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   :چکیده

 مالصـدرا را    ي حرکت جـوهر   هی مقاله در صدد است نظر     نیا

 آن را در حـوزه      رامـون ی قرار داده و انتقـادات پ      ي واکاو مورد

ـ  يهـا  ي و آثار، آشکار و ناسـازگار      ل، لوازم یدال  آن را   ی درون

 بـا   هی نظر نی تعارضات لوازم ا   ی عالوه برآن برخ   ،دیبازگو نما 

 هیـ اح در ن  ي حرکت جوهر  هینظر.  را نشان دهد   ینینصوص د 

 یزرگـان  کـه ب   یی مواجه بـوده تـا جـا       ي با انتقادات جد   لیدال

 اشکاالت وارده خود به رشی ضمن پذییهمچون عالمه طباطبا

 نیـ  عالوه بر آن لوازم ا     ،اند   مقام پرداخته  نیاقامه استدالل در ا   

 مانند اصل معاد، اصل رجعت ینی در مواجه با نصوص دهینظر

 پاسخ به تعارضـات   در الزم   یی ارواح از توانا   نیشیو خلقت پ  

 .مطرح ناتوان است

  

، عـرض ،  جـوهر ،  بقاء موضـوع  ،  حرکت جوهري : ها  کلیدواژه

  .رجعت، معاد، نفس، زمان، وضع، أین

Abstract: 
Achievements of Mulla Sadra is based on 
acceptance of reality and Tshkyk there could i 
fact explain many philosophical and theological 
problems be effective, but gainst this paper seeks 
expression, and some questions answers that 
Mulla Sadra and Transcendent Wisdom fans 
they have also raised the question set observer to 
the evidence, both primary and results of 
movement is substantial . 
Achievement of this paper is that substantial 
movement in the area, more reasons have been 
questioned, although claiminig not to be denied 
because of inability to spend one hand and the 
most important questions surrounding the 
question of substantial movement of primary 
survival issue is substantial movement in the 
area and Nsvs religious harmony with this 
principle, especially its relationship with self 
and the emergence of quality physical 
resurrection is such an important issues, 
indicating the need to rebuild this effort is 
Mulla Sadra and his followers.  
 
Keywords: substantial motion, perservation 
of subject, substance, soul, time, parousia, 
resurrection. 
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  مقدمه

ــه  ــه در نتیج ــت متعالی ــالشحکم ــا  ت ــی و ه ي عقالن

هاي عرفانی صدرالمتألهین توانـست تحـولی        مجاهدت

امـا ایـن بـه آن معنـی      ،  وجـود آورد   هدر عالم اندیشه ب   

نیست که در حکمت متعالیه هیچ نقطه ابهـامی وجـود       

ندارد زیرا این سیستم فلسفی هم به نوبـه خـود داراي       

سیاري از پیروان صـدیق  مسائل و مشکالتی است لذا ب 

حکمت متعالیه در عین پذیرش آن از طـرح انتقـاد از             

اندیـشمندان  . انـد  آراء صدرالمتألهین خودداري ننمـوده   

ماننــد حــاجی (ســترگی در حــوزه فلــسفه صــدرایی 

انتقـاداتی را بـه برخـی       ) عالمه طباطبـایی   سبزواري و 

انـد    هاي این دستگاه فلسفی وارد نموده      اصول و آموزه  

 کـه آزاداندیـشی فلـسفی از       ست ا  امر بیانگر آن   و این 

مهمترین اصولی رفتاري اسـت کـه آخونـد و پیـروان            

را ســرلوحه مــنش فلــسفی  تأثیرگــذار اندیــشه وي آن

 نظریـه حرکـت جـوهري نیـز از          .اند  خویش قرار داده  

برانگیزي اسـت کـه از ابتـداي         بسیار چالش هاي    آموزه

 و کیفـاً  صورت یک تز فلسفی تاکنون کمـاً     هطرح آن ب  

موافقان و مخالفان قابل توجهی را بـه سـوي خـویش          

  . جلب نموده است

این تحقیق درصـدد اسـت بـا بررسـی دالیـل و             

) بـه ویـژه آخونـد   (هاي اصحاب حکمت متعالیه      تبیین

درخصوص این نظریه و بررسی میزان سازگاري آن با         

  . نصوص دینی به مطالعه انتقادي آن بپردازد

و جایگـاه    پیشینه،  ا تعریف این نوشتار ابتد   در

 نظریـه حرکــت جــوهري در فلـسفه اســالمی بیــان  

سپس به بررسی دالیل و آثار و لوازم ایـن          . شود  می

مربوطه پرداخته هاي  نظریه به همراه انتقادها و پاسخ

  . خواهد شد

   تعریف و پیشینه حرکت جوهري-1

بحـث حرکـت    ،  تـرین مباحـث عقلـی       یکی از قدیمی  

خـروج از   «و  » غیریـت « بـه    حرکـت را برخـی    . است

و » خروج تدریجی شیء از قـوه بـه فعـل         «،  »مساوات

کمال اول براي موجود بالقوه از آن جهت کـه بـالقوه       «

، ق1419،  صدرالدین شیرازي  (1اند  تعریف کرده » است

،  از نظر صدرالمتألهین حقیقت حرکـت .)26-24 :3ج  

حـدوث تـدریجی اسـت و بهتـرین تعریـف حرکــت      

جسم تمام حـدود بـین مبـدأ و    که  ن ای عبارت است از  

 منتهی را بـه صـورت و حـدت اتـصالی اسـتیفا کنـد              

   .)31 و 22 :3ج ، ق1419، صدرالدین شیرازي(

حرکت ذاتـی و درونـی اشـیاء       ،  حرکت جوهري 

هـا و    هاي ظـاهري پدیـده      مادي است که منشأ حرکت    

گـردد و بـه       شیء مـی  ة  موجب تغییر در ذات و جوهر     

یعنی حرکت در نهـاد و  عبارت دیگر حرکت جوهري    

قول به حرکت جوهري را . حقیقت و اصل شیء است

 :1376، ملکشاهی(اند  برخی به هراکلیتوس نسبت داده   

 برخی قاعده تجدد امثال عرفا را ریشه کهن این    .)278

 برخی .)14 :1375، ملکشاهی(دانند  نحو از حرکت می

طــرح بحــث حرکــت جــوهري را بــه بعــضی از  نیــز

ــسبت   ــین ن ــد  دادهمتکلم ــدي(ان  .)124 :1367، احم

گروهی حرکت جوهري را از ابتکارات صدرالمتألهین       

دانــسته و او را قهرمــان اثبــات عقالنــی ایــن نحــو از 

ــی ــت م ــد حرک ــري (2دانن  .)188 :13ج ، 1377، مطه

ــد   ــر کــسانی کــه معتقدن صــدرالمتألهین خــود در براب

بـا  ،  حرکت جوهري قـائلی در میـان حکیمـان نـدارد          

کــه ، برخـی آیــات معتقـد اســت خداونـد   اسـتناد بــه  

اول حکیمی است که قول ، راستگوترین حکیمان است

. به حرکت جوهري را در قرآن کریم بیان نموده است         

پس از آن از انولوجیـا کـه آن را منـسوب بـه ارسـطو         

همچنین از عارف نامی جهان  داند و از زنون اکبر و می

حرکـت   تأییـد الدین عربی گفتـاري را در         اسالم محی 

، ق1419، صدرالدین شـیرازي (نماید  جوهري ارائه می  

  .)113-108 :3ج 

مشائیان مـسلمان حرکـت را از خـواص جـسم           

 دانستند لذا بحث از حرکـت را از مباحـث طبیعـی            می

اند و اگـر احیانـاً بمناسـبتی در مباحـث              آورده شمار  به

انـد متـذکر    مابعدالطبیعه بحث حرکت را مطـرح کـرده   
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اه اصلی این بحث در طبیعیات اسـت    اند که جایگ    شده

 اما صـدرالمتألهین در تألیفـات       .)418 :1375،  بهمنیار(

خود حرکت را در مبحث الهیات مطـرح کـرده اسـت         

زیرا از نظر وي حرکت نحوه وجود و نوعی هـستی و     

، بودن است که در نتیجه بـودن دو گونـه خواهـد بـود       

بـه همـین دلیـل اسـت کـه          . بودن ثابت و بودن متغیر    

رکـت در حکمــت متعالیــه نــه در طبیعیــات کــه در  ح

 حکـیم ســبزواري در  .گـردد  مابعدالطبیعـه مطـرح مـی   

ــوهري در      ــت ج ــرح حرک ــل ط ــفار دلی ــیه اس حاش

داند که حرکت جوهري سیالن       این می  مابعدالطبیعه را 

طبیعت بوده لذا از لواحق جسم نیست که در طبیعیات          

صــدرالدین (مطــرح شــود بلکــه از مبــادي آن اســت 

  .)21: 3 ج، 1419، ازيشیر

 دالیل نظریه حرکت جوهري و نقـدهاي        -2

  پیرامون آن 

، حرکـت در اعــراض امـري روشــن و مـشهود اســت   

 فقـط  بسیاري از پیشینیان از فالسفه مشائی حرکـت را     

ند و حرکـت در جـوهر   ا  در اعراض قابل تصور دانسته    

 برخالف آنان معتقدان به     .اند  را محال و ممتنع پنداشته    

هري نه تنها حرکـت در جـوهر را ممتنـع           حرکت جو 

اند بلکه حرکـت در اعـراض را وابـسته بـه        دانسته  نمی

داننـد لـذا در جهـت اثبـات           قبول حرکت جوهري می   

 3انــد حرکــت جــوهري دالیــل متعــددي ارائــه نمــوده

ــیرازي ( ــدرالدین ش ــن ) 103: 3، ج ق1419، ص در ای

نوشتار سه دلیل کـه مـورد اتفـاق طرفـداران حرکـت             

  :شود ست به شرح زیر نگاشته میجوهري ا

   برهان اول-2-1

فالسفه موجـودات ممکـن را بـه دو دسـته جـوهر و              

جوهر امري است قائم به ذات  . اند  عرض تقسیم نموده  

و داراي وجود مستقل و عرض آن اسـت کـه وجـود             

اعراض به غریـب  . مستقلی نداشته و قائم به غیر باشد      

 اعراض ذاتیه   از آنجا که علت   ،  شوند  و ذاتی تقسیم می   

خود جوهر حامل آن اعراض است لذا اعـراض ذاتیـه         

در تبدل و عدم تبدل حود تابع جوهر حامـل خـویش         

براساس آنچه ذکر شـد هرگونـه تبـدل و     . خواهند بود 

، رخ دهد) معلول(حدوث تدریجی که در عرض ذاتی      

زیـرا  : دلیل بر تغییر و تبـدل جـوهر آن عـرض اسـت      

متغیـر اسـت و   ، لت متغیـر اند که ع    فالسفه اثبات کرده  

  4.باشد ثابت می، علت ثابت

، کـه نگاشـته شـد      همچنـان : نقد برهان اول   -2-1-1

استدالل اول بر مبناي علیت جواهر براي اعراض بنیان   

سـکون  ،  توان پرسید    می این اساس  نهاده شده است بر   

برخی اعراض را چرا دلیـل عـدم وجـود حرکـت در             

یگر حرکات مکانی   جوهر حامل آنها ندانیم از سوي د      

شود و جوهر شیء       می قسري از بیرون برشیء عارض    

جمـع بـین    ،  قبول کننده حرکت است نه فاعل حرکت      

 حرکـت  صـورت   ایـن  فاعل و قابل نیز ممتنع است در      

مکــانی قــسري اشــیاء چگونــه بــا حرکــت جــوهري 

پذیر است؟ از سوي دیگر چه مانعی دارد وجود       توجیه

ل الهی و ماوراء طبیعـی  سیال عرض را مستقیماً به فاع    

نظیـر  ، تحقیق آن نقش جواهر را در نسبت داده شود و   

نقش ماده براي تحقیق صورت به حساب آوریم نه بـه   

  )234: 2 ج، 1387، مصباح یزدي(عنوان علت فاعلی؟ 

آید این است کـه بـا          می مشکل دیگري که پیش   

پذیرش این استدالل تفاوتی بین وجود رابط و رابطـی      

هد ماند؟ زیـرا عـرض نـسبت بـه موضـوع            باقی نخوا 

وجود رابطی است و معلول نـسبت بـه علـت وجـود             

  .)284 :1375، مصباح یزدي(رابط است 

که آیـا    پرسش دیگري که مطرح است این است      

نیـز حرکـت   » وضـع «و » أین«کم و کیف در  عالوه بر 

توان واقعـاً نـشان داد کـه       میجوهري هست یا نه؟ آیا 

جسمی تغییر و حرکتی در اصـل       تغییر وضع و أین      با

، فالطـوري (وجـود آمـده باشـد؟      جوهر آن جـسم بـه     

  .)922دهم : 1340

 این برهان مبتنی بر   ،  آخرین پرسش این است که    

، علـت ثابـت   متغییر و، این اصل است که علت متغییر     

تـوان علیـت       مـی  این صـورت چگونـه     ثابت است در  
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ري، فالطـو ( خداوند را براي جهان متغییر اثبات نمـود     

  .)922دهم : 1340

  برهان دوم -2-2

از نظـر صـدرالمتألهین هـر موجـود جـسمانی وجـود       

واحدي دارد که بخودي خود متشخص و متعین است         

و برخالف این تصور که اشیاء در تمایزشـان نیازمنـد           

صفات خودشـان هـستند در حکمـت متعالیـه مطـابق        

اصالت وجود صـفات و اعـراض عالمـات تـشخص            

خص و اشـیاء بـا تکیـه بـر وجـود        هستند نه علت تش   

شوند و هـر شـیء داراي    خاص خود از هم متمایز می  

یــک هویــت بیــشتر نیــست کــه چهــره و نمودهــاي  

گوناگون دارد لذا اعراض و صفات یک موجود نمـود          

یا پرتویی از وجود و عالمات تـشخیص آن اسـت در           

نـشانه  ، این صورت تغییـر و دگرگـونی ایـن عالمـات     

 اسـت و از آنجـایی کـه در          دگرگونی صاحب عالمت  

حرکـت  ، و أیـن ،  وضـع ،  کیف،  کم،  اعراض چهارگانه 

حرکـت  ۀ حرکت در این اعـراض نـشان     ،  شود  واقع می 

ایـن اعـراض جـوهر    هـاي    جوهري در وجود موضوع   

پس به تعبیر دیگر حرکت اعراض نـشانه        . خواهد بود 

: 1340فالطوري،  ( 5حرکت وجودي جواهر آنان است    

  .)922دهم 

اعراض از ، براساس استدالل دوم: هان دوم نقد بر 1- 2- 2

ون جـوهر بـوده و هرگونـه        ئمراتب وجود و شأنی از شـ      

حرکت در آنها نشان از حرکت در جـوهر دانـسته شـده              

است حال پرسشی که مطرح شده است این است که این    

کنندة کیفیات نفـسانی باشـد زیـرا         تواند توجیه   نمی سخن

و وحدتی بین آنها    کیفیات نفسانی عین وجود نفس نبوده       

، بلکه نوعی اتحاد با یکدیگر دارنـد   ،  و نفس برقرار نیست   

لذا جریان این دلیـل در ایـن کیفیـات قابـل تأمـل اسـت          

ــزدي( ــصباح یـ ــراین ) 335: 2 ج، 1378، مـ ــالوه بـ عـ

صدرالمتألهین عالم مـادي و جـسمانی را جـزء شـئون و          

داند اگر حکم شأن از وجود آن حکم    میظهور حق تعالی

پس باید تمام احکام عـالم  ، ذي شأن باید حکایت کنددر  

  . تعالی ثابت باشد مادي براي حق

برخی معتقدند علت تجدد عرض مثـل       ،  در آخر 

تجدد و تغییر طبیعت نیست بلکه تجـدد     ،  رنگ و طعم  

تجدد و تعاقب مراتب قرب     ،  و تعاقب درجات عرض   

به مقصد متحرك است و تا این احتمـال بـاقی اسـت             

، رفیعـی قزوینـی  (  جوهریه ناتمام اسـت  اثبات حرکت 

1367 :37(.  

  برهان سوم -2-3

این برهان مبتنی بر نظر صدرالمتألهین درباره حقیقـت         

از نظـر وي هـر موجـود مـادي داراي دو           ،  زمان است 

یکی در بستر مکان و دیگـري در بـستر زمـان            ،  امتداد

زمان نیز امتدادي گذرا است نه ظـرف مـستقلی       . است

اگر اجسام مـادي    . ن گنجانده شده باشند   که اشیاء در آ   

گیـري بـا     داراي چنین امتدادي نبودنـد قابلیـت انـدازه        

هاي زمانی را نداشـتند همچنانکـه اگـر امتـداد             مقیاس

هاي طول و عرض و سطح و       مکانی نداشتند با مقیاس   

، با توجه به این مطالـب . گیري نبودند حجم قابل اندازه 

اد زمـانی داشـته     هر موجودي که در ذات خویش امتد      

الحصول خواهـد داشـت زیـرا        وجودي تدریجی . باشد

زمان امري گذراست تا یک جزء نگـذرد جـزء دیگـر           

پس اجسام مادي که داراي یک امتداد       . یابد  تحقق نمی 

گذرا هستند داراي هویتی تدریجی الحصول هستند که      

شـکل  . ناپـذیر اسـت     براي آنها وصفی ذاتی و انفکاك     

  :رت است ازمنطقی این دلیل عبا

  ،هر موجود مادي زمانمند و داراي بعد زمانی است. یک

هر موجودي که داراي بعد زمانی باشد تدریجی         . دو

  ،الوجود است

وجود جوهر مادي تدریجی یعنی داراي حرکت       . سه

  6.خواهد بود

براســاس برهــان ســوم  : نقــد برهــان ســوم-2-3-1

، وجـود زمــان دلیــل وجـود حرکــت جــوهري اســت  

شود در این است که دلیـل     میینجا مطرحپرسشی که ا 

رساند کـه حرکـت وجـود          می وجود زمان فقط این را    

دارد حال از کجـا اثبـات کنـیم کـه اگـر مـا حرکـت                 

اگـر  ،  زمان هم نخواهیم داشت   . جوهري نداشته باشیم  
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بـالعرض بایـد بـه     ،  هـا  گفته شود چـون ایـن حرکـت       

ایـن  ، صـورت    ایـن  در،  ختم شـود  ،  حرکت ما با لذات   

  .ن برهان اول خواهد بودهما

پرسش دیگري که مطرح این است که مالصـدرا     

زمان را به عنوان بعد چهارم اجسام براسـاس حرکـت         

تـوان اصـل       می صورت این نماید در    می جوهري اثبات 

  حرکت جوهري را از راه زمان اثبات نمود؟

   نقد مشترك براهین-2-4

ت در مورد دالئـل ارائـه شـده در اثبـا       ،  پرسش آخرین 

پرسشی مشترك است که تمام ، نظریه حرکت جوهري 

ادله این نظریه را مورد مناقـشه قـرار داده اسـت و آن              

  :عبارت است از

دالیل حرکت جوهري اشتداد وجودي را اثبـات        

تـوان حرکـت    نماید ولی اشـتداد وجـودي را نمـی         می

  :جوهري نامید به دو جهت

 حرکت امري بین قوه و فعلیت است در هر          )الف

اي   رسد یعنـی قـوه      اي به فعلیت می     تی قوه حرک

شـود زیـرا      رود و فعلیتی متحقق مـی       از بین می  

جمع بین قـوه و فعـل ممکـن نیـست ولـی در              

رود بلکـه     اشتداد وجودي چیـزي از بـین نمـی        

، گـردد  مرتبه ضعیف مبدل بـه مرتبـه قـوي مـی      

رود حد است کـه خـود امـري           آنچه از بین می   

م در حرکـت    قوه معدو که     حالی عدمی است در  

  .عدمی نیست

 وجود عین فعلیت و فعلیت مـساوي بـا وجـود            )ب

است و تفـاوت بـین مراتـب وجـودي بـه قـوه و         

فعلیت نیست بلکه به تعلـق و عـدم تعلـق اسـت             

یعنی مثالً معلول از این جهت وجودش نسبت بـه      

علت ضعیف است که متعلق و وابـسته بـه علـت            

ین صـدرالمتأله . است و علت وابسته به آن نیـست    

 در تبیـین برهـان      16در جلد ششم اسفار صـفحه       

صدیقین به این مطلب تصریح نموده است لـذا در   

توان گفت که مرتبـه ضـعیف         اشتداد وجودي نمی  

ـ ة  حامل قـو   قـوي اسـت همانگونـه کـه در         ۀ  مرتب

  .حرکت چنین است

با توجه بـه ایـن دو جهـت اشـتداد جـوهري را             

 آن را   توانیم حرکـت بگـوییم بلکـه بایـد حقیقتـاً            نمی

اشتداد وجودي و بالعرض و المجاز اشـتداد جـوهري          

نامید لذا براهینی که بر حرکـت جـوهري اقامـه شـده          

کند نه حرکت جـوهري را       اشتداد وجودي را ثابت می    

  .)62-61: 1377، سعادت مصطفوي(

   حرکت جوهري و بقاء موضوع-3

مهمترین پرسشی که از آغاز در برابر حرکت جوهري         

عث شده افرادي همچون ابـن سـینا و         مطرح بوده و با   

مشائیان تابع او از پـذیرش حرکـت جـوهري سـرباز            

پرسش از بقـاي موضـوع در حرکـت جـوهري           ،  زنند

الرئیس در مقاله دوم از فن طبیعیات شفا که  شیخ. است

ة موسوم به سـماع طبیعـی اسـت بحثـی جـامع دربـار       

 در .حرکت و زمان در سیزده فصل ارائـه کـرده اسـت       

فــصل فــی بیــان «م کــه تحــت عنــوان فــصل ســیزده

» المقوالت التـی تقـع الحرکـه فیهـا وحـدها الغیرهـا            

نگاشته شده است وقوع حرکت در مقوله جوهر را بـا           

 7.ناممکن دانسته اسـت   ،  طرح پرسش از بقاي موضوع    

ابـن سـینا،   : (خالصه نظر ابـن سـینا عبـارت اسـت از       

1360: 123-125(  

حرکت در مبحث حرکت اثبات شده است که        ) الف

. یکی از آنها موضوع است: 8نیاز به شش چیز دارد 

حرکت در اعراض واقع است زیرا موضوع ثابـت         

ولی جوهر دیگر   ،  دارند که عبارت است از جوهر     

موضوع ندارد و اگر حرکت در جوهر واقع بـشود      

مانـد پـس حرکـت در         این حرکت بالموضوع می   

  .جوهر محال است

از ،  ت گیرد اگر بنا باشد حرکت در جوهر صور      ) ب

الزمه آن پیـدایش    ،  آنجا که حرکت تدریجی است    

پس امکان تحقق   . جوهر جدید در هر لحظه است     
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انواع جوهري تـا بـی نهایـت وجـود دارد و ایـن              

  .محال است

ــاي   ــه پرســش از بق صــدرالمتألهین در پاســخ ب

موضـــوع در حرکـــت جـــوهري ابتـــدا دالیـــل     

لط اي که ناشی از خ کنندگان را تحکم و مغالطه     پرسش

بین ماهیت و وجود و اشتباه گرفتن آنچه بالقوه اسـت           

داند سپس نظرات خویش  می، بجاي آنچه بالفعل است   

مجموعه نظرات ایـشان    . نماید  باره مطرح می   را در این  

ــورد ــهدر ایــن م ــارت اســت ازطــور  ب  9: خالصــه عب

  )88-86: 3ج ، 1419صدرالدین شیرازي، (

مراه صورت  موضوع باقی داریم و آن ماده به ه        .یک

  ،)هیولی مع صورة ما(ما است 

  ، آنچه باقی است ماهیت است.دو

 حافظ وحدت مراتب در حرکت جـوهري امـر          .سه

  ،مفارق و مجرد است

 نفس صور جوهریه خودشان وحدت دارند و        .چهار

همان ما فیه الحرکۀ که وحدت دارد من اوله الـی           

خودش حافظ وحدت خودش است و نیاز       ،  آخره

  ،ردبه موضوع ندا

 نیاز به موضوع در حرکات عرضـیه اسـت و           .پنج

ــین    ــه چن ــاز ب ــوهري نی ــی ج ــات ذات در حرک

  .موضوعی نیست

عالمه طباطبایی در حاشیه اسـفار در پاسـخ         

به شبهه بقاي موضوع به صـدرالمتألهین اشـکال         

گرفته و اصرار ایشان را در اثبات موضوع بـراي          

داند لـیکن شـهید      حرکت جوهري بدون وجه می    

کوشش نمـوده   ،  در کتاب حرکت و زمان    مطهري  

اقوال مختلف صدرالمتألهین را در این مورد جمع 

نماید لذا نظر عالمه طباطبایی را نیز در این مورد 

ناتمام و تالش صدرالمتألهین را در اثبات موضوع 

را ضروري دانسته است زیرا حرکت از آن جهت     

، مطهـري (که کمال اول است نیاز بـه قابـل دارد       

  .)457 :1ج  ،1366

هایی که صدرالمتألهین بـه ایـن         با توجه به پاسخ   

هاي دیگر به این شرح  پرسش داده است برخی پرسش

  :گردد مطرح می

هیولی و صـورة    ،   اگر موضوع حرکت جوهریه    )الف

ما باشد در صورتی که هیولی ذاتاً نه متصل اسـت      

و نه منفصل باید ذاتاً نه باقی باشـد و نـه زائـل و           

اي کـه بـر ایـن هیـولی وارد            رمتناهیهاگر صور غی  

آیـد کـه      شود بدون قرار و ثبات باشد الزم می         می

، آهنـی (هیولی نیـز ثبـات و قـرار نداشـته باشـد             

1362: 138(.  

اشتداد و نقـصی واقـع    ،   اگر در حرکت جوهریه    )ب

، صورت جوهریه در وسط نقـص و اشـتداد  ،  شود

اگـر صـورت   ، یا باقی است یـا زائـل و غیربـاقی         

غیرمعقـول بـه نظـر      ،   باقی باشد حرکـت    جوهریه

رســد و اگــر صــورت جوهریــه زائــل گــردد  مــی

ۀ موضوع حرکت یعنی هیولی و صورت مشخـص       

آن هم باید زائل شود و در نتیجـه بـراي حرکـت            

آهنـی،  (موضـوع تـصور نخواهـد شـد         ،  جوهریه

1362: 139(.  

 حرکت به هر شکل تصور شود یک نوع فعلیـت    )ج

یـولی بـی تناسـب    است و صحبت از فعلیت در ه 

است هیولی وقتی واقعیت نداشته باشد یعنی فقط        

استعداد و بالقوه محض باشد با حرکت که فعلیت     

 :1345، جــوان(اسـت ســنخیتی نخواهـد داشــت   

261-268(.  

ــاي موضــوع حرکــت  )د  صــدرالمتألهین مــشکل بق

جوهریه را با ثنویت حقیقـت جـسم حـل کـرده            

ت و است به این صورت که ماده را موضوع حرک        

 داند امـا بـا توجـه بـه     صورت را بستر حرکت می   

ترکیب جـسم از اجـزا از بـدیهیات اسـت           که    این

حتی در سطوح مـدارس راهنمـایی نیـز تـدریس           

دهـد   این پایه ارزش خود را از دست می      ،  شود  می

عالوه بر این که اصـوالً تـصور صـدرالمتألهین از           

 جــوهري بــدون جــزء و داراي عنــوان  بــهجــسم
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اي بـیش   اکنون تـو هـم عامیانـه   ،  وحدت شخصی 

  .)152 :1379، یثربی(نیست 

گردد    شیء مادام که تشخص نپذیرد موجود نمی       )هـ

مادام که یک شیء موجود نگـردد توانـایی ایجـاد     

نخواهد داشت اگر این مقدمات صـحیح و معتبـر          

توان گفت صورت نـامعین علـت    باشد چگونه می 

، نـانی ابراهیمـی دی (رود؟   میشمار   به وجود هیولی 

1376: 101-102(.  

گـر چـه از    صورت ما با صورت اتصالیه تجددیـه  ) و

حیث مفهوم با صور خاصه متفاوت است ولـی از     

حیث واقعیت متحد است هر یک از صور خاصه          

، را اگر به شرط وحدت شخـصیه مالحظـه کنـیم          

غیر از دیگري است و اگر همه آنها ـ به تمامـه ـ    

وصف االتصال  غیر همه به    ،  شان لحاظ گردد    ذات

و المعیــۀ خواهنــد بــود ولــی ایــن مالحظــات و  

. کنـد   اعتبارات عقلـی واقعیـات را متفـاوت نمـی         

وصف االتصال و الوحدة الشخصیۀ    حقیقت صور به    

 بـا توجـه بـه     ،   نیـست  االتصالیۀ غیر از ذات الصور    

تواند هیولی و  موضوع حرکت جوهري نمیکه  این

فعلیـت  ماده تنها باشد زیرا ماده به خـودي خـود           

ندارد و مشخص نیست بلکه تـشخص و فعلیـت          

اگر صورت خاصی در این     ،  ماده به صورت است   

این ، با حرکت، حرکت موجب تشخص ماده باشد

ــه خــود را از دســت   ــشخیص وجودی صــورت ت

تواند ذاتـی متحـرك باشـد و اگـر            دهد و نمی    می

صورت اتصالیه ـ که همان صور متبدله و معقولـه   

 است ـ بخواهد موجب  بوصف االتصال التجددي

متحـرك  کـه    ایـن به مقتـضاي  ،  تشخص ماده شود  

باید ذاتاً و تحققاً    ،  ذاتاً مقدم بر مافیه الحرکۀ است     

 کـه همـان صـور       مافیه الحرکـۀ و الیـه الحرکـۀ       بر  

متحـرك  کـه      حـالی  مقدم باشـد در   ،  مختلفه است 

مافیـه  (بـا ذات الـصور      ) صور وصـف االتـصال    (

این امـر   .  متحد است  حقیقتاً) الحرکۀ و الیه الحرکۀ   

مستلزم تقدم ذات الصور بوصف االتصال بر ذات        

با توجـه  . الصور بدون لحاظ اتصال و علیت است   

اعتبارات عقلیه واقعیات خارجیه را تغییر  که     این به

تقدم ذات صـور اسـت    ،  این در حقیقت  ،  دهد  نمی

به لحاظ واقعیت بر خـودش بالـذات و الزمـان و            

ت و از بدیهیات اولیـه  این به حکم عقل محال اس     

عقلیه است پس پاسـخ صـدرالمتألهین از اشـکال          

رسـد   عدم بقـاي موضـوع صـحیح بـه نظـر نمـی        

  .)64 :1377، سعادت مصطفوي(

  هاي تضعفی  حرکت جوهري و حرکت-4

صـدرالمتألهین بـر اشـتدادي بـودن     کـه    این با توجه به  

 پرسـشی کـه در ایـن رابطـه     10.نماید  می تأکیدحرکت  

شود بسیاري  نماید این است که دیده می   خودنمایی می 

از موجودات در سـیر خـود رو بـه افـول و ضـعف و        

هـاي   روند و نه تنها حرکات و دگرگـونی     پژمردگی می 

افزاید بلکـه پیوسـته از    تدریجی آنها بر کماالتشان نمی 

کنـد   کاهد و آنها را به نیستی نزدیک مـی      کمال آنها می  

یوانـات بخـوبی   نمونـه ایـن پدیـده را در نباتـات و ح    

 کنیم لذا چالش دیگر حرکت جوهري حل        مشاهده می 

هاي ذبولی در طبیعـت اسـت مجموعـه            حرکت مسئله

هایی که در این رابطه مطرح است به این شرح          پرسش

  :است

 آیا حرکت جوهري فقط یک حرکت تکـاملی         )الف

است که نهایـت آن تجـرد از مـاده اسـت؟ پـس              

 که هنوز   حرکات جوهري مثل نباتات و حیوانات     

شـوند چـه نـوع        به این نهایت نرسیده متوقف می     

  حرکتی است؟

حرکات تنازلی مثل فساد میوه به کمال رسیده و    ) ب

  نظایر آن چه حرکتی است؟

هاي اثبات حرکـت جـوهري         به موجب استدالل   )ج

این حرکات نیز حرکات جوهریه باید باشند زیـرا   

و یابنـد   در این مورد نیز اعراض ذاتیـه تغییـر مـی        

تغییــر آنهــا بایــد بــر تغییــر ذات داللــت کنــد در 

تـوان گفـت حرکـت       مـی غیراینصورت به تعبیري 
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جوهري فقط در مورد انسان است و مبین تکامـل       

از جمادي به نباتی و حیوانی و انـسانی و مراتـب     

باشـد در ایـن      تجرد تام و باالخره فنا در حق مـی        

شود آیا دلیـل حـصر چیـست؟           می  سؤال صورت

  )923-921 :1340، فالطوري(

ــن  ــه ای ــخ ب ــؤالدر پاس ــه   س ــست ک ــد دان  بای

صدرالمتألهین در مواضـع متعـدد بـر اشـتدادي بـودن            

 نمـوده اسـت بـر ایـن اسـاس           تأکیدحرکت جوهري   

عالمــه طباطبــایی حرکــت نزولــی را امــري نــامعقول 

دانـد لـیکن در برخـی مواضـع اسـفار بـر وجـود         مـی 

مـوده  هاي ذبولی و تضعفی در طبیعت اشـاره ن        حرکت

 براین اساس مصباح یـزدي بـرخالف عالمـه          11.است

معتقد است حرکت جوهري مانند دیگر حرکات خود        

بخود اقتضاي تکامل و اشتداد را ندارد لـذا بـه وجـود        

هاي تضعفی نیز قائل شده و آنها را نیز حرکت         حرکت

داند لذا در میان طرفداران حرکت جوهري  جوهري می

   12.نداردنظر وجود  در این مورد اتفاق

  شناسی صدرایی  حرکت جوهري و انسان- 5

شناسـی مالصـدرا مبتنـی بـر پـذیرش حرکـت              انسان

جوهري است وي براساس این اندیشه کیفیت پیدایش 

بـراین  . نفس و ارتباط آن با بدن را تبیین نموده اسـت          

اساس در اندیشه مالصدرا بر خـالف پیـشینیان نفـس          

صــرفاً از قبـل از تعلــق بــه بــدن وجـود نــدارد بلکــه   

کینونیتی عقلی برخـوردار اسـت و در نتیجـه حرکـت         

پیــدا شــده و پــس از آن بــا حرکــت ، جــوهري بــدن

بـه ایـن اندیـشه      ،  رسد  جوهري خود به اوج تجرد می     

. انـد  هـایی وارد نمـوده    مالصدرا نیز انتقادها و پرسـش     

  :برخی از آنها به شرح زیر است

  حرکت جوهري و نفس -5-1

 سـیال در هـیچ مقطعـی        در حرکت واحد یک موجود    

 در حرکت که  آنحال، توان مرزي را مشخص کرد   نمی

مالصدرا معتقـد اسـت نفـس در یـک          ،  جوهري نفس 

ایـن  ،  مرحله در مرز میان مادیـت و تجـرد قـرار دارد           

دقیقاً به معناي مرزبنـدي میـان دو مرحلـه اسـت کـه              

سـازد زیـرا در حرکـت         وحدت حرکت را منتفی مـی     

بنابراین حدوث ، معناست واحد وجود مرز مشخص بی

نفس در یک مقطع مشخص و پیوند یافتن آن با مـاده            

نشانه آن است که در ماده مزبور سنخ جدیدي حـادث   

شده نه آن که همان ماده در مراتب تکـاملی خـود بـه            

، مـصباح یـزدي  (این مرحله از کمال دست یافته باشد    

  .)216 :2ج ، 1380

وجـود  طبق نظر مالصدرا نفـس در ابتـدا داراي          

جسمانی است و در اثر استکمال بـه وجـود مجـرد و             

 تأییداما این مدعی اگر مورد      . شود  غیرمادي تبدیل می  

مالصدرا باشد قابل قبول نیست زیرا تبدیل در جـایی          

شود که دست کم بخشی از شیء اول کاسـته            واقع می 

که بدن تمام اجزاي مادي خود را حفـظ        شود در حالی  

ر خـود را نیـز از دسـت         یـک از صـو     کنـد و هـیچ      می

تـوان ادعـا کـرد کـه          بنـابراین چگونـه مـی     . دهـد   نمی

موجودي مادي به موجودي مجرد تبدیل شده اسـت؟         

شـود آن    آنچه واقعاً پس از استکمال نفس حاصل مـی        

است که نفس صورت و کمـال جـوهري جدیـدي را          

یابد در حالی که ماده و صور قبلی محفـوظ اسـت              می

  .)216: 2، ج 1380مصباح یزدي، (

چگونه یک ، بنابر حرکت جوهري در ذات انسان   

یک حقیقـت چگونـه     ،  شیء به انواع زیاد تبدیل گشته     

تبدیل به حقایق زیاد شده؟ چطور یک شیء در ذاتش          

هم جسم است و هم مجرد؟ این اشکال الزمه قول به           

جسمانی الحدوث و روحانی البقا بـودن نفـس اسـت           

قبلـی بـه   یک ذات که جسم است با حفـظ جـسمیت     

دهد تا روح گردد آیـا      حرکت استکمالی خود ادامه می    

  این جمع متقابالن نیست؟

   حرکت جوهري و خلقت پیشین ارواح-5-2

خلقت ارواح پیش از ابتدان از جمله مسائلی است که          

حال این  ،  13در نصوص دینی بر آن تصریح شده است       

احادیث بـا جـسمانیۀ الحـدوث بـودن نفـس چگونـه        

  14سازگار است؟
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مالصدرا خود به این مشکل و چالش واقف بوده 

است زیرا با توجه به اعتقاد جزمی که به حدوث مادي 

نفس دارد نظریه روح مجرد پیش از بـدن را بـه کلـی            

وي براي آشتی دادن نظریه خود بـا        . رها ننموده است  

. داننـد   احادیثی که خلقت ارواح را پیش از ابـدان مـی          

  15 :ن داشته استنظرات مختلفی به شرح زیر بیا

تقدم روح بر بدن در روایات بـه معنـی تقـدم            ) الف

  .سبب روح بر بدن است

انسان برحسب مراحل تکاملی خود در واقع سه    ) ب

که همین فرد جسمانی » انسان حسی«. انسان است

کـه مجـرد اسـت و       » انـسان نفـسی   «،  مادي است 

داراي تمام اعضاي انـسان حـسی اسـت ولـی بـا        

و انسان دیگري که نام آن را       شود    چشم دیده نمی  

روح غیر از نفس و همان . گذارد می» انسان عقلی«

انسان عقلی است که نقطه اتصال انسان طبیعی بـا     

  .عقل فعال و سایر عقول است

وجــود ســابق روح بــر جــسم کــه در نــصوص ) ج

اسالمی آمده برابر با عقل و منطق اسـت و ارواح           

ردارنـد و  از یک نحو کینونیت قبل از اجسام برخو 

نفوس انسانی قبل از تعلق به بدن وجودي جمعی        

 که  گونه   آن در عالم مفارقات و مجردات تام دارند      

  .هر معلولی در مرتبه علت خودش حضور دارد

رسـد پاسـخ مالصـدرا در ایـن مـورد             می به نظر 

ویـل مالصـدرا از روایـات    أپاسخی ناتمام است زیرا ت   

مورد بحث با معناي روایات سازگاري نـدارد زیـرا در      

سـخن از   «حدیث کنت نبیاٌ و آدم بین المـاء و الطـین            

مطـرح اســت و روایـت معــروف   ) ص(نبـوت پیــامبر 

االرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلفت و مـا تنـاکر           «

گر جریـان روابـط خـاص بـین          حکایت» منها اختلفت 

 از تعلق به ابدان است و ایـن دو معنـی بـا           نفوس قبل 

وجود جمعی عقالنی چندان سازگار نیست زیرا معناي 

  تواند باشد؟ نبوت در عالم مفارقات چه می

 تعارف و تناکر ارواح مـستلزم  در روایت دوم نیز   

نوعی کثرت واقعی است که با ادعاي وجود وحـدانی          

، مـصباح یـزدي  (و جمعی این ارواح همخوانی نـدارد   

  .)226 :2ج ، 1380

برخـی از طرفـدران حکمـت متعالیـه در جهـت      

 جمع بین روایات و دیدگاه ایشان در       تأیید مالصدرا و  

 جسمانیه الحدوث بودن نفس نظراتی بـه شـرح      مسئله

  :اند زیر ارائه داده

نفس انسان براي بدست آوردن کماالت که در        ) الف

آید بـه عـالم مـادي         سایه کثرات دنیا به دست می     

ط کرده است و در مسیر خود از هر عالمی که هبو

گیرد و عیناً  کند رنگ آن عالم را بخود می  عبور می 

شـود و چـون بـه      یکی از موجودات آن عالم مـی      

عالم ماده رسید عیناً فرد مادي است و حقیقت او          

نطفه است و بعد در اثر حرکت جوهریـه از مـاده       

 حسینی(آید    رسد و روح به وجود می       به تجرد می  

  .)76-74 :ق1418، طهرانی

تـوان بـین روح و نفـس          با توجه به روایات می    ) ب

تمایز قائل شد و روح را مقدم بر نفس و نفس را            

، اي  خامنـه (نتیجه حرکت جوهري مادي دانـست       

1378: 59(.  

ــل   ) ج ــق االرواح قب ــدیث خل ــراد از ارواح در ح م

انـد    ارواح کلیه است که عقول    ،  االجساد بألفی عام  

، زاده آملـی  حـسن (انـد    جزئیه که نفـوس نه ارواح 

  .)342 :تا بی

امــام خمینــی معتقدنــد در مــورد حــدیث خلــق ) د

مـا مجبـوریم از     ،  االرواح قبل االبدان بـالفی عـام      

هم ارواح عام که   اینظهور آن دست برداریم براي   

مجموعی است و هم ابدان پس معناي روایت این   

بـل  شود که روح هر بدنی را دو هـزار سـال ق             می

خلق کرده و آن بـدنی کـه سـه هـزار سـال بعـد               

پس روح آن هنوز خلـق نـشده و آن       ،  خواهد آمد 

منافی با قول به قدم ارواح اسـت و اگـر بگـوییم             

مراد این است که اولین بدنی کـه خلـق شـده دو             

مجموع ارواح خلق گردیـده  ، هزار سال قبل از آن   

این هم منافی با قدم است و چون از ظاهر          . است
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دست برداریم پـس مـا از ظهـور الفـی عـام             باید  

گـوییم مـراد از عـام عـام           داریم و می    دست برمی 

رتبی است و الفی عام به مراتب نفس اشاره است         

، مرتبه حس ظـاهر   . که براي نفس سه مرتبه است     

عالوه بر همه اینهـا     ،  مرتبه خیال و مرتبه عقالنیت    

اگر بنابر قول حکما قائل شویم که نفوس مجـرد           

و باید هم آن را بگوییم پس معنـی نـدارد           هستند  

نفس حادث زمانی باشد و دو هزار سال قبل خلق 

ها در بوته عدم باشـد        شده باشد و قبل از آن سال      

قـدیم زمـانی و حـادث ذاتـی اسـت         ،  بلکه مجرد 

  .)129 :3ج ، 1381، اردبیلی(

   حرکت جوهري و اختیار انسان-5-3

 را  برخی رابطه حرکـت جـوهري و اختیـار انـسان          

چنین پرسش خـود     و این اند    مورد پرسش قرار داده   

  :اند را مطرح کرده

حرکت جوهري در انسان ارادي است یا قـسري       

قسري ) یعنی در مدارج نباتی و حیوانی(یا نیمی از آن   

و جبــري و نــیم دیگــر ارادي و اختیــاري اســت؟ در 

صورت قسر علت اجبار کننده کیست؟ و در صـورت          

حرکـت بـه چیـست؟ بـه کـسب          اختیار این تکامل و     

اخالق؟ به انجام عبادات؟ به تفکر و تعلم؟ با به تعمق         

در ژرفــاي مراتــب روح و مــداومت مقامــات ســیر و 

سلوك؟ به چه دلیل این چیز علت این تکامل اسـت؟           

 بعالوه اشخاصی که از ایـن اکتـسابات محرومنـد کـه           

 کلی در هر عـصري و هـر مکـانی اکثریـت را              طور  به

د تکامل و تجرد آنهـا بـه چـه صـورت     دهن  تشکیل می 

  شود؟ انجام می

به اضافه وضع حرکت جوهري و وصول به تجرد 

در اشفیاء کـه از حرکـت ایـستاده و بـه تنـازل ابـدي               

  .)923-921 :1340، فالطوري(شود؟  اند چه می گرائیده

: عالمه طباطبائی در پاسخ به این پرسش معتقدند       

بـع و اراده  از نظر فنی واضح است کـه قـسر مقابـل ط    

مقابل طبیعت است و میان قسر و اراده تقابلی نیست و 

همچنین جبر مقابل اختیار است نه مقابل اراده و فعـل       

جـا   جبري ارادي است اگرچه اختیاري نیست و از این       

ممکـن  .  مزبـور فاسـد اسـت      سؤالشود که      می معلوم

 مزبور اصطالحات فنی  سؤالشود که در   میاست گفته

آیـا حرکـت    : سـت کـه    ا  و مقصود ایـن    مراعات نشده 

 جوهریه براي انسان اختیاري است یا غیـر اختیـاري؟         

شـود ولـی      مـی با این ترتیب مخدور عدم تقابـل رفـع   

ست کـه از    ا آید و آن این      می تري پیش  مخدور سنگین 

 نـامبرده ایـن اسـت کـه آیـا           سؤالنظر فلسفی مفهوم    

ن پیدایش وجود انسان با اختیار اوست؟ و هرگز چنـی         

ــؤال ــادرس ــسوفی ص ــیی از فیل ــود  نم ــا( ش ، ییطباطب

  .)32، یکم :ش1341فروردین 

   رجعت مسئله حرکت جوهري و-6

مـسئله  ، یکی از مسائل مـورد پـذیرش مـذهب تـشیع         

رجعـت در لغـت بـه معنـاي بازگـشت           . رجعت است 

است و در اصطالح عبارت است از بازگـشت بعـضی        

 جهـان  منان خالص و بعضی منافقان فاجر به این       ؤاز م 

احادیث رجعت فـراوان اسـت در    . پیش از قیام قیامت   

تــرین زیــارات  فـرازي از زیــارت جامعـه کــه از بلیـغ   

  16. شده استتأکید رجعت  مسئله است بر)ع(ائمه

همـه  : نویـسد   باره می  االسالم طبرسی در این    امین

اند و اخبـار   شیعیان امامیه در مورد رجعت اجماع کرده  

  17.ویل نیستأا هرگز جاي تکنند و لذ  میتأییدآن را 

اگـر چنانچـه    ،  ال با توجه به توضـیح فـوق       ح

تـوان بـا پــذیرش    رجعـت را بپـذیریم چگونـه مـی    

حرکت جوهري اثبات نمود که نفس انـسانی پـس           

از رسیدن به فعلیت و کمـاالت اسـتعدادي خـود و          

گذر از عالم جسمانی مجدداً به عالم قوه و فعـل و            

، کـت جـوهري  عالم مادي بـازگردد زیـرا طبـق حر        

نفس انسانی کماالت خود را طی نموده و نهایتـاً از      

کالبد تن خارج شده است حال چگونه سیر نزولـی       

  خواهد داشت؟

در پاسخ به این پرسش برخـی از طرفـداران حکمـت       

  : اند متعالیه چنین گفته
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 اهللا رفیعی قزوینی معتقـد اسـت بـه دلیـل          آیت )الف

گردد  ن برمینفس اولیاي خداوند که به جها که    این

تواننـد ضـبط      اند کـه مـی      صدر هویت ۀ  داراي سع 

روي که     این جمع عوالم و حضرات بکنند یعنی با      

تمام به عالم غیب دارند توجهی هم به عالم طبـع           

ـ       و دنیا می   ی و ظهـور را تمثـل       نمایند و ایـن تجلّ

گویند و دیگر نیازي به قوا و مشاعر نیست تا سیر 

ه الزم باشــد و قهقرائــی و فــرود از فعــل بــه قــو

القـدس    رجعت نفس کامل به دنیا نظیر تمثل روح       

 :1367،  رفیعـی قزوینـی   (در لباس بشریت اسـت      

 این پاسخ را اگر با اغمـاض بـراي رجعـت            .)18

کیفیت رجعت کافران فـاجر  ، مومنان واقعی بدانیم 

 .همچنان بی پاسخ باقی خواهد ماند

آبادي در کتـاب االیمـان و الرجعـه           مرحوم شاه  )ب

نـه ابـدان    هـاي برزخـی   ازگشت ارواح را به بدن   ب

داند ولی در ایـن معنـی قائـل بـه         می مادي دنیوي 

تفصیل شده و رجعـت بـه ابـدان عنـصري را بـا              

توجه به اقتدار روح اولیا با استمداد از هوا و اثیـر          

شمارد و رجعت ارواح ضعفا و نفـوس          ممکن می 

وس کفار و اشقیا نیز با استمداد ارواح آنـان از نفـ        

رفیعـی قزوینـی،    (دانـد     پذیر می   قدسی اولیا امکان  

1367 :36(.  

 رجعـت معتقـد    مـسئله  در تبیین)ره( امام خمینی  )ج

است آنچه مسلم است اصل رجعت است و ایـن          

ضروري مذهب است و همین اندازه بـر آن دلیـل      

شـود و یـا    داریم اما مازاد بر این که بدن خلق می       

ــی را آورده و ارواح پــ   ــدن اول ــت آن ب اك رجع

، دلیل بر آن نداریم   ،  شود  کنندگان در آن داخل می    

فلذا ممکن است قضیه رجعت به نحو تمثل مثالی      

ــرد و رجعــت   ولــو در عــالم ملــک صــورت بگی

حسینیه هم ممکن است به این نحو باشد زیرا مـا        

بر اصل رجعت دلیل داریـم نـه بـر کیفیـت آن و              

، اردبیلـی (کیفیت آن ضروري مـذهب مـا نیـست       

  .)195-194 :3ج  ،1381

   حرکت جوهري و حدوث عالم-7

یکی دیگر از نتایجی که مالصدرا در پرتو حرکـت          

جوهري به آن نائل آمده است اثبات حدوث زمانی         

کنـد کـه      مالصـدرا اثبـات مـی     . عالم طبیعت اسـت   

براساس حرکـت جـوهري تمـام موجـودات عـالم           

طبیعت ذاتاً متحول و دگرگون شونده هستند و تمام 

آن پیوسته در حال حدوث و زوال مستمرند       اجزاي  

رو مجموع جهان که حکمی جز حکـم اجـزا    از این 

ندارند با همه آنچه در آن است حادث بـه حـدوث        

باره مطـرح اسـت     پرسشی که در این  18.زمانی است 

این است که صدرالمتألهین در تمـام مقـدماتی کـه           

 طـور   بـه آورد براي اثبات حدوث زمانی جهـان مـی      

حادث است نـاگزیر  ،  مجموع عالم : گوید اجمال می 

باید جمیع افعال و آثار واجب تعـالی را اراده کنـد            

 برهـانی کـه صـدرا بـر اسـاس حرکـت            که   آن حال

کند تنهـا جـسم و جـسمانیات را           جوهري اقامه می  

پس چگونه از کبري برهـان خـاص      ،  شود  شامل می 

توان گرفـت بـه عبـارت دیگـر دلیـل          نتیجه عام می  

ست چنین برهانی اعتبار ندارد اگر  اخص از مدعی ا   

بگویند صدرا گفته است عـالم مجـردات و نـشأت           

 ماهوي   افعال ابداعی واجب تعالی از جهت اندکاك      

آنهـا در علـت اولـی و ذات واجـب از ماسـوي اهللا      

باشند و    محسوب نیستند و در نتیجه جزو عالم نمی       

عالم به حقیقت همان افعال اختراعی و تکوینی کـه   

باشد هست و واقـع       یعت و جسمانیات می   شامل طب 

عالم جز این دو حکـم نیـست کـه اثبـات حـدوث         

، زمانی آنها براساس حرکت در جوهر به عمل آمده        

این تفسیر نیز استوار نیست زیرا مادیات هم در نزد    

علت اولی مجرداتند و مجموع عالم جسمانی هم از 

جنبه وجودي فانی در حق و مندك در اشراق وجود 

هستند بنابراین عالمی که بر اثر حرکت جوهر مطلق 

موسـوي مـدرس    (حدوث زمانی یافته کدام است؟      

  )321- 319 :1377، بهبهانی
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   حرکت جوهري و معاد-8

یکی دیگر از نتایجی که مالصدرا از حرکت جـوهري        

ایـشان  . بدست آورده است اثبات معاد جسمانی است      

 بـا  انـد کـه تمـام موجـودات      نمـوده تأکیدبر این نکته    

تر   حرکت جوهریه خود با اشتیاق و شوق هر چه تمام         

بطــرف کمــال مطلــوب خــود در جریــان وســیالن و  

اند و آخراالمر آنها را حشري است و وصـولی           حرکت

اي اسـت کـه    به مطلوب و مقصود و این عبادت ذاتیـه   

ــه خداونــد متعــال انجــام   ــراي تقــرب ب موجــودات ب

طه مطـرح  هایی که در این راب  برخی پرسش 19.دهند  می

  :گردیده به شرح زیر است

حرکت جوهري در اثبات معاد فقط یک هدف    )الف

کنـد نـه    بدون حرکت را اثبات می ثابت و کامل و  

مرحله نهایی معاد مانند لقاء اهللا را زیـرا قیامـت و     

معاد نیز درجاتی و مراتبی دارد که برخـی از آنهـا      

براي نفوس مطمئنه مقدور است و دیگـران از آن          

توان پذیرفت معادي که  اي ندارند حال آیا می     بهره

آید همان معادي است کـه        از این راه به دست می     

  مقصود شرع است؟

 قلمرو نفوذ برهان حرکت جهان سـیال طبیعـت       )ب

است و براي اثبات موجودات مجرد کافی نیـست       

ــی( ــوادي آمل ــنتوضــیح )283 :1363، ج ــه   ای ک

صــدرالمتألهین کوشــش نمــوده اســت تــا عقــول 

الصه را موجوداتی که مستهلک در هویت حـق         خ

تعالی هستند بداند و بـراي ایـن منظـور براهینـی            

) 244 :9ج  ،  ق1419،  مالصدرا(اقامه نموده است    

هـا مطـرح      اما در برابر این موضع او این پرسـش        

  :گردیده است

 حرکت جوهري در مجردات راه نـدارد پـس      .اوالً

  . نیستپذیر اثبات حشر آنها از این طریق امکان

 چنانچه از طریق علت غایی قائـل بـه حـشر          .ثانیاً

ال دیگر این است که در هر       ؤمجردات شویم س  

حال عقول خالصه نیـز موجـود هـستند و هـر            

موجودي باید به غایت خود برسد چگونه ممکن 

  . است که حشري براي عقول خالصه نباشد

جـسمیت اسـت و اگـر معـاد        ۀ   اگر حرکت الزم   )ج

شود باید در آخرت نیز حرکـت  جسمانی پذیرفته  

ــرق   ــرا ملــزومش هــست و ف جــوهري باشــد زی

گذاشتن بین دو جسم در لوازم تحکم اسـت اگـر          

  : در آن جا هم حرکت جوهري باشد

 مخالف قول صدرالمتألهین است که فرمـوده        .اوالً

رسد و هر چیزي  در قیامت حرکات به پایان می

کند و تمام چیزها به خـدا         به اصلش رجوع می   

   .شود تهی میمن

اش ایـن اسـت کـه حرکـت جـوهري              الزمه .ثانیاً

هدف و غایت نداشته باشد و این هم خالف و          

   .هم مستلزم عدم حرکت است

رسند این منجـر       اگر بپذیریم همه به خدا می      .ثالثاً

به انکار خلـود اهـل کفـر و شـرك در جهـنم               

  .خواهد بود

اشـیاء بـه    ۀ   اگر چنانچه طبق حرکت جوهري هم      )د

 کمال مطلوب خود در حرکت هستند حال        سمت

کودکان و نابالغانی که قبل از رشـد نهـایی فـوت            

کنند و همچنین افرادي که با مرگ اخترامی از           می

لـذا  . کنند چگونه خواهد بود این جهان رحلت می   

حـشر  ة  توانـد تبیـین کننـد       حرکت جوهري نمـی   

نابالغان و افـرادي کـه بـا مـرگ          ،  ها  ناقص العقول 

 دنیا رحلت و سیر کمالی خود را طـی       اخترامی از 

نمایند و یا اشقیا که نه تنها سیر کمالی را طی         نمی

، اند نکرده بلکه به انحطاط رفته و سیر نزولی کرده       

  .)304 :1376، ملکشاهی( باشد

  گیري نتیجه

هایی بـود   ها و پاسخ   آنچه نگاشته شد برخی از پرسش     

ین که پیرامون حرکت جوهري مطرح گردیده است و ا

همه نشان از اهمیت ایـن اصـل و تاثیرگـذاري آن بـر         

اهمیـت آن  ۀ مباحث دینی و فلسفی دارد لذا به واسـط        
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حساسیت بیشتري از طرف اندیشمندان اسالمی اعم از   

مخالفان و طرفداران حکمت متعالیـه نـسبت بـه ایـن            

توان مجمـوع      کلی می  طور   به .اصل ابراز گردیده است   

حرکـت جـوهري     تیجـه هایی را که پیرامـون ن       پرسش

ــود     ــسیم نم ــته تق ــه دس ــه س ــت ب ــرح اس : اول. مط

هایی که پیرامون ادله حرکت جوهري بیان شده   پرسش

که اهم آن نارسا بودن دالیل و نیاز به ارائه دلیل        ،  است

شفاف و جامع و مانع در اثبات نظریه حرکت جوهري 

رسد اشکاالت وارد بـر دالیـل اثبـات            می به نظر .است

وهري مورد پـذیرش باورمنـدان ایـن       نظریه حرکت ج  

ی در ایـن    ینظریه بوده است همچنانکه عالمـه طباطبـا       

  )30 :1341طباطبایی، (: نویسد   میمورد

نویسنده چهـار فقـره برهـانی را کـه مرحـوم       «

صدرالمتألهین بـراي اثبـات حرکـت جـوهري      

اند را بـه واسـطه اختاللـی کـه در             اقامه نموده 

اي زیـادي کـه     ه    برخی از آنها هست و مناقشه     

 را   مسئله ،به برخی دیگر متوجه است نپذیرفته     

ام   هاي خود مـنعکس نمـوده       که در نوشته   چنان

با برهان دیگري که باز از اصول فلسفی خـود          

  .»ام صدرالمتألهین استخراج شده مبرهن کرده

از آنجـا کـه     : رسد اگـر گفتـه شـود        نظر می  هاما ب 

ـ           ل اثبـات   مدعی اعم از دلیل است اگر اشکال بـه دالی

ییـد نیـز باشـد اصـل مـدعی         أحرکت جوهري مورد ت   

زیـرا در   . مخـدوش نخواهـد بـود     ) حرکت جـوهري  (

مطالب علمـی صـحت مـدعی اعـم از دلیـل اسـت و         

توان مدعاي علمی دانشمندي را پذیرفت و در عین    می

حال دلیلی که براي اثبات مدعاي خود آورده اسـت را    

معتقدنـد  که برخـی     توان گفت همچنان    نپذیرفت و می  

صدرالمتألهین برخی دالیل خود را بر اثبـات حرکـت          

، فـیض (جوهري براي همراهی با قوم ارائه داده است         

 لذا وجود برخی اشکاالت و نارسا بودن       .)296 :1362

برخی دالیل اثبات حرکت جوهري دلیل بر مخـدوش        

  . بودن اصل حرکت جوهري نخواهد بود

هــایی کــه پیرامــون اصــل حرکــت  دوم پرســش

وهري مطرح است که اهم آن بحث از بقاء موضـوع   ج

هایی است که     پرسش،  سوم. در حرکت جوهري است   

 پیرامون نتایج حرکت جوهري مطرح است که اهم آن        

 همخوانی حرکت جوهري با نـصوص دینـی و          مسئله

هاي ارائـه شـده در اثبـات نتـایج            ناتمام بودن استدالل  

صـله  مطرح شده و وجود لوازمی که پذیرش نتایج حا        

امـا  . باشد می، از حرکت جوهري بدنبال خواهد داشت 

هـاي مطـرح    هاي مختلف در پاسخ بـه پرسـش    دیدگاه

توان به شرح زیـر   شده پیرامون حرکت جوهري را می     

  :بندي نمود دسته

هـا بایـد      برخی معتقدند براي پاسخ به پرسـش      . یک

دانست که حرکـت جـوهري از مـسائل ذوقـی و            

لسفی وبرهانی و آن    شهودي است نه از قضایاي ف     

طوري وراء عقـل اسـت لـذا جـایی بـراي طـرح             

  .)51 :1375، همائی( هاي عقالنی نیست پرسش

هاي مطرح شده ناشـی از        برخی معتقدند پرسش  . دو

ــت     ــت حرک ــدم درك درس ــت و ع ــوء برداش س

جــوهري اســت اگــر چنانچــه حرکــت جــوهري 

درست فهمیده شود هیچگونـه تعـارض غیرقابـل         

 :1378،  آشتیانی(خواهد شد   حلی در آن مشاهده ن    

  .)296 :1362،  و فیض20

برخی ضمن پذیرش برخی اشکاالت بر حرکت     . سه

جوهري کوشـش جهـت تبیـین درسـت حرکـت           

جوهري و نتـایج حاصـله از آن را الزم دانـسته و            

خود با استفاده از دیگر اصول حکمت متعالیـه بـه    

ارائه براهیم متقن بر حرکت جوهري اقـدام و بـه            

ــین اشــ ــهتبی ــد  کاالت وارده پرداخت ــایی(ان ، طباطب

  .)331-334 :1378، مصباح یزدي؛ 30 :1341

کوشـشی  ،  توان گفت حرکـت جـوهري       در نهایت می  

بشري براي تبیین هستی است و هیچ کوشـش بـشري     

نیست که در معرض پرسش واقع نگـردد و مـصون از     

  .خطا باشد
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  :ها نوشت پی
  

 

 و 26-243: 3، ج ق1419صـــــدرالدین شـــــیرازي، : ك. ر-1

  24-20: 1366مطهري، 

، تعلیقـه عالمـه     78: 3، ج   ق1419صدرالدین شیرازي،   : ك. ر -2

 53: 1378طباطبایی و آشتیانی، 

 برخی تا بیست و یک دلیل بر اثبات حرکت جـوهري ارائـه             -3

ین  همچنـ 445-44تـا،   ك حـسن زاده آملـی، بـی    .ر. اند  داده

ــفار؛ ر   ــوهري در اس ــت ج ــل حرک ــه دالی ــراي مطالع : ك.ب

ــیرازي  ــدرالدین شـ -101: 3 و ج 176: 2، ج ق1419، صـ

  290: 7، ج 47: 6 و ج 276: 4، ج 105

ــی، 333: 2، ج 1378مــصباح یــزدي، : ك. ر-4  و رفیعــی قزوین

1367 :31-37 

ــیرازي،  : ك.ر -5 ــدرالدین ش ــصباح 103: 3، ج ق1419ص  و م

 334: 2، ج1378یزدي، 

ــیرازي، : ك. ر-6 ــدرالدین شــ  و 291-290: 7، ج ق1419صــ

 336-335: 2، ج 1378مصباح یزدي، 

 برخی همچون مرحوم سبزواري در تعلیقه خود بـر اسـفار و     -7

محمدعلی فروغی در ترجمـه خـود از فـن سـماع طبیعـی               

معتقدند ابن سینا دو اشکال بر حرکت جوهري بیـان کـرده            

اسـفار خـود آن را   هـاي   است ولی شهید مطهـري در درس     

ــت  ــسته اس ــکال دان ــک اش ــشتر ر . ی ــه بی ــراي مطالع : ك.ب

ــدرا،  ــینا،  85: 3، ج 1419مالصـ ــن سـ  و 126: 1360؛ ابـ

 69: 1378آشتیانی، 

 ماعنـه الحرکـۀ    فاعل که به آن      - 1: حرکت به شش چیز نیاز دارد      -8

 - 3 گوینـد،  مـا بـه الحرکـۀ     قابل یا موضوع که به آن        - 2گویند،  

 زمان یـا  - 5، ما فیه الحرکۀ مسافت یا    - 4،  لحرکۀما الیه ا  غایت یا   

، مقـصود از موضـوع   ما منه الحرکۀ مبدأ یـا  - 6ما علیه الحرکۀ و  

  . یا متحرك استقابل الحرکۀهمان 

 و فــیض، 109، 9، ج ق1419صــدرالدین شــیرازي،  : ك. ر-9

ــانی،  272 و 258، 1362 ــی دین ــصباح 1376 و ابراهیم  و م

  457ـ453، 1، ج 1366 و مطهري، 331، 1378یزدي، 

لکـن  : نویـسد    مـی  81 مالصدرا در جلـد سـوم اسـفار ص           -10

 و المقولۀ التی فیها الحرکۀ البدان تقبل االشـتداد و االسـتکمال   

هـذا صـریح منـه      : نویـسد   عالمه طباطبایی در حاشیه آن می     

فی انه الیري شیئا من االقسام الحرکۀ خالیه مـن معنـی    ) ره(

 التشکیک

جسم در اثر قوت روح، نزول انـسان از   مالصدرا بر ضعف  -11

: 9، ج   1419انسانیت بـه حیوانیـت تأکیـد دارد؛ مالصـدرا،           

همچنین در حرکـات کیفـی بـه تـضعفی بـودن            . 238-239
 

 

مصباح یزدي،  (برخی از حرکات کیفی تصریح نموده است        

1405 :312( 

 خالصه نظرات معتقدان به اشتدادي بودن حرکت جـوهري        -12

  : شرح استو منکران آن به این

  نظر معتقدان به اشتدادي بودن حرکت جوهري) الف

عمده دلیل آنها با توجه به تعریف حرکت به معنـی خـروج    . یک

تدریجی از قوه به فعـل اسـت بـراین اسـاس هـر حرکتـی                

  .تکاملی است

براي توجیه حرکات نزولی معتقدند بـا هـر حرکـت نزولـی،      . دو

اي که فاسـد      هحرکت اشتدادي دیگري همراه است مثالً میو      

  .شود در کنار آن کرمی در حال رشد است می

اگر حرکت موجب کمال متحرك نشود چرا متحـرك آن    . سه

دهد پس حتماً حرکت موجب کمال متحرك    را انجام می  

  .است

با توجه به اینکه خداوند حکیم است باید حرکات جهـان         . چهار

  .رو به تکامل و اشتداد باشد

  بودن حرکت جوهريدالیل منکران اشتدادي ) ب

در طبیعت حرکات تضعفی واقعیت دارد و این نقـصی بـر            . یک

  .کلیت براهین اشتدادي بودن حرکت جوهري است

که حرکات نزولی با حرکات اشتدادي دیگري توام باشد           این. دو

  .در همه موارد قابل اثبات نیست

توانـد    استناد به تعریف حرکت مبتنی بـر قـوه و فعـل نمـی             . سه

کت اشتدادي باشد زیـرا قـوه و فعـل دو مفهـوم             توجیه حر 

تـر   اضافی هستند و این معنی به هـیچ وجـه مـستلزم کامـل          

  .بودن کل موجود دوم از کل موجود اول نیست

خیـزد، حرکـات موجـود     هـر حرکـت از شـعور بـر نمـی       . چهار

باشــعور ممکــن اســت منجــر بــه از دســت دادن کمــاالت  

  .ارزشمندتري گردد

 ایـن نیـست کـه ضـرورتاً هـر حرکتـی           الزمه حکمت الهی  . پنج

 .311ـ308: 2، ج 1378مصباح یزدي، : ك.ر. تکاملی باشد

   : برخی از این احادیث عبارتند از-13

  خلق اهللا االرواح قبل االجساد بالفی عام) الف

  کنت نبیا و ادم بین الماء و الطین) ب

ال شـعاع  االرواح المؤمن الشـد اتـصاال بـروح اهللا مـن اتـص        ) ج

  الشمس بها

 االرواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلفت و مـا تنـاکر منهـا           )د

  اختلفت

ــزدي،  : ك.ر ــصباح ی ــدالغنی،  224-223: 1380م ــی، عب ؛ اردبیل

 38: 1420، صدرالدین شیرازي و 130-129: 3، ج 1381

 این پرسش در زمان مالصدرا توسـط مالشمـساي گیالنـی         -14

) 119: 1378، ن شـیرازي  صـدرالدی (نیز مطرح شـده اسـت       
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صـدرالدین  ؛ 15: 1362،  صدرالدین شـیرازي  : ك.همچنین ر 

 225: 2، ج 1380 و مصباح یزدي، 38: 1420، شیرازي

اي، محمد، روح افالطونی در فلسفه مالصـدرا،       خامنه: ك. ر -15

: 1376؛ جـوادي آملـی،   1387، 15خسرونامه صدرا، شماره    

صــدرالدین    و258: 1376؛ ابراهیمــی دینــانی،  300-302

 289: 5، ج 1419، شیرازي

  )مفاتیج الجنان... (مصدق برجعتکم، منتظر المرکم -16

 و 9: 1377؛ طــارمی، 15: ق1411خــادمی شــیرازي، : ك. ر-17

 4: 1367رفیعی قزوینی، 

، صـدرالدین شـیرازي   ...  العالم بجمیع ما فیه حادث زمـانی       -18

1363 :64 

ـ   -19 ل شـیء جـوهري   قد علمت من تضاعیف ما اسلفنا من ان لک

حرکۀ جبلۀ نحو االخرة و تشوقا طبیعیـا الـی عـالم القـدس و          

صـدرالدین   (الملکوت و له عبادة ذاتیـۀ تقربـاً الـی اهللا تعـالی     

  .)169-161، و 159: 4 و ج 237: 9، ج ق1419، شیرازي

  

  :فهرست منابع و مآخذ
  

شـرح حـال و      ).ش1379( .الدین آشتیانی، جالل  -1

   .دفتر تبلیغات اسالمی: قم .آراي فلسفی مالصدرا

کلیـات فلـسفه     ).ش1362( .آهنی، غالمحـسین   -2

   .انتشارات علمی: تهران .اسالمی

شـعاع   ).ش1376( .ابراهیمی دینانی، غالمحسین   -3

: تهـران  .اندیشه و شهود در فلـسفه سـهروردي       

   .انتشارات حکمت

حکیم دیدگاه   معاد از ). ش1376 (ــــــــــ - 4

  . انتشارات حکمت: تهران. مدرس زنوزي

فن سماع   ).ش1360( .حسین بن عبداهللا  سینا،   ابن -5

ــی ــی .طبیع ــدعلی فروغ ــه محم ــران . ترجم : ته

   .انتشارات امیرکبیر

حرکت جـوهري و     ).ش1376( .احمدي، احمد  -6

سیر عرفان و فلسفه در     . رابطه آن با خلق جدید    

مجموعـه مقـاالت سـومین کنگـره         (جهان اسالم 

ــی از ف ــا 19رهنگ ــفند 23 ت ــران .)1363 اس : ته

   .سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم
 

 

تقریرات فلـسفه    ).ش1381( .اردبیلی، عبـدالغنی   -7

سس تنظیم و نشر آثار     ؤم: تهران .)ره(امام خمینی 

   ).ره(امام خمینی

 تصحیح و تعلیـق     .التحصیل ).ش1375( .بهمنیار -8

   .دانشگاه تهران: تهران .مرتضی مطهري

رحیق مختـوم    ).ش1376( .ي آملی، عبداهللا  جواد -9

 .)بخش سوم از جلـد دوم     (شرح حکمت متعالیه    

   .مرکز نشر اسراء قم: قم

حکمـت تطبیقـی در      ).ش1345( .جوان، موسی  -10

  .چاپخانه نگین: تهران .حقیقت حس و عقل

بـه  . سـفر نفـس   ). ش1380. (حائري یزدي، مهدي   -11

  .انتشارات نقش جهان: تهران. کوشش عبداهللا نصري

گــشتی در  ).تــا بــی( .سنحــحــسن زاده آملــی،  -12

  . مرکز نشر فرهنگی رجاء: تهران .حرکت

رجعـت یـا     ).ق1411( .خادمی شیرازي، محمـد    -13

   .لفؤم: جا بی .کریمه خاندان وحی دولت

 روح افالطـونی در  ).ش1378( .اي، محمـد   خامنه -14

  .15 شماره .خردنامه صدرا .فلسفه مالصدرا

ــرزا ابوالحــسن  -15 ــی، می ــی قروین  ).ش1367( .رفیع

 مقدمـه و    .مجموعه رسـائل و مقـاالت فلـسفی       

انتـشارات  : تهـران  .تصحیح غالمحسین رضـانژاد   

  . چاپ اول.الزهرا

). ش1377. (ســـعادت مـــصطفوي، حـــسن   - 16

مقـاالت و   . مالحظاتی درباره حرکت جـوهري    

  .64دفتر . ها بررسی

رسـالۀ   ).ش1362( . محمـد   شیرازي، صدرالدین -17

: تهران .جوي ترجمه و تصحیح محمد خوا.الحشر

  .انتشارات مولی

 ترجمـه   .المشاعر کتاب ).ش1363( ــــــــــ -18

 بدیع الملک میرزاعماد الدوله و ترجمه و        .فارسی

: تهـران  . هانري کربن  .مقدمه و تعلیقات فرانسوي   

   .کتابخانه طهوري
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رسائل فلسفی   مجموعه ).ش1378( ــــــــــ -19

 . به اهتمام حامد نـاجی اصـفهانی       .صدرالمتآلهین

   .انتشارات حکمت: تهران

 المتعالیۀ فی اسفار    ۀالحکم ).ق1419( ــــــــــ -20

   .دار احیا الثرات العربی: بیروت .العقلیۀ االربعه

 تصحیح و   .کتاب العرشیه  ).ق1420( ــــــــــ -21

: بیـروت  .تعلیق فاتن محمد خلیل اللبون فؤدرکار     

   .مؤسسه التاریخ العربی

دفتـر  : قـم  .رجعـت  ).ش1377( .طارمی، حسین  -22

 جامعـه مدرسـین      وابـسته بـه    .انتشارات اسـالمی  

   .حوزه علمیه قم

انتقـاد بـر    ). ش1341. (طباطبایی، محمدحسین  - 23

. 1راهنماي کتـاب شـماره      . انتقادنامه مالصدرا 

  .سال پنجم

 انتقــاد کتــاب یادنامــه   ).ش1340(فالطــوري،  -24

  . شماره هفتم.راهنماي کتاب .مالصدرا

 .اصول المعـارف   ).ش1362( .فیض، مالمحسن  -25

مرکـز  : قم .آشتیانیتعلیق و تصحیح جالل الدین       

   .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی

دروس ). ش1375. (مصباح یزدي، محمدتقی    - 26

ــسفه ــران. فل ــسانی و  : ته ــوم ان پژوهــشگاه عل

 . مطالعات فرهنگی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

: تهـران  .آموزش فلـسفه   ).ش1378( ــــــــــ -27

   .سازمان تبلیغات اسالمی

ـــ  -28 ــشتم   ). ش1380(ـــــــــ ــد ه ــرح جل ش

تحقیـق و نگـارش     . جـزء دوم  . ربعـه االسفار اال 

مؤســس آموزشــی و : قــم. محمــد ســعیدي مهــر

  ).ره(پژوهشی امام خمینی

 .الحکمـه  تعلیقه علی نهایۀ  ).ق1405( ــــــــــ -29

   .در راه حق: قم

حرکت و زمان در     ).ش1362( .مطهري، مرتضی  -30

 .)هـاي قـوه و فعـل اسـفار        درس (فلسفه اسالمی 

   .انتشارات حکمت: تهران

ـ ـــــــ -31 مجموعــه آثــار اســتاد  ).ش1377( ـــ

  .انتشارات صدرا: قم .)13(شهید مطهري 

حرکت و استیفاي   ).ش1376( .ملکشاهی، حسن  -32

   .انتشارات سروش: تهران .اقسام آن

 حکیم ).ش1377( .موسوي مدرس بهبهانی، علی    -33

  .انتشارات دانشگاه: تهران . میرداماد.استرآباد

له در  دو رسـا   ).ش1375( .الـدین  همائی، جـالل   -34

پژوهشگاه علوم انـسانی و     : تهران .فلسفه اسالمی 

  .مطالعات فرهنگی

مـاجراي غـم انگیـز     ).ش1379( .یثربی، یحیـی   -35

سسه فرهنگـی   ؤم: تهران .روشن فکري در ایران   

   .دانش و اندیشه معاصر

  




