فساد ،ازجمله موجودات ممکن بهحساب میآیند و همچون موجودات مادي ،بهجهت ایجابی که
از جانب علتشان به آنها اعطا میشود ،وجوب بالغير دارند.

رأیمختارفارابیدرتقسیمموجودات 
فارابی در ميانه راهی است که ابنسينا آن را به پایان میبرد؛ بنابراین ،در آثار او وضع به گونه دیگري
است .او در آثار مختلفش (بهویژه آنها که دیگر ناظر و مقيد به نظام ارسطویی نيستند) ،تالش کرده است
با توجه به دو مفهوم وجوب و امکان ،تقسيم روشنی براي موجودات ذکر کند .تالشهاي او در نظر برخی
محققان امروزي ،ناهمگون و حتی متعارض است 1و به همين دليل ،گاهی او را به پریشانگویی متـهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ براي نمونه ،ر.ک:
Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, P. 7-8, 121-122.
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کردهاند .1بهنظر میرسد تفکيک و طبقهبندي آثار فارابی ،بتواند راهحل مناسبی در توجيه این تعارضات و
ابهامات باشد.
آثار فارابی در بحث حاضر را میتوان از جهت شباهت رأي اظهارشده و اصطالحات بهکار بردهشده
در آنها ،به دو دسته کلی تقسيم کرد :دسته اول ،شامل آثاري همچون السیاسة المدنیة ،فصول منتزعه،
آراء اهل المدینة الفاضلة ،کتابالحروف و برخی از رساالت منطقی او ،مانند شرح العبارة ارسطو و رساله
العبارة ،است و دسته دوم ،شامل آثار دیگري همچون فصوصالحکمة ،شرح رساله زینون کبير،

تعليقات ،عيونالمسائل و ...است.2

1ـتقسیمموجوداتدردستۀاولازآثارمستقلفارابی 
تقسيم فارابی از موجودات ،از حيث وجوب و امکان ،در دسته اول از آثارش ،شباهت زیادي با
تقسيم دومی دارد که از ارسطو نقل شد؛ در عين حال ،بهدليل برخی تفاوتها ،نمیتوان آنها را یکی
دانست .او در السیاسة المدنیة و فصول منتزعه ،از ميان سه حالت مفروض «ما الیمکن أن الیوجد»« ،ما

یمکن أن یوجد و أن الیوجد» و «ما الیمکن أن یوجد» 9ــ که اولی و سومی ،دو «طرف» بسيار دور از هم
2
و دومی« ،متوسط» بين این دو است ــ «موجود» را منحصر در دو گونه اول میداند (فارابی،1966 ،
ص16؛ همو1241 ،هـ.ب ،ص 28ـ .)23فارابی در شرح العبارة ارسطو ،این سه عبارت را در توضيح اصطالحاتِ
«ضروري»« ،ممکن» و «ممتنع» آورده است( 1همو1243 ،هـ ،ج ،2ص 183به بعد) .در این دو اثر ،امر

محسن مهدي رأي فارابی را در دو دسته آثار سياسی و فلسفیاش ،متعارض و رأي حقيقی او را متعلق به آثار فلسفی میداند .او
معتقد است مباحث نظري وجودشناسی یا جهانشناسی که در آثار سياسی فارابی آمده ،نه بهعنوان رأي حقيقی او ،بلکه صرفاً براي
مقدمهچينی تطبيق مراتب عالم با مراتب مدینه ذکر شده است (به نقل از.)Janos, 2012, p. 40-41 :
1ـ براي نمونه ،ر.ک:
Fackenheim,“The Possibility of the Universe in Al-Farabi, Ibn Sina and Maimonides”,
Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 16 , p. 40-41, n.4.
2ـ  Damien Janosنيز در  ،Method, Structure, and Development in Al-Farabi's Cosmologyآثار
منسوب به فارابی را به دو دسته مشابه ــ با اختالفات جزئی ــ تقسيم میکند.
9ـ این تعریفها مطابق تعریفهایی است که فارابی در العبارة و شرح العبارة براي دو جهت وجوب و امکان آورده است .همين یکی بودن
تعریفها در دو گونه مباحث منطقی و متافيزیکی ،مؤید دیگري بر عدم تفکيک مطلق بحث از امکان و وجوب ،در این دو حوزه است.
2ـ البته ،او در فصول منتزعه ،در یک تقسيمبندي دیگر« ،ما الیمکن أن الیوجد حينا ما» را نيز به این اقسام سهگانه اضافه میکند و
بنابراین ،درنهایت به سه قسم موجود قائل میشود (فارابی1241 ،هـ ب ،ص28ـ .)23در این باره ،در ادامه توضيح خواهيم داد.
1ـ این توضيحات بهجهت بحث راجع به نقيض هریک از این قضایا ،آمده است.
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ضروري نهایتاً به «موجود دائمالوجود الذي لمیزل و الیزال» تعریف شده است .براي تعریف امر ممکن نيز،
باید بدانيم او از یک طرف ،ممکن را به «ما کان غير موجود اآلن و یتهيأ فی اي وقت من المستقبل أن یوجد
و أن الیوجد» تعریف کرده است و از طرف دیگر ،موجود مطلق 1را با تعریف «موجود بالفعل مادام موجودا
أو مادام موضوعه موجودا» ،از سنخ ممکن دانسته است (فارابی1248 ،هـ ،ج ،1ص148؛ همو1243 ،هـ ،ج،2
ص212ـ .)216با این توضيح ،میتوان وجهِ تعریف موجود ممکن را به «ما یمکن أن یوجد و أن الیوجد» ،در
دیگر آثار این دسته دریافت.
بنابراین ،موجودات در ابتدا به دو قسم تقسيم میشوند« :ما الیمکن أن الیوجد» و «ما یمکن أن یوجد
و أن الیوجد».
محور بحث در فصول منتزعه ،ویژگیها و انواع امر ضروري «ما ال یمکن أن ال یوجد» ،و در السياسه
المدنيه ،ویژگیها و انواع امر ممکن «ما یمکن أن یوجد و أن الیوجد» است.
بر اساس آنچه در السیاسة المدنیة آمده است ،موجود ممکن «ما یمکن أن یوجد و أن الیوجد» یا
ماده است ،یا ترکيبی از ماده و صورت (همو ،1966 ،ص .)18در این تصویر ،مراتب موجودات ممکن از
ماده اولی آغاز میشود و در باالترین مرتبه ،به موجودي ختم میشود که مرکب از ماده و صورت
است ،اما ماده صورت دیگري نيست (همانجا) .بنابه تعریف ،در این ترتيب ،ماده آن چيزي است که
میتواند چيزِ دیگري بشود یا نشود و مرکب از ماده و صورت چيزي است که فیذاته ممکن است
باشد یا نباشد (همانجا) .بنابراین ،موجود ممکن ،محدود به موجودات عالم هيوالنی (عالم ماده یا عالم
2
تحت قمر) است (همو1241 ،هـ.ب ،ص28ـ.)23
بر اساس آنچه در فصول منتزعه آمده ،موجود ضروري «ما الیمکن أن الیوجد» دو گونه است« :ما
الیمکن أن الیوجد اصالً» 9و «ما الیمکن أن الیوجد فی حين ما فقط» (همو1241 ،هـ.ب ،ص28ـ.)23یا به

1ـ بر اساس اشاره بسيار کوتاه فارابی در شرح العبارة ،اضافه شدن جهت «اطالق» و نسبتی که معناي مطلقه با معانی امکان و
ضرورت دارد ،منسوب به اسکندر افرودیسی است (فارابی1243 ،هـ ،ج ،2ص211ـ.)216

2ـ از تمامی مباحثی که در السیاسة المدنیة درباره موجودات ممکن و ارتباط آنها با اجسام سماوي آمده است ،برمیآید که عالم
موجودات ممکن ،بهدليل ویژگیهایی که براي افراد آن شمرده میشود ،حتی اجسام سماوي را نيز دربر نمیگيرد .براي مطالعه
بيشتر ،ر.ک :همو ،1966 ،ص64ـ66؛ همو1241 ،هـ ب ،ص28ـ.23
9ـ درباره لفظ «اصالً» در این عبارات ،الزم است تأکيد شود که پس از بررسی در آثار فارابی و مقایسه آنها باهم ،به این نتيجه
رسيدیم که این لفظ در عبارات فارابی ،نفی محدودیت زمانی است ،نه اینکه هرگونه قيد و شرطی را نفی کند .اینکه در این عبارت،
«زمان خاص» را در مقابل «اصالً» قرار میدهد ،مؤید این سخن است .در مواردي که قصد دارد نفی همه جهات را ذکر کند ،از
تعبير «اصالً و ال بوجه من الوجوه» استفاده میکند که در ادامه توضيح داده خواهد شد.
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تعبير دیگر« ،ما الیمکن أن الیوجد حينا و الیمکن أن یوجد فيه غير ذلک» (فارابی1241 ،هـ.ب ،ص .)23بنابه
تعبير فارابی ،گونه اول ،یعنی موجوداتی که نبودشان در هيچ زمانی ممکن نيست ،موجودات عالَم
روحانی و بري از ماده هستند و گونه دوم ،یعنی موجوداتی که بنابه جوهر و طبيعتشان فقط در زمانی
خاص ،موجود هستند ،هم الوجودشان و هم به گونه دیگر بودنشان در آن زمان خاص ،ناممکن است .از
نظر او ،اینها همان موجودات عالَم سماوي (اجسام سماوي) هستند (همان ،ص28ـ .)23توضيح اخير در
خصوص موجودات عالم سماوي ،حاکی از این است که هنگام وجود ،امکان الوجود از آنها اتخاذ
نمیشود.
هردو قسم مذکور از موجود ــ و بهتبع آن ،انواع ذیل آنها ــ که همه انحاي وجود را شامل
میشوند ،در وجودشان ناقص و ازهمينرو ،وابسته و مسبَب به سبب اول هستند (همو ،1966 ،ص 24و
12؛ همو1241 ،هـ.ب ،ص23ـ« :)84فلمّا کان الممکنُ وجودُه هو أحدَ نحويِ الموجودِ والوجودُ الممکنُ احدَ
نحوي الوجودِ ،فإنَ السببَ األوَل الّذي وجودُه فی جوهرِه ليس إنَما أفاضَ بوجودِ ما الیمکنُ أن الیوجد فقط
بل بوجودِ مایمکنُ أن الیوجد؛ حتی الیبقی شیءٌ من انحاءالوجودِ إلّا أعطاه» (همان ،ص.)12
پس از تقسيم بندي موجودات بر اساس این دسته از آثار ،پرداختن به سه مطلب اهميت دارد:
1ـ آنچه این تقسيمِ فارابی را از موجودات ،از تقسيماتی که پيش از این گفته شد ،متمایز میکند،
توجه به تعاریف واجب و ممکن است که بر اساس این تعریفها ،میتوان مالک تقسيم را مدخليت عدم
دانست؛ بهنحوي که در موجود ضروري ،عدمْ هيچگونه مدخليتی ندارد؛ اما در موجود ممکن ،مدخليت
دارد .او در هردو اثر ،آراء اهل المدینة الفاضلة و السیاسة المدنیة ،عدم را مختص عالم ماده میداند و آن را
به «ال وجود ما یمکن أن یوجد» تعریف میکند( 1همان ،ص16؛ همو ،1331 ،ص .)21بر این اساس و با توجه
به نزدیکی این معنا از «عدم» به «قوه» ،میتوان وجوهی براي شباهت تقسيم فارابی و تقسيم ارسطو با
معيار مدخليت قوه (و یا مقابل آن ،فعليت محض) یافت .در این صورت ،میتوان تقسيم ذکرشده از
موجودات در کتابالحروف را نيز تعبير دیگري از همين تقسيم دانست .فارابی در کتابالحروف موجود را
دو گونه میداند :موجود بالفعل و موجود بالقوه .هریک از این اقسام ،خود دو گونه است :موجود بالفعل
یا هميشه بالفعل است ،یا پيش از بالفعل شدن ،بالقوه بوده است ،و موجود بالقوه نيز یا فقط قوه بالفعل
شدن دارد ،یا قوه بالفعل شدن و نشدن ،هردو را داراست (همو ،1386 ،ص .)122او در اینجا و یک بار دیگر
در شرح العبارة ،متذکر میشود که در اینگونه مباحث ،امکان و قوه معناي یکسانی دارند (همانجا؛ همو،
1243هـ ،ج ،2ص.)248

1ـ «العدم و الضد ال یکونان اال فيما دون فلک القمر .و العدم هو ال وجود ما شأنه أن یوجد» (فارابی ،1331 ،ص.)21
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2ـفارابی در دو اثر فصول منتزعه و السیاسه المدنیة ،اول تعالی را ذیل تقسيم همه انحاي موجود
به واجب و ممکن قرار نمیدهد و در تقسيماتِ خود ،حتی نامی از «واجبالوجود بالذات» نمیبرد .این
مطلب از مواردي است که بهروشنی نشان میدهد رأي فارابی در این موضوع ،هم با نظر ارسطو و
هم ابنسينا متفاوت است .او در کتاب آراء اهل المدینة الفاضلة ،در توضيح اوصاف و ویژگیهاي اول
تعالی ،به مواردي اشاره میکند که روشنکننده وجه خروج واجب تعالی از تقسيم موجودات است .دو
گونه موجود ضروري «الیمکن أن الیوجد» که او در فصول منتزعه ذکر میکند ،با قيود «اصالً» و
«فی حين ما فقط» از یکدیگر متمایز میشوند؛ اما در آراء اهل المدینة الفاضلة ،ضرورتِ اول تعالی با
عبارت «الیمکن أن الیوجد و ال بوجه من الوجوه» توضيح داده شده است و معادل قرار دادن آن با
«ازلی بذاته» (فارابی ،1331 ،ص ،)21نشانگر آن است که اوالً ،آنچه در شرح العبارة بهعنوان تعریف
ضروري آمده است (موجود دائمالوجود الذي لمیزل و الیزال) ،بهدليل قيد «لمیزل و الیزال» ،شامل
موجودات عالم سماوي نمیشود و ثانياً ،آنچه خدا را از موجودات عالم روحانی ــ که آنها هم ازلی
هستند ــ متمایز میکند« ،بذاته» بودن این ازليت در اول تعالی است .کنار هم قرار گرفتن این
تعابير ،عالوهبر اینکه نمایانگر اضافه شدن نحوه دیگري از امر ضروري «ما الیمکن أن الیوجد» به
انحاي دوگانه پيشين است ،نشان میدهد همه تقسيمات مذکور ،ميان مسببات سبب اول انجام شده
است و اول تعالی برتر از آن است که ذیل این تقسيمات قرار گيرد .او در برخی دیگر از آثارش ،این
برتري و تعالی را با «تباین» از ماسوي توصيف میکند.1
9ـ در همه این آثار« ،ممکن» فقط و فقط وصف بخشی از موجودات ماسوياهلل است ،نه همه آنها.
بر این اساس ،هيچ شاهدي براي اینکه بهجز موجودات مادي عالم تحت قمر که داراي قوه هستند و
مشمول کون و فساد قرار میگيرند ،موجود دیگري «ممکن» دانسته و ناميده شود ،وجود ندارد.
چنانکه پيشتر گفته شد ،فارابی حتی موجودات عالم سماوي را که ضرورت بهمعناي «الیمکن أن
الیوجد» در آنها ،تفاوت بنيادینی با ضرورت متخذ از مجردات دارد ،ذیل موجود ممکن قرار نمیدهد.
او حتی در فصول منتزعه بهصراحت میگوید هردو قسم «ما الیمکن أن الیوجد» و «مایمکن أن یوجد
و أن الیوجد» ،بهاقتضاي ذات و طبيعت خودشان است که اینگونه هستند و وجهی براي اطالق گونه
دیگر بر آنها ،حتی به نحو عارضی ،وجود ندارد( 2همو1241 ،هـ.ب ،ص )28و این یعنی فارابی با عروض
1ـ براي نمونه ،ر.ک :فارابی ،1966 ،ص.29
2ـ «ما الیُمکنُ أن الیوجد هو فی جوهرِه و طبيعتِه کذلک .و مایُمکن أن یوجَد و أن الیوجَد هو أیضا فی جوهرِه و طبيعتِه کذلک .فإنّه الیُمک ُ
ن
أن یکونَ [الّذي ال] یُمکن أن الیوجد ،إنّما صارَ کذلک ألجل أنّ جوهرَه و طبيعتَه غيرُ ذلک و عَرَض له أن صار کذلک .و کذلک مایُمکن أن یوجد
و أن الیوجد» (همو1241 ،هـ ب ،ص.)28
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«وجوب» بر امري که ذاتاً «ممکن» است ــ همان که ما از آن تعبير به وجوب بالغير میکنيم ــ
موافق نيست (ر.ک به نمودار  2پيوست).
2ـتقسیمموجوداتدردستهدومازآثارمنسوببهفارابی 
در دسته دوم از آثار منسوب به فارابی (فارغ از صحت و سقم این انتساب) ،موجود صریحاً یا تلویحاً
1
تقسيم به دو قسم میشود :واجبالوجود بالذات و ممکنالوجود (فارابی ،1932 ،ص8ـ3؛ همو1213 ،هـ.ب،
عيونالمسائل ،ص12؛ همو 1241هـ.الف ،ص 92و .)...واجبالوجود بالذات که از آن با عنوان االول (اول تعالی)
(همو ،1932 ،ص ،)12 ،8یا حق اول و حق و واجب (همو ،1981 ،ص18ـ )13نيز یاد میشود ،تنها موجودي است
که سلسله ممکنات در نيازمندي به علت ،منتهی به او میشود و چون وجود براي او واجب است ،نياز به
علتی مقدم بر خود ندارد (همو1213 ،هـ.ب ،شرح رساله زینون ،ص222ـ228؛ همو ،1981 ،ص12ـ19؛ همو1213 ،هـ.ب،
همان ،ص .)12وجود براي هيچکدام از موجودات دیگر (همو ،1932 ،ص8ـ ،)3اعم از ازلی و موقت (همو،
1213هـ.ب ،عيونالمسائل ،ص ،)12و متعلق به مراتب مختلف عالم امر و عالم خلق ،یا عالم ملکوت و عالم
جبروت (همو ،1981 ،ص 18و  ،)62به اعتبار ذات ،ضروري نيست و این موجودات چون نيازمند علتاند،
«ممکنالوجود» خوانده میشوند (فارابی ،1981 ،ص12ـ19؛ همو1213 ،هـ.ب ،عيونالمسائل ،ص .)12تنها اختالف
موجود در ميان این آثار ،کاربرد اصطالح «واجبالوجود بالغير» است که در برخی اصالً اشارهاي به آن
نشده است (مانند تعليقات) و در برخی دیگر ،شامل همه موجودات ممکن میشود ،چون از جانب مبدأ و
علتشان واجب میشوند (همانجا؛ همو ،1981 ،ص ،)19و در برخی دیگر ،این اصطالح فقط هنگام بحث از
مجردات (عقول) بهکار میرود (همو1213 ،هـ.ب ،شرح رسالۀ زینون ،ص .)228بنابراین ،پس از تقسيم اوليه
موجود به واجب و ممکن ،یا همه موجوداتِ ممکنالوجود بالذات ،واجبالوجود بالغيرند ،یا دو گونهاند :یکی
مجردات که در عين امکان ذاتی ،وجوب بالغير دارند و دیگري ،موجودات مادي که صرفاً داراي امکان
ذاتی هستند .البته ،در حالت دوم ،هيچ وجهی براي وجوب مجردات ،بهنحوي که متمایزکننده آنها از
موجودات مادي باشد ،ارائه نشده است و فقط کاربرد این اصطالح در مورد مجردات ،احتمال وجود چنين
قسمی را مطرح میکند (رأي فارابی در دسته دوم از آثارش و نمودار مرتبط با آن ،مشابه تقسيم سينوي
است).

1ـ این تقسيم در تعليقات ،عيونالمسائل و الجمع بين رأیی الحکيمين بهصراحت بيان شده است؛ اما در آثاري همچون فصوصالحکمة

و شرح رساله الزینون الکبير ،از فحواي کالم برداشت میشود.
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نتیجهگیری 

تقسيم موجودات به واجب و ممکن در نظام فلسفی ابنسينا و با تکيه بر مبانی آن (تمایز وجود از ماهيت
و عروض وجود بر ماهيت) و محوریت اصل عليت و جستوجوي علتِ وجودبخش ،امري ناگزیر است.
موجود در این نظام ،دو گونه است :یا در وجودش بینياز از علت ،یا نيازمند به علت است .این تقسيم
پس از او چنان شهرت یافت که اکنون تصور نظامهاي فلسفیِ پيش و پس از او ،بدون فرض چنين
تقسيمی بهسختی امکانپذیر است.
تقسيم موجود به واجب و ممکن ،در برخی آثار فارابی ،بهصراحت و در برخی نيز ،به تلویح آمده است؛
اما بسياري از این آثار ،باوجود اختالفات جزئی که باهم دارند ،در مالک تمایز موجود واجب از موجود
ممکن ،تفاوت بنيادي و تأملبرانگيزي با نظر ابنسينا دارند؛ چراکه اصل عليت و معلول بودن یا نبودن ،در
تمایز اقسام نقشی ندارد .در تشخيص این مالک ،مراجعه به آثار ارسطو و فهم و تفسير فارابی از آنها،
بسيار راهگشاست .در فلسفه ارسطو ،برخالف ابنسينا« ،حرکت» و جستجوي محرک ،محوریت دارد.
هرچند ارسطو خودش تقسيمی از موجود به واجب و ممکن را ذکر نکرده ،میتوان از منظر فارابی و با
تطبيق آنچه در مباحث منطقی در خصوص جهات وجوب و امکان بيان داشته ،با تقسيمات موجودات که
در دیگر آثارش آورده است ،دو تقسيم را با دو مالک متمایز انتزاع کرد :یکی برحسب فعليت (بدین نحو که
ضروري ،امرِ صرفاً بالفعل ،و ممکن ،امري با مدخليتِ قوه دانسته شود) و دیگري ،برحسب ازليت (بهنحوي
که ضروري ،امرِ ازلی ،و ممکن ،امر غير ازلی و موقت در زمان باشد) .در آثاري از فارابی که در آنها مقيد
به همراهی با ارسطو نيست ،معيار دیگري براي تقسيم به واجب و ممکن ارائه شده است که آن هم
متمایز از رأي ابنسيناست .در این آثار ،ظاهراً زمانمندي (ازلی یا غير ازلی بودن) در توضيح هر یک از
اقسام ،محوریت دارد؛ اما او بر مدخليت عدم ،در قسمِ ممکنات و توضيح مفهوم عدم به «فقدان آنچه
میتواند باشد» ،تأکيد دارد .در اینگونه آثار فارابی ،از طرفی ،اول تعالی خارج از تقسيم است و از طرف
دیگر ،امر ممکن فقط شامل موجودات مادي عالم کون و فساد میشود .بنابراین ،هرچند فارابی پيش از
ابنسينا موجودات را به «واجب» و «ممکن» تقسيم میکند ،در اغلب آثارش ،مالک تمایز ممکن از واجب
و درنتيجه مصادیق هریک از آنها ،با تقسيم سينوي متفاوت است .توضيحات فارابی در تقسيم و اقسامی
که در این آثار میآورد ،درعين اینکه نشانگر فراتر رفتن از ارسطوست ،گویاي فاصله زیادي است که تا
ابنسينا دارد.
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یوست 

پ



واجب بالذات :علت غير
معلول :خدا
مجرد

موجود
ممکن بالذات (واجب
بالغير) :معلول

مادي
نمودار  .1تقسيم سينوي


خدا (محرک
غيرمتحرک اول)

واجب :بالفعل محض
(بدون قوه و غيرمتحرک)

مجردات دیگر

ازلی (ولی داراي حرکت
مکانی) :اجرام سماوي

موجود
قوه همراه فعل

ممکن :داراي قوه و
متحرک

داراي کون و فساد :مادیات

قوه محض (هيوالي
اولی)


نمودار  .2اولين تقسيم ارسطویی با تکيه بر تفسير فارابی

مجردات
(مطلقا غيرمتحرک)
واجب :ازلی
اجرام سماوي

موجود
ممکن :غير ازلی (داراي
کون و فساد)

(داراي حرکت مکانی)

نمودار  .9دومين تقسيم ارسطویی با تکيه بر تفسير فارابی
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واجب (ما ال یمکن أن
ال یوجد) :عدم در آن
مدخليت ندارد
موجود (مسبَب به
سبب اول)
ممکن (ما یمکن أن
یوجد و أن الیوجد):
آنچه بهنحوي عدم در
آن مدخليت دارد

مجردات (ما الیمکن
أن الیوجد اصال)
اجسام سماوي (ما
الیمکن أن الیوجد
حينا ما فقط)
مرکب از ماده و
صورت
ماده صرف

نمودار  .2تقسيم فارابی از موجودات در دسته اول از آثار

ماده براي صورت دیگر
است
ماده براي صورت دیگر
نيست
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ـــــــــــــ ( ،)1384منطقارسطو ،تحقيق و مقدمه عبدالرحمن بدوي ،وکاله المطبوعات ،بيروت،
دارالقلم
فارابی ،محمدبن محمد ( ،)1966کتاب السیاسة المدنیة الملقب بمبادئ الموجودات ،تحقيق و
مقدمه و تعليق فوزي متري نجار ،چاپ دوم ،تهران ،مکتبه الزهراء
ـــــــــــــ ( ،)1981فصوصالحکمة ،شرح سيداسماعيل شنب غازانی ،تحقيق علی اوجبی ،تهران،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
ـــــــــــــ ( ،)1932التعلیقات ،مقدمه و تحقيق و تصحيح سيدحسين موسویان ،تهران ،مؤسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
ـــــــــــــ (1241هـ الف) ،الجمعبینرأییالحکیمین ،مقدمه و تعليق دکتر البير نصري نادر،
تهران ،انتشارات الزهراء
ـــــــــــــ (1241هـ.ب) ،فصولمنتزعه ،تحقيق و مقدمه و تعليق فوزي متري نجار ،چاپ دوم،
تهران ،مکتبه الزهراء
ـــــــــــــ (1248هـ) ،المنطقیاتللفارابی ،ج ،1النصوص المنطقيه ،تحقيق محمدتقی دانشپژوه،
قم ،کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی
ـــــــــــــ (1243هـ) ،المنطقیاتللفارابی ،ج ،2الشروح المنطقيه ،تحقيق محمدتقی دانشپژوه،
قم ،کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی
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ـــــــــــــ (1213هـ الف) ،الثمرهالمرضیهفیبعضالرساالتالفارابیه ،نشر فریدرخ دیترتسی،
چاپ اول :ليدن 1834م ،چاپ مجدد :معهد تاریخ العلوم العربيه االسالميه ،دانشگاه فرانکفورت
ـــــــــــــ (1213هـ.ب) ،بعض رسائل و کتب فی الفلسفه ألبی نصر محمد محمدبن
الفارابی ،چاپ اول ،حيدرآباد1924 ،ـ1923هـ ،چاپ مجدد :فؤاد سزکين ،معهد تاریخ العلوم
العربيه و االسالميه ،دانشگاه فرانکفورت
کتابالحروف ،تحقيق و مقدمه و تعليق محسن مهدي ،بيروت ،دارالمشرق

ـــــــــــــ (،)1386
ـــــــــــــ ( ،)1331آراء اهل المدینه الفاضله ،مقدمه و شرح علی بوملحم ،بيروت ،مکتبه
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