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چکیده
در این پژوهش با بررسی دقیق معانی مختلف امکان ،کاربست امکان استقبالی در نسبت با مطالعات آینده پژوهدی
موردمطالعه قرار میگیرد .واژ امکان در فلسفه ،هنگامی که بهون قیه خاصی بهکار میرود ،بهمعنای سدل ردرورت
وجود و عهم از ماهیت است .امکان استقبالی اخصّ از دیگر امکانهاست .این نامگذاری بده ایدن دلید اسدت کده ایدن
امکان تنها در مورد وقایعی که در آینه رخ می دهه معنا دارد؛ زیرا وقایع آینه  ،بهطور قطعی معلوم نیستنه؛ لذا وجدود
یا عهم محموالتی که در آینه می آینه معلوم نیست ،تا با قیه قراردادن وجود یا عهم آنها برای موروعشان ،ثبوت یدا
سل آنها ررورت بهشرط محمدو داشدته باشده .روش تحقیدق در ایدن پدژوهش کتابخاندهای اسدت کده گدردآوری
اطالعات با رجوع به آثار دست او و معتبر بهدست میآیه .روش تحلی اسناد ،با روش استهال قیاسی منطقدی انادام
میگردد .از نتایج بحث می توان به این موارد اشار نمود که از آناایی که امکان استقبالی ،ویژ امدوری اسدت کده در
آینه تحقق مییابنه و هنوز واقع نشه انه ،ثبوت این امکان درواقع با نوعی گمان و غفلت همرا است؛ ازطرفی محدور
همه تالشهای علمی را اص علیت بین پهیه ها تشکی میدهه ،لذا معلو هدایی کده در خدارج وجدود دارنده نیازمنده
علت میباشنه .بنابراین ،امکان استقبالی اختصاص به امور آینه دارد که چدون ایادای یدا سدل در آنهدا هندوز تعدیّن
نیافته است؛ لذا تمام اقسام ررورت از آنها سل میشود و معلوم نیست که یک پهیده یدا امدری ،بعدها چده وردعیتی
دارد .بنابراین بایه با شناخت علتها برای رخهادهای احتمالی ،چار انهیشی نمود یا آینه را ساخت.
کلیدواژهها :امکان استقبالی؛ عهم ررورت؛ علّیت؛ ماهیّات امکانی؛ آینه پژوهی.
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مقدمه
در ابتهاییترین برخورد با عینیت مالحظه میکنیم که اشیا و مفاهیم با هم اخدتالف دارنده و از
هم قاب تمیی نه و نه فقط با هم اختالف دارنه ،بلکه در طو زمان نی تغییر میکننه .همین تغایر و
تغییر ثابت می کنه که تمام اشیایی که قاب شناخت و تمیی نه ،محهودنه .امدا چدون محدهود ،همده
خصوصیاتش محهود است ،مقاومتش نی محدهود بدود و در برخدورد بدا نیروهدای خدارجی قابد
تا یه و تقسیم است؛ لذا نتیاه میگیریم که اشیا در جهدان محدهود و مرکد

از اج ایدی هسدتنه.

ازطرفی این اشیا عالم طبق قانون اثرگذاری و اثرپذیری بر هدم مؤثرنده و همدین انتقدا اثدر اثبدات
میکنه که رابطهای بین هر دو شیء در عالم وجود دارد  ...بهینترتی

عناصدر عدالم بدر یکدهیگر

مؤثرنه؛ درنتیاه ارتباط عینی بین عناصر عالم نشان میدهه عالم ماموعه اج ای مرتبطی است که
برمبنایی واحه ،ههفی را دنبا میکننه و یک سیستم اسدت (زاهده زاهدهانی )042-041 :0131 ،و
در مطالعه جهان ،بایه اکیها پهیه شناختی را رها کنیم و بایه با پذیرش وجود جهان د بهعنوان یک
ک د به مطالعهاش اقهام کندیم (گیدهن  .)041 :0111،1بندابراین نده تنهدا صهدهفه و اتفداه در هسدتی
جایگاهی نهارد بلکه همه عناصر عالم بر یکهیگر مؤثر بود و تمام پهیهارهای عدالم مدادی ،علدت
تامه دارنه .طبق براهین فلسفی ،هرجا که علت موجود باشه ،معلو نی موجود است و اگدر معلدو
وجود دارد ،حتما علت آن نی موجود است .پس چنین نیست که امور به یکهیگر بیارتباط بود یا
بهون علت موجود گردنه.
آینه نگری مسبوه به قصه تغییر و اصالح و تعّینبخشیهن به آینه است و عاید

نیسدت کده

در این اواخر آنرا با استراتژی خلط کرد انه .شایه آینه نگری در هیچجدا و هدیچ وقدت بدهکلدی
فدارغ و آزاد از اسدتراتژی نبددود اسدت؛ امدا وقتددی بدهصددورت طدرحهدای استراتژیسددتهدایی مثد
برناردلویس 2و هانتینگتون 3و فریهمن 4درمیآیه ،بهجای اینکه صرفا پیشبینی مبتنیبر فهم تداریخ
1. Giddens
2. Bernard Lewis
3. Huntington
4. Friedman
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و درک نشانهها باشه ،بیشتر تعیینکننده سیاسدتهاسدت .ردمنا اگدر گذشدتگان از آینده چید ی
میگفتنه ،برنامهای برای تحقق آینه نهاشتنه (داوری اردکانی )04: 0114،اما ،مشدک ایدن اسدت
که جهان واقعی از بازتشکی امتنداع مدیکنده (گیدهن  .)12 :0111 ،ازطرفدی داندش آینده پژوهدی
بهدنبا کشف و حتی معماری آینه است.
مسأله این پدژوهش امکدان اسدتقبالی و رابطده آن بدا تعدیّن صدهه و کدذی پهیده هدای آینده
(مستقب ) است .هرچنه که این بحث در آغاز توسط ارسطو بهصورت معرفتشناسانه 1مطرح شه؛
اما بعهها با ورود بده سداحت فلسدفه ،رندب و بدوی یدک بحدث هسدتیشناسدانه 2بده خدود گرفدت
(شیروانی .) 0132 ،بنابراین ههف از پژوهش حارر آن است که با نگاهی تحلیلدی در ایدن حدوز ،
نگداهی تداز را طددرح کدرد و گددامی در جهدت کدابرد مفدداهیم و داندش فلسددفه در علدوم جهیدده
بهخصوص دانش آینه پژوهی  ،برداشته باشیم و مشخص گردد که با توجه به معانی امکدان ،نحدو
ثبوت پهیه های آینه منتهی به عللی است که قطعی است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الف) آیندهپژوهی
آینه پژوهی مشتم بر ماموعه تالشهایی است که با استفاد از تا یهوتحلی منابع ،الگوها و
عوام تغییر یا ثبات ،به تاسم آینه های بالقو و برنامهری ی برای آنها میپدردازد .آینده پژوهدی
منعکس میکنه که چگونه از د تغییرات امروز ،واقعیت فردا توله مییابده (بخشدنه و جهانیدان،
 .)0113ماهیت علوم انسانی ،به دلی سروکارداشتن با انسدان و رفتارهدای او و نید چنده الیدهبدودن
واقعیتهای اجتماعی ،بهگونهای است که انهیشمنهان را برای ارائه تعاریف یکسان دربار مفداهیم
مورد بحث دچار حیرت و سرگردانی میسازد .با این حا آینه پژوهی را میتدوان چندین تعریدف
نمود :فرآینه مطالعه و بررسی آینه های محتم ازطریق روشهای علمی اسدت .در ایدن فرآینده،
مراح مهمی طی می شود که عبارتست از :شدناخت تغییدر ،نقده و تحلید آن ،ترسدیم آینده هدای
1. Epistemological
2. Ontological
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مختلف و محتم  ،ترسیم آینه مطلوی و درنهایت ،برنامهرید ی و تعیدین راهبردهدای نید بده آن.
یکی از وجو تمای آینه پژوهی عقالنیت موجود در آن است؛ زیرا خروجی فرآینه آینه پژوهدی
با اصو و معیارهای عقلی و منطقی بشر قاب بررسی و داوری است (فار قدانع .)0133 ،چنانچده
در تعاریف فوه مشاهه میشود دو عنصر مهم در آینه پژوهی قاب توجه اسدت )0 :برنامدهرید ی
برای آینه و  )4عقالنیت ،که برنامهری ی محقدق نمدی گدردد مگدر بدا عقالنیدت؛ بندابراین بایده بدا
شناخت علتها ،برای رخهادهای احتمالی برنامهری ی نمود یدا بدا توجده بده همدین علد آینده را
ساخت.
ب) چیستی آینده در تحلیل فلسفی
وقتی بهلحاظ فلسفی بحث از آینه میشود ،اولین نکتهای کده خدود را نمایدان مدیسدازد ایدن
است که متعلق معرفت معهوم است؛ زیرا هنوز آینه واقع نگردیه است
ارسددطو علددم را از مقولدده ارددافه مددیداندده ،یعنددی علددم نسددبتی اسددت بددین دو طددرف ارددافه
(ارسطو .)21 :0134،فیلسوفان مشأ ازجمله ابنسینا میگوینه علم در مورد آینه بالقو  ،مضداف بده
خارج است .البته معنای بالقو در رأی او نامشخص است؛ اما ظاهرا نوعی امکان است کده ایدن در
مورد معهومهای آینه  ،میتوانه درست باشه (مصباح ی دی ،0133 ،ج  .)024 :1اکندون کده تات
علم ،ارافهبودن است برای علم به آینه که متعلقِ معرفتِ معهوم است ،علم چگونه مدیتوانده بده
امر معهوم ،ارافه شود؟ پاسخ چنین است که صورت تهنی از ارافه به تهن منفک نمیشدود کده
بالقو یا بالفع مضاف به شیء خارجی باشه .هنگامی به نحو بالقو مضاف به شیء خارجی اسدت
که شیء خارجی موجود نباشه و هنگامی به نحو بالفع مضاف به شیء خدارجی اسدت کده شدیء
خددارجی موجددود باشدده (ابددنسددینا001 :0131 ،؛ اسددهی)0113 ،؛ بنددابراین چددهبسددا علددم بدده معلددوم
موجوداست اما معلوم ،معهوم است ،بنابراین اگر علمی را نسبت به آینه ناموجود د معدهوم د بیدان
نماییم ،بهعنوان مثا در مورد آینه بگوییم که «علی خواهه آمه» این معرفت ما که عهمی اسدت د
زیرا هماکنون در خارج تحقق عینی نهارد و علی هنوز نیامه است د بهنحو بالقو به خدارج اردافه
شه است ،پس ممکن است که چنین فعلی در آینه رخ بههه لذا نسدبت بده معدهومهدای آینده ،
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صورتهای تهنی داریم که در حا حارر نسبتی با واقع نهارنه و تنها صورت تهنی ما ،همان امر
معلوم د آنچه به آن آگاهی داریم د است.
بنابراین هرگ نمیتوان از شیء معهوم و افراد معهوم مطلق خبر داد و آنها هم معلوم ما واقدع
نمیشونه؛ مگر تنها به این عنوان که در تهن ما تصور شه انه .ولی این صورت تهنی به هیچ شیء
خارجی اشار نمیکنه؛ اما اینکه هرگ نمی توان از شیء معهوم و افراد معهوم مطلدق خبدر داد ،بده
این خاطر است که همیشه از شیء متحقق در تهن میتوان خبر داد .از معهومی که مطلقا در خارج
(اعم از تهن و خارج اخص) معهوم است ،هرگ به ایاای خبر داد نمیشدود .از چندین معدهومی
هنگامی هم که به سل

خبر داد شود ،برای آن به نحوی ،وجدودی در تهدن جعد مدیشدود کده

دربردارنه اشار است و اشار به معهوم مطلق ،محا است (اسهی)0113 ،؛ لدذا بدهلحداظ تحلید
فلسفی،آینه ررورت نهارد و نمیتوان از ممکناتی که در آینه محقق میگردنه ،بهطور مشخص
و دقیق خبر داد.
ج) معانی امکان
برای هر مفهومی در مقایسه با وجود سه حالت متصور است؛ به این ترتی
آن الزم و رروری است که به آن واج

که یا وجدود بدرای

میگوینه ،یا وجود برای آن محا است که آنرا ممتنع

نامنه ،یا نه وجود برای آن ل وم دارد و نه امتناع که آنرا ممکن نامنه .در قسم سوم نه وجدود و نده
عهم ،هیچکهام برای آن ررورت نهارنه (عالمه طباطبایی .)33 :0110 ،بیتردیه هر امدر ممکندی،
به حکم آنکه نسبتش به وجود و عهم عقال یکسان است ،وجودش متوقف بدر چید ی بدهندام علدت
می باشه و عهمش نی متوقف بر نبود آن علت خواهه بود (عالمه طباطبایی.)11 :0110 ،
امکان یعنی سل
بهمعنای سل

ردرورت وجدود و عدهم .پدیش از آنکده دانشدمنهان علدوم عقلدی امکدان را

ررورتین (وجود و عهم) بهکار برنده ،امکدان در میدان عامده مدردم بدهمعندای سدل

ررورت از طرف مخالف بهکار میرفت و الزمه سل

ردرورت ازطدرف مخدالف قضدیه ،سدل

امتناع ازطرف موافق است .بهعنوان مثا وقتی مردم مدیگوینده «ممکدن اسدت جدن وجدود داشدته
باشه» ،مقصودشان این است که عهم و نیستی برای جن ررورت نهارد و الزمدهاش آن اسدت کده

29

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

وجود و هستی برای جن ممتنع نباشه (عالمه طباطبایی .)440 :0133 ،اما معانی مختلدف امکدان بده
شرح زیر است:
 -0امکان عام:

امکان عام درمیان عامه مردم بهمعنای سل
الزمه سل

ررورت ازطرف مخالف قضدیه بدهکدار مدیرود و

ررورت ازطرف مخالف قضیه ،سل

امتناع ازطرف موافق قضیه است؛ لذا وقتی عامه

مردم میگوینه «ممکن است جن وجود داشته باشه» مقصودشان این است که عهم و نیسدتی بدرای
جن ررورت نهارد و الزمه اش آن است که وجود و هستی برای جن ممتنع نباشه {...لذا} امکدان
بهمعنای مذکور هم شام موارد امکان بهمعنای سل

ررورتین میشود و هم شام موارد هر یک

از وجوی و امتناع میگردد .پس امکان بهمعنای یادشه از جهت مدورد و مصدهاه اعدم از امکدان
بهمعنای سل

ررورتین است؛ اگرچه مفهومش مباین با آن مفهوم است؛ زیرا هیچ جامع مفهدومی

و معنای مشترکی میان جهات قضایا وجود نهارد (طباطبایی.)441-440 :0133 ،
 -2امکان خاص:

این امکان یعنی عهم ررورت هستی و نیستی برای ماهیتی که تاتش ،جها از هدر امدر دیگدری
لحاظ شه است (طباطبایی .) 13 :0110 ،وجه تسمیه آن نی این اسدت کده ازطرفدی اعدم از امکدان
بهمعنای مستحهث آن است و ازطرف دیگر ،معنایی است که عموم مردم از امکان اراد میکننه.
 -3امکان اخص:

گاهی امکان اطاله میشود و از آن سل

ررورتهای تاتی ،وصفی و وقتدی اراد مدیشدود.

این معنای امکان ،اخص از معنای خاص است ،ماننه قضیه «انسان ممکن است نویسدنه باشده» .در
این قضیه نویسنهگی نه برای تات انسان ررورت دارد و نه انسان مقیه به وصفی یا وقتی شه است
(طباطبایی.)442-441 ،0133 :
 -4امکان استعدادی:

امکان در یک معنا ،به استعهاد یک شیء برای پذیرش حالتی جهیهگفته میشدود (مالصدهرا،
 ،0131ج  )022 :0که به همین مناسبت ،این امکان را امکان استعهادی مینامنه .حالت جهیهی که

29

تحقّق ماهیّاتِ امکانی در آینده با ابتناِ بر امکان استقبالی

شیء میپذیرد ،ممکن است (صورت/فعلیت) یا عَرَض جهیهی باشه .مثال چوی با سوختن تبهی
به خاکستر میشود و در این فراینه ،اساسا چوی به ماد جهیهی (خاکستر) بده مدیشدود کده در
این نوع تغییدر در اصدطالح فلسدفه ،صدورت شدیء تغییدر مدیکنده و در مثدا مدا ،صدورت چدوی
بهصورت خاکستر تبهی می گردد .با توجه به فراینه تبدهی چدوی بده خاکسدتر ،درمدییدابیم کده
ورعیت و حالت خاصی در چوی تحقق دارد که باعث میگدردد بدا سدوختن بده خاکسدتر تبدهی
شود؛ زیرا چی های سوختنی دیگری مث نفت با سوختن ،خاکستر ایااد نمیکننه؛ لدذا مدیفهمدیم
که سب

تولیه خاکستر در ورعیت و حالت خود چوی نهفته است که در اصطالح فلسدفی از آن

به استعهاد چوی برای تبهی

به خاکستر یاد میکننه.

البته این یک امر مسلّم و وارح است که هیچ چی ی در عالم از همه جهت به یک حدا بداقی
نمیمانه؛ مثال اگر می گوییم که این دانه گنهم استعهاد شهنی دارد ،به این معنی است که این دانده
گنهم میتوانه چی دیگری بشود د که همین طور هم هست د اما نه اینکه میتوانده هدر چید دیگدر
بشود؛ مثال میتوانه طال بشود ،میتوانه نقر بشود ،میتوانه جو بشود! نه ،این میتوانه بوتده گندهم
بشود ،وجود در هسته خرما دارد .نطفه انسان استعهاد انسانشهن دارد و انسان ،امکانِ وجود در این
نطفه را دارد ،یعنی اآلن یدک امکدان وجدودی از او در ایدن نطفده هسدت (مطهدری ،0114 ،ج ،04
)403-402؛ لذا امکان استعهادی ،در دیهگا مشهور فالسفه از مفاهیم ماهوی محسوی میشود که
در میان مقوالت د گانه ماهوی (یعنی اجناس اصلی ماهیات) ،آنرا از مقوالت عرری میشدمرنه.
بنابراین اغل

فالسفه اسالمی ،امکان استعهادی را نوعی عرض میداننه و از میان مقوالت عرردی

(اجناس اصلی اعراض) ،آنرا از جنس کیفیت محسوی میکننه .بهینترتید

امکدان اسدتعهادی،

کیفیتی است که شرط الزم پذیرش حالت جهیه در ماد است و بهون آن حصو تغییر و تبه در
مادیات ،ممکن نخواهه بود (مالهادی سب واری :0111 ،ج .)434 :4
 -5امکان وقوعی:

گاهی امکان اطاله میشود و مقصود از آن ،این است که شیء بهگونهای است کده از فدرض
وقوعش محالی الزم نمیآیه و بیانگر آن است که شیء ،نهتنهدا امکدان تاتدی دارد و تاتدش یدک
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تات ممتنع نیست ،بلکه تحقق و وقوعش نی محا نیست؛ یعنی هیچ محذوری بر وقوعش مترتد
نمیشود و هیچ محالی از تحققش الزم نمیآیه .این معنای از امکان ،امکان وقوعی نامیه میشود
(طباطبایی.)443 :0133 ،
 -6امکان فقری:

مالصهرا میگویه« :براساس اصالت وجود ،ما نبایه معلو را نسبت بده علّدت «مدرتبط» بندامیم،
بلکه معلو عین «ربط» به علّت است و نی نبایه معلو را نسبت به علّت «فقیر» بخوانیم ،چه معلدو
عین «فقر» است (مالصدهرا ،0131 ،ج 33-31 :0؛ طدالبی چداری .)0114 ،یعندی گداهی مقصدود از
ی وجدود امکدانی و
امکان ،تعلق و وابستگی وجدو ِد معلدولی ،بده وجدود علّدی و خاصدیت فقدر تاتد ِ
وابستگیاش به وجود واجبی د ج ّ و اعلی د میباشه .امکان در این اصطالح وصف برای حقیقدت
عینی وجودهای معلدولی اسدت و عدینالدربطبدودن آنهدا نسدبت بده وجدود علّدی را بیدان مدیکنده
(طباطبایی.)443 :0133 ،
 -7امکان استقبالی:

برای هر مفهومی در مقایسه با وجود ،سه حالت متصور است؛ به این ترتی
آن الزم و رروری است که به آن واج

که یا وجود بدرای

میگوینه ،یا محا است که آنرا ممتنع مینامنده یدا نده

ل وم دارد و نه امتناع که آنرا ممکن مینامنه؛ زیرا وجود و عهم برای آن ررورت ندهارد (عالمده
طباطبایی .)33 :0110 ،امکان معانی مختلفی دارد که معنای محدهود آن نید بدهکدار مدیرود ماننده
«حسین فردا ممکن است نویسنه باشه» .این نوع امکان ویژ اموری است که در زمان آینه تحقق
مییابنه و هنوز واقع نشه انه تا ررورت به شرط محمو داشته باشنه .ثبوت این امکان درواقع بدا
نوعی گمان و غفلت همرا است؛ غفلت از آنکه پهیه های مربوط به آینه یدا واجبنده یدا محدا ،
چراکه یک پهیه به هر حا به عللی منتهی میگردد که یکی از دو طرف (وجود یا عهم) را برای
آن حتمی میکنه .این معنا را امکان استقبالی مدینامنده (عالمده طباطبدایی .)13 :0110 ،امکدان در
یک معنای دیگر ،بهمعنی «سل

همه ررورتها حتی ررورت به شرط محمو » بهکار میرود که

در این صورت «امکان استقبالی» نامیه میشود؛ (مالصهرا ،0131 ،ج  .)024 :0امکان اسدتقبالی از
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همه امکان های دیگر اخصّ است .توریح اینکه هر امکانی در مقاب یک ردرورت اسدت .امکدان
عام در مقاب ررورت عهم (امتناع تاتی) ،امکان خاص در مقاب ررورت وجود و ررورت عهم
(ررورت تاتی و امتناع تاتی) و امکان اخص در مقاب ررورت وصدفی؛ امّدا امکدان اسدتقبالی در
مقاب ررورت به شرط محمو است؛ یعنی چی ی که نه ررورت تاتی دارد ،نه امتناع تاتدی و نده
ررورت وصفی (مطهری،0114 ،ج .)132 :2
بنابراین گاهی امکان اطداله مدیشدود و از آن سدل

همده ردرورتهدا اراد مدیشدود ،حتدی

ررورت به شرط محمو  .ررورت به شرط محمو در جایی است که موروع از آن جهدت کده
محمو برایش تعیّن یافته واقع میشود .مثال اگر زیه در خارج ایستاد باشه ،درصورتی که آنرا با
توجه به ورعیتی که در خارج دارد مهنظر قرار دهیم ،بایه بگوییم« :زیه بالضدرو ایسدتاد اسدت».
این ررورت به شرط محمو نام دارد .امکان استقبالی عالو بر ررورت تاتی ،وصفی و وقتی ،این
ررورت را نی نفی میکنه .از ایناا دانسته میشود که امکان اسدتقبالی اختصداص بده امدور آینده
دارد که چون ایاای یا سل
سل

در آنها هنوز تعیّن نیافته است؛ لدذا تمدام اقسدام ردرورت از آنهدا

میشود؛ حتی ررورت به شرط محمو  ،هم در ناحیه ایاای و هم در ناحیده سدل

(عالمده

طباطبایی ،0133 ،ج  .)442 :0بهعنوان مثا اگر سؤا شود آیدا حسدین ،یدک سداعت بعده ایسدتاد
است؟ بایه گفت حسین یک ساعت بعه ممکن است ایستاد باشه .این امکان ،بیانکننه آن است
که ایستاد بودن نفیا و اثباتا برای حسین در یک ساعت بعه هیچ ررورتی نهارد؛ حتی ررورت بده
شرط محمو ؛ زیرا هنوز یک ساعت بعه نیامه و معلدوم نیسدت حسدین در یدک سداعت بعده چده
ورعیتی دارد.
اعتبار امکان استقبالی یک اعتبار واقعی و نفساالمری نیست؛ بلکه مبتنیبر یک دیهگا ساد و
عامیانه است ،چراکه مردم عادی بهدلی عهم احاطده بدر علد و اسدبای ،از وقدوع حدوادث آینده
بیاطالعنه؛ لذا نه وقوع آن حوادث ن د آنان رروری است و نه عهم وقوعش .اما این دیهگا یک
دیهگا عامیانه است؛ زیرا برحس

واقع و نفساالمر ،هر شیء مفروردی در ظدرف خدودش  )0یدا

موجود است و این در جایی است که علت تامه موجود باشه که در این صورت وجودش رروری
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خواهه بود و  )4یا معهوم است و این در جایی است که علت تامهاش موجدود نباشده کده در ایدن
صورت عهمش رروری خواهه بود (عالمه طباطبایی .)442 :0133 :بنابراین در ماهیات امکانی ،با
توجه به تاتشان که نه اقتضای ررورت وجود و نه اقتضای عهم ررورت دارد (عالمه طباطبایی،
 )14 :0110نمیتوان دربار وجود یا عهم آنها در آینه اطالعی بهدست آورد .این نامگذاری بده
این دلی است که این امکان تنها در مورد وقایعی که در آینه رخ میدهه معندا دارد؛ زیدرا وقدایع
آینه  ،بهطور قطعی معلوم نیستنه؛ لذا وجود یا عهم محموالتی که در آینه میآینه معلوم نیسدت،
تا با قیه قراردادن وجود یا عهم آنها برای موروعشان ،ثبوت یا سدل

آنهدا ردرورت بده شدرط

محمو داشته باشه  .از این رو بایه گفت امکان استقبالی ،تنها با جه انسان نسدبت بده وقدایع آتدی
شک می گیرد وگرنه هر محمو و رویهادی در زمان خود ،از دو حا وجود و عهم خالی نیست؛
لذا اگر وجود داشته باشه با قیهکردن وجود آن برای موروع ،ثبوت آن برای موروع ررورت به
شرط محمو خواهه داشت و اگر معهوم باشه ،با قیهکردن عهم آن بدرای موردوع ،سدل

آن از

موروع ررورت به شرط محمو خواهه داشت .این امکان ،از همه معانی یادشه امکدان ،اخدص
میباشه (طباطبایی)14 :0133 ،
د) علیّت
مسأ له علیت از نخستین مسائلی بود که فکر بشر را متوجه خود ساخت و او را بده جاند

تفکدر

فلسفی و کشف معمای هستی سوه داد (ارسطو)00 :0113 ،؛ تا جایی که ارسطو فلسفه را شدناختِ
علتها و اص های نخستین اشیا میدانه؛ زیرا بهواسطه علتها ،همه چی ها قاب شناختنه (ارسدطو،
 .) 3 :0113وی معتقه است حیرت و کناکاوی بشر باعدث تفکدر فلسدفی اسدت و کناکداوی نید
همیشه دربار علت شیء مطرح میشود و پس از کشف عل اشیا ،حیرت برطرف مدیشدود؛ زیدرا
تبیین حقیقی اشیا بهوسیله شدناخت علد آنهدا میسدر اسدت (برناکدار .)001 :0113 ،محدور همده
تالشهای علمی کشف روابط علّی و معلولی بین پهیه ها است و اص علّیت بهعنوان یدک اصد
کلی و عام ،مورد استناد همه علوم است .ا صد علیدت یعندی داللدت نیازمندهی معلدو بده علدت و
الزمهاش این است معلو بهون علت تحقق نیابه؛ لذا معلو هایی که در خارج وجود دارنه نیازمنه
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علت میباشنه (مصباح ی دی )41-42 :0131 ،بنابراین ،دو تعریف بدرای علدت ارائده شده اسدت؛
الف) موجودی که از وجودش ،وجود چی دیگر (معلو ) حاص میشود و از عهمش ،عدهم چید
دیگر؛ یعنی موجودی که برای تحقق معلو کافی است؛ این معنا با علت تامه مطابقدت دارد و ی)
اما معنای عام علت عبارت است از موجودی که وجود چی دیگر (معلو ) بر آن توقف دارد؛ یعنی
اگر آن علت معهوم باشه ،معلو نی معهوم خواهه بدود ولدی اگدر موجدود باشده الزم نیسدت کده
معلو حتما موجود باشه ،بلکه میتوانده موجدود یدا معدهوم باشده (مالصدهرا ،0131 ،ج -043 :4
 .)043طبق تعریف دوم ،علت هم شام علت تامه میشود و هم علت ناقصه .علت ناقصه را نی بده
عل اربعه یعنی علت مادی ،علت صوری ،علت غایی و علت فاعلی تقسیم میکننه .با این تعریدف
از علت مشخص میشود که منظور از معلو  ،موجودی است که در تحققش محتداج علدت اسدت
(برناکار.)040 :0113 ،
واژ علت ن د فیلسوفان دو معنای عام و خاص دارد .مفهوم عام علت عبارت است از موجودی
که تحقق موجود دیگر متوقف بر آن است؛ هرچنه برای تحقق آن کافی نباشه و مفهوم خاص آن
عبارت است از موجودی که برای تحقق موجود دیگری کفایت میکنه .به عبارت دیگر اصطالح
عام علّت عبارت اسدت از موجدودی کده تحقدقیدافتن موجدود دیگدری بدهون آن ،محدا اسدت و
اصطالح خاص آن یعنی موجودی که با وجود آن ،تحقق موجود دیگری ررورت پیدها مدیکنده
(مصباح ی دی .)02-02 :0131 ،همچنین ،از تقسیماتی که برای علت تکر شه  ،تقسیم آن به علت
تامه و ناقصه است .علت تامه را چنین تعریف کرد انه :چی ی که از وجدودش وجدود معلدو و از
عهمش انعهام معلو الزم می آیه .مفادش این است که معلدو بدر چید ی جد علدت تامده توقدف
نهارد؛ اما علت ناقصه در یک حکم با علت تامه اشتراک دارد و آن ،اینکه از عهمش عهم معلدو
الزم میآیه؛ یعنی از عهم وجود علت ،اعم از علت تامه و ناقصه ،معهوم ممتنع خواهه بود .امدا در
حکم دیگر با علت تامه تفداوت پیدها مدیکنده؛ یعندی از وجدود آن وجدود معلدو الزم نمدیآیده.
بهین ترتی

تفاوت میان علت تامه و ناقصه این است که علت ناقصه برای تحقق معلو الزم اسدت

ولی کافی نیست ،ولی علت تامه هم برای تحقق معلو الزم است و هم کافی مدیباشده (بهمنیدار،

010

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

 .)223 :0121علت وقتی تام میشود ،معلو ررورتا تحقق خواهه یافت .قاعه «الشیء مالم یا
لم یوجه» ،مفادش همین است که وقتی یک شیء به سر حه وجوی رسیه د یعنی علتش تام شده د
وجود پیها میکنه .با تامشهن علت ،دیگدر تدأخر و درنگدی در تحقدق یدک شدیء امکدان ندهارد،
درصورتی که چنین حکمی در مورد علت ناقصه جاری نیست (مصباح ی دی .)44 :0133 ،نکتهای
که بایه خاطرنشان کنیم این است که موجدود وابسدته د معلدو د تنهدا از همدان جهدت وابسدتگی و
نسبت به موجودی که وابسته به آن است ،معلو نامیه میشود؛ نه از جهت دیگدر و نده نسدبت بده
موجود دیگر .همچنین علت از همان جهتی که موجود دیگری وابسته به آن است و نسبت به همان
موجود ،علت نامیه میشود؛ نه از هر جهت و نسبت به هر موجودی (مصدباح ید دی.)02 :0131 ،
البته علت بهمعنای عام آن تقسیماتی دارد :الف) علت تامه و ناقصه ،ی) بسیط و مرک  ،ج) علدت
بیواسطه و با واسطه ،د) علدت انحصداری و جانشدینپدذیر ) ،علدت داخلدی و خدارجی ،و) علدت
حقیقی و اِعهادی و ز ) مقتضی و شرط؛ که در این پژوهش ،مطمح نظر ،عل اِعهادی است؛ به این
معنا که در فراهمآوردن زمینه پیهایشِ معلو مؤثر اسدت؛ ولدی وجدود معلدو  ،وابسدتگی حقیدق و
جهاییناپذیر به آن نهارد ،ماننه پهر نسبت به فرزنه (مصباح ی دی.)03-01 :0131 ،
و) عدم تخلف معلول از علت
اگر علت در علیّت خود تام باشه ،واج

است که معلو موجود گردد و انفکاک علدت تامده

از معلو یا تخلف معلو از علت تامه محا است؛ زیرا اگدر وجدود معلدو از علدت تامده واجد
نباشه ،یا ممکن است یا ممتنع .فرض ممتنع درست نیست؛ زیرا اگر وقوع معلو از ناحیه علت تامه
محا باشه ،هرگ هیچ معلولی از ناحیه هیچ علتی تحقق پیها نمدیکنده بندابراین ،وجدود معلدو از
ناحیه علت تامه یا ممکن است یا واج

(عباسی حسینآبادی .)032 :0113 ،اگر کسی مهعی شود

وقوع معلو از ناحیه علت تامه ممکن است ،نیاز به علت دیگری دارد؛ چراکه هیچ ممکنی مستغنی
از علت نیست .اینااست که گرفتار تسلس محا میشویم؛ زیرا آن ممکن نی به علت دیگری نیاز
دارد و همینطور ( ...بهشتی )443 :0132 ،بنابراین ،بنابر قاعده «الشدیء مدا لدم یاد
صهور معلو از ناحیه علت تامه واج

لدم یوجده»،

میشود .تا زمانی که تمامی دریچههدای امکدان و عدهم بدر

019

تحقّق ماهیّاتِ امکانی در آینده با ابتناِ بر امکان استقبالی

شیء بسته نشود و به مرتبه وجوی نرسه ،هرگد موجدود نمدیشدود (ابدنسدینا ،ج .)043 :0131 ،1
هرگا علت به وصف تامه وجود داشته باشه ،میبایست معلو آن هم وجود یابه .معلدو از علدت
تامه تخلف نمی کنه{زیرا} وجود معلو متعلق به علت است ،آن علتی که جدامع همده آن چید ی
است که در فعلیت و تامهبودن او دخالت دارد .این امور دو قسم هسدتنه )0 :امدوری کده خدارج از
تات نیست؛ ماننه طبیعت که اقتضای حرکت بهون شعور دارد؛ ماننه سنگی که از بلنهی غلطیه و
حرکت میکنه یا ماننه اراد که با شعور همرا است و  )4اموری کده از تات علدت خدارج اسدت:
این امور یا وجودی هستنه ماننه آالت و اب ار و غایات و زمینهها ،یا عهمی هستنه؛ یعنی اموری که
برای عم علت ،مانع محسوی مدیشدونه (حسدنزاد آملدی .)013-013 :0110 ،بندابراین علدت و
معلو چه در زمان و چه در دهر ،یکهیگر را همراهی میکننه ،چنانکه هر معلولی واج

است که

با موجودبودن علتش موجود باشه .اگر علت ازلی و قهیم باشه ،معلدولش نید قدهیم خواهده بدود؛
یعنی در ظرف از و سرمه تحقق مییابه؛ یعنی علت قهیم ،معلو قهیم دارد (ابنسدینا ،0132 ،ج
 ) 12 :1و علت حادث ،معلو حادث دارد .به این معلو چون قهیم است ،اشدکا ندهارد اگدر ندام
مفعو نههیم یا اگر هم بههیم ،نادرست نیست.
مقاالتی که بر جنبه بومی و اسالمی مطالعات آینه پژوهی تکیه داشتنه ،تا آناا کده مربدوط بده
این پژوهش میگردیه ،به شرح تی احصاء گردیه:
جوزف وهروس)4443( 1در کتابی با عنوان «فردا را مدیدانیده؟ نحدو برخدورد علدم بدا آینده »
درصهد است تا طرحهای کلی فلسفه و مبانی روششناختی برخی پارادایمهدای تحقیدق را ترسدیم
کنه و درنهایت ،تحلیلی ارائه میدهه که این پارادیمهدا چگونده بدر انادام تحقیقدات آینده تدأثیر
میگذارد .عباس سلیمانی ( )0112در مقالهای با عنوان «مروری کلی بر مبدانی فلسدفی حدوز هدای
مطالعات آینه پژوهی و تبیین جایگا پسا آینده پژوهدی» درصدهد شدناخت و شناسدانهن مبدادی و
مبانی معرفتشناسی حوز های مطالعات آینه و واکاوی و آسی شناسدی انحرافدات ناشدی از ایدن
مبادی و مبانی بر این حوز است و با تبیین ارتبداط آینده انهیشدی بدا مدهیریت و رهبدری ،جایگدا
1. Joseph Voros
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آینه

انهیشی را در ساختارهای سازمانی و سیاسی ،تعیین مینمایه.

حمیه فار قانع ( )0133در پژوهشی با عندوان «آینده پژوهدی و جامعده مطلدوی اسدالمی» بدا
نگاهی جامعهشناسانه بهدنبا شک بخشیهن به جامعهای مطلوی ،متناس

با ارزشهای حاکم است.

عیوری و پهرام ( )0111نی در پژوهشی با عنوان «امکانپذیری و چگدونگی تحقدق آینده پژوهدی
اسالمی» با تفکیک بدین آینده پژوهدی رایدج و آینده پژوهدی اسدالمی ،بدهدنبدا بسترسدازی بدرای
شک بخشیهن به آینه پژوهی اسالمی در رهیافتی راهبردی است .حسینی ( )0112نی در مقالهای با
عنوان «آینه پژوهی اسالمی ،امکانپذیری و چگونگی تحقدق» درصدهد اسدت تدا بتواننده از نحدو
امکانپذیری مطالعات آینه پژوهی مبتنیبر مه دینی و بومی ،پرد برداری کنه.
فصلنامه مطالعات بسیج در مقالهای بیندام بدا عندوان «الفبدای آینده پژوهدی» ( )0131بده نقده و
بررسددی کتددابی در ایددن مورددوع پرداختدده اسددت .محسددن منطقددی ( )0110در مطالعدهای بددا عنددوان
«درآمهی بر اسالم و آینه پژوهدی» ،مطالعدات آینده پژوهدی را بدا مفهدوم قضدا و قدهر در ادبیدات
اسددالمی بدده بحددث و بررسددی گذاشددته اسددت .توسددلی و اسددهی ( )0114در مقالددهای بددا عنددوان
«آینه پژوهی در انهیشه اسالمی» ،براسداس آمدوز مهدهویت بده بررسدی مطالعدات آینده پژوهانده
اسالمی پرداخته است .با این وجود ،طبق بررسی نگارنه پدژوهش حاردر ،مقداالتی بدا زمیندههدای
فوهالذکر بسیار محهود میباشنه؛ اما اشکا عمه و اصلی همین تعهاد محهود هم این اسدت کده
به هیچ وجه پایههای نظری خود را بر اصو فلسفی هیچ یدک از مکاتد

فلسدفی (اسدالمی/غربی)

استوار نساختهانه ،لذا اتقان نظری نهاشته و نتایج نهچنهان محص و جهیهی در این زمینه به جامعه
علمی ارائه نکرد و حهاکثر با اخذ معنایی از امکان تولیه علم در اینگونه مطالعات ،نحدو تحقدق
آینه پژوهی بومی /اسالمی را بهصورتی ناتمام ارائه داد انه.

روش پژوهش
فلسفه ،زیربنای شک گیری توسعه معرفت و نظامهای تولیه علم است .سطح فلسفی ،با عنایدت
به مباحث زیربنایی چون هستیشناسی و معرفتشناسی ،پاسخگوی دیگدر سدطوح توسدعه معرفدت
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علم ،چون پارادایم ،نظریه و مه است .این ابعاد مبنایی ،در شک گیری روششناسیهای مختلدف
نی تأثیرگذار بود است (ایمان .)142 :0111 ،روش تحقیق در این پژوهش ،مبتنیبر تحلید عقلدی
معانی امکدان و چگدونگی تدأثیر آن در مطالعده آینده  ،بدا رجدوع بده آثدار معتبدر مدیباشده .نحدو
گردآوری اطالعات نی  ،بهصورت فیشبرداری از اسناد مکتوی و دیایتالی میباشه .روش تحلی
فلسفی ،بهدلی پرداختن آن به رابطهها و واکاوی علتها ،مبتنیبر تحلی منطقی داد ها است که با
روش استهال قیاسی اناام میگردد بنابراین ،روش تحقیق این پژوهش ،روش اسنادی و توصیفی
می باشه که بنابه ماهیت نظری تحقیق و رویکرد بنیادین ایدن مطالعده ،از روش تحلید اسدتهاللی و
تبیین توصیفی استفاد کرد است.

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
از دیهگا ارسطو اگر گ ار ای ماننه «فردا جنب دریایی رخ مدیدهده» ،هدماکندون صداده یدا
کاتی باشه ،امور آینه متعیّن و رروری بود  ،دیگر جایی برای اتفداه و تردیده ،حتدی در افعدا
اختیاری آدمی وجود نخواهه داشت و آینه از هر جهت همچون گذشته رروری است؛ زیرا بنابر
اص امتناع تناقض ،جنب دریایی یا فردا واقع خواهه شه یا نخواهه شه .درصورت نخست ،قضیه
«فردا جنب دریایی رخ خواهه داد» هماکنون صاده است بنابراین از هدماکندون قطعدی اسدت کده
فردا جنب دریایی رخ خواهه داد .درصورت دوم (اگدر جنگدی در نگیدرد) آنگدا از هدماکندون
مشخص است که فردا جنب دریایی رخ نخواهه داد .اما رروریبدودن امدور آینده تدوالی فاسده
دارد ،ازجمله مستل م این است که تهبیر و انهیشههای ما دربدار امدور آینده و نید زمیندهسدازی و
آماد شهن یا نشهن ما ،هیچ تأثیری در رویدهاد نهاشدته باشده .بدرای نمونده ،جندب مورداشدار یدا
ررورتا واقع میشود یا نمیشود؛ اما این امر پذیرفتنی نیست .ما امور آینه را برخوردار از امکان و
عهم ررورت مییابیم .بارش باران ،وقوع زل له ،کهنهشهن لباس و وقدوع جندب در سدا آینده ،
همه اموری هستنه که میتواننه روی دهنده یدا نههنده (شدیروانی .)0132 ،اصدطالح ردرورت نید
معانی مختلفی دارد؛ الف) ررورت ازلی :یعنی محمو برای تات موروع بهون هیچ قیه و شرطی
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حتی قیه وجود ،ررورت داشته باشه؛ ی) ررورت تاتدی :یعندی محمدو بدرای تات موردوع در
ظرف وجود موروع ،نه به قیه وجود موروع ،ررورت داشته باشه؛ ج) ردرورت وصدفی :یعندی
محمو برای موروع ،بهخاطر وصفی که متصف به آن است ،رروری باشه و د) ررورت وقتدی:
یعنی محمو برای موروع در زمان خاصی ررورت داشته باشه (طباطبایی )444-401 ،0133 :که
هیچ کهام از این معانی ررورت در امور امکانی وجود نهارد؛ بنابراین امدور امکدانی ،هدیچ جهدت
ررورت نهارنه.
ازطرفی آینه در نفساالمر میتوانه بهمعانی مختلفی تحقق پیهاکنه و ل وما چندین نیسدت کده
بتوان آینه را چنین و چنان که مبتنیبر خواست ما میباشه معماری کرد؛ زیرا موانست ما بدا امدور
اعتباری بسیار زیاد است و این «برشمردن» یعنی اعتبارکردن ،ماننه عم برخاستن .در برخی موارد،
برخاستن توهین است و در برخی موارد چنین معنایی نمیدهه .یا با تباد تکه کاغذی بدهندام پدو
که کاالیی را خریه و فروش میکنیم .اینها اعتبارات ماست وگرنده در خدارج ،آنچده واقدع شده
است نوعی کار فی یکدی بدود اسدت؛ مثد حرکدت اهدرمهدا و چدرخهدای یدک ماشدین .بقیدهاش
مفروراتها و اعتبارات و ساختههای ما بود است .مارکس مثالی میزنه به این شک  :وقتی شدما
کتای را مطالعه میکنیه به یک جایی میرسیه که کتای را میبنهیه و بقیهاش را میگذاریده کده
فردا مطالعه کنیه و یک تکه کاغذ بهعنوان نشانه ،الی کتای میگذاریه و بقیدهاش را مدیخواهیده
که فردا مطالعه کنیه .این عملی است که مشمو اعتبار است .یا اگر چندین نشدانهای را بدین کتدای
دوست خود دیهیه ،متوجه میشویه که بقیه آنرا میخواهه فردا (آینه ) بخوانه؛ ولی ما بهخدوبی
می دانیم این معنی در خود پهیهار طبیعی وجود نهارد و ما ایدن معندی را بده آن داد ایدم (سدروش،
.)0113
بنابراین با توجه به اینکه امور امکانی از هر گونه جهت ررورت خالی هستنه و ازطرفی مدا بدا
اعتباریات مأنوس هستیم ،چگونه مدیتدوانیم بده امدور آینده ردرورت ببخشدیم درحدالی کده اوال
ررورت وجودی بر تحقق ماهیات امکانی ،وجود نهارد و ثانیا آن معانی که به ماهیدات امکدانی و
پهیهارهای طبیعی میدهیم ،فرریات و تهنیات ما است؛ یعنی ما این معنا را به امور آینه میدهیم
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نه اینکه آن امور ،خود ،مشمو این معانی باشنه .طبق آنچه گذشدت امکدان اسدتقبالی مخدتص بده
اموری است که در آینه رخ خواهنه داد و اکنون هیچ ررورت وجود یا عدهم ،نهارنده بندابراین،
اگر بخواهیم پهیهار خارجی را قب از شناخت علت آن ،معنا کنیم؛ درواقع انگار تهنی خود را بر
آن پهیهار نامتعین ،حم کرد ایم؛ درحالی که آن پهیهار خارجی در حا حارر ،وجدود ندهارد؛
لذا شناخت کاملی از آن پهیهار بهدست نمیآیه .چده بسدا اینکده در شدناخت خدود نسدبت بده آن
پهیه  ،دچار سوگیری شویم که میتوانه ما را از معنای حقیقی منحرف نمایه.
عالمه طباطبایی میگویه :وجدود معلدو از علدتش جدها نیسدت؛ بندابراین اگدر معلدو  ،پهیده
زمانمنهی است که در زمان خاصی بهوجود آمه  ،علتش نی بایده در همدان زمدان موجدود باشده؛
زیرا وجود معلو در همان زمان متوقف بر علت است؛ لذا علت هم در همان وقت ،وجدود معلدو
را ترجیح داد و به آن افاره میکنه و اگر علت بهطور هم مان با معلو موجود نباشه ،با توجه به
آنکه افاره هستی اتکای بر وجود علت دارد ،الزم میآیه علت در حا عهمِ خود ،افاره وجود به
معلو کرد باشه و این محدا و نشدهنی اسدت (عالمده طباطبدایی .)034 :0110 ،اگدر گد ار هدای
استقبالی هم اینک به نحو معّین صاده یا کاتی باشنه ،وقوع یدا عدهم وقدوع آنهدا بده نحدو معّدین
رروری خواهه بود .لکن هیچ کهام از وقوع یا عهم وقوع چنین رویهادهایی رروری نیست ،زیرا
در این صورت ،ممکنات استقبالی منتفی خواهنه شه و این قاب قبو نیست ،پس این گ ار ها هم
اینک به نحو معّین صاده یا کاتی نیستنه (شیروانی.)0132 ،
بنابراین ،آنچه در تحلی فلسفی از مفاهیم و پهیه ها بسدیار مهدم مدینمایانده ،بحدث از علیدت
است .هیچ پهیه مادی را نمیتوان با زمان تعلید نمدود؛ بدهعبدارت دیگدر زمدان ،علدت پهیده ای
نمیباشه هرچنه که تحلی زمانی ،ممکن است .بنابراین هر پهیه ای علتی دارد و زمان تنها بستر و
زمینه بروز معالی است؛ زیرا بهواسطه علتها همه چی ها قاب شناختنه .طبق نظر فیلسوفان نی بایده
بین علت و معلو ررورت و سنخیت باشه و تا علت تامه نباشده ،معلدو موجدود نمدیگدردد و از
مشاهه معلو میتوان به این نتیاه رسیه کده حتمدا علتدی وجدود دارد؛ زیدرا معلدو بدهون علدت
موجود نخواهه شه و هرگا که علتی باشه رروری است تا معلو آن نی موجود گردد .نمیتوان
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چی ی را درنظر گرفت ولو در آینه که فاقه هرگونه ررورتی باشه .بنابراین طبدق ایدن وصدف از
زمان که زمان بستر بروز پهیه ها است ،در مطالعات آینه پژوهانه بایه به شناخت پهیه ها و اینکه
کهامیک علت و کهامیک معلو اسدت مبدادرت ورزیده .اگدر محققدان آینده پژوهدی در مطالعده
پهیه های مستقب در ظرف زمان موفق به این مهم شه و علت را شناسایی کننه ،میتواننه معلو
آن علت را بهدقت مشخص و تعیین نماینه؛ زیرا همانطور که بیان شده علیدت ،مسدتل م ردرورت
علّی د معلولی و سنخیت بین علت و معلو است .البته توجه به این نکتده بسدیار مهدم اسدت کده در
پهیه های مادّی ،علت تامه یافت نمیشود؛ اما پژوهشگر آینه پژوهی میتوانده بدا شناسدایی علد
مهعِهّ و ناقصه ،معلو این عل را پیشبینی نمود و نسبت به آن معلدو اقدهام الزم را انادام دهده؛
پس همه معلو های خارجی نیازمنه علتنه و تا علت موجود نباشه ،هدیچ معلدولی؛ واقدع و موجدود
نمیگردد.
محققان و نویسنهگان محترم می تواننه در ادامه بر روی نظرات دیگدر انهیشدمنهان ،مکاتد

و

نظریات فلسفی و نسبت آنها با مطالعات آینه و آینه پژوهدی ،متمرکد شده و نظدرات ابتکداری
خویش را منتشر نماینه؛ اما بهطور مشخص میتوان با طرح سدؤاالت علمدی بده موردوعات ندوینی
رسیه:


ماهیت و چیستی آینه پژوهی؛



حقیقت و ماهیت آینه در فلسفه اسالمی و غری؛



تأثیرپذیری مطالعات آینه از روش پژوهش در فلسفه؛



هستیشناسی و نسبت آن با آینه پژوهی؛



معرفتشناسی در نسبت با آینه پژوهی و  ...که میتوانه را گشای این را ناپیمود قدرار
گیرد.
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The Realization of the Nature of Possibility in the future
on the Basis of the possibility of independent
Mohsen Hakemi , Davood Saemi 
Abstract
In this research, with the precise examination of different meanings, the
application is possible in relation to future studies. The word possible in philosophy,
when applied unconditionally, means depreciation of the necessity and lack of
nature. The possibility of an insecurity is another. This naming is because it means
only about the events that occur in the future; Because future events are not
definitively unclear; Therefore, the existence or lack of prosperity that comes in the
future is unknown, in order to put their existence or lack of them for their topic,
their proof or disadvantage is required to be possible. The research method in this
research is a library that collects information with referrals to first and valid hands.
The method of document analysis is carried out using logical deductive reasoning.
From the results of the discussion, it can be noted that since the possibility of
virtue is special, which is realized in the future and are not yet located, the
confirmation of this possibility is actually accompanied by some kind of thought
and neglect; Throughout the axis of all academic efforts is the principle of causality
between phenomena, so the dislocations that exist abroad require cause. Therefore,
it has the ability to devote to future affairs, which has not yet been determined
because it has not yet been determined; Therefore, all types of necessity are
depreciated and it is unclear whether a phenomenon or reality has a situation later.
Therefore, it should be made by recognizing the causes for possible events or build
upcoming.
Keywords: The Possibility of Independent, Lack of Necessity, Causality,
Nature of Possibility, Future Research.
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