
 

 

  

 

 

  
  
  

          ∗∗پور سهيال قلي                               ∗          مجتبي جعفري
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  سينا و باركليي جوهر از ديدگاه ابن مقايسه
  

  چكيده
ز آغاز از مسائل و مباحث مهم فلسفي كه قدمتي بيش از دوهزار سال دارد و ا

 اما ، جوهر استي مسأله مورد بحث بوده است پيدايش حكمت در يونان باستان

سرنوشت جوهر در حكمت سينوي به بركت تمايز وجود و ماهيت دگرگون شده و 

  .باره راه خود را از وجود جدا كرده است يك

سينا مقسم جوهر و عرض را ماهيت اشياء دانسته و مقوالت ارسطويي را  ابن

نوشتار حاضر باتوجه به جايگاه و . ت اشياي موجود تطبيق داده استبر ماهي

، به بررسي محور مسألهبا رويكردي  باركلي  وسينا ابناهميت بحث جوهر در تفكر 

  و بار كليابعاد و زواياي مختلف اين مقوله در حكمت سينوي

  كاوش از چيستي و تطور معرفتي جوهر، مقسم جوهر وترتيب بدين.پردازد مي

در باب  و بار كلي سينا ابناعراض، چگونگي حصر تقسيمات جوهر و موضع 

جوهريت واجب تعالي، مهمترين مسائلي است كه در اين نوشتار مورد پژوهش 

  .گيرد  ميقرار

  .حكمت سينوي -5، باركلي -4موجود،  - 3عرض،  - 2جوهر،  -1 : كليديگانواژ
  

  مسألهطرح . 1
دمتي به درازاي تاريخ تفكر فلسفي بشر دارد و از  كه ق،يكي از مباحث محوري فلسفه

بدو پيدايش حكمت در يونان باستان، همواره ذهن و زبان فالسفه را به خود مشغول داشته 
جوهر  سينا ابن بس كه جوهر همين ي مسأله اهميت در.  جوهر استي هاست، بحث از مقول
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 ، اين ابتكار عمل، وجود را باسينا ابنوقتي  .و عرض را از تقسيمات ماهيت شمرده است
هاي فلسفي خود قرار داد،   يك عنصر متافيزيكي متمايز از ماهيت، اساس تحليلي مثابه به

نوشتار حاضر با توجه به جايگاه و اهميت . وجود و راه شناخت آن اهميت خاصي پيدا كرد
آن در سير تطور و تحول تاريخي   وباركلي  وسينا ابن جوهر در تفكر فلسفي ي همقول
 به بررسي ابعاد و زواياي مختلف اين ،محور مسأله غرب و اسالمي، با رويكردي ي هفلسف

مهمترين مسائل اين پژوهش در قالب چند . پردازد مي كلي و بار در حكمت سينويمسأله
 و سينا ابنكه   مبادي تصوري جوهر و ايني اول؛ مسأله: پرسش اساسي از اين قرار است

، در سينا ابنكه مقسم از ديدگاه   اين؛ دومي مسأله ،اند از جوهر ارائه دادهچه تعريفي باركلي 
 آيا تقسيم جوهر به چند قسمي سوم؛  مسألهتقسيم به جوهر و عرض چه چيزي است؟ 

 نهايي اين است كه با توجه به تعريف جوهر، موضع ي مسألهعقلي؟  حصر عقلي است يا غير
 ي جايگاه جوهر در فلسفه ن واجب تعالي كدام است؟ در رد يا اثبات جوهر بودسينا ابن

 و باركلي سينا ابن حاضر با رهيافتي فلسفي و در پرتو آراء ي مقاله؟ باركلي چگونه است
آن دو انديشمند به تعريف جوهر در حكمت  ها و حل مسائل مذكور، ضمن پاسخ به پرسش

  .پردازد مي
  

  مقدمه. 2

 در تاريخ تفكر فلسفي به بحث اند كه يشمنداننخستين اندي و ايليائيحكماي ايوني 
نحوي بين جوهر و مبدأ اشياء خلط  ها به اند؛ با اين تفاوت كه ايوني  جوهر پرداختهي درباره

 كردند، درحالي كه ايليونْ  ميها استعمال ي علت و مبدأ پديدهمعنا به و لفظ جوهر را ندكرد
 تغيير و  كه از هرگونهنمودند اطالق مي »وجود واحد أحد ثابت«طور خاص بر  جوهر را به

ها نيز جوهر را همان ذره يا اتم و جزء  اتميست). 160 :ص ،14 (دگرگوني در ذات مبرّاست
-  عربيي  در فلسفه)جزء اليتجزي (دانستند و شايد به همين جهت، اتم  مياليتجزّي

لي شئ را تماماً بارك ).160:  ص،همان(  ترجمه و شهرت يافت»جوهر فرد«اسالمي به نام 
موجود ذهني دانسته و با اين تحليل، تلقي واقعي از جوهر يا اساس را مردود شمرد و جوهر 

 مصباح ).31 - 27 :صص، 16 (هاي فلسفي خود كنار گذاشت مادي واقعي را در تحليل
  :لفظ جوهر در فلسفه به دو معني آمده است: نويسد  مييزدي
  )ال في موضوع الموجود(آيد ماهيتي كه نه در موضوع پديد «. 1
  .)44 : ،ص1: ، ج24(» چيزحقيقت و ذات هر . 2

 چون ،گيرد ميدر مقايسه با اولي در برو معناي بيشتري را است تر  معناي دوم عام
عقل  (گوهري كه در موضوع پديد نيايد مخصوص موجودات ممكن جوهري است كه شامل
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 خواه واجب يا ؛ هستي معناي دوم تمامِكه  درحالي،است) جسم و نفس و هيولي و صورت و

جوهر از ي اول عبارت است معنا بهجوهر ت. شود  ميممكن يا جوهر يا عرض را شامل
اما  گرديدن چيزي و اين وقتي صادق است كه آن چيز جوهر نبوده و سپس جوهر گردد،

ز جوهر  اسينا ابنمنظور . )همان( ي دوم يعني بيان حقيقت و گوهر هر چيزمعنا بهتجوهر 
 ما را به حقيقت اجسام ،مسألهخواهد با بررسي و تحقيق در اين   ميمعناي دوم است و

پذيري  ها را براي ما بيان كند كه آيا اجسام از جهت تقسيم راهنمايي كند و ذات و گوهر آن
پذير  كه داراي پيوستگي بوده و از اجزاي قسمت اند؟ يا آن از اجزاي نامنقسم تشكيل شده

  جوهر جسماني و طبعاًاركليب .معنوي و ماده و صورت است كه داراي دو جزء  اينيا است؟
  اشياء ماديي منزله هوي معتقد بود كه آنچه ما ب. مادي را انكار كرده است ماده و صورت

آورد   ميوجود ههايي است كه خداي متعال در عالم نفس ما ب كنيم در واقع صورت  ميدرك
 عالمي به نام عالم مادي وجود ،قعيت نفساني است و در ماوراء نفسها همان وا و واقعيت آن

  .ندارد
  

  جوهر و جوهري. 3
: بر چند معنا اطالق شده است،  جوهرموسوعة كشّاف اصطالحات الفنون و العلومدر 

 خواه حادث باشد و خواه قديم و در مقابل اين معنا، عرض به ؛گاهي بر موجود قائم به خود
بنفسه نيست و گاهي منظور از جوهر، حقيقت و ذات  شود كه قائم  ميموجودي گفته

گاهي نيز .  چيزي خارج از ذات و حقيقت است مراد از عرض،هرچيزي است و در مقابل
مراد از جوهر، نوع خاصي از اقسام موجود ممكن است كه نزد متكلمين، جوهر به اين معنا 

 ،اما نزد حكما. هر ممكني حادث است چراكه از نظر آنان، ،جز موجود حادث نخواهد بود
 ).602: ، ص15( گاهي قديم است نظير جوهر مجرد و گاهي حادث است مانند جوهر مادي

جوهر عبارت است از موجود مستقلي كه در تقرّر وجودي،  ، مسلماني در عرف فالسفه
جوهر «، ديگر عبارت بهيافتن محتاج موضوع نيست،  نيازي به موضوع نداشته و براي وجود

 يعني هرگاه در ،موجودي است كه حق وجود عيني آن اين است كه در موضوعي نباشد
خواجه نصيرالدين  ).248 :، ص20( »خارج موجود شود و در موضوعي نباشد، جوهر است

 ،موجودي است نه در موضوع« : در تعريف رسمي جوهر آورده است،نقل از حكما طوسي به
كه مفهوم   كه وجود داخل است در مفهوم جوهر، چه اينو مراد از اين عبارت نه آن است

در  )86 :ص ،23(» الجوهر معرب الواحده جوهر و«) 37 :، ص18( »...جوهر را جزوي نيست
 مفهوم .)602: ص، 4: ، ج19(ل و نژاد و ماده هر چيز را گويند جوهر اص برهان قاطع نيز

 يك مفهوم جوهرْ. سي وجود داردغير از مفهوم جوهري است و بين آن دو تفاوت اسا جوهر
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بنابراين، . كند  با اشياي ديگر، جوهريت آن تغيير پيدا نميهو با مقايس مفهوم نفسي است
 چه با اشياي ديگر مقايسه شود و چه نشود؛ اما جوهري يك ؛جوهر هميشه جوهر است

گاهي با جوهر . يابد  ميبا اشياي ديگر، جوهريت آن تغيير مفهوم نسبي است و با مقايسه
 با درمقايسهنفسه جوهر است؛ اما   مانند حيوان كه في؛شوند  ميمع ججا جوهري در يك

 ولي ،جوهر داخل در مقوالت عشر است. مفهوم انسان، جوهري است، زيرا ذاتي انسان است
 نفي وجود ي اركلي نخستين بار ديدگاه خود دربارهب .تجوهري داخل در كليات خمس اس

شنود ميان هيالس و  و سه گفت در و سپس مبادي علم انساني  سالهجوهر مادي را در ر
كند كه  گونه استدالل مي اين، مبادي علم انسان ي باركلي در رساله .مطرح ساخت فيلونوس

 »بعد«توان  مثالً نمي. پذير نيست ناپذير هستند امكان انتزاع كيفياتي كه از يكديگر جدايي«
توانيم  وانگهي ما تنها زماني مي.  و جسمي بدون بعد را تصور كرد»جسم«را بدون وجود 

 در غير ؛ كه بتوانيم آن را با يكي از حواس خود ادراك كنيم،حكم به وجود چيزي بدهيم
. ادراك شدن  وجود داشتن،عبارت ديگر  به. دليلي بر وجودش در دست نداريم،صورت اين

صورت   را بهءتوانيم وجود داشتن شي  بنابراين نمي، ناممكن استء از شي»وجود«انتزاع 
جداگانه ادراك نماييم و حكم به وجود آن بدهيم و هيچ جوهري مگر جوهر روح وجود 

 .)63 - 61 :صص ،27(» ندارد

  

  معناي جوهر در حكمت سينوي. 4
به تعريف جوهر پرداخته است كه  ، در چند موضع از آثار منطقي و فلسفي خودسينا ابن

 پنج معنا كم دست، الحدود ي وي در رساله. شود  ميبه برخي از مهمترين اين معاني اشارت
  :كند  ميبراي جوهر بيان

  مانند انسان يا بياض اطالقءير اسمي است مشترك كه به ذات هر شجوه  -1«
  .شود مي

همين ( ات ديگري نيازمند نباشدهر موجودي كه بذاته در وجود و تحقق خود، به ذ  -2
  ).گويند جوهر قائم به ذات خويش است  مياست معناي قول كساني كه

يعني موضوع براي ( كند  مي ماهيتي است كه شأنش اين است كه قبول اضدادجوهرْ -3
  ).اعراض است

  .نباشد) و قائم به محل( هر ذاتي كه وجودش در محل -4
اين معناي اخير است كه فالسفه از زمان (  نباشدهر ذاتي كه وجود او در موضوعي -5

  ).99 :ص، 8(» اند ارسطو، آن را استعمال كرده
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تواند بنابر تعاريف و   مي مفهومي جوهر، هر موجوديي  با توجه به سعهترتيب بدين

 با ، به عنوان نمونه، هر موجودي مثل سفيدي و حرارت و حركت.تعابير مختلف، جوهر باشد
ي معنا به  تعريف اول جوهر،باشند  مي اعراضي ه از زمر،)مشائين(  مشهوراينكه طبق نظر
ي اول، دوم، معنا بههمچنين جوهر  .اين موارد صادق و قابل اطالق است ذات هر شيء بر

قبول - اما براساس معناي سوم. شود  ميچهارم و پنجم بر مبدأ اول، خداي تعالي اطالق
سخن . ي چهارم و پنجم جوهر استمعنا به يوليهمچنين ه .خداوند جوهر نيست -اضداد

حد الجوهر اّنه « : در باب چيستي جوهر، بر معناي پنجم منطبق است،التعليقاتشيخ در 
 قابل ي هوي در توضيح اين تعريف، نكت). 146 :، ص9( »الموجود في األعيان ال في موضوعٍ

به . زند  ميود ذهني را رقم وجي مسألهكند كه يكي از اشكاالت معروف   ميتأملي را بيان
شود خود عرض است، چراكه قائم به ذهن و   مياعتقاد او، آنچه در ذهن از جوهر حاصل

الحاصل في النفس في  و« :آن صادق است نه جوهر نفس مدرِك آن است و تعريف عرض بر
هو اّنه هذا المعلوم المقول هو عرض فيها، و هو غيرُ ماهيه الجوهر فلذا ينتقض بذلك حده و 

، ضمن تعليقاتدر جاي ديگري از  ).147 :، صهمان( »موضوعٍ الموجود في األعيان ال في
 پردازد كه مقسم جوهر و عرض  ميمسألهرح و حل اين طبيان تعريف مشهور جوهر، به 

جوهر آن است كه وجودش در موضوع « :عبارت وي چنين است. ماهيت است نه وجود
 مثل ،اند  ماهيت جواهرْبنابراينكنيم،  فعل را قصد نمي حصول بالما از وجود. نيست

 وجودشان در موضوع ، وجود يافتند كه اگر اين ماهيات،جسميت، نفسانيت و انسانيت
معنايي «: در تعريف جوهر آورده است، اشارات و تنبيهاتشيخ در ). 186 :، صهمان( نيست

يت و حقيقتي است كه هستي  ماهكه جوهرْ شود عبارت است از آن  ميكه بر جوهر حمل
 تأكيد وي از جوهرنكته قابل توجه در اين تعريف شيخ ). 64 :، ص4(» آن در موضوع نيست

 نيز اين قيد در حد جوهر منطق شفاكه در   چنان؛بر قيد وجود و موجود بودن ماهيت است
 ،6( »وعٍإنّ الجوهريه هي الماهيه التي من شأنها أن التحتاج ألي موض« :اخذ شده است

كه اگر وجود يافت، محتاج به   جوهر ماهيتي است كه از شأن او اين است؛)1 فصل ،3 مقاله
   .موضوع نيست

آيد كه ذكر آن   مي در تعريف جوهر، چند نكته به دستسينا ابناز مجموع آرا و سخنان 
  : معرفتي نيستي خالي از فايده

موجود است، بنابراين كليات ذهني مراد از موجوديت در تعريف جوهر، موجود بماهو  .1
قائم به نفس   بلكه وجود كليات، وجودي در أعيان ندارندتوانند جوهر باشند؛ زيرا كليات نمي

كه مراد از موجود،   درحالي، در موضوع است، يعني وجود شيء،مدرِك است و مصداق عرَض
  .وجود در أعيان است
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كيك به تقدم و تأخر و شدت و ضعف تش) يعني در جوهربودنش( جوهر بماهو جوهرْ. 2
تقدم و  شدت و ضعف و(  زيرا جوهر ماهيت است و برمبناي مشائين، تشكيك؛پذيرد را نمي

  .در ماهيت راه ندارد) تأخر
طبق اصل مشائي عدم   برسينا ابن. بر همين اساس، در جوهر، حركت وجود ندارد. 3

 حركت دانسته نداشتن پذيري و قبولهاي جوهر را تغييرنا تشكيك در ماهيت، يكي از ويژگي
هاي هر  يكي از ويژگي «:گويد  مي كه قائل به حركت جوهري است،،و برخالف مالصدرا

 ،كند  مي)تنقيص و تزييد( حركتي اين است كه قبول شدت و ضعف و زيادي و نقصان
براين اساس، . كند و در جوهر حركت وجود ندارد كه هيچ جوهري قبول حركت نمي درحالي

كه حركت   درحالي، بلكه امري دفعي و آني است،ي حركت نيستمعنا بهكون و فساد جواهر 
 از مشهورترين مخالفان حركت سينا ابنبنابراين ). 105 :، ص3 (»امري تدريجي است

اليعرض فيها ) جوهر( فأنّ هذه المقوله «:جوهري است و به صراحت إذعان داشته كه
 بقاي  نبوداليل شيخ بر نفي وقوع حركت در جوهرمهمترين د). 43 :، ص6 (»الحركه

  .در جوهر است) شدت و ضعف( تشكيك ي هموضوع و استحال
موضوع است و موضوع خاصي ندارد،  جوهر ضدي ندارد، وقتي جوهر موجودي الفي. 4

  .شوند كه موضوعي باقي باشد  مي زيرا اضداد در جايي مطرح،بنابراين ضدي هم ندارد
ند و قوام اعراض ا  چون مقوم اعراض، اولويت و تقدم وجودي دارنداضجواهر به اعر. 5

  .وابسته به جوهر است
تواند هم   بدين معنا كه هيچ شيئي نمي؛تعريف جوهر و عرض نفسي است نه نسبي. 6

تواند هم   مي قول كساني را كه معتقدند يك شيئسينا ابنجوهر باشد و هم عرض و لذا 
  ).72 :، ص10(» داند يجوهر باشد هم عرض باطل م

  

   باركليي جوهر در فلسفه. 5

 ها ها و روح اند، تنها در ذهن گويد اگر چيزهاي محسوس عبارت از تصورات  ميباركلي
: اند جنبش  كارپذير و بيتصورات. سان يگانه جواهرند و ارواح بدين توانند موجود باشند مي

ترين نام است و دو گونه را  ز يا هستي عامچي. ، كارگرندكنند  ميارواح، كه تصورات را ادراك
اين دو . ي جز نام ندارنداند و هيچ وجه همانند سره متمايز و ناهمگن گيرد كه يك ميفرا

هايي  هستي  تصورات،ناپذيرند  ارواح جواهر فعال و قسمتاند از ارواح و تصورات؛ گونه عبارت
 اذهان ي داشته   بلكه نگاه،يش نيستاند كه قيامشان به ذات خو جنبش و گذرنده و وابسته بي

  .)80 – 79: ص، ص28( اند و يا در اذهان يا در جواهر روحاني وجود دارند يا جواهر روحاني
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  قائل به اين مطلب است كه وجود براي هيچ چيز،باركلي در نفي وجود جسم و ماديات

آنچه . ك شودكننده باشد يا بتواند ادرا كه ادارك توان تصديق كرد مگر اين  نميرا
شود جز تصوراتي   مي اما آنچه اداراك،كه روح است اي نيست در اين كننده است شبهه ادارك

كه مردم تصورات ذهني را نماينده و  بندد چيزي نيست و اين  ميكه در ذهن ما صورت
كنند   ميپندارند كه وجود آن اشياء را ادراك  ميدانند و چنين  ميعكس اشياء خارجي

 ، اگر ادارك شدني نيستند؛شدني هستند يا نيستند  زيرا كه آن اشياء يا ادارك،اشتباه است
ها جز   ادارك ما از آن ،شوند  ميو اگر بگوييد ادارك ها معني ندارد موجود دانستن آن

ند ا ها وجود خارجي قائل ؟ اين چيزهايي كه بر آني كه در ذهن ما است چيستهاي صورت
؟ كنيم  ميسط حواس در ذهن ما حاصل شده چيز ديگري دركها جز صوري كه تو آيا از آن

پندارند و   ميپندارند و موضوع اعراض  ميها را جوهر  كه آن،پس اشياء خارجي يعني اجسام
  .اي از تصورات ذهني چيزي نيستند  جز مجموعه،ندا ها وجود قائل در خارج از ذهن براي آن

  

  اقسام جوهر .6

پيروان : دارد مجرد اختالفاتي در ميان فالسفه وجود انواع جواهر مادي وي هربارد
  :اند  پنج قسم تقسيم كرده بهجوهر را مشائين

  جسماني جوهر. 1. 6

 و ما نمودهاي آن را به صورت است زماني جوهر جسماني كه داراي ابعاد مكاني و
 كنيم و وجود خود آن را با عقل اثبات  ميها احساس شكل ها و قبيل رنگ اعراضي از

  ماده و صورتنام بهجسماني را مركب از دو جوهر ديگر  مشائين هر جوهر. نماييم يم
وجود دارد  كه جهان مادي تنها در عالم نفس و در ظرف ادراك انسان تصور اين. دانند مي

وجود ه يابد كه صور حسي را خودش ب  مي زيرا انسان با علم حضوري،پنداري نادرست است
 تأثيرنحوي در پيدايش ادراكات حسي وي  ه ب،ي بيرون از خودش پس ناچار عّلت،آورد نمي
هاي ادراكي را در نفس ما  اين صورت، ، بدون واسطهكه خداي متعال و اما فرض اين دارد
نيز فرض صحيحي ، آيد  ميدست هآنچنان كه از سخنان منقول از باركلي ب ،آورد  ميپديد

. ها مساوي است ها و مكان  زماني همهنفوس و  ي  زيرا نسبت فاعل مجرّد به همه،نيست
عدادي و حصول هاي ا بدون وساطت فاعل،  خاص در زمان معيني هآمدن پديدپس پديد

 ي  عالم هستي آفريدهي كه همه  گواين؛پذيرد صورت نمي، شرايط خاص زماني و مكاني
، ميان ندراي. فرمايد  ميخداي متعال است و او تنها كسي است كه هستي موجودات را افاضه

 ، فقط استشدني اثبات اند كه آنچه از جهان مادي بعضي از انديشمندان غربي اظهار داشته
 ِ«جوهر جسماني«نام ه و چيز ديگري ب گيرد  ميقرار مورد تجربه حسي اعراضي است كه
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 ،گيرد  ميمورد ادراك حسي ما قرار،  مثالً هنگامي كه يك سيب؛ نيستشدني اثبات
 بوي آن را استشمام،  بينيي وسيله هبينم و ب  ميرنگ و شكل آن را،  چشمي وسيله هب

 ،چشيم  مياش را مزه،  آنكنيم و با خوردنِ  مينرمي آن را درك، كردن كنيم و با لمس مي
 چيز ،ها  مزه و مانند آن وعالوه بر رنگ و شكل و بو كنيم كه اما با هيچ حسي درك نمي

 بايد ،در برابر ايشان. باشد  ميمحل اين اعراض كه  جوهر سيب وجود داردنام بهديگري 
ا يفهميم كه موجود خارجي   مي با عقل خود، ما حس جوهرشناس نداريم هرچندگفت

ر دكه  ،موضوعي است كه متصف به آن شود  ديگر و نيازمند بهءحالت و صفتي براي شي
در اين كه  ،نيستخواهد بود و يا نيازمند به موضوع و موصوف خارجي » عرض «،اين صورت

گيرد اگر عرض   ميقرار پس آنچه متعلق ادراكات حسي. ناميم  مي»جوهر« آن را ،صورت
 خود ،ته باشدش اگر نيازي به موضوع نداباشد و  ميموضوع جوهري  ناچار نيازمند به،باشد

پذيرفتن وجود جوهر جسماني  اي جز چاره،  عقلمنظراز ، حال هر و به جوهر خواهد بود آن
  .)65 - 62 :ص، ص5( تنيس

  نفساني جوهر. 2. 6
كه  نحوي ، بهگيرد ميتعلق  )موجود جسماني( ولي به بدن ، مجرد استجوهر نفساني ذاتاً

قطع  تعلقش از بدن،  هرچند ممكن است پس از پديدآمدن، امكان پيدايش ندارد،بدون بدن
 است و هر انساني عين وجود آن، علم حضوري به نفس .بماند شود و بعد از مرگ هم باقي

 ي ارد و در آغاز، مرتبهمراتبي د ولي اين علم، كمابيش از چنين علمي برخوردار است
 مورد ،جهت  و ازايناست يابد كه متناسب با ضعف وجود نفس  ميتحقق ضعيفي از آن

ولي باز هم در حدي . شود  ميپيدا  آگاهي ضعيفي به آنتدريجاً. گيرد قرار نمي آگاهي
 اشتباه واند تفسير ذهني روشني از آن داشته باشد و از اين جهت آن را با بدننيست كه بت

 آگاهي وي از خودش ، تجردش باالتر باشدي تر و مرتبه كامل  نفسهر قدر وجود. كند مي
يابد كه جوهري است مجرد و   ميحدي كه آن را با روشني كامل هبيشتر خواهد بود تا ب

جز براي كساني كه مراحلي از تكامل معنوي را پيموده اما چنين علمي . مستقل از بدن
، ها براي حصول علم آگاهانه به تجرد نفس اكثر انسان، رو شود و ازاين باشند حاصل نمي

 ي هاي گوناگوني وجود دارد كه بررسي همه راه ،براي اثبات تجرد نفس. ندا نيازمند به برهان
ياها و ؤا داليلي است كه با استفاده از ره ن آي از جمله. خور تحقيق مستقلي است ها در آن

هاي مغناطيسي و همچنين از اعمال مرتاضان و كرامات اولياء خدا و  خواب احضار ارواح و
ها براي كساني كه اطالع مستقيم نداشته  شود و بعضي از مقدمات آن  ميها اقامه مانند آن

گونه منقوالت فوق حد تواتر  ينو حقيقت اين است كه ا ثابت شود  بايد از راه نقل،باشند
  .)95 :همان، ص (است
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  عقالني جوهر. 3. 6
 ،زماني نيست  داراي ابعاد مكاني وكه ذاتاً براين جوهر عقالني كه مجرد تام است و عالوه

 بايد توجه داشت كه اطالق عقل بر چنين .تعلقي هم به موجود مادي و جسماني ندارد
 ي استعمال واژه  ندارد و، مفاهيم كليي كننده  دركي وهمعناي ق  به،ربطي به عقل، موجودي

معناي  عقل را به كه علماء اخالق  چنان.ها از قبيل اشتراك لفظي است  آني عقل درباره
وخمي  پيچهاي پر راه،  پيشين براي اثبات جواهر عقالنيي فالسفه. برند  ميكار سومي نيز به

ترين  ترين و كامل  كه بسيط،بات عقل اولهمگي ايشان براي اث «:اند مثالً را پيموده
وحدت معلول در صورت وحدت علت (» الواحد «ي  به قاعده،موجودات مكاني است

عنوان فعال قريب براي عالم  هعقل فعال را ب، ديگر سويو از اند تمسك كرده) واسطه بي
 ي ان و خزانه مفاهيم عقلي به انسي هكنند  افاضهي منزله هنيز ب و) مادون فلك قمر(عناصر 

: ، ص1 :، ج12(» اند كرده وجوه مختلفي را ذكر، معرفي نموده براي اثبات آن معقوالت وي
102(.  

   هم  جوهر در عقل  و ماهيت حقيقت :  جوهر در عقل  و ماهيت حقيقت. 1. 3. 6
  اش  خاصه  اين  بطالن  موجب،  است موضوع  في كه  با اين حال  و دراين طور است همين

 جواهر معقول «سينا، تعبير ابن به.  باشد موضوع  الفي  در حالِ وجود خارجي شود كه نمي
   در خارج  هستند كه  از چيزي ها، برگرفته اين   و مثل  اسب ، مفهوم  انسان مانند مفهوم

،   در خارج  بودنِ بالفعل موضوع الفي   نيستند، چون موضوع الفي  ، در عقل  ولي،ندا  موضوع الفي
سينا،   ابن تصريح ، به  خاصه ، اين بنابراين.   جواهر نيست  از اقسام يك  هيچ  و ذات  ماهيت مقوم

   ماهيت  و الحق  عارض  و خود وجود هم  جوهر است  ماهيت عينيِ و  وجود خارجي از لواحق
معتبر »   بودن موضوع الفي«   جوهر بما هو جوهر، نه ، در ماهيتديگر عبارت به. شود جوهر مي

 و ايجابِ   و سلب  هر دو الاقتضاست  به  ذاتاً نسبت ، بلكه»  نبودن موضوع الفي«   نه است
 ديگر ي نكته. )142 - 140  :صص، همان(»  وجود جوهر استي نحوه   تابع  بودن موضوع الفي

  اگرچه «: كه  است ، اين داده  توجه  آنبه اسين  ابن جوهر، كه»  بودنِ موضوع الفي «ي درباره
 و  است» بودن درموضوع«ها غير از   آن بودن   درمحل،ندا  جوهر حالّ در محل  از اقسام برخي

  .)59 - 58 :صصهمان، ( »شود  جوهر نمي  تعريفي ها از دايره  آن  خروج  امر سبب اين

سينا  ابن:   محسوس  از اشخاص تعالي  و باري نبودن جواهر عقليمتأخر. 2. 3. 6
   توهم  اين  جواهر شخصي  مذكور در اولويت  جهات  كه  است  دانسته  را ضروري  نكته ذكر اين

   متأخر از اشخاص تعالي باريو  جواهر عقلي  يم بگوي  آن  موجب  به  كهكند ايجاد نميرا 
. د مذكور شو  حكم  تا مشمول  جوهر نيست  جنس  تحت تعالي اوالً، باري«ند، زيرا ا  محسوس

   در ميان ، بلكه  نيست  و جنس  نوع هر امر عقلي،اند  جواهر عقلي  و نوع  جنس ثانياً، اگرچه
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 بر   ندارند تا مقول  موضوع  به  و وابستگي  تعلق گونه  هيچ ند كها  ذات به   قائم رداتيج م امور عقلي
   جواهر شخصي  به سبت ن  حتي بودن  در جوهر  عقلي رداتج م اين.  شوند  يا موجود در آن آن

  كه  اين بر فرض. ند هستها  وجود آن  اسباب  عقلي  هستند، زيرا جواهر شخصي'  اُولي جسماني
  بودن  باشند، در جوهر  داشته  كلياتي  جسماني  مانند جواهر شخصي  هم  عقلي جواهر شخصي

ها،   بر اين عالوه .اند خصيمفرد و ش  جواهر عقلي  هستند، چون'  اُولي  هم  كليات  آن  به نسبت
   ميان  بود نه كلي  و  امور شخصي ، ميان  گرفت تر صورت  پيش  كه اي  و مقايسه  اولويت بحث

  .)100 :2 فن ،1: ج ،11(»  و عقلي امور محسوس
  ماده و صورت .4. 6

. هر نوع مادي است ي هصورت حيثيت فعليت هر موجود جسماني و منشأ آثار ويژ
 جواهر ي  كه در همه،صورت جسميه است قسم اول آن اع مختلفي دارد كهصورت انو

متناوباً  هاي ديگري نيز هست كه صورت.  از هيولي نيستپذير انفكاك جسماني وجود دارد و
تبديل و  يابند و قابل تغيير و  ميتحقق همراه با صورت جسميه در انواع مختلف جسماني

حكماي مشاء .  صور معدني و صور نباتي و صور حيواني مانند صور عنصري و،فسادند كون و
جا كه ماده  دانند و تا اين  ميجوهر جسماني را آميخته و مركب از دو جوهر ماده و صورت

 فعليت است و صورت عبارت است از منشأ و حيثيت ي  پيدايش پديدگان و پذيرندهي زمينه
كه هيوالي اولي جوهر  ولي در اين. دنا سخن  با ساير فالسفه هم،فعليت هر موجود جسماني

حكماء مشّاء بر اين . اند  محض و بدون فعليت است اختالف كردهي داري است يا قوه فعليت
 صور جسماني ي بهره است و تنها پذيرنده باورند كه هيوالي اولي از هر گونه فعليتي بي

 صورت همراه با ماده است كه قسم دوم. اند هايي ارائه كرده كردن آن دليل است و براي ثابت
كند و   ميدارد و وجود سومي را اعتبار  مي صورت را بر هيولي مقدمسينا ابن ،در اين قسم

بخشنده (كند و وجود سوم را واهب الصور   ميبدين وسيله ميان صورت و ماده جمع
باركلي از جمله فيلسوفاني است كه يادآور مكتب . )730 :ص، 4( نامد  مي)ها صورت

گراي قبل از خود  او سعي نمود تا آرا و نظريات فيلسوفان تجربه. گرايي بريتانيا است جربهت
مانده پيدا  جا االت بهؤچون الك را بررسي نموده و پاسخ و دليل منطقي براي شبهات و س

 ولي كيفيات ثانويه كه حسي ، استءكيفيات اوليه متعلق به شي،  الكي بنابر نظريه. نمايد
آنچه كه . ندا  كيفيات اوليه و ثانويه متعلق به ذهن،از نظر باركلي. ط به ذهن استبودند مربو

  .كند  ميوجود دارد همان چيزي است كه ذهن انسان از طريق حواس آن را ادراك
 يعني آنچه مورد ؛گويد بودن يعني مورد ادراك حسي واقع شدن  مياو در يك جمله

اركلي وجود ماده را نفي كرده و اعتقاد دارد كه ب. گيرد وجود ندارد ادراك حسي قرار نمي
ل ئاو جوهر جسماني را منكر بود و قا. شدن وجود دارند ي ادراك واسطه  بهفقط مادي ءاشيا



 سينا و باركليي جوهر از ديدگاه ابن مقايسه                                          

 

 

125
اي از   جسم عبارت است از مجموعه،بر اساس نظرات و ديدگاه باركلي. به جوهر روحاني بود

 تفكيك كيفيات اوليه و ثانويه ي منزله  ميان آنچه الك به،جهت تصورات و ازاين ها و ادراك
 آنچه وجود دارد توسط انسان ادراك، كدام وجود ندارد  زيرا هيچ،تفاوتي نبود قايل شده بود

گفتن در باب چيزي كه نه ادراك شود و نه ادراك   سخنپس. ادراك كندخود شود يا  مي
  را ادراكءه اشيادرواقع جوهر روحاني است ك. كند بيهوده و فاقد معناي فلسفي است

، هايي چون شكل ها و كيفيت گيرد حالت  مي حسي قراري كند و آنچه كه مورد تجربه مي
ها فقط   آني شود و همه  مي كه به اجسام نسبت داده،سختي و نرمي است، بو، رنگ

كننده يا همان حس تجربي   كه وابسته به عامل ادراك،ادراكات و يا تصورات ذهني است
 آنچه در جهان خارج به وقوع هر، از ديدگاه او. شود  مي جوهر روحاني ناميدهانسان است كه

هم مقوم وجود است و ،  نفس با ادراك خود، نفس بودهي واسطه پيوندد معلول افعال بي مي
باركلي معتقد است كه جوهر جسماني چيزي جز تصوراتي كه در نفوس . هم محصل معرفت

 ، تصورات باشد وجود نداردي دارنده ي كه پايه و نگهو هيچ جوهر ماد گيرد نيست  ميشكل
اما جوهر روحاني را  ،اي از تصورات برگردانيد توان به مجموعه  مي مادي راءزيرا اشيا
جداي از ذهن به ذات خود وجود   ممكن نيست تصورات، ويي  زيرا به عقيده،پذيرفت

منفعل و غيرفعال و  صورات جوهرهاي روحاني بسيط و فعال و ت،نظر وي به. داشته باشند
او معتقد بود كه ما وجود خدا را به حس باطن و وجود ارواح ديگر را به . هاست وابسته به آن

 .)109: ، ص28(يابيم   ميعقل در

وجود چيزي را  دهد چيز در تجربيات ما به ما اجازه نمي باركلي معتقد است كه هيچ
 بنا به طبيعتي كه ،قد بود كه عالم محسوسباركلي معت. استنتاج كنيم كه در تجربه نيست

 يكي از او معتقد بود كه هر قانوني بنا به طبيعتي كه دارد صرفاً.  وابسته به ذهن است،دارد
 تصورات ي وسيله واقعيات خام است و چيزي نيست جز توالي و ترتيبي كه خدا مطابق آن به

ي منظم در تصورات ما مقصود خاصي كردن اين توالخداوند از برقرار. گذارد  ميتأثيردر ما 
خواهد ما را از   مياصطالح خداوند به. كند  ميداشته كه باركلي آن را به قياس با زبان تبيين

 آگاه، بينم  ميوقتي من به كمك حس بينايي آتش را. آنچه بناست روي دهد با خبر كند
 داوند در ما قرارتصوراتي كه خ. دستم خواهد سوخت، شوم كه اگر دستم را دراز كنم مي
كه بر طبق چنين ترتيبي منظم شده باشد و چون  فايده خواهد بود مگر آن دهد بي مي
 هدفي را دنبال ،دهد كه در كردار  ميآمدن تصورات به ما اجازه هم  درپيِ،طور بوده است اين

پس نظر باركلي . )211: ، ص26( پذير شود طبق موازين اخالقي امكان كنيم و زندگي بر
مندي وجود  روح نامتناهي و ناكران: بندي كرد شود جمع  ميطور  كل هستي را ايني بارهدر

خدا ما را ، يميمندي هم وجود دارند كه ما هاي متناهي و كران روح، دارد كه همان خداست
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هايي را كه  ي تجربه خداست كه همه. آفريده و از طريق جهان خود با ما در ارتباط است
در  ايم  آنچه ما اسمش را جهان گذاشتهبنابراين. دهد  ميود به ماش  ميبراي ما حاصل

قوانين علمي كه در ( در جهان شدني هاي فهم ي زبان خداست و نظم منزله حقيقت به
يعني ساحت سخناني ، ونحو آن زبان است ي قواعد صرف مثابه به) اند تجارب ما عجين شده

وجه نيازي به فرض وجود ماده  هيچ ابراين بهبن. گويد  ميكه خدا خطاب به اذهان انساني ما
ديدگاه اصلي باركلي و نظر وي اين است كه هستي و  .دهد  چون كاري انجام نمي،نيست

ذهن انسان زماني .  بستگي داردء يا پديده به درك حسي افراد از آن شيءبودن يك شي
حواس و ادراك او  كه توسط پيدا كند شناخت و درك ي پديده يا موجودي تواند درباره مي

رو  ازاين. وجود ندارد  و اموري كه توسط حواس انساني ادراك نگرددءلذا اشيا. شناخته شود
 مجموعهآغاز  ي كند و اين نقطه  ميحواس برقرار هستي و ادراك و اي ميان وجود و او رابطه

  .ها پاسخ گفته است االتي است كه وي به نحوي خاص به آنؤس
 پس ستارگان وجود ندارند و ،در روز قادر به ديدن ستارگان نيستيم اگر ما ،حساب با اين
ي   كه خداوند در همهمسأله اين رفتنگ نظر در دهد كه با  مي چنين پاسخسؤالاو به اين 

و   لذا وي ناظر بر كل هستي و موجودات مادي و معنوي است،ها وجود دارد ها و مكان زمان
رغم عدم ديد  به،  توسط احساس انسانشدني دراككه موجودات ا همين دليلي است بر اين

 كه اگر من نوعي كه سؤالباركلي در پاسخ به اين  .ندند وجود داشته باشنتوا  مي،او
 ،شوند  ميها نيز نابود آن، ي جهان هستي و موجودات آن هستم از بين بروم كننده ادراك

 مسألههاي ديگر كه قدرت ادراك واقعيات را دارند مانع از اين  گويد كه وجود انسان مي
 ازلي كه خالق جهان وجود خداوند، ها نيز وجود نداشته باشند شود و اگرتمامي انسان مي

تواند   مي،هاي خاص دليلي است بر اثبات اين وقايع و اوست كه با استفاده از قانون، است
او به دليل پايبندي . ها ميسر سازد يز براي انساننرا قدرت ادراك جهان حتي بعد از مرگ 

 اعتقاد دارد كه تمام هستي در ذهن خداوند قرار دارد و روح نامحدود ،به آيين مسيحيت
 ها و تجربيات با افراد سخن و از طريق آگاهياست ها را خلق نموده  ارواح محدود انسان خدا
: صص، همان( ها وجود دارند  ذهن انسان هم در ذهن خدا و هم درءرو اشيا از اين. گويد مي
50  - 230(.  

 

   سينويي  در فلسفهو عرض اقسام جوهر. 7
، تقسيمات متعدد و متفاوتي از جوهر ارائه شده است سينا ابندر آثار فلسفي و منطقي 

جوهر گاهي به اولي و ثانوي، گاهي به جسماني . ها متفاوت است كه البته جهت اين تقسيم
گاهي به معقول و محسوس و گاهي به عالي و سافل، گاهي به مادي و و غيرجسماني، 
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 ذهني و عقلي، گاهي به بسيط و مركب و گاهي به جواهر مقدم و جواهر مؤّخر تقسيم

. گردد  مي به اختصار به برخي از اين تقسيمات اشاره، كه در اين بخش از نوشتار،شوند مي
كنند و جوهر مادي را   ميدي و مجرّد تقسيم و پيروانش جوهر را به دو قسم ماسينا ابن

شيخ . كنند  مي جوهر مجرد را به عقل و نفس منحصر،شامل جسم، صورت و هيولي دانسته
 .جسمانياند يا غير جواهر يا جسماني« :گويد  ميبندي  با اشاره به اين تقسيم،الهيات شفادر 

هر غيرجسماني يا جزء جواهر جسماني داراي كيفيات ثابت و صورت معين هستند و جوا
در ). 73 :، ص7( »اند مثل نفس و عقل ند مثل ماده و صورت و يا مفارق از جسما جسم

جواهر مادي، : كند  ميگونه تقسيم  مراتب هستي به سه جواهر را به ترتيبِ،تقسيم ديگري
  جوهر را به بسيط وي،بندي ديگر  تقسيمشيخ در). همان( جواهر ذهني و جواهر عقلي

 يعني غيرداخل در اجزاي ،جوهر بسيط يا مفارق است« :گويد  ميتقسيم كرده،مركب 
 يا بسيط در ماده ،اين صورت  كه در،كه مفارق نيست مركب است كه عقل است و يا اين

جوهر . شود  كه صورت گفته مي،شود يا بسيط در شكل است  مي كه هيولي ناميده،است
: 1فصل ،3، مقاله 6( شود ست، جسم ناميده مييافته ا  كه از اجزا و اشياء تركيب،مركب
 به جواهر اولي ثانوي و جواهر ثالث ، ديگري سينوي، جواهر در تقسيمي در فلسفه. )182

جواهر ثانوي همان . ندا جواهر اول همان شخصيات و اشخاص فردي جزئي. شوند  ميتقسيم
. ندا ر ثالث هم اجناس بعد از افراد شخصي وجود دارند و جواهي ند كه در مرحلها انواع

  ). 2فصل همان،( ندا  جواهر ثانوي و ثالث، جواهر كليهبنابراين
 حائز اهميت در اين مقال، تفاوت معنايي جوهر اول در آراي منطقي و فلسفي ي نكته

ي جواهر معين و معنا بهكه جوهر اول در منطق سينوي،   توضيح مطلب اين.ستسينا ابن
رود، اما   ميكار ي انواع و اجناس است بهمعنا بهر ثانوي كه شخصي است كه در مقابل جواه

 يعني عقل اول ترين جواهر ي نخستين جوهر و عاليمعنا به، سينا ابن ي جوهر اول در فلسفه
 چگونگي حصر تقسيمات جوهر بيانات گوناگوني از خصوصاما در . است) صادر نخستين(

  با اشاره به تقسيم پنج وجهي جوهر، چنين،الهيات شفادر .  ارائه شده استسينا ابنجانب 
 يا ،جسم، اگر غيرجسم باشد ند؛ هرجوهري يا جسم است يا غيرا جواهر پنج قسم«: گويد مي

 يا صورت ،جزء جسم است يا نيست، بلكه به كلي مفارق از جسم است، اگر جزء جسم باشد
گونه كه حركت در   به اين يا ارتباطي با جسم دارد،اگر مفارق باشد.  آني جسم است يا ماده

 كه به آن ،جهت مجرد از ماده است  يا از هر،گويند  مي كه به آن نفس،آفريند  ميجسم
 در )وجهي جوهر تقسيم پنج (شبيه اين رويكرد ).74 - 73 :صص، 10(» گويند  ميعقل

ا  عقل و نفس رسينا ابنبندي،   نيز وجود دارد، با اين تفاوت كه در آن طبقهالهيات نجات
دانشنامه در . )200 :، ص2(  صورت مفارق بسيط، يك جوهر تلقي كرده استي مثابه به
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پس جوهر « :نويسد  مي، ضمن تعريف جوهر و عرض، به بيان اقسام جوهر پرداخته،عاليي
و ديگر   چون اصل كه طبيعت آتش اندر وي است؛»هيولي«يكي : چهارگونه است

چون تن ) از ماده و صورت( وم مركب چون حقيقت آتش وطبيعت آتش و س؛»صورت«
كردن حال آن گوهر كه   و پيدا»عقل«ايستاده از تن و چون  آتشي و چهارم چون جان جدا

  ). 74: ، ص1( » خوانند»جسم«تن است و به تازي 
جوهر يا «: كند  ميگونه بيان  حصر و تقسيم چهار وجهي را اين، در جاي ديگرسينا ابن

گونه  كه در ماده است، قسم اول سه  ماده هم نيست و يا اينكه در موضوعي نيست در اين
نه صاحب  كه نه ماده است و و يا اين كه اين جوهر ماده است و يا صاحب ماده است يا اين

 بالصورت ي  ماده،)نفس و عقل مفارق (ماهيت بالماده: گونه شد جوهر چهار بنابراين. ماده
  .)62 :، ص3 (»)جسم(كب از ماده و صورت  مر،)صورت جسميه(صورت در ماده ، )هيولي(

  

  كه خداوند جوهر نيست  ايني باره درسينا ابنديدگاه . 8

پرسش از مقسم جوهر و  يكي از مسائل مهم فلسفي كه در باب جوهر مطرح است
شود يا مقسم اين دو موجود است؟   ميكه آيا وجود به جوهر و عرض تقسيم اين. عرض است

رويكرد حكما و   امري غير از وجود و موجود است؟،در اين تقسيمكه اساساً مقسم  يا آن
 متفاوت است، حتي بين فالسفه نيز در اين مورد اجماع و مسألهمتكلمان در مواجهه با اين 

وجود داراي دو معني است كه يكي «رشد معتقد است كه  ابن. نظر صريح وجود ندارد اتفاق
 همانند جنس براي جواهر و اعراض است و به ها در مقابل عدم است و همين معني از آن
 از بنابراين). 481 :، ص13(» گويند كه موجود بذاته است  ميمعنا در تعريف جوهر همين

اين به متكلمان  .ي خاص استمعنا به وجود )جوهر و اعراض ( مقسم مقوالت،رشد نظر ابن
 مقسم جوهر و عرض داگر وجو « اشكال عمده اين است كه.اند وارد كرده اعتراض ديدگاه

 ،جهت تمايز از ديگر جواهر اش اين است كه واجب بالذات نيز جوهر باشد و به باشد، الزمه
تعالي از جنس و  الجرم نيازمند فصلي مميز خواهد بود و اين امر مستلزم تركيب واجب

، به رشد  نيز در نقد ديدگاه ابنسينا ابن). 13 :، ص21(» نتيجه نيازمندي اوست فصل و در
، 3(» تواند جوهر باشد واجب بالذات نمي «فاسد اشاره كرده و تذكر داده است كه اين تالي

  ).558 :ص
   ؟كند  ميآيا جوهر فقط به موجود خارجي صدق. 1. 8

 طرح و پيگيري در حكمت سينوي ي شايسته  مهم ديگري كه در اين مقالي مسأله
كه فقط بر موجود  هني صادق است يا آنكه آيا عنوان جوهر بر موجود خارجي و ذ اين است

توان در حل   ميشود؟ اهميت اين بحث را  شامل موجود ذهني نميكند و ميخارجي صدق 
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، جو كرد؛ اصل اشكال اين است كه اگر تصور جوهرو  معروف وجود ذهني جستي شبهه

 بدون ، جوهر باشد، بايد مستقل از موضوع بوده،شود  مييعني آنچه از جوهر در ذهن حاصل
 قائم به نفس ،شوند  ميسويي مفاهيمي كه در ذهن حاصل از. موضوع تحقق داشته باشد

 يك شئ واحد هم بايد جوهر باشد و هم بنابراينگردند،   ميعالم بوده و عرَض محسوب
ديگرند و در يك شئ واحد جمع  كه طبق تعريف، جوهر و عرض قسيم يك عرض، در حالي

 به نظر به اين اشكال از جانب فالسفه ارائه شده، تعدديهاي م هرچند پاسخ .شوند نمي
معناكه تعريف بايد  بدين . در بازنگري در تعريف جوهر نهفته استمسألهراه حل اين  رسد مي

اي تغيير يابد تا جواهر ذهني از تعريف خارج شده و تحت مقوالت عرَضي قرار گيرند  به گونه
كه در وجود ذهني بين جوهريت  طوري به. دق باشدآنها صا حال تعريف جوهر نيز بر و درعين

 دست به ابتكاري سينا ابناساس،  برهمين. و عرضيت اشياء جمع شود و اشكالي پيش نيايد
جوهر ماهيتي است كه چون در « :گويد  ميهوشيارانه زده و با تغيير و تجديدنظر در تعريف،

 ي مسألهعمل در تعريف، ابتكارِبا اين ). 307 :، ص7( »خارج تحقق يابد، در موضوع نيست
يابد از آن جهت كه علم بوده و قائم   ميوجود ذهني حل شده و جوهري كه در ذهن تحقق

شود و از آن جهت كه   مي كيف محسوبي به ذهن و نفس انسان است، عرَض و از مقوله
يعني ماهيتي است كه چون در خارج محقق شود بدون ، تعريف جوهر برآن صادق است

  .شود  مي جوهر محسوبي  از مقوله، استموضوع
  

 سينا ابناشتراكات اقسام جوهر از ديدگاه . 9

»  موضوع الفيموجود «   كه  خاصه  جواهر در اين  اقسامي همه «:ناسي  ابني بر گفتهبنا
موجود  «گيرد كه قرار مي عرض  ، جوهر در مقابل  خاصه  اين  به باتوجه. اند  مشترك  باهم است

   جوهر، قيدي براي»   نبودن موضوعدر« و   عرض براي»   بودن موضوعدر«.  است»  موضوع في
 هر موجود  كه  اين  به ، زيرا او باتوجه معتبر است  ها در خارج  وجود آن  مقتضاي  به  كه است

   ممكنات  بر ماهيت زائد و عارض ممكنات و وجود در  و وجود است ماهيت از   مرّكب ممكني
   .)102 -  47 :ص، ص12(» است  و غير آن

كنند و انواع مختلفي كه از مقوالت   ميجوهر با عرض چگونه اجتماع پيدا: اشكال
  شوند؟  مي كيف چگونه واقعي ند در بحث مقولها گوناگون

اشكال ناشي از اين است كه «كنند كه  اشاره مي التحصيلار در ني و بهمسينا ابن: پاسخ 
زيرا ، نبودن قيد سلبي آن است موضوع  كه در،اند وع معنا نمودهجوهر را به موجود ال في موض

پذير  نبودن در معناي جوهر اخذ شده است و ذاتي آن باشد و چون ذاتي تخلف موضوع اگر در
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 تناقض به دنبال خواهد ،ي تحقق در موضوع استمعنا به كه ،تحقق آن در ذهن ،نيست
  .)4:129 :، ص17(» داشت

  تقرير اشكال . 1. 9

، گيرند  مياي است كه در ذيل آن قرار گانه براي جواهر پنچ وهر جنس عالي استج
 جوهر ،شود كه بر اين مبنا  مي جوهر جنس عالي باشد اشكال به اين صورت تقريربنابراين

گونه كه مورد   همان،جنس عالي و در نتيجه ذاتي براي انواع جوهري است و ذاتي اشياء
جوهري ، ثبات جوهري براي انواع جوهري. پذير نيست تالف تخلف و يا اخ،قبول همه است

اگر صورت يك نوع جوهري در هنگام علم به آن . دهد  ميبودن معلومات جوهري را نتيجه
 آن صورت حتي ،پذير نيست كه ذاتيات شيء از آن تخلف دليل اين  به،در ذهن حاضر شود

، ئم به محل خودالمي در ذهن قكه صورت ع دليل اين به، ديگر در ذهن جوهر است و ازطرف
صورت جوهري ، زيرا در اين حال، شود  مي اعراض محسوبي  است از زمره،يعني نفس عالم

 از ، يعني حقيقتي است كه در وجود خود نيازمند به موضوع نيست،كه جوهر است با آن
  .)127 -  126 :ص، ص17(است   نيازمند به موضوع،جمله اعراض بوده

اشكال ناشي از اين است كه جوهر را به موجود : التحصيلبهمينار در  و سينا ابنپاسخ 
نبودن  موضوع زيرا اگر در، نبودن قيد سلبي آن است موضوع  كه در،اند موضوع معنا نموده في ال

تحقق آن  پذير نيست، ي جوهر اخذ شده است و ذاتي آن باشد و چون ذاتي تخلفدر معنا
براي دفع . دنبال خواهد داشت  تناقض به،وع استمعناي تحقق در موض  كه به،در ذهن

تعريف جوهر نبوده و » موضوع في موجود ال«در كه پردازد   مي به اين حقيقت،شبهه
علي اين است كه اگر موجود  دليل بو.  نيز در معناي آن اخذ شده است»نبودن موضوع در«
نظر گرفته خواهد شد موجود در معناي جنسي جوهر در ،  تعريف جوهر باشد»موضوع في ال«

 .، سه محذور به دنبال خواهد داشتو اگر موجود در معناي جنسي در نظر گرفته شود
زيرا كه جنس در قوام خود . مقوم آن خواهد شد،  كه مقسم جنس است، فصل:محذور اول

 چه ؛آيد  مي جنس به حسابي  فصل از عوارض خاصه، به همين دليل،نيازمند به آن نيست
اگر وجود در معناي جوهر  :محذور دوم. است نيز عرض عام و از لوازم فصلكه جنس  اين

شدن آن جوهر يا با حفظ معناي ذاتي  معدوم،  هرگاه يك جوهر معدوم شود،اخذ شده باشد
 اجتماع ،در صورت اول، شود  ميخود است و يا با سقوط از ذات و ذاتيات خود معدوم

 كه ذاتي انواع ،اگر جوهر: محذور سوم. آيد  ميزم انقالب در ذات ال،نقيضين و در صورت دوم
 جنس ي مثابه بودن به موجود، ي موجودي باشد كه در موضوع نيستمعنا به ،جوهري است

كه براي جا  آناز .)130 - 129 :صهمان، ص(» خوذ خواهد بودأدر ذات انواع جوهري م
ات جواهر و اعراض مفهوم وجود در ماهي ،توان تصور كرد تعالي هيچ شريكي نمي واجب
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 اخذ وجود در ذات ي  كه الزمه،گانه هاي سه، محذورنتيجهدر. خوذ باشدأتواند م امكاني نمي

ماهيتي كه «تعريف جوهر به . ندا  خروج وجود از معناي جوهريي  نشانه،ندا ماهيات جوهري
 است، حتي هنگامي كه صادق  تعريفي است كه بر جوهر»نياز از موضوع است در خارج بي

 ،زيرا جوهر ذهني نيز چون در خارج موجود شود. در وجود ذهني نيازمند به موضوع باشد
فصول جواهر به دليل عدم «علي  به نظر بو. در موضوع مستغني از وي حلول نخواهد كرد

» باشد  ميدر ذيل يكي از مقوالت عرضي مندرج بوده و عرض،  جوهري اندراج در ذيل مقوله
  .)130 -  129: ، صص17(
   جوهر مراد از موجود در رسم. 2. 9

  لحاظ   به د برخيشو  مي جاري  ممكن موجودات بر   كه احكامي معتقد است سينا ابن
   ماهويي  جنبه  به ، صرفاً معطوف نظر از وجودشان  با قطع  و برخي هاست  آن  وجوديي جنبه

 مراد از   است  جوهر گفته  قيود مذكور در تعريف  در توضيح  وي كه ، چنان هاست  آن و ذات
 موجود ،شود  مي بيان)  موضوع في الجوهر هو الموجود ال(  جوهر رسم در   كه،»موجود«

 جواهر   كليات بودن  باشد، جوهر ، زيرا اگر چنين  هو موجود نيست  حيث  من  و عيني خارجي
 موجود  ها در خارج  آن چون.  خواهد بود  محال س موجود در نف  صور جواهر شخصي و حتي

موجود «  ، پس  است ها در نفس  وجود آن اند و چون  در نفس  فقط ، حال نيستند و در اين
 مراد از  پس .شوند  مي  جوهر خارج  تعريف  شمولي ، از دايره ترتيب اند و بدين » موضوع  في
   كه  است  و ماهيتي  جوهر، معني  كه است   مذكور اين در تعريف»  موضوع موجود الفي«

   جوهر معقول  ماهيتبنابراين.   است  آن  و خارجي  وجود عيني  از لوازم بودن  موضوع الفي
   كه  است  اين  هم  جوهر معقول  ماهيت  شأن كه معني  را دارد، بدين  صفت بماهوجوهر نيز اين

 در  ، چون  نيست گونه بدين عقل در   وجود آن هك حالي، موجود شود در موضوع في در خارج ال
  .)93 - 92:ص، ص2فن، 1ج، 11( معتبر نيست»   در عقل بودن موضوع في ال« جوهر،  تعريف

 ،هايش تاو در يادداش. باركلي بر نياز به تحليل دقيق لفظ وجود توجه خاصي دارد
دانستند  روكه نمي  ازآن،گويي افتادند  بسياري به محال،كند كه از قدماي فالسفه  مييادآوري

به .  بر روي كشف طبع و معني و داللت وجود استوي ي ولي اصرار عمده، وجود چيست
 تحليل دقيق لفظ ي  نتيجه،شدن است داشتن عبارت از مدرك  وجودي  گزاره، باركليي ديده

 .)61: ، ص26 (گوييم چيزهاي محسوس يا محسوسات وجود دارند  مي آنگاه كهوجود است
او براي الفاظي . توان يكي از پيشگامان نهضت تحليل زباني دانست  ميحق هباركلي را ب

 آنگاه بر سر ،هاي وجود را پيدا كرد همچون وجود اصرار دارد كه بايد معني وجود و داللت
كه سخنش ، داند  ميشدن را همانند ديگر چيزها مدركلفظ وجود . آن به جدال پرداخت

ها  كردن و ذهن شدن است يا ادراك داشتن يا مدرك وجود.  چيزهاي محسوس استي بارهدر
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 ،زعم او به.  از تصوراتاند چيزهاي محسوس نزد او عبارت. كردن است وجودشان در ادراك
دار نمودار   كلمات معنيي مهه. ها وجود داشته باشند توانند مستقل از ذهن تصورات نمي

  تصورات از بيرون يا از دروني  همه، تصوراتمان استي شناخت سراسر درباره. اند تصورات
كردن  ادراك . افكار،شوند و در مورد دوم  ميتصورات در مورد اول احساسات ناميده. آيند مي

تصورات را به ، كنيم  ميها را ادراك  رنگ وقتي مثالًبنابراين. از حصول تصورات است عبارت
 ولي هيچ احساسي ،اند  احساسات،آيند  ميآوريم و چون اين تصورات از بيرون  ميادراك در

توانند با جوهر مادي  ها نمي  تصوراتي مانند رنگبنابراين ،حس باشد تواند در چيزي بي نمي
مورد  سره بي رو فرض چنين جوهري يك  از اين.جنبش مالزمه داشته باشند يا اسطقس بي

  .)45: ، ص27 (است
 حد جوهر. 3. 9

 زيرا «،نيست  ممكن حد به تعريف  از طريق  جوهر حقيقت  ، شناختسينا ابننظر   به
 شود و با   واقع  آن  تا جوهر تحت  نيست  جنسي  آن  فوق ، يعني است االجناس جنس جوهر

   بيان ، يعني رسم   را از طريق رو، آن اين  از گردد؛ حاصل تعريفش آن،  به  فصليي ضميمه
   آن  براي  كه  و اقسامي  است االجناس جنس  جوهر.شناخت ، بايد  آن  و آثار و اقسام خاصه

  ، نفس ، صورت ، ماده جوهر، جسم  جنس  تحت انواع. دآين  مي  حساب  به  آن اند انواع برشمرده
 .)57 -  55 :، صص2، فن 1: ج، 11(»  موجودند ها در خارج  و افراد آن  اشخاص اند كه و عقل

.  باشد موضوع في  ال  در اعيان  نباشد، وجود آن  باشد چه  در عقل  چه  كه است  اين حد جوهر
، »هو؟ ما«:  شود سؤال)  زيدي بارهمثالً در ( موجود در خارج انسان  ، اگر از حقيقت  مثال براي

، » اطق، ن راده باإل ، متحرك ، حساس گانه  ابعاد سه  قابل  است جوهري«:   گفت توان  مي در پاسخ
 ي درباره» هو ما« پرسش   براي همچنين. است»   ناطق حيوان « همان  آن  مجمل  بيان كه

 در . است  صادق  پاسخ ن، هما  است  ما مرَتسم  در نفس ، كه  انسان  معقول  و صورت مفهوم
   و مفهوم  سفيدي  ميان  است  فرقي  چه  صورت  در اين  شود كه  سؤال  است مكنجا م اين

   اما مفهوم ،دانيم  مي  عرض ، است موضوع  في  كه، را  سفيدي  كه  جهت ، مثالً از اين انسان
 و درنتيجه   است  شناسايي  فاعل  يك  نفس  به و قائم ذهن در  كه رغم اين به ، را انسان

 در   تفاوت  بايد گفت در پاسخ.   جوهر است گوييم  و مي دانيم  نمي ، عرض است»  موضوع في«
   و حال است « موضوع  في « نيز همچنان اش  خارجي د بالفعل در وجو  سفيدي  كه  است اين
. است» موضوع في ال« موجود شود،   بالفعل ، اگر در خارج ، مثالً انسان جوهر ماهيت  كه آن
   اين  مغناطيس  خاصيت فتهو گه  زد  مثال  مغناطيس اصه جوهر، به خ  اين سينا در توضيح ابن

   انسان  دست  در كف كند، اما وقتي  مي  را جذب  آن، قرار گيرد  آهني  نزديك  وقتي  كه است
   كه  وقتي  مغناطيس  و حقيقت  ذات  گفت توان ، نمي  حال با اين. كند  نمي  را جذب  آن،باشد
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   يكسان  در هر دو حال ، بلكه  است  مختلف ستن اآه   نزديك  كه  با زماني  است در دست

  و  شأن  همان  است  در دست  كه  هم  وقتي حتي  است؛  آهن  جذب  خاصيتش چون، است
  .)93 :ص، 2، فن 1: ج، 11(  را دارد خاصيت

 سينا بن ا قول بنابربودن جوهر   اشاره بهمقصود. 4. 9

مراد از .   است اشاره  مقصودبهجوهرْه  ك  است اين، سينا  ابن  ديگر جوهر، بنابر قولي خاصه
  ، اشاره  در اين كه اي گونه  به ، است عينه ه ب  چيزي به عقلييا   حسي داللتجا،   در اين اشاره

   آن لزم مست  ويژگي اين.  باشد نوعش  هم غيرْ  آن ، هرچند كه  نيست  شريك  چيز با آن غير آن
 رأي برخالف سينا ، ابن دليل همين  به.  باشد  و جزئي ، شخصي  امر خاص  جوهر يك  كه است

   اگرچه  خاصه  اين استاند، معتقد   جواهر دانستهي  همه  عام  را ويژگي  خاصه  اين كهمشهور، 
  دليل را به نيستند، زي  جواهر واجد آني  همه،شود  مي  در جوهر يافت فقط مقوالت در ميان

  نيست ها ممكن  آن به»  عينه هب « يا عقلي  اشاره حسي  نيستند و درنتيجه  متعين بودن كلي
  .)105 - 103 :صص، همان(
  جواهري ضد ندانشتن از خواص همه. 5. 9

 و   نيست  جوهر در موضوع ندارند، چون ضد  كه  است  جواهر ايني  ديگر در همهي خاصه
   تعاقب  و دو ضد به  است  مشترك  در موضوع  با ضدش  كه  است ا امريج مراد از ضد در اين

.  است  محال  موضوع  در آن ماعشانشوند و اجت  وارد مي  واحد و مشترك  موضوع بر آن
 و مراد  باشد  در محل  مشارك  اگر مراد از ضد، هرگونه  كهشود جا يادآور مي سينا در اين ابن

 جواهر صوري  كه  بعيد نيست صورت  اين باشد، در،هر دو ماده،  و  موضوع ، شامل از محل
   شوند و فقط توانند جمع  نمي  محل  در يك  نوعي  دو صورت گاه  ضد باشند، زيرا هيچ داراي

   و صورت  هوايي  صورت كه وارد شوند، چنان)  محل (  بر ماده  از ديگري  پس توانند يكي مي
.   است  محال  در آن  واحد وارد شوند و اجتماعشان ديگر بر ماده  يك توانند از پي  مي مائي

   بر سبيل  چه  حركت  بر سبيل چه  جوهر  كه  است  ديگر ايني  خاصه، خاصه  ايني درنتيجه
   نوع  و افراد يك  اشخاص  ميان  و ضعف  شدت همچنين. پذيرد  نمي  و ضعف ، شدت تشكيك

ر  ب  اجناس بالسويه  كه  فرض ، با اين  جوهري  جنس  تحت يك عرضِ  انواعِ هم جوهر يا ميان
  .)108 - 105: صص ،2، فن 1: ، ج11 ( است شوند، باطل  مي ها حمل آن

  

  موضع باركلي در مورد باور خدا. 10
 طرد مابعدالطبيعه و فراخواندن آدميان به عقل سليم ي بارهباركلي در سخنانش در

 تبيين ،پنداشت كه بر فرض  مياو. سوفي مابعد الطبيعي بود اما خودش فيل،گويد  ميسخن
 هيچ ،زعم او به. رسيد كه خدا وجود دارد  مي يقينيي او از وجود و چيزهاي مادي به نتيجه
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  چيزهاي مادي رابنابراين. نگاه دارد ناميد  ميجوهر مادي نيست تا كيفيتي را كه او تصورات
، توانند جدا از ذهني اما تصورات نمي. ردهاي تصورات تحويل ك توان به دسته مي
 پيداست كه فرقي هست ميان تصوراتي كه ما ،حال عيندر. خود وجود داشته باشند خودي به

ها يا تصوراتي كه آدمي در اوضاع و  اند با پديده  متخيلهي سازيم و آفريده  ميبراي خودمان
جهاني متخيل از آن خودم توانم   ميمن. كنند  مياحوال عادي و هنگام بيداري ادراك

، نگرم  ميدارم و از پنجره بيرون را ميهايم آنگاه كه چشم از كتاب بر ولي ديده، بيافرينم
يعني ، دارد  ميپس اين تصورات را ناچار ذهني يا روحي بر من عرضه. وابسته به من نيستند

ه خدا كار عقل پنداشت كه اعتقاد ب  مياو. باوري استمستلزم خدا نظر او پديده باوري هب
به ، وجود و طبع ماديات اختيار كنيمه  عقل سليم بي اگر ما نگرشي بر پايه. سليم است

 ،28( برد  ميراه به الحاد كه اعتقاد به جوهر مادي  آنلحا. انجاميم  ميتصديق وجود خدا
  .)113: ص

  

  گيري نتيجه. 11
 كه حكماي مسلمان ،توان نتيجه گرفت از لوازم مكتب رئاليسم  مياز آنچه آورديم

 و ستها  جواهر عالم هستي و چيستي آني دغدغه، ندا دار آن  داعيهسينا ابنجمله از
در . الجمع نيستند  كه البته مانعه استها ارائه شده  تعاريف مختلفي از آن،دليل همين به

توان به اتناع حركت جوهري   مي جوهر لوازمي دارد كه از آن جمله،سينا ابنمكتب فلسفي 
 اختصاص جوهر به ،يكي ديگر از لوازم اين تفكر. و عدم تشكيك در جوهر اشاره كرد

تفكر ايدئاليسم ،  تقابل مكتب رئاليسمي اما در نقطه. است ماهيات و نفي ماهيت از خداوند
چيز در تصورات  كردن همه  وي با خالصه. داران اين مكتب است  كه باركلي از پرچم،را داريم

 جايي براي جوهر جسماني باقي ، در اين تفكرنكار عالم جسماني رسيد و طبعاً به ا،ها و ايده
اي از  دانيم مجموعه  ميگونه كه آنچه را ما جوهر جسماني وي معتقد است همان. ماند نمي

  . باشد  مياي از اعراض دانيم مجموعه  مي آنچه را نيز جوهر نفساني،اعراض است
ها   مسائلي كه قرن،)است مسألهكردن صورت  واقع پاككه در (كند با اين كار   مياو فكر

ثر است يا ؤكه آيا جسم بر روح م از قبيل اين.  حل كرده استذهن بشر را مشغول كرده بود
، بودن آيا معاد حقيقت دارد يا خير و در صورت حقيقي. آيا ماده قديم است يا حادث. خير

پرستي و  بت، شرك،  است كه با اين تفكراو بر اين باور . ...آيا جسماني است يا روحاني و
 زيرا ممكن نيست تصورات ، جوهر روحاني وجود دارد،به نظر او. رود  ميانكار صانع از بين

ها را تصور كند وجود داشته باشد و اين جواهر روحاني بسيط و  جداي از ذهني كه آن
 با حس باطن ، خدا از نظر اوشناخت. باشند  ميها فعال و وابسته به آن غير ند و تصوراتا فعال
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