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نقدي بر انگارة داللت ادلة اثبات حرکت جوهري بر حرکت دائمي
در تمام جواهر جسماني
تاريخ دريافت33/3/21 :

تاريخ تأييد33/1/21 :

سیدجابر موسویراد

مالصدرا با اثبات حرکت جوهري در صدد اثبات سيالال

حرکيت در تات

جوهر تمام جواهر جسماني برآمده است .ي بسالاري از مطالب فلسفي خيود
را بر مبناي اين حرکت دائمي پالوسته در جواهر جها بنا ميکند .اميا بيه ن ير
ميرسد که ادلة حرکت جوهري بر د قسي انيد دسيتة ا ا ادليهاي هسيتند کيه
جود حرکت در تمام جواهر جسماني را اثبات ميکنند .در اين مقياا بيه ايين
ادله اشاره ميشود اين ادله مورد نقد قرار ميگالرند .دستة د م ادليهاي هسيتند
که تنها اثبات ميکنند که جوهر اشالاء ضمن حرکات عرضيي بيا تبيد ت نيوعي
تغالالر مي کنند .در اين مقاله برخي از اين ادله نقد شده برخيي ديرير پريرفتيه
شده است نتالجهگالري شده که حرکت جوهري تنها زماني رخ ميدهد کيه بيه
دلالل عاملي خارجي تبدلي در نوع اشالاء به جود ميآيد .لرا حرکت جوهري در
تمام جواهر جسماني به صورت پالوسته دائ

جود ندارد .نالز ضمن مباحث

اين مقاله اضح شده است کيه ايين نيوع تبيد ت نيوعي اثبياتکننيد حرکيت
جديدي به نام حرکت جوهري نالست بلکه تنها اثباتکننيد تفسيالري جدييد از

* دانشآموخته حوزه علماله ق

دکتراي فلسفه دين دانشراه تهرا .

*
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حرکات است .پس مطابق حرکت جوهري تبد ت نوعي که بيا کيو

فسياد

توجاله ميشد بايد با حرکت جوهري توجاله گردد.

واژگان کليدي :حرکت جوهري حرکت عرضيي مالصيدرا کيو

فسياد

جواهر جسماني.
 .1بيان مسئله

حرکت جوهري يکي از مباني فلسفة مالصدرا است که بسالاري از آراي ديرر
ايشا در زمالنة حقالقت عال طبالعت

حدت آ ثبات تغالالر ارتباط ثابت

متغالر حد ث قدم ارتباط حادث قدي زما حيد ث جسيماني نفيس
سالر تکاملي آ

نالز حشر انسا بر اين اساس تبالالن مييشيود .البتيه مييتيوا

رگه هايي از بحث از حرکت جوهري را در کلمات هراکلالتوس برخي ديرير از
فاللسوفا يافت (هالينگ ديل )37 :0731 ،اما بيد

شي

ايين مالصيدرا بيود کيه

توان ست اين انديشه را به ا ج فلسفي خود برساند بسالاري از اصوا ديرر را از
آ استنتاج نمايد.
فالسفة پالش از مالصدرا همچو ابن سالنا تنها حرکت در اعراض چهارگانيه
(ک کالف أين

ضع) را پريرفتيه بودنيد حرکيت در سياير اعيراض ناليز

حرکت در جوهر را محاا ميشمردند( .ر.ک .ابن سيينا ،0111 ،ج 79 :0؛ فخرالييين

رازي ،0100 ،ج  )377 :0اما مالصدرا در فلسفة خود اثبات کرد که حرکت در همة
اعراض حتي در جواهر ه رخ ميدهد.
مطابق ن رية مالصدرا تمام اجيزاء عيال ميادي پالوسيته در حياا حرکيت
تغالالرند حرکتي که سالر تکاملي داشته به سوي تجرد بهپالش مير د؛ هالچ ثبياتي
در عال ماده جود ندارند بلکه جها طبالعيت عيالن حرکيت سيالال تکياملي
است( .صيراليين شيرازي ،0790 ،ج )879 :3
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البته اضح است که جريا حرکت در همة اشالاء براي ما امري محسوس بيه
حواس ظاهري نالست اما مدعاي مالصدرا اين است اگرچه ممکن اسيت ميا بيا
حواس ظاهري خود اين امر را درک نکنال مقتضاي ادلة فلسفي جيود حرکتيي
دائمي پالوسته در همة اجزاي جها است.
در اين مقاله در صدد اثبات اين هستال تنها زماني که ي

شيء تبديل به چالز

ديرري ميشود ي مثالً زماني که چوب تبديل به خاکستري ميشود يا اينکه نطفه
تبديل به انسا مييشيود ي حرکيت در جيوهر رخ مييدهيد در سياير ميوارد
هالچگونه حرکت جوهري رخ نميدهد بلکه تنها حرکات عرضي اتفاق ميافتد.
با توجه به اينکيه تنهيا در ميوارد تغالالير نيوعي اشيالاء حرکيت در جيوهر رخ
ميدهد پس اينطور نالست که تمام اجزاء جها

به تبع آ ماهالات ي پالوسته

ي در حاا تغالالر حرکت باشند؛ هرگاه به سببي خارجي ي فالزيکي يا غالرفالزيکيي
ي تغالالري نوعي در جود احد متصل رخ دهد حرکيت جيوهري اتفياق افتياده
است در غالر اين صورت حرکتي جوهري رخ نداده اسيت .بيه عبيارت ديرير
اينطور نالست که جهات طبالعت عالن تغالالر حرکت باشد؛ جها طبالعت نه عالن
تغالالر حرکت است نه عالن سکو ؛ ممکن اسيت در آ حرکياتي رخ دهيد
هرگاه حرکتي در اين جها رخ دهد ممکن است اين حرکت خودش عرضي ييا
جوهري باشد.
نالز اضح خواهد شد که طمة حرکت جوهري تغالالر نوع اسيت .پيس در
هر موردي که حرکت جوهري اتفاق بالفتد نوع آ شيء تغالالر مييکنيد در هير
موردي که نوع شيء ثابت باشد حرکت جوهري اقع نشده است.
براي اثبات اين مطالب ادلة حرکت جوهري مورد نقد بررسي قرار گرفتهاند.
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ادلة حرکت جوهري بر د گر ه دسته بندي ميشوند
گر ه نخست ادلهاي هستند که اثبات ميکنند جها پالوسيته در حياا تغالالير
حرکت است مثل استد ا از طريق زما يا غايتمداري اشالاء.
اشکا تي ارد است که درپي ميآيد .با اثبيات ناکارآميدي ايين ادليه اثبيات
حرکتي پالوسته دائمي براي همة جواهر جسماني ممکن نالست.
گر ه د م ادله اي هستند که اثبيات ميي کننيد کيه در بعضيي ميوارد حرکيت
جوهري در جها رخ مي دهد مثل استد ا از طريق تغالالرات تبد ت جوهري
يا استد ا از طريق شأ بود اعراض نسبت به جواهر.
برخي از اين ادله پسنديده برخي مورد نقد ميباشند .بدين ترتالب پريرفتيه
مي شود .اين ادله صرفاً توا اثبات حرکت جوهري به هنرام تغالالرات نوعي اشالاء
را دارند هرگز توانايي اثبات حرکيت عميومي مسيتمر بيراي همية اشيالاء را
ندارند.
در پايا نرارنده معاني اي را که ممکن است از حرکت جوهري فهمالده شود
بررسي مي کند معناي معقوا از حرکت جوهري را که ادلة حرکت جوهري بير
تحقق آ پاي ميفشارند تبالالن مينمايد.
بد

ترديد تبالالن مفصل حرکت جوهري ادلة آ مجالي ديرير مييطلبيد.

لرا در اين جالزه تنها به اشاره اي بسنده شده تمرکيز اصيلي بحيث بير نقيد
بررسي اين ادله است.
 .2ادلة اثباتکننده حرکت جوهري در تمام جواهر جسماني
1ـ .2استدالل از طريق غايتمداري اشياء

اصل استد ا اين است اگر حرکت جوهري رخ ندهد اشالاء به غايات خيود
نميرسند( .صيراليين شيرازي )33 :0737 ،توضالح آنکه مالصدرا ي بسا ابن سالنا ي
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بر اين با ر است که طبالعت [ هستي] غايت دارد؛ داراي غايت بود طبالعت بيه
اين معناست که هر قوه اي که در طبالعت هست به سوي غايتي است عياري از
غايت نالست.
ادعاي مالصدرا اين است که اين سخن که در طبالعت هر قوهاي بيه تعبالير
ديرر هر طبالعت صورت نوعاله اي متوجه غايت است با ن ريية کيو

فسياد

قابل توجاله نالست تنها با حرکت جوهري قابل توجاله اسيت .براسياس کيو
فساد ادعا ميشود که مادهاي جود دارد صورتي .در مرحلة بعد ايين صيورت
معد م مي شود صورت ديرري جايرزين آ ميشود؛ آ صيورت ناليز معيد م
ميشود صورت ديرري جايرزين آ ميشود؛ با اين فرض طبالعت نمييتوانيد
غايت داشته باشد زيرا غايت در جايي متصور است که مُغَالّا به سيوي آ غاييت
در حرکت باشد بخواهد به آ برسد در حالي که اين صور بنا بر کو

فسياد

يکي پس از ديرري معد م ميشوند .البته موجود ديرر که اين صيور را متبيادا
ميکند ميتواند غايت داشته باشد.
در کو
مي شود

فساد قتي صورتي معيد م مييشيود صيورت ديريري موجيود
اين صورت نالز معد م ميشود صورت ديريري موجيود مييشيود

اصالً اتصالي مالا اينها با غاياتشا نالست .پس در اينجا باييد صيورت احيدي
باشد که از ا ا تا به آخر به سوي آ غايت حرکيت کنيد .بنيابراين جيز اينکيه
برويال اين صورتها در اقع احدند يعني ي

صورت احد است که از هما

مرحلة ا ا تا آ مرحلة آخر به غايتش ميرسد ي

شيء است کيه يي

راه را

طي ميکند تا به آنجا ميرسد راه ديرري براي توجاليه تيغاييت بيود طبالعيت
جود ندارد.

022
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اگر طبالعت غايت نداشته باشد توجاله عال هما گونه است که متکلمالن باليا
کرده اند .آنها براي خودِ عال غايتي فرض نمي کنند بلکه فقط موجيوداتي را کيه
مافوق عال هستند تي غايت ميدانند که زمهاش اين اسيت کيه آنهيا بخواهنيد
متکامل بشوند حاا آنکه خود طبالعت غاييت دارد( .مطهري ،0797 ،ج  317 :00ي
)331
نقد و بررسي

اشکاا اصلي اين استد ا در اين است
اگرچه همة حرکتها غايت به معناي جهت حرکت دارند چراکه هر حرکتيي
داراي جهت اسيت فيرض حرکيت بيد

جهيت معقيوا نالسيت دلالليي بير

غايتمداري اشالاء به معناي هدف داشتن آنها جود ندارد؛ اساساً فاعلهاي طبالعي
«فاعل بالطبع» فاقد شعور ارادهاند نسبت داد «مالل طبالعي» به آنها بيالش از
ي

تعبالر استعاري نالست فرض نفي شعور

اراده از فعلهاي بالطبع اثبيات

مالل خواست حقالقي ي که متضيمّن معنياي شيعور اسيت ي بيراي آنهيا فيرض
متناقضي است.
همچنالن کماا بود غايت حرکت براي هر متحرّکي به اين معنا که متحيرّک
همواره با حرکت خود کاملتر شود قابل اثبات نالست زيرا بسالاري از حرکتهيا
دگرگونيها نز لي ر به کاهش است مانند حرکت تبولي گالاها

جانورا

که پس از رسالد به نهايت رشد خود سالر نز لي را به سوي خشيکالد

ميرد

آغاز مي کنند .همچنالن قرار گرفتن سنگ بر ر ي زمالن ماننيد آ را نمييتيوا
کمالي براي جمادات به حساب آ رد .بنابراين به فرض اينکه بتيوا بيراي ماليل
طبالعي هر موجودي به سوي کمياا خيودش معنياي صيحالحي را درن رگرفيت
همچنا حرکات نز لي غالراستکمالي فاقد علت غائي خواهند بود.
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عال ه بر اين اثبات حدت حقالقي براي جها طبالعت همچنالن اثبات ماليل
طبالعي بهسوي کماا براي آ

تعلالل ن

هماهنري اجزاء جها به چنالن ماللي

بسالار دشوار است چنا که فرض جود نفس کلّي براي جهيا
نفساني به سوي کماا براي آ دستک

جيود شيوق

فرضي بيدلاليل اسيت( .مصياا يييدي،

 ،0737ج  003 :8ي )007
2ـ .2استدالل از طريق ربط متغير به ثابت

يکي ديرر از د يلي که مالصدرا براي اثبات حرکت جوهري اقامه ميکند اين
است که حل مشکل ربط متغالر به ثابت تنها از طريق حرکت جوهري مالسر است.
لرا براي حل مشکل ربط متغالر به ثابت چارهاي جيز پيريرش حرکيت جيوهري
نالست.
مالصدرا تصريح مي کند که اگر طبالعت جوهري اشيالاء داراي سيالال نباشيد
هالچ حرکتي در عال رخ نميدهد زيرا صد ر متغالر از ثابت محاا است .بنابراين
صد ر متغالر از ثابت نشانة حرکت سيالال در نيي جيواهر اسيت( .صييراليين
شيرازي91 :0731 ،؛ همو 799 :0790؛ همو)781 :0733 ،

توضالح آنکه فاللسوفا معتقدند که علت امر متغالر بايد خيودش متغالير باشيد.
دلالل اين قاعده اين است که حرکت خودش عالن تغالير تجيدد اتصياا اسيت؛
حرکت امري است که اجزاء آ بهتدريج به جود ميآيند معد م ميشوند .نالز
مي دانال که معلوا از علت تامه انفکاکناپرير است .حاا ميگويال فرض بر اين
است که اين متغالر يا خود تغالر داراي اجزاء است يعني داراي مراتب است.
حرکتي که جود پالدا ميکند اجزائش به امتداد زما

امتداد مسافت کشيالده

شده است تا هرجا که ادامه پالدا کند يعني حرکت «جزءاً فجزءاً» پديد مييآييد.

2

 .9البته کلمه «جزء» تعبالر درستي نالست چو حرکت اقعاً اجزاء ندارد بلکه اجزاء را تهن
ما است که براي آ فرض ميکند .حرکت مرتبه دارد مرتبه به مرتبه به دنباا ه پديد ميآيد.
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حاا مرتبة ا ا را درن ر مي گالري  .اين مرتبة ا ا که به جود آمد معلوا هميا
علتي است که ثابت است .بنابراين قتي مرتبة د م به جود ميآيد زم ميآييد
علت جود داشته باشد معلوا معد م شده باشد براي اينکه اين مراتب آناً فآناً
موجود ميشوند

معد م ميشوند.

در اقع مطلب را به د صورت ميتوا طرح کرد صورت ا ا اين است که
اين امري که علت اين حرکت است ه علت مرتبة ا ا است هي عليت مرتبية
د م سوم به همالن صورت .علت تامه که جود دارد بايد معلوا جود پاليدا
کند .بنابراين هما
آ

قت که جزء ا ا جود پالدا ميکند جزء آخر ه بايد همراه

جود پالدا کند که اگر چنالن نباشد انفکاک معلوا از علت تامه شيده اسيت.

بنابراين علت مرتبة ا ا غالر از علت مرتبة د م مراتب بعدي است .پس علتِ
امر متغالر نمي تواند امر ثابتي باشد .لي در سخنا مالصدرا به اين فيرض اشياره
نشده است زيرا ممکن است گفته شود دلالل اينکه مراتب ديرر همراه مرتبة ديرر
همراه مرتبة ا ا جود پالدا نميکنند اين است که علت تامة مراتيب بعيد جيود
پالدا نکرده زيرا مرتبة قبل شرط مرتبه بعد است.
لي اشکاا به صورت ديرر باقي است؛ شيما مييگوياليد مرتبية قبيل معيد م
مي شود نوبت به مرتبة بعد ميرسد باز مرتبة قبل معد م ميشود مرتبة بعد
موجود ميشود .ما ميگويال يا علت تامة آ مراتب قبلي که معد م شدهاند جود
دارد يا جود ندارد؟ اگر فرض اين است که علت تامهاش جيود دارد چرونيه
معلوا معد م شده در صورتي که علت تامه جود دارد؟
لي صورت د مي نالز متصور است اگر گفته شود که علت متغالر متغالر است
اشکاا حل ميشود يعني اگر ي

علت قوه يا نالر حرکتي را ايجاد ميکنيد ميا
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ميپنداري که نالر يي ثابت جزء ا ا جزء د م جزء سوم را ايجاد کرده است
در حالي که اين نالر نالز مانند خود اين حرکت متغالر اسيت يعنيي مرتبيهاي از
نالر مرتبة ا ا از حرکت را ايجاد ميکند آ که مرتبة د م را ايجاد ميکنيد مرتبية
ديرر نالر ست آ که مرتبة سوم را ايجاد ميکند درجية ديرير نالر سيت .پيس
علت امر متغالر متغالر است( .مطهري ،0737 ،ج 877 :00ي)811

با اين توضالح سراغ معضل ربط متغالر به ثابت مير يي  .معضيل ايين اسيت
حرکات جها به علت نالاز دارند اثبات شد که علت متغالير هي باييد خيودش
متغالر باشد .بنابراين بايد اين حرکتها هر کدام علتي متغالر را بطلبيد در حيالي
که فرض اين است که خدايي جود دارد که علة العليل همية اشيالاء اسيت در
عالن حاا ثابت است.
در اينجا مالصدرا مشکل را از طريق حرکت جوهري حل مييکنيد معتقيد
است اگر حرکات جها عرضي باشند عرضْ جودي زائد بر اصل جيوهر دارد
لرا نالازمند علت است علت متغالر ه بايد متغالر باشيد .ليرا قبيوا جيود
حرکات عرضي براي جها مشکل ربط متغالر به ثابت را حل نمييکنيد .اميا اگير
برويال که خود طبالعت جوهري اشالاء داراي حرکت سالال است حرکيت
سالال عالن جود آنها است ديرر نالازمنيد علتيي متغالير نالسيتال زييرا سيالال
حرکت تاتي جود است نالازمند علتي جداي از تات جوهر نالسيت عليت
جوهر ه خودش جودي است که لز مي ندارد متغالر باشد زيرا تغالير موجيود
در جوهر زمة تاتي آ است تغالر آ نالازمند جاعلي نالسيت کيه بريويال ايين
جاعل بايد متغالر باشد( .صيراليين شيرازي)91 :0731 ،
نقد و بررسي:

مسئلة ربط متغالر به ثابت بيش

يکي از مسيائل پالچاليد فلسيفي اسيت کيه
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قر ها تهن فاللسوفا را به خيود مشيغوا داشيته اسيت .مالصيدرا بعيد از نقيد
ديدگاههاي رايج در نهايت تالش ميکند که ايين مشيکل را بيا نطريية حرکيت
جوهري حل کند .اما به ن ر ميرسد که مشکل را به صورتي ديرر ه مييتيوا
حل کرد.
در اينجا راه حلي ابتکاري براي حل مشکل ربط متغالر به ثابت ارائه ميشيود
که مطابق آ هالچ ضر رتي ندارد که علت متغالر خودش متغالر باشد.
راه حل ابتکاري نويسنده اين است که خدا ند يا ميخواهد حرکت به جيود
بالايد يا نميخواهد .اگر نخواهد حرکتي به جود بالايد که بحث از ريشيه منتفيي
ميشود اگر بخواهد حرکت به جود بالايد زمة حرکت انعدام اجزاء مراتب
پالشالن به جود آمد اجزاء مراتب جديد است .انعيدام اجيزاء پالشيالن بيه
جود آمد اجزاء جديد زمة تاتي حرکت است .لرا محاا است که ه حرکت
به جود بالايد ه اجزاء پالشالن منعدم نشوند.
با اين مقدمه مي گويال با توجه به اينکه از ي
حرکت به جود بالايد

طرف خدا ند ميخواهد که

از طرف ديرر محاا اسيت کيه حرکيت بيد

انعيدام

اجزاء پالشالن به جود بالايد در عالن حاا که عليت تاميه اجيزاء پالشيالن حرکيت
جود دارند لي اين اجزاء منعدم مي شوند زيرا علت تامه مقتضي ايجاد «معلوا
ممکن» است در حالي که فرض حرکت بد

انعدام اجزاء پالشالن «محاا» است.

لرا چو قدرت به محا ت تعلق نميگالرد ميتوانال فرض کنال که عليت تاميه
اجزاء پالشالن موجود است در عالن حاا اين اجزاء منعدم ميشود.
به عبارت ديرر علت تامه تنها ضر رتبخش تحقيق معليوا ممکينالوجيود
است علت تامه ضر رتبخش تحقق معلوا محاا نميباشد ي زيرا چاليزي کيه
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محاا است امکا تحقق ندارد ي با توجه به اينکه قوع حرکيت بيد

انعيدام

اجزاء پالشالن محاا عقلي است جود عليت تاميه مقتضيي جيود اجيزاء قبليي
حرکت که استمرار جود آنها بيا فيرض جيود حرکيت محياا عقليي اسيت ي
نميباشد.
به عبارت سوم اگرچه که علت تامة اجزاء پالشالن جيود دارد چيو تحقيق
اجزاء پالشالن در عالن حرکت محياا عقليي اسيت عليت تاميه مقتضيي ايجياد
معلو ت ممتنع محاا نالست علت تامه مقتضي ايجاد اجزاء پالشالن نميباشد.
براي اضحتر شد بحث براي تقريب به تهين فيرض کناليد کيه خدا نيد
مي خواهد ي

سالب سال را تبديل به سالب فاسد کند[ .نه اينکه آ سالب از ابتدا

فاسد خلق شود بلکه سالبي سال تبديل به سالبي فاسد شود] .در اين مثاا ايجياد
سالب فاسد شده متوقف بر انعدام صورت نوعالة سالب سال اسيت .ليرا اگرچيه
علت تامة سالب سال

جود دارد چو ايجياد سيالب فاسيد شيده بيد

انعيدام

صورت نوعالة سالب سال قبلي محاا عقلي است علت تامه هي تنهيا مقتضيي
ايجاد معلو ت ممکنالوجود است انعدام صورت نوعالة سالب سيال قبليي هيالچ
منافاتي با جود علت تامة سالب سال قبلي ندارد .بيه باليا ديرير اگير خدا نيد
بخواهد سالب فاسد شده را ايجاد کند .انعدام صيورت نوعالية سيالب سيال قبليي
منافاتي با جود علت تامه آ ندارد زييرا عليت تاميه مقتضيي ايجياد معليو ت
ممکن است ايجاد سالب فاسدشده بد

انعدام صورت سالب سال محاا عقلي

است .به همالن نسبت اگر خدا ند بخواهد حرکت را ه ايجاد کند انعدام اجزاء
پالشالن منافاتي با جود علت تامه ندارد زيرا محاا است که حرکت بد

انعدام

اجزاء پالشالن به جود بالايند علت تامه مقتضي ايجاد معلو ت محاا نالست.
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نتالجه اينکه هالچ ضر رتي ندارد که علت متغالر خودش ه متغالر باشد زيرا با
توجه به اينکه حرکت مستلزم انعدام اجزاء پالشالن است

قيوع حرکيت بيد

انعدام اجزاء پالشالن محاا است با توجه بيه اينکيه عليت تاميه مقتضيي ايجياد
معلو ت ممکن است نه امور محاا زيرا قدرت به محا ت تعلق نميگالرد پس
انعدام اجزاء پالشالن منافاتي با قاعد « جوب معلوا در زما

جيود عليت تاميه»

ندارد علت جود متغالر ميتواند ثابت باشد.
 .2-3استدالل از طريق زمان

دلالل ديرر مالصدرا بر جود حرکت در جوهر دلالليي اسيت کيه از شيناختن
حقالقت زما بهعنوا بعدي سالّاا گيررا از ابعياد موجيودات ميادي بيه دسيت
ميآيد شکل منطقي آ اين اسيت هير موجيود ميادي داراي بعيد زمياني
زمانمند است هر موجودي که داراي بُعد زماني باشد تدريجيّالوجود ميباشيد
پس جود جوهر مادي تدريجي يعني داراي حرکت است.
حاصل مقدمة ا ا اين است که زما ْ امتيدادي گيررا از موجيودات جسيماني
است نه ظرف مستقلي از آنها که در آ گنجانالده شوند .اگر پديدههياي ميادي
داراي چنالن امتداد گررايي نبودند قابل اندازهگاليري بيا مقالاسيهاي زمياني ماننيد
ساعت ر ز ماه ساا نميبودند چنا کيه اگير داراي امتيدادهاي مکياني
مقادير هندسي نبودند با مقالاسهاي طوا سطح حج اندازهگالري نميشدند.
اساساً اندازه گالري هر چالزي با مقالاس خاصّي نشانة سنخالّت بالن آنهاست
اينر هرگز نمي توا

از

ز چالزي را با مقالاس طوا يا برعکس طوا چاليزي را

با مقالاس ز سنجالد به همالن دلالل است که مجردّات تيامّ داراي عمير زمياني
نالستند نميتوا آنها را زماناً مقدّم بر حادثيهاي ييا ميّخّر از آ دانسيت زييرا
جودِ ثابتِ آنها سنخالّتي با امتداد گررا نوشوند زما ندارد.
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اما مقدمة د م با اين بالا قابل توضالح است که زما ْ امري است گيررا کيه
اجزاء بالقوّ آ پيدرپي به جود ميآيند تا جزئي نريررد جيزء ديريري از آ
تحقق نمييابد در عالن حاا که مجموع اجزاء بالقوهاش جود احدي دارند .بيا
توجه به حقالقت زما بهآساني ميتوا دريافيت کيه هير موجيودي کيه در تات
خودش چنالن امتدادي را داشته باشد جودي تدريجيّالحصوا اسيت اجزائيي
گسترده در بستر زما دارد امتداد زماني آ به اجزاء بالقوّ متوالي تقسال پريرند
بهگونهاي که هالچگاه د جزء زماني آ با يکديرر جمع نميشيوند تيا يکيي از
آنها نرررد معد م نشود جزء ديرري از آ به جود نميآيد.
با توجه به اين د مقدمه نتالجه گرفته ميشيود کيه جيودِ جيوهر جسيماني
جودي تدريجي گررا نوشيونده اسيت هميالن اسيت معنياي حرکيت در
جوهر.
صدرالمتألهالن اين استد ا را چنالن تبالالن ميکند ه چنيا کيه جيوهر ميادي
داراي مقادير هندسي ابعاد مکاني است داراي کمالّت متّصل ديرري به نام زما
نالز است که بعد چهارم آ را تشيکالل مييدهيد

هميا گونيه کيه امتيدادهاي

دفعيالحصوا ا صاف تاتي جودش بهشمار مير ند

جود منحازي از جيود

جوهر مادي ندارند امتداد تدريجيالحصوا آ نالز صفي تاتي انفکاکناپيرير
براي آ است

هما گونه که هويّت شخصي به هالچ جوهر جسماني بد

هندسي تحقق نمييابد بد

ابعاد

بعد زماني ه تحقق نميپيريرد نمييتيوا هيالچ

موج ود جسماني را فرض کرد که ثابيت منسيلا از زميا باشيد

در نتالجيه

نسبت آ به همة زما ها يکسا باشد .پس زما مقوّم جود هر جوهر جسماني
است

زمهاش اين است که جود هر جوهر جسماني تدريجيالحصوا باشد

اجزاء بالقو آ متوالالاً نوبهنو به جود آيند( .ر.ک .صيراليين شيرازي،0790 ،ج :3
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آيتاهلل مصباح يزدي بعد از نقد برخي از ادلة حرکت جوهري ايين دلاليل را
متقنترين دلالل حرکت جوهري ميداند خرده ميگالرد که اين دلالل تنهيا حرکيت
جوهري متشابها جزاء را اثبات ميکند هما طور که خود زما ه امر حيداني
بوده در اجزائش تشکال

جود ندارد .لرا اين دلالل با ديدگاه مالصدرا راجع به

اشتدادي بود حرکات سازگاري ندارد( .مصاا ييدي)701 :0113 ،
نقد و بررسي:

به ن ر مي رسد که اين دلالل ه براي اثبات حرکت جيوهري کيارآيي نيدارد
زيرا در اين استد ا اين مقدمه مفر ض گرفته شده است که زميا بعيد چهيارم
جود اجسام است از همالنر

جود زما دلالل بر حرکت جوهري آ اسيت.

اما به ن ر مي رسد که اصل اين مطلب خود ي

ادعا است ميتوانال برويال که

زما بعد چهارم جس نالست بلکه زما خود مفهومي است که به اسطة جيود
حرکات عرضي اجسام از آنها انتزاع مي شود اگر بتوانال موجود مادي را بيد
حرکت عرضي فرض کنال جها مادي ه همانند مجردات زما ندارد .بنابراين
به ن ر ميرسد که انتزاع مفهوم زما ناشي از حرکات عارضي جسمانالات است
به اثبات حرکت جوهري براي آنها نالازي نداري .
به عبارت ديرر زما ْ مفهومي است که از مقدار حرکات عرضي اشالاء انتيزاع
ميشود نه اينکه بعد چهارم جواهر باشد.
اين پاسا اين اشکاا را به جود ميآ رد که اگر زما از تغالاليرات اعيراض
انتزاع ميشود چرا ما زما را به خود اين جواهر نسبت ميدهال ؟
ممکن است در پاسا گفته شود که در اينگونه موارد ما اعيراض را متحيرک
مي يابال

به دلالل مقارنت اعراض با جواهر آ را مجازاً به مقار نسبت ميدهال
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(معلمي )779 :0793 ،ممکن است زما از تغالالرات اعراض استفاده شود اگر به
جواهر نسبت داده شود به سبب مجا رت باشد .مثال قتي ميگويال که زما از
حرکت زمالن به د ر خودش بهدست ميآيد اين تغالالر ضيعي زميالن اسيت کيه
موجب پديد آمد زما ميشود آ

قت به خود زمالن ه نسبت زما ميدهيال

ميگويال بالست چهار ساعت از عمر زمالن گرشته است.
آيتاهلل مصباح به اين پاسا اينگونه اشکاا ميکند هر چالزي با مقالاسيي کيه
اندازهگالري ميشود حکايت ميکند از اينکه خودِ آ شيء اجد سنا آ مقالياس
است .بنابراين قتي ميگويال زمالن حرکت ميکند .بدا معناست که خود جوهر
تغالالر ميکند نه اينکه صرفاً عرضش تغالالر کند( .مصاا ييدي)870 :0737 ،

اما به ن ر ميرسد حتي اگر برويال که انتساب زما به ي

شيء حقالقي است

(نه مجازي به لحاظ مجا رت) در اقيع زميا را بيه حالثاليت عرضيي شييء
منتسب مي کنال نه حالثالت جوهري آ  .براي مثاا انسا داراي بعيدي جيوهري
است که حالوا ناطق است .اما اين جود عال ه بير ايين بعيد جيوهري حاليث
عرضي ه دارد .مثالً اين جود داراي «سفالدي» است که ماهالت عضري موجود
در انسا سفالدپوست است.
قتي ميگويال زما يا انسا حرکت ميکند ما حرکت را به حالثالت جوهري
زمالن يا انسا [يعني حالوا ناطق] نسبت نميدهال بلکه به جود زمالن يا انسيا
نسبت مي دهال

جود زمالن يا انسا به جوهريتش اختصاص ندارد بلکه زمالن

يا انسا حقالقتاً ميتواند اعراض را ه بپيريرد .بنيابراين جيود اعي از ماهاليت
جوهري انسا است شامل اعراض ه مي شود .ما حقالقتاً حرکت را به زمالن يا
انسا نسبت مي دهال اما به جود زمالن انسا نه به جوهر آنهيا .عليت اسيناد
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حرکت به جود حرکت در اعراض جود است .در اين نکته که جود قابلالت
تغالالر تبدا دارد گاهي در آ حرکت رخ ميدهد ترديدي نالست.
قتي مي گويال رنگ سالب تغالالر کرد مطمئناً تغالالر در خود سالب ه رخ داده
است اما تغالالر در جود سالب با تغالالر در حالث جيوهري سيالب متفيا ت اسيت
زيرا جود سالب اع از جوهر سالب اعراض سالب است؛ ما ي

جود خارجي

براي سالب داري که در تحلاللي تهني بالن حالثالتِ غالرمحتاج به موضوع حالثالتِ
محتاج به موضوع در آ تفا ت ميگراري  .مثال دربار سالب ميگويال که سيالب
از ي

ماهالت خاص جوهري مجموعي از صفات عرضي تشکالل شيده اسيت.

اکنو ميگويال که مطمئناً تغالالر صفات عرضي سالب سبب تغالالر صيفات جيود
سالب مي شود اما سبب تغالالر در جوهر نالست درست بسا ي

کل که تغالالر در

برخي از اقسام آ را ميتوا به کل نسبت داد اما نميتوا به اقسام ديرر سرايت
داد .نتالجه آنکه حرکات در جود شيء به اسطة حرکات عرضي آ ميباشد که
آ حرکات عرضي دائمي نالستند.
د اشکاا ديرر که ممکن است به ن ر ما ارد آيد يکي اين است که حرکت
عرضي يکنواخت جود ندارد؛ حرکات عرضي چه در مکا باشند چه در کي
چه در کالف ميتوانند سريعي بطيء باشند.
ديرري اينکه جود عرض جود طفاللي است بد

اتکا به جوهر نميتواند

کاري کند .اگر عرض بخواهد راس زما باشد بايد اتکا به جوهر داشيته باشيد
چو

جودش للغالر است .پس حرکات عرضي مطلقياً نمييتوانيد راسي زميا

باشند( .مصاا ييدي)878 :0737 ،

اما به ن ر ميرسد که هر د اشکاا پاسادادني است .به اشکاا ا ا مييتيوا

سال هشتم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 93

092

چنالن پاسا داد زماني که از حرکات عرضي اسيتفاده مييشيود بطييء سيريع
ندارد بلکه ما زما را از اصل جيود حرکيات در عيال انتيزاع مييکنيال نيه از
مشاهد ت ت
ي

حرکات سريع بطيء به صورت جدا جدا .به همالن جهيت ميا

زما ثابت در کل عال داري نه اينکه بيه تعيداد حرکيات سيريع بطييء

زما هاي متعدد متغالر داشته باشال .
به اشکاا د م ه اينچنالن ميتوا پاسا گفيت عيرض نالازمنيد بيه جيوهر
است اما اين بدا معنا نالست که صفات احکيام اعيراض بيه جيوهر سيرايت
ميکند .چه بسا احکام صفات خاصي که براي اعراض هسيت بيراي جيواهر
نالست .مثالً عرض در عالن اتکا به جوهر ميتواند موجيب انتيزاع صيفت ابيال
بود زيد شود .اين صفت از عرض زيد انتزاع ميشيود نيه از جيوهرش اصيو ً
انتزاع اين صفت هالچ منافاتي با اتکاي عرض به جوهر ندارد .امر در زما ه بيه
همالن نحو است اتکاي عرض به جوهر باعث اين نميشود که بخيواهال زميا
را از جوهر انتزاع کنال .
سه دلالل فوق که به آنها اشاره شيد بيراي اثبيات حرکيت جيوهري در تميام
جواهر مورد استفاده قرار گرفته بودند .با نقد اين سه دلالل اضح گشت که هيالچ
دلاللي بر جود حرکت جوهي پالوسته در تمام جواهر مادي جود ندارد.
 .3ادلة اثباتکننده حرکت جوهري در برخي از جواهر جسماني

د ئلي که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد تنها اثباتکننده حرکيت جيوهري
در برخيي از جيواهر جسييماني هسيتند اگرچيه بعضييي از ايين ادليه هي داراي
اشکا تي ميباشند.
1ـ .3علت بودن جوهر براي حرکات عرضي

اين استد ا از د مقدمه تشکالل ميشود تحيو ت عرضيي معليوا طبالعيت
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جوهري آنهاست؛ علت طبالعي حرکت بايد متحرک باشد .نتالجه آنکه جوهري که
علت براي حرکات عرضي بهشمار مير د بايد متحرک باشد.
مقدمةا ا هما اصل معر ف اسيت کيه طبالعيت فاعيل فرييب بيي اسيطة
همةحرکات است هالچ حرکتي را مستقالماً نميتوا به فاعل مجرّد نسبت داد.
مقدمة د م به اين صورت قابل توضالح تبالالن است که اگر علت قريب
بي اسطة معلوا امر ثابتي باشد نتالجة آ ه امر ثابتي خواهد بود .براي تقرييب
به تهن مي توا از اين مثاا بهره گرفت که اگر چراغيي در مکياني ثابيت باشيد
نوري که از آ ميتابد تا شعاع خاصي را ر شن ميکند .اما اگير چيراغ حرکيت
کند ر شنايي آ ه تدريجاً گسترش مييابد به پيالش ميير د .پيس جرييا
اعراض متحرک که در گستر زما پالش مير ند نشانة اين است کيه عليت آنهيا
همراه خودِ آنها جريا دارد (صيراليين شيرازي ،0790 ،ج  31 :7ي 33؛ هميو:0737 ،
870؛ مصاا ييدي ،0733 ،ج 8؛ )771
نقد و بررسي:

حرکت ي همچنا که خود صدرالمتألهالن تبالالن نموده است (صيراليين شيرازي،

،0790ج 97 :7ي )91ي مابازاء عالني مستقلي از منشأ انتيزاعش يعنيي جيود سيالاا
جوهري يا عرضي ندارد .پس حرکت ي چيه در جيوهر فيرض شيود چيه در
عرض ي عالن جود آ خواهد بود علت آ ه هما علت جيود جيوهر ييا
عرض مي باشد .بنابراين چه مانعي دارد که جود سيالّاا عيرض را مسيتقالماً بيه
فاعل الهي ما راء طبالعي نسبت دهال

نقش جوهر را در تحقّق آ ن الر نقيش

ماده براي تحقق صورت بهحساب آ ري نه به عنوا علت فاعلي؟ اگير چنيالن
فرضي صحالح باشد ديرر از راه فاعلالت جيوهر بيراي اعيراض حرکيات آنهيا
نمي توا براي اثبات حرکت در جيوهر اسيتد ا کيرد در اقيع بازگشيت ايين
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اشکاا به ترديد در مقدمة ا ا است( .مصاا ييدي ،0733 ،ج )717 :8

عال ه بر اين ميتوا گفت اگر ه حرکت عالن اعراض نباشد لز مي نيدارد
که علت آ جوهر باشد .بلکه مي تواند علت آ علتي بالر ني خارجي باشد نه
جوهر در ني .قتي انسا سنري را پرتاب ميکند عليت حرکيت سينگ انسيا
است نه جوهر سنگ؛ جوهر سنگ قبوا کنند حرکت است .طبالعت قابل حرکت
است نه فاعل حرکت .طبالعت نمي تواند نسبت به شيء احد هي فاعيل هي
قابل باشد؛ از آ جهت که فاعل است بايد اجد باشيد از آ جهيت کيه قابيل
است بايد فاقد باشد اجتماع جدا

فقيدا نسيبت بيه شييء احيد ممکين

نالست .لرا اگر چه موضوع اعراض جوهر است علت حرکات عرضي ميتوانيد
علتي بالر ني خارجي باشد نه جوهر در ني آنها .نتالجه اينکيه بيا نفيي علاليت
جواهر نسبت به حرکات عرضي اين استد ا از ريشيه باطيل مييگيردد( .فنيايي
اشکوري)70 :0793 ،
2ـ .3شأن بودن اعراض نسبت به وجود

اصل استد ا اين است اعراض جود مستقلي از موضوعاتشا ندارند بلکيه
از شئو

جود جوهر مي باشند؛ هرگونه تغالّري که در شئو موجودي ر ي دهد

تغالّري براي خود آ

نشانهاي از تغالّر در ني تاتي آ بهشيمارميير د .نتالجيه

آنکه حرکات عرضي نشانههايي از تغالّر جود جوهري است.
صدرالمتألهالن در توضالح اين دلالل مينويسيد هير موجيود جسيماني جيود
احدي دارد که خودبهخود متشخّص متعيالّن اسيت اعيراض هير موجيودي
نمودها يا پرتوهايي از جود آ هستند که ميتوا آنها را «عالمات تشيخّص» آ
بهشمار ميآ رد نه علت تشخص آ  .بنابراين دگرگيوني ايين عالميات نشيانة
دگرگوني صاحب عالمت مي باشد .پيس حرکيت اعيراض نشيانهاي از حرکيت
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جود جوهري است( .ر.ک .صيراليين شيرازي ،0790 ،ج 010 :7ي018؛ هميو:0793 ،
33ي33؛ مصاا ييدي ،0733 ،ج 717 :8ي)701

بايد توجه داشت که اين دلالل بيه د گونيه تقريير شيده اسيت در برخيي از
تقريرها بر رابطة جوهر عرض اينکه عرض در مقابل جوهر استقاللي ندارد
از مراتب آ است تکاله شده است .اما در برخيي ديرير از تقريرهيا بير حيدت
جوهر عرض

نفي د ئالت آنها در خارج تکاليه شيده اسيت( .ر.ک .صييراليين

شيرازي ،0790 ،ج 018 :7ي)013

نقد بررسي يکي از انتقادهايي که به اين ن ر شده اين است کيه ايين دلاليل
تنها در مورد اعراضي که جود آنها عالن جود جواهر است کاربرد دارد .توضالح
آنکه در اين دلالل بر معلوا بود حرکات عرضي نسبت به طبالعت جوهري تکاليه
نشده بلکه اعراض به عنوا نمودها شئو

جود جوهر معرفي شدهاند .ايين

دلالل بر فرض اعتبار در مورد کمالت هاي متصيل پيريرفتني اسيت زييرا ابعياد
امتدادات موجود جسماني چالزي جز چهرههايي از آ نميباشند .نالز مييتيوا
آ را در مورد کالفالتهاي مخصوص به کمالات مانند اشکاا هندسي جاي دانسيت.
اما مقو ت نسبي مفاهال انتزاعياند تنها منشأ انتزاع به بعضي از آنها مانند زما
مکا را مي توا از شئو

جود جوهر به شمارآ رد که بازگشت آنهيا هي بيه

کمالات متصل است .اما کالفالاتي از قبالل کالفالات نفساني که به معناي دقالق کلمه
«اعراض خارجاله» ميباشند هرچند به ي
شمار ميآ رند اين چنالن نالستند

معنا نمودها جلوههايي از نفيس بيه

جود آنها عيالن جيود نفيس نالسيت بلکيه

نوعي اتحاد [ نه حدت] مالا آنها با نفس برقرار است .از اينر جريا ايين
دلالل در چنالن اعراضي دشوار است( .مصاا ييدي ،0733 ،ج 717 :8ي)701

مي توا ادعا کرد که در کمالتهاي متصل ه پريرفتني نالسيت اساسياً اگير
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حدت داشت زم نالست که تمام احکامشا بيا

ه متسا ي باشند.
توضالح آنکه ما در خارج ي
تفکال

ميکنال ؛ ي

جود احد داري کيه حالثاليات مختليف آ را

حالثالت اين جود حالثالت جوهري آ است .حالث جيوهري

جود حالثي از جود است که نالاز به موضوع ندارد .ديرري حالثالت عرضي آ
است که نالاز به موضوع دارد .مثال قتي جود ي

سالب را درن ر ميگالري کيه

داراي کمالت است حالثالت خود سالب را کيه نالياز بيه موضيوع نيدارد جيوهر
حالثالت کمالت داشتن آ را که نالاز به موضوعي به نام سالب است عرض مينامال .
قتي بالن اين د حالثالت تفکال
ه منف

عقلي قايل شدي احکام

يژگيهاي هر کدام

از ديرري هستند اگرچه اين د در خارج بيه يي

جيود موجودنيد.

قتي در خارج کمالت ي

جس تغالالر ميکند با توجيه بيه اينکيه ايين عيرض از

نحوه جود شيء انتزاع ميشود خود اين شيء ه تغالالر ميييابيد .اميا در اقيع
شيء از حالث عرضياش تغالالر پالدا کرده است نيه از حاليث جيوهرياش .پيس
هرچند عرضي مثل «ک » نالاز به ي

موضوع دارد لز مي ندارد که حک عيرض

به موضوع آ نسبت داده شود.
«آيا هر خاصالتي که در عرض هسيت باييد در جيوهر هي باشيد؟ برخيي از
خواص در جوهر هست که در عرض نالست .ميثالً عيرضْ محسيوس اسيت اميا
جوهر محسوس نالست برخي از اعراض بهسرعت زاييل مييشيوند اميا جيوهر
چنالن نالست .به همالن ترتالب ممکن است عرض حرکت کند جيوهر حرکيت
نکند( ».فنايي اشکوري87 :0793 ،ي)71

ممکن است اشکاا شود با توجه به اينکه اين اعراضي مثل «ک » با ي

جود
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با جواهر موجودند تغالالر در هر کدام تغالالر در ديرري ه اسيت ماننيد صيفات
جود موجودند تغالالر در هر کدام بيه معنياي

خدا ند که چو اين صفات به ي
تغالالر در ديرري است.

پاسا به اين اشکاا اين است که ما در خارج ي
تغالالر در ي

جرء آ تغالالر در خود آ

بالن حالثالات اشالاء تفکال

جود داريي کيه بيهيقيالن

جود ه است لي قتي از حالث عقليي

کردي نسبت به داد حک يي

حالثاليت بيه حالثاليت

ديرر درست نالست .براي مثاا اگرچه صفات خدا نيد هيه عيالن تات خدا نيد
ميباشند همه به ي
شدي

جود موجودند بالن حالثالات تات خدا ند تفکالي

قاييل

گفتال که خدا ند داراي حالث عل بود قدرت داشتن ...است ديرير

معنايي ندارد که برويال خدا ند از حالث عل بود قدرت دارد يا اينکه از حاليث
قدرت داشتن عل دارد در تفکال

عقلي هر حاليث يژگيي احکيام خياص

خود را دارد؛ خدا ند از حالث عل قدرت ندارد از حاليث قيدرت علي نيدارد
هرچند در خارج ي

جود داري که علمش عالن قدرتش است.

به همالن نسبت اگرچه ما در خارج ي

جود داري که کمالت آ عيالن تات

جود آ است هرگونه تغالالري در کمالت به معناي تغالالر در جود آ شييء
است اما عقالً بالن آ د تفکال

ميکنيال

مييگيويال

جيود شييء از حاليث

جوهرش حرکت ندارد از حالث عرضش حرکت دارد .ليرا حتيي بيا پيريرش
اينکه اعراض در خارج نحو جود جوهر از مراتب آ ميباشند ميتيوانال در
تحلالل عقلي در احکامي که به هرکدام نسبت داده ميشود فرق برراري .
ممکن است اشکاا شود که صفات خدا ند به ه

ابسته نالستند اميا عيرض

به جوهر ابسته است .لرا احکام فرع [يعني عرض] بايد به اصل [يعني جيوهر]
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سرايت کند.
در پاسا ميگويال صرف ابستري سبب سرايت احکام هر کدام بيه ديريري
نميشود.
ممکن است اشکاا شود که با اين باليا حرکيت در جيوهر در خيارج ثابيت
مي شود زيرا اگرچه از حالث عقلي اين د را از ه تفکال
شد که اين د در خارج به ي

ميکنال اميا پريرفتيه

جود موجودند پس تغالالير در يکيي بيه معنياي

تغالالر در کل تات است.
در پاسا ميگويال عالنالت اعراض با جود شيء اثبات ميکند که تات شييء
تغالالر ميکند اما نه از حالث جوهرياش بلکه از حالث عرضياش اساسياً حاليث
جوهري اشالاء تغالالر کند ديرر نوع آ شيء باقي نمانده است .قتي سفالدي ي
سالب تغالالر ميکند يا زايل ميشود جود سالب تغالالر پالدا کرده است اما از حالث
عرضش نه از حالث جوهرش .اما حالث جوهري سالب نه تنها تغالالر نکرده بلکيه
حالثالتي است که در مالا تغالالرات مختلف سالب باقي ميماند.
اشکاا ديرر اينکه بر فرض بپريري که با جود حرکات عرضي جوهر اشالاء
ه به صورت بالتبع حرکت مي کند اين ن ر تنها هما حرکات عرضي را اثبيات
ميکند که بالتبع مي توا به جوهر ه نسبت داد اما نوع جديدي از حرکيت کيه
عالن تات اشالاء است را اثبات نميکند.
به عبارت ديرر بر فرض قبوا اين دلالل نهايتاً ما ميپريري که هرگاه حرکتي
در اعراض اشالاء به جود آمد بالتبع جوهر آنهيا هي تغالالير مييکنيد هرگياه
حرکتي عرضي ه پديد نالايد جوهر تغالالر نميکند.
مالصدرا ميخواهد نوعي حرکت جوهري عمومي در همة اشالاء را ثابت کنيد
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قفه در همة اشالاء هست .لرا در ن ر ايشا جها عالن تجدد

که پالوسته بد

سالال است .ما ميگويال اينکه جها عالن تجدد سالال باشد از اين استد ا
به دست نمي آيد .بلکه نهايتاً به دست ميآيد که هرجا حرکتي عرضيي رخ دهيد.
تجددي جوهري در هما محد ده به هما محد ده به هما مالزا حرکيت
عرضي رخ ميدهد.
3ـ .3وجود تبدالت جوهري

بد

ش

ي سري تغالالرات جوهري در جها رخ ميدهد .ميثالً نطفيه بيه

انسا تبديل ميشود يا اينکه چوب به خاکسيتر تبيديل مييشيود .ايين تغالاليرات
جوهري يا دفعي است يا تدريجي؛ اگر دفعي باشد يا در آ رخ مييدهيد ييا در
زما ؛ اگر در آ باشد پيدر پي آمد آنات رخ ميدهد که محاا است اگير در
زما باشد ماده در لح هاي بد

صورت مي شيود کيه ايين هي محياا اسيت.

بنابراين تغالالر دفعي اين امور محاا است

زمة محاا بود اين تغالالرات دفعيي

تغالالر تدريجي آ است( .صيراليين شيرازي ،0790 ،ج 837 :1ي)831

مفاد اين استد ا اين است که تغالالرات جوهري که در جها رخ مييدهيد از
سنا کو

فساد نالستند بلکه در اقع بالن آنها اتصاا جود داشته اين تغالالرات

از سنا حرکت جوهرياند.
استد ا هرچند معتبر است هما گونه که پالش از اين آ ردهاي تنهيا اثبيات
ميکند که هرگاه به سببي خارجي (سببي فالزيکي يا غالرفالزيکي) تغالالري نوعي در
اشالاء جها رخ دهد در اقع حرکتي جوهري رخ داده است نه کو
اضح است که اين نتالجه هرگز د لت بر سالال
ندارد.

فسياد.

حرکت کل جيواهر جسيماني
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4ـ .3استدالل از طريق رابطه قوه و فعل

در جواهري که مشاهده ميکنال تغالالراتي به جود ميآيد .مثالً جوهر غالرنامي
ممکن است تبديل به جوهر نامي شود با اينکه جوهر نامي تبديل به حالوا شود.
اين امر نشا دهند جود نسبتي بالن اين د است .همچنالن اين نسبت از جهيت
قرب بُعد شدت ضعف داراي اخيتالف اسيت ميثالً نطفيه بيه حالواناليت
نزدي تر از غرا است.
اين نسبت نالازمند د طرف قابل مقبوا است که طرف مقبيوا ي کيه داراي
موجيود متصيل احيد را بيه جيود

قوه است ي به همراه جود بالفعل قابل ي

مي آ رند .اگر اين نسبت اتصالي جود نداشته باشيد نسيبتي بيالن د طيرف بيه
جود نميآيد چنا که موجود با معد م نميتواند نسبت برقرار کنيد( .طااطايايي،
077 :0793ي)811
نقد و بررسي:

به ن ر ميرسد که هالچ دلاللي بر انحصار نسبت در نسبتهاي اتصيالي جيود
ندارد زيرا عقالً ممکن است که د شيء منفصل باشند اما با هي نسيبت داشيته
باشند.
شايد بشود اين استد ا را اين گونه تصحالح کنال که اگرچه عقال امکيا دارد
که بالن د شيء منفصل از ه نسبت جود داشته باشد اما ما در جريا حرکات
طبالعي ي

اتصاا

حدت شخصي را مشاهده ميکنال  .براي نمونه ما خاکسيتر

را ادامة هما چوب در حاا سوختن ميبالنال

بالن آنها ي

نوع اتصاا مشياهده

ميکنال  .اين اتصالي که مشاهده ميکنال دلالل بير ايين اسيت کيه در ايين ميوارد
حرکت جوهري رخ داده است نه کو

فساد.

اين تقرير اگرچه که معتبر است اما نهايتا ي همانند دلالل قبلي ي اثبات ميکند
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که در تبد ت نوعي حرکت جوهري رخ ميدهد نه کيو

فسياد .بنيابراين از

اين استد ا نالز جود حرکت در تمام جواهر جسماني اثبات نميشود.
 .4امتناع حرکت جوهري بدون تبديل نوعيت يک شيء

حرکت جوهري اساساً بد

تبديل نوعالت ي

شيء بيه شييء ديرير محياا

است معنا ندارد.
براي تبالالن اين مطلب زم است که به نزاع ابنسالنا مالصدرا راجع به امکا
امتناع حرکت جوهري اشارهاي کنال  .توضالح آنکه ابينسيالنا معتقيد اسيت کيه
حرکت در جوهر محاا است با اين بالا که اگر حرکتي در جوهر رخ دهيد آييا
در مالا اين حرکات نوع اين اشالاء ه تغالالر ميکند يا نه؟ اگر برويال نيوع ايين
اشالاء تغالالر نمي کند در اقع صورت جوهري تغالالر پالدا نکرده است بلکه امري
عارضي تغالالر پالدا کرده است اگر برويال که نوع اشالاء تغالالر پالدا کيرده اسيت
در اين صورت جوهري نو پديد آمده است حرکت در ي

جيوهر احيد رخ

نداده است( .ابنسينا،0111 ،ج 79 :0ي77؛ صيراليين شيرازي ،0790 ،ج 93 :7ي)93

مالصدرا به اين اشيکاا چنيالن پاسيا مييدهيد اگرچيه در ضيمن حرکيات
جوهري ماهالت اشالاء تغالالر مي يابد اما چالز جديدي به جيود نمييآييد بلکيه
هما

جود احد متصل تدريجي از ا ا تا آخر موجود است .لرا در عالن تغالالير

ماهالات نوعي جود شخصي آ چالز باقي است( .صيراليين شيرازي ،0790 ،ج :7
)93

با تأمل در پاسا مالصدرا اضح ميشود که ايشا هرچند موضيوع حرکيات
جوهري را با اين بالا تصحالح کرده اثبات کرده است که جود شخصي احيد
اشالاء در عالنت غالالرات ماهالات نوعي باقي ميماند .اما خود ي تصريح کرده کيه
بالن حرکت جوهري تغالالر ماهالت نوعي اشالاء مالزميه اسيت هرگياه ماهاليت

سال هشتم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 93

نوعي چالزي تغالالر کند

002

مثالً چوب تبديل به خاکستر شود حرکت جوهري رخ

داده است .اگر چنالن نشود اگر ماهالت نيوعي چاليزي تغالالير نکنيد حرکتيي
جوهري رخ نداده است.
ممکن است گفته شود که مراد مالصدرا اين نالست که لز مياً در هير حرکيت
جوهري بايد ماهالت نوعي اشالاء تغالالر کند بلکه مراد مالصدرا اين اسيت کيه بيا
جود حرکات جوهري هر لح ه ماهالت نوعي ي

شيء تجديد مييشيود .بيه

بالا ديرر اگرچه انسا امر زي با انسا دير زي ي

ماهالت را دارد اما مطيابق

حرکت جوهري اين ماهالت بالن دير ز امر ز بارها در طيي حرکيت جيوهري
تجديد شده است.
اين ن ريه جداي از اينکه مطابق توضالحاتي که داديي دلالليي نيدارد خيالف
ادراک جداني ما از خود هست .ما ماهالتي احد براي خود در طوا عمير خيود
مي يابال نه اينکه در هر لح ه ماهالت ما نو تجديد شود .لرا فيرض نيو شيد
پالوستة ماهالات اشالاء فرضي پريرفتني نالست.
 .5معناي قابل قبول از حرکت جوهري

با توضالحات گفته شده سراغ معنياي حرکيت جيوهري ميير يي  .حرکيت
جوهري به د صورت ميتواند تفسالر شود که تنها معناي د م آ پريرفتني است.
تفسالر ا ا اين است که حرکت جوهري را به معناي سالال

حرکت در تمام

جواهر جسماني بدانال  .طرفدارا اين تفسالر حرکت دائمي در

هسته را کيه در

علوم تجربي اثبات شده است مّيدي بر اين حرکت جوهري ميدانند.
مشکل اين تفسالر اين است که هما طور که توضيالح داديي هيالچ دلالليي بير
جود چنالن نوع حرکت جوهري در جواهر جسيماني نيداري  .عيال ه بير ايين
اضح است که حرکت در

جوهر هالچ ارتباطي به حرکت جوهري ندارد زييرا
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حرکت ات هاي در ني شيء خود نوعي حرکت مکياني اسيت .آييت اهلل مصيباح
يزدي به اين نکته چنالن اشاره ميکند
حرکت جوهريّه در اقع نو شد دميادم جيود جيوهر اسيت ربطيي بيه
حرکات ستارگا

کهکشا ها سحابيها نيدارد .همچنيالن حرکيات اتي هيا

ملکوت ها حرکات ترّات در

ات به د ر هسته .حتي اگر حرکتيي در در

هسته ه فرض شود ربطي به حرکت جوهريه نخواهد داشت زييرا همية اينهيا
حرکت در مکا

اعراض است اساساً حرکتِ جوهريه مسئلهاي است فلسيفي

عقلي نه علمي تجربي( .مصاا ييدي ،0733 ،ج )703 :8

تفسالر د م از حرکت جوهري که ادلة حرکت جوهري آ را اثبات ميکند اين
است که هرگاه به سبب عاملي بالر ني [فالزيکي يا غالرفالزيکي] ماهالت نوعالة شالئ
تغالالر پالدا کند در اقع حرکت جوهري رخ داده است نه کو

فساد.

بنابراين حرکت جوهري اثبات نوع جديدي از تغالالرات نميباشد .بلکيه تنهيا
تفسالر جديدي از تبد ت نوعاله است مطيابق آ حقالقيت تبيد ت نوعاليه بيا
حرکت جوهري تفسالر ميشود نه با کو

فساد.

نتيجهگيري

 .9تنها در مورد تبد ت نوعي اشالاء است که ميتيوانال بريويال کيه حرکيت
جوهري در اشالاء رخ داده است در بقالية ميوارد حرکيات جهيا بيه صيورت
عرضي ميباشد.
 .0دلاللي بر حرکت جوهري در تميام جيواهر جسيماني جيود نيدارد بلکيه
ممکن است برخي از اشالاء فاقد حرکت باشند اشالائي هي کيه حرکيت دارنيد
ممکن است حرکت عرضي يا جوهري داشته باشند.
 .2حرکت جوهري اثبات نوع جديدي از تغالالرات نميباشد بلکه تنهيا تفسيالر
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نوي از هما تبد ت نوعي است.
 .2يکي از اشکا ت اصلي اين ن رية مالصدرا که تمام اشالاء جها در حرکتي
جوهري به سوي کماا تجرد دارند اين است که هالچ دلاللي بر جود حرکيت
در تمام جواهر جسماني جود ندارد.
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