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   :چکیده

 ی مسائل فلسفۀ اسالمنیتر دهیچی به ثابت از پالیاشکال ربط س

 نیـ مالصدرا همچون فالسفۀ قبل از خود بـه حـل ا          . باشد  می

 اشکال نی به اي متعدديها صدرا جواب. معضل پرداخته است

ـ کـه، تغ  نیپاسخ اول مالصدرا عبارت است از ا    . داده است  ر، ی

ـ  تغرایز. خواهد ء، نمی ی وجود ش  ي سوا یعلت ـ ی  ءی شـ یر، ذات

 نحو است که، نیپاسخ دوم بد.  هم علت نداردیباشد و ذات می

 نفـسه ثابـت    ی فـ  یهـر قـسم   ،  ي وجـود  ماتیبر اساس تقـس   

 شکل الیثبات و سگر، یکدی اقسام با سهی در مقایباشد، ول   می

. باشد  نفسه میی فءیکند ش  و آنچه که علت افاضه میردیگ می

شود و   پاسخ پرداخته میو دنی ای مقاله به نقد و بررس     نیدر ا 

. شـود    مطرح می  نیلهأ حرکت از منظر صدرالمت    یدر ادامه مبان  

تـوان مطـرح     میییدو پاسخ نها،  ی مبان نیسرانجام بر اساس ا   

 در خارج به نحو بالقوه تیبنابر اصالت وجود، افراد ماه: هکرد

آنچه که در خارج    ن،  یبنابرا.  موجود هستند  یو به وجود جمع   

باشد نـه    فرد میکیشود    بالطبع معلول واقع می    تحقّق دارد و  

، يهـر موجـود مـاد   ، يبراساس حرکـت جـوهر    ؛  افراد بالفعل 

 حرکت در ذهن انسان،     يریگ شکل.  است ی چهارم عدی يدارا

علـل  . باشـد   مـی ءیشـ   بعد چهارم  یبه خاطر عدم ادراك ذهن    

 مادون خود دارند، بعـد  ي ماداءی بر اشیمجرده که احاطۀ علم   

 نسبت به ذهن ي مادایپس اش. کنند  درك میزیرا ن یچهارم ش 

 ثبات  نی نسبت به علل مجرده ع     یباشند ول    متحرك می  یانسان

ـ  ي مبنا، تناقض ظاهر   نیبا ا . باشد  و سکون می   ـ  دو نظر  نی ب  هی

 .شود  عالم ماده از منظر مالصدرا، برطرف میالنیثبات و س

  

م، ، بعـد چهـار      حرکـت ال،  یمالصدرا، ثابـت، سـ    : ها  کلیدواژه

  .یوحدت اتصال

Abstract: 
The problem of the relation of the mobile to 
the motionless is one of the most complex 
issues in Islamic philosophy. Like his 
predecessors, MullaSadra has also dealt with 
this question. Sadra has given various answers 
to this question. The first answer is that 
change does not need any cause except the 
very existence of the object, since change is 
essential to the thing and the essential do not 
require any cause. The second answer says 
each category in itself is motionless based on 
the existential divisions. However, when 
compared, the objects can be in the form of 
mobile or motionless. What emanates from 
the cause is the object itself. The present 
article studies and analyses these two answers 
followed by discussion of movement from the 
perspective of Mulla Sadra. Finally based on 
these foundations we may offer two answers. 
Based on the principality of existence, the 
individuals of quiddity in the external world are 
extant potentially and in the form of a 
collective existence. Therefore what exists in 
the external world and naturally is the effect, is 
a single individual not actual individuals. Based 
on substantial movement, every material being 
has a fourth dimension. Formation of movement 
in the mind is due to the lack of mental 
perception of the fourth dimension. Dominating 
material things in terms of knowledge, the 
abstract and immaterial causes can also perceive 
the fourth dimension of things. Thus the material 
things are mobile according to the mind of 
human being, and immobile or motionless 
according to abstract causes. This is the initial 
contradiction between the two theories of the 
mobility or fixity of the material world in the 
perspective of MullaSadra.  
 
Keywords: Mulla Sadra, fixed, mobile, 
movement, the fourth dimension, connected 
unity. 
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  مقدمه

ترین  ربط سیال به ثابت و حادث به قدیم از پیچیده       

باشد که به     می اسالمیۀ  مسائل فلسف ترین    و سنگین 

تعیبر مالصدرا افهام عقالي فالسفه و متکلمـین در         

 الدینصـدر  (این موضوع بـه حیـرت افتـاده اسـت         

 )117 :1378؛ 69  و128 :3  ج، 1981، شــــیرازي 

گ همچون ابن سینا و شـیخ اشـراق بـر     بزرۀ  فالسف

فراوانـی بـراي رفـع    هـاي   تالش،  اساس مبانی خود  

مالصدرا ). 65: 3 ج،  اسفار( اند کرده اشکال مذکور 

هـایی بـراي حـل       تـالش ،  پیشینۀ  نیز به تبع فالسف   

مشکل انجام داده است و با تکیه بر مبـانی فلـسفی        

پیـشین و  ۀ فالسـف هاي  به نقد و بررسی پاسخ  ،  خود

ــیکن . مناســب پرداختــه اســتهــاي  پاســخۀ ئــارا ل

هـاي    پاسـخ ،  مالصدرا در راستاي حل ایـن مـشکل       

متفاوت و حتی به ظاهر متناقـضی را مطـرح کـرده          

یـا بـه پاسـخ اول     ،  شارحین و اتباع مالصدرا   . است

دیگـر را بـا عنـوان ال    هـاي     اکتفا کرده اند و پاسـخ     

محصل له رها کرده اند یا پاسخ دوم و سوم ایـشان       

، مطهـرى  (انـد   به عنوان یک پاسخ مطـرح کـرده       را  

عالوه بر تفکیک ، این مقاله در). 283: 11  ج، 1389

به نقد و بررسی دو پاسخ ، روشی پاسخ دوم و سوم   

بـر اسـاس مبـانی      ،  همچنـین . شود  می اول پرداخته 

شــود و در   مـی دو پاسـخ نهـایی مطـرح   ، مالصـدرا 

مالصـدرا  هـاي     نهایت به رفع تناقض ظاهري پاسخ     

البته ما در این مقاله تنها بـه ربـط          . شود  می رداختهپ

پــردازیم و واضــح اســت کــه   مــیســیال بــه ثابــت

مذکور اشکال ربط حادث به قدیم را بـر       هاي    پاسخ

لذا بررسی ربط سیال بـه ثابـت      . طرف نخواهد کرد  

  .باشد  مینیازمند بحث مجزایی

  مسئلهتبیین  -1

مند به علـت  اسالمی هر امر سیالی نیازۀ از منظر فالسف 

رابطه علـت بـا معلـول سـیال را بـه دو            . باشد  می تامه

توان تبیین کرد که در هر دو حالت بـا مـشکل     می نحو

کـه    ایناولة نحو. رسیم  میروبه رو هستیم و به خلف     

. علت قریب معلول متحرك را ثابـت در نظـر بگیـریم      

 در ایـن صــورت وقتــی در شــیء متحــرك جــزء اول 

ــق ــ دارد علــت تامــه نتحقّ ــز متحقّ در هــر . ق اســتی

رود و جـزء    مـی بعد جـزء اول از بـین     ۀ  لحظ،  حرکتی

حال یا باید همراه جزء اول علـت       . شود  می دوم ایجاد 

با جزء دوم بـاقی بمانـد        تامه نیز از بین برود یا همراه      

که در هـر دو حالـت خـالف قـانون امتنـاع انفکـاك               

زیـرا اگـر    . باشـد   مـی  از یکـدیگر   معلول و علت تامه   

آید کـه علـت       می الزم،    ه با جزء اول از بین برود      همرا

از اجزاي بعدي منفک بشود و اگـر همـراه جـزء دوم             

آید که علت تامه باقی بمانـد ولـی           می باقی بماند الزم  

 معلولش از بین برود که در هر دو انفکاك علـت تامـه      

لذا اگر علت تامه ثابت باشـد     . آید  می از معلولش پیش  

 حرکـت معـدوم نـشوند و در         آید کـه اجـزاء      می الزم

 که این خالف فـرض مـا  ، نتیجه معلول هم ثابت باشد   

 باشد و بالضروره موجودات متحرك وجـود دارنـد         می

  ).61 :3  ج م،1981 ،الدین شیرازيصدر(

علت نیز خود متحرك باشد که که   این دومة   نحو

» هر متغیري به علت متغیر نیازمنـد اسـت        «ة  بنابر قاعد 

مر سیال خواهد بـود و بـه علـت          خود علت نیز یک ا    

زیرا اجزاي هر متحرك نسبت به وجـود      . محتاج است 

و عدم یکسان خواهند بود و نیاز به علت دارند تا آنها           

همچنـین علـت بعـدي نیـز متحـرك          . را موجود کنـد   

 به علت نیاز دارد و سرانجام به دور   طبعاً خواهد بود و  

راین یـا  بناب. باشند  میشود که محال  مییا تسلسل ختم 

رسیم که عالوه بـر محـال بـودن          می به دور یا تسلسل   

کـه     ایـن  یاایم    الوجود شده  منکر واجب ،  دور و تسلسل  

کـه فالسـفه    ،  قائل به تغییر در واجب الوجـود شـویم        

  :دانند  میمسلمان تغیر در ذات را بالضروره محال

إذا کان وجـود کـل متجـدد مـسبوقا بوجـود             «

الکالم عائد فـی    متجدد آخر یکون علۀ تجدده ف     

تجدد علته و هکذا فی تجدد علۀ علتـه فیـؤدي           

ذلک إما إلى التسلسل أو الدور أو إلى التغیر فی          



  الصدرا برون رفت از اشکال ربط سیال به ثابت از منظر م                                                                                                                     87

 

 

» ذات المبدإ األول تعالى عن ذلـک علـوا کبیـرا          

   .)68 :3م، ج 1981صدرالدین شیرازي، (

هر متغیري به علت متغیر     «ة  اساسا قاعد  :پاسخ اول 

 رضی شـیء  در مواضعی که وصف ع    » نیازمند است 

بنـابر  کـه    ایـن توضیح مطلب. جاري است،  باشد می

موجودات بـراي اتـصاف بـه      ،  الذاتی ال یعلل  ة  قاعد

ذاتی یا ذاتیات خود نیاز به علت ندارند و از سـوي   

هر شیءاي » کل عرضی معلل«دیگر بر اساس قانون 

، براي اتصاف بـه وصـفی کـه نـسبت بـه آن شـیء           

وصف را به نیازمند علتی است که آن ، عرضی است

وصـف  ، حرکت، از منظر مالصدرا. شیء اعطاء کند 

 .باشـد   می ذاتی متغیر ،  باشد و تغیر    می ذاتی متحرك 

این چنین نیست کـه متغیـر غیـر از          ،   بهتر عبارت  به

تغیر ، ی داشته باشد و پس از ایجاد متغیر        تحقّق تغیر

بلکه تغیـر از حـاق ذات متغیـر    ، عارض بر آن شود   

شود   میاین اشکال از اساس حلبنابر. شود  میانتزاع

مطرح بود که حرکت را اي  چرا که اشکال بر فالسفه

ولــی از نظــر ، پنداشــتند  مــیعــارض بــر متحــرك

باشـد و طبـق     مـی ذاتی متحـرك ،  حرکت،  مالصدرا

حرکت نیازمند به علتی غیـر      ،  الذاتی ال یعلل  ة  قاعد

حرکـت  ،  دیگر عبارت   به .باشد  نمی از علت متحرك  

 شود نـه بـه جعـل مرکـب          می جادبه جعل بسیط ای   

   ).51: 1378؛ 68: 3م، ج 1981صدرالدین شیرازي، (

  : نویسد  میشهید مطهري در این زمینه

 نـه ، بالذات سیالنى است نحوه وجود متغیر«

، »سـیالنى «است و » وجودى«در اینجا  که    این

بلکه وجود عین سیالن است و لذا در اینجـا          

 مفـیض   بلکه،  دیگر مفیض تغیر نیست   ،  علت

ء اسـت کـه تغیـر از آن          اصل وجود این شى   

متغیر را ، علت،  دیگرعبارت  به.شود انتزاع مى

 »...کند دهد بلکه متغیر را ایجاد مى      تغییر نمى 

  ). 282- 281: 11  ج، 1389، مطهرى(

کنـد    مـی هر چند مالصدرا در این جواب بیان      :اشکال

باشد تـا بـه جعلـی      نمیکه حرکت عارض بر متحرك    

ــته باشــد جداگا ــاز داش ــه نی ــت از ذات ، ن ــه حرک بلک

تـوان اشـکال را     مـی ولـی بـاز  ، شود  می متحرك انتزاع 

چگونه ممکن اسـت از یـک امـر      : بدین نحو بیان کرد   

ثابت بالذات یک امر متحرك و سـیال بالـذات افاضـه        

 بنـابراین اشـکال همچنـان برقـوت خـود بـاقی           . شود

علـول  م،  از منظر صـدرا   که     این توضیح مطلب . ماند می

باشـد و وجـودي مـستقل و      مـی  عین الربط بـه علـت     

ــدارد  ــت ن ــاین از وجــود عل ــویتی مب صــدرالدین ( ه

 یـک   حقیقتـاً  در نتیجـه   ).299: 2 ج،  م1981شیرازي،  

شـئون و   ،  وجود در خارج متحقق است و معلـول هـا         

باشـند کـه ایـن نظریـه       مـی اطـوار و تجلیـات وجـود   

 صدرالدین شـیرازي،  ( باشد  می وحدت شخصی وجود  

الزمه قطعی چنین امري این است      ). 47 :1  ج،  م1981

چراکه بر اسـاس    ،  ذات موجود است  ،  که در هر تجلی   

، هـر تجلـی و تعینـی      ،  نظریه وحدت شخصی وجـود    

 نـص  ،1362 ،قونـوي  (باشـد   می اسمی از اسماء الهی   

اسم در عرفان به معناي ذات همراه با تعـین          ). 56: 14

نابراین اسـماء و  ب). 266 :1360، ترکه( باشد  می خاص

حقایق متمایزي از وجود حـق نیـستند بلکـه    ،  تجلیات

همان وجود حق هستند که به شئونات مختلفی ظـاهر          

ــده ــد  ش ــصري(ان ــک  ). 551-550 :1375 ،قی ــه ی البت

تفاوت جدي بـین وحـدت شخـصی کـه عرفـا از آن            

گویند با وحدت شخصی که مالصدرا به آن          می سخن

تفاوت ایـن اسـت کـه    وجود دارد و آن ،  کند  می اشاره

دانـد ولـی عرفـا        مـی  مالصدرا واجب الوجود را ثابت    

البتـه  . دانند  می حضرت حق را فراتر از ثبوت و سیالن       

، در نهایـت . در ادامه خواهـد آمـد    ،  توضیح این مطلب  

ثابـت  ،  علـت کـه      ایـن  به خـاطر  ،  طبق مبانی مالصدرا  

باشد و معلول نیز عـین الـربط بـه علـت و              می بالذات

ذات ، اسـت و در هـر تجلـی و معلـولی         تجلی علـت    

ــات . موجــود اســت ــه ثب ــابراین معلــول محکــوم ب  بن

حال چگونه ممکن اسـت کـه از علتـی کـه             . باشد می

، معلولی کـه سـیال بالـذات اسـت     ،  ثابت بالذات است  
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سیال از ثابـت  ۀ بر این اساس اشکال افاض. افاضه شود 

  .ماند  میهمچنان بر قوت خود باقی

ر پاسخ دیگري اساسا حرکت مالصدرا د :پاسخ دوم

داند و تمام امور مادي را   میو تغیر را یک امر نسبی

 اگـر اشـیاء   ،  طبق این پاسخ  . داند  می فی نفسه ثابت  

مادي را فی نفسه در نظر بگیریم همه ثابت هـستند         

سیال و ثبات   ،  ولی اگر در قیاس با دیگري بسنجیم      

 که وجـود    طور  همان بهتر   عبارت   به .خواهیم داشت 

  واحد وکثیر و همچنین به بالقوه و بالفعل تقسیم         به

 مقـسم بـراي ثابـت و متغیـر نیـز وجـود            ،  شـود  می

، باشـد   مـی  در تقسیماتی که وجود مقـسم     . باشد می

بر خـالف   ،  توانند همدیگر را در بربگیرند      می اقسام

،  مطهـرى ( باشـد   مـی  تقسیماتی کـه ماهیـت مقـسم      

ــوع ، در حقیقــت). 282: 11  ج، 1389 ــن ن از در ای

ماننـد  . باشـد   مـی  یکی از اقـسام مقـسم     ،  تقسیمات

شود به قوه و فعـل و وحـدت          می فعلیت که تقسیم  

در این جـا    . ...شود به واحد و کثیر و       می که تقسیم 

کـه در  ، شـود   مـی  ثبات تقسیم به ثابت و متغیر     ،  نیز

این صورت آن قسمی که در مقایسه با قـسم دیگـر    

بر این  . باشد  می فی نفسه ثابت  ،  متغیر است ) ثابت(

باشـد و کثـرت عـین         مـی  قوه عین فعلیـت   ،  اساس

 باشــد  مــیباشـد و ســیال عــین ثبـات    مــیوحـدت 

بنابراین هر  .)68: 3 ج، م1981 صدرالدین شیرازي،(

قسمی فی نفسه ثابت خواهد بـود ولـی در مقایـسه     

فاعل . شود  می اقسام با یکدیگر سیال و ثبات انتزاع      

در . کنـد   مـی ضـه نیز بالطبع وجود فـی نفـسه را افا       

چرا که طبق ، کند  میفاعل امر ثابت را افاضه، نتیجه

، وجـود فـی نفـسه دارد و متغیـر         ،  ثابـت ،  بیان فوق 

امـر ثـابتی    ،  بنابراین علت . داراي وجود نسبی است   

کند که طبق این نظـر اسـاس اشـکال از       می راصادر

   :نویسد  میاستاد مطهري در این زمینه. رود  میبین

کند امـا ثابـت بـر دو          می یجادعلت ثابت را ا   «

 یکی ثـابتی کـه از آن تغیـر انتـزاع      : قسم است 

شود و دیگري ثابتی که ثباتش عین ثبـات          نمی

، پس رابطه متغیر بالذات با علـت      . التغیر است 

 ج،  1389،  مطهرى(» رابطه ثابت با ثابت است    

 11 :285(.   

ابتـدا چهـار مقدمـه را       ،  قبل از بیان اشـکاالت     :اشکال

بر اساس نظریه وجـود  که   ایناولۀ  مقدم. کنیم  می بیان

وجود فی نفسه معلول عین وجود لغیـره        ،  رابط معلول 

ــیآن ــد   م ــیرازي،  (باش ــدرالدین ش : 6 ج م،1981ص

وجودي سواي اقـسام    ،  مقسمکه     این مقدمه دوم  .)329

 مقدمـه سـوم  . ندارد و مقسم تحت اقسام موجود است 

ت و کـل  تقسیم مذکور یـک تقـسیم ثنـائی اسـ    که   این

العلـل و    بنـابراین علـت   ،  گیـرد   می موجودات را در بر   

. گیـرد   مـی واجب بالذات نیز تحت همین تقسیم قـرار     

سلسله علل باید بـه علتـی خـتم         که     این چهارمۀ  مقدم

باشد در غیر این صورت بـه دور یـا            می شود که ثابت  

طبـق مقدمـه    . شود کـه محـال اسـت        می تسلسل ختم 

 را فـی نفـسه در نظـر      هنگامی که معلـول مـادي     ،  اول

چـرا   ایم،  گرفته  مدنظر در واقع آن را فی غیره     ،  بگیریم

طبـق مقدمـه   . باشـد   میکه فی نفسه اش عین فی غیره  

 امر ثابت کـه قـسیم امـر متغیـر         ،  دوم و سوم و چهارم    

  .باشد  میعلت امر متغیر، باشد می

 اشکال اول این است که ازمنظـر نگارنـده ایـن           

طبـق پاسـخ   . باشـد   می ونیپاسخ دچار یک تناقض در    

مادي را فی نفـسه     هاي    هنگامی که معلول  ،  مطرح شده 

در حالی که اگر آنها فـی  ، ثابت هستند، در نظر بگیریم 

همچنین طبـق   . باشند  می متحرك،  غیره در نظر بگیریم   

در ،  اگر معلول را فی نفسه در نظر بگیریم       ،  مقدمه اول 

ایـن دو   ۀ  الزمـ . گرفته ایـم   مدنظر   واقع آن را فی غیره    

چنین است که معلول هم متحرك باشد و هـم          ،  سخن

  .باشد  میکه این امر متناقض و محال، ثابت

طبـق ادعـاي بـاال هـر چنـد       که     این اشکال دیگر 

معلول مادي فی نفسه ثابت است ولی نسبت بـه غیـر            

. باشــد  مــیلــذا تحــرکش نــسبی، باشــد  مــیمتحــرك

درصورتی کـه بایـد توجـه داشـت کـه ایـن قیـاس و         

ــس ــز ن ــوت نی ــام ثب ــات در مق ــام اثب  بت عــالوه در مق
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 چــرا کـه وقتــی اشــیا متحـرك را بــا غیــر  . باشــد مـی 

سـوم  ۀ  سنجیم در واقع با امر ثابت که طبـق مقدمـ           می

پـس در  . ایـم  در نظـر گرفتـه  ، باشـد   مـی همـان علـت  

ــتش    ــا عل ــسه ب ــول را در مقای ــت معل ــدنظر حقیق  م

تنهـا یـک    ،  علت و معلـول   ۀ  و نسبت و رابط   ایم    گرفته

بلکـه یـک امـر      ،  باشـد   نمی امر ذهنی و در مقام اثبات     

هنگامی کـه معلـول     .باشد  می خارجی و در مقام ثبوت    

ولـی   ،باشـد   میرا نسبت به علت در نظر بگیریم متغیر 

 هنگامی که معلول را فی نفسه در نظـر بگیـریم ثابـت          

بنابراین هنگامی که معلول را فـارغ از علـت          . باشد می

 معلول را من حیث هو هـو در    در نظر بگیریم در واقع    

که در این صـورت یـک امـر ذهنـی و             ایم،  نظر گرفته 

ثبـاتش هـم اعتبـاري    ، اعتباري خواهد بـود و بـه تبـع       

ولی هنگـامی کـه معلـول در مقایـسه بـا            . خواهد شد 

در ،  الربط به علـت اسـت      علت و از آن جهت که عین      

یک امر حقیقی و خارجی خواهد بـود و         ،  نظر بگیریم 

در ایـن   . باشـد   مـی  ال بودنش هـم خـارجی     به تبع سی  

چگونه معلـول متغیـر از علـت        که     این صورت اشکال 

  .ماند  میبر قوت خود باقی، گردد  میثابت صادر

، علـت ، طبق ادعاي پاسـخ که   این اشکال دیگر 

یکی . کند و ثابت بر دو قسم است  میثابت را ایجاد

شود و دیگري ثـابتی    نمیثابتی که از آن تغیر انتزاع 

دوم ۀ  طبق مقدم . باشد  می التغیر که ثباتش عین ثبات   

توان اشکال را بدین نحو بیـان کـرد کـه             می و سوم 

 أشـود منـش    نمـی چگونه ثابتی که از آن تغییر انتزاع  

. التغیر اسـت  صدور ثابتی است که ثباتش عین ثبات      

شود همچنـان اشـکال بـر      می که مالحظه  طور  همان

  .قوت خود باقی است

  ي از منظر عرفاءجودو تقسیمات -2

در تقــسیماتی کــه مقــسم آن ، عرفــاۀ بنــابر نظریــ 

 الوجود همان وجود مقـسمی    واجب،  باشد  می وجود

  تحقّـق  مقسم سـواي از اقـسام     ،  که بالطبع ،  باشد می

وجود همان حق اسـت کـه       ،  بنابراین. خارجی دارد 

من حیث هو هو نه وجود ذهنی است و نـه وجـود           

نه ذهنـی اسـت     ،  یدنه مطلق است و نه مق     ،  خارجی

همچنـین  ،  نه واحد است و نـه کثیـر       ،  و نه خارجی  

بلکـه مقـسم تمـام ایـن        ،  نه ثابت است و نه متغیـر      

ــع  .)13 :1375 ،قیــصري(باشــد   مــیاقــسام در واق

ــق ــز  ، ح ــدت نی ــات و وح ــالق و ثب ــه اط ــد ب  مقی

وحـدت و ثبـات و اطـالق    ،  بلکـه حـق   ،  باشـد  نمی

برابـر  اطالقـی در    ،  حـق ،  بنابراین. باشد  می مقسمی

باشد بلکـه از قیـد        نمی مقید و ثباتی در برابر سیال     

 کـه   طـور   همـان . باشـد   می اطالق و ثبات نیز مطلق    

 ماهیت به بشرط ال و بشرط شی و البـشرط تقـسیم   

کـدام از    هـیچ ،  شود ولی ماهیت من حیـث هـی        می

، باشـد   مـی باشد و البـشرط مقـسمی    نمیاین اقسام 

البتـه در   . باشـد   مـی  تقسیمات وجـود نیـز اینگونـه      

اوصـاف عینـی و    ،  قسم و مقـسم   ،  تقسیات وجودي 

مـراد ازثبـات   . خارجی هستند و نه اوصـاف ذهنـی      

ثبـات در نفـس وجـود خـارجی         ،  قسمی و مقسمی  

قونـوي در زمینـه   . است و نه ثبات در لحاظ ذهنـی       

  : نویسد  میاطالق مقسمی حق

تصور اطالق الحق یشترط فیه ان یتعقل بمعنـی    «

، نی أنه اطالق ضده التقیید    انه وصف سلبی ال بمع    

و ، بل هو اطالق عن الوحدة و الکثرة المعلـولتین       

عن الحصر أیضا فـی االطـالق و التقییـد و فـی             

جمع بین کل ذلک او التنزه عنه فیصح فـی حقـه    

فنسبۀ کل ذلک ،  کل ذلک حال تنزهه عن الجمیع     

 ،قونـوي (» الیه و غیره و سلبه عنه علـی الـسواء    

   .)7: 1 نص ،1362

اساس اشکال ربط سیال بـه ثابـت     ،   این مبنا  طبق

چراکه اشکال در جایی مطرح بود که ، شود  می برطرف

، شود ولـی در ایـن نظـر        می ثابت در نظر گرفته   ،  علت

 باشد و مقیـد بـه هـیچ         می علت فراتر از ثابت و سیال     

 باشد و مقسم براي ثابت و سیال        نمی قیدي حتی ثبات  

تواند هم ثابت و     ی م از حضرت حق  ،  بنابراین. باشد می

  .هم سیال افاضه شود
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  حرکت از منظر مالصدرا -3

، براي رسیدان به پاسخ نهایی مالصدرا به اشکال

الزم است در ابتدا به اختصار حرکت را بر اساس 

، مبانی مالصدرا تبیین کنیم و بر اساس آن مبانی

مالصدرا مواضع متعددي  .اشکال را پاسخ دهیم

حرکت را خروج قوه ، ز خودهمچون فالسفه قبل ا

صدرالدین شیرازي، ( کند به فعل تدریجا تعریف می

در  .)220: 4 ج ؛188- 187 ،81 ،67: 3 ج م،1981

  : نویسد  میچنین سفارا

ء مـن    معناها کما مر خروج الـشی     .. .أن الحرکۀ «

صدرالدین شیرازي،  (» القوة إلى الفعل شیئا فشیئا    

   ).129: 3 ج، م1981

فالسفه قبل از مالصدرا در هر حرکت بر اساس نظریه    

 .شـود   می امرقبلی زایل و امر کنونی حادث      در هر آنی  

 بهتر در هر آنی از حرکت نوعی یا صـنفی از    عبارت  به

آن شیء را دارد غیر از نوع یا صنفی که در آن قبلی یا       

  : نویسد  میشیخ الرئیس دراین زمینه. بعدي دارد

 أن یفهم منـه     إن مقولۀ کذا فیها حرکۀ قد یمکن      «

الرابع أن الجوهر یتحرك من نـوع       :... أربعۀ معان 

لتلک المقولۀ إلى نوع آخـر و مـن صـنف إلـى             

   .)98: 1 جق، 1404، ابن سینا(» صنف

یقینی است که عوض شـدن نـوع یـا صـنف مـستلزم       

در حرکت هـر    که     این پس. عوض شدن فرد هم است    

فی آنی یا صنفی از آن شیء را دارد غیر از نوع یا صـن           

مـستلزم ایـن اسـت کـه     ، که در آن قبلی یا بعدي دارد   

 لـذا جـایز  . درهر آنی فرد مذکور را نیـز داشـته باشـد          

، که یک فرد در بیش از یک آن موجود باشد، باشد نمی

 که طور همان. در غیر این صورت ثبات خواهیم داشت  

 بـر اسـاس اصـالت       شود این نظریه کـامالً      می مشاهده

  . ماهیت تبیین شده است

در حرکـت افـراد ماهیـات       ،  بنابر اصالت وجـود   

بلکه همه ، نوعیه در خارج به نحو بالفعل وجود ندارند     

   : دارند تحقّقآنها به نحو بالقوه

أن تلک األفراد و إن لم تکن موجـودة متمیـزة         «

» بالفعل لکنها موجودة بالقوة القریبـۀ مـن الفعـل         

   .)425: 1  ج، م1981صدرالدین شیرازي، (

 بالقوه و بالفعل در این جا به معنـاي         منظور از 

صــدرالدین شــیرازي، ( باشــد  مــیجمــع و تفــصیل

کـه  (قـوه   که     این توضیح مطلب  .)77: 3 ج م،1981

ــل اســت ــل آن فع ــا ) مقاب ــسفه داراي دو معن در فل

معناي مشهور آن عبارت است از شیئی که . باشد  می

، توانـد آن را دارا باشـد     فاقد چیزي است ولـی مـی      

ذ که بالفعل کاغذ است و خاکستر نیـست        مانند کاغ 

معنـاي غیـر   . خاکـستر شـود   ولی قابلیـت دارد کـه     

مشهور آن عبارت است از شیئی کـه واجـد چیـزي     

 است اما به نحو غیر متمـایز و باالجمـال آن را دارا   

باشد   میطیف که واجد رنگ ها    مانند یک . باشد می

 ولی رنگ ها را به نحو غیر متمایز و باالجمـال دارا   

مالصـدرا در مواضــع متعـددي بــه ایــن   . باشــد مـی 

موضوع اشاره کرده است که معناي قـوه و فعـل در    

صـدرالدین  ( باشـد   اینجا معناي غیر مشهور آن مـی      

: 9 ج ؛293 :5؛ ج 344- 343: 3م، ج 1981شیرازي، 

 در واقع افراد ماهیـات نوعیـه بـدون تمـایز             ).186

 .ذهنیشان به وجود واحد در خارج موجـود هـستند        

در این صورت واقعیت ممتـد و سـیالی در خـارج             

 اســت کــه مــصداق هــیچ کــدام از ماهیــات نوعیــه

 باشد ولی وجود جمعی بی نهایت ماهیت نوعیه نمی

و البته   .)100: 1390صدرالدین شیرازي،   ( باشد می

ق بی نهایت ماهیت نوعیه متحقّ،  با آن واقعیت سیال   

 .)329: 3 ج، م1981صــدرالدین شــیرازي، ( اســت

چرا کـه  ، است چنین واقعیتی یک فرد و یک وجود     

متصل است و اتصال هم موجب وحـدت شخـصی         

بنابر حرکت  .)82: 1378صدرالدین شیرازي، (است 

موجـود مـادي غیـر از سـه بعـد امکـانی             ،  جوهري

بعـد چهـارمی    ،  به خاطر اتصال و پیوستگی    ،  پایدار

هم دارد که فقط به کمـک عقـل قابـل درك اسـت              

و ذهـن    .) 140: 3 ج،  م1981ازي،  صدرالدین شیر (
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تواند این بعـد چهـارم را درك       نمی انسانی هیچ گاه  

 از سـنخ وجـود اسـت و حقیقـت       .چراکه اوالً ،  کند

 چنـین   .آیـد و ثانیـاً      نمـی  وجود هیچ گاه بـه ذهـن      

ممکن نیست در ، واقعیتی چون منطبق بر زمان است

فقـط در   ،  یک آن موجود شود بلکه کل آن موجـود        

ۀ مثال در نیمـ   . ن عمرش موجود است   کل مدت زما  

ۀ نیمـ ، دوم زمـان  ۀ  اول آن و در نیم    ۀ  نیم،  اول زمان 

م، 1981صدرالدین شیرازي،   ( دوم آن موجود است   

ــسان  .)426- 425: 1 ج ؛73 :3ج  ــن انـ ــس ذهـ  پـ

کل وجود یک شـی را  ، تواند در یک آن فرضی    نمی

ماهیـت  ، توانـد در یـک آن    مـی درك کند بلکه فقط 

آن بـه وجـود    ة  زاع کند که فرد بـالقو     را انت اي    نوعیه

  .جمعی موجود است

 بر اساس اصالت ماهیـت    ،   که بیان شد   طور  همان

، امري حادث و در آن بعد، در یک آن،  در خارجحقیقتاً

ولی ، شود  میشود و امر دیگري حادث  میزایل آن امر

بر اساس اصالت وجود فقط در خارج یک فرد سـیال           

 از آن وجـود سـیال  ، ضیکه در یک آن فر،  وجود دارد 

غیر از ماهیت ، شود  میدر ذهن حادثاي  ماهیت نوعیه

که در آن قبل حادث شده بود و در آن فرضی اي  نوعیه

و امر دیگري  شود  میدر ذهن زایل، بعدي ماهیت نوعیه

   .)86: 3 ج، م1981صدرالدین شیرازي، ( شود  میحادث

ت طبق این بیان حرکت یک امر انتزاعی و از معقوال

 چرا که حـدوث و زوال یـک شـی   ، باشد  می ثانیه فلسفی 

 یک امر ذهنی است و فقط در خارج منـشا انتـزاع         حقیقتاً

مالصدرا در مواضع مختلفی به این امر اشاره کـرده           . دارد

: 1363؛ 53- 52: 3م، ج  1981صدرالدین شیرازي،   ( است

   :نویسد  میایشان در مشاعر چنین) 85: 1360؛ 390

ء و خروجـه   ها تجـدد حـال الـشی    الحرکۀ معنا «

من القوة إلى الفعـل تـدریجا و هـی أمـر نـسبی         

صـدرالدین شـیرازي،    (» عقلی مصدري انتزاعـی   

1361 :231(.   

ذهن آدمی با مواجهه با ماهیـات       ،   دیگر عبارت  به

حیثیت انفعال دارد و در یک مقـام    ،  در یک مقام   نوعیه

ج ماهیات نوعیه از یک سو در خـار . حیثیت فعال دارد  

نه آنکه خودمان ، ریشه دارند و ما از آنها منفعل هستیم      

این ماهیات ، ولی از سوي دیگر، آن را در ذهن بسازیم

نوعیه در خارج به شکل جدا از هم موجود نیـستند و            

ذهن انسانی در هر آن   . به وجود جمعی موجود هستند    

کند غیر از ماهیت    می را انتزاع اي    ماهیت نوعیه ،  فرضی

ذهـن مـا    ،  کـه از ایـن جهـت      ،   قبل یا بعد   نوعیه درآن 

در ،  حیثیت فعال دارد؛ هر چند این حیثیت فعال در ما         

پی حیثیت انفعال و در پی وجود این حقایق در خارج    

  . صورت گرفته است، از ما

،  که جزء یک متحرك طور  همان،  نکته قابل توجه  

کــل نیــز ،  نــدارد و اعتبــاري اســت تحقّــقدر خــارج

 نـدارد و هماننـد       تحقّـق   در خارج  باشد و   می اعتباري

از اجزا اي    زیرا کل مجموعه  .جزء فقط منشا انتزاع دارد    

بـالطبع کـل   ، است و هنگامی که اجزاء اعتباري هستند  

  .باشد  میاجزاء نیز اعتباري

در هر متحرکی فـارغ از ذهـن     ،  طور خالصه  به

 دارد نه افـراد بالفعـل و ذهـن     تحقّقانسان یک فرد  

 فرضی یک ماهیـت نوعیـه انتـزاع       در هر آن    ،  انسان

، کنـد و حـدوث و زوال ایـن ماهیـات در ذهـن       می

 گیري مفهوم حرکت در ذهـن انـسانی        موجب شکل 

ــی ــردد م ــه.گ ــارت  ب ــر  عب ــک ام ــت ی ــر حرک  دیگ

نـه امـر    ،  شناسـانه و در مقـام اثبـات اسـت          معرفت

پس فـارغ از ذهـن      . شناسانه و در مقام ثبوت     هستی

 از حیثـی کـه ایـن    البتـه .  ندارد  تحقّق آدمی حرکتی 

توان حـدوث و   ، میماهیات نوعیه منشا انتزاع دارند 

تعدد آنها را به وجود مادي نسبت داد و از حیثی که 

حـدت را بـه آن      تـوان ثبـات و و       می یک فرد است  

ــسبت داد   ــادي ن ــود م ــیرازي،  (وج ــدرالدین ش ص

  .)84: 3 ج، م1981

  پاسخ نهایی -3

 پاسـخ دو  ،  بر اساس مبـانی مـذکور پیرامـون حرکـت         

  .توان مطرح کرد می
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  کــه بیــان شــد ذهــن انــسانطــور همــان :پاســخ اول

تواند بعد چهارم اشیاء مادي را درك کند و فقط           نمی

. را اثبـات کنـد   تواند وجود آن  میاز راه برهان عقلی  

تواند حقیقـت     نمی ذهن هیچ انسانی  ،  در این صورت  

یک شیء را درك کند مگر زمانی که بعد چهـارم آن     

چنـین چیـزي   ، که بیان شـد طور همانند و  را درك ک  

در نتیجه ذهن انـسانی     . براي ذهن انسان محال است    

بعد یا جهتـی از وجـود یـک          در هر آن فرضی فقط    

،  که بیان شد   طور  همانکند و     می شیء مادي را درك   

 این خـود موجـب انتـزاع حرکـت از وجـود مـادي             

اگر کسی بتواند احاطه علمی به یک شـیء         . شود می

را نیـز   بدین معنا که بعد چهارم شیء، دا کندمادي پی 

وجود ثـابتی را درك خواهـد   ،  در حقیقت ،  درك کند 

وجودي و علمی بر اشیاء ۀ علل مجرده که احاط. کرد

 بعد چهارم شی را نیز درك     ،  مادي مادون خود دارند   

پس اشـیا مـادي نـسبت بـه ذهـن انـسانی             . کنند می

ین باشند ولی نسبت بـه علـل مجـرده عـ          می متحرك

   :باشد  میثبات و سکون

کل ما یکـون وجـوده تـدریجیا بالقیـاس إلـى            «

و ، زمانی فهو دفعی بالقیاس إلى المراتب الرفیعـۀ    

کذلک کل ما هو غائب عن مکانی فهـو حاضـر            

فالتجدد و التصرم و الحضور و الغیبۀ إنما     ،  عندهم

یتحقق فی الزمانی و المکانی بالنسبۀ إلى زمـانی         

 أما بالنسبۀ إلـى القـدوس       و. آخر و مکانی آخر   

ء منهـا   الحق و ضرب من مالئکته فال یتصور شی  

ــوه  ــن الوج ــه م ــیرازي،  ( »بوج ــدرالدین ش ص

   .)131: ق1422

اشیاء مادي فی نفسه ثابت ،  توان بیان کرد    می در واقع 

باشد کـه    میزیرا نسبی بودن یک امر انتزاعی  . هستند

 کنـد و در مقـام اثبـات         مـی  ذهن انسان آن را ایجـاد     

علت  باشد ولی هنگامی که اشیاء مادي را نسبت به می

در واقع آنها را فارغ از ،  گیریم آنها در نظر می   ة  موجد

بنـابر ایـن   . گرفتـه ایـم    مدنظر   ذهن و در مقام ثبوت    

اشیاء مادي فی نفسه و در مقام ثبوت ثابـت وسـاکن      

، هستند ولی در مقام اثبات و نسبت بـه ذهـن انـسان      

صـدرالدین شـیرازي،    (شـند   با  مـی  متحرك و سـیال   

   .)49: 5  ج، م1981

 بنابر اصالت وجود آنچه کـه معلـول واقـع         : پاسخ دوم 

، که در هر آناي  وجود است و ماهیات نوعیه، شود می

 که طور همانچراکه ، باشند  نمیمعلول، کنیم  میانتزاع

 یـک امـر معرفـت شناسـی       ،  ماهیات نوعیه ،  بیان شد 

 به خاطر اتصالشان    باشند و وجود جمعی آنان که      می

پس این اشکال که . باشد  میمعلول، باشد  مییک فرد

بـر  ، با از بین رفتن فرد اول باید علت نیز ازبین برود        

، زیـرا افـراد بالفعـل    . باشـد   می اساس اصالت ماهیت  

 ندارنـد و   تحقّـق ماهیات نوعیه هستند که در خـارج   

باشد و بالطبع معلـول    میحدوث و زوالشان در ذهن   

، د تا اشکال تخلف معلول از علـت الزم بیایـد          نیستن

، باشند  میبلکه افراد بالقوه که به وجود جمعی موجود

هر ، طبق بیان مالصدرا، به بیانی دیگر. باشد  میمعلول

صـدرالدین  (  یک واحد متصل اسـت      حقیقتاً متحرك

فـرد و   ،  و هر وحدت اتصالی   ) 116: 1360شیرازي،  

باشـد    مـی  وجود واحدي اسـت کـه عـین تـشخص         

ــیرازي، ( ــدرالدین ش ــر  .)116: 1360ص ــس در ه پ

فرد واحدي است که علت آن فرد را ، معلول، متحرك

اشکال در جایی ،  که بیان شدطور همان. کند  میافاضه

یکی پـس از    ،  مطرح است که افراد بالفعل در خارج      

دیگري حادث و زائل شود ولی بر اساس مبانی مطرح 

  فرد در خارجیک، حرکت مشخص شدۀ شده در زمین

بنابراین اساس اشکال ربط . نه افراد بالفعل،  داردتحقّق

  . شود  میسیال به ثابت بر طرف

  اشکال و جواب

مالصدرا در مواضع فراوانی از حرکت جوهري سخن        

گفته است و این نظریـه یکـی از ابـداعات ایـشان در              

بـر اسـاس نظریـه مالصـدرا      . باشـد   مـی  فلسفهۀ  عرص

هـر چیـزي لحظـه بـه        ،   طبیعت عالم،  پیرامون حرکت 

لحظه و آن به آن در حال حرکت و عوض شدن و نو             
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اعم از جوهر اشیاء و صفات و اعراض     ،  باشد  می شدن

العالم بجمیع أجزائه أفالکه و کواکبه و بـسائطه و          : آنها

مرکباته حادثۀ کائنۀ فاسدة کل ما فیـه فـی کـل حـین              

صــدرالدین شــیرازي، (موجــود آخــر و خلــق جدیــد 

در حالی که براي پاسخ نهایی ربط  .)298: 7ج  ،1981

اساس حرکت را از عالم ماده برچیـد و  ، سیال به ثابت  

قائل به ثبات عالم شد که در تناقض صریح و آشکار با 

  .باشد  میحرکت جوهري

نگارنده بر این باور است که بر اساس مبـانی          

هیچ تناقضی بین نظریه سیالن عـالم مـاده و      ،  صدرا

ذهـن  ،   که بیان شد   طور  همان. ود ندارد ثبات آن وج  

ــسانی ــارم    ، ان ــد چه ــیء و بع ــود ش ــت وج حقیق

چراکـه ذهـن    ،  کنـد   نمـی  موجودات مـادي را درك    

انسانی موجودات مادي را زمانمند و در قالب آنات       

توانند بعد چهارم شیء      می موجوداتی. کند  می درك

. مادي را درك کنند که فراتر از زمان و مکان باشند        

کت در جایی قابل انتزاع اسـت کـه بعـد           اساسا حر 

. قابـل درك نیـست   ،  چهارم شیء و حقیقـت شـیء      

ذهن انسان کـه بـه بعـد چهـارم      ۀ  از دریچ ،  بنابراین

علمـی بـه آن پیـدا       ۀ  تواند احاط   نمی تسلط ندارد و  

ضرورتا کل عـالم در حـال حرکـت و سـیالن      ،  کند

است ولی نسبت به علل مجرده که احاطه وجـودي        

بعد چهارم نیـز    ،  د مادي اشیا دارند   و علمی بر وجو   

لذا کل عالم ماده به نـسبت بـا         ،  باشد  می قابل درك 

تـوان    مـی  در نهایت هم   .باشد  می علل مجرده ثابت  

   :ثبات را به عالم ماده نسبت داد و سیالن را

 متعـدد  إنـه  قلنا إن و صدقنا واحد إنه قلنا فإن«

 إلـى  االستحالۀ أول من باق إنه قلنا إن و صدقنا

 حـین  کل فی حادث إنه قلنا إن و صدقنا غایتها

ـ  صدقنا  »الوجـود  هـذا  مثـل  حـال  أعجب فما  

   .)84: 3 ج، م1981صدرالدین شیرازي، (

  

  گیري نتیجه

عالوه بر بررسی ، بر اساس مبانی صدرا پیرامون حرکت

توان دو پاسخ نهایی  ، میهاي مشهور ایشان و نقد پاسخ

  .ئه کرددر حل معضل ربط سیال به ثابت ارا

  :  پاسخ اول

در حرکـت افـراد ماهیـات       ،  بنابر اصالت وجود   -1

، نوعیه در خارج به نحو بالفعـل وجـود ندارنـد          

  . دارند تحقّقبلکه همه آنها به نحو بالقوه

واقعیـت ممتــد و ســیالی در خــارج اســت کــه   -2

باشد ولی   نمیکدام از ماهیات نوعیه مصداق هیچ

  .شدبا  میوجود جمعی بی نهایت ماهیت نوعیه

چرا ، است  چنین واقعیتی یک فرد و یک وجود -3

که متصل است و اتصال هـم موجـب وحـدت           

  . شخصی است

موجود مادي غیر از سـه      ،  بنابر حرکت جوهري   -4

، به خاطر اتصال و پیوستگی    ،  بعد امکانی پایدار  

بعد چهارمی هم دارد که فقط بـه کمـک عقـل            

 . قابل درك است

اء مـادي را  تواند بعد چهارم اشی     نمی ذهن انسان  -5

توانـد    مـی  درك کند و فقط از راه برهان عقلـی        

  . را اثبات کند وجود آن

اگر کسی بتواند احاطه علمی به یک شیء مادي  -6

را نیـز    بدین معنا که بعد چهارم شیء     ،  پیدا کند 

ــابتی را درك ، در حقیقــت، درك کنــد وجــود ث

  .خواهد کرد

وجـودي و علمـی بـر       ۀ   علل مجرده که احاطـ     -7

بعد چهارم شـی    ،  ادون خود دارند  اشیاء مادي م  

 .کنند  میرا نیز درك

  اشیاء مادي نـسبت بـه ذهـن انـسانی متحـرك            :نتیجه

باشند ولی نـسبت بـه علـل مجـرده عـین ثبـات و              می

  . باشد  میسکون
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  :پاسخ دوم

افـراد ماهیـات    ،  در حرکت ،  بنابر اصالت وجود   -1

، به نحو بالفعل وجـود ندارنـد      ،  نوعیه در خارج  

  . دارند تحقّقبه نحو بالقوهبلکه همه آنها 

ممتد و سـیال اسـت کـه مـصداق      ،  این واقعیت  -2
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