
 
 )پیشینی( بودن تجرد و ماديت در فلسفه صدرايي ذهني

 
 1دیسیدعلی علم اله

 (9/4/98تاریخ پذیرش مقاله:  ـ 22/2/98 تاریخ دریافت مقاله:)

 
 چکیده

دو از نگاه معاصرین در حوزه فلسفه مالصدرا،  مسئله مجرد و مادي و معيار تمایز این
شود و لذا مرز عيني و مشخصي به جز  بصورت امري تشکيکي و طيف گونه مطرح مي

گردد.  ک تمایز مجرد و مادي تعيين نميقابل اشاره حسي بودن یا نبودن بعنوان مال
این مقاله نشان داده است در فلسفه مالصدرا تجرد و مادیت وابسته به مراتب وجودي 
موجودات است. و بر همين اساس نشان داده که هر موجودي متصف به مجرد بودن و 

اي ميان تجرد و مادیت تحقق  شود. پس مرز خارجي مادي بودن، بصورت توأمان مي
باشد  ارد. پس عامل اتصاف موجودات به ایندو ذهن و نوع نگاه و اعتبار کردن آن ميند

و لذا تجرد و مادیت وابسته به ذهن هستند و از تقسيمات پيشيني ذهن در نگاه به 
باشند. و لذا تقسيم موجودات به مجرد و مادي براساس مباني  واقعيت )وجود( مي

این نوع نگاه به مسئله تجرد و مادیت،  حکمت متعاليه تقسيمي سوبژکتيو است و
هاي بنيادین دیگر مانند ربط حادث به قدیم و رابطه نفس و بدن و بقاي نفس و  بحث
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 مقدمه 

و مادی هميشه بعنوان یک مسئله جدي  در تفکر مالصدرا و پيروان او، نسبت مجرد
هاي اخير تحت تأثير جناب آقاي  مطمح نظر پژوهشگران این عرصه بوده است. در سال

فياضي، نگاهي نو در عرصه پژوهشهاي متفکران معاصر صدرایي پيرامون این مسئله 
بوقوع پيوسته است که عمدتاً به طرح قرائتي جدید از تجرد و مادیت مبتني بر اصول 

. کليت این ایده آنست که تجرد و مادیت اوالً یک امر مشکّک و  فلسفه صدرا پرداخته
طيف گونه در تفکر صدرایي است و لذا مرز معين و مشخصي در این تفکر براي آن 

شوند که مرزهاي پيش  توان لحاظ کرد و ایندو در فلسفه مالصدرا داراي اقسامي مي نمي
اي که براساس  نوردد. ثانياً بهترین مرز عيني و خارجي گفته در تفکر سينوي را درهم مي
توان طرح کرد، قابل اشاره حسي بودن یا غير قابل  این ایده ميان تجرد و مادیت مي

 اشاره حسي بودن است. 
 

 . پیشینۀ تحقیق1

از اهم آثاری که به مسئله تمایز مجرد و مادی در حکمت متعاليه پرداخته اند ميتوان به 
ام حکمت صدرایی عبودیت و مقاله امکان حرکت در مجردات سعيدی مهر جلد سوم نظ

و مقاله تبيين نظریه حرکت در مجردات اسعدی و مقاله باز تعریف مجرد و مادی بر 
اساس منطق فازی وکيلی و تعدادی از مقاالت موثر و مهمی که در طول این مقاله به 

 آنها اشاره خواهد شد، اشاره کرد.
 

 سيم موجود به مجرد و مادي. خاستگاه تق2

توجيه چگونگي تحقق حرکت « ماده»در حوزه تفکر مشائيان، اولين خاستگاه طرح ايده 

در عالم واقعيت بوده است. البته بعد از طرح رويکرد اصالت ماهيت ارسطويي در مقابل 

اصالت ماهيت افالطوني، ماده بعنوان ابزاري براي تبيين چگونگي تکثر ذوات در افراد 

 جزئي آنها نيز واقع شده است.در ذيل به اين دو خاستگاه پرداخته ميشود.
 

 ( ماده بعنوان قوه و استعداد1ـ2

پندارد و از نگاه او ویژگي  ق.م( اصوالً واقعيت را عين شدن و تغيير مي504هراکليتوس )
از سوي دیگر نزد  [.51ـ52، ص 12اصلي واقعيت داشتن همان تغيير و دگرگوني است ]

[ و هر دو 63ـ64، ص 12ئائيان حرکت امري موهوم و ذهني است و واقعيت ندارد ]ال
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خواهد با  ق.م( نمي 384ـ321بعبارت دیگر ارسطو ) .براي تفکر ارسطویي دغدغه هستند
شود( حرکت را  ق.م( انجام مي428ـ 348نادیده گرفتن عالم ماده )آنچنانکه در افالطون )

ر بگذارد و از سوي دیگر هم بعنوان یک متفکر ذات گرا بعنوان یک مسأله جدي فلسفي کنا
ق.م( و سوفيستها نهاد جهان را در حرکت و 485ـ433خواهد همانند پروتاگوراس ) نمي

از همين رو صورت را بعنوان وجه اصيل واقعيت و هستي و وجه ثابت آن  .تغيير بپذیرد
به نوعي ماده را نيز بعنوان  کند. ولي از آنجا که صورت مستلزم تحقق ماده است، مطرح مي

نماید تا بوسيله آن بتواند حرکت را نيز در عالم واقعيت  یک وجه تبعي براي هستي لحاظ مي
پذیرا شود. با این نگاه در واقع ماده بعنوان ابزاري براي توجيه حرکت در فلسفه ارسطویي 

 د است )نه هيولي(.شود. لذا در این نگاه، مقصود از ماده بيشتر قوه و استعدا مطرح مي
 

 . ماده بعنوان هیولي2ـ2

اما با طرح ذات )ماهيت( بعنوان امر اصيل و حقيقي که واقعيت را پر نموده است، مسأله 
فلسفه ارسطو آنست که این ذات و ماهيت چگونه در افراد جزئي متعدد حضور پيدا کند. 

او براي حل این به عبارت دیگر مسأله ارسطو تبيين چگونگي تکثر ذوات مي شود. 
کند و از  معضل منشأ کثرت ذات در افراد متعدد جزیي را در عوارض آن افراد لحاظ مي

همين رو در هر ذات فرد جزیي که امري واحد  و یکسان در آنها است یک جزء بنام 
صورت تحقق باید داشته باشد )زیرا فعليت آن ذات به صورتش است( و یک جزء هم 

تحقق داشته باشد که بتواند اعراض گوناگون را قبول کند تا باید در آن ذات واحد 
براساس این اعراض متعدد، افراد گوناگوني براي آن ذات تحقق یابند. به عبارت دیگر 

تواند باشد.  که محل عروض اعراض متفاوت مي نقش هيولي و ماده اولي در هرذاتي آنست
تواند اعراض  باشد تنها مي و طبيعي است که این هيولي اگر یک فعليت خاص داشته

ناظر به آن فعليت خاص را قبول کند. پس اگر بخواهد نسبت به اعراض متفاوت البشرط 
باشد و آنها را قبول کند باید فعليت متعيني نداشته باشد پس هم باید فعليت داشته 
باشد تا بتواند منشأ تکثر آن ذات بشود و هم اینکه فعليت مشخصي نداشته باشد تا 

باشد. که همان « فعليته الفعليته»واند اعراض کامالً متفاوتي را قبول کند. لذا باید بت
شود  شود براساس خاستگاه دوم، ماده همان هيوال مي شود. پس مالحظه مي مي« هيوال»

 در حاليکه براساس خاستگاه اول، قوه و استعداد بود. 
ر تفکر مشائيان مسلمان آنچه براي این تحقيق در ادامه مهم است آنستکه ماده د
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تحت تأثير ارسطو این دو خاصيت و این دو کارکرد را داشته است. یعني به عبارت دیگر 
ذات داراي ماده هم داراي حرکت و تغيير خواهد بود و هم دچار تعدد و تکثر در افراد و 

قد مصادیق. و لذا در طرف مقابل موجود مجرد نيز که ماده ندارد، در تفکر مشایي هم فا
شود و هم اینکه ذوات آنها نوع منحصر در فرد محسوب می  حرکت )و داراي ثبات( مي

 توانند افراد متعدد داشته باشند. شوند و نمي
 

 . تمايز مجرد و مادي در سنت فیلسوفان مسلمان3

توان پنج وجه  باشد، مي در تفکر مشائيان مسلمان که عمدتاً تحت تأثير تفکر نوافالطوني مي
 [.11ـ19، ص 3يان امور مادي لحاظ کرد )ماده، حرکت، مقدار، زمان، مکان( ]مشترک م

توان هر یک از این وجوه پنجگانه را یک مالک تمایز مستقل ميان  بر این مبنا مي
هاي پنجگانه، این  موجودات مجرد و مادي در نظر گرفت. در رابطه با بررسي این مالک

زار مناسب و شفافي جهت تمایز مجرد از تحقيق در صدد است نشان دهد هيچکدام اب
مادي در فضاي تفکر صدرایي نيستند.  لذا در تفکر صدرایي شاهد یک درهم آميختگي 

 و ابهام در تمایز مجردات از مادیات هستيم.
 

 . ماده بعنوان مالک تمايز مجرد از مادي1ـ3

ز واژه ماده روبرو ا« قوه»و « هيوال»در تفکر مشایي همانطور که اشاره شد با دو معناي 
شود. از نگاه مشائيان، مجرد  هستيم که معموالً از آنها به ماده اوليه و ماده ثانویه یاد مي

آنچيزي است که هيوال و قوه ندارد و عالوه بر آن حتي نسبت قریب هم با ایندو ندارد 
ولي  دانند زیرا ایشان اعراض مادي را اگر چه بسيط و بدون ترکيب از ماده و صورت مي

 [.113ـ114، ص 6دانند ] چون داراي نسبت قریب با هيوال و قوه هستند، مجرد نمي
ق(( 597ـ672ق( )بنابه تقریر خواجه طوسي )370ـ429) سينا رو نيز ابن از همين

داند و معتقد است چون مقدار  مقدار و جسم تعليمي را صرفاً متعلق به امور مادي مي
توانند بُعد و شکل داشته  رفاً امور واجد هيوال ميص  داراي نسبت قریب با هيوالست،

 .[74ـ82، ص 8]باشند 
قوه و »اند، دليل  که برخي از معاصرین در آثار متعددشان اشاره نموده چنان اما اگر آن

آنگاه الزم است دیگر  1را ناتمام جهت اثبات هيوال بدانيم.« فصل و وصل»و دليل « فعل
                                                                                                                                        

مقاالت متعدد و درخور توجه پيرامون نقد ادله عدم حرکت مجردات در تفکر صدرایي به رشته تحریر  .1
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 [.61ـ62، ص 2ال و استعداد تعریف نشود ]مجرد به معناي موجود فاقد هيو
ر مکتب حکمت متعاليه مرسوم به عبارت دیگر اگر آنچنانکه در ميان معاصران د

اثبات وجود عيني هيوال را مخدوش  ۀتوان ادعاي تواتر در آن کرد(، ادل مي واست )
يوال یا توان مالک تمایز مجرد از مادي را در فلسفه صدرایي، داشتن ه بدانيم. دیگر نمي

قوه در نظر گرفت. و مجرد را به امري تعریف کرد که حالت منتظره )قوه و استعداد( 
 ندارد و صرفاً فعليت تام است.

 
 . حرکت بعنوان مالک تمايز مجرد از مادي2ـ3

هاي اصلي در تقسيم موجودات به مجرد و  ها و انگيزه همانطور که اشاره شد یکي از علت
اي بوده است که واقعيت دچار تحول بالذات  سئله حرکت بگونهمادي در فلسفه، توضيح م

گرفتند که  نشود. از همين رو باید موجوداتي در عالم واقعيت مورد پذیرش قرار مي
حرکت نداشته باشند و منطقاً وقتی تبيين مکانيسم حرکت، در نظریه قوه و فعل مستتر 

دیت و تجرد ایشان بر اساس قوه است. پس چنين موجوداتي باید فاقد قوه بوده و عدم ما
 نداشتن، تبيين شود. 

به عبارت دیگر یکي از تمایزات بنيادین مجرد و مادي در تفکر مشایي آنست که امر 
باشد )البته حرکت در عوارض ونه در  مجرد فاقد حرکت است ولي مادي دچار حرکت مي

د و مادي محفوظ نگاه توان چنين مرزي را ميان مجر ذات(. اما آیا در تفکر صدرایي مي
                                                                                                                                        

آبادي در مجله معرفت فلسفي با  است که از جمله آنها به مقاله آقاي یحيي نورمحمدي نجفدرآمده 
اشاره کرد. وي « هاي فيلسوفان بر اثبات ثبات و نفي حرکت در مجردات نقد و بررسي استدالل»نام 

در این مقاله شش دليل مختلف در اثبات عدم تحرک مجردات را استقصاء نموده و براساس مباني 
بررسي و تبيين »اي با نام  فه مالصدرا نقد کرده است. همچنين آقاي عليرضا اسعدي در مقالهفلس

در مجله نقد و نظر، پنج دليل در اثبات عدم حرکت مجردات را گردآوري « نظریه حرکت در مجردات
ليف تأ« باز تعریف مادي و مجرد با استفاده از منطق فازي»و نقد نموده است. مقاالت دیگري ماندن 

آقاي هادي وکيلي نيز به حرکت داشتن مجردات در فلسفه صدرایي در مجله منطق پژوهي 
اند. آقاي رضا اکبریان و خانم طيبه کسري نيز در مقاله مالک تمایز مجرد و مادي در فلسفه  پرداخته

مقاله اند و چند  افلوطين، حرکت در مجردات براساس مباني فلسفه صدرایي را مورد تأکيد قرار داده
االشاره این ایده )حرکت  دیگر نيز به همين ترتيب. طبق بررسي اینجانب عمده نویسندگان فوق

اند. و تحت تأثير  مجردات براساس مباني حکمت متعاليه( را از آقاي فياضي و آقاي عبودیت گرفته
در حوزه  رسد طيف وسيعي از پژوهشگران معاصر اند. به هر رو به نظر مي ایشان آنرا مدون نموده

 فلسفه مالصدرا، امکان حرکت مجردات را براساس مباني وي قبول دارند.
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داشت. در پاسخ به این مسأله الزم است، دو ساحت از یکدیگر تفکيک شوند. یک ساحت 
{، 2ق( که در ذیل تيتر شماره}979ـ1050مربوط به مباني فلسفي تفکر مالصدرا )

شود و ناظر به این بحث است که مبتنی بر چه اصولي در فلسفه صدرایي،  توضيح داده مي
حرکت  در مجردات را مجاز دانست؟ و در آنجا توضيح داده خواهد شد،ميتوان حرکت 

 تواند فصل مميز مناسبي جهت تفکيک مجرد از مادي در این فلسفه تلقي شود. نمی
توان براساس آنها اصل عدم حرکت  اما ساحت دوم مربوط به نقدهایي است که مي

. در مجموع شش دليل به مجردات در مشائيان را از نظرگاه فلسفه مالصدرا، نقد کرد
شود که همة  عنوان اهم ادله اثبات عدم حرکت در مجردات، از سوي مشائيان ارائه مي

 آنها از نگاه حکمت متعاليه قابل نقد است.
دليل اول مبتني بر این پيش فرض است که مجردات چون فاقد هيوال هستند پس 

پيش فرض است. اول اینکه حرکت توانند حرکت داشته باشند. این دليل مبتني بر دو  نمي
خلع ولبس صور است و پيش فرض دوم اینکه حرکت خروج تدریجي از قوه به فعليت است. 
و قوه و فعليت یک ترکيب انضمامي در ذات شيء هستند و لذا قوه امري عيني است. در 

[.  لذا 35ـ42، ص 18حاليکه در فلسفه مالصدرا هر دو پيش فرض مخدوش هستند ]
ن این دليل را در فضاي حکمت متعاليه جهت قبول عدم حرکت در مجردات توا نمي

 شود. پذیرفت. پس قبول عدم حرکت در مجردات براساس این دليل مخدوش مي
که حرکت را  دليل دیگر در اثبات عدم حرکت در مجردات نيز مبتني بر آنست

حرکت را  "مدّه کل حادث مسبوق به ماده و"زوال مستمر بدانيم و طبق قاعده حدوث و 
صرفاً در مادیات محسوب کنيم که این استدالل نيز براساس مباني فلسفه مالصدرا قابل 

 [.42ـ44، ص 18خدشه است ]
داند و قوه تغيير  که حرکت را مالزم با داشتن قوه تغيير مي دليل سوم نيز مبتني بر آنست

  را در مجردات نفي مي کند. لذا حرکت را نيز مالزم با فقدان و داشتن نقص محسوب مي
داند و مکانيسم آنرا  نماید. این دیدگاه نيز براساس حکمت متعاليه که حرکت را جوهري مي

کند، مردود است. لذا این دليل بر عدم حرکت  لبس بعداللبس صور و اشتدادي محسوب مي
 شود(. مفصل توضيح داده مي "2ـ5"شود )در قسمت  در مجردات، مبنائاً نفي مي

ادله نيز که از استحکام کمتري برخوردار هستند به جهت اختصار کالم توضيح سایر 
 [.45ـ50، ص 18] 1شوند شوند ولي آنها نيز مبنائاً در تفکر مالصدرا نفي مي داده نمي

                                                                                                                                        
هاي فيلسوفان بر  نقد و بررسي استدالل». همانطور که در پي نوشت قبلی توضيح داده شد دو مقاله 1
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ساس مباني پس در مجموع اگر پذیرفته شود ادله مختلف برای عدم حرکت در مجردات، برا
توان معيار تمایز مجرد از مادي را در حرکت داشتن  ي، آنگاه نمتفکر صدرایي مخدوش است

 مادیات و عدم حرکت مجردات لحاظ نمود )حداقل در فضاي تفکر حکمت متعاليه(.
 

 . مقدار بعنوان مالک تمايز مجرد از مادي3ـ3

که گذشت چون جسم تعليمي داشتن؛ داراي نسبت قریب با ماده  چنان در تفکر ابن سينا آن
یر فيلسوفان سينوي امور داراي مقدار را صرفاً منحصر در مادیات است، ایشان و سا

اي جهت تمایز مادي از  تواند بعنوان شاخصه نمایند. لذا مقدار داشتن در این تفکر، مي مي
ق(، وي با پذیرش عالم خيال منفصل و عالم 587مجرد لحاظ شود. اما در تفکر سهروردي )

شود.  الم مادیات و عالم عقول عرضي )مثل( قائل ميها )نه عالم مثل(، برزخي ميان ع مثال
، ص 5که از سویي جسم و جسماني نيستند ولي از سوي دیگر داراي امتداد و بُعد هستند ]

پذیرد و ادله مختلفي را در  [. مالصدرا نيز عالم خيال منفصل و عالم مثال را مي229ـ235
ر مبناي آخوند اگر موجودات [. پس د34ـ37، ص 4، جلد 13کند ] اثبات آن ارائه مي

توان مالک تمایز مادي از  توانند واجد ماده لحاظ شوند، طبيعتاً نمي مجردي مانند مثالها نمي
تواند شاخصه مناسبی  مجرد را در امتداد و بُعد داشتن جستجو نمود. پس این مالک نيز نمی

 جهت تفکيک مجرد از مادی در فلسفه مالصدرا محسوب گردد.
 

 ن بعنوان مالک تمايز مجرد از مادي. زما4ـ3

شود. به  در تفکر مشائيان زمان از اقسام کم است که صرفاً عارض بر جسم متحرک مي
عبارت دیگر زمان در جایي است که حرکت تحقق دارد و چون در فضاي تفکر مشاء، 

 شود حرکت صرفاً در امور مادي تحقق دارد، پس زمان نيز ناظر به عالم کون و فساد مي
و نه مبدعات. اما در نظام فلسفه صدرایي چون امکان حرکت در مجردات وجود دارد و از 

وجود امر متحرک،  ۀشود که از نحو اي لحاظ مي سوي دیگر زمان معقول ثاني فلسفي
تواند ناظر به عالم مجردات  [. پس زمان مي149ـ150، ص 3، جلد 13گردد ] انتزاع مي

پس زمانمندي نيز  1ات نيز انتزاع زمان صورت پذیرد.نيز باشد و از نحوه حرکت مجرد
                                                                                                                                        

به ترتيب تأليف « بررسي و تبيين نظریه حرکت در مجردات»و « اثبات ثبات و عدم حرکت مجردات
ر محمدي و اسعدي، بطور مفصل ادله عدم حرکت در مجردات را که عمدتاً مبتني بر مباني آقایان نو

 اند. هاي حکمت متعاليه نقد کرده فلسفه مشاء است، بر اساس آموزه

در مجله حکمت معاصر چاپ گردیده است )تحت عنوان  93اي دیگر که در سال  نگارنده در مقاله .1
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 اي جهت تمایز مادي از مجرد در نظام فلسفي مالصدرا قابل لحاظ نيست.  بعنوان شاخصه
 

 . مکان بعنوان مالک تمايز مجرد از مادي5ـ3

اگر مراد از مکان همان بُعد و امتداد داشتن باشد )جسم تعليمي داشتن( بحث مکان 
به آن « 3ـ3»شود که در قسمت  مایز مادي از مجرد همان بحثي ميبعنوان مالک ت

پرداخته شد. ولي اگر مقصود از مکانمندي امور مادي، همان تحيّز داشتن و وضع داشتن 
مالک جدیدي در تمایز  1یا به قول برخي از معاصرین قابل اشاره حسي بودن باشد.

حکمت متعاليه، در مقام تمایز مجرد از مادي خواهد بود که برخي از پيروان معاصر 
اند و آنرا بهترین شاخص در نظام فلسفي  اي داشته مجرد از مادي به آن توجه ویژه

ء در  اند. به عبارت دیگر اگر شي مالصدرا جهت تمایز مادي از مجرد محسوب نموده
جهتي از جهات شش گانه بتواند قرار گيرد، طبعاً قابل اشاره حسي و مکانمند محسوب 

ءاي غير مجرد و مادي است. اما اگر داراي جهت و قابل اشاره  گردد. و چنين شي مي
(. البته این دیدگاه پيرامون مالک 62ـ63، ص 2شود ) حسي نباشد مجرد محسوب مي

ق( و  816ق( و جرجاني ) 756توان در سهروردي و ایجي ) تمایز مجرد از مادي را مي
 [.63، ص 2ق( نيز رصد کرد ] 1040ميرداماد )

کند این  پردازد، اشاره مي هاي خيالي مي حتي مالصدرا نيز آنجا که به اثبات صورت
صورتها چون وضع ندارند، قابل اشاره حسي نيستند و در نتيجه مجرد هستند )به 
                                                                                                                                        

توان بر اساس مباني حکمت صدرایي زمان را امري  اصوالً مي ذهني بودن زمان( اثبات نمودم که
 سوبژکتيو به معناي کانتي آن لحاظ کرد. به عبارت دیگر به نظر اینجانب زمان در تفکر مالصدرا )و
نه خود مالصدرا( یک امر ذهني پيشيني است که بوسيله آن ذهن واقعيت دچار شدن و حرکت را 

کند. به عبارت دیگر به نظر بنده زمان در تفکر مالصدرا  فهم ميبراي خویش تدرج بخشيده و قابل 
شود )صورت پيشيني ذهن( و لذا اینجانب معقول  م( مي1724ـ1804شبيه به زمان در تفکر کانت )

 [.105ـ122، صص10ثاني فلسفي بودن زمان در تفکر مالصدرا را قبول ندارم ]

را در تفکر مالصدرا منتفي بدانيم و نظریه  مشایي آنآقاي فياضي معتقدند اگر قوه و فعل به معناي  .1
داشتن « حيز و وضع»تواند در  حرکت جوهري را بپذیریم، مالک تمایز مادي از مجرد نهایتاً مي

منحصر شود. پس مادي امري است که حيز و وضع دارد و از همين رو قابل اشاره حسي است و در 
ه حسي قرار گرفتن را ندارد. این ایده آقاي فياضي الهام مقابل مجرد امري است که قابليت مورد اشار

بخش آقاي اکبریان و آقاي وکيلي و برخي دیگر از معاصران بوده است که مجرد و مادي را در تفکر 
مالصدرا بصورت یک طيف لحاظ کنند که مرز معين و مشخصي ميان آنها وجود ندارد جهت آشنایي 

 [.11] ر این بزرگواران مراجعه نمودالذک توان به مقاالت فوق بيشتر مي
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مجرد و مادي لحاظ عبارتي مالک تمایز را همين قابل اشاره حسي بودن یا نبودن ميان 
ته آقاي اسعدي در مقاله خود به این نکته اشاره [. الب509ـ510، ص 16کند( ] مي
کنند که حيّز داشتن و قابل اشاره حسي بودن لزوماً به معناي مرئي بودن نيست زیرا  مي

 شوند. امواج مغناطيسي و انرژي حرارتي و... مرئي نيستند ولي مورد اشاره واقع مي
هاي تمایز ميان مجرد و  اي که نهایتاً آقاي فياضی و آقاي عبودیت از نقد مالک نکته

گيرند و این نکته را بسياري از معاصرین مانند آقاي وکيلي و آقاي  مادي نتيجه مي
گلي و آقاي اکبریان و آقاي اسعدي و برخي دیگر از پژوهشگران در حوزه فلسفه  شه

که اگر بپذیریم صرفاً موجودات مادي دچار  دهند، آنست مالصدرا مورد تأکيد قرار مي
هایي از  يستند بلکه حرکت در مجردات نيز امکان وقوع دارد )و حتي نمونهحرکت ن

دهند(. و از سوی دیگر  حرکت در مجردات مثل حرکت نفس را مورد تأکيد قرار مي
هيوال نيز موجودي عيني و مستقل در خارج نيست )حداقل براساس مباني مالصدرا( و 

رد از مادي محسوب کرد. و اگر بپذیریم توان آنرا مالک عيني و خارجي تمایز مج لذا نمي
ها(، داراي بُعد و امتداد  برخي از انواع مجردات مانند صور عالم خيال منفصل )مثال

لذا بعد داشتن هم معيار مناسبی برای تفکيک مجرد و مادی نيست. پس  هستند. و
مرز اصوالً باید پذیرفت تجرد و مادیت در حکمت صدرایي در آميخته به هم هستند و 

نهایت مرز عيني و خارجي قابل ارائه ميان آنها،  مشخص ميان آنها نيست و دقيق و
همان قابليت اشاره حسي داشتن ودر جهت و حيّز واقع شدن است. لذا کامالً قابل 
مشاهده است عموم معاصرین صدرایي تجرد و مادیت را یک تقسيم ثنایي در موجودات 

بلکه آنرا بصورت یک امر مشکک و داراي کنند  بصورت سلب و ایجاب لحاظ نمي
 نمایند. بندي مالحظه مي طيف

نمایند که ادامه  اما در ادامه آقاي اسعدي یک سؤال خيلي مهم و جدي را مطرح مي
کند. ایشان  هاي این مقاله در واقع با توجه به اهميت این سؤال معنا پيدا مي بحث

مچنان مجردات، موجوداتي متمایز به پرسد چرا ما متفکرین صدرایي اصرار داریم ه مي
 چنان کنيم؟ آن لحاظ عيني از مادیات هستند؟ و چرا همة موجودات را مادي لحاظ نمي

[. 214ـ220، ص 17گيرند ] همين نتيجه را مي« مجرد ومادي»که آقاي نبویان در مقاله 
 یا چرا همه موجودات را مجرد لحاظ نکنيم و مادیت را نفي ننمائيم؟ 

دهند، آنستکه  العاده مهم مي اي که ایشان به این سؤال فوق را و سطحيپاسخ گذ
متکلمان مبنائاً موجود ممکن مجرد را قبول ندارند و حکيمان نيز مبنائاً موجود ممکن 
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لذا مبنائاً حکيمان در مقابل متکلمان، تقسيم موجود به مجرد و  مجرد را قبول دارند و
کنيم. پس  پردازي مي مبنای )کانتکس( حکيمان نظریهاند و چون ما در  مادي را پذیرفته

توانيم تمایز مجرد و مادي را در تفکر صدرایي بصورت سلب و ایجاب توضيح  اگر نمي
اي توضيح دهيم که این مبنا مخدوش نشود. و تنها گزینه ما  دهيم، باید آنرا بگونه

 [.64ـ65، ص 2اینست که آنرا بصورت یک طيف لحاظ نمائيم ]
گر صدرایي در این براي ادامه این تحقيق مهم است، اعتراف ناخواسته این پژوهشآنچه 

متفکران معاصر در حوزه حکمت متعاليه به مسئلة مالک  "اصل موضوعي"پاسخ به نگاه 
تمایز مجرد و مادي است. به عبارت دیگر باید گفت آقاي عبودیت و آقاي فياضی و 

شخص ميان مادیت و تجرد در تفکر سایرین پس از پذیرش عدم تحقق یک مرز م
صدرایي، بر سر یک دو راهي قرار دارند. یک راه آنست که بگویند تجرد و مادیت یک طيف 

قابليت اشاره حسي داشتن یا نداشتن تا حدودي  ۀتوان آنرا بوسيل هستند که فرضا مي
صوالً تمایز بصورت عينی و خارجی از یکدیگر متمایز نمود. ولي راه دیگر آنست که بگویند ا

شود. یا  مجرد و مادي یک تمایز ابوژکتيو و واقعي نيست. این حالت خودش دو شق مي
منظور ما از عدم تمایز عيني مجرد از مادي، نفي تجرد است و اینکه همه موجودات مادي 

دهند. و یا  هستند. مانند آنچه برخي از معاصرین مانند آقاي نبویان مورد اشاره قرار مي
ته شود اگر چه تمایز مجرد از مادي عيني نيست ولي نه به این معنا که همه اینکه گف

موجودات مادي هستند بلکه اصوالً مادیت و تجرد، اموري سوبژکتيو هستند یعني تجرد و 
دهد. به عبارت  مادیت از ساختارهاي پيشيني ذهن هستند که آنرا به واقعيت نسبت مي

 کند.  ه تجرد و مادیت نگاه ميدیگر ذهن واقعيت و وجود را از دریچ
توان چنين  خواهد نشان دهد، براساس مباني مالصدرا مي این مقاله در واقع مي

اي را در خصوص تجرد و مادیت مطرح کرد براي این منظور در ادامه ابتدا به  ایده
ریزد و  مواردي اشاره شده است که در آنها آخوند مرز ميان مجرد از مادي را در هم مي

شود که براساس آنها تجرد و مادیت هر دو  به اصولي از فلسفه صدرایي اشاره مي سپس
الذکر  گردند. البته نه به معنای آنچه افراد فوق شوند و طيف گونه مي مشکّک مي

گویند. بلکه به معنایي جدید که نهایتاً با تحليل این معنا از طيف شدن تجرد و  مي
توان تقسيم مجرد و مادي را یک تقسيم پيشيني  ميشود، چگونه  ، نشان داده مي مادیت

 ذهني )به معناي کانتي آن( در نظام فلسفي مالصدرا محسوب کرد.
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 هاي فلسفه مالصدرا . نفي مرز مجرد و مادي در آموزه4

شود که در آنها تمایز  در این قسمت از تحقيق مواردي در سخنان آخوند نشان داده مي
و مادي نفي شده است. مالصدرا در سه مبحث  عيني مشخص ميان موجود مجرد

نوردد. البته باید توجه داشت در این  فلسفي ذیل، عمالً مرز ميان مجرد و مادي را در مي
کند  مباحث براساس اصول و مباني فلسفي خویش تمایز مجردات ومادیات را نفي نمي

 کند. ها ميبلکه در خالل بحث، تنگناهاي فلسفي او را ناچار به نفي این تفاوت
 

 . نفس نباتي1ـ4

طبق نظر مالصدرا در خصوص نفس نباتي باید پذیرفت این نوع نفس قائم به جسم گياه 
پذیرد، نفس گياهي به تبع  و به تبع آن قائم به هيوال است. ولي از سوي دیگر نمي

اقع [. در و142ـ146، ص 9داند ] شود. و لذا آنرا داراي امتداد نمي انقسام گياه منقسم مي
فس نباتي و حيواني را در جسم آنها پذیرفته ن 1به این ترتيب از سویي مالصدرا سریان

[ ولي از سوي دیگر با قائل شدن به امتداد نداشتن نفس نباتي نوع 255، ص 14است ]
کند(  کند )اگر چه تصریح نمي جدیدي از حلول بنام حلول غير سریاني را نيز تأیيد مي

گاه را اگر با نگاه مشائيان که نفس نباتي را امري جسماني [. این ن142ـ146، ص 9]
شود در این نگاه مالصدرا دچار  ( مقایسه کنيم، کامالً مشاهده مي95، ص 1دانند ) مي

 [.43، ص 19نوعي سردرگمي ميان تجرد و مادیت نفس نباتي است ]
ها نسبت به داند چون فاعليت آن صور نوعيه را مادي و انقسام پذیر مي ازیرا مالصدر

ماده بصورت مستقيم و مباشرتاً و بدون استخدام قوا صورت می گيرد. پس حلول آن در 
شود. ولي از سوی دیگر نفس نباتي   اي است که با انقسام ماده، منقسم مي ماده بگونه

تواند انقسام پذیری  کند پس نمي چون بوسيله قوا در ماده و جسم گياه فاعليت مي
[. پس نفس نباتي چون سریان 145ـ146، ص 9گياه داشته باشد ] بواسطه انقسام جسم

در ماده دارد باید مادي باشد ولي از سوي دیگر نيز باید انقسام ناپذیر باشد. و همچنين 
چون نفس نباتي جنبه فاعليت به جسم گياه دارد به لحاظ وجودي باید برتر از آن نيز 

ر مادي تلقي شود که انقسام ناپذیر است باشد. پس در مجموع یا باید نفس نباتي یک ام

                                                                                                                                        
. مقصود از اصطالح سریان نفس در جسم گياه یا حيوان آنست که نفس با حلول در محل خاصي از بدن، 1

گردد و یا حس  شود. مثالً نفس گياه با حلول در غشاء و پوسته، واجد قوه المسه مي واجد قوه مربوطه مي
 [.145، ص 9از مغز و یا در روح بخاري تحقق دارد ]مشترک بعنوان یکي از قواي نفس در بخشي 
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و یا جوهر مجردي لحاظ گردد که حلول و سریان در ماده دارد. و هر دو مفهوم از نفس 
نباتی یعني داشتن یک نگاه پارادوکسيکال به آن و یا به عبارت دیگر هر دو شق مستلزم 

شویم که نه اي بنام نفس نباتي قائل  آنست که ميان تجرد و مادیت یک حالت واسطه
 مجرد است و نه مادي و یا هم مجرد است و هم مادي.

 
 . نفس حیواني2ـ4

همين حالت پارادوکسيکال ميان تجرد و مادیت، در سخنان آخوند پيرامون نفس حيوانی 
شود. زیرا وي از سویي؛ قوایي در نفس را که سبب ایجاد حواس پنجگانه  نيز تکرار مي

داند )النفس في وحدتها کل  واي نفس را با نفس متحد ميداند. چون ق شوند، مجرد مي مي
داند. پس نفس در مرتبه درک حسی  القوا(. ولی از سوي دیگر ادراک را با تجرد مساوق مي

نيز از نظر وی باید مجردباشد. پس قواي آن نيز مجردند. ولي از سوي دیگر شرط حدوث 
داند. و حتي شرط  اندام حسي مي صورت حسي را تحقق اثري از ما بازاء خارجي مادي، در

کند. پس شرط حدوث و بقاي  بقاي صورت حسي را نيز منوط به قوام اثر مذکور مي
کند و لذا به ناچار باید  ر مابازاء خارجي مادي در نفس ميصورت حسی را منوط به اث

بپذیرد، صورت حسي نفس امری مادي است. اگر صورت حسي )محسوس بالذات( مادي 
باشد بنابر اتحاد عاقل و معقول، باید قواي ادراکي حسي نيز مادي باشند و خود نفس در 

[. پس نفس حيواني 43، ص 19مرتبه ادراک حسي )نفس حيواني(، نيز باید مادي باشد ]
یا حداقل قواي نفس حيواني باید هم مادي باشند و هم مجرد و یا نه مادي باشند و نه 
مجرد. به عبارت دیگر مجبور است حالتي ميانه بين تجرد و مادیت را در خصوص نفوس 

 حيواني و قواي ادراکي آن در حواس مقام ادراک حسی قائل شود.
 

 تجرد قوه خیال . عالم خیال منفصل و3ـ4

پذیرد و  مالصدرا در بحث عالم خيال منفصل تحت تأثير اشراقيون، وجود این عالم را مي
شود. که از سویی بُعد دارند و از سوي  قائل به تحقق جواهر مجرد داراي بعد و امتداد مي

[. لذا در اینجا نيز موجودات عالم خيال 34ـ37، ص 4، ج 13دیگر مجرد هستند ]
شوند. او حتي قوه خيال متصل را نيز  ر حالتي ميانه بين تجرد و مادیت ميمنفصل دچا

[. و لذا نفس در مرتبه خيال متصل نيز از 43ـ44، ص 19داند ] داراي تجرد مثالي مي
 شود. ضعيتي ميانه بين تجرد و مادیت مینظر وي داراي و
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 . تجرد ناقص عموم نفوس انساني4ـ4

ها داراي وضعيتي مابين تجرد و مادیت  موم انسانمالصدرا حتي نفس ناطقه را در ع
داند )آنچنانکه در  کند. او اگر چه نفس ناطقه را داراي امتداد و بعد نمي محسوب مي

خصوص نفس در مرتبه خيال یا نفوس حيواني قائل است( ولي براي این نوع از نفوس 
رد و لذا گویي نوعي از ب را بکار مي« برزخ جامع ميان عقل و خيال»یا « عقل ناقص»تعبير 

تجرد را که ميان تجرد مثالي و تجرد عقلي قرار دارد، در خصوص نفوس ناطقه عموم 
 [.254، ص 14ها قائل است ] انسان

تواند بدست آید؛  در مجموع آنچه از این چهار استشهاد در سخنان آخوند مي
و مادیت  که وي حداقل در خصوص حقيقت نفس، دچار تذبذبی شدید بين تجرد آنست

اي دچار  است. و کامالً نفس را در مراتب مختلف حسي و خيالي و حتي عقلي بگونه
بيند. به عبارت دیگر حداقل در خصوص نفس، مرزهاي ميان  مادیت و تجرد توأمان مي

هاي  شود. البته اگر به بحث تجرد و مادیت کامالً در نگاه مالصدرا در هم نوردیده مي
هاي چهارگانه تمایز مجرد و مادي در تفکر صدرایي  ن نقد مالکاي نيز که پيرامو قبلي

توان اذعان کرد واقعاً تفکر صدرایي داراي رویکردي طيف  ذکر شد، توجه شود. آنگاه مي
گونه به تجرد و مادیت است. اما براي اینکه این نکته اساسي در این تحقيق کامالً 

اي از تفکر مالصدرا پرداخته  نيمبرهن و واضح شود، در قسمت بعدي به اصول و مبا
شود که بر اساس آنها منطقاً باید تجرد و مادیت را نه بصورت دو قسم متقابل از  مي

 موجود بلکه بصورت یک طيف مالحظه کرد.
 

 . داللتهای اصول فلسفه مالصدرا بر نفي تمايز خارجی مجرد و مادي5

جدیدی به تقسيم موجود به چهار اصل کليدی در فلسفه مالصدرا وجود دارد که نگاه 
تواند متفاوت از آنچه در فلسفه مشاء مطرح بوده است، پدیدآورد.  مجرد و مادي را مي

اصل تشکيک وجود و اصل حرکت جوهری و اشتدادي بودن آن و اصل تساوق موجود و 
علم و تجرد و اصل رابطه اتحادي ماده و صورت، چهار مبناي مزبور هستند. در ذیل به 

ي هر یک از این چهار اصل در تمایز مجرد از مادي پرداخته می شود و نهایتاً داللتها
گردد، براساس این اصول نوع نگاه فلسفه صدرایي )و نه لزوماً خود مالصدرا( به  معلوم مي

 تقسيم یاد شده به نحو آگزیوماتيک چگونه باید باشد.
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 . اصل تشکیک وجود1ـ5

ترین اصول تفکر  را بعنوان یکي از بنيادياگر وحدت تشکيکي )و نه وحدت شخصي( 
وجودي موجودات  ۀمالصدرا بپذیریم، آنگاه الزم است تجرد و مادیت را نيز تابعي از مرتب

بدانيم. بعبارت دیگر در تفکر فيلسوفان مسلمان اعم از اشراقي و مشایي و صدرایي 
وعي کمال گردد. پس تجرد ن هميشه موجود مجرد کاملتر از موجود مادي تلقي مي

وجودي است. پس هر چه موجودي مراتب باالتري از هستي را داشته باشد، از تجرد 
شود و هر چه به مراتب اسفل وجود نزدیک شود، مادیت آن  بيشتري برخوردار مي

[. پس در نگاه تشکيکي به موجودات، هر مرتبة 500ـ501، ص 15گردد ] تشدید مي
جرد بيشتري برخوردار است و نسبت به وجودي نسبت به مراتب پائين خویش از ت

مراتب باالي خویش از تجرد کمتري و لذا دچار مادیت بيشتري نسبت به مراتب مافوق 
خود خواهد بود. به عبارت دیگر هر موجودي نسبت به مرتبه مادون خود مجرد و نسبت 

شود. چون تجرد و مادیت تابع مرتبه وجودي  به مرتبه مافوق خویش مادي تلقي می
اي هم ویژگي تجرد را دارد و هم ویژگي مادیت را دارد. در  است. پس هميشه هر مرتبه

واقع ایندو ویژگي تابع اینست که آن مرتبه را نسبت به مافوق آن مرتبه لحاظ نمائيم یا 
نسبت به مادون آن مرتبه. پس تجرد و مادیت یک موجود، وابسته به نوع اعتبار کردن 

شود. پس هر موجودی توأمان هم مجرد است و  ذا اعتباری ميمرتبه آن موجود است و ل
هم مادي )بسته به اینکه چگونه اعتبار شود(. فقط اگر موجودي )مانند خدای آنسلم 

م(( قائل شویم که بزرگتر و برتر از آن قابل تصور نباشد، آنگاه این موجود 1033ـ1109)
تر از آن قابل  ه کوچکتر وپستفقط مجرد ميشود و نه مادي. و اگر موجودي هم باشد ک

شود. البته باید دقت کرد در هر دو مورد  تصور نباشد، آنگاه آن موجود مادي صرف مي
قابل تصور بودن )فرض ذهني( شرط است و نه تحقق بالفعل داشتن به عبارت دیگر 
شاید موجودي برترین موجود باشد ولي بتوان از آن برتر فرض کرد. در اینصورت حتّی 

شود و اگر موجودی نيز  ی برتر تصور شده، مادي مي وجود نيز در نسبت با آن مرتبهمآن 
تر فرض کرد.در اینصورت نيز آن  ترین موجود باشد ولي بتوان از آن پست بالفعل پست

 شود. موجود نيز در مقایسه با موجود پست تر تصور شده، مجرد مي
تواند راه  اي از وجود مي هپس طبق اصل تشکيک وجود، تجرد و مادیت در هر مرتب

داشته باشد و ویژگي و صفتي نسبي است که وابسته به چگونه اعتبار کردن آن موجود 
 توسط ذهن است.
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 . اصل حرکت جوهري و اشتدادي بودن آن2ـ5

مالصدرا به جهت آنکه شبهه عدم بقاء موضوع متوجه نظریه حرکت جوهري نشود. قائل 
به عبارت دیگر اوالً حرکت را ناظر به حقيقت هستي شود.  به اشتدادي بودن حرکت مي

چون  داند ونه عارض بر امر متحرک )مانند مشائيان(.  ثانياً  و وجود امر متحرک مي
خواهد امر متحرک در طي حرکت هستي خویش را از دست ندهد )چون در  مي

انتهاي اینصورت دیگر حرکت امکان تحقق نخواهد داشت زیرا متحرک باید از ابتدا تا 
تر وجود به مرتبه باالتر آن ارتقاء  حرکت باقي بماند(، معتقد است متحرک از مرتبة پایين

یابد و هميشه حرکت، چنين وضعيتي دارد. به عبارت دیگر برخالف آنچه برخي از  مي
معاصرین قائل هستند، حرکت جوهري به امتدادي و غير امتدادي و غير امتدادی به 

[. بلکه حرکت جوهري در نظام 55ـ57، ص 2شود ] سيم نميتضعّفي و اشتدادي تق
کند  فلسفي مالصدرا صرفاً اشتدادي است و انواع دیگري ندارد. البته آخوند سعي مي

هاي امتدادي مانند حرکت مکاني یا زماني را با توجيهاتي سازگار با حرکت  حرکت
ذبولي بياورد و  جوهري، بصورت اشتدادي توضيح دهد و یا توجيهاتي براي حرکتهاي

اي حرکت اشتدادي جلوه دهد. ولي مبنائاً در تفکر مالصدرا و طبق نظریه  آنها را بگونه
باشد و نه خلع و  حرکت جوهري، حرکت صرفاً اشتدادي است و لبس بعد اللبس صور مي

[. اگر بپذیریم حرکت جوهري امری 95، تعليقه سبزواري، ص 3، ج 13لبس صورت ]
دهد بلکه صرفاً بدست  متحرک هيچگاه چيزي را از دست نمياشتدادي است. پس 

تواند به دنبال بدست  آورد. پس هر آنچه که دچار تضعّف و نقص در وجود است مي مي
آوردن کماالت وجودي بيشتر، فرض شود و دچار حرکت باشد. در این نگاه دیگر 

شده است. و از دهد تا بگویيم بوسيله حرکت دچار نقص  متحرک چيزي را از دست نمي
همين رو الزم باشد آنرا صرفاً به امور مادي و غير مجرد محدود کنيم. پس مبنائا در این 

توانند داراي حرکت باشند. و حرکت منطقاً الزم نيست  نظریه، همه ماسوي هللا مي
 1محدود به برخي موجودات بنام مادیات بشود.

                                                                                                                                        
به نحو شایسته « امکان حرکت در مجردات از منظر مالصدرا»مهر و خانم سميه کامراني در مقاله  آقاي سعيدي. 1

اند که برخي انواع حرکت را مالصدرا  اند و نشان داده ای به تحليل نگاه مالصدرا به حرکت در مجردات پرداخته
ت پذیرفته است. ایشان در خصوص نظریه حرکت جوهري و داللت آن بر حرکت در مجردات از ص در مجردا

اند و در آنجا  آخوند و حاجي سبزواري و عالمه طباطبایي را مدافع  بحث مبسوطي را ارائه داده 22تا ص  20
خالفان این نگاه که دانند البته در مقابل آقاي مطهري و آقاي مصباح و آقاي عبودیت را از م این نگاه مي

 .[22ـ20صص ،4دانند ] افتد، مي حرکت جوهري حرکتي است که در آن ایجاد بال اعدام اتفاق مي
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 . اصل رابطه اتحادي ماده و صورت3ـ5

و ترکيب جسم از هيولي و صورت جسميه، نظر نهایي مالصدرا نيست.  پذیرش هيولي
تالش وي در جهت رد اشکاالت سهرودي بر براهين اثبات هيولي را باید از باب مماشات 

[. بر مبناي اصالت وجود، ماده در خارج به 74ـ75، ص 1، ج 13با مشائيان لحاظ نمود ]
[. لذا 3، ص 5، ج 13شود ] مي وجودِ صورت تحقق دارد و جهت نقص صورت محسوب

باشد. از همين رو عالمه طباطبایي نيز معتقدند،  یکي از حيثيات و تشئنات صورت مي
چون فالسفه مشاء جسم را بعنوان نوعي از جوهر پذیرفته بودند، به ناچار آنرا به هيوال و 

ي به اند. ولي اگر حرکت جوهري پذیرفته شود، آنگاه هيول صورت جسميه منقسم کرده
، ج 7تواند داشته باشد ] جهتي از جهات وجود تحویل خواهد شد و حقيقت مستقلي نمي

[. البته آقاي مطهري نيز دیدگاه عالمه را کامالً تأیيد و مورد تأکيد قرار 309، ص 2
دهد )همان، پاورقي(. پس اگر واقعاً هيوال امري خارجي و عيني نيست. در واقع مادي  مي

شود. هيوال دو کارکرد در فلسفه مشاء دارد.  ال داشتن، نيز منتفي ميبودن به معناي هيو
شود. دوم اینکه منشأ بقاي متحرک  یکي اینکه منشأ تکثر ذوات در افراد متعددشان مي

باشد. در تفکر مالصدرا تکثر افراد یک ذات )کلي  در طول حرکت )خلع و لبس صور( مي
. لذا احتياج به فرض محل عيني و خارجي گردد و نه به اعراض طبيعي( به وجود بر مي

براي حلول اعراض در ذات افراد خارجي ، وجود ندارد. در واقع وجه نياز نخست به وجود 
شود. از سوي دیگر در فلسفه صدرایي، حرکت ایجاد بال اعدام  عيني هيوال، منتفي مي

ادي )لبس بعدالبس صور( است و خلع و لبس صور نيست و حرکت درمالصدرا اشتد
است. پس نياز به فرض تحقق یک محل ثابت براي خلع و سپس لبس صور، در طول 

یابد و چيزي از  حرکت وجود ندارد. چون متحرک در طول حرکت صرفاً افزایش مي
دهد. پس حرکت مستلزم تحقق عيني امري بنام محل ثابت براي حلول صور  دست نمي

وجه نياز به هيوال در تفکر اصالت متعدد ) که همان هيوال باشد( نيست. پس هر دو 
وجود، براساس اشتدادي دانستن حرکت جوهري و براساس اینکه تعدد و کثرت 

شود. از سوي دیگر در این تفکر براساس اصل  گردد، منتفي مي موجودات به وجود بر مي
تواند وجود عيني داشته باشد. پس در  رابطه اتحادي ماده با صورت، اصوالً هيوال نمي

ع مادي بودن به معناي هيوال داشتن در نظام فلسفي صدرا هيچ جایگاهي ندارد. لذا واق
 هاي وجود و به مراتب وجود بازگرداند.  بالتبع باید تجرد و مادیت را به نحوه
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 . اصل تساوق وجود، علم،حضور و تجرد4ـ5

بنابر نظریه اتحاد عاقل و معقول هميشه فرآیند ادراک بصورت حضور مدرَک 
، ص 8، ج 13یابد ] باشد و علم و ادراک تنها در این حضور تحقق مي المدرِک ميعند

[. پس هرگاه ادراک و علمي تحقق دارد، لزوماً حضور تحقق یافته. پس علم و حضور 327
مساوق هستند. از سوي دیگر حضور نيز مترتب بر تجرد است. زیرا تنها در حالت تجرد 

کند. وجود مادي منتشر در زمان و  ور پيدا مياست که موجود براي موجود دیگر حض
تواند حتي علم به ذات خودش  مکان است و لذا حتي از خودش نيز غایب است و نمي

داشته باشد، چه برسد به اینکه علم به دیگران داشته باشد یا براي دیگران حضور داشته 
. پس تجرد و [298ـ313، ص 3، ج 13باشد و دیگران بتوانند به آن علم پيدا کنند ]

داند و  حضور و علم مساوق هستند. از سوي دیگر مالصدرا علم را از کماالت وجودیه مي
تواند مبنائاً منخلع از  اي از علم دارد و نمي هر موجودي با توجه به مرتبه وجودیش بهره

علم باشد. پس همه موجودات باید به نوعي دچار علم و به تبع آن دچار تجرد باشند و 
 انند مادي محض باشند. تو نمي

پس به عبارت دیگر در تفکر صدرایي وجود با علم مساوق است و علم هم با حضور و 
شوند و هر  تجرد مساوق است. در نتيجه موجود و علم و حضور و تجرد همگي مساوق مي

اي از تجرد باید داشته باشد و تجرد داشتن آن  موجودي در نظام فلسفي مالصدرا لزوماً بهره
باشد. پس تجرد نيز در موجودات به تبع حقيقت  اش مي ز مترتب بر وجود و مرتبه وجوديني

 شود و متناظر با مراتب وجودیه ی موجودات خواهد شد.  وجود، امري مشکک مي
 

 نتیجه

اشاره شد. تجرد تابعي از مراتب وجودیه در « 4ـ5»و  «3ـ5»قسمت مطابق با آنچه در 
تجرد و مادیت دو مفهوم متضایف هستند یعني تجرد موجودات است و از سوي دیگر 

 بدون مادیت قابل تصور نيست و مادیت بدون تجرد. 
اگر براساس مباني تفکر مالصدرا بخواهيم تجرد و مادیت را در موجودات توضيح دهيم، 

اي از هستي حضور دارد و در مقابل آن باید مادیت نيز  باید پذیرفت تجرد در هر مرتبه
اي را نسبت به مراتب ما فوق آن لحاظ کنيم، مادي  ه باشد. پس اگر هر مرتبهحضور داشت

خواهد بود و همان مرتبه اگر نسبت به مراتب مادون خویش لحاظ شود، مجرد خواهد شد. 
به عبارت دیگر تجرد و مادیت هر مرتبه وابسته به نوع نگاه و اعتبار ما در خصوص آن مرتبه 
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ک تجرد و مادیت را در خارج جستجو کنيم بلکه مالک تجرد و باشد. پس الزم نيست مال مي
 گردد. مادیت به نوع اعتبار و نگاه ما به آن موجود باز مي

در واقع نکته کليدي این مقاله در همين جا است. اینکه تجرد و مادیت یک امر طيف 
صرین شود و همانطورکه قبالً اشاره شد در ميان معا گونه و مشکک در تفکر صدرایي مي

حوزه فلسفه صدرایي تا حدود زیادي این انگاره پذیرفته شده است )این نگاه بيشتر ملهم از 
باشد که البته صاحبان مقاالت گوناگون که به  هاي آقایان فياضي و عبودیت مي پردازي ایده

نوعي  اند( ولی سخن این مقاله تکرار ایده مزبور نيست. بلکه به آنها اشاره شد، نيز آنرا پذیرفته
 باشد.  تأیيد قسمتي از این ایده و مخالفت با قسمتي دیگر از آن مي

کند. اما اصرار دارد  آقاي فياضي اگر چه تجرد و مادیت را طيفي و مشکک نگاه مي
یک شاخص عيني و خارجي بعنوان مرز و نقطه تمایز مجرد از مادي نشان دهد. و آن 

و غير قابل اشاره حسي بودن امر مجرد،  نقطه را نيز قابل اشاره حسي بودن امر مادي
[. اما از نظر نگارنده اگر بپذیریم که تجرد مشکک است 126ـ130، ص6کند ] معرفي مي

دو متضایف هستند و المتضایفان متکافئان وجوداً   پس مادیت نيز باید مشکک باشد )این
اي از  س هر مرتبهشود. پ و عدماً(. پس مادیت نيز مانند تجرد وابسته به مراتب وجود مي

اش لحاظ  وجود هم متصف به تجرد است و هم متصف به مادیت. اگر با مراتب فوقاني
شود. زیرا کماالت وجودي آنها را ندارد و نسبت به آنها دچار  شود متصف به مادیت مي

محدودیت است و اگر نسبت به مراتب مادون خویش لحاظ شود همه کماالت آنها را 
شود. پس تجرد و مادیت در این نظام فلسفی  نسبت به آنها مجرد مي دارد و بيشتر. لذا

شود. پس اوالً در این نظام فلسفي الزم  وابسته به نوع نگاه و چگونگي اعتبار ذهن مي
نيست حتماً یک مالک عيني براي اتّصاف موجودات به تجرد و مادیت ارائه شود و ثانياً 

غلط است. زیرا اگر شما یک مالک عيني و  این توقع در نظام فلسفي مالصدرا مبنائاً
خارجي براي اتّصاف موجودات به تجرد یا مادیت بدهيد. الزمه منطقي داشتن مالک 

که برخي موجودات که فاقد مالک تجرد هستند صرفاً مادي باشند و امکان  عيني، آنست
آنچنانکه  اطالق مجرد به آنها فراهم نباشد. در حاليکه در مبناي تفکر حکمت متعاليه

توان  توضيح داده شد، هر موجودي مجرد است و هر موجودي مادي هم هست و نمي
توان موجودي را یافت که مادي هم نباشد.  موجودي را یافت که مجرد نباشد و لذا نمي

مگر اینکه قائل باشيم موجودي تحقق دارد که بزرگتر و کاملتر از آن قابل فرض و تصور 
نگاه چنين موجودي دیگر مادیت برایش قابل فرض نيست. چون (، آخدای آنسلمنباشد )
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اي باالتر از آنرا فرض کرد، تا این موجود در قياس با آن مرتبه، مادی  توان مرتبه نمي
اي از وجود قابل فرض  لحاظ شود. البته باید دقت کرد تجرد هم براي چنين مرتبه

 شود.  ينخواهد بود و چنين موجودي وراي تجرد و مادیت واقع م
پس در حکمت صدرایي منطقاً نه الزم است که مالک تمایز تجرد و مادیت عيني 

توان مالک تمایز خارجي ای براي جداسازي مجرد از مادي فرض  باشد و نه منطقاً مي
ها و واقعيتها را مجرد و  کرد. پس تجرد و مادیت ناظر به ساحت ذهن است و ذهن ابژه

توان به این نگاه رهنمون شد که تجرد و مادیت از  مي کند. از همينجا مادي لحاظ مي
تقسيمات پيشيني ذهن است و یا به معناي کانتي کلمه از مقوالت پيشيني ذهن است. 

کند واال در خارج چيزي بنام  این ذهن است که خارج را با عينک مجرد و مادي نگاه مي
یم و این ذهن است که تجرد و مادیت نداریم. در خارج فقط نومن مشکک وجود را دار

آورد.  لذا تجرد و مادیت را باید  فنومنهاي مجرد و مادي از آن نومن تشکيکي پدید مي
امري سوبژکتيو به معناي کانتي کلمه دانست و نه ذهني به معناي قراردادي بودن. ذهن 

کند که چه چيزي مجرد باشد یا مادي )ممکن است برخي تصور کنند اگر  قرارداد نمي
شود(  تمایز مجرد و مادي عيني نباشد، آنگاه وابسته به قرارداد و اعتبار ذهن ميمالک 

بلکه تقسيم به تجرد و مادیت وابسته به ساختار پيشيني ذهن است و ذهن ذاتاً 
کند. و لذا تجرد و مادیت سوبژکتيو  موجودات را در دوگانه ی تجرد و مادیت لحاظ مي

 اعتباري محض(. است ) نه ذهني به معناي قراردادي و
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