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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  برهان قوه و فعل

  فلسفه مشاءاز منظر 
    ١پروازمنش بهزاد  
    ٢غفاری حسین  

  دهکیچ
های گونـاگونی پیرامـون حرکـت پدیـد   دیدگاه،در طول تاریخ مکتوب فلسفه

ارسـطو بـود کـه بـیش از همـه مقبـول » قـوه« در این میان تنها نظریه .آمده است
او هیـوال را جـوهری . شـدواقـع فیلسوفان پس از وی به ویـژه فیلـسوفان مـسلمان 

دهد و  دانست که با انضمام به صورت جسمیه، جسم را تشکیل می سراسر قوه می
 ضمن پذیرش ایـن ابن سینافیلسوفان اسالمی به ویژه . شود پذیرای تحوالت آن می

 این براهین مورد بازبینی ،مطلب، براهین متعددی بر آن اقامه کردند و از آن هنگام
ورزان چنـان بـا   نـزد برخـی اندیـشهـمعاصربه ویژه در دوره  ـفیلسوفان بوده و گاه 

بـا توجـه بـه .  اسـت ذهنی فروکاهیدهًکامالدیده انکار نگریسته شده که به امری 
هـای جهـان هـستی و اینکـه یکـی از  نقش مهـم ایـن اندیـشه در تبیـین دگرگـونی

کوشـد نـشان  است، این پژوهش هم می» قوه و فعل«ترین این براهین، برهان  مهم
                                                                 

 ٢٢/۴/١٣٩٨: رشیخ پذیتار ـ ١/٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(behzadparvazmanesh@gmail.com) )سنده مسئولنوی(دکتری حکمت متعالیه . ١
  .(hghafari@ut.ac.ir)دانشیار دانشگاه تهران . ٢
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دهای وارد بر این برهان، مبنایی است و این برهان از انـسجام بـاالیی  بیشتر نقدهد
کنـد ظرفیـت آن را بـرای پـذیرش  در فلسفه مشاء برخوردار است و هم تالش مـی

اهمیت این موضوع در تقویت جایگاه نظام مادر فلسفه . ی بسنجدیویراستی صدرا
قـوه و « یعنـی ،فیهـای فلـس ترین آموزه اسالمی یعنی فلسفه مشاء در یکی از مهم

تر آموزه سترگ حرکت جوهری و تعیین  ساز تبیین دقیق است که خود زمینه» فعل
  .قلمرو آن است

قـوه، مـاده نخـستین، برهـان قـوه و فعـل، فلـسفه مـشاء،  :یدیـلکواژگان 
  .سازگاری درونی

  مقدمه
 از نخستین مسائل فلسفه است و از دیربـاز ،ثبات و حرکت وحدت و کثرت ومسئله 

گیـری از  ارسـطو بـا بهـره .شـکل گرفتـه اسـتگونـاگون امون آن طیفی از نظریات پیر
 دسـت ،اش نیز جـای گرفـت ای که در کانون فلسفه های پیشینیان خود به اندیشه دیدگاه

قوه همان آمادگی و پذیرش دگرگونی است و یک کیفیت . بود» قوه«یافت و آن آموزه 
جـوهری  ِقطبدو  از ،های پیرامون است یکه بستر دگرگون جسم ،در این دیدگاه. است
. شـود تـشکیل مـی» صـورت جـسمیه«و » هیـوال«هـای  بـه نـامو مجـزا   متفاوتًکامال

هـای جـسم یعنـی   همـه دارایـیۀممتـد اسـت کـه دربردارنـد جوهر ،»صورت جسمیه«
و  جـوهری سـاکن» هیـوال« عمود بر یکـدیگر اسـت و ِسه راستای فرضیدر کشیدگی 
  .ربردارنده قوه است که دهنامتعین بود

برهان قوه و فعل ها،   آنترین شده هایی که یکی از شناخته کردن برهان سینا با برپا ابن
ها در بستر تـاریخ تفکـر فلـسفی بـه ویـژه از  این برهان.  این دیدگاه را برهانی کرد،است

ی هـا  آمـاج هجمـه، مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و در دوره معاصـر،زمان شیخ اشراق
  . نادرست انگاشته شده است، تا آنجا که گاه اصل اندیشه ارسطوییاند گوناگون شده

بـر اسـاس » برهـان قـوه و فعـل« مسئله این پژوهش آن است که آیا ،در همین راستا
ی را از اسـاس یمـشا» مـاده نخـستین«نظام حکمت مشاء قابل دفاع است یا باید اندیشه 

  ذهنی و خیالی دانست؟ ًصرفاای  کنار نهاد و آن را پدیده
با » هیوال«نویسنده بر آن است که اشکاالت وارد بر این برهان مبنایی است و آموزه 
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 از اسـاس قابـل انکـار نیـست و جهـت انـسجام کامـل بـا نظـام ، برخی اشکاالتوجود
 مـسلمان بـا مـشایی نیاز به برخی اصالحات غیر بنیادی دارد و فیلسوفان ،حکمت مشاء
شناسانه حرکت   سهم بزرگی در هموار کردن راه تدقیق هستی،ز این دستاقامه براهینی ا

وردهای نوین حکمت صدرایی سپرده شـود تـا ااند و این میراث باید به دست دست هاشتد
  .تر بیابد تر و بسنده ویراستی پاکیزه
گیری و بازبینی ایـن   را روشی درست در بهرهمشایی همدلی با فیلسوفان ،این نوشتار

 . اسـت همـین شـیوه را در دسـتور کـار جـای داده،دانـد و از ایـن رو فکری میمیراث 
ترمیمی را در پیش گرفتـه و کوشـیده اسـت تـا  ـ  رویکرد انتقادی،این پژوهشهمچنین 

  .ابطالی پرهیز کند ـ از نگاه انتقادیّحد امکان 

  ماده نخستین. ١
تنهـا م را ست جـیـقعاشـراقیان وا کـه چنـان آنمسئله ماده نخستین این است کـه آیـا 

 دیگـری تـشکیل ِدانند، جسم از بخـش قـابلی در سه جهت معروف می ی جوهراتصال
 از بخش بالقوه جدا از بخـش بالفعـل شـده ،ان معتقدندمشایی که چنان آننشده است یا 

  .ان استمشاییبرهانی عقلی برای اثبات گزینه  ،»قوه و فعل« برهان .است

  برهان. ٢
 نقـشی ، ایـن پـژوهشِگاشت دقیق این برهان در مراحـل بعـدیاز آنجا که تبیین و ن
  :شود در تبیین این براهین دقت و شرح الزم به کار گرفته شود کلیدی دارد، تالش می

  مبادی برهان. ١ـ٢
از دیـد (ء دیگـر یشـ ینیـست و بـرا گـرید ءیشـ حالـت یعنی جسم جوهر است؛ ـ
ِتعریـف و تطبیـق بـر محـسوس  (.ستیـن )نااز منظر متقـدم(گر ید ءیش یا در) نامتأخر
  )معقول
 عمود بر ِی کشش و امتداد در سه جهت فرضیوسته و دارای خود پی جسم به خودـ

  )ِمحسوس معقول (. استگریکدی
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  .باشدجوهر باید  خود ، جوهرـ مقوم
. کنـد ی مـانیرا درباره اجزاء سازنده جوهر ب صدراییانو  انمشایی دگاهی د، گزارهنیا
 جوهر کی شود ی جوهر باشد و نمدی معتقدند که مقوم جوهر باانیراقخالف اش  برنآنا

  . عرض باشدکی جوهر با بیبرآمده از ترک
 که مفهوم باشدهایی  ویژگیدارای حکم این زمان اگر در  » است ببالفعلالف « ـ

توانـد ب ولـی اگر چنین نباشـد؛»  استب بالقوه الف«کند و  ت مییاحکها   آن از»ب«
  )تعریف (. بشودها گین ویژآدارای 
. شود و ممکن است دارای کماالت اولیه و ثانویه جدیدی بشود  جسم دگرگون میـ

  )ِمحسوس معقول(

  تقریر مبسوط برهان. ٢ـ٢
 بالفعل است و از آن جهت کـه ،از آن جهت که جوهری ممتد است هر جسمی. ١

  است؛ بالقوه ،شود دارای کماالت اولیه و ثانویه ممکن است
) حتـی چیـز دیگـری(بـالقوه و ) چیـزی(بالفعل شیء بسیطی، که  نیست ممکن. ٢

  )تقابل فقدان و وجدان(باشد؛ 
نیـست و مرکـب از دو جـزء  بـسیط ،هم بـالقوه باشـدو هم بالفعل موجودی که . ٣

اسـت؛ » صـورت جـسمیه«و بالفعل محض به نام » هیوال« محض به نام ۀخارجی بالقو
  )٢  مقدمهعکس نقیض(

  )٣ و ١ات مقدم( از هیوال و صورت جسمیه است؛  مرکب،جسم. ۴
  )مبادی(؛  نوعی جوهر است،جسم. ۵
  )مبادی (؛ًضرورتا جوهرند اجزای جوهر. ۶
  )۶ و ۵ ،۴مقدمات  (؛هیوال و صورت جسمیه جوهرند. ٧
 و صورت جسمیه تشکیل شده است از هیوال ،از آن جهت که جسم است  جسم.٨

  .)١١٠ـ۵/١٠٩: ١٩٨١، دین شیرازی؛ صدرال ۶٧: الف١۴٠۴؛ همو، ٢٠٢: ١٣٧٩، ابن سینا(

  ٢اثبات مقدمه . ١ـ٢ـ٢
در قـوه و فعـل تقابـل مقدمه دوم آن است که بـه  فعل، و قوه برهان ۀترین مقدم مهم
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 نقـشی ، از این رو تبیین درسـت و دقیـق آن؛)۶٧: الف١۴٠۴ابن سینا، (کند  حکم می خارج
  .هان داردکلیدی در ارزیابی نقدهای ناظر به این بر

 مالصـدرا در چنـدین اثـر خــود و در  و در مقابـل،،شـیخ اشـراق منکـر ایـن قاعــده
: ١٣٩٢ ،ســهروردی( رویــارویی بــا وی، چنــدین دلیــل بــرای اثبــات آن اقامــه کــرده اســت

؛ ٢٩٠ــ١/٢٨٩: ١٣٨٢همـو،  ؛١١۵ ــ۵/١١٢: ١٩٨١صدرالدین شیرازی،  ؛٢۴۶ شمارهتعلیقه ، ٣٠١ـ٢/٣٠٠
ترین این ادله که میان فیلسوفان حکمت متعالیـه نیـز  در اینجا رایج .)٩۴ـ١/٩٢: ١٣٩٣ همو،
چکیده این دلیل آن است که حیثیـت . شود  تبیین می،)١١۴ :١۴١۶طباطبـایی، (ع است یشا

) عـدم(و فقـدان ) وجـود(شـوند کـه بـه وجـدان  قوه و فعل از آن رو با هـم جمـع نمـی
  .جب تناقض استگردند و جمع این دو حیثیت در شیء بسیط مو بازمی

  :این دلیل بر مقدمات زیر استوار است
 و عـدم ملکـه«نسبت  ،)ب ( نسبت قوه به متعلق آن،»باشدالف بالقوه ب «اگر . ١
  )»ملکه ملکه و عدم«و تقابل » قوه«تعریف  ( است؛»ملکه
قاعـده  ( مستلزم وجـود موضـوع در خـارج اسـت؛،حمل عدم ملکه بر موضوعی. ٢

  )دم ملکهفرعیه و وجودی بودن ع
بر یست و ن ی قابل انتزاعموجود از وجود هیچ موجودیعدم هیچ  و بالذات، ًاوال. ٣

انتـزاع وجـود خـودش  زا، عـدمش )الف(زیرا اگر شیئی   و برعکس؛دوش نمیآن حمل 
 ،دوانتـزاع شـنیـز  )ب(از وجـود شـیء دیگـری   بلکـه اگـر. اسـتآشکارتناقض شود، 

و به دلیـل حـضور مقـسم » الف«اق عدم نیز مصد» ب«و » عدم ب«  مصداق»الف«
هـای  که مقـسم عـدم» عدم«ِدر اقسام و کلی در افراد، هر یک به نوعی مصداق مطلق 

به شیوه مشابه، همـین نکتـه در انتـزاع .  خواهد بود و این هم تناقض است،خاص است
  .)١١٣ـ۵/١١٢: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (وجود از عدم خودش یا شیء دیگر نیز وجود دارد 

  )تعریف قوه و فعل(؛ است» فعلیت«عدم  ،»قوه«. ۴
یعنـی  شـود؛ مـیانتـزاع نبـوده، بـر آن حمـل ن  قابـل»یتیفعل«هیچ  از» قوه« :نتیجه

  .»باشد) حتی چیز دیگری(بالقوه و ) چیزی(بالفعل شیئی ممکن نیست «
ناپذیری وجود به نحو  رکن استدالل اخیر نیز مقدمه سوم آن است که داللت بر عدم

پیرامون این مقدمه باید . نام نهاد» وجود ناپذیری عدم دهقاع«توان آن را  مطلق دارد و می
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کند که راه یـافتن مطلـق عـدم و حتـی حیثیـت   داشت که این قانون تنها ثابت میتوجه
چنین چیزی  وجود و حتی حیثیت وجودی بسیط، تناقض است و باید» متن«عدمی در 

 داخـل در  عـدمی نیـزحیثیـتمعنا نیست کـه  این بدان  اما.مرکب از وجود و عدم باشد
 ِمیدعـمـرز و چرا که ممکن است این حیثیت، تنهـا پایانـه ؛ موجود مرکب باشد» متن«

 اعم از مرکـب ،شود  مرکبی که با این قانون ثابت می،به سخنی دیگر. چنین مرکبی باشد
 حیثیت قوهآن رو که البته در برهان قوه و فعل از  .خارجی و مرکب تحلیلی عقلی است

داخـل در هویـت جـسم  اضافی و غیـر نفـادی اسـت، یاز سنخ عدم ملکه است و امر
  .آورد  و مرکبی خارجی را پدید میاست

های آینده به کار  وردهای مهم برهان قوه و فعل که در بررسیابرخی از نکات و دست
  : از این قرار است،آید می
 ِ؛ یعنـی بایـد خـودبالقوه استامر بالفعل شدن ن،  مراد از انفعال و قبول در این برهاـ

ن آبالفعل بـه ، در زمان بعد، بالقوه به وصفی متصف استبه نحو همان چیزی که ابتدا 
 به همان دقتی ، به سخنی دیگر باید مصب و جایگاه حقیقی ماده و تحول.متصف شود

ایـن رو صـرف ارتبـاط  یک چیز باشد؛ از ًشود، دقیقا که از برهان قوه و فعل استفاده می
تواند مصحح انفعال آن شیء باشـد و ایـن   نمی،شیئی با قوه یا آنچه که دارای قوه است

دگرگون گردد که مشتمل بـر قـوه و  تواند منفعل و  چیزی میتنهاکند که  الزام میبرهان 
  . مرتبط با آنً جوهری باشد و نه صرفاۀماد

وجـود دارد و آن اینکـه در همـه به طور کلی یک قانون کلـی در بـاب قـوه و فعـل 
 ۀ فرض این است کـه پیـدایش هـر پدیـد،براهین اثبات هیوال مانند قاعده حدوث زمانی

  مـد ایـن آمـادگیاپی.  ریشه در آمادگی آن پدیـده در جـوهری بـه نـام مـاده دارد،زمانی
، دچـار دگرگـونی ای را دارد  پیـدایش پدیـدهِ همان چیزی که آمادگیِآن است که خود

 پیونـد آینـده و گذشـته ، اگر جز این باشد.داشته باشد بر آمده را در فعلیت پدیدشود و
  . دو جایگـاه جـدا از یکـدیگر خواهنـد داشـت،آمادگی و دگرگـونیو شود  گسسته می

کـه خـود، را دارد به دیگر سخن تنها هنگامی چیزی به راستی آمادگی پیـدایش چیـزی 
 تبیـین ِای  این قانون که از قوانین پایه.ون شودنوپدید شود یا به آن دگرگۀ دارای آن پدید
 ؛ با قاعده دیگر حکمت مشاء در زمینـه انفعـال بـسائط، همخـوانی نـدارد،حرکت است
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تواننـد تنهـا بـا رابطـه بـا   موجودات بسیط همچون نفس انسان مـی، بر پایه این قانونزیرا
دوگـانگی آن ایـن مد اپی.  دچار دگرگونی شوندْهیوال یا چیزی که واجد هیوالست، خود

   اسـت،بـراهین اثبـات مـادهای وابـسته بـه   قاعـدهکـه» قاعده انفعـال بـسیط«است که 
ناتمــام باشــد و بــراهین اثبــات مــاده از ایــن جهــت از انــسجام کــافی بــا برخــی قــوانین 

به این نکته در خالل اشـکاالت نقـضی بـر ایـن برهـان نیـز . دستی برخوردار نباشد پایین
  .شود پرداخته می

 این برهان غیر از برهان امتناع اجتماع دو فعلیت است و تنها جـدایی قـوه و فعـل و ـ
هـا و وجودهـا بـا  کنـد و در مـورد جـدایی یـا یگـانگی فعلیـت وجود و عدم را ثابت می
  .یکدیگر قضاوتی ندارد

  اشکاالت. ٣

  اشکاالت حلی. ١ـ٣

  اشکال تعدد جهات قوه و فعل. ١ـ١ـ٣
اسـت و در » ملکه و عدم ملکه« جدایی ،»قوه و فعل« جدایی قوه و فعل در برهان

 اما در جسم، . یک چیز باشد،دهد که متعلق ملکه در آن دو صورتی این تقابل روی می
ملکه همان صورت جسمی و امتداد است و عدم ملکه، کماالت ثانوی بعدی است که 

: همـان: ک.ر(شـود  آید؛ ماننـد رنـگ خاصـی کـه در جـسم پیـدا مـی در جسم پدید می
  .)، تعلیقه فیاضی٢٧۶ـ٢/٢٧۵: ١٣٨٠ طباطبایی،؛ ١١٢ـ١١١/۵

  پاسخ
چنـد تقابـل د که هرشو با تقریر مبسوطی که از برهان قوه و فعل ارائه شد، روشن می
 امـا محـور ایـن برهـان، ،ملکه و عدم ملکه نیز در مقدمات این برهان به کار رفته اسـت

 آن را ، تفاوت متعلق ملکه و عدم ملکه،واست و از این ر) تناقض(تقابل سلب و ایجاب 
 حتی با عدم ملکه شیء دیگـر نیـز ،دارد؛ بلکه ملکه در متن وجودی خود از میان برنمی
  .شود تواند به آن منضم شود و تنها می متحد نمی
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  اشکال جایگزینی ماده با جسم مستعد. ٢ـ١ـ٣
ن سـفید آعـروض سـفیدی بـر   بـا وسـفید نیـستبه خودی خود  جسم که همچنان

صـورت ممکـن اسـت  مستلزم ذاتی بـودن سـفیدی بـرای آن نیـست، این امر  وشود می
ی، اسـتعدادامکان  عروض اب ،یستمستعد فعلیتی ننیز که به عنوان یک فعلیت، جسمیه 

  جـوهری هیـوالنی باشـدبخـشنیازمنـد داشـتن آنکـه   بی،ستعد شودنسبت به فعلیتی م
  .)١٠٠: ١۴١۶باطبایی، ط؛ ١١٢ـ۵/١١١: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (

  پاسخ اول
توسـط قابـل،  صـورت نوعیـهدهد که پـذیرش  اتحاد و پذیرش حقیقی آنگاه رخ می

قابل و مقبول باشد و ایـن امـر تنهـا غیر از ماهیت  ی جدیدماهیت نوعیهموجب پیدایش 
پـذیر   امکـان، است متحصل وبالفعلو دیگری بالقوه و المتحصل میان دو امر که یکی 

، عـرض یکـدیگر  همۀ اتحاد حقیقی میان دو فعلیت و دو صورت نوعی، این رو از.است
ممکن ها   آنعروض استعداد بر و نه با ًچند یکی جوهر و دیگری عرض باشد، نه ذاتاهر

ِدر مثال سفیدی جسم .  خواهد بوداعتباریمرکبی  ًضرورتاچنین ترکیبی حاصل و نیست 
 جوهر و عرض حقیقی نیست و بـر اثـر ایـن ِرکیب بر این باورند که تمشایینیز فیلسوفان 

ِدر برابر ایـن نگـاه، دیـدگاهی اسـت کـه تراکـب . شود  سفید نمیًترکیب، جسم حقیقتا
کـه را داند و در حقیقت مساوقت وجود با فعلیت واحـد  های طولی را ممکن می فعلیت

 ،٣١٧ ،٢/٢۶٠، ١/٣٢٩: ١٣۶۵مـصباح یـزدی، (پـذیرد   نمی،امری بدیهی یا نزدیک به آن است
بـا  تیـ موجودیهمگـام، مـشاییچند در مقام اشکال بـر مـاده نخـستین هر ؛)٣٣١ و ٣٢٠
  .)٢/١٧۶: همان(پذیرد  می راها   آنیتنیه عک بل،تیفعل

 نیست و برخاسته از فتنی تراکب فعلیتها پذیر،به هر حال از نگاه بسیاری از فیلسوفان
ی ایـن چنـین تقریـر کـرده یمـه طباطبـااین پاسـخ را عال. های حسی است ترکیز بر داده

  :است
یکـون ة تـأبی أن ّ من الصور النوعیّ ال غیر مع کلّصال جوهریّه اتّمغایرة الجسم بما أن«

 مـن ّلکـ مـع حـدّتین أ یأبیـال   أمر آخـریحتاج إلیستعداد لها بل  للقبول واالاًموضوع
  .)١٠٠: ١۴١۶طباطبایی، ( » منهاّلک لًی ذاته قابالون فیکالصور الالحقة ف
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  نآ دیگر و نقد یتفسیر
انـداختن ایـن پاسـخ،  جهت ابطال برهان قوه و فعل و مـاده نخـستین و از کـار گاه

وسـاطت اسـتعداد  هم ،است به این نحو که همزمان تفسیر دیگری از این متن ارائه شده
، بـه قیـام قیـام اسـتعداد بـه جـسموساطت در عروض و هـم  ، بهجسم در اسناد قبول به

  .)، تعلیقه فیاضی٣٧٨ ـ٢/٣٧٧: ١٣٨٠، همو(تحویل برده شده است  صدوری
رسـد  ، به نظر میپوشی از اشکال عدم مطابقت این برداشت با ظاهر این متن چشمبا 

  :؛ زیراافتد جویی سودمند نمی این چارهکه 
 مـانع از اتـصاف جـسم بـه اسـتعداد ، قیام صدوری استعداد بـه صـورت نوعیـه،ًاوال

 وجود اتحـادجسم با  ری حرکت به صورت نوعیهو که قیام صدنهوگ مان ه،نخواهد بود
 نیست؛ مگـر آنجـا کـه اسـتعداد  خود جسماز قبول حرکت توسط مانع ،صورت و ماده

کـه ذاتـی بـودن   همچنـان،ذاتی باشد که چنین چیزی همان ماده نخستین خواهـد بـود
 ثابـت و سـیال را حرکت برای جسم، مانع متحرک بودن مبادی فاعلی آن اسـت و ربـط

  .سازد ممکن می
واسطه در عروض بودن استعداد، که به منظور تثبیـت اشـکال مـورد بحـث بـر  ،ًثانیا

 مـراد از بـا ایـن هـدف هماهنـگ نیـست؛ چـرا کـه ،برهان قوه و فعل مطرح شده است
 همان ،استعداداشکال بر تحقق ماده نخستین آن است که نشان دهد عروض و وساطت 

دهد تا به این ترتیب جوهر هیوالنی به شیوه تیغ اوکام ابطال   را انجام میکار جوهر مادی
 قبـول اسـت کـه کمـاالت ثـانوی خـویش را جـسم خـود ًشود و گفته شود که حقیقتـا

 شود، محقق می  آن صفتدر ثبوتاستعداد وساطت کند؛ حال آنکه این نکته تنها به  می
اسـتعداد چـون  ده کـه اثبـات شـود، مقصود این بـواختصار به و ،نه وساطت در عروض

قابـل بـودن  همـان ًحقیقتـا وجود للجسم دارد، پس وجود استعداد  عرضعرض است و
 و جوهر مـادی،  به هیوال نیاز نیست،برای قابل بودن جسم و از این رو ستاجسم خود 

  .دلیل است موجودی زیادی و بی

  پاسخ دوم
  :این پاسخ بر پایه چهار مقدمه نهاده شده است



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

۵٠  

  جدیـدی نیـزصورت نوعیه، صورت جسمیهزمانی  با حدوث ،دیدگاه فیلسوفان درـ 
  ؛شود حادث میدر زمان 

که الزم است ) ة تحملهاّمادة وّ حادث مسبوق بقوّکل(زمانی ث ودحقاعده پایه بر  ـ
  ؛در حاملی وجود داشته باشدتر پیشاین صورت جسمیه جدید نیز  یستعدادامکان ا
چیزی که حامل استعداد صورت جسمیه  کند همان جاب میایهمچنین  قاعده  اینـ

  ؛باشدآن ً شخصا حامل ،جدید است
  . در هر تبدیل باید چیزی میان مراحل مختلف تبدیل، مشترک و محفوظ باشدـ

حامـل کـه  الزم اسـت ی بـه نـوع دیگـروعن» تبدیل «فرایند در ،بر پایه این مقدمات
 ؛ داشـته باشـد معناْتبدیلتا  باشد  پیشیننوعجزئی از خود   جدید، صورت نوعیهِاستعداد

نیز همراه با زوال نوع پیشین  ۀ صورت جسمی، تبدیلفرایند با اینکه فرض آن است که در
 نداشته باشـد، وجود ،است اقی هیوال که با هر صورتی ب از این رو اگر.شود می زائل نوع

 نخـست کـهچنـان  آن ،هـدکـار هیـوال را انجـام د تـاماند  می ن باقینوع پیشینچیزی از 
 و  باشـدصـورت جدیـد خـود دارای و سپس صورت جسمیه جدید استعداد دربردارنده

 جسمی یافت شود که تقدم زمـانی بـر ،تبدالت جوهری ن است که درآمستلزم امر  این
  .)١٠٠: ١۴١۶، همو(شته باشد خود دا

برهـان  ِکـارگیری حـد وسـطه  این پاسخ در حقیقت ب،شود که مالحظه می همچنان
  .فصل و وصل برای از بین بردن کاستی برهان قوه و فعل است

   دومبر پاسخ اشکال
  بـا اسـتناد بـه قاعـدهو حادث زمانی است ،پاسخ فرض شده است که جسماین در 

حالی که تقدم   در،خودش نتیجه گرفته شده است ، تقدم زمانی جسم برحدوث زمانی
تقـدم  از ایـن رو . استآنچهارم  ُبعدسم و فرع ج زیرا زمان ؛معناست زمان بر جسم بی

، ١۴۶: ١۴٠۵مـصباح یـزدی، ( محال استو حدوث زمانی جسم وجود زمان بر وجود جسم 
  .)تعلیقه فیاضی ،٢/٣٨٠: ١٣٨٠طباطبایی،  ؛١٣٣ شمارهتعلیقه 

  پاسخ
حـدوث بـا  ، جسم که امری نـامعقول اسـت»مطلق«حدوث زمانی ، در این اشکال
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در این اشکال سخن  .ده است آمیخته ش،است شدنیامری که   از جسم»فردی« زمانی
 جسم نیست تا معنای حدوث زمانی جسم این باشد کـه زمـانی مطلق پیرامون ،و جواب

بلکه سخن بر سر فـردی از  ؛شته باشدهیچ جسمی وجود ندا ًمطلقایافت شود که در آن 
   زوال،در حــدوث وشــود و  مــی صــورت جــسمیه اســت کــه در نــوعی از جــوهر یافــت

   صـورت جـسمیه، از آنجـا کـه بـا نفـی هیـوال. حدوث و زوال صورت نوعیه استپیرو
 مستلزم حدوث فـردی از جـسم اسـت ، نوعی از جوهرِث، حدوخواهد بودهمان جسم 
 ینـامعقول امـر ،خالف حدوث زمـانی مطلـق جـسم بر کهشود  نوع یافت می که در آن

  .نیست

  اشکاالت نقضی. ٢ـ٣
حتی نسبت به دو را حیثیت قوه و فعل در هویتی بسیط آمدن  ردگ ،برهان قوه و فعل

پردازیم کـه  هیوال میمنکران در ادامه به بررسی ادعای . داند ، محال میمتفاوت وصف
ایـن رخ داده است و ها   آنای در تحقق موجودات بسیطی هستند که چنین پدیده مدعی
  :قرارندترین این موارد از این   عمده.کنند مینقض را  برهان

  نقض به نفس انسان. ١ـ٢ـ٣
کنند که نفس انـسان مجـرد و بـسیط اسـت و از سـوی  فیلسوفان از سویی اثبات می

اتحـاد نظریـه بنا بـر بلکه  ، اعراض و صور عقلیپذیرای که نفس موضوع معتقدند دیگر
و رأی از جانـب منکـران هیـوال و د ایـن .هاسـت آن ماده ،عاقل و معقول صدرالمتألهین

بـرای رعایـت شـود کـه  یادآوری مـی .اند مدهشمار آ بههیوال ناقض ای،   به گونهیک هر
  .بریم منظور اشاره به نفس انسانی به کار میبه  را »نفس«اختصار، واژه 

  )نظام دارا شدن نفس (نقض به موضوع بودن نفس )الف
کمـاالت نسبت بـه برخـی   اما؛و مدرک خویش است بالفعل جوهری مجرد س،نف
 ، نفـساز سـویی. بـالقوه اسـتِخود مانند دارا شدن صور عقلی سـایر اشـیاء،  یغیر ذات

که نفس با اینکه هویتی بسیط است، آننتیجه  .است صورت هویتی بسیط و فاقد ماده و
  .)١٠١: ١۴١۶طباطبایی، ؛ ١١۵ ـ۵/١١۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( هم بالفعلو است  هم بالقوه
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  پاسخ
ًدر مقـام فعـل، کـه ضـرورتا مغـایر مقـام ذات  و  نیـستنفس مانند عقول، مجرد تام

 ِمنشأ بالقوه بودنهمین مادی بودن مقام فعل است که  است، مادی و نیازمند هیوالست و
افعـال نفـس اسـت و بـا آن رابطـه  متعلق و  جسم بدن، حاوی هیوال.)همـان( نفس است

 وپـذیری نفـس  کمـال هم باعث  بالقوه بودن وأ هم منشدارد؛ از این رو خارجی حقیقی
مغـایر منـشأ  ، در نفـسمنـشأ قـوهبنـابراین  .آن اسـتهم حامل استعداد کماالت ثانویه 

  :فعلیت است
ة بحـسب ّیـّهـا مادّنکل، دة بحسب الـذاتّانت مجرکإن ة وأمثالها وّی النفس اإلنسانّأن«

ة ّادة االسـتعداد لـه هـی المـّمال وحامل قوک الیفتقار إلجهة االف.. .الصفافاألفعال و
 نفس ذاتها المفاضـة عـن الجـواد یة هّیالفعل وجهة الوجود و،بها ]النفس[قت ّ تعلیالت

  .)۵/١١۵: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( »المحض

  بررسی
؛ یکی پذیرفتنی نیستان مشاییبا مبانی  یک چپاسخ باال شامل دو بخش است که هی

انـسته شـده و دیگـر و حامل استعداد کمـاالت ثـانوی نفـس د» سابق« ماده ،اینکه بدن
  :و حامل خود آن کماالت نیز تلقی شده است» مقارن« ماده ،آنکه بدن

 نفس با یکی از نتایج برهان قـوه و فعـل ۀسابق بودن بدن برای کماالت آیندماده . ١
 حامـل ،ی زمانحادثو ماده  که پیش از این بیان شد و گویای آن بود که باید خود قوه

ار است؛ زیرا از سویی با توجـه بـه عـدم اتحـاد مقـام ذات و ، ناسازگباشدنیز  حادث آن
کنـد  ِمقام فعل نفس در حکمت مشاء، مادیت مقام فعل به مقام ذات نفس سرایت نمـی

حـادث ثانویـه خـویش  حامل کماالت  است که نفسِخوداین  ،بنا بر فرضو از سویی 
 فس، حامل اسـتعدادن نیز خودها   آن الزم است پیش از حدوث از این رو؛ نه بدناست،

  . نه بدن،باشدها  آن
ای کلی نزد بـسیاری از   در حقیقت قاعده،بدن به عنوان ماده مقارن در مقام فعل. ٢

کننـد و  را توجیـه مـیط ئاانفعال بس ،آنان به این شیوه. ان استمشاییو به ویژه  فیلسوفان
ه نحوی از آنجا مرتبط اسـت بها   آندانند که تنها با میها   آنمنشأ آن را هیوالیی بیرون از

و گـاه ، اسـتدر مقـام ذات بـسیط حلـول و  رابطه گاه ،رابطه این .)١/۴٣۵: ١٣٩٣، همو(
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رسـد ایـن سـخن   با این همه به نظر می.استط ی در مقام فعل بستصرف و و تدبیر رابطه
 درسـت ، بـوده اسـتمـشاییکه بیانگر توجیهی برای انفعال بسائط به ویژه در دسـتگاه 

ِتقابل قوه و فعـل، بـه قاعده بر  چرا که بنا ؛و با مبانی خود آنان هم سازگار نیست نیست
حیثیـت  مگر در کنار خود دارای ،شودمنفعل  ًتاحقیق، فعلیتکه ممکن نیست هیچ رو 

 مـشایی دچار نقضی بنـایی و درونـی در دسـتگاه ، از این رو برهان قوه و فعل.باشد قوه
، تبیـین معقـولی ارا شدن نفس که بدیهی و وجدانی اسـتتواند از نظام د شود و نمی می
  .دست دهد به

  :در پایان این بخش دو نکته شایان ذکر است
ایـن اشـکال بـر مبـانی حکمـت مـشاء دربـاره هویـت وحـدانی و در عـین حــال . ١

انضمامی جسم، اشکالی مبنایی است؛ زیـرا آنـان ترکیـب انـضمامی را ترکیبـی حقیقـی 
 جسم نیز مـصحح اسـناد ایـن ۀپذیرش صورت توسط مادکه گفت توان  دانند و نمی می

کم این اشکال بر مبانی خـود آنـان در مـورد امـور  پذیرش به کل جسم نیست؛ اما دست
  .بیرونی اما مرتبط با جسم مانند نفس نسبت به بدن وارد است

نه تنها حکمت مشاء تحوالت و تغیرات عارضی نفس، که اصـل حـدوث نفـس . ٢
نظریـه معـروف مـشاء در ایـن زمینـه کـه بـه . تواند به درستی تبیین کند  نمیمجرد را نیز

 آشکار است؛بودن نفس مشهور شده است، متضمن تناقضی » روحانیة الحدوث«نظریه 
 و از سـوی دیگـر آن را حـادث و هـر ،زیرا از سویی نفس را امـری مجـرد و فاقـد مـاده

  .داند حادث را مسبوق به ماده می
ة ّ حادث مسبوق بقـوّکل(شتار دیگری که به جایگاه قاعده حدوث این مطلب در نو

  .بررسی شده استاول پردازد، توسط نگارنده  در حکمت مشاء می) ة تحملهاّوماد

ِنظام شدن نفس( نقض به ماده بودن نفس )ب ِ(  
  نفس بودن مادهنظریه 

  :تپیش از پرداختن به این نقض، ذکر چند مطلب پیرامون این نظریه سودمند اس
 نفـس  عـیننفـس و از ایـن رو ایقـواز  ،را جـوهر» والنییعقل ه«ن یصدرالمتأله ـ
شـدن  بالفعـل وصـور عقلـی   نفس انسان حتی پس از اتحاد بـا،از دیدگاه وی. داند می



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

۵۴  

: ١٩٨١، همـو(سـت  و بـالقوه اهیـوال برتـر،  نـسبت بـه صـورهمچنـان به آن شیء، نسبت
  .)١٠١: ١۴١۶؛ طباطبایی، ٧١ـ٧٠/۵

 بـه تفـاوت ،اشـاره شـده اسـتهـا   آنکه در عنـاوین این دو نقض همچنانت تفاو ـ
موضـوع بـه عنـوان محـل . فس برای صور و اعـراض اسـت و ماده بودن ننموضوع بود

شـود؛ امـا مـاده بـا صـورت  متحد نمـیها   آن ولی با،شود میها   آناعراض، تنها اعراض
نحـو اشـتداد وجـودی   بدینشود و شود و نه تنها دارای صورت که صورت می متحد می

نفـس بـود و ایـن نقـض نـاظر بـه نظـام » دارا شـدن«نقض پیشین ناظر به نظام . یابد می
  :شود بینی می  از این رو پیش.نفس است» شدن«

نفس کـه » دارا شدن« از آنجا که در نقض پیش، ماده انضمامی که در تبیین نظام ـ
نفس کـه نظـامی » شدن«ی تبیین نظام  کارایی الزم را نداشت، برا،ست اتر  سادهینظام

  ؛ از کارایی الزم برخوردار نباشد،تر است تر و لطیف پیچیده
کیـد داردـ  بـرای حـل ایـن نقـض ، پاسخ نقض پیشین که بر موضوع بـودن نفـس تأ

  .سودمند نباشد

  بیان نقض
نظریه ماده بودن نفس برای صور عقلی یا همان نظریه اتحاد عاقل و معقـول، نـاقض 

حرکـت جـوهری نفـس . انجامد قوه و فعل است؛ زیرا به حرکت در مجردات میبرهان 
هیـوالی (عقـل هیـوالنی نفس از تدریجی خروج  همان ،در نظریه اتحاد عاقل و معقول

 پـس ،خروج تدریجی از قـوه بـه فعـل اسـت ،حرکتچرا که   است؛ به فعلیت)عقلیات
 همراه استهیوال مجرد بسیط با نفس  ِو ترکیبًصور عقلی اشیا لزوما با قوه  اتحاد نفس با

 بـه سـخنی دیگـر، .)١٠١: ١۴١۶طباطبـایی، (ممکن اسـت  بر پایه برهان قوه و فعل غیرکه 
که به خـودی خـود   در حالی، دارای حرکت است،نفس در نظریه اتحاد عاقل و معقول

  .فاقد قوه و ماده و موجودی مجرد است و حرکت در مجردات غیر ممکن است

  پاسخ
؛ زیـرا در یی نداردنقض پیشین برای این نقض کارا پاسخ ،که پیشتر اشاره شد چنان

تواند   می، استیجوهر متحصل چون  موضوعصور علمی بود و موضوع ْن نقض، نفسآ
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  که حیثیت فعلیت نفس به مقـام ذاتشکلاین  به ،شدبا قوهو  دو حیثیت فعلیت دارای
 کهخالف آن  بر؛گردداز بشموجود در بدنهیوالی فعل و  مقام به آنمجرد و حیثیت قوه 

و هیـوالی  ،نفسه حیثیـت قـوه خود نفس با اینکه مجرد و بسیط است، فیدر این نقض، 
مـراد از خـروج  از این رو پاسخ دیگری به این شکل داده شده است کـه .استعقلیات 
 از قوه به فعل، معنای مشهور حرکت و خروج تدریجی از قـوه بـه فعـل نیـست تـا نفس

پـی نفـس بـا در ستلزم حرکـت و وجـود هیـوال باشـد؛ بلکـه مقـصود از آن، اتحـاد پـیم
ای نیست که با برهان قوه و  ماده نیز هیوالاز این رو مقصود از . های عقلی است صورت

همـان اشـتدادپذیری مقـصود بلکـه  شود و در حرکت معمول نیاز اسـت؛ اثبات میفعل 
 نه به این معنا که ؛یابد  اشتداد وجودی می،یلقبا اتحاد با صور عنفس  یعنی نفس است؛

  بـه ایـن معنـا کـهکه؛ بلدهم یکی شون  به وجود نفس ضمیمه و با،وجود صورت عقلی
صـورت  نفـس دارد،تـر از  برتر و جمعیوجودی  صورت عقلی که نفس باپس از اتحاد 

 و مـستلزم حرکـت فراینـد،ایـن آنکـه  بـی بود، خواهد جدید نفسصورت نوعیه عقلی، 
  :انفعال باشد

س مـن بـاب ی لـ،حادها بعقل بعد عقلّ الفعل باتیة إلّدة من القوّخروج النفس المجر«
ة ّ اسـتلزم قـوّة وإالّه بـالقوّث إنـیـة مـن حّل لما بالقوّمال أوک ی هیة المعروفة التکالحر
 »ةّة من القویة العارّة التامّی هو الفعلید الذّ ینافی التجرك ذلّکلا وً وزماناًرّتغی واًاستعدادو
  .)١٠٢ـ١٠١: ١۴١۶طباطبایی، ؛ ٧١ـ۵/٧٠: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (

  بررسی
 اتحـاد ترتیبـی نفـس بـا  این پاسخ مبهم است؛ زیرا روشن نیست که مقصود از)الف

  :صور عقلی چیست
 نیـست؛ زیـرا ایـن پدیـده تنهـا در انـضمام فتنی پذیر، اگر مراد صرف انضمام باشدـ

خـالف  قابـل تـصور اسـت کـه  جـسمیه صـورتانضمامی بهه ماد و ،عرض به موضوع
  .است پاسخ فرض این

 شـدیدتر ِک وجود بـسیط عقلـیی  و تحققنفسه  عقلی بتصور انضمام مراد اگر ـ
اسـت  شود و مورد انکار فیلـسوفان خوانده می»  دو فعلیتاتحاد «ای  چنین پدیده،باشد

  .)١/۴٢٣: ١٩٨١؛ صدرالدین شیرازی، ١/٩٠: ١۴١١ ،رازیالدین فخر(
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دهد و بر   در بدن رخ میً اوال، مراد آن است که حرکت و خروج از قوه به فعلـ اگر
شود، آنگاه و به واسطه اتحاد نفس و بـدن، نفـس بـه ایـن کمـال،  کمال بدن افزوده می
ِطت کمال پاسخ آن است که اگر وسا، )٨۵ ـ ٨۴: ١٣٧٢عشاقی، ( یابد استکمال و اشتداد می

 ً به معنای آن اسـت کـه نفـس حقیقتـا، در عروض باشد نفس، وساطتبدن برای کمال
مـاده صـورت عقلــی نبـوده و آن را نپذیرفتــه اسـت و ایــن خـالف فــرض اسـت و اگــر 

 در غیر ایـن صـورت ؛وساطتت در ثبوت باشد، جز بر پایه حرکت جوهری شدنی نیست
  .انجامد که محال است به اتحاد چند فعلیت می
گفته شود نفـس تنهـا یـک فعلیـت ممتـد و ن است که عقول آاز این رو تنها فرض م

کشیده تا صور عقلی است که با تعقل به فعلیت مراحل برتر خویش که از پیش آمادگی 
و نحـوه  حرکت جوهری اشـتدادی  همانفرایند،یابد و این   دست می،آن را داشته است

 سـان کـه بتـوان آن ، این وجود برتربانفس  در غیر این صورت، رابطهوجود نفس است؛ 
 ترتیب و ترتبـی ضـروری همچـون ،میان مراحل گوناگونی که برای آن قابل فرض است

  .یابد  تبیین مناسب و معقولی نمی،سلسله اعداد در نظر گرفت
 نقـض که عاقل و معقول اتحادصدرالمتألهین در باب نهایی  این پاسخ با دیدگاه )ب

نفـس و امـر هیـوالنی  وی میـان .ار نیستهماهنگ و سازگ نیز ن استآناظر به مذکور 
 قابـل صـور عقلـیِکه خـود نفـس، چنان  آن ؛ استوحدت قائل بلکه ،بیند مغایرت نمی

تعلیقـه  ،۵/٧٠: ١٩٨١صدرالدین شـیرازی، (  جوهری مغایر آننه ،یابد  اشتداد میًاست و حقیقتا
 اولیه جوهر  انواع نوع ششمی از،عقل هیوالنی ،در غیر این صورت .)کوشکی  درباسماعیلالم

، نه صورت جسمیه، نه مادهعقل هیوالنی نه  ، در این صورت چونخواهد آمد؛به شمار 
وی در مـواردی کـه بـه همچنـین .  خواهـد بـودنفس و نه عقـل ، نه بنا به فرضوجسم 

 از وحدت عقـل هیـوالنی و نفـس سـخن ً صریحا،پرداخته یح اتحاد عاقل و معقولضتو
  .)۴٩۵ و ۴۴٧ـ٢/۴۴۶: ١٣٨١ ،؛ همو۶۶: ١٣٧۵، همو؛ ٢۶١و  ٩/١٩: انهم( ته استفگ

ناسـازگار نیـز در بـاب تعقـل ی، یدهنده آن، عالمه طباطبا ارائه این راه حل با نظر )ج
 نحوه تعقل نفس را در چهارچوب حرکـت و اسـتکمال ،؛ زیرا ایشان در بحث علماست

  :کند جوهری نفس ترسیم می
ا ًجیالفعـل تـدر یة إلـّ خروجهـا مـن القـویف علّتوقیفرها، یلغ] النفس =[لها ّا تعقّأم«
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  .)٢۶١: ١۴١۶( »سبهاک تیستعدادات المختلفة الت االبحسب

چون در ساختار یکی از تعاریف معروف حرکت که  ،در عبارت باال» ًریجاتد«واژه 
پی بودن است که در  به معنای پیوسته و پی،است» خروج تدریجی از قوه به فعل«همان 

از ایـن  ، پاسخ به آن اشاره شـد این، نه معنایی که دردهد راحل حرکت رخ میدر میان م
 دانست که مراد از ایـن عبـارت کـه دربـاره نآبر  قرینهمحل بحث را  پاسخ توان رو نمی

  .نحوه تعقل نفس بیان شده است، همان اتحاد ترتیبی است
ده بودن نفـس  نقضی مبنایی بر دستگاه فلسفی مشاء است؛ چرا که ما، این نقض)د

برای صور علمی تنها بر اساس حرکت جوهری ممکن است و اندیشه هیوالی انضمامی 
 بر اساس نظریه کون و فساد و انکـار حرکـت ،که از خالل براهین آن پیداست همچنان

هـای   اتحاد عاقل با صـور معقـول از آمـوزه،جوهری سامان یافته است و به سخنی دیگر
توان آن را از مبانی حکمت مشاء استنتاج یا  به هیچ رو نمیویژه حکمت متعالیه است و 

 بلکـه ،شـود تلقـی نمـی حرکـت ْاشتداد وجودی ، از نگاه مشاءًاساسا. با آن سازگار کرد
 و پدیـد آمـدن امـر ، امـری وجـودیِحرکت همیشه به معنای کون و فساد و نابود شـدن

 عـدمی و وجـودی شـدن  نه به شکل از بین رفتن امری،وجودی دیگر به جای آن است
گویـد  مـی و محـسوس ّ در پاسخ به همین اشکال در اتحاد حاسابن سینا از این رو .آن

ّاحساس قوه حاسه فرایندانفعال حاس از محسوس در 
و فعلیتی  یر از ضدّی تغحرکت و ،ِ

 ،دهـد شدن آب یا سرد و گـرم شـدن آن رخ مـی بخارمثل که در دیگر و فعلیتی به ضد 
  :رسد میت ی به فعل،ه بالقوه بودک یمالک یعنی ؛مال استکته اسکبل ،نیست

ّر مـن ضـد ّیـ تغكس هنایذ لإة کل الحری سبیس علی ل،ّانفعال الحاس من المحسوسو«

 قد صار بالفعل من ،ّان بالقوةک یمال الذکون الیک أن یمال أعنک بل هو است،ّ ضدیلإ
  .)٢/۵٧: ب١۴٠۴ابن سینا، ( »ّ القوةیلإر أن بطل فعل یغ

  نقض به هیوال. ٢ـ٢ـ٣
) هیـوال(ورد خـود ایـن برهـان ا برهان قوه و فعل به دستنقضاشکال در حقیقت این 
 ،ی دیگـرنبـه سـخ.  برهان داردِ اشاره به ضعف محتوایی و درونی خودً پس ضمنا.است

 ؛ًهیوال جوهری ذاتا بالقوه اسـت. این نقض ادعا دارد که این برهان، خود متناقض است
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 بـالقوه ،اسـت محـضقـوه و در اینکـه  ،بالفعـل ، استی از جواهر جوهر در اینکهپس
 ، قوه و فعل، هر چیزی که چنین وضـعیتی داشـته باشـد برهانبر پایه از سویی. باشد می

 ِ از دو حیثیـت خـارجیمرکب از هیوال و صورت جسمیه است؛ نتیجـه آنکـه هیـوال نیـز
 هیـوالی جدیـد، همـین رونـد  و بـا نقـل کـالم بـهمرکب اسـت دیگری ۀبالفعل و بالقو

؛  ۶٧: الف١۴٠۴ ،همو( انجامد محال می  تسلسلیابد و به  ادامه می،آنکه پایانی داشته باشد بی
؛ چرا که میان اجناس عـالی و متوسـط، ترتبـی ذاتـی )١١٧ـ۵/١١۶: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، 

ق جـسم، در ظـرف تحقـ باید ،استجسم م ِّمقوبه عنوان که  ماده همچنین .برقرار است
  :پایان، مترتب و بالفعل هستند  بیۀهای این سلسل  پس حلقه،بالفعل موجود باشد

ی وجـوهر ولیـ نفـسها هیهـا فـّ ألنكذلبة، وّکا مرًضی أیولیفاله: قول ویسألی لسائل أن«
  .)۶٧: الف١۴٠۴ابن سینا، ( »اًضیة أّ مستعدیهبالفعل، و

  پاسخ
چنـد دارای مـاده و ات بـسیط هرشـود کـه موجـود  یادآوری مـی،پیش از بیان پاسخ

 با مالحظه ی، اما در تحلیل عقل،نیستندها   آنصورت خارجی و جنس و فصل مأخوذ از
نسبت به یکدیگر دارند، دارای جنس و فصلی ها   آناشتراکات و اختالفاتی که برخی از

 از ایـن رو بـرای جـواهر بـسیطی ماننـد هیـوال نیـز .باشـند عقلی متناظر با این جهات می
  .توان جنس و فصل عقلی در نظر گرفت می

دانـد کـه ناشـی از ناحیـه جـوهر  َاین اشکال را برخاسته از فعلیتی متوهم میابن سینا 
دهـد  کنـد و پاسـخ مـی بودن هیوالست و از همین رو پاسخ را نیز متوجه همین نکته می

چ هـی ،اسـتعـالی  اما چون امری عام و از اجناس ،هیوالستجوهر، جنس چند هرکه 
 و »جـسم«  خود نـدارد؛ بـر خـالف اجنـاس متوسـط ماننـد فصلسویاز جز تحصلی 

شـمرده ، نـوع اضـافی هـم انـد  جـنسافـزون بـر اینکـه که هر یـک »حیوان« و »گیاه«
 در خـارج تعـین و ،شـود ضـمیمه مـیهـا   آناز فـصلی کـه بـهپوشی  با چشم شوند و می

ست، پس جوهریت آن امحض  بالقوه بودن همان ، فصل هیوالز سوییا. دنتحصلی دار
 در  بـودنشهو مـستلزم بـالق،جهت فـصلش هم بالفعل نیست؛ یعنی بالقوه بودن هیوال از

  .بودنش نیز بالقوه است وال در جوهرینس نیز هست، پس هج
ها ألن ِّعـدُاء بـل تی مـن األشـاًیئس تجعلها بالفعل شـی ل، لهایة التّیالجوهر... الهیولی«
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: ١٩٨١؛ همـو، ۶٢: تـا ؛ صـدرالدین شـیرازی، بـی۶٨ ــ ۶٧: همان( »ة بالصوراًیئ بالفعل شتکون
۵/١١۶(.  

  :ی نیز این مطلب را به این شیوه بیان کرده استیعالمه طباطبا
تهـا ّین فعلیتهـا عـّن قوکالفعل لة وّنة للقوّة متضمّ المادّ إن،خیما أجاب عنه الشکقال ی«
ة ّقـوهـا ّأن ةّیـ فعلّة لهـا إالّیـاء ال فعلیة األشـّ ذاتها محض قوی فی فه،تهاّن قویتها عّیفعلو

  .)۵/١١٧: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، : ؛ نیز١٠٢: ١۴١۶طباطبایی، (» اءیاألش

، از ایـن مـتن چنـین برداشـت شـده هالحکم نهایةوح مبسوط و تحلیلی در برخی شر
است که اشکال نقضی محل بحث را ناشی از فعلیتی دانسته کـه از ناحیـه فـصل هیـوال 

 از این نقض پاسخ داده است که برهان قوه ،شود و با همین مالحظه ن حاصل میبرای آ
 زیـرا؛  قـوه نباشـدفعلیـتهـا  آن  فعلیـتهایی برقرار است که یتلعو فعل تنها در مورد ف

کیدی بر صرافت و محوضت همان قـوه  چنین فعلیتی در حقیقت فعلیت نیست و تنها تأ
 بالفعـل به خـودی خـود ،ت آن فعلیت قوه استفعلیکه ی مانند هیوال چیزًاساسا  .است

 و ً از ایـن رو هیـوال تخصـصا.نیست تا به اجتماع قـوه و فعـل در واحـد بـسیط بینجامـد
فعلیتـی بالفعل بودن چنـین  و ،ً و حکماً از شمول برهان بیرون است نه تخصیصاًموضوعا

کید ه سپس بر این مطلب اشکال کرده است ک. داردنافی نتبا بالقوه بودن محض  این تأ
 بالفعـل )بالقوه بودن (بر این نیست که هیوال از جهت فصلش ابن سیناو نیز پاسخ نقض 
کید بر این استکه  بل،است  . بالفعـل اسـت)بودنجوهر ( شکه هیوال از جهت جنس تأ

کیـد در اینجـا بـر  پس هیوال باید مرکب از صورت و ماده دیگری باشد؛ در حالی کـه تأ
  .)٢٨٧: ١٣٩٣بودیت، ع(جهت فصلی هیوالست 

 بر پاسخ شیخ منطبـق ،ی نقل شده استیرسد پاسخی که از عالمه طباطبا به نظر می
کید بر اتحاد جـنس و فـصل هیـوال ِاست و ایشان نیز همان مطلب  مورد نظر شیخ را با تأ

 ،د؛ چه اینکه هم فعلیت هیوال را که همان جهت جنسی و جوهری آن اسـتکن بیان می
د و  این مطلب اشاره دارِداند و هم به عکس  می،جهت فصلی آن است که ،عین قوه آن

کیدی بر عینیت آن دو،این دو جهت ست که هیوال چیزی جز قوه و آمـادگی بـرای  ا تأ
 نه اینکه تنها ناظر به جهت فصلی هیوال باشـد و جهـت جنـسی و ،پذیرش فعلیت نیست

  .جوهری آن فراموش کرده باشد
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  انجایگاه و گستردگی بره. ۴
 ماده نخستین، برهـانی بنیـادی و ریـشه بـسیاری از بـراهین ِاین برهان از میان براهین
 بـه ،از نظر تمامیـت و منـتج بـودنها   آنمعنا که سرنوشت دیگر دانسته شده است؛ بدین

کـه گذشـت،  این برهان وابسته است و از ایـن رو همـواره کـانون توجهـات و همچنـان
و » فقـدان «،حـد وسـط ایـن برهـان. گون بـوده اسـتهـای گونـا آوردگاه نقض و ابرام

 پذیرش صور کائن و فاسـد اسـت و مـاده نخـستین را بـه عنـوان قابـل فرایندآمادگی در 
تـرین   اصـلی،با این همه. رساند ترین درجه ممکن از وجود به اثبات می محض، در نازل

  . برهان فصل و وصل است،رقیب این برهان از این جهت
 وصل در طـول برهـان قـوه و فعـل دانـسته شـده و بـه عبـارتی از گاه برهان فصل و

  .)٢٢ـ٢١: ١٣۶٠صدرالدین شیرازی، (مالصدرا نیز استشهاد شده است 
 مـستقل از ،هـایی مـشترک ایـن دو برهـان بـا وجـود داشـتن پایـهکـه رسد  به نظر می

حـد وسـط برهـان فـصل و .  یکسانی ندارنـدًکامالیکدیگر هستند و سرنوشت و نتیجه 
 ،است و حد وسط برهان قـوه و فعـل» دگرگونی «فرایندهمانی در  و این» ثبات «،صلو
چنـد گـاه بـه نظـر رسـیده اسـت کـه هر. اسـت» پذیرش«فرایند و نداری در » فقدان«

ای میان این دو   اما مالزمه،است» پذیرش«و » فقدان«به » حرکت«و » ثبات«بازگشت 
تـر از حرکـت ماننـد  فیت تفسیرهای مترقـیوجود ندارد و برهان فصل و وصل نه تنها ظر

 اساس ویرایشی برتر بر بلکه در یافتن ،حرکت جوهری و وجود سیال مالصدرا را هم دارد
 ؛طلبد تری می  مجال گسترده،اثبات این مسئله. ی سازگارتر استی صدراِحرکت جوهری

 ،وه و فعـلبا این همه در همین نوشتار نشان داده شده که چگونه برای تثبیـت برهـان قـ
؛ صـدرالدین شـیرازی، ١٠٠: ١۴١۶طباطبـایی، (گاه از برهان فصل و وصل استفاده شـده اسـت 

 همچنین مالصدرا تصریح دارد کـه ایـن دو برهـان در عـرض .)١١۴ و ١١١ـ١١٠/۵: ١٩٨١
 از ایـن رو ؛)۵/١٠۵: ١٩٨١صـدرالدین شـیرازی، (نـد دیگر و در بنیان، نزدیک بـه یکدیگریک
  :بارت نه چندان روشن از وی در این زمینه بسنده کردتوان به یک ع نمی

مطهـری، : ک.؛ نیـز ر۵/١١١: همـان( »ذة الـسابقة متقاربتـا المأخـّالحجـة وّهـذه الحجـ«
  .)٢/١٧٣: ١٣۶۵؛ مصباح یزدی، ١٧۵ ـ١٧۴ :١٣۶۴
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 مالصـدرا در عبـارت زیـر، پـس از تقریـر برهـان قـوه و فعـل ضـمن اشـاره بـه البته
  :نماید  در مقام مقایسه این دو این گونه داوری می،عرضی این دو برهان هم

 یان فـیـ البی المأخذ أو فی فیة األولّمع الحج ةّت هذه الحجکشتراإن ه وّ أنیخفی ال«
د یـن لهـذه مزکـ لك، مـا ثبـت هنـایمات إلـّ بعض المقدی وقع الرجوع فیّالجملة حت

  .)۵/١١۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( »...قیتحقیق وتدق

  یگیر نتیجه
بر ایـن برهـان وارد اسـت، نقـدهایی چه از میان نقدهای وارد بر برهان قوه و فعل، آن

باشد و از این رو به سازگاری آن با نظـام حکمـت مـشاء  ان نمیمشاییاست که بر مبنای 
توانـد بـه ایـن  ی اسـت و مـییآن دسـته از اشـکاالت هـم کـه روبنـا. رسـاند آسیبی نمی

 بنـابراین برهـان قـوه و .به جز معدودی ناتمـام اسـت ،سازگاری درونی خدشه وارد کند
  .ی برخوردار استیفعل از انسجام بسیار باالیی در درون نظام حکمت صدرا

 گـامی ،های فلسفی خـویش ان در چهارچوب آموزهمشاییمد این امر آن است که اپی
و  بلند و هماهنگ فراروی تبیین فلسفی مـسئله قـوه، مـاده و حرکـت بـه پـیش برداشـته

انـد تـا بـا مبـانی و  سـاخت را فـراروی جهـان فلـسفه قـرار داده رهانی بنیـادین و خـوشب
ها  های نوین فلسفی مانند حکمت متعالیه بازاندیشیده شود و از برخی نارسایی مایه دست

  .و ابهامات آن کاسته شود
 بزرگـانی چـون مالصـدرا بـا میـراث ۀاین نوشتار کوشید تا با پیروی از شیوه همدالن

هایی را که به ویژه در دوره معاصر بر ایـن بخـش از   برخی از ابهامات و خدشه،نیانپیشی
  . بزداید و این مسیر را هموارتر کند،میراث فلسفی پدید آمده است
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  یشناس تابک
 . ق١۴٠۴، ی نجفـیمرعـش، کتابخانـه آیـةاهللا ، قـم)لهیاتاال (الشفاء،  بن عبداهللابوعلی حسین ا،ابن سینا .١

  )الف(
  )ب (. ق١۴٠۴ نجفی، یمرعشکتابخانه آیةاهللا  ،قم ،)الطبیعیات (الشفاء، همو .٢
  . ش١٣٧٩تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ،  من الغرق فی بحر الضالالتةاالنج، همو .٣
الــدین شــیرازی و تعلیقــات  ، شــرح قطــبشــراقحکمــة االالــدین یحیــی بــن حــبش،  ســهروردی، شــهاب .۴

لی حبیبی و حسین ضیائی تربتی، تهـران، بنیـاد حکمـت اسـالمی صدرالمتألهین، تصحیح و تعلیق نجفق
  . ش١٣٩٢صدرا، 

 عالمـه هحاشـی، هاالربعـة العقلیـ  فـی االسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  شیرازی، محمد بـن ابـراهیمصدرالدین .۵
  . م١٩٨١، یاء التراث العربیح ا دار،روتیبچاپ سوم، طباطبایی، 

  . ش١٣۶٠ للنشر، یالجامع المرکز مشهد،چاپ دوم،  ،هیکالسلو المناهجی ف ةیالربوب الشواهد، همو .۶
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