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  چكيده

 دانـد مـي  حركـت  يكپارچه را طبيعت و ماده عالم سراسر كه جوهري حركت پذيرش اساس بر
 كـرد؟  پيدا معرفت مادي، موجود هيچ به توانمي آيا صورت اين در كه آيدمي پيش پرسش اين
 بـه  باشـد،  حركت يكپارچه آن، اعراض همة آن، تبع به و اديم اشياء جوهر اگر كه معنا اين به

 آن دهـد،  روي مـدرِك  شـخص  هـاي  انـدام  و قوا با خارجي شيء ميان برخوردي اينكه محض
 آنچه ،بنابراين. گردد مي موجود ديگري شيء و شود مي نابود بلكه ،ناپديد و محو خارجي شيء

 آنها با اول بار كه نيست چيزي همان كند،مي ردبرخو مدرِك هاي اندام و قوا با دوم مرتبة در كه
 حيوان از پايدار، و ثابت ظاهر به مادي اشياء از كه معرفتي اساس، اين بر و است كرده برخورد

 واقعيـت  يـك  بـه  معرفـت  واقع به آيد،مي دست به پوالد، و صخره حتي جماد و نبات تا گرفته
 معرفـت  خـود  ،بنابراين. است ناپذيرقسمت حتي و فراوان هاي واقعيت به معرفت بلكه نيست،

  .استو تغييرپذير و ناپايدار  گسسته معرفتي حقيقت، در بلكه نيست واحدي شناخت ،هم
 حركـت، مالصـدرا در خصـوص    نگرش اساس بر كه ديد بايد پرسش اين به پاسخ براي

 مزبـور  هـاي  پرسـش  پاسـخ  هسـتي،  كلـي  طـور  به و ،معرفت و علم حقيقت ،جوهري حركت
، تا بتوان بر اساس آن ثبات معرفت را است شده مطرح هاييديدگاه چه زمينه اين در و ستچي

  .در عين حركت جوهري معلوم استنتاج كرد
  .حركت جوهري، حقيقت علم، معرفت، ثبات معرفت، صورت نوعيه :ها واژه كليد

                                                            
  .دانشيار دانشگاه باقرالعلوم.  1

 .عضو هيئت علمي مدرسه عالي معصوميه خواهران.  2
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  مقدمه. 1

ظريـه حركـت جـوهري    ترين مباحث فلسفي در تاريخ فلسفه اسالمي، ن بدون شك يكي از مهم
چند پس از وي مورد قبول اين نظريه هر. ازي مشهور شده استاست كه به نام صدرالدين شير

اما هنوز ابعاد بسياري از آن جـاي پـژوهش و    ،اكثر قريب به اتفاق فالسفه اسالمي قرار گرفت
و بر اساس پذيرش حركت جوهري كـه سراسـر عـالم مـاده     : از جمله اينكه .انديشي دارد ژرف

تـوان بـه    آيد كه در اين صورت آيا مـي  داند اين پرسش پيش مي طبيعت را يكپارچه حركت مي
ي و بـه تبـع آن، همـة    هيچ موجود مادي، معرفت پيدا كرد؟ به اين معنا كه اگر جوهر اشياء ماد

پارچه حركت باشد، به محض اينكه برخـوردي ميـان شـيء خـارجي بـا قـوا و       اعراض آن، يك
. گـردد  رِك روي دهد، آن شيء خارجي محو و شيء ديگري موجـود مـي  شخص مد هاي اندام

كند، همان چيزي نيست كه  مدرِك برخورد مي هاي اندامآنچه كه در مرتبة دوم با قوا و  ،بنابراين
بار اول با آنها برخورد كرده است و بر اين اساس، معرفتي كه از اشياء مادي بـه ظـاهر ثابـت و    

آيد، به واقع معرفت به يك واقعيت نيسـت،   مي دست بها نبات و جماد پايدار، از حيوان گرفته ت
 ،شـناخت واحـدي نيسـت    خود معرفت هم ،بنابراين. است هاي فراوان بلكه معرفت به واقعيت

 .بلكه در حقيقت، معرفتي گسسته است

در ايـن زمينـه    هـا  مالصدرا و سـاير ديـدگاه   نگرش مستلزم دركها  پاسخ به اين پرسش 
  .است

االيام تاكنون در مباحث گوناگون فلسـفه مطـرح بـوده اسـت،      ي از مباحثي كه از قديميك
. حيـوان اسـت  اعم از جماد، نبات و  شيءيك  )Personal identity( شخصيتهماني  اينبحث 

با توجه به تغييراتي كه در اشياء، اعـم از جمـاد، نبـات و خصوصـاً      صورت سؤال اين است كه
دهد، به چه مالك و معيـاري بايـد ايـن مجموعـة متغيـر را، موجـود        حيوانات و انسان رخ مي

در طـول سـاليان    شـيء دهنده هـر   واحدي به حساب آورد، با اينكه ممكن است اجزاي تشكيل
 .كنـد  اي پيـدا مـي   له مخصوصاً در بحث معاد اهميت ويژهئ؟ اين مستغيير كنددراز، چندين بار 

ست كه شخص پس از مرگ، استمرار شخصِ پـيش  زيرا تحقيق هر نوع جاودانگي مستلزم آن ا
  )166، ص9، ج1386شيرازي، ؛ 307، ص5، ج1413 ،ريسبزوا(.از مرگ باشد
مقام اثبات يا مقام علم بـه  (شناسي  از منظر معرفتهم تواند  شخصيت ميهماني  اينبحث 
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ت، در سـاحت نخسـ  ). مقام ثبوت يا مقام واقع(شناسي  بررسي شود و هم از منظر هستي )واقع
چيست؟ به  T2و  T1در زمان  A2با  A1 شيءاين است كه مالك دريافت و فهم وحدت  پرسش

امـا در سـاحت دوم،    ؛اسـت  A1 شيءهمان  A2 شيءتوان دريافت كه  عبارت ديگر چگونه مي
از  پرسشچيست؟ در ساحت دوم يعني  A2با  A1اين است كه مالك وحدت وجودي  پرسش

كنيم كـه   ست كه شيئيت يك شيء به چيست؟ اينكه ما حكم مياساسي اين ا مسئلهمقام ثبوت، 
بيست سال قبل است به چه دليل و مالكي است و چه امر مشتركي وجود دارد  شيء، شيءاين 

 مسـئله امـا در سـاحت اول   . كنيم بيست سال قبل حكم مي شيءامروزي با  شيءكه به وحدت 
بيست سال قبل است علـم   شيءهمان  شيءاساسي اين است كه از كجا به اين واقعيت كه اين 

  سابق است؟ شيءتوان گفت اين فرد همان  ايم و تا چه زماني ميپيدا كرده

  شخصيتهماني  اينمالك  مسئلهشناختي  تبيين معرفت. 2

ـ      پرسش، انهشناس بيان شد، در بحث معرفتكه گونه  همان چـه   ااصـلي ايـن اسـت كـه ب
ه در اين زمين .است T1در زمان  A1 شيءهمان  T2 در زمان A2 شيءتوان دريافت كه  مي يمالك

  :طرح شده استدو مالك تاكنون 

  )62، ص1382اكبري، (ظاهري و فيزيكيمالك .1.2

هاي مختلـف،   كه مالك حكم ما به وحدت اشياء در زمان استاين  ظاهريمالك مراد از 
يكي در جايي كه شباهت  :برد كار مي هاين مالك در دو مورد ب. گردد به بدن و پيكرة اشياء برمي

شود كه به وحدت آنها حكـم   موجب مي T1در زمان  A1 شيءبا  T2در زمان  A2ظاهري شيء 
تا زمان  T1در زمان  A1 شيءكنيم و ديگري در جايي كه استمرار مكاني و زماني عالئم ظاهري 

T2 شود كه به اتحاد و وحدت شخصيت  موجب ميA1  در زمانT1   بـاA2 زمـان   ردT2  م حكـ
اما اين مالك در عين خوب و مفيد بودن در مواردي كارساز نيست؛ زيرا اشياي بسـياري  . كنيم

مثـل اينكـه   . توان به وحدت آنها حكم كـرد  گاه نمي ولي هيچ ،به لحاظ ظاهري شبيه هم هستند
هاي متعددي  شويم سيب ايم و هفته بعد وقتي وارد آن باغ مي هفته قبل سيبي را به درختي ديده

تـوان بـه    نمـي  كـه  در حالي كه بـديهي اسـت   ؛كنيم ه آن سيب در همان درخت مشاهده ميشبي
قلوهاي همسان است كه هـر يـك از آنهـا را در دو     مثال بارز ديگر، دو. وحدت آنها حكم كرد

قلوهـاي همسـان طبـق     توان به وحدت آنها حكم كرد با اينكه دو زمان مختلف ببينيم، قطعاً نمي
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  .يك از اوصاف بدني اختالفي ندارند چتعريف پزشكي در هي
زيرا پيكره موجودات خصوصاً حيوانات و . دوم نيز در بسياري موارد كارساز نيست دمور
را فردي  مثالً. استويژه طبق نظريه حركت جوهري، همواره در حال تحول و تبدل  هانسان و ب

هيچ انساني . است غيير كردهتهايش  ايم قطعاً امروزه تمامي سلول كه در بيست سال گذشته ديده
يـا تعـداد    تغييـر نكنـد  دهنـدة بـدنش در طـول زنـدگي،      توان يافت كه عناصـر تشـكيل   را نمي
بـا توجـه بـه تغييراتـي كـه در پيكـرة موجـودات مخصوصـاً         . هايش همواره ثابت بمانـد  ياخته

موجـب   توانـد  استمرار مكاني و زمانيِ عالئم ظاهري نمـي  دهد، مالك موجودات زنده روي مي
شـود كـه بـا توجـه بـه       در اينجاست كه اين سؤال مطرح مي. شود تا به وحدت آنها حكم كنيم

هـاي   به چه مالكي ما اين مجموعة متغير را در طي زمان) مالك بدني(آمد بودن اين مالك  ناكار
  .آوريم مختلف، موجود واحدي به حساب مي

  )239ص، 1381الك، (مالك حافظه يا محفوظات. 2.2

 A1 شيءيابيم كه  مي بحث اين است كه به چه مالكي در ،در مقام اثبات ،كه گذشت چنان
هـاي   ممكن است گفته شود كـه برخـي ويژگـي   . است T1در زمان  A1 شيءهمان  T2در زمان 

 A1وجود دارد كه به همين لحـاظ بـر وحـدت آن بـا      A2 شيءعلمي موجود در حافظه من در 
ايـم و در طـي آن سـفر خـاطراتي      يش با زيد به سفري رفتهدر بيست سال پ مثالً. كنم حكم مي

ايم و مورد سؤال اسـت كـه آيـا همـان زيـد       حال اگر فردي كه امروز با او مالقات كرده. داريم
  .كنيم است يا نه، داراي همان خاطرات باشد، حكم به وحدت آنها مي

در مـورد سـاير    عالوه بر اينكه فقط در مـورد انسـان كارسـاز اسـت و     ،اما اين مالك هم
موجودات كاربردي ندارد، در بسياري از موارد با واقعيت منطبق نيست و گاه با حكمـي كـه از   

بينـيم  باينجاست كه بايد به مقام ثبوت بپردازيم و . آيد، در تعارض است مي دست بهمالك بدني 
بـه بـدن و پيكـرة ظـاهري اسـت يـا مـالك         شـيء كه كدام مالك مقدم است؟ آيـا شخصـيت   

  شخصيت است، يا مالك ديگري وجود دارد؟هماني  اينكنندة  وظات تعينمحف

  شخصيتهماني  اينشناختي مسئله مالك  تبيين وجود. 3

بـا اينكـه اشـياء     اصلي اين است كه پرسششناختي  كه قبالً گذشت در بحث وجود چنان
 شـيئي ناختي، شـ  در حال تغييرند، به چه مالك هسـتي  مدامخارجي، اعم از انسان و غير انسان، 
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سـتون فعلـي، همـان بنـاي      بـه چـه مالكـي بنـاي چهـل      اسـت؟  Aدر طي زمان، همان  Aمثل 
به چه مالكي زيد امروزي، همان زيد بيست سال قبل است بـا   ستون صد سال قبل است؟ چهل

  .هاي مزبور، همواره در تغييرند اينكه پديده
جمادات، نباتات، حيـوان و انسـان   با توجه به اينكه در اين زمينه ديدگاه فالسفه در مورد 

  :كنيم اين پرسش را در همه اين موارد بررسي ميلذا متفاوت است، 

  شخصيت از نظر فالسفه يونانهماني  اينمالك . 1.3

  و نقد آن نظريه هراكليتوس. 1.1.3

توان هراكليتوس را نخسـتين حكيمـي    حركت، مي مسئلهبه دليل ارتباط وثيق اين بحث با 
دان معـروف قـرن   طبيعيـ هراكليتـوس افسوسـي،   . طرح كرده استمسئله را كه اين قلمداد كرد 

ـ ( پنجم قبل از ميالد است كه بـه جريـان عمـومي و سـريان وجـود عقيـده        )70ص، 1374، هبري
قراري و عدم ثبـات را اصـل هـر     وي چنان در عالم حركت و تغيير مستغرق شد كه بي. داشت

بـه  Ĥن را  وي جهـ  .كرد ا و ثابتي را در جهان انكار ميدانست و هر گونه وجود پابرج چيزي مي
اين جملـه او معـروف   . دم ثبات و قرار ندارد كرد كه همواره روان است و يك رودي تشبيه مي

هاي ديگر به طـرف تـو در    تواني دو بار در يك رود قدم گذاري، چه پيوسته آب نمي: است كه
  )51، ص1، ج1375ون، اپلستك؛ 254ص، 1357سارتن، ( .حال جريان هستند

يند تبديل را كـه  آتوانست فر نمي زيرااين نظريه از طرف فيلسوفان مقبول واقع نشد،  :نقد
توضيح اينكه هر تبديلي گذشته از اينكه مستلزم تغيير و . قطعاً در خارج تحقق دارد، توجيه كند

 شـيء شترك بين هماني مستلزم وجود امر م هماني نيز هست و اين دگرگوني است، مستلزم اين
زيرا در  ،كنوني بايد ثابت باشد شيءسابق و  شيءكنوني است و امر مشترك بين  شيءسابق و 

جهـان بـه صـورت     ورت نخواهد گرفت و مجموع تغييراتتبديل و تبدلي ص غير اين صورت
. شـوند  قبلي محقـق مـي   هشوند بدون سابق هايي كه موجود مي كون و فساد خواهد بود و پديده

طـور كـه تغييـر و دگرگـوني را      كلي انكار كـرد، همـان   هتوان وجود امر ثابت را ب نمي ،نبنابراي
شـايد بـه همـين دليـل باشـد كـه برخـي از مـورخين فلسـفه،          . كلي ناديده گرفـت  هتوان ب نمي

زيرا با توجه به نظـر  . اند گرايي سوفسطائيان به حساب آورده هراكليتوس را يكي از عوامل شك
دائمي هر چيز، امكان ندارد به چيزي معرفت حاصل كنيم، چه در اين صورت،  او مبني بر تغيير
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  )21ص ، 2008كرم، ( .علم ويژگي دوام و ضرورت را نخواهد داشت

  و نقد آن پارمنيدس هنظري. 2.1.3

حركت و تغيير  بود وقراري و دگرگوني  گونه بي هرمنكر برخالف هراكليتوس، پارمنيدس 
كـه از راه  ) طبيعـي (وي علـم را بـه علـم ظنـي      ،وجود اين با. پنداشت واقعي مي را خطا و غير

شـود تقسـيم    شود و علم كامل و ثابت كـه از راه عقـل حاصـل مـي     حواس ظاهري حاصل مي
  )91، ص1، ج1373؛ راسل، 38-37همان، ص( .كرد مي

و همه اشياي محسوس به اين عنـوان كـه وهـم و فريبـي     اند  حواس فريبنده ،به عقيده او
نيست، محكوم هستند و يگانه حقيقت عالم هستي، ذات احـديت اسـت كـه نامتنـاهي و      بيش

  )92، صهمان(.بريم نامرئي است و ما به وجود آن از راه عقل پي مي
هماني و  اگر پارمنيدس وجود هر تغييري را در عالم منكر است، اساساً بحث اين، بنابراين

نـد و تنهـا   ا شناختي همواره ثابـت  از نظر وجود در اين ديدگاه اشياء. شود مشكل آن مطرح نمي
گردد كه  مي هم به نقص معرفتي ما بر اي ديگر جلوه كنند كه آن ممكن است در نظر ما به گونه

  .داراي حواس فريبنده هستيم
با توجه به تغييرات  انشد؛ زير پذيرفتهبعد از پارمنيدس  ،در فلسفه ،محال بودن تغيير :نقد

  .بديهي است امور خالف هنظرياين بينيم،  در درون خود و جهان خارج ميي كه ناپذيريانكار

  و نقد آن ذيمقراطيس هنظري. 3.1.3

كوشيد مشـكالتي را كـه در نتيجـة     ذيمقراطيس يكي از فيلسوفان يونان قديم است كه مي
ه پديد آمده بود، به وسيل ،يعني ديدگاه هراكليتوس و پارمنيدس ،برخورد دو رأي و نظر مخالف

به عقيده وي صـفات  . اي دربارة صفات وخصوصيات اساسي و واقعي عالم حل كند نظريه تازه
براساس . اساسي جهان به يك لحاظ ثابت است وبه لحاظي ديگر دائماً در تغيير و حركت است

اين ديدگاه، عنصر اصلي همه اشياء و آنچـه تمـام موجـودات از آن تركيـب شـده اسـت، ذرة       
هر اتم داراي خصوصيات ثابت صورت و شكل و غيره . اپذير يا اتم استن كوچك مادي تقسيم

ناپـذير   ها هرچند ذات و طبيعتشان تغيير اما اتم. ماند است كه همواره و دائماً عين خود باقي مي
هـا پيوسـته در    اتـم . متحرك و در حال تغيير وضع هسـتند ) خأل(است، همواره در فضاي تهي 

هـاي   و در مسيرها و نظم و ترتيب كنند ميها برخورد و تصادف  تمو با ديگر ا كردهفضا سقوط 
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ند و هر كدام داراي شكل ثابتي ا ها همه از يك جنس چند اتم، هرترتيببدين . افتند مختلف مي
  .ندا هستند، از جهت وضع قرار گرفتن و نسبت هر يك به ديگري در معرض تغير و تبدل

اي دربـارة طبيعـت و واقعيـت     توانـد نظريـه   مـي ذميقراطيس معتقد بود كه  ،بر اين اساس
شناسيم، توضيح و تبيين كند، بدين صورت كـه   بپروراند كه تمام آنچه را كه ما دربارة جهان مي

هـاي   بـراي جنبـه  است ها، بنيادي  ناپذير اتم از يك طرف صفات و اوصاف ازلي و ابدي و تغيير
تـوان بـه آن نسـبت داد و از     ا نميثابت جهان و ساختماني است كه هيچ خصوصيت متغيري ر

. كنـد  ها، تغيير و دگرگوني را در عالم نـامتغير تبيـين مـي    طرف ديگر، حركت دائم و مستمر اتم
ها بـدون آنكـه در صـفات     اما وضع و پراكندگي اتم ،ماند ها همواره عين خود باقي مي عالم اتم

راطيس درصـدد تبيـين   قـ طريـق، ذيم  بـه ايـن  . كندتواند تغيير  ثابت و پايدار آنها مؤثر باشد مي
   )148ص ، 1384پاپكين، ( .ها برآمد تغييرات ظاهري بر حسب تركيبات متغير اتم

همـاني موجـودات از نظـر     تـوان گفـت از نظـر ايـن فيلسـوف، مـالك ايـن        مـي  ،بنابراين
اسـت و تغييـرات    شـيء هـاي يـك    شناختي، ثبات تعداد، شكل و وضع قرار گرفتن اتـم  وجود

  .ندا بلكه تغييراتي موهوم ،يراتي اساسي نيستندظاهري تغي
گردد كه بر ديدگاه او نسبت بـه حقيقـت    مي قراطيس به اشكالي بريماشكال نظريه ذ :نقد

در  ،از نظر اين فيلسوف جسم از ذرات ريز نشكن به نام اتم تشكيل شده. شود جسم مربوط مي
ايـن  : ثانيـاً  ؛عقالً قابـل تجزيـه هسـتند   دهندة يك جسم، وهماً و يا  ذرات تشكيل: حالي كه اوالً

گيريم كـه   از اين دو سخن نتيجه مي .نياز از موضوع هستند ذرات در مرحله وجود خارجي، بي
آنچـه وي در   ،بنـابراين . نـد ا اين ذرات هم جوهرند و هم داراي حجم هستند و در نتيجه جسم

رات ريز بايد صادق باشد مورد جسم گفت كه از ذرات ريز نشكن تشكيل شده، در مورد اين ذ
پـس ديـدگاه وي در مـورد    . ها متشـكل از اتـم نيسـتند    در حالي كه مطابق اين نظريه، خود اتم

  .حقيقت جسم تمام نيست
زيـرا ايـن ذرات هـم    (از آنجا كه حد جسم بر اين ذرات نيز صادق اسـت   ،عالوه بر اين

نانكـه خواهـد آمـد، جسـم را     ، اين نظريه نافي نظريه ارسطو كـه، چ )جوهرند و هم داراي بعد
داند نيست و اگر نظريـه ارسـطو اثبـات     صورت، ميآن را  مركب از ماده و صورت و حقيقت 

شود، برگشت نظريه ذيمقراطيس به اين است كه اجسام محسوس از ذرات ريزي بـه نـام اتـم    
  .تشكيل شده كه هر يك از آنها مركب از هيوال و صورت است
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 ارسطو هنظري. 4.1.3

هـا دوام يافتـه    اي را مطرح كرد كه قرن هماني و وحدت، نظريه در مورد مالك اين ارسطو
توان ثبـات امـور    ارسطو برخالف ديدگاه ذميقراطيس و پارمنيدس اعتقاد داشت كه نه مي .است

توان تغييراتي را كه در تجربه روزانه با آنها سر و كـار داريـم بـه كلـي      را ناديده گرفت و نه مي
مطابق رأي ارسطو در هـر پديـده طبيعـي    . واقعي انگاشت يفيات متغير را تماماً غيراساس و ك بي

  :بايد دو ركن اساسي را در نظر گرفت
اي در  بايد امر ثابتي وجود داشته باشد كه عيناً بـاقي بمانـد و در عـين حـال تـا انـدازه       .1

  .معرض تغييرات قرار گيرد
 ،183ص، 1382صفري، قوام ( .دهد رخ مي دگرگوني در كيفيات، امري است كه در واقع .2

  )270و  233
شود بايد يك جنبة ثابتي وجود داشته باشد كه  مثالً وقتي هستة خرمايي به نخل تبديل مي

ناميم و بعداً كـه   به اقتضاي آن ما چيزي را تا وقتي داراي اوصاف خاصي است، هستة خرما مي
م و گرنه اگر امر ثابتي در كار نباشد كه در خواني داراي اوصاف ديگر شد همان چيز را نخل مي

زيـرا  . توانيم بگوييم كه تغييري در كـار اسـت   طي زمان تغييراتي بر آن عارض شود، ديگر، نمي
براي اينكه بگوييم چيزي تغيير كرده بايد در صورت بعدي آن چيز، چيزي از صورت قبلـي آن  

همان چيز قبلي است كـه بـه ايـن صـورت      باقي مانده و دوام داشته باشد تا بدانيم كه اين چيز
اما اگر جنبة ثابتي وجود دارد، بايـد جنبـة   . كلي جدا و غير از آن هنه چيز ديگري ب. فعلي درآمد

بايد اختالفي بين هسته خرما و نخل باشد و گرنه دگرگوني حقيقـي  . متغيري وجود داشته باشد
  .وجود نخواهد داشت
ماده به . و جنبة اصيل موجودات، ماده و صورت استاين دو صفت يا د ،به اعتقاد ارسطو

خودي خود و به تنهايي هيچ تعين و خصوصيتي ندارد و فقط قابل صـورت يـافتن و پذيرنـدة    
هاي مختلف، يعني قابليت  مادة هستة خرما قابليت دريافت صورت. هاي گوناگون است صورت

در هـر زمـان    شـيء صورت  .يك صورت در يك زمان و صورت ديگر در زمان بعدي را دارد
  )91ص، 1382؛ صفري، 299ص، 1384ارسطو، ( .معين، فعليت آن است

تحقـق خـود يـا تحصـيل      سيردر جهان داراي طبيعتي است كه در  يهر شيئبدين ترتيب 
توان فقط بـر حسـب مـاده و صـورتش      هر چيز را مي. ماند هاي مختلف، ثابت باقي مي صورت
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كنـد، يعنـي     ايي كه بدان وسيله رشد و نمو و تغيير يا حركت ميه متفقاً با در نظر گرفتن جريان
همواره در حـالتي اسـت و صـورتي     شيء. شود، فهميد جايگزين صورت ديگر ميكه صورتي 

  .دارد و در سير و جريان رسيدن به حالتي ديگر و صورتي ديگر است
ي صـورت  يكي صورت جسميه و ديگر ؛در آثار ارسطو از دو صورت نام برده شده است

كـه قـوة هـر    ) مـاده اولـي  (از نظر او هر جسمي تركيبي از دو جوهر است يكي هيـولي  . نوعيه
، همـان ( .فعليتي است و ديگري صورت جسميه كه اتصال و امتـداد جـوهري آن جسـم اسـت    

يا بخشي از فضا را به طـور   صورت جسميه هيچ خاصيتي ندارد جز اينكه بالفعل، فضا) 96ص
  .كند پر ميپيوسته، در سه بعد 

هيوال جوهري است كه هيچ خاصيتي ندارد جز اينكه بالقوه ساير اشياست و بالفعل هـيچ  
تواند با حلـول   است و مي) هاي جسميه صورت(ها  اثر و خاصيتي ندارد جز اينكه محل صورت

با حلول هر صورتي در هيوال، آن صـورت بـا   . صورتي در آن شيئي از اشياء بالفعلِ جهان باشد
شود و حاصل اين تركيب نه هيوالي تنهاست نه صورت تنهـا و نـه صـرفاً     يوال تركيب ميآن ه

پس با حلول . مجموع آن دو، بلكه جوهر سومي است غير از اين دو كه اين دو، جزء آن هستند
جسم نه هيوالسـت نـه صـورت    . دوش جسم مي و صورت جسميه در هيوال، با آن تركيب شده

اين همان نظريـه  . دواين  ي است مركب ازمبلكه جوهر سو ،ين دوجسميه و نه صرفاً مجموع ا
سـينا و پيـروان او    ست مبني بر تركيب انضمامي اجسام از ماده و صورت كه ابنمشهور ارسطو

  )67، ص1363سينا،  بنا( .هم به آن معتقدند
مطابق اين نظريه ماده حقيقي جز هيوال نيست و ساير موادي كه از تجزيه شـيميايي يـك   

چنـد از دو عنصـر   بلكـه مـثالً آب هر   ،ة حقيقـي نيسـتند  يك مـاد  شوند، هيچسم حاصل ميج
از اين . اما هر يك از اينها خود داراي هيوال و صورتي هستند ،هيدروژن و اكسيژن تركيب شده

گويند و در مقابل، ساير مـواد را كـه    هم مي المواد ةمادهيوال را ماده اولي يا مادة حقيقي و  ،رو
  .نامند ورتي هستند، مادة ثانويه ميحاوي ص

يعني همه اجسامي كـه از هيـوال و صـورت جسـميه تركيـب       ،مادة ثانيه ،به اعتقاد ارسطو
ايـن صـورت،   . نيز داراي صورتي است كه تمامي آثار نوع آن شيء ناشي از آن اسـت  ،اند شده

اي است كه منشـأ   يهمثالً آب كه يك ماده ثانيه است، داراي صورت نوع .صورت نوعيه نام دارد
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خـالف   صـورت نوعيـه بـر   . تمامي آثار و خواص آب است و آن عبارت است از صورت آبـي 
  .بريم  صورت جسميه، صورتي نامحسوس است كه با دليل عقلي به وجود آن پي مي

به هر حال در فلسفه ارسـطو ترديـدي در ايـن نيسـت كـه همـه اجـزاي طبيعـت تغييـر          
ه اين تغييرات چگونه است؟ آيا به صورت دفعـي اسـت يـا بـه     اما بحث اين است ك ،پذيرد مي

صورت تدريجي؟ از نظر او تغييرات اساسي جهـان مخصوصـاً تغييراتـي كـه در جـواهر روي      
دهد، دفعي هستند يعني يك صورتي به طـور دفعـي نـابود و صـورت ديگـر جـايگزين آن        مي
  )437 - 436، ص1ج، 1375كاپلستون، ( .شود مي

شود  ركت يعني تغيير تدريجي تنها در سه مقوله كم، كيف و أين واقع مياز نظر ارسطو ح
  )381، ص1384ارسطو، (.شود و در ساير مقوالت حركت واقع نمي

با توجه به اينكه ارسـطو مكـرراً در آثـارش بيـان     : گوييم اينك پس از بيان مقدمه فوق مي
است نه از مـاده آن و   شيءكرده كه فعليت، از آن صورت است و آثار هر شيئي از صورت آن 

يك هماني  اينتوان چنين نتيجه گرفت كه از نظر او مالك  ماده، قوه است و صورت فعليت، مي
است؛ زيرا تا صورت يك شيء همواره در جريان تحـوالت مختلـف    شيءموجود، صورت آن 

، همـان  ءشـي شود، يكسان خواهد بود و در نتيجه آن  ماده باقي باشد، آثاري كه از آن صادر مي
  .قبلي خواهد بود شيء

خالصه اينكـه مطـابق نظريـه ارسـطو، مـالك وحـدت هـر موجـود طبيعـي، امـر بسـيط            
ـ  نمـي  تغييـر و نامحسوسي به نام طبيعت يا صورت است كه با تحوالت ماده، ) مركب غير( . دكن

 مثـل  اين عامل در موجودات زنده كه افعال مختلف و گوناگوني از قبيـل تغذيـه، نمـو و توليـد    
اين ديدگاه ارسطو كه شـيئيت يـك شـيء بـه صـورت آن       .شود دهند، نفس ناميده مي انجام مي

درونـي بـه نـام     يهـاي مختلـف بـه عـامل     آن در زمانهماني  ايناست و طبعاً مالك وحدت و 
ها دوام آورد و تمامي فيلسوفاني كـه اجسـام را    صورت و نفس و طبيعت آن بستگي دارد، قرن

  .پذيرفتندآن را  دانستند،  مي مركب از ماده و صورت

  در جهان اسالم و نقد آن ديدگاه پيروان حكمت مشاء. 5.1.3

شايد اولين فيلسوف مسلماني كه بحث ماده و صـورت را مطـرح كـرده و بـه پيـروي از      
يت شيء به آن است، سخن گفته، كنـدي، معـروف   ئشيارسطو از صورت به عنوان جوهري كه 
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حـائري مازنـدراني،   ؛ 115، ص1398كنـدي،  ( .ابونصر فـارابي باشـد   به فيلسوف عرب و بعد از او

   )311، ص1، ج1362
تقرير و  هاي ارسطو را اما كسي كه بيش از هر فيلسوفي در اين زمينه بحث كرده و ديدگاه

، 1364، و؛ همـ 1363سـينا،   بنا( شفاءو  نجاتكتاب  دو وي در. سيناست ابنمستدل نموده است، 

 .پرداخته است مسئلهبه طور مفصل به اين  )نمط اول، فصل دوم به بعد، 1ج، 1375؛ طوسي، 22ص
نـد و بـا بيـان ايـن     ا دارد كه اجسام خارجي، مركب از هيولي و صـورت  اظهار مي شفاءوي در 

كه منكر هيولي هستند، زير سـؤال  Ĥن را  رواقي ديدگاه سخن افالطون و افالطونيان و اشراقيان و
  :سينا نابمطابق ديدگاه  .برد مي

از دو جزء عيني مغاير هم به نام ماده و صورت جسميه تركيب  ،در خارج ،هر جسمي .1
  .شده است

ماده جوهري است ذاتاً بالقوه و فاقد هر گونه فعليتي؛ از اين رو بـدون صـورت، قابـل     .2
  )78، ص1363بن سينا، ا( .تحقق در خارج نيست

ت، جوهري است ذاتاً بالفعل و فاقـد  صورت كه منشأ تمامي خواص بالفعل اجسام اس. 3
  .قوه

در ماده است، فقط  چه جوهري است ذاتاً بالفعل، اما چون ذاتاً حالّصورت جسميه گر .4
  .يابد در ضمن جسم و در حال تركيب با ماده تحقق مي

صـورت جسـميه   . صورت جسميه و صورت نوعيه: اجسام از دو صورت برخوردارند .5
و صورت نوعيه، منشأ خواص نوعي اجسام و قهراً موجـب   منشأ خواص جسميت جسم است

صـورت جسـميه جـوهري اسـت محسـوس كـه بـا         .تقسيم اجسام بـه انـواع مختلـف اسـت    
بخش جسم است و صورت نوعيه، جوهري اسـت   شدنش به هيولي يا مادة اولي، تحقق ضميمه

  .آورد مي به صورت نوعي خاص درآن را  شدنش به جسم،  نامحسوس كه با ضميمه
ــي انضــمامي اســت  .6 ــاده و صــورت، تركيب ــب م ــايي، . (تركي ، 169، ص4ج، 1379طباطب

 ؛195ص، 1362؛ فــيض كاشــاني، 245-244ص ،1363ســينا، بــنا ؛507، ص5ج، شــيرازي، 173و170

يك از ماده و صورت به تنهايي قابل تحقق  چند هيچبه اين معنا كه هر) 117، ص1379آشتياني، 
تركيب با ديگري قابل تحقق است، با اين حال هر يك از ماده و  خارجي نيست و تنها در حال

با اينكه ماده و صورت در حال تركيب  ،به عبارت ديگر. صورت واقعيتي مغاير با ديگري است
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هـم و تكثرشـان، خـارجي و حقيقـي اسـت نـه ذهنـي و         يابند، مغايرت آنها بابا هم تحقق مي
  .گويند مي به چنين تركيبي، تركيب انضمامي. اعتباري

اشكالي است كـه بـر    ،اي كه متوجه ديدگاه حكماي مشاء اسالمي است اشكال عمده :نقد
چند بحث از نوع تركيب ماده هر .اعتقاد آنها مبني بر تركيب انضمامي ماده و صورت وارد است

هاي متأخرتر از خواجه نصيرالدين طوسي در ميان حكماي اسـالمي مطـرح    و صورت در دوره
ـ  ، اما از كلمات ابن)114، ص4ج، 1379ايي، طباطب( شد خصـوص   هسينا و ديگر حكماي مشاء و ب

شود كه از نظر  برهان فصل و وصل آنها بر تركيب جسم از ماده و صورت، به خوبي فهميده مي
  .آنان تركيب ماده و صورت، تركيب انضمامي است

وجود دارد كه صورت و مراد از انضمامي بودن اين است كه در هر جسمي، هيوال بالفعل 
اي هر يـك از عناصـر قبلـي نظيـر      شود و يا در هر طبيعت نوعيه اي هم به آن ملحق مي جسميه

آب، خاك، هوا و آتش كه حكم ماده را دارند بالفعل حاضر هستند و صورت جديـدي نيـز بـه    
اين ديدگاه حكماي مشـاء  . آيدشود و در ظرف مصاحبت، نوع جديدي پديد مي آنها ملحق مي

  :با اشكاالت متعددي روبروست
يعنـي   ؛بلكه يك تركيـب مجـازي اسـت    ،تركيب انضمامي، يك تركيب حقيقي نيست .1

 .حاصل تركيب انضمامي كه همان كل باشد، شيئي حقيقي نيست تا ماهيتي ديگـر داشـته باشـد   
رد كه زيرا امكان ندا. تركيب حقيقي انضمامي معنا ندارد ،بنابراين) 283، ص5، ج1386شيرازي، (

مركب، از يك سو از واقعياتي بالفعل مغاير و متكثـر و بـه عبـارت ديگـر از كثـرت       شيءيك 
 .به وحـدت عـددي متصـف باشـد    و واحد بوده  يعددي برخوردار باشد و از سوي ديگر، شيئ

در تركيب انضمامي، اجزاي مركب وحدت حقيقي ندارنـد و بـه    ،بنابراين) 295-294همان، ص(
يستند و چيزي كه وحدت حقيقي ندارد، امكان تحقق خارجي ندارد، وحدت عددي موصوف ن

ممكـن نيسـت در چنـين تركيبـي،      ،بنـابراين ) 289همـان، ص ( .ندا زيرا وحدت و وجود مساوق
مركب و كل موجود باشد، بلكه در حين تركيب نيز فقـط اجـزاء موجودنـد و مركـب واقعـي،      

  .پنداري و فرضي است نه شيئي حقيقي
پـس  . توانـد موجـود باشـد    فعليت نداشته باشد، نمي ياين است كه تا شيئ اشكال دوم .2

. قوة محض و فاقد هر گونه فعليتي باشد و در عين حـال موجـود باشـد    ءشييك امكان ندارد 
زيرا مطابق نظـر فالسـفه مشـاء،    . تركيب انضمامي جسم از ماده و صورت محال است ،بنابراين
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چـون  . با صورت فعليت يافته است فعليتش ذاتي آن نيستماده حتي هنگامي كه در اثر تركيب 
بـه عبـارت   . افتـد  و از بسـاطت مـي   شـود  اگر ذاتي آن باشد، خود، از ماده و صورت مركب مي

 يماده در حين تركيب با صورت نيز همواره بالقوه است نه بالفعل، يعني هنوز خود، شيئ ،ديگر
آنچه بالفعـل موجـود اسـت،    ) 34، ص2جمان، ه( .است شيءبلكه بالقوه  ،از اشياء جهان نيست

و . پس جسم از اجزايي كه بالفعل متعدد و متكثـر باشـند تركيـب نشـده اسـت     . صورت است
زيـرا انضـمامي بـودن    . معناي اين سخن اين است كه تركيب ماده و صورت انضـمامي نيسـت  

است  يكدام شيئ تركيب به اين معناست كه مركب، از اجزايي كه بالفعل متعدد و متكثرند و هر
  )339ص ،2ج ،1383طباطبايي،  ؛275، ص5جهمان، ( .مغاير با ديگري، حاصل شده است

بـه صـورت آن اسـت و آنچـه موجـب       شيءخالصه اينكه از نظر حكماي مشاء شيئيت 
بـدانيم،   شـيء هاي مختلف و بـا وجـود تغييـرات عرضـي، يـك       را در زمان شيءشود يك  مي

  .صورت آن است
زنـده،   صورت نوعيه كه در موجودات غير كه است اين سؤال مطرح شوددر اينجا ممكن 

افراد يـك نـوع،    ،عالوه بر اين. نام دارد، مشهود نيست "نفس"و در موجودات زنده  "طبيعت"
در  A2 شـيء طبيعت و نفسشان قابل تشخيص نيست و از كجا بفهميم كه طبيعـت و يـا نفـس    

بـراي   يمالكـ  چنـين  ،بنـابراين . اسـت  T1ان در زمـ  A1 شـيء ، همان طبيعت يا نفـس  T2زمان 
  .هماني شخصيت اشياء مالك قابل قبولي نيست اين

پاسخ اين است كه در ايـن اشـكال ميـان مقـام اثبـات و مقـام ثبـوت يعنـي ميـان بحـث           
كه قبالً يادآور شديم رويكـرد   همچنان. شناختي خلط شده است شناختي و بحث هستي معرفت

تـوانيم   اينكه ما نمـي . شناختي است ك آن، رويكرد فلسفي و هستيهماني و مال ما در بحث اين
شود كه طبيعت و  نمي بر آن ، دليلكنيمطبيعت اشياء يا نفس افراد را تشخيص دهيم و مشاهده 

به بيان ديگر بيان عدم مشاهده نفس و طبيعت و عـدم  . و فرد نباشد شيءنفس، مقوم شخصيت 
مسلماً وقتـي ثابـت   . سي آنشنا شود نه وجود ط ميشناسي مربو تشخيص آن، به ساحت معرفت

هاي طبيعي و نفساني و نحوه رفتـار يـك    به طبيعت يا نفس آن است، ويژگي شيءم اقوشد كه 
چند قادر به ديـدن  به عبارت ديگر، هر. شخيص آن باشدتواند مالك براي ت فرد و امثال اينها مي

هاي فردي كه همگي ناشي از طبيعت و نفس  ياما از ويژگ ،طبيعت يا نفس اشياء و افراد نيستيم
  .هماني نفس پي ببريم هماني فردي و به تبع آن اين توانيم به اين است مي شيء
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  مالصدراديدگاه  . 6.1.3

چند همچون حكماي مشاء، جسم را مركب از مـاده و  گروهي ديگر از فالسفه اسالمي هر
دانستند  ماده و صورت را انضمامي مياما برخالف حكماي مشاء كه تركيب  ،اند صورت دانسته

و معتقد بودند كه جسم از اجزايي كه بالفعـل متعـدد و متكثرنـد و مـاده و صـورت نـام دارد،       
 ،اند كه جسم از اجزاء بالفعل متعدد و متكثر تركيب نيافتهتركيب شده است، اينان بر اين عقيده

و متحصـل اسـت، يعنـي دو     متحصـل  بلكه تركيب بين ماده و صورت تركيب اتحـادي بـين ال  
. اند، مگر به حسب عقل و اعتبار، در وجود از هم متمايز نيستند هم تركيب شده موجودي كه با

  )632، ص2ج ،1385حسيني دشتكي شيرازي، . (الدين دشتكي است يكي از اين فالسفه سيد صدر
و اما ميان كساني كه قائل به تركيـب اتحـادي مـاده و صـورت هسـتند، اخـتالف اسـت        

كنـد بـين   د تصـريح مـي  از جمله مالصدرا كه خـو  ؛برداشت همه از اين تركيب، يكسان نيست
كه صـدرالدين دشـتكي اعتقـاد دارد،     اي كه او مدعي است با تركيب اتحادي اي تركيب اتحادي

  .فاصله بسياري است
 چنان علت اين اختالف بسيار، اين است كه هرچند تركيب اتحادي بين ماده و صورت آن

اما چون امثال وي بـر   ،سيد سند معتقد است از تركيب انضماميِ حكماي مشاء اشرف است كه
 نـد ا، نتوانستهندحركت اشتدادي جوهري و تشكيك در وجود و اصالت وجود تفطن نيافته بود

زيرا در اتحادي كه سيد سند از آن ياد كرده به هر حـال  . دندرست طرح و از آن دفاع كنآن را  
در حالي كه اتحادي كه مالصدرا از آن يـاد  ) 496همـان، ص . (در واقع دو چيزندماده و صورت 

؛ زيرا شيئيت شـيء بـه صـورت آن اسـت و مـاده      كند اشتداد و ارتقاء و سعه وجودي است مي
  :توضيح اينكه) 632، ص2ج، همان. (چيزي جز جهت نقصان و ابهام نيست

ي و اصالت وجود اسـت، واقعيـت   المتألهين كه قائل به حركت جوهر مطابق ديدگاه صدر
نفس يا بدن، ذاتـاً متجـدد و    ،جوهري همه اجسام و جسمانيات مادي، اعم از فلكي و عنصري

وجوداً متصرم است و هر لحظـه از طريـق حركـت جـوهري اشـتدادي بـه واقعيـت جـوهري         
  ) 81، ص3، ج1386؛ همو، 120ص ،1420شيرازي، (.شود تري تبديل مي كامل

را، صورت شيئي كه مركب از ماده و صـورت اسـت، در حقيقـت همـان     ه اعتقاد مالصدب
معناي ايـن سـخن   . چيزي جز همان صورتش نيست شيءاست و بالعكس خود آن  شيءخود 

با تفسيري  ،عالوه بر اين .اين است كه ماده در خارج با وجود صورت موجود است نه بالعكس
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تـوان دريافـت كـه    د مـي دهـ مير ارائه اساس فرد سيال جوه از تركيب اتحادي برمالصدرا كه 
. داراي ماده و بالتبع جز جهت نقـص صـورت نيسـت    ياساساً ماده چيزي جز جهت نقص شيئ

يند حركت جوهري اشتدادي، آمثل نطفه شخصاً در فر يبر خصلت ذاتي فرد سيال، شيئ زيرا بنا
ل شود، بلكـه مقطـع   شيء ديگر حاص و باقي نيست تا با افزودن مرتبه بعدي به آن تكامل يافته

شود به جـاي   معدوم مي) در حركت اشتدادي نطفه به مضغه و علقه و انسان(ه از فرد سيال فنط
معنـاي ايـن سـخن    . شود تر از آن است، موجود مي آن مقطع بعدي كه مثالً مضغه باشد و كامل

نطفـه   تـوان گفـت   در نتيجه نمـي . ه شخصاً قابل تبديل به مضغه نيستفاين است كه اساساً نط
تواند خود، بـا واجـد شـدن     اما مي ،به اين معنا كه فاقد برخي فعليات است ،بالقوه مضغه است

توان گفت نطفه بالقوه مضغه اسـت بـه ايـن معنـا كـه در مقايسـه بـا         آري مي. آنها، مضغه شود
 ،پـس طبـق ايـن تفسـير    . جايگزيني همانند مضغه، فاقد برخي فعليات است، يعني ناقص است

قوه صرفاً به جهت نقص مقطعي از فرد سيال نسبت به مقطع ديگري كـه جـايگزين آن   واژة بال
بـه   .تواند كماالتي را كه ندارد، دارا شـود  است، اشاره دارد، نه به اينكه مقطع مذكور شخصاً مي

شـيرازي،  ( .فوجودها عبارة عن نقصـان وجـود الصـورة   : همين جهت صدرالمتألهين فرموده است

  )144، ص5ج،  1420
همان صـورت آن اسـت و از طـرف     شيءشود كه اگر حقيقت  اينك اين سؤال مطرح مي

ديگر مطابق حركت جوهري، عالم و موجـودات جسـماني عـالم از طريـق حركـت جـوهري       
همان  t1در زمان  A شيءشوند، به چه مالكي  تري تبديل مي اشتدادي به واقعيات جوهري كامل

A  در زمانt2 اي مشاء كه به چيزي به نـام حركـت جـوهري قائـل     است؟ مطابق ديدگاه حكم
هـاي مختلـف، صـورت     اشـياء در زمـان  هماني  اينمالك : نيستند پاسخ اين سؤال روشن است

هويـت شـيء محفـوظ اسـت و      كه صورت ثابت اسـت، هـو   ميمادا هانآنظر  به. نوعية آن است
ابق ديـدگاه  امـا مطـ  . خـورد كه صورت از بين بـرود، هوهويـت شـيء هـم بـه هـم مـي        ميمادا

المتألهين كه جوهر اشياء دم به دم در حال تغيير و حركت تكاملي است، مالك وحـدت و   صدر
  اشياء چيست؟هماني  اين

، موضـوع ثـابتي   مالصدرا، اساساًً در حركـت جـوهري   مطابق ديدگاه: پاسخ اين است كه
. سـت اساس حركت جوهري، متحرك به موازات حركـت، در ذات خـود متحـرك ا    بر. نداريم

كـه حكمـا از   اسـت  البته ممكن است گفته شود كه الزمة اين ديدگاه قبول امكان انقـالب ذات  



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

84 

انـد انقـالب    اند؛ اما پاسخ مالصدرا اين است كه اينكه حكما گفتـه  دانسته محال ميآن را  قديم 
توانـد در دو آن، دو ذات داشـته    واحد در عين اينكه واحد است نمـي  شيءذات محال است و 

بـر اصـالت وجـود،     بنا. بر اصالت وجود محال نيست بر اصالت ماهيت است، ولي بنا بنا باشد،
تبديل ذات به ذات ديگر و تبديل نوع به نوع ديگر و در حركات اشتدادي تبديل نوع بـه نـوع   

زيرا مطابق ديدگاه آنها كه قائل به اصالت . تر نه تنها محال نيست بلكه در واقع وجود دارد كامل
ستند، تبديل ذات به اين معناست كه يـك ذات، معـدوم شـود و ذات ديگـري از نـو      ماهيت ه

موجود شود و معناي اين حرف اين است كه چيزي نيست كه ذات آن تبديل بـه ذات ديگـري   
بر اصالت ماهيت و اعتباريت وجود وقتي يك ذات به ذات ديگـري   شود و به عبارت ديگر بنا

چيزي در آنِ قبل داراي يك ذات بـود و اكنـون همـان چيـز،     يم يتوانيم بگو شود نمي تبديل مي
يم كه اين ذات به طور كلـي معـدوم و ذات   يتوانيم بگو بلكه مي. داراي ذات ديگري شده است

منتـزع از حقيقـت    ها همه ماهيـات  بر اصالت وجود، اين ذات اما بنا ،ديگري موجود شده است
اشـتدادي، مصـداق يـك ماهيـت از      وجود هستند و وجود در يك مرحلـه از مراحـل حركـت   

يعني در مرحله قبـل تحـت   . شود ماهيات است و در مرحله بعد ماهيت ديگري از آن انتزاع مي
  .يك جنس و فصل و ماهيت است و در مرحله بعد جنس و فصل و ماهيت ديگري دارد

كه مالك وحدت يك  آنچهبر مبناي اصالت وجود در حركت جوهري اشتدادي،  ،بنابراين
است، حقيقت وجود است كه در مراحـل اشـتداد در    t2در زمان  شيءو همان  t1در زمان  شيء

بـه  . يك مرحله داراي ذاتيات خاصي است و در مرحلـه ديگـر، داراي ذاتيـات ديگـري اسـت     
يك وجود واحد سيال است كه از مقـاطع مختلـف آن ماهيـات متعـددي انتـزاع       ،عبارت ديگر

ر پاسخ به اشكالي كه حكماي مشاء بر حركت جوهري ايـراد  مالصدرا اين مطلب را د. شود مي
  )85، ص3، ج1386شيرازي، (.اند به وضوح بيان كرده است كرده

گيرد و اين تبدل ذات، موجـب   در حركت اشتدادي اشياء، تبدل ذات صورت ميبنابراين، 
از واحد است كـه   شيءيك  زيرا در حركت جوهري. شود انقالب در ذات كه محال است، نمي

هاي مختلـف   در زمان شيء، مالك وحدت شيءابتدا تا انتهاي حركت باقي است و همين يك 
بـه  . هاي مختلف باقي است در زمان شيءگيرد و هم آن  يعني هم تبديل ذات صورت مي .است

عبارت ديگر اگر به وجود نظر كنيم، يك وجود واحد متصل ممتد است و اگر به ماهيـت نظـر   
  .فوظ نيستكنيم، هيچ وحدتي مح
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ناسـازگاري حركـت    كوشم سـازگاري يـا   ميپردازيم و  مياصلي مقاله  در ادامه به پرسش
  :را بررسي كنيمجوهري با ثبات معرفت 

يك وجود سيال است و اجـزاي   حركت ،مطابق ديدگاه مالصدرا و پيروان حكمت متعاليه
ل است كه ذهـن در  آنچه در خارج به عنوان حركت موجود است يك وجود سيا. بالفعل ندارد

و از مقـدار ايـن   . كنـد  هر آني، يك فرد از مقوله را، اعم از جوهر يـا عـرض، از آن انتـزاع مـي    
شـود،   اي كـه حركـت در آن واقـع مـي     البته زمان، حركت و مقوله. شود حركت، زمان انتزاع مي

قولـه  اموري مغاير هم نيستند، بلكه يك واقعيت خارجي است كه به اعتباري مصـداق مفهـوم م  
  .است و به اعتبار ديگر مصداق زمان و به اعتبار مصداق مفهوم حركت) جوهر يا عرض(

ال يك جسـم سـ  يگاه كل  چيال هستند و ما هياست كه س يسر و كار ما با اجسامبنابراين، 
و هـم   اسـت  يبعد كه جسم سهرا   آناز  يفرض يم و فقط مقطعينيب نمي است يبعد را كه چهار

م نـه  ينـو هسـت   يدن جسميم دائماً در حال ديآنكه خود بدان يما ب .مينيب يم ت،سا اكنون موجود
پس آنچه مـا   .مينيب يك جسم را ميم واقعاً يكن ينگاه م يكه به جسم ينكه در طول مدت زمانيا
اما بـه سـبب    .نو در برابر ماست يه جسمظوسته در حال عوض شدن است و هر لحيم پينيب يم

م عوض شدن و نـو شـدن جسـم را درك    يستيل و حادث، قادر نيان اجسام زيمشابهت كامل ا
ست كـه  ين معنا نينو در برابر ماست به ا يم در هر لحظه جسمييگو ينكه ميناگفته نماند ا .ميكن
ده يـ ن اجسام نو به نو كه هنگام نگاه كـردن بـه آنهـا د   يبلكه ا. ن اجسام گسسته از هم هستنديا
كامالً مستقل از آنچه  يست كه هر لحظه جسميند و چنان نستياز هم ن يده و جدايشوند، بر يم

آن اند كـه   وستهيپ يبعد چهارشيء  كي يمقاطع فرض ،ن اجساميبلكه همه ا .مينيبب ،ميا دهيقبالً د
آنچه ) يشناخت ياز منظر هست يعني(ا واقع يمقام ثبوت  در ،نيبنابرا. مينهاد نام» اليجسم س«را  
  .گسسته از هم ياست نه قطعاتء شي كيم در واقع ينيب يما م

در حركات جوهري، هر صورت متحقق در ماده به حسب نحوة وجود، خود براي صـور  
بعدي، ماده و هيوالست، چراكه معناي حصول اشتداد در جوهر، اضافة فعليت به فعليت اسـت  

لـبس  نـه خلـع صـورتي و    (المتألهين و پيروان او به، لبس بعد از لـبس   كه از آن در لسان صدر
به عبارت ديگر از نظر مالصدرا، حركت جوهري بـه صـورت   . تعبير شده است) صورتي ديگر

وجود و عدم نيست بلكه حركت استكمالي است كه لُبس فوق لُبس و أيس بعد از أيس اسـت  
كه سراسر هويت وجود عـالم طبيعـت بـا حفـظ وحـدت اتصـالي در حركـت و تغيـر طـولي          
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دهـد  فرآيند حركت جوهري خود چيـزي را از دسـت نمـي    بنابراين، شيء در. استكمالي است
كند؛ يعني آنچـه را كـه قـبالً داشـته در     دهد و كمالي را تحصيل ميبلكه نقصي را از دست مي

هويـت   همـاني و هـو   بنابراين، بين مرحله بعدي و قبلي، ايـن . مرحله بعدي هم دارد با اضافاتي
  )270، ص1362 اشاني،؛ فيض ك313ص ،4ج ،1413 سبزواري،. (برقرار است

اشـتدادي   هـا  انـد كـه همـه حركـت    اند و اذعان كردهاما برخي اين پاسخ را ناتمام انگاشته
در اين صورت اين سؤال باقي است كه . شودسوزد و خاكستر مينيستند، مثل اينكه درختي مي

 گونه تغيير و تبدالت چيست؟  هماني در اين مالك اين

 معتقدند كـه  طباطبايى حسين محمدصدرالمتألهين و مچون توضيح اينكه برخي فالسفه ه
، 3ج ،1386 شـيرازي، ( .ندارد اساساً حركت مساوى با اشتداد است و حركت غيراشتدادى وجود

اصـل  : كنـد ايـن اسـت كـه     بر اين موضوع اقامـه مـى   حسين طباطبايي محمددليلى كه  1)80ص
چون نسبت فعليت به قوه، نسبت . الفعل و از نقص به كم  ء از قوه به حركت يعنى خروج شى

 )همان( .حركتى، اشتدادى است كمال به نقص و نسبت شدت به ضعف است، پس هر

كنند ايـن اسـت كـه تكامـل      شده بر مدعايشان اقامه مى دليلى كه مخالفان فيلسوفان ياداما 
كمـال   اين معنا كه كمال جديد از نظـر مرتبـه وجـودى بـر      يافتن هر متحركى در اثر حركت به

دهـد كـه نـه تنهـا حركـت       مـى   سابق فزونى و برترى داشته باشد، دليلى ندارد و تجربـه نشـان  
حركت  يكنواخت بلكه حركت نزولى هم وجود دارد؛ يعنى در بسيارى از موارد، متحرك در اثر

آورد كه برتر از كماالت گذشته  دهد و يا كماالتى را به دست مى كماالت موجود را از دست مى
، 2ج، 1370مصـباح يـزدي،   ( .هـا اشـتدادى باشـد    چنين نيست كه همه حركـت ،  بنابراين. نيست

 )290ص

دهد كه برداشـت هـر يـك از آنـان از واژه      شده نشان مى هاى فالسفه ياد دقت در استدالل
در يك برداشت مرتبه قوه هر حركتى با فعليت آن مقايسه شده  .اشتداد با ديگرى متفاوت است

بـا فعليـت آنِ ديگـرى از      در برداشت ديگر مرتبه فعليت يك آن از حركـت  كه در حالياست 

                                                            
ي از سبزواري نقل شده كه به اعتقاد مطهري اشتباه چاپي است و از سـبك  در پاورقي اين صفحه، مطلب.  1

  .368، ص11مرتضي مطهري، ج.: ك.ر. حسين طباطبايي است آيد كه از محمدقلم آن چنين برمي
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 در برداشت اول چون رابطه قوه و فعليت رابطه نقص و كمال. همان حركت مقايسه شده است
ء از  زيرا اساساً معناى حركت، خروج تدريجى شى ؛است، در نتيجه هر حركتى، اشتدادى است 

 ،شت حركت تنقصى محال است، زيرا طبق اين معنا از اشتدادطبق اين بردا .قوه به فعليت است
امـا در برداشـت دوم چـون رابطـه     . محـال اسـت    ج از فعليت به قـوه كـه  وشود خر تنقص مى

فعليـت   نسبت بهوجودى   ها در نظر گرفته شده، ممكن است فعليت بعدى از نظر مرتبه فعليت
در بـاب   ،بنابراين. نيست  حركتى اشتدادى مشابه باشد و از اين روى هر و يااضعف  ،قبلى اشد

 .اشتدادى بودن حركت بايد اين دو معنا از حركت را از هم تفكيك كرد

ر نظر بگيريم، حركت بر دو قسـم تقسـيم   داينك اگر مبنا را همان برداشت دوم از اشتداد 
، هاى أينـى و وضـعى   در حركت .اشتدادى و ديگرى حركت غير  يكى حركت اشتدادى ؛شود مى

چنانكـه در   هاى كمى، كيفى و جوهرى، اشتداد تصـور دارد،  اشتداد تصور ندارد؛ اما در حركت
تواند حامل استعداد  طور كه هر فعليتى مى ها، تنقص هم وجود دارد؛ زيرا همان اين نوع حركت

از خـود باشـد، همچنـين هـر      تواند حامل استعداد فعليتى اشـد  فعليتى برابرخود باشد و نيز مى
 )394ص ،11ج، 1386مطهري، (.فعليتى اضعف از خود باشد تواند حامل استعداد يتى مىفعل

 :ر استنوع حركت قابل تصو سهمطابق اين معنا از اشتداد،  ،بنابراين

مشـابه  از نظر مرتبه وجودي شود،  چه در اثر حركت حادث مىرود با آن آنچه از بين مى. 1
و يـا هيـدروژن و هليـوم در     آن در لحظـه قبـل   رنگ مثل رنگ كنونى اين سيب با ؛يكديگرند

 .فرآيند تبديل هيدروژن به هليوم

شود، مشابه نيستند و نسبت زائـل   رود با آنچه در اثر حركت حادث مى آنچه از بين مى. 2
مانند نطفه و جنـين   ؛تر از حادث است است؛ يعنى زائل، ناقص  و حادث، نسبت ناقص و كامل

 .جنينيند تبديل نطفه به آدر فر

شود، مشابه نيستند و نسبت زائـل   ه در اثر حركت حادث مىچرود با آن ين مىچه از بآن. 3
ماننـد درخـت و    ؛تـر از حـادث اسـت    ناقص است؛ يعنى زائل، كامـل  و حادث، نسبت كامل و

 .شدن يند تبديل درخت به چوب در اثر بريدهآچوب در فر

لُبس بعـد  «وم به دو از نوع  »بس بعد الخلعلُ«گانه، به هسمالصدرا از نوع اول از اين انواع 
  )همان( .كند اشتدادى تعبير مى  يا حركت »اللبس
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ها و تغييـر  ها اشتدادي نيستند، اما اكثر حركت حال اگر گفته شود كه هرچند همه حركت
هـا حـل   گونه پاسـخ شود كه مسائل فلسفي با اينو تبدالت، اشتدادي هستند، در پاسخ گفته مي

اي باشد كه همـه مصـاديق را در برگيـرد و مـورد     بايد پاسخ سؤاالت فلسفي به گونه. شودنمي
هاي فوق نشان داده شد، معناي حركـت   عالوه بر اين، چنان كه در استدالل. نقضي يافت نشود

اشـكال ايـن   . اشتدادي اين است كه صورت جديد، كماالت صورت قبلي را بـا اضـافاتي دارد  
هماني را درست كرد؛ زيرا صورت بعـدي، صـورت قبلـي را     شود اينياست كه با اين بيان، نم

تـوان بـه   هرگز بشخصه ندارد، بلكه صورت قبلي را به كماالته و سـنخه دارد، از ايـن رو نمـي   
شده، همان اتصال وجودي شـيء در   بنابراين، پاسخ صحيح پرسش مطرح. هماني حكم كرد اين

  .كندر تبدالت مختلف تصحيح ميهويت شيء را د هاي جوهري است كه هوحركت
ـ مقام اثبـات و   يعني يشناخت از منظر معرفت يسؤالدر اينجا ممكن است  البته ا علـم بـه   ي

سـت  يشـتر ن يبشيء  كيم در واقع ينيب يكه، م ياليچند جسم س هر: نكهيواقع مطرح شود و آن ا
م آن جسم واحد را يستير حال ما قادر نه اما به ،مينيب يرا م آن يك مقطع فرضي» آن«كه در هر 

و ك جسم واحد را به صـورت گسسـته   ياز آن  يم بلكه همواره مقاطعيبا وحدتش مشاهده كن
اء دم بـه دم در حـال   ياگر جوهر اش: د كهيآ يش مين سؤال پين صورت ايم و در اينيب يممتغير 

بـت  ست بلكه معرفت ما نسبت بـه آنهـا ثا  ير و حركت است، پس چرا معرفت ما گسسته نييتغ
  است؟

حركـت توسـطيه و   : چنانكه قبالً بيـان شـد، حركـت دو اعتبـار دارد    : كه ن استيپاسخ ا
البقـاء اسـت در حـالي كـه حركـت       الحدوث و مستمر حركت توسطيه امري آني. حركت قطعيه

از طرف ديگـر مقولـه   . شودقطعيه، امري ممتد و متصرم است كه آناً فĤناً حادث شده و زائل مي
ر حركت جوهري است و با حركت متحد است به اعتبار انطباقش بر حركت كه همان جوهر د

البقاء است و به اعتبار انطباقش بر حركت قطعيـه امـري    الحدوث و مستمر توسطيه، يك امر آني
تـوان  الزمه اين سخن اين است كه در حركت جـوهري اشـياء، هـم مـي    . ممتد و متصرم است

تـوان گفـت امـرِ واحـد     حركت وجـود دارد و هـم مـي   گفت يك شيء واحد از ابتدا تا انتهاي 
بنابراين، اگر بگوييم در عالم طبيعت و . شودممتدي وجود دارد كه مراتبش موجود و معدوم مي

حركت يك امر باقي مستمر داريم درست است و اگر بگوييم در عالم حركت و طبيعـت هـيچ   
و دليـل  ) 71، ص1377؛ همو، 84، ص3ج، 1386،شيرازي. (نداريم باز هم درست است اي امر باقي
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بـه  . علم و معرفت ثابت ما به اشيائي كه حركت جوهري دارنـد همـان اعتبـار توسـطي اسـت     
كه در حركـت مسـتمر جـوهري هسـتند، هرچنـد از جهـت        اي عبارت ديگر، موجودات مادي

 شوند ما در هر لحظه با مقطعي از آن جسم سـيال حركت قطعيه و سيالني كه دارند موجب مي
مواجه باشيم ولي از جهت حركت توسطيه، اين مقاطع مختلف، وجود جمعـي دارنـد و همـين    

، 6ج، 1386، شـيرازي .(شودوجود جمعي باعث حضور و شهود و علم و معرفت ثابت به آنها مي

  )219، ص1375، اردكاني، 66، ص3ج، 1372، ؛ جوادي آملي408، ص3ج؛ همان، 164ص

   گيري نتيجه. 4

شناسـي قابـل    ش اصلي مقاله تأكيد شد كه اين مسئله هم از منظر معرفتدر پاسخ به پرس
در هر دو بحث، پرسش اين است كه مالك وحـدت  . شناسي بررسي است و هم از منظر هستي

شـناختيِ ايـن سـؤال،     شيء الف در زمان اول با الف در زمان دوم چيست؟ در بررسـي هسـتي  
رب گرفته تا فالسفه اسالمي، مطرح شد و پـس  هاي مختلف، از فالسفه قديم و جديد غ ديدگاه

از نقد و بررسي همة اقوال، اين نتيجه مورد تأييد و تأكيد قـرار گرفـت كـه بـر مبنـاي اصـالت       
و همان شيء در زمان  1tوجود، در حركت جوهري، آنچه كه مالك وحدت يك شيء در زمان 

2t      داراي ذاتيـات   است، حقيقت وجود است كه در مراحـل حركـت جـوهري در يـك مرحلـه
به عبارت ديگر، يك وجود واحـد  . خاصي است و در مرحلة ديگر، داراي ذاتيات ديگري است

  . شود سيال است كه از مقاطع مختلف آن، ماهيات متعددي انتزاع مي
شناسي هم پاسخ اين سؤال كه اگر ما در هر لحظه با شيء جديدي روبـرو  از نظر معرفت

موجـودات  : كنـيم، ايـن اسـت كـه    دو زمان مختلف حكم ميهستيم پس چرا به وحدت آن در 
كـه   اي مادي كه در حركت مستمر جوهري هستند، هرچند از جهت حركت قطعيـه و سـيالني  

شوند ما در هر لحظه با مقطعي از آن جسم سيال مواجه باشيم ولـي از جهـت    دارند موجب مي
ي، باعث حضور و شـهود  حركت توسطيه، اين مقاطع، وجود جمعي دارند و همين وجود جمع

 .شود و علم و معرفت ثابت به آنها مي
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