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جستارگشایی در ظرفیتهای فلسفة اسالمی در
برهانی کردن حرکت نفس

تاريخ دريافت49/3/82 :

تاريخ تأييد49/7/83 :

نرجس رودگر

بحث از حرکت نفس مس ئلهای نس تا جدی د محو ِ ت م ّمیمر آر رای
فیلسِف ن گذشاه است .گرچه فیلسِف نر چِن ابنسین

ص درامتاّمیین متحث ر

جداگ نه به ن اخاو ص نداآهاند ،از مِازمت مت نر ایش ن مرم ِان ب ه نیری مر آر
این ب ب آست ی فت؛ ابنسین  ،به متع متانع آانسان حرکت آر جِهر حرک ت
آر مجرآات ،نفس را ا ال منی آر ن حیة اعراضش ث نی فقط آر حی ت م آیاش
ماحرک مرآاند ،گرچه امک نت مک مل برزخ ر را نف ر نت رکن د .ص درامتاّمیین
جِهر نفس را ماحرک مرآاند ام هتچن ن به مشر ط بِآن حرک ت ب ه م آی ت
ملازم است .آر گ م ا ت این نِشا ر ،رای فیلسِف ن مذکِر آر ب ب حرکت نفس
ذکر شده است آر گ م آ م ،محل ن زا

مش کل اص لر آر ماح رک آانس ان

جِهر نفس بررسر شده است آر گ م سِم ،شش راه ب هعن ِان ررفی ته ی
حکتت ماع میه برای بره نر کرآن حرکت نف س پ س از مف رت ت از ب دن بی ن
گرآیده است.

واژگان کلیدی :حرکت ،نفس ،ابنسین  ،میصدرا ،مجرآ ،م آه.
* اسا آی ر جامعة امتوطفر العالمیة مدیر گر ه مط مع ت اسیمر.

*
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مسئله حرکت مک مل نفس از آیرب ز مِرآ مِجه فیلسِف ن ب ِآه اس ت .ی
نفسْ مِجِآی ث بت ایسا س ت ی ماح رک آر س یین آر ص ِرت ابط
حرکت نفس ،چه مِانعر برای این امر جِآ آارآ آر ص ِرت اثت ت ن ،چ ه
متیین مِجییر آر این ب ب مرمِان ارائه آاآ  ،به عت رمر ،حرکت نفس آر چ ه
فرایندی صِرت مرگیرآ این مس ئله از چ مشانگیزم رین مت ح ث عل ام نفست
فلسفر است که آامنة ن ،از سِیر ،ب ه اس س رم رین اص ِ ت فلس فر ،از جتل ه
اص مت ی اعات ریت جِآ م هیت مشکیک جِآ ، ،از سِی آیگر ،به مت نر
ضر ری ت آینر ،از جتله مک مل برزخر اساکت

نفِس انتی

حار میئکه،

گسارآه مرشِآ.
نِشا ر پیش ر آر صدآ است جِانب این مسئله را آر سه گ م مِرآ بررس ر
مدتیق ترار آهد:
گ م ا  .بررسر رای فیلسِف ن مسلت ن آر ب ب حرکت نفس.
گام دوم .تبیین محلّ نزاع
گام سوم .راه حلهای پیشنهادی.
گام اول .بررسی آرای فیلسوفان مسلمان در بابِ حرکت نفس
الف .رأی ابنسینا دربارة حرکت نفس

غ مت آر م ریخچة این بحث ،ابنسین را ت یل به «ثت ت نفس» معرفر مرنت یند.
امّ ش ی ن مِجه است که آر ث ر ی موریحر به ثت ت نفس ج ِآ ن دارآ .ای ن
اسان آ الزمة مت نر آیگر آیدگ هه ی فلس فر ی م رب ش د .اب نس ین  ،ب ه مت ع
ارسطِ ،حرکت را آر مقِالت عرضر أین ،ک

کیف پذیرفت حرکت عرض ر

آر مقِمة ضع را بدان افز آ ،ام هتچن ن ،به آمیل شتیة بق ی مِضِ  ،حرکت آر
جِهر را انک ر نت ِآ( .ابن سننا ،الن

89 :4141نن88؛ ر.ک .مطهني 4539 ،ج:44
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143ن)144

شیخامرئیس آر بحث متدالت عن صر به گِنهای سخن مرگِید که گِی نِعر
حرکت اساکت مر را آر مان جِاهر پذیرفاه است( .اب سنا ،ب  )553 :4141ام آر
اآامه موریح مرکند که این حرکت آر غیر جِاهر است حرک ت آر ج ِاهر از
جتله نفس به حرکت آر اعراضش ن خیصه مرشِآ( .هم،ن)553 :

بنابراین ،اولین استدالل بوعلی بر امتناع حرکت جووهر نسو  ،کو مبتنوی بور
امتناع حرکت در جوهرات است ،را میتوان بدینگون شکل داد:
م .9نفس جِهر است؛
م .2جوهر متحرک نیست؛
پس ،نفس ماحرک نیست.
آ مین اسادالمر که از مت نر ی به آست مر ید متانر ب ر امان

حرک ت آر

مجرآات است .ی حرکت به معن ی خر ج از تِه به فع ل را آر س حت عق ل
مرآ آ مر شت رآ( .هم،ن)414 :

دومین استدالل بدینگون تقریر میشود:
م .1حرکتْ ،خروج از قوه ب فعل است؛
م .2مجردات [از جمل نس ] قوه ندارند؛
پ  ،مجردات [از جمل نس ] حرکت ندارند.
کترای این اسادال « :مجرآات تِه ندارند» بر بره نت تِه فعل متانر مرب ش د
که مش ئین آر اثت ت جِهر هیِمر از ن مدآ جساهاند .خیص ة ای ن اس ادال آر
ت مب مث از این ترار است:
م .9جِاهر جست نر [مثل جِهر چِب] آارای آ جیت ب مقِه [خ کس ار]
ب مفعل [چِب] مرب شند؛
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م .2فعل و قوه دو جهتِ متناقضاند ک ناظر ب دارایوی و نوداری ،وجودان و
فقدان ،و وجود و عدم است؛
م .3اجتماعِ دو جهتِ وجدان و فقدان در یک شیء اجتماع نقیضوین و محوال
است؛
آر نایجه ،چِب هر جس آیگری الزم است از آ ج ِهر مات یز مرکی ب
شده ب شند که یکر ن رر به جیت ب مقِه آیگری ن رر به جی ت ب مفع ل اس ت.
جِهری که ح مل تِة شرء است م آه ی هیِمر جِهر ح مل فعلی ت ص ِرت
ن میده مرشِآ( .ر.ک .هم،ن)39 - 33 :

نتیجة این استدالل «کلما ل قوة ل مادة» در قالب عک

نقیض «کلما ال مادة له

القوة له» برای نسی قوه و استعداد در امور مجورد و ،در نتیجو  ،نسوی حرکوت در
مجردات ب کارگرفت میشود .بررسی بیشتر این اسوتدالل در مرحلوة دوم خواهود
آمد.
آر نایجة این اسادال  ،ابنسین که ت یل به مجرآ نفس آر حد ث بق اس ت،
به آمیل امان حرکت آر مجرآات ،نفس انس ن را

چه آر حی ت م آی چ ه

پس از مف رتت از جی ن طتیعت ع ری از حرکت مرآاند.
دیگر اینک وی تکامل نس

پ

از مسارقت از ماده را رد نمیکند بلکو آن را

محتمل میشمارد؛ ب اعتقاد وی ،وجود بدن هرچند شور پیودایی گووهر مجورد
نسسانی است اما شر بقا و شر تکمیل نس

حین بقا نمویباشود( .ابن سننا ،ج

)94 4141

همچنین ،ابنسینا در مبدأ و معاد قول برخی حکیمان در بوا
پ

تکامول نسوو

از مرگ را محتمل میداند و حتی درصدد توجی فلسسی آن برمیآید ،بودین
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ناقص میتوانند بدن دیگری را و البت ب گون ای ک تناسخ باطل

الزم نیاید و در جهت تکامل خویش ب کارگیرند( .همو )441 :4535
ب .رأی صدرالمتألهین درباره حرکت نفس

مبانی جدید حکمت متعالی  ،یعنی اصالت وجود و تشکیک وجوود و حرکوت
جوهری ،دریچة جدیدی را در مباحث نسو

فراسووی فیلسووفان گشوود .طبوق
انسوان ،از

اعتقاد مالصدرا بر جسمانی الحدوث و روحانیة البقا بودن نس  ،نسو

متن ماده و طبیعت رشد میکند و با طی مراحلی هر چ بیشتر ب تجورد نزدیوک
میشود .مراحل این حرکت را میتووان در سو شوماره خالصو کورد .1 :موادی
 .2مادی و مثالی  .3مادی و مثالی و عقلی.
طی این مراحل درگیر فرایند ادراک است؛ مدرکات مثالی نس

را بو مرحلوة

مادی و مثالی میرساند و مدرکات عقلی مرحلة عقلی را نیز ب مراتبِ سابقِ نسو
میافزاید( .ر.ک .فن،ضی )232 :4598

مالصدرا دیدگاه ابنسینا مبنی بر عدم حرکت در جووهر نسو

را برگرفتو از

مبانی نادرست فلسس مشاء میداند( .صدرالدي شنياز ،بیت)458 :،

وی بیان میدارد ک اعتقاد ب عودم حرکوت در جووهر و ات نسو
اعتقاد ب یکسانی همة نسو

از جمل نسو

مسائلی از قدر و شأن شیخالرئی

موجوب

انبیا و اطسال است ک التزام ب چنین

عجیوب بو ن ور مویرسود( .همنو  4894ج:5

523ن)529

صدرالمتألهین محذور شیخ در حرکت نس

را استحال ب معنای باطول شودن

ات آن میداند ،ک با ن ریة حرکت و اشتداد جوهری حل میشود( .هم،ن)

در جای دیگر ،وی مشکلِ شیخ را در عدم التزام ب دو مبنای اصالت وجوود و
تشکیک وجود دانست  ،مسوللة ح رکوت نسو

را بوا ایون دو مبنوا حول مویکنود.
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(صدرالدي شنياز 4894 ،ج)239 - 238 :9

مسللة بعد در تحلیل ن ریة مالصدرا ،تعیوینِ حیهو و قلمورو حرکوت نسو
انسانی است .آنچ از آثار وی ب دست میآید حواکی از اعتقواد وی بو حرکوت
نس

در نشلة مادی ب دلیل تعلق مادی نس

برای نس  ،حرکتی پ

در این نشل است .امّا آیا مویتووان

از مسارتش از بدن نیز تصویر نمود؟

شر ضروری صدرالمتألهین برای حرکت نس
ب سؤالِ فوق منو ب تصویر او از عوالم پ

مادیت است .بنابراین ،پاسوخ

از مرگ و میزان مادیوت یوا تجورد

آنهاست .اینجاست ک مالصدرا گاه ،ب صراحت ،مادیت و قوه و استعداد را صرفاً
در نشلة دنیا خالص میکند و ،لذا ،حرکت و خروج از قوه ب فعل را در مثوال و
عقل نهی میکند ،چراک هر دو را دار تمام و فعلیت میداند.
انسانی س نشلة ادراکی نام میبرد:

مالصدرا در بحث ابهال تناسخ برای نس

 .1نشلة صور حسی  .2نشلة صور غائب از حوا
میگیرد :ازآنجاک نس

پ

ظاهر  .3نشلة عقلوی .و نتیجو

از خروج از نشلة حسی از هرگون قوه و اسوتعدادی

فارغ است ،نمیتواند حرکتی دوباره داشت باشد( .هم،ن ج 24 :8ن)22

همچنین ،وی در بحثِ حشر برای نس

انسان نقل و انتقاالتی در نشلة طبیعت

و قبل و بعد آن برمیشمارد ک حکایوت از مراحِولِ نزولوی و عروجوی نسو

در

قوسین صعود و نزول است ،اما تنها انتقاالتِ نشولة طبیعوت را از نووع انتقواالت
مادی و حرکت برمیشمارد( .هم،ن ج )252 :8

اما مالصدرا توضیح نمیدهد ک انتقال در نشلاتِ قبل و بعد طبیعوت بو چو
نحوی است و چرا نمیتوان حرکت را ب این انتقاالت نیز اطالق داد .گویا مبنای
ایشان در تعریف حرکتِ مشهور لزوم وجود ماده است ک صرفاً در نشلة طبیعت
محقق است.
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اما این تنها بیان مالصدرا نیست .در آثار وی ،میتوان عباراتی یافت ک مادیت
همیش مادی

را محدود ب این نشل نمیداند .وی در جای دیگر گست است :نس
و متحرک است تا آنک ب تجرد عقالنی برسد( .هم،ن ج 45 : 9ن)41

اگر این قول ایشان را در کنار اعتقاد ایشان ب عالم مثال و بورز بوین مواده و
عقل قرار دهیم .میتوان قائل شد ک ایشان ب نووعی مادیوت و حرکوت در هموة
نشلاتِ قبل از عقل ،از جمل عالم مثال و برز  ،قایل است ،گرچ چنین صراحتی
در کالم ایشان ب چشم نمیآید .آنچ از بیانات وی در ایون موضووع بو دسوت
میآید از این قرار است:
 .1حرکت در جوهر جسم راه دارد؛
 .2ازآنجاک نس

امری جسمانی الحدوث است ،حرکت در آن راه دارد؛

[ .3طبق برخی از بیانات] ازآنجاک پ

از عالم طبیعت ماده وجود ندارد ،پ ،

حرکت هم وجود ندارد ،گرچ انتقاالت دیگری برای نسو
[ .4و نیز از برخی دیگر از بیانات ب دست میآید ک ] نس
تام نرسد مشو

ب ماده است و ،لذا ،حتی پ

وجود دارد.
مادامیک ب تجرد

از مسارقت از عالم طبیعت،

حرکت در آن راه دارد.
 .5نوع دیگری از استکمال حتی در باالترین مراحلِ نس (مرتبة عقل) برای
نس

وجود دارد ک در بحث اتحاد عاقل و معقول بدان اشاره میشود.

گام دوم  .تبیینِ محلّ نزاع

مسئلة مک مل نفس را مرمِان از امِر جدانر آانست ،چراکه افزایش مدریجر
عل

مغییر نفس انس نر از ج هل به ع م

 ،هتچن ین ،ش کلگی ری م دریجر
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ملک ت اخیتر آر نفس انس ن ب مِج دان م ِرآ مو دیق اس ت .ازس ِی آیگ ر،
مک ملْ امری مدریجر است نترمِان ن را از نِ مغییر آفعر یعنر کِن فس آ
آانست .عی ه بر اینکه ب تتِ حرکت جِهری مغییر آر جِاهر نترمِاند آفع ر
ب شد .جِاهر آر حرکت اند .آر نایجه ،مک مل نفس از نِ حرکت است( .عبوديت

 )235 :4593امّ آامنة مک مل نفس به حی ت م آی خیصه نترشِآ ،چراکه عق ی د
نوِص آینر مِارآی از مک مل نفس را آر عِام ت پس از مرگ اثت ت مرنت یند.
آر اندیشة اسیمر ،مک مل برزخر از ضر ری ت آینر است( .حس زاده آملی بیت:،

 ،)544ام از نگ ه فیلسِف ن حکت از مس ئل غ مضر است که از طری ق ش ر
منطق حر به نیرگ ه حکت ارآ شده اس ت امّ فیلس ِف ن آر ی فان بره ن
اثت مش ع جز م ندند( .همو ال

بوعلی ،گرچ از با

)588 :4533

اعتقاد دینی ب این امر معتقود اسوت ،در طریقوة توجیو

فلسسی تنها ب امکان آن اشاره میکند( .هم،ن)

برخی از شواهد نصیای ک این امر را تأیید مویکننود عبوارتانود از :مسوائل
مربو ب شساعت ک سبب تغییر حال فرد میشود ،عدم خلود برخی از گنهکاران
در دوز  ،تأثیرات باقیواتالصوالحات در احووال میوت( .ر.ک .ابن ب،بوين :4141
292ن)295

مشکلی ک ن امهای فلسسی مشاء و حکمت متعالی در اثبات این مسلل دارند
ب بحث چگونگی حرکت در مجردات بازمیگردد .قایالن ب تجرد نسو
اموور (مشوواء و بوووعلی) و قووایالن بوو تجوورد نسوو

از بودو

بعوود از مسارقووت از بوودن

(صدرالمتألهین) در توجی برهانی تکامل برزخی با مشکالتی مواج میشوند.
اسا

این مشکالت ب برهان قوه و فعل ک حکیمان بور اثبوات هیووال اقامو

کردهاند بازمیگردد.
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نتیجة این برهان بیان میکند ک هر چ دارای قوه و استعداد است دارای مواده
است .عک

نقیض این قضی بیان میکند ک هر چ غیرموادی اسوت فاقود قووه

است ،ک این امر مستلزم عودم حرکوت (خوروج از قووه بو فعول) در مجوردات
میباشد.
هرگون خدش در برهان قوه و فعل معیار حکما بر ثبات مجوردات را بو هوم
میریزد .این در حالی است ک برهان مذکور مورد خدش واقع شده است:
اول .اجتماع جهت قوه و فعل در جوهری بسوی منجور بو اجتمواع نقیضوین
نمیشود ،چراک از جمل شرای تناقض وحدت جهت است ،اما در مثوال موورد
ن ر جهت وجدان با فقدان متساوت است .ایون جسوم «بالسعول» چوو

اسوت و

«بالقوه» خاکستر ،ن چو .
دوم .بین انتزاعِ جهت فقدان و وجدان از شیء واحد و ترکیب آن از دو جوهر
تالزمی برقرار نیست ،چراک وجدان و فقدان دو امر انتزاعی معقول ثانیة فلسسی و
عرض تحلیلیاند ،ن معقول اول و دو امر خارجی وجودی و عرض مقولی.
از سوی دیگر ،انتزاع معقوالت فلسسی متعدد از شیء واحد بو بسواطت شوئ
لهم نمیزند( .مطهي 4593 ،ج352 :3ن 359؛ مصب،حيزد413-414 :4143 ،؛ همنو
 85ن 444؛ قطبالدي شنياز)241 -242 :4594 ،

بدین ترتیب ،برهانی بر ردّ حرکت در مجردات وجود ندارد ،اما آیا مویتووان
حرکت مجردات را ب نحو امکان یا ضرورت اثبات کرد؟
گام سوم .راه حلهایی برای توجیه حرکت نفس
راه اول .توسعه در معنای قوه

برهان قوه و فعل حول محور مسهومِ قوه میگردد .در این برهان ،قوه ب معنای
امکان استعدادی ،عَرَض و صستی برای موجود قلموداد شوده اسوت کو هموواره
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متکی ب ماده است .ب ن ر میرسد دقت در معنای قوه میتواند راهگشای بحوث
حرکت مجردات باشد.
ابنسینا در الهیات شسا ،فن سیزدهم ،مراحل نقل واژة قوه را اینگون توضویح
داده است:
 .1وضع نخستینِ این واژه برای نیروی موجود در حیوان در برابر مفهوم عجز
بوده است؛
 .2در مرحلة بعد ،به معنای «ال انفعال» و صالبت منتقل شده است؛
 .3سپس ،فالسفه هر حالتی را در چیزی کهه مدهدت ییییهر در یهر شهود هوه
خواندند [مثالً ،حرارت را وه نامیدند ،چون مددت یییّرِ یر از آیش است]؛
 .4و در آخر به معنای «امکان» بهکارگرفتهشد ،چیزی که وجهود آن در حهدّ
امکان است ،مانند وجود خاکستر در هیزم( .ابنسینا ،ب  174 :1444ه )171

دقت در این نقل و انتقاالت نشان میدهد ک از سوویی معنوایی کو واژة قووه
بدان اشرا

شده است مسهوم امکان است و از سوی دیگر ضورورتی نودارد واژة

امکان را صرفاً ب معنای امکان استعدادی اخذ کنیم تا تالزمات آن بوا مواده را در
پی داشت باشد .قوه ب معنای فقدان و امکان است و هر امکانی امکان اسوتعدادی
نیست .پ  ،میتوان گست :هر قوهای ب معنای استعداد مادّی نمیباشد ،بلکو بو
مهلق قابلیت قووه گستو مویشوود .قابلیوتْ الزموة فقودان و محودویتْ اسوت و
محدودیتْ الزمة امکان اتی میباشد .در نتیج  ،میتوان گست :هر جا امکان اتی
باشد قوه و قابلیت و جهتِ فقدان هست و ،در نتیج  ،حرکت (خروج از قووه بو
فعل) نیز میتواند باشد .در این تحلیل ،توسعی در معنای قوه داده میشود ک این
توسع ب معنای حرکت نیز سرایت میکند و ظاهراً محذوری را در پی ندارد.
کاربرد قوه ب معنای مهلقِ امکان ،گرچ صراحتاً در کلمات فالسوس مشواهده
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نمیشود ،چندان بدون پیشین نیست ،آنجا ک صدرالمتألهین دو معنا را برای قبول
کر میکند و از مخاطب میخواهد دست از جمود در تلقیِ معنای قبول بردارد و
با نگاهی فرا تر بدین واژه بنگرد( .صدرالدي شنياز 4894 ،ج554 :5ن)554

باید توج داشت ک میتوان همین توسع را در معنای مواده نیوز قایول شود و
ماده را ن ب معنای امری ک تنها در موجوداتِ عالم طبیعت موجوود اسوت اخوذ
کرد بلک جهتی از موجودات را کو حامول نقوص و محودودیت وجوودی و ،در
نتیج  ،پذیرشِ کمال وجودی برتر است ماده نامید.
چنین برداشتی از ماده ،گرچ ممکن است در بودو امور غیرمعورو

بو ن ور

برسوود ،برداشووتی اسووت ک و شووخص صوودرالمتألهین در اسووسار ب و ک ورّات آن را
ب کاربردهاست .وی در بحث معاد جسمانی آنجا ک ادعا مویکنود نسو

در همو

عوالم و مواطن حتی در عالم عقل همراه با بدنی درخور و متناسوب بوا آن نشول
است ،مرحلة سابقِ وجودیِ نس

را ماده برای مرحلة الحق میخوانود .بنوابراین،

وی واژة «ماده» را ن صرفاً ب معنای امری ک حامل امکان استعدادی است بلکو
امری ک حامل جهتِ قبول و استکمال است ب کوارمیبورد( .صندرالدي شننياز،
532 :4534ن)535

از سوی دیگر ،در بیانات فلسسی ،گاه مجردات ب دو دست مجرد تام و مجورد
ناقص تقسیم میشوند و آنگاه مجرد تام ب دو دست دیگر:
 .1آنچه همة کماالت را دارد ،که مصداق آن واجب الوجود است؛
 .2آنچه همة کماالتی را که باید داشته باشد دارد و ،بهه باهان دی هر ،گرچهه
کمالِ بینهایت ناست ،حالتِ منتظرهای ندارد .وصفِ «نداشتن کمال منتظهره» مها
را بدین رهنمون میشود که مجردات ناقص را مجرداتی بدانام که تمام کمهاالتی
را که باید داشته باشد و درخور اوست فعالً ندارد( .جوادیآملی)292 :1732 ،
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این دست بندی ،گرچ وصفِ «حالت منت ره» مشیر بو امکوانِ نووعی حرکوت
تکاملی در مجردات برای دستیابی ب حالت بالسعلِ مهلوو

اسوت ،معیوار قبلویِ

حرکت ک امکانِ اتی بود را مخدوش میسازد ،چراک مجردات تام دستة دوم ،با
وجود امکان اتی ،متحرک نخواهند بود .اما مسلل این اسوت کو وجوودِ چنوین
مجرداتی ظاهراً هیچ شاهد و برهانی ندارد .در نتیج  ،میتوان مبنای امکوان اتوی
را همچنان توجیهی برای حرکت تمام ماسویاهلل دانست.
شواهد نصّی نیز بر این مهلب صح میگذارند؛ وقتی در مورد حضرت ختمی
مرتبت

ک حکما و عرفا مقام شامخ آنجنا

را تا صادر اول بلک تعین ثوانی

و حتّی تعین اول در صقع ربوبی رفیع دانست اند و مسلل ترفیع مقام و کمواالت و
شلون کر میشود ،مسلل در مورد سایر مجردات روشن است.
از جملة این شواهد کر مأثور در نمواز «و تقبّول شوساعت و ارفوع درجتو » و
دعای قنوت نماز عیدین است( .ر.ک .يزدانپا،ه 358 :4599ن314؛ قمی )334 :4598
راه دوم .اتحاد عاقل و معقول

اصل اتحاد عاقل و معقول بستر تبیینِ حرکت اشتدادی نس

است .این اصول

حاکی از آن است ک عقل بالقوه ،با اینک قوة منهبعة جسومانی اسوت بو سوبب
استکمال جوهرش ،عقل بالسعل میگردد.
صدرالمتألهین ،در اسسار ،تعقل را اتحاد جوهر عاقل ب معقول تعریف میکند.
(صدرالدي شنياز 4894 ،ج )542 :5تحلیولِ چگوونگی ایون اتحواد حوولِ محوور
حقیقت علم و نس

و رابهة علم و نس

میگردد .بورخال

آنوانکو علوم را از

مقولة اضاف و کیف نسسانی و از جملة اعراض دانست اند ،حکمای متألو علوم را
گوهری میدانند ک ن عرض و ن جوهر بلک فووق مقووالت و هوموزنِ وجوود
است( .حس زاده آملی  )441 :4593علم از کمواالت وجوودی اسوت کو مسواوق
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وجود است .لذا ،هر جا اثری از وجود هست علم نیز حاضر هسوت( .صندرالدي
شنياز 4894 ،ج)434 :3

از سوی دیگر ،حکمای متأل نس
نس

سعة وجودی پیدا میکنود .نسو

نیستند ،بلک وجود نس

را از سنخ علم میدانند و ،لذا ،با مزید علم،
و علوم دو واقعیوت خوارجی و دو شویء

همان وجود علم ب شیء خارجی نیز است ،یعنوی یوک

واقعیت است ک ب اعتباری وجودِ نس

است و ب اعتبواری وجوود علوم اسوت.

(عبوديت )415 :4598

الزمة اعتقاد ب استکمال نس
صدرالمتألهین برای نس

انسوانی اعتقواد بو

ومراتوب بوودنِ آن اسوت.

انسان س مرتبة طبیعی ،نسسانی و عقلی کر میکند ،ک

در بین این مراتب نیز مراتبی غیرمتناهی وجود دارد و انسان مدام از مرحل ای بو
مرحلة دیگر در حال حرکت است ،ب طوری ک انسان طبیعی ب تدریج تبدیل بو
انسانِ نسسانی میشود و سپ

ب انسان عقلی( .صدرالدي شنياز 4894 ،ج293 :3

و ج 32 :8و 83ن )83

خالص اینک  ،علیرغم ابهامات و اشوکاالت بووعلی در بوا
معقول ،مالصدرا این اصل را با طرح حرکت اشتدادی نس

اتحواد عاقول و

انسانی اسوت تبیوین

میکند.
اصل اتحاد عقل و عاقل و معقول در تمام مراتب ادراکی اجرا میشوود ،یعنوی
در ادراک حسی ،خیالی و عقلی نس

بوا مودرَکِ حسوی ،خیوالی و عقلوی متحود

میشود و این اتحاد سبب وسعت وجودی او میگردد .با این بیان ،مالصودرا نو
تنها در مراتبِ مادونِ تجردِ نس

(ح

و خیوال) بلکو در مرتبوة مجوردة نسو

(عقل) امکانِ نوعی اشتداد وجودی و تکامل را پویش مویکشود کو ایون بحوث
میتواند ن تنها توجی گرِ حرکتِ اشتدادی نس

بلک حرکتِ مجردات نیز باشود،
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ب شر آنک در سایر مجردات نیز قایل ب امکانِ افزایش علم باشیم.
راه حلّ سوم .مادیت یکی از مراتب وجودی

گست شد ک صدرالمتألهین نس

را پ

از مسارقت از بدن ب جهتِ تجوردش

ثابت میداند .از سوی دیگر ،ن ریة جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقا بوودن نسو
سیر تکاملی نس

را از حقیقتی مادی آغاز میکند و در مرحلة بعد ،ب موجوودی

مادی و مثالی و در مرحلة آخر ،ب مادی و مثالی و عقلی توصیف مویکنود .بودین
ترتیب ،الی های پیشینِ وجودی در این سیر حسظ میشوود و منعودم نمویگوردد،
چنانک این امر الزمة تمام حرکات اشتدادی و استکمالی است.
بر همین مبناست ک صدرالمتألهین برای نسوسی ک ب مراتب اعوالی عقالنوی
رسیدهاند ،عالوه بر لذات عقلی ،لذات حسوی و خیوالی را نیوز ثابوت موینمایود.
(صدرالدي شنياز 4894 ،ج444 :8؛ همو )232 :4534

نکت اینجاست ک اگر الی های پیشین وجودی در تکامل نس  ،ولو ب صورتِ
تکاملیافت  ،همچنان حاضر باشند و اگر ،ب تعبیری ،نس
مادی و مثالی و عقلی است ،چورا نتووان بورای نسو

در مرحلة باال وجوودی
بو اعتبوار مراحول موادونِ

مادیاش ،ک همچنان محسوظ مانده است ،حرکت تصور کرد؟ مالح
ک نس

مویشوود

موجودی است ک میتواند در عین رسیدن ب تجرد عقالنی ،همچنان ب

اعتبار مادیتش متحرک باشد.
راه حل چهارم .تفاوت مادی و مجرد

مخدوش بودن برهان قوه و فعل ک من ور از آن اثبات جوهر هیولی بوود ،بو
عالوة اشکاالت وارده بر برهان فصل و وصل ک آن نیز در جهوت اثبوات هیوولی
گام برمیداشت ،فیلسو

را ب نسی جوهری بو نوام هیوولی و مواده مویکشواند،

چنانک بسیاری از حکما قایل ب آنند( .سهيورد 4533 ،ج33 :2ن39؛ قطنبالندي
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شنننياز242 :4594 ،ن ن241؛ مصننب،حيننزد414 :4143 ،ن ن413؛ مطهنني 4539 ،ج:3
352ن)359

در گرماگرمِ این تغییر بنیادین فلسسی ،این مسلل مهورح مویشوود کو انکوار
هیولی چ لوازم و توابعی در سایر قواعد فلسسی میگذارد .از جملة ایون مووارد،
تقسیم موجودات ب مادی و مجرد و ،سپ  ،تقسیم مجرد ب مثالی و عقلی است.
موجود مادی موجودی است دارای قوه و ماده و موجود مجرد فاقد قووه و مواده
است ،گرچ مجرد مثالی دارای شکل ،بُعد ،اندازه و برخی از خصوصیات موادی
میتواند باشد.
حقیقت این است ک با انکار هیولی تساوتی بین مادی و مجرد نمیمانود و ،در
نتیج  ،این سؤال مهرح میشود ک «ب چ دلیل ،حرکت در موجوداتِ ب اصهالح
مادی راه دارد اما در مجردات راه ندارد؟!» ب بیوان دیگور ،مویتووان گسوت :اگور
مصحح حرکتْ ماده باشد ،با انکار هیولی ،حتی برای حرکت موجوودات طبیعوی
نیز نمیتوان مصحّحی یافوت ،در حوالیکو حرکوت در اینهوا اموری وجودانی و
محسو

است .این مسلل نشانگر آن است کو پیگیوری لووازم و تبعواتِ انکوار

هیولی نیاز ب فلسس ورزی و ن ری پردازی بیشوتری دارد .اینکو تسواوت موجوود
مادی و مجرد چ میتواند باشد و اینک مصحح حرکت چیست و اینک آیوا ایون
مصحح تنها در مادیات وجود دارد یا در تمام ممکنات ،مسائلی هستند ک نیاز ب
تأمل و تعمّق بیشتری دارد.
از دیگر سو ،ب ن ر میرسد التزام و پایبندی ب اصول بنیادی حکمت متعالیو ،
یعنی اصالت و تشکیک وجود ،مستلزم تعریف دوبارهای بورای موجوود مجورد و
مادی است ،چراک براسا

این دو اصل ،موجوداتْ متباین ب تمام ات نیسوتند،

بلک در اصل کماالت وجودی با هم مشترکاند و ماب االختال

آنها در شودت و
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ضعف این کماالت است .بر این اسا  ،تساوت موجوات مجرد و موادی تنهوا در
شدت و ضعف وجودی است .وقتی وجود ب درج ای خاص از ضوعف برسود،
مادی است و وقتی شدت یابد ،تجرد مثالی و ،سپ  ،تجورد عقلوی و تجورد توام
حاصل میآید .با این وجود ،چگون میتوان قوه و ،ب تبع آن ،حرکت را مخوتص
موجودات مادی دانست؟
راه حل پنجم .اشتداد وجودی

صدر المتألهین وجود را ن تنها امری مشکک و ومراتوب بلکو اموری قابول
اشتداد توصیف مینماید .وی ،بر همین اسا  ،نس

را مادامیک ب فعلیت عقول

مسارق برسد ،دارای درجات و شدت و ضعف میداند( .صدرالدي شنياز4894 ،
ج45 : 9ن)41

اگر اصل «الوجود مما یقبل االشتداد» را مسروض بگیریم ،ب ن ر میرسود کو
حرکت اشتدادی در تمام موجودات ب غیر از وجودی ک در نهایت شدت اسوت
ثابت میشود .اما در عبارت فوقالذکر ،وی خود این اصل را صحیح بو کارنبسوت
است ،چراک نهایت حرکت نس

را تا فعلیت عقل مسارق تعریوف کورده اسوت.

بنابراین ،یا باید عقل مسارق را نهایت شدت وجودی بداند یا حرکوت در آنهوا را
نیز بپذیرد و یا دست از اصل فوق بردارد.
راه حل ششم .تجدد امثال

«تجدّد امثال» یا خلق مدام مقول ای عرفانی است ک نوعی تغییر را برای تموام
جهان تصویر میکند .این اصل مبتنی بر اصولی چند است:
اول اینک موجودات عالم م هر اسماء حقاند و حق با تمام اسماء خویش در
تکتک موجودات ظاهر است ،گرچ در هر یک از آن موجودات غلب بوا اسومی
خاص باشد.
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دوم اینک اسماء حق پیوست فعّالاند و تعهیلی در آنها نیست« :کل یوم هو فی
شأن».
سوم اینک از جملة این اسماء اسم منشئ و مسنی است ،ک حق دائم در حوال
انشاء و افناست .بنابراین ،هر موجود هر لح

وجود و ،عدم و ب اصهالح عرفا،

فنا و بقا را ازسرمیگذارند.
چنانک از اصهالح فیض مدام برمیآید ،اصل سوم ،کو پورده از چهورة ایون
حقیقت برمیدارد ،این است ک خداوند متعال الیزال در تجلی است و ،از سووی
دیگر ،در تجلی او تکرار راه ندارد .بنابراین ،در هر تجلی ،خلقتی جدید صوورت
میبندد( .اب عيبی 423 :4534؛ خوارزمی  4539ج)84 :4

اصل چهارم ،ک گوش ای دیگور از ن ریوة تجودد امثوال را تبیوین موینمایود،
چنانک از «ال تکرار فی التجلی» پیداست ،آن است ک خلقت و صورت جدیدی
ک حق تعالی ب موجودات میدهد غیر از صورتِ قبول و کامولتور از آن اسوت.
گرچ صورت جدید ب لحاظ مشابهت زیادی ک با صوورت پیشوین دارد هموان
صورتِ قبل ب ن ر میرسد ،اما در حقیقوت ،مثول آن اسوت نو عوین آن .بودین
ترتیب ،فیض مدام حق دم ب دم لباسی نو و کاملتر از قبول بور قاموتِ ممکنوات
میپوشاند( .حس زاده آملی ب )542 :4533

در نسبتسنجی حرکت جوهری و تجدد امثال ،حرکت جوهریِ مالصودرا را
ملهم از تجدد امثال عرفا دانست اند ،ک البت حرکت جوهری صرفاً شامل طبیعوت
مادی است ،در حالیک تجدد امثالِ عرفانی ماسوویاهلل را دربرمویگیورد( .همن،ن:
545؛ حس زاده آملی )114 :4539

مالصدرا نیز در اسسار ،در تأکید بر تجدد جواهر طبیعی ،قول شویخ عربوی در
فصوص و فتوحات را ک ناظر ب تجدد امثال است کر میکند و آن دو را یکوی
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میداند( .صدرالدي شنياز 4894 ،ج442 : 5ن 445و ج 11: 3و ج 213 :3ن)213

امّا اگر بخواهیم تجدد امثال را از سنخ حرکت جوهریای بدانیم ک البت تمام
جواهر و اعراض از جمل مجردات را دربرمیگیرد ،با اشکاالتی نیز مواجهیم کو
اهمّ آنها ب ایجاد و افنا در لح ة واحد بوازمیگوردد .بودین ترتیوب ،در حرکوت
جوهری ،اتصالْ شر است اما در تجدد امثال با نووعی انسصوال و خلوع و لوب
مواجهیم( .مطهي 4539 ،ج241 :45ن243؛ فا،يی اشکور53 :4593 ،ن)59

ب ن ر میرسد ک بتوان راه برونرفت از این اشکال را از البالی کالم عرفوا و
تدقیق من ور ایشان از فنا و بقای همزمان ب دستآورد .من وور از خلوق مودام آن
است ک حق تعالی دم ب دم تجلی جدید و کاملتری را ب عالم عرض مویدارد،
گرچ در همین زمان ک او در فیاضیتِ الیزال است عالم معدوم بالذات است .در
نتیج  ،فیض جدید او با عدم اتی عالم جمع میشود و این من ور از فعالیوت دو
اسم منشی و مسنی است ،چراک فنا چیزی نیسوت کو بو عوالم داده شوود بلکو
لیسیت و معدومیتِ اتی بسترِ همیشگی عالم است ک اگر خلوق مودام او نباشود
این هیچی و پوچی برمال میشود.
با این توصیف ،تجدد امثال نیز حاکی از نوعی اتصال است و ن انسصال ،بلک
دقیقاً با حرکت اشتدادی قابل جمع است.
از سوی دیگر ،برخی عرفا تصریح دارند ک تجدد امثال ب نحو وجود و عودم
یا خلع و لب

نیست بلک لب

بعد از لب

اسوت( .حسن زاده آملنی 543 :4539؛

ک،ش،نی )491 :4534
نتیجهگیری

راه حلهای متعددی برای امکان حرکت نس
نیازمند فلسس ورزی و تعمق شایست ای میباشد:

وجود دارد کو البتو هور یوک
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 .1توسعة معنای قوه ب امکان اتی
 .2اتحاد عقل و عاقل و معقول ،ک توجی گرِ چگونگی حرکتِ اشتدادی نس
در فرایند ادراک است
 .3مادیتِ یکی از مراتب وجودی نس
 .4تعریف جدیدی از موجود مادی و مجرد
 .5اشتداد وجود
 .6تجدد امثال.
بدییر اس ت ک ه نچ ه گفا ه ش د منی م رمِان د برگ ر از کا ب ت بلی ت
نیریهپرآازی آر این مسئله پرچ مش را پر کند که این ت بلیت بحث نیر به ابی مت
ش کِهتند آ
ب زمرگرآآ.

اژگ ن کلی دی ای ن بح ث یعن ر آ

اژة «حرک ت» «نف س»
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