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حمد و ســپاس خداوندي که عقل را حجتی باطنی قرار داد و سالم و صلوات بر پیامبر 
 خاتم و خاندان پاك ایشان. 

خصــوصا پدر  ها تفکر و علم آموختمنی که از آنااردانم، از همه بزرگوبر خود الزم می
، جناب اســتاد معلمی و متحمل زحماتی از این تحقیق شــدندکســانی که  و مادرم و نیز

ــتاد   ــبورو نیز خانواده عزیزم که همواره  کردفیروزجاییجنـاب اسـ  همراه و یاوري صـ
 اند، نهایت مراتب قدردانی و سپاس را داشته باشم.بوده
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 چکیده:
 است. »طبیعیات قدیم بر الهیات با محوریت کتاب الشواهد الربوبیۀ و اعتبار سنجی آنتأثیر «موضوع این تحقیق 

ات به هاي وابســـته به تجربه بر الهیدر مرحله اول تببین انواع محتمل تأثیر طبیعیات و دانشهدف از این تحقیق، 

اب رایی با محوریت کتصورت کلی است و در مرحله بعد بررسی وقوع یا عدم وقوع این تأثیرات بر الهیات صد

هاي فلسـفی وابسته به طبیعیات قدیم در هر یک از  الشـواهد الربوبیۀ اسـت و در مرحله بعد اعتبار سـنجی گزاره   

 است.تأثیر اقسام 

هاي تحقیق اي و از جهتی نظري و از جهتی مسأله محور است و نوع جمع آوري دادهتحقیق ما از جهتی توسـعه 

و در  تحلیلی-در بسیاري از موارد توصیفیهاي این تحقیق، نین نوع پردازش دادهروش کتابخانه اي اسـت. همچ 

 است.بسیاري از موارد انتقادي 

رســی رهاي وابســته به تجربه بر الهیات و بدر مجموع در این رســاله بعد از بررســی انواع تأثیر طبیعیات و دانش

برخی از اقسام، اعتبار گزاره الهیاتی را از نظر معرفت ایم که در نتیجه رسیدهاین صـدرایی به   وقوع آن در فلسـفه 

، اعتبار گزاره الهیاتی ال بشـرط از گزاره طبیعیاتی است.  گیرد و در برخی از مواردیشـناسـانه تحت شـعاع قرار م   

اره گز توانشود، گاهی با اندکی تغییر در برهان ذکر شده میهمچنین در مواردي که اعتبار گزاره الهیاتی معلّق می

ــت.  البته همانطور که بعدا مشــروحا آمده اســت، حتی در مواردي که مطلب از  را حفظ کرد و گاهی چنین نیس

شود، باز هم ورود فیلسوف در آن براي تولید فلسفه بعد العلم ضرورت دارد ولی حالت فلسفیِ محض خارج می

 هاي فلسفی ارزش معرفتی کمتري دارد.این سنخ تحلیل

  هاي کلیدي:واژه
 تجربه در فلسفه، الشواهد الربوبیۀ، الهیاتطبیعیات قدیم، 
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 گفتار اول: کلیات

 بیان مسألۀ

 »تأثیر طبیعیات قدیم بر الهیات فلســفه بر محور کتاب الشــواهد الربوبیۀ و اعتبار ســنجی آن«این رســاله در مورد 

 است.

 موضوعاهمیت و جایگاه 

شده است، مسأله تأثر فلسفه اولی از یکی از اشـکاالتی که خصـوصـا در عصـر حاضـر متوجه فیلسـوفان مطرح       

ن برخی از ها یا اثبات بطالطبیعیات قدیم اســت و به تبع با رد شــدن طبیعیات قدیم و اثبات ناکافی بودن ادله آن

شود و لذا بر فیلسوفان است که اوال انواع محتمل تأثر فلسفه اولی از دار مینظریات آن، فلسـفه اولی نیز خدشـه  

کنند و ثانیا به صـورت موردي نشان دهند که چه مسائلی در فلسفه اولی وابسته به طبیعیات   طبیعیات را بررسـی 

شود و هاي طبیعیات معلق میهاي فلسفه اولی به تبع گزارهقدیم است و ثالثا نشان دهند که در چه مواردي گزاره

   دي چنین نخواهد شد.در چه موار

ترین محتواهاي فلسفه صدرایی در آن به صورت جامع و اصلی لذا بر آن شـدیم که یک کتاب که تقریبا حاصــل 

مختصـر آمده اسـت، انتخاب کنیم و محتواي آن را با موشـکافی به صورت موردي مورد مالحظه و بررسی قرار    

ر فلسفه اولی از طبیعیات روشن شود و ر و انواع مصادیق تأثّدهیم تا به صـورت مصـداقی و مشــخص مقدار تأثّ  

عاع قرار تحت ش این تأثرات، فلسفه اولی را از نظر ارزش معرفت شناسانه ن کنیم که چه مقدار ازوشثانیا دقیقا ر

 .دهدمی

 حکمت صدرایی باشد و دربراي تحقق این مقصـود کتاب الشـواهد الربوبیۀ مالصـدرا را انتخاب کردیم که اوال    

صدرا و ثالثا از آثار ایام پختگی فلسفی مالمسائل فلسفه اولی باشد ترین ثانیا از نظر جامعیت شـامل عمده اصـلی  

باشد. در مرحله بعد انواع و اقسام تأثرات را در فصول مختار این نوشتار تنظیم کردیم تا به تفکیک مقدار تأثر در 

 هر یک از انحاء روشن گردد تا بتوانیم موارد را ارزیابی دقیقتري انجام دهیم.

 وضوع عبارتی دارند که توجه به آن خالی از فائده نیست:مرحوم شهید مطهري در بیان اهمیت این م

العاده الزم است مورد بررسى قرار گیرد همانا تفکیک مسائل فلسفى خالص یکى از قسـمتهایى که فوق «

از مســائل متکى به علوم اســت و تا کنون دیده نشــده که کســى در صــدد این تفکیک و تجزیه برآید و 
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ى مناسب حلآن مســائل را از یکدیگر تفکیک کرد در م ۀآنکه با دقت هم اینجانب در نظر دارد که پس از

 1».بیان نماید

 هدف تحقیق

هدف این تحقیق این است که در این رهگذر از سویی مقدار تأثّر فلسفه اولی از طبیعیات قدیم روشن شود و از 

لسفی ف شود، یعنی هم مواردي کهسویی مورد ارزیابی قرار گیرد تا دیدگاه به فلسفه صدرایی تعدیل و تحکیم می

گردد تا به دنبال آن ادعاهاي غیر واقعی و مبالغه آمیز قطع شود و هم مواردي که توهم محض نیسـت، روشن می 

 شده که به خاطر وابستگی به طبیعیات مخدوش است ولی چنین نیست، تحکیم شود.

 سؤاالت اصلی و فرعی

ار ت قدیم بر الهیات فلسفه با محوریت کتاب الشواهد الربوبیۀ و اعتبمقدار تأثیر طبیعیا«سـؤال اصـلی این تحقیق   

 است.» سنجی آن

 سؤاالت فرعی نیز به ترتیب عبارتند از:

ها، وابســته به تجربه و جهان بینی طبیعیات قدیم باشــند، الف. مفاهیمی فلســفی که ممکن اســت اثبات وجود آن

 چیست و آیا این وابستگی صحیح است؟

ــتدالل قرار هاي طبیعیات به صــورت اصــل موضــو کتاب الشــواهد الربوبیۀ گزاره ازمواردي  در چه ب. ع در اس

 ؟  تأثیري دارد چه این وابستگی در صحت استدالل اند وگرفته

ــواهد الربوبیۀ از یک گزاره طبیعیاتی براي تمثیل یا ایده گیري یا تقریب مط   ب لج.در چـه مواردي در کتـاب الشـ

 گذارد؟اثر می چگونه این نکته در صحت تمثیل یا تقریب با ایده گیري شده است والهیاتی استفاده 

نین چ نقض یا ابطال شــده اســت وبه وســیله گزاره طبیعیاتی  چه مطلب الهیاتی د. آیا در کتاب الشــواهد الربوبیۀ

 ؟شودچگونه ارزیابی میکاري 

                                           
 .477، ص6مجموعه آثار استاد شهید مطهري، ج 1
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ــ. تأثیر روشی و رویکردي طبیعیات قدیم ب و  گذاردیم يتأثیر چه در الهیات ه بوده است ور الهیات فلسفه چهــ

 ؟اندمسائل طبیعی در چه مواردي زمینه ساز تحلیل فلسفی مالصدرا در کتاب الشواهد الربوبیۀ شده

 پیشینه تحقیق

ــفه،  ــتفادهدر میان فالس ــت، زیرا   در برهان هاي تجربی و طبیعیاتمجربات و گزارهاز  اس ــی نداش ــکل خاص مش

ها و عمده اختالفی که بین آن 2پنداشتندعمدتا بدیهیات را از امور یقینی میشد و شمرده می مجربات از بدیهیات

ــتن آن ــل یقینی بودن آن بود در نظري یا بدیهی پنداش ــت و نه در اص ــاس مانعی از به 3هاها بوده اس . بر این اس

ند و لذا هیچگاه پنداشتنیز، یقینی می دیدند و نتایج وابسته به طبیعیات قدیم راکارگیري این قضـایا در برهان نمی 

ــویم کهها با این تفکیک مواجه نمیدر کالم آن ــند ش ــوعه در اثبات چون  مثال فرموده باش ــول موض گزاره از اص

                                           
ــینا در این زمینه می   2 ــۀ ومجرّ گوید: بـه عنوان نمونـه ابن سـ ــوسـ ــات البرهانیۀ االولی هی المؤلّفۀ من مقدمات محسـ بۀ واولیۀ، اولیۀ والقیاسـ

ــفاء، المنطق، البرهان، صالقیاس ــات را از مقدمات قیاس می) که همانطور که می55(الش ــوس ــمارد. همچنین بینید به راحتی مجربات و محس ش

عنایی شـمارد و ظاهر عبارت او چنین است که منظور او از محسوسات م ) محسـوسـات را از بدیهیات می  20و19، ص1فارابی در المنطقیات(ج

ر اند، زیرا داعم از مجربات اسـت و اگر منظور او از محسـوسـات مجربات نباشد، باید فارابی را از کسانی دانست که مجربات را نظري دانسته   

ــد، می        ــناف من المعلومات، فانّها نعلمه بقیاس و «گوید: ادامـه همـان مطلـب بـدون اینکـه ذکري از مجربـات آورده بـاشـ و ما عدا هذه األصـ

شـود، اگر مراد او از محسـوسـات، شامل مجربات نباشد، بر اساس این کالم، مجربات از منظر    ) که از اینجا روشـن می 20همان، ص»(باطاسـتن 

 فارابی از نظریات است.

شاید  ادر حاشـیه سـابق به این نکته اشـاره کردیم که ممکن است از برخی از عبارات فارابی برداشت شود که مجربات از نظریات هستند. ام    3

) بعد از مطرح کردن 205و  204،ص1اولین کسـی که رسـما قائل به نظري بودن مجربات اسـت، فخررازي است. او در شرح عیون الحکمۀ(ج   

فاذا کان العلم بصـــحۀ هذه القضـــایا التجریبیۀ موقوفا على هذه  «گوید: پنج اشـــکال بســـیار متین بر بدیهی بودن مجربات، در انتهاي بحث می

پس هنگامی که علم به صــحت قضــایاي »( الغامضــۀ الدقیقۀ، فکیف یمکن جعل هذه المقدمۀ من المبادي الغنیۀ عن الحجۀ و البرهانالمقدمات 

ــت این مقدمه(مجربات) را از مبادي بی    ــد، پس چه طور ممکن اسـ نیاز از حجت و برهان تجربی متوقف بر این مقـدمـات پیچیـده دقیق باشـ

 االت او در این قسمت، ناظر به نفی یقینی بودن تجربه اعم از نظري و بدیهی است.دانست؟!) البته برخی از اشک
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و  5و کاتبی 4اي که مطرح بود، شـبهه شیخ اشراق تنها شـبهه  چندان یقینی نیسـت. طبیعیاتی اسـتفاده کرده اسـت،   

ست و ا تجربه کننده ها بود که حجیت قضــایاي تجربی گاهی صرفا براي شخصِبرخی از تابعین و شـارحان آن 

 6ممکن است براي غیر او اسباب تحصیل تجربه فراهم نباشد.

هر ، 7ستااولین کسـی که مفصــال به یقینی بودن مجربات اشــکال کرده باشد، فخررازي   برخی محققان معتقدند

و در این قســمت بســیار متین اســت ولی تا قبل از عصــر حاضــر، فالســفه وقع چندانی به این  چند اشــکاالت ا

 8نهادند.اشکاالت نمی

در میان متفکرین عصـر حاضـر، عمده فیلسـوفان متوجه این مسـأله بودند که وابســتگی گزاره فلســفی به اصول     

ولی  9یشان، سخنانی در این باب دارندالي کلمات ابهو گاهی در الموضـوعه طبیعیاتی مشـکالتی را در پی دارد   

                                           
و حدسیاتک لیست حجۀ على  «گوید: شـرح حکمۀ االشـراق قطب الدین شـیرازي، بعد از نقل عبارت شـیخ اشراق از حکمۀ االشراق که می     4

، أى: و حدسیاتک على قاعدة اإلشراق، «و متواترات هم هست:  دهد که حدسیات طبق اصطالح شیخ اشراق شامل مجربات، توضـیح می »غیرك

ق نقل شـیخ اشراق در ادامه عبارت طب » لتشـمل الثّالثۀ، کما قال فى التلویحات، و یقینک التّواترى و الحدسـى و التّجربى لیس حجۀ على غیرك.  

براي او آنچه از حدس براي تو حاصــل شد، حاصل نشود). اگر »(إذا لم یحصـل له من الحدس ما حصـل لک   «گوید: قطب الدین شـیرازي می 

 .42، ص2براي مشاهده مستقیم عبارات شیخ اشراق، رك: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج

شرح  »تحریر القواعد المنطقیۀ فی شرح الرسالۀ الشمسیۀ«الرسـالۀ الشـمسیۀ، اثر علی کاتبی قزوینی، توسط قطب الدین محمد رازي در کتاب    5

و العلم الحاصــل من التجربۀ و الحدس و التواتر لیس حجۀ على «کند: این کتاب، عبارت کاتبی را چنین نقل می 457ده اســت و در صداده شــ

 علم حاصل از تجربه و حدس و تواتر بر دیگري حجت نیست)»(الغیر.

و التواتر لیس حجۀ على غیرك، اذ قد ال  و الیقین الحاصــل من التجربۀ و الحدس«گوید: ) می123شــهرزوري در شــرح حکمۀ االشــراق(ص 6

یقین حاصل از تجربه و حدس و تواتر بر غیر تو حجت نیست، زیرا گاهی براي او یقین حاصل »(یحصل له من الیقین لعدم اسبابه ما حصل لک

 شود، زیرا گاهی اسباب یقینی که براي تو فراهم شد، براي او محقق نیست.)نمی

 .92هاى پسین، صمرو گزارهمعرفت شناسى در قل رك: 7

ــتند، همچنان مجربات را از جمله یقینیات بدیهی     8 ــراق و من تبع او با اینکه پس از فخررازي هس ــیخ اش ــت که ش ــطر قبل گذش در چند س

 د.شها در شخصی یا عمومی بودن آن، در زمانی که اسباب حصول یقین براي شخصی فراهم نبود، مربوط میشمردند و صرفا اشکال آنمی

على أن القول باألفالك و األجرام غیر القابلۀ للتغیر و غیر ذلک کانت «فرماید: ) می326مثال مرحوم عالمه طباطبائی در کتاب نهایۀ الحکمۀ(ص 9

ابل تغییر و ق اشکال دیگر اینکه قائل شدن به افالك و اجرام غیر»(أصـوال موضوعۀ من الهیئۀ و الطبیعیات القدیمتین و قد انفسخ الیوم هذه اآلراء 

 اي از هیئت و طبیعیات قدیم است و در این روزگار این آراء باطل شده است.)غیر آن، اصول موضوعه
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شـاید اولین کسی که مفصال به این مسأله پرداخته است و به ابعاد مختلف قضیه توجه کرده است، مرحوم شهید  

هاي اسفار که مشخصا مباحث حرکت و زمان را به صورت جدي بحث درسدر خصوصا مطهري باشـد. ایشان  

 اند.مفصال به ابعاد مختلف این مسأله پرداخته سفه و روش رئالیسمالي شرح اصول فلکنند و نیز در البهمی

پرداختن به ابعاد مختلف این مسـأله در کلمات فیلسوفان معاصر رواج پیدا کرد و   ،اما در طبقه بعد به تبع ایشـان 

ــط مراکز مختلف، پایان نامهعالوه بر برگزاري نشــســت اتی قیقها و مقاالت و تحهاي متعددي در این زمینه توس

 اشاره کرد: ها چنینتوان به مهمترین آنیخاص در این زمینه تحقق پیدا کرده است که م

، شماره 11دوره ، حکمت سینوي، نوشته آقاي سعید انواري» نظریه افالك و تأثیر آن بر فلسـفه اسالمی «. مقاله 1

 .87-47، صفحه 1386و زمستان  ییز، پا38

 »ر افالكب یبا نگاه یبر فلسفه اسالم یعیاتاز تحول طب یاثرات ناشـ  یبررسـ « ،کارشـناسـی ارشـد   . پایان نامه 2

 .1383، نوشته آقاي سعید انواري

ی، کالم –هاي فلســـفی ، پژوهشنوشـــته آقاي محمد جواد رضـــایی» رابطه ما بعد الطبیعۀ با طبیعیات«. مقاله 3

 .106-89، ص8و  7، شماره 1380تابستان 

با حضـور اساتید: حسن معلمی و  » رابطه فلسـفه و طبیعیات «دو نشـسـت با عنوان    . دو مقاله به دسـت آمده از 4

، 1385، چاپ شده در کتاب نقد، بهار و دیگران مهدي گلشـنی و عبد الحسـین خسروپناه و محمد جواد رضایی  

 .38شماره 

ضایی، محمد جواد ر ، نوشته»یناسـ در حکمت ابن یعهو مابعدالطب یعیاترابطه طب« . پایان نامه دکتري با موضـوع 5

1378. 

ــهید مطهري «. مقاله 6 ــوف شـ ــفه و علوم تجربی از دیدگاه فیلسـ ــته آقاي علی ربانی  »پیوند و تمایز فلسـ نوشـ

 .70-50، ص35، شماره 1369گلپایگانی، نور علم، خرداد 

اند و دهکنید این تحقیقات اوال مســتقیما حکمت صــدرایی را مورد بررســی قرار ندا اما همانطور که مشــاهده می

ــینوي رفته  ــراغ حکمت س ــتر به س ــفه اولی از بیش ــی از تحقیق جامع انواع تأثرات فلس اند و ثانیا مربوط به بخش

ند و به هیچ مسأله هست اتکلی رخی ازطبیعیات قدیم هسـتند و البته برخی از تحقیقات ذکر شـده صرفا ناظر به ب  
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ــده ــویم کهوجه وارد جزئیات نش ــائلی که در تحقیقات   اند. همچنین باید متذکر ش ــر، حتی در مس تحقیق حاض

ها ن آنمهمتریاي است که هاي تازهگفته مسـتقیما مورد بررسـی قرار گرفته است، داراي نقطه نظرات و ایده  پیش

 محققان نیامده است. از طبیعیات است که در کلمات سایر تبیین انواع بسیار متنوعی از تأثّر فلسفه

 ،گفته اوال نیاز به تحقیقی جامع که مسـأله را به صورت مصداقی و موردي بررسی کند لذا بر اسـاس نکات پیش  

ته، صرفا گفوجود داشـت و ثانیا تحقیقی در خصـوص حکمت صدرایی یافت نشد و ثالثا در همه تحقیقات پیش  

یی تازه هات و ایدهبه برخی از ابعاد تأثّر فلسـفه اولی از طبیعیات اشاره شده است و نه همه اقسام آن و رابعا نکا 

 .کردمشتاق میوجود داشت که ما را براي حرکت به سمت چنین تحقیقی 

 روش تحقیق

 اي و از جهتی نظري و از جهتی مسأله محور است.پژوهش ما از جهتی پژوهشی توسعه

 اي است.، روش کتابخانهروش گردآوري داده این تحقیق

اســت و  تبیینی -هایی از تحقیق ما توصــیفیایســت که قســمتونهبه گ ها نیز در این تحقیقت پردازش دادهماهی

لل آن کنیم و عاي را که الزم باشد، توصیف میانتقادي است. یعنی ابتداء هر مسأله -هایی از آن تحلیلی قسـمت 

 زنیم.را تبیین کرده و بعد به تحلیل آن پرداخته و در جایی که الزم باشد، دست به نقد نیز می

ابتدا بعد از تحقیقی جامع انواع  اقسام محتمل تأثیرگذاري طبیعیات بر الهیات فلسفه را مورد بررسی ا در این راست

قرار دادیم و سـپس در کل کتاب الشـواهد الربوبیۀ انواع و اقسـام تأثّر را استخراج کرده و بر اساس انواع متصور    

 فصل به تفصیل مورد بررسی موردي قرار دادیم.در یک  مسأله دسته بندي کردیم و هر یک از این اقسام تأثّر را

ــاله علمی   ــت که کثرت نقل قول در رس ــت اینکه نگارنده واقف اس نکته نهایی که در این بخش الزم به تذکر اس

ل سوم، است، خصوصا در فص» با محوریت کتاب الشواهد الربوبیۀ«مطلوب نیست ولی به دلیل ماهیت تحقیق که 

شد و لذا به ناچار موارد مرتبط با آن فصل از نوشتار را ر کتاب شـواهد اسـتقصـاء می   باید تمامی موارد موجود د

ــی آن پرداخته ذکر کرده ــاله به غایت خود، ایم و بـه تحلیل و بررسـ ــالت این رسـ ایم و بدون این نقل قول، رسـ

 رسید.نمی

 دوم: مفاهیمگفتار 
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 طبیعیات قدیم

رسد ولی باید این نکته را تذکر دهیم که در اینجا مراد ما ه نظر میروشـن ب » طبیعیات قدیم«ابتداء مراد از عبارت 

 از این عبارت، متفاوت باشد. هاز طبیعیات قدیم ممکن است تا حدي با برداشت اولی

د، اما مراد ما نیوگود، طبیعیات قدیم میشگاهی به مجموعه مباحثی که در بحث طبیعیات کتب فلســفه نوشته می

 شــود که اگرچه تصریحا درهاي طبیعیاتی یافت میتر از این معناسـت. گاهی برخی از گزاره عامدر اینجا معنایی 

بیعی طبیعیِ این متفکران بوده است. ط از جهان بینیِ ت این کتب تصـریح نشـده است ولی بخشی  قسـمت طبیعیا 

ات ز مطالب هم در طبیعیهمچنین بسیاري ا .چنینی را نیز حساب کرد هاي ایناست که باید در این تحقیق گزاره

الهیات و این مسائل نیز طبیعتا باید مورد بحث قرار بگیرد و در دایره تأثیر  در مورد بحث قرار گرفته اسـت و هم 

 طبیعیات بر الهیات است.  

ــن کنیم، باید بگوییم که مراد ما از طبیعیات  لذا اگر بخواهیم به عبارتی جامع مراد خود از طبیعیات قدیم را روشـ

 ».جهان بینیِ طبیعِی فیلسوفانِ پیشین«یم عبارت است از: قد

ز، در از تجربه متفکران قدیم هستند نی برخاستههاي بر پایه تجربه و تحلیللذا در این تحقیق مجموعه اموري که 

هاي فلســفی به کار رفته باشــند، به عنوان موارد تأثیر طبیعیات قدیم بر الهیات شــمرده صــورتی که در اســتدالل

ــوند. می ــفه اولی«توان عنوان به عبارت دیگر میشـ را عنوان  »تأثیر تجربه و علوم تجربی قدیم بر الهیات و فلسـ

 در این باره در گفتار سوم مفصلتر سخن خواهیم راند. بدیلی براي موضوع این رساله دانست.

 الهیات

الهیات حداقل داراي دو اصـطالح اسـت که یکی معادل فلسـفه اولی اسـت که از آن به الهیات بالمعنی االعم نیز     

لهیات را ات و ا، سـه بخش ریاضیات و طبیعی ابن سـینا حکمت نظري را تقسـیم کرد  شـود که زمانی که  تعبیر می

است که هر چه در حکمت نظري ریاضی و که مراد از الهیات در این تقسیم همان فلسفه اولی  براي آن ذکر کرد
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قبل از ابن ســینا، به فلســفه اولی علم الهی یا علوم الهیه اطالق  البته 10شــود.طبیعی نباشــد، داخل آن گنجانده می

 11.شده است

ــطالح دیگر ــفه اولی اطالق   اما اص ــوص مباحثی از فلس ــت که به خص الهیات، همان الهیات بالمعنی االخص اس

 12انجامد. خت خدا و مجردات میشود که به شنامی

مراد ما از الهیات در اینجا چیزي معادل اصـطالح اول و فلسـفه اولی است با تذکر این نکته که مالصدرا مباحثی   

ــمرده مثل معاد و نفس و نبوت را به الهیات وارد کرد و حال ا ــان، مباحث نفس از طبیعیات شـ ینکه قبل از ایشـ

شـد و لذا مباحث بسیاري در  د و بحث از مباحث معاد و نبوت نیز عمدتا از مباحث علم کالم شـناخته می شـ می

نسته و داها را الهیات میکتاب الشواهد الربوبیۀ به این مباحث اختصاص دارد و حال چه بگوییم که مالصدرا این

کرده اســت، در هر صــورت هدف ما در این دانســته و اســتطرادا در الشــواهد الربوبیۀ مطرح چه بگوییم که نمی

است و لذا مراد ما از الهیات معنایی است که  الربوبیۀ شــواهدالتحقیق بررسـی مجموعه مطالب موجود در کتاب  

 مجموعه مطالب کتاب الشواهد الربوبیۀ را تحت پوشش قرار دهد.

 مجرد و مادي

لذا نیازمند بحثی دقیق پیرامون آن هستیم، مفهوم  اسـتفاده شـده اسـت و    مفاهیمی که در این تحقیق بارها یکی از

تقسیم موجود به مجرد و مادي یکی از تقسیمات اولیه موجود است که ریشه  امر مادي و مقابل آن مجرد اسـت. 

که به وجود غیر مادي معتقد بودند و در تاریخ فلســفه شــاید  13توان به برخی از ادیان پیشــین برگرداندآن را می

عروف به م مثُل نظریه باشد که با طرح افالطون به تبع او ه این مفهوم پرداخته اسـت، سـقراط و  ب اولین کسـی که 

                                           
 .4الشفاء(االلهیات)، صرك:  10

موجودات  هو الذي یفحص عن الموجودات و األشیاء التی تعرض لها، بما هیالعلم االلهی : «380و  379الفارابی فی حدوده و رسـومه، ص  11

ــتند اوال، عارض می »(أوال ــیائی که بر موجودات از آن جهت که موجود هس ــت که از احوال موجودات و اش ــود، تفحص علم الهی علمی اس ش

 کند.)می

علم »(هو علم بأحوال ما ال یفتقر فی الوجودین، أي الخارجی و الذهنی، إلى المادة العلم اإللهی: : «53کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ص 12

 الهی همان علم به احوال آن چیزي است که در دو وجود خارجی و ذهنی به ماده محتاج نیست.)

 .22، ص1تاریخ فلسفه در اسالم، ج 13
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پس از افالطون فالسفه به این تقسیم بندي 14افالطونی، به موجوداتی غیر مادي و بسـیط و ثابت معتقد شـد.   مثُل

 اند.اند و مباحث متعددي را بر پایه این تقسیم مطرح کردهاهتمام ویژه داشته

قبل از اینکه به بررسـی بررسـی تعاریف مختلف مجرد و مادي بپردازیم الزم به ذکر است که همانطور که برخی   

اند، مفهوم مجرد و مادي با وجود پرداخته شــدن بســیار به آن دو، چندان تعریف از فالســفه معاصــر اشــاره کرده

   15دقیقی از آن دو در دسترس نیست.

ه پذیرش هیوال و ماده اولی است. دو تعریف در این زمینه وجود دارد که یکی تعریف برخی تعاریف مادي بر پای

شود و غیر آن مجرد نامیده مادي به خود ماده اولی و به هر امري که در وجود یافتن وابسـته به آن است گفته می 

ا ماده(مثل نفس) و در تعریف دیگر، تعریف مادي به موجود در ماده(مثل صورت جسمیه) یا همراه ب 16شـود. می

یا  لذا اگر کسی منکر هیوال شد، این تعریف در نزد او مخدوش است17تعریف مجرد به غیر دو قسم مادي است.

به عبارت دیگر این تقســیم در نزد او خارجی نیســت، زیرا تنها یک قســم آن در خارج موجود اســت و همه    

 .شوندموجودات مجرد محسوب می

برخی دیگر از تعاریف بر پایه تصـورات مشـائین اسـت که قائل به وجود مثالی نیسـتند و هر چه را که هست یا     

دانند و یا مجردي که هیچ یک از خصائص اجسام را ندارد. تعریف مادي به جسم و امور جسـم و جسـمانی می  

                                           
و در آمدي بر تاریخ فلســفه  120و119و از ســقراط تا ارســطو، ص 30-28و ســیر حکمت در اروپا، ص 73و72تاریخ الفلســفه الیونانیۀ، ص 14

 .197، ص1غرب، ج

 .224، ص3ارهایی در فلسفه اسالمی، جرك جست 15

 .110و109و79-77، ص5اند قائل به این تعریف هستند. رك: اسفار، جظاهرا همه فیلسوفانی که اصل وجود هیوال را پذیرفته 16

 .39، ص1مصنفات میرداماد، ج 17
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و تعریف  20وضع و حیز(مکان)یا تعریف آن به موجود داراي  19یا تعریف آن به موجود داراي وضع 18جسـمانی 

 ها صادق استبر آن ماديلذا با پذیرش موجود مثالی، تعریف  مجرد به خالف آن، از این قسـم تعاریف هسـتند.  

 .و حال اینکه امر مثالی موجودي بین مادي و مجرد است

دو سنخ هایی براي موجودات مادي برشــمرده شــده اســت که همگی ناشــی از این در کلمات فیلسـوفان ویژگی 

 21توان آن بیانات را تعریف جدیدي براي مادي و مجرد پنداشت.باشد و لذا نمیتعریف می

تعریف دیگري که براي مادي مطرح شده است، تعریف استاد فیاضی است که امر مادي را امر محسوس به حس 

ه محسوس اول(مثل و خواکنند، خواه محسـوس بالفعل باشد خواه محسوس بالقوة(مثل انرژي)  ظاهر تعریف می

 ها محسوس نیستند ولی عقلکیفیات محسوسه) باشند و خواه محسوس ثانی باشند(مثل جوهر و کم که خود آن

فهمد مثل امتداد). همچنین هر آنچه که به چنین جسـمی وابسته باشد به نحوي که نتواند  به کمک محسـوس می 

در جسم و اعراض و نقطه که مستقل از  ر حالّمسـتقل از آن موجود شـود، موجود مادي خواهد بود، نظیر صــو  

 22جسم موجود نیست.

                                           
را به امر مقترن با شکل، وضع و مقدار شـود که برخی جسمانی  در عبارات مختلفی از فالسـفه تعریف مادي به جسـم و جسـمانی یافت می    18

، 2اند(مصنفات دشتکی، ج) و برخی به داراي مقدار و وضع و حیز(مکان) تفسیر کرده972، ص2اند(مجموعه مصـنفات دشتکی، ج تفسـیر کرده 

). البته ممکن است 115اند.(تعلیقه خفري بر الهیات شـرح تجرید مالعلی قوشـچی، ص  ) و برخی بدون هیچ توضـیحی آن را بیان کرده 975ص

 ه دهند.ارائهمه این متفکران یک امر را اراده کرده باشند و این امور را صرفا از باب مثال بیان کرده باشند و نه اینکه تعریفی جدید از امر مادي 

 .299-297، ص3رك: اسفار، ج 19

 .338، ص8رك: همان، ج 20

 .140به عنوان نمونه رك: بدایۀ الحکمۀ، ص 21

 .251-247، ص3هایی در فلسفه اسالمی، جرك: جستار 22
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هایی به دلیل وابسـتگی به تجربه بشري، ممکن است بعد از مدتی تکمیل  دانید چنین تعریفالبته همانطور که می

ــوند یا به کلی تغییراتی در آن ــان هم اقرار میشـ  نکنند که این تعریف فعال جامعتریها رخ دهد و لذا خود ایشـ

 23تعریف است و ممکن است در آینده کاملتر شود.

ایم کنیم همین تعریف اخیر قرار دادهما نیز در این تحقیق معیار عملکرد خود را وقتی در مورد جسـم صحبت می 

تا ال بشـرط نسـبت به مبانی خاص فلسـفی، مثل وجود هیوال یا انکار عالم مثال باشد و گاهی نیز بر پایه تعریف    

ه هایی که در هر قسمت ارائایم که بر پایه تحلیلف مادي به جسم و امور جسمانی است، سخن گفتهدوم که تعری

 شود که مراد ما کدام یک از این دو تعریف است.شده است، روشن می

 گفتار سوم: مبانی و مقدمات

 هاي طبیعیاتهاي دستیابی به گزارهروش

ــتههاي الهیاتی گزاره«بنا داریم که  چون ــنجی کن» از طبیعیات و علوم وابســته به تجربه برخاس یم باید را اعتبار س

 .اندهاي طبیعیات از کجا و چه طور به دست آمدهبدانیم که گزاره

ــی، گزاره  ــراغ کردههاي طبیعیاتی را تولید میدر طبیعیـات قدیم از چه روشـ اند که براي این کار اوال باید به سـ

هاي قدماء در مباحث طبیعیات مورد بررسی قدیم رفت و ثانیا باید استداللتصـریحات قدماء در روش طبیعیات  

 روشی قرار بگیرد.

 کند با عنوان:ابن سینا در ابتداي طبیعیات شفاء در همان مقاله اول، فصلی باز می

 24»شود.فصلی در تعریف راهی که به علم به طبیعیات از طریق مبادي آن واصل می -ا« 

کند و به وضــوح روشــن است که او روش صـورت کلی روش خود را در طبیعیات بیان می او در این فصـل به  

داند، یعنی همان روش قیاسی و صرفا فرق الهیات و طبیعیات را در اصـلی در طبیعیات را همان روش الهیات می 

م. کنیه میشــویم نیز همین مســأله را به وضوح مشاهدداند. وقتی به مباحث داخل طبیعیات وارد میموضـوع می 

                                           
 .248همان، ص 23

 » فصل فى تعریف الطریق الذي یتوصل منه الى العلم بالطبیعیات من مبادئها -ا : «7، ص1الشفاء(الطبیعیات)، ج 24
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خالصه روشی که ابن سینا براي  25بلکه ذکر طبیعیات بعد از منطق در شــفاء خود شــاهدي بر این مطلب اســت.

 گوید در این عبارت قابل مشاهده است:طبیعیات می

پس اگر براي امور طبیعی اسـباب و عللی باشـد، علم طبیعی محقق نشود مگر از طریق آن اسباب، زیرا   «

داده شــد در تعلیم برهان که راهی براي تحقق معرفت امور داراي مبادي نداریم مگر که به تحقیق شـرح  

این صورت از تعلیم یا تعلّم همان چیزي است که از سوي آن به معرفت  ها وبعد از آگاهی بر مبادي آن

ل اورســیم. و همچنین امور طبیعی داراي مبادي خارج نیســت از این دو حالت که اراي مبادي میمور دا

این اسـت که آن مبادي براي هر جزئی به صـورت جداگانه اسـت و هیچ یک در مبادي اشتراکی ندارند    

ــت که علم طبیعی هم وجود این مبادي را اثبات کند و هم ماهیت آن  ها را.پس در این هنگام بعید نیسـ

ــد که همه را فرا بگیرد آن به ن  ــته باش ــتراك داش اچار امور طبیعی اگر هم امور طبیعی در مبادي اولی اش

اسـت که مبادي براي موضوع آن مشترك باشد و براي احوال مشترك آن باشد، در این هنگام اثبات این  

مبادي اگر نیازمند به اثبات باشـند، بر صـناعت طبیعین نیسـت همانگونه که در فن نوشته شده در کتاب    

ــت اما قبول وجود براي آ ــناعت دیگري اس ــور ماهیت آن بر عهده برهان آمد بلکه محتاج به ص ن و تص

دان اســت. و همچنین اگر امور طبیعی داراي مبادي عامه براي همه آن امور طبیعی باشــد و داراي طبیعی

مبادي باشـد که اخص از همه آن امور طبیعی اســت مثل اینکه براي براي جنسی از اجناس مبادي باشد  

باشــد مثل اینکه مبادي نوعی از انواع مثل مبادي خصــوص جســم نامی یا داراي مبادي اخص از اخص 

باشد مثل مبادي نوع انسانی از حیوان و ... در چنین صورتی باید در مقام تعلیم از اهم شروع کرد ... پس 

الزم اسـت که اول مبادي امور عامه شــناخته شود تا امور عامه شناخته شود و امور عامه شناخته شود تا  

 26»امور خاصه شناخته شود...

                                           
ــیر اللّه و عونه مما وجب تقدیمه فى کتابنا هذا، و هو تعل : «3، ص1الشــفاء(الطبیعیات)، ج 25 یم اللباب من صــناعۀ المنطق، و إذ قد فرغنا بتیس

ــاده کردن  پس هنگامی که به کمک و»(فحرى بنـا أن نفتتح الکالم فى تعلیم العلم الطبیعى على النحو الذي تقرر علیه رأینا و انتهى إلیه نظرنا  سـ

شایسته است که کالم را در تعلیم علم خدا از آنچه تقدیم در این کتابمان الزم بود، فارغ شدیم و آن آموزش مغزهایی از صناعت منطق بود پس 

 طبیعی به صورتی که رأي ما بر آن قرار گرفته است و به سوي آن نظر ما منتهی شده است، شروع کنیم.)

 الفإن کان لألمور الطبیعیۀ مبادئ و أسـباب و علل، و لم یتحقق العلم الطبیعى إال منها، فقد شرح فى تعلیم البرهان، أنه  : «8و7، ص1همان، ج 26

ــبیـل إلى تحقق معرفـۀ األمور ذوات المبادئ إال بعد الوقوف على مبادئها و الوقوف من مبادئها علیها و أن هذا النحو من التعلیم أو الت   لم هو عسـ
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ــناخت پدیدهور که میهمانط ــات مختلف روي ها به بینید بر خالف علوم تجربی جدید که براي ش انجام آزمایش

، در طبیعیات قدیم، 27و بیشــتر استقرائی است کند و به دنبال بررسـی خواص آن اسـت  خود آن پدیده تمرکز می

 غایت آن و امثال آن استهاي طبیعی تمرکز بر روي شناخت علل و مبادي شیء و شناخت براي شـناخت پدیده 

 .و بیشتر قیاسی است

وش کنید که دقیقا رکنید نیز همین مســأله را به وضوح مشاهده میوقتی شـما به متن طبیعیات شـفاء مراجعه می  

متعارف بررسـی مسـائل همان روش قیاســی است و تمرکز به استدالل است و نه بر آزمایش و تجربه و بررسی   

فقط در طبیعیات ابن سینا بلکه در تمامی کسانی که بعد از ابن سینا متعرض طبیعیات  این مسأله نه خواص اشیاء.

 اند نیز کامال محسوس است.شده

شود ولی این اختصاصی به طبیعیات ندارد بلکه همانطور که البته در طبیعیات قدیم از تجربه و حس اسـتفاده می 

دانستند و بالفعل هم همانطور که مفصال در ي را روا میسابقا گذشت در کل الهیات و فلسفه اولی نیز چنین چیز

                                           
لمبادئ او أیضــا إن کانت األمور الطبیعیۀ ذوات مبادئ فال یخلو إما أن تکون تلک  الذي یتوصــل منه إلى تحقق المعرفۀ باألمور ذوات المبادئ.

. و إن کانت الجزئى جزئى منها و ال تشترك کافتها فى المبادئ، فحینئذ ال یبعد أن یفید العلم الطّبیعى إثبات إنیۀ هذه المبادئ و تحقیق ماهیتها مع

کون إثبات حالۀ، فال یاألمور الطبیعیۀ تشـترك فى مبادئ أول تعم جمیعها، و هى التی تکون مبادئ لموضوعها المشترك و ألحوالها المشترکۀ ال م 

أما قبول  و هذه المبادئ إن کانت محتاجۀ إلى اإلثبات على صـناعۀ الطبیعیین کما علم فى الفن المکتوب فى علم البرهان، بل على صناعۀ أخرى. 

خص ها، و ذوات مبادئ أو أیضا إن کانت األمور الطبیعیۀ ذوات مبادئ عامۀ لجمیع وجودها وضـعا، و تصور ماهیتها تحقیقا فیکون على الطبیعى. 

سانى نمنها، یکون مثال لجنس من أجناسها، مثل مبادئ النامیۀ منها ذوات مبادئ أخص من األخص تکون مثال لنوع من أنواعها مثل مبادئ النوع اإل

ــا ذوات عوارض ذاتیۀ عامۀ لجمیعها، و أخرى عامۀ لجنس، و أخرى عامۀ لنوع. فإن وجه التعلیم و ا لتعلم العقلى فیها أن یبتدأ منها، و کانت أیضـ

بما هو أهم، و نســـلک إلى ما هو أخص. ألنک تعلم أن الجنس جزء حد النوع، فتعرف الجنس بحب أن یکون أقدم من تعرف النوع ألن المعرفۀ 

التی  ا کان کذلک فالمبادئبجزء الحد قبل المعرفۀ بالحد، و تصوره قبل الوقوف على المحدود. و إذ کنا نعنى بالحد ما یحقق ماهیۀ المحدود، فإذ

ى فیجب أن نبتدئ ف لألمور العامۀ بحب أن تعرف أوال حتى تعرف األمور العامۀ، و األمور العامۀ یجب أن تعرف أوال حتى تعرف األمور الخاصۀ.

 .»التعلیم من المبادئ التی لألمور العامۀ، إذ األمور العامۀ، أعرف عند عقولنا، و إن لم تکن أعرف عند الطبیعۀ

 . 10-3رك: روش تحقیق در علوم تجربی، ص 27
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 و خود فیلسوفان نیز در فلسفه مالصدرا استفاده شده است هش خواهید دید، از مجربات و محسـوسـات  این پژو

  .28اندبه این نکته توجه داشته

ــیح مفهوم  ــاله، گفتیم که مراد ما از این عبارت » طبیعیات قدیم«به همین خاطر بود که در توض ــوع رس  در موض

 اســت و نه خصــوص » بینی طبیعی قدیم جهان«یا همان » هاي وابســته به تجربهتجربه و تحلیل«چیزي معادل 

 هایی که در طبیعیات قدیم آمده است.گزاره

 هاي طبیعیاتیارزش معرفتی گزاره

ــتر بر تجربـه و آزمایش و تحلیل      ــالح روش طبیعیـات در زمـان مـا و تمرکز بیشـ بر پایه آزمایش، هایی بـا اصـ

ور که همانط هاي متعددي در حوزه علوم طبیعی رخ داد که علوم طبیعی را به وضع کنونی رسانده است.پیشرفت

اعتناء به تجربه و آزمایش نبودند و کتابی مثل قانون اگرچه در مباحثی الي کالم بارها اشـاره شد، قدماء بی در البه

 هرحد زیادي محصول تجربه پزشکانی ما فه و طبیعیات قدیم است ولی تامثل مزاج و عناصـر اولیه متأثر از فلسـ  

 بر روي استدالل است. »تمرکز«و در صحنه درمان و تجربه است. ادعا این است که در طبیعیات قدیم 

هاي منطقی ادعا داشتند که علوم تجربی، کامال تجربی است ولی خصوصا در سـده اخیر نیز هرچند پوزیتویسـت  

ترین افراد این حلقه، امروزه متفکري را حالل حلقه وین و اعالم رســمی بطالن این تفکر توســط اصــلیبعد از ان

شـناسـیم که بر او خامی چنین مدعایی پوشـیده باشد و نداند که در علوم تجربی نیز، مبانی متافیزیکی و غیر    نمی

 29کند.تجربی نقش بسیاري بازي می

                                           
زیرا که بسـیاري از امور مسلم در این علم(الهیات) از آن چیزهایی است که در علم طبیعیات  «کند که: به عنوان نمونه ابن سـینا تصـریح می   28

ها به محرك اول و غیر ی شدن محركمبرهن شـده است مثل کون و فساد و تغیر و مکان و زمان و وابستگی هر متحرکی به یک محرك و منته 

فألن کثیرا من األمور المسـلمۀ فی هذا مما تبین فی علم الطبیعی مثل: الکون، و الفساد، و التغیر، و المکان، و  : «19الشـفاء، االلهیات، ص »(ها.این

ــفه مخالف چنین البته ظاهر ») الزمـان و تعلق کـل متحرك بمحرك، و انتهـاء المتحرکـات إلى محرك أول، و غیر ذلک.     برخی از کلمات فالسـ

) ولی در مجموع حتی همان فیلسوفان در الهیات خود مفصال از چنین 5برداشـتی اسـت(به عنوان نمونه رك: الحاشـیۀ علی الهیات الشـفاء، ص    

 اند.هایی که ابن سینا گفته است، استفاده کردهگزاره

 .180علم و دین ایان باربور، ص و نیز 148و147به عنوان نمونه رك: فلسفه علوم تجربی،  29
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یعی روزگار ما، تمرکز بر روي انجام آزمایشــات جدید و استفاده از ابزارهاي توان ادعا کرد که در علوم طبلذا می

ــگاهی دقیقتر و امثال آن ــتقرائی آزمایش ــابق معموال بر عکس بود و تمرکز بر   و روش اس ــت و در روزگار س اس

 بود و نه مشاهده مستقیم و دقیق و استفاده از ابزارها و امکانات. و روش قیاسی استدالل و تحلیل

ا با توجه به این نکات شکی نیست که از استدالل و تحلیل باید در طبیعیات استفاده کرد و اصوال بدون استفاده لذ

 هاي متافیزیکی مثل اصل علیت و امثال آن، رسیدن به یک علم طبیعی غیر ممکن است.از گزاره

استفاده کرد، چه هستند و هر ها توان از آنهمه صـحبت بر سـر این است که مجموعه اموري که در طبیعیات می  

در اینجا حجیت و واقع نمایی برهان و استدالل در صورت دارایی شرایط مذکور در  یک چه مقدار ارزش دارند.

ــی آن مثل اثبات مبناگروي و یا کتاب البرهان را جزو مبانی این تحقیق می ــناسـ گیریم و وارد مباحث معرفت شـ

کنیم که داراي نکاتی شــویم و صــرفا از امور دیگري بحث مینمی لی به حضــوري و امثال آنارجاع علم حصــو

 است که در فصول بعدي این پژوهش به آن نیاز داریم.

ر تالش است که دبه طور اختصار باید گفت که علم تجربی جدید بیشتر بر پایه استقراء و تجربه بنا شده است و 

و حاالت  ها در شرایطاستقراء را اقرب به واقع کند. به عنوان مثال با تکرار بیشتر آزمایش نتیجه با رعایت اموري

متعدد احتمال تأثیر شـرایط خاص در موارد آزمایش شــده را کاهش دهند. همچنین با ثابت نگه داشتن برخی از  

 30هش دهند.هاي متعدد احتمال تأثیر آن امر ثابت در نتیجه آزمایش را کامتغیرها در آزمایش

 مشکل اول علوم تجربی: احتمال وجود عامل ناشناخته

ــت اینکه هر چه قدر تعداد آزمایش ــلی که همواره علم تجربی با آن مواجه بوده اسـ ها را افزایش دهیم اما معضـ

ــناخته  يهمواره احتمـال منطقی تـأثیر پـارامتر    ــفر نمیایم که آن را در نظر نگرفته نـاشـ ــد و معموال به صـ رسـ

اي هایی که در تاریخ علم گزارش شده است، بر اثر همین مسأله بوده است، یعنی ابتداء در آزمایش نتیجهپیشرفت

 شد.، متغیري که تاکنون به آن پی نبرده بودند، کشف میبعديداد و با پیگیري خالف انتظار رخ می

زمایش آ ال با وجود کثرت مواردمثال بوقلمون راسـل در این زمینه مثالی واضـح است که به خوبی بقاء این احتم  

 نُهاین بوقلمون در اولین بامداد حضور خود در مرغداري، مالحظه کرد که در ساعت  دهد.را به خوبی نشـان می 

                                           
 .122-109و نیز  153-148رك: فلسفه علوم تجربی، ص 30
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د گیري تعجیل نکرد. او منتظر شصبح به او غذا دادند. با این حال چون استقراگر خوبی بود، در قضاوت و نتیجه

شود، گردآوري کند. این مشاهدات را در اوضاع گوناگون و تغذیه می نهدر ساعت  تا مشاهدات فراوانی از اینکه

ها و در روزهاي گرم و سرد و در روزهاي بارانی و آفتابی و حاالت مختلف ها و پنچ شنبهوسیعی در چهار شنبه

ستقراگر او بعد از دیگر انجام داد. او هر روز گزاره مشـاهداتی دیگري به فهرست خود افزود. سر انجام وجدان ا 

» شوم.صبح تغذیه می من همیشه در ساعت نه«نتیجه گرفت:  ده ماه رضـایت داد و دست به نتیجه استقرائی زد و 

افسوس که فردا معلوم شد این نتیجه به صورت قاطعی غلط بوده است؛ زیرا شب کریسمس به جاي اینکه تغذیه 

 31اي کاذب منتهی شد!ا وجود مقدمات صادق به نتیجهشود، گلویش بریده شد! آري! استنباطی استقرائی ب

با وجود  تقراءو اس نیست بلکه همین تجربه و استقراء ارزشی تجربهالبته پرواضـح اسـت که این مسـأله سبب بی   

کند و لذا چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعی، این نقصان، بسیاري از نیازهاي بشر در طول زندگی را حل می

قراء از است برخاستهکه علوم  استواره مورد اعتناي بشـر بوده اسـت، هر چند که با اندکی تأمل روشن   تجربه هم

 قطعیت الزم را ندارد.

ــت که با    ــطلح متعارف، تجربه در جایی اس ــت. در مص ــتقرائیات و مجربات نیس در این جهت نیز فرقی بین اس

 ، حکم کلی کشفیا کبرایی دیگر ون علیتگیرد و به کمک قانیک یا چند مورد، کشـف علت صورت  مشـاهده  

بلکه به صورت سیر  ولی اسـتقراء در جایی اسـت که به ســبب مشــاهده کثرت موارد بدون کشف علت   32شـود 

 33شود.، حکمی کلی صادر میجزئی به کلی و با مشاهده همه یا تعداد زیادي از افراد موضوع

نیســـت، این اســـت که کشـــف علتی که در  نتایجشـــاندر جهت غیر قطعی بودن علت اینکه فرقی بین این دو 

که  هر قدردهد ظنی اسـت و دقیقا به همان تقریر سـابق، احتمال خالف در آن وجود دارد. شما   مجربات رخ می

شرایط آزمایشگاهی را رعایت کنید، همواره این احتمال وجود دارد که عاملی که تا به حال کشف نشده است در 

                                           
 .27-26رك: چیستی علم آلن چالمرز، ص 31

شــود، همچنین در قضــایاى حســى کلى، که در اصــطالح منطقیین تجربیات، یا مجربات نامیده مى «فرماید: آیت اهللا مصــباح در این باره می 32

ــ   ــادیق خارجى نیاز دیگرى هم، به برهان عقلى براى تعمیم و اثبات کلیت آنها وجود  عالوه بر نیـاز یـاد شـ ده بـه حکم عقل، براى اثبات مصـ

 )212، ص1آموزش فلسفه، ج»(دارد

 .102-99، 1رك: آموزش فلسفه، ج 33



فصل اول: کلیات و مفاهیم و مبانی                                                                              | 18  

 
اصـلی پدیده باشـد که آن عامل مالزم با امري است که شما با تغییر آن تغییر پدیده را   واقع عامل اصـلی و علت  

 کنید.مشاهده می

. در طول تاریخ سبب مرگ استبریده شــدن ناي،  کردند،ها گمان میخوب این مسـأله چنین اســت: مدت مثال 

مرد. یک مورد یافت شد که د میهزاران مشـاهده مسـلم در این زمینه مشـاهده شده بود و با بریده شدن ناي، فر   

 رگی در پشت ناي بود که چون ،و به دنبال آن دریافتند که علت اصلی مرگ منجر به مرگ نشدناي بریده شد و 

د، بو آن رگ سالمولی در این فرد خاص، چون  بودسبب مرگ افراد  شـد و ، بریده میمعموال با بریده شـدن ناي 

ین مثال حتی اگر واقعیت نداشـته باشد، حاکی از اشکالی است که در تمام  توجه دارید که ا !منتهی به مرگ نشـد 

 مجربات قابل تبیین است.

 مشکل دوم علوم تجربی: تفسیر پذیري

 است. ه و امور تجربی، مسأله پذیرش تفسیرهاي متعددمشکل دوم تجرب

زي سنگ را به سوي زمین به عنوان مثال آنچه مشـهود تجربه ماست، سقوط سنگ بر روي زمین است. اما آیا چی 

گ کشد یا اینکه خود سنکشد که مشهود ما نیست یا اینکه زمینی که مشهود ماست، سنگ را به سوي خود میمی

ها نکشاند؟ ایکشاند یا اینکه هوا سنگ را به سوي زمین میطبیعتی دارد که آن ذات، سـنگ را به سوي زمین می 

 مسأله ساده تجربی است.   که گفتیم تنها برخی از شقوق متصور در یک

بینیم جسمی از سویی به سوي دیگر رفت. تفسیرهاي متعددي براي این مسأله قابل شود. میحرکتی مشـاهده می 

تصویر از جلوي چشمان ما  30الی  24معموال وقتی در حال تماشـاي تلویزیون هستیم، در هر ثانیه   تبیین اسـت. 

کنیم. گیرد و تصــویر بعدي را مشاهده میجلوي چشــمان ما قرار می ثانیه، 0,05ري کمتر از یگذرد. هر تصـو می

شــود و تصــویر ثابت اســت که یکی نابود می 30کنیم یک حرکت اســت ولی در واقع کمتر از آنچه ما حس می

کنیم، در واقع حرکت گردد. وقتی در صـــفحه تلویزیون حرکت یک اســـب را مشـــاهده میدیگري آشـــکار می

ــاویر ثابت دیدهایم بلکه تعدندیده ــري از ثانیه غائب  ادي تص ــاد، یکی ظاهر و بعد از کس ایم که مانند کون و فس

هاي پنداریم این اســت که چشمان ما و سلولآید. علت اینکه ما آن را متحرك میشـود و تصـویر دیگري می  می

 کنیم که با یکیعصــبی ما، قدرت تشــخیص این فواصــل زمانی کم را به صــورتی مجزا ندارد و لذا ما تصــور م

شاید در هر ثانیه حرکت مواجه هسـتیم. سـؤال من این است که از کجا معلوم که حرکت یک توپ چنین نباشد.   
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ا ها و ایجادهتوپ نابود شد و توپی جدید در مکانی جدید و نزدیک به قبل به وجود آمد و ما این اعدام ،بار سی

و حواس ما قادر به تشخیص واحدهاي کوچک زمانی نیست. به  ها بسیار زیاد بودرا درك نکردیم چون تعداد آن

راسـتی چه چیزي به جز اسـتبعاد این تصـور، سـبب تصـور رایج از حرکت شـده است؟ مگر نه اینکه در مسأله       

ــور متعارف در مورد حرکت ــد که انرژي کمیتی  ،انرژي دقیقا همین تصـ ــر جدید ثابت شـ حاکم بود و در عصـ

ــته ــت کوانتومی و بس ــته میاي اس ــته آن را کمیتی پیوس ــیار زو اینکه در گذش ــتیم به دلیل کوچکی بس یاد پنداش

البته ما  34هاي ما قادر به اندازه گیري چنین دقتی از انرژي نبوده است.هاي انرژي اسـت که تا کنون دستگاه بسـته 

ل اثبات در خارج در آینده نشــان خواهیم داد که برخی از مصــادیق حرکت، بدون اســتفاده از تجربه حســی، قاب 

 کنیم.هستند ولی اینجا براي طرح بحث کلی چنین مطلب را تبیین می

ــیرهاي متعدد از آن وجود دارد، هر چند که تقریبا روي هر پدیده ــت بگذاریم، امکان تفسـ اي از طبیعت که دسـ

 شناسانه دارد؟پنداریم ولی آیا به راستی این استبعادها ارزش معرفت برخی را بعیدتر از برخی دیگر می

پذیرش تفسیرهاي متعدد و احتمال وجود عاملی ناشناخته مالزم با آنچه ما آن را -اي که ذکر شـد  این دو مسـأله 

 از تجربه، قابلیت به کارگیري در برهان نداشته باشد. برخاستههاي شود که گزارهسبب می -ایمعلت پنداشته

ــد که احتمال خالف ندارد، طبیعتا چنین گزارهاگر بـایـد در برهـان مقـدمات داراي ارزش یقینی ب     هایی قابل اشـ

 استفاده در برهان نیستند.  

ارزش نیســتند بلکه بســیاري از مشــکالت زندگی ما را حل هاي تجربی بیالبته همانطور که عرض کردیم، گزاره

 لسفه تعاریف مخصوصکنیم ولی برهان و فها اطمینان میکنند و ما در بسـیاري از مسـائل زندگی خود به آن  می

 گنجد، هر چند فی نفسه ارزشمند باشد.به خود دارد که چنین اموري در آن نمی

ــاهده کنیم که امري تجربی یا تحلیلی  ــتهلذا اگر در الهیات مشـ از تجربه، در مقدمات برهان به کار رفته  برخاسـ

است یا خیر. همچنین در صورت معلق است، باید ببینیم که آیا این دو احتمالی که مطرح شد در آنجا قابل طرح 

از تجربه باید بررسی کنیم که آیا امکان بازسازي برهان به صورتی که وابستگی آن از بین  برخاسـته شـدن مقدمه  

 برود، وجود دارد یا خیر.

                                           
 Quantum Mechanics: Concepts and Applications, page7رك:  34
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 فرماید:مرحوم شهید مطهري در این باره می

 همانا تفکیک مسائل فلسفى خالص العاده الزم است مورد بررسى قرار گیردیکى از قسـمتهایى که فوق «

از مســائل متکى به علوم اســت و تا کنون دیده نشــده که کســى در صــدد این تفکیک و تجزیه برآید و 

ى مناسب حلآن مســائل را از یکدیگر تفکیک کرد در م ۀاینجانب در نظر دارد که پس از آنکه با دقت هم

اى که در فلسفه هست و به قدر است که مسائل عمدهتواند در اینجا بیان کند همین بیان نماید؛ آنچه مى

رود از نوع مسائل فلسفى خالص است و فقط قسمتى از مسائل سـتون فقرات فلسـفه به شمار مى   ۀمنزل

فرعى دیگر است که  ىفرعى علت و معلول و قسـمتى از مباحث قوه و فعل و حرکت و بعضى قسمتها 

ــناختن   هاى علمى بایخواه و ناخواه متکى به نظریه ــائلى که مربوط به ش ــد و در حقیقت مس د بوده باش

کلى و عمومى اســت مثل مســائل وجود و عدم و ضــرورت و امکان و وحدت و  ۀجهان هســتى از جنب

 35»فلسفى خالص دارد. ۀکثرت و علت و معلول و متناهى و نامتناهى و غیره جنب

بر الهیات را مورد بررسی قرار خواهیم داد که روشن  البته در آینده در همین گفتار انواع دیگري از تأثیر طبیعیات

 دهیم.ها به امور دیگري نیز بستگی دارد که ان شاء اهللا در محلش تذکر میشدن وضعیت آن

رهان هاي علوم تجربی، در بهمچنین باید تذکر دهیم که هر چند به کارگیري مقدمات تجربی و وابســته به تحلیل

ین کار براي دستیابی به یک فلسفه بعد العلم بسیار نیکوست. در همین فصل فلسـفی صـحیح نیست، ولی اصل ا  

 این مسأله را شرح خواهیم داد.

 محسوسات در خارج خارجی وجود بررسی

از  دهاستفاکردیم، با فرض وجود محســوسات در خارج بود و گفتیم که دو اشکال مهم در آنچه تاکنون بحث می

محســوســات و مجربات و اســتقراء در خارج داریم که یکی تعدد تفســیرهاي ممکن و دیگري ظنی بودن نتیجه 

اي قبل از آن خواهیم بر روي مرحلهاما در این قســمت ســخن را میناشــی از احتمال وجود متغیري ناآشــنا بود. 

 دادیم. اما اآلن سخن بر سر خودیهایی بود که بر روي محســوســات انجام مببریم. تاکنون سـخن بر سـر تحلیل  

                                           
 .477، ص6فلسفه و روش رئالیسم)، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري(اصول  35
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ه از استهاي برخهر دو اشکاالتی بر تحلیلاسـته از آن. دو اشکال سابق  هاي برخمحسـوسـات اسـت و نه تحلیل   

 »آیا خود محسوسات در خارج هستند؟« خواهیم بررسی کنیم کهاما اینجا می محسوسات است.

و معموال وجود محسوسات در  36تشکیک کرده باشند در میان فالسـفه مسـلمان سـراغ نداریم که در این مسـأله    

هایی براي اثبات جسـم(به عنوان اهم محسوسات) در  اند. در میان معاصـرین تالش خارج را بدیهی در نظر گرفته

ها خواهیم پرداخت. آنچه باید به آن توجه داشت این خارج صـورت گرفته است که در ادامه به نقد و بررسی آن 

ی اسـت، انفعال نفس و حواس ظاهري از خارج است. اگر با دقت به مسأله نگاه کنیم، آنچه  اسـت که آنچه بدیه 

شود. به دنبال این انفعال به کمک اصل علیت مسـلم اسـت این است که در ارتباط با خارج، حواس ما منفعل می  

یک امر ممکن است  فهمیم که در خارج چیزي بوده است که چنین انفعالی حاصل شده است، زیرا این انفعالمی

و حسـب فرض در درون ما چیزي که سبب این انفعال باشد، وجود ندارد و در نتیجه باید در خارج چیزي باشد  

اما اینکه آن امر مؤثر یک امر مادي اســت، بدیهی نیســت و نیاز به اســتدالل دارد، که چنین انفعالی را ایجاد کند. 

 فرماید:اهللا مصباح در این زمینه میزیرا ممکن است یک امر غیر مادي باشد. آیت 

شــود، که مخصــوصــا در علم به واقعیات مادى هم در واقع، از همین اســتنتاجات ارتکازى حاصــل مى«

دوران کودکى از مرتبه آگاهى دورتر اسـت، و هنگامى که بخواهیم آنرا به صورت، استدالل دقیق منطقى  

کى مثال سوزش دست هنگام تماس با آتش، معلول علتى آید، این پدیده ادرابیان کنیم به این شکل درمى

ــت، و یا چیزى خارج از آن، اما من خودم آن را به  ــت، و علت آن یا خود نفس من درك کننده اسـ اسـ

خواسـتم دسـتم بسوزد، پس علت آن چیزى خارج از وجود من خواهد   ام، زیرا هرگز نمىوجود نیاورده

ت به اشــیاء مادى به وصــف مادیت مضــاعف شــود، و احتمال تاثیر بود. البته براى اینکه اعتقاد ما، نســب

مسـتقیم یک امر غیر مادى دیگرى نفى شـود، نیاز به ضمیمه کردن استداللهاى دیگرى دارد، که مبتنى بر   

ــناخت ویژگیهاى موجودات مادى، و غیر مادى مى ــد ولى خداى متعال، چنین توانى را به ذهن شـ باشـ

                                           
و «گوید: ) می184کند که اصل وجود جسم در خارج بدیهی است. ابن سینا(الشفاء(المنطق)، البرهان، صبه عنوان نمونه ابن سینا تصریح می 36

 الطبیعی لم یوضع وجوده فیأما موضـوع الصناعۀ فقد یجب أن یصدق به و أن یتصور جمیعا، فما کان منه ظاهر الوجود خفی الحد مثل الجسم  

و اما موضـوع علم گاهی اوقات چنین است که واجب است هم تصدیق گردد و هم تصور شود، پس  .»(العلم، بل اشـتغل بأن یوضـع حده فقط  

که شد بلآنچه از موضـوعات علم وجودش معلوم باشـد و تعریفش مخفی باشـد مثل جسـم طبیعی، براي وجودش در علم بحثی قرار داده نمی    

 شوند.)صرفا به تعریفش مشغول می
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ــت، که قبل ا  ــان داده اس ــفى را پیدا کند، بتواند نتایج آنها را به  انس ــتدالالت دقیق فلس ز آنکه، ملکه اس

نیاز زندگى خود را تامین  هصـورت ارتکازى، و با اسـتدالل نیمه آگاهانه به دســت بیاورد، و بدین وسیل  

 37»کند

 جود اینکهاسـت، زیرا ممکن است امري در درون من با و  و قابل بررسـی  البته خود این اسـتدالل نیز محل تأمل 

ین . همچنناخواسـته است، سبب چنین انفعالی شده باشد و از آن جهات وجودي باشد که به اصل آن علم نداریم 

واقع شده  ما مغفولِ و لذاعلم ضعیفی داریم  ممکن اسـت چیزي در وجود ما سـبب این احسـاس باشد که به آن   

به آن علم داریم ولی به جنبه  باشد کهباشـد. همچنین ممکن اسـت چیزي در وجود ما سـبب این احساس شده    

شــود که نتوانیم با قطع بگوییم که ســبب ســوزش امري . این احتماالت ســبب میعلیت آن براي درد علم نداریم

 خارج از وجود ماست.

ــورت نقض هم می  ــت و حتی گاهی مثل فرض آتش توان گفت کهبه صـ دردآور هم  ،در خواب انفعاالت هسـ

کنیم ولی منشئی جز خیال متصل که امري در وجود ماست، خواب احســاس میهسـت و سـوزش شـدیدي در    

و بر فرض هم امري خارج از ما مثل خیال منفصــل منشــأ احساس درد در خواب شده باشد، آن امر مادي  ندارد

 .  نیست. لذا این استدالل براي اثبات محسوسات مادي در خارج، کارساز نیست

یا نه و اصوال این مسأله نیاز به چنین  ه نیسـت که آیا خارج از من چیزي هسـت  اما محل بحث ما اآلن این مسـأل 

هاي اثبات وجود خدا بدون هیچ مشـکلی اصل وجود خارج از ما را  هایی ندارد، زیرا برخی از اسـتدالل اسـتدالل 

ستیم و قطعا واجب نی هایی مانند محدودیت و برخی از اقسام ترکیببه دلیل داشتن ویژگی کنند، زیرا ماثابت می

ــتداللبرخی از  ــی و تجربی به طریقه کامال  را ، واجب الوجودوجود واجب ي اثباتهااس بدون هیچ مقدمه حس

 .38، مثل برهان صدیقین ابن سیناکنندثابت می عقالنیِ محض

                                           
 .267، ص1آموزش فلسفه، ج 37

 .269-267االشارات و التنبیهات، ص 38
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ها نآبحث بر سر وجود محسوسات است که آیا بدیهی هستند یا خیر. شبهات و سؤاالت بسیاري در اصل وجود 

ها را ت و ما آنو کم و کیف و غیر اینهاس جسم محسوس خاص مثل وجود دارد. برخی از شبهات مخصوص به

 کنیم. در اینجا سخن از اصل وجود محسوسات در خارج است.در فصل دوم بررسی می

ــرف حس کردن و انفعاالتی که در نفس ما ایجاد می در اینجـا می  ــود، بر وخواهیم ادعـا کنیم که صـ جود امر شـ

 .محسوس در خارج داللتی ندارد

نیم، خواهیم ادعا کخواهیم مطرح کنیم باید استداللی بیاوریم. اگر میلذا براي هر امر محسـوسی که در فلسفه می 

ــ  ــم هس ــم را قریب به بدیهی می  ت، باید دلیل بیاوریمجس ــدرا وجود جس ــتدالل و لذا مالص داند و براي آن اس

 د که وجود جسم بدیهی نیست و نیاز به برهان دارد:گویآورد. او صریحا میمی

اما اصـل وجود جسـم به معنایی که شـایسته است بر روي آن بحث شود، مذاهب مختلفی در مورد آن    «

اند که جســم بدیهی محســوس اســت و حق این اســت که محســوس خود وجود دارد. برخی ادعا کرده

اثبات وجودش از جهت آثار محسوس آن جسـم نیست بلکه اعراض و صفات آن محسوس هستند پس  

 39»کند.است و لذا برهان بر وجودش دلیلی است که افاده یقین تام نمی

دهیم. البته کند که در محل خود، آن را مورد نقد و بررسی قرار میو در ادامه برهانی براي وجود جسم مطرح می

در اینجا در اینکه خود جسم محسوس مالصـدرا در اصـل وجود خارجی محسـوسات مناقشه نکرده است بلکه    

داند اما اعراض و صــفات را که محســوس هســتند، پیش فرض کند و آن را محتاج به برهان میباشــد تردید می

گرفته اسـت ولی ادعاي ما این اسـت که دقیقا همین اسـتدالل مالصدرا با تطبیق بر خود اعراض و صفات، اصل    

کند، زیرا واضـــح اســـت که خود اعراض حس به برهان می وجود اعراض و صـــفات محســـوس را نیز محتاج

شـوند بلکه آنچه محسـوس ماست تغییري در محل حس است و نه در محل جسم. یعنی در دیدن، در محل   نمی

شود و شـود و همان محسـوس ماسـت. در سـوختن در محل پوست تغییري ایجاد می    چشـم، تغییراتی ایجاد می 

شود و همان محسوس ماست و اعراض و محل بوییدن تغییري ایجاد میهمان محسـوس ماسـت. در بوییدن در   

ها محســوس نیســتند. آنچه محســوس ماست، هسـتند و لذا خود آن  بی براي تغییر در محل حسِ ماصـفات سـب  

                                           
 .231، ص1شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا، ج 39
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ــت که در نفس ما ایجاد می ــت  انفعالی اس ــأ آن امري خارج از وجود ماس ــود و حتی اگر قبول کنیم منش و از ش

صـرف نظر کنیم، حداکثر تا محل حس، محســوسات ماست و نه ماوراي آن مثل   ن منشـأ آن شـبهات داخلی بود 

 -و نه وراي آن را-را  در محل حس ك حسـی ما، صرفا انفعالی بیرونی ماده بودار و امثال آن و لذا ادراجسـم و  

 کند.درك می مستقیما

ده ها شاست ولی امري که سبب آن توان گفت که دیدن و شنیدن و سوختن و چشیدن، بدیهیلذا در مجموع می

اي ادله توانیم اثباتی براي آن بیاوریم واسـت، نیاز به اثبات دارد و باید دقیقا بحث شـود که آیا از نظر فلسفی می  

ــیم.  ــی قرار بگیرد و در نهایت ببینیم به جمع بندي برس ــده اســت، مورد بحث و بررس ثال م که تا کنون مطرح ش

قضـی بر این مقدار از ادعا نیسـت، چون دیدن و چشـیدن و سوختن و امثال آن در    خواب که قبال گذشـت هم ن 

در هر صورت به  ناشــی شده باشد. -همان خیال متصــل-ممکن اسـت از ســببی درونی  البتهخواب هم هسـت،  

 توان وجود خارجی را نتیجه گرفت.صرف محسوس بودن نمی

ها تردید در بدیهیات است و کل این مباحث شبهاتی در مقابل کنند که اینبرخی با شنیدن این مباحث، تصور می

ــویم که اوال   ــت و ثمره علمی ندارد اما باید متذکر ش ــور همین اموري که مدتبرخی از بدیهه اس ها بدیهی تص

شد که جسم هویت اتصالی دارد ها تصـور می خالفش پیش فرض علوم اسـت. مدت شـد در روزگار حاضـر   می

ــال بحث خواهیم کرد، ولی ــل دوم مفصـ ــت که این  همانطور که بعدا در فصـ امروزه از قطعیات علم جدید اسـ

رسد، زیرا چشم ما قدرت دیدن هاي اتصـالی از کنار هم قرار گرفتن اجزاي ریز بســیاري متصل به نظر می هیئت

شد، روشن شد که کوانتومی و بسته که کمیتی پیوســته تصــور می ها را ندارد. انرژيآن اجزاي ریز و فواصـل آن 

صحبت بر سر این  40ي با آن دقت را نداشـتند. ها ابزارها قدرت اندازه گیربسـته  بسـته اسـت و به دلیل ریز بودن  

شود، در واقع کون و فسادهاي ریز است که شاید روزگاري ثابت شود که حرکت هم که امروز پیوسته تصور می

کند شود! اگر برهانی محکم نیاید و ثابت ني باشـد که به دلیل ضعف ابزارهاي ادراکی ما، پیوسته تلقی می ابسـته 

ــت، مقـدار اعتبـار کالم خویش را درك خواهیم کرد     ثمره بحث هم اینجا ظاهر و ثانیا  41کـه حرکـت چنین نیسـ

ه صحت آن است، معلق بکه بر پایه شود که اگر در مورد چیزي نتوانستیم چنین کنیم، تمام محتواهاي فلسفی می

                                           
 .Quantum Mechanics: Concepts and Applications, page7رك:  40

 براي اثبات وجود حرکت وجود دارد. البته ما در آینده نشان خواهیم داد که برهان فلسفی محض 41
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 توان به دلیل این ادله، دستشـود و لذا به عنوان نمونه در مقابل نصـوص قطعی شرعی نمی  مقدمه غیر یقینی می

. همچنین ادعاي فیلسـوفان باید در این مسائل تعدیل شود و  ها شـهود عرفانی را ارزیابی کرد یا با آن به تأویل زد

 شد.  أله ادعایشان ضعیفتر از آن چیزي است که ابتداء تصور میروشن شود که در این مس

 42مهاي فلسفی بعد العلارزشــی یا عدم لزوم تحلیلها هرگز به معناي بیالبته الزم به ذکر اسـت که این صـحبت  

اي هم در هها باشد ثمرات عدیدهایی که بر پایه تجربیات بشر و پیش فرض گرفتن آننیسـت. قطعا چنین تحلیل 

وم هاي اخیر که با پیشرفت علفت علوم و هم در تبیین صـحیح علوم دارد. اگر فالسفه ما خصوصا در سده ریشـ پ

ــحنه تحلیلتجربی مواجه بوده ــفی را خالی نمیایم، ص ــکوالر از کردند، قرائتهاي بعد العلم فلس در  معلهاي س

 ها همین علوم تجربی را با قرائتیه کمک آنشد و ما محتواهایی داشتیم که بتوانیم بهاي ما تدریس نمیدانشـگاه 

این صحنه و از آن سو حضور افرادي غیر سکوالر به جامعه علمی ارائه دهیم و امروز به دلیل عدم حضور ما در 

 43شود.از علوم تجربی در دنیا ترویج می ضد دینیدارند در این صحنه، امروزه قرائت  ضد دین که تفکرات

ها داریم صــرفا یک بحث علمی براي عیار ســنجی این مباحث است که از ضرورت آنلذا صـحبتی که در اینجا  

 کند ولی باید براي ما روشن باشد که دقیقا چه مسائلی از فلسفه داراي چه عیاري هستند.چیزي کم نمی

 انحاء متصور تأثیر طبیعیات بر الهیات

نکه شد و آن اییک صورت خاص آن منصرف میآید معموال ذهن به وقتی سـخن از تأثیر طبیعیات بر الهیات می 

 گزاره طبیعی در مقدمات استدالل الهیاتی به کار برود.

الهیات  از تجربه، بر برخاســـتههاي باید توجه کرد که از نظر عقلی، فروض متعددي براي تأثیر تجربه و دانشاما 

ر اینجا به د یابیم.متصــور اســت که اتفاقا بعد از مراجعه به کتب فلســفی براي انواع متعددي از آن مصــادیقی می

                                           
هایی ارائه پذیرد و بر پایه آن تحلیلاي اسـت که مسائلی را از علم دیگري به عنوان اصل موضوعه می منظور ما از فلسـفه بعد العلم، فلسـفه   42

ی یج این پژوهش، آشــکار شدن تفصیلدهد. یکی از نتاگیرد و بعد مورد تحلیل و بررسـی فلسـفی قرار می  هاي فیزیک را میدهد. مثال گزارهمی

 هاي فلسفه بعد العلم در فلسفه اسالمی است که در گفتار اول شرح دادیم.مصادیق گزاره

هاي ضــد دین و ماده گرایانه، رك: تأثیر متقابل فیزیک و فلســفه، و.س.گت، ترجمه: محمد باقري، ماهنامه براي مشــاهده برخی از این تحلیل 43

 .)734تا  728از  -صفحه  7( 8شماره  -، سال سوم 1360 يد علمی و فرهنگی هدهد،
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کنیم و ســپس در هر فصــل، مصــادیق این نوع تأثیر را بر پایه کتاب اقســام این شــقوق متصــور عقلی اشــاره می

 دهیم.احث خاص مربوط به هر تأثیر را مورد بررسی قرار مییم و مبانرگذاز منظر میالشواهد الربوبیۀ 

ثبات وجود معنا  یا همان طرح موضوع براي مباحث الهیاتی الف. ا

صداق ماز تجریه این است که  برخاستهدر اینجا ادعا کردیم که یکی از اقسـام وابستگی الهیات به تجربه و علوم  

شــود. در فلســفه اولی صــحبت از مفاهیم متعددي ه ثابت میبرخی از مفاهیم فلســفه اولی به کمک تجرب داشــتن

ج و ها به عالم خارداشتن آن مصداقاسـت که اگر تجربه از میان برود، صرفا توضیحاتی مفهومی خواهند بود که  

 نداشتن آن، غیر معلوم خواهد بود.

 کتاگر حر«ورت است که ص شود به اینبه عنوان مثال احکامی که براي مفهوم حرکت در فلسفه اولی مطرح می

 ».شود در خارج وجود داشته باشد، داراي این احکام خواهد بودمی مطرحکه در فلسفه اولی 

 اي استاما اینکه آیا واقعا در خارج حرکتی وجود دارد یا خیر که به دنبال آن این احکام بر آن بار شــود، مســأله

در آینده در مورد مصــداق روشــن حرکت در تجربه  بود. امکان پذیر نخواهدبیرونی که بدون اســتفاده از تجربه 

 درونی سخن خواهیم گفت.

ــداق    ــتند، اگر در مص ــت که چون این احکام تحلیلی و مفهوم محور هس ــود که ادعاي ما این نیس هاي توجه ش

ما  سیمبناي معرفت شنا خارجی مورد مواجهه قرار نگیرند، صرفا ذهنی خواهند بود و ناظر به واقع نخواهند بود.

حبت ص این اسـت که اگر حرکتی در خارج نباشد، باز هم قضایاي فلسفی آن نفس االمر دارد و لذا صادق است. 

ها بار شــود، بر اصل حقیقت آنبر سـر این اسـت که احکامی که در فلسـفه اولی براي برخی از مفاهیم گفته می   

حتاج به هر متحرکی م«د. شبیه اینکه گفته شود: شود، خواه مصداقی در خارج داشته باشند و خواه نداشته باشنمی

 .این گزاره صادق است، حتی در ظرفی که هیچ حرکتی وجود خارجی نداشته باشد». یک محرك است

ه ب دانیم که فیلســوف به دنبال این اســت که همین دنیاي خارج متعارفی که داریم، تحلیل و تبیین کند و اواما می

ها در خارج نیست. غایت فیلسوف این وجود داشـتن یا نداشتن آن  از مالزمات مفهومی با صـرف نظر  دنبال بیان

د بلکه غایت او این است که این گزاره را بگوی» اگر متحرکی باشد، نیاز به محرکی دارد«نیسـت که صرفا بگوید:  

ن به محرك دارند که این مرحله بدو کنیم، نیازهایی که در بیرون مشـــاهده میتا بعدا نتیجه بگیرد که پس حرکت

اســتفاده از تجربه امکان پذیر نیســت. در مرحله بعد اگر بتوانیم نشــان دهیم که وجود حرکت در خارج داراي   
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یک  »اگر متحرکی باشد، نیاز به محرکی دارد «ضوابط الزم براي به کار رفتن در برهان نیست، طبیعتا گزاره کلی: 

دانیم آیا فعال در خارج متحرکی هســت که بتوانیم وجود محرك در خارج را به نمیگزاره صــادق اســت که البته 

 دنبالش ثابت کنیم یا خیر.  

وابط ض نیست. این گزاره اگر با تکیه بر» حرکی استهر متحرکی محتاج به م«لذا اشکال ما در واقع نمایی گزاره 

ست، حتی در ظرفی که هیچ متحرکی در خارج اي صادق و حاکی از واقع امنطقی صحیح ثابت شده باشد، گزاره

اگر متحرکی در خارج باشد، احتیاج به محرکی «، زیرا این گزاره همین قدر معنا دارد که و نفس االمر دارد نباشـد 

 و اما اثبات وجود موضوع خود در خارج به عهده خود این گزاره نیست بلکه نیازمند تجربه است.» دارد

ــم و     ــفه از جمله مقوالت مختلف یا زمان یا امتداد و جس ــیاري در فلس ــابه همین بحث در مورد مفاهیم بس مش

مفاهیمی دیگر قابل طرح اسـت که در فصـل بعدي کتاب مفصـال به این مفاهیم خواهیم پرداخت تا دقیقا روشن    

و اینکه آیا حقیقتا به تجربه ها در خارج به چه صورت است ها و وضعیت اثبات آنشـود که وضع هر یک از آن 

 نیاز دارد یا بدون تجربه نیز دست یافتنی هستند.  

دق گزاره دم صاســته از تجربه بر الهیات، صــحبت بر ســر صدق یا عین نوع تأثیر طبیعیات و علوم برخپس در ا

ق اصحبت از حکایت آن از خارج و عدم حکایت آن نیست بلکه صحبت بر سر مصد الهیاتی نیسـت و همچنین 

داشـتن یا نداشـتن آن در خارج است و به دنبال آن در صورتی که نتوانیم با ضوابط الزم براي استفاده از براهین   

مصــداق داشــتن این مفاهیم در خارج را نشــان دهیم، به دنبال آن هرگونه نتیجه گیري در مورد عالَم خارج بر   

 مختل خواهد شد. ،اساس این قضایاي حقیقتا صادق

 ل موضوعهوهاي طبیعیاتی در مقدمات استدالل به عنوان اصیري گزارهب. به کارگ

ــتهاین نوع وابســـتگی الهیات به طبیعیات و علوم   تأثّر اســـت که معموال ابتدا به ذهن از تجربه نوعی از برخاسـ

ــت که در مقدمات اثبات کننده گزاره می ــد و در جایی اس ــتهاي الهیاتی از مقدمات طبیعی و رس ه باز تجر برخاس

دانستند، طبیعتا فالسفه چون مجربات و محسوسات را از یقینیات می کنیم. پیشتر توضیح دادیم که قدماياستفاده 

 ارهابدانستند و لذا بدون هیچ ابایی حتی در حکمت متعالیه چنین امري را معارض با فلسـفی بودن اسـتدالل نمی  

 فصیلیتکنیم که در فصــل مخصــوصی به بررسی هده میاین نوع تأثیر جهان بینی طبیعی قدیم بر الهیات را مشــا

 این نوع تأثیر در الشواهد الربوبیۀ خواهیم پرداخت.
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فالسـفه به این مسـأله که برخی از مطالب فلسـفه از طبیعیات گرفته شده است، متفطن بودند و     البته خود قدماي

 گوید:لذا ابن سینا می

ــلم در این علم(ا« ــیاري از امور مس ــت که در علم طبیعیات مبرهن زیرا که بس لهیات) از آن چیزهایی اس

شده است مثل کون و فساد و تغیر و مکان و زمان و وابستگی هر متحرکی به یک محرك و منتهی شدن 

 44»ها.ها به محرك اول و غیر اینمحرك

ــاس نکاتی که ــدفخر رازي  از اما بر اس ــت نقل ش ، چنین نوع 45و امروزه مقبول معمول متفکرین قرار گرفته اس

شــود مگر اینکه بتوانیم با ایجاد تغییراتی در برهان، با ارائه وابســتگی ســبب ایجاد خلل در اســتدالل فلســفی می

برهانی بدیل براي برهان سـابق، به صـورتی مطلب را تقریر کنیم که ابتناي بر گزاره طبیعیاتی منحل شود که این   

 ین مورد بررسی قرار خواهیم داد.مسأله را نیز در همان فصل در مورد تک تک براه

 گیريج. تشبیه و تمثیل و تقریب و ایده

ــت و یک   46حداقلتولید علم  ــت. یک مقام، مقام گردآوري و ایده پردازي و نظریه پردازي اس داراي دو مقام اس

 عقل است و ،قبول مورد مقام، مقام داوري و تصمیم گیري نهایی است. در مقام داوري در فلسفه اولی، تنها داورِ

 اما در مرحله گردآوري، هیچ محدودیتی وجود ندارد.  

، بخواهیم قضاوت کنیم. تنها داور عقل است و هر برهانی که بر »تناهی ابعاد جسـم «مثال فرض کنید، براي اثبات 

 این مسأله آورده شده است، باید با دقت عقلی موشکافی شود تا ببینیم که آیا آن برهان تمام است یا خیر.

                                           
فألن کثیرا من األمور المسلمۀ فی هذا مما تبین فی علم الطبیعی مثل: الکون، و الفساد، و التغیر، و المکان، و الزمان : «19الشفاء، االلهیات، ص 44

 ».و تعلق کل متحرك بمحرك، و انتهاء المتحرکات إلى محرك أول، و غیر ذلک

و نیز اصول فلسفه و  477، ص6و نیز مجموعه آثار اسـتاد شـهید مطهري، ج   91، ص1براي نمونه رك: آموزش فلسـفه آیت اهللا مصـباح، ج   45

 .21، ص3روش رئالیسم، ج

ه اسالمی، سفگیري است. رك: جستارهایی در فلاند که مالحظه و نتیجهبرخی از متفکرین معاصـر مقام سـومی را نیز براي علم در نظر گرفته   46

 .144-142، ص1ج



فصل اول: کلیات و مفاهیم و مبانی                                                                              | 29  

 
اما در مرحله گردآوري و کشف و ایده پردازي، ممکن است ایده یک استدالل از رفتار یک کودك یا یک خواب 

پریشـان یا از هر چیز دیگري براي انسـان حاصل شود. مثال فرض کنید با دیدن دعواي بین دو کودك ذهن ما به   

ســتفاده قرار داد یا در مورد ا» عاد جســمتناهی یا عدم تناهی اب«یک اســتدالل منتقل شــود که بتوان براي مســأله 

خواب مطلبی ببینیم که بتوانیم از آن براي این مسـأله اسـتفاده کنیم یا شـخصی مجنون کالمی بگوید یا استداللی    

 اي بر این مطلب بگیریم.مطرح کند که از آن ایده

است ایده یک استدالل از  ممکنخالصه اینکه در مقام گردآوري، هیچ نوع محدودیت معرفت شناسانه نداریم و 

هر راهی به ذهن انسـان برسد و مهم این است که بعد بتوانیم از آن ایده در مقام داوري دفاع کنیم و اگر آن ایده  

کند که از رؤیاي صادقه به دست آمده باشد یا از خواب پریشان یا از در مقام داوري دفاع شـود، دیگر فرقی نمی 

 هر چیز دیگر.

اند و به عبارت فالسفه ایده یک گزاره الهیاتی را ابتداء از عالم طبیعت گرفته بسیاري اوقات، نکته، با توجه به این

ــتـه  دیگري از تجربـه و علوم   و به عبارت دیگر از جهان بینی طبیعی خود، در مقام  اندگرفتـه  از تجربـه  برخـاسـ

   اند.  گردآوري استفاده کرده

تا مطلب  آورندمطلب انتزاعی پیچیده، به تمثیلی از امور طبیعی روي میهمچنین گاهی براي تقریب به ذهن یک 

 پیچیده را به ذهن تقریب کنند.

این نوع اسـتفاده از جهان بینی طبیعی قدیم در کلمات فالسفه و حتی در خود کتاب الشواهد الربوبیۀ بسیار است  

در مقدمه فصل چهارم به تفصیل در  گرفت.و مفصـال به همراه محورهاي اصـلی آن، مورد بررســی قرار خواهد   

 مورد شقوق مختلف این نوع تأثیرگذاري سخن خواهیم راند.

 هاي فلسفی توسط تجربه و طبیعیاتارهد. نقض و ابطال گز

اند، زیرا معمول متفکرین مسلمان در روزگار ما، این نوع تأثیر طبیعیات و جهان بینی طبیعی بر الهیات را نپذیرفته

یعیاتی و وابسـته به تجربه بر اسـاس اشـکاالت مطرح شــده، در حد یقینیات نیست و قدرت تعارض با    گزاره طب

ــند و از تعارض بین مجربات و الهیات، به      یقینیـات را نـدارد هر چنـد کـه قدماء علی المبنا باید به آن قائل باشـ

 د.شمارنتناقض بخورند، زیرا همانطور که قبال گذشت هر دو را جزو بدیهیات می
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اص اي بر اساس مبانی خاما این تأثیر در میان متفکران مغرب زمین مفصـال مورد بررسی قرار گرفته است و عده 

ــأله   47دانند.خود این را از تأثیرات مهم می ــال به ابعاد مختلف این مسـ ــل مربوط به این نوع تأثیر، مفصـ در فصـ

چون مالصدرا خصوصا در کتاب الشواهد الربوبیۀ  خواهیم پرداخت و نشـان خواهیم داد که آیا در میان متفکرانی 

 شویم یا خیر و اینکه حق در این مسأله با کیست.اي مواجه میآیا با چنین مسأله

ها در مورد این مســأله به خالف آنچه ثابت خواهیم کرد، عمل دانان غربی و حتی برخی از فالســفه آناما فیزیک

ــائلی که امکان توج کرده هاي عقلی وجود دارد، گزاره عقلی را با گزاره فیزیکی یه آن با گزارهانـد و حتی در مسـ

 اند.اند. مثال اصل علیت را به کمک اصل ماند(قانون اول نیوتون) رد کردهباطل کرده

 48اي از گزارش ماجرا توجه کنید.به خالصه

 :گویدیم گونهینا یوتنن یهءنظر ییندر تب جینزاچیج

و اگر متحرك بود در هــمان امــتداد و جـهت و با همان سرعت،    ماندیبود، ساکن م ساکن ياذره اگر«

ــغ يبرا یرویین کهینا مگر ماندیمتحرك م ــکون  ییرتــــ لذا حرکت  کند، دخالت حرکت، یاحالت سـ

   49»کـند. دخالت یمانع کهینمتحرك است مگر ا یاءاش يعاد ،حالتيابد

 :نویسدیمدکارت 

ــرقانون طب اولین« ــ یعت؛ هـ ا آن ر حالت یزيچ که یتا وقت ماندیم یکه هست باق یحالت در همان یزچـ

 هبـ یابه حسب خود،به ضد خود و  یزچ یچضـد حرکت است و ه ســکون  نداده است...چرا کــه  ییرتغ

                                           
 ها.ها و ابطالو نیز رك به کتاب: حدس هاي علم.براي نمونه رك: علم و دین ایان باربور، بخش سوم: دین و نظریه 47

نوشـته حسن دوست محمدي، چاپ شده در مجله  » یوتن فاعل حرکت در فلسـفه و اصـل اول ن   يدرباره  یقتحق «در این قسـمت از مقاله   48

 ایم.، بهره برده79-65، ص2، شماره 1381علوم انسانی دانشگاه سمنان، تابستان و پاییز دانشکده 

 .271ص  و فـلسفه، یزیکفـ 49
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ــ از ــردن ینبــ  که است یلمتما ت،که در حرکت اس جسم ؛ هریعتدوم طب قانون .ندارد یلخود تما بــ

 50»چنان ادامه دهد.راست هم یحـرکت خـود را بـر خط

 :کندیم یینتـب گونهیـنرا ا اول یعی، اصلفلسفه طب یاضیر يمباد کتاب در یزن نیوتن

به  کهینادامـه خـواهد داد مگر ا راســـت یخود بر خط یکنواخت حرکت یاجسم به حالت سکون  هر«

 51»عوض کند. را خود ید،حالتبر آن وارد آ که یرویین يواسطه

ــکمعتقدند که حتما  ايیرهدا يهادر مورد حرکت یوتندکارت و هم ن هم چه اگر ــارج  یـ ــامل خـ  موجب یعـ

 يدهو سازن یوتنین یکسه اصل مــهم مـکان  از یکی که »ماند« اصل که شودیمالحظه م شده است، یحرکت ینچن

صرف  شود. گو اینکه این تقریر با، ابتداء معارض با مطالب فلسفی انگاشته میس از رنسـانس اسـت  پ ینیبجهان

 .نظر از اصول فلسفی نگاشته شده است

ا برداشت کنند که صرفافسوس اینکه حتی خود این اصل جنبه تجربی صرف ندارد و خود فیزیکدانان تصریح می

ــرت اآلشده از یک حالت خیالی و تصور ذهنی است.  ــنشتینبــ ــ کتاب در ینفلدو لئوپولد ا یــ  زیکیتکامل فــ

 :گویندیم

ــاعثچ یچصــورت ه ینبدون اصــطکاك،در ا يهاباشــد کامال هموار و چرخ یراه یمکن فرض«  یز، بــ

ـفکر از ت یجه، فـقطنت ینا ،خـود ادامـه خـواهد داد یربـه سـ یشههم شود، ارابه، برايیارابه نم یـستادنا

 حـذف که وشد،زیراعمل بپ يجامعه تواندیبه دست آمده که هرگز نم )آلیده(ایالیخ یشیآزما يدرباره

 يشـالوده کـه اسـت ياهـــمان بـــرگه یالیخ یشآزما ینا است، ی، غیرممکنخارج ياثــرها  يهــمه 

 52»نهاد. یانحرکت را بن یکمکان یزیکفـ

                                           
 .73، کتاب دوم، فقره فلسفه یمبان 50

 .59جـهان،ص  نـاآرام نهاد 51

 .51 یزیک، صتکامل ف 52
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یست. پنداشته شده است، حتی با نظریات طبیعی فلسفه، در تنافی ن و بدتر اینکه این اصـلی که در تقابل با فلسفه 

 گزارش مسأله را از یکی از محققین در این زمینه ببینیم:

و  یناســ یعل بو »میل«يیهمســلمان و نظر يفالســفه یفلســف یاتنظربه  تریقعم یبا نگاه توانیمیما م «

ــتاله  »مقهوره طبیعت«ي یهنظر  ینا نسبت به بود و نبود محرّك، یعلم یاتنظر و سکوت ینصـدر المــ

 یخشــ نباشــند. یگردیک یناف یو فلســف یعلم يیهاز دو نظر یک یچه که ياگونه یم،بهمســأله را حل کن

 يهو ابن باج )يششم هجر (قرنيابو البرکات بغداد یخو ش )ي(قرن چـهارم هـجرینا س یبو عل یسالرئ

 یاتکه مخالف نظر يدر مورد فاعل حرکت قسر یدجد یاتنظر يبا ارائه )يجر(قرن شـشم ه ی اندلسـ 

ــق باستان بوده، یونان يحکما ــحرّك یقتدر حــ ) impetusان (یغرب یربه تعب یاو  یلیم یا يارا قوه مــ

ــت اگر چه حضــور محرّك در هر لحظه واجب یناننظر ا برد، ازیمتحرك را به جلو م که دانندیم  اســ

ــل  ــت نه ب  ینا اما )یفلسف(اصـ ــتحرك اسـ  یاندر م یحت یشهاند ینو ا از آن. یرونمحرّك در درون مـ

 به یانغرب یاندر م سلمانانم هايیشهنفوذ اند بتوان گفت که یدمطرح شـده است.شا  یزغرب ن يفالسـفه 

 یاتیرنظ ینچن يارائه بر یلدل ینترمهم ها،آن یانبـاجه در م نبا یناوس یآثـار بو عل يتــرجمه  يیلهوس

 تیاســت که اگر تصادم و مانع ، معتقدکردهیم یزندگ یلهکه حدود شـش قرن قبل از گال  یعل بو باشـد. 

 »یلم« وجود عامل يپرتاب شده به واسطه ءیش )یل(کاهندهء م نباشد یمــاده خـارج  یکهوا به عنوان 

ل قاب فالكا معتقدند چون برخورد با ســـطح فلک قمر از بعد مگر گرددیبازنم یشخو یراز مســـ او، در

 یعیات، صقسمت طب (شفا، ادامه حــــرکت متحرك هستند. يبــــرا یمانع قــــطع یستند، یعنیشکاف ن

چه در  اگر داندیم هرا ینرا بهتر یخشـــ يیهنظر اقوال چهارگانه، ذکر از پس یزن ینالمتاله صـــدر ).551

ــ کندیرا مطرح م یگريد يهینظر یتنها ــظر مـ ــه رسدیکه به نـ  ل(اصی با قانون علم یزن یهنظر ینا کـ

اگر تا آخر حرکت  جـذب و دفع،  باطل هستند چـون يآخر يیدهدو عق این« ندارد: یمنافات یچه )ماند

که  ودشیسؤال م ،بمانند یباق و اگر کندیمـــ یـــداپ یاجاحـــت هایناز ا یرغ یبه علّت حرکت، نمانند، یباق

ــون الزم است، معلول،موجود باشد، باطل یزن یدمذهب تول دو علّت از کجا حاصل شدند؟ ینا  است چـ

ــوقع کند، یرو علت تأث که علّت وجود ندارد، گامیهن ــدارد. معلول که یمــ ــون تمام ا وجود نــ  ینچــ

پس از  ینالمتاله صدر )712ص  ،3(اسفار،ج .» دمانیم یباق )یل(م دوم يیهفقط نظر باطل شد، یاتنظر

 م،بر جس که اگر چه در اثر وارد شدن ضربه، است ینا ،و آن کندیرا اضـافه م  يانکته یخنقل عبارت شـ 
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 یارجخ يضربه یست؟ آیاو کشش چ یلم ینا یممنشأ مستق شود، امایم یداپ و کشش درجسم یلم یـک

 گفت یدس باپ برود، یناز ب یدبا یزن یلرفتن زمان ضربه،م ینبا از ب است؟ کرده یجادا را یلم ینا یمامستق

 ياونهگ به جسم يیهو صورت نوع یعتطب يرا برا یطبه صورت علت معده شرا یممـستق یرغـ يضربه

 عتی(طبیگرد یعتطب جســـم،حالش متحول شـــده و به یعتبه بعد،خود طب ینداده اســـت که از ا ییرتغ

مقسور  يهرجو یعتاست که طب ینا ضربه یممستق یرغ یرکه تأث یمعن ینشـده است بد یلتـبد قهوره)م

ــکند، ییرموانع و عوائق تغ توسط مقســور يجوهر یعتطب ینکرده و اگر ا يثانو یعتبه طب یلرا تبد  نــ

از ب شدهم با یلباشد اگر چه م یباق ي، اولیهجوهر یعتطب حرکت تا ابد ادامه خواهد داشت و اگر یـــنا

اول  عتیبـــاشد جـز بـا موانع به طب ي، ثانویهجوهر یعتگر طبا یول بازگردد یشبه حالت اول خو یدبا

 یکو مستمر  یدائم ، حرکتیهنظر ینبـــر اساس ا پس )712ص  ،3ج  .(اســـفار،گرددیبـــازنم یشخو

و  است یگريد یعتطب یده، دارايمقهوره در پد یعتطباست که  ینا يواسطه از ضـربه، به  ء، پسیشـ 

 کشاندیآسمان م او را به طرف ، حـالکشاندیمـ ینطرف زم به تا به حال سنگ را کـه یعتهــمان طـب 

ــه  ینا نبرد، ینب را از يثانو یعتآن طب یگرد يا ضربهی یگرکه مانع د یزمان تا ــمچنان ادامــ حرکت هــ

 53».دارد یازعامل ن یز، بهن یهاول یعتبازگشت به طبچـون  ،دارد

لذا همانطور که مشـاهده کردید، مسـأله نقض گزاره فلسفی حتی در حد اصل علیت در اوج و وضوح و قدرت،   

شود ولی این چنین چیزي در میان فالسفه ما نیست و خواهید دید که اگرچه در توسـط اصل علمی، مشاهده می 

قلی اند ولی معموال در جایی است که دلیل ععقلی توسط اصل طبیعیاتی در فلسفه پرداخته مسـائلی به نقد اصـل  

واضحی پشتوانه اصل فلسفی نبوده است. در فصل پنجم مفصال در این زمینه صحبت خواهیم کرد تا روشن شود 

 اند.که متفکرین ما و خصوصا مالصدرا در الشواهد الربوبیۀ در این زمینه چه کرده

 أثیر روشی و رویکرديهـ. ت

ــود بلکه گاهی نوعی رویکرد یا رتأثیرات جهان بینی طبیعی بر الهیات تنها در دایره محتوایی تعریف نمی وش شـ

خاص متعارف در طبیعیات، سـبب تأثیراتی در الهیات شده است. مثال در متفکرین مغرب زمین نمونه این مسأله  

                                           
سـن دوسـت محمدي، چاپ شده در مجله دانشکده علوم انسانی   نوشـته ح » یوتن فاعل حرکت در فلسـفه و اصـل اول ن   يدرباره  یقتحق « 53

 .77-75، ص2، شماره 1381دانشگاه سمنان، تابستان و پاییز 
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ان در علوم طبیعی، در الهیات و فلسفه اولی نیز به کار رود و بر این اند روش خاص ایشرا داریم که انتظار داشته

 54اند.هایی در این زمینه شدهاساس دچار قضاوت

رویکردها و اصــول روشــی در طبیعیات شــیوع داشــته است که گاهی به  نیز مسـلمان همچنین در میان متفکران 

صـورت ناخودآگاه به الهیات هم سـرایت کرده اسـت و باید روشن شود که اوال موارد آن چیست و ثانیا آیا این    

که در فصل آخر این نوشتار مفصال به این  سـرایت دادن، در محل خود و به طور صحیح انجام شده است یا خیر 

 .خواهیم پرداختبا محوریت کتاب الشواهد الربوبیۀ  مبحث

 و. تأیید مطلب فلسفی به کمک گزاره طبیعی

ــت و در اثبات آن نیاز به هیچ امر تجربی نداریم ولی گزاره  ــفی محض اسـ ت هایی در طبیعیاگـاهی مطلبی فلسـ

ی نداشته نیازي به تجربه حسشود، مثل اینکه فرض کنیم اثبات تجرد نفس وجود دارد که مؤید مطلب فلسفی می

باشـد، اما برخی از شـواهد تجربی را بتوان مؤید این امر فلسفی محض دانست، مثل اینکه در علوم تجربی نشان   

داده شـود که در برخی از شــرایط جسمی کامال یکسان از نظر وضعیت فعل و انفعاالت مغزي، دو نوع احساس  

 متفاوت در شخص وجود داشته باشد.

 پردازد:ید مطهري به این مسأله چنین میمرحوم شه

ــف-2ی؛ لمع-1 توان انجام داد: یتکامل دو گونه بحث م يدربـاره هـدفدار   «  یاز جنبه علم اگر .یفلسـ

 یتطورات وعوامل .یمدر احوال موجودات مخصوصا موجودات زنده تجسس کن یدبا یمبحث کن یمبخواه

 یانرج یک یعتطب یاکه آ یمتا عمال کشف کن یمر دهکه منجر به آن تطورات شده است را تحت نظر قرا

 يبرا یقاطع یلنظام متقن خلقت همواره دل یاماال یماز قد یمدان می چنان که نه؟ یاکند  یم یهـدفدار ط 

 ستییو ز یبحث علم است. یمبحث دلکش مبحث، ینا آمده است. یبه شمار م یهغائ یتاثبات اصـل علّ 

مقاله خارج اســت ما  ینورود در آن از حدود ا اســت جالب و دامنه دار، یبحث یعتطب يدرباره هدفدرا

ــما را به کتاب ها ــت« یلاز قب ییش ــرنوش ــر س  ترجمه عبد اللّه انتظام و کتاب یلکنت دونوئ یفتأل »بش

                                           
به عنوان مثال برخی از مناقشــات هاوکینگ فیزیکدان معروف در اصــل وجود خدا و براهین آن، به این صــورت قابل تبیین اســت که انتظار  54

تاب: طرح رك به کزیک مدرن قابل اثبات باشـد و قالب روشی متفاوت با فیزیک مدرن قابل قبول نیست!  داشـته اسـت که همه چیز با روش فی  

 بزرگ.
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 یکو عضو فرهنگستان پزش یدانشکده پزشک یکالبد شناس اسـتاد  »یرروو .ه«تألیف  »يو هدفدار یاتح«

 یم،وبحث ش ینوارد ا یاز راه فلسف یماگر بخواه اما .یمده یم ارجاع یبانی،تر عباس شدک ترجمه یس،پار

ــاند بدون ا یم یجهنت ینحرکـت ما را به ا  یـت مـاه  یعقالن تحلیـل  ــس احوال  یازمندکه ن ینرسـ تجسـ

 55»یم.موجودات زنده باش

ــورت براي تأیید   ــواهد موردي نیافتیم که از مطالب طبیعیات به این ص ــود و ت در کتاب ش ــتفاده ش نها الهیات اس

ــبیه و تمثیل و ت«چیزي که به این ســبک تأثیر طبیعیات بر الهیات نزدیک بود همان مورد ســوم یعنی  قریب و تش

 بود و لذا براي این نوع استفاده از طبیعیات فصلی قرار ندادیم.» ایده گیري

 ز. ایجاد زمینه براي تحلیل فلسفی

ــولى آغاز مى  هاى جدید براى تحلیلتهیه زمینه ــائل کلى و اص ــفى، هر علمى از تعدادى مس ــود، و با هاى فلس ش

اهى به هایى که گیابد، زمنیههاى جدید براى تفصـیل، و توضـیح موارد خاص و جزئى گسترش مى  پیدایش زمینه

مایان ن آید. فلسـفه نیز از این قاعده مستثنى نیست، و مسائل اولیه آن معدود است، و با کمک دیگر علوم پدید مى

ذهنى، و برخورد افکار و یابد، افقهایى که گاهى با کندوکاوهاى شـــدن افقهاى وســـیعترى گســـترش یافته و مى

شــود، و گاهى هم به وسیله مطالبى که در ها و گاهى با راهنمایى وحى، یا مکاشـفات عرفانى کشـف مى  اندیشـه 

ــفى علوم دیگر اثبـات مى  ــول فلسـ کند، ، و تحلیلهاى عقلى جدیدى فراهم مىگردد، و زمینـه را براى تطبیق اصـ

ــباح، از   ــائل دیگرى از قبیل عالم مثال و اش ــائلى از قبیل حقیقت وحى و اعجاز، از طرف ادیان و مس چنانکه مس

ــرفت   ــفى جدیدى فراهم کرده اســـت، همچنین پیشـ ــده، و زمینه را براى تحقیقات فلسـ طرف عرفاء مطرح شـ

ا روى علم النفس فلسفى گشوده است. بنا بر این یکى از خدماتى که روانشـناسـى تجربى، مسـائل جدیدى را فر   

، شونددهند و موجب وسعت چشم انداز، و گسترش مسائل و رشد و بارورى آن مىعلوم براى فلسفه، انجام مى

ر آورند. مثال در عصاین اسـت که موضـوعات جدیدى را براى تحلیلهاى فلسفى، و تطبیق اصول کلى فراهم مى  

ــد، چنین جدید،  ــکیل یافتن ذرات ماده از انرژى متراکم مطرح شـ هنگامى که نظریه تبدیل ماده به انرژى، و تشـ

اى براى فیلسـوف طرح گردید، که آیا ممکن است در عالم ماده چیزى تحقق یابد، که فاقد صفات اساسى  مسـاله 

حجمى تبدیل شود، در بى دارى به شىءماده باشـد، و مثال حجم نداشــته باشــد و آیا ممکن اســت، شــىء حجم 

                                           
 .775، ص6و مجموعه آثار شهید مطهري، ج 70، ص4اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 55
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صـورتى که پاسـخ این سـؤالها منفى باشد، نتیجه این خواهد بود، که انرژى فاقد حجم نیست، هر چند با تجربه    

ــد. همچنین هنگامى که انرژى از طرف بعضــى از فیزیکدانها، هم خانواده حرکت معرفى   حســى قابل اثبات نباش

ماده هم که على الفرض، از تراکم انرژى بوجود آمده از سنخ گردید چنین سـؤالى پیش آمد، که آیا ممکن اسـت   

حرکت باشــد، و آیا با تبدیل شــدن به انرژى، یا تبدیل شــدن بعضــى از ذرات اتمى به میدان، بر طبق بعضــى از 

هاى فیزیک جدید، ممکن است ماده خواص ذاتى خود را از دست بدهد، و اساسا آیا ماده فیزیکى همان فرضـیه 

است، و چه نسبتى بین ماده فیزیکى، و مفاهیم دیگرى از قبیل نیرو انرژى، میدان با مفهوم فلسفى جسـم فلسـفى   

اینها که گفته شــد، همگی تبیینی براي این مســأله اســت که علوم تجربی زمینه براي تحلیل  56جســم وجود دارد.

 کند.فلسفی ایجاد می

دهیم  آن را تشکیل لوم تجربی جدید، فلسفه بعد العلمهاي امروز ماست که باید بر پایه عاین مسـأله از ضرورت 

ر دینی هاي غی، این کار را مادیون و فلسفهو مسـائلی دیگر  این مسـأله  و به دلیل کم توجهی متفکران مسـلمان به 

 یندینی است. اتفاقا فالسفه پیش، قرائتی غیر ج از علوم تجربی در جهان امروزاند و در نتیجه قرائت رایانجام داده

ــر اند و در ســرااند و به نســبت به طبیعیات زمان خویش چنین اقداماتی را انجام دادهبه این نکته توجه داشــته س

ر ایم و در نهایت دکنیم که در فصول مختلف به آن پرداختهمواردي را مشـاهده می  کتاب الشـواهد الربوبیۀ بارها 

ایم. یق آن در کتاب الشواهد الربوبیۀ پرداختهفصـل آخر کتاب، خصـوصـا به نکات روشی این مطلب و نیز مصاد   

ایم زیرا ایم در این فصل چنین نکردهالبته به خالف فصـول دیگر کتاب که مفصــال به نقد محتوا نیز مشغول شده 

ــود   ــت و عمال براي روزگار ما کاربرد ندارد و باید از نو کار شـ و  تمـامی این موارد بر پـایه طبیعیات قدیم اسـ

 اینبه تبیینی دون اســتدالل است. لذا مواردي که جدي که در این فصــل مطرح کردیم عمدتا بخصـوصـا که موار  

م یاستداللی آن باال بود و منجر به فلسفه بعد العلم یا فلسفی محض شده بود، در فصل سوم و چهارم بررسی کرد

ه اقع اگر مشاهدات طبیعی کاسـتداللی نداشـت، در این فصـل اخیر قرار دادیم. در و    یاو مواردي که جنبه تبیینی 

ت ها در فصل چهارم اسشود، منجر به تولید مسأله فلسفی خالص شود، جایگاه بحث از آنسـبب ایده گیري می 

لسفی هاي فو اگر منجر به فلسـفه بعد العلم شـود، باید در فصـل سـوم بحث شـود که در آن به بررسی استدالل     

ها منعقد لذا فصل اخیر بیشتر به جهت روش شناسی این تحلیل .یمابرگرفته از اصـول موضوعه طبیعیاتی پرداخته 

                                           
 .113و112آموزش فلسفه، ص 56
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شـد و در مرحله بعد جمع آوري مطالبی که زمینه سـاز تحلیل فلسفی شده است ولی در الشواهد الربوبیۀ با بیان   

 توان آن را در فصول قبل قرار داد.استداللی نیست و لذا نمی

 ح. تأثیر در تعریف مفاهیم

ــت که در تعریف مفاهیم    یکی دیگر از  انحـاء تـأثیر طبیعیـات و جهان بینی تجربی آن روزگار بر الهیات این اسـ

درا شــد. به عنوان نمونه مالصکنند که اگر آن دانش تجربی نبود، چنین قیودي ذکر نمیفلسـفی قیودي را ذکر می 

اي دهد که برخی از قیود آن برآورد که در شـرح آن توضیح می تعریفی براي نفس می الربوبیۀ شـواهد ال کتاب در

 خارج کردن نفس فلکی است. به عبارت او دقت کنید:

ــیلۀ لفظ « ــوند، البته به رأى آنانک، نفوس فلکیه از تعریف نفس خارج مى»ذى حیاة بالقوه«و به وسـ ه شـ

ــم فلـک کلى و مختص به آن مى   دانند و کواکب و افالك جزئیه مانند خوارج و نفس را متعلق بـه جسـ

اند در نزد آنها به منزلۀ آالت و قواى موجود در یرى که در داخل فلک کلى محیط بر آنها قرار گرفتهتداو

آنها به منزلۀ فروغ منشـعب از آن نفســند (زیرا نفس فلکى با این نظریه، درست مانند نفس ارضى است  

وا و فروع اویند، کـه بـه بـدن تعلق گرفتـه و افالك جزئیـه و قواى موجود در آنهـا بـه منزلـۀ آالت و ق        

ــورت، همان ــیه، آالت و فروع آنهایند و در این صـ طور که قوا و آالت و مراکز موجود در نفوس ارضـ

شوند و به وسیلۀ قید ذى حیوة بالقوه از تعریف، خارج نفوس فلکیه داخل در تعریف نفوس ارضــیه مى

ــوند زیرا حیات موجود در نفوس فلکیه، حیات بالفعل اســـت نه حیات مى بالقوه. زیرا نفوس فلکیه، شـ

ــم اند و در ابداعیات، همهابداعى ــت). و اما در نزد آنان که معتقدند به اینکه براى هر جس چیز بالفعل اس

کروى از اجسـامى فلکى (اعم از کلى و جزئى)، نفسى است جداگانه و مختص به آن، نیازى به ذکر قید  

جزئیه به نام خوارج و یا تداویر، خود داراى نفسى ذى حیاة بالقوه نیسـت (زیرا در این صـورت، افالك   

مخصـــوص به خودند و هیچ کدام به منزلۀ آالت و فروع نفس کلى محیط بر آنها نیســـتند و بنابراین به 

ــى نمى ــیلۀ قید آلى داخل در تعریف نفس ارضـ ــوند) و لذا گروه کثیرى از حکما این قید را در وسـ شـ

کر این قید براى اخراج نفس فلکى است و با تقریر مذکور، نفس اند (زیرا ذتعریف نفس ارضـى نیاورده 
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ــیلۀ قید آلى از تعریف نفس  ــى نخواهد بود، چون این نفوس به وسـ فلکى داخل در تعریف نفس ارضـ

 57»اند).ارضى خارج شده

را  لو لذا این مثا اســت که اوال ما مبحث نفس را به تبع عملکرد مالصــدرا جزو  الهیات دانســتیم   ذکر الزم به

ــمن .مطرح کردیم ــواهد یافتیم همین مورد بود و لذا براي این  نوع تأثیرتنهـا موردي که براي این   در ضـ در شـ

 قسمت نیز فصلی مستقل قرار ندادیم.

 انحاء وابستگی طبیعیات به الهیات

ین موضوع اشود به این مسـأله اصـالتا موضوع تحقیق ما نیست و لذا صرفا به مقداري که به تحقیق ما مرتبط می  

 پردازیم.می

ــام تأثیر علوم تجربی و     ــم اول از تـأثیرات جهـان بینی طبیعی بر الهیـات، عرض کردیم که یکی از اقسـ در قسـ

ــتههاي دانش ــاید کســی که اولین بار این تعبیر را ببینید   برخاس از آن، اثبات وجود موضــوع در خارج اســت. ش

ته معموال چنین گفسـفه معروف اسـت، در تنافی باشد، زیرا   احسـاس کند که این مطلب با آنچه که در لسـان فال  

که  ندگویمی شود که یکی از کارکردهاي الهیات و فلسفه اولی اثبات وجود موضوع برخی از علوم است. مثالمی

 دان بعد از اینکه خیالشدهد و فیزیکدان قرار میکند و در اختیار فیزیکفلســـفه اولی وجود جســـم را ثابت می

پردازد، یعنی ممکن است هاي خواص و آثار جسم مییبه وجود جسـم در خارج راحت شـد، به بررســ  نسـبت  

ه ب معروف است.یزي است که در لسان فالسفه تصـور شود که آنچه در اینجا عرض کردیم دقیقا به عکس آن چ 

 عبارت مالصدرا در این زمینه توجه کنید:

ــفه اولی) علمی آزاد و رها از هر« ــایر علوم به   این علم(فلس ــت و س نوع احتیاج و تعلق به غیر خود اس

 58»شود.ها تنها در این علم ثابت میمنزله بردگان و خادمانی براي این علم هستند زیرا موضوعات آن

                                           
ــواهـد الربوبیۀ، ص  57 الفلکیۀ على رأي من یجعل النفس للفلک الکلی و الکواکب و األفالك و بقید ذي حیاة بالقوة یخرج النفوس : «188 الشـ

ــا على   دة فال حالجزئیـۀ کالجوارح و التداویر عنده بمنزلۀ اآلالت و قواها کالفروع للنفس. و أما عند الذاهبین إلى أن لکل کرة من الفلکیات نفسـ

 »حاجۀ إلى هذا التقیید و لهذا لم یذکره األکثرون.

هذا العلم علم حر مطلق عن االفتقار إلى غیره و التعلق بما ســواه و ســائر العلوم بمنزلۀ العبید و الخدام : «5الهیات الشــفاء، ص الحاشــیۀ علی 58

لعلم أو ا لهذا العلم ألن موضوعاتها إنما یثبت فی هذا العلم فهو المعطی لثبوت موضوعاتها فی العقل و مقدمات براهینها إنما یبرهن علیها فی هذا
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 کند:تر بیان میابن سینا مطلب را مشروح

احت در ا مبادي هر علمی اخص از مســائل در علم اعلی اســت مثل مبادي طب در طبیعی و مســ  زیر«

شـــود در این علم که مبادي علوم جزئیه را که از احوال جزئیات موجود بحث هندســـه پس عارض می

کند مثل کند، توضـــیح دهد. پس این علم بحث از احوال موجود و اموري که برا موجود اســـت، میمی

ن را بسپارد آ اقسام و انواع تا اینکه به تخصیصی برسد که با آن تخصیص به موضوع علم طبیعی برسد تا

به علم طبیعی و یا به تخصـیصی برسد که با آن موضوع علم ریاضی حادث شود پس آن را به ریاضیات  

 59»بسپارد و همین طور در سائر علوم.

ــوع مثال علم    ــفه موض ــت. اوال باید خود ادعا که فلس ــأله نیازمند دقت نظر و تأمل از جهات متعددي اس این مس

یعیات بر که عرض کردیم طب-د بحث و بررسی قرار بگیرد و ثانیا نسبت آن با کالم ماکند، مورفیزیک را ثابت می

وضوع شود و مروشن شود که تنها مسأله دوم به تحقیق ما مربوط می -الهیات در اثبات موضـوع تأثیر گذار است 

 اول خارج از بحث ماست.

ن ز اقسام تأثیر طبیعیات بر الهیات گفتیم، نشادر مورد مسأله دوم باید چنین گفت که تأمل در آنچه در قسم اول ا

یعنی تأثیر طبیعیات بر الهیات در اثبات موضــوع و تأثیر الهیات بر طبیعیات در اثبات موضوع -دهد که این دومی

 مسأله صرفا شباهت لفظی دارند و تنافی آن دو واقعی نیست. -که عبارتی دور گونه است

آیا منظور  رند؟ت وجود جسم براي فلسفه بر عهده فلسفه است، چه منظوري داگویند که اثبازمانی که فالسفه می

لسفه ف است، به صورتی است کهاز بدیهیات  که از محسوسات است که در نتیجهها این است که علم به جسم آن

                                           
رهن ما یتوقف هی علیها فیه فکما أن موضــوعات هذا العلم مبادي لموضــوعات ســائر العلوم فکذلک مســائل هذا العلم مبادي لمســائل ســائر یب

یۀ م المعنوالعلوم فجمیع العلمـاء من حیث هم العلماء بمنزلۀ العیال و الخدام للعالم اإللهی ألنهم المحتاجون إلیه فی أخذ مبادي علومهم و أرزاقه 

 ».نهم

أخص هی مسائل فی العلم األعلى، مثل مبادئ الطب فی الطبیعی، و المساحی فی  و ألن مبادئ کل علم: «15و14الشفاء(االلهیات)، النص، ص 59

ل االهندسـۀ، فیعرض إذن فی هذا العلم أن یتضح فیه مبادئ العلوم الجزئیۀ التی تبحث عن أحوال الجزئیات الموجودة. فهذا العلم یبحث عن أحو 

ص یحدث و تخصی حتى یبلغ إلى تخصـیص یحدث معه موضوع العلم الطبیعی فیسلمه إلیه،  الموجود، و األمور التی هی له کاألقسـام و األنواع، 

 »معه موضوع الریاضی فیسلمه إلیه، و کذلک فی غیر ذلک.
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م به جس علمقرار دهد!؟ طبیعی است که اگر  دانیزیکدر اختیار ف اسـت، امر بدیهی در همین حال که  آن رااید ب

 رنیازي نیســت که فیلســوف بیاید این دانش بدیهی را در اختیا باشــد در نتیجه بدیهی اســت و محســوســاتاز 

ــوعات این بدیهی را می داندان قرار دهد، چون خود فیزیکفیزیک ــیاري از موض داند! همچنین علم به وجود بس

هاي فلســفی فیلســوفان خارج اســت و طبیعی هاي دیگر مثل علم به میکروب و امثال آن، از دایره بررســیدانش

ــفه از ادعاي پیش ــد، پذیرفتنی گفته نباید چنین چیزي باشــداســت که مراد این فالس  و اگر هم چنین چیزي باش

   60.نیست

یابیم که مراد این است که در مورد اصل وجود جسم و در می برخی اسـاتید در بیان مراد فالسفه مطلبی دارند که 

شــبهاتی وجود دارد که برخی از این شبهات با روش فلسفی قابل حل و فصل و  ،خارج در محسـوسـات  سـایر  

وظیفه فیلسوفان است. مراد ایشان از اینکه  ،پیگیري اسـت و از این جهت اصـل اثبات وجود موضــوع در خارج  

لم ع اثبات وجود موضـوع وظیفه فیلسـوفان اسـت، صرفا بحث روشی است و نه حتی اینکه این مسائل در دائره   

و  مضاف باشد هايفلسفه با تعریف متعارف آن است بلکه چه بسا این مسائل مربوط به معرفت شناسی یا فلسفه

 61 .دکردناند، فالسفه در فلسفه از آن بحث میچون در گذشته چنین علومی به صورت مستقل وجود نداشته

مورد اســـتفاده خود در  اثبات وجود خارجی برخی از معانی براي داناز این ادعا این اســـت که فیزیکپس مراد 

خارج، محتاج به روش فلسـفی اسـت، زیرا برخی از شبهات ناظر به اصل وجود این موضوعات در خارج با این   

دان ناچار است در این موارد به فالسفه مراجعه کند یا خود فیلسوف و لذا فیزیک روش قابل حل و فصـل است 

 .روش فلسفی به این شبهات پاسخ گویدباشد و بر اساس 

                                           
اد در القبسات ه این برداشت قابل قبول نیست. مثال میرداماند ولی باید گفت کاند کسانی که چنین برداشتی داشتهالبته در میان فیلسوفان بوده 60

و ایضـا انّما البحث عن موضوعات العلوم الجزئیۀ و اجزاء موضوعاتها جمیعا، على ذمۀ العلم االعلى الّذي هو سید العلوم و  «گوید: ) می191(ص

ن بحث از و همچنی»(ى شىء کان من مطالب العلم الّذي فوق الطبیعۀ.اثبات هلیته البسـیطۀ، و البحث عن الهلیۀ البسیطۀ ال  ...مسـتخدمها باسـرها  

ها بر عهده علم اعلی است که آن سید علوم و مخدوم همه علوم است... اثبات هلیۀ بسیطۀ موضـوعات علوم جزئیه و اجزاء همه موضوعات آن 

 است.)و بحث از هلیۀ بسیطۀ که براي چه چیزي است از مطالب علمی است که فوق طبیعت 

. از مجموعه گفتگوي اسـتاد معلمی و آقاي محمد جواد رضایی چنین  346-345و  343-341و  338-335، ص38رك: کتاب نقد، شـماره   61

 برداشت کردیم.
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 فرمایند:مرحوم شهید مطهري در تحلیلی برداشتی مشابه با برداشت مذکور دارند و می

وضوع تواند متکفّل اثبات وجود مگوییم یک علم خود نمىضمناً این نکته باید ناگفته نماند که اینکه مى«

وضــوع علم دیگر را ثابت کند، مقصود اثبات از تواند وجود مخود باشـد و یا اینکه یک علم جزئى نمى 

طریق برهان اسـت و در حقیقت معنى سـخن این است که این نوع برهان داخل در آن علم نیست بلکه   

شود اولى است؛ اما از طریق تجربه، مطلب دیگرى است. آنچه از طریق تجربه اثبات مى ۀداخل در فلسف

ــتاره، مىاز قبیـل وجود فالن حیوان ذره بینى یا ف  توان گفت داخل در هیچ علم الن میکروب یا فالن سـ

جهت انسان مؤثر است، ازآن یهاىجزئى نیست. مثالً کشف وجود فالن میکروب که در بهداشت و بیمار

ــان بحث مى ةکه دربار ــت و ازآنتأثیر این حیوان ذره بینى در بدن انس ــود داخل در طب اس جهت که ش

تعلیقات  5 ۀد داخل در فلسفه است؛ همچنان که صدر المتألّهین در صفحشواثبات وجود یک حیوان مى

ود شکه از محرّکیت او براى اجسام بحث مى جهتازآن» محرّك اول«گوید که بحث طبیعیین از شـفا مى 

 62»شود.ز وجود فى نفسه واجب بحث مىبحث در احوال جسم است و در [الهیات] ا

 فرماید:همو در ادامه می

امور غیر بدیهى و یا شبه » چیزهایى که وجودشـان احتیاج به اثبات دارد «توان گفت مقصـود از  مى ولى«

اگر  است و -باشد یعنى امورى که منتهى به حس یا تجربه یا یکى دیگر از امور شــشــگانه مى -بدیهى 

ــان و حیوان و گیاه و نبات را اثبات مى ۀنـه، باید بگوییم پس هم  ــائل حواس ما که وجود انسـ کند مسـ

فه در ردیف مبادى فلس -مانند امور حسى  -شـود  کند. امورى که با تجربه اثبات مىفلسـفه را اثبات مى 

فه کند. از نظر این فالسامور نظرى و غیر بدیهى بحث مى ةاست نه در ردیف مسائل فلسفه که تنها دربار

ــ -دانیم چنانکه مى - پس به هیچ وجه اثبات وجود یک . تتجربیات یکى از بدیهیات شـــشـــگانه اسـ

 63»رود.فلسفى به شمار نمى ۀتجربه یک مسأل ۀمیکروب به وسیل

 کنند که:جناب استاد فیاضی هم به این نکته تصریح می

                                           
 .240، ص7، ج»)شفا«هاي الهیات مجموعه آثار استاد شهید مطهري(درس 62

 پاورقی. 241، ص7همان، ج 63
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اند که موضوعشان بدیهی نباشد؛ زیرا امر بدیهی بر هیچ علمی متوقف نخواهد علومی متوقف بر فلسـفه «

 64»بود.

کند که به عنوان نمونه بحث از جســم طبیعی که مشــابه این نکته تصــریح می عبارتیهمچنین خود ابن ســینا در 

 وجودش بدیهی است، نیاز به اثبات ندارد:

و اما موضــوع علم گاهی اوقات چنین اســت که واجب است هم تصدیق گردد و هم تصور شود، پس «

طبیعی، براي وجودش آنچه از موضـوعات علم وجودش معلوم باشد و تعریفش مخفی باشد مثل جسم  

 65»شوند.د بلکه صرفا به تعریفش مشغول میوشدر علم بحثی قرار داده نمی

کند که اصل وجود جسم طبیعی بدیهی است و نیازي نیست که علمی به آن بینید تصـریح می که همانطور که می

 بپردازد.

ــم تأثیر طبیعیات بر الهیات، اثب  مورد بحث در الهیات ات وجود معناياما مراد ما از اینکه عرض کردیم، یک قسـ

اســت، این بود که تجربه در اثبات وجود برخی از مفاهیم مورد بحث در الهیات مثل جســم، تأثیر دارد و بســیار  

ها، هیچ تنافی با یکدیگر ندارند، زیرا زمانی که تأثیر واضـح اسـت که این دو ادعا بعد از روشـن شدن مراد از آن   

ــم در  ــتیم و ادعا نمیکنیم نافی تأثیر تحلیلخارج را مطرح میتجربه در اثبات جس که اثبات  کنیمهاي عقلی نیس

 کنیم فیلسوف باید به کمکوجود جسـم صرفا امري تجربی و بر اساس تجربه خالص است و زمانی که ادعا می 

ــم را در خارج برایش ثابت کند، نفی تأثیر تجربه نمیطبیعی ــرفکنیم بلکه دان بیاید و وجود جس گوییم در ا میص

 هاي عقلی هستیم.نتیجه گرفتن از این تجربه محسوس، نیازمند یک سري بررسی

پس روشـن شـد که این دو ادعا با یکدیگر در تنافی نیستند و مسأله وابستگی طبیعیات به الهیات به همین مقدار   

 مرتبط به موضوع تحقیق ماست.

                                           
 .102، ص1جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 64

و أما موضوع الصناعۀ فقد یجب أن یصدق به و أن یتصور جمیعا، فما کان منه ظاهر الوجود خفی الحد : «184الشـفاء(المنطق)، البرهان، ص   65

 .»مثل الجسم الطبیعی لم یوضع وجوده فی العلم، بل اشتغل بأن یوضع حده فقط
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 مقدمه

و  ربهها به تجپردازیم که احتمال وابســتگی آندر این فصــل به مجموعه مفاهیمی در کتاب الشــواهد الربوبیۀ می

ــته از تجربه و به عبارتی دیگر تحلیل ــفه«هاي برخاس ــل وجود »جهان بینی طبیعی فالس ها در نآ براي اثبات اص

ارزش بحث دارد که به عنوان یک  پردازیم کهدر این فصل به مفاهیمی می خارج محتمل است و به عبارت دیگر

در خارج محتاج به تجربه اسـت و اینکه بررسی   »جسـم «یا  »حرکت«سـؤال مطرح کنیم که آیا مثال اصـل وجود   

ابت کرد یا بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد یا را در خارج ث» جسم«یا » حرکت«توان اصل وجود آیا میکنیم که 

اینکه امري نظري اسـت که تاکنون برهانی قابل قبول بر وجود آن در خارج اقامه نشـده اسـت. این مسـأله بسیار     

در خارج وجود دارد، تمام مباحث » حرکت«مهم اســت، زیرا که اگر فالســفه به نحو قاطعی اثبات نکنند که مثال 

ــري گز ــاس آن  ارهحرکت یک س ــداقی در خارج ندارد و لذا بر اس ــادق خواهد بود که البته هیچ مص ها هاي ص

 ها حقیقتاهاي اطراف خود صــحبت کنیم، زیرا هنوز روشــن نشــده اســت که این پدیدهتوانیم در مورد پدیدهنمی

 هايگزاره الزم به تذکر اسـت که صحبت ما بر سر حکایت واقعی  هاي صـادق هسـتند.  مصـداقی براي آن گزاره 

ــت. ما در اینجا پیش فرض گرفته  ــادق از خارج نیس ــرفا تحلیلی و ذهنی حاکی از خارج ایم که گزارهص هاي ص

ها در ها معنا دارد و به همان معناي متعارف اســت، بلکه کالم ما بر سر وجود مصداق آنهسـتند و صـدق در آن  

ــت. به عبارت دیگر ما قبول داریم که اگر از راهی  ــرفا مفهومی ثابت کردیم که چیزي در خارج اس تحلیلی و ص

خارج وجود دارد، آن چیز حقیقتا در خارج هســت. اما عمده احکام فلسفی در مباحثی که محل بحث ما هستند، 

ها این چنین نیستند بلکه در حکم گزاره شرطیه هستند که اگر مصداقی در خارج داشته باشند، آن احکام براي آن

کنند که ثابت شود در خارج مصداق دارند. مثال هاي عالَمِ ما صـحبت می مانی در مورد پدیدهثابت اسـت و تنها ز 

صدق این گزاره به معناي وجود جسم در خارج نیست بلکه به » جسـم حرکت جوهري دارد «اگر گفته شـود که  

م در مرحله این معناست که اگر جسمی در خارج وجود داشته باشد، حرکت جوهري دارد ولی اثبات وجود جس

   قبل از آن ضرورت دارد.

البته طبیعی است که در کتابی مثل الشواهد الربوبیۀ همه مفاهیم مهم فلسفی که قابلیت طرح چنین بحثی در مورد 

که موضــوع تحقیق -ها وجود دارد، مطرح شــده اســت و لذا در این فصــل محوریت کتاب الشــواهد الربوبیۀ آن

 ها مسائلخالف فصل بعد که چون بررسی براهینی است که در مقدمات آنچندان موضوعیت ندارد به  -ماسـت 

 طبیعیاتی به کار رفته است، مسأله محوریت کتاب الشواهد الربوبیۀ به وضوح روشن است.
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اي مختصر از این مفهوم و ایم و در هر قسمت ابتداء تاریخچهمجموعه این مفاهیم را به چند دسـته تقسـیم کرده  

کلمات  پردازیم وکنیم و در مرحله بعد به نظرات فیلسوفان در مورد آن مفهوم میفلسفه مطرح میپیشـینه آن در  

رسیم و در مرحله بعد لوازم قول دهیم و به یک جمع بندي و قول مختار میها را مورد نقد و بررسـی قرار می آن

 کنیم.مختار را بیان می

 اقسام جوهر و عرضبرخی از 

اثبات وجود خارجی محســوسات نیاز به استدالل داریم و صرف محسوس بودن، سبب سـابقا گذشـت که براي   

بر پایه تجربه باشـد، باید از جهات متعددي مورد بررسی قرار  و همچنین تحلیلی که  شـود یقین به وجود آن نمی

 نی نخواهد بود.یو گرنه یق که پیشتر به برخی از جهات آن اشاره کردیم گیرد

ــی آنقبل از ورود به مبح ــام جوهر و عرض و بررس ــتگی به حس، باید ث اقس ــتگی یا عدم وابس ها از نظر وابس

گزارشـی سـریع از تعریف کلی جوهر و عرض و اقوال آن و نیز اقوال در اقسام آن ارائه دهیم تا اوال نشان دهیم   

و  وهر و عرضکه اصـل تقسیم جوهر و عرض نیازمند تجربه و حس نیست و ثانیا زمینه براي بحث در اقسام ج 

 ها به حس آماده شود.وابستگی آن

 اقوال در تعریف جوهر و عرض

 در تعریف جوهر و عرض وجود دارد. دو تبیینبه صورت کلی 

 ماهیت�محور : تبی�ن�اول 
جوهر ماهیتی است که براي موجود شدن در خارج به موضوع نیاز ندارد و عرضی ماهیتی است که براي موجود 

ع نیاز دارد. منظور از موضوع هم محلی است که بی نیاز از حاّل است. مقصود از حلول شدن در خارج به موضو

داشته باشد و این معناي فی نفسه، ناعت و صفت براي  -معناي اسمی-هم این اسـت که شـیئی معناي فی نفسـه   

حال اســت،  باید دانســت که محل گاهی در تقوم خود محتاج به 66دیگري باشــد و به عبارتی دیگر، لغیره باشــد.

شـبیه تقریر مشـهور از ماده و صـورت و گاهی چنین نیســت که در بحث ما مراد از موضوع چنین محلی است.    

 فرماید:مرحوم عالمه می

                                           
 .418، ص2رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 66
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ــیم می « ــیم اولی، تقس ــود، موجود  ماهیت به در تقس ــود به ماهیتی که هنگامی که در خارج موجود ش ش

شــود به ماهیتی که جوهر اســت و نیز تقســیم مینیاز از آن و آن ماهیت شــود بدون موضــوعی و بیمی

ــوعی بی هنگامی که در خارج موجود می ــود در موض ــود و آن همان مقوالت نیاز از آن موجود میش ش

 67»گانه عرضی است.نه

 معنا�محور : تبی�ن�دوم
معناي نیاز از موضوع بوده است و عرض جوهر معناي موجود در خارج است که براي موجود شدن در خارج بی

موجود در خارج اسـت که براي موجود شدن نیازمند به موضوع بوده است و مراد از معنی محکی بالذات مفهوم  

 شود.است که در تفکر فلسفی آیت اهللا فیاضی چنین توضیح داده می

بر اسـاس تعریف اول، مقسـم تقسیم به جوهر و عرض، ماهیت است ولی بر اساس تعریف دوم، مقسم جوهر و   

وجود اسـت، زیرا معناي موجود اسـت که در خارج یا به صــورت جوهري است یا عرضی. این دیدگاه   عرض م

هر چند که در برخی از عبارات فالســفه پیشــین نیز مقســم این تقســیم،  68دوم، متعلق به آیت اهللا فیاضــی اســت

 69موجود دانسته شده است.

 مقوله بودن یا نبودن جوهر و عرض و تعداد مقوالت

ــود که ذاتیمحمولی ذاتی اطالق میبر مقوله  ــود، وجود نداردشـ به عبارت دیگر محمول  .اي که بر آن حمل شـ

 فرماید:اي که جنس االجناس است، مقوله است. آیت اهللا فیاضی در این خصوص میذاتی

                                           
و هی  -وجدت ال فی موضوع مستغن عنها  -إلى الماهیۀ التی إذا وجدت فی الخارج  -تنقسـم الماهیۀ انقسـاما أولیا   : «90الحکمۀ، صنهایۀ  67

 »و هی المقوالت التسع العرضیۀ. -وجدت فی موضوع مستغن عنها  -و إلى الماهیۀ التی إذا وجدت فی الخارج  -ماهیۀ الجوهر 

 .421و420، ص2اسالمی، جرك: جستارهایی در فلسفه  68

ــرقیۀ فی العلم االلهیات و الطبیعیات(ج 69 ان کل موجود فاما ان یکون فی «گوید: ) می138و 137، ص1براي مثال فخررازي در المباحث المشـ

در چیزي هر موجودي یا اینکه »(شــیء و اما ان ال یکون فی شــیء... فالجوهر هو الموجود ال فی موضــوع و العرض هو الموجود فی موضــوع.

اســت و یا اینکه در چیزي نیســت. پس جوهر همان موجود نه در موضــوع اســت و عرض موجود در موضــوع اســت.) و نیز: رك التحصــیل، 

 .243، ص4و نیز اسفار، ج 6، ص1و مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 294و293ص
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ــت، زیرا مقول در جواب ماهو تنها زمانی « ــطالح اخص از مقول در جواب ماهو اسـ پس مقوله در اصـ

غیر آن گفته نشود و به عبارت دیگر مقوله آن امر ذاتی  »هو ما«شود که چیزي در جواب یده میمقوله نام

    70»شود در حالی که ذاتی دیگري که بر آن حمل شود، نباشد.براي غیر خود است که بر آن حمل می

که یک است یا این اي براي اقسام خودبر این اسـاس بحثی در میان فالسفه شکل گرفته است که آیا جوهر، مقوله 

ها نیست و مشابه همین بحث براي اعراض شود و حاکی از ذاتیات آنها حمل میعنوان انتزاعی اسـت که بر آن 

ی برخی دیگر مثل استاد فیاضی و با تبییندانند و نیز شـکل گرفته اسـت. مشـهور فالسفه جوهر را از مقوالت می   

 71هر هستند.متفاوت فخررازي و بهمنیار منکر مقوله بودن جو

عرض  73ولی برخی از فیلسوفان چون میرداماد 72دانندمشـهور فیلسوفان عرض را مقوله نمی  ،اما در مورد عرض

 دانند.را مانند جوهر از مقوالت می

ان . مشهور فیلسوفاستشود که در شمارش مقوالت بین علماء اختالف نکاتی که عرض شد، روشن می بر اساس

که یکی جوهر و نه مقوله عرض هستند که عبارتند از کم و کیف و اضافه و وضع و این قائل به ده مقوله هستند 

ابن سهالن ساوي قائل  75میرداماد قائل به دو مقوله جوهر و عرض است. 74و متی و جده و ان یفعل و ان ینفعل.

                                           
االصــطالح أخص من المقول فی جواب ما هو؛ ألنّ المقول فی فالمقولۀ فی : «10، تعلیقه 339، ص2نهایۀ الحکمۀ با تعلیقه اســتاد فیاضــی، ج 70

تحمل  جواب ما هو إنّما یســـمى مقولۀ إذا کان ال یقال علیها فی جواب ما هو شـــیء غیرها. و بعبارة اخرى: المقولۀ هی ما تکون ذاتیۀ لغیرها و

 »علیه و لیس لها ذاتی یحمل علیها.

 .427-424، ص2ك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، جبراي آگاهی از تفصیل وجه این اقوال ر 71

 .431-429، ص2جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 72

 .46و40القبسات، ص 73

ــر : «89نهایۀ الحکمۀ، ص 74 ــائین على أن المقوالت عش ــع  -إن جمهور المش و أین و متى و الجدة و  -و هی الجوهر و الکم و الکیف و الوض

همانا جمهور مشائین بر این عقیده هستند که مقوالت ده تا هستند و آن جوهر و کم و کیف و وضع و این و »(ل.و أن یفعل و أن ینفع -اإلضافۀ 

 متی و جده و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل است.)

 .40القبسات، ص 75
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 76د.ت هستنعی براي نسبانوابه چهار مقوله است که جوهر و کم و کیف و نسبت است و دیگر مقوالت عرضی 

برخی از فلسوفان هم  77شـیخ اشـراق قائل به پنج مقوله اسـت که جوهر و کم و کیف و نسبت و حرکت باشند.   

و آیت اهللا  78اند که آیت اهللا مصــباحاند و ســخن را بر ســر اقســام آن بردهجوهر را از دایره مقوالت خارج کرده

 از این دسته هستند. 81و بهمنیار 80و فخررازي 79فیاضی

انسته کسی نتوشــود صــرفا استقرائی است و باید توجه داشـت که اقسـامی که براي عرض و جوهر ذکر می   البته

است برهان بیاورد که نباید قسم دیگري از این اقسام وجود داشته باشد. مرحوم عالمه طباطبائی در این خصوص 

 فرماید:می

اي هها مقولاست و برهانی بر اینکه فوق ایناند استقراء و تکیه گاه آن چه که در عدد مقوالت ذکر کرده«

  82»نیست که آن اعم از همه یا بعضی باشد، اقامه نشده است.

ها را از منظر گذراندیم، نوبت به بررســی چند مســأله اساسی حال که کلیت مباحث جوهر و عرض و اقســام آن

 رسد.می

 آیا اصل وجود جوهر و عرض بدون تجربه حسی امکان پذیر است؟

ابتداء ممکن است چنین تصور شود که عرض از همین اجسام مادي انتزاع شده است و لذا وابسته به حس است 

 باشد.و جوهر نیز الزم عقلی یک مفهوم منتزع از حس است و لذا آن هم وابسته به حس می

                                           
 .344، ص2به نقل از نهایۀ الحکمۀ تعلیقه استاد فیاضی، ج 76

 .11، ص1مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 77

 .189و187، درس چهل و هفتم، ص2و نیز آموزش فلسفه، ج 112، تعلیقۀ 131و130یقۀ علی نهایۀ الحکمۀ، صتعل 78

 .503، ص2جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 79

 .142، ص1المباحث المشرقیۀ فی علم االلهیات و الطبیعیات، ج 80

 .352التحصیل، ص 81

ــ: «89نهـایۀ الحکمۀ، ص  82 هی أعم من الجمیع أو أعم من  -و لم یقم برهان على أن لیس فوقها مقولۀ  -تقراء و المعول فیما ذکروه على االسـ

 »البعض
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ــأ اولیاما با اندکی تأمل در می ال آن جوهر در ذهن، به ذهن آمدن مفهوم عرض و به دنب هیابیم که حتی اگر منشـ

  :تجربه حسی بوده باشد، اصل وجود این دو در خارج وابسته به حس نیست، زیرا

که به  توانیم نمونه جوهر و عرض را به علم حضـــوري دریافت کنیمدر مقام نفس و علم حضـــوري ما میاوال: 

 باشد.  ترتیب همان نفس و حاالت عارض بر آن می

ه جوهر و عرض یا ماهیت به جوهر و عرض، تقسیمی است که دورانش بین نفی و ثانیا: تقسـیم معناي موجود ب 

و اثبات است و اگر مقسم آن را معناي موجود بدانیم، بعد از پذیرش حداقل یک معناي موجود، قطعا یک طرف 

آن در خارج موجود اســت و همچنین اگر مقســم آن را ماهیت بدانیم، نیز بعد از پذیرش ماهیت قطعا یک طرف 

ماهوي باشیم یا تقریري از تقریرهاي اصالت موجود اسـت، مشروط به اینکه اصالت   آن در خارج در دل ماهیات

ــان به عنوان   83دانند.وجود را بپذیریم که ماهیت را در خارج حقیقتا موجود می ــورت با پذیرش انس و در هر ص

ــوري و با پذیرش برخی از حاال  توانیم ادعا ت عارض بر او مییـک معناي موجود در خارج به کمک علم حضـ

ــأ اولی این مفاهیم در ذهن، تحلیلی بر امور   ــت و حتی اگر منش ــیم در خارج موجود اس کنیم که طرفین این تقس

ها را و وجودشان در توانیم آنمحسـوس باشـد، در نهایت وابسـته به حس نیستند و ما با راه مستقل از حس می   

 خارج را اثبات کنیم.

 سام اولیه جوهر و اقسام اولیه عرض، بدون تجربه حسی قابل اثبات در خارج هستند؟آیا اصل وجود اق

امري استقرائی است و لذا این  به اقســام متعدد، همانطور که سـابقا عرض کردیم تقسـیم بندي اعراض و جواهر  

ت شود بلکه ثاب چنین نیست که حصر عقلی وجود داشته باشد و مثال با نفی برخی از اقسام، برخی از اقسام دیگر

افته ها دست نیممکن اسـت در خارج اموري باشـند که هیچ یک از اقسـام گفته شده نباشند و بشر تا کنون به آن   

هاي گفته شــده براي باشــد. همچنین در بدو او و قبل از بررســی دقیق تک تک اقســام، ممکن اســت که تحلیل 

ر واقع اموري باشند که در هیچ یک از اقسام عرض ها دها باشد و لذا آنموجودات محسوس، خالف واقعیت آن

 اتهاي هر یک از اقسام جوهر و عرض را با دقت بررسی کنیم نگنجند و لذا بر ماست که با دقت تحلیل و جوهر

                                           
 .182-179، ص1براي مشاهده عمده تقریرهاي اصالت وجود رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 83
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ها به صــورت ورا حســی قابل انتســاب به خارج هستند یا خیر و در صورتی که روشـن شـود که آیا این تحلیل  

 د.نباشند، چه لوازمی دار

 کنیم.اند، شروع میپس در اینجا بررسی دانه دانه اموري را که به عنوان اقسام عرض یا جوهر ذکر شده

 جسم. الف
داند که اصل وجودش بدیهی است ولی تعریف آن بدیهی نیست را از اموري می مپیشتر گذشت که ابن سینا جس

وجود جســم را نیز بدیهی ندانست بلکه  و همچنین گذشـت که مالصـدرا اصــل   84و نیاز به بحث و گفتگو دارد

و  85فرمود که حق این اســت که آثار و عوارض جســم محســوس و بدیهی اســت ولی جســم نیاز به اثبات دارد

 86اي بر کالم مالصدرا نیز گذشت.تبصره

عریف تقبل از اینکه از وجود جسم بحث کنیم اوال باید تعریف دقیقی از آن ارائه دهیم و بعد ببینیم که بر اساس 

 توانیم به کمک دلیلی غیر وابسته به محسوسات، اثبات وجود آن را در خارج ثابت کنیم یا خیر.بیان شده، آیا می

را  هاي مذکورطبیعتا تمامی تعریف -و نه جوهر را-دانند اوال باید توجه داشـت که کسانی که جسم را مقوله می 

و فصـل داریم و به حســب فرض جسم، جنس االجناس   دانند، زیرا براي تعریف حدي نیاز به جنسرسـمی می 

دانند، در تعریف و لذا قابل تعریف حدي نیسـت، اما کسانی که جوهر را جنس االجناس می  -و نه جوهر-اسـت 

جسم باید فصلی براي جسم پیدا کنند که در کنار جنس آن که جوهر باشد، قرار دهند و به حد تامی دست یابند. 

نیازي به تعریف حدي آن هم به صــورت تام نیســت بلکه همین که تعریفی ارائه دهیم که البته در محل بحث ما 

 خواهد رسم باشد یا حد.مساوي با جسم باشد، کافیست، حال می

                                           
جمیعا، فما کان منه ظاهر الوجود خفی الحد و أما موضوع الصناعۀ فقد یجب أن یصدق به و أن یتصور : «184الشـفاء(المنطق)، البرهان، ص   84

هم  است که واجب است یناوقات چن یو اما موضوع علم گاه.»(مثل الجسم الطبیعی لم یوضع وجوده فی العلم، بل اشتغل بأن یوضع حده فقط

دش در وجو يبرا یعی،باشد مثل جسم طب یمخف یفشگردد و هم تصور شود، پس آنچه از موضوعات علم وجودش معلوم باشد و تعر یقتصد

 ).شوندیمشغول م یفشبلکه صرفا به تعر شدیقرار داده نم یعلم بحث

 .231، ص1شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا، ج 85

 ».محسوسات در خارج یوجود خارج یبررس«در گفتار سوم، در قسمت  86
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 دهد عبارت است از:تعریفی که ابن سینا براي جسم ارائه می

هر طور که خواستی  جسـم آن جوهري است که براي تو امکان دارد که در آن (سه) بعد را فرض کنی «

 87»ابتداء

ــلمان پذیرفته  ــفه مس ــتجو کردیم، همه فالس ــم را تا جایی که جس همچنین این 89و88اند.این مقدار از تعریف جس

است، در برخی از عبارات مورد تصریح قرار  جسممسـأله که داراي امتداد بودن براي جســم از خصــائص ذاتی  

 فرماید:گرفته است. مثال میرداماد می

طبیعی از آن جهت که جســم طبیعی اســت برایش تنها چنین اســت که ســنخ طبیعتش و جوهر جســم «

ماهیتش به صـورتی ممتد در جهات سـه گانه باشد... پس این خاصیت براي جسم در مرتبه ذاتش است   

 90»زیرا که از مقومات ماهیتش است.

ــریح نکنند هم ظاهرا آن را ذاتی می ــم میدانند، زیرا وقتی در البته اگر تصـ ل جوهر قاب«گویند مقام تعریف جسـ

ــه گانه ــل آورده »فرض کردن امتدادهاي س ــمت دوم تعریف را به عنوان فص ــم ، ظاهرا قس اند که از ذاتیات جس

  91است.

                                           
ــفاء، االلهیات، ص 87 ــم ثالثۀ أبعاد بالفعل على الوجوه المفهومۀ من امن هذا أنه لیس یجب أن یکون فی  فبین : «63الش ى ألبعاد الثالثۀ حتالجس

 ».أن الجسم هو الجوهر الذي یمکنک أن تفرض فیه بعدا کیف شئت ابتداء ... بالفعل یکون جسما

یعی امتداد مندي جسم طببراي دیدن عبارات تک تک فالسـفه از ابن سـینا و بهمنیار و حی بن یقظان و شیخ اشراق و متأخرین، رك: مفهوم    88

 .83، ص1391در طبیعیات سینوي، غالمحسین رحیمی، معرفت فلسفی، سال دهم، شماره اول، پاییز 

ماهیت جسم از دیدگاه فالسفه «البته در میان فالسـفه یونان و غیر مسـلمان، مسـأله چنین نیسـت. براي آگاهی از اقوال ایشـان رك به مقاله:       89

 .74 - 57 ص -29و  28شماره  - 1384هار و تابستان شهیدي، سعیده، حکمت سینوي، ب ، سادات»یونانی و مسلمان

إنّما للجســم الطّبیعى، بما هو جســم طبیعى، أن یکون ســنخ طبیعته و جوهر ماهیته ممتدا فی : «49، ص1مصــنفات میرداماد، االیماضــات، ج 90

 »ه من مقومات ماهیته.الجهات الثّالث على اإلطالق. فهذا له فی مرتبۀ ذاته، ألنّ

ــم را انکار م يبودن امتداد برا یذات يالبته فخر راز 91 ــرقیۀ، جکندیجسـ ــکاالت او جواب  یول) 142، ص1(المباحث المشـ ــدرا از اشـ مالصـ

دهد، می »شدتواند فصل حقیقی باقابلیت امتداد سه گانه نمی«) ولی در واقع جوابی که به اشـکال فخررازي بر اینکه  4، ص5(اسـفار، ج .دهدیم

شود معموال فصل حقیقی نیستند و در واقع پذیرش ادعاي فخر رازي اسـت. جواب مالصدرا این است که اموري که در تعریف اشیاء آورده می 
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ی سخن از اتصال یا بیان صــفات آن ماند این اســت که در برخی از عبارات در تعریف جســماي که باقی مینکته

 کالم میرداماد قابل توجه است: سیر اتصال و هیئت اتصالی جسمدر تف 92بودن آن آمده است.

همانا اتصـال در صـناعت به دو معناسـت به صورت اشتراك لفظی که یکی نسبی است که فقط بین دو    «

 شود برمتصل و متصل شده به آن، هستند و اطالق میشیء شود که آن دو شیء همان شـیء تصـور می  

اي باشد که با واسطه حرکت گر متحد باشـد و بر اینکه جسـمی به گونه  اینکه آخر مقداري با مقداري دی

شـیء متصـل به آن حرکت کند و دیگر معنا حقیقی است که وصفی براي شیء است نه به اعتبار قیاس   

نی به ، یعچیز است اصل متصل بودن یکآن شـیء به اشـیاء دیگر و خود آن نیز به دو معناست که یکی   

تش مصداق ممتد در ابعاد باشد. پس به حسب این معنا جوهر آن ذات، هم متصل اي باشد که به ذاگونه

اسـت و هم خود اتصـال است به دو اعتبار و متصل به این معنی همان صورت جسم طبیعی و فصل آن   

اي باشد که تحلیل آن به اجزاء وهمیۀ متشارك اسـت... و دیگر معنا این است که شیء در ذاتش به گونه 

است و الزمی براي متصل به معنایی » کمیت«رك صحیح باشد و متصل به این معنا فصل در حدود مشـت 

 93»باشد.است که صورتی براي جسم در وجود می

                                           
توان ادعا کرد که با توجه به مشکالت روشی شناخت ماهیت شوند.لذا در واقع میصـرفا از ملزومات فصـل هسـتند که جانشین فصل واقع می   

رسـد ولی چون این مسـأله در تحقیق ما، تأثیر خاصی ندارد، از تبیین   اء، ادعاي اینکه این مسـأله ذاتی جسـم اسـت، بسـیار بعید به نظر می    اشـی 

 کنیم.تفصیلی مطلب خودداري می

یفرض فیه االمتدادات  فالجسـم الذي هو جوهر ذو اتصال، یمکن أن «فرماید: ) می72براي نمونه مرحوم عالمه طباطبائی در بدایۀ الحکمۀ(ص 92

توان در آن امتدادهاي سـه گانه را فرض کرد، امري مســلم است که  جسـمی که آن جوهر داراي اتصـال اسـت که می   »(الثالث ثابت ال ریب فیه

 شکی در آن نیست)

کون  متّصــل و متّصــل به، و یطلق علىیقع فی الصــناعۀ على معنیین، باشــتراك الّلفظ: إضــافى ال یعقل إالّ بین شــیئین، » االتّصــال«إنّ «همان:  93

و حقیقى یوصـف به الشـّیء ال بقیاسه إلى غیره. و هو    المقدار متّحد النهایۀ بمقدار آخر، و على کون الجسـم بحیث یتحرك بحرکۀ جسـم آخر؛  

ــّیء، أي: کونه بذاته مصــداق حمل الممتد فی األبعاد علیه، فبحســبه  ــلیۀ الش ــل و اتصــال أیضــا بمعنیین: أحدهما نفس متّص  جوهر الذّات متّص

و اآلخر کون الشــّیء فی ذاته بحیث یصــح تحلیله إلى أجزاء وهمیۀ  ...باعتبارین، و المتّصــل بهذا المعنى هو صــورة الجســم الطبیعى و فصــله  

 »متشارکۀ فی حدود مشترکۀ. و المتّصل بهذا المعنى فصل الکم و الزم للمتّصل الّذي هو صورة الجسم فی الوجود.
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ورد خاین عبارت میرداماد کامال گویاســت که اتصالی که در شرح صفات جسم در برخی از عبارات به چشم می

اســت که الزمه این حقیقت جســم اســت که همان معناي یا همان ممتد داراي جهات ســه گانه اســت یا معنایی 

امکان «باشـد و لذا اگر در تعریف جسـم آمد، علی الظاهر مراد معناي اولی است و چیزي بیش از همان    »کمیت«

یا معناي کمیت است که  نیسـت و اگر در بخش صفات آمد، یا همین معناست » فرض امتداد در جهات سـه گانه 

 جسم است. الزم ذات

اتید شود. برخی از اسنهایی در قسـمت تعریف جسـم اینکه، تعریفی که ذکر شـد شـامل جسم مثالی نیز می     نکته

اما از آنجا که بقیه  94اند.جســم مثالی را جوهري از جواهر اولیه قســیم جســم عنصــري و نفس و عقل ذکر کرده

سفه اند، مثل شیخ اشراق و فالائل بودهاند با اینکه به آن قفالسـفه در اقسـام جوهر این قسم را مستقال ذکر نکرده  

 دانستند خصوصا که تعریفی که برايجســم مثالی را از اقسام جسم می ةز ایشـان، باید گفت که علی القاعد بعد ا

لذا باید در اینجا تذکر دهیم که اثبات جسم مثالی بدون استفاده از تجربه  95کنند بر آن صادق است.جسم بیان می

 .ها پی بردتوان با مراجعه به افق نفس و مشاهده صور، به وجود آنندارد و به راحتی میحسـی، مشـکل چندانی   

توان آن را بدون مراجعه به است که آیا می مدرك با حواس ظاهرآنچه در اینجا محل بحث و نظر اسـت، جسـم   

 تجربه حسی اثبات کرد یا خیر.

تأملی داشـته باشیم بر اینکه مفهوم امتداد در جهات  قبل از اینکه به سـراغ ادله اثبات جسـم برویم، خوب اسـت    

ــت. آنچه ابتد  ــت آمده اس ــوفان به دس ــت که امتداد از همین اء به ذهن میثالث از کجا براي فیلس ــد این اس رس

ــت ــد، یعنی همین امر بدیهی که بالوجدان همه حس   برداش ــت آمده باش ــوفان به دس ــی متعارف براي فیلس حس

چنین باشـد ولی این مسـأله تبیین تامی از سـه بعدي بودن اشــیاء نیست. در یک آینه     کنیم. اما هر چند شـاید می

شــود ولی در واقع با یک تصــویر دو بعدي مواجه خیلی صــاف و بدون آلودگی نیز صــحنه ســه بعدي دیده می

شوند و هسـتیم. در صفحه نمایشگرهاي امروزي نیز مثل تلویزیون، تصاویر به صورت سه بعدي نمایش داده می 

بینیم داراي دو فرض هستند. یکی اینکه در حال آنکه دو بعد بیشـتر نیسـت. لذا تصـاویري که در مقابل خود می   

                                           
 .506، ص2رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 94

جسم مطلق همان مقدار مطلق »(هو انّ الجسم المطلق هو المقدار المطلق، و انّ االجسام الخاصۀ هى المقادیر الخاصۀ«گوید: شـیخ اشـراق می   95

 )77، ص2است و اجسام خاصله همان مقادیر خاصه هستند.)(مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج
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نوع انعکاس نور از آن تصاویر به دلیل ابعاد باشد و دیگر اینکه چنین نباشد بلکه دو خارج ابعاد داشـته باشـند و   

ي توان نتیجه گرفت که الزاما آنچه ما به صورت سه بعدنمی بعد بیشـتر نداشـته باشـند. لذا با صرف حس بینایی   

هاي زیادي وجود دارد که همین حس به بینیم حقیقتا سـه بعدي اسـت بلکه در زندگی متعارف بشــر مصداق  می

 رسند.ها دو بعدي هستند هر چند که دقیقا سه بعدي به نظر میداند که آنوضوح می

توانیم به ســه بعدي بودن یگر یا ضــمیمه شــدن بینایی از مکانی دیگر، میاما به کمک ضــمیمه شــدن یک حس د

اشـیاء به کمک حس پی ببریم. مثال اگر سـه تصـویر دو بعدي از سـه زاویه باال و رو به رو و پایین شــیء داشته     

توان می ناییبیچنین با انضمام حس المسه به توانیم به سه بعدي بودن یا دو بعدي بودن آن پی برد. همباشیم، می

سـه بعدي بودن اشـیاء را شـناخت. مثال در مثال آینه یا صــفحه نمایشــگر تلویزیون، شاید با دیدن تصویر ابتداء    

م که دو بعد یابیتصـور کنیم که سه بعدي است ولی وقتی با المسه صفحه نمایشگر یا آینه را لمس کردیم، در می 

یابیم که سه بعد است. البته روشن است که در گیریم در میک میاسـت ولی وقتی در اشیاء خارجی از المسه کم 

هاي حسـی، عقل حاکم است، یعنی این عقل ماست که از کنار هم قرار دادن سه تصویر از  تحلیل مجموعه دانش

رسد که آن شیء دو بعدي است یا سه بعدي و این عقل ماست که دریافت ناشی سـه زاویه مختلف، به نتیجه می 

ر داخل آینه دو بعدي و تصویر درخت رســد که تصویگذارد و به این نتیجه میرا کنار هم می یناییمسـه و ب از ال

 مقابل ما حاکی از یک شیء سه بعدي است.

به کمک یک تصـویر از شــیء به کمک چشم، قابل   در سـه جهت  پس در نهایت روشـن شـد که هر چند امتداد  

زوایاي متعدد و نیز انضــمام تصــویر چشــم به نتایج حواس دیگر، قابل  اثبات نیســت ولی با انضــمام تصــاویر از

 استنتاج است.

ها برخاسته از حواس ظاهري است و به دلیل ین اسـت که در نهایت، تمام این تبیین ماند اسـخنی که باقی می اما 

 باحث به برخیهر شبهات بسیاري بر آن وارد است که پیشتر در مقدمات مهاي حواس ظاها و محدودیتنقصان

د بایلذا باید بررســی کنیم که آیا دلیل عقلی محض بر وجود جسم داریم یا خیر. 96از این شـبهات اشـاره کردیم.  

 اند وافی به مقصود هست یا خیر.  وراي تجربه محسوس، بر وجود جسم اقامه کردهاي که ادلهدید که آیا 

                                           
 ».بررسی وجود خارجی محسوسات در خارج«گفتار سوم، در بخش در  96
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 ادله اثبات وجود جسم

داند و لذا وارد بحث از اثبات وجود جسم نشده است جسم را بدیهی می پیشـتر گذشت که ابن سینا اصل وجود 

ــت. به    ــم در خارج ارائه کرده اسـ ــت و ادلـه مختلفی براي اثبات وجود جسـ ــدرا چنین نکرده اسـ ولی مالصـ

 هاي او توجه کنید:استدالل

اثر هر وجود،  و ناچارا باید نوبت وجود به جسـم برسد، زیرا هر وجودي مبدأ اثري است و (دلیل اول) «

یثیت دش متضمن حویک نوع وجودي ناقصتر از آن است پس اگر سلسله وجود به شیئی که حیثیت وج

آید به حدي برسد(و دیگر ادامه نیابد) و در نتیجه هیوالیی که محض قوه و نرسد، الزم می عدمش است

عدا خواهی دانســت و اي از وجود هیوال نیســت همانگونه که بامکان اســت موجود نباشــد و لکن چاره

اگرچه امري ظلمانی است اال اینکه از مراتب نور وجود  -که منظورم همان صــورت جســمیه است-این

است پس اگر نوبت وجود به سوي او منتهی نشود، عدم آن شر خواهد بود و عدم ایجادش بخل خواهد 

مکان به مقتضاي برهان است بود و امساك آن از آفریننده آن غیر جائز بر مبدأ فیاض مقدس از نقص و ا

و همچنین(دلیل دوم) به این دلیل وجود جســم الزم اســت که عدم فیضــان این جوهر ظلمانی مســتلزم 

ــت به دلیل قیام براهین داللت کننده بر تناهی امور مترتب  وقوف فیض بر عدد متناهی از موجودات اسـ

نباشد باب رحمت و  جسـم  اگر در وجود به صـورت ترتب ذاتی به صـورت ترتب علّی و معلولی. پس  

شود. بخشـش بر موجودات زمانی متعاقب خصوصا نفس انسانی در سلسله امور معد و ذي نفع بسته می 

آید که ممکنات در و همچنین(دلیل ســوم) اگر ســلســله ایجاد به جوهر جســمانی منتهی نشــود الزم می

و صور و اعراض مثل کم و کیف و  هاعقول منحصر شود، زیرا که ما سواي عقول مانند نفوس و طبیعت

ها ممکن نیســتوجودش مگر با جسم یا به سبب جسم. پس این وجود و غیر آن از این و متی و غیر این

قوانین فلسفی داللتی عقلی دارد بر تحقق امور ممتد جوهري در وجود با قطع نظر از آنچه حس ایجاب 

ت که حامل کیفیات محســوسه است پس این ها هســها و نهایتکند که جوهري ممتد در بین سـطح می

 97»شود که از مقوله جوهر است.جوهر ممتد همان امري است که جسم نامیده می

                                           
و ال بد أن تصل نوبۀ الوجود ألن کل وجود هو مبدأ أثر و أثره أیضا نحو من الوجود أنقص منه و هکذا فلو لم ینته سلسلۀ : «2، ص5اسفار، ج 97

حد فال یوجد الهیولى التی هی محض القوة و اإلمکان لکن یلزم عدم الوقوف إلى  -الوجود إلى شـیء یکون حیثیۀ وجوده متضمنا لحیثیۀ عدمه  

ه لکان د إلیال بد من وجودها  کما ستعلم و هذا أعنی الصورة الجسمیۀ و إن کان أمرا ظلمانیا إال أنه من مراتب نور الوجود فلو لم تنته نوبۀ الوجو
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قی که البته از نظر تقریر منط دالل اول از سـه اسـتدالل باال را به صورت تفصیلیتري دارد  همو در جاي دیگر اسـت 

 98.هیچ تفاوتی ندارد

 تقریر دلیل اول و نقد آن

 با دو حد وسط از ظاهر کلمات مالصدرا قابل تبیین است. دلیل اول

                                           
دإ الفیاض المقدس عن النقص و اإلمکان على مقتضى البرهان و ألن عدمه شـرا و عدم إیجاده بخال و إمساکا من مبدعه و هو غیر جائز على المب 

 دعدم فیضـان هذا الجوهر الظلمانی یستلزم وقوف الفیض على عدد متناه من الموجودات لنهوض البراهین الدالۀ على تناهی المترتبات فی الوجو 

ــد بذلک باب الرحمۀ و اإلجادة عن إفادة ا ــلۀ   ترتبا ذاتیا علیا و معلولیا فینس ــلس ــانیۀ الواقعۀ فی س ــیما النفوس اإلنس لکائنات الزمانیۀ المتعاقبۀ س

و أیضـا لو لم ینته سلسلۀ اإلیجاد إلى الجوهر الجسمانی لزم أن ینحصر الممکنات فی العقول فإن ما سوى العقول کالنفوس   المعدات و العائدات

یرها ال یمکن وجودها إال مع الجســم أو بالجســم فهذه الوجوه و غیرها من و الطبائع و الصــور و األعراض کالکم و الکیف و األین و المتى و غ

 نالقوانین الحکمیـۀ تدل داللۀ عقلیۀ على تحقق الممتدات الجوهریۀ فی الوجود مع قطع النظر عن ما یوجبه الحس من وجود جوهر ممتد فیما بی 

 .»المسمى بالجسم الذي من مقولۀ الجوهرحامل للکیفیات المحسوسۀ فهذا الجوهر الممتد هو  السطوح و النهایات

ــدر الم  98 ــرح و تعلیقه ص ــفاء، جش ــحاب المذاهب  : «232، ص1تألهین بر الهیات ش ــلح أن یبحث عنه أص أما مطلق وجوده بالمعنى الذي یص

سوسۀ، وده من جهۀ اآلثار المحالمحسوس لیس هو بذاته، بل أعراضه و صفاته، فیکون إثبات وج أنّ المختلفۀ، فقیل: إنّه بدیهی محسوس. و الحقّ

جوداتها حقائق األشیاء عبارة عن و و هو  معرفۀ  أنّ هاهنا بیانا برهانیا من طریق اللم فیکون البرهان على وجوده دلیال غیر مفید للیقین التام؛ إالّ أنّ

الوجود بنفسه متقدم و متأخر و علّۀ و معلول، و کل علّۀ  أنّمن الوجود ضربا من التبعیۀ، و  أمور انتزاعیۀ تتبع کل منها لنحوالخاصـۀ، و الماهیات  

و أنقص و أدون، حتى تنتهی سلسلۀ الوجود  فهی  فی رتبۀ الوجود أشرف و أکمل و أرفع من معلوله ، و کل معلول  فهو فی رتبۀ الوجود  أخس

ودات و النشآت حتى ال یغیب عن وجوده شیء من األشیاء، و ال بجمیع الوج  فی جانب العلّیۀ إلى  مرتبۀ من الشـرف و الکمال إلى حیث یحیط 

یعزب عن نور وجهه ذرة فی األرض و ال فی السماء. و ینتهی أیضا فی جانب المعلول وجهۀ النقص و القصور إلى حیث ال جمعیۀ لوحدته و ال 

ذي وحدته عین قبول الکثرة و اتصاله عین استعداده لالنفصال، حضور لذاته فی ذاته، بل تغیب ذات عن ذاته، و هو الوجود االتصالی  االمتدادي ال

ن عو لیس له من التحصـــل  الوجودي قدرا یمکن أن یجمع کلّه جزءه ، و ال من البقاء ما یشـــمل  أوله آخره، فظاهره یفقد باطنه و باطنه یغیب 

ب الزمان. بل کل بعض فرض منه  فهو غائب عن بعض آخر، و هذا بحس -و أوله یفوت آخره و آخره یعدم أوله  -هذا بحسب المکان  -ظاهره 

وده منبع ؟! فوجکذا بعض بعضه عن بعض بعضه اآلخر؛ فالکل معدوم  عن الکل. و إذا کانت ذاته غائبۀ عن ذاته، فکیف یکون لغیره حضور عنده

لو لم  الجمعیۀ، لکنّه مع ذلک من مراتب الوجود فیجب صدوره. ثم وجود األول منبع العلم و النور و الجهالۀ و الظلمۀ و التفرقۀ و الحرمان کما أنّ

ــتلزم وقوف الفیض على  ــرا و وباال ال یلیق البخل  به على المبدأ  الجواد. کیف و عدم هذا الجوهر یسـ دد عینته نوبۀ الوجود إلیه لکان عدمه شـ

نع، ؟! و ذلک ممتاهیۀ مع إمکان الجمیع من غیر أن یخرج من القوة إلى الفعلمتنـاه، و بقی فی کتم العـدم أنواع جمـۀ غفیرة مع أفرادها الغیر المتن   

 »ذا قوة غیر متناهیۀ فی الفعل  لکون المبدأ
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اي از وجود جنبه علّی نســبت به مرتبه پایین تقریر اول از دلیل اول: از آنجا که وجود مشــکک اســت و هر مرتبه

ــکک وجود ممکن   تر ناقصخود دارد، مرتبه پایین ــله مش ــلس ــت. از طرفی طفره در س تر از مرتبه باالي خود اس

ترین اید تمام مراتب وجود موجود باشند. لکن اگر جسم موجود نباشد، به تبع آن ماده نیز که پاییننیسـت. پس ب 

 درجه وجود است، موجود نخواهد بود، در نتیجه طفره در مراتب وجود رخ داده است.

حد وسط ا ه رتقریر دوم از اسـتدالل اول: دقیقا مانند اسـتدالل باالست با این تفاوت که به جاي اینکه نبودن طفر  

ــأله که اگر خدا ماهیتی را که امکان وجود دارد، خلق نکنددقرار ب ــت و امتناع بخل بر ذات هد، این مس ، بخل اس

 دهد.خدا را، حد وسط قرار می

گر ما تشکیک ا کاالت مبنایی و بنایی فرق گذاشت.اشکاالتی قابل طرح است ولی باید بین اشاما بر این استدالل 

ا را بپذیریم و از طرفی بپذیریم که ماده یعنی چیزي که صرف القوة محض است، ممکن است با قرائت مالصـدر 

ــد، وجود ندارد و بپذیریم که  ــته باشـ و نیز بپذیریم که بدیلی در وجود که وجود آن با وجود ماده تعارض نداشـ

نکه عبارت مالصدرا بخل اسـت، آنگاه در مقام اشــکال، باید اشــکال بنایی کنیم و آن ای  خلق نکردن توسـط خدا 

صـریح اسـت که او در صـدد اثبات جسم است و حال اینکه این استدالل بر فرض صحت هیوالي اولی را ثابت    

ن و جسم به معناي موجود ممتد در جهات سه گانه وجود ندارد. ممکن است آکند که هیچ مالزمه منطقی بین می

قق باشد. آیا استلزامی منطقی بین صرف القوة بودن ماده در چیزي به جز موجودات ممتد در جهات سـه گانه مح 

ــه گانه وجود دارد؟ ما که مالزمه ــد، کنیم و بر فرض مالزمهاي مفهومی درك نمیو امتداد در جهات سـ اي باشـ

اي مفهومی بین این دو باشد، مالزمه خارجی اسـت که بر اساس تجربیات ما محقق شده است و بر فرض مالزمه 

 .کندکرد و صرف اثبات ماده اولی، دردي را دوا نمیباید آن را تبیین 

هاي دیگري در همین ظرف هاي در عرض توجه شــود. چه بســا جهاناشــکال بنائی دیگر اینکه باید مســأله نظام

وجود این جهان، قابلیت تحقق داشــتند ولی به دلیل تزاحم با این جهان و احســن بودن این جهان، کنار گذاشــته 

به در همین رت چه اشکالی دارد دند. در خصوص مسأله ماده، اگر تشکیک عرضی را بپذیریم،شـدند و آفریده نش 

، ها یا به دلیل شر کثیر در جسموجودي جسـم، امور دیگري امکان تحقق داشته باشند که به دلیل احسن بودن آن 

 ها آفریده شوند و نه جسم.  نوبت به تحقق جسم نرسد و آن
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تبیین شــده اســت که چرا خلق نکردن توســط  3ائمه هداةتی از امثال در رواینائی اما در محدوده اشــکاالت مب

، تنها در صــورتی الزم است که ماده بر فرض پذیرش قبح خلق نکردن امر قابلیتدارهمچنین  99خدا بخل نیسـت. 

نکر م خلق شــود، که قابلیت وجود داشــته باشــد و حال اینکه برخی از فالســفه اصــل قابلیت ماده براي تحقق را

ها خصـوصا با توجه به اشکاالت بنائی ثمره  اشـکاالت مبنائی دیگري نیز قابل طرح اسـت که بیان آن   100هسـتند. 

 .و سبب تطویل و خروج از هدف این تحقیق است ندارد

 تقریر دلیل دوم و نقد آن

محدودي از اش این است که فیض خدا در عدد خالصـه تقریر دلیل دوم این اسـت که اگر جسـم نباشــد، الزمه   

مخلوقات که امور غیر جسـمانی هستند، محدود شود، زیرا ترتب بین موجودات ترتب علّی و معلولی است و با  

شـود و در نتیجه مخلوقاتی که به نحوي به جسم مربوط  خلق نشـدن جسـم، از جسـم به بعد، سـلسـله قطع می     

در نهایت به جسم براي ایجاد شدن محتاج  هسـتند، حال یا از آثار جسم و در مرتبه معلول جسم هستند یا اینکه 

 ها بسته خواهد شد.هستند مثل نفس، خلق نخواهند شد و باب رحمت الهی بر آن

شود که کبراي نهایی او، همان بحث بخل و یا با توجه به تقریري که از دلیل دوم مالصدرا بیان کردیم، روشن می

 ه همان بخل است.بحث طفره هست، هر چند که تعابیر بیشتر به ناظر ب

                                           
 و الفتنۀ و القدر و القضــاء باب، 373(ص . و نیز: التوحید1، حالســخاء و الجود معرفۀ باب )،39و38، ص4جبه عنوان نمونه در کتاب الکافی( 99

 تَسأَلُ کُنْت فَإِنْ وجهینِ لکَلَامک إِنَّ فَقَالَ الْجواد عنِ أَخْبِرْنی لَه فَقَالَ فی الطَّواف هو و 1 الْأَولَ الْحسنِ أَبا رجلٌ سـأَلَ «) : 16، حاآلجال و اراألسـع  و األرزاق

 و لَک لَیس ما أَعطَاك أَعطَاك إِنْ لأَنَّه منَع إِنْ الْجواد هو و أَعطَى إِنْ الْجواد فَهو الْخَالقِ عنِ تَسأَلُ کُنْت إِنْ و علَیه اللَّه افْتَرَض ما یؤَدي الَّذي الْجواد فَإِنَّ الْمخْلُوقِ عنِ

پرســید در حالی ایشــان در طواف بود پس به امام عرض کرد: مرا از جواد آگاه کن. پس   1(مردي از امام کاظم ».لَک لَیس ما منَعک منَعک إِنْ

الزم  خدا بر او آنچهپرسی پس جواد از مخلوقین کسی است که حضرت فرمود براي کالم تو دو وجه است پس اگر از بخشنده از مخلوقین می

بدهد و او جواد است اگر منع کند، زیرا اگر به تو چیزي بدهد، به تو داده پرسـی پس او جواد اسـت اگر   کرده اسـت ادا کند و اگر از خالق می 

ــت. ــت و اگر تو را منع کند از تو منع کرده چیزي را که براي تو نیسـ لَا یکْدیه  و«داریم:  )124(صدر نهج البالغهو نیز  »آنچه که براي تو نیسـ

صنْتَقم طعإِذْ کُلُّ م ودالْج و طَاءا خَلَاه  الْإِعم ومذْمعٍ مانکُلُّ م و اهوشود اي از او چیزي کم میکند زیرا هر اعطا کنندهبخشـش و جود او را فقیر نمی (.»سـ

 )اي مذموم است جز او.جز او و هم منع کننده

پیش ». بالقوة محض یک مفهوم تناقض آلود است.«فرماید: ) می505، ص2به عنوان نمونه آیت اهللا فیاضی(جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 100

، درس 2اند. براي آگاهی از تفصیل آراي فالسفه در این زمینه رك: آموزش فلسفه، جاز ایشـان آیت اهللا مصباح و شیخ اشراق نیز منکر ماده بوده 

 ششم.  چهل و
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اما نقد اصــلی بنائی بر مالصــدرا با صــرف نظر از مبانی، این اســت که آیا هیچ دلیل منطقی تاکنون بر این مطلب 

ارائه شـده اسـت که اموري مثل نفس ناچارا باید به جوهري داراي ابعاد سـه گانه محتاج باشـند؟ ممکن است با     

سـام جوهر اسـتقرائی نیســتند؟ شــاید قسمی باشد که ما هنوز   جوهري متفاوت نیز بتوانند موجود شـوند. مگر اق 

ایم و آن با اینکه جوهري ممتد در راســتاي ابعاد ســه گانه نیســت، بتواند نیاز موجودات مختلف را کشــف نکرده

حل کند و موجودات مختلف به سـبب او موجود شوند. حال چه مشکلی دارد که خدا به جاي جسم آن را خلق  

 ین برخی از اشکاالت وارد بر تقریر سابق اینجا نیز مطرح است.همچن کرده باشد؟

 تقریر دلیل سوم و نقد آن

شوند، زیرا غیر از  منحصـر در عقول اش این اسـت که ممکنات  اگر سـلسـله ایجاد به جوهر منتهی نشـود الزمه   

ــور و اعراض مانند کم و کیف و أعقول، همـه موجودات مانند انواع نفس و طبائع   ها تی و غیر اینین و مو صـ

 براي تحقق محتاج به جسم هستند.

واضـح اسـت که این دلیل نیز باید به کبرایی مانند کبراي دلیل سابق ضمیمه شود و اال صرف انحصار مخلوقات   

کند. همچنین دقیقا نقد دلیل سابق در اینجا نیز قابل طرح است. مگر حصر در در عقول که مشـکلی را ایجاد نمی 

مل عقلی دیگر از موجودات که چیزي ما قوالت چیزي جز اســتقراء اســت؟ چه بســیار فروض محتاین انواع و م

ها موجود باشند و خیر بیشتري بین یا خارج از این اقسام مطرح شده موجود در فلسفه هستند و در عین حال آن

 موجود داشته باشند و منجر به انحصار در عقول نشود.   تصوراتاز این 

 آیت اهللا مصباح چهارم بر اساس برداشتی از تقریر دلیل

ا توان آن را دلیلی بر اثبات جسم بآیت اهللا مصـباح بیانی دارند که هر چند در صـدد اثبات جســم نیست ولی می  

 رویکردي خاص مطرح کرد. عبارت ایشان چنین است:

بعاد متغیر، و حاکى از اهاى ادراکى مختلف و و نیز تا به کمک قوانین علیت ثابت نشود، که علت پدیده«

توانیم صفات و ویژگیهاى اشیاء مورد تجربه و اشـکال گوناگون، اشـیاء مادى متناسـب با آنها است، نمى   

 101.»را، بطور قطعى و یقینى بشناسیم

                                           
 .27، ص2آموزش فلسفه، ج 101
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که فرمودند، دلیل بر  102حال به کمک بیان ایشان بگوییم که همان سوزشی که پیشتر از آموزش فلسفه نقل کردیم

خارجی اسـت، امري متغیر و زماندار اسـت و بر اساس سنخیت علت و معلول دریابیم که علت آن    وجود اشـیاء 

قریر ت نیز باید امري متغیر و زماندار باشـد و تنها چیزي که در متغیر و زماندار است، جسم است. به طور خالصه 

 :شودمنطقی آن چنین می

 است.کنیم، امري ممکن ) سوزشی که در درون خود احساس می1

 ) هر امر ممکن محتاج به علتی است.2

 خواهیم بسوزیم.) علت آن درونی نیست، چون نمی3

 ) علت آن بیرونی است.4

 ) سوزش زماندار و متغیر است.5

 ) بین علت و معلول سنخیت است.6

 ) پس علت سوزش نیز باید زماندار و متغیر باشد.7

بیان کردیم که اوال بیرونی بودن علت سوزش در این استدالل اشکال دارد، زیرا چه بسیار امر درونی  103اما پیشتر

انا دردهایی است که احی که خوشایند ما نیست و مثال نقض آن،شود ناخودآگاه که سبب ایجاد انفعاالتی در ما می

 کنیم و چه بسا منشئی جز خیال متصل نداشته باشد.  در خواب تحمل می

بر ادامه مطلب نیز این اشکاالت وارد است که چه کسی گفته است، سوزش زماندار و متغیر است. براي اثبات  اما

تغیر سـوزش باید وحدت اتصـالی آن ثابت شود. یعنی ثابت شود که ما با یک وجود سیال مواجه هستیم و حال   

ــود    ــوزش در وجود ما ایجاد ش ــا در هر هزارم ثانیه یک س و در هزارم ثانیه بعدي نابود گردد و در اینکه چه بس

هزارم ثانیه بعد سـوزش جدیدي ایجاد شـود و همینطور مسأله ادامه یابد و ما به خاطر ضعف قواي ادراکی خود   

که  دقیقا مانند یک فیلم کنیم توهم کنیم که این سوزش واحد، متغیر است.که این فواصـل زمانی کم را درك نمی 

                                           
 .267، ص1آموزش فلسفه، ج 102

 در گفتار سوم، بررسی وجود محسوسات در خارج. 103
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ــاهده می ــطالح مانند وجود  کنیم. آنچه ما در تلویزیون میدر تلویزیون مش ــت و به اص بینیم در ظاهر حرکت اس

ه همان آید و کسري از ثانیه بسیال است. اما در واقع تلویزیون در هر ثانیه تعدادي تصویر ثابت است که یکی می

ن بینایی ما قدرت شــود و چوشــود و تصــویر دیگري ظاهر میماند و بعد از آن غائب میصــورت ثابت باقی می

پندارد و حال اینکه در واقع با تعدادي کون و فساد در ها را به صورت متحرك میتمییز این تصاویر را ندارد، آن

 هاي زمانی کوچک مواجه هستیم.بازه

سازد. ممکن است جهت مشـکل دیگر اینکه اصـل سـنخیت بین علت و معلول، مصـداق سنخیت را روشن نمی    

و تغیر آن باشد، مثل وجود آن یا هر چیز دیگري جز ا سوزش، امري به جز زماندار بودن وزش بسنخیت علت س

کند اصل وجود جهت سنخیتی بین علت و معلول است و نه این دو، زیرا آنچه سـنخیت علت و معلول ثابت می 

 104بیشتر.

ــه بعدي را نمی ــم سـ ات کند که براي اثبر را میکند بلکه اثبات امر متغیر و زمانداهمچنین این دلیل، اثبات جسـ

جسـم باید ادعا شـود که تنها امر متغیر و زماندار متصـور، جسم سه بعدي است که تاکنون برهانی بر این مطلب    

 مشاهده نشده است.

ها بر فرض این اسـت که در اصـل خود قانون سـنخیت اشکال مبنایی نکنیم. مثال طبق برخی تقریرها از    البته این

زي کند چیشود، آنچه اصل سنخیت اثبات میاساس برهانی که براي اصل سنخیت آورده می، بر 105اصل سنخیت

نیسـت جز جهتی در علت که سـبب شـده اسـت از آن معلولی خاص صـادر شـود، زیرا اگر چنین جهتی نباشد       

و را داش صدور هر معلولی از هر علتی است. لذا طبق این تقریر، سنخیت علت و معلول مشابهت بین این الزمه

ــرفا وجود جهتی در علت را اثبات میثابت نمی ــادر کند بلکه ص ــبب آن جهت، این معلول از آن ص کند که به س

                                           
 .197-175، ص3کنند رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، جبراي آگاهی تفصیلی از ادله سنخیت علت و معلول و آنچه ثابت می 104

 .براي آگاهی از سه تقریر قاعده سنخیت رك: همان 105



ها وابسته به تجربه است          فصل دوم: بررسی مفاهیمی که اثبات اصل وجود آن                 | 62  

 
و به اصطالح مثالی از محرك در متحرك ایجاد  شـده اسـت و ممکن است آن جهت، هیچ مشابهتی نداشته باشد  

   106.نشود

 تقریر دلیل پنجم بر اساس استحالۀ جزء ال یتجزي

هینی که براي اثبات اصل وجود ممتد قابل بیان است، ادله استحالۀ جزء ال یتجزي است، یعنی اگر هم یکی از برا

لیل اند، به دفرض کنیم که اجســام موجود در نزد ما حقیقتا متصــل و ممتد نیســتند و از ذرات ریز تشــکیل شــده

طقی تقریر این برهان به زبان من باشند. ها ممتداستحالۀ جزء ال یتجزي، ناچارا باید ذرات بنیادي تشکیل دهنده آن

 به این صورت است.

 ) اگر اجزاي تشکیل دهنده پایه، ممتد نباشند، الزمه آن جزء ال یتجزي است.1

 ) جزء ال یتجزي محال است.2

 نتیجه: پس اجزاي تشکیل دهنده پایه(اتم یا اجزاي تشکیل دهنده اتم یا هر چیز دیگر که باشد)، باید ممتد باشند.

و اشــکال ما به مقدمه اول اســت. ما هنوز موجود ممتد خارجی را ثابت   اما این برهان نیز قابل خدشــه اســت 

ایم. ممکن اسـت امتداد در خارج وجود داشته باشد ولی موجود ممتدي در خارج وجود نداشته باشد بلکه  نکرده

 فضاي خالی ممتد نباشد. یابیم چیزي جز آثار مجردات بر اینآنچه ما در این فضاي خالی ممتد می

فرض کنید در این دنیا صرفا امتداد داشته باشیم و نه جسم ممتد. یعنی فضاي خالی ممتدي  براي تقریب به ذهن

که در آن هیچ جسـمی وجود نداشـته باشـد. در این صـورت سؤالی که قابل طرح است این است که موجودات     

شــود و حال اینکه حقیقتا امر ي ما به صــورت امتداد آشــکار میمجرد، اگر در این دنیا تأثیري داشــته باشــند، برا

ممتدي در کار نیست. مثال فرض کنید موجودي مجرد مانع از این شود که من به سمت راست حرکت کنم. آنچه 

کنم، دیواري نامرئی در جلو من اســت و حال آنکه دیواري ممتد در کار نیســت بلکه تأثیر موجود من تصــور می

شود. اگر بخواهم با مفاهیم فیزیکی صحبت کنم، آنچه داریم نیرو است ه به این صورت آشکار میمجرد اسـت ک 

                                           
پردازیم که در صــدد بررســی چنین مطلبی اســت و در آنجا به نقد مطلب در فصــل پنجم همین نوشــتار به بررســی عبارتی در شــواهد می 106

 ایم. رك: فصل پنجم، مورد اول از موارد مطرح شده از کتاب الشواهد الربوبیۀ.پرداخته
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 خواهیم بگوییمو نه جسم. نیرو آثاري در امتدادات دارد ولی خودش حیزي ندارد که امتداد را پر کرده باشد. نمی

 ست.توان ادعا کرد که این هم یک فرض ممکن االزاما مسأله چنین است ولی می

ــت که با ادله اي مثل محال بودن خأل ثابت کنیم که چنین امتدادي بدون امر تنها راه براي ابطال این فرض این اس

، زیر شبهه مطرح شده شود وممتد قابل تصـور نیسـت. اگر ادله اسـتحالۀ خأل صحیح باشد، چنین امري ثابت می   

رود. البته توجه دارید که اگر کسی بر این اساس عمل کند، ناچارا باید امتداد را پیش فرض گرفته باشد سؤال می

و بعد ثابت کند که امتداد خالی نداریم و حتما امري داراي حیز آنجا را پر کرده اســت و بدیهی اســت که اصــل 

 امتداد جز با حس قابل اثبات نیست.

 ادله اثبات جسم سه بعدي مع بنديج

این بود مجموعه ادله اثبات جسم سه بعدي که در مجموعه کلمات فالسفه یافتیم و طبق جستجوهاي انجام شده 

یدیم که همه د اند.معمول فالسفه به دلیل بدیهی انگاشتن محسوسات، متعرض اثباتی براي جسم سه بعدي نشده

موع لذا در مج هستند. متعددياز اشکاالت مبنائی، داراي اشکاالت بنائی  براهین مطرح شـده حتی با صـرف نظر  

فعال کســی نتوانســته برهانی عقلی بر اثبات وجود جوهر   تا جایی که ما تحقیق کردیم، توان نتیجه گرفت کهمی

ز شی اجسمانی در خارج ارائه دهد و آنچه هست برگرفته از محسوسات است به این صورت که ما ابعاد را که نا

کنیم و چون کم، معنایی است که اگر بخواهد موجود شود، نیازمند موضوع است، کمیت جسـم هسـتند درك می  

باید یک جوهري سـه بعدي در پس این کم موجود باشــد، زیرا واضح است که ما حس جوهر یاب نداریم و بر  

البته برهان اخیري که ذکر ست. اساس تعبیري که از مالصدرا گذشت، عوارض و آثار جسم است که محسوس ما

ــل وجود   کردیم طبق برخی از مبانی، می ــروط به اینکه اص ــم ممتد را نهایت ثابت کند البته مش تواند وجود جس

 امتداد را پیش فرض بگیرد که خود این مسأله نیز در نهایت به جز راه حس قابل اثبات نیست.

 شود:حاصل می بر این اساس جوهر جسمانی در مراحل زیر براي انسان

ــیء درك می» یف مبصــرک«اوال  ــود. در مرحله بعد ش از زوایاي مختلف، مفهوم بعد » کیف«با انضــمام ادراك ش

وع وابسته به حقیقتی بی نیاز به موض» کم«فهمیم که شود. در مرحله بعد میبراي انسان حاصل می »کم«و  داشتن

یریم که چون کمیت در جهات یا همان ابعاد مختلف فرق گاسـت که همان جوهر باشد. در مرحله بعد نتیجه می 
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آن فالن مقدار شود و از  کند، جوهري که کمیت به آن قائم اسـت نیز، باید داراي ابعاد باشــد که از جهتی کم می

آن مقدار دیگري شود. جهتی کم 

یک پیش فرض مهم بنا اسـت که بر اساس   ض دارد و آن دقیقا خود مفهوم کیفاما همه این مطالب یک پیش فر

شده است و آن همان، اتصال حقیقت جسمانی رو به روي ماست و حال اینکه خود این مسأله به دلیل وابستگی 

شود که این جسم از ذرات به تجربه، ارزش چندانی ندارد. خصـوصـا که در روزگار ما در علوم جدید مطرح می  

وجود دارد به  107خالی بسیاري در بین این ذرات متعددي که بسـیار ریز هسـتند، تشـکیل شـده اسـت و فضـاي      

و حدود یک اي که در هسـته یک اتم، نسـبت فضـاي اشـغال شـده به فضـاي غیر اشـغال شـده، بسیار کم         گونه

 108است.صدهزارم 

 اند:  اند و چنین فرمودهمرحوم عالمه طباطبائی به این اشکال توجه داشته

توان ابعاد سـه گانه را فرض کرد، شکی در آن  میپس جسـمی که جوهر داراي اتصـال اسـت و در آن    «

ها اجرا اجسام شود و به آناي است که در آن امتداد جرمی حاصل میاء اولیهزنیست لکن مصداق آن اج

   109»شود...نوعی منتهی می

اند که بگویند، هر چند این جسمی که پیش روي ماست، در ظاهر ایشان راه حل فرار از این مشکل را چنین یافته

متصـل اسـت ولی علم ثابت کرده است که چنین اتصالی در کار نیست و جسم از اجزاي ریز بسیار تشکیل شده   

                                           
هنده اي برخی از امور تشکیل دهایی در ماهیت غیر ذرهبود و امروزه صحبت اي نسبت به این امور مطرحالبته تا اوایل قرن بیست تصور ذره 107

پیامدهاي الهیاتی فیزیک «ها رك: هاي فلســفی مطرح شــده در مورد آناتم مطرح اســت. براي آگاهی تفصــیلی از این امور و خصــوصــا تحلیل

 )120تا  77از  -صفحه  44( 28-25شماره  - 1384و تابستان  1383 یزیپا، نوشته ایان باربور، ترجمه پیروز فطورچی، نامه علم و دین، »کوانتوم

 .)80تا  78از  -صفحه  3( 81شماره  - 1385 ينوشته دکتر مهدي گلشنی، بازتاب اندیشه، د)» 2) و (1مبانی فلسفی فیزیک جدید («و نیز 

VCH, Third ed, -r, WILEY, Radiation, and Radiation Protection, page18, James E.TurneAtomesرك:   108

USA, 2007  1.3⅓×10-15این آدرس فرمول محاسـبه شعاع هسته اتم بر حسب متر به صورت مقابل آمده است:  درA≈R  آمده است کهA 

ها مثل اتم طال با حجم کلی اتم مقایسه شده است و نسبت حدود یک صد هزارم است. این نسبت عدد جرمی اتم اسـت و نیز در برخی از اتم 

 هاي مختلف متفاوت است ولی تقریبا در حدود یک صد هزارم است.در اتم

االمتدادات الثالث ثابت ال ریب فیه، لکن مصداقه األجزاء فالجسـم الذي هو جوهر ذو اتصـال، یمکن أن یفرض فیه    : «72بدایۀ الحکمۀ، ص 109

 »األولیۀ، التی یحدث فیها االمتداد الجرمی، و إلیها تتجزأ األجسام النوعیۀ
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اتصالی دارند و در نتیجه تمام مباحث را  ها هیئتبریم و آناء ریز میگوییم که بحث را بر سـر آن اجز می اسـت، 

 کنیم.ها پیاده میبر روي آن

اند که علم امروز همچنان به نظریه ذره انگاري اوال ایشان تصور کرده اما پاسـخ این فرمایش عالمه این اسـت که  

ــت و برخی از تفکرات، منکر ذره انگ  ــن نیسـ ــأله روشـ ــت و حال اینکه دقیقا در علم امروز مسـ اري معتقد اسـ

ها سر و کار مثل اجسام در مقیاس بزرگ که با آن گوید حتیها سخن میآن اجزاي ریز که علم از آن 110هسـتند. 

ها ها را کشــف کنیم. محتمل اســت آنبه کمک حس امتداد داري آن حداقلنیســتند که  بالفعلمحســوس  داریم،

ها باشد. مثال ممکن است یک سري امور ن آنامتدادي نداشـته باشـند و امتداد در واقع ناشـی از تعامل نیرویی بی   

اند که در نهایت ما در مقیاس ها در عالم نیروهایی را به صورتی ایجاد کردهمجرد صرف وجود داشته باشند که آن

 :تبینیم. براي اینکه این مفهوم کامال به ذهن بیاید، مثال زیر مثال خوبی اسهایی را میبزرگ چنین صحنه

ــت. اما یک موجود مجرد که می خوافرض کنید می ــوید. در اتاق باز اس تواند در عالم ماده هید داخل در اتاقی ش

د که کنیتصـرفات داشـته باشد، بخواهد تصرف کند و نگذارد شما داخل اتاق شوید. شما یک دیوار احساس می  

ــه بعدي غیر نامرئی در ک اگرچه دیده نمی ــود ولی وجود دارد! غافل از آنکه دیواري س ــت بلکه موجود ش ار نیس

 مجردي در مقام فعل مانع از حرکت شما شده است.

ها به اندازه یک توپ کوچک در بینیم که بین آنگوید، ما یک ســري فضــاهاي خالی میدر مثال جســم، علم می

د، کنییک اسـتادیوم بزرگ موادي وجود دارد که فضــا را اشغال کرده است. جسمی که شما آن را توپر تصور می 

و همه ذرات آن به هم بچسبند، به  بیشترش خالی است و اگر فضاهاي خالی کتاب رو به روي شما، از بین برود

گویند: خیر! صرفا اید؟ میپرسیم آن اجزاي ریز را شما دیدهحال میشود که کتاب را نخواهید دید! قدري ریز می

                                           
شماره  - 1384و تابسـتان   1383 ییزپا، نوشـته ایان باربور، ترجمه پیروز فطورچی، نامه علم و دین،  »پیامدهاي الهیاتی فیزیک کوانتوم«رك:  110

. اصـل بحث بعد داشـتن انرژي یا نداشتن آن، چندان از نظر علمی روشن نیست و اگر جرم در واقع یک   )120تا  77از  -صـفحه   44( 25-28

نوع خاص انرژي در برخی از حاالت آن باشد، به طور کلی تصورات نسبت به مسأله جسم و اجزاي سازنده آن عوض خواهد شد. براي آگاهی 

 ی؛عل ی،عباس ي؛مهد ی،گلشنلی متعدد انرژي از نظر فلسـفی، رك: گزارش از نشست انرژي در فیزیک و فلسفه، سخنرانان:  هاي احتمااز تحلیل

و  )250تا  237از  -صفحه  14( 10و  9شماره  -، سال سوم 1395و تابسـتان   ی؛ نقد کتاب، کالم فلسـفه و عرفان، بهار محمدتق ی،موحد ابطح

حیم، )، قربانی، ريبه ماده و انرژ ییو عالمه طباطبا ياستاد مطهر یفلسـف  ينگرش ها ی: (بررسـ يانرژ یتو ماه یقتدرباره حق یپژوهشـ ونیز: 

 .330تا  293از  -صفحه  ISC (38(وزارت علوم)/ یجیترو-یعلم 31و  30شماره  - 1383و بهار  1382زمستان 
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اي ونه اجز ایم و ریزترین چیزي که بشـر دیده است، خود اتم است ها پی بردهبر اسـاس آزمایشـاتی به وجود آن  

 111.ریز تشکیل دهنده اتم

د: هاي تجربی است، بگویکه همه برخاســته از تجربه و تحلیل مطالبیا دارد یک فیلسـوف در مواجهه با چنین  ج

کردیم و بعدا روشن شد، که بیشترش روشن شود همان طور که کتاب را موجودي توپر تصور می در آیندهشاید «

اشد ه باالتر، تو پري وجود نداشته بخالی اسـت، اجزاي اتمی هم توپرهایی باشـند که بیشترش خالی باشد و بلک  

 »بلکه صرفا توهم توپري وجود دارد، مثل مثالی که از تأثیر مجرد و احساس شدن دیوار بیان کردیم.

ها ه اینگوییم بلکتوجه دارید که ما این ســخنان را به دلیل پیش فرض گرفتن صــحت مطالب فیزیک جدید نمی

ها قائل است و این خود دلیلی است بر اینکه وجود جسم با تصور نفروض معقولی است که از قضا علم هم به آ

 ابعادي که از آن داریم، تنها یک فرض براي توجیه عالم خارج است و نه همه فروض ممکن.

 ماده. ب
مراد از ماده در اقســام جوهر، همان ماده اولی یا هیوال اســت که بین فالســفه در اصــل وجود آن اختالف اســت. 

قبال عرض کردیم برخی از فالسـفه منکر اصل وجود آن هستند و برخی دیگر نیز آن را قبول دارند.  همانطور که 

 فرماید:آیت اهللا مصباح در این زمینه می

ــت، که آیا هیوالى اولى جوهر فعلیت « ــطوئیان با دیگران در این اس ــت، که و اختالف نظر ارس دارى اس

توان آن را نوعى جوهر جسمانى دانست، یا اینکه قوه محض و فاقد هر گونه فعلیتى است، و ویژگى مى

ان بزرگ آن تنها پذیرش صـورتهاى جسـمانى است، نظر ارسطوئیان همین وجه دوم است، که بسیارى از  

ارى اند، و صدرالمتالهین نیز، در بسیفالسفه اسالمى، مانند فارابى و ابن سینا و میرداماد ، به آن قائل شده

ــت، گو اینکـه در پاره   اى از موارد، هیولى را امرى عدمى نامیده، و در از موارد از آنـان پیروى کرده اسـ

ــایه ــمانى در نظر مى اى یاد کرده، که عقلبرخى از موارد آن را بعنوان س گیرد، ولى براى موجودات جس

شود، و وجودى وراى نور ندارد، وجود حقیقى ندارد، چنانکه مفهوم سایه، از روشنایى ضعیف انتزاع مى

 اند. اما بفرض وجودو بعضـى از اندیشـمندان، نسبت دادن قول مزبور را به خود ارسطو صحیح ندانسته  

                                           
ــا آدرس:      111 ــی بـ ــتـ ــرنـ ــتـ ــنـ ــه ایـ ــامـ ــش نـ ــه دانـ ــز:  https://en.wikipedia.org/wiki/Atom رك بـ ــیـ و نـ

https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_electron_microscopy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atom
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رسد، که ماده و صورت را در کنار جسم قرار دادن، فعلیت بنظر مىهیوالى اولى، بعنوان یک جوهر فاقد 

و آنها را در عرض هم از انواع جواهر شمردن مناسب نیست، و شاید بهتر این بود که ماده و صورت را، 

دادند، که ماده نخستین قابل انفکاك از آوردند، و توضیح  مىبعنوان دو نوع از جوهر مادى بحســاب مى

شود، ولى مطلب اساسى این است، که نیست، و مجموع مرکب از آنها جسم نامیده مىصـورت جسـمیه   

ئله، رسد که در این مسوجود جوهرى که ذاتا فاقد هر گونه فعلیتى باشـد، قابل اثبات نیسـت، و بنظر مى  

حق با شـیخ اشـراق و عالمه طوسـى و دیگر فیلسوفانى است، که وجود چنین قسمى از جوهر را انکار    

 112»اند.کرده

ماده در نزد قائلین به آن، یک جزء جسـم است. اکنون که بعد از مباحث پیشین روشن شده است  بر این اسـاس،  

ــت، یکی از مقدمات تمام براهین اثبات ماده عقیم    ــم، دلیلی عقلی براي وجودش در خـارج نیسـ کـه خود جسـ

 جسم آورد که در آن ماده را اثبات کرده بود و شود. البته به خاطر دارید که پیشتر مالصدرا برهانی براي اثباتمی

نقدهایی که بر آن اسـتدالل قابل طرح بود، گذشـت. مجموعه براهینی که براي اثبات هیوال مطرح شده است، در   

که از بین این ادله دو دلیل مهمتر از بقیه اســت که یکی معروف به برهان فصل و  113مجموع هشـت دلیل اسـت  

ــل و دیگري معروف به ب ــت.وص در میان ادله دو پیش فرض وجود دارد یکی وجود حرکت  رهان قوه و فعل اس

در خارج اســت و دیگري وجود جســم در خارج اســت. در آینده نشــان خواهیم داد که اصــل وقوع حرکت در 

. البته نشــان خواهیم داد که برخی از مصــادیق حرکت خارج نیز گرفتار مشــکالت وجود جســم در خارج اســت

تجربی قابل اثبات هسـتندف هر چند که این اقسام حرکت، مشکل پیش فرض این دو برهان را حل  بدون مقدمه 

همچنین برخی از مقدمات براهین آورده شده براي ماده از اصول تجربی دیگري نیز استفاده کرده است،  .کندنمی

رده سخن به میان آو مثل برهان فصـل و وصـل که از هویت اتصالی داشتن جسم و نیز تقسیم پذیري خارجی آن  

اسـت که چون مالصدرا در شواهد این برهان را آورده است، باید در فصل سوم که به بررسی براهین موجود در  

 کنیم، سخن بگوییم.هاي برآمده از تجربه بحث میها از گزارهالشواهد الربوبیۀ که در مقدمات آن

                                           
، 2. براي آگاهی تفصـیلی از اقوال در وجود ماده اولی و عدمش رك: جسـتارهایی در فلسفه اسالمی، ج  173و172، ص2، جفلسـفه آموزش  112

 .453و452

 .502-453، ص2رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 113
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ود، شدن جسم، به طریق اولی ماده نیز روشن میدر مجموع با همین مقدار توضــیح روشــن شــد که با تجربی بو

عالوه بر اینکه ماده با مشـکل دیگري نیز روبه رو اسـت که آن وابستگی برخی از مقدمات اثبات آن به تجربیاتی   

 شود و ان شاء اهللا در فصل بعد بررسی خواهیم کرد.است که امروزه باطل پنداشته می

 صورت. ج
جوهر جســمانی همان صــورت جســمیۀ خواهد بود که همان فعلیت شــیء  در صــورت عدم قبول وجود ماده، 

هاي دیگر یا همان صور نوعیه را دارد و در صورت قبول وجود ماده، خارجی است که قابلیت همراهی با فعلیت

. لذا باید گفت که صورتی که در اینجا به عنوان قسیمی براي جسم و ماده ذکر تجسـمیه اسـ  صـورت   ماده قابل

دقیقا همان کالم سابق در جسم است. به عبارت دیگر  آنصـوص صـورت جسمیه است که کالم در   شـود خ می

اگر ماده را منکر شـدیم، صورت جسمیه چیزي جز همان جسم نیست. اگر ماده را اثبات کردیم، صورت جسمیۀ  

 م گفتیمعلیت جسم خارجی است که همچنان در این مباحث تابع خود جسم است و هر چه در مورد جسجنبه ف

م در تگی به تجربه، کال. در هر صورت از نظر بحث وابستگی و عدم وابسدر مورد آن نیز قابل پیاده سـازي است 

 چیزي جز کالم در جسم نخواهد بود. صورت جسمیه

 مثال. د
بر اساس توضیحات ایشان، مثال جوهري توضیح اینکه 114اند.را مثال دانستهاجناس عالی آیت اهللا فیاضی یکی از 

هاي جسم نظیر رنگ و شکل را دارد ولی قابل ادارك به وسیله حواس ظاهري نیست. اسـت که برخی از ویژگی 

توان آن را داخل در تعریف مذکور از جسم دانست ولی باید گفت که جسم غیر چون مثال داراي ابعاد است، می

شود و چه از تقسیمات جسم محسـوس و مثالی، چه به صـورت جوهري مســتقل از جواهر اولیه در نظر گرفته   

شـمرده شود، در هر صورت اثبات آن نیازمند تجربه نیست و با مراجعه به تصاویر و صور ذهنی که در افق نفس  

ها مدرك با حواس ظاهر نیستند و لذا امر ممتدي و مشـهود است که آن  توانیم آن را دریابیمما موجود اسـت، می 

وي البته باید دلیلی بر تفاوت ماه .اندبلکه به سبب حس باطن درك شدهاند هستند که با حواس ظاهر درك نشده

ــت و از طرفی یک   ــویر ذهنی را با حس باطن یافتیم که داراي ابعاد اس ــم ذکر کرد، زیرا اگر یک تص این دو قس

                                           
کنند و شود، جنس عالی حساب میاي را که براي جوهر ذکر میدانند و لذا اقسام اولیهقبال گذشـت که ایشان جوهر را جنس االجناس نمی  114

شمارند. رك: جستارهایی در ي اصلی بر میاز طرفی منکر ماده هستند و لذا جسم و مثال و عقل و نفس را در عرض یکدیگر به عنوان جوهرها

 .506و505، ص2فلسفه اسالمی، ج
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 لنسبت به آن دو دلی شیء خارجی را با حس ظاهر دریافتیم که داراي ابعاد است، صرف اختالف نحوه ادراك ما

جسم محسوس با جسم غیر محسوس  اي که بر اختالف نوعیشـود. لذا باید حتما ادله ها نمیبر تفاوت نوعی آن

مطرح شـده اسـت، مورد بررسـی قرار بگیرد. به عنوان نمونه نور، جســمی است که محسوس المسه نیست ولی    

المسه  ست ولی محسونیس محسـوس بینایی هسـت. سنگ محسوس بینایی و المسه است. هوا محسوس بینایی  

است و نه محسوس المسه. با توجه به چنین اختالفی، سؤالی که هست این است  هست. مثال نه محسوس بینایی

که چرا سـنگ و هوا و نور یک نوع باشـند ولی مثال نوعی دیگر باشد. چرا هر یک نوعی در عرض دیگر نباشد.   

و مثال را از نوعی دیگر در نظر نگیریم. چرا همه یک نوع چرا نور و هوا را از یک نوع و سنگ را از نوعی دیگر 

نباشد. البته توجه داریم که سؤال اصلی ما اینجا بحث صور ذهنی و نسب آن با جسم عنصري است. لذا جا دارد 

که به دلیلی بپردازیم که روشـن کند که آیا حقیقتا تصاویر ذهنی ما که مثالی هستند حقیقتا نوعی متفاوت با جسم  

اند تا ببینیم آیا حواس ظاهري صـــري دارند، خصـــوصـــا که مفاهیم ذهنی در دســـترس حواس ظاهري نبودهعن

اند اند ولی درك نشدهها را درك کنند یا خیر. برخی از مصادیق مثالی، در دسترس حواس ظاهر بودهتوانند آنمی

توان بر اثبات نیستند و لذا نمیدیده اسـت ولی خود این مصـادق در بررسـی فلســفی قابل    مثل ملکی که نبی می

شود مثل اینکه مالئکه ها داده میها تمرکز کرد. خصوصا که این مسائل احتماالت دیگري نیز در مورد آنروي آن

از  یناییبذاشـته باشـد، دیده نشده باشند یا هر عاملی غیر از ناتوانی   حجاب غفلتی که خدا بر چشـم دیگران گ  با

بحث را باید بر روي صـور ذهنی که از مصـادیق واضح امور ممتد داراي ابعاد دانست که    ها. لذا تمرکزادراك آن

ذا باید ل توان با برهانی فرق جوهري واضـحی بین مثال و جسم قائل شد یا خیر. مثالی هسـتند. حال ببینیم آیا می 

 .  به براهین مطرح شده در این حوزه بپردازیم

 با جسم عنصری  )او�ر ذه�یخصوص تص(جسم مثا�� اختالف نو��ادلھ 
توان البته در این بحث تاکنون کسـی به صـورت مستقل برهانی نیاورده است ولی از برخی از کلمات فالسفه می  

 ها به اثبات این مطلب بپردازیم.هایی را اصطیاد کرد که به کمک آنبرهان

توجه داریم که اگر بتوانیم ثابت کنیم که این دو اختالف نوعی دارند، جسم مثالی به عنوان نوعی مستقل از اقسام 

 ها یکسان است(کهجوهر در عرض جسـم عنصـري قابل شمارش است. اگر هم بتوانیم ثابت کنیم که ذاتیات آن  

ــري هم خواهد بود، چون دو چیز ایم)، اثبات جســم مثالی به منزله اثبتاکنون چنین برهانی نیافته ــم عنص ات جس

نیسـتند و آنگاه وجود جسم در خارج بدون تجربه ثابت شده است. اگر هم نتوانیم برهان تامی بر هیچ یک از دو  
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طرف اقامه کنیم، ناچارا باید تصــدیق کنیم که ما جســم مثالی داریم ولی اعتراف کنیم که به نســبت آن با جســم  

ــتیم.  ــري جاهل هس ــاویر ذهنی، آن عنص ــکل دارند و  همچنین باید توجه کرد که مراد از تص ــت که ش هایی اس

هاي مشترك با جسم دارند و نه مثل مفاهیم کلی و احساس و سایر اموري که با جسم در شکل و رنگ و ویژگی

 امثال آن مشترك نیستند.

 ی انقسام ناپذیر : اول بر اختالف نو�� جسم عنصری و تصاو�ر ذه�ی استدالل
 صورت منطقی استدالل چنین است:

 نیستند. خارجی ) تصاویر ذهنی قابل تقسیم1

 است. خارجی قابل انقسام و امور جسمانی ) جسم محسوس2

 115نیست. و امور جسمانی ) پس تصاویر ذهنی جسم محسوس3

ه است کاست، یک گزاره تجربی  خارجی اما اشـکال این اسـتدالل این است که اوال جسم محسوس قابل انقسام  

اتفاقا حتی علم امروز پاسـخی براي آن ندارد. طبق عبارتی که قبال از عالمه گذشت، مراد از جسم باید ذرات ریز  

اند و آنچه ما به تجربه حسی درك کتاب که از اجزاي ریز تشــکیل شده سـنگ و تشـکیل دهنده باشـد و نه مثل   

جسم. اما ذرات ریزي مثل الکترون یا اجزاي ایم خصـوص جدا شـدن ذرات از یکدیگر اســت و نه انقسام   کرده

ادیق ها مصتشـکیل دهنده پروتون، معلوم نیسـت که واقعا قابل انقسام هستند یا خیر و بر فرض وجود جسم، آن  

 حقیقی جسم هستند.

                                           
. البته آنجا استدالل براي اثبات تجرد نفس است ولی با حذف برخی از مقدمات و تغییر 155استدالل برگرفته از: تاریخ الفلسفه الیونانیۀ، ص 115

 توان آن را دلیلی بر مطلب ما دانست.مختصري می
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، زیرا کیف و صورت و ماده اولی و باشدکه هر چه قابل انقسام خارجی نباشد، جسمانی ن نین نیسـت همچنین چ

 117ولی طبق مبناي خود فالسفه قابل انقسام خارجی نیستند. 116گی جسمانی هستندنقطه هم

 شاره ناپذیری ا: استدالل دوم
 تقریر منطقی استدالل چنین است:

 ) تصاویر ذهنی بالوجدان در ذهن حاضر هستند.1

 ) این تصاویر قابل اشاره حسی نیستند.2

 ) هر جسم محسوسی قابل اشاره حسی هست.3

 118جسم محسوس نیستند. ) این تصاویر4

تنها قسمتی از این استدالل که اندکی جاي تأمل دارد، این است که تصاویر ذهنی قابل اشاره حسی نیستند. چون 

دانیم و به دلیل جهلمان نسبت به جایی براي ها نمیکنیم این اسـت که فعال جایی براي آن آنچه که ما وجدان می

که نیاز  اي هستها قابل اشاره حسی نیستند، مسألهحسی کنیم. اما اینکه حقیقتا آنها اشاره توانیم به آنها نمیآن

 به تبیین دارد. تبیین آیت اهللا فیاضی از این مسأله چنین است:

 گوییم که تا زمانیپذیرند، زیرا اگر مراد تصویري باشد که در چشم است، میها اشاره حسی نمیادراك«

ز ادراك ا ه ما نگفته باشـند، از این صورت خبر نداریم در حالی که پیش از این که در آینه نگاه نکنیم یا ب

ــتیم و وقتی از چ ــتیم از مغز به طریق اولی نمیخبر داش ــم طرفی نبس ما  توان، زیرا پیش از اینکه برايش

                                           
شود، به چه منقسم می» با واسطه«ها صورت و ماده اولی قابل انقسام با واسطه هستند ولی باید پرسید که آیا این تعبیر که آن توجه داریم که 116

ها تقسیم شدن اسناد داده شوند بلکه مجازا به آنها نیز حقیقتا منقسـم نمی ظاهرا مراد واسـطه در عروض اسـت و به عبارت دیگر آن   معناسـت. 
ر واقع آنچه کند که داند ولی فیلسوف با دقت نظر و تأمل کشف میها منقسم شدهکند که آنارت دیگر ذهن غیر فلسفی تصور میشود. به عبمی

 منقسم شده است چیز دیگري است.
 .202علم النفس فلسفی، ص 117

 .614-601، ص2و1، فصل11، مرحله3برگرفته از نهایۀ الحکمۀ، ج 118
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 با چشمتشریح شود از آن خبري نداریم، در حالی که از ادراك خودآگاهی داریم. اجراي مادي دیگر نیز 

 119»نابر این علم قابل اشاره حسی نیست.اند، و بو مغز هم داستان

واضح است و اگر برهان اخیر تمام باشد،  حسی نیازي آن از تجربهدر هر صـورت اصل وجود جسم مثالی و بی 

 چیزي در عرض جسم محسوس خواهد بود.

 عقل�و�نفس. هـ
ــت که هم در مقام فعل و هم در مقام کنند که معموال در ابتداي امر این دو را چنین تعریف می عقل موجودي اس

ــت که در مقام فعل محتاج به ماده و در مقام ذات بیذات از ماده بی ــت و نفس موجودي اسـ نیاز از آن نیاز اسـ

ه در رویم خصوصا کها به تجربه حسی به سراغ قسمت بعدي میبه دلیل وضوح عدم وابستگی ادراك این است.

 لی در مورد نفس و وابستگی بسیاري از مباحث آن به تجربه خواهد آمد.فصل سوم، مباحث مفص

 و�جده�و�اضافھ�و�م�ی�و�ان�یفعل�و�ان�ینفعل�ین�و�وضعکم�و�کیف�و�أ�اعراض�از�قبیل�.و
ل عدد و کنند. کم منفصل مثکم را به دو قسم متصل و منفصل و کم متصل را به دو قسم قار یا غیر قار تقسیم می

ام هایی که براي اقسمثل سطح و حجم و کم متصل غیر قار، مثل زمان است. بدیهی است که مثالکم متصـل قار  

شود صرفا بر اساس استقراء است. اگر بخواهیم یک دسته بندي بین مقوالت داشته باشیم که مقوالتی کم ذکر می

فی متی و ان یفعل و ان ینفعل و ها مانند هم خواهد بود، چنین باید بگوییم که از طرکه نوع بررسـی مسأله در آن 

و کیف اســتعدادي مانند استعداد انسان شدن  گویند، زمان اســتکم متصـل غیر قار که مصـداقی که براي آن می  

هستند و اگر بخواهیم دقیقتر صحبت کنیم اموري هستند که به نوعی ، همگی وابسته به مفهوم حرکت براي جنین

حرکت است. متی از وصفی است که براي شیء از نسبتش با زمان که مقدار  اند. زمان مقداراز حرکت انتزاع شده

شود. ان یفعل و ان ینفعل هم وصفی است که براي شیء به دلیل تأثیر یا تأثر تدریجی حرکت اسـت، حاصـل می  

ن اشود و بدیهی است که تأثیر یا تأثر تدریجی تنها در بستر زمآن در شـیء دیگر یا شـیء دیگر در آن حاصل می  

                                           
 .229علم النفس فلسفی، ص 119
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ــت.معنـا پیدا می  البته ان یفعل و ان ینفعل به نوعی به تمامی مقوالت دیگر  120کند که خود آن مقدار حرکت اسـ

دادي کیف استع شوند.ها انتزاع میشوند و به نوعی از تغییر و تغیرات آنها عارض میمربوط هسـتند، زیرا بر آن 

اگر  کند ولت جنینی به انسانی، مراحلی را طی مینین در حرکت خود از حابر پایه مفهوم حرکت است که جنیز 

حرکت را به تصـور متعارف انکار کنیم، دیگر معنایی نخواهد داشت. مثال اگر تبدیل جنین به انسان را به اجتماع  

ها از حالتی به حالت دیگر توضیح دهیم، صرفا بر پایه مفهوم حرکت مکانی خواهد ها ناشی از اجتماع اتمسـلول 

شرح دهیم، دیگر مفهومی  هاي زمانی کوچکا هم به صورت کون و فساد در بازهر خود حرکت مکانی ربود و اگ

 به نام کیف استعدادي نخواهیم داشت.

 هم ســیاق با مباحثین و وضــع و جده و برخی از مصــادیق اضــافه مثل باالیی و پایینی أو  طرفی کم متصــلاز 

ت، این اند و همانطور که گذشی مفاهیم منتزع از بعد شکل گرفتهجسـم هستند، یعنی بر پایه پذیرش بعد و بررس 

 مسأله یک مفهوم کامال برآمده از حس است.

 ماند عبارتند از:میباقی آنچه 

اقســام کیف عبارتند از کیف نفســانی مانند شــادي و غم و کیف محســوس مانند رنگ و کیف     برخی از الف.

 مخصوص به کم مانند زوجیت و فردیت.

 ب. برخی دیگر از مصادیق اضافه مانند بنوت و ابوت. 

 ج. کم منفصل که عدد است.

اء دهد ابتدفسـانی بی نیاز از تجربه اسـت. کیف محسـوس، همانطور که اســم آن نشان می   در میان اقسـام کیف ن 

ثل را مها ودات مثالی برخی از آنمحسـوس اسـت و ناشی از تجربه است. البته ممکن است بتوان بر اساس موج  

 ها هستند، بدون نیاز به تجربه ثابت کنیم.رنگ که در آن

                                           
ته تذکر به این نکته الزم است که مسأله در مورد وجود خارجی داشتن زمان کمی متفاوت از اعراض وابسته به زمان و حرکت است، زیرا الب 120

شود و مثل اعراض نیست که عارض از بر جوهر شوند. البته بسته به مبنایی که در این زمینه زمان امر انتزاعی است و از مقدار حرکت انتزاع می

 .417-339، ص2کنیم، سخنمان در مورد وجود خارجی زمان متفاوت خواهد بود. رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، جاتخاد 
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ودات مثالی در میان موج اگر آن مسأله مصادیق دیگر اضافه مثل ابوت و بنوت نیز بدون تجربه قابل اثبات هستند،

 ها وجود داشته باشد.نیز مصادیقی از آن

   121ثبات آن در خارج از طریق حس نیست.کم منفصل نیز در موجودات مثالی وجود دارد و لذا نیازي به ا

این کلیت مباحث در انواع اعراض بود که از منظر گذشــت و روشن شد که بیشتر اعراض صرفا بر پایه تجربه و 

ــت تحلیل تحلیل ــت که قطعیت ندارد و ممکن اس ــده اس هاي بدیلی براي آن تجربیات ارائه هایی از تجربه بنا ش

ایم. مثال اعراضی به هر امري برگردند، آن امر را در محل خودش بررسی کردهدر ضمن هر دسته از اعراض شود. 

ــل خواهد آمد. گردند، کالم در آنکه به حرکت بر می ــت که در بخش حرکت در همین فصـ ها دقیقا کالمی اسـ

 رها مطابق بحثی است که در جسم گذشت و هچنین هستند سائگردند، نیز کالم درآناعراضی که به جسم بر می

 اعراض.

کنیم تبیین متفاوت از برخی از اعراض در علوم جدید اشاره می شن شدن اهمیت مسأله صرفا بهدر اینجا براي رو

ــود که تحلیل  ــن ش ــفه چه قدر با تحلیلتا روش ــت. البته ما این هاي موجود در کتب فلس هاي بدیل متفاوت اس

ــحیح ذکر نمی   تحلیـل  اي تجربه کنیم به گونهعنوان تحلیل بدیل ذکر میکنیم بلکه به هـا را بـه عنوان تحلیـل صـ

 ها مشکل عقلی وجود ندارد.خارجی با هر دو سازگار است و در هیچ از این تحلیل

 ۱۲۲تبی�ن علم جدید از رنگ محسوس
به صورت کلی خالصه تبیین فیزیک جدید از رنگ از این قرار است که وقتی نور سفید که داراي تمامی نورهاي 

ــت بر ــعیت الیه  اتمی تابیده می مرئی اس ــاس وض ــود بر اس هاي اطراف آن اتم، تنها طول هاي انرژي الکترونش

شــود. حال وقتی به جســمی که متشــکل از کنار هم قرار گرفتن آن هاي خاصــی از آن نور جذب آن اتم میموج

ه اســت. نوري که از آن بینید که از آن جســم بازتاب شــدکنید، شــما نوري را میها کنار هم هســتند، نگاه میاتم

جسم بازتاب شده است، همه امواج تشکیل دهنده نور سفید است به جز آن امواج خاصی که از نور سفید جذب 

                                           
هاي متفاوتی خواهد داشـت که فعال در مقام بیان مسأله با آن دقت نیستیم.  البته نحوه وجود کثرت در خارج بر پایه مبانی مختلف هسـتی شـناسـانه تبیین    121

 .43-37، ص3انواع مختلف تبیین این مسأله رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، جبراي آگاهی از 
 Introduction to Light: The Physics of رك:براي اطالعات تفصـیلی از مجموعه مطالبی که در این قســمت مطرح شـده اســت،    122

Light, Vision, and Color, Gary Waldman, Dover Publications; Revised edition - June 14, 2002. 
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بینیم در واقع همان نور بازتاب شــده از جسم شـود. پس در واقع رنگی که ما از جســم می هاي آن جسـم می اتم

 ز طیف نور مرئی است که جذب جسم شده است.هایی ااست که همان بازتاب نور سفید منهاي قسمت

بر این اسـاس اگر نوري نباشـد، رنگی هم نخواهد بود. زیرا رنگ یک خصوصیت جسم نیست بلکه یک تأثیري   

شود. لذا اگر شما در اتاقی کامال تاریک با یک چراغ قوه اسـت که بر چسـم ما ناشی از بازتاب امواج حاصل می  

شود بر آن جسم بتابانید، آن جسم را نخواهید دید بلکه آن جسم میمخصـوص خصوص طیف نوري که جذب  

 ود.ششود و چیزي بازتاب نمیبا یک تصویر کامال سیاه مواجه خواهید شد، زیرا تمام نور چراغ قوه جذب آن می

هایی هســتند که کنار یکدیگر هســتند و خبري از رنگ نیســت. وقتی به عبارت دیگر آنچه در خارج هســت، اتم

اي ها دارد که در نتیجه، نور بازتاب شده از جسم به گونهتابد، آن نور تعامل خاصـی با آن اتم ري بر جسـم می نو

ز جسم گی که اتابانیم متفاوت باشـد، رن شـود. به همین دلیل اگر نوري که بر جسـم می  خاص براي ما متبلور می

نور شـمع، رنگ اجسام براي ما متفاوت از سر   بینیم، تفاوت خواهد کرد. مثال در زمان غروب خورشـید یا در می

 ظهر در زیر نور خورشید یا در زیر سایه است.

هاي جسم اگر این نظریه فیزیک پذیرفته شـود، معنایش این است که ما کیف محسوسی به نام رنگ که از ویژگی 

 شود. پسپدیدار می بر ما چنین هابه دلیل آن دارد که هاییخاصـیت نداریم. بلکه خود جسـم یک سـري    ،باشـد 

معناي رنگی که نوعی عرض است که براي موجود شدن در خارج محتاج به موضوع است، هر چند در ذهن ما، 

وجود دارد ولی واقعیت این اسـت که این معنا تنها یک تفسـیر ناشی از تجربه است که با تعمیق تجربه به کمک   

یت شود که خاصبر اساس تفسیرهاي جدید، عمال روشن میابزارها، تفسیرهاي دیگري نیز براي آن خواهد بود و 

ه ها در اطراف اتم است کجسم نیست، بلکه خاصیت دیگري در جسم است که ناشی از نحوه قرارگیري الکترون

 شود.اي از جسم براي ما پدیدار میبه سبب آن چنین نحوه

د امور محسوس در خارج را پیش فرض الزم به ذکر اسـت که این تحلیل جدید، از نظر معرفت شـناسـانه، وجو   

گرفته اسـت و در واقع این تحلیل از مبانی معرفت شناسانه مختلف بر نیامده است بلکه با مبانی معرفت شناسانه  

یکسـانی شـکل گرفته اسـت. شبیه تحلیل سراب که نور بازتاب نور از سطح زمین در هواي گرم در فاصله دور،    

یابیم که آبی در کار نیست. در اینجا هم و با نزدیک شدن به سراب در می شـبیه بازتاب نور از سـطح آب اسـت   

کنیم که صفت جسم رنگ است ولی با تدقیق در شویم، احساس میوقتی بدون ابزارهاي دقیق با رنگ مواجه می
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ه م کیابیهاي ریز درمیها مثل تاباندن نورهاي مختلف به ســطح جســم و نیز انجام آزمایشــات در مقیاسآزمایش

 تحلیل ابتدائی ما از تجربه، تحلیل صحیحی نبوده است.

توان وضعیت برخی دیگر از اعراض را مشخص کرد. کیف استعدادي در الزم به ذکر است که با همین تحلیل می

هاي رود. در این تصور همه اتماي نسـبت به اجسـام مادي و متغیر در عالم ماده، کامال زیر سـؤال می   تصـور ذره 

ن مواد اولیه از قبیل صـــر موجود در طبیعیات، ترکیبی از آاند که تمام عناختلف، از موادي تشـــکیل شـــدهمواد م

اي قابل تبدیل به ماده بر این اساس، هر ماده 123ذرات زیر اتمی است. ها و سایرها و الکترونو پروتون هانوترون

ن مقدار نوترون و همین مقدار الکترون است. پروتون و تقریبا همی 47دیگر هسـت. مثال هر اتم نقره متشـکل از   

ایم. اگر نوترون برسیم، به فلز آهن دست یافته 26پروتون و  26ها کم شـود و مثال به  حال اگر تعدادي از پروتون

هاي اکسیژن تا برســیم، به اتم اصلی تشکیل دهنده مولکول 8ها را کمتر کنیم و مثال به ها و نوترونتعداد پروتون

شــود با دریافت آب و ســایر مواد معدنی خاك، در واقع به اي که به درخت تبدیل میایم. همین طور دانهرســیده

هاي ها و سلولرسد و همین طور بر اثر فعل و انفعاالت شیمیایی و تشکیل مولکولجدیدي از عناصر میآرایش 

ــرفته ــت پیدا میجدید، به آرایش پیش ــودن به درختی تنومند تبدیل میاکند تا به مرور زمتري از مواد دس . در ش

مورد جنین و انسـان هم از نظر بعد مادي، دقیقا مسأله به همین صورت است. البته مشکل دانشمندان علم جدید  

ــأله را این طور تبیین   ــد، توجه ندارند ولی از نظر بعد مادي مس ــت که به بعد معنوي که نفس و روح باش این اس

 هم ندارد.کنند که مشکل فلسفی می

اي که سبب تصور اتصالی بودن ترین مسـأله اسـته از همین مسـأله اسـت. اصـلی    طور کمیت، در واقع برخهمین 

رسد. وقتی همان طور که اي اسـت که در چشـم ما به نظر می  هیئت جسـم در خارج اسـت، همین رنگ پیوسـته   

را چیزي پر کرده باشد، معنایش این پیشـتر هم اشـاره کردیم، بیشـتر فضـاي اتم خالی باشد و یک صدهزارم آن     

ــمی مثل کتاب را که ما به دلیل نیروي قوي بین اجراي آن  ــت که جس ــته اس ــاهدو رنگ پیوس  هاي که از آن مش

انگاریم نه تنها پیوسته نیست بلکه بیشتر آن خالی است! در نتیجه مفهوم کم متصل، که بر پایه کنیم، پیوسته میمی

                                           
 Conceptsپندارند. براي آشنایی تفصیلی با این ذرات رك: دهنده اصلی اتم را در فیزیک جدید متفاوت با گذشته میامروزه ذرات تشکیل 123

of Modern Physics, Arthur Beiser, chapter13, pages: 475-501. 
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ممکن است ابتداء به ذهن برسد که باالخره همان ذرات ریز، تشکیل دهنده هسته  رود.حس است، زیر سؤال می

ها قابل طرح است. اما باید تذکر داد که در مورد برخی اتم، خود داراي امتداد هستند و لذا کم متصل در مورد آن

از آزمایشـــات  در مورد ماهیت آن اختالف نظر اســـت و برخی شـــکیل دهنده اتم، مثل الکترون هنوزاز ذرات ت

همچنین ذرات هسته  124ند.ککند و برخی آزمایشات خاصیت موجی آن را تأیید میاي آن را تأیید میماهیت ماده

دهند ولی اینکه حقیقتا اي نشان میدقیقا روشـن نیسـت که به چه صورتی هستند و هر چند از خود خواص ماده  

بر فرض هم براي  125چه هسـتند و آیا مانند جسـم توپري هستند یا چیزي جز آن، دقیقا براي بشر روشن نیست.  

ها همان طور که این مواد توپر امروز، توخالی شناخته لبشـر روشـن باشـد که ماده توپر هستند، شاید بعد از سا   

ها به نسبت جسم محسوس بزرگ، بسیار دورتر از ها هم تو خالی شناخته شوند. خالصه اینکه آنشدند، شاید آن

به  خصوصا با در نظر گرفتن مسأله تبدیل جرم ها ضعیفتر خواهد بود.تجربه هستند و طبیعتا نظریات در مورد آن

 126هاي فلسفی، کار بسیار دشوار است.و ماهیت مبهم انرژي در تحلیل انرژي

لذا مباحثی که در مورد جسـم مطرح کردیم، صـرفا یک سـري شـبهه در مقابل بدیهه نیسـت بلکه حقیقتا مشکل      

داند که با چه دنیایی طرف است و گویا با پیشرفت علم، در واقع بشر به مقدار جهل است و دقیقا بشر امروز نمی

                                           
 .1371، 1، شماره 10ج یزیک،مجله فگلشنی، مهدي، ، »است؟ ذره حل شده -موجمعضل  یاآ«رك:  124

معنا ندارد که موجود مادي ممتد به موجود غیر ممتد مجرد تقسـیم شـود. در قسمتی دیگر از این   ممکن اسـت این پرسـش مطرح شـود که     125
وجود جسم). اجماال منظورِ ما ترکیب موجود مادي ممتد از موجود ایم(تقریر دلیل پنجم اثبات نوشـتار این مسـأله را شرح و بسط بیشتري داده  

غیر ممتد مجرد نیســت، بلکه منظور این اســت که ممکن اســت ما تصــور کنیم که اینجا موجودي ممتد وجود دارد و حال آنکه در واقع چیزي 
ودي مجرد بخواهد در عالَم ماده نگذارد که شما وجود نداشـته باشـد جز اعمال نیرو توسط یک موجود مجرد در فضایی ممتد. تصور کنید موج  

کنیم دسـت بندي نامرئی دسـت ما را بسته است، در حالی که   کنیم؟ در این هنگام حس میدسـت خود را به سـوي جلو ببرید. ما چه حس می  
یزي نیست. آنچه هست اعمال دهد(دست بند) در واقع چچیزي به اسـم دسـت بند نامرئی وجود ندارد. آنچه خود را به صورت ممتد نشان می  

ــت که موجودي مجرد چنین تأثیرات نیرویی   ــت. در مورد اجزاي ریز اتمی این احتمال قابل طرح اس ــتان ماس قدرت یک موجود مجرد در دس
باشد و به  مخاص را ایجاد کرده باشد. البته بدیهی است که این صرفا یک احتمال است ولی همین براي اینکه مطالب این حوزه فلسفه بعد العل

 برداشتهاي علوم تجربی وابسته باشد کافیست.
 ی،نگلشــهاي احتمالی متعدد انرژي از نظر فلســفی، رك: گزارش از نشــســت انرژي در فیزیک و فلســفه، ســخنرانان: براي آگاهی از تحلیل 126

صفحه  14( 10و  9شماره  -، سال سوم 1395و تابستان  ی؛ نقد کتاب، کالم فلسفه و عرفان، بهارمحمدتق ی،موحد ابطح ی؛عل ی،عباسـ  ي؛مهد

ــتاد مطهر یفلســف ينگرش ها ی: (بررســيانرژ یتو ماه یقتدرباره حق یپژوهشــو ونیز:  )250تا  237از  - به ماده و  ییو عالمه طباطبا ياس

 .330تا  293از  -حه صف ISC (38(وزارت علوم)/ یجیترو-یعلم 31و  30شماره  - 1383و بهار  1382زمستان )، قربانی، رحیم، يانرژ
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شمردند، بشر امروز در اصل وجود آن در خود آگاه شـده اسـت! اگر روزگاري کیف محسوس را از بدیهیات می  

خارج اشــکال دارد بلکه نظریه متعارف در مورد کیف مبصــر، عدم وجود آن در خارج اســت. نوشــته شــدن این 

ها به آن به روش محض فلسفی ها سؤاالتی اساسی هستند که اگر بتوانیمکاري نیست بلکه اینمطالب از روي بی

 ایم.پاسخ بگوییم، مشکالت زیادي را حل کرده

 ترکیب و برخی از اقسام آن

مفاهیم فلسـفی دیگري که تا حد زیادي به تجربه بســتگی دارند، اقسام ترکیب هستند. ابتداء مناسب است اقسام  

به تجربه شویم و نشان دهیم که با اعمال  هاترکیب را به سـرعت از منظر بگذرانیم و بعد وارد بحث از ارتباط آن 

 نکات تجربی، چه مقدار ممکن است این مباحث عوض شوند.

ها انحاء مختلفی دارد. به اسـتقراء اقسـام متعددي از ترکیب ذکر شــده است که آن   ترکیبدانیم همان طور که می

 عبارتند از:

 ترکیب از ماده و صورت خارجی. )1

 ترکیب از ماده و صورت ذهنی. )2

 ترکیب حاصل شده از آحادي که بین آنها روابطی است مثل ترکیب خانواده از اهالی آن. )3

 ترکیب از جنس و فصل. )4

یب از ما به االشـتراك و ما به االمتیاز ذاتی غیر از جنس و فصل مثل دو واجب مفروض که هم ما به  کرت )5

ــتراك دارنـد و هم ما به االمتیاز ولی از آنجا که ماهیتی ندارند،   ــل ندارند و لذا ما به االشـ جنس و فصـ

االمتیاز و ما به االشتراك آنها غیر از جنس و فصل خواهد بود. البته بر اساس این قول که واجب ماهیتی 

 ندارد.

 ترکیب از وجود و ماهیت. )6

 ترکیب از وجود و عدم همان چیز در مجاورت وجودش. تمامی وجودات محدود چنین ترکیبی دارند. )7

 دم غیر آن چیز که مقارن با وجود آن چیز است.ترکیب از وجود و ع )8

 یب وهمی.کریا همان ت ترکیب از اجزاء مقداري )9

 ترکیب از جوهر و عرض. )10
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 .ترکیب از ذاتی و عرضی )11

 ترکیب از ذات و صفت(یا صفات). )12

 ترکیب از حد و محدود. )13

 ها و ...ها و شاخهترکیب عضوي مثل ترکیب گیاه از آوندها و برگ )14

 ترکیب کتاب از ورق و جلد و ...ترکیب صنعتی مثل  )15

 ترکیب شیمیایی. )16

 ترکیب از وجودات متداخل بنابر نظریه تداخل. )17

 ترکیب از وجود و عدم متداخل. )18

 ترکیب از عدمهاي متداخل. )19

 127ترکیب اعتباري. )20

از میان اقسـام ترکیبی که در کتب فلسـفه به استقراء به دست آمده است، برخی از اقسام ترکیب محتمل است که   

 هاي برخاسته از تجربه باشند. این انواع ترکیب عبارتند از:  سته به تجربه و تحلیلواب

ترکیب شـیمیایی و ترکیب صنعتی و ترکیب عضوي و ترکیب از اجزاء مقداري(ترکیب وهمی) و ترکیب از ماده  

 و صورت خارجی.

انطور که اصل بحث ماده و هم روشن شددر این میان تکلیف ترکیب از ماده و صورت خارجی صریحا در سابق 

هاي برخاســته از تجربه اســت، این مفهوم ترکیب نیز به تبع و ترکیب جســم از این دو محتاج به تجربه و تحلیل

وابسته به تجربه خواهد بود. همچنین در فصل سوم، مفصال به بررسی براهینی که در الشواهد الربوبیۀ براي اثبات 

 ها به تجربه خواهیم پرداخت.ی آنماده و صورت بیان شده است و وابستگ

                                           
و مجموعه رسائل فلسفی  283، ص5و ج 230، ص7و نیز اسفار، ج 202هاي اسـتاد فیاضی. و نیز رك: توحید در قرآن، ص برگرفته از فیش 127

، 1و ج 809و 811، ص2و شرح و تعلیقه صدر المتألهین بر الهیات شفا، ج 384و383، ص1و سه رساله فلسفی، ج 94، ص1صـدر المتألهین، ج 

ــتند، مثل ترکیب    334و  159و160ص ــام ترکیب هس ــی، از اقس ــتاد فیاض ــده تنها بر پایه مبانی جناب اس ــام ترکیب ذکر ش . البته برخی از اقس

 .367-35، ص1هاي متداخل. رك:جستارهایی در فلسفه اسالمی، جوجودهاي متداخل و وجود و عدم
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ــته به مفهوم امتداد  ــابقا عرض کردیم، وابسـ ترکیب از اجزاء مقداري یا همان ترکیب وهمی نیز، همانطور که سـ

اسـت که صرفا یک مفهوم حسی است. اما باید تذکر داد که امتداد در تصاویر ذهنی نیز کامال متصور است و لذا  

ترکیب وهمی معنا دارد و لذا وجود ترکیب وهمی وابســته به تجربه نیست، هر چند در مورد تصـاویر ذهنی نیز،  

 که ممکن است ابتداء منشأ تجربی داشته باشد.

ترکیب شـیمیایی و ترکیب صـنعتی و ترکیب عضـوي نیز به نوعی وابسته به تحلیل ما از تجربه است. در ترکیب    

کند و آثار جز اجزاء دارد و در ترکیب صنعتی اجزاء تغییر نمیکنند و مرکب آثاري به شیمیایی اجزاء تغییراتی می

ــوص به خود دارد و د  ــوي، نیز چیزي بین ترکیب خود را دارنـد ولی هیئت جمعی نیز اثر مخصـ ر ترکیب عضـ

ها از اند و انفکاك آنشـیمیایی و عنصـري اسـت که اجزاء به حدي به هم متصل هستند که گویا در هم فرو رفته   

 128است به خالف دو نوع سابق که انفکاك اجزاء محفوظ بود. یکدیگر مشکل

هاي موجود در این اقســام براي ترکیب نیز، بر پایه تصــورات تجربیات و طبیعیات قدیم نســبت به تحلیل ترکیب

طبیعت اسـت و اال هر سـه نوع این ترکیب بر پایه علم جدید و ذره انگاري اجســام به ظاهر متصــل دقیقا مشابه   

ها. از توضــیحاتی که در قســمت قبلی بیان کردیم کامال این عی اســت بدون هیچ فرق واقعی بین آنترکیب صــنا

 معنا واضح است.  

                                           
الوحدة الشخصیۀ من جملۀ الوحدات مما یقع فیها  قد أشرنا إلى أنّ: «406، ص1ج مالصدرا در شرح و تعلیقه صدر المتألهین بر الهیات شفا، 128

د مشترك أطرافها تلتقی عند ح کالمرکب من األجسـام المتخالفۀ الصور. فما یلی المتصل الحقیقی هو الذي فیه کثرة بالفعل من آحاد نوعه، إالّ أنّ 

ــۀ  مثل مجموع الخطین المحیطین بالزاویۀ بل مجموع الخط ــترك من غیر زاویۀ. و یلیه ما یکون أمورا متخالفۀ متماس ین المتالقیین على طرف مش

اق الواقع وحدة حرکتها تابعۀ لاللتص أطرافها متالصـقۀ یعسـر انفکاك بعضها عن بعض لشدة االلتحام، فیکون لها اتحاد فی الحرکۀ؛ لکن الحق أنّ  

ابع لوحدة حرکته ، و ذلک کاألعضاء الحیوانیۀ. و االلتحام إذا کان طبیعیا کما فی أعضاء الحیوان اتحادها ت ال  أنّ -و هو ضرب من الوحدة  -بینها 

 هایی است که در آنو به تحقیق اشاره کردیم که وحدت شخصیه از جمله وحدت»(أولى بالوحدة من ما إذا کان صـناعیا کما فی أبعاض السریر. 

آید آنچه که امور متخالفی که مماس به یکدیگر هستند ور متخالف هستند... و به دنبال آن میشـود مثل مرکب از اجسـامی که داراي ص  واقع می

هاي به هم وصـل اسـت به صـورتی که انفکاك بعضـی از بعضـی دیگر مشکل است و به خاطر شدت ضیق و تنگی در      در حالی که اطراف آن

که وحدت حرکت آن تابع اتصالی است که بین آن دو است که آن ها پس براي آن اتحادي در حرکت هسـت لکن حق این اسـت   همرفتگی آن

نوعی از وحدت است نه اینکه اتحاد آن تابع وحدت حرکت باشد، مثل اعضاء حیوانی. و فرورفتگی و تنگی وقتی در اعضاء حیوانی باشد اولی 

 هاي تخت است.)به وحدت است از هنگامی که در ترکیب صناعی باشد همانطور که در تکه
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بگوییم که  خواهیمخواهیم بگوییم که الزاما تبیین علم جدید صحیح است، بلکه میشـویم که نمی البته متذکر می

لذا  بوده است و وابسته به تجربه است و نه برهان وتصورات فالسفه در این اقسام ترکیب بر پایه تصورات قدیم 

ها محل بحث است و با تحلیل علوم جدید این سه در این اقسـام ترکیب باید تأمل کرد و اصل خارجی بودن آن 

 نوع، یک نوع بیشتر نیستند.

 حرکت و برخی از مفاهیم وابسته به آن مثل زمان و اقسام حرکت و فاعل حرکت

ــلی در تبیین حرکـت در   ظ کند، حفل خود از حرکت بیان میاي را کـه براي توجیه تحلی ترین نکتـه خـارج، اصـ

کند که اگر متحرك در هر لحظه نابود شود و در لحظه بعد ایجاد او چنین استدالل می 129حدت متحرك اسـت. و

 نخواهد بود.شود، امر ایجاد شده چیزي جز امر نابود شده است و لذا این شیء در این لحظه، همان شیء قبلی 

اشـکال اصلی نسبت به تبیین او نیز این است که منشأ علم شما به وحدت این متحرك در این لحظه و لحظه بعد  

هاي حسی که بین این شیء در این لحظه و چیسـت؟ آیا چیزي به جز حس ظاهر اســت؟ شما به دالیل شباهت 

 کنید.بینید، حکم به وحدت آن دو میآن لحظه می

کـت در خـارج از افق نفس، براي اثبـات وجود آن در خـارج، به حس و تجربه و به کارگیري آن     لـذا مفهوم حر 

هاي بســیاري هســتند که به دلیل محتاج اســت و حس و تجربه هم در اینجا حکم متقنی ندارند، زیرا دچار نقص

ا در یک ثانیه به ها ممکن اســت واقعیت را با دقت کافی نشــان ندهند. مثال ممکن اســت تعداد کون و فســادهآن

ها را درك نکند و لذا تصور کند با یک وجود سیال مواجه است و قدري زیاد باشـد که حواس ما، فاصله بین آن 

شود که در آن حرکت مشاهده دقیقا مانند فیلمی که در تلویزیون مشاهده می نه یک سـري کون و فساد و متوالی. 

ها هاي زمانی کوچک است که ما قادر به تفکیک آناي از کون و فسادهایی در بازهکنیم ولی در واقع مجموعهمی

 کنیم.ها را به صورت حرکت دریافت میاز یکدیگر نیستیم و لذا آن

ی اصل اثبات وجود حرکت در خارج قابل حدس است و آن علم حضوري خود ما، به اما یک راه فرار از وابستگ

از  اگیرد، مثال وقتی نفس مخودمان و حرکت نفسـمان اسـت. به عبارت دیگر در حرکتی که در نفس صورت می  

شــود، به علم حضوري درك شـود یا از نفسـی با شــادي کم به شــادي بســیار منتقل می  جاهل به عالم تبدیل می

                                           
 .316، ص2براي نمونه رك: آموزش فلسفه، ج 129
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کنیم که ما همان فرد قبلی هسـتیم و دیگر این شـبهه که شاید این فرد آن فرد قبلی نباشد بلکه فرد قبلی نابود   یم

شود. لذا در خصوص اصل اثبات حرکت، محتاج به حس و شـده باشـد و فرد جدیدي ایجاد شده باشد، نفی می  

 هستیم. تجربه نیستیم ولی در مورد اثبات آن در خارج از وجود خود محتاج آن

ــد، باید به حرکت نفس گره بزنیم و لذا اگر بخواهیم زمان را با پدیده اي گره بزنیم که نیازمند حس و تجربه نباش

 زمان امور دیگر را با نفس و حرکت آن بسنجیم.

ها به و بررسـی وابستگی آن  و فاعل آن اما آنچه بیشـتر در این قسـمت به دنبال آن هسـتیم، تبیین اقسـام حرکت    

 به است.تجر

 اقسام��حرکت
ها از جهاتی وابســته به طبیعیات قدیم و تجربه هاي متعددي اســت که برخی از آنحرکت داراي تقســیم بندي

 هستند.

اســت  یءبودنِ شــ ،کنند به حرکت قطعیه و توســطیه که حرکت قطعیه گاهی حرکت را از حیث معنا تقســیم می

 تیقوه سابق و قوه فعل یتفعل یکمسـافت که هر   یِاز حدود فرضـ  يکه با هر حد يامبدأ و منتها، به گونه یانم

است  يحالت ثابت و مستمرو حرکت توسطیه،  شودیبه اجزا منقسم م یلدل یندارد و به هم ینسبت ،الحق است

 يامر منقسم شود، بلکه یندهبه گذشته و آ آنکهیمبدأ و منتها، متصور است ب یانجسـم در حال حرکت م  يکه برا

 130است. یندهگذشته و آ یانو دائماً م یطبس

کنند به حرکت ذاتی و حرکت بالعرض که اگر حرکت حقیقتا براي گاهی حرکت را از حیث موضـوع تقسـیم می  

ــوع بود، بـه آن حرکـت ذاتی می   گویند و اگر حرکت در واقع براي چیز دیگري بود و مجازا به چیز خود موضـ

 132قسم ارادي و قسري و طبیعی ذاتی نیز به سهحرکت  131یند.شــد، حرکت بالعرض گودیگري نسـبت داده می 

 .تقسیم شده است

                                           
 .31، ص3اسفار، ج 130

 .259، ص4شرح المنظومۀ، ج 131

 .211، ص3اسفار، ج 132
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 133اند به حرکت دوري(مستدیر) و حرکت مستقیم.گاهی حرکت را از حیث مبدأ و منتهی تقسیم کرده

 شود و به حرکتاند به حرکت عرضی که در مقوله عرض واقع میگاهی حرکت را از حیث مسافت تقسیم کرده

ــود.مقوله جوهر واقع میجوهري که در  ــفه حرکت در چهار مقوله این و کم و کیف و   ش ــهور فالس از نظر مش

شـود ولی مالصدرا حرکت در جوهر را نیز پذیرفته است و بر اساس برخی از براهین او حرکت  وضـع واقع می 

 134در سائر مقوالت نیز باید واقع شود.

 کون�و�فساد�بدی���برای�حرکت
بسیاري از محسوسات، سخن از حرکت آمده است در حالی که ممکن است این امور  قبال گذشـت که در تحلیل 

از قبیل کون و فســاد باشــد ولی به دلیل عدم قدرت حس در دریافت برخی از امور بســیار کوچک، به اشــتباه به 

 ايشـود و حال اینکه کون و فسـاد اسـت. مثال حرکت یک ماشین از یک نقطه به نقطه   صـورت حرکت دیده می 

دیگر در واقع تعداد زیادي کون و فسـاد باشد که در هر لحظه ماشین معدوم شود و در لحظه بسیار کوچکی بعد  

از آن در مکانی بسـیار نزدیک به مکان قبلی ایجاد شود و همچنین در لحظات بعدي به صورتی که حس ما آن را  

یر از ماشـین سابق باشد و گفتیم هیچ  متحرك تصـور کند و حال اینکه چنین نباشـد و هر ماشـین در هر لحظه غ   

دلیلی بر وحدت ماشـین قبلی و بعدي به جز شـباهت بسـیار زیاد ماشین در هر لحظه با ماشین لحظه قبل وجود    

شــود که علم حضــوري مدرك وحدت من، در قبل و بعد از حرکت ندارد به خالف حرکتی که در نفس واقع می

ز قضـاوت در مورد اقسام حرکت، مروري بر آراء فالسفه بر کون و  رسـد که قبل ا مناسـب به نظر می لذا  اسـت. 

فســاد به عنوان بدیلی براي حرکت داشــته باشــیم، تا ببینیم آیا در کلمات فیلســوفان دلیلی بر انکار کون و فســاد 

 وجود دارد یا خیر.

                                           
 .52و51، ص1و المبدأ و المعاد، ج 114، ص3اسفار، ج 133

 .210-207نهایۀ الحکمۀ، ص 134
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 ادله نفی امکان کون و فساد

، اما مالصدرا کون و فساد را امري تدریجی 136پذیردولی ابن سـینا نمی  135داندفارابی کون و فسـاد را حرکت می 

در  به عبارت دیگر مالصدرا منکر کون و فساد 137داند و در نتیجه به همان حرکت جوهري تفسیر کرده است.می

 داند.  است و آن را محال می مادیات

ــلمی که با تجربه اد ــت، باید ب راك میاز آنجا که تنها بدیل حرکت، در تحلیل تجربه مس ــاد اس ه کنیم، کون و فس

برهان مالصــدرا در این زمینه توجه کنیم و در صــورت تمام بودن برهان او، تمامی حرکت به کمک برهان عقلی 

 شود. برهان او چنین است:صرف، بدون محتاج به تجربه در خارج ثابت می

شوند و اال که تدریجی واقع میند لکن حق نزد ما این اسـت که کون و فســاد هر دو از آن اموري هست «

ه شود جایز نیست کآید که هیوال خالی از صورت باشد زیرا که آب هنگامی که تبدیل به هوا میالزم می

اي که آخرین زمان آب بودن است بلکه تا زمانی که آب است بر او هوا بودن حاصل شود و نه در لحظه

ه الزمه این مطلب یا تتالی دو آن است که آن محال است اي غیر از آن لحظه باید چنین شـود ک در لحظه

 138»و یا خالی شدن ماده از هر دو آنهاست و این همان چیزي است که ما ادعا کردیم.

 تقریر منطقی مطلب ایشان چنین است: 

 ) تبدیل آب به هوا، کون و فساد است.1

 دو آن یا خالی شدن ماده از صورت. اش یکی از دو چیز است: یا تتالی) اگر کون و فساد نباشد الزمه2

 ) هر دو الزم محال است.3

                                           
 .95، ص1رسالتان فلسفیتان، ج 135

 .271، ص1الشفاء، المنطق، ج 136

ــفار، ج 137 مما یقع تدریجا و إال فیلزم خلو الهیولى عن الصــورة فإن الماء إذا  کن الحق عندنا أن الکون و الفســاد کالهمال« :178و177، ص3اس

فیلزم إما تتالی اآلنین و هو محال و  صــار هواء لم یجز حصــول الهوائیۀ ما دام کونه ماء و ال فی آن هو آخر زمان المائیۀ بل فی آن غیر ذلک اآلن

 »نهما جمیعا و هو الذي ادعیناهإما تعري المادة ع

 .178و177، ص3همان، ج 138
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 هایی مثل آب به هوا، کون و فساد نیست و تدریجی است.) پس تبدیل4

اري و ها با ذره انگمنهاي مشکالت مبنایی این استدالل مثل قول به وجود ماده و عدم سازگاري تحلیل این تبدیل

چیزي جز زیاد شدن فاصله اجزاي تشکیل دهنده آب نیست، اولین اشکالی اینکه اصوال تغییر و تبدل آب به هوا 

رسـد این اسـت که چه عیبی دارد که در تبدیل آبه به هوا، ماده و صورت آبی با هم از بین برود و   که به ذهن می

ــمان درك نمی ــود.  بعد از مدت زمان خیلی کمی که ما آن را با حواس ــورت هوایی با ماده موجود ش نه کنیم، ص

 آید و نه خالی شدن ماده از صورت.تتالی دو آن پیش می

و خصــوصــا به دلیل وضوح  139در میراث مالصـدرا برهان دیگري بر اسـتحاله کون و فســاد در طبیعیات نیافتیم  

 امکان کون و فساد، نیازي به بررسی بیشتر نیست.

ر اي برخاسته از تجربه دهقضـاوت در مورد وابســتگی و عدم وابســتگی اقســام حرکت به تجربه و تحلیل 

 طبیعیات قدیم

دهیم که بدون برهان الزم به ذکر اسـت که در این قسمت تنها مفاهیمی از اقسام حرکت را مورد بررسی قرار می 

هایی مثل حرکت جوهري، در صورت شبهه وابستگی به تجربه، در فصل سوم اند و اال حرکتخاصـی ثابت شده 

ــی قرار می ــل براهینی که در مقدمات آنگیرند، مورد بررس هاي برگرفته از تجربه وجود ها، گزارهزیرا در آن فص

 گیرند.دارد، مورد بررسی قرار می

 حرکت قطعیه و توسطیه

ــی و تجربه ندارد. اینکه متحرکی در بین مبدأ و منتهایی    ــطیـه، ارتباط چندانی به امور حسـ مفهوم حرکـت توسـ

 حتی اگر امتداد را نپذیریم ، مشکل خاصی ندارد.و اصل حرکت پذیرش امتدادمفروض قرار داشـته باشد، بعد از  

با در نظر گرفتن حرکت در نفس و توجه به مبدأ و منتهاي آن، طبیعتا مشــکل خاصــی در وابســتگی اصل وجود 

 این مفهوم در خارج به حس، وجود نخواهد داشت.

                                           
 .202البته مالصدرا همین برهان را در موارد دیگري با بیانی مشابه تقریر کرده است. براي نمونه رك: الشواهد الربوبیۀ، ص 139
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بل اثبات در خارج است ولی بیش از آن حتی حرکت قطعیه نیز به کمک ادراك حرکت نفس به علم حضـوري قا 

 با پذیرش امتداد در خارج، گرفتار مشکل وجود تحلیل بدیل است که در قسمت کون و فساد گذشت.

 ین و وضعأت عرضی کم و کیف و حرکت در مقوال

ــورت مثال  ــل قار معموال به ص ــود که همگی آنهایی گفته میحرکت در مقوله کم متص د، ها از نظر علم جدیش

مخدوش اسـت. بزرگ شـدن یک میوه بر روي درخت یا کشـیده شدن کش یا امثال آن، همگی بر اساس فاصله    

اس شود که بر اسهایی به ماده در علم جدید توضیح داده میبین مولکولی و نیز اضـافه شدن یا کم شدن مولکول 

هیئت متصــلی باشــد که ذاتا قابل  آن، هیچ حرکتی در مقوله کم رخ نداده اســت. به عبارت دیگر، اصــوال کم که

انقسـام اسـت، همانطور که در قسـمت اول این فصـل گذشـت، اصل وجود آن در خارج بر پایه تصورات قدیم      

ها تاکنون در اســت. بر فرض اصــل وجود کم در اجزاي ریز تشــکیل دهنده جهان ماده را بپذیریم، حرکت در آن

ت. ها را ثابت نکرده اسها و نوترونیا کوچکتر شدن پروتون علم توضیح داده نشده است. علم جدید بزرگ شدن

 اي هم مؤید آن نیست.لذا حرکت در کم، کامال وابسته به حس و تجربه است و امروز، حس و تجربه

ه رود، چیزي به آن اضافحرکت در کم منفصـل که عدد باشد نیز دقیقا همین طور است. وقتی عدد چیزي باال می 

 ه همان چیزي زیاد شده باشد.شود و نه اینکمی

حرکت در کم متصل غیر قار که زمان باشد، از راه پذیرش حرکت در نفس، بدون نیاز به تجربه حسی قابل اثبات 

 است.

حرکت در مقوله کیف نفسـانی که بی نیاز از تجربه است. حرکت در کیف محسوس، مثل رنگ محتاج به تجربه  

د. تغییر رنگ ســیب و امثال آن، چیزي جز اضــافه شــدن یک ســري  اســت بلکه در علم جدید، منکر آن هســتن

هاي جدید به پوست سیب نیست. این چنین نیست که همان شیء سابق رنگش عوض شده سـلول  ها یامولکول

باشـد. سـابقا توضـیحاتی در اصل توضیح رنگ در علم جدید داده شد. همچنین تاکنون تغییر رنگی براي اجزاي    

ها ســخن بگوییم. تم، در علم جدید به اثبات نرسـیده اسـت که بخواهیم از حرکت در آن  اصـلی تشـکیل دهنده ا  

ت و هاي متعارف آن اسکیف اسـتعدادي نیز مفصـال مطرح شد که وابسته به تجربه است و علم جدید منکر مثال  

ــکیل دهنده اتم، هر چند تبدیالت و تبدالت برخی به برخی دیگر در علم جدید  ــدر میان اجزاي تش ده مطرح ش

هاي اتمی تبدیل نوترون ها هم شبهه ترکیب وجود دارد. یعنی مثال در برخی از آزمایشاسـت ولی در مورد همان 
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ــت ولی خود همین واکنش می  ــده اس ــدن مقداري انرژي مطرح ش ــانگر به پروتون و الکترون و آزاد ش تواند نش

لذا در مجموع در علم  140باشد. وتون و نوترونیا داشـتن ماهیت یکسـان پر   ترکیب نوترون از الکترون و پروتون

جدید تبدلی که به صورتی به جز ترکیب قابل توضیح باشد، ثابت نشده است. حرکت در کیف مخصوص به کم 

 نیز تابع همان کمیتی است که آن کیف تابع آن است.

 گذشت.حرکت در مقوله این و وضع نیز وابسته به تجربه است و توضیحات آن سابقا مشروحا 

 ذاتلاقسام حرکت با

الذات، در مقابل حرکت بالعرض اســـت. حرکت بالذات را به ســـه قســـم گفتیم که مراد ما در اینجا از حرکت ب

 به عبارت مالصدرا دقت کنید: 141اند.طبیعی و ارادي و قسري تقسیم کرده

 ت چهار قسمشود اما مطلق حرکاما حرکت بالذات پس به حرکت طبیعی و ارادي و قســري تقسیم می«

اسـت که همان سـه قسـم اسـت به اضافه یک حرکت عرضی(که همان حرکت افالك است که در آنجا     

کنند) و اگرچه عرضی از سه قسم خارج نیست(زیرا قسـري نیست ولی اینها به تبع فلک اول حرکت می 

ا ی گوییم هر متحرکی یااینکه حرکت در خودش موجود استبه تبع یک حرکت بالذات اســت) پس می

نه بلکه در چیزي که مقارنش است موجود است، پس دومی حرکت بالعرض است و اولی یا اینکه سبب 

حرکتش در خود او موجود است یا خارج از او پس اگر سبب حرکت در خودش نباشد، قسري است و 

 142»اگر در خودش باشد، یا داراي شعور است یا نیست که اولی نفسانی است و گرنه طبیعی است.

ــدراا ام ــت که مالص ــر حرکت را باید توجه داش ــري نیز، فاعل مباش مانند حرکت طبیعی، طبیعت  در حرکت قس

اي در دانند. در حرکت قســري اگرچه ســبب اولیه بیرون اســت ولی آن امر بیرونی ســبب ایجاد طبیعت ثانویهمی

                                           
 .https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_decayرك:  140

 .602، ص4و شرح المنطومۀ، ج 211، ص3اسفار، ج 141

أما الحرکۀ بالذات فتنقسـم إلى طبیعیۀ و إرادیۀ و قسـریۀ و أما مطلق الحرکۀ فهی أربعۀ أقسام الثالثۀ المذکورة و التی   . «211، ص3اسـفار، ج  142

ترنه فالثانی قبالعرض  و إن لم یخرج العرضیۀ من األقسام الثالثۀ فنقول کل ما یوصف بالحرکۀ  فإما أن تکون الحرکۀ موجودة فیها أو ال بل فیما ی

یسمى حرکته بالعرض و األول إما أن یکون سبب حرکته موجودا فیه أو خارجا عنه فإن خرج فالحرکۀ قسریۀ و الذي لیس بخارج فإما أن یکون 

 .»ذا شعور فالحرکۀ نفسانیۀ و إال فطبیعیۀ
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طبیعت را به  همچنین در حرکت طبیعی نیز نفس 143شـــود که آن فاعل مباشـــر حرکت اســـت.خود جســـم می

پس هر سه نوع حرکت در واقع یک  144شود.گیرد و لذا فاعل مباشـر حرکت ارادي نیز، طبیعت می اسـتخدام می 

اي در دو نوع دیگر وجود دارد که در حرکت بیشــتر نیســتند که همان حرکت طبیعی اســت و صــرفا ســبب اولیه

انسته فاعل آن پیگیري کنیم که طبیعت دا بر روي حرکت طبیعی و حرکت طبیعی نیسـت. لذا باید صـرفا بحث ر  

شــود و ببینیم که آیا این تصــورات وابســته به تجربه و طبیعیات قدیم اســت یا اینکه مســتقل از تجربه و     می

نیک هاي مکاهاي برخاســته از آن، قابل تبیین عقالنی اســت و در این صــورت در صــورت تعارض تبیین تحلیل

و  ، هرچند که از نظر عملیغیر صــحیح شــمرده خواهد شــد از نظر فلســفی هاي مکانیک نیوتونینیوتونی، تبیین

 .کاربردي و به اصطالح بعد پراگماتیک قابل استفاده باشد

ــد دلیل عقالنی ندارد، زیرا مورد حرکت میآنچه در  ــت که اینکه عامل حرکت طبیعت، باشـ توان گفت این اسـ

که حرکت امري ممکن اســت و محتاج به علت اســت و کنند، این اســت تبیینی که براي علت حرکت مطرح می

تواند علت حرکت جسم باشد، زیرا با شود، نمیعلت باید همراه معلول باشد. لذا ضربه اولی که به جسم زده می

 همچنین پس باید طبیعتی باشد که همراه با جسم است. آن همراه نیسـت در حالی که علت همراه معلول اسـت.  

ه بر این مطلب ارائه شــده است، صرفا در نفی برخی از شقوق دیگر است که در هر حال هایی کسـایر اسـتدالل  

حال اینکه احتماالت  145نافی احتمال وجود عاملی مجرد نیســت بلکه نافی احتمال تأثیر امور طبیعی دیگر اســت.

ي است، یعنی موجودها تأثیر یک امر مجرد ترین آنمتعدد بسـیار دیگري در این زمینه وجود دارد که بی مناقشـه  

لبته ا مجرد بعد از محقق شدن افعالی خاص در طبیعیت، مثل ضربه زدن به جسم، فعل طبیعی خاصی انجام دهد.

                                           
 .217و211، ص3اسفار، ج 143

گوید که حرکت ارادي نفس گذارد. او میارادي و حرکت نفسانی فرق می . البته مالصدرا در شواهد صریحا بین حرکت64، ص3اسـفار، ج  144

شود به سبب اسخدام طبیعت است که در نتیجه فاعل قریب و مباشر حرکت جسم، همان طبیعت خواهد بود ولی در که سـبب حرکت بدن می 

.) البته باید دانســـت که این 203و202یۀ، صکند و نه به واســـطه طبیعت.(الشـــواهد الربوبحرکت نفس، خود نفس به ذات خودش حرکت می

فرمایش مالصـدرا با این فرمایش اینجا تنافی ندارد، زیرا اینجا سـخن از حرکت در طبیعت اسـت و فاعل قریب حرکات طبیعت، طبیعت است    

 »)تذکرة«، قسمت 205ولی حرکت نفس داخل در محل بحث نیست.(الشواهد الربوبیۀ، ص

 .219-217، ص3رك: اسفار، ج 145



ها وابسته به تجربه است          فصل دوم: بررسی مفاهیمی که اثبات اصل وجود آن                 | 89  

 
هایی را از مالصدرا مطرح خواهیم کرد که علت مباشر بودن امر مجرد براي حرکت را نفی در فصل سوم استدالل

   ایم.تهها پرداخکند که در آنجا به نقد این استداللمی

یعت هاي غیر منحصر به فرد، از طبلذا هر نوع صحبتی در این قسمت، جنبه عقلی ندارد و به نوعی بر پایه تحلیل

ز ا پیشتر مطالبی از فالسفه غرب در تبیین حرکت بر پایه اصل اینرسی(ماند) مطرح کردیم و روشن شد که است.

توســط فالســفه مســلمان و چه توســط فالســفه و  شــود چههایی که در این زمینه مطرح میطرفی کل صــحبت

فیزیکدانان غرب، در هر صـورت عقلی نیســت و حتی تجربی هم نیست بلکه تحلیل بر پایه تجربه هم نیست و  

 حتی فروض خیالی نیز در آن تأثیرگذار بوده است.

 جمع بندي

ه نظر الربوبیۀ به کار رفته بود که بدر این فصل مجموعه مفاهیمی که در کتاب فلسفی جامعی مثل کتاب الشواهد 

ها در خارج محتاج به تجربه و جهان بینی طبیعی قدیم داشته باشد، با دقت و موشکافی رسید اثبات وجود آنمی

ــی قرار گرفت، تا ببینیم که آیا براي اثبات وجود این مفاهیم راهی به جز تجربه و جهان بینی طبیعی  مورد بررسـ

 ر.قدیم وجود دارد یا خی

در مواردي که چنین راهی وجود داشـت، اعتبار فلسـفی باالتري برخوردار اســت ولی در مواردي که چنین نبود،   

می در اگر چنین مفهو«یابد که به این صـورت است که  اي تحلیل میدر واقع قضـایاي فلسـفی به قضـیه شـرطیه    

این قضیه محقق نباشد و در نتیجه  ولی ممکن است که شرط» خارج موجود باشد، داراي این احکام فلسفی است

این قضـیه در مورد عالم خارج سـخن نگوید. البته در میان فصل بارها تذکر دادیم که اشکال ما معرفت شناختی   

ها در خارج بدانیم بلکه این قضایا در هر صورت، نفس االمر نیسـت که معیار صـدق قضایا را، وجود موضوع آن  

قتا شود، حقیها پنداشته میممکن اسـت آنچه بر اساس تجربیات ما، مصداق آن  دارند و مطابق با آن هسـتند ولی 

 ها نباشد.مصداق آن
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 مقدمه

 از کتاب» مشهد ثالث و رابع و خامس«و نیز » مشهد اول و ثانی«هایی که در در این فصل در دو قسمت استدالل

ــی قرار می  ــت، مورد بررس ــواهد الربوبیۀ آمده اس ــمت، اوال قرابت مباحث الش دهیم. علت این جدایی در دو قس

کلی جنبه استداللی در مشهد ثالث به مطرح شـده در این مشـاهد از کتاب شـواهد است و ثانیا اینکه به صورت    

بعد خصـوصا در مشهد رابع و خامس بسیار کمتر از مشهد اول و ثانی است. در واقع مالصدرا در مشهد رابع بر  

پایه مبانی فلسـفی، به امکان بحث معاد و توضیح برخی از مباحث آن پرداخته است و همچنین در مشهد خامس  

در متن شــواهد چنین اســتداللی  حداقلدر واقع مباحث اســتداللی باشــد، عمده مباحث کالمی اســت و اگر هم 

 مطرح نشده است.

اوال جهت وابستگی استدالل کنیم همچنین در هر قسـمت بعد از مطرح کردن استدالل از زبان مالصدرا سعی می 

تقلی از ترمیم، به صورت مستوان با اندکی کنیم که آیا این برهان را میبحث میبه طبیعیات را مطرح کنیم و بعد 

توجه دارید که در این قســمت هیچ نیازي به تقریر دقیق اســتدالل به صــورت     طبیعیات قدیم ارائه داد یا خیر.

منطقی نداریم، زیرا ما بنا نداریم که کل استدالل را از نظر فلسفی بررسی کنیم بلکه تحقیق ما صرفا ناظر به جهت 

براي ما اهمیت دارد که اوال نشان دهیم که مالصدرا این استدالل را به صورتی وابسـتگی به طبیعیات است و لذا  

تقریر کرده است که به طبیعیات وابسته است که براي این نکته در درجه اول نقل عبارت مالصدرا اهمیت دارد و 

گر تحقیق ما بررســی یر. اتوان این وابســتگی به طبیعیات را بر طرف کرد یا خثانیا ببینیم که آیا با اندکی تغییر می

ــتدالل در اولویت اول قرار می ــتداللها بود، طبیعتا تقریر منطقی اسـ  گرفت ولی اآلن که هدف ما اینکلی این اسـ

اسـت که نشان دهیم مالصدرا این مسأله را وابسته به طبیعیات تقریر کرده است، اولویت اول نقل عبارت اوست  

 ایم.منطقی استدالل را هم به دنبال نقل قول مالصدرا، آورده هرچند که در تمامی موارد خالصه تقریر

خارج  در از باب وابســتگی اثبات وجود معنا همچنین مجموعه مواردي که نحوه وابســتگی آن به طبیعیات قدیم،

 دهیم.است، که در فصل قبل به آن پرداختیم، اینجا مورد بررسی قرار نمی

تذکر دهیم این است که مجموعه وابستگی برهان به صورت استفاده از اصول  این مقدمه در پایان باید اي کهنکته

موضـوعه طبیعیاتی به دو صـورت متصـور است. اول اینکه برهانی آورده شود که در آن برهان، یکی از مقدمات    

 اسـتدالل از طبیعیات و جهان بینی طبیعی آن روزگار گرفته شــده باشد. اما یک صورت دیگر نیز متصور است و 
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آن این اســـت که برهانی آورده شـــود و در نهایت این برهان به کمک جهان بینی طبیعی بر برخی از امور اثبات 

شـده در طبیعیات آن زمان مثل افالك و امثال آن تطبیق شود. به عبارت دیگر در مرحله تعیین مصداق یک گزاره  

 موضوعه طبیعیاتی استفاده شده است ولی نه کلی، از طبیعیات بهره گرفته شـود. در این حالت دوم نیز از اصـول  

ــنخ اول از تأثیر را    ــل ابتداء س ــداق یابی برخی از کلیات. در این فص به عنوان مقدمات برهان بلکه به عنوان مص

 دهیم.کنیم و در انتهاي فصل مواردي از سنخ دوم را نیز مورد بررسی قرار میبررسی می

 هاي مشهد اول و ثانیبررسی استدالل

 : برهان فصل و وصلتدالل اولاس

و جســم جوهري داراي ابعاد متصــل اســت و آن مرکب از هیوال و صــورت اســت و به دالئلی که     «

ــتحاله جزأ ال یتجزي) طبیعیین ــین (ادلـه اسـ بیان  146)دلیل تفکک رحى و دلیل نفى دایره(مثل و مهندسـ

بول صال نیست زیرا انفصال را قاند پس جسم ذاتش متقوم به اتصال است و تمام ذاتش متقوم به اتکرده

کند، هیوالي آن است. پس ذات کند پس اتصـال صورت ذات جسم است و آنچه انفصال را قبول می می

 147»جسم متقوم به دو امر است.

مالصـدرا در این بحث براي اینکه نشان دهد که جسم مرکب از هیوال و صورت است، دو نکته بیان کرده است.  

در  اند، باطل است وزي به دالئلی که از طرفی طبیعیون و از طرف علماء هندســه بیان کردهاول اینکه جزء ال یتج

 پردازد.مرحله بعد بر اساس برهان فصل و وصل به تبیین ترکب جسم از ماده و صورت می

بینید، مالصدرا برهان را در غایت اختصار بیان کرده است، لذا ابتداء به تقریري اما همانطور که در این عبارت می

کنیم تا مطرح می ،148از شهید مطهري است بیانی جامع از و تلخیص شده را که بر گرفتهاز برهان فصـل و وصل  

 دقیقا مسأله روشن شود.

                                           
 .21، ص2رك: شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج 146

و الجسـم جوهر له أبعاد متصلۀ و هو مرکب من الهیولى و الصورة الستحالۀ الجزء بدالئل الطبیعیین و المهندسین  : «21الشـواهد الربوبیۀ، ص  147

 »ذاته و ما یقبلها هیواله فذاته ینتظم بأمرین قوة و فعل فالجسم یتقوم ذاته باالتصال و لیس تمامها به لقبوله االنفصال فاالتصال صورة

 .549-542مجموعه آثار استاد شهید مطهري، ص 148
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اشراقیین این است که جسمیت و جرمیت و به عبارت دیگر جوهر جسمانى که در ذات مدعاى مشّائین در برابر 

وشانیده پ» هیولى«پوششى است که بر موجود دیگرى به نام  ۀخود داراى اتّصـال و امتداد سه جانبه است، به منزل 

حکماى مشّائى  تواند عریان ظاهر شــود.شـود یعنى نمى شـده اسـت و آن موجود دیگر هیچگاه عریان ظاهر نمى  

 ۀاند، یعنى اینکه یک جسم واحد مّتصل مانند یک کاسمدعى هسـتند اینکه اجسـام و اجرام، قابل فصــل و وصل  

آب را که روى  ۀپذیرد و دو کاسآید یا وصل مىآب در مى مپذیرد و به صورت دو حجآب، فصـل و انقسام مى 

آورند، دلیل بر این اســـت که متد را به وجود مىپذیرند و مجموعا یک واحد متّصـــل و مهم بریزیم وحدت مى

جسـمیت و جرمیت و اتّصال و امتداد جوهرى، پوششى است بر روى یک جوهر دیگر و آن جوهر در حالى که  

پوشد و اگر جسم مرکّب نبود یعنى اگر هر کند و لباس دیگرى مىلباس خویش را مى ذیرد،پفصـل یا وصـل مى  

گرفت، صلى در جهان صورت نمىفصل و وامتداد و اتّصال جوهرى بود هرگز  چه بود همین صـورت جسمیه و 

جسم  کیعنى ممکن نبود جسـم واحد متّصــلى تبدیل به دو جسم مّتصل شود و یا دو جسم متّصل به صورت ی 

ــت و قبل از آنکه آن مقدمات را ذکر کنیم باید یک مطلب را  ــیل این برهان نیازمند به مقدماتى اسـ درآید. تفصـ

تکلّمین م ۀاند پس از آنکه دو طرف، نظریمتذکّر شـویم و آن اینکه این برهان را مشّائین علیه اشراقیین اقامه کرده 

اند که جسم طبیعى مانند آب و هوا و آتش و خاك و غیره را مردود شـناخته و قبول کرده  سـى ذیمقراطی ۀو نظری

اند از طرف دیگر همین چیزها که بالفرض پیوســته و ات نیســت بلکه یک واحد پیوســته اســتاى از ذرمجموعه

ــل مى ــل و وص ــتگى ج بالحس و العیان فص ــل مبتنى بر قبول پیوس ــل و وص ــپذیرند. پس برهان فص طبیعى  مس

ها نظریه ر آنذیمقراطیس این برهان ناتمام است زیرا بنا ب ۀمتکلّمین و یا نظری ۀو اما بنا بر نظری محسـوس اسـت  

ر آب تبدیل شود و یا دو نیم لیتشود مثالً یک لیتر آب تبدیل به دو نیم لیتر مىصلى واقع مىو هنگامى که فصل و

صورت نگرفته است یعنى چنین نیست که یک واحد متّصل تبدیل  اقعىگردد فصل و وصل وبه یک لیتر آب مى

اى از یک لیتر آب مجموعه به دو واحد متّصل شده باشد و یا دو واحد متّصل تبدیل به یک واحد شده باشد بلکه

شــود از مجاورت هم اند و هنگامى که تبدیل به دو نیم لیتر آب مىقرار گرفته لکولهاســت که در مجاورت هموم

کولها که از لوشود به معنى این است که گروهى از مشوند و هنگامى که دو نیم لیتر تبدیل به یک لیتر مىدور مى

اند. پس ارزش این برهان یک ارزش نســبى ند در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهلکولها دور بودوگروهى دیگر از م

ه ذیمغراطیستمامی بر رد نظری گفت که حکما برهانالبته باید دیگر است.  ۀاست یعنى مبتنى بر قبول یک فرضی 

ذیمقراطیس . حکما برهانى که علیه و لذا اعتمادشــان در این مطلب بر حس بوده اســت اندنداشــته و اقامه نکرده

ــت، بلکه از جهت مدعاى دیگر ذیمقراطیس بوده که مىاند ازایناقامه کرده ــیت جهت نبوده اس ــت خاص گفته اس
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اند. اما اینکه جسم محسوس . حکما این جهت را با برهان رد کردهاستذرات این اسـت که غیر قابل شـکسـت    

 .اعتماد به حواس پذیرفته شده استرهان یعنى با اى از ذرات است و یا یک واحد پیوسته است، بدون بمجموعه

مرکّب بودن جسم از ذرات پذیرفته شده است، برهان  ۀذیمقراطیس از جنب ۀدر عصر ما که نظری بر همین اسـاس 

این  ۀکه یک مقدم -هاى محسوس و وصل صلدهد، به این معنى که ففصـل و وصل ارزش خود را از دست مى 

علماى امروز، محلّ کالم از جسم محسوس باید به  ۀدیگر فصل و وصل واقعى نیست. بنا بر نظری -برهان است 

ذرات اتمى منتقل شـود؛ اگر ذرات اتمى، فصل و وصل پذیر باشند برهان فصل و وصل حکما در مورد آنها زنده  

ض بر حقیقتى دیگر هستند که آنها را به خود که بحث شود آیا اجرام ذرات، عار تشـود؛ یعنى جاى این هس مى

 ؟کند یا چنین نیستیرد و رها مىگمى

  تقریر منطقی برهان چنین است:

 شوند.  اشیاء متصلی وجود دارند که در خارج منفصل می

متّصل واحد که شخص واحد  شود،هنگامى که یک صـورت جسـمیه که یک جوهر ممتد اســت دو قســمت مى  

جود شود به دو وشود و به عبارت دیگر وجود یک شخص متّصل تبدیل مىشخص دیگر مى اسـت تبدیل به دو 

 .فصل که عبارت است از دو متّصلمن

ال و . به عبارت دیگر اتصآیدرود و انفصال مىه اتّصال مىپذیرد بلکدانیم اتّصـال انفصـال را نمى  و از طرفى مى 

 ا یکدیگر تنافی دارند.انفصال از یک جهت بر یک حقیقت صادق نیستند و ب

که شود بلآید جسـم سابق به کلّى معدوم نمى رود و انفصـال مى حالى که اتّصـال مى  ردانیم دو از طرف دیگر مى

یک چیزى در میان است که سابقا داراى اتّصال بود و بعد داراى انفصال شد. آن چیزى که در دو حالت اتّصال و 

 ن شیء متصل به این دو شیء منفصل تبدیل شده است.به عبارت دیگر هما انفصال باقى است.

نتیجه این مقدمات اینکه شیء قبل از انفصال و بعد از آن، جامعی دارد که یک بار صورت اتصالی را پذیرفته بود 

 شود.و بعد صورت انفصالی را پذیرفت که به آن هیوال گفته می
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لذا در اینجا 149ه جنبه وابســتگی آن به طبیعیات نیســت.اما بر این برهان اشــکاالت متعددي وجود دارد که ناظر ب

پردازیم که ناظر به وابستگی این برهان به طبیعیات است. خالصه فرمایش شهید مطهري در صـرفا به اشکالی می 

هاي محسوس پذیرفته ها و انقساماین زمینه این بود که اگرچه در زمان ما، برهان فصـل و وصـل در این انفصـال   

 ح اجزاي اتمی قابل طرح است.نیست، در سط

قســمت اول فرمایش ایشــان کامال متین اســت، زیرا بر پایه طبیعیات قدیم، جســم را به صــورت متصــل در نظر 

بینیم گرفتند و همانطور که قبال گذشـت، بر اسـاس علم جدید، بیشــتر جسم فضاي خالی است و آنچه ما می  می

شود. قبال هم تذکر دادیم که ما صورت متصل بر ما پدیدار مییک نوع واکنش نور در مقابل جســم اســت که به 

بلکه صــرفا در مقام طرح این مســأله  ،در صــدد این نیســتیم که بگوییم حرف علم جدید درســت اســت یا باطل

هسـتیم، که چون این مقدمه برهان بر پایه تجربه اسـت و فروض محتمل دیگري نیز در مسأله متصور است، این   

 شود.یت ساقط میبرهان از برهان

شود محل تأمل است، زیرا اما قسـمت دوم فرمایش ایشان، که فرمودند این برهان در سطح اجزاي اتمی زنده می 

 ها و پذیرشریزترین اجزایی که بشــر تا کنون کشــف کرده اســت، هر چند داراي امتداد باشــند، امکان تجزیه آن

اند. این هندســه بر جزء ال یتجزي براهینی مطرح کرده ها محل بحث اســت. ادعا شــده که علمايانفصــال در آن

هم  کنند که باید در خارجکنند ولی ثابت نمیبراهین بر فرض صــحت، امتداد داشــتن این اجزاي ریز را ثابت می

تقسـیم شـود. قسـمت وهمی براي هر امتدادي پذیرفتنی اسـت ولی آنچه در برهان فصل و وصل داریم، قسمت     

سأله ممکن است به هر علتی، در خارج شدنی نباشد. شبیه مبناي قدماء که جسم فلکی را خارجی اسـت و این م 

دانسـتند با آنکه جسـم است و قابلیت قسمت وهمی را دارد، در خارج قابل قسمت نیست، به هر   قابل خرق نمی

ه اجزاي ند کدانیم شـاید اجزاي اتمی نیز قابل قســمت نباشــند. بر فرض روزگاري بشر کشف ک علتی که ما نمی

ها شاید قابل قسمت نباشند. لذا هر بریم که آنامروز قابل قسـمت هستند، باز سؤال را بر اجزاي ریزتر جدید می 

ا کنیم حتی اگر ادع چه علم پیشـرفت کند، همچنان این مقدمه قابل قبول و استفاده در برهان فلسفی نخواهد بود. 

و نه ذاتی که فالسفه بر استحاله آن به تصریح شهید مطهري -رضیکه ریزترین ذره وجود دارد، شـاید به دلیل عا 

                                           
 .466-459، ص2براي آگاهی از تفصیل این اشکاالت رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 149
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 کرارتپیشتر اشکاالت دیگري نیز در مباحث جسم این نوشتار مطرح کردیم که  انقسام محقق نشود. -برهان دارند

 م.کنینمی

 اثبات مالئکه عقلی از حرکت عناصر :و سوم و چهارم استدالل دوم

سپس تقریر منطقی هر یک از استداللها در  توجه کنید. ي سه استدالل است،ابتداء به عبارت مالصدرا که حاو

 ادامه خواهد آمد:

داللت دارد بر وجود مالئکه یعنى قواى  چندین راهحرکات عناصـر چهارگانه به سوى اماکن خویش از  «

 و نقاطیکى اینکه عناصـر چهارگانه همواره طالب حیز و مکان طبیعى خود که در جهات مختلف   عقلیه.

اگر رها شـــود به ســـمت پایین باشـــند (مثال زمین و هر قطعه و یا جزئى از آن، متقابل با یکدیگرند مى

 حیزها) و (چون جهاتى که رود.رود و هوا و هر جزئی از آن مثل دود اگر رها شـود به سمت باال می می

بدین ســبب به وجود جســمى   اند متخالف و متقابلند وعناصــر در آنها قرار گرفته تطبیعی مکانهايو 

ــمى ابداعى به نام محدد محیط بر کلیۀ جهات که حدود آنها را تعیین مى کند احتیاج دارند، لذا باید جسـ

ــت ابداعى   ــمى اس ــد). بنابراین محدد الجهات جس ــته باش الجهات براى تعیین حدود جهات وجود داش

محیط بر کلیۀ افالك و اجرام سماویه (یعنى غیر مسـبوق به ماده و زمان و جسمى است کروى الشکل و  

نین چپس ناچار براى این به نام فلک االفالك و یا فلک اطلس) و داراى حرکات مســتدیر و غیر متناهى.

جسـمى نیروى مجردى است به نام قوة عقلیه (که مدیر و مدبر و ناظر بر حرکات دوریه و موجب ادامۀ  

مزبور نه حرکت طبیعى است تا باألخره به سکون حرکات دوریه اوسـت). و چون حرکات دوریۀ جسم  

منتهى گردد و نه حرکت عبث و جزافى اســت که بدون قصــد و غرضــى باشــد و نه حرکت حیوانى    

 وجههیچشـهوانى و یا حرکت غضـبى اسـت که براى جلب منفعت و یا دفع ضـرر از خود باشد و نه به    

سفلى است، لذا این حرکات دوریۀ دایمى  براى نیل به هدفى پسـت و مناسب با اهداف موجودات عالم 

براى مقصـدى اسـت عالى و عقالنى ولى نه به قصد اینکه خویشتن را به آن ذات مجرد عقلى برساند و   

رد جهمانند او گردد بلکه به قصـد تشـبه با او در صـفات و خصوصیات و چون هدف او تشبه با عقل م   

بالقوه باقى مانده است، به  شخود را که در ذاتو نسـب مختلفۀ  کوشـد که اوضـاع   لذا همواره مى اسـت 

تدریج از قوه به فعلیت برسـاند. زیرا ممکن نیسـت که کلیۀ اوضاع و احوال و نسب بالقوه خود را دفعتا   

ــت و نفس   ــاف و کماالت موجود در ذات عقل، غیر متناهى اس ــاند. (و چون اوص از قوه به فعلیت برس
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ۀ اوصــاف و کماالت، لذا حرکات مســتدیر فلک نیز دایمى و فلک اطلس، طالب تشــبه با اوســت در کلی

غیرمتناهى است). دیگرى از وجوه و طرق (داللت حرکات عناصر بر وجود مالئکۀ عقالنى الوجود) این 

اسـت که حرکات اجسـام نباتى که به سـبب ایراد غذا و امسـاك و جذب آن در بدن و دفع فضوالت و     

سبب تولید مثل، موجب بقاى نوعند داللت دارند بر وجود مدبرى موثر در بقاى شـخص و به   زواید آن،

ــد). دیگر از طرق    عقلى و ملکى روحـانى (کـه ناظر بر حرکات و اعمال و افعال و حافظ نظام آنها باشـ

داللت، این است که حرکات عناصر متفرق و پراکنده به سوى یکدیگر و اجتماع آنها با یکدیگر و سپس 

هم به قصد حصول مزاجى متوسط و معتدل ما بین اضداد،  ها در کیفیات متضاد بااستحاله و دگرگونى آن

هم را به اتصــال و التیام با یکدیگر  محتاج اســت به وجود قدرتى ما فوق طبیعت که عناصــر متضــاد با 

مجبور ســازد و آنها را از تشــتت و تفرقه و جدایى از یکدیگر باز دارد و این موجود مقتدر، ناچار امرى 

ت غیر از وجود عناصـر و غیر از مزاج حاصل از اجتماع آنها. پس این موجود، از نظر شخص مولود  اسـ 

حاصـل از عناصر، نفسى است که به وى تعلق یافته و حافظ شخص اوست. و نفس، خود نیز محتاج به  

 موجودى اسـت اعلى و اشرف از خویش؛ و نیز این امر از نظر نوع جسم مولود، موجودى است عقالنى 

 150 »که توجه و عنایت به نوع دارد.» رب النوع«الوجود به نام 

 :١استدالل�
 تقریر منطقی استدالل اول:

 هر یک از عناصر در صدد حرکت به سمت واقعی خویش است.

 جهات حرکت عناصر متخالف و متقابل است.

                                           
ــواهد الربوبیۀ ص 150 ــریۀ دالۀ على وجود مالئکۀ عقلیۀ من وجوه کث: «102الش یرة منها أنها طالبۀ ألحیازها و أماکنها الطبیعیۀ فی الحرکات العنص

یۀ و فجهات متقابلۀ و محدد الجهات جسم إبداعی دوري الحرکات الغیر المتناهیۀ فال بد لها من قوة عقلیۀ و ألن حرکاتها لیست طبیعیۀ و ال جزا

ما بقی  ال لنیل ذاته دفعۀ بل للتشبه به على التدریج فی استخراجال حیوانیۀ شـهویۀ أو غضـبیۀ و ال طلبا ألمر سفلی مطلقا بل طلبا ألمر عال عقلی   

د الغذاء و اله من القوة إلى الفعل من األوضـاع المتعاقبۀ لعدم إمکان الجمع بینها دفعۀ. و منها: أن حرکات األجسـام النباتیۀ فی تبقیۀ الشخص بإیر  

ــاکها و جذبها و دفعها و تبقیۀ النوع بتولید المثل یدل على ــر إلى االجتماع ثم  إمسـ وجود مدبر عقلی و ملک روحانی. و منها: أن حرکۀ العناصـ

ــول المزاج ال بد لها من جابر یجبرها على االلتیام و من حافظ یحفظها عن التبدد و هو ال محالۀ أمر غیرها  ــتحاالتها فی کیفیاتها لحصـ غیر  واسـ

 »ف منها و بحسب النوع أمر عقلی ذو عنایۀ بالنوع.مزاجها و هو بحسب الشخص نفس و النفس مفتقرة إلى ما هو أشر
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داشــته باشــد تا بر براي حذف جهت حرکت نیاز به یک حرکت مســتدیر و نامتناهی اســت بر همه افالك احاطه 

 اساس حرکت آن جهات حرکت عناصر تنظیم شود.

 حرکت مستدیر نامتناهی، حرکت طبیعی نیست.

 به ناچار نیاز به مدبري دارد. پس

 مجرد است. عقلی تدبیر کار موجودات

 اي نامتناهی افالك را تدبیر کند.پس حرکت افالك نیازمند یک موجود مجرد است که حرکت دایره

طالب  شده است یعنیکنیم که از اصلی تجربی که در طبیعیات قدیم بحث میل اول، ابتداء مشاهده میدر اسـتدال 

حیازت و جهت مخصـوص هر یک از عناصـر نتیجه گرفته است که باید جسمی ابداعی(موجودي مجرد از ماده   

یند(که خالصه وجه گومی ولی داراي امتداد) در کار باشد که جهات عناصر را تعیین کند که به آن محدد الجهات

ــتقیم داللت بر جهت دارد و جهت داللت بر  امري که تعیین کننده جهت اســـت، آن این اســـت که حرکت مسـ

غیر متناهی باشـد، پس باید موجودي مجرد در وراي آن باشد که   (کروي)و چون این جسـم باید دوري  151)دارد

دبیر امر غیر متناهی را ندارند و در مور مادي قدرت تحرکت آن را به صورت دوري و نامتناهی تنظیم کند، زیرا ا

 ادامه استداللی دیگر بر تدریجی و دائمی بودن حرکت این فلک بیان شده است.

ــتدالل از چندین اصــل طبیعیاتی که بر پایه تحلیل بر این اســاس مشــاهده می هایی کنید که مالصــدرا در این اس

 بر اثبات وجود عقلی ارائه کرده است. برخاسته از تجربه بنا شده بود، استداللی 

توجه کند، همه آسمان حول یک ستاره که ستاره قطبی باشد(البته تنها در  در شـب به آسمان  از طرفی اگر انسـان 

بر پایه تحلیلی که در طبیعیات قدیم داشتند، این چرخد و این حرکت دائما قابل مشاهده است. قطب شمال)، می

دانسـتند که دائما در حال چرخش اســت و براي حرکت چرخشی نیز سببی از  فلکی میا را چسـبیده به  هسـتاره 

بیرون  اي داشته باشد و باید ازکردند اقتضـاي خود طبیعت نیست که حرکت دایره بیرون قائل بودند و تصـور می 

 چیزي او را به حرکت در آورد.

                                           
 .532الشواهد الربوبیۀ، شرح و تعلیق آشتیانی، ص 151
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ده است که چون عناصر اولیه در جهات خاص بینیم که به جهتی دیگر نیز اشـاره ش همچنین در این اسـتدالل می 

 کند وکنند و این جهت همواره ثابت است، مثال عنصر خاك همواره از هوا به سمت پایین حرکت میحرکت می

کند، آید و یا هوا به ســمت باال حرکت می آید و از هوا به ســمت پایین مییا مثال آب همواره بر روي خاك می

ین یک مســأله تجربی و طبیعیاتی قدیم اســت، باید یک فلکی در نظر گرفت که چون این جهت ثابت اســت و ا

ما ها دائها باشد و اگر چنین چیزي نباشد، بر چه اساس اینوراي همه افالك باشـد و تعیین کننده جهت حرکت 

ن یآورند و بر عدم تناهی اکنند. در مرحله بعد به چرخش دوري این فلک استدالل میبه یک سـمت حرکت می 

ــتقیم   ــاي طبیعت حرکت مس ــلی طبیعیاتی دیگر که مقتض حرکت و دائمی بودن آن و در مرحله بعد به کمک اص

ــت و نه دایره ــد که نباید از جنس خود ایناي نتیجه میاس ها گیرند که باید موجودي مدبر براي این حرکات باش

عدم توانایی جسم براي ایجاد حرکت  باشـد و این از جنس خود نبودن را هم به کمک اصول طبیعیاتی دیگر مثل 

 کنند.دائمی و امثال آن ثابت می

ا ها در روزگار مطبیعی اسـت که هیچ یک از این مطالب فلســفی صــرف نیســت و عالوه بر اینکه بسیاري از آن 

. چه ها را باطل کندشود، صرف وجود فرض محتمل بدیل براي آن کافی است که این استداللباطل پنداشـته می 

ایم هاي داشتلیل وجود دارد که اقتضـاي طبیعیت جسـم حرکت مدور نیسـت؟ آیا اینکه ما تاکنون چنین مشاهده   د

 ایم؟دلیل بر چنین مطلبی است؟ مگر ما طبیعت جسم با همه ابعاد آن را درك کرده

ر دیگر اشکال د پردازیم. توجه دارید که در اینجا در صدد وجوهدیهی است و بیش از این به آن نمیاین مطالب ب

خواهیم نوع وابستگی به اصول طبیعیاتی را تبیین کنیم و نشان دهیم که هر ها نیسـتیم بلکه صرفا می این اسـتدالل 

 استدالل بر چه وجوه طبیعیاتی وابسته است و اینکه آیا آن استدالل قابل ترمیم هست یا خیر.

 :٢استدالل�
 تقریر منطقی این استدالل چنین است:

 دهند که نیاز به تدبیر دارد.فعالی انجام مینباتات ا

 پس باید مدبري وجود داشته باشد.

 تدبیر کار موجودات مجرد عقلی است.
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که در این قسـمت مالصدرا مطرح کرده است نیز بر پایه اصول طبیعیاتی دیگري بحث کرده است.   این اسـتدالل 

حرکاتی از قبیل داخل کردن غذا و خارج کردن  از طرفی بر اسـاس طبیعیات قدیم شرح داده است که در نباتات 

زوائد و فضـوالت که مؤثر در بقاي شـخص نبات و به دنبالش با تولید مثل ســبب بقاي نوع نباتی هستند وجود   

 ها از یک جسم نباتی قابل تدبیر نیست و لذا نیازمند مدبري غیر جسمانی دارد.دارد که این

در دو قسمت روشن است. یکی در تحلیل رفتارهاي گیاه و دیگري در  وجه وابسـتگی آن به اصول طبیعیاتی نیز 

ول وابستگی آن قابل چشم پوشی عدم امکان صـدور این افعال از جسـم بدون نیاز به چیزي از خارج. قســمت ا  

نیز قابل تقریر است. به عبارت دیگر آنچه مسلم است اینکه گیاه یک سري کارهایی  علوم طبیعی جديو با  است

شد و در علم جدید به کمک دهد که در طبیعیات قدیم به صـورت قواي نباتی شـرح و توضیح داده می  می انجام

شـود و در آینده ممکن اســت به صورتی دیگر  هاي مواد شـیمیایی در گیاه تبیین می خاصـیت مویینگی و فعالیت 

عیات صرفا ی این استدالل به طبیتبیین شود. لذا اصل تحقق این افعال در گیاه محل بحث نیست و لذا اگر وابستگ

در این جهت بود، مانع خاصــی از وابســتگی تبیین آن به طبیعیات قدیم نبود و با اندکی تغییر در این اســتدالل   

نظم در  شود و صرفا نوع تبیینتوانسـتیم، آن را ترمیم کنیم. شـبیه برهان نظم که در گذشـته و امروز تقریر می   می

 اصل وجود افعالی به ظاهر غایتمند در جهان پیرامون ما، اجماال به طبیعیات خاصی جهان تفاوت کرده است و اال

 وابستگی ندارد.  

اما در مرحله بعد این اسـتدالل وابسته است به اینکه چنین فعل و انفعاالتی در گیاه توسط ماده قابل انجام نیست  

یین متفاوت تب وار مختلف علوم طبیعی به نحواداي در و نیازمند مدبر غیر مادي اســت و حال اینکه چنین مســأله

ــام را ذاتی آنمی ــود. در طبیعیات زمان ما، نیروهاي بین اجسـ پندارند و تمام فعل و انفعاالت گیاه را به ها میشـ

کات کنند. حتی رشــد و نمو و حرصــورت فیزیکی و شــیمیایی بر اســاس روابط نیرویی بین این ذرات تبیین می

ــانی را ن ــوري ما به خودمان و ادله نقلی قطعی بر وجود یز چنین تبیین میپیچیده انسـ کنند و اگر نبود علم حضـ

 نفسی وراي این جسم، صرف پیچیدگی این حرکات دلیلی بر وجود مدبر عقلی نیست.  

شد و آن اینکه اصل وجود چنین نیروهایی بین اجسام، داللت البته اگر این اسـتدالل به صورت دیگري تقریر می 

وجود ناظمی حکیم دارد(که در آن جســمانی بودن یا نبودن طرح نشــده اســت)، این استدالل تا حدي چیزي بر 

تگو بین ل بحث و گفشــد که البته خود برهانی بودن برهان نظم بر پایه قواعد فلســفی محشــبیه به برهان نظم می
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ــت و دانند که بر فرض اقناعی و خطابی میو آن را بیانی  152برهانی بودن آن را قبول ندارند معموال علماء علماس

کند که در مرحله کند بلکه اصــل وجود ناظم و مدبر را ثابت میصــحت، وجود ناظم غیر جســمانی را ثابت نمی

 بعد براي اثبات غیر جسمانی بودن آن نیاز به دلیل دیگري هستیم. 

یک اصل طبیعیاتی استفاده کرده  مالصـدرا در اینجا با این حد وسط که  چنین خواصی از جسم ممکن نیست، از 

هاي جدید شود و حتی در فرض عدم دلیل کافی بر تئورياست که اتفاقا در طبیعیات جدید، صحیح پنداشته نمی

 ».اذا جاء االحتمال بطل االستدالل«رود، زیرا که ها، برهان مالصدرا زیر سؤال میبا صرف امکان آن

 :٣استدالل�
 تقریر منطقی استدالل:

 عناصر متضاد هستند.

 اقتضاي عناصر متضاد، جدایی و تشتت آنهاست.

 عناصر متضاد در موالید با هم جمع هستند.

 آیند.توانند جامع اضداد در خود باشند، زیرا پس از جمع شدن اضداد به وجود میخود موالید نمی

 پس باید مدبري باشد که بتواند این اضداد را کنار یکدیگر قرار دهد.

 د مدبر، موجودي مجرد و عقلی است.موجو

با  شوند و گاهیچون عناصر متضاد با یکدیگر مجتمع میکند چنین است که دلیل سـومی که مالصدرا مطرح می 

باید چیزي وراي خود آن عناصر و مزاج تشکیل  به ناچار دهند،شـوند و مزاج را تشــکیل می یکدیگر ترکیب می

 ها را کنار هم قرار دهد.نها وجود داشته باشد که آشده از آن

بینید این استدالل وابسته به این اصل طبیعیاتی است که عناصر متضاد هستند و تمایل به تفرقه اما همانطور که می

یم شوند. در طبیعیات قدکنند و پراکنده میو جدایی از یکدیگر دارند که اگر عامل بیرونی نباشـد، از هم فرار می 

                                           
اند آن را داراي ارزش اند و همچنین بسیاري از افرادي که آوردهبسیاري از فالسفه مسلمان این برهان را در براهین اثبات وجود خدا نیاورده 152

 .254-237اهین اثبات خدا، صدانند. رك: تببین بربرهانی نمی
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ده شــود و ذرات اصــلی تشکیل دهناي دیگر تبیین میطبیعیات جدید مسـأله به گونه  چنین تصـوري بود ولی در 

که الکترون و پروتون باشــند، ذاتا جاذب یکدیگر هســتند و ذرات مشــابه(یعنی دو الکترون و دو پروتون)  هســته

شود یین میتبدافع یکدیگر هسـتند و نه ذرات متفاوت. همچنین تمامی حرکات این ذرات بر پایه قوانین فیزیکی  

ها هست که در واقع یک و نیازي به امري وراي خود ندارند. البته اصل وجود این ذرات محتاج به امري غیر این

نوع برهان بر اثبات خدا یا امري مجرد وراي ماده است ولی این برهان دیگري است، غیر از این برهانی که اینجا 

ق و ها به افتراي تأکید بر خاصـیت تضاد بین عناصر و تمایل آن مالصـدرا اقامه کرده اسـت. اگر مالصـدرا به جا   

ــل ممکن بودن و محتاج بودن آن ــیده بود، جدایی بر اصـ ها به غیر تأکید کرده بود و به محرك غیر متحرك رسـ

طبیعتا برهانی غیر وابســته به اصــول طبیعیاتی بود، زیرا اصــل حرکت امري امکانی اســت و بدون نیاز به اصــول 

ــتین میطبیعی  ــل ناچارا باید به محرك نخسـ ــلسـ توان احتیاج آن به محرك را ثابت کرد و به خاطر محذور تسـ

 اعتراف کرد.

 اثبات مفارق نبودن فاعل مباشر حرکت استدالل پنجم:

ــت که چیزي جز قوه عقلیه و مثـل این محرك کـه در حرکت دادنش خود حرکت نمی  « کند جایز نیسـ

فلکی چنین است جز اینکه باید یک قوه جرمی نیز در کار باشد که  محض باشد همانطور که در حرکات

ــ ــد اما اوال به دلیل اینکه براي تحقق حرکت باید برخی از جزئیات حرکت اول فاعل مباش ر تحریک باش

محقق شـود و بعد قسمت دیگر ولی امر مفارق عقلی نسبت به تمام اجزاي حرکت نسبت واحد دارد (و  

ر مفارق باشـــد، همه را یکجا محقق خواهد کرد و در نتیجه حرکتی رخ نخواهد لذا اگر فاعل مباشـــر ام

شود که زمان فعل کم شود پس در تحریک امر داراي قوه غیر داد.) و اما ثانیا زیرا شـدت قوه ســبب می 

شـود که حرکت در یک آن واحد محقق شود و در هر حالت حرکت، حرکت نخواهد  متناهی سـبب می 

 153»بود.

 ی استدالل:تقریر منطق

                                           
و مثل هذا المحرك الذي ال یتحرك فی تحریکه ال یجوز أن یکون إال قوة عقلیۀ محضۀ کالحال فی الحرکات الفلکیۀ إال أنه ال :  104الشـواهد الربوبیۀ، ص  153

ة إلى جمیع الجزئیات. و أما ثانیا فألن شدة القو بد هناك من قوة جرمیۀ یباشـر التحریک أما أوال فلوجوب تخصـیص جزئیات الحرکۀ لتسـاوي نسـبۀ المفارق    
 یوجب قلۀ الزمان ففی تحریک ما ال یتناهى قوته یوجب وقوع الحرکۀ فی آن واحد فلم یکن الحرکۀ حرکۀ.
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 براي محقق شدن حرکت باید اجزاي آن یکی پس از دیگري محقق شود.

 اگر فاعل مباشر حرکت امري عقلی باشد، نسبتش به اجزاي حرکت بالسویۀ است.

 فاعلی که نسبت به معلولهاي خویش نسبت واحدي داشته باشد، همه را یکجا محقق خواهد کرد.

 شد همه اجزاي حرکت را یکجا محقق خواهد کرد.پس اگر فاعل مباشر حرکت امري عقلی با

 در نتیجه حرکت حرکت نخواهد بود و این خلف است.

 پس فاعل مباشر حرکت امري عقلی و مفارق نیست.

شاهد ما در این استدالل قسمت دوم استدالل بر اینکه فاعل مباشر حرکت نباید مفارق باشد، است. خالصه تقریر 

خواهد شد، چون امر  آنجا که هر چه قوه محرك بیشـتر باشـد، زمان حرکت کمتر  از این اسـتدالل این اسـت که   

ــد و حرکت در لحظه معنا ندارد بلکه تحقق یکجا و مفـارق قوه نا  متناهی دارد، حرکت در لحظه واقع خواهد شـ

کون خواهد بود و به اصـطالح حرکت، حرکت نخواهد بود و این خلف است. پس فاعل مباشر حرکت باید امر  

 دي باشد.ما

هر «شود. یک اصل طبیعیاتی حد وسط این استدالل است که طبیعیات هم روشن می گی بهبر این اسـاس وابسـت  

البته این استدالل از جهات دیگري مثل ال  ».چه قوه بیشتر باشد، حرکت در مدت زمان کمتري محقق خواهد شد

ــت ولی ما      بنا نداریم که همه جهات بحث را مورد یتنـاهی بودن قوت جوهر مفـارق نیز محـل تـأمل و نظر اسـ

بررسی قرار دهیم. آنچه در این استدالل بر آن تکیه شده یک اصل طبیعیاتی است که در فواعل بدون شعور کامال 

محســوس اســت ولی آیا فواعل با شــعور نیز چنین هســتند؟ مثال انســان در مقام قوه خیال خود، آیا اگر قدرت  

 شود که بر اساس اغراضشا یکجا استفاده خواهد کرد یا اینکه شعور او سبب میبسـیاري داشته باشد، همه آن ر 

ر یعنی جواه گاهی از برخی از قدرت خود استفاده کند. مشابه همین مسأله در جواهر مفارق نیز قابل طرح است.

ا از نه تنه در واقع اینجا مفارق ممکن است بر اساس اغراض خویش، تمام قدرت خویش را یکجا استفاده نکنند.

یک اصـل طبیعیاتی استفاده شده است بلکه این اصل به قدري تعمیم داده شده است که از مصادیق غیر جسمانی  

 ها نیز تطبیق شود.نیز سخن بگوید و بر آن
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البته در این اسـتدالل اشـکاالت دیگري نیز خصـوصا ناظر به تام الفعلیه بودن فاعل مباشر حرکت نسبت به تمام    

ت، قابل مطرح کردن است که چون ربطی به جهت وابستگی این استدالل به طبیعیات ندارد، خارج از اجزاء حرک

 موضوع رساله است.

 استدالل ششم: احتیاج جسم براي حفظ اتصال به نفس  

و به تحقیق بر این مطلب معلم فالسفه در میمر نهم از اثولوجیا استدالل کرده است با کالمش که گفت: «

تواند علت وحدانیت و اتصــال خود باشــد بلکه نفس علت اتصــال ظ باشــد یا لطیف، نمیهر جرمی غلی

جرم و وحدانیت آن اسـت زیرا وحدانیت در جرم مسـتفاد از نفس است و چگونه ممکن است که جرم   

علت وحدانیت خود باشــد در حالی که شأن جسم چنین است که قطعه قطعه گردد و پراکنده شود پس 

ــد، پس بـه تحقیق پراکنـده می    اگر نبود کـه نفس  ــد و بر یـک حـالت واحد ثابت   مالزم جرم بـاشـ شـ

 154»ماند.نمی

 تقریر منطقی استدالل:

 اقتضاي ذات جسم، قطعه قطعه شدن و پراکنده شدن است.  

 اما جسم وحدت اتصالی دارد.

 پس امري غیر از ذات جسم که مالزم با آن است، سبب این وحدت اتصالی است.

کرده که اثولوجیا متعلق به ارسطو است و لذا این استدالل را به ارسطو نسبت داده است که ما میمالصدرا تصور 

 ون جسمشود ولی از شؤاند و پراکنده نمیمحصـل این اسـتدالل چنین است که جرم بر حالت واحدي ثابت می  

ر هم نگه دارد که به آن این اســـت که پراکنده شـــود و قطعه قطعه گردد، پس باید یک موجودي آن اجزاء را کنا

 گوییم.نفس می

                                           
ا فإنه و لطیفو قد اسـتدل على ذلک معلم الفالسـفۀ فی المیمر التاسع من أثولوجیا بقوله أن کل جرم غلیظا کان أ  : «150الشـواهد الربوبیۀ، ص  154

 نلیس بعلۀ لوحدانیته و التصـاله بل النفس هی علۀ اتصـال الجرم و وحدانیته ألن الوحدانیۀ مستفادة فی الجرم من النفس و کیف یمکن أن یکو  

 »فلو ال أن النفس تلزمه لتفرق و لم یثبت على حال واحدة. ه أن یتقطع و یتفرقالجرم علۀ وحدانیته و من شأن
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بنا شده است  »طبیعت جسم اقتضاي پراکنده شدن و تکه تکه شدن دارد«پس این استدالل بر پایه اصل طبیعیاتی 

و همچنین باید یک اصـل طبیعیاتی دیگر هم کنار آن بگذاریم که وضـعیت فعلی اجسام مطابق این اقتضا نیست.   

حس و تجربه اسـت. پیشـتر در اسـتداللی مشابه در قسمتی دیگر، اصل اول را نیز    احراز اصـل دوم نیز به کمک  

ــت و نه مبین و اتفاقا در علم جدید به گونه دیگري    ــأله نه بین اس ــی قرار دادیم و گفتیم که این مس مورد بررس

خی کنند و بردهند که یکدیگر را جذب میاي شرح میشود و طبیعت برخی از اجسام را به گونهتوضیح داده می

دیگر دافع یکدیگر هسـتند. شـکل گیري اجسـام نیز معلول نیروهاي جاذبه بین ذرات تشکیل دهنده آن است که    

مقتضـاي طبیعت آنهاسـت. چه این مطلب علوم جدید صـحیح باشـد و چه باطل باشـد، فرض معقولی است که      

 شود.سبب ابطال این استدالل می

 استدالل هفتم: اثبات مثل افالطونی

ــوم، اثبات مثل افالطونیه از ناحی ۀطریق« ــام بدین تقریر که براى   ۀس ــت از آنها در اجس وجود آثارى اس

ــمانیه، از ــر و معادن و نباتات و حیوانات قبیل طبایع جس ــت مختص به ،عناص یک که در  ره آثارى اس

 ارکه داراى آث یک از این طبایع چهارگانه گردند و مســلم اســت که هیچاجســام و مواد آنها مشــاهده مى

وجود آن طبایع، وجودى مادى و مستقر  زیرا ،ن آثار نیستندباشند علت مستقل در ایجاد آمخصوصى مى

در ماده و متعلق به ماده اســت، لذا فعل و تأثیر آنها در هر چیزى با مشــارکت ماده و وضــع مخصــوص 

ــت مخواهـد بود و بنابراین هیچ فعل و تأثیرى از آنها امکان  حامل آن  ةکه ماد جودىگر در موپذیر نیسـ

اى که طبایع، نسـبت به آن موجود در وضع و محاذات خاصى قرار گیرد. پس فعل و تأثیر طبایع در ماده 

آید که نفس ذات طبیعت بدون مشــارکت ماده، حامل وجود آنها اســت ممکن نخواهد بود و اال الزم مى

خویش مستغنى از ماده خواهد بود.  ققوام و تحفاعل فعل و منشـأ اثر باشـد و اگر چنین باشد پس در ق  

زیرا فاعلیت هر چیزى متقوم به وجود اوست و هرگاه فاعلیت شىء در مقام فاعلیت خویش مستغنى از 

ــتغنا از ماده، اولى و    ــتغنى از ماده خواهد بود. بلکه وجود او در اس ــلما وجود او نیز مس ــد، مس ماده باش

ــت و این خال ــزاوارتر از فاعلیت اوس ــت (زیرا وجود طبایع به حکم فرض، منطبع در  اف فرض مس اس
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ماده و متعلق به ماده اسـت.) و حال نفوس در جهت فاعلیت، حال سایر صور طبیعیه است (زیرا هرچند  

 155»اند.)اند ولى در مقام فاعلیت محتاج به مادهنفوس در حد ذات، مجرد از ماده و مستغنى از ماده

 تقریر منطقی استدالل:

 یع جسمانیه داراي آثاري مخصوص به خود هستند.طبا

توانند منشأ آثار مخصوص طبایع جسمانیه باشند، که داراي آثاري مخصوص به خود هستند، نمیطبایع چهارگانه 

 زیرا:

 طبایع چهارگانه جسمانی هستند و مستقر در ماده هستند.

ــورتی می  ــتقر در ماده تنها در ص ــمانی مس ــد که ماده حامل آن در  تواند بر امورهر امر جس ــته باش مادي اثر داش

 محاذات با آن امر مادي دیگر قرار بگیرد.

باید طبایع چهارگانه در ماده حامل اگر بنا باشـد که طبایع چهارگانه جسـمانی سـبب آثار طبایع جســمانی باشد،    

 خود اثر بگذارد.

ــورتی بر امور مادي  حـال اینکـه    ــتند که با ماده حامل خود در گفتیم طبـایع چهارگانه تنها در صـ تأثیرگذار هسـ

 محاذات امري مادي قرار بگیرند و اآلن چنین نیست.

  156توانند منشأ آثار مخصوص طبایع جسمانی باشند.پس طبایع چهارگانه نمی

 توانند منشأ آثار مخصوص طبایع جسمیه باشند، زیرا:نفوس هم نمی

                                           
ــواهد الربوب 155 ــر و المعادن و النباتات و  : «161یۀ، صالش ــمانیۀ من العناص ــام و ذلک أن للطبائع الجس الطریقۀ الثالثۀ: من جهۀ آثارها فی األجس

 الحیوانات آثارا مختصـۀ فی أجسـامها و موادها و لیسـت هی مستقلۀ فی إیجاد تلک اآلثار ألنها حیث یکون وجودها مادیۀ یکون فعلها بمشارکۀ   

فال فعل لها إال فیما یکون لمادتها وضـع بالنسبۀ إلیه و إذا کانت کذلک فال فعل لها فی موادها و إال لکان لها فعل  من الوضـع   المادة بما یخصـها 

جوده و بذاتها دون مشــارکۀ المادة فکانت مســتغنیۀ القوام عن المادة ألن فاعلیۀ الشــیء یتقوم بوجوده فإذا اســتغنى وجود فاعلیته عن المادة لکان

 »االستغناء عنها هذا خلفأحرى ب

ل از مستق يوجود یدچهارگانه بخواهند در ماده حامل خود اثر بگذارند با یعمطلب آمده است که اگر طبا ینهم بر ا یگرد یدر متن استدالل 156
 . این ستدالل محل شاهد ما نیست.یستن ینچن ینکهماده خود داشته باشند و حال ا
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ولی در مقام فعل محتاج به ماده هستند و اگر بنا باشد که اثر  هر چند نفوس در مقام ذات مسـتقل از ماده هستند 

 طبایع جسمانی از آنها باشد، باید در فعل مستقل از ماده باشند که خلف است.

 پس باید موجوداتی عقلی از بیرون منشأ آثار طبایع جسمانی باشند.  

ده اسـت که عبارت است از اینکه امور  بینید، در این اسـتدالل از یک اصـل طبیعیاتی اسـتفاده شـ    همانطور که می

مادي براي تأثیر بر یکدیگر باید وضـع و محاذات خاصی نسبت به یکدیگر داشته باشند و در غیر این صورت بر  

 یکدیگر تأثیري ندارند.  

ها دوربرد هســتند و بدون وضــع امروزه صــحبت از چهار نیروي اصــلی در جهان هســتی اســت که برخی از آن

ها نیروي گرانشی بین اجسام است که هر جسمی که داراي گذارند که از جمله آنجسام تأثیر میخاص، بر همه ا

کند. لذا به عنوان نمونه کتابی که در دســت من اســت به تمام اجرام جرمی باشــد، به اجرام دیگر نیرویی وارد می

چند عدد کمی است ولی وجود کند که عدد آن کامال قابل محاسـبه اســت و هر  داخل کره زمین نیرویی وارد می

 دارد و علت عدم احساس ما، بسیار کم بودن این عدد و خنثی شدن این نیروها توسط نیروهاي مشابه است.

دهیم که مراد ما این نیسـت که تئوري زمان ما صـحیح است یا باطل، بلکه این یک فرض معقول   دوباره تذکر می

اینکه اجسام براي تأثیر بر آید. ست و هیچ محالی از آن الزم نمیاسـت که از قضـا علم امروز هم به همان قائل ا  

 هاي غیر دقیق و سطحی آن روزگاریکدیگر نیاز به وضع و محاذات خاص هستند، یک تحلیل برخاسته از تجربه

 دیدند براي اینکه مثال آتش جسمی را بسوزاند باید کنار آن قرار بگیرد.است که می

ادي گیرد که حقیقت مه همین اصل است چون در این استدالل بعد از اینکه مفروغ عنه میقوام استدالل باال نیز ب

تواند داراي تأثیر باشــد، شــق دیگر که ذات ماده بدون ماهیت مادي آن، تأثیر گذار باشــد و آن را ابطال ماده، نمی

داي است ولی اگر این مسأله در ابتکند تا اثبات کند که باید امري عقالنی در کار باشد که همان مثل افالطونی می

 رسد.استدالل انکار شد، نوبت به مراحل دیگر نمی

 استداللی دیگر بر مثل افالطونیاستدالل هشتم: 

طریق دوم اینکه هرگاه دربارة کلیۀ انواع موجود در این عالم و احوال و خصــوصیات آنها دقت و تأمل «

ه صرف اتفاق و تصادف نبوده و اال دوام و بقا نداشتند کنى خواهى دانست که وجود آنها در این جهان ب

ــت قابل دوام و بقا و ادامه  و نوع آنها محفوظ نمى ــببى نیس ــتند به علت و س بود (زیرا امر اتفاقى که مس
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آید که (گاهگاهى قانون خلقت و نظام منظم آن و تناســب ما بین افراد وجود نخواهد بود) و نیز الزم مى

) مثال از انسـان، موجودى غیر انسـان و از اسـب، موجودى غیر اسب و از بذر و دانۀ    انواع، مختل گردد.

ــب ما بین   گنـدم، چیزى غیر از گندم بوجود آید. (زیرا فقط قانون علیت و معلولیت حافظ نظام و تناسـ

علت و معلول است). و حال آنکه چنین نیست (بلکه همواره از هر فردى از افراد هر نوعى، فردى نظیر 

ــابه با آن به وجود مى آید). پس امورى که دائما بر نهج واحد (و نظام منظم و غیر قابل تخلف) به و مشـ

و نیز باید دانست که رنگها و نقاشیهاى بسیار و  آیند مسـتند به اتفاق و تصـادف نخواهند بود.  وجود مى

اى آنها نیستند (بلکه بر شوند مستند به مزاج و طبیعت پرانگیز که در پرهاى طاووس مشاهده مىشگفت

ــت غیر از مزاج و طبیعـت پرها).   ــببى اسـ ــت که براى هر نوعى از انواع  علـت و سـ پس حق این اسـ

محسـوسـات موجود در این عالم، جوهرى است مجرد و نورانى و قائم به ذات خویش که مدیر و مدبر   

کلى آن نوع است و کلیت  نوع و حافظ و نگهبان آن و ناظر بر احوال و اوضـاع اوست و او در حقیقت، 

آن (نه به معنى کلیت و عمومیت در معنا و مفهوم اسـت نظیر کلى عقلى. بلکه) به معناى تسـاوى نسبت   

اوســـت به کلیۀ افراد نوع، در ادامۀ فیض بر آنها و توجه کامل به آنها. گویا که او حقیقت و اصـــل کلیۀ 

تا بدینجا سخنان شیخ اشراق در بیان طریق دوم  افراد اسـت و افراد، صـورت و نمونه و فروع آن اصلند.  

ــخنان او در تقریر دلیل به طریق مزبور اقناعى اســت نه برهانى. زیرا با   خاتمه یافت. ولى به عقیده ما س

شـود مگر یک چیز و آن این است که مبادى عالیه وجود یعنى عقول، اجماال عالم  این سـخنان ثابت نمى 

توان ثابت نمود که در عالم باشند (ولى با این سخنان نمىصادر از آنها مى به وجود انواع جسمانیه و آثار

ــویر و   ــدى اعمالى از قبیل تغذیه و تصـ عقول، جواهرى نورانى بـه نام مثل عقلیه وجود دارند که متصـ

تشکیل و رنگ آمیزى و نقاشى پرهاى طاووس و خودنمایى درختان و گیاهان و گلها و طراحى رنگهاى 

ــندباآنان مى ــورات آنها براى انجام این اعمال و آثار در انواع موالید کفایت ) ش زیرا نفوس افالك و تص

 157»کنند.مى

                                           
ــواهـد الربوبیۀ، ص  157 ا تأملت األنواع الواقعۀ فی هذا العالم وجدتها غیر واقعۀ بمجرد االتفاق و إال لما کانت األنواع محفوظۀ أنک إذ: «168الشـ

یبتنی  عندنا و أمکن أن یحصل من اإلنسان غیر اإلنسان و من الفرس غیر الفرس و من البر غیر البر و لیس کذلک فاألمور الثابتۀ على نهج واحد ال

ن الکثیرة العجیبۀ فی ریاش الطواویس لیس ســببها أمزجۀ تلک الریشــۀ. فالحق: أن کل نوع حســی له جوهر مجرد نوري على االتفاقات. ثم األلوا

ها بقائم بنفسـه مدبر للنوع حافظ له معتن به و هو کلی ذلک النوع بمعنى تسـاوي نسبته إلى جمیع أشخاص النوع فی دوام فیضه علیها و اعتنائه   
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 تقریر منطقی استدالل:  

 آثار انواع در هستی منظم و به تعبیري دیگر دائمی است.

 امر اتفاقی دائمی یا اکثري نیست.

 پس این نظم اتفاقی نیست و معلول علتی است.

 تواند باشد.خود اشیاء نمیاین علت ذات 

 پس باید رب النوع آن وجود داشته باشد و آن را نظم را حفظ کند.

 مالصدرا هم در نقد آن فرمود:

 کند.خود افالك و تصورات آنها براي این مسأله کفایت می

ه طبیعت عالم بدر این اسـتدالل ابتداء اتفاق بر اسـاس امري تجربی نفی شده است. در مرحله بعد انتساب دقایق   

ماده نیز نفی شـده است. در مرحله بعد وجود امري غیر مادي که مدبر این دقایق و وقایع عالم است، اثبات شده  

 است و در آخر بر مثل افالطونی تطبیق شده است.

شود میاز اینکه از انسان همواره انسان متولد  اثر گذار است. ایشان تجربه اتفاق اسـت،  اما در مرحله اول که نفی

چه در است. البته بدیهی است که اگر ر است، نفی اتفاق را نتیجه گرفتهو به اصـطالح نظمی که در هسـتی بر قرا  

اینجا مسـأله چنین تبیین شـده اسـت ولی عدم اتفاق در هسـتی یک اصـل عقلی است و نیاز به چنین مشاهدات      

د. هاي عقلی را ندارنتجربی قابلیت نقض گزارهتجربی ندارد و همانطور که در فصل بعد نشان خواهیم داد، امور 

اتفاق به وسیله یک امر تجربی است که از این حیث قابلیت ترمیم  اما آنچه در این اسـتدالل مواجه هسـتیم، نفی  

 دارد.

 اما قبال گذشت که این نیزب دقایق عالم هستی و وقایع آن به امور مادي نفی شده است. اسـ در مرحله بعد انتاما 

یک اسـتبعاد اسـت و اتفاقا امروزه بسـیاري از دقایق عالم هسـتی را بر اساس روابطی که بین اجزاي ماده     صـرفا  

                                           
ألصـل و هی الفروع انتهى . و هذا أیضا إقناعی و ال یثبت به إال علوم المبادىء بهذه األنواع و آثارها بوجه من الوجوه  فکأنه هو الحقیقۀ للکل و ا

 »إذ یکفی لما ذکره تصورات األفالك و نفوسها



هاي طبیعیاتی به نحو اصل موضوعه در مقدمات استدالل فلسفی: تأثیر گزارهفصل سوم              | 110  

 
کنند. البته اگر شیخ اشراق استدالل را به جاي اینکه بر روي نفی امکان این خصائص در اند تبیین میکشـف کرده 

 شد.یزي شبیه به برهان نظم میعالم ماده بر آفریننده عالم ماده با این دقایق مطرح کرده بود، چ

رسد نیز اشکال کامال واضح است. ممکن است آن در مرحله که نوبت به تطبیق آن امر عقلی بر مثل افالطونی می

امر مدبر خود خداوند بدون واسـطه غیر باشـد البته بنابر اینکه قاعده الواحد را به صورتی بپذیریم که در تنافی با   

دبیر ها نیز براي توند بدون واسطه نباشد. یا به قول مالصدرا خود افالك و تصورات آنصـدور افعال کثیر از خدا 

این امور کافی است و نیازي به در نظر گرفتن چیز دیگري در هستی براي این تدبیر نیست. پس در این استدالل 

ق را در ستدالل شیخ اشرادر مقام تطبیق و تعیین مصـداق، مالصــدرا از طبیعیات قدیم بهره گرفته است و با آن ا 

   مرحله تعیین مصداق، باطل کرده است.

 استدالل نهم: تحلیل مرگ طبیعی

و اما سـبب موت طبیعى نه آن اسـت که پیروان جالینوس و سایر اطباى طبیعى مسلک در کتب خویش   «

ــتیالى حرارت بر رطوبات بدن   بیـان کرده و چنین معتقدند که عروض موت طبیعى به علت غلبه و اسـ

طور کلى موجب فنا و نابودى رطوبات بدن شده و سپس خود نیز با فناى رطوبات، است، به حدى که به

اند که همان چیزى که ســبب حیات در زندگى است، همان نیز علت و گردد؛ و لذا گفتهفانى و نابود مى

که طورىســبب مرگ اســت (زیرا از نظر آنان علت و ســبب بقاى حیات، بقاى حرارت معتدل اســت به

موجب فناى رطوبت الزم در بدن نگردد و علت و ســـبب مرگ طغیان و اســـتیالى حرارت اســـت که 

اند که همگى موجب فنا و زوال رطوبت اســـت) و نیز ایشـــان براى مرگ طبیعى علل دیگرى بیان کرده

واى قاند علت مرگ طبیعى متناهى بودن مثل اینکه گفته رسد.مقدوح و مشـکوك و نادرسـت به نظر مى  

توانند به کار خود ادامه دهند.) ولى از نظر ما این دلیل در صورتى صحیح است جسـمانى است (که نمى 

که وجود قواى جسمانى به تنهایى و باالستقالل علت حیات انسان باشند و اما اگر (قواى جسمانى علت 

ــباب علوى (و تأثیر   ــند بلکه) علیت آنها توأم با امداد علل و اس ــتقل نباش ــماوى) مس نفوس و اجرام س

هاى نجومى (و طلوع و اى از حکایات و افســانهو یا مثل پاره اند.باشــند، چنین نیســت که تصــور کرده
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غروب ستارگان را علت و سبب و یا دلیل بر حیات و یا موت اشخاص قرار دادن)، که اکثر آنها جزافات 

 158».و خرافاتى است که نه موجب ظن و نه موجب یقین است

 ر منطقی استدالل:تقری

 قواي جسم متناهی است.

 پس هر جسمی بعد از مدتی به زوال خواهد رفت.(خواهد مرد)

 اشکال مالصدرا: حیات منحصرا مربوط به قواي جسمانی نیست.  

 .نقدي است که مالصدرا در برخی از اقوال بر مرگ طبیعی مطرح کرده است شاهد مادر بررسـی این فرمایشات  

ــدرا قولی  ــم مطرح می کند که علت مرگ طبیعی را تناهی قوايرا مطرح میمالصـ برپایه  کند و این نظریهجسـ

اصلی طبیعیاتی بنا شده است و آن اینکه قواي جسم محدود است و به اتمام خواهد رسید. این مسأله نیز تحلیلی 

د. مالصدرا نیز در مقام رد شوبر تجربیاتی مانند مرگ و خرابی و سـایر اموري اسـت که در عالم ماده مشاهده می  

رف ص این نظریه این اصـل را پذیرفته اسـت ولی در این قول چنین اشـکال کرده اسـت که حیات این اجسام به    

ها نیست که با اتمام قواي مادي، بمیرند بلکه امر علوي نیز بر آن تأثیر گذار است و ممکن است حیات را ماده آن

 گذارد، حی باشد و بعد از آن، بمیرد.مري علوي بر جسم تأثیر میچنین تحلیل کنیم که تا زمانی که ا

بینید در تحلیل یک پدیده تجربی، یعنی مرگ، از اصلی طبیعیاتی که تناهی قواي جسم است بهره همانطور که می

 اند و حتی خود مالصدرا نیز آن را انکار نکرده است و از جهتی دیگر بر آن مناقشه کرده است.برده

   از طبیعیات بهره گرفته است تعیین مصداقاي که در مقام هبیان

ابتدا باید بگوییم که چرا این سـنخ از تأثیر طبیعیات را در این فصـل قرار دادیم و آن را به صورت فصلی مستقل   

اقع با شــود، در ونیاوردیم. خالصــه این عملکرد این اســت که وقتی در مقام تطبیق از طبیعیات قدیم اســتفاده می

                                           
ــبب الموت الطبیعی فلیس کما قالته أقوام جالینوس و ســائر األطباء الطبیعیین : «88الشــواهد الربوبیۀ، ص 158 ه فی بیانه من أن عروضــ و أما س

قدوحۀ م الستیالء الحرارة على رطوبات البدن فتفنیها ثم تفنى بفنائها و لهذا قالوا ما هو سبب الحیاة هو سبب الموت. و عللوه أیضا بوجوه أخرى
ع میۀ أکثرها مجازفات ال توقمدخولۀ مثل تناهی قوى الجسـم و هو صحیح لو کان باالستقالل و أما إذا کان بإمداد علوي فال و مثل حکایات نجو 

 »ظنا فضال عن یقین.



هاي طبیعیاتی به نحو اصل موضوعه در مقدمات استدالل فلسفی: تأثیر گزارهفصل سوم              | 112  

 
ــان می هک برهان با مقدمی ــدرا نش ــتیم. مثال در بیان اول، مالص دهد که فاعل حرکت باید اي طبیعیاتی مواجه هس

کند. در واقع در اینجا با یک استدالل امري وراي ماده جسـم باشد. در ادامه آن را بر امر فلکی یا ملکی تطبیق می 

دي نیست. در مرحله بعد یک مقدمه به آن اضافه ما فاعل حرکت، کند کهخفی مواجه هسـتیم. از طرفی ثابت می 

کند که امري که مادي نیسـت یا فلکی است یا ملکی. پس در نتیجه فاعل حرکت یا باید ملکی باشد یا فلکی.  می

ــکار کردیم که مقدمه ــت یا ملکی «اي که آش ــت یا فلکی اس تنها بر پایه طبیعیات قدیم قابل » امري که مادي نیس

ــت. پس در  ــداقی در موارد زیر در واقع از چنین گزارهتوجیه اس ــته از اي بهره میهر تعیین مص بریم که برخاس

اي طبیعیاتی اســتفاده شــده است که همان طبیعیات قدیم اسـت و لذا در مرحله تعیین مصـداق در واقع از مقدمه  

 موضوع فصل سوم رساله ماست.

مصـداق در واقع به عکس بوده باشد، یعنی اگرچه نوع بیان  البته باید این نکته را تذکر داد که شـاید موارد تعیین  

ها تعیین مصداق است ولی در واقع مسأله به عکس است، یعنی اوال فیلسوف نظریه در کتب فلسـفی در این مثال 

افالك را پذیرفته است و بعدا تحلیل فلسفی را بر این نظریه بنا کرده است ولی در مقام بیان ابتداء تحلیل فلسفی 

 کند.گوید و بعد بر نظریه تطبیق میمی را

 : تطبیق فاعل حرکت بر افالك بیان اول

رود ماده است، و اما حرکت عبارت است از نفس خروج از قوه به فعل و اما آنچه که از قوه به فعل مى«

گراید (پس طبیعت چیزى است و طبیعت عبارت است از چیزى که به وسیلۀ آن، ماده از قوه به فعل مى

رسد) پس ترکیب ما بین ماده و طبیعت (که در حقیقت کند و از قوه به فعل مىکه ماده در آن حرکت مى

ــیلۀ    ــمامى) و اما فاعلى که هیولى را به وس ــت (نه انض ــت) ترکیب اتحادى اس ــورت نوعیه اس همان ص

ى رســاند، جوهرى اســت یا از جنس موجودى ملکوتى و یا از جنس موجودصــورت از قوه به فعل مى

 159»فلکى و سماوى (براساس آنکه فاعل، مفید وجود است و یا مفید حرکت).

شود این است که فاعل حرکت نباید امري از جنس ماده باشد ولی اینکه از چه آنچه مقتضـاي برهان پنداشته می 

ده ش جنسـی اسـت، مقتضاي برهان نیست. اما در این بیان بر موجود ملکوتی و عقالنی و یا موجود فلکی تطبیق  

                                           
ــواهـد الربوبیـۀ، ص  ا 159 و أمـا الحرکـۀ فهی نفس الخروج من القوة إلى الفعل و أما الخارج منها إلیه فهی المادة و الطبیعۀ ما به یخرج   : «85لشـ

 »فالترکیب بینهما اتحادي و أما المخرج فهو جوهر آخر ملکی أو فلکی.
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پایه تصـــورات طبیعیات قدیم قابل تبیین اســـت و اال اگر وجود افالك با اســـت و این تعیین مصـــداق تنها بر 

 .صحیح نیستخصائص گفته شده در طبیعیات قدیم مورد انکار واقع شود، این تعیین مصداق 

 : تطبیق ذاتی بودن حرکت در افالك و به قسر قاسر بودن در زمین  بیان دوم

در افعال و آثار صادر از آن در این عالم مادى دو طبیعت است که هر دو مقهور امر و فرمان  براى نفس«

اویند. لکن یکى طبیعتى است مطیع و منقاد امر و فرمان نفس که از روى میل و رغبت و به حکم ذات و 

ت و (طاع کند.آید و دیگرى طبیعتى متمرد که از روى کراهت خدمت مىفطرت بـه خدمت نفس درمى 

انقیاد طبیعت و میل و رغبت او در خدمت و اطاعت از نفس عینا) نظیر طاعت و انقیاد طبایع آســـمان و 

زمین است نسبت به امر و فرمان پروردگار در سیر و سلوك به جانب پروردگار و تحمل حرکات دایمى 

گوید مان و زمین) مىطور که (در قرآن مجید در مقام خطاب به آسدر راه نیل و وصول به قرب او. همان

زیرا طاعت و انقیاد اجرام سماویه از پروردگار خویش و سیر و سلوك آنها  »هفرمان پذیرید خواه یا ناخوا«

در حرکات دوریۀ شـوقیه که ناشـى از تحریکات قواى عقلیه و نفسیه و ملکوت آنها است، طاعتى است   

ــرى فطرى و ذاتى و بدون ممانعت و مخالفت از ناحیۀ طبیعتى م خالف با طبیعت آنها و یا از ناحیۀ قاسـ

که مانع سیر و سلوك فطرى و طبیعى آنها باشد، برخالف حرکات عناصر و موالید در مسیر استحاالت و 

انقالبات نفسـانیه و غیر نفسـانیه در کرة زمین که برخالف مقتضاى طبایع اسطقسات و عناصر اولیۀ آنها   

ــ  ــى مقهور نس ــت (نظیر طاعت طبیعت عاص و اما  بت به نفس از روى کراهت و عدم میل و رغبت).اس

مین از قول آسمان و ز »گفتند فرمان پذیریم به رغبت«گفتار خداوند متعال که در قرآن مجید در آیۀ شریفۀ 

گوید که آنها گفتند ما با کمال میل و رغبت و انقیاد و اطاعت به جانب تو رهسپاریم، با آنکه ما گفتیم مى

عناصر و استحاالت و انقالبات نفسانیه موالید و مرکبات در کرة زمین برخالف میل و رغبت که حرکات 

شود که اجرام و اجسام ارضیه بعد از حصول گونه توجیه مىو برخالف مقتضاى طبیعت آنها است، بدین

ــور و کماالت به موالید و مرکبات و کاینات، همگى مانن   ــتعـدادات و قبول انقالبـات و لحوق صـ د اسـ

سـماویات الیق و شـایسـتۀ انوار معرفت و هدایت و قابل سیر و سلوك و هدایت و راهنمایى به جانب    

ــرت الوهیـت  اند (و با این توجیه، با طبیعتى مطیع و منقاد به عبادت و اطاعت امر تکوینى و فرمان حضـ

ــغولند).  ید، همان طبیعتىآاما طبیعتى که با میل و رغبت به خدمت نفس و اطاعت از وى درمى الهى مش

گردد و نفس به وســـیلۀ آن افعال و اعمال طبیعى خویش را از یکه از ناحیۀ ذات نفس منبعث م اســـت
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قبیل جذب و دفع و امساك و تبدیل جوهر غذا و هضم آن و رشد و نمو بدن و تولید مثل و سایر اعمال 

آید، آن طبیعتى خدمت نفس درمىدهد. و اما طبیعتى که از روى کراهت و عدم میل و رغبت به انجام مى

یابند و نفس به وســیلۀ آن افعال و اعمال خارجیه را از قبیل راه اســت که اعضــاى بدن از آن ترکیب مى

 160»دهد.رفتن و نوشتن و اداى فریضۀ نماز و روزه و طواف و امثال آن انجام مى

ن و ر تصورات نسبت به زمین و آسمابینید در این بیان چند تطبیق صــورت گرفته اســت. یکی دهمانطور که می

دیگري نسـبت به افعال درونی و بیرونی بدن. آنچه از نظر فلسـفی مسلم است این است که امري که ذاتی باشد،   

نیازي به قسـر قاسري ندارد و آنچه ذاتی نباشد، باید از بیرون و بر اثر تأثیر مؤثري محقق شود. این اصلی فلسفی  

مالصدرا در دو مسأله مختلف آن را تطبیق کرده است. یکی در حرکت افالك و اجرام و پذیرفته شده است. حال 

ها پنداشـته است و نه به قسر قاسر که این تفکر مبنی بر طبیعیات قدیم است. همچنین  آسـمانی که آن را ذاتی آن 

در محل خود  قرارگیريحرکات زمینی را نیز به قسر قاسر دانسته است و نه ذاتی به دلیل اینکه عناصر طبیعتشان 

کنیم که بســیاري از حرکات خالف این طبع آنهاست. این نیز اسـت و حال اینکه در حرکات زمینی مشـاهده می  

 اصلی طبیعیاتی است که در نتیجه آن، حرکات زمینی نیازمند قسر قاسر خواهند بود.

 ن دانسته است، زیرا این یک طبیعتافعال درونی را مقتضاي طبع بد ردر مورد بدن نیز، افعالی مثل هضـم و سـای  

ولی حرکت بیرونی را خالف طبع دانسته است، زیرا اگر قسر نفس ثانویه است که اقتضاءات خاص خود را دارد 

بینید در اولین از این دو تعیین گیرد. که همانطور که میخواند و روزه نمیرود و نماز نمینباشد، شخص راه نمی

ت دیگر چون در افعال یز، از اصـــولی در طبیعیات قدیم بهره گرفته اســـت. به عبارمصـــداق بر آن قاعده کلی ن

                                           
للنفس فی أفاعیلها فی هذا العالم طبیعتان مقهورتان تخدم إحداهما لها طوعا و األخرى کرها کطاعۀ طبائع السماء  : «91، صالشـواهد الربوبیۀ  160

یۀ من وقاتها الدوریۀ الشو األرض للباري جل اسمه فی إتیانهما له کما قال اهللا تعالى ائْتیا طَوعاً أَو کَرْهاً فإن طاعۀ السماویات و إتیانها له فی حرک

ــر یمانعها و تلک بخالف حرکات    ــر قاسـ ــیۀ إیاها فطریۀ من غیر ممانعۀ طبیعۀ أخرى یخالفها أو قسـ جهـۀ تحریکات المالئکۀ العقلیۀ و النفسـ

د حصــول عب األرضــیات فی انقالباتها النفســانیۀ و غیرها فإنها تخالف مقتضــى طبائعها األســطقســیۀ و أما قوله تعالى قالَتا أَتَینا طائعینَ فإنها    

ۀ التی عاالسـتعدادات و قبول االسـتحاالت و االنقالبات و لحوق الصـور و الکماالت صارت کالسماویات قابلۀ ألنوار المعرفۀ و االهتداء. أما الطبی   

ــاك و اإلحالۀ و اله ــم و التتخدم النفس طوعا فهی ما ینبعث من ذاتها و تفعل بها األفاعیل الطبیعیۀ الداخلیۀ کالجذب و الدفع و اإلمسـ نمیۀ و ضـ

ــالة و    ــی و الکتابۀ و الص ــاؤه و تفعل بها األفاعیل الخارجیۀ کالمش لکف و االتولید و غیرها . و أما التی تخدمها کرها فهی التی یترکب منها أعض

 »الطواف و غیرها.
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ــت و چون در افعال درونی نیازمند این اراده    ــم اس ــاي جس ــتیم، پس خالف مقتض بیرونی نیازمند اراده زائد هس

شود که مقتضاي ذات نفس است. اما ممکن است روزگاري کشف شود که اعمال جسم نیسـتیم پس روشـن می  

بینید در قسمت دوم این ز به واسـطه قسـر قاسـري بوده اسـت که تا امروز از آن آگاه نیســتیم. همانطور که می    نی

 تعیین مصداق، نیازمند اصول طبیعیاتی نیستیم ولی در قسمت اول محتاج آن هستیم.

 : قوه عقلیه محض در حرکت افالك بیان سوم

ــت که چیزي جز قوه عقلیه و مثـل این محرك کـه در حرکت دادنش خود حرکت نمی  « کند جایز نیسـ

محض باشد همانطور که در حرکات فلکی چنین است جز اینکه باید یک قوه جرمی نیز در کار باشد که 

ــد اما اوال به دلیل اینکه براي تحقق حرکت باید برخی از جزئیات حرکت اول  ــر تحریک باش فاعل مباش

نسبت به تمام اجزاي حرکت نسبت واحد دارد (و محقق شـود و بعد قسمت دیگر ولی امر مفارق عقلی  

لذا اگر فاعل مباشـــر امر مفارق باشـــد، همه را یکجا محقق خواهد کرد و در نتیجه حرکتی رخ نخواهد 

شود که زمان فعل کم شود پس در تحریک امر داراي قوه غیر داد.) و اما ثانیا زیرا شـدت قوه ســبب می 

واحد محقق شود و در هر حالت حرکت، حرکت نخواهد  شـود که حرکت در یک آن متناهی سـبب می 

 161»بود.

پیشــتر این متن را آوردیم و شــاهد ما در آن دلیل دومی بود که براي مباشــر نبودن فاعل عقلی براي حرکت ذکر 

فرماید محرك اول باید شـد. اما در اینجا شـاهد ما از این عبارت قسـمت اول آن است که در آن بعد از اینکه می   

 دحرکات فلکیه مصداق این قاعده عقلی باش کهکند. ایند، مسـأله را به حرکات فلکیه تشبیه می محض باشـ عقلی 

نیز دقیقا بر پایه آنچه گفته شـد وابسته به طبیعیات قدیم است و اگر نظریه افالك با خصائص آن انکار شود، این  

 تعیین مصداق نیز باطل خواهد بود.

 : قابل انفصال نبودن افالك به سبب امر عارضی بیان چهارم

گوییم هر معناى نوعى، اگر داراى افراد متکثرى شد مسلما علت تکثر و تعدد وى نه ذات وى و نیز مى«

و نه امرى اســت الزم ذات وى. بلکه علت تکثر او عرضــى اســت مفارق و قابل زوال و هر عرض قابل 

                                           
عقلیۀ محضۀ کالحال فی الحرکات الفلکیۀ إال أنه ال و مثل هذا المحرك الذي ال یتحرك فی تحریکه ال یجوز أن یکون إال قوة :  104الشـواهد الربوبیۀ، ص  161

شدة القوة  نبد هناك من قوة جرمیۀ یباشـر التحریک أما أوال فلوجوب تخصـیص جزئیات الحرکۀ لتسـاوي نسـبۀ المفارق إلى جمیع الجزئیات. و أما ثانیا فأل    
 فلم یکن الحرکۀ حرکۀ. یوجب قلۀ الزمان ففی تحریک ما ال یتناهى قوته یوجب وقوع الحرکۀ فی آن واحد
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اى و حرکتى اســت در آن ماده (که آن ماده به وســیلۀ آن مادهزوالى مســلما براى حدوث و یا زوال وى 

حرکت مسـتعد حدوث و یا مسـتعد زوال گردد) پس هر موجودى که مجرد از ماده اســت شــایستۀ این   

چنین است که نوع وى منحصر در فرد واحد باشد و چنین موجودى داراى افراد متعدد نخواهد شد و هم

اســت که عروض و لحوق امرى بر وى مانع از انفصـــال و تعدد   اىاســت هر موجودى که داراى ماده 

اوســت مانند کواکب و افالك (که لحوق امرى بر مادة آنها مانع از قبول انفصــال و تعدد و خرق و التیام 

وجه، علت و ســببى ندارد (نه علت فاعلى و نه هیچپس آن موجودى که مطلقا و به تفریع آنها اســت).

لل و منزه از حرکت و وضع و زمان و مکان و سایر اعراض و لواحق امکانى و علت مادى و نه سـایر ع 

جسمانى است، مانند واجب الوجود، تشخص و تعین او به نفس ذات اوست. و موجودى که فقط داراى 

چنین موجودى به فاعل اوست و فاعل اسـت و ماده و قابل ندارد مانند عقول کلیه، تشخص و تعین این 

ــت مانند  موجودى که دارا ــال اوس ــت که مانع از قبول انفص ــت که مقارن با امرى اس ى ماده و قابلى اس

شمس و قمر، تشخص و تعین آن به واسطۀ وضعى است که الزم ماده اوست و یا اینکه تشخص و تعین 

 162»او به واسطۀ و رابطۀ اوست با چیزى که به منزلۀ ماده و قابل اوست (یعنى بدن)

تعیین مصداق قابل مشاهده است که بر مسائل طبیعیاتی قدیم وابسته است. اینکه امور ز ا دو مورددر این عبارت 

ها را از انفصال باز نگه دارند، بر اساس نظریه اش اموري ملحق شـده است که آن اي وجود دارند که به مادهمادي

ده شمس و قمر مطرح شطبیعیات قدیم در مورد خصـائص افالك است. مشابه همین تطبیق در انتهاي عبارت بر  

 است.

 و خامس هاي مشهد ثالث و رابعبررسی استدالل

                                           
ــواهد الربوبیۀ، ص 162 ــا کل معنى نوعی إذا تکثر فعله تکثره لیس ذاته و ال الزم ذاته کما علمت بل العارض المفارق و کل : «121الش نقول أیض

ق مادته ما یمنعه عارض جائز الزوال فلحدوثه و زواله مادة و حرکۀ فکل مجرد عن المادة فحق نوعه أن ینحصر فی فرده و کذلک کل مادي یلح

عن االنفصـال کالکواکب و األفالك. تفریع فما ال سـبب له أصـال کواجب الوجود یتشخص بنفس ذاته و ما له فاعل فقط من غیر قابل یتشخص    

ص بوضعه و خبفاعله کالعقول الفعالۀ و ما له قابل یقترن به ما یمنعه عن االنفصـال کالشـمس و القمر فیتشـخص لوضـعه الالزم لقابله و اال فیتش    

 »زمانه العارضین لقابله و النفس یتشخص بعالقتها إلى ما هو کالقابل لها.
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مشهد سابق کمی متفاوت هستند. وجه اصلی فرق نیز این است که بسیاري از  دو در مالصدرا با سـه مشـهد  این 

شــود، استداللی نیستند و جنبه نقلی یا ذوقی دارند. اگر هم در واقع براي مطالبی که در این مشـاهد مشـاهده می  

ونه رش گها اسـتداللی وجود داشـته باشـد، در متن شواهد با چنین بیانی مطرح نشده است و صرفا حالت گزا   آن

اما از طرفی دیگر در این مشــاهد، مباحثی که  .هاي این فصــول از شــواهد، بســیار کمتر اســتلذا اســتداللدارد. 

ها طبیعیاتی باشــد بسیار زیاد است، زیرا مباحث نفس که کل وابسـته به طبیعیات قدیم باشـند و اصـل مفهوم آن   

د. اقسام قواي شمشـهد ثالث و رابع بر پایه آن است، اصالتا در فالسفه قبل از مالصدرا بحثی طبیعیاتی مطرح می 

ــکه و تولید مثل و امثال آندرونی بدن از ق ــمه و ماس ــر بدن و روح بخاري و بیل هاض ها و مفاهیم مزاج و عناص

ت و به هیچ عیات قدیم نیسبسیاري از مفاهیم دیگر به کار رفته در این فصول چیزي جز مفاهیمی بر گرفته از طبی

ــتار این ها را ندارنیســتند و خود مالصــدرا نیز ادعاي برهانی بودن آن وجه برهان پذیر د. لذا در فصــل دوم نوش

ــل دوم مفاهیم  ــی قرار ندادیم. در فص ــد که بحث  یمفاهیم را مورد بررس ــتگیبحث ش ا ج به تجربه، هاآن وابس

 کامال بدیهی است و نیازي به هیچ توضیحی ندارد. در این فصول داشت ولی طبیعیاتی بودن این مفاهیم

ــتدالل   ــرفا بر اس ــوم ص ــل س ــمت از فص هاي گزارش گونه را مطرح کنیم و اوال نقلها تمرکز میلذا در این قس

جربه مورد ها به تکنیم و ثانیا مفاهیم وابســته به طبیعیات را به صــورت جداجدا به دلیل بداهت وابســتگی آننمی

 دهیم.بررسی قرار نمی

 است وراي بدن : اثبات وجود نفسی مجرد کهو چهارم استدالل اول و دوم و سوم

 : استدالل به تغییر دائمی بدناستدالل اول

ــان  « ــاى بدن تو به علت وجود حرارت غریزیه که موجب تحلیل و نقص دلیل دیگر اینکه بدن تو و اعض

بدن اسـت و یا به علت وجود ســایر علل و اســبابى مانند امراض مولد حرارت و استعمال مسهالت (و  

ــان قرار گرفته (و هر لحظه دهندة وزن و حجم بدن)، دائما در معرض تحلیل و امور تقلیل ذوب و نقصـ

ــته مى  گردد تا به جاى آن از طریق تغذیه، بدل ما یتحلل در اثر عوامـل مذکور مقدارى از حجم آن کاسـ
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برســد و مجددا بر حجم بدن و اعضــاى بدن بیافزاید) ولى ذات و حقیقت تو از آغاز طفولیت تا آخرین 

 163»تو به آن ذات ثابت باقى، تو هستى، نه به بدنت.لحظات حیات ثابت و به حال خود باقى است. پس 

 تقریر منطقی استدالل:

 بدن دائما در حال تغییر است.

 از کودکی تا مرگ ثابت است.» من«دانیم هویت ما به علم حضوري می

 است.» هویت من«پس بدن غیر از 

 نشان داده است که بدن دائما درخالصه استدالل مالصدرا در اینجا این است بر اساس مطالبی در طبیعیات قدیم 

دهد که هویت من تغییر نکرده است و این نشان حال تغییر و تغیر و اسـت و از طرفی علم حضوري ما نشان می 

 دهد که من امري غیر از این بدن متغیر است.می

بیعیات قدیم ط اگرچه تبیینی که مالصـدرا در این قسـمت براي اثبات تغییر و تغیر بدن مطرح کرده است، بر پایه  

ــائل   اســـت ولی بر پایه علوم جدید نیز این مطلب به صـــورتی دیگر قابل اثبات اســـت. همچنین از طریق مسـ

رد توان ادعا کتوان این مقدمه را تقریر کرد. لذا میتري از قبیل جدا شــدن اعضــاي بدن و امثال آن نیز، میبدیهی

د لی به نوعی قابل ترمیم است. البته اینکه عقلی صرف باشکه این برهان اگرچه بر طبیعیات قدیم وابسـته است و 

 و بتوانیم بدون نیاز به مقدمات تجربی آن را ترمیم کنیم، چندان روشن نیست.

 : استدالل به بازیابی صفات توسط نفس استدالل دوم

هر صـفتى و یا هر صـورتى (از قبیل الوان و اشـکال و مقادیر و صـور گوناگونى) که به وسیلۀ علت و     «

که آن صفت و یا آن صورت از آن جسم گردد، هنگامىسببى (خارج از ذات جسم) در جسم حاصل مى

زایل شـد و جسـم از آن صـفت و یا صورت تهى گردید، ناچار آن جسم در تحصیل مجدد آن صفت و    

ت و اعاده آن محتاج به سبب و علت و یا سببیت و علیت جدیدى است، بدون آنکه ذات جسم به صور

تنهایى و بدون آن علت و سبب جدید کافى در استیناف و اعادة آن صفت و صورت باشد. زیرا تحصیل 

                                           
ــواهد الربوبیۀ، ص  163 ــیالن بعکوف الحرارة الغریزیۀ على التحلیل و التنقیص و کذا غیرها من  : «212الش ــاؤك دائم الذوبان و الس بدنک و أعض

 »لصبی باقیۀ فأنت أنت ال ببدنک.األسباب کاألمراض الحارة و المسهالت و ذاتک منذ أول ا



هاي طبیعیاتی به نحو اصل موضوعه در مقدمات استدالل فلسفی: تأثیر گزارهفصل سوم              | 119  

 
ولى از شأن نفس و در قدرت و اختیار  شـأن جسم و از ناحیۀ ذات وى نیست  آن صـفت و صـورت در  

اى را از معلم و یا از طریق فکر و تأمل تحصیل نمود و احیانا که اگر صور عقلیه و مسایل علمیهاوسـت  

از نظر او محو شـدند مجددا آنها را به خاطر بیاورد و در استحضار و استرجاع آن صور نیازى به معلم و  

 ویش انجام دهد پس بایا فکر و تأمل دربارة آن صور و مسایل نداشته باشد، بلکه این عمل را به ذات خ

توان گفت که نفس برتر از آن اســت که موجودى جرمانى و جسمانى (و متمرکز در ماده و این دلیل مى

 164»محل جسمانى) باشد. پس نفس موجودى است روحانى و مجرد از ماده و محل.

 تقریر منطقی استدالل:

 جسم قادر به بازیابی صفات از دست داده نیست.

 به بازیابی صفات از دست داده هست.قادر » هویت من«

 گوییم.هویت من غیر از جسم است. هویت من همان چیزي است که به آن نفس می

هاي در این اسـتدالل ابتداء یک ویژگی کلی اجسام در طبیعت مورد بررسی قرار گرفته است و با مقایسه توانایی 

 ست و در نتیجه جسم نیست.انسان نشان داده شده است که انسان داراي ویژگی متفاوتی ا

ی دارند، بر اساس مشاهدات و تجربیات بشر است که اجسام وقتی صورتی را از اما اینکه اجسام چنین خصوصیت

توانند آن را برگردانند و نیازمند ســببی خارج از خود هســتند. اما شــاید برخی از دهند خودشــان نمیدســت می

رخی بمنطقی بین مفهوم جسم و این خصلت وجود ندارد. شاید براي اجسام پیدا شود که چنین نباشند. هیچ ربط 

صفات را بر خود برگردانند ولی در اجسامی که مورد  ، برخی ازاجسـام ممکن باشـد که بدون سـبب خارجی    از

 مشاهده قرار گرفته است، این خاصیت به فعلیت نرسیده باشد و در عمل ویژگی را خودشان بر نگردانده باشند.  

                                           
لى إ استحصالهاإن کل صـفۀ أو صـورة حصـلت فی الجسـم بسبب فإذا زالت عنه و بقی فارغا عنها یحتاج فی     « :214الشـواهد الربوبیۀ، ص   164

اســتیناف ســبب أو ســببیۀ من غیر أن یکون مکتفیا بذاته إذ لیس هذا من شــأن الجســم و من شــأن النفس فی الصــور العقلیۀ أن قد یصــیر بعد  

 »استحصالها من معلم أو فکر مکتفیۀ بذاته فی استرجاعها فالنفس تعالت عن أن یکون جرمیۀ فهی روحانیۀ.
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یک اسـتدالل اسـت که بر پایه اصول طبیعیات قدیم بنا شده است که آن اصل بر پایه تحلیلی ابتدایی از    پس این

 تجربیات بشر بوده است.

 عدم امکان ثبت اطالعات زیاد در یک دفتر به خالف نفس: استدالل سوم

ید بر یک و نیز هیچ جوهر مادى (مانند جســم و هیوال) ممکن نیســت که در آن واحد صور بسیارى زا«

صورت در وى جمع و بر روى وى متراکم شوند و ممکن نیست که کلیۀ علوم همگى در یک دفتر ثبت 

شــمارى در وى هاى بىگردند ولى نفس، لوحى اســت که در آن واحد علوم گوناگون و صــنایع و حرفه

ــوند. پس  ــد مختلفى جمع شـ باید نقش بندند و در ذات وى اخالق و آداب و اغراض و نیات و مقاصـ

اذعان کنید به اینکه نفس دفترى است روحانى و لوحى است ملکوتى که صور علوم و معارف (و اخالق 

شوند، چنانکه حال بر روى یکدیگر متراکم نمىو نیات و مقاصـد گوناگون) در وى جمع شده و در عین 

ــده (و وجود هر یکى مانع و مزا   ــمانى متزاحم و متراکم ش ــمانیه در هیوالى جس ــور جس حم وجود ص

دیگرى اسـت و وجود هریک مسـتلزم زوال و عدم دیگرى است. زیرا لوح نفس لوحى است ملکوتى و   

 165»مجرد از ابعاد جسمانى و آمادة پذیرش صور و علوم غیرمتناهى است).

 تقریر منطقی استدالل:

 شود.اطالعات زیاد در یک دفتر و امثال آن از امور مادي جمع نمی

 شود.نفس جمع میاطالعات زیاد در لوح 

 نفس غیر از امور مادي است.

اگر این استدالل به جاي تمرکز بر عدم امکان تراکم علوم بر دفتري واحد، به سراغ تمرکز بر ماهیت علم و امثال 

ز بر شد ولی این برهان با وضع فعلی متمرکآن رفته بود، مستقل از تجربه و جهان بینی طبیعی قدیم، محسوب می

دانیم که حجم بسیاري از اطالعات د ولی امروزه میتوانند بر یک ماده متراکم شوناین اسـت که صور متعدد نمی 

                                           
ن کل جوهر مادي ال یمکن أن یتزاحم علیها صــور کثیرة فوق واحدة و العلوم کلها ال یجتمع فی دفتر و أیضــا أ« :214الشــواهد الربوبیۀ، ص  165

واحد و أما النفس فهی لوح یجتمع فیه علوم شــتى و صــنائع تترى و أخالق مختلفۀ و أغراض متفاوتۀ فلتذعن أنها دفتر روحانی و لوح ملکوتی 

 »الجسمانیۀ ال یتراکم فیه الصور کما یتراکم فی الهیولى
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توان دهند به صورتی که با دستگاه میرا که مقدار آن بسـیار زیاد است، بر تراشه کوچکی به صورت کد قرار می 

لذا این استدالل نیز بر اساس جهان بینی طبیعی قدیم  تمام آن حجم اطالعات را به صورت تصویري نمایش داد.

گفتند که یلذا بهتر بود م بگوییم که مقدمه اول آن استبعادي بیش نیست که ناشی از جهل بشر است.است و باید 

 کند که صور متعدد در آن چیز محقق شوند که چنین چیزي در ماده اشکال دارد.ماهیت علم اقتضا می

 : روند صعودي نفس و نزولی بدناستدالل چهارم

 ضعف و کمال و نقصاست که) نفس و بدن در جهت قوت و  (طریق دیگر براى اثبات تجرد نفس این«

(زیرا بدن انســان از آغاز تولد تا ســن چهل ســالگى پیوسته به جانب رشد و کمال و برعکس یکدیگرند

نهد و مراتب رشد و کمال رود و نفس نیز به موازات بدن رو به جانب رشـد و کمال طبیعى مى قوت مى

آورد هرچند لوماتى را از طریق حواس ظاهرى و باطنى به دســت مىپیماید و تجارب و معطبیعى را مى

ــب ننماید و عقل او از مرتبۀ عقل بالقوه و عقل بالملکه     معلومـات دیگرى زایـد بر حـدود متعارف کسـ

تجاوز نکند) ولى پس از رسـیدن به سن اربعین نفس به سر حد رشد و کمال نایل گشته و باز راه کمال  

از  نهند و قبلس بدن و آالت بدن رو به جانب نقص و کالل و ضــعف و سستى مىپیماید و بالعکرا مى

این (در مورد بیان علت موت طبیعى) نظریۀ ما را در این مورد دانســتى که عروض موت طبیعى به علت 

هنگ نمودن خود به نشأة ثانوى و عالم اخروى است. پس اس از این عالم به عالم دیگر و همانصراف نف

 ى ضعف و کالل بدن، فعلیت نفس و استقالل و تفرد اوست به ذات خویش و استغنا از بدن.منشـأ اصـل  

(این بود خالصـــۀ اســـتدالل مذکور) و اما خرافت (و کندى فهم و ضـــعف ادراك در برخى از پیران و 

وجه بر هیچسـالخوردگان، در اثر قلت حرارت غریزى و ضعف مفرط در آلت ادراك و اعصاب دماغ) به 

کند. زیرا (نفس در سنین پیرى به علت ضعف آالت و قواى بدن احتیاج ل مذکور خللى وارد نمىاستدال

ــترى بـه تدبیر بدن دارد و) احتیاج نفس به تدبیر زاید او را از جودت ادراك و تعقل بازمى  دارد (و بیشـ

ر اینکه هوشیارى طور کامل و به نحو احســن انجام دهد. عالوه بگذارد که عمل ادراك و تعقل را بهنمى

و سـرعت انتقال و قدرت بر فهم و درك مسـایل و حل مشـکالت در برخى از پیران و سالخوردگان به    

مراتب بیشـتر از غالب جوانان اسـت. سـقراط حکیم در سـن هفتاد سـالگى در گوشۀ زندان با ضعف و      

 آنها عاجز بودند).آموخت که شــاگردان جوان از درك و فهم انحطاط، مســایلى را به شــاگردان خود مى
دن گوییم اگر تعقل اشیاء به وسیلۀ آلتى از آالت بکنیم و) مىبلکه ما (این دلیل را بدین صورت تقریر مى
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بود هر آینه باید هرگاه آفت و کاللى در آن آلت روى دهد به همین نسبت، ضعف و فتورى در ادراك و 

راد سالخورده یا افرادى که دچار ضعف و کاللند طور کلى و در همۀ افتعقل پدید آید و چون این امر به

ــالخورده و یا بیمار به حال خود باقى    ــیارى از افراد س ــت (بلکه قدرت ادراك و تعقل در بس چنین نیس

 166»است،) لذا ادراك و تعقل اشیاء به وسیلۀ آلت جسمانى نیست.

 تقریر منطقی استدالل:

 روند تغییرات نفس به مرور زمان صعودي است.

 تغییرات بدن به مرور زمان نزولی است. روند

 پس نفس غیر از بدن است.

پیش فرض گرفته شده است و لذا اگر بخواهیم به زبانی که مصادره  »نفس«دالل توجه دارید که در خود این است

در انتها مطرح شده است، با لحاظ اشکال و جوابی که  راخالصـه کل استدالل مالصدرا  توان مطلوب نباشـد، می 

ــورت کلی تالزمی بین برخی از قوا مثل حافظه چنین تقریر کرد ــت و گاهی بدن قو که به ص ي با قوت بدن نیس

 . این مطلب نشانگر اینشونداین قوا قوي میشود و ضعیف و گاهی بالعکس بدن ضعیف می این قواشـود و  می

 ري غیر از بدن وابسته هستند که به آندر مرحله بعد باید گفت که این قوا به ام است که این دو، دو چیز هستند.

 گوییم.نفس می

نداریم و  هااست، زیرا ممکن است عواملی وجود داشته باشد که ما علمی به آن استدالل نیز بر پایه طبیعیاتاین 

ذا ل هســت ولی به دلیل عاملی بیرونی چنین نشــود و بالعکس. قوا با قوي شــدن بدن، هر چند زمینه قوي شــدن

                                           
النفس و البدن یتعاکسـان فی القوة و الضعف و الکمال و النقص فبعد األربعین کملت النفس و کلت اآللۀ و قد  : «216الشـواهد الربوبیۀ، ص   166

لیۀ النفس و ععلمت من طریقتنا أن عروض موت البدن بالطبع ألجل انصراف النفس عن هذه النشأة إلى االنتشاء بنشأة ثانیۀ فکالل البدن منشؤه ف

ــت بقادحۀ فیما ذکر ألن حاجۀ النفس إلى مزید التدبیر   تفردها بذاتها. ــعف فی اآللۀ فلیس ــبب قلۀ الحرارة و فرط الض و أما الخراقۀ عند الهرم بس

ــت لها آفۀ و کالل عرض فیه فتور و إذ لیس هذا ک   یس التعقل لیا فلیمنعهـا عن جودة التعقـل بل نقول لو کان التعقل بآلۀ بدنیۀ لکان کلما عرضـ

 »بآلۀ.



هاي طبیعیاتی به نحو اصل موضوعه در مقدمات استدالل فلسفی: تأثیر گزارهفصل سوم              | 123  

 
شد، الزمی بر عکس بین این دو وجود داشـت به صـورتی که با قوي شدن هر یک دیگري ضعیف می  حتی اگر ت

   احتمال وجود عامل دیگر همواره وجود دارد.   توانستیم به چنین مطلبی برسیم، زیراباز هم نمی

 بحث از امکان و عدم امکان معاد جسمانیاستدالل پنجم: 

یچ قصــد و غرضــى امرى اســت لغو و عبث که ســزاوار حکیم ســوم اینکه اعادة ابدان مردگان بدون ه«

نیســت؛ و اگر اعاده ابدان مقرون به قصــد و غرضــى اســت، این غرض اگر عاید به خدا اســت پس او  

که باید او را منزه از هر نقص موجودى است ناقص و محتاج به تکمیل به وسیلۀ حصول غرض. درحالى

ان اســت از دو صــورت خارج نیســت، یا ایالم و ایذاى و قصــورى دانســت. و اگر غرض عاید به بندگ

اوسـت که چنین امرى شایستۀ خداى حکیم دانا نیست و اگر ایصال لذت است کلیۀ لذات به خصوص  

طور که حکما و (مانند الم شــهوت و الم گرســنگى و تشنگى) همانلذات جسـمانى عبارتند از دفع آالم 

ــته  ــیه به او  ءید اوال بنده را ایالم و ایذااند. پس بااطبـا در کتب و آثار خود نوشـ کند تا آنگاه لذت حسـ

؟ این امر عینا مانند این است که کسى عضوى از اعضاء برسـاند. آیا این امر سـزاوار خداى حکیم است  

و جواب اشکال سوم با توجه به مطالبى که ... کند و سپس مرهمى بر روى آن گذاردبدن شخص را قطع 

 گردد و ثابتایات و فرق ما بین غرض و غایت و ضرورى بیان کردیم، معلوم مىدر مباحث مربوط به غ

شود که براى هر حرکت طبیعى غرضى است و هم غایتى است به نام غایت طبیعیه و براى هر عملى مى

جزائى اسـت و الزمى است قهرى و براى هر فردى از افراد بشر همان است که خود خواسته و پنداشته  

ســاخته اســت؛ و خداى دنیا و آخرت یکى اســت که فعل و عمل خاص او بجز رحمت و و براى خود 

عنایت و رســانیدن هر حقى به مســتحق آن نیســت. بنابراین ثواب و عقاب، لوازم و ثمرات و نتایج و   

تبعاتى اسـت مترتب بر خود بندگان و ناشى از حسنات و سیئات و اعمال و افعال نیک و بدى که دست  

(پس معاد حرکت  ا علم و شــعور و اراده و اختیار) او را به جانب آنها ســوق داده اســت.(ب قضــا و قدر

ب اى است مترتطبیعى نفس اسـت به سـراى دیگرى که براى آن به حکم قهر و ضرورت غایت و نتیجه  
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بر اطوار و احوال و اوصـاف و اعمال وى و بنابراین سـؤال از اینکه چه غرضى از اعادة اشخاص منظور   

 167»سؤالى غلط و مخالف اصول و موازین عقل و فلسفه است).است 

داند چنین آمده است که لذت چیزي جز نبودن در این استدالل بر نفی معاد جسمانی که مالصدرا آن را باطل می

درد نیسـت و این مطلب را مستند به جهان بینی طبیعی قدیم و آراء اطباء دانسته است و مالصدرا هم که در مقام  

کند بلکه مشــکل را با آثار و نتایج اعمال بودن عذاب حل شــود در این مقدمه اشــکال نمیاســتدالل وارد مینفی 

توان این اسـتدالل را بر پایه آراء طبیعی قدیم دانست که البته در تحلیلی متفاوت، به گونه دیگري  کند. لذا میمی

 قابل تبیین است.

 جمع بندي

دیم، که تعدادي از براهین موجود در کتاب الشواهد الربوبیۀ بر پایه طبیعیات به صورت کلی در این فصل نشان دا

شود و در واقع این موارد از موارد قدیم اسـت و همین سـبب غیر مسـتند شـدن آن اسـتدالل از نظر فلسـفی می      

ز موارد افلسفه بعد العلم است و هر چند چیز الزمی است ولی اعتبار آن تابع آن اصول موضوعه است. در برخی 

 توانستیم با اندکی تغییر در مقدمات، برهان را ترمیم کنیم ولی در غالب این موارد چنین چیزي ممکن نبود.

چنین دانسـتیم که سـه نوع وابســتگی اســتدالل به اصــول موضــوعه طبیعیاتی امکان پذیر است که هر سه در   مه

 شواهد مواردي داشت.  

 تی در مقدمات استدالل صریحا بیاید.حالت اول این بود که اصل موضوعه طبیعیا

حالت دوم این بود که اصـل موضوعه طبیعیاتی در برهانی خفی، براي تعیین مصداق مطلبی فلسفی به کار گرفته  

 شود.

                                           
أن اإلعادة ال لغرض عبث ال یلیق بالحکیم و الغرض إن کان عائدا إلیه کان نقصا له فیجب تنزیهه و إن کان عائدا : «270الشـواهد الربوبیۀ، ص  167

ینه العلماء و کما ب نما هی دفع اآلالمإلى العبد فهو إن کان إیالمه فهو غیر الئق بالحکیم العاقل و إن کان إیصال لذة إلیه فاللذات سیما الحسیات أ

 »فی کتبهم فیلزم أن یؤلمه أوال حتى یوصل إلیه لذة حسیۀ فهل یلیق هذا بالحکیم مثل من یقطع عضو أحد ثم یضع علیه المراهم لیلتذ. األطباء
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حالت سـوم این بود که طبیعیات در تبیین یک مقدمه کارایی داشـته باشد و یک مقدمه به کمک مطالب طبیعیات   

 مبین گردد.



                یريگ یدهو ا یبو تقر یلو تمث یینبه شکل تب یعیاتطب یرفصل چهارم: تأث              | 126

 
 

 

 

 

 

 و ایده گیري و تقریب و تمثیلتبیین فصل چهارم: تأثیر طبیعیات به شکل 
 طبیعیات بر فلسفه مقدمه اي در انواع تأثیر گذاري                             
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 مقدمه

ی گاهی مطالب فلســفگیرد. در این فصــل نوع دیگري از تأثیر گذاري طبیعیات بر فلســفه مورد بررســی قرار می

الف ریاضـیات و هندســه که معموال  پیچیدگی خاصـی دارند که براي بسـیاري از اذهان قابل درك نیسـتند. به خ   

ها سـاده اسـت و تصـدیق و برهان آوردن بر قضـایاي آن مشـکل است، قضایاي فلسفی معموال به      تصـور در آن 

ها معموال ساده است. لذا اصل ها مشکل است ولی بعد از تصور، تصدیق آنعکس هستند. اصل تصور مفاهیم آن

فالسفه براي تقریب مفهوم فلسفی به ذهن عادت کرده به حس،  هایی دارد. گاهیتصـور مفهوم فلسـفی دشواري  

آن از مثال  که در نامیممی» تبیین«د طبیعیات و امور تجربی را زنند. این کارکراز حسـیات و امور تجربی مثالی می 

 .شودطبیعی و تجربی براي روشن کردن و تبیین ابعاد مفهوم فلسفی اشکال می

است ولی تصدیق آن از نظر روانی مشکل است، یعنی قضیه فلسفی باور پذیري گاهی تصور مطلب فلسفی ساده 

لسوف فی هاي اولی بشر عادت کرده به حس، متفاوت است. در این هنگام معموالمشکلی دارد و خیلی با برداشت

تمثیل و «د رکند تا بعد روانی گزاره فلســفی را از ذهن مخاطب بر طرف کند. به این کارکاز طبیعت مثالی پیدا می

 گوییم، یعنی مثلی از امور طبیعی براي این مسأله پیدا کردن، به منظور بر طرف شدن استبعاد مخاطب.می» تقریب

نوع دیگر تأثیرگذاري مطلب طبیعیات بر فلسفه این است که مطلبی فلسفی را اثبات کنیم و در خارج مصداقی از 

یت را تبیین کنیم و نشــان دهیم که وجود معلول آن به آن محتاج به را بیابیم. مثال اصــل عل -و نه مثلی از آن -آن

علت اســت و اگر یک لحظه عنایت علت از معلول قطع شــود، معلول معدوم خواهد شــد. در مرحله بعد در افق 

نفس خود صورت ذهنی را که معلول قوه خیال است، ایجاد کنیم و با یک لحظه غفلت از او، نابود شود. با دیدن 

ک مطلب فلسفی به کم» تأیید«صـداق از این اصـل، این اصـل تأیید شـده اسـت. به این نوع تأثیر گذاري،      یک م

 کنیم.مطلب تجربی تعبیر می

همه آنچه گفتیم مقام شـرح و ایضـاح محتواي فلسفی براي دیگران است. اما نوع دیگري از تأثیر نیز وجود دارد   

برد و آن ایده گیري از مطلب تجربی و طبیعیاتی که در مقام پیش از علم است که فیلسوف در واقع از آن بهره می

کنند به دو مقام گردآوري و مقام داوري تبیین یدانیم که فرآیندي که دانشـــمندان در تولید علم طی ماســـت. می

کند کنند. مقام داوري مقامی اسـت که دانشمند به گردآوري مطالب مختلف براي رسیدن به یک نظریه طی می می

پردازد. در علم فلســفه، مقام داوري تنها تابع عقل است ولی و مقام داوري، مقامی اسـت که به ارزیابی نظریه می 
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توانـد، تأثیرات مثبتی بگذارد و یک نظریه را به ذهن  وري حتی خواب و اوهـام و خیـاالت نیز می  در مقـام گردآ 

فیلسـوف برسـاند. مثال ممکن اسـت در خواب حد وسـط استداللی براي او آشکار شود. امور تجربی نیز در این     

فیلسوف آماده  سفی را برايتوانند زمینه تشکیل یک برهان فلسفی یا یک نظریه فلمرحله بسیار مؤثر هستند و می

 گوییم.می» ایده گیري«کنند. به این نوع تأثیر طبیعیات بر الهیات، 

ک مصداق کنیم که هر یکنیم و تبیین میما در این فصل تک تک مواردي که در الشواهد الربوبیۀ یافتیم مطرح می

له کنیم این است که اگر تصور ما از مسأکدام تأثیر هسـتند. همچنین یک مسأله مهم که باید در این فصل بررسی  

ست که ا طبیعیاتی عوض شـود، آیا وجه تمثیل یا تقریب یا تأیید یا ایده گیري عوض خواهد شـد یا خیر. بدیهی  

ــت، چون حتی اوهـام و خیـاالت باطل و    ایـده گیري چون از مقـام گردآو   ــت، اثر خود را خواهـد داشـ ري اسـ

 ذهن منتقل کنند که در مقام داوري سربلند بیرون بیاید، ارزش دارد. اي بههاي پریشان نیز اگر ایدهخواب

اما کارکرد تمثیل و تأیید تنها در صـورتی اسـت که مخاطب باور داشته باشد که مثال و مؤید، همان طوري است   

 .که جنبه تمثیل و تأیید دارد و اگر اصل این مسأله زیر سؤال رود، ارزش تأیید یا تمثیل نخواهد داشت

کنـد که مفهوم پیچیده به ذهن بیاید، هر چند که  و امـا تبیین، کـارکرد خود را حفظ خواهـد کرد، زیرا کمـک می    

حقیقتا امر طبیعی آن طور که براي تبیین اسـتفاده شـده، نباشد ولی همین که سبب نزدیک شدن مفهوم فلسفی به   

 شود، کارکرد آن حفظ خواهد شد.ذهن می

ه اینکه نگارنده بر این امر آگاه اسـت که کثرت نقل قول در رساله علمی، چندان مطلوب  نکته نهایی در این مقدم

د که کننیسـت ولی ماهیت موضـوع رسـاله که با محوریت کتاب شواهد است، خصوصا در این فصل اقتضاء می   

ن به ب آدقیقا عبارت مالصـدرا نقل شـود تا در مقام تحلیل دقیقا جهت اســتفاده شــده از عبارت و صحت انتسا  

 مالصدرا روشن گردد.

 بررسی موارد در کتاب الشواهد الربوبیۀ

 تمثیل به آینه :مورد اول

ــگفت« ــت و خداى متعال آینه رابدانکه امر مرآت امرى عجیب و ش ــد براى  آور اس آفرید تا عبرت باش

جى وند همان صــور اشــخاص خارشــو این بدین قرار اســت که صــورى که در آینه دیده مى ... ناظرین

(که از آن اشـخاص توسـط شعاع به صفحۀ آینه منتقل گردند) چنانکه علماى ریاضى (در مسئلۀ   نیسـتند 
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گویند که ابصار و رویت اشیاء) به وسیلۀ خروج شعاعى است (از إبصـار و رؤیت اشـیاء) معتقدند و مى  

 شعاعچشـم به شکل مخروط و وقوع قاعده مخروط بر سطح جسم مرئى و انتقال صورت مرئى توسط  

و (ســتند چنانکه حکماى طبیعى معتقدند به چشــم). و نیز این صــور، منطبع در آینه و یا در چشــم نی   

گویند هنگام مقابلۀ آینه با چشــم یا جســم خارجى، صورتى از آن جسم در آینه و یا در چشم منطبع مى

ینه و یا مقابلۀ چشم (و نفس هنگام مشاهدة آعالم مثال کبیر موجودندگردد). و نه اینکه این صـور در  مى

کند)، افکند و آنها را در آن عالم مشـــاهده مىبا جســـم مرئى بدان صـــور موجود در عالم مثال نظر مى

گانه مذکور، مقدوح و مردودند و بطالن آنها چنانکه حکماء اشراق معتقدند. زیرا هریک از این وجود سه

ر بلکه صواب و حقیقت د یان گردیده.به وجوه و طرق مختلفى در کتب حکما بطور مشـروح و مفصل ب 

ن ایم و آن ایاین مسئله همان است که ما به نور الهام الهى و اعالم ربانى و از طریق خاصى بدان راه یافته

ــباح (مرئى در آینه) موجودند ولى نه بالذات بلکه بالعرض و به تبعیت وجود   ــور و اش ــت که این ص اس

ن آینه، مقارنتى بر شرایط فى چون هوا و سطحى صیقلى چواند با جسم شفااشـخاص خارجى که مقارن 

(از قبیل وضع و محاذات و عدم حجاب و حایل). پس وجود صور مشهود در آینه در خارج، مخصوصى

وجودى اســت به عنوان حکایت بدان حیثیت و اعتبار که حاکى از وجود اشــخاص خارجى اســت و بر 

ــت وجود و تحقق ماهیات و طبای اى ع کلیه از نظر ما در خارج. زیرا وجود به منزله آینههمین منوال اسـ

ــاهده مى  ــور ماهیات مش ــت که در آن ص گردند پس کلى طبیعى یعنى ماهیت از آن جهت که ماهیت اس

اســـت موجود اســـت حقیقتا ولى نه بالذات بلکه بالعرض و به تبعیت وجود. زیرا ماهیت، حد وجود و 

اند و نه موجود بالذات و وم مطلق است چنانکه متکلمین گفتهحکایت و نمایشـى است از وجود. نه معد 

بدان معتقد بودند؛ بلکه موجود است به وجود ظلّى (یعنى وجودى تبعى  اصـیل چنانکه حکماى اشـراق  

اى است از آن وجودى که داراى این ماهیت و با وى متحد است) چنانکه به زودى بر تو اسـت که سایه 

 168»معلوم خواهد شد.

                                           
و قد خلقها اهللا عبرة للناظرین و ذلک أن ما یظهر فیه و یتراءى من الصور لیست  و اعلم أن أمر المرآة عجیب: «41و40الشـواهد الربوبیۀ، ص  168

ن مهی بعینها األشـخاص الخارجیۀ کما ذهب إلیه الریاضـیون القائلون بخروج الشـعاع و ال هی صور منطبعۀ فیها کما اختاره الطبیعیون و ال هی    

ــراقیون فإن کال من هذ ــروح فی کتب موجودات عالم المثال کما زعمه اإلشـ ه الوجوه الثالثۀ مقدوح مردود بوجوه من القدح و الرد کما هو مشـ

 اصبالعرض بتبعیۀ وجود األشخالحکماء بل الصـواب ما اهتدینا إلیه بنور األعالم الربانی الخاصـی و هو أن تلک الصور موجودات ال بالذات بل   
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چیده اي پیاي فلسـفی که رابطه وجود و ماهیت است که مسأله بینید مالصـدرا مسـأله  ر که در این مثال میهمانطو

اسـت که تا همین امروز بین متفکرین و فالسـفه اسالمی به شدت محل اختالف آراء است، براي تقریب به ذهن   

ر اصــطالحاتی که در ابتداي این فصل ذک زند تا مفهوم آن به خوبی به ذهن بیاید. لذا طبقبه مسـأله آینه مثال می 

کردیم، این کار از جهتی تبیین اسـت، اگر مخاطب ما، مفهوم را در ذهن حاضر نداشته باشد و از جهتی تقریب و  

 تمثیل است، اگر مخاطب ما نسبت به تصدیق مفهومی که در ذهن دارد، استبعاد داشته باشد.

و بر این اساس اگر تصور ما نسبت به مسأله از نظر طبیعیاتی عوض شود و آینه را به صورت دیگري تبیین کنیم، 

طبیعتا تقریب و تمثیل کارکرد خود را از دسـت خواهد داد. اگر گفتیم که آینه صرفا بازتاب کننده نوري است که  

اص نور بازتاب شده از شیئی خه قرار داشته باشید که اي نسبت به آینرسد و اگر شما در زاویهاز اشیاء به آن می

به سمت چشم شما بازتاب شود، آن جسم را خواهید دید، همانطور که اگر از خود آن جسم نوري به سوي شما 

رد کبیاید، در این صـورت به هیچ وجه براي تقریب وجود بالعرض یا بالتبع داشــتن ماهیت، نسبت به وجود، کار 

نخواهد داشـت. البته توجه داریم که تمثیل بر پایه برداشت عرفی از آن براي به ذهن آوردن آن  تقریبی و تمثیلی 

 مسأله در ذهن صحیح است.

 مورد دوم: سه تشبیه

طور که زمان به منزلۀ پس حرکت به منزلۀ شـخصـى اسـت که روح وى عبارت است از طبیعت. همان   «

بیعت به نفس، مانند نسبت شعاع است به شـخصـى اسـت که روح او عبارت اســت از دهر. و نسبت ط   

 169»آفتاب که تعین و تشخص او به تعین و تشخص آفتاب است.

در قسـمت اول حرکت را به شخصی تشبیه کرده است که داراي روح و نفسی است که عبارت است از طبیعت.  

ز باشر حرکت نیوجه تشـبیه هم این است که همانطور که فاعل حرکات مختلف بدن، روح و نفس است، فاعل م 

                                           
الخارج وجود الحکایۀ بما هی حکایۀ و هکذا یکون وجود الماهیات و المقترنۀ بجسم مشف و سطح صقیل على شرائط مخصوصۀ فوجودها فی 

ه ا مطلقا کما علیالطبـائع الکلیـۀ عنـدنـا فی الخـارج فـالکلی الطبیعی أي المـاهیۀ من حیث هی موجود بالعرض ألنه حکایۀ الوجود لیس معدوم       

 »لک إن شاء اهللا تعالى.و ال موجودا أصلیا کما علیه الحکماء بل له وجود ظلی کما سینکشف  المتکلمون

ــواهد الربوبیۀ، ص 169 ــخص«: 90الش ــبۀ إلى النفس   فالحرکۀ بمنزلۀ ش ــخص روحه الدهر و الطبیعۀ بالنس روحه الطبیعۀ کما أن الزمان بمنزلۀ ش

 »کالشعاع من الشمس یتشخص بتشخصها.
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طبیعت اسـت. در قسمت بعد زمان را به شخصی تشبیه کرده است که داراي روح و نفسی است که عبارت است  

شود. در قسمت سوم نسبت طبیعت شود و بدن نیز در بستر نفس محقق میاز دهر. زمان در بسـتر دهر محقق می 

س اع به آفتاب اســت و تعین طبیعت به نفبه نفس مانند نســبت شــعاع آفتاب اســت به خود آفتاب که تعین شــع

 است.

آید، به ها از نظر فلسفی دقایقی دارد و به راحتی به ذهن نمیبینید در اینجا سه امري که نسبت آنهمانطور که می

ه کمک شود و به ذهن نزدیکتر است و باي تبیین میرابطه نفس و بدن تشـبیه شده است که در طبیعیات به گونه 

این مطلب، آن مطالب پیچیده به آن تشـبیه شـده اسـت. در قسمت آخر متن هم خود رابطه نفس و     راحتتر بودن

طبیعت به رابطه خورشـید و نور آن تشـبیه شـده اســت که امري محســوس است و در جهان بینی طبیعی قدیم،    

 دد.رشد که به کمک آن سعی شده است رابطه نفس و طبیعت تبیین گارتباطی خاص بین آن دو تصور می

 مورد سوم: مثال دیگري از آینه  

اى اسـت که بالذات قابل انعکاس هر صــورتى است که در این  بدان که ذات و هویت انسـان مانند آینه «

عالم است و آنچه مانع و حاجب از انکشاف و انعکاس صور علمیه در ذات نفس است یکى از پنج چیز 

اى که قبل از ســاختن و پرداختن و صــیقلى ر آینهاول نقصــان جوهر نفس و بالقوه بودن آن، نظی اســت.

نمودنش قطعه آهن و سـنگى اسـت فاقد شـفافیت و صــالحیت انعکاس صور (همچون نفوس کودکان    

دوم  دسـتان از هر علم و دانشى بجز آنچه الزمۀ حیوانیت آنها است). شـیرخوار و یا عوام کاالنعام و تهى 

ى جوهر نفس و مانع از ظهور و تجلى حق در اوست غبار و کدورات شـهوات و معاصى که سبب تیرگ 

وم س نظیر تیرگى آینه و غبارى که ظاهر و باطن او را فراگرفته و مانع از انعکاس صـور اشیاء در اوست. 

عدول و انحراف او از عالم حقایق و توجه و التفات او به جانب مصــالح زندگى مادى و انصــراف او از 

ــه و تفکر در اطراف احکام و اهتمـام بـه طاعات و عبادات و د   انش و بینش و تأمل دربارة آنها و اندیشـ

اى که چهرة او را از ناحیۀ صورت به ناحیۀ دیگرى مخالف آن نوامیس الهیه و تفاصیل آنها، همچون آینه

چهارم بودن حجاب و سدى ما بین نفس و صور علمیه به علت آرا و عقاید باطلى که از آغاز  قرار دهند.

طریق تقلید و تعصــب در وى جایگزین گشــته و رســوخ و شــدت یافته تا بحدى که مانع از   فطرت از

اند همچون دیوارى که ما بین آینه و صورت حایل گردیده است، همان طور ادراك حق و حقیقت شـده 

ها سدي قرار دادیم و و در مقابل آن«و آیۀ شریفۀ  »خواستندها و آنچه میو مانع شد بین آن«که در آیۀ شـریفۀ  
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پنجم (جهل به  ناظر بدین مطلب است. »دیدندها را پوشاندیم پس نمیها سدي قرار دادیم پس آناز پشـت آن 

 وســیله در صــراططریق وصــول یعنى) عدم انتقال از صــورتى از صــور علمیه به صــورتى دیگر تا بدین

لوب حقیقى و مقصــود اصــلى یعنى حضــرت الهیت نایل اند) به مطمســتقیم (و راهى که ســالّك پیموده

ــیلۀ آن   ــى که به وس ــت مگر با یافتن راه و روش ــر نیس گردد. زیرا یافتن حق و نیل به غایت عظمى میس

توان به حق راه یافت. زیرا این سعادت (یعنى سعادت علمى که نتیجۀ آن وصول به حق است) امرى مى

ین تحصیل آن ممکن نیست مگر به وسیلۀ علوم و پى بردن به فطرى و میسر براى هرکس نیست و بنابرا

اصول و قواعدى که او را به جانب مقصود نزدیک کند؛ و مسلم است که هر علم غیرفطرى (که تحصیل 

ر دو علم دیگرى سابق ب گردد مگر به وسیلۀآن محتاج به فکر و اندیشه و تأمل عقلى است) حاصل نمى

براساس شروط مقرر در علم منطق با یکدیگر تألیف و ترکیب یابند تا از  آن (به نام صـغرى و کبرى) که 

 پس جهل به اصول معارف و کیفیت تألیف و ترکیب آن دو علم، علم ثالثى (به نام نتیجه) حاصـل گردد. 

ــى به بعض دیگر به نزدیک     ترین وجهى موجب حرمان و ترتیـب و تـألیف آنهـا و عـدم انتقال از بعضـ

اهد خواى است در دست کسى که مىاست. بهترین مثال براى درك این مطلب آینهنرسـیدن به مطلوب  

پشـت سـر خود را درون آینه ببیند و این شـخص ناچار محتاج به دو آینه اســت که هر دو را در دست    

گونه که الزم اســت نســبت ما بین آندو آینه را با وضع و کیفیت مخصوصى رعایت کند تا بگیرد و بدان

اى که در برابر اوســت منطبع گردد و از آن آینه به آینۀ دیگرى انتقال یابد تا ر در آینهســصــورت پشــت

ــت  ــورت پش ــاهده کند. هم ص ــر خود را به خوبى مش ــاب علوم و معارف عقلى راه و س چنین در اکتس

ــت از طریق آینه  ــهاى عجیبى اس ــورى که از آنها به یکدیگر منتقل مى روش ــباح و ص گردند (و ها و اش

آراى حق در همه آنها منعکس گشته هایى هستند که صور حقایق و جمال دلر عوالم وجود آینهسـرتاسـ  

 170»شود).گردد و در آن مشاهده مىو از هرکدام به دیگرى منتقل مى

                                           
من انکشاف الصور العلمیۀ له  لواقعۀ فی العالم و إنما المانعاعلم أن هویۀ اإلنسان بمنزلۀ مرآة قابلۀ للصور ا: «254 و253الشـواهد الربوبیۀ، ص  170

کدورة الشهوات و المعاصی  و الثانی: و کونه بالقوة کحدید المرآة قبل أن یذوب و یشـکل و یصـقل.   نقص جوهره أولها: أحد حجب خمسـۀ. 

عدوله عن عالم الحقائق إلى مصـالح المعیشـۀ و استیعاب همۀ فی    و الثالث: المکدرة لجوهره المانعۀ عن ظهور الحق له کصـداء المرآة و طبعها. 

 وقوع الســد و الحجاب بینه و بین و الرابع: الطاعات و التفقه فیها و صــرف الفکر فی تفاصــیلها کمرآة معدول بها عن جهۀ الصــورة إلى غیرها. 

جدار الواقع و هذا کال ت و تأکدت فیه فمنعت له عن إدراك الحق.الصـورة المطلوبۀ باعتقادات مسوقۀ إلیه منذ أول الفطرة تقلیدا و تعصبا فرسخ 
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بینید براي روشـن کردن تصـور ما از نفس و حالت حکایتگري آن نسبت به خارج و   همانطور که در این مثال می

اي است، نفس را در اینجا به شود که در نوع خود مطلب پیچیدهموانعی که براي نفس حاصل میاقسـام مختلف  

ی اند تا فرد به خوبهایی جالب از آینه، شرح و بسط دادهاند و انواع و اقسـام موانع آن را در مثال آینه تشـبیه کرده 

هایی است که با واقعیت مطلب تمثیلها البته بدیهی اسـت که این  ها را درك کند.به کمک محسـوسـات خود آن  

ا دقیقا تبیین هتفاوت دارد ولی براي تبیین مطلب کافی اســت و لذا حتی اگر در تصــورات طبیعیات قدیم نیز این

ها رساند، کافی است براي اینکه این مثالها منظور را میکننده اصل مطلب نباشند، همین که تصور متعارف از آن

 خوبی باشد.» تبیین«

 تأییدي از افالكورد چهارم: م

گردد، این است که کند، متحد مىو اما برهان و دلیل بر اینکه هیولى با هر صورتى که در وى حلول مى«

وجه فعلیتى نیســت و اال مرکب از صــورت و هیچهیولى فقط قوة قبول هر چیزى اســت و در ذات او به

ــورت و فعلیت مفروض با   ــد (و هممـادة دیگرى بود کـه حامل این صـ چنین این ماده که حامل این شـ

صورت است در حد ذات خویش، قوة محض و عارى از هر فعلیتى است، و االّ او نیز مرکب از صورت 

ــل در مواد، الى غیر النهـایه مى   ــلسـ رفت و یا باألخره به حکم و مـادة دیگرى بود) و این امر یعنى تسـ

اى (که به حکم اقد هر نوع فعلیتى است و هر قوهاى که قوة محض و فگردد به مادهضـرورت منتهى مى 

ــت نه    ــورت، ترکیب اتحادى اس ــت) ترکیب ما بین آن قوه و ص ــورتى اس برهان مذکور ناچار حامل ص

ترکیب انتسـابى انضمامى (که بالنتیجه دو موجود متغایر باهم باشند) زیرا اگر (ترکیب ما بین آنها ترکیب  

و موجود متغایر باهم باشند در این صورت ممکن نیست یکى از آنها انتسابى انضمامى باشد و) هر دو، د

                                           
 .بصــرُونَی ال فَهم اهمفهِم ســدا فَأَغْشــَینخَلْ منْ و ســدا أَیدیهِم بینِ منْ او جعلْنو قوله تعالى  یشــْتَهونَ او حیلَ بینَهم و بینَ مبین المرآة و الصــورة کقوله تعالى 

فإن »عدم االنتقال و االرتحال من صـورة إلى صـورة حتى یصـل إلى ما هو المطلوب األصلی من الحضرة اإللهیۀ على الصراط المستقیم    الخامس:

بات و مقرب االهتداء إلى الحق ال یمکن إال بالعثور على الجهۀ التی بها یقع االهتداء و االنتهاء إلیه فإن هذه الســعادة لیســت فطریۀ فال یحصــل إال

هل فالج علوم سـابقۀ و کل علم غیر فطري ال یحصـل إال بعلمین سـابقین مزدوجین على شـرائط مخصـوصـۀ یحصل من ازدواجهما علم ثالث.      

اله فی المرآة مث بأصــول المعارف و بکیفیۀ الترتیب و عدم االنتقال من بعضــها إلى بعض على أقرب الطریق یوجب الحرمان عن الفوز بالمطلوب.

أن یرى قفاه فیها فإنه یحتاج إلى مرآتین یضعهما و یراعی بینهما نسبۀ مخصوصۀ وضعیۀ حتى ینطبع صورة القفا فی التی یقابله و ینتقل  لمن أراد

 »منها إلى األخرى فیشاهده فهکذا فی اقتناص العلوم طرق عجیبۀ من حکایات المرایا و أشباحها المنتقلۀ.
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چون  و که این خالف فرض است.باشـند در حالتى بالقوه و دیگرى بالفعل باشـد، بلکه هر دو بالفعل مى 

ــورت (یعنى ترکیب بین مادة اولى و اولین   ــتین ترکیب بین ماده و ص ــحت این مطلب در مورد نخس ص

م و مسلم گردید ترکیب دوم (که ترکیب مادة مصور به صورت نخستین با صـورت حاصل در وى) معلو 

عم اى ادومین صورت است) نیز بر همین قیاس است به علت اینکه گفتیم که جهت مادیت (در هر ماده

از مادة اولى و مادة ثانیه)، قوه و اسـتعداد اسـت نه حصول و فعلیت (و بنابراین باید ماده در هرجا از آن   

بینى که از اجسام فلکیه هیچ جسم ماده اسـت با صورت، ترکیب اتحادى داشته باشد). آیا نمى جهت که 

ــرى بـه وجود نمى  ــورت نوعیۀ  دیگرى اعم از فلکى و عنصـ آیـد و این به علت تمامیت و کمالیت صـ

آنهاست (که دیگر استعداد و تهیا قبول صورت دیگرى در آنها نیست) و هم به علت این است که صور 

 171»کیه، صور عنصریۀ ناقص الوجود نیستند.فل

کنید در این عبارت مالصدرا ابتداء رابطه هیوال و صورت و برخی از قوانین آن را تبیین همینطور که مشـاهده می 

ها در مورد افالك کند و در مرحله بعد براي تأیید مطلب خود، یک شـــاهد از طبیعیات قدیم و تصـــورات آنمی

 شود.کند که به منزله مؤیدي بر قاعده محسوب میداقی از بحث را بیان میکند. گویا مصمطرح می

  تأییدي از گیاه شناسی و جانورشناسی قدیم مورد چهارم:

پس طبیعت به وسـیلۀ حرکت قابل اشـتداد و تضــعف اســت و اگر در صور عناصر امکان و صالحیت   «

ا بین اى نبود که جامع ماشـتداد و تضـعف و تضـاد نبود و ما بین مراتب مختلفه اشتداد و تضعف مرتبه   

 مراتب و قدر مشـترك ما بین مراتب که آخرین مراتب اشـتداد براى بعضى و اولین مراتب تضعف است  

براى بعضى و بالعکس، مانند بخار که قدر مشترك ما بین هوا و آب است، هنگام تکاثف هوا و یا هنگام 

آید که ماده در یک زمانى از کلیۀ صور عناصر خالى و عارى باشد و آن زمان، زمان تلطیف آب، الزم مى

ورت یرا مثال اگر صخالى بودن مراتب از وجود مرتبۀ متوسـط بین مرتبۀ شـدید و مرتبۀ ضعیف است (ز  

                                           
أن الهیولى یتحد بما یتصـور به فلکونها قوة کل شیء لیس فیها جهۀ فعلیۀ أصال و إال لکانت مرکبۀ من  و أما على : «80الشـواهد الربوبیۀ، ص  171

انتا ک صـورة و مادة أخرى فیتسـلسـل األمر ال إلى نهایۀ أو ینتهی إلى قوة محضـۀ و کل قوة فالترکیب بینه و بین الصورة اتحادي ال انتسابی إذ لو    

بل کلتاهما یکونان فعلیتین هذا خلف. و إذا علم هذا فی الترکیب األول  إحـداهما قوة و األخرى فعال  یکن موجودتین متغـایرتین فی الخـارج لم  

یحصل منها  فعلیه قیاس الترکیب الثانوي لما ذکرنا أن جهۀ المادیۀ هی القوة و االسـتعداد ال الحصـول و الفعلیۀ. أ و ال ترى أن األجسام الفلکیۀ ال  

 »و عدم کونها عنصریۀ.شیء آخر لتمامیۀ صورها 
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عنصـریۀ آب و صـورت عنصـریۀ هوا قابل اشـتداد و تضـعف نبود و ما بین این دو صورت متضاد قدر      

ــت، نبود و آب در یک   ــترك ما بین آب و هوا اس ــترکى مانند بخار که قدر مش و زمانى به هوا » آن«مش

ا بین آب و هوا، از صـــورت و زمان معین، مادة مشـــترکى م» آن«آمد که در این یافت الزم مىتبدیل مى

عنصریۀ آب و هم از صورت عنصریۀ هوا و هم از صور عنصریۀ سایر عناصر به کلى خالى باشد) و این 

امر یعنى خالى بودن ماده از کلیه صور عناصر، محال و ممتنع است (زیرا بقا و فعلیت ماده بدون صورت 

یگانه عاملى است براى سیر و تکامل در  محال است. پس اشتداد و تضعف و تضاد ما بین صور عناصر،

اى که متوسط ما بین دو مرتبۀ مختلف و جامع ما بین هر دو باشد و هیچگاه جمیع مراتب و وجود مرتبه

که مادة آب به صورت هوا استحاله و تبدیل پس هنگامى ماده از صـورت عناصـر خالى و عارى نباشد).  

ین درجات و مراتب لطافت آب و اولین درجات و مراتب رســد که آخراى مىیافت، در لطافت به درجه

کثافت هوا اسـت (و بخار، عنصـرى است که در لطافت و کثافت، قدر مشترك و حد متوسط بین عنصر   

شــود) ما بین آب و عنصــر هوا اســت) و مانند این واســطه (که ما بین عناصــر چهارگانه مفرد یافت مى

که (قدر مشـترك و حد متوسط) ما بین جماد و نبات است و  » نمرجا«گردد. مانند مرکبات نیز یافت مى

که قدر مشـترك و حد متوسـط) ما بین نبات و حیوان است و یا میمون   نوعی درخت » (وقواق«یا مانند 

 172»(که قدر مشترك و حد متوسط) ما بین حیوان و انسان است.

ــاهده می ــدرا ابتداء برهان همانطور که مش ــفی بر مطلبی را ارائه میکنید در این عبارت مالص  کند ولی چونفلس

کند تا هایی از طبیعیات قدیم، اســتبعاد مطلب را کم مینتیجه برهان مورد اســتبعاد مخاطب اســت، با آوردن مثال

شـخص بتواند در قلب خود به نتیجه برهان ملتزم گردد. همانطور که روشــن اســت، اگر این مطالب در طبیعیات  

اهد ها اعتقاد دارد، نخوها اثري براي رفع اسـتبعاد مخاطبی که به عدم صحت این مثال ثالقدیم باطل باشـد، این م 

 داشت.

                                           
فالطبیعۀ قابلۀ لالشـتداد و التضعف و لو لم یکن من شأن صور العناصر االشتداد و التضعف و التضاد و یوجد لها   : «87الشـواهد الربوبیۀ، ص  172

اثف بین الهواء و الماء عند تک البخارحد جامع و مرتبۀ مشـترکۀ هی أخیرة مراتب الشدة لبعضها و أولى مراتب الضعف لبعض آخر أو بالعکس ک 

ــر  الهواء أو تلطف الماء لزم ــور العناص ــتحال هواء بلغ فی لطافته إلى درجۀ هی آخر  خلو المادة عن ص کلها فی زمان و هو ممتنع. فالماء إذا اس

اق مرجان بین الجماد و النبات و الوقودرجات الماء فی اللطافۀ و أول درجات الهواء فی الکثافۀ و مثل هذه الواسطۀ توجد بین المرکبات أیضا کال

 »بین النبات و الحیوان و القردة بین الحیوان و اإلنسان.
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 مورد پنجم: مثالی از اتقان صنع

کس که رویانیدن مو بر روى دو ابرو را نه براى لزوم و ضــرورت بلکه به قصد آرایش و زیبایى بلى آن«

ى از کف پاها براى ســهولت راه رفتن و گام صــورت از نظر دور نســاخته و یا در مقعر ســاختن قســمت 

دهنده بندگان برداشتن اهمال نورزیده، چگونه در وجود و اعزام فردى که مظهر رحمت و شفقت و سوق

 173»ورزد.به سوى رضوان و الطاف خویش در هر دو عالم است اهمال مى

کند، براي بر طرف شدن استبعاد در یمالصدرا در این عبارت بعد از اینکه برهانی بر ضرورت نبوت عامه اقامه م

ــداقی از رحمت ــت، ذهن منکر و نیز تأییدي بر مطلب، مص هاي خدا را که بر پایه طبیعیات قدیم توجیه پذیر اس

 کند.ذکر می

 جمع بندي

در این فصــل به بررســی اقســام نوع دیگري از تأثیرگذاري طبیعیات بر فلســفه ســخن گفتیم و ســپس مجموعه  

در سـراسر کتاب الشواهد الربوبیۀ بر هر یک از این اقسام یافتیم بیان کردیم و شرح دادیم و اجماال  عباراتی را که 

مشاهده کردیم که مالصدرا از انواع این نوع تأثیرگذاري بهره گرفته است و در برخی از موارد این بهره گیري از 

ــت و در برخی از موارد حتی د ــاز نیسـ ر فرض بطالن گزاره طبیعیاتی، باز هم طبیعیات قدیم در زمان ما، کارسـ

 کارکرد خود را حفظ کرده است.

 

 

 

 

 

                                           
من لم یهمل إنبات الشعر على الحاجبین للزینۀ ال للضرورة و کذا تقعیر األخمص فی القدمین کیف أهمل وجود : «360الشواهد الربوبیۀ، ص  173

 »رضوانه فی النشأتین.رحمۀ للعالمین و سائق العباد إلى رحمته و 
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 مقدمه

بحثی که در این فصل مطرح است، در مورد یک نوع کارکرد دیگر طبیعیات و جهان بینی تجربی بر فلسفه است. 

 اگر در فصل سابق سخن از تأیید یک مطلب فلسفی با مشاهده یک مصداقش در خارج مطرح شد، در این فصل

توانیم به کمک مصـداق نقض گزاره فلسفی، آن را رد کنیم؟  گیرد. آیا میعکس این مطلب مورد بررسـی قرار می 

آیا اصـوال امکان دسـتیابی به مصداق نقض یک گزاره فلسفی در امور تجربی امکان پذیر است؟ نظر مالصدرا در   

ها مهمترین ســؤاالتی است که در این یناند؟ اکردهاین زمینه چه بوده اسـت؟ فالســفه پیشــین چه طور عمل می 

 گیرد.فصل مورد پیگیري قرار می

البته باید توجه داشـت که اصل این تأثیر طبیعیات، اگرچه در میراث فلسفه اسالمی موجود است ولی به صورت  

، توسـط فالسفه معاصر  174مسـتقل و جدا نیسـت و بیشـتر امروزه به تبع مباحثی که در غرب مطرح شـده اسـت     

ري شــده اســت و همانطور که خواهید دید در عملکرد مالصــدرا به صــورت ناخودآگاه وجود دارد و به    پیگی

در  ها نیزلذا ناچارا به قدر ضرورت به مباحث غربی صـورت روشـمند و مستقل مورد عنایت قرار نگرفته است.  

ولی  حث دامنه وسیعی داردلذا در فلسفه غرب و خصوصا فلسفه علوم تجربی، این ب کنیم.این نوشـتار اشـاره می  

در میان ما چون اصـل بحث معموال مقبول واقع نشـده اسـت، چندان به مصادیق و جزئیات بحث پرداخته نشده    

 است.

در این فصـل چون در صدد کشف نحوه تعامل مالصدرا هستیم، ناچارا باید عبارات را   در این مقدمه نکته نهایی

زم نگارنده سعی خویش را مبذول داشته که تا حد ال ما قابل ارزیابی باشد. دقیقا نقل کنیم تا در مرحله بعد تحلیل

ها کوتاه اسـت، به مقتضــاي ظرفیت عبارت نقل شــده است و  هاي مرتبط بیان کند و اگر گاهی این تحلیلتحلیل

 مسأله نقل شده بیش از آن کشش بحث مرتبط با رساله نداشته است.

 تقریر خالصه ابطال پذیري

با  پی به تعارض گزاره فلسفی لسـفی با برهانی ثابت شـده است و ما  ما جایی اسـت که یک مطلب ف محل بحث 

گوید، هر حرکتی از آنجا که ممکن اســت، بریم. مثال فرض کنید که قانون علیت میگزاره برخاســته از تجربه می

                                           
 اي از این بحث در فصل اول در بخش انحاء تأثیر زبیعیات بر الهیات در عارض اصل علیت و قانون اول نیوتون گذشت.نمونه 174
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ــاهده می   ــپس در فیزیک نیوتون مش ــت. س ــود کوتون ادعا میکنیم که در قانون اول نیمحتاج به محرکی اس ه ش

 دهد و نیازي به محرك ندارد.متحرك اگر مانعی نداشته باشد به حرکت خود ادامه می

 در چنین موقعیتی چه باید کرد؟ در این موقعیت باید به نکات زیر توجه کرد:

یعیات تأثیر طبانواع ، در بحث . مثال در همین نوشتار در فصل اولسـت نیواقعی  هاتعارض بسـیاري از اول اینکه 

به تعارض قانون اول نیوتون و قوانین فلسـفی حرکت اشاره کردیم و نشان دادیم که   بر الهیات گذشـت. در آنجا 

تعارض بدوي است و اگر خوب به تقریر تجربی و فلسفی مباحث توجه شود، درخواهیم یافت که تعارضی بین 

 ها نیست.آن

. تجربه هیچگاه کلیت ندارد ولی قوانین علمی، کلی ی وجود نداردهاي تجربکلیت و قطعیت در گزارهدوم اینکـه  

هســتند. خود همین نکته به تنهایی کافی اســت براي اینکه نشــان دهد، در علوم تجربی قیاس و اســتداللی عقلی 

هاي نهفته در این تجربه را مورد بررســی قرار دهیم تا روشن شود که آیا لذا باید مجموعه اسـتدالل  نهفته اسـت. 

تحلیل نظریه تجربی از آن تجربه، تنها تصـویر اسـت یا اینکه آن تجربه قابلیت تفسیرهاي دیگري را نیز دارد. در   

اقل به دو جهت ظنی است. یکی به جهت تفسیرهاي متعددي که ل شرح دادیم که هر قانون تجربی حدفصـل او 

ها تأثیرگذاران اصلی در که در واقع آنپذیرند و دیگري به جهت احتمال وجود عوامل ناشــناخته امور تجربی می

نمونه تجربه شده باشند. بر این اساس علوم تجربی صرفا ظنونی هستند که البته کارکردهاي عقالئی خوبی دارند 

ولی قطعی و کلی نیســتند. بر این اســاس ظن قدرت تعارض با علم را ندارد. وقتی شــما بدانید که هر حرکتی   

د به حرکت نیازمن«طرفی از تحلیل تجربیاتی این گمان براي شـما حاصـل شود که   نیازمند محرکی اسـت ولی از  

ر قطعی تعارض فرع ب زند.طبیعی است که فرد عاقل هیچگاه دلیل قطعی را با دلیل ظنی کنار نمی». محرك نیست

ــد، قدرت تعارض با علم را ند  ــیده باش ــت و اگر یک طرف هنوز به مرحله علم و قطع نرس ارد، بودن طرفین اس

هرچند کارکردهاي عملی خوبی داشـته باشـد. نظام هیئت قدیم که بر اسـاس تفکر زمین مرکزي بنا شده بود، به    

بینی  توانیم براي پیشکرد. همین امروز هم از قواعد آن میخوبی و با دقت باالیی وقائع آسمانی را پیش بینی می

ر بطالن . باالتر اینکه حتی اگباشدو زمین مرکز عالم ن دباشنباطل  از وقائع آسـمانی استفاده کنیم هرچند بسـیاري  

کنند. آن را فرض نگیریم نیز اشـکال وارد است. هیئت قدیم و هیئت جدید هر دو وقائع را با دقت پیش بینی می 

ــأله به کارکرد  این دو داراي گزاره ــت. اما این مس ــتند. پس قطعا حداقل یکی از آن دو باطل اس هاي متناقض هس

 زند. لذا کارکرد عملی خوب، دلیلی بر صحت آن نیست.دو در پیش بینی وقائع آسمانی ضربه نمی خوب آن
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امکان احراز اینکه یک تجربه مصداق یک قاعده فلسفی است، وجود ندارد. علت  در بسیاري از مواقع سوم اینکه

ت، ه به تفصیل در فصل دوم گذشتوان از مطالبی که در فصل دوم بیان کردیم، فهمید. همانطور کاین مطلب را می

راز توانیم احها در خارج دچار مشکل هستیم و نمیدر بسیاري از مفاهیم فلسفی در مقام اثبات وجود موضوع آن

ها اصل اینکه ها باشد. لذا در بسیاري از این تعارضشود یکی از مصادیق آنکنیم که آنچه در خارج مشـاهده می 

رود، زیرا عده فلسفی است، قابل اثبات نیست و به تبع تعارض هم زیر سؤال میاین مسـأله مصـداقی براي آن قا  

که خود تعارض فرع بر این اسـت که نشـان دهیم، مطلب تجربی، مصــداقی از آن مفهوم فلسفی است. البته باید   

یرا زشود که تأیید یک قضیه فلسفی به کمک تجربه نیز محل اشکال باشد، توجه داشـت که این مسـأله سبب می  

خود تأیید نیز فرع بر اثبات این مطلب اسـت که موضـوع خارجی حقیقتا مصـداقی از مفهوم فلسفی است و این    

 مسأله در بسیاري از مفاهیم امکان پذیر نیست.

این خالصـه تفکرات فیلسوفان مسلمان در این رابطه است. متأسفانه در غرب مسأله تا حد زیادي بر عکس آنچه  

بعد از نقدهایی که بر تفکر پوزیتیویسم منطقی وارد شد، جریان جدیدي در ، بیان شـده اسـت.   اینجا تقریر کردیم

اي علمی محسوب فلسـفه علوم تجربی خصـوصـا توسـط پوپر مطرح شـد که رکن اصــلی آن این بود که گزاره     

ذیر نباشد، امکان پ اي باشد که ابطال آن توسط تجربههاي به گونشـود که قابلیت ابطال داشـته باشد. اگر گزاره  می

اشد شد گزاره باید قابلیت تأیید تجربی داشته بگزاره علمی نیسـت. این چنین نیسـت که در تأیید پذیري ادعا می  

ته شـد که گزاره باید قابلیت اثبات تجربی داش تا علمی باشـد و نیز این چنین نیسـت که در پوزیتیویسـم ادعا می   

 175.رفت سراغ ابطال پذیري و باید به باشد. این دو مشکالتی دارند

هاي یا خیر؟ برخی از گزاره علمی هســتند فلســفیهاي ها در گرفت که آیا گزارهبر این اســاس بحثی در میان آن

اي بدون یدهاي پیدا شود که در آن پدفلسفی ابطال پذیر نیستند. اصل علیت ابطال پذیر نیست، زیرا اگر هم تجربه

شود، همواره احتمال وجود عامل ناشناخته که آن علت حقیقی پدیده است وجود دارد و عدم علم علت ایجاد می

 176وجود آن نیست. ما به این عامل، دلیلی بر عدم

                                           
 .203-171رك: فلسفه علوم تجربی، ص 175

 .200-198رك: همان، ص 176
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ــد، ها علمیت گزارهآن در واقع هاي تجربی را پیش فرض گرفتند و این را که یک گزاره قابل ابطال تجربی نباشـ

هاي تجربی با مشــکالت معرفت شــناســانه بسیاري مواجه دلیلی بر ضـعف آن تصـور کردند و حال اینکه گزاره  

 ها اشاره کردیم.که به برخی از آنهستند 

کنیم که تعارض علوم تجربی با دین و فلســفه به صــورت جدي مطرح لذا به خالف آنچه در غرب مشــاهده می

الي کلمات فالســفه ما مشــاهده شــود و مواردي هم که البهاســت، در دنیاي اســالم چنین وضــعی مشــاهده نمی

 اند، خصوصا کهه نداشتهشـود معموال بسیار کم و موردي است و معموال به صورت مسأله از نظر روشی توج می

هاي طبیعیات قدیم و فلسفه را از نظر دانستند و لذا گزارهها بدیهیات را شـامل محسـوسات و مجربات نیز می  آن

ــل معرفـت بودن در عرض هم می  ــرافت، ارزش گزارهاصـ ــتر دیدند، هر چند که از نظر شـ هاي الهیات را بیشـ

 .پنداشتندمه علوم را وابسته به فلسفه میهمانطور که در فصل اول گذشت، هدانستند و می

 بررسی موارد در شواهد

 مورد اول: شباهت بین علت و معلول

ــت که  « ــفا چنین حکم و قضــاوت نموده اس ــیخ الرئیس در مباحث علت و معلول از کتاب الهیات ش ش

یرا ممکن وجه الزم و واجب نیسـت که علت فاعلى، اثرى را که شــبیه با اوست به وجود آورد (ز هیچبه

اسـت اثر علت شباهت با علت نداشته باشد) و براى اثبات مدعاى خود به آتش مثال زده است که علت  

که آتش سیاه نیست) و نیز به حرکت مثال وجود و ظهور سـیاهى در جسـم مجاور با اوسـت (در حالتى   

است). سپس  که حرکت، بالذات فاقد گرمىزده که علت وجود گرمى در جسم متحرك است (در حالتى

در رسـالۀ عشـق (که یکى از رسـایل معروف اوست و در آن رساله سریان عشق را در جمیع موجودات    

پذیرد، پذیرش آن کند) حکم کرده است به اینکه هر چیزى که از هر فاعلى اثرى را در خود مىثابت مى

ناحیۀ فاعل در آن چیز حاصل  اثر از ناحیۀ فاعل، همانا به واسطۀ مثال و امرى است مشابه با فاعل که از

گردد و (براى اثبات این مدعا) مواردى را به عنوان مثال ذکر نموده است و از نقص این حکم و واقع مى

در مورد آفتاب که علت وجود گرمى و هم علت وجود سـیاهى (در جسم مقابل است) با اینکه گرمى و  

کالم ما در مورد علت قریب و علتى است که سـیاهى در آفتاب وجود ندارد، چنین پاسـخ داده است که   

ــر).   ــد (نه در مورد علت بعید و علت غیر مباش ــر فعل و عمل تأثیر باش ــل و  خود مباش (این بود حاص

اى خالصــه دو نظریۀ مختلف از شــیخ الرئیس که یکى را در کتاب شــفا و دیگرى را در رســالۀ جداگانه
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نکه دو حکم مزبور با هم متضاد و مناقض یکدیگرند نوشته است) ولى هیچ شبهه و تردیدى نیست در ای

ــت زیرا   ــت کافى در رفع تناقض نیس ــخى را که (در رفع تناقض ما بین دو حکم مذکور) داده اس و پاس

فاعل، در مثالهایى که در کتاب شــفا ذکر کرده اســت فاعل قریب و فاعل مباشــر فعل اســت (زیرا آتش، 

ظر از ن است).» گرما«سم و حرکت نیز فاعل قریب و مباشر فاعل قریب و مباشـر اثر سـیاهى است در ج  

ما حق این اسـت که فاعل به وجود خویش، مؤثر در وجود معلول است (و وجود معلول، اثر مستقیم و  

ــت) و کلیۀ موجودات از جهت حقیقت وجودیه، متماثل و در عین تماثل در   ــطۀ وجود علت اس بالواس

ند و اگر اختالفى ما بین وجودات باشد، فقط از ناحیۀ تعینات و ااصل حقیقت، متفاوت در کمال و نقص

و در نزد طایفۀ » ماهیات«اى اســت که در نزد حکما، امتیازات حاصــل به وســیلۀ معانى و مفاهیم کلیه 

شــوند و مســئلۀ وجود و مراتب مختلفۀ آن عینا نظیر مراتب مختلفۀ عدد نامیده مى» اعیان ثابته«صــوفیه، 

 اى بجز وحدتهاى متعدد متکرر نیست ولىمراتب اعداد، متشابه و متماثلند زیرا هر مرتبه است زیرا کلیۀ

ــند، زیرا براى هر مرتبهحال، مراتب اعداد داراى معانى نوعیۀ مختلفى مىدر عین اى خواص و لوازم باشـ

 177.»جیبى است که در مرتبۀ دیگرى نیستع

علت و معلول توســط ابن ســینا از زاویه تجربی پیگیري شــده بینید، بحث مشــابهت همانطور که در این کالم می

ــفاء فرموده در  اند.هایی از طبیعت زدهاند که مشــابهت بین علت و معلول الزم نیســت و مثالاســت. ابتداء در ش

هاي مطرح شــده در شــفاء جواب اند باید شــباهت بین علت و معلول باشــد و از این نقضرســاله عشــق فرموده

اینکه در موارد نقض، فاعل مباشـر نیست بلکه با واسطه است. خود مالصدرا در نهایت در مقام داوري  اند به داده

در این موارد، فاعل مباشر است. در انتها خود مالصدرا وارد گوید که جواب رسـاله عشـق کافی نیسـت، زیرا    می

                                           
ثل م یات الشـفاء بأن العلۀ الفاعلۀ ال یجب أن تفعل ما یشابهها و حکم الشـیخ الرئیس فی مباحث العلۀ من إله : «79و78الشـواهد الربوبیۀ، ص  177

و بالحرکۀ فإنها تسـخن ثم حکم فی رسالۀ العشق بأن کل منفعل ینفعل عن فاعله بتوسط مثال واقع من الفاعل فیه و مثل   ذلک بالنار فإنها تسـود 

کون الســخونۀ و الســواد مثالها بأن کالمنا فی المؤثر القریب ذلک بأمثلۀ أخرى. و أجاب عن النقض بأن الشــمس تســخن و تســود من غیر أن ی

شــر االمباشــر و ال شــبهۀ فی أن هذین الحکمین منه متناقضــان و ما ذکره ال یفی بدفع التناقض ألن الفاعل فی أمثلۀ ما ذکره فی الشــفاء قریب مب

و الوجودات من جهۀ حقیقتها الوجودیۀ متماثلۀ متفاوتۀ فی الکمال و النقص و إنما  ؤثر بوجوده فی وجود المعلولو الحق أن الفـاعـل ی   للفعـل. 

ــوفیۀ] و هذا کمراتب العدد فإنها کلها  ــماه بالماهیات عند الحکماء و األعیان الثابتۀ عند طائفۀ [الص تماثلۀ إذ م اختلفت من جهۀ تعیناتها الکلیۀ مس

 »معانی النوعیۀ إذ لکل مرتبۀ منها خواص و لوازم عجیبۀ غیر ما لغیرهالیست إال وحدات متکررة و هی أیضا متخالفۀ ال
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وجود و مراتب وجود و لذا شـود که در این موارد هم مشـابهت بین علت و معلول هست ولی در اصل   بحث می

 ها نقض نیستند.این مثال

از طرفی مالصـدرا در اینجا اشـکال روشی مطرح نکرد و نفرمود که نقض گزاره فلسفی به کمک طبیعیات امکان   

د و ن نور خورشــیگفتیم که شــاید بیپذیر نیســت. اگر ما بودیم به جاي جوابی که مالصــدرا مطرح کرد، اوال می

گفتیم شاید فاعل قریب آن چیز توسـط آن، شـباهتی هسـت و ما از آن خبر نداریم یا می    هاجسـام سـوزانده شـد   

هاي علم امروز، تصورمان این است که فاعل قریب است دیگري باشـد و ما فعال بر اسـاس مشـاهدات و تحلیل   

 رانی نیستولی شـاید واقعا فاعل قریب نباشـد، خصـوصـا که در علم روزگار ما، فاعل قریب سوزاندن، اشعه نو    

هاي آن جسـم است که بر اثر حرارت خورشید ایجاد شده  بلکه حرارت ناشـی از سـرعت باالي حرکت مولکول  

 است.

لذا اگر اینکه فاعل باید یک مثالی از خود در فعل خود ایجاد کند، یک اصــل عقلی اســت که ظاهر ادعاي حکما 

ــت احتمال وجود عوامل  مواره در علوم تجربیچون ه توان آن را نقض کرد،، بـا مثـال تجربی نمی  178چنین اسـ

 ها را کشف کنیم.ایم آناي هست که تاکنون نتوانستهناشناخته

                                           
المعلول : «) 420و419ص، 1اسفار، جکند(خواهد قاعده سنخیت بین علت و معلول را شرح دهد از ابن سینا چنین نقل میمالصـدرا وقتی م  178

بنفس ذاته فالفائض عنه یجب أن یکون وجود األشیاء ال ماهیاتها عین الوجود و الموجود  -یجب أن یکون مناسبا للعلۀ و قد تحقق کون الواجب

ــوم بالعقل ا  ــائله ... فأول قابل لتجلیه هو الملک اإللهی الموس ــیخ الرئیس فی بعض رس ــبۀ بینها و بینه تعالى. قال الش کلی فإن لالکلیۀ لفقد المناس

ذي هی مثاله و لقریب من هذا المعنى قیل إن العقل الفعالۀ مثاله فاحترز تجوهره بنیل تجلیه تجوهر الصــورة الواقعۀ فی المرآة لتجلی الشــخص ال

ــط مثال واقع من الفاعل فیه و کل فاعل یفعل فی المنفعل     أن تقول مثلـه و ذلـک هو الواجـب الحق فإن کل منفعل عن فاعل فإنما ینفعل بتوسـ

و کذلک سائر  -فعل فی جرم من األجرام بأن تضع فیه مثالها و هو السخونۀبتوسـط مثال یقع منه فیه و ذلک بین باالسـتقراء فإن الحرارة الناریۀ ت  

ما یضع نالقوى من الکیفیات و النفس الناطقۀ إنما تفعل فی نفس ناطقۀ أخرى مثلها بأن تضع فیها مثالها و هی الصورة العقلیۀ المجردة و السیف إ

 یو هو اســتواء األجزاء و مالســتها.انته -ع فی جوانب حده مثال ما ماســهفی الجســم مثاله و هو شــکله و المســن إنما یحدد الســکین بأن تضــ

اول در  یتجل یدناو از رس یتموسوم است، پس جوهر یاست که به عقل کل یکل یاله یاست، او ملک یاله یپس اول قبول کننده تجل(»کالمه.

ه گفته شده است ک ینبه ا یکنزد ییو به خاطر معناکه آن صورت مثال اوست  یشخص یبه خاطر تجل ینهصورت در آ یتاوسـت مانند جوهر 

عل منف یکه اول واجب حق اســت. پس هر آنچه توســط فاعل یمثل اوســت در حال ییبگو ینکهبجو از ا حترازعقل فعال مثال اول اســت. پس ا

ر که از فاعل د یتوسط مثال گذاردیماثر  یکه در منفعل یو هر فاعل شـود یمنفعل م شـود، یکه در از فاعل در آن واقع م یتوسـط مثال  شـود، یم

از خود، اثر  یاز اجرام با گذاشــتن مثال یحرارت آتش در جرم یرابا اســتقراء آشــکار اســت ز مســأله ینو ا گذارد،یاثر م شــود،یمنفعل واقع م

از  یمثل خودش با گذاشتن مثال یگرينفس ناطقه در نفس ناطقه د ینو همچن یفیاتاز ک ياسـت سائر قو  ینو آن گرماسـت و همچن  گذارد،یم
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لذا مالصــدرا ناخود آگاه گویا امکان نقض به کمک مطلب تجربی را تقریر کرده اســت. در ادامه عباراتی خواهیم 

 داشت که مالصدرا دقیقا خالف آنچه اینجا آمده است، عمل کرده است.

 مثال نقض خستگیمورد دوم: 

د را در طور کلى خواى بگویى که اگر طبیعت بهشاید برحسب کاوشى که در کالم بعضى از حکما کرده«

اختیار نفس و مطیع امر و فرمان او قرار دهد و اعضا و جوارح را برخالف مقتضاى ذات خویش به قصد 

که نفس طبیعت را به انجام عملى فرمان بـاید هنگامى اطـاعـت از امر نفس تحریـک دهـد، هر آینـه مى     

دهد، عجز و ناتوانى و خســتگى در وى روى دهد و نباید تجاذب و تدافعى ما بین مقتضــاى نفس و مى

و  اى است از قواى نفسمقتضـاى طبیعت به نام رعشـه رخ دهد. ولى باید بدانى که طبیعتى که خود قوه  

ــمتى از اعمـال خود را مانند تحریکات دا  ــیلۀ آن انجام مىنفس قسـ دهد، غیر از خلى و خارجى به وسـ

زیرا تسخیر نفس و استخدام یکى از آن  طبیعتى اسـت که در عناصـر بسـیط و در مرکبات موجود است.   

قواى  اى است ازدو طبیعت، امرى است ذاتى نفس و موافق با مقتضاىطبیعت. زیرا آن طبیعت، خود قوه

شود و استخدام دیگرى قسرى و تحریک جسم برانگیخته مىنفس که از جانب نفس در هنگام مباشرت 

ــاى آن. پس آن طبیعتى را کـه نفس آن را در حرکـات انتقالیۀ خود اوال و بالذات به کار    برخالف مقتضـ

وجـه تمرد از فرمان نفس ندارد زیرا این طبیعت، خود از جنود و قواى فرمانبر نفس و در  هیچبرد بـه مى

 179»ذات متحد با اوست.

                                           
، کن یزو آن شکلش است و سنگ چاقو ت گذاردیم ياز خود به جا یجسم مثال در یرمجرد است و شمش یو آن صورت عقل گذاردیخود اثر م

 )است. یصاف و آن استواء اجزاء و کندیم یزآن را ت کند،یآنچه که با آن برخورد م یزياز خود در اطراف ت يچاقو را با گذاشتن اثر

پندارد داند و لذا این مسأله را کامال عقلی مییابیم که مالصـدرا این مسأله را دقیقا همان مسأله سنخیت بین علت و معلول می از این نقل در می

نخیت بین س سه قرائت از» جستارهایی در فلسفه اسالمی«و نکاتی که در متن عرض کردیم بر پایه همین نکته اسـت. جناب اسـتاد فیاضـی در    

شود. رك: جستارهایی کند که ظاهرا قائل به قرائت دوم در آنجاست که از عبارتی که نقل کردیم، این مطلب روشن میعلت و معلول مطرح می

 .196-175، ص3در فلسفه اسالمی، ج

رکۀ لألعضاء خالف ما توجبه ذاتها و لعلک تقول حسـبما نظرت فی کالم بعض الحکماء لو استحالت الطبیعۀ مح : «87الشـواهد الربوبیۀ، ص  179

تی هی قوة فاعلم أن الطبیعۀ ال طاعۀ للنفس لما حدث إعیاء عند تکلیف النفس إیاها و لما تجاذب مقتضـى النفس و مقتضى الطبیعۀ عند الرعشۀ. 

س إلحداهما ذاتی ها فإن تسخیر النفمن قوى النفس و یفعل بتوسطها النفس بعض األفاعیل هی غیر الطبیعۀ الموجودة فی بسائط العناصر و مرکبات
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ند که در کاي وارد میبینید مالصــدرا در ابتدا بر مطلبی فلســفی که بدن مطیع نفس اســت، شــبههانطور که میهم

کند چنین نیست که بگوید، مثال نقض واقع یک مثال نقض تجربی است. در ادامه مالصدرا اشکالی که مطرح می

پذیرد یکند بلکه اشکال را ماشکال نمی تواند مطلب فلسفی را رد کند، بلکه او در روش شناسی شبههتجربی نمی

 آید.و با فرق گذاري بین برخی از مسائل، در صدد پاسخ به اشکال بر می

ــکالی مواجه می  ــدرا بودیم وقتی با چنین اش ــی خرده  اگر ما به جاي مالص ــکال، از نظر روش ــدیم، اوال به اش ش

ذیري ایم و ربطی به اطاعت په ما نشــناختهگفتیم شــاید عامل دیگري در خســتگی دخیل باشــد کگرفتیم و میمی

توان با تجربه رد کرد. در تجربه احتمال عوامل گفتیم که مطلب فلســفی را نمی بدن از نفس نداشــته باشــد. می 

مالصدرا به صورت ناخودآگاه اصل امکان نقض مطلب فلسفی پس این مورد نیز به نوعی  ناشـناخته وجود دارد. 

با این تفاوت که در مثال قبل صـــریحا اشـــکال را پذیرفت بلکه آن را تقویت کرد و اســـت  به تجربه را پذیرفته

 جواب ابن سینا را کافی ندانست ولی در اینجا نسبت به این بعد مسأله ساکت است.

 بقاء ماده و صورت پس از ترکیب مورد سوم:

عنوان امر مبهمى که به مطلب چهارم: از مطالب گذشــته (که گفتیم ماده از آن جهت که ماده اســت به  «

صــورتى تعین نیافته اســت، ماده براى چیزى اســت)، معلوم شــد که صــور عناصــر چهارگانه، داخل در 

ــه  ــرى طبیعى مانند موالید س ــت، بلکه  حقیقت مرکب عنص ــهور اس ــتند، چنانکه نزد حکما مش گانه نیس

ست اصیت و اثرى ا(حقیقت مرکب عنصـرى، طبیعتى اسـت به نام طبیعت خامس که داراى کیفیت و خ  

هاى و زوال صورت مغایر با کیفیات عناصر چهارگانه که از اجتماع عناصر و فعل و انفعال آنها در یکدیگر

ل به یک صورت واحد طبیعى به وجود آمده است) و صور عناصر از جمله شرایط خاص عنصرى و تبد

عال ما بین آنها صــورت نگیرد، (زیرا تا عناصــر نباشــد و فعل و انف  وجود مرکب طبیعى و بقاى اویند.

مرکب طبیعى بوجود نخواهد آمد). پس صور عناصر در مولود مرکب، موجودند (ولى به وجودى منکسر 

طور کلى هم و ممتزج نه به وجود خاص مســتقل). و از این بیان کامال معلوم شــد که صــور عناصــر به 

مادة آنها با یک صورت واحد جامع ما بین اند (بلکه اند چنانکه بعضى گمان کردهمخلوع و معدوم نشـده 

                                           
صــیۀ عألنها قوة منبعثۀ منها فی مقام المباشــرة للجســم و لألخرى قســري فالطبیعۀ التی یســتعملها النفس فی حرکۀ االنتقال أوال و بالذات غیر مت

 »للنفس إذ هی من جنود النفس بل هی متحدة الذات معها.
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و شیخ الرئیس در کتاب شفا گفته است که این مذهب و عقیده  صور چهارگانه در مرکب موجود است).

(یعنى خلع و زوال صـور عناصـر بطور کلى و حکم به اینکه در مولود مرکب از عناصر، بطور کلى هیچ   

اى است که از زمان او احداث شده (و قبل ب و عقیدهاى از صـور عناصـر وجود ندارد) مذه  اثر و نمونه

ــت زیرا   ــته) و این عقیده کامال باطل اس ــفه اثرى از این مذهب وجود نداش از او در کتب حکما و فالس

گانه کامال شـاهد و گواه بر وجود آثارى از صـور عناصــر در آنهاست و   تجزیه و تحلیل در مرکبات سـه 

رت (که عقیدة اکثر حکما اســت) موجب زوال صــور عناصر چنانکه ترکیب اتحادى، ما بین ماده و صـو 

 180»اند نیست.رگان فالسفه تصور کردهبعضى از بز

ال کند. اگر مالصدرا به جاي اشکدر اینجا مالصـدرا به وضوح به کمک نقضی تجربی مطلبی فلسفی را باطل می 

ــاس   ــواهد تجربی وجود ماده و صــورت بر اس ــتدالل آن کردن بر مطلب به کمک ش تجزیه و تحلیل مواد، بر اس

فالسـفه اشـکال کرده بود، مشـکل روشـی نداشـت. اما در اینجا به کمک حالت سابقه و الحقه اشیاء و تجزیه و      

هاي مواد در عالم طبیعت نتیجه گرفته اســت که قولی که ماده و صــورت را در حالت ترکیب شده معدوم تحلیل

که از نظر روشـی این مسأله اشکال دارد. چه بسا اینکه مواد اولیه را در  پندارد غلط اسـت. در صـورتی   شـده می 

بینیم منشـئی داشـته باشـد که علم به آن نداریم. چه بسا عاملی خارجی در کار باشد که آن    حالت تجزیه ماده می

ه را استداللی را بلذا در این مثال صریحا خود مالصد مواد را از نو ایجاد کند و ما علم به آن منشـأ نداشته باشیم. 

 کند.کمک اصلی تجربی نقض می

 نقد امر تجربی به کمک گزاره فلسفی مورد چهارم:

 این مورد بر عکس موارد سابق است و مالصدرا شبیه تفکر فیلسوفان امروز در آن عمل کرده است.

 دپس حقیقت هیولى عبارت اسـت از استعداد و حدوث (یعنى استعداد قبول صورت و حدوث و تجد «

صـورت، به حدوث و تجدد استعداد در هیولى). پس براى هیولى در هر آنى از آنات مفروضه، صورتى  

اسـت بعد از صـورت دیگرى، و چون صـور متعاقب بر هیولى در جسـم بسیط، متشابه با یکدیگرند (و     

                                           
أن صـور العناصر غیر داخلۀ فی حقیقۀ المرکب العنصري الطبیعی کالموالید الثالثۀ على ما هو   ذکرناهقد علم مما  : «80الشـواهد الربوبیۀ، ص  180

المشـهور بل هی من شرائط وجودها و بقائها فهی موجودة و لیست مخلوعۀ کما زعمه بعضهم و حکى الشیخ أن هذا المذهب أحدث فی زمانه  

 ».جب زوالها کما زعمه بعض المدققینلترکیب االتحادي بین المادة و الصورة ال یوو ذلک لشواهد التحلیالت على بقاء تلک الصور و ا
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 رود که در جسم،هیچ فرقى ما بین صـورت سابق و الحق نیست مگر در نقص و کمال) چنین گمان مى 

صـورت واحدى است که همواره به حال خود باقى است (و هیچ گونه تحول و تبدلى در وى نیست) و  

گردد و) این صور، صورى حال آنکه چنین نیسـت بلکه (در جسـم در هر آنى صورتى جدید حادث مى  

ونه که گینشوند نه بدهسـتند که متوالیا در تعاقب یکدیگر با اتصـال و پیوستگى باهم وارد بر هیولى مى  

از هم جدا و منفصـل ولى مجاور با یکدیگر باشـند تا (در نتیجۀ انفصال صور از یکدیگر و ورود هریک   

چنین مســافت در آنى بعد از آن دیگرى) الزم آید که زمان (حدوث صــور متعاقبۀ منفصــل از هم) و هم

ند بیتجزى) ترکیب یاسم (یعنى جزء ال (یعنى امتداد جسمانى وصورت جسمیۀ وحدانى) از امور غیر منق

(زیرا بنابراین فرض، هر صــورتى از صــور منفصــلۀ متعاقبه، در آنى مخصــوص به خود قرار گیرد و    

ز چنین هریک ااى باشد که هریک از آنات متعاقبه و همچنین هر جسم بسیطى مرکب از صور متعاقبههم

از امور غیر منقسم، باطل است.  که ترکب شىءاند. در حالتىصـور متعاقبه جزء ال یتجزى و غیر منقسـم  

 181».زیرا وجود جزء ال یتجزى و غیر منقسم، با دلیل و برهان قاطع باطل شده است)

در اینجا یک مطلب تجربی داریم و آن این اسـت که برخی از اجسـام داراي صورت ثابتی هستند و هیچ تغییري   

ینکه این صور آن به آن در حال تغییر و تبدل هستند کند بر اکنیم. مالصدرا برهانی اقامه میها مشـاهد نمی در آن

 این مسأله تجربی(ثبات صورت) راشـوند. مالصـدرا به جاي اینکه   و یکی پس از دیگري بر روي ماده سـوار می 

ــفی خود بداند، دقیقا مطابق آنچه گفتیم به عکس عمل می تما این گوید که حکند و میدلیل بر نقض گزاره فلسـ

شوند ولی در واقع غیر یکدیگر هستند و دائما در حال تبدل هستند و براي ما ثابت نمایان می صور شبیه یکدیگر

 و تغییر هستند.

 جمع بندي

اي در این فصل به مجموعه مواردي که در کتاب الشواهد الربوبیۀ بر اساس مطلب تجربی به نقض و ابطال گزاره

پذیرد و در مواضــعی با صــدرا در مواردي این عمل را میپرداخته شــده بود اشــاره کردیم و نشــان دادیم که مال

                                           
فلها فی کل آن من اآلنات المفروضـۀ صورة بعد صورة أخرى و لتشابه  ولى هی االسـتعداد و الحدوث  فحقیقۀ الهی: «84الشـواهد الربوبیۀ، ص  181

احد و لیسـت کذلک بل هی صور متتالیۀ على نعت االتصال ال بأن یکون  الصـور فی الجسـم البسـیط ظن أن فیه صـورة واحدة باقیۀ على حد و    

 ».متفاصلۀ متجاورة حتى یلزم ترکب الزمان و المسافۀ من غیر المنقسمات
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رســد که چون در زمان کند. به نظر میکند و در مواضــعی نیز خالف آن عمل میســکوت خود آن را تأیید می

مالصـدرا این مسأله از زاویه روشی براي مالصدرا مطرح نشده بود، این عملکردها به صورت ناخودآگاه است و  

نی در مقابل آن نداشته است، شبیه مسأله اصالت وجود که در فیلسوفان قبل از شیخ اشراق، مالصدرا موضع روش

اهی اند و گبه صـورت ناخودآگاه مورد توجه بوده است و گاهی به صورت فیلسوف اصالت وجودي سخن گفته 

 به صورت فیلسوف اصالت ماهوي.
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 م: ایجاد زمینه براي تحلیل فلسفیششفصل 
 گرایی ذاترویکرد      

 غایت انگاريرویکرد      

 یۀالربوب شواهدالبررسی موارد توجه به غایت در تحلیل فلسفی در      

 یۀالربوب شواهدالبررسی موارد ایجاد زمینه براي تحلیل فلسفی در      
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 مقدمه

ــط طبیعیات ایجاد   طیکی دیگر از تأثیرات  ــفی توس ــت که زمینه برخی از مباحث فلس ــفه این اس بیعیات بر فلس

یلسوف با شود و فشود. این تأثیرات به دو گونه است. گاهی مسأله طبیعی سبب ایجاد یک سؤال در فلسفه میمی

سفه بعد ر فلدهد و گاهی مسـأله طبیعی زمینه ایجاد تحلیل فلســفی د تحلیل فلسـفی آن را مورد بررسـی قرار می  

اسـت که در فصل چهارم  » ایده گیري«در صـورت اول در واقع از موارد تأثیر طبیعیات در  کند. العلم را ایجاد می

گذشـت. در صـورت دوم در واقع از موارد تأثیر طبیعیات بر الهیات، از نوع اسـتفاده از اصول موضوعه طبیعیاتی    

 ل به عنوان یک فصل مستقل چیست؟پس سبب انعقاد این فص است که در فصل سوم گذشت.

ه باي برخوردار است. باید توجه داشـت که روش تحلیل فلسـفی خصــوصــا در فلسفه بعد العلم از اهمیت ویژه  

صــورت کلی روش تحقیق در یک علم، بســیار تأثیر گذار اســت و گاهی به دلیل اینکه از زاویه روشــی به علوم 

حثی که در فصل پنجم در ضمن موارد مختلف نشان دادیم، نمونه اداد. شـاید مب شـد، خطاهایی رخ می توجه نمی

 کند.خوبی از این مسأله باشد که گاهی ناخودآگاه بودن روش، چه مشکالتی ایجاد می

ــتداللی بوده   ــورت کلی در مقدمات بیان کردیم که روش تحقیق در طبیعیات قدیم همان روش متعارف اس به ص

یعیات در فرآیند کلی طب اد که از جمله بدیهیات محسوسات و مجربات بود. امشاسـت که بر پایه بدیهیات بنا می 

بود که اگرچه به عنوان یک اصــل در کلمات قدماء به آن اشــاره نشــده اســت ولی در عمل برخی از نکات قدیم 

 ه صورتاند. این سـنخ امور در واقع نکاتی روشی است که قدماء ب کنیم که بارها و بارها چنین کردهمشـاهده می 

ــت که مثل همه اند. البته معمول این نکات به گونهناخودآگاه به آن پایبند بوده  مور ناخودآگاه دیگر، گاهیااي اس

 شود.مشاهده می بارهاها شود ولی به صورت یک رویه کلی در عملکرد آنترك می
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ن علوم جدید و قدیم به از جمله امور روشــی که معموال در کتب تاریخ فلســفه و روش شــناســی فلســفه در میا

است، که در این قسمت بنا داریم اوال آن  183»انگاريغایت «و  182»گرایی ذات«شود، دو اصل ایسه گذاشته میمق

 ذات ع صحیحرا شـرح دهیم و ثانیا به نقد و بررسـی این ادعا بپردازیم و بعد از رسیدن به یک جمع بندي در نو  

، موارد موجود در کتاب الشواهد الربوبیۀ را بررسی کنیم تا ببینیم که از چه نوعی از آن بهره انگاريغایت وگرایی 

 گرفته شده است و آیا عملکرد ایشان صحیح است یا خیر.  

بعد از اینکه تکلیف مســأله قبل روشــن شــد، برخی از موارد زمینه ســاز براي تحلیل فلســفی در کتاب الشــواهد 

ها را در فصـل سـوم و چهارم نیاوردیم، زیرا در این موارد استدالل روشنی نهفته   ت که آنالربوبیۀ باقی مانده اسـ 

نیسـت و از طرفی ارتباطی با مسأله غایت انگاري و ذات گرایی دارد. لذا این موارد را در انتهاي این فصل مطرح  

ــاس طبیعیات قدیم  می ــتند و نیز چون بر اس ــتدالل هس ــتر مجموعکنیم و البته چون خالی از اس ــتند و پیش ه هس

 کنیم.ها را تقریر میپردازیم و صرفا آنها نمیها مطرح شده است، به نقد آننقدهاي آن

 گرایی رویکرد ذات

شــود این است که در علوم قدیم یکی از اموري که در فرق میان علوم جدید و قدیم گفته میهمانطور که گفتیم 

ــتند ولی در علوم  ــیح اینکه اگر در علوم جدید با رویکرد ذاتی گرایی داشـ جدید چنین رویکردي ندارند. توضـ

                                           
ــ سـ  ییارسـطو  ییگراذاتبراي اطالعاتی بیش از آنچه در این تحقیق آمده اسـت، رك:   182 ، حسـینی، سید احمد،  معاصـر  ییگراو ذات ینويــ

 ییذات گراو نیز:  )144تا  125از  -صفحه  ISC )20/یپژوهش-یعلم 43شماره  -1389بهار و تابستان محمد، حکمت سینوي، سـعیدي مهر،  

تا  71از  -صفحه  22( 4شماره  - 1395بهار و تابستان ، رضایی، رحمت اهللا، معارف منطقی، آن یفلسـف  یجمنطق دانان مسـلمان و نتا  یدگاهاز د

 1شــماره  -، ســال چهارم 1392بهار و تابســتان ، هاشــمی، عطاء اله، منطق پژوهی، ییارســطو ییگرااز ذات ینرســت کواناد یلتحلو نیز:  )92

، معیرزاده، مریم، جستارهاي یسال یانبرا یعلم ییگرا یو ذات ییارسطو ییگرا یذاتو نیز:  )144تا  129از  -صفحه  ISC )16/یپژوهشـ -یعلم

 .)46تا  29از  -صفحه  18( یپژوهش-یعلم 20شماره  - 1390و زمستان  ییزپافلسفی، 

، نامه ،کلباسی اشتري، حسیندر فلسفه ارسطو یعیو ضرورت طب يانگار یتغابراي اطالعاتی بیش از آنچه در این تحقیق آمده اسـت، رك:   183

 انگاريیتغا یهنسبت به نظر یغرب یلسوفاناقبال و ادبار فنیز: و  )26تا  5از  -صـفحه   22( 18شـماره   - 1387 ییزتابسـتان و پا علوم انسـانی،  

و نیز:  )90تا  67از  -صفحه  24( 4شـماره   - 1390بهار و تابسـتان  ، خادمی، عین اهللا، عقل و دین، )یلسـون کانت و ژ یتس،ن یبال ینوزا،(اسـپ 

 III/یپژوهش-یعلم 10شماره  - 1391 ییزپاتاریخ فلسفه،  منصور؛ ی،عبدالله ید؛مج یوسفی،مال، یناعالم از نگاه ارسـطو و ابن سـ   ییغا یینتب

 .)172تا  149از  -صفحه  24(
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ند. کند، به دنبال علت آن هستاي مواجه شـوند، به دنبال علت آن هسـتند. مثال اگر ببینند جسمی سقوط می  پدیده

ی تدادند. مثال وقدانســتند آن را به ذات شــیء نسبت میاي را نمیولی در علوم قدیم به محض اینکه علت پدیده

 کند.گفتند طبیعت آن چنین اقتضا میدیدند سنگی به سمت زمین در حال سقوط است، میمی

ت. بینیم و این خصـیصـه اختصاصی طبیعیات نیس  به طبع این رویکرد در طبیعیات مشـابه آن را در الهیات نیز می 

نین محض فلسفه چ هاي فلســفیهاي بعد العلم گذشـته که موضـوع این فصــل اســت و نیز تحلیل  لذا در تحلیل

 شود.اي مشاهده میمسأله

اما باید دانسـت که این نقد از جهتی بر گذشتگان روا نیست و از جهتی رواست. اما اصل ذاتی گرایی به این معنا  

رسـیم چیزي اسـت که حتی دانشمندان امروز نیز مفري از آن ندارند. مثال در سقوط   که در نهایت به امر ذاتی می

کنند که علت آن را بیابند و مثال آن را معلل به قانون جاذبه زمین، دانشمندان جدید تالش مییک جسم به سوي 

ــت و مقدار نیرویی بر یکدیگر وارد    عمومی می کننـد. امـا اینکـه بین هر دو جرم قانون جاذبه عمومی برقرار اسـ

نند، در ک ي آن نیز علتی پیداشــود. در صورتی که براکنند، در نهایت به صـورت خواص ذاتی اجرام تبیین می می

کنند. لذا به صــورت ذاتی مســأله را بیان می اســت، علت جاذبه عمومی مرحله بعد در توجیه چرایی آن امري که

رسیم مفري از آن نیست. حال در آن زمان علم بشر کمتر بود و زودتر به این مسـأله که در نهایت به امر ذاتی می 

 رسند.زمان دیرتر به امر ذاتی می رسیدند ولی در اینامر ذاتی می

اي اما از جهتی هم این اشـکال رواست و آن اینکه امروزه بعد از تالش و تجربه و تحلیل در صورتی که به نتیجه 

روند ولی در آن روزگار گویا چنین نبوده اســت و خیلی ســریع به ســراغ نرســند، موقتا به ســراغ تحلیل ذاتی می

شد که کمتر به سراغ تجربه و تحلیل کردند و این روحیه سبب مییاء حرکت مینسـبت دادن مسـأله به ذات اشـ   

 بروند و در نتیجه مسیر شکوفایی علم داراي سرعت کمتري باشد.

یز ها نآن کنند که این رویکرد را ندارند، ولی در عملتوان چنین نتیجه گیري کرد که اگرچه امروز ادعا میلذا می

ین رفتند، چنآنچه گذشــتگان به ســراغ ذات گرایی میدر یک یا چند مرحله عقبتر از  جز اینکه هســتند ذات گرا

لذا این عملکرد گذشـتگان هر چند به عنوان یک روحیه که به سرعت به سراغ آن بیایند، صحیح نیست   .کنندمی

 ها نیست.ولی به عنوان یک عمل صحیح در نهایت پذیرفتنی است و از این منظر قدحی بر آن
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رسند یک اصل عقلی است و نه اصلی برخاسته از تجربه واقع اینکه امور بالعرض ناچارا به یک امر بالذات میدر 

توان آن را از اقســام تأثیر طبیعیات بر الهیات شــمرد.  و امور تجربی و لذا عملکردي صــحیح اســت و لذا نمی 

 گیري آن نیست.همچنین در زمینه سازي طبیعیات براي تحلیل فلسفی، مانعی از به کار

 انگاريرویکرد غایت 

ــت، رویکرد غایت   همـانطور کـه ذکر کردیم رویکرد   دیگري کـه در فرق میان علوم قدیم و جدید قابل ذکر اسـ

ــتی حذف می  انگاري ــت. در علوم جدید غایت را از هس ــوي  اس ــتی به س کنند و هدفمندي طبیعت و اینکه هس

ها شود. مثال در علم جدید، صحبت از حرکت سیارهع میجهت خاصی در حرکت است، معموال مورد غفلت واق

ــت ولی هرگز به غایت این حرکت نمی ــید اسـ کنند که این حرکت پردازند. هیچ وقت بحث نمیبه دور خورشـ

ور دانستند که مفصال به این امدورانی براي رسـیدن به چه غایتی اسـت. اما در گذشـته فیلسوفان برخود الزم می   

م هاي فیلسوفان قدیدر اینجا در صـدد قضـاوت موردي نسـبت به صحت یا عدم صحت تحلیل    البته 184بپردازند.

صلی هاي انیسـتیم بلکه صـرفا در مقام گزارش این نکته هسـتیم که غایت اشـیاء و غایت هسـتی یکی از دغدغه     

 فیلسوفان بوده است.

نکه بر فرض پذیرش علت غایی، هر چند در اصـــل علت غایی و اینکه آیا اصـــوال علت غایی داریم یا خیر و ای

هاي موجب نیز داراي علت غایی هستند، بین فالسفه دایره آن مخصـوص به علل مختار است یا اینکه حتی علت 

، ولی حتی فیلسـوفانی که به صـورت کلی منکر علت غایی هستند، منکر اصل   185مسـلمان اختالفاتی وجود دارد 

هاي حکیم نیستند بلکه صرفا افعال خداوند و ســایر فاعل وجود غایت در حرکات هسـتی و نیز وجود غایت در 

لذا یک فیلســوف مسلمان که 186جزء العلۀ بودن تصـور غایت فعل و شـوق به آن، در علت تامه را منکر هسـتند.   

 تواند نسبت به حیکمانه بودن افعال الهیقائل اسـت در صدر سلسله هستی، خداوند متعال قرار دارد، طبیعتا نمی 

ها بی تفاوت باشـد و لذا در جا به جاي فلســفه اســالمی با این مســأله مواجه هستیم و این دقیقا  آن و غایتمندي

                                           
 مواردي که شاهدي بر این ادعا هستند در ادامه همین مطلب از کتاب الشواهد الربوبیۀ خواهد آمد. 184

 .221-209، ص3براي آگاهی تفصیلی از این اقوال رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 185

 .217، ص3رك: جستارهایی در فلسفه اسالمی، ج 186
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ــت و لذا وقتی علوم تجربی به   ــفه غربی و علوم تجربی غرب جایش خالی اسـ ــت که در فلسـ همان چیزي اسـ

ها توجه به غایتمندي آن کنند وبینیم که بدون توجه به خدا کل هستی را تحلیل میشود، میمسلمانان آموخته می

بینیم که در علوم جدید نوعی تعمد وجود دارد که افعال هستی را به صورت غیر غایتمند ندارند بلکه بالعکس می

بینیم و تصـادفی و ناشـی از قوانین ذاتی بین اجسام شرح دهند. آنچه در قانون تکامل و مسائل بسیار دیگري می  

ر هسـتی بی هدف و غایت، به صــورت تصادفی بر پایه قوانین طبیعی رخ  القاي همین فکر اسـت که همه چیز د 

داده اسـت و ناظم حکیمی پشت این اتفاقات نیست. وقتی در علم جدید پیدایش جهان ماده و منظومه شمسی و  

دهند که گویا به صــورتی کامال اتفاقی و بر پایه قوانین صــرفا اي توضــیح میدهند به گونهامثال آن را شــرح می

یز به رخ داده است و اصل این قوانین ن -اي بیش نیستها نظریهکه البته بسیاري از آن-فیزیکی همه این اتفاقات 

 هاي ذاتی ماده هستند.این صورت از ویژگی

ایه هاي برخاسته از تجربیات ورود کند و بر پلذا بر فیلسـوف مسـلمان است که در فلسفه بعد العلم یعنی تحلیل  

شود کمتر هاي دینی که در دانش آموختگان علوم مشاهده میسالمی به تحلیل وقائع بپردازد تا آفتمبانی فلسفه ا

 شود.

آن مثل  درجزئیات همانطور که گذشت هاي مثبت فالسفه مسلمان است که البتهپس اصل غایت گرایی از ویژگی

 ها وجود دارد.رهایی بین آنجزء العلۀ بودن تصور غایت براي صدور فعل از فاعل و امثال آن اختالف نظ

 توجه به غایت در الشواهد الربوبیۀبررسی موارد 

 غایت حرکت بالطبع مورد اول:

ــت و براى هر غایتى، غایت « ــت که براى هر حرکتى بالطبع، غایتى اسـ دیگرى از طرق داللت، این اسـ

موجود ناقصى دو نیروى دیگرى اسـت تا آنکه باألخره منتهى گردد، به وجود غایتى عقالنى. زیرا در هر  

غریزى است به نام عشق و شوق که خداى بزرگ در نهاد وى قرار داده تا با نیروى عشق کمال نخستین 

را حفظ کند و با نیروى دوم کمال دومین را طلب کند. تا بدین وســیله یعنى به وســیلۀ درخواســت و   

نظام عالم وجود مرتب و منظم  بخشـى عالى به سافل، تقاضـاى سـافل از عالى و توجه و عنایت و فیض  

ــریفۀ گردد. همان بدین  »پروردگار ماســت که داد به هر چیزى آفرینش آن را«طور که خداى متعال در آیۀ ش

مطلب اشــاره فرموده و ما نیز همین طرق شــریف و وثیق را به قصــد دخول به مقصــود و اثبات وجود  
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ــانیه پیم   ودیم (و از همین طرق، وجود غایات عقلیه و غـایـات عقلیۀ علویه براى حرکات طبیعیه و نفسـ

 187»موجودات عقالنى الوجود را در نظام علوى ثابت نمودیم).

ــاهده می ــانی، غایات عقلی همینطور که در این عبارت مش ــدرا براي هر حرکتی اعم از طبیعی و نفس کنید، مالص

ــت که هر حرکت   ــأله نیز پیش فرض گرفته اس ــت و در اثبات این مس ــت و این قائل اس بالطبع داراي غایت اس

 غایات باید در نهایت به غایت عقلی منتهی شود.

 مورد دوم: محرك غایتی براي متحرك

گونه اســت که نیروى پس محرکى که خود، متحرك نیســت بر دو قســم اســت زیرا تحریک او یا بدین«

جســم است در محرك یعنى مبدأ و علت متصـدى تحریک را که به اصـطالح، علت قریب و متصــل به   

و مشتاق  ءگونه اسـت که غایت و معشـوق محرك جسـم است که طالب لقا   جسـم ایجاد کند و یا بدین 

پس چنین محرکى، از جهتى علت علت حرکت است (زیرا غایت حرکت است و غایت،  وصال اوست.

علت علیت علت فاعلیه است) و از جهتى علت است (زیرا مفید و موجد نیروى محرك جسم است) و 

ــت چنانکه در مبحث علت و معلول بیان هر علـت غـائیه   ــم مذکور اسـ اى، علیت وى بر همین دو قسـ

 188»گردید.

کنید که مالصدرا وصال به خود محرك را غایتی براي حرکت معرفی کرده است و در این عبارت نیز مشاهده می

 تعالی و کمال است. گویا جسم را داراي عقل و شعور پنداشته است که حتی حرکت آن براي رسیدن به

                                           
و منها: أن لکل حرکۀ بالطبع غایۀ و لغایته غایۀ أخرى و هکذا إلى أن ینتهی إلى غایۀ عقلیۀ فإن لکل ناقص عشقا : «102الشواهد الربوبیۀ، ص 187

ســافل یطلب بالثانی کماله الثانی لینتظم العالم بطلب ال و شــوقا غریزیین إلى ما فوقه أودعهما الباري تعالى فی ذاته لتحفظ باألول کماله األول و

لک أنیقۀ فی الوصول إلى الغایات مسا سلکنا هاهنا من و. أَعطى کُلَّ شـَیء خَلْقَه ثُم هدى للعالی و رشـخ العالی على السـافل کما قال سـبحانه اَلَّذي    

 »العقلیۀ العلویۀ للحرکات و األشواق الطبیعیۀ و النفسانیۀ.

فالمحرك الذي ال یتحرك تحریکه على ضــربین إما بأن یفید المبدأ القریب لحرکۀ الجســم أو بأن یکون غایۀ و : «104الشــواهد الربوبیۀ، ص 188

 »معشوقا یؤتم به و یتشوق إلیه فمن جهۀ هو علۀ العلۀ و من جهۀ هو علۀ القریبۀ. و کل علۀ غائیۀ یکون علیته على هذین الوجهین کما سبق.
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 مورد سوم: نداشتن غایت معلوم سببی براي نبودن شیء

و اگر کسـى گمان کند که در نباتات، نفس مجرد و مدبرى اسـت داراى شعور و تدبیر و منشأ این همه   «

انگیز، باید گفت که این پندارى اســت باطل و ناصــواب وگرنه وجود نفس مدبر در نباتات آثار شــگفت

 189»طل و باطلوجودى بود عا

بینید مالصــدرا وجود نفس مجرد و مدبري براي گیاه را انکار کرده اســت چرا که همانطور که در این عبارت می

 نتوانسته براي وجود چنین موجودي غایتی تصور کند و به همین جهت اصل وجود آن را نفی کرده است.

 بندي این مواردجمع 

ــیار به غایت اهمیت میمیبا نظري کوتاه بر همین موارد در  ــدرا بس دهد و براي هر حرکتی غایتی یابیم که مالص

کند و حتی بر اساس عدم علم خودش به گیرد و حتی اجسـام را نیز از این قاعده مسـتثنی نمی  متعالی در نظر می

 هر باشد. کند چه برسـد به اینکه بخواهد در واقع هم غایتی نداشـته  غایات، اصـل وجود را از موجودات نفی می 

چند این عملکرد مالصدرا در این موارد قابل مناقشه است ولی اصل توجه او به این مفهوم در تبیین هستی، نکته 

 بسیار مثبتی است که باید در فلسفه بعد العلم به آن توجه شود.

ل ن فصهاي بعد العلم تا حدي روشــن شد، جا دارد که به موضوع اصلی ایحال که تکلیف نکات روشـی تحلیل 

بپردازیم و مواردي را که سـبب شـده اســت، مالصدرا در الشواهد الربوبیۀ بر اثر مشاهده یک مسأله طبیعیاتی به   

 تحلیل فلسفی بپردازد از منظر بگذرانیم و نکات فنی هر یک از این موارد را بررسی کنیم.

فس و امور مثل افالك و قواي طبیعی ن البته پیش از اینکه به بررســی موارد بپردازیم باید تذکر دهیم که برخی از

اند و از ابعاد مختلف در فصــول گذشته هاي فلسـفی بوده امثال آن، از اموري هسـتند که بداهتا زمینه سـاز تحلیل  

 پردازیم.اند و در این فصل صرفا به امور باقیمانده میمورد بررسی قرار گرفته

ها مواجه هســتیم به دو صــورت است. این قســمت با آنهمچنین باید توجه داشـت که مجموعه مواردي که در  

اند اند، در عمل چیزي جز ایجاد سؤال براي فیلسوف نبودهبرخی از امور طبیعی که زمینه ساز تحلیل فلسفی شده

ز ایجاد سؤال بهره دیگري از امر طبیعی نبرده است و عمال به یک تحلیل فلسفی محض رسیده و فیلسـوف بعد ا 

                                           
 »و ما ظن أن فی النبات نفسا مجردة مدبرة فلیس بحق و إال لکانت ضائعۀ معطلۀ عن الکمال و ذلک محال.: «168الشواهد الربوبیۀ، ص 189
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هاي این نوع تأثیر شـبیه بحث ایده گیري مطرح شده در فصل چهارم است. گاهی نیز به تحلیل  اسـت و در واقع 

ها با مسائل دو فصل مذکور این است بعد العلم منجر شـده است که شبیه مباحث فصل سوم است. ولی فرق این 

یلسوف در  سؤالی براي فکه اصـل ایجاد سؤال فلسفی به وسیله امر طبیعیاتی بوده است و اگر این امر نبود، اصال 

شـد و به خالف موارد فصـول پیش که فیلسوف با سؤالی مواجه بود که در طبیعیات ایده آن   این زمینه تولید نمی

 پرداخت.گرفت و به حل پرسش میاي را از طبیعیات میکرد یا اصل موضوعهرا پیدا می

ابی بود که این موارد در الشواهد الربوبیۀ با بیان خطالبته علت اصلی که این مسائل را در فصول قبل نیاوردیم این 

و نه اسـتداللی مطرح شـده اسـت و لذا مثال در فصـل سوم که بنا بود به نقد استدالل بپردازیم، استداللی در این     

همچنین موارد این فصـــل ارتباطی با غایت انگاري و ذات گرایی موارد مطرح نشـــده بود که بخواهیم نقد کنیم. 

شوند، زیرا دیدگاه غایتمندانه و لذا در واقع از مصـادیق تأثیر روشـی طبیعیات بر الهیات هم محسوب می   دارند و

 ذات گرایانه به طبیعیت سبب شده است که دست به تحلیل فلسفی بزنند.

 بررسی موارد در الشواهد الربوبیۀ

 مورد اول: خستگی نفس

یم که در آن سعی شده بود به کمک حد وسط خستگی بدن، قبال در فصل پنجم در مورد دوم مثالی را مطرح کرد

یک اصل فلسفی که مطیع بودن بدن از نفس در مقام فعل باشد، مورد مناقشه قرار دهد. مالصدرا بعد از مطلبی 

 گوید:که سابقا نقل کردیم، می

ــده « ــى از قائلین به ترکیب اتحادى چون متوجه فرق ما بین اعتبارات نش اده از آن بار ماند (یعنى اعتبعض

جهت که امرى اسـت متعین و اعتبار ماده از آن جهت که امرى است مبهم و اعتبار نفس از آن جهت که  

مقوم و مدبر بدن اسـت و اعتبار نفس از جهت اصل ذات و جوهر عقلى وى)، و این اعتبارات را اهمال  

به خلع صـــور عناصـــر در مرکبات  اند لذا ناچار منکر تجرد نفس و معتقدکرده و مورد توجه قرار نداده

اند (زیرا تجرد نفس مانع از ترکیب اتحادى او اســت با بدن و وجود صــور عناصــر در مرکبات که شــده

 موجب تعین آنها است مانع از این است که ماده براى نفس باشند زیرا ماده، امرى است مبهم نه متعین).

ــرف نفپس ماده تفریع ــته از   اى که اوال و بالذات مورد تص ــم ثقیل انباش ــت همین جس س و تدبیر اوس

گردد نیست، بلکه ماده گوشـت و پوست و استخوان که عجز و ناتوانى از طریق وى عارض بر نفس مى 
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الى، و این بدن مث» بدن مثالى«و محل تصرف نفس، بدنى است لطیف و نورى و معتدل در لطافت به نام 

گاه از ناحیۀ این و قشرى است از بدن اصلى و هیچبدن اصـلى اسـت و این بدن ثقیل عنصــرى، غالف   

گردد زیرا جوهر این بدن مناسب با جوهر نفس است بدن عجز و رعشه و خستگى بر نفس عارض نمى

ناپذیر و این بدن مثالى نورى همان (و تحمل او از تصرفات نفس امرى است فطرى و طبیعى و خستگى

کنیم، با اینکه بدن طبیعى عنصرى آنها به بدن مشـاهده مى  بدنى اسـت که اموات را در عالم خواب بدین 

کلى از میان رفته و عناصر اولیۀ آن به عناصر کلیۀ عالم ملحق گردیده است) و باید صحت این مطلب از 

 190»تحقیقات گذشته ما بر تو معلوم شده باشد.

ست، همان تجربه خستگی ا بینید یک نقض فلســفی که در فصل پنجم گذشت کههمانطور که در این عبارت می

ــاید داراي دقت    ــفی برپدازند و امري که ابتداء ش ــد که به تحلیل فلس ــبب ش هاي مذکور در اینجا نبود، مورد س

موشکافی قرار دهند و نشان دهند که بدن اصلی چیز جز این بدن ثقیل است و منشأ خستگی این بدن ثیقل است 

درا در اینجا صــرفا این مطلب را به نتیجه کلمات ســابق خود و نه بدن اصــلی که مطیع نفس اســت. البته مالصــ

کند. در هر صورت این مثال، یک مثال خوب براي نشان دادن موضوع دهد و اسـتداللی بر آن ذکر نمی ارجاع می

 شود.هاي فلسفی جدید میگاهی مشاهده تجربی یک امر، زمینه ساز تحلیلفصل ماست، که 

 مورد دوم: اموري در آسمان

 اند، ایناز جمله مســایلى که درك و فهم آن بر جمهور دشــوار بوده و تاکنون به حقیقت آن راه نیافته  «

اسـت که به چه علت و سـبب موضـع خاصـى از جسم فلکى را براى منطقه و موضع خاص دیگرى را     

یت، هکه (جسم فلکى جسمى است بسیط) و کلیۀ اجزاء آن در مااند در حالتىبراى دو قطب تعیین کرده

متســاوى و متشــابهند (و بنابراین هیچ جزئى از اجزاء براى منطقه بودن و یا قطب بودن، بر ســایر اجزاء 

ــوى جهت معینى از جهات   ــم فلکى همواره به س ــبب، جس اولویت ندارد) و همچنین به چه علت و س

 نکه کلیۀ جهاتکند با ایممکنه (مثال از شـرق به غرب و یا از شمال به جنوب و یا بالعکس) حرکت مى 

                                           
 و أهملوها التجئوا إلى نفی تجرد النفس و ه الفرق بین هذه االعتباراتو بعض القائلین بهذا الترکیب لما لم یحصل: «88الشـواهد الربوبیۀ، ص  190

اللطیفۀ  الذي یقع لها به اإلعیاء بل هینفس لیســت هذا الجســم الثقیل تفریع فالمادة التی یتصــرف فیها ال .مرکبر األســتقســات فی الخلع صــو

ــب لجوهر النفس فلیکن هذا عندك من   ــۀ ألنه مناس ــره و ال یوجب لها اإلعیاء و الرعش ــلی و هذا غالفه و قش  المعتدلۀ النوریۀ و هو البدن األص

 »ته.المستبین صح
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 چنین علت اختصاصدر اسـتحقاق و شـایسـتگى براى حرکت کردن فلک به سوى آنها متساویند؛ و هم   

یافتن امور دیگرى نظیر این امور، به موضــع معینى از سایر مواضع جرم فلکى بسیط الحقیقه و یا به فرد 

اد، در چنین کلیه افرفلک و هم خاص و معینى از افراد ماهیت بسیط فلکى، با اینکه کلیۀ ابعاض و اجزاء

استحقاق و شایستگى براى هر امرى متساوى و متشابهند. اینک براى حل این اشکال و پاسخ این سؤال، 

ــما را بدان آگاه مى  ــرار نهانى (بر قلب ما تجلى نموده) و ش کنیم به گوش فرا دار به آنچه که از عالم اس

به خاطر بسپارى یک سلسله از اصول و قواعدى را که قبل  شرط آنکه آن را از بیگانگان مستور بدارى و

 191»شویم.از این تو را از آن آگاه ساختیم و مجددا یادآور مى

دیم است، هاي طبیعیات قسـپس مالصدرا به تحلیلی فلسفی براي توجیه این سؤاالت که همه برخاسته از دانسته 

هاي لدهد. این سنخ تحلیی به این سؤاالت پاسخ میهایی فلسفپردازد و در عبارت مفصـلی بر اسـاس تحلیل  می

فلسـفی که در ادامه این عبارت توسـط مالصدرا مطرح شده است، مصداق موضوع این فصل است. همانطور که   

بناي ها صحیح است یا خیر، خصوصا که مقبال هم گفتیم در این فصل در صدد قضاوت نیستیم که آیا این تحلیل

ولی اصل این دغدغه که تولید فلسفه بعد العلم یا حتی توجه به برخی از مطالب فلسفی آن طبیعیات قدیم است، 

قبل العلم به واسطه آشنا شدن با یک مطلب طبیعیاتی، کار خوبی است. این مورد به خالف مورد قبلی از مصادیق 

صرف باشد، به  فلسفی فلسـفه بعد العلم نیسـت و مالصدرا با بیانی که سعی دارد صرفا فلسفی و بر پایه مباحث  

پاسـخ این سؤاالت بپردازد و صرفا در مقام تطبیق بر افالك، از طبیعیات نیز به صورت برهانی خفی که در فصل  

 سوم مطرح شد، استفاده کرده است.

هاي دیگري نیز در کتابش به دنبال مالصـــدرا کار را در افالك به همین جا ختم نکرده اســـت و مجموعه تحلیل

 192هاي اولیه بار کرده است.لوازم تحلیلمشاهدات و 

                                           
و لم یحیطوا بعلمه إلى وقتنا هذا تعیین موضع من الفلک للمنطقۀ و موضع منه للقطبین مع و مما استصعبه القوم : «118الشـواهد الربوبیۀ، ص  191

ئر ما سا و حقاق الجمیع لتوجیه الحرکۀ إلیهاتساوي أجزائه فی الماهیۀ و کذا اختصاص حرکته بجهۀ معینۀ من الجهات دون غیرها مع تساوي است

یجري مجرى هذا من اختصـاص األمور بموضع معین من مواضع جرم بسیط الحقیقۀ أو بفرد معین من أفراد ماهیۀ [ماهیته] مع تشابه األبعاض و  

 »األفراد فی االستحقاق. فاستمع لما یتلى علیک من عالم األسرار ملتزما صونه عن األغیار بعد أن تتذکر ما قدمناه إلیک من األصول.

 و...194و188و180و152و142و11و118و117و104و80اي نمونه رك الشواهد الربوبیۀ، صبر 192
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 : توجیه حرکت دائمی چزخشی افالكسوممورد 

و نیز از طرفى دیگر، به وسـیلۀ صـناعت و علم مجسـطى، وجود یک سلسله اجرام سماوى بسیارى که    «

از  ه همباشند کاى مىو هریک داراى حرکات دوریه ...عدد آنها (به گفتۀ ارسطو) بالغ بر پنجاه و یا بیشتر

ــت و براى هریک از این   ــده اس حیث مقدار و هم از حیثت جهت مختلف و متفاوتند، بر حکما ثابت ش

اجرام کروى متحرك، قوه و نیروى محرکى است به نام محرك شوقى (و نفس فلکى) که داراى شوق و 

ى حرکعالقۀ غیر متناهى اسـت (و بدین علت، خود نیز متحرك و غیر ثابت اســت) و همچنین براى او م 

حرکت (به نام عقل مفارق) که تحریک وى بر ســبیل تحریک معشــوق است نسبت به اسـت ثابت و بى 

پس براى هریک از این اجرام فلکى، دو محرك اســـت. یکى مفارق عقالنى (که خود،  عاشـــق خویش.

مباشـر و متصـدى تحریک جرم فلکى نیست) و دیگرى (محرکى که مزاول و مباشر تحریک جرم فلکى   

پس محرکات  ه نام) مزاول و مباشر نفسانى که مایۀ قوام و تحقق جرم سماوى و صورت اوست.اسـت ب 

طور که معشوق، مفارق عقالنى، محرك نفوس افالکند بدین جهت که مطلوب و معشـوق نفوسند (همان 

ــق را تحریـک مى    اند) ماده وکند) و محرکات مزاول (یعنى نفوس فلکیه که متعلق به اجرام فلکیهعـاشـ

آورند، بدین علت و سبب که طالب و عاشق وصال عقولند و جرم فلکى را على الدوام به حرکت در مى

طبیعت سـماویات (یعنى ذات و ماهیت آنها) صــورت این حرکات جســمانیه و اصــل و مبدأ آنها است  

(زیرا متحرك، ذات و طبیعت و صـورت ذاتیه و ماهیت آنها اســت) و نفوس سماویه صورت و مظهر و  

اند و مجموعۀ افالك و کرات سماویه همگى زنده و داراى درك حل عشق و شوق آنها به وصال عقولم

ــق جالل و جمال الهى و طالب و جویاى   ــعور و مقـام و مرتبه تعقلند و همگى در حقیقت، عاشـ و شـ

 193».اویند

                                           
دوریۀ الحرکات الدائمۀ  م کثیرة سـماویۀ فوق الخمسین ثم إنه قد ظهر للحکماء بصـناعۀ المجسـطی وجود أجرا  : «141الشـواهد الربوبیۀ، ص  193

المختلفۀ قدرا وجهه و لکل کرة متحرکۀ قوة محرکۀ شـوقیۀ غیر متناهیۀ الشـوق و محرك ثابت کما یحرك المعشوق العاشق. فلکل منها محرکان   

عشوقه و ا مشتهیات ممفارق عقالنی و مزاول نفسانی یتقوم بهما [متقوم بهما] صورة الجرم السماوي فالمحرکات المفارقۀ یحرك النفوس على أنه

المادیۀ و نفوسها صور األشواق العقلیۀ و سماوات هی صور هذه الحرکات المحرکات المزاولۀ یحرك المادة على أنها مشـتهیۀ عاشـقۀ. و طبائع ال  

 »الکل أحیاء ناطقون و عشاق الهیون.
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قدیم اســت که در در این عبارت، مالصــدرا وقتی با مســأله حرکت دائمی افالك که امري تجربی در طبیعیات  

آسـمان شـب قابل مشـاهده اسـت، مواجه شـده اســت، دســت به تحلیلی فلسفی زده است تا علت این حرکت      

ه ک هاي بعد العلم است و یک تحلیل فلسفی خالص نیستچرخشـی دائمی را تبیین کند. این مورد نیز از تحلیل 

یلی ت دوري نیاز به نفس دارد، خود نیز تحلاصل اینکه حرک .صـرفا در مقام تطبیق از طبیعیات بهره گرفته باشـد  

فلسـفی بر روي امري تجربی اسـت که در این مورد اسـتفاده شـده اسـت. همانطور که گفتیم در اینجا در صـدد       

بررسی صحت و سقم موارد نیستیم چون همه موارد بر پایه طبیعیات قدیم است و آنچه ما امروز به آن نیاز داریم 

 ه طبیعیات جدید است.فلسفه بعد العلم بر پای

 م: حقیقت نورانی اشیاءچهارمورد 

ــود) و آن این   « ــت (در مورد نورانیت طبیعت که باید یادآورى ش ــى دقیقى اس و نیز در اینجا نکتۀ عرش

رسـد و) نسبت ظلمت و تاریکى به او  اسـت که اگر هر جسـمى را که (ظاهرا تاریک و مظلم به نظر مى  

یا ســاییدن به جســم دیگرى تلطیف کنیم از وى نور و روشــنایى ظاهر شــود، به وســیلۀ آتش و داده مى

اید که هیزم با آنکه ظاهرا جسـمى تاریک و مظلم است هرگاه مجاورت با آتش او را  شـود. آیا ندیده مى

 د.گردتلطیف کند (و قشــرهاى متراکم او را بســوزاند) فورا به دودى مشــتعل و مخلوط با نور مبدل مى 

ــد و نمو باألخره منتهى دیدهآیا ن» آخر ســرّ« اید که حرکت نباتات یعنى درختان و گیاهان، به جانب رش

هاى آنان قرار داده شده و نتیجۀ بذر و دانه، همان روغنى هایى که در ثمرهگردد به ایجاد بذرها و دانهمى

ۀ آن را به وسیلاسـت که طبیعت نباتیه در نهاد آنها به وجود آورده است و روغن با مجاورت با آتش که  

پس معلوم شد که غایت و نتیجۀ فعل طبیعت  بخشد؟رسـاند نور و فروغ مى تلطیف از قوه به فعلیت مى

که فاعل و موجد آن نیز نور اسـت (که آن نور حقیقى و نور االنوار و حضرت  نباتیه، نور اسـت همچنان 

ن، نور باشـد چه خواهى تصور  که غایت فعل طبیعت نباتیه و فاعل آواجب الوجود اسـت). پس هنگامى 

ــد نور   کرد دربـارة غایت فعل طبیعت حیوانیه و فاعل آن. پس وجود، همگى و در هر موجودى که باشـ

 194»است و ظلمات و تاریکیها عبارتند از اعدام و امکانات.

                                           
لمۀ إذا تلطف بالنار أو غیرها کالسـحق الشدید یصیرا  و هاهنا دقیقۀ عرشـیۀ و هی أن کل جسـم نسـبت إلیه الظ   «: 149الشـواهد الربوبیۀ، ص  194

سر آخر أوال یرى أن حرکۀ اإلنماء . مسـتنیرا ا و ال یرى أن الحطب و هو جسـم مظلم کما یتراءى إذا لطفته مجاورة النار یصیر دخانا مشتعال نیرا  

یعۀ ار] و الغایۀ فی البذر و اللب هی الدهن الذي یحصـــله الطبفی النباتات ینتهی بها إلى تحصـــیل البذور و اللبوب التی هی فی األثمار [فی الثم
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اند که به ردهکاند و نکاتی را بیان در اینجا نیز بر اثر دیدن مطلبی تجربی به دنبال تحلیل فلســفی براي آن گشــته 

 خاطر وابستگی آن به طبیعیات قدیم در مقام تبیین صحت و سقم این فلسفه بعد العلم نیستیم.

 م: تحلیل فلسفی قواپنجمورد 

طریق اول که آنرا در کتاب مطارحات بیان کرده این اســت که قواى نباتیه یعنى قوة غاذیه و قوة نامیه و «

ــند (هم به عقی ــینیان، به قوة مولده، همگى اعراض دة متقدمین و هم به عقیدة متأخرین.) اما به عقیدة پیش

علت حلول آنها در محل، به هر نحوى که باشــد (یعنى خواه محل، مســتغنى از وجود آنها باشــد و یا   

محتاج به وجود آنها باشـد. زیرا هر دو قسم مذکور از نظر ایشان عرض است.) و اما به عقیده متأخرین،  

زیرا صور عناصر چهارگانه کافى در قوام  ا در محلى که مسـتغنى از وجود آنها اسـت.  به علت حلول آنه

باشند (و هیولى یعنى هیوالى عناصر در قوام و تحقق خویش نیازى به صورت دیگرى ندارد) هیولى مى

و اال وجود عناصر (مرکب از هیوال و صورت عنصرى) و یا وجود ممتزجات و موالید چهارگانه (مرکب 

 195».پذیر نبودناصر چهارگانه) امکاناز ع

 و عرض بودن یا نبودن آنهاست که در ي طبیعیبینید در این عبارت سـخن از تحلیل فلسـفی قوا  همانطور که می

 واقع از مصادیق فلسفه بعد العلم است.

 مورد ششم: تحلیل فلسفی یک گزاره طبی

یزى هم موجب حیات و هم موجب مرگ است اند دایر بر اینکه حرارت غرو اما مطلبى را که اطبا گفته«

(و این مطلب امکان صـدور دو فعل متضاد از فاعل واحد را تأیید میکند) باید در توجیه آن چنین گفت  

که فعل بالذات و عمل اصــلى حرارت بجز تقلیل رطوبات بدن نیســت. لکن تقلیل رطوبات (گاهى نافع 

                                           
ــیر منیرا. فعلم أن غایۀ فعل الطبیعۀ النباتیۀ هو ال ور کما أن فاعله نالنباتیۀ و الدهن بمجاورة النار و إخراجها إیاه من القوة إلى الفعل بالتلطیف یصـ

النور فما ظنک بغایۀ فعل الطبیعۀ الحیوانیۀ و فاعله فالوجود کله نور و الظلمات أعدام  أیضــا هو النور فإذا کانت غایۀ فعل الطبیعۀ النباتیۀ و فاعله

 »و إمکانات.

ــواهـد الربوبیـۀ، ص   195 مـا ذکره فی المطـارحات و هو أن القوى النباتیۀ من الغاذیۀ و النامیۀ و المولدة أعراض أما على رأي األوائل   «: 167الشـ

رأي المتأخرین فلحلولها فی محل مستغن عنها ألن صور العناصر کافیۀ فی تقویم وجود الهیولى و إال لما  فلحلولها فی محل کیف کان و أما على

 »صح وجود العناصر و الممتزجات.
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ن زاید بر حد لزوم باشد (و حرارت بسبب تقلیل اسـت و گاهى مضـر.) نافع است مادامى که رطوبت بد  

که رطوبات بدن کمتر از رطوبات زاید بر حد لزوم موجب حفظ حیات گردد) و مضــر است در صورتى

پس فعل حرارت همواره یک چیز است  حد لزوم باشد (و در این صورت، حرارت موجب مرگ گردد).

ــت از تقلیـل رطوبات) و هریک از نفع    ــل از تقلیل رطوبات) فعل (و آن عبـارت اسـ ــرر (حاصـ و ضـ

ــورت و تأثیر آن در ماده خویش بجز تکمیل و حفظ ماده چیز دیگرى نخواهد بالعرض اند و اما فعل صـ

ــد مى  .بود ــته باش ــخ و عقلى تابناك داش  افعال طبیعى، ۀداند که کلیو هرکس در علم حکمت قدمى راس

از فاعل طبیعى، فعل بدون هدفى که خیر و کمال او  اند (وبالذات و بالفطره متوجه به سوى خیر و کمال

با  مضادگردد) و هیچ حرکتى از حرکات طبیعى متوجه به سوى چیزى که منافى و در اوسـت صادر نمى 

حرکات و تحوالت و  ۀاشیا به وسیل ۀ(او و مانع از دخول به خیر و کمال) اوست، نخواهد شد. بلکه کلی

قصـى و مطلوب نهایى و مبدأ اعالى وجودند چنانکه کشــف و شهود  انتقادات گوناگون خواسـتار خیر ا 

 196»تام، شاهد بر این مطلب است.

کند دهد و آن را از نظر فلسفی نقد میدر این عبارت نیز در ابتدا یک مطلب طبی را مورد تحلیل فلسفی قرار می

ن به عنوا» دورتر در حرکت هستند همه اشیاء به سوي خیر و کمال«و در نهایت دیدگاه غایت گرایانه خود را که 

کند که همانطور که قبال شـرح دادیم، علم جدید به شدت به چنین اعمال نظرهایی  تکمله مطلب خویش ذکر می

اي پیدا کند که با مطالعه آن و عالم محتاج اسـت تا از این حالت ضـد خدا و ضـد دین خارج شود و ماهیت آیه   

 و نه اینکه خلود در زمین پیدا کنیم. شدن به آن، به سوي خدا رهنمون شویم

 جمع بندي

                                           
ــواهد 196 و أما ما ذکر األطباء من أن الحرارة الغریزیۀ موجب الحیاة و الموت جمیعا فوجه ذلک بأن فعل تلک الحرارة «: 187 ص الربوبیۀ، الشـ

ــیء    لیس ــۀ ففعلها ش ــار ما دامت ناقص بالذات إال تقلیل الرطوبات و هذا التقلیل نافع فی حفظ الحیاة ما دامت الرطوبات زائدة فی بدن الحی ض

ــورة فی مادتها فلیس إال التکمیل و الحفظ.  ــر فعلها بالعرض و أما فعل الص ــخ فی  واحد دائما و کل واحد من النفع و الض و کل من له قدم راس

یعرف أن األفاعیل الطبیعیۀ متوجهۀ بالذات إلى ما هو خیر و کمال و ال یتوجه شـیء من الحرکات الطبیعیۀ نحو شیء مناف لها مضاد بل   الحکمۀ

 »األشیاء کلها طالبۀ للخیر األقصى کما یشهد به الکشف األتم.
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همانطور که دیدیم در موارد متعددي فالسـفه ما، مخصوصا مالصدرا در کتاب الشواهد الربوبیۀ که موضوع رساله  

بیعی هاي فلسفی خود به تحلیل وقایع طدیدگاهماسـت، به کرات به سراغ فلسفه بعد العلم رفته است و بر اساس  

گاهی وقایع طبیعی سبب شده است که به یک مطلب فلسفی صرف نیز منتقل شود. البته در این  پرداخته اسـت و 

هاي بر پایه طبیعیات قدیم بود و در زمان ما فصــل به خالف فصــول ســابق چندان به نقد نپرداختیم چون تحلیل

 کاربردي ندارد.

و یونان را به خاطر آن دو، مورد نقد قرار  البته در ابتداي این فصـل به دو نکته روشـی مهم که فیلسوفان اسالمی  

 ن کردیم.ها را تبییهاي فلسفی بعد العلم اینداده بودند اشاره کردیم و ابعاد مختلف این دو اصل روشی در تحلیل
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 خاتمه
در این تحقیق به انواع مختلف تأثیر طبیعیات قدیم و جهان بینی طبیعی فالســفه گذشته، بر الهیات بالمعنی االعم 

م د نقد و بررسی قرار دادیبا محوریت کتاب الشـواهد الربوبیۀ مالصــدرا پرداختیم و هر یک از انواع تأثیر را مور 

 دهد یا خیر.ها ارزش گزاره فلسفی وابسته را تحت شعاع قرار میکه آیا هر یک از این

بعد از شـرح مفاهیم و مبانی اصــلی این تحقیق، به بررســی اقسام تأثیر جهان بینی طبیعی و  در فصـل اول کتاب  

ها نیز به هشت نوع تأثیر متصور است که برخی از آنطبیعیات قدیم در فلسفه پرداختیم و نشان دادیم که بالغ بر 

ها فصول بعدي این پژوهش را تنظیم کردیم و هر فصل که بر اساس مقدار کاربرد آندهد صـور متعددي رخ می 

 را به یک یا دو نوع تأثیر اختصاص دادیم.

لسفه بررسی مفاهیمی در فدر فصـل دوم به بررسـی تأثیري مهم پرداختیم که کمتر بدان پرداخته شده است و آن   

ها در خارج محتاج به تجربه و جهان بینی طبیعی هســتیم و اگر جهان بینی طبیعی اســت که براي اثبات وجود آن

ــعاع قرار می ــل مجموعه مفاهیمی که انتظار تغییر ند، اثبات وجود آن مفاهیم در خارج تحت ش گیرد. در این فص

شــده بود که چنین هســتند، جمع آوري شــد و بعد از بررســی     رفت چنین ویژگی داشــته باشــند یا ادعا می

اي روشن کردیم که چه بخش از این مفاهیم چنین هستند و چه بخش از این مفاهیم بدون این مسأله موشـکافانه 

ها در خارج امکان پذیر اســت. در این فصــل محوریت کتاب الشواهد الربوبیۀ چندان مد نظر نیز اثبات وجود آن

کتاب الشـواهد الربوبیۀ یک دوره خالصــه فلســفه مالصــدرا است در آن مفاهیم فلسفی اصلی موجود   نبود، زیرا

اســت و لذا در این فصــل گویا مجموعه مفاهیم فلســفی مورد بحث قرار گرفته اســت. این فصــل از این جهت  

ه در اثبات ته به تجربمفاهیم وابس-هاي فلسفی که بر پایه چنین مفاهیمیاهمیت دارد که نسـبت دادن نتایج برهان 

وابســته به جهان بینی طبیعی ماســت و اگر  -نه به نفس االمر-اســت، به موجودات خارج -ها در خارجوجود آن

 این طبیعیات تغییر کند، نسبت آن نتایج فلسفی به خارج، تحت شعاع قرار خواهد گرفت.

ــوم   ــل س ــی قرار دادیم که معدر فص مول متفکرانی که در این زمینه بحث نوع دیگري از طبیعیات را مورد بررس

در الشــواهد الربوبیۀ بر اساس هایی که مجموعه اســتداللاند و آن بررســی اند به این نوع تأثیر توجه داشــتهکرده

 هاي برخاسته از آن، مطرح شده است، مورد بررسیعیاتی یا برگرفته از تجربه حسی و تحلیلیاصول موضوعه طب

توانستیم وابستگی برهان را بر طرف کنیم، چنین کردیم ولی غالب که با اندکی تغییر می قرار دادیم، و در مواردي
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ها در واقع از مصادیق فلسفه بعد العلم هستند موارد قابلیت چنین اصالحی را نداشت و شرح دادیم که این برهان

تی وابسته به جهان معرف ها براي فالسفه مسلمان ضرورت دارد ولی از نظر ارزشکه هر چند حرکت به سمت آن

 ها مخدوش خواهد شد.ند و با تغییر آن، اعتبار آنبینی تجربی هست

در فصل چهارم چند نوع تأثیر دیگر طبیعیات بر فلسفه را بیشتر ناظر به مقام گردآوري و مقام آموزش بود، شرح 

نوع وابستگی در چه مواردي با  دادیم و موارد آن را از کتاب مالصـدرا مفصال برشمردیم و بررسی کردیم که این 

 شود و در چه مواردي چنین نیست.تغییر طبیعیات، مخدوش می

اند که به نوع دیگري از تأثیر طبیعیات بر فلسـفه پرداختیم که بیشتر در فضاي غرب بدان پرداخته در فصـل پنجم  

ه دالیل کردیم، چنین کاري ب هاي فلسفی به کمک تجربیات بشر است که ابتداء روشنبحث از امکان ابطال گزاره

ــدرا در مواردي می  ــت ولی به علت ناخودآگاه بودن این بحث در زمان مالصـ ــحیح نیسـ بینیم که به مختلف صـ

کنیم که صـورت ناخودآگاه مالصـدرا اصل فلسفی را با تجربه مورد نقد قرار داده است و در مواردي مشاهده می  

اطر اصل فلسفی توجیه کرده و تحلیل جدیدي از آن ارائه داده به طور صـحیح عمل کرده اسـت و تجربه را به خ  

 است.

ثر مواجهه ایم که بر ادر فصل ششم که فصل آخر کتاب است، به صورت کلی به مجموعه مطالب فلسفی پرداخته

هاي محض فیلسـوف با طبیعت و تجربه شکل گرفته است و نشان دادیم که برخی از این موارد از مصادیق بحث 

اسـت که در نهایت نقش تجربه تنها ایجاد ســؤالی براي فیلسوف بوده است و در مواردي به فلسفه بعد  فلسـفی  

ــی موارد نپرداختیم چون بر پایه طبیعیات قدیم    ــول قبل به نقد و بررس ــت و به خالف فص ــده اس العلم منجر ش

مچنین در این هشده بود. صورت گرفته است و در فصول قبلی کتاب مشکالت این مسأله از ابعاد مختلف تبیین 

 ایم و موارد آن را بر از منظر گذراندیم.هاي بعد العلم نیز پرداختهفصل به روش شناسی صحیح تحلیل

به صــورت کلی در این تحقیق به این نتیجه رســیدیم که تأثرات گوناگونی در فلســفه اســالمی از طبیعیات قدیم 

هاي بعد العلم شده است و در برخی از موارد اصالت لسفهصـورت گرفته اسـت که در برخی از موارد منجر به ف  

فلسـفی بحث حفظ شـده است. از طرفی در برخی از موارد این وابستگی با اندکی تغییر قابل اصالح است و در   

برخی از موارد چنین نیسـت. از طرفی به این نتیجه رسـیدیم که اگرچه حرکت فیلسوف به این سمت، ضرورت   

هاي بعد العلم کمتر از ارزش معرفتی فلسفه قبل العلم است. همچنین به این نتیجه فتی گزارهدارد ولی ارزش معر
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رسیدیم که فالسفه گذشته و مالصدرا در بسیاري از موارد به این موارد بی توجه بودند، زیرا بر پایه مبانی منطقی 

ســائل را در عرض یکدیگر شــد و لذا گاهی این مها محســوســات و مجربات نیز از بدیهیات شــمرده می  آن

پنداشتند ولی بر پایه تفکرات متفکرین امروز باید تفکیکی اساسی بین این دو سنخ فلسفه شکل بگیرد تا دقیقا می

ها روشن شود و این تحقیق در راستاي تفکیک این مسائل از سائر مسائل در ها و ارزش معرفتی آنحد و مرز آن

 صدرا که جامع نظریات اصلی او بود، انجام شد.هاي فلسفی مالیکی از مهمترین کتاب

ــالامـا این تحقیق بـه عنوان یک    ــتار بود، مواجه بود و لذا هایی که مهمترین آنه با محدودیترسـ ها حجم نوشـ

رود که یو انتظار متوانسـتیم آن را در کتاب جامعتري به نسـبت به الشــواهد الربوبیۀ، مثل اسفار انجام دهیم   نمی

هاي الزم مجموعه مطالبی که در کتاب اســفار به صــورت کلی در مجموعه میراث فلسفی موشـکافی محققینی با 

اسـالمی آمده اسـت، تفکیک کنند. همچنین اگر در همین کتاب الشــواهد الربوبیۀ توجه شــود، بعد از جداسازي   

بیل نیســت و از قماند که همچنان فلســفی محض تأثیرات طبیعیات خواهیم دید که بســیاري از مســائل باقی می

تأثیرات عرفان و دین و حتی آراء قدماي فلسـفه در فلسـفه مالصـدرا هستند. یعنی به عنوان مثال مالصدرا اصل    

اي از کلمات ارسـطو یا عرفان یا قرآن یا روایات، گرفته اسـت و بر اساس آن به تحلیل مسأله پرداخته   موضـوعه 

گیري یا تمثیل از مطالب پیش گفته استفاده کرده است و همچنین اسـت. یا به عنوان مثال در مقام تقریب یا ایده  

رسد که محققینی این سنخ مسائل را هم به صورت انواع دیگري از تأثیر که قابل طرح اسـت. مناسـب به نظر می  

حد و مرز مسائل خالص فلسفی از مسائل تجربی و طبیعیاتی و از مسائل عرفانی و از  مجزا تفکیک کنند تا دقیقا

ی به . البته بدیهی است که حتی وابستگات افکار فالســفه پیشین، روشن شودسـائل دینی و وحیانی و از رسـوب  م

دهد زند بلکه فلسفی محض بودن آن را تحت شعاع قرار میبرخی از این امور ضرري به اصل اهمیت بحث نمی

ث کردن از همه این موضوعات در یک البته بدیهی است که بح کند.و آن مطالب را داخل در فلسفه بعد العلم می

ت که رسد این اسپایان نامه، امکان پذیر نیسـت. همچنین از مســائلی که مرتبط با این تحقیق مناســب به نظر می 

بعد از بررسی جامعی که در این تحقیق نسبت به تأثیر طبیعیات قدیم صورت گرفت، تک تک این مسائل بر پایه 

ینیم رسد بررسی کنیم و ببحتی مناسب به نظر می یرد و به لوازم آن توجه شود.علوم جدید مورد بررسـی قرار بگ 

که متفکرین معاصــر مثل عالمه طباطبایی یا ســائر بزرگان فلســفه اســالمی معاصــر، در چه مســائلی همچنان از  

 اند.طبیعیات و علوم جدید متأثر بوده
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 مد هللا رب العالمینسبحان ربک رب العزة عما یصفون و سالم علی المرسلین و الح

ان الحمد هللا رب العالمینو آخر دعوانا  و صلی اهللا علیه سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین
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، ســه رســاله فلسفی، مصحح جالل الدین آشتیانی، قم، انتشارات -------------------------- .40

 ش.1378دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 

ج، مصححین: 2شـرح و تعلیقه صـدر المتألهین بر الهیات شـفا،     ،-------------------------- .41
 ش.1382اي، تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، نجف قلی حبیبی و محمد خامنه

الشـواهد الربوبیۀ، آشتیانی، سید جالل الدین، چاپ دوم، المرکز   ،-------------------------- .42
 ش.1360الجامعی للنشر، مشهد، 
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مجموعه رسـائل فلسـفی صدر المتألهین، ناجی اصفهانی، حامد،    ،-------------------------- .43

 ش.1375چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران، 
ج، تهران، 5اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم، حواشـی مرتضی مطهري،     طباطبائی، سـید محمد حسـین،    .44

 صدرا، بی تا.

بدایۀ الحکمۀ، چاپ اول، مؤســـســـه النشـــر االســـالمی التابعۀ لجماعۀ  ،-------------------- .45
 ».بی تا«المدرسین بقم، قم، 

 .بر اسفار طباطبائی عالمهتعلیقۀ  ،------------------- .46
-ان فی تفسـیر القرآن، چاپ دوم، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، لبنان المیز ،------------------- .47

 ق.1390بیروت، 
مؤســســۀ النشــر  یۀ،الحکمۀ، قم، جماعۀ المدرســین فی الحوزة العلم یۀنها ،------------------- .48

 ق.1416اإلسالمی، 

موسسه ج، قم، 4، نهایۀ الحکمۀ، تصـحیح و تعلیق اسـتاد غالمرضـا فیاضی،    ------------------- .49

   ش.1385، آموزشى و پژوهشى امام خمینى( ره)

ــر، محمد بن محمد، المنطقیات، .50 ج، قم، مکتبۀ 3، تحقیق و مقدمه از محمد تقى دانش پژوه فارابی، ابونص

 ق.1408آیۀ اهللا المرعشی، 

 ق.1413، رسالتان فلسفیتان، محقق جعفر آل یاسین، بیروت، دار المناهل، --------------------- .51

 ق.1411، قم، بیدار، المباحث المشرقیۀ فی العلم االلهیات و الطبیعیاتالدین رازي، محمد بن عمر،   فخر .52

ــرح عیون الحکمـۀ، ---------------------- .53 مقدمه و تحقیق از محمد حجازى احمد على  ، شـ

 ش.1373ج، تهران، مؤسسۀ الصادق، 3، سقا

 .  1367فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، تهران، زوار،  .54

فنایی اشـکوري، محمد، در آمدي بر تاریخ فلسـفه غرب، قم، مؤسـسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،     .55

1391. 

فیاضــی، غالمرضــا، علم النفس فلســفی، تحقیق و تدوین محمدتقی یوســفی، قم، مؤســســه آموزشــی و  .56

 .1393پژوهشی امام خمینی (ره)، 
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و  ياستاد مطهر یفلســف ينگرش ها ی: (بررســيانرژ یتو ماه یقتدرباره حق یپژوهشـ قربانی، رحیم،  .57

ــتان )، يبه ماده و انرژ ییعالمـه طبـاطبا   ــماره  - 1383و بهار  1382زمسـ  یجیترو-یعلم 31و  30شـ
 .330تا  293از  -صفحه  ISC (38(وزارت علوم)/

مقدمه و تصــحیح از محســن  ،شــرح الرســالۀ الشــمســیۀ تحریر القواعد المنطقیۀ فىقطب الدین رازي،  .58

 ش.1384ج، قم، بیدار، 1، بیدارفر

انجمن ج، تهران، 1، به اهتمام عبد اهللا نورانى و مهدى محقق قطب الدین شیرازي، شرح حکمۀ االشراق، .59

 .1383، آثار و مفاخر فرهنگى

ن و شرحه مقدمه و تصحیح جعفر کاتبی قزوینی، علی بن عمر، بخاري، محمد بن مبارکشـاه، حکمۀ العی  .60

 .1353زاهدي، مشهد، دانشگاه فردوسی، 

 کرم، یوسف، تاریخ الفلسفه الیونانیۀ، بیروت، دار القلم، بی تا.   .61

ابستان و ت، نامه علوم انسانی، در فلسفه ارسطو یعیو ضرورت طب يانگار یتغاکلباسـی اشتري، حسین،   .62

 .)26 تا 5از  -صفحه  22( 18شماره  - 1387 ییزپا

، غفــاري، علی اکبر و آخونــدي، محمــد، چــاپ چهــارم، دار الکتــب کــافیکلینی، محمــد بن یعقوب، ال .63
 ق.1407االسالمیۀ، تهران، 

 .1371، 1، شماره 10ج یزیک،مجله ف ذره حل شده است؟ -معضل موج یاآگلشنی، مهدي،  .64
ــفی فیزیک جدید (---------- .65 ــه، د2) و (1، مبانی فلس ــماره  - 1385 ي) ، بازتاب اندیش  3( 81ش

 .)80تا  78از  -صفحه 
ی؛(سخنرانان)، گزارش از نشست انرژي در فیزیک محمدتق ی،موحد ابطح ی؛عل ی،عباس ي؛مهد ی،گلشن .66

صفحه  14( 10و  9شماره  -، سال سوم 1395و تابستان  و فلسفه، نقد کتاب، کالم فلسفه و عرفان، بهار
 .)250تا  237از  -

ــفه و   ، معلمی، ---------- .67 ــایی، محمدجواد و ...، رابطه فلس ــین، رض ــروپناه، عبدالحس ــن، خس حس
 .351-289، 38، شماره 1385)، کتاب نقد، بهار 2) و (1طبیعیات (

 .ش1366، سازمان تبلیغات اسالمی، تهران، آموزش فلسفه مصباح یزدي، محمدتقی، .68
 ق.1405، ، مؤسسۀ در راه حق، قمالحکمۀ یۀنها یعل یقۀتعل ،----------------- .69
 شرح اسفار اربعه. ،----------------- .70
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به منظور تســریع در  ش.1383ج، تهران، ســروش، 1، ترجمه و تفســیر الشــواهد الربوبیۀمصــلح، جواد،  .71

ظر ها متناسب با ننگارش رسـاله، به این کتاب مراجعاتی صورت گرفت ولی در هنگام استفاده از ترجمه 

 ها به آن آدرس ندادیم.در پاورقی شد و لذانگارنده، تغییرات ایجاد می

 .ش1376، صدرا، تهران، مجموعه آثار شهید مطهري مطهري، مرتضی، .72
ــطو ییگرا یذاتمعیرزاده، مریم،  .73 ــتارهاي فلســفی،  یسال یانبرا یعلم ییگرا یو ذات ییارس و  ییزپا، جس

 .)46تا  29از  -صفحه  18( یپژوهش-یعلم 20شماره  - 1390زمستان 
 ییزپا ، تاریخ فلســفه،یناعالم از نگاه ارســطو و ابن ســ ییغا یینتب منصــور؛ ی،عبدالله ید؛مج یوســفی،مال .74

 .)172تا  149از  -صفحه  ISC )24/یپژوهش-یعلم 10شماره  - 1391
مؤسـسـه انتشـارات و چاپ دانشـگاه      به اهتمام مهدي محقق،القبسـات،   ،میرداماد، محمد باقر بن محمد .75

 ش.1374، تهران، تهران
ــنفـات  ،---------------------- .76 تهران، انجمن آثار و مفاخر ، بـه اهتمـام عبـد اهللا نورانی   ، مصـ

 .1385-1381، فرهنگی
، چاپ اول، مجمع عالی حکمت اسالمی، قم، جسـتارهایی در فلسـفه اسالمی   نبویان، سـید محمدمهدي،  .77

 ش.1395
لمحاکمات، قم، دفتر نشر الکتاب، نصـیر الدین طوسی، محمد بن محمد، شرح االشارات و التنبیهات مع ا  .78

 ق.1403
ــفه، ترجمه: محمد باقري، ماهنامه علمی و فرهنگی هدهد،    .79  يدو.س.گـت، تـأثیر متقابل فیزیک و فلسـ

 .)734تا  728از  -صفحه  7( 8شماره  -، سال سوم 1360
، 1392تابستان بهار و ، منطق پژوهی، ییارسطو ییگرااز ذات یننادرسـت کوا  یلتحلهاشـمی، عطاء اله،   .80

 .)144تا  129از  -صفحه  ISC )16/یپژوهش-یعلم 1شماره  -سال چهارم 
ج، مؤسسه 1، یرآباديام یرصداقت، ام ینحس طرح بزرگ، مترجمین: ینو،لئونارد ملود اسـتفن،  ینگ،هاوک .81

 .1390انتشاراتی فلسفه، 
 ش.1391، قم، پور، مهدي، چاپ دوم، سبحان، علیحکمت اشراق یزدان پناه، سید یداهللا، .82
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 نرم افزارها

 3,6نرم افزار جامع االحادیث  .1
 مه طباطبائی رحمه اهللا علیهنرم افزار عال .2
 2نرم افزار کتابخانه حکمت اسالمی  .3
 1نرم افزار کتابخانه حکمت اسالمی  .4
 نرم افزار کتابخانه اسراء .5
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