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  چكيده
، گو بودهو  بحث و گفتمحل، از جمله مباحثي كه همواره در طول تاريخ فلسفه

تا  . است آنصيرورت و دگرگوني، تر  يا به تعبير عامجنبش ذاتي طبيعت ي مسأله
 فيلسوفان همواره ميان ثبات و ي انديشه، دهد  ميجا كه تاريخ فلسفه نشان نآ

 را انكار  در طبيعتواقعيت داشتن حركت،  برخي به كلي:مردد بوده است، تغيير
برخي ؛اند ن تلقي كردهذه ي  مشهود را ساخته و پرداختهكرده و تغيير و تحوالت 

 نظام يو آن را مبنا پذير سخن گفتهحقيقتي انكارنا ماننداز حركت به ، ديگر اما
 كه با انكار كسياولين ، در ميان فيلسوفان يوناني .اند فلسفي خويش قرار داده

 هراكليتوس،  به ميان آورده طبيعي سخناشيائي دائم  و جنبشاز تغيير، ثبات
 جنبش ذاتيمالصدراست كه از ، در ميان فيلسوفان مسلمان نيز بيش از همه .است
 خود دانسته ي هم حكمت متعاليهسخن گفته و آن را يكي از اركان م اشيا جوهر
، تغيير، يعني لوگوس،  خودي  بر مبناي چهار اصل مهم فلسفههراكليتوس .است

و پرداخت   در طبيعتير و صيرورتبه تبيين اصل تغي، تضاد و وحدت در عين كثرت
صدرا نيز با ابتنا بر مال .فراگير و نافذ عالم طبيعت دانست و آن را ويژگي اساسي
حركت را از ، همچون اصالت وجود و تشكيك وجود،  خودي اصول مهم فلسفه

، اشيااز حيثيت وجود ،  كه حيثيت حركتدانست و ثابت كردعوارض تحليلي وجود 
 آن ي  و مقايسههراكليتوس ي  پس از تحليل انديشهاين مقاله.  استناپذير انفكاك

ميان ديدگاه  ي كه آشكارهاي  تفاوترغم هب ه است كه نتيجه گرفت مالصدرايآرابا 
 ايشان  تفسير نزديك به هم و تقريب آراي ارائه، اين دو فيلسوف وجود دارد

  . نمايد ممكن نميناامري ، جنبش ذاتي طبيعت ي درباره
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  مقدمه. 1
از واقعيات بسيار روشني است كه در  هاي طبيعي وجود حركت در عالم و تغيير پديده

ترين   از غامض،تبيين فلسفي اين امر روشن اما، رسد  مي انكارناپذير به نظر،مربادي ا
آن ،  به رغم وضوح اين واقعيت، تا جايي كه سبب شده است كساني؛معضالت فلسفي است

   .كنند و حاصل توهم ذهن بشمارند را انكار
توان به  مي ، حركتي درباره فيلسوفان يوناني را يآرا، بر اساس گزارش مورخان فلسفه

 وجود ،اي از ايشان ميان تغيير و ثبات جمع كرده و به نحوي عده. 1: كردسه دسته تقسيم 
 شناسي نشان  جهاني درباره طالس ي  نظريهي مطالعه ؛اند هر دو را در جهان پذيرفته

  .)69 :، ص20 (دهد كه وي را بايد از جمله طرفداران اين نظريه قرار داد مي
گذار مكتب فلسفي  پارمنيدس كه بنيان ؛ود تغيير در عالم شدنداي منكر وج عده. 2

و صيرورت  به اصالت ثبات و نفي تغيير، به اعتقاد رايج در تاريخ فلسفه، الئائيان معرفي شده
، 4 ( به تثبيت نظر استاد خود كوشيده است، زنون هم،همچنين شاگرد تواناي او .استقائل 
سازد كه او   ميخوبي اين نكته را آشكار ه ب،پارمنيدس ي  تأمل در انديشه،البته. )32: ص

شناسي نيز ميان   در بحث معرفتكه چنان ؛فرق نهاده است ميان دو ساحت وجود و نمود
، 20 (ورزيده است طريق حقيقت و عقيده تفاوت قائل شده و بر تمايز ميان آن دو اصرار

تواند   نميهست و، واقعيت يا واحداو در باب وجود يا واقعيت بر اين باور است كه . )69: ص
 همه نمود هست،  هرچه در عالم طبيعت مشاهده،به غير او  اما،كند  نمي همنباشد و تغيير

 .از اتصاف به حقيقت ندارنداي  و هيچ بهرهاند  حقيقتهاي  يا پديدار است كه مظاهر و جلوه
 تغيير و ي رتبهم ،ساحت ثبات و ساحت ظهور و نمود، حقيقت بنابراين ساحت وجود و

چون   اما،توان گفت پارمنيدس از حركت و صيرورت غافل نبوده  ميدر نتيجه. كثرت است
 را او ،در تاريخ فلسفه، بودهمعطوف  وجود و حقيقت ي هايش به جنبه تمامي انديشه

اند يدهگرا نام  ثباتفيلسوف .  
 ي اني كه هيچ جنبهفيلسوف .ندا تغييرگرايان، گروه ديگر به روايت مورخان فلسفه. 3

و نافذ عالم  گير بلكه حركت را ويژگي اساسي و همه، ثابتي را در ماهيات متغير نپذيرفته
از پيروان اين رأي ،  فيلسوف يوناني قرن ششم پيش از ميالد،هراكليتوس .اند طبيعت دانسته

   .)70: ، صهمان (است
 بحث حركت را به انديشمندان مسلمان همواره طول تاريخ تفكر اسالمي نيز در
 ، حركت جوهريي حكيمان تا قبل از طلوع نظريه. اند نظر قرار داده مد ، مختلفهاي شكل
 يامر، ه حركت و تحول در ذات و جوهر يك شيءچ بر اين مطلب متفق بودند كه اگرعموماً

  . در تبدل و تغيري مستمر است،  اعراض موجودات،ناپذير است نامعقول و امكان
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 يبا صراحت،  موضوعيبقا عدم ي  به استناد شبهه،الشفاءكتاب ابن سينا در 

او با . داند  مي پرداخته و آن را ناممكناشيا به نفي حركت در جوهر و ذات نشدني، تأويل
 وجودي مستمر و ، هر حركتي نيازمند موضوعي است كه در طول حركتكه اينتأكيد بر 

حركت در ،  اجزاي آن را باهم حفظ كندباقي داشته باشد تا بتواند وحدت حركت و پيوند
داند كه در طول حركت باقي   مياعراض را پذيرفته و موضوع اين حركات را جوهر ثابتي

، 1 (پردازد  مي به انكار حركت در جوهرصريحاً،  مذكور استي  اما چون گرفتار شبهه،است
   .)257: ص

 اعم از ،ر سراسر عالم امكانشده و دقائل به تجدد امثال  عارفان،  ابن سينادر مقابلِ
   .)763: ، ص19 (اند ه تجدد و تبدل را پذيرفت،جواهر و اعراض

 بر آن ، در جوهر عنوان كرد و شجاعانه راجنبش ذاتي ي  مسألهروشني بهاما كسي كه 
او كه حركت را چيزي جز تجديد و تجدد مداوم  .صدرالمتألهين شيرازي است، پاي فشرد

، تنها اعراض رسد كه نه  مي به اين نتيجه،در نظام فلسفي خود، داند  نميظهعالم در هر لح
  .  در حركت و نوآفريني است، همواره،بلكه جواهر عالم هم

 بنيادين و هاي  را از ويژگيجنبش ذاتي ، كه هر دوهراكليتوس مالصدرا و ي ميان نظريه
 يآراه اختالفات اساسي ميان  اگرچ؛هايي وجود دارد شباهت ،اند نافذ عالم طبيعت دانسته

   .توان ناديده انگاشت  نميآنان را نيز
توان تفسيري   مي آياآشكار شودتا  شود بررسي مي اين وجوه شباهت ،در اين مقاله
  ؟ارائه كرد آنان يآرانزديك به هم از 

  

   حركتي درباره هراكليتوس ي اساسي فلسفههاي  آموزهتحليل . 2
بودن  مبهم،  وجود داردهراكليتوسات ياختن به نظرين مشكلي كه در پردتر مهم

اين  .نظر دارنداتفاق ، بر اين مسأله اند ه كساني كه به تاريخ فلسفه پرداختي همه است وه آن
 به لحاظ  اين عصر ازهراكليتوسبودن   دورنظريكي از . 1 :شود  ميتقويت نظرابهام از چند 

 ديگر .2 گفت؛او سخن هاي  از انديشه، انشود نتوان با اطمين  ميتاريخي است كه باعث
ده و همين سبب شده است كر را بسيار غامض بازگو ش مطالبست كه عمدتاً او بياني نحوه

 حتي ؛جامانده از او بسيار اندك است  آثار به.3 ؛دشو مختلف تفسير شكالاو به اَ كه سخنان
 ديگر كتابي با نام اما برخي ،)14: ، ص22 (تبرخي معتقدند هرگز كتابي ننوشته اس

هاي  از گفتهاي   اين كتاب مجموعهظاهراً .اند ه را به او نسبت داديعت طبي درباره
 ش،سياست و خداشناسي بوده كه پس از مرگ  و جهان هستيي درباره هراكليتوس

   .)18: ، ص21 (آوري شده است جمع



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  136
 ي دورهدر ان اصلي فيلسوفهاي  يكي از دغدغه،  بحث اشاره شدي  در مقدمهكه چنان

 وجود يا ي  مسأله، نزد ايشانوگو گفتين محورهاي بحث و تر مهماز نيز و  سقراطي پيش
با تفاوت قائل شدن ميان عناصر  جمعي از اين متفكران .عدم تغيير در عالم طبيعت بود

به اين باور ، صوري و تأليفي آن از سوي ديگرهاي  سو و جنبه  از يك،اصلي جهان طبيعت
 واقعي آن ي  زيربناي عالم طبيعت و جنبهي ه عناصر اصلي جهان كه به منزله كرسيدند

  هست حفظكه چنان  هميشه ثابت و پايدار و مستمر است و اوصاف اساسي خود را آن،است
 پيوسته ، همان عالم پديدارهاست،صوري و تأليفي جهان كه در واقعهاي  جنبه  اما،كند مي

   .)983: ، ص2 (و در جريان است گذرا  و متغير،كيفيات و تأليفات خود  ودر صور
 اگر عنصر كه ايناين نظريه با يك اشكال اساسي مواجه بود و آن  ،هراكليتوساز نظر 

توان با   نمي تغيير قرار گيرد وي  در مرحلهممكن نيست، ثابتي در جهان وجود داشته باشد
امكان ندارد كه آن چنين مه .دكرعالم طبيعت را تبيين هاي   دگرگوني،اين عنصر ثابت

 ،به اين ترتيب . جزء دستگاه عالمي باشد كه همواره در تغيير و تبديل استعنصر
 در تغيير و تحول ،هر چيز در جهانكه سعي كرد ثابت كند ،  با رد اين نظريههراكليتوس
 است كه »ييرتغ« رود و تنها قانون كلي و عام  مي از ميان،آيد  ميوجوده ب :دائم است

  .)23: ، ص22 (ماند  مييوسته ثابتپ

كراتولوس معتقد بود كه اگر  :عصرانش در امان نماند  از نقد هم، همهراكليتوس ي عقيده
 ،ماند و تغيير و تحول دائم  نميهيچ ثباتي باقي گرفت،قانون تغيير را به كليت آن جدي 
 ،چيز در تغيير است مهاو معتقد بود كه اگر ه .گيرد  ميحتي دامن ثبات قانون تغيير را هم

به  ؛نيز در تغيير و تحول استها   آنيابد و معاني  مي تغييررود  ميكلماتي هم كه به كار
 ي دربارهد يا كر جهان را توصيف ،توان حتي زبان ثابتي داشت تا با آن  نميكهاي  گونه

 معاني و هم او و هم الفاظ و،  پيش از آنكه سخنش تمام شود،گوينده  زيرا؛چيزي بحث كرد
   .)9 - 8: صص، 9 (اند ه تغيير و تبديل پذيرفت،هم شنونده

تـر    روشن دارد؟ پاسخ به اين پرسش به تحليلِ       لوازمي   چنين هراكليتوسآيا واقعاً سخن    
  . شود  ميكه از آن ارائهبستگي دارد و تفسيري  اوسخن 

كـه بـدان    هـايي اسـت       از ويژگـي   هراكليتـوس  ي  رازگونهبيان  ،  همان طور كه گفته شد    
  در انتخـاب ايـن سـبك تعمـد داشـته اسـت و خـود                ، او به ظـاهر    ،البته .شهرت يافته است  

 ايـن سـخن او    بهترين شاهد بر اين ادعا       .آميز باشد  خواسته كه سخنانش پيچيده و كنايه      مي
نـه  ،  گويـد   مـي  نه سـخن  ،   است ويسخداوندگاري كه هاتف پيشگوي او در معبد دلف       « :است

 ،بيــان او را بيــشتر رو،از ايــن . )241: ، ص7 (»دهــد  مــياي اشــارهبلكــه  ؛كنــد  مــيپنهــان
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ـ ، كـارگيري تنـاقض و مثـل    ه او را در ب،تا جدلي و حتي گاهاند  پيامبرگونه دانسته   عيـسي  هب

  . )76: ، ص22 (اند كردهشبيه ت )ع(مسيح
شـمارد و خـود را ناقـل          مي  جهان و حقيقت هستي را كودكانه      از فهم مردم    هراكليتوس

ا قانون همگـاني  ي ناموس ، هستي در آن نهفته است و در واقع  پندارد كه راز جهانِ     مي ميپيا
 سـاخته و   ،گويـد   مـي  هـستي  ي  هدربـار خـود    آنچـه    ،در نظـر او    .و كلي هستي را در بر دارد      

 از  ، انديشه يا پندارش نيست؛ بلكه ايـن قـانون هـستي اسـت كـه در سـخن وي                   ي  هپرداخت
 است كـه از آن      يو اين قانون هستي همان حقيقت      شود  مي كارآيد و آش    مي پوشيدگي بيرون 

  . )274: ، ص7 (كند  ميتعبير »لوگوس«به 
 اهميـت  ، يونـان ي  ه و بـه طـور كلـي در فلـسف          هراكليتـوس  ي  در فلسفه ،   لوگوس ي  هواژ
عقل جهان يا قانون جهاني كلي است كه بـر هـستي            ،  هراكليتوسلوگوس نزد    .دارداي    ويژه

 مطابق با آن و گويي      ،هستيهاي      همه چيز و همه جا آشكار است و پديده         فرمانرواست و در  
 گفتـه   ،بر اين اسـاس    .)44: ، ص 4 ( آن عقل آدمي است    ي  هبه فرمان آن جريان دارد و نمون      

 پديـد آورد كـه از حيـث سـازگاريِ          دستگاه فكري نوعي   ، در آن زمان   ،هراكليتوسشده كه   
كـرد و هـم       ورزي را تشديد    فلسفه ي  هم انگيزه ،  لسفياين دستگاه ف  . انگيز بود  دروني شگفت 

 مـبهم آن و ظهـور       ي  هامـا چهـر   ،  آورد شناسي فـراهم    گزارشي از شناخت   ،براي نخستين بار  
از تـأثير   ،   به جهتي ديگر سوق داد     ،كلي طوره  يشه را ب  اند  ه ك هراكليتوسپارميندس پس از    

   .آورد تا زمان رواقيان ممانعت به عمل هراكليتوسسزاي   هب
كمـي مداقـه در     ،  هراكليتـوس  لوگوس در كل فكر فلـسفي        ي  هبا توجه به اهميت انديش    

 بـه  ،براي اين منظور .رسد  مي  مفيد به نظر   ، او در باب حركت    يآرامعناي آن براي فهم بهتر      
كـه از وي    اي    قطعـه در اولـين    . شود  مي  لوگوس اكتفا  ي  بارهوي در  از سخنان    بندطرح چند   

 از  ،ديگـر اي    قطعهدر  » ...آيد  مي همه چيز مطابق با اين لوگوس پديد      ...« :دگوي  مي ،نقل شده 
 نه  ،دانايي« :گويد  مي 5ي    قطعهدر. گويد  مي سخن» بخشد  مي لوگوس كه همه چيز را نظم     «

چيـز يكـي     در اين كـه همـه        ،شدن با او   سخن  و هم   بلكه به لوگوس است    ،دادن به من   گوش
 .1: گويند كـه لوگـوس عبـارت اسـت از          مي قطعهد  اين چن . )239 و   235: صص،  7 (»است

يك ( دهد  مي ها نظم   پديده ي  هآنچه به هم   .2 ؛)معناي مشترك  (شنود  مي چيزي كه شخص  
  لفظـي از آن ارائـه      ي چيزي داراي وجود مستقل از كسي كه بيـان         .3 ؛)شدن گونه قانون كلي  

  . كند مي
از ايـن   .يا بصيرت اسـت   لوگوس براي همگان مشترك است و عامل اشتراك همان عقل           

پـس لوگـوس هـم     .مل اسـت أ تفكر و تي ه ديگر لوگوس اين است كه دربرگيرند     ي  ه جنب ،رو
   . استگر جهان  انساني و هم اصل هدايتي انديشه
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ش اسـت و آتـش       آت ي  همه چيز مبادله  « :گويد  مي 90 ي  قطعه در   هراكليتوس ،از طرفي 

 موجب گشته كه چنين تـصور شـود در نظـر    سخنن اي. )241: ، ص7 (» همه چيز  ي  همبادل
امـا   ، در معناي ملطي آن است     ،اشيا  يعني آرخه و طبيعت    ، آتش اصل نخستين   ،هراكليتوس

 :گويد  مي كه او درست است    . باشد هراكليتوس از آتش    صحيحيمعلوم نيست كه اين تفسير      
شـود    مـي  عـث و ايـن با   ) 30 ي  قطعـه  (»كل نظم جهان عبارت است از آتشي همواره زنده        «

 بـه نظـر    . مادي لوگوس است   ي  هتوان گفت آتش جنب    مي،  انگاشتلوگوس را با آتش يكسان      
 گـرم و    ،هـي در خلـوص خـود      كه عقل اال  گرفت  چنين نتيجه   توان    مي ز اين سخن  رسد ا  مي

ترين و بهترين     خشك خردمندانه  روحِ «: خود معتقد است   هراكليتوس كه  چنان ؛خشك است 
 هراكليتـوس بلكه براي    ؛آتش نيز نمادي صرف براي انتزاع نيست       .)247: ، ص همان (»است
يـا بلكـه خـود روح و         نمايد و ناقل روح و ذهـن        مي ترين شكل ماده را باز     ترين و خالص   گرم

. )66: ، ص 22 (كـرد  ديـدني تـصور      ي  هآتـش را بـه مثابـه شـعل        نبايـد    ،بنابراين .ذهن است 
 ؛ آتـش شـعله نيـست       از هراكليتـوس صود  مق« :گويد  مي يعياتطبدر كتاب     ارسطو كه  چنان

: ، ص 3 (»شـود   مـي  آتشآن  دمي كه روح از      ؛دهد  مي آتش نامي است كه وي به دم خشك       
21(.   

 ، مفيد ديگر در فهم لوگوس آن است كـه در كـالم بـسياري از متفكـران بـدوي                   ي  نكته
كنند كه با   ميتعبير »دم«  به،ها آنان از واژه   . است »گفتار«لوگوس به معناي    ،  همچون هومر 

 ،چـون دم   هـستند كـه      ملهم از كلماتي   شاعران و پيامبران   .شود  مي  يكي گرفته  ،روح يا هوا  
 يطبـق روايتـ    .شـود   مي هي نازل االهاي    آورد از سرچشمه    مي كلماتي كه دانش  ،  برند  مي فرو

بنـابراين گويـا در      .بـريم   مي  فرو ،گفت كه ما لوگوس را چون دم        مي  نيز هراكليتوس،  قديمي
فروبـردن  «  يا »الهام«بلكه از طريق     ه است؛  رسيدن به حكمت فرايندي منطقي نبود      ، او نظر

ـ     بر اين گمان بـوده كـه سـخن         آيد و او احتماالً     مي به دست  »لوگوس  اش   هپـردازي معماگون
  . )22: ، ص21 ( آغازگر چنين فرايندي در شنوندگان باشدمكن استم

 نيز مطـرح  ي ديگراصليهاي    هآموز،  لوگوس ي  ه بر انديش  اضافه ،هراكليتوس ي  در فلسفه 
 ،كه گـويي  اي    به گونه  ست؛ديگر كامالً مرتبط ا    گوس و هم با يك     لو ي  هاست كه هم با انديش    

 ،هـا كـه در حقيقـت       ايـن آمـوزه    .نـد كن  مـي  بيـان   يـك حقيقـت را     ،همه به طـرق مختلـف     
همـواره حاصـل     يهماهنگ :الف:  از اين قرارند   ،دهند  مي تشكيل را   هراكليتوسشناسي   جهان

 در  ،همه چيـز همـواره     :ب . طبيعي ستيزه است    جهانِ راين حقيقت اساسيِ  ببنا ؛اضداد است 
جهان همچون آتشي زنده و پاينده است و لوگوس قانوني است كـه     :ج ؛جريان و تغيير است   

ـ       خـدا -سرنوشـت . د ؛بر اين تغييرات دائم حكمفرماست    ه همـان قـانون جهـاني اسـت كـه ب



 ي آن با ديدگاه مالصدرا  يعت و مقايسهآراي هراكليتوس در باب جنبش ذاتي طب

 

139
گوهر آتشيني است كه  روح انساني. 5 ؛هاست  هستندهي سازنده،  هاي متضاد  ريان ج ي  وسيله

   .آگاه و مدرك است

 هـر چيـزي از اضـداد        .1: سـه جنبـه را در خـود دارد         » اضداد يهماهنگ« ي  هآموز. الف
ايـن،  . 3 ؛نـد ا  اضداد با هم يكـسان     .2 ؛ در معرض تنش دروني است     ،تشكيل شده و از اين رو     

كننده و آفريننده و حالت شايسته و درست          نيروي هدايت  ،جنگ: است اول   ي  ه جنب ي  هنتيج
  . )77: ، ص22 (استامور 

 بـا وجـود     ، لوگـوس يـا عقـل يـا قـانون جهـاني در تمـام مظـاهر هـستي                   ه شد كه  گفت
اكنون بايـد ديـد      .رود  مي  معيار هستي به شمار    ،دائم آن وجود دارد و در واقع      هاي    دگرگوني

 هراكليتـوس  .كند  مي رات عمل تغيي ي  ه قانون واحد حاكم بر هم      مانند  بهكه لوگوس چگونه    
 ،دهـيم و بـا آن      دانايي در اين است كـه بـه لوگـوس گـوش فـرا             « :گويد  مي 50 ي  قطعهدر  
توان به روشني دريافت كـه      مي در اين صورت   .» چيزها يكي است   ي  هسخن شويم كه هم    هم
اما اين وحدت بيرون و غير ،  محوري است اي   انديشه  هستي  وحدت ،هراكليتوس ي  ه فلسف در

ــرا ؛از ايــن كثــرت نيــست  كثــرت را در وحــدت اضــداد و  ماهيــت وي،از ســوي ديگــر زي
وحـدتي  ، »كـشاكش اضـداد  « يا » متضاديها يانجر«داند و خود اين   مي ها آنهاي    كشاكش

 چيزهـاي   توافق است و از    تناقض«: گويد مي 8 ي   قطعه  در وي .)249: ، ص 7 (آورد  مي پديد
همـاهنگي و   ،  شـود   يافـت مـي    آنچـه در هـستي    . »آيد  مي پديد  زيباترين هماهنگي  ،ناموافق

كـه در جـدالي     دهـد     روي مـي  متـضاد   هـاي     و جريـان   يگانگي اسـت كـه در ميـان عناصـر         
  . همان لوگوس يا قانون جهاني جاويدان است تناقض و تضاد در هستيپس  .ندا جاويدان

 .واحد يا يگانـه اسـت     ،   در عين كثرت   ،در واقع هستي   :ردفريب ظاهر هستي را نبايد خو     
 ، هم يكي است و هم چنـدين       ،هستي هميشه « :گويد  مي  در اشاره به اين مطلب     هراكليتوس

: ، ص همـان  (»هم پيوستگي است   عين به ،  دانند كه چگونه از هم جداشدگي       نمي مردمان اما
است و براي همين اسـت كـه        پنهان    هماهنگي ،ندا  در درون اضدادي كه در كشاكش     . )239

وي از   .)همان (»هماهنگي پنهان نيرومندتر از هماهنگي آشكار است      «: گويد  مي هراكليتوس
بايد دانست كه جنـگ در چيزهـا   «: گويد  مي و كند  مي  به جنگ تعبير   ،كشاكش ميان اضداد  

پس جنگ . آيد  مياز راه جدال و ضرورت پديد   همگاني است و جدال عدل است و همه چيز          
قـصور  هـا بـه       اين جـدال   ، او به نظرِ  .)همان (» چيزهاست ي   چيزها و پادشاه همه    ي   همه پدرِ

 از ديد موجودي برتر كه بر هستي احاطه دارد و           ، وگرنه ؛شود  مي ناپسند شمرده  برخي افهام 
 . جز نيك و پسنديده نيـست      ، همه ،اين تضادها و پيكار دائم    ،  نگرد  مي از باال و همه سو بدان     

امـا  ،   همه چيز زيبا و نيك و عدل اسـت         ،براي خدا «: گويد مي 102 ي  قطعه در   هاين است ك  
  . »اند هآدميان يكي را ناعادالنه و يكي را عادالنه تصور كرد
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تر از   اساسي،   وحدت ،هراكليتوسكند كه گويا در نظر        مي چنين سخناني به ذهن متبادر    

 نيـك و بـدي يكـي        :گويـد  مـي   كند؛ مثالً   مي ديگر اشاره  ي  قطعهراسل به چند     .كثرت است 
جنـگ  ، زمستان و تابستان، يا خدا روز و شب ندا  يك راه،دو  هر،است يا راه فراز و راه نشيب      

، گيرد؛ همچنـان كـه آتـش        مي شكال گوناگون به خود   اَ  اما ،سيري و گرسنگي است   ،  و صلح 
مختلـف  اي  هـ    بـه نـام    ،بر حسب نام هر يـك از آن ادويـه         ،  هنگامي كه با ادويه آميخته شود     

  . )85: ، ص8 (شود  ميناميده

 فيلـسوفان ايـوني   ي فلـسفه  در مقايسه با هراكليتوس ي  جديد در فلسفهي ه ايد ،در واقع 
 در  و كثرت كثرتدر وحدت ي ههمين آموز، ) قائل بودند  اشياكه آنان نيز به دگرگوني دائم       (

امـا در نظـر   ، كنـد   مـي دهرا آلو» واحد« جنگ اضداد صفاي   ،به نظر آناكسيمندر   .وحدت بود 
 آنوجـود    بلكـه بـراي      ،بر وحدت واحد نيـست    اي    نه تنها لكه  ،   كشمكش اضداد  ،هراكليتوس

بـه بيـان     . واحـد اسـت    ،بلكه به طور ذاتـي    ،   نه صرفاً به طور عرضي     ،پس واقعيت  .الزم است 
 يعني هماني ،   اساسي خواهد بود كه در عين حال واحد و كثير          ،براي وجود واحد  ،  كاپلستون

  . )51: ، ص20 (باشد) غيريت (آني  در نه،)وحدت(

 يكسانيِ گاتري تعبير  .گويد  مي  نيز سخن  » اضداد يكساني«از   هراكليتوس ،در عين حال  
  :شمارد  مي متفاوتي هس گوياي چند رابطهراكليتورا در بيان  اضداد
ـ            ؛تغيير متقابل  .1   ماننـد   ؛دمانند كيفيات يا چيزهايي كه غايات متضاد و پيوسـته دارن

: گويـد  مـي هـا     اين او در باب   .سيري و گرسنگي  ،  تابستان و زمستان  ،  اموري چون شب و روز    
  . »هايند  اين،وقتي تغيير يابندها   آنهايند و  آن،اين امور وقتي تغيير يابند«

 احساس يكساني   ،موجودات مختلف در قبال يك امر      شده؛ بودن موضوع تجربه    نسبي .2 
 دردناك و ناخوشايند   ،بخش و خوشايند و براي ديگري       لذت ،د براي يكي  يك امر واح   .ندارند
  . است
 از اين  .شود  مي در ارتباط با اضداد خود دانسته     فقط  ارزش اضداد    ؛ها  در قلمرو ارزش   .3 

 هيچ چيـز خـوب      ،بدون ديگري ،  نامند  مي هرچند معموالً چيزي را خوب و ديگري را بد        ،  رو
  . نخواهد بود

متفـاوت  هـاي     زيـرا فقـط جنبـه      ؛ندا  اضدادي وجود دارند كه يكسان    اد؛  يكساني اضد  .4 
زيرا فقط يك جاده است كه       ؛ اما به واقع چنين نيستند     ند،باال و پايين اضداد    ؛ واحدند يچيز

 در  ،هـا  اما سـطر واحـدي از نوشـته       ،  مستقيم و منحني اضدادند    .ندرو  مي و پايين  در آن باال  
  . )89 - 86: صص، 22 (هاست عين حال هر دوي آن

 .» اسـت  يان در جر  يزهمه چ «اين بود كه      در بحث حركت   هراكليتوس ديگر   ي  آموزه .ب
قـانون كلـي و همگـاني هـستي        ،  كه جنگ و كشاكش در ميان اضداد      پيش از اين گفته شد      
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 در  هـستي ،  بـه تعبيـر ديگـر      . در دگرگـوني باشـد     ، جهان بايد پيوسته   ،در اين صورت   .است

 در راه   ،در هـر لحظـه     و  در دگرگـوني اسـت     ، هـست  كه  چنانهر چيز   يعني   ؛صيرورت است 
امـا وي سـخناني     ،   نيـست  هراكليتوس ي   متن گفته  ،اين نكته البته   .چيزي ديگر شدن است   

 در يك رودخانه    ،بار توان دو  نمي«  معروف او كه   ي  هجمل مثالً .دارد كه مؤيد اين مطلب است     
راه آن است كه چيزي ديگر شود كه اكنون         هر چيز در     . متضمن همين معناست   ،»پاي نهاد 

هـم   ؛ست و بخـشي از آن نيـست       ا بخشي از آن     ،چيز در هر لحظه     هر ،آن نيست و بنابراين   
 تر بيان  ديگري روشني ه اين معني را در گفت    هراكليتوس .خودش است و هم خودش نيست     

هـم  ،  ستيمهـم هـ    ؛گـذاريم   نمـي  گـذاريم و هـم پـا        مي  ما هم پا   ،در يك رودخانه  «: كند مي
  در تغييـر ،در نهان ،  رسد  مي دگرگوني به نظر   پس آنچه ساكن و بي    . )239: ، ص 7 (»نيستيم

  . جريان و چيز ديگر شدن است و
شـوند و همـين منـشأ         مـي   به يكـديگر تبـديل     اضداد،  چيزهادر اين جريان و گذر دائم       

 ،راكليتـوس هاز سـوي  اي  با توجه به طرح چنـين نظريـه   .پيدايش هماهنگي در جهان است  
 ،بعـد ها   قرنكه  است  گذاران مفهوم ديالكتيك     كه وي از نخستين پايه    گرفت   نتيجه   توان مي

   .)108: ، ص4 (به دست هگل پرورده شد
 . اسـت  هراكليتوس ي   اساسي فلسفه  ي  سومين آموزه  »ينده پا يجهان به عنوان آتش   « .ج

 . اسـت  »آتـش « عامـل    تـوس هراكلييكي از عوامل مهم و روشنگر نظام فلسفي          ،در حقيقت 
 وي اين است كه همـه چيـز در جريـان و دگرگـوني اسـت و                  ي فكر ي  ههستپيشتر آمد كه    
محـسوس  اي    جوي نمونـه  و   در جست  هراكليتوس،  ر اين پايه  ب . در شدن است   ،هستي همواره 

  . يابد  مي اين نمونه را در آتشپس.  شودمترتب آن  بربرمي آيد كه اين كيفيات
 هراكليتـوس سطو معتقد بودند كـه   رامانند  كساني  شد   اشاره    لوگوس ي  در تبيين مسأله  

جـا كـه     از آن،آنـان از نظـر   .دانسته است  ميآتش را عنصر نخستين يا آرخه براي موجودات    
آن را اصـل نخـستين       هراكليتوس،  تواند بهترين نمودار مفهوم جريان و تغيير باشد         مي آتش

خواهـد    نمـي   كـه او   شـود   معلوم مـي   هراكليتوسود  با توجه به سخنان خ     اما ،قرار داده است  
 ي  ه محسوس براي ترسيم نظريـ     ي  هبلكه آن را بهترين نمون     ؛آتش را اصل نخستين قرار دهد     

كـه بـراي     ايـن نظـام جهـاني را      «: گويد  مي او .دهد  مي  تشخيص اشياجريان در سيالن دائم     
بلكه هميشه بوده و هست و  ؛يك از خدايان يا آدميان نساخته است      هيچ،  همگان همان است  

ـ      ازهاند   هفروزان ب ،  آتشي هميشه زنده   .خواهد بود  : ، ص 7 (»هـايي  ازهانـد    ههايي و خـاموش ب
شـود كـه جهـان        مـي   بر اين نكته تأكيد    ،توان چنين فهميد كه ابتدا      مي از اين سخن  . )238

زلـي و ابـدي      ا ،بلكه خود  ؛ نيرو يا نيروهايي وراي اين جهان نيست       ي  ههستي آفريده و ساخت   
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كنـد كـه      مـي   وجودي آن را به آتشي همواره فـروزان و زنـده تـشبيه             ي  ه نمون ،سپس .است

   . قدري در افروختن است و قدري در خاموشي،پيوسته
بـر   وجود دارد كـه ممكـن اسـت    هراكليتوسديگر در سخنان   ي   قطعه  دو ،در عين حال  

نخـستين  : آتـش  هـاي  دگرگوني« هيكي اين عبارت ك   . 1 :كيد كند أ او ت  ي  رهارسطو در با  نظر  
همـه   «ديگري ايـن سـخن كـه   . 2 ؛» آتشناكي هوار فو نيمي از درياخاك و نيمي ديگر       دريا

هـا بـراي طـال و طـال بـراي       ماننـد كاال   ؛ همه چيز  ي  ه آتش است و آتش مبادل     ي  هچيز مبادل 
  . )239 و 237: صص، همان (»كاالها

س كه اصل نخستين را آب و آناكسيمنس         در برابر طال   هراكليتوسرسد    مي البته به نظر  
له ايـن اسـت كـه       أامـا مـس   ،  المواد ديگري بوده است    ه به دنبال ماد   ،دانست  مي  هوا  آن را  كه

امكان دارد آن را صرفاً از اين باب برگزيده باشـد تـا چيـز متفـاوتي را مطـرح كنـد كـه بـا                          
  . دارد در آتش مصداق به بهترين وجه ،يابد  ميهراكليتوسه چآن .سازگار باشداش  فلسفه

 گويد كه آتش با تغذيـه       مي هراكليتوس ي  هخواني آتش با فلسف    كاپلستون در توضيح هم   
بـا جهيـدن و    .زنـده اسـت   از جـنس متفـاوت بـه خـويش    اي  كردن ماده  سوختن و تبديل  و

 كند و بـدون ايـن مـواد فـرو      مي را به خودش تبديل   ها     آن ،اشيا كثيري از    ي  هبرافروختن عد 
: ، ص 20 (وابـسته اسـت    » و كـشش   يزهست« وجود آتش به اين      .رود  مي و از ميان  يند  نش  مي
54( .  

 ي هشـود كـه آيـا او بـه نظريـ        مـي   اين پرسش مطرح   هراكليتوسبا توجه به اقوال      ،حال
گويـد ايـن      مـي  قائل اسـت؟ گـاتري    اي    به طور دوره  و   در فواصل معين     ،حريق بزرگ جهاني  

از ،   عمـومي بـاور داشـته       از طريـق حريـقِ     ،جهـان اي     بـه فنـاي دوره     هراكليتـوس فرض كه   
، )103: ، ص 22 ( راه يافتـه اسـت     هراكليتوسشروح بعدي    ي  هتئوفراستوس برآمده و در هم    

گويد كه رواقيان يقيناً بـه ايـن نظريـه معتقـد              مي وي .پذيرد  نمي اما كاپلستون اين اسناد را    
وي در   .انـد   هنـسبت داد   وييه را بـه     اين نظر ،  كردند  مي  اقتباس هراكليتوساز  بودند و چون    
ورزيـد كـه      مي بر اين امر اصرار    هراكليتوس .1: كند  مي  به چند مطلب اشاره    ،نفي اين اسناد  

 اشـيا  ي  هاگر همـ  ،  حال ؛ ضروري و اساسي است    ،كشش يا كشمكش اضداد براي وجود واحد      
. 2 . از ميـان بـرود     خود آتش بايـد منطقـاً     ،   به آتش خالص برگردند    ،متناوباً در فواصل معين   

  ارينوهـا ،گرنه و؛است كه خورشيد از حدود خود فراتر نخواهد رفت  صريحاً گفته    هراكليتوس
 آتشي پيوسـته روشـن      ،اين عالم همواره  . 3 .راز او را عيان خواهند كرد     ) خدمتكاران عدالت (

 ، در آن  ،در حـالي كـه همـواره       ؛ چنـين خواهـد بـود      ، چنين اسـت و هميـشه      ،بوده و اكنون  
  . )59: ، ص20 (شدن دارند هايي روي در خاموش هايي روي در افروختن و بخش خشب
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 ؛اسـت اعتقاد وي به يك حريق بزرگ جهـاني   بيبيانگر  خوبي   هب ،هراكليتوس عبارت   اين

مبنـي بـر    شـد  دچار تناقض آشكاري خواهـد   او اساسي خود    ي  ه با انديش  ،زيرا در آن صورت   
 كند  مي  نقل هراكليتوسهرچند ارسطو از     .شوند  مي بديل به يكديگر ت   ، چيزها همواره  كه  اين
 دليل بر آن باشد كـه بـه         ممكن نيست  ،)274: ، ص 2 (»شود  مي همه چيز زماني آتش   « كه

 در مـتن   كه  چنان . يكباره آتش خواهند شد    ،در يك زمان معين    چيزها   ي  ه هم ، وي ي  هعقيد
 ،گير باشد  حريق جهاني و همه   چيزي كه اشاره به يك       ،هم هراكليتوسهاي    گفتهيك از    هيچ
  .  وي را ويران خواهد ساختي ه فلسفي ه زيرا اين نظريه پاي؛توان يافت نمي

  
  هراكليتوسشناسي  اصول مهم جهان. 3

 در او.  اسـت  »سرنوشـت « يـا  »خـدا « هراكليتـوس  شناسـي   جهـان  از اصـول     يكي .1. 3
 دانـايي  تنها او« :است گفته خنس خدا از ،مختلف هاي نام با بار هر و بار چند خود هاي  گفته
 بـر  آذرخـش  «؛)238: ص ،7(» دارد نـام  زئوس او .خواهد  ي نم هم و خواهد  ي م هم كه است
 ،خدا روز و شـب     «؛)240: ص همان،(» كند  ي م رهبري را چيز همه و فرمانرواست چيز همه

 همـه  در و شـود   ي مـ  دگرگون آتش ي  شيوه به او .است ...و صلح و جنگ تابستان، و زمستان
» مـرد  يـك  برابـر  در اسـت  نـوزادي  مانند ،او برابر در آدمي. شود  ي م گر جلوه چيز همه و جا
   ).241: ص همان،(

. نرواي ديگر خدايان بوده اسـت     اكه فرم  ناميدند  مي يونانيان خداي خدايان خود را زئوس     
و ايـشان را    دينـي آنـان را اسـتهزا        هاي    به خدايان يونانيان باور ندارد و آيين        اما هراكليتوس

كنند   مي از ناداني ستايش   ،اند  دست خود تراشيده  ه  هايي را كه ب    پاره سنگ «:كند  مي سرزنش
: صص، همان (»كنند  ميها و آرزوهاي خود را از ايشان طلب و خواسته برند  ميو به آنان نياز  

 ؛نـد ك  مي خداي خود را خدايي جاويدان و فرمانرواي همه معرفي،در مقابل او. )244 و  243
گوناگون آن  هاي     پديده ي  جهان و همه  .  اضداد است  ي  سرچشمه،  خدايي كه در عين يگانگي    

  نـام آن را بـه خـود    ،شـود   مي كه نمودار ها     آن از هر يك  در   و خدا ند  اويشماري از    مظاهر بي 
هـا و    يـشه اند  ي    ه او همـ   نـزد  . دانـايي و آگـاهي اسـت       ،همـه ،  هراكليتـوس خـداي    .گيرد مي

 پس از اوصافي كه براي خدايي كه بدان بـاور           هراكليتوس. كودكانه است ،  نآدمياهاي    داوري
 است يكي   )آذرخشيا   زئوس   يا لوگوس (كل كند كه فرمانرواي    مي  تصريح ،شمرد دارد برمي 

  . )240: ، صهمان (كند  ميترين و برترين خدايان سرنوشت كل معرفي بزرگرا   هموو
 گـوهر  آدمـي  روح«  ايـن اسـت كـه   تـوس هراكلي شناسـي  جهاندومين اصل مهم    . 2. 3

   ». استمدرك و آگاه كه است آتشيني
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 فـراز راه به سوي    ،  دگرگوني را كه علت پديدآمدن جهان است       هراكليتوسفته شد كه    گ

آيد و رطوبـت چـون       مي به شكل رطوبت در    ، آتش چون متراكم شود    ،از نظر او  .  ناميد فرودو  
شود و اين راه بـه        مي به خاك مبدل   شده تآب منجمد و سخ   . آيد  مي آب پديد ،  فشرده شود 

آيد و اين راه به سوي        مي  آب پديد  ،گردد و از آن     مي آبگون  خاك ،بار ديگر . استفرود  سوي  
 آنچـه از دريـا پديـد       :آيد يا از زمين     مي وجوده  يا از دريا ب   همه چيز   . )98: ، ص 6 (ستافراز  
 آتـش از تبخيرهـاي      .و ناپـاك   تيـره    ،است و آنچـه از زمـين اسـت        و پاك   درخشان  ،  آيد مي

  . يابد  ميگيرد و افزايش  ميدرخشان مايه
، دهد او روح را با تبخير خـشك يـا آتـش اثيـري               مي  عبارتي دارد كه نشان    هراكليتوس

 اين گفتـار را در       كسي اگر. )238: ، ص 7 (»مرگ است  شدن  آب ،ها براي روح « :داند  مي يكي
 »يكـي اسـت    جهاني با آگاهي مطلق و لوگـوس         آتش« :گفت  مي كنار گفتاري ديگر از او كه     

آتـشي مـدرك و     روح،گيرد كه از نظر اين فيلـسوف      مي درستي نتيجه ه  ب،  قرار دهد  )همان(
  . آگاه است

  ارتبـاط  ، آگاهي و تعقـل اسـت      ي   لوگوس يا عقل جهاني كه سرچشمه      ااما روح چگونه ب   
 داراي دو ابـزار  ،و آگـاهي كه آدمي براي شناخت     دهد  مي گزارش،   خود هراكليتوس يابد؟ مي

پس . )242: ، صهمان ( اعتماد نيست اگر فاقد فهم باشدي حس شايسته .حس و عقل است
 ي  مطـابق عقيـده   .  بلكه عقلي همگـاني و خـدايي       ؛اما نه هر عقلي    ،عقل معيار شناخت است   

، 22 (دشـو   مي  داراي انديشه  انسانكشيدن اين عقل خدايي است كه        درون بهبا   ،هراكليتوس
  . )57: ص

 ،حواسهاي   از راه گذرگاه،باشد  مياز عقل جهاني يا لوگوساي  هنگامي كه عقل كه پاره
 توانـد   انـسان مـي    ،كنـد   مـي   پيوندها اسـتوار   ، يعني با عقل جهاني    ،با آنچه در پيرامون است    

 بـستگي گسـسته    اما هنگامي كه اين هـم      ، در حال بيداري است    ، و اين  دحقايق را ادراك كن   
رود   مي  از بين   موقتاً ،اك و تعقل  و ادر  دهد  مي عقل نيروي يادآوري خود را از دست      ،  شود مي

 پيونـدي بـا آتـش جهـاني دارد و           ،روح انسان كه آتـش اسـت       . در هنگام خواب است    ،و اين 
 ايـن  ،در خواب .دخور  مي با آتش جهاني پيوندي استوار،استانسان بيداري اين آتش كه در  

 ،از سـوي ديگـر     . تـنفس اسـت     كـه  ماند  مي بستگي باقي نوعي   ،نها و ت  رود  مي پيوند از ميان  
 اگـر ايـن رطوبـت افـزايش         .آيد  مي در تن پديد  ،   رطوبت بر آتش   ي  ر اثر تسلط اندازه   بخواب  

 آگاهي در بيداري و بيداري نيز همبـستگي         ،پس .)238: ، ص 7 (شود  مي  موجب مرگ  ،يابد
  زيـرا  ؛زنـده اسـت    :ده است و هم مرده     هم زن  ،آدمي در خواب  . با عقل و آگاهي جهاني است     

همبـستگي روح او بـا عقـل يـا قـانون              زيرا ؛ مرده است  ؛استوار است  بستگي او از راه تنفس    
  . جهان گسسته شده است
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بـا  انـسان   همبـستگي   هـاي      وسيله ،تنها ، بينايي و شنوايي   ه ويژه  ب  حواس ،به اين ترتيب  

هـا     آن  از ،روند كه روح در هنگـام بيـداري         مي شماره  هايي ب  گويي گذرگاه  ؛اند  جهان پيرامون 
   .)239: ، صهمان (شود  ميآورد و با جهان آشنا  ميسر بيرون

  
  هراكليتوس ي هجايگاه ثبات در فلسف. 4

و تبديل مداوم چيزهـا بـه        متضاد هاي  نمونه از يگانگي    ،ت متعددي ا در عبار  هراكليتوس
  ايــنداشــت كــرد كــه دربرچنــين  تــوان  مــياز ســخنان وي. گويــد  مــيســخنديگــر  يــك

هـان را يـك آتـش       جاو   .مقـدار اسـت   و    انـدازه  ،ماند  مي چيزي كه ثابت  ،  دائمهاي    دگرگوني
 اگـر   ،بنابراين .هايي است  ازهاند  ه ب ،هايي و خاموش   ازهاند  ه ب ،خواند كه فروزان    مي هميشه زنده 

به همـان انـدازه      ،كند  مي  به خودش تبديل   ،را با افروختن  ها     آن يعني،  گيرد  مي اشياآتش از   
گونه  همان ؛شوند  مي مبادلهاشيا ي ه با آتش و آتش با هماشيا ي ههم« .دهد  مي،گيرد  ميكه

 در حـالي كـه مـواد        ،بنـابراين . )241: ، ص 7 (»گردد  مي كه كاال با پول و پول با كاال مبادله        
اخيـر   ق سـخن  مطاب. ماند  مي  يكسان باقي  ها  مجموع كميت آن  ،   است عالم پيوسته در تغيير   

  هماند و اين مستلزم آن است ك        مي آتش چيزي است كه در تمام تغييرات ثابت       ،  هراكليتوس
  .  باشداشيا ي ه كلي همي ه يكسان و انداز، هموارهاش هازاند

 وجـود دارد    اشيانيز براي     نسبي يثبات،  كه در جهان هست      دائمي ي  هپس در كنار ستيز   
هـاي     بـه نـسبت    ؛متفاوت آتـش اسـت كـه كمـابيش        هاي    ازه اند كه ناشي از مجموع يكسانِ    

فـراز  هاي  يعني تعادل ميان راه، ها شود و حقيقت همين نسبت      مي روشن و خاموش  ،  مساوي
نامـد و بهتـر     مي  هماهنگي پنهان جهان   هراكليتوس سازد كه   چيزي را مي  و نشيب است كه     
 با ،آنچه ناسازگار است ند چگونه   دان  نمي آدميان«: گويد ميوقتي   .داند  مي از هماهنگي آشكار  
 ،بدين معناست كه همه چيـز همـواره        متضادهاي     اين هماهنگي كشش   ،»خود سازگار است  

ممكـن اسـت     .كنـد   مـي  اما همين جنگ است كه تعـادل را برقـرار         ،  در جنگ و ستيز است    
بايد ناما ، كند ميمتهم  گويي  به تناقض راهراكليتوس  ارسطوكه چنان ؛متناقض به نظر برسد

يـا واجـد    كـامالً منطقـي  مـدنظر،  هـاي     بنابر شاخص  هراكليتوس ي  هيشاند   هانتظار داشت ك  
 او آن   كـه   چنان ، هرچند در جهان   معتقد است  رسد كه وي    مي به نظر  .سازگاري دروني باشد  

، هي و جاويدان خود اسـتوار اسـت        زندگي اال  ي  هتقدم معيني دارد و بر پاي       آتش   ،بيند  مي را
 ؛مانـد   مـي   اساسـاً همـان بـاقي      ،سـطو ر ا بندي بعـديِ    در صورت  اين باور . نيستجوهر ثابتي   

  . )239: ، صهمان (كند  ميهرچند در تبدالت خود تغيير
جهـاني بـه     طبيعت ثابتي با قانون سيالن متناقض است و ثبـات و سـكوني را در              چنين  

قانون ثبـات    اما ،جهان قانوني دارد   . در آن نيست   ،هراكليتوس ي  هآورد كه به عقيد     مي وجود
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 ؛ قانون جنـگ اسـت     ، تصويري خود وي   پردازيِ نزديك به عبارت   فقط قانون تغيير يا    ؛نيست
آيد و جنگ حاكم بر همه چيز است و آتش بـه     مي هر چيزي از طريق ستيزه در هستي       زيرا

تغييـر ظـاهر     شعله ممكن است ثابت و بـي       .شايسته است  كامالً   ،ويژه براي تجسم اين قانون    
  . دكن  ميوقفه نو دادن خود را بي  پس،اما از طريق سوزاندن سوخت و گرما و گاهي دود ،شود

تواننـد بـاز      نمـي  نه راه فراز و نـشيب       و ها نه جنبه  .مختلف واحدند هاي    ها جنبه  اختالف
ناپـذير و    اضـداد جـدايي    .ديگر وجود نخواهد داشـت    ،   خود واحد  ،صورتغير اين   در   ؛ايستند

كاپلستون اين را    . همه چيز خوب و درست است      ،و از ديد خدا   ند   هست  كيديگر ي  بلكه با يك  
 از  ،دانـد كـه در آن هـر چيـزي           مـي  خداانگارانـه   همـه  ي  هفلسف نوعيناپذير    اجتناب ي  هنتيج

كـه    كلـي  يقـانون  ؛جهـاني اسـت   ) لوگوس (عقل،  خدا .ت موجه است  بديديدگاه جاوداني و ا   
و تغيير دائم در جهان را طبـق  د پيوند  مي  را به وحدت   ام چيزها  تم ، هست اشيا ي  هدرون هم 

  . )113: ، ص22 (زند  ميقانون عام و كلي رقم
 بـر   ،اگرچـه او همـواره     .كند  انكار نمي  ثبات جهان طبيعت را      هراكليتوس ،به اين ترتيب  

تي كه وجود پايدار و واقعيت ثـاب      كند    مي در عين حال توجه      ،كند  مي تأكيد اشياتغيير درون   
كه تعادل جهـاني همـواره      اي    گونه به   ؛تعديل كند  را محدود و   »شدن« بايد باشد كه جريانِ   

 »وجـود دارد « يـا  »هـست « ي ه با به كاربردن كلم    ، بر ثبات آن   هراكليتوسآنچه   .حفظ شود 
 ، شـدن هـستند    در حـالِ   ،متغيير كه طبق قـانون خـود      هاي    در مقابل پديده  ،  كند  مي تاكيد

   .)55 و 54: صص، 20 (تهمان لوگوس اس
در ديـدگاه    تـوان نتيجـه گرفـت كـه         مـي  ،با توجه به مباحثي كه به تفصيل بيـان شـد          

حيث اول مربوط به جنگ دائم و همگاني        . 1 :شود  مي اساسي بازيافت   دو حيث  ،هراكليتوس
ثابـت و نـسبتاً     هـاي     ي ويژگـي  عض ب با يئاشيا خود را واجد     ي  هجهان تجرب  انسان ؛عالم است 

حالت مطلوب امور است؛ به نحوي كـه هـر           اواين جهان تجربه در نظر       .دكن  مي ركپايدار د 
و نيروهاي مخرب اين ترتيب هماهنگ       دكن  مي ترتيب هماهنگ و پايداري را در آن تحسين       

ثبـات و  انـسان   آنچـه  :كامالً غير از اين اسـت    حقيقت  ،  اما هراكليتوسدر نظر    .نددا  مي را بد 
 ي  هوقفـ  بلكه حاصل تقالي بي    ؛نيست صل تركيب هماهنگ اجزا    حا ،در اصل ،  مدنا  مي سكون

 ؛انـد   دائـم  ريـ غيتقـال و حركـت وت      .انـد   هاست كه به تعادل در تنش رسيد       نيروهاي متضادي 
 جنگ است كه صلح     ،كشمكش شرط هستي است و در واقع       .هرچند جريانشان نامرئي است   

  .  مرگ است،كنند  ميزيرا صلح در آن معنايي كه عموم از آن اراده ؛راستين است
 حيث ديگري نيز براي جهان قائل است و آن نظم و قانوني است كـه بـر                  هراكليتوس. 2

امكـان داشـت    ،  بـود  ن اگر نظمي بر حركت عالم حاكم     . اين حركت و تقالي دائم حاكم است      
امـا جهـان    ،   وجود نخواهد داشت   ،ضد آن از بين رود    هيچ ضدي چنانچه     .روزي متوقف شود  
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و لوگوس از هر چيز ديگر برتـر        ،  يهراكليتوسدر جهان    . وجود خواهد داشت   ،ههستي هموار 

ر آن آغـاز و     كـه د  اي     تغييرا ت در مسيري دايره     ي  ههم .ستتناسب ا  هي و اندازه و   قانون اال 
در  .دده  مي رخ  دقيق ي در چارچوب حدود   ،و در عين حال   ) 103ي    قطعه ( يكي است  انجام

 ي  ه هرچنـد حـاكم بـر همـه چيـز و حاضـر در همـ                اين صورت شايد بتوان گفـت لوگـوس       
  . از سنخ قانون عدالت استيا از سنخي ديگر ، هاست آن

به تـضاد واحـدي     توان    مي ، دريافته است  هراكليتوس تضادهايي را كه     ،به نظر اميل بريه   
بلكه ثبات و وحدت     ؛ديگر نيستند  يا وحدت و تغيير دافع يك       ثبات   كه  اينتحويل كرد و آن     

ازه و اختالفي منظم    اند  ه تغيري ب  كه  اينمشروط بر    غتوان يافت   مي مان تغير و اختالف   را در ه  
 حـاكي از    هراكليتـوس در بيان    بودن ازه و منظم  اند  هناگفته پيداست كه ب    .)72: ، ص 6 (باشد

  .بخش آن است و اين نظم همان است كه لوگوس تعين  است هيك خصيص
   

  عالم اشيا جوهردر  حركت ي هصدرالمتألهين و نظري. 5
، كند  نمي صدرالمتألهين نيز از فيلسوفاني است كه نه تنها وجود حركت را در عالم انكار             

 دهـد و    مـي   خـود قـرار    بينـي   جهانمبناي    و تشكيك وجود   را در كنار اصالت وجود    بلكه آن   
كـت  او نه تنها بـه حر      .كند  مي بسياري از مسائل و معضالت فلسفي ديگر را در پرتو آن حل           

يك از كائنات مادي جدا نيـست و ثانيـاً           هيچاز  داند كه     مي بلكه آن را اوالً وصفي    ،  قائل است 
بلكـه   ؛آن باشـند   وصفي نيست كه موجودات مادي واجد        حركت . دارد ها  آنجوهر   ريشه در 

 بـه  ،در ايـن صـورت   . هستي آن موجودات است  ي  ه نحو ،و به تعبير خود او    ها     آن عين هويت 
 بـه   ،براي حركت قائـل اسـت      مالصدرا از حيث اهميت و عموميتي كه         ي  هريرسد نظ   مي نظر

 مستلزم توضـيح بيـشتر   ، به نظر،تر اين دو  دقيق ي  هاما مقايس ،   نزديك باشد  هراكليتوسنظر  
  .  مالصدراستي هنظري

  حقيقت حركت . 1 .5
بـه  خروج تجددي از قوه      «:گويد  مي  در تعريف حركت   العالم حدوث ي  مالصدرا در رساله  

 اسـت كـه     مـده  آ هالهدايـ شـرح  ي  در رساله  .)41:، ص 18 (»همان معناي حركت است   ،  فعل
ـ  ،حركت عبارت است از خروج از قوه به فعل          .)87:، ص 13(دفعـي  طـور تـدريجي و غيـر      ه   ب

 محـال اسـت از وصـفي كـه     ،كه در اين صـورت ند ا  موجودات يا بالفعل محضكه  اين توضيح
چنـين  . انـد   ه بـالقو  ،ي وجـوه ديگـر    عـض  بالفعـل و از ب     ، وجـوه   يا از بعـضي    خارج شوند  ،دندار

 فعليت داشته باشد تا موجود تلقـي        ي  بايد جنبه  ؛ مركب از قوه و فعل است      ،موجودي ناگزير 
براي تبديل بـه صـورتي ديگـر داشـته          اي    و بايد قوه    چراكه فعليت مساوق وجود است     ؛شود
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يابد و اين     مي  فعليت اش  حالت بالقوه  ،چنين موجودي متغير و متحرك است و همواره       . باشد

  . )21: ، ص3 ج، 11 ( تدريجي و غير دفعي است،يافتن فعليت
توجـه دارد بـه     ،  داند  مي صدرا حقيقت حركت را در حدوث تدريجي      مالدر عين حال كه     

 .ذات و حقيقت حركـت اسـت       ءجز  اين اتصال و امتداد     و اتصال است   مقتضاي تدريج  كه  اين
هـاي    همان طور كه جسم مجموع اتـم       .شود  نمي امتداد ساخته   اجزاي بي   ممتدي از  رام هيچ
 چنان چنين موجودي شخصيت   . سكون نيست  هايي از  حركت نيز مجموع اتم   ،  بعد نيست  بي

امـا  ،   اسـت   موجود و محقـق    ، وحدت حركت  ،البته .است كه وحدتش با كثرت آميخته است      
 .عـين وحـدت شخـصي اسـت       كـه   اسـت   اتـصالي   وحـدت حركـت      .كثرتش بالقوه و نهفتـه    

  موجوداتي كـه امتـداد     ي  ههم .گيرد  نمي  را از آن   اش  وحدت شخصي ،  داربودن حركت  كشش
شـدگي و    ايـن پخـش    .خـش و گـسترده دارنـد      موجـوديتي پ   ،سـت ا آميختـه    ها با هويت آن  
 را دچـار تعـدد شخـصيت      هـا      آن كنـد و    نمـي  سـلب ها     آن وحدت شخصيت را از    گستردگي

اتصال مايه و   ولي   ،انفصال است كه مناط و موجد تعدد است       . )88: ، ص 2 ج،  23 (سازد نمي
 حركت امري است واحد و ممتد كه امتداد و استمرار مقوم ذات             ،پس . وحدت است  ي  هزمين

  . آن است
گويـد كـه حركـت        مـي   تعبيـر دقيقـي از ايـن بحـث دارد و           ،االسـفار كتاب  مالصدرا در   

ننـد  اهم،  سـيال  بـراي امـر متجـدد و       ن حركـت  ثابت بود  .المتجدد تجدداألمر است نه األمر   
، از عوارض تحليلـي اسـت كـه نـسبتش بـا موضـوع          بلكه ؛عروض عرض براي موضوع نيست    

نظـر  از  شـود كـه    مـي از اين سخن نتيجـه . )74: ، ص3 ج،  11 (نسبت فصل به جنس است    
 ،حركت و شدن خود     بلكه ؛ به معناي هستي نيست    ،حركت و شدن در مقابل بودن     ،  صدرامال
بودن ثابت و بدون بعـد زمـاني        :  بودن بر دو گونه است     ، در نتيجه  .وعي هستي و بودن است    ن

  دسـتخوش تحـول و دگرگـوني       ،رو  از ايـن   .شـود  نمـي گيـري     انـدازه  با معيارهاي زماني   كه
 و  يابد  مي  كه در امتداد زمان گسترش      است  ديگري بودن سيال و داراي بعد زماني       .شود نمي

اش  وحـدت شخـصي  ،  دگرگوني و تغيير ،به همين جهت   .است بودنش عين دگرگون شدنش   
  . دكن  نميرا زائل

  براهين مثبت حركت جوهري. 2. 5
ـ         نه اشيامالصدرا معتقد است كه      در ذات و   بلكـه ،دتنها در اعراض خـود پيوسـته متغيرن

بر حركت در جوهر عرضه كرده      اي    براهين عديده  وي .اند جوهر خويش نيز متحول و متصرم     
 ايـن بـراهين را تنـوع بيـشتري          ،او ي  ه شارحين وي نيز با برگرفتن عناصري از فلـسف         .است

  . اند هبخشيد
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كه تقريبـاً مـضمون      اند  ه ميان جوهر و عرض اقامه شد      ي  هبر مبناي رابط  ،  ها  آن بعضي از 

 ميـان ايـن دو در نظـر گرفتـه         است كه   اي    به لحاظ نوع رابطه    ،ها   آن واحدي دارند و تفكيك   
 است با ايـن تقريـر كـه          عليت جوهر براي عرض فرض شده      ي  هرابط،  ه اين رابطه  گا. شود مي

 ثابـت  ،چيزيعلت شود   نمي جا كه  طبيعت جوهري است و از آن     ،  علت قريب حركات عرضي   
 در  ، كه علت حركات عرضي است      نيز  طبيعت جوهري   است الزم ، معلول آن متغير باشد    ليو

  . )63: ، صهمان (حركت و تجدد باشد

عـرض بـه     .براي اثبات حركت جوهري مبنا قرار گرفته اسـت         عروض   ي  هرابطنفس  گاه   
هـيچ  نـه تنهـا     بودنش ايـن اسـت كـه          عرض ي  هالزم،   حقيقتي است تابع جوهر    كه  اينحكم  

 ، در تمـام احكـام     ،بنابراين .از مراتب وجود جوهر است     بلكه ،ندارداستقاللي در مقابل جوهر     
در ايـن    .امكان ندارد كه جوهر متغيـر نباشـد       ،  غير باشد اگر عرض مت  ،  خواهد بود تابع جوهر   

عرض و جوهر حتي     . تكيه بر اين است كه وجود عرض لنفسه عين وجود لغيره است            ،برهان
ديگر وحدت دارنـد و شـخص واحـدي دارنـد و             بلكه با يك   ؛دو شخص و دو تشخص نيستند     

  . )203: ، ص5 (آورند  ميشخص واحدي را به وجود
 بـه   اشـيا  حركـت در جـوهر       ،عالمات تشخص جواهرند    پايه كه اعراض   گاهي هم بر اين   

تابد يـا    ميند و مثل نوري كه از شيء نوراني    ا  اعراض لوازم وجود اشخاص    .اثبات رسيده است  
تبدل تابع  ها     آن پس تبدل  .شوند  مي  از وجود اشخاص ناشي    ،خيزد حرارتي كه از آتش برمي    

ـ   ؛هاست وجودي است كه مستلزم آن     : ، ص 3 ج،  11 (ه وجهـي عـين آن وجـود اسـت         بلكه ب
104( .  

بعـدي از   ماننـد    به   ،مبتني بر شناخت زمان    ترين براهين بر حركت جوهري     قوييكي از   
، شكل منطقي اين برهان چنـين اسـت كـه هـر موجـود مـادي                .ابعاد موجودات مادي است   

الوجـود    تدريجي ،مند و داراي بعد زماني است و هر موجودي كه داراي بعد زماني باشد              زمان
، 2 ج،  23 ( يعني داراي حركت خواهد بـود      ،تدريجي،  كه وجود جوهر مادي     نتيجه آن  .است
 ي  گانـه  بر ابعـاد و امتـدادات سـه       اضافه  موجودات جسماني    كه توضيح مطلب اين  . )89: ص

 ي واسطهه  بكه مستقيماً  بعد چهارمي هم دارند   ،دهد  مي را تشكيل ها     آن محسوس كه حجم  
 .هاست آن  بعد زماني  ،گردد و آن    مي وجود آن با كمك عقل ثابت       بلكه ؛شود مي ن حس درك 

گانه از اجسام بدين دليل محال است كـه       معتقد است همان طور كه سلب ابعاد سه       مالصدرا  
از موجودات مـادي بـه   هم سلب زمان ، در مكانها   آننه به دليل وقوع    بعد دارند  ذاتاًاجسام  

  . با زمانها   آننه به دليل همراهي ؛اند هزد  زمانذاتاًن موجودات  دليل محال است كه اياين

 ،يعني وجودي سـيال و جـاري دارد        ؛عمقاً درگذر است  ،  مند است   زمان ذاتاًموجودي كه   
 اين زمان خواهد بود كه از جريـان حـوادث و            ،در اين صورت   .نه وجودي افتاده در رود زمان     
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چنين امر عارضي عين وجود همـان         وجود خارجي  د و شو  مي انتزاعها     آن تقدم و تأخر ذاتي   

  . )21: ، ص3 ج، 11 (مند است شيء زمان
 منـدي از   و زمـان  انـد     كه چرا اجسام مادي با تقدم و تأخر آميخته         پرسيده شود حال اگر   

موجودي كـه    .ندا  حركت و سيالن دائم    ر د ها  آنپاسخ اين است كه     ،  تناپذير اس  جداييها    آن
 ؛سـره در حركـت اسـت       عالم يـك   .دش با قبليت و بعديت عجين است       وجو ،در حركت است  

 .شوند  مي  زائل و حادث   ، لحظه به لحظه   ،تمام ذرات جهان   .بلكه حركت عين هويت آن است     
يعني ،  ذراتش در حركتي دائم است و اين حركت دائم تقدم و تأخر      ي  ه جهان با هم   ،بنابراين

  . سازد  ميمفهوم زمان را به اذهان متبادر
  موضوع حركت جوهري از نظر مالصدرا. 3. 5

 حركت از عوارض تحليلي وجـود       ،بيان شد كه از نظر مالصدرا     ،  در تبين حقيقت حركت   
آنچـه    بلكه ؛ انفكاك عيني ندارد   ء به اين معنا كه حيثيت حركت از حيثيت وجود شي          ؛است

ديگـر   عقلي از يك در تحليل ، فقط،قرار و ذاتي ناآرام است و اين دو    وجود بي  ،در خارج است  
عارض وجـود   ،  صفتي نيست كه در خارج     طور كه ثبات   همان .)31: ، ص همان (جدا هستند 

هر دو از     بلكه ؛عارض وجود متحرك شود   ،   حركت هم صفتي نيست كه در خارج       ،ثابت شود 
در ،  بنـابراين از نظـر مالصـدرا       .كننـد   مـي   وجود حكايـت   ي  مفاهيمي هستند كه از دو نحوه     

 غيـر از خـود      ،در هر لحظه   ءخود شي   زيرا ؛ازي به موضوع خارجي نيست    حركت جوهري ني  
هاي   بر خالف حركت    در حركت جوهري   ،به ديگر سخن  .  سابق و الحق است    ي  آن در لحظه  

 ، پيداست ذهن عادي كه ورزيدگي فلسفي ندارد       ،البته .حركت و متحرك يكي است    ،  عرضي
 الفتـي   ه سـبب   ب ،شود و اين    نمي كبدون متحر ،  پندارد كه هيچ حركتي در خارج       مي چنين
گـرفتن بـه     پـس از انـس      ولي ،خصوص حركات مكاني دارد   ه  كه به حركات عرضي و ب      است

ـ   ،   هـم  به موضـوع   شود كه احتياج حركات عرضي      مي روشن دقيق فلسفي هاي    تحليل ه نـه ب
به همين دليـل اسـت       .باشد  مي  حركت بودنشان  ه دليل ب  بلكه ،ستها   آن  حركت بودن  سبب

  . )459 و 457: صص، 1 ج، 23 (ن هم نيازمند موضوع استكه سكو

 كـه حركـت جـوهري بـه        تبيين شـد   ثابت و    ءهنگامي كه حركت در جوهر و ذات شي        
 معناي سيالن وجود جوهر در امتداد زمان اسـت و خـود وجـود مـادي در دو لحظـه بـاقي                     

دارد و وجود  چنين حركتي نياز به فرض فرض موضوع خارجي ن      شود كه   نتيجه مي ،  ماند نمي
  . خارجي آن عين حركت است

قرار باشد  اگر  ست؟  ي ضامن حركت چ   ،در اين صورت   شود كه   مي حال اين پرسش مطرح   
 ء بـا شـي  ،پس بايد در هر لحظه از حركـت      ،متبدل و دگرگون شود    دائماً ءشيجوهر  ذات و   
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 .اسـت  قبلـي    ءهمـان شـي   ،  يافته تبدل ء اين شي   گفت كه  توان  نمي زيرا ود؛جديدي مواجه ب  

   . در طول حركت باقي باشد،الزم است موضوع حركت، همان بودناين براي 
 از جمله ابن سينا را بر آن داشت         ،است كه برخي فيلسوفان مسلمان    اي    اين همان شبهه  

 ابن سينا حتي در تبدل انواع نيز بـه حركـت جـوهري قائـل               .در جوهر نپذيرند  را  تا حركت   
 تغييرات كمي و كيفي     ،در نظر او   .كند  مي  و فساد تبيين    بلكه آن را بر اساس كون      ؛شود نمي

سـازد و در      مـي   آن را براي قبول صورت جديد آماده       ،شود  مي خاصي كه در يك شيء ايجاد     
 او در  .گـردد   مـي   صورتي جديد به شيء افاضـه      ، صورتي فاسد گشته و به جاي آن       ،اين حال 

رفـتن واحـدي از     حركـت   د كـه    شو  مي  چنين توهم  ،به حسب ظاهر  « :گويد  مي ءشفاالكتاب  
رود   مي چنين گمان،و به اين جهت يك صورت جوهري به سوي صورت جوهري ديگر است        

اي     حركات و سـكونات كثيـره      ،جا بلكه در آن   ؛در حالي كه چنين نيست     ؛است كه آن جوهر  
  . )101: ، ص1 (»داردوجود 

 اصـالت «يـا    »ماهيـت  بـر  وجـود  تقـدم «اصـل   ،   مذكور ي  ضمن توجه به شبهه    مالصدرا
 ضـرورت ديـدگاهي وجـودي را بـراي درك          اين اصل  .داند  را كليد حل اين معما مي      »وجود

 وجـود سـيال و   ي  حركـت نحـوه  ،از ديـدگاه او  .آورد  مـي معناي حركت و حقيقت آن فراهم  
مالصـدرا در مقـام اثبـات ايـن        . وجود است  ي  از مراتب حقيقت عينيه   اي     مرتبه ،وجود سيال 

 با گذر   ،وي در پرتو اين اصل     .دهد  مي  نظام مابعدالطبيعي خود قرار    ي  ا پايه ل فوق ر   اص ،معنا
جاي تفاوت ميان   ه  ب،  هاي وجودي   به بحث  ،گذشتههاي    مفهومي رايج در فلسفه   هاي    از بحث 

تمـايز  ،  شود  مي معقول ثاني فلسفي اطالق   » موجود « متحرك و نامتحرك كه بر هر دو       ءشي
ز نظر او حقيقت ا. )50: ، ص1 ج، 11 (كند  ميرا مطرحمراتب تشكيكي حقيقت وجود ميان 

  وجـود سـيال كـه حركـت         ي مرتبه. 2 ؛ وجود ثابت  ي   مرتبه .1 :دو مرتبه است   وجود داراي 
   .)21: ، ص3 ج، همان ( همين وجود و الزم الينفك آن استي نحوه

 تـري بـه    سازد و نگرش جديد و عميـق        مي  حركت را به كلي متحول     ي  اين نظريه مسأله  
 ي  شـود و نحـوه      مـي  از هـستي  اي    سكون و تجـدد نحـوه     ،  طبق اين نظريه  . دهد  مي فيلسوف

بـه نحـو تـدريج و سـيالن         ،   كه چيزي جز بودنشان نيـست       موجودات متحرك  هستي يافتن 
 كه در    مطرح كرد   تمايزي را  ،توان بين حركت و متحرك      نمي ،بر اين اساس   .گردد  مي تصوير
  . موضوع قائل بودندپيشين بين عرض و هاي      هفلسف

ثبات را دو وصف تحليلي براي وجود سـيال          سيالن و ،  صدرالمتألهين در بيان اين نظريه    
 ، اوي بـه عقيـده  . نداردنياز چنين اوصافي به موصوف عيني مستقل از وصف  .داند و ثابت مي 

 بايد حركت را عرض تحليلـي بـراي         ، حركت انحاي تمامدر    بلكه ،نه تنها در حركت جوهري    
   .)31: ، صهمان (شمار آورد و آن را به وجود نسبت داده وضوع بم
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  چـه  ءخود شـي  ،  كه در حركت جوهري    ال از اين  ؤتوان ادعا كرد كه س      مي ،بر اين اساس  

بنـابر اصـالت     ءخـود شـي    . پرسشي برخاسته از نگرش اصالت ماهيتي اسـت        اساساً،  شود مي
، بدين لحاظ در حركت جوهري     وجود است و     ي   نحوه ،و حركت هم    است ءوجود شي ،  وجود

  . )59: ، ص3، ج11 ( نه چيزي كه در حركت است، همان وجود متحرك استءخود شي

وجود سـيال پخـش و       .داند  مي وجود سيال ي    نحوهاتصال را از ضروريات      صدرالمتألهين
اين اجزا   .پذيرند  مي اجزا و قطعات آن تحقق    ،  كه هر لحظه و پا به پاي حركت       گسترده است   

 اسـت كـه   سـبب    وحدت شخصي دارنـد و بـه همـين           ، قطعات وحدت اتصالي و در نتيجه      و
  . )126: ، ص12 ( در عين تحول جوهري سخن گفت، موضوعيتوان از بقا مي

 داراي  آنشـود كـه       مـي   به اين رأي رهنمون    ،وجود سيال ي    ي نحوه   دربارهاين مالحظه   
  ديگـر متجـدد و متـصرم و        سـوي از   امري است ثابت و دائم و        ،يسوياز   :ثبات و تجدد است   

و تجـدد كـه همـان حـدوث و          م  متـصر ي    مسألههم   : واقعيت قائل شد   ،توان براي هر دو    مي
هـم   يعني وجود سـيال    ؛يك واحد متصل سيال   مثابه   به   ، واقعيت دارد و هم حركت     ،فناست

  . بقاي آن عين فناي آن است، با توجه به هويت وجود سيال  اما،باقي است و هم فاني
 بـه   ،كـه از آن   شـود     منتهي مي به نوع ديگري از اتصال        مالصدرا ،بر اساس چنين نظري   

كند   مي او بر اساس اصالت وجود اثبات      .كند  مي تعبير )25: ، ص 3 ج،  11 (»وجودي اتصال«
 به نحـوي كـه فـرض عـدم     ؛مساوق با شخصيت است   ،  وجود واحد سيال  مثابه  كه حركت به    

 منـشأ  ،بـرد و در نتيجـه      مـي  متحـرك را از بـين        ي  هوحدت شخـصي  ،  اتصال ميان حدود آن   
پيـشين  هـاي      هستي ي  اتصال وجودي يعني حضورداشتن همه    . شود  مي معناشدن حركت  بي

 از  ،يـافتن هـستي فعلـي      كه اين حضور به نحـو تركيـب        آشكار است  .ءدر هستي كنوني شي   
ت كمـاال ي  همـه حقيقـت واحـدي اسـت كـه      ،بلكه هستي فعلي  ؛پيشين نيست هاي    هستي

 به نحو بساطت و     ،در خود  وجودي باالتري   كماالت ي  پيشين را به اضافه   هاي    وجودي هستي 
همچـون    بلكـه  ؛هـا تفـسير كـرد      توان به تناوب فعليـت      نمي  حركت را  ،بنابراين. وحدت دارد 

،  در تمام مراحل حركـت      نيز  متحرك .شود  مي در طول زمان تصور   اي    امتداد واحد و پيوسته   
   .)461: ، ص1 ج، 23 (كند  مي حفظوحدت حقيقي خود را

  اشيا جوهردر  اصل حركت  مالصدرا در پرتوبيني جهان. 4. 5
در پرتـو ايـن اصـل اسـت كـه وي       . سـت  مالصدرا بيني  جهانبنياد   اصل حركت جوهري  

 و داستان حركت    دده  مي ارائه از مسائل دقيق طبيعي و مابعدالطبيعي        اي  تازهتبيين فلسفي   
در معنايي عميق و وسـيع و     ،اش ن آن را همراه با توابع و نتايج فلسفي        بود و تحول و همگاني   
  عبـارت بينـي  جهـان ي اصول مهـم ايـن   عضب. دكن  مي ثر تبيين و تحليل   ؤبا نگاهي دقيق و م    

  : ازاست
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  اساس اصل حركـت جـوهري      صدرالمتألهين بر  :نيازمندي عالم به آفريننده   . 1. 4. 5
 و ظـواهر   جاري است و دگرگوني در اعـراض         اشيا ند كه حركت در جوهر و ذات      ك  مي اثبات

 به عمق وجـودات سـيال       ،نياز به محرك نخستين   ،   بنابراين .داردريشه   اشيا در ذات و جوهر   
د كه بـر  كن  ميوي با صراحت اظهار . وجودشان عين فقر و نياز است،در واقع است؛  راه يافته   

 ذاتـاً  م موجد چيـزي كـه     ن ه آ ؛بخش نه حركت  ،است موجد محرك،  اساس حركت جوهري  
   .)39: ، ص3 ج، 11 (متجدد و متحول است

 تبديل قوه به فعليت اسـت  ،گفته شد كه حركت :مندي جهان طبيعت   غايت .2. 4. 5
 ايـن  كنـد كـه    مـي مالصدرا بيـان  . نوعي خروج از قوه به فعل است   ،خود الم ماده و سراسر ع  

 و بديهي اسـت      داراي هدف و جهت باشد     نهايت ادامه پيدا كند و بايد      تواند تا بي    نمي حركت
  نهاد جملگـي موجـودات و هـستي        ،در حقيقت  .كه اين هدف غير از خود جهان مادي است        

گيرد   مي رو نتيجه  از اين . )373: ، ص همان (عين سيالنيت و شوق به سوي مبدأ است       ها    آن
ارتكـاز ايـن    اسـت   الزم، در غير اين صـورت ؛كه اين موجودات بايد غايت ذاتي داشته باشند  

ال باطل في الوجود و ال تعطيل في        «كه    حال آن  ؛عبث و معطل باشد   ها     آن طلب در سرشت  
   .)396 و 395: صص، 17 (»هالطبيع
 مفهوم   براي ترين تفسيرهاي فلسفي   حركت جوهري يكي از اصلي    : خلق مدام . 3. 4. 5

هـر موجـودي در   ، وشتهنبا توجه به آنچه صدرالمتألهين در اين باب  .بنياني خلق مدام است 
 داراي امكان فقري وجودي است و اين سخن معنايي جـز ايـن نـدارد كـه هـر             ذاتاًاين عالم   

هـاي   مالصدرا هستي  . چيزي جز عدم يا ناموجود نيست      ،خودي خود ه   ب ،يزي در اين عالم   چ
ته گرفها     آن اين تعلق از  اي    هاست و اگر لحظه    داند كه عين تعلق آن      مي اين جهاني را تعلقي   

كـه هـر     ايـن  .شـوند   مـي   در جهت ابطال خود روان     ، همان لحظه  ،بنابر فقر ذاتي خود   ،  شود
 همان معنايي است كه     دقيقاً،   به نفي خود گرايش دارد     ،شا  موجودي به اقتضاي فقر وجودي    

جاسـت كـه مالصـدرا بـر         ايـن  .شود  مي  متعاليه ادراك  ي  از مفهوم سيالن و تجدد در فلسفه      
 مادي در   ي  گويد هر پديده    مي ،ر حركت جوهري ترسيم كرده است     اساس طرحي كه خود د    

غيـر از وجـود آن در       ،  ذات و جوهر خود دگرگون شـونده اسـت و وجـود آن در هـر لحظـه                 
، 11 (شـود   مي وقفه افاضه   ديگر است و فعل خلق مدام از سوي ذات مطلق الهي بي            ي  لحظه

 و  اشـياء ي فقر وجودي تمـام      يعن،  در فصل مشترك اين دو عامل     . )283 - 281: صص،  3 ج
  دائم فيض از سوي فياض علي االطالق است كه مفهوم خلق جديد يـا خلـق مـدام                  ي  افاضه
  . يابد  ميتحقق
صدرالمتألهين مالك ربط متغيرات به ثابت را همـين         : ربط متغيرات به ثابت   . 4. 4. 5

متكـي  لت خويش    به ع  ،پذيري  هستي ي  داند كه هويتي گذرا دارد و از جنبه         مي جوهر سيال 
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از جهت ثبات    . جهت تغير  ؛جهت ثابت : تنين موجودي داراي دو جهت اس     چ ،در واقع  .است

 ؛ همـان هـستي اوسـت      ،كنـد   مي آنچه از علت دريافت     زيرا ؛ است  منتسب به خالق ،  هويتش
همـين هـستي كـه      امـا ،دهـد   مـي خـود او را بـه او       بلكه ؛دهد  نمي يعني خالق به او حركت    

خودش عين تحول و سيالن اسـت و چنـين اسـت كـه              ،  ت ثبات است  نسبتش با خالق نسب   
 تحـول در جهـان     منـشأ ،   ديگر متحـول   ي   ثابت است و از چهره      ي  موجودي كه از يك چهره    

   .)396 و 395: صص، 17 (دشو مي
 هم حدوث ذاتي و زماني عالم       ،بر اساس حركت جوهري   : حدوث زماني عالم  . 5. 4. 5
 طالن كـشيده بخط  ،  به معناي آغاز زماني داشتن    ماني عالم    بر حدوث ز   ،شود و هم    مي اثبات
 يكي از ممكنـات و از موجـودات همـين عـالم      ،كند كه زمان هم     مي مالصدرا اثبات . شود مي

 چيـزي  ،در نظر او. مالك نياز به علت نيست   ،   به عدم در زمان    شيء مسبوقيت   است و اساساً  
  . نيازمند علت است كه استقالل در هستي نداشته باشد

 متحـول و دگرگـون      ذاتـاً تمام موجودات عـالم طبيعـت       ،  بر اساس اصل حركت جوهري    
 مجمـوع   ،رو از ايـن   . در حال حـدوث و زوال مـستمرند        ، آن پيوسته  يو تمام اجزا  اند    شونده

 حادث به حـدوث زمـاني       ، آنچه در آن است    ي   با همه  ،جهان كه حكمي جز حكم اجزا ندارد      
   .)62: ، ص15 (است

پـذير   ش حـادث و زوال    ي عالم با تمام اجزا    ،وجود ندارد   كل جز به وجود اجزا     جا كه  از آن 
: ، ص 18 (باشد  مي  موجودي ديگر و خلقي جديد     ، در هر لحظه   ،است و هر آنچه در آن است      

 د و اصـالً   كر آغازي تصور    ي  توان براي عالم نقطه     نمي روشن است كه طبق اين ديدگاه     . )44
ن سخن در صورتي معنا دارد كه زماني جاري و مـستقل از             اي زيرا ؛ نيست آننيازي به فرض    

چون چنين نيست و زمان       اما ، باشد نمود يافته و جهان در زماني مشخص      وجود داشته   عالم  
 .دكرقت جهان پرسش لآغاز خي    نقطهتوان از    نمي،   نه مستقل از آن    ،امتداد و بعد ماده است    

 .سـت ا »مكـاني  بـي «كـه در    همچنـان ؛ واقع است »زماني بي« مجموع جهان در     ،در حقيقت 
 نه جـايي وجـود دارد و نـه زمـاني تـا              ، خارج از آن   شود،  ميماده لحاظ    وقتي مجموع جهان  

 فقـط   ،داربـودن   پس زمـان   .د يا در چه زماني آفريده شده است        در كجا وجود دار    شودمعين  
  . شود  مي جهان مطرحي اجزابراي

 فـس را محـصول حركـت جـوهري بـدن          مالصدرا ن  : تناسخ ي  ابطال انديشه . 6. 4. 5
در ظهـور     فقـط   نفس موجـود خاصـي اسـت كـه         ،در نظر او  . )390: ، ص 3 ج،  11 (داند مي

 بـه  ،نخـست .  ماديوضعيت مستقل از ماده و      ،در بقا و دوام     اما ، مادي است  ي  نيازمند زمينه 
بـه نفـس نبـاتي و حيـواني و           ، از طريق حركت جوهري    ،شود و آنگاه    مي صورت جسم ظاهر  

 مهـم اينجاسـت كـه تمـامي ايـن           ي  نكته .شود  مي  انساني تبديل  ي   به نفس ناطقه   ،رانجامس
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دروني و طي    از طريق تحول ذاتي      ، به نحو قوه تحقق دارد و سپس       ،مراحل در جوهر ابتدايي   

   .)223: ، ص12 (دشو  مي از تعلق ماده و قوه آزاد، در نهايت،تمامي اين مراحل وجودي
  با سـاير صـفات مـاده       ، ظهورش مادي است   ي   كه فقط زمينه   جاست كه تفاوت نفس    اين

. دشـو   مـي  خـوبي آشـكار   ه  ب،  روند  مي  از بين  آنو با از بين رفتن      اند    قائم به ماده  همواره،  كه  
 قرارديگر    طبيعي يك  ي   دو عالم ماده و تجرد درست در پي هم و به صورت ادامه             ،بدين قرار 

 نهايي كمال جسماني و قدم نخستين كمال        ي  ه مرحل ، به نحوي كه صورت انساني     ؛گيرند مي
   .)230 - 228: صص، همان (روحاني است

وقتـي  .  تناسخ اسـت   ي  ابطال انديشه ،  گيرد  مي  روشني كه مالصدرا از اين بحث      ي  نتيجه
 روح   كه  معقول نيست  ند كه اساساً  ك  مي اثبات،  داند حركت طبيعي جسم مي    ي  روح را ادامه  
 روح متناسـب    ، در حركت جوهري خـود     ،هر بدن جسماني   كه چرا ؛ ديگري شود  كسي از آنِ  
  . كند  ميجويد و در ارتباط طبيعي ذاتي با آن عمل  ميبا خود را

 حركت ي با نظريه ي نيست كه معتقد مدع،مالصدرا به هيچ روي: مسأله معاد. 7. 4. 5
ز هـر چيـز     بيش ا آنچه   .دكنتفسير    معاد را تبيين و    ي  جوهري توانسته تمام جزئيات مسأله    

 داراي  ،جهان مادي يـك حركـت اسـت و نـاگزير          ثابت كند   اين است كه     ،براي او مهم است   
 و از تحول و دگرگوني رهايي      رسد  مي از قوه به فعليت      ، غايتي است كه با نيل به آن        و مقصد

  بـه معنـاي تحـول ذاتـي و جـوهري           ،جا  رشد و تحول را در اين      وي .گيرد  مي يابد و آرام   مي
 روي  ،كند كه جهان مادي در عمق و بـاطن خـود            مي او اثبات  .ه تحوالت ظاهري  ن،  گيرد مي
گيرد كـه     مي  نتيجه ،رو از اين  . عالم است  و اين سير عين وجوديافتنِ     كند  مي تي سير هج به

امري اسـت كيهـاني كـه در     بلكه ؛ نيستنوع بشر زمين و    ي  منحصر به كره  اي    قيامت مسأله 
 نـو   كـامالً اي    شود و عـالمي و صـحنه        مي  جهان حادث  ي  هسطح تمام كائنات مادي و در هم      

  . آورد  ميپديد
ختلـف را   نفس انساني نيز كه از طريـق حركـت جـوهري مراحـل م    ،در ديدگاه مالصدرا 

 بـه   ، در عـالم عقـول مجـرد       ،دشو  مي وقتي از تعلق ماده آزاد    ،  يكي پس از ديگري طي كرده     
 خيـال  ي براي قوه، بخش عقلني نفس انساني   بر جاودانگي    اضافهاو   .يابد  مي جاودانگي دست 

همچـون  ،   نخـست  ي  دهد كه نفس در مرحله      مي شود و نشان    مي جاودانگي قائل اي    نيز گونه 
 سـرانجام بـه     ،پس از مفارقت از بدن و گذراندن رنج و عذاب         ،  موجودات متعلق به عالم برزخ    

   .)358: ، ص16 (رسد  ميوصال حق
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جنبش ذاتي  ي  در مسأله، و مالصدراهراكليتوس ديدگاه ي مقايسه. 6
  طبيعت

   و هراكليتوس مالصدرا با فردي به نام بايد ديد كه آيا، پيش از پرداختن به اين بحث
  وي آشنا بوده است؟هاي  انديشه

 بـرد   مـي   نام »حكيم هرقل« از فرد حكيمي به نام       ،االسفارمالصدرا در جلد پنجم كتاب      
مـصحح كتـاب     .)239: ، ص 5 ج،  11 (يان كـرده اسـت     مطالبي را ب   ،كه در باب حدوث عالم    

: ، ص 18 (ده اسـت  كـر او را هيـروكلس معرفـي       ،   نام هرقل حكيم   ي   در ترجمه  العالم حدوث
 فوق زميني اعتقاد داشته و      ي به موجود  ي و . است  از حكماي قرن پنجم بوده     كه ظاهراً  )55

در  .)555: ، ص 20 (ه اسـت  كرد  مي  حوث زماني عالم را انكار     ،آفرينش در زمان يا به عبارتي     
كه خداونـد نـور اول       به اين  كه وي نيز قائل است       شود  ديده مي  اعتقادات هرقل هاي    بررسي
  . )425: ، ص10 (ي نيست و شناختشدني  دركي با عقول انسانواست 

 غربـي اتفـاق نظـر دارنـد كـه افالطـون در              ي   مورخان فلسفه  ي  مسلم اين است كه همه    
 اعتقـادات  بـا    ،ي بـه نـام كراتولـوس      هراكليتوسـ يـك فيلـسوف      تعليمـات  از طريـق     ،جواني

 او ،هرگزياد كرده و     هراكليتوسان نام   ماز او با ه   ،  آثار خود تمام   آشنا شده و در      هراكليتوس
  . )156: ، ص20 (را با نام هرقل يا هيروكلس نخوانده است

هـاي    و انديـشه   هراكليتـوس  با   توان دريافت كه مالصدرا مستقيماً     مي،  از آنچه گفته شد   
يـا آراي افالطـون صـورت گرفتـه         ) هيروكلس (وي آشنا نبوده و اين آشنايي از طريق هرقل        

   .است
 تفاوت فاحشي كه ميان   ،  گيرند  قرار مي   و صدرالمتألهين برابر هم    هراكليتوس يآراوقتي  

 مـبهم و اقـوال      ،هراكليتوس نظريات كه   اندازههمان  به    اين است كه   ،شود  مي مالحظهها    آن
صـدرالمتألهين در    ديـدگاه ،   در مقابل  ،ناكافي است  ها  آن اندك و بسط و توضيح       ،مانده از او  

   .تر منعكس شده است  با تفصيل هرچه تمام،باب حركت در جوهر
 ايـن   ي   يافتن نكات مشابه و نزديك به هم در انديشه         ،آنچه در اين مقايسه مقصود است     

 نـه  ، حركـت و صـيرورت اسـت   ي  در مـسأله  ايشان يآراتقريب  دو فيلسوف و بررسي امكان      
 در  ،به ناچـار  ،  با اين مالحظه   . وجود دارد  ديدگاهايشان ميان   ،يافتن اختالفات كه به روشني    

 در بـاب  هراكليتـوس كـه   ردمحـدود كـ   را به كليـاتي  مقاله الزم است ،تطبيق و قياس  مقام  
 بـا رأي  ،حـدوده  در آن منيـز  و رأي صـدرا  شدهتحليل نيز ر بخش نخست    دحركت آورده و    

 دو فيلـسوف    ي  انديشهاصل   ، ابتدا بهتر است ،  براي اين كار   .قرار گيرد هم   مقابل   هراكليتوس
  . كرد را قياسها  آن ، سپس.شوددر باب حركت بيان 
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اين حركت را حاصل جنگ اضدادي        اجزاي عالم را در حركت دائم و       ي  ه هم هراكليتوس

،  بر اين اعتقاد است كـه ايـن تنـاقض و سـتيز    اما وجود دارد، ها    پديده ي  هكه در هم  داند    مي
 از هماهنگي آشكار نيرومندتر است     كه   يپنهان  هماهنگي .آفريند  مي ها را  زيباترين هماهنگي 

داند و   مي  كثير ،گرداند و واحد را هميشه      مي به وحدت باز   كثرات را  ،بنابراين. )77: ، ص 22(
تر از   اساسي، اوي هكه وحدت در نظري  شده گفته .شود  مي  قائل وحدت در كثرت  به   ،به نوعي 

مقـدار   ،مانـد   مـي  آنچه در نظر او در عـالم ثابـت         .شرط ضروري وحدت است    كثرت و جنگ  
لوگوس كه قانون هستي و از       .بر تغيير چيزها نظمي حاكم است     ،  عالم خالقي ندارد اما    .است

انـسان بـا   .  اسـت دهنـده بـه همـه چيـز      و نظـم اشـيا قانون كلي شدن    ،  همه چيز برتر است   
ـ    ، فروبـردن لوگـوس    رخـي، گرفتن از آن و به تعبيـر ب        ن در لوگوس و الهام    شد سهيم  هقـادر ب

  . يشيدن استاند 
او ايـن   .دانـد   مـي   ذرات عالم مادي را در سيالن و حركت دائم         ي  هصدرالمتألهين نيز هم  

دهـد كـه     مـي سبت ناشيادر اي    داند و آن را به قوه       مي ي مادي ئاشيا وجود   ي  هسيالن را نحو  
 وجـودي   ،خـالق عـالم طبيعـت بـه آن        . )174: ، ص 2 ج،  11 (درسـ   مـي   به فعليـت   ،همواره

 . در تحـول و دگرگـوني اسـت        ذاتاً   هر جوهر جسماني   ،بنابراين چنيني عطا كرده است و     اين
در  .او نيز پيونـد وثيـق دارد   » اصالت وجود  «ي  ه حركت جوهري صدرا با نظري     ي  ه نظري ،البته
 وجود واحدي اسـت كـه از ابتـدا تـا     ،وجود جسماني كه هويتش عين حركت است  وي،نظر  

كه در تمـام طـول حركـت        است  واحد  يعني متحرك وجودي     ؛انتهاي حركت گسترده است   
 باز،   هرچند موجودي ماهيات مختلف پيدا كند و دگرگون گردد         ،در اين صورت   .همان است 

ت وجود و اعتباريت ماهيت دگرگـوني و         با قبول اصال    و توان گفت كه همان موجود است      مي
، 3 ج،  همـان  ( زد لطمه نخواهـد  ها     آن  به وحدت  ، كه امري اعتباري است    اشياتعدد ماهيات   

   .)97: ص
شود كه هر دو فيلسوف بر حركت كل عالم طبيعـت بـا        مي  مالحظه ،بنابر آنچه بيان شد   

 :كنـد   مـي  حركـت را تبيـين    اين   ،اي  اما گويي هريك به گونه     ، اجزاي آن توافق دارند    ي  ههم
اما ،  پندارد  مي  را حاصل ستيز ميان اضداد     آن به حركت ديالكتيكي قائل است و        هراكليتوس

 سـيال و واجـد قـواي در حـال بـه             ،شيء مادي را به خودي خـود       مالصدرا وجود جوهر هر   
   .داند  ميفعليت رسيدن
  : كردبيشتر تحليل را ها   آنتر اين دو رأي الزم است هر دوي  روشني هبراي مقايس

شايد بتوان  ؟ به چه معناست،گويد  مي از آن سخنهراكليتوسستيزي كه  بايد ديدابتدا 
دو طـرف آن    اوالً   ، در هـر سـتيزي     .گفت كه ستيز يك وجه بيروني دارد و يك وجه درونـي           

 بـه   امـا ظـاهراً    ،انـد   هو ثانياً به اين كار اقدام كرد       ميان برداشتن طرف مقابل را دارند      قصد از 
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 ديگـر نيـز سـتيز گفتـه         يعني اقدام دو طرف براي از ميـان بـردن يـك            ،صرف اين وجه دوم   

حـال  . )52 و 51: صصـ ،  20 ( همين بوده است    از ستيز  هراكليتوسشود و احتماالً مراد      مي
برند و به   ميطرف مقابل خود را از بين شخص، هر دو ، در اين رويارويي،هراكليتوسدر نظر 

هيچ ارتباطي جز ايـن     ،   استفاده از تعبير ستيز    ،در واقع  .آيد  مي ثالثي پديد شيء   ،ها   آن جاي
 با هم قرار گرفتن دو شيء به ايجـاد وضـعيتي جديـد              ،د كه در ربط و نسبت     كن  نمي را بيان 
 نيز تحـوالت بـه   ها نمونه در بسياري ،البته .برد  ميد و وضعيت پيشين را از بين     شو  مي منجر

  . دهد ي نمنحو كامالً مشهودي رخ
  يعني مركب از قـوه و فعـل        ،متحرك را جسم   اودر باب رأي مالصدرا بايد ديد وقتي كه         

آيا مرادش اين است كـه هـر موجـود          ،  بخشيدن قوايش دارد   خواند كه رو به سوي فعليت      مي
 در  ، كه در آن قـرار گرفتـه       جايگاهيمادي و جسماني به صورت منعزل از موجودات ديگر و           

 بـه هـيچ     نظـري،  چنين    كه بتوان از   رسد  نمي يابد؟ به نظر    مي ليت فع سيالن است و قوايش   
بـه  طبعـاً سـخن از جهـت نيـز          ،  است وقتي سخن از حركت   ،  به تعبير ديگر   .دكر دفاع   ،وجه

چـه چيـزي     ندبپرسـ اگر از صـدرا      .گيرد  مي زيرا هر حركتي در جهتي صورت      آيد؛  ميان مي 
الً خواهد گفت قوايي كه در هر شـيء         احتما،  كند  مي جهت حركت يك شيء مادي را تعيين      

اين است كـه آيـا صـرف ايـن قـوا             اما پرسش  ،حركت آن است  جهت   ي  هكنند  تعيين ،نهفته
 بـه  ،گيرد مي قرار وضعي در چه كه  اين بسته به    آن،يا   است يك شيء     حركت ي  هكنند تعيين

 خاص كه    با قوايي  ، گندم شيء خاص است    ي  همثالً يك دان   ؟رسد  مي  به فعليت  ،نحوي خاص 
 ،اما روشن است كه اگر اين دانه در زير خاكي مرطوب قرار گيرد و سپس، در آن نهفته است

به فعليت خواهـد رسـيد       زماني   از متفاوت   كامالًقوايش  ،  در معرض تابش نور خورشيد بماند     
 بـه فعليـت     ي  هنحـو  صدرا منكر اين نخواهـد بـود كـه           ،بنابراين .د اتاقي بيفت  ي  هكه در گوش  

 ديگـري قـرار     يائاشـي  در كنار چـه       آن وابسته به اين است كه      كامالً ،واي هر شيء  رسيدن ق 
 هـر   ، بـر ايـن    اضـافه  . جهت حركت است   ي  هزنند  اين مجموعه است كه رقم     ،گيرد و هميشه  

 قواي خاصـي را     ، در نسبت با هم    ،توان گفت آن اجزا     مي شيء مادي نيز مركب از اجزاست و      
ـ    اگر .كنند  مي براي يك شيء تعيين    ديگـر  ،  نـد  را جـدا كن    اش   ه پوسـت  ، گنـدم  ي  ه از يك دان

  بـه بـروز خواصـي      ،هـسته در كنـار هـم       پوسـته و   . گنـدم را نخواهـد داشـت       ي  هخواص دان 
 كه چند شيء مختلف    همواره اين است     ،دهد  مي  آنچه واقعاً روي   ،در اين صورت   .انجامند مي

ـ  ،ديگـر  در رويارويي با يك   )  متضاد ،هراكليتوسو به تعبير    (  ه سـوي شـيء جديـد حركـت         ب
توان   نمي هرگز. گردند  مي  به گياهي بدل   ،مثالً دانه و آب و خاك و نور در كنار هم           .كنند مي

چراكـه آب و     ؛رود  مـي  شـدن  اش به سوي گياه     در حركت جوهري   ،گفت دانه به خودي خود    
 بـه نظـر    .را در اين حركت حذف كـرد      ها     آن توان  نمي واند    نيز به گياه تبديل شده     ...خاك و 
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 ايـن دو فيلـسوف را بـه هـم فـراهم            يآرارسد اين يكي از نكاتي باشد كه امكان تقريب           مي
  . آورد مي

 جالب اين اسـت     ي  هبلكه نكت  ؛پذيرد  نمي همين جا خاتمه   نظر در نزديكي اين دو    البته،   
م كه كثرات عال  اند    كه هر دو فيلسوف در عين حال كه به سيالن فراگير و دائم در عالم قائل               

 با تعبيـر    ،از اين وحدت  هر دو   و  اند     به وحدتي در پشت اين كثرات نيز قائل       ،  آورد  مي را پديد 
  . )437: ، ص1 ج ؛85 و 11: صص، 8 (اند كردهياد » وحدت در عين كثرت«

رسد كه اختالفي وجـود داشـته         نمي به نظر ،   معناي كثرت مد نظر در اين تعبير       بابدر  
 ،كثرت مشهود در عالم طبيعت است     ،   است طلوبچيزي كه م   ،فيلسوف هر دو نظر  در   .باشد

 .پيونـدد   مـي شود اين كثرات را بـه هـم    مي مهم مربوط به وحدتي است كه ادعا ي  لهأاما مس 
  .استمسئله اين است كه چه نحو وحدتي حاكم بر اين كثرات 

و  ظـاهر    ي   اين دو ساحت رابطه    ي  رابطه . عالم دو ساحتي است    ،هراكليتوس ي  به عقيده 
داللـت   بر عـالم واحـدي در درون خـود           ،كه همان عالم كثرات است     عالم ظاهر  :طن است با

و لوگوس نفس تناسب عالم و جان عالم است با بـاطني كـه ظـواهر و كثـرات را در                     كند    مي
آيد و    مي جاويدان است كه همه چيز مطابق با آن پديد        ي     هستنده او .كند  مي خودش جذب 

، 7 ( اين است كه همه چيز يكي استشود،  ميشنيده از او يامي كهپ، اداگر گوش بدان فرا د  
كثـرات  بخـش     وحـدت  ،زنـد   مي لوگوس و قانوني كه انتظام عالم را رقم       ،  بنابراين. )249: ص

   .دانسته شده است
  كثـرات ماهيـات دانـسته      ي  هكننـد  پارچـه  است كـه يـك    اين وجود   ،  اما صدرا نظر مال  در

وجود حـق   را منحصر به     امري واحد و آن       را وجود،  فاني خود  عر ي  او در اوج عقيده   . شود مي
توانـد باشـد و       نمـي  هيچ چيز جز آن ذات مقدس مصداق حقيقي وجود        . دانسته است تعالي  

: ، ص 1 ج،  11 (نـد ا  تعينـات و تجليـات آن ذات مقـدس          اضالل و شئونات و    ،كثرات جملگي 
260( .  

 ي  هدر فلـسف  ،  شـود   مـي  كي دانسته  خدا با وجود مطلق ي     ، صدرا ي  هدر حالي كه در فلسف    
كه ه شد   پيشتر گفت  . هستي است  ي  ه نيز لوگوس همان قانون واحد حاكم بر هم        هراكليتوس
از   اما،پندارد  ميداند و آن را ازلي و ابدي       نمي ك از خدايان  ي   عالم را مخلوق هيچ    هراكليتوس

لـسوفاني كـه بـه      بـا نظـر في    مطـابق    .كه او خـدايي نـدارد     توان برداشت كرد      نمي سخناين  
ازلي و ابدي بودن عالم منافاتي با وجود خدا و خلق عـالم توسـط او            ،  اند بودن عالم قائل   قديم
   غيـر از آن موجـودي      ،كند  مي يادها     آن  از هراكليتوسهمين طور مسلماً خداياني كه      . ندارد
 ،آن خـدايان   مالصدرا نيـز قبـول دارد كـه          ،براين بنا .شود  مي د عنوان خدا از او يا     اكه ب  است

   .اند هعالم را نيافريد
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نقـش   هراكليتـوس در بـاور     توان لوگوسي را كـه      نمي  بديهي است كه هرگز    ،با اين حال  

توان  نيز نمي . يكي انگاشت،بسته با وجود مطلقي كه صدرا به آن معتقد و ملتزم گشته است       
كـه وجـود    كند    يمعرفي م دانايي  مانند  شأن لوگوس را به      ،هراكليتوس بدين لحاظ كه     ،تنها

نتيجه گرفت كـه لوگـوس در       چنين  ،  استحركات   امور و    ي   نظم همه  ي  كننده دارد و تعيين  
 ي  در فلـسفه  ،   دارد كـه وجـود مطلـق و واحـد حقيقـي             در همان جايگاهي قرار    ، او ي  فلسفه

   .مالصدرا از آن برخوردار است
  

  گيري نتيجه. 7
در ،  »و وحدت در عـين كثـرت       ضادت،  تغيير،  لوگوس« با طرح چهار اصل      هراكليتوس. 1
و نتيجه گرفـت كـه        تصويري از حركت در عالم طبيعت ترسيم كرد        ،فلسفي خود هاي    آموزه

مالصدرا نيز   . در حال دگرگوني و نوشدن است      ،سره  يك ،شي اجزا ي كل عالم طبيعت با همه    
هـم حركـت    او بر اساس اصل م     . است هراكليتوسداستان با     موافق و هم    كامالً ،در اين نتيجه  

  . داند  مي ذرات عالم مادي را در سيالن و حركت دائمي جمله، جوهري
 و نتـايج مترتـب بـر        اشياءتبيين اين دو فيلسوف از حركت دروني و ذاتي و جوهري            . 2

ه بر اصل حركت دائـم      اضاف ،ات ايشان ياز تحليل نظر    اما ،آشكاري با هم دارد   هاي     تفاوت ،آن
وجوه قرابت اين دو انديشه نتيجه گرفته       مثابه  مهم ديگر نيز به      ي  چند نكته ،   عالم ياشيادر  
  . شد

 بـه   ؛را حاصل ستيز ميان اضـداد پنداشـت       آن   ،حركتدر تبيين خود از      هراكليتوس. 3
 و بـدين    بـرد   مياز بين   طرف مقابل خود را     ،   هر يك از دو طرف     ،نحوي كه در اين رويارويي    

 در تبيـين    كه  اين با    هم، مالصدرا .شود مي  وضعيت پيشين  گزين يجا  وضعيت جديد  ،ترتيب
 سـيال و  ، مادي را به خودي خودشيء وجود جوهر هر    هراكليتوس،برخالف  ،  خود از حركت  

 بـه  شـيء قواي نهفته در هـر  كه معتقد است    ،داند  مي واجد قواي در حال به فعليت رسيدن      
 مجموعـه   ، و هميـشه    هرگز به فعليت نخواهد رسيد     ،تنهايي و بدون رويارويي با عوامل ديگر      

  .  جهت حركت استي زننده است كه رقم
 كـه بـه     نـد ا   فراگير و دائم در عـالم قائـل        يهر دو فيلسوف در عين حال كه به سيالن        . 4

به وجود وحدتي در پس اين كثرت نيز اعتقاد دارند و ، شود پيدايش كثرت در عالم منجر مي
با ايـن   .اند  ه ياد كرد  »وحدت در كثرت  «ر   به نوعي با تعبي    ، از اين وحدت   ، هر دو  كه  اينجالب  
 .اختالف وجـود دارد   ،  پيوندد  مي شود اين كثرات را به هم       مي  وحدتي كه ادعا   ي  باره در ،حال

 با قانوني كه انتظـام عـالم را         ،جاويدان است اي    لوگوس كه هستنده  ،  هراكليتوس ي  به عقيده 
جود مطلق كه همان وجود حق       و ، اما از نظر مالصدرا    ،هاست بخش كثرت   وحدت ،زند رقم مي 
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 ، كثرات در سـير تكـاملي جـوهري خـود          ي   عالم است و همه    ي  كننده پارچه  يك ،تعالي است 

   .به سوي او نيز باز خواهند گشت، اند هگونه كه از سوي او آفريده شد همان
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