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ادیب برومند،  تقدیم به استاد عبدالعلى 

شاعر ملى ایران و رییس شوراى مرکزى

و هیئــت رهبــرى جبهۀ ملّــى ایران 

 حرکت جوهرى در دستگاه فلسفى مالصدرا 

دکتر محسن فرشاد

استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگسترى

الف. طبیعت و مابعدالطبیعه (فیزیک و متافیزیک) 

1. اصالت وجود گوهر اصلى فلسفۀ صدرا 

2. وجود، جوهر است یا عرض؟ موضوع است یا محمول؟ 

ب. حرکت جوهرى 

1. حرکت جوهر است یا عرض؟ موضوع است یا محمول؟ 

2. حرکت جوهرى و تئورى تکامل 

ج. مسئلۀ وجود (هستى) و تئورى انفجار بزرگ (مه بانگ) 

تاریخ فلسفۀ ایران را باید به دو دورة متمایز تقسیم کرد. دورة پیش از اسالم و دوران اسالمى. 

فلسفۀ ایران باستان مبتنى بر اندیشۀ مزدیسنا، آیین زرتشت، و اندیشه هاى مانى و مزدك، کیش 



مهر و فلسفۀ خسروانى و فلسفۀ فهلویون بوده است. 

     پس از ظهور اسالم در ایران، آثار فیلسوفان یونان به طور گسترده توسط فیلسوفان مسلمان 

ترجمه شد و فلسفۀ یونان با اندیشه هاى اسالمى درآمیخت. یکى از مشهورترین فیلسوفان ایران 

و دنیاى اسالم صدرالدین شیرازى ملقب به مالصدرا است. او که در قرن دهم هجرى قمرى 

اثر خلق کرد.  از چهل  ایران مى زیست بیش  پانزدهم و شانزدهم میالدى در  مطابق با قرون 

او بنیان گذار حکمت متعالیه و فلسفۀ منقدانه است. او فلسفۀ مشاء، اشراق و الادریه را در یک 

دبستان گرد هم آورد و با تشریح الهیات شیعه، حکمت العرشیه را پى افکند که منبع آن در وحى 

اسالمى، و تجربۀ عرفانى هستى به عنوان یک واقعیت بود. 

     در این مقاله سعى بر این است که جوهر فلسفۀ مالصدرا که همان اصالت وجود و حرکت 

جوهرى است مورد بحث قرار گرفته و با دانش روز و نظریه هاى پیشرفتۀ علمى و فلسفى امروز 

مقایسه شود. 

الف. طبیعت و مابعدالطبیعه (فیزیک و متافیزیک) 

نوشته  این  ما در  است  مابعدالطبیعه  متافیزیک یا  نهادهاى  از مهم ترین  وجود یا هستى، یکى 

مجبور هستیم در اندیشۀ فلسفى خود، طبیعت یا فیزیک را از مابعدالطبیعه یا متافیزیک جدا کنیم. 

     طبیعت را مى بینیم، لمس و ادراك مى کنیم، ما طبیعت را با معیارهاى علمى، عقلى، و فیزیکى 

خود مى سنجیم و ابعاد آن را اندازه گیرى کرده و در فضا زمان چهاربعدى (بنا به تعبیر نسبیت 

انیشتین) آن را به محک تجربه درمى آوریم. با نهادهاى متافیزیک اما، چنین نمى توان کرد. براى 

توصیف نهادهاى، شناخت و سنجش نهادها و مقوله هاى متافیزیک مانند وجود یا هستى، زمان، 

بعد، خدا، روح، بى نهایت و مانند اینها از سانتى متر و گرم و ثانیه نمى توان استفاده کرد. سنجش 

متافیزیک، زبان و روش خاص خود را دارد. معیار شناخت ما از نهادهاى متافیزیک یکسره عقلى، 

استداللى و گاه شهودى اند. در بحث ما، وجود یا هستى یکى از مهم ترین چالش هاى عقلى و 

شهودى انسان است و مالصدرا آن را محور اصلى اندیشۀ فلسفى خود قرار داده است. 

1.اصالت وجود، گوهر اصلى فلسفۀ صدرا 

امرى بدیهى دانسته اند چون وجود  نکرده است. چون وجود را  وجود را هیچ فیلسوفى تعریف 

آن قدر کلى و فراگیر است که مانند یک شىء قابل لمس در قلمرو تعریف درنمى آید. درحالى که 
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وجود یا هستى بدیهى ترین چیز یا امر براى هرکس است. 

     در مباحث فلسفى وجود یا هستى بر چند مسئلۀ اساسى تمرکز مى یابد: 

  اول؛ وجود موجودات فرضى و تخّیلى مانند اژدها، اسب تک شاخ؛ پرى دریایى و مانند اینها 

که یکسره خیالى و فاقد وجود خارجى اند. 

     دوم، وجود چیزهاى مجرد مانند وجودهاى کیفى مانند شجاعت، شرافت، عشق و نسبت ها 

و اعداد. 

     سوم، وجودهاى عینى که داراى واقعیت و وجود خارجى بوده و قابل دیدن و درك کردن 

هستند مانند انسان حیوان و گیاه و جماد. 

     من گروه چهارمى به گروه هاى فوق افزوده ام و آن وجودهاى کوانتومى است. وجودهاى 

کوانتومى شامل اتم ها و ذرات ریز اتمى مانند الکترون و پروتون و نوترون تا اَبَرریسمان هستند. 

هیچ کس تاکنون یک اتم یا الکترون را ندیده است؛ اما شعلۀ آتش از حرکت اتم ها درست شده 

و حرکت دسته جمعى الکترون ها در یک سیم برق نشانۀ وجود الکترون هاست. 

     فرد فرد آنها را اما نمى توان دید. همین طور اگر ما دستگاهى داشته باشیم که براى مثال 

بتواند کتابى را به صدها هزار میلیارد بار تقسیم کند، از ذرات کتاب چیزى به چشم ما نمى آید، 

ولى ما مى دانیم که کتاب وجود دارد، چون خود ما آن را تقسیم کردیم. 

     بدین ترتیب وجود کتاب براى ما یک وجود عقلى خواهد بود و ذرات کتاب که مسلمًا وجود 

دارند یک موج عقلى براى ما ایجاد مى کنند. کما اینکه انرژى و ارتعاشاتى که کل هستى را 

مى سازند داراى واقعیتى همچون خود کیهان هستند. 

     ما در بحث خود گروه اول را یکسره کنار مى گذاریم؛ و گروه دوم، گرچه تأثیر بسزایى در 

ساختار زندگى انسان به ویژه در مسائل اجتماعى و درك و اندیشۀ او به جا مى گذارند، اما از 

حیث اصالت وجود و ماهیت نمى تواند مورد بحث ما واقع شوند؛ بنابراین ما فقط به وجودهاى 

گروه سوم که اصالت وجود و اصالت ماهیت نسبت به آنها تحقق مى پذیرد، قلم فرسایى خواهیم 

کرد. گروه چهارم، یعنى موجودات کوانتومى در دورة مالصدرا شناخته نشده بود، وگرنه مطمئن 

هستم، فیلسوف بزرگ ما وجود آنها را به واقعیت وجودهاى مادى مى پنداشت. 

     مالصدرا بر این باور بود که یک نفر در حقیقت مفهوم مجردى است در ذهن، در اینجا باید 

تأکید شود که مالصدرا تنها یک فیلسوف اصالت وجود نیست، بلکه اصالت ذهنى نیز هست. 

     مالصدرا شىء را یک مفهوم مجرد در ذهن مى داند، قبل از برکلى فیلسوف قرن هفدهم 
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انگلستان به اصالت ذهن و اولویت آن بر اشیاء مادى اشاره کرده است. حتى امروز تئورى کوانتوم 

نیز بر اصالت ذهن تأکید دارد؛ و بر این باور است که تا ذهن نباشد انسان هیچ گونه رابطه اى با 

یک شىء نمى تواند برقرار کند. در این صورت در حکم این است که شىء براى او وجود ندارد. 

پس مالصدرا پیش از برکلى و چند قرن قبل از مفسرین تئورى کونتوام به اصالت ذهن اشاره 

کرده است. 

     از دیدگاه فیلسوف ایرانى، وجود مادى در یک حالت جریان دائمى است، و در سارى شدن 

این گذشته، این تغییرات جوهرى صفتى است نه تنها براى  خود تغییرات جوهرى مى یابد. از 

موجودات عنصرى یعنى آنهایى که از عناصر آب، آتش، هوا و خاك درست شده اند، بلکه شامل 

همۀ وجودهاى آسمانى (مانند سیارات و ستارگان) نیز مى شوند. 

در فلسفۀ مالصدرا وجود عین واقعیت است پس وجودهاى فرضى و افسانه اى و مجرد از قلمرو 

هستى یا وجود او خارج مى شوند و وجود در دستگاه صدرا با تشکیک همراه است؛ که معروف 

است به تشکیک وجود هستى با حرکت جوهرى خود یک ویژگى منظم و سامانمند به خود 

مى دهد. چنین وصفى وجود را در مسیرى به سمت کمال رهنمون مى کند؛ به عبارت دیگر، وجود 

به عنوان یک هستى آشکار، کل مجردى است با تحرك و پویایى درونى که دائم رو به تکامل 

است. خود صدرا کلمات استکمالى، تبدل، و تحول را به کار برده که در زبان فلسفه و علم امروز 

مى توان تکامل، دینامیسم یا پویایى و حرکت تبدیلى و دگرگونى را به کار برد. 

     در نظر مالصدرا ماهیت اشیا یک ماهیت ذهنى است که نسبت به سایر حاالت وجود مجرد 

است؛ اما وجود واقعیتى است که دائم رو به تغییر است، ما در مواقع حساس متوجه تغییر وجود 

شده و ماهیت هاى جدید در ذهن ما نقش مى بندد. درحالى که تغییرات همچنان ادامه دارد. زمان 

مقدار این تجدد است. زمان وجود مستقل به نحوى که رویدادها در آن رخ بدهند، نیست. 

     طبق تئورى نسبیت زمان یکى از مؤلفه هاى دستگاه یا پیوستار چهاربعدى فضا زمان است، 

زمان مالصدرا زمانى فلسفى و زمان انیشتین زمانى فیزیکى-ریاضى است. 

     مالصدرا، زمان را یک موجود مستقل اعالم نکرد، درحالى که اسحاق نیوتن یک قرن پس 

از او مطلقیت و استقالل زمان را نسبت به مکان و فضا اعالم کرد. او زمان و مکان را دو مقولۀ 

مستقل از هم اعالم کرد اما انیشتین در قرن بیستم زمان را از سه بعد فضایى جدا نکرده و آن 

را به عنوان بعد چهارم پیوستار فضا زمان اعالم کرد. صدراى شیرازى مى گوید حرکت جوهرى 

حرکت از قوه به فعل است امرى که مبدأ خروج از قوه به فعل است، طبیعت است و شىء که 
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قابل خروج از قوه به فعل است مادة حرکت است و آنچه خارج مى شود جوهرى است از جواهر 

و مقدار خروج زمان است. حرکت به منزلۀ شخص است که روح آن طبیعت است، همان طور که 

زمان به منزلۀ شخص است که روح آن دهر است. 

     اکنون در این فلسفه پرسش این است که وجود جوهر است یا عرض؟ سپس بالفاصله این 

سؤال به ذهن مى رسد که وجود موضوع است یا محمول. به این سؤال ها در زیر پاسخ مى دهیم.

2.وجود جوهر است یا عرض، موضوع است یا محمول؟ 

ابن سینا بر این باور بود که ماهیت جوهر و وجود عرض ماهیت است. به قول ابن سینا، وجود بر 

ماهیت عارض مى شود. 

     از نظر بوعلى سینا براى تخت که مى تواند به شکل کرسى، صندلى و یا شىء دیگر درآید 

ماهیت است و تختخواب و صندلى و کرسى که صورت چوب هستند وجود به حساب مى آیند 

وجود بر ماهیت عارض مى شود، یعنى چوب به شکل تختخواب در مى آید، تخت عرض است 

براى چوب که جوهر تخت، صندلى و یا میز و کمد است. 

     من خود همیشه موم را در این مورد مثال مى زنم. ما با موم مى توانیم انواع شکل حیوانات، 

درست  را  اسب  یک  موم شکل  با  کنیم  فرض  بسازیم.  را  شکلى  هر  یا  خزندگان  و  پرندگان 

مى کنیم. شکل و هیأت اسب عرض است براى موم، موم جوهر است نسبت به اسب که صورت 

از نظر بوعلى سینا چوب یا موم ماهیت است و تخت یا اسب  و شکل و عرض جوهر است. 

وجود است. پس وجود در نظر ابن سینا عرض است، و وجود متغیر است نه ماهیت. آنچه از اشیا 

مى بینیم همه عرض و وجود است نه ماهیت؛ اما از دیدگاه مالصدرا این وجود است که واقعیت 

اشراقیون  و  ابن رشد  به  پاسخ  ماهیت ساختۀ ذهنى است. مالصدرا در  و  به وجود مى آورد،  را 

مى گوید: وجود فقط در ذهن عرض ماهیت است. به نحوى که وجود قسمتى از ماهیت نیست. 

وجودى است، چون اگر وجود نمى تواند محمول واقع شود، پس همیشه موضوع ذاتى است. پس 

از این مسئله، حرکت جوهرى مورد بحث قرار مى گیرد. 

ب. حرکت جوهرى 

از نظر فیلسوفان جهان اسالم موجودات دو نوع اند، یکى موجوداتى که حرکت در طبیعت و ذات 

آنهاست؛ و این نوع موجودات از زمان جدا نیستند مثل اتم ها، ستارگان و کهکشان ها و آتش. 
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دیگر موجوداتى که در طبیعت آنها حرکت نیست و ازلى هستند. در قدیم وجود یا هستى خداوند 

و عالم ازلى را فاقد حرکت مى دانستند و چون وجود از نظر آنان جوهر است؛ بنابراین فاقد حرکت 

است. فالسفه قبل از مالصدرا به طور عموم قائل به وقوع حرکت در چهار مقولۀ کم، کیف، 

این و وضع بودند؛ یعنى حرکت در مقدار یا کمیت، در کیفیت، در مکان و در وضعیت یا حالت 

که همه از نظر منطقى عرض به حساب مى آیند و وقوع حرکت در جوهر را محال مى دانستند؛ 

اما مالصدرا با این نظر مخالف بود و اعتقاد به حرکت در مقولۀ جوهر داشت. هراکلیت فیلسوف 

یونان باستان به حرکت در مقولۀ جوهر باور داشته است چون خود صدرا نیز به اعتقاد برخى از 

فالسفۀ یونان بر حرکت جوهرى تأکید مى کرد. عارفان اسالمى به حرکت مطلق موجودات باور 

قبول  داشتند که همه در جنبش به طرف مبدأ اعلى هستند. اکنون که حرکت جوهرى مورد 

مالصدرا است ببینیم حرکت جوهر است یا عرض؟ 

حرکت جوهر است یا عرض؟ موضوع است یا محمول؟ 

اجسام  از  بعضى  در  حرکت  مى گویند:  هستند  مسلمان  فیلسوفان  از  گروهى  که  اخوان الصفا 

جوهرى است مانند آتش و در بعضى اجسام عرض است مانند حرکت آب و هوا و زمین که 

هرگاه ساکن شوند حرکت آنها باطل نشود. 

     چون از نظر صدرا حرکت در مقولۀ جوهر است، حرکت نمى تواند عرض باشد. متأسفانه بحث 

مفصل حرکت از ظرفیت این مقاله خارج است که در مقالۀ مفصل ترى به آن پرداخته خواهد شد. 

     در مورد موضوع یا محمول بودن حرکت، اگر حرکت در جوهر باشد، حرکت موضوع است و 

اگر در عرض باشد، حرکت محمول است. براى مثال مى گوییم حرکت رفتن از قوه به فعل است. 

در اینجا حرکت موضوع و رفتن از قوه به فعل محمول است؛ و یا حرکت آتش طبیعى است. 

حرکت آتش در این قضیه موضوع و طبیعى محمول است. 

     هنگامى که حرکت جوهرى را خروج از قوه به فعل بدانیم. تکامل تدریجى را به زبان فلسفه 

بیان کرده ایم. به همین خاطر باور من این است که مالصدرا پیش از داروین مسئلۀ تکامل را 

عنوان کرده است. 

حرکت جوهرى و تئورى تکامل

انتخاب طبیعى فقط از راه دگرکونى هاى مختلف و متوالى انجام مى پذیرد و هرگز جهش بزرگ 

286 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



و ناگهانى انجام نمى شود، بلکه پیشرفت آن بطئى، مطمئن با گام هاى آهسته است. 

     این نوع تعریف بسیار به حرکت جوهرى نزدیک است؛ زیرا وقتى حرکت جوهرى از قوه به 

فعل است، حرکت توأم با دگرگونى و تغییرات مداوم و آهسته است ما حرکت جوهرى طبیعى 

از قوه به فعل در طبیعت است. یک جنین انسان، خود  داریم و مصنوعى. طبیعى آن حرکت 

انسان نیست، اما بالقوة انسان است جنین رشد پیدا مى کند، دگرگون گشته و سرانجام تبدیل به 

انسانى مانند مالصدرا یا داروین مى شود. 

مى پذیرد.  طبیعى  انتخاب  طریق  از  را  تکامل  داروین  که  است  این  نظر  دو  این  تفاوت       

درحالى که مالصدرا حرکت جوهرى را یک حرکت استکمالى، و رفتن از قوه به فعل مى داند. به 

نظر مى رسد که حرکت جوهرى بیشتر متافیزیکى است تا فیزیکى؛ اما حرکت تکاملى داروین 

دگرگونى،  نظریه صیرورت،  دو  در هر  اما  است؛  و در سطح موجودات ارگانیک  بیشتر طبیعى 

تغییرات آهسته و رسیدن از یک نقطۀ پایین به یک نقطۀ باالتر در آفرینش مورد نظر بوده است. 

     یکى دیگر از خصوصیات فلسفۀ مالصدرا، همان طور که نوشتم اصالت وجود است. طبق 

نظریۀ انفجار بزرگ. وجود و زمان با انفجار بزرگ یا مه بانگ آغاز شده است. اکنون بجاست که 

فلسفۀ صدرا را از این منظر مالحظه کنیم. 

طبق تئورى مه بانگ کیهان حدود پانزده تا هجده میلیارد سال پیش به صورت یک فندق در 

چگالى بى نهایت به سر مى برد؛ اما ناگهان در اثر یک انفجار یا گسترش، عالم فندقى (به قول 

برخى از دانشمندان) منفجر و شروع به رشد کرده است؛ یعنى در اثر انفجار انرژى فوق االعاده 

عظیمى آزاد شده و در چند ثانیۀ اول، به دلیل کم شدن دماى کیهان نخستین عناصر شیمیایى 

نظیر هیدروژن پدیدار شده اند. 

     پس ما باید این طور نتیجه بگیریم که وجود یا هستى به طور کلى با انفجار بزرگ آغاز 

شده، کما اینکه استیفن هاکینگ فیزیک دان معروف انگلیسى شروع زمان را از انفجار بزرگ 

دانسته. پس وقتى زمان با انفجار بزرگ آغاز شده است، وجود یا هستى هم باید با انفجار بزرگ 

یا رویدادى  اندیشه،  یا  اثر حادثه.  در  آغاز شده باشد. در این صورت وجود حادث است؛ یعنى 

پدیده آمده است. وجود یعنى چهارصد میلیارد کهکشانى که در همۀ عالم پس از انفجار بزرگ 

ایجاد شده اند اما این تازه، بخش کوچکى از کشف انسان است. به واقع کسى نمى داند چه تعداد 
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  ج. مسئلۀ وجود (هستی) و تئوري انفجار بزرگ



کهکشان و منظومه و ستاره در کیهان وجود دارد. همۀ اینها وجود را تشکیل مى دهند که از نظر 

فلسفى حادث هستند. وقتى وجود حادث باشد. باید یک علت قدیم و ازلى باعث پدیدار شدن 

باشد، در این صورت، وجود نه جوهر است و نه موضوع، بلکه چیز دیگرى است  عالم حادث 

که ممکن است اندیشۀ آفریدگار باشد، و از سوى دیگر محمول است چون مى گوییم چیزى در 

انفجار بزرگ هستى را به وجود آورده است. در اینجا چیزى موضوع است که براى ما ناشناخته 

است و هستى محمول است؛ زیرا خودبه خود به وجود نیامده و وجودى مستقل نیست. بلکه تابع 

طرح نخستینى است که امروز بسیارى از دانشمندان بر آن باور دارند. این موضوع راه را براى 

تفکر بیشتر ما باز کرده تا با تکیه بر اندیشۀ گذشتگان خود بر بار معرفت خود افزوده و دایرة 

شناخت خود را وسیع تر کنیم. چنین باد. 
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