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 امكان حركت در مجردات از منظر مالصدرا
*سميه كامراني

 **محمد سعيدي مهر

 ***عباس ذهبييدس

 چكيده

از جمله مباحث نوپا در عصر حاضر حركت در مجردات است كه هرگونه تالش در

و نتايج متفاوتي را رقم مي زند. پايه اساسي نفي حركت در جهت نفي يا اثبات آن، آثار

و قوه است كه بيشتر فيلسوفان تلقي به قبول كردهموجودات مجر باد پذيرش هيولي اند.

و حركت است،  و تغير توجه به اينكه تأليفات مالصدرا مشحون از تنزه مجردات از قوه

قاعدتاً وي قائل به ثبات مجردات است؛ اما در عين حال در مواضعي از آثار خويش به 

و نتايجي را به دنبال دارد كه سرمايهنكاتي اشاره كرده است كه آن نكات لو اي مهم ازم

كوشد آن در جهت ارائه تصويري عقلي از حركت در مجردات است. مقاله حاضر مي

 نكات را برجسته كرده، درنهايت حركت در تمام موجودات امكاني را اثبات كند. 

 حركت، حركت جوهري، مجردات، نفس، هيولي، قوه.:واژگان كليدي

و كالم اسالمي، تهران، ايران.* و تحقيقات، گروه فلسفه  دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس. **  دانشيار

د*** و عضو هيئت علمي و تحقيقات تهران.استاديار  انشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

25/2/93 تاريخ تأييد:10/12/92تاريخ دريافت:
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 مقدمه

توان از امكان حركت در مجرداتمي مالصدراله اصلي اين است كه آيا بر پايه فلسفه مسئ

روست. دفاع كرد يا خير؟ از حيث عقلي مسئله حركت در مجردات با موانع جدي روبه

و بزرگ و قوه هم از شئون هيوالست ترين مانع اين است كه قوام حركت به قوه است

و  و تالزم ماده مجردات چون هيولي ندارند، قوه درنتيجه حركت ندارند. اصل وجود هيولي

و فعل كه عمده و صورت را برهان قوه و تركيب جسم از ماده ترين برهان بر اثباتو قوه

و اشراقي منكر حركت در مجردات اند. هيوالست، اثبات كرده است. بيشتر فيلسوفان مشائي

و تقسيم شدن به انتقال حركت از ساحت نيز با قائل مالصدرا ماهوي به ساحت وجودي

و نحوه وجود موجودات  و سيال، نحوه وجود موجودات مادي را سيالن وجود به ثابت

برامجرد را ثابت دانست. ادله عمده وي بر نفي حركت در مجردات همان ادله مشائي ن

ثبات مجردات است. بنابراين با توجه به اينكه وي حركت جوهري را منحصر به عالم ماده

(ر.ك: مي صص3ج،1981ازي، شيرداند، منكر حركت در مجردات است و 57،66،133،

ج 240 ص4و  چنين است: مالصدرا)؛ براي نمونه عبارت 223،
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 استدالل وي در اين عبارت چنين است:

ج موجودات مجرد از همه وجوه بالفعل.1 (ر.ك: همان، صص3اند ).48و21-22،

به مالصدرا در اين مقدمه مجردات را بالفعل دانسته است؛ زيرا همچون ساير فالسفه

هرچه براي مجرد ممكن است حاصل باشد، قطعاً بالفعل برايش«اين قاعده معتقد است كه 

ج» حاصل است ص3(همان،  ). دليل اين مقدمه آن است كه:455،

 الف) موجود مجرد ماده ندارد؛

؛ب) هرچه كه ماده ندارد، قوه ندارد

ج) چيزي كه قوه ندارد، حركت ندارد؛

(ر.ك: ص1424،طباطباييپس موجود مجرد حركت ندارد ج1388و 156، ،2،

).86ص

 . هر موجودي كه از همه جهات بالفعل باشد، حركت براي او ممتنع است.2

با توجه به اينكه معناي حركت خروج تدريجي شيء از قوه به فعل است، حتما بايد

راي جهات بالقوه باشد تا خروج از قوه به فعل در او معنا داشته باشد. شيء متحرك دا

و فقدان ندارند، حركت در آنها راه ندارد.  مجردات چون هيچ جهت قوه

 نتيجه: حركت در مجردات محال است.

كه آنچه براي مجرد«يكي از وجوه نقد استدالل اين است كه هيچ دليلي بر اين قاعده

و چه بسا حركت از آن چيزهايي» او بالفعل است باالمكان است، براي وجود ندارد. شايد

باشد كه براي مجردات ممكن باشد؛ حال يا براي همه مجردات يا براي بعضي از مجردات 

و قوه در مجرد است؛ لذا تمسك به اين  و نيز خود اين قاعده مبتني بر عدم وجود ماده

، جزوات).(فياضي است دليل براي اثبات نفي حركت در مجردات ممتنع

و استدالل يابيم كه ادله نفي حركت در مجردات درمي صدرالمتألهينبا دقت در عبارات

و فساد، بر مباني و فعل، كون و قوه، برهان قوه اي همچون پذيرش هيولي، تالزم ماده

و  و عدم توجه به وجود سيال استوارند كه همه اين اصول ضرورت موضوع براي حركت

 اند.مخدوش مباني
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و استعداد مالصدرابا توجه به اينكه شواهد بسياري از عبارات بر تنزه مجردات از قوه

و مباني  و تغير وجود دارد، قاعدتاً وي منكر حركت در مجردات است؛ اما از برخي عبارات

و تبييني عقلي از حركت در مجردات ارائه داد؛ هرچند حكمت متعاليه مي توان استفاده كرد

در برخي از آثار خويش به نكاتي اشاره مالصدرادست يابيم. مالصدراه نظري خالفب

ذيكرده است كه دستمايه مي اي و قيمت در تصوير حركت در مجردات به شمار آيد

باشند. مالصدرانظر نهايي كننده ازآنجاكه همسويي با اصالت وجود دارند، چه بسا بيان

كمدر بيشتر موارد مالصدرااينكه  و سپس در عبارات شماري بر ديدگاهي پافشاري كند

كممخالف آن نظر را ابراز كند، امري بي او مانند يا نظير در سيره علمي او نيست؛ براي مثال

و علم به ماديات«و مسئله» وحدت شخصي وجود«در بحث  نيز به همين» علم ماديات

م وجودات امكاني سخن نهايي شيوه رفتار كرده است؛ لذا اگر تعميم حركت به همه

مي مالصدرا توان شواهد مخالف را كه كم هم نيستند، نظر غير نهايي وي دانست. در باشد،

مي مالصدراادامه برخي از داليل قابل اصطياد از فلسفه   كنيم.را ذكر

 . انكار هيولي1
اين مبنا با توجه به اينكه مبناي ادله منكران حركت در مجردات، پذيرش هيوالست، اگر

و ترديد واقع شود، كارايي آن در جهت نفي حركت در مجردات ساقط   مورد خدشه

ترين مانع از پيش رو برداشته شده، راه براي شمول حركت به شود. بدين ترتيب بزرگمي

گردد. درباره پذيرش يا عدم پذيرش هيولي دو ديدگاه عمده وجود مجردات هموار مي

 دارد: 

و درنتيجه تركيب برخي از فالسف ه به پذيرش هيولي به عنوان جزء جوهري مستقل

و صورت و درنتيجه بساطت جسم برخي نيز*اند. قائلجسم از ماده به نفي هيولي

(ر.ك: مالصدرا*.اند قائل و تركيب جسم است در برخي عبارات خود قائل به هيولي

ج1981شيرازي،  صص5، ،]تابي[و44و33صص،»ب«،]تابي[و 122-121و 95-109،

.زاده آملي حسنو جوادي آملي، طباطبايي، عالمه سينا ابن، فارابي، ارسطواند از: قائالن به هيولي عبارت*

.فياضيو مصباح، صطفي خمينيم، مطهري، شهيد محقق طوسي، شيخ اشراقند از:ا منكران هيولي عبارت*
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ص»الف« ص1362و 218، و حتي اشكاالت57-58، بر براهين اثبات هيولي شيخ اشراق)

مي اسفاررا در  و نقد (ذكر ج1981شيرازي، كند ص1، )؛ اما با توجه به شواهدي74-75،

مي مالصدراكه از عبارات و تركيب جسم، خواهيم آورد، روشن گردد كه پذيرش هيولي

و چه بسا تالش خصوصاً و حركت جوهري نظر نهايي وي نيست بر مبناي اصالت وجود

بر براهين اثبات هيولي، از باب مماشات با قوم شيخ اشراقوي در جهت رد اشكاالت 

مي مالصدرارو هيولي در كالم باشد؛ ازاين گويدو حكمت متعاليه با هيواليي كه مشاء

م صدرالمتألهينبسيار متفاوت است؛  نكر هيوالي مشائي است. در حكمت متعاليه، خود

ج (همان، ص5ماده اولي به جوهريت صورت، جوهر است ). به تعبير ديگر ماده در 123،

ج (همان، ص9خارج با وجود صورت موجود (همان،3، و جهت نقص صورت است (

ص5ج ،144.(

ي شود. اين سخن از برخي مباني صدراي ماده يكي از حيثيات صورت محسوب مي

و نيز و اينكه شيئيت شيء به فصل اخير است و صورت همچون تركيب اتحادي هيولي

آيد. بر اساس تفسير اتحادي، ماده همان جهت اينكه فصل نحوه وجود است، به دست مي

با عبارات مالصدرانقص شيء يا جهت نقص صورت نسبت به صورت ديگر است كه 

و پذيرندگي شيء، ماده گوناگوني به آن اشاره كرده است. به تعبير ديگر جهت قابليت

ميناميده مي و شود. توان دريافت كه اصالً ماده چيزي جز جهت نقص شيء داراي ماده

 بالتبع جز جهت نقص صورت نيست. 

شدن به تركيب اتحادي هيولي با صورت، درحقيقت، هيوالي با قائل صدرالمتألهين

، انكار كرده، آن را به حيثيتي مجوز امكان مشائي را كه وجودي مغاير وجود صورت دارد

تغيير فروكاسته است كه صرفاً بر حسب تحليل عقل وجودي مغاير وجود صورت دارد، نه

(عبوديت،  ج1391بر حسب خارج ص3، ،404 .( 

به مطهريشهيد و البته نافي هيولي،  چنين اشكال مالصدراشارح حكمت صدرايي

بهاتحادي نميكند كه بنا بر نظريه تركيب مي ويژه اگر مثل توان به هيوالي اولي قائل شد؛

الئي، يعني اعتبار شده با صورت حتي قابل اعتبار بشرطمعتقد شويم ماده متحد مالصدرا
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به صورت متبدل اين نظريه ماده بايد در يك زمان استقالل نوعي نيز نيست؛ زيرا بر اساس

و چون از ازل همراه با صورت بوده است، پس هيچ وقت نبوده است كه موجود شده باشد

توان به جوهر باقي در همه احوال قائل شد؛ بنابراين قبول نظريه تركيب باشد. همچنين نمي

و وصل از مثل  طباطبايي،( تناقض است حاجيو صدرااتحادي با پذيرش برهان فصل

ج1367 صص4، ه قائل به دو ايراد وارد است: يكي اينك مالصدرا). پس بر 175و 169،

و وصل تمسك مي كرد. ديگر تركيب اتحادي است. در اين صورت نبايد به برهان فصل

نبايد به هيوالي اولي،اينكه اگر تركيب اتحادي را پذيرفته، اصل حركت هستي را باور دارد

شد؛ زيرا در عقل حد يقف ندارد. البته ماده ثانيه به اين معنا حتي به تحليل عقلي قائل مي

ه مير درجهكه و فعليتي منحل طور كه اعتبار شود، مانعي ندارد. هماناي را بگيريم به قوه

و نوعيت مستقل نيز در ماده ثانيه، ولو به نحو مجازيت، قابل فرض است بشرط الئي

ج ص4(همان، و 175-176، ). بنابراين جوهريت هيولي در مقابل صورت با نظريه كون

ه تكونات تدريجي.فساد سازگار است، نه با نظري

و نتايجي را به دنبال دارد كه هر يك از اين امور مي تواند راهگشاي انكار هيولي لوازم

 مسئله حركت در مجردات باشد.

و فعليت  الف) امكان اجتماع قوه
و فعل است؛ ولي وجود مغالطه در مقدمات اين برهان دليل عمده اثبات هيولي، برهان قوه

ن برهان است. نخستين كسي كه به اين مغالطه اشاره كرده است، خود سبب اسقاط اعتبار اي

را» تبديل نفس انسان از عقل هيوالني به عقل بالفعل«ست كه در مبحث مالصدرا دو شبهه

مي مطرح مي و به آنها پاسخ مي كند و دهد. در شبهه دوم چنين اشكال شود كه اگر تبديل

و الزمه آن تركب قوهتبدل را در نفس بپذيريم، الزمه تبديل  داشتن در كنار فعليت است

و صورت است؛ درحالي كه نفس از ماده و با پذيرش بساطت نفس كه نفس بسيط است

و تبديل عقل هيوالني به عقل بالفعل معنا ندارد. و قابليت نفس  امري مسلّم است، قوه

و فعل كه ثابت مي ضرورتاً كند هر جسمي توضيح مطلب اين است كه برهان قوه

و ممكن نيست اين دو يك جوهر باشند،  و صورت است مركب از دو جوهر هيولي
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و فعل درحقيقت، حالت خاصي از قاعده تقابل است. قاعده تقابل همان امتناع اجتماع قوه

و هم جهت فعليت وجود داشته در بسيط است؛ ازاين رو اگر در موجودي هم جهت قوه

و صورت متحقق باشد. نتيجه اين امر، تركب باشد، لزوماً بايد دو جزء عين ي به نام هيولي

و فعل استنتاج و برهان قوه جسم از دو جزء جوهري مستقل است. بر اساس قاعده تقابل

و استعداد اند، پس سراسر فعليت كنند كه موجودات مجرد چون بسيطمي و جهت قوه اند

و تركب در و فعل  آنها الزم آيد. در آنها راه ندارد تا اجتماع قوه

مي مالصدراپاسخي كه به به اين شبهه مي دهد و خوبي نشان فعل دهد كه در برهان قوه

و با پاسخ مذكور در حقيقت ديدگاه خود را در اين باره نمايان مغالطه صورت گرفته است

مي مي و فعل را كه مثبت هيوالست، مخدوش و سازد. به عبارت ديگر هم برهان قوه كند

ميهم دي و فعل بيان  كند. عبارت وي چنين است: دگاه خود را در باب امكان اجتماع قوه

�>6و لعلّك تستشكل القول بهذه!Z9=�� )6<�العقل الهيوالني عقال بالفعل) 95!

و هو انقالب  (مرّ) و جوابه ما أشرنا من أنّ ��-&9&:من وجهين: أحدهما ما ...

[ثانيهما] أيضاو الوجود يجو ��9C�8:الوجود للشئ غير  و ز فيه االشتداد ...

ان ;�6Zبأنه لو فسدت يلزم ان يكون فيها �.@]�@Z9:أقاموا البرهان علي بقاء النفس

و كل ما فيه و فعل ان تبقي أن ;�6أن يفسد، فله أيضا ;�6Zتفسد أن يبقي، فيلزم

و هو محال، ألنّ ;�6Zمن �!'Z:يكون النفس  و فعل أن يبقي، النفس أن يبقي

:O9[� من خارجيتين، فاذا كان األمر هكذا �5>6و ��6Z7ليس فيها تركيب

؟#&Z9G: �=�>6فكيف يجوز كون النفس هيولي 

و فعال بالقياس إلي كمال ;�6و الجواب: إنّ تركيب انما يلزم أن لو كان الشئ

 ��=�>9G�( 6:، فان ��&��:أو �-]�\: ��<?6KS@ 6واحد أو كماالت في

8[Q��:9@� تها حيثيتان مختلفتان توجو أما كون الشيو قو ءبان تكثر الموضوع،

فال توجب ���&Z9G: ��=�>6بحسب ���&�6و ��Z98[Q: ��=�>6بالفعل بحسب

و كذا كون النفس آخر  و تعدد الموضوع بحسبهما،  ��=�>6اختالف الحيثيتين

المواد العقليال يخالف كونها أول ��Z9�9'O:لهذا الموجودات ���9��8:

( �.�"Z9: ��=�>�:للموجودات  ج1981شيرازي، بل يؤكّده ص3، ،433-434.(
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مي برمي مالصدراگونه كه از البالي سخنان همان و آيد، تركيب زماني الزم آيد كه قوه

و بالقوه فعل نسبت به كمال واحد باشد؛ اما بالفعل به بودن نسبت به يك كمال بودن نسبت

و بالتبع تركيب كمال ديگر،  و دو جوهر جدا بخواهند دو حيثيتي نيستند كه دو موضوع

و عبارات ديگر تصريح كرده مالصدراگونه كه خود الزم آيد؛ بنابراين همان در اين عبارت

و عدم اجتماعشان ناظر به اوصافي است كه به يك نشئه تعلق دارند  و فعل است، تقابل قوه

ق و فعل اين است كه ممكن نيست واقعيت نه به دو نشئه؛ زيرا مضمون اعده تقابل قوه

و در اوصاف  بسيطي در اوصافي متعلق به يك نشئه مثالً متعلق به نشئه طبيعت، بالقوه

ديگري متعلق به همين نشئه، بالفعل باشد؛ اما اينكه واقعيت بسيطي در اوصافي متعلق به 

ب و در اوصافي متعلق ه نشئه عقل بالقوه، از شمول اين قاعده مثالً نشئه طبيعت بالفعل باشد

و هم صورت بيرون است. پس ممكن نيست واقعيت بسيطي هم هيوالي جسماني باشد

و صورتي جسماني باشد؛ مانند نفس كه يك  جسماني؛ ولي ممكن است هيوالي عقلي

و هيوالست براي وجود  واقعيت بسيطي است كه در نشئه طبيعت صورت است براي بدن

و هم فعل؛ منتهايمجرد عقل و هم هيوال؛ هم قوه است اش؛ يعني نفس هم صورت است

) ص1375، همونسبت به دو نشئه؛ لذا اشكالي ندارد ص»الف«،]تابي[و66، ر.ك: 481، و

ج1381 ص2، ص1375و 595، ص1361و87، ،242.(

كهدليل اما اينكه چرا اوصاف متعلق به دو نشئه مشمول قاعده تقابل نيستند؟  آن است

معتقد مالصدرارو اوصاف متعلق به دو نشئه از درجه وجودي متفاوتي برخوردارند؛ ازاين

و از تفاضل وجودي برخوردار باشند نيز  است حتي اوصافي كه متعلق به يك نشئه باشد

و فعل نمي شوند. با اين حساب امكان دارد يك موجود بسيط مثل جزء مشمول تقابل قوه

و هم بالقوه، جزء فرضي بعدي فرضي صورت در  حال اشتداد جوهري، هم بالفعل باشد

و عقلي (عبوديت، باشد؛ مانند نفس در مراحل جسماني ج1391اش ص3، ،368-369.(

اي مالصدراعبارت �� R%M«ن مطلب است: مؤيد ,�-�8 ��8]@^� �4�( [`a[� )�] ?>��

6?>�� :1<7 %�^ �� /6?>�� :LS@ %�� c�a&��� 6�;«)ص1375، شيرازي ،87.(

مي پرسش شود اين است كه چرا قاعده تقابل شامل اوصاف متفاضل ديگري كه مطرح
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چون تكامل موجود بسيط تنها از طريق اشتداد مالصدرابسيط نيست؟ با توجه به سخنان

پس هر موجود بسيط در حال تكامل واقعيتي سيال با اجزائي فرضي،وجود ممكن است

و هم در قياس با جزء فرضي بعديزا در عين بساطت، هم بالفعلاست كه اين اج كه-اند

و فعليت به نظر اند. اينبالقوه-تر استكامل خروج تخصصي از قاعده مالصدراگونه قوه

(عبوديت،  ج1391تقابل دارد ص3، ،369.(

ب مالصدراكنيم كه اگرمي يادآوريگفته با توجه به مطالب پيش ه در وجود هيولي،

عنوان جزء جوهري مستقل عيني، مناقشه، بلكه انكار كرده است، از لوازم اين امر، امكان

و در اين صورت اجسام خارجي مرّكب از دو جزء خارجي به نام  و فعل است اجتماع قوه

و قوه باشد؛ بلكه اجسام در عين بساطت،  و صورت نيستند تا آن ماده حامل استعداد ماده

و در هم واجد جهت فعليت هم واجد جهت قوه و فعل اند. به ديگر سخن اجتماع قوه

شيء واحد جايز، بلكه متحقق است بدون نياز به اثبات امر جوهري به نام هيولي. در اين 

و هم قوه دارد مالصدراصورت نظريه  زمينه را براي باور به اينكه مجرد هم بسيط است

مجردات اين بود كه حركت به معناي پذيري كند؛ زيرا يكي از موانع حركتفراهم مي

و اگر در مجردات حركت راه يابد، بايد قوه داشته  خروج تدريجي از قوه به فعل است

و اين خالف فرض  و چون قوه از شئون ماده است، پس بايد ماده داشته باشند باشند

و فعل در شيء واحد محذوري ندار د، تجردشان است؛ اما وقتي ثابت شد كه اجتماع قوه

از مي توانيم بپذيريم كه در مجردات هم امكان حركت هست؛ بدين معنا كه خروج تدريجي

و هم  قوه به فعل در آنها متحقق است؛ اما نيازي به هيولي نيست، بلكه هم جهت قوه

و صور  و استعداد خود مجردات و حامل قوه جهت فعل در خود مجردات جمع است

ل و استعداد از و قوه و ويژگي خود صورت نوعيه مجرد است، بلكه بنا بر نوعيه است وازم

و استعداد را معقول ثاني تلقي مي كنند نيز نياز به حامل قوه نيست؛ قول كساني كه قوه

و استعداد به وجود همان منشأ انتزاعشان موجودند.  چون در اين صورت قوه

و فعل در واقعي مالصدرانكته ديگر اينكه وقتي ت بسيطي مثل نفس تن به اجتماع قوه

اينكه داد، محذوري ندارد كه در مجردات تام هم در عين بساطت حركت راه يابد بدون
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و فعل؛نياز به هيولي، به عنوان حامل قوه، باشد بلكه در عين بساطت داراي دو حيثيت قوه

به مي ن مالصدراويژه آنكه باشند؛ اند، شئهبر اين باور است كه حتي اوصافي كه متعلق به يك

اند؛ مثالً هر جزء فرضي صورتي اند، از قاعده تقابل خارج اما از نظر درجه وجودي متفاوت

در حال اشتداد جوهري با اينكه بسيط است فعليتي است كه بعينه بالقوه جزء فرضي بعدي 

مي است. پس در اين  باشد. گونه موارد قوه با فعليت متقابل نيست، لذا اجتماعشان ممكن

و مادهب) عد م تالزم قوه
و فعل يكي ديگر از لوازم انكار هيولي و ماده است. برهان قوه برقرارنبودن تالزم بين قوه

از اثبات مي و در اوصافي بالقوه باشد، ضرورتاً مركب كرد هر واقعيتي كه در اوصافي بالفعل

خ و صوري است. طبق اين مطلب، هرگاه شيئي بالقوه باشد يا ود دو جزء هيوالني

بي هيوالست يا مركبي شامل هيوالست؛ چون بالقوه يك بودن بدون هيوال معناست؛ يعني

و هيولي وجود دارد كه هرجا قوه اي متحقق اي در كار است، ماده تالزم ضروري بين قوه

و هرجا ماده و ماده نيزاي اي هست، حتما قوهاست هست. به ديگرسخن قوه از شئون ماده

و استعداد در اجسام كه امري مشهود حامل قوه است. اسا ساً فيلسوفان از اكتشاف قوه

 است، به وجود يك جزء هيوالني پي بردند كه منشأ قوه است.

و ماده رخت و ادله آن مخدوش شد، اساساً تالزم بين قوه اما چنانچه هيولي انكار

كه برمي و اين گزاره و عكس نقيض كم اثبات دست» هرچه قوه دارد، ماده دارد«بندد نشد

و قابليت ندارد«آن كه  هم باطل شد؛ در اين صورت هيچ محذوري» هرچه ماده ندارد، قوه

و قابليت حركت داشته باشند  و مجردي داشته باشيم كه قوه ندارد كه موجودات بسيط

اينكه به سبب وجود قوه در آنها نيازي به وجود ماده باشد، بلكه مجردات هم، بدون

و استعداد در و برتر را دارند؛ لذا براي وصول به مراتب باال يافت كماالت فاقد

و ماده، فعليت به رساندن قواي خود امكان حركت دارند. بنابراين با استناد به انكار تالزم قوه

و موجودات بسيط بالمانع است. همچنين الزم است ذكر شود كه  حركت در مجردات

و  � ��67كل حادث زماني مسبوق«قوه به قاعده فيلسوفان براي اثبات تالزم ماده 6�&� 

مي» تحملها آن كنند؛ اما ازآنجاكه اين قاعده خود با اشكاالتي مواجه است، استناد مدعاي
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 نيز غير معتبر است.

 . استكمال عقل از نظر مالصدرا2
كند، اعتقاد به حركت يكي از داليلي كه امكان تسري حركت در مجردات را هموار مي

كه صدرالمتألهيناش است. به تعبير ديگر ازآنجاكه در مرتبه تجردي نفس استكمال عقل را

مي كامل و در عين حال مجرد است، در اين صورت چه بسا بتوان.پذيرد ترين مرتبه نفس

حركت را به مجردات مافوق نفس هم تعميم داد. بايد توجه داشت كه يك مثال نقض هم، 

مج«قاعده  مي»ردامتناع حركت در و عموميت ساقط به را از كليت عالوه تصور مجرد كند؛

 كند. متحرك را آسان مي

و بدن رشد مالصدرا معتقد است ازآنجاكه نفس در مقام فعل مادي است، به وسيله ماده

جرد آن نيز رشدت اي از ماديت را دارد، بعد كند؛ يعني چون هر مرتبه كرده، ذات او تغيير مي

ب مي و گوشكند؛ يعني مي كردن، وجود برزخي نفس كاملا شنيدن شود. در مقام عقل نيز تر

و سپس به عقل مستفاد مي و از آن به عقل بالفعل رسد. از عقل هيوالني به عقل بالملكه

و با  و تغيير در جوهر است؛ زيرا عالم عين علم است همه اين تغييرات به حركت جوهري

م مييتغيير علم، خود عالم نيز تغيير كند. نفس جاهل به سان كند؛ يعني وجود او تغيير

و نفس عالم مانند آينه است؛ يعني با علم است كه هويت جاهل به عالم تبديل  خشت

(فياضي،ش مي ص1383ود ميينفس با آن بعد ). با اين همه336، تغيير،كند كه تعقل

و عالم شدم، بدين پذيرد؛ چراكه همه علوم ما حادث است. وقتي من جاهل بودم مي

ن واجد كمال علم، اكنومعناست كه آن نفس من كه قبالً فاقد كمال علم حصولي بود

و اين عين فزوني است؛ زيرا جوهر و نفس در همان بعدآن حصولي شد تغيير كرده است

و تكامل تدريجي پيدا مي هم بر اين مطلب مالصدراكند. تعقل كه مجرد است، تغيير

گونه كه نفس با حركت جوهري يكي پس از ديگري مراتب . پس همانتصريح كرده است

مي جسماني را مي از پيمايد تا به مرز تجرد رسد، بر اساس همين حركت جوهري نيز پس

و پيمودهخروج از ماديت به تجرد، مراتب تجردي را  ، از عقل هيوالني تا عقل بالملكه

و پس از آن به مرتبه عقل مستف ميسپس عقل بالفعل رسد؛ يعني نفس در سير استكمال اد
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مي جوهري قرار مي و سعه وجودي و با ادراكات خود، تكامل جوهري د.ياب گيرد

اساساً انتقال نفس از مرتبه عقل هيوالني به عقل بالفعل تنها در فلسفه صدرايي پاسخي

و مقبول مي و اتحاد عاقل و فصل اين مسئله جز با حركت جوهري معقول يابد؛ زيرا حل

و حتي تالش حاصل نمي و وافي نيست؛ چنان سينا ابنشود كه در حل اين مسئله كافي

( اسفاردر جلد سوم مالصدرا ج1981شيرازي، بدان اشاره كرده است ص3، ،458-459 .(

(مطهري، سينا ابنهم پاسخ مطهريشهيد  ص1386را وافي به مقصود ندانسته است ،112 .(

و عقل هيوالني اين است كه نفس در آخرينمب صدرالمتألهينمدعاي  ني بر اتحاد نفس

و در مرز تجرد است، خود بعينه همان مرحله جسماني كه داراي كامل ترين مرتبه مادي

(ر.ك:  و بعينه استعداد مطلق براي دريافت صور عقلي است ، 1381، شيرازيعقل هيوالني

ص2ج و قابل). بنابراين تبديل نفس به عقل بالفعل به 446، بودن براي صور معناي محل

به-نه با انفعال-بلكه وجود نفس در فرايند تعقل از طريق اشتداد جوهري؛عقلي نيست

ميوجود عقلي مدرك تبديل مي و كامل جشود (همان، ص3گردد ،389.(

 مالصدرابا توجه به اين مطالب يكي از داليل حركت در مجردات اين است كه به باور

و تكامل عقل قابل و اين عقل در ذات مجرد خود داراي تغيير در جوهر تكامل است

به-مهم نيست كه در فعل مادي است-باشد مي نه در حيثيت فعلش؛ يعني ذات از بالملكه

مي سپسبالفعل  قائل به تداوم صدراگونه كه خود رسد. بنابراين همان به مقام مستفاد

و در عين حال حركت جوهري در نفس تا ذات عاقله اس رات و بساطت نفس تجرد

و حركت،ددان محفوظ مي اگر چنين جمعي در اينجا ممكن است، پس اجتماع بساطت

و ممكن است.  جوهري در مجردات برتر هم مقبول

حركت جوهري را در ذات عاقله راه مالصدرادر انتها اين پرسش مطرح شود كه اگر

و معدوم مي و حركت موجود و از طرفي در مجرد زوال راه شدن تدر دهد يجي شيء است

چه تبييني از حركت جوهري در مرتبه عقل يا حركت در نفس مجرد دارد؟ پاسخ،ندارد

مي اين پرسش در رهيافت بعدي پي  شود. جويي

 . توسعه در معناي حركت3
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در اين قسمت به دنبال پاسخ براي پرسشي هستيم كه در پايان رهيافت قبل مطرح شد؛ اما

به،تواند تبييني جديد از نحوه حركت در مجردات باشد ازآنجاكه اين پاسخ خود مي

هاي موجود در خصوص صورت دليلي مستقل مطرح گرديد؛ زيرا يكي از دغدغه

و زوال حركت و رايج حركت اعدام پذيري مجردات اين است كه الزمه معناي معهود

و به به گذشته است امكان حركت در مجردات باشيم، بايد اين طور يقين اگر بخواهيم قائل

و عويصه را از پيش رو برداشت. اگر حركت را در مجردات بپذيريم، بايد تبيين  معضل

و هم منجر به اشتراك  جديدي از حركت ارائه دهيم كه هم با معضل فوق مواجه نشويم

چ و عالم مجردات نگردد؛ و عالم طبيعت و مجرد ون لفظي حركت در دو ساحت مادي

داشتن تغيير در مجردات همان معناي حركت محل بحث اين است كه مقصود ما از تحقق

و براي فرار از حل معضل به دنبال ارائه تفسيري ديگر از حركت كه تنها با  فلسفي است

و مباني  لفظ حركت اشتراك لفظي داشته باشد نيستيم؛ لذا براي حصول اين مهم از عبارات

*م.جويي صدرايي مدد مي

است. به بيان» خروج تدريجي از قوه به فعل«در فلسفه تعريف رايج حركت همان

و زوال تدريجي يا به تعبيري دقيق تر حركت سيالن وجود يا تغيير ديگر همان حدوث

شود شيء اگر يك ميليارد سال تدريجي همراه با اتصال وجود است كه آن اتصال سبب مي

و معدوم شود، يك شيء  ميهم موجود توان به سوزني تشبيه باشد. اين معناي حركت را

حركت دهيم شكي نيست كه خط رسم شته،گذا كرد كه اگر سر سوزن را روي آب راكد

مي؛شود مي و كاغذ رسم شود فرق دارد. خط روي كاغذ اما اين خط با خطي كه روي تخته

جزگ اما خط روي آب هيچ؛اش حاضر است بالقوهيبعد از رسم همه اجزا اه از آن چيزي

مي آن نقطه سر سوزن موجود نيست؛ چون قبلي محو،شود ها به مجرد اينكه سوزن رد

و ادامه مي معتقد است همه موجودات عالم مالصدرا.اش هم به وجود نيامده است گردد

مي ماده از اين قبيل و موجود مادي طبق حركت جوهري از وقتي به وجود آيد تا وقتي اند

 
(ر.ك: حسن معلمـي، از ديدگاه برخي قائالن به حركت در مجرد بهره برده،در بيان مطالب اين قسمت* ام

و علم النفس«و ميزگرد 1389 .)1391،»هويت شخصيه از ديدگاه فلسفه ذهن
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تا دارد يك وجود ممتد است؛ همانكه وجود و طور كه خط روي آب يك خط است

 انفصالي پيدا نشود همه يك خط است. 

شود كل آن، در اين معناي حركت، بر اساس اصالت وجود، اتصال وجود موجب مي

و گذشته آن، معدوم شده، يك وجود محسوب شود؛ اما در عين حال قبلي وجود اكنونها

و اعدام تدريجي استندارد. اين معناي  در حركات يكنواخت، صدق،حركت كه ايجاد

مي مي و معدوم گردد. اما كند؛ چون در اين سنخ حركات، شيء به صورت تدريجي موجود

و تصور است:  غير از اين معناي حركت، دو مصداق ديگر براي حركت قابل احصا

 موجودشدن تدريجي به معناي اشتداد وجود سيال؛.1

و ناب.2  ودي تدريجي، به معناي تنقص وجود سيال.زوال

و امكان تحقق يا عدم آن يم؛ اما اين مصداق از حركت پرداز نمي اكنون به مصداق دوم

و كامل  كه به معناي ايجاد تدريجي بالاعدام است، بدين معناست كه شيء تدريجاً موجود

ا گردد بدون اينكه تدريجاً معدوم شود مي ال اينكه تنها نقص او يا چيزي از او زايل گردد؛

گردد، نه اينكه يك امر وجودي از او زايل شود. در اين صورت در معناي حركت زايل مي

مي توسعه مي و دو مصداق براي حركت در نظر گيريم: يك مصداق حركت، ايجاد دهيم

و مصداق ديگر حركت، ايجاد وجود است؛ ولي اعدام وجو و اعدام وجود است د وجود

ا و نقايص،نيست، بلكه .است يعني توسعه وجودي عدام حدود

دادن در معناي شود اين است كه آيا توسعه پرسش اساسي كه در اين موضع مطرح مي

و مباني  كه مالصدراحركت با عبارات سازگار است؟ آيا شواهدي از عبارات صدرايي

 توان يافت؟ مؤيد اين مطلب باشد مي

ب مالصدرادر پاسخ بايد گفت سخنان و معقول در پاسخ به در و اتحاد عاقل حث نفس

و تأييد ادعاي فوق راهگشاست. توضيح مطلب اينكه  به مالصدرااين پرسش قطعاً قائل

ج(ر.ك: همان حركت جوهري نفس است ص3، ج 330، ص8و ،»الف«،]تابي[و 245،

ص1361و 497-239ص و عقل هم عالي264، وي) ترين مرتبه نفس است؛ از طرفي

و حركت جوهري را در ذات عاقله هم مي و معقول است در قائل به اتحاد عاقل  پذيرد.
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مي مالصدرااينجا چه بسا اين پرسش براي شود كه اگر حركت جوهري در ذات ايجاد

و اعدام باشد، در اين صورت اتصال  و از طرفي حركت هم ايجاد عاقله راه پيدا كند

ك ميوعنه است، مخده مفروغوجودي برقرار است؛ ولي ثبات نفس هر شود؛ درحاليش كه

مي»من«كسي با علم حضوري به  و تكامل يابد؛ خود، ثبات نفس خود را در عين حركت

و تغيير چه اينكه همه انسان و چندساله خود داراي حركت ها در طول عمر چندين

به مي من«باشند؛ ولي و بقاي ث اي وارد نمي لطمه» من و اين همان . بات نفس استشود

و سيالن تالش كرده است. گاهي براي اثبات حفظ مالصدرا ثبات نفس در عين تحرك

(ر.ك:  جهمانمشكل را با وحدت اتصالي حركت ص6، ج 272، ص3و مي107، كند ) حل

و جزء بعدي به نحو كه در اين صورت در وحدت اتصالي جزء قبلي حقيقتاً زايل مي شود

و متصل حادث مي وشپيوسته ود؛ يعني هر قسمت فرضي غير از قسمت فرضي ديگر

پيوسته به آن است. اين معنا از وحدت در نفس انسان به اين معناست كه انسان از هنگام 

تولد تا انتهاي حركت خود يك حقيقت واحد داراي حركت است كه هر لحظه آن غير از 

(ر.ك: پيشينلحظه  ص1363، شيرازياست د400-401، ت در نفس، صورتر اين صور).

ميسابق زاي و صورتي كاملل ميشود و لبس تر جايگزين صورت قبل شود. به تعبيري خلع

گيرد؛ همانند حركت در ساير جواهر مادي كه حركت در آنها به در نفس صورت مي

ت و وحدت حركت با اتصال وجودي و ايجاد است و اعدام و لبس  مينأصورت خلع

مي صدراشود. گاهي هم مي و ثبات را در از طريق جوهر عقلي مدبر نوع كوشد وحدت

كه وحدت اتصالي براي حفظ وحدت در ماديات كارآمد نفس متحرك توجيه كند؛ درحالي

و در ساحت تجردي نفس به چيزي بيش از وحدت اتصالي نياز است. همچنين  است

و ثبات در نفس نيس  مالصدرات؛ چون استناد به عقل مفارق هم، صرفاً عامل حفظ وحدت

(ر.ك: و ثبات حاصل از عقل مفارق را دارند معتقد است همه جسمانيات اين نوع وحدت

ج1981شيرازي،  ص3، ج137-138، ص8و ،383.(

و اشكاالت و معقول مي سينا ابناما در ضمن بحث اتحاد عاقل شود وقتي به وي اشكال

كه قبل از تعقل بوده است يا ذات گونه استكه جوهر عاقل بعد از تعقل چيزي، آيا همان
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مي مالصدرادر ذيل اين اشكال،عاقل باطل شده است كليدي دهد كه شاه پاسخي مناسب

مي مالصدرابراي رفع معضالت است. ابتدا عبارت  و جواب نقل  شود:و اشكال

و الذات فهو كسائر ��;9:و قوله: ان كان بطل منه ذلك، أبطل علي انه حالّ له

ال من االستح و االت ليس علي ما يقولون؛ قلنا: لم يبطل منه شيء من مقوماته

و العدم بانه كان ناقص الجوهر فاشتد في  وجود ذاته اال ما يتعلق بالنقص

و ليس هذا كسائر االستحاالت التي يقع فيها االنتقال من  ��7�1: �5:تجوهره 

و البارد اذا صا .الي ما يعانده كالماء اذا صار هواءاً ر حاراً

و ان كان علي انه ذاته فقد بطل ذاته وحدث شيء آخرليس انه صار و قوله:

:شيئا آخر علي انك ان تاملت هذا ايضاً علمت انه يقتضي هيولي!�S� و

ال بسيط.  تجدد مركب

و االستعداد. علي أنّ لنا ��&�6قلنا: قد مرّ انّ الذي بطل كان أمرا عدمياً من قبيل

، من اثبات فرد تدريجي �&��:في ��-!:حققناه في معني كون ان نقول: كما

و الكم بل الجوهر أيضا يجوز أن يكون ذات الشيء �8&��:الوجود الكيف

و يحدث  و وجوداً و يتطور في نفس ذاته من غير أن يبطل ذاتاً بحيث يتجدد

و الذات عنه بل كاشتداد  ( ��-!�>6شيء آخر منفصل الوجود ، مانهفي نفسها...

ص3ج ،328.(

ال و إن كان يخالفه فيكون النفس هي �-��:و قوله:  ���8&��: ��=�>6إن كانت

و النقص قد صارت غير ذاتها قلنا: لم تصر غير ذاتها بالعدد بل غيرها بالكمال

و قد صار أفضل وأشرف  و المفهوم مع بقاء الوجود الذي كان أو بالمعني

ج ص3(همان، ر.ك: 333، ص1375و نيز ،90.(

به اتحاد با معقول از لحاظ عددي غير از نفس قبل از اتحاد نمي بحثنفس در شود يا

و متحد با معقول، يك واحد ديگر از نفس نيست بلكه همان نفس؛تعبيري نفس عاقل

و اشرف شده است. تفاوت اين دو حالت در كمال  و افضل و ناقص است كه كامل جاهل

و كمتر است.و نقص يا صدق يك مفهوم   بيشتر

مي برمي سينا ابندر پاسخ به اشكاالت صدراگونه كه از عبارات همان گويد آيد، در پاسخ

و اعدام وجود نيست؛ بلكه اعدام حدود است؛ بنابراين گرچه  حركت در نفس مجرد، ايجاد
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مي از اين نكته در جاي ديگر استفاده نمي مالصدرا ك كند، ولي رد توان چنين صيد معنايي

و اعدام لزومي ندارد؛ لذا سزاوار است دست از انحصار  كه انحصار حركت در ايجاد

و البته توسعه و اينكه يك مصداق حركت هم ايجاد حركت برداريم دادن در حركت

و توسعه پيدا مالصدرابالاعدام باشد، با مباني  هم سازگار است. بنابراين نفس دائماً اشتداد

ب مي و حدود آن از ميكند رود؛ البته نه به صورت ضم الحجر الي الحجر كه ذات نفس ين

و هسته مركزي رو به  و اموري مدام به آن ضميمه شود، بلكه خود اصل ذات ثابت باشد

و  و گسترش است، به صورت متصل واحد تدريجي كه عين شخص ناقص است اشتداد

و ناقص يك حقيقت واحد شخصي مستمرند.  و افزوني خود اين اساساًكامل وجود توسعه

و به تعبيري صورت حقيقي همان وجود است. اين مطلب با مبناي اصالت وجود، مي يابد

و سازگار است. و معقول، همخوان و اتحاد عاقل  اشتداد وجود، حركت جوهري

در ميان پيروان حكمت متعاليه مالصدرارسد اين نوع برداشت از عبارات به نظر مي

نيز سبزوارياما در عين حال برخي شارحان صدرايي همچون*محل اختالف باشد؛

ميبرداشتي نزديك به همين مضمون داشته تواند مؤيدي بر تفسير فوق به شمار آيد. اند كه

در اسفاروي در تعليقه خويش بر  به نوعي حركت معتقد است كه در آن، شخص متحرك

و مفاهيم بيش ميعين ثبات، با گسترش وجودي مصداق معاني و پيوسته بر تري گردد

ميكماالت آن اضافه مي و توسع وجودي درشود و كم نشدهيابد.  واقع چيزي از آن زايل

مياست و نقص را رها و حد مي، بلكه تنها امور عدمي گردد. كند؛ مانند اينكه صبي رجل

وجدان«يا» لبس بعد از لبس«در خصوص حركت نفس مجرد از تعابيري چون سبزواري

مي» ربح بعد از ربح«يا»د از وجدانبع و در مقابل حركت در ساير صور نوعيه ياد كند

و مرتبه مادي نفس از تعابير  و لبس«مادي و وجدان«يا» خلع و ربح«يا» فقدان » خسران

و اعدام تدريجي ترسيم البته برخي فيلسوفان حركت جوهري اشتدادي نفس را در همان فضاي ايجاد*

مي مي و تدريجاً موجود مي كنند؛ به اين شكل كه تدريجاً معدوم تر شود كامل شود؛ ولي آن جزئي كه ايجاد

 استاد مصباحو مطهري، شهيد عبوديتاند: از آقاي از جزء سابق زايل است. قائالن اين ديدگاه عبارت

ج1389( ص2، ،343-345(
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(استفاده مي جهمانكند ص، تعليقه سبزواري3، ر.ك:95، ص3جو نيز ج 331، ،9و

).100ص

ا وجود دارد كه امكان برداشت حركت به معناي صدرالمتألهينز البته عبارات ديگري

و منصوص نيست، قابليت استايجاد بالاعدام يا لبس بعد از لبس  ؛ اما ازآنجاكه صريح

(ر.ك: صص3ج،همانتفاسيري مغاير مقصود ما را نيز دارد ر.ك: 331-330و95، ،9جو

صص1363و 144-143و 100-32،98ص ،»ب«،]تابي[و 555-554و 400-401،

ص1381و 445ص ص1375و 360، ،89-90.(

افزون بر اينكه اصل وقوع حركت در مرتبه تجردي نفس را ثابت صدرارو بيانات ازاين

آگاهانه، غيرمستقيم تبييني كند، با تصويرسازي مصداق ديگري از حركت هرچند نيمه مي

ظمعقول از نحوه حركت در مجردات به دست مي و اهراً آن دسته از شارحان كه دهد

كنند؛ تبيين قابل دفاعي از تفسير خود ندارند. حركت را منحصر به مرتبه مادي نفس مي

(ر.ك: مالصدراضمن اينكه قرائن موجود در كلمات  عبوديت، ناديده گرفته شده است

ص1390 ،205 .( 

، حركت نكته قابل توجه ديگر اين است كه اين نوع حركت را برخي از معاصران

(فياضي، گذاري كرده جوهري غيرامتدادي در مقابل حركت جوهري امتدادي نام ، 1383اند

مي كه در ذيل به اين تقسيم*)256ص  پردازيم: بندي

و حد هر مقطع1 . حركت جوهري امتدادي: در حركت جوهري امتدادي شخص

و الحق باشد؛ به گونه و حد مقاطع سابق ك مفروض آن، غير از شخص و اي ه حدود

شخصيت سابق در الحق نيست. در اين نوع حركت همواره يك نقطه از شيء موجود

و نه بعد از آن موجود نيست. همواره چيزي از بين مي و چيز است، نه قبل از آن رود

 
و غيرامتدادي با اين عنوان در آثار فيلسـوفان ديـده شايان ذكر است كه تقسيم* حركت جوهري به امتدادي

و ابتدا آيت نيـز از دو نـوع حركـت نـام سبزوارياند. مرحوم اين تقسيم را بيان كرده فياضياهللا نشده است

مي مي و غير امتدادي برد كه ( توان از قسمتي از آن، معناي امتدادي جهت آگاهي بودن حركت را استنباط كرد

ص1376ر.ك: آشتياني،،بيشتر ،246.(



درا
الص

رم
نظ

زم
تا

ردا
مج

در
ت

رك
نح

مكا
ا

��

و متشابه تقسيم ديگري جاي آن را مي گيرد. حركت امتدادي به سه قسم اشتدادي، تضعفي

 شود. مي

غ2 گونه حركت، شخص مقطع سابق در الحق يرامتدادي: در اين. حركت جوهري

كند. به ديگر سخن، حركتي كه در آن شخص موجود است، هرچند حدش اختالف پيدا مي

اي مركزي كند؛ به سان موجودي كه هسته وجود سابق باقي است، ولي حدودش فرق مي

و اليه مي دارد مي هايي روي آن ن آيد يا از آن كم وع حركت، شخص وجود شود. در اين

سابق در الحق هم باقي است؛ منتها اختالف وجود سابق با وجود الحق در حد وجود است 

و ضيق وجودي است كه اين به نه در اصل وجود. به تعبير ديگر در سعه گونه حركت هم

و تضعفي تقسيم مي مي اشتدادي توسعي شود. شود. اشتداد مثل من جاهل كه به عالم تبديل

و مرز وجودي من  اش توسعه يافته است. همان است، ولي حد

يابيم كه من موجود در حال حاضر همان من لحظه ها با علم حضوري درمي ما انسان

مي قبل يا سال و اين وحدتي كه در خود احساس از ها قبل است كنيم، با تصوير امتدادي

ي باشد، بدين معناست حركت جوهري نفس ناسازگار است؛ زيرا اگر حركت نفس، امتداد

و شخص وجود سابق نفس و منِ جديدي به وجود آمده است كه من لحظه قبل زايل شده

توان گفت من، همان انسان ده يا سي يا شصت سال پيش وجود ندارد. در اين صورت نمي

مي هستم؛ درحالي و اين كه هر انساني بالوجدان يابد كه همان انسان چند سال پيش است

تنها با تصوير غيرامتدادي از حركت جوهري نفس سازگار است كه شخص ثبات نفس

و حدود آن تغيير كرده است؛ يعني نفس سعه  و تنها حد وجود سابق در الحق وجود دارد

و اشتداد وجودي پيدا كرده است.

و حركت جوهري نفس بوده سينا ابنشايد بتوان ادعا كرد كه منكر حركت جوهري

و معدوماست، در حقيقت منك در،شدن بوده استر حركت به معناي موجود وگرنه با تأمل

شدن يابيم كه منكر حركت به معناي موجودشدن تدريجي بدون معدوم عبارات وي مي

و حتي مقبول وي هم بوده است؛ چراكه در عبارات زيادي استكمال نفس را  نبوده است

و انفعال اشا مي و تمايز استكمال و به تفاوت ميپذيرد و معتقد است انفعال به زوال ره كند
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(ر.ك: ابن صص1404سينا، چيزي است؛ ولي استكمال به زوال چيزي نيست ،77،82،

از 128و 114 ص1389، معلمي:به نقل ،115 .( 

منكر سينا ابنعلت اينكهكه شود مطرح كرد در اين فرض به صورت يك احتمال مي

و حركت و حركت جوهري نفس در مجردات بوده است، درحقيقت منكر حركت جوهري

و معدوم و حركت جوهري به معناي موجود شدن تدريجي بوده است وگرنه با توضيحات

و شواهدي كه گذشت، وي موجودشدن تدريجي را كه همان استكمال است، انكار نمي كند

و حركت جوهري وحركت نفس اهميت بسزايي دارد.   پذيرش اين مطلب در باب حركت

و دستمايه ذيل اين بحث بيان شد، نيش قلم آنچه مي ها در هايي است كه توان از آن

جهت امكان حركت در مجردات بهره برد؛ چون يكي از موانع موجود در خصوص امتناع 

و اگر  و زوال تدريجي است حركت در مجردات اين است كه حركت به معناي حدوث

ا حركت در مجردات تام راه يابد، الزم مي و زوال در مجردات راه يابد؛ درحاليآيد كه عدام

مجردات به دليل بقاي وجود، زوال ندارند؛ پس اساساً بايد منكر حركت در مجردات شد.

كه به دست داديم، با تأمل درمي مالصدرااما با توجه به تبييني كه در اين موضع از  يابيم

ت و مجرد غيرتام با انحفاظ و بساطت، همه مجردات اعم از مجرد تام و وحدت جرد

و معدوم شدن حركت جوهري در آنها ممكن است. البته حركت مجردات موجودشدن

و آنچه در  و اشتداد وجودي است تدريجي نيست، بلكه به صورت موجودشدن تدريجي

مي اين حركت معدوم مي و حدود معدوم و شود، ذات مجردات نيست، بلكه نقايص شود

 يابند. گسترش وجودي مي

كن است در اينجا پرسشي بس مهمي رخ نمايد كه هرجا حركت هست، زمان هم مم

و بعديوانگههست.  باهمن زماقبل محقق نيست. وقتي زمان منطبق بر حركت باشد، بايد

و  و اعدام تدريجي هماهنگ باشد. در اين صورت اگر دست از ثبات مجرد برداشتيم ايجاد

زمان را مقدار حركت مالصدراديم، با توجه به اينكه حركت را هم ايجاد بالاعدام تفسير كر

و بعد چهارم اجسام مادي مي  چه تبييني بايد ارائه داد؟،داند ماده

به حركت هست، زمان نيزجا پاسخ اين است كه اوالً هر هست؛ اما زمان هر حركتي
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و الحق آن با هم جمع  حسب خود آن حركت است. زمان معهودي كه داريم اجزاي سابق

و تا گذشته معدوم نشود، آينده نمي نمي و شود آيد. به تعبيري، منطبق بر موجود

شدن تدريجي است؛ اما اگر پذيرفتيم يك مصداق حركت هم، پيدايش تدريجي معدوم

گونه حركت، هم خاص خودش است؛ بدون زوال تدريجي است، در اين صورت زمان اين

و معدوم نميشود، ولي يعني زمان هم تدريجاً موجود مي با تدريجاً زايل شود؛ يعني

افنا در آن راه ندارد. ثانياً اگر در زمان وجود انحفاظ گذشته متكامل مي و و زوال گردد

(اعدام زماني) را ضروري مي دانيم، بايد گفت در اينجا نيز نوعي اعدام برقرار است، اعدام

و طبيعت شايد محتمل البته اعدام حدود. بنابراين به خالف انحصار زمان در  عالم ماده

تنها بعد موجودات مادي نيست، بلكه بعد-گفته است صدراكه چنان-باشد كه زمان

 موجودات امكاني است.

 . فقر وجودي4
( دليل ديگر بر ، 1981شيرازي، پذيرش حركت در مجردات فقر وجودي عالم امكان است

ص2ج و امكان مالصدرا). 300، فقري را جايگزين امكان ذاتي اصل فلسفي فقر وجودي

به باشد؛ زيرا مفاد اين اصل همان كرد كه سازگار با اصالت وجود مي گونه كه عنوان، مشير

و تعلق به حضرت  و تمام كائنات عين فقر آن است، بدين شرح است كه ما سوي اهللا

مستقل تصوري از تحقق ذات اي كه بدون نظر به اين وجه ربطي، هيچ اند؛ به گونه حق

توان داشت. به تعبير ديگر در دار وجود، وجود به تمام معنا تام، فقط براي آنها نمي

و به مقتضاي قاعده  و كل ممكن زوج«خداست ممكنات همه» ��aC�8:تركيبي من الوجود

و در نيز ماهيت را مشوب به قوه صدرانتيجه فقدان دارند؛ چون غير از ذات حق ماهيت

ج مي (همان، ص1داند و امكان استعدادي 187، ). در اين صورت، در وجودات امكاني، قوه

و زمان در آنها  و ثابت محض نبوده، حركت و فقر هستي، مجرد و به دليل قوه اصالت دارد

 ريشه دوانده است.

مي» موجودات مجرد تام«بايد توجه داشت در تعبير شود، كه معموالً هم بر عقول اطالق

و وصف تجرد» تام«واژه  و موجودات مجرد در تجرد است نه وصف وجود؛ يعني عقول
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و تماميت برهنگي از ماده، تام اند نه اينكه وجودشان تام باشد؛ چون تنها وجود تام خداست

شود. با اين وجود اگر بپذيريم كه مجردات تام، يعني صرف در غير خداي متعال يافت نمي

و از طرفي به مقت و نياز عقول، وجودشان تام نيست ضاي قاعده فقر وجودي، ذاتشان فقر

 يافته،دائمي به غني مطلق است، در اين صورت منعي نيست كه مجردات تام نتوانند ارتقا 

و غير قارالذات دانسته مالصدراحركت داشته باشند.  همه ما سوي اهللا را متجدد، متصرم

و عدم زماني همراه است (همان كه همواره با نقصان وجودي جاند ص9، ،258.(

و ضعف وجودي مي توان حركت را به مجردات بنابراين با حد وسط قراردادن اصل نياز

و كمال در نيز تعميم داد پذيري تدريجي را در آنها قابل تصور دانست. در اين صورت هم

و ناقص هستي و هم موجودات مجرد كه در مقايسه موجودات مادي كه بخش زيرين اند

مي كامل با موجودات مادي در تر و ضعف وجودي هست. بر اين اساس باشند، اصل نياز

شك تكاپو هستند تا با حركت، مراتب نياز را يكي پس از ديگري پشت سر بگذارند. بي

اين اصل نياز، تمام دايره امكان را فراگرفته، همه را به حركت واداشته است، با اين تفاوت

و حركت بيشتر است. به بيان ديگر كه در عالم ماده به علت دوري از مبدأ ، لرزاني

بودن حركتشان بيشتر مشهود است؛ اما مجردات به دليل هاي مادي به دليل محسوس پديده

و محسوس محسوس آن نبودن، حركتشان هم محسوس نيست نبودن حركت دليل بر نبودن

و جنبش از قوه به فعل در مجردات هم ساري است. در اين نيست؛ لذا دريافت كماالت

و حركت» هستي وجوبي«صورت   مند نيست. يعني قادر متعال از اين دايره خارج

و فقر هستي، همه ممكنات اعم و بر اساس اصل نياز بنابراين با نظريه تشكيك صدرايي

و مغيبات  و مادي، محسوس، معقول، مشهودات وجوي كمال در جست پيوستهاز مجرد

و تكامل و در حركت چن برتر بياناند؛ با كه اين، ادعايي اساس نيست، بلكه هم مطابق

و هم خود  فالموجود كله متحرك«به آن تصريح كرده است: صدرالمتألهينشريعت است

و  ج(همان»Ad!6علي الدوام دنيا ص3، ص	���و 113، ،63.(

ميبه مالصدرا در وضوح وجود را به نحو كامل متحرك و هم داند دائما؛ هم در دنيا

و هم در وجودات عقلي. همه را تحت سيطره اين قاعده آخر ت، هم در وجودات مادي
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 دهد. قرار مي

توان مطرح كرد: حركت در ساحت ماده كه حركت جوهري را در دو ساحت مي

و ساير مجردات، مالصدرا عمدتاً به آن پرداخته است. بر اساس اين ساحت، خداوند

ميحركت ندارند. حركت در ساحت ممكن كه هم و مجردات را در بر گيرد؛ اماه ماديات

 خداوند چون واجب است، حركت ندارد.

 دهد:اين نوع نگاه به چهار شكل بنيادي ذيل پاسخ مي
و1 و امكان به دو بخش ماده . حركت، نه در ماده كه در امكان وجود دارد

 مجرد است.

و به تعميق عقالن2 يت حركت . تحقق حركت در مجردات، منع عقالني ندارد

 دهد. گواهي مي

. پديداري حركت در مجردات موجب استواري برهان هستي نخستين3

و احتمال بيهوده مي  دارد. بودن آفرينش را از ميان برمي شود

شود. پذيري هستي نخستين نمي مندي مجرد ممكن موجب حركت . حركت4

با او در وضع ممكن قرار ندارد تا خواص حركت شد؛ مندي ممكن را داشته

و هر ناتمامي به  و تمام حقيقت است چون هستي نخستين، حقيقت ناب

شود. در اين صورت هستي ناتمام كه در موقعيت واسطه او به تمام نزديك مي

و مند نباشد با هستي تمام قرابتي پيدا نمي امكان قرار دارد، چنانچه حركت كند

(ادي پذيري هر چيزي در حركت راز قرابت ، 1389اني، پذيري آن است

).494ص

و عشق به اعتقاد و مالصدرااز سويي با توجه به اينكه حب در تمامي ممكنات، مندك

(ر.ك:  ج1981شيرازي، ساري است صص7، ج 157-153و 148، ص5و و از 200، (

(همان، و عجزي در ايجاد تكامل وجود ندارد طرف ذات اقدس اله نيز هيچ بخل، جهل

ص7ج مي327، و هم فاعليت فاعل كامل است؛ يعني توان استن) تاج كرد هم قابليت قابل

و  در جميع موجودات ممكن، از مادون يعني ماديات تا مافوق يعني عقول به دليل نقص

و حركت برقرار است؛ همچنان و حب، جنبش و سريان عشق كه دقت در انتقال ضعف
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و جبلي از نشئه دنيا به نشئه و سپس انتقال از نشئه موجودات به نحو حركت تدريجي مثال

و منقول بر محكوم و قيامت كبري، خود گواهي معقول بودن تمامي مثال به نشئه آخرت

(همو،  و ممكنات به حركت است ص1360موجودات ج86، ص5و ،200-202 .( 

 گيري نتيجه

در نوشتار حاضر كوشيديم تبييني معقول بر پايه فلسفه صدرائي از حركت در مجردات به

و نفي صدرالمتألهينست دهيم. ابتدا شواهدي از عباراتد در جهت ثبات موجودات مجرد

و تغير در آنها ارائه داديم. سپس بيان كرديم علي به مالصدرارغم اينكه هرگونه انفعال قائل

هايي از فلسفه وي در جهت تسري حركت در توان رهيافتثبات مجردات است؛ اما مي

در تأليفات خويش در مواضعي به نكاتي متعرض صدرالمتألهينمجردات استنباط كرد. 

شده است كه گرچه آنها را برجسته يا منقّح نكرده يا همه جا از آنها بهره نجسته است؛ اما 

و مطالبي كه گفته است، نتايجي را به همراه دارد كه خود  بر مالصدراهمان نكات هم

ت در مجردات خواهد بود. در اين صورت ها ملتزم به پذيرش امكان حرك اساس اين گفته

ويژه آنكه هيچ دليل معتبر عقلي بر نفي بايد دست از انحصار حركت به ماديات برداشت، به

و مؤيداتي از حكمت صدرايي بر پذيرش  حركت در مجردات وجود ندارد؛ بلكه داليل

ز و مند مانحركت در تمام موجودات امكاني وجود دارد. بنابراين تصور مجرد متحرك

و دور از ذهن نيست. در پايان پيشنهاد مي و ثمرات پذيرش حركت شود لواامري بعيد زم

و عرفاني كه نيازمند بازخواني مباحث متعدد ويژه در مجردات، به با رويكرد تطبيقي فلسفي

 فلسفي است، محققان آنها را بررسي كنند. 

و مĤخذ  منابع
چ دوم، تهران: نشرسبزواريرسائل حكيم الدين؛ آشتياني، سيدجالل.1 .1376اسوه،؛

االعالم االسالمي، ���':؛ تحقيق عبدالرحمن بدوي؛ بيروت: التعليقات؛عبداهللابن سينا، حسين ابن.2

ق.1404

(رمزگشايي فلسفه هستي)ادياني، سيديونس؛.3 .1389؛ نشر نقش جهان، تئوري شهر انساني

(صدرالمتألهين)، صدرالدين محمد؛.4 مجفاراالربعهاالسشيرازي احياء التراث العربي،، بيروت: دار9-1؛

1981.
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.1981تعليقات مالهادي سبزواري،:؛ داراحياءالتراث العربي، بيروت������������ـــــ؛.5

.»الف«]،تابي[؛ چاپ سنگي، االشراق ����تعليقه بر ـــــ؛.6

.1382؛ تهران: بنياد حكمت اسالمي صدرا، تعليقه بر شفاـــــ؛.7

و المعادـــــ؛.8 .1381؛ تهران: بنياد حكمت اسالمي صدرا، المبدا

.1375؛ تهران: حكمت، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتالهينـــــ؛.9

ممفاتيح الغيبـــــ؛.10 و تحقيقات فرهنگي،ؤ؛ تهران: .1363سسه مطالعات

.1361؛ تهران: مولي، عرشيهـــــ؛.11

��شرح ـــــ؛.12��� � ��سن��#"! .»ب«]،تابي[گي،؛ چاپ

.1378؛ تهران: بنياد حكمت اسالمي صدرا، في الحدوث ��� �ـــــ؛.13

و فلسفه، اسرار آالياتـــــ؛.14 .1360؛ تهران: انجمن حكمت

و روش رئاليسمطباطبايي، محمدحسين؛.15 جاصول فلسفه ، پاورقي شهيد مطهري، تهران: صدرا،4؛

1367.

.1388نشراالسالمي،ال \]:�eقم:؛ � %����$���ـــــ؛.16

�ـــــ؛.17��.1424النشر االسالمي، ��\]:قم:؛ � %�����

.1390سمت، تهران:؛ خطوط كلي حكمت متعاليهعبوديت، عبدالرسول؛.18

جدرآمدي به نظام حكمت صدراييـــــ؛.19 .1391 سمت،تهران:،3؛

و پژوهشي امام خميؤم قم:؛ النفس فلسفي علمفياضي، غالمرضا؛.20 .1383ني، سسه آموزشي

 ـــــ؛ جزوات..21

.1385؛ مجمع حكمت اسالمي، كرسي حركت در مجرداتـــــ؛.22

.1386صدرا، قم:؛ مقاالت فلسفيمطهري، مرتضي؛.23

.1389سازمان تبليغات اسالمي، تهران:؛ آموزش فلسفهمصباح يزدي، محمدتقي؛.24

و مجردي سيال«معلمي، حسن؛.25 .1389ه هفتم،، شمارفلسفه دين؛»نفس انسان متغيري ثابت

و علم النفس«مجمع عالي حكمت اسالمي؛ ميزگرد.26 .1391،»هويت شخصيه از ديدگاه فلسفه ذهن


