
  
 

 
 

 تعالی تنها جوهر هستیحق 

 سیر فلسفی مالصدرا یسیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتبه
 

                                                  علی بابایی 

 

 چکیده 
 تعایلشوند و چون حقی مشائی ماهیات به جوهر و عرض تقسیم یمدر فلسفه

 ، ماهیت نیست، بنابراین نه جوهر است و نه عرض. اما در حکمت خاص صدرائی
تعایل تنها جوهر هستی شود، بلکه فراتر از آن، حقتعایل جوهر خوانده یمتنها حقنه

روند. عرض وجودى مستقل در است. اعراض از مراتب وجود جوهر به شمار یم 
ی میان تر از رابطهض، عمیقی میان جوهر و عر کنار وجود جوهر نیست. رابطه

اند. این دو، دو مرتبه از یک وجودند؛ یعتى دو شیتی است که به هم ضمیمه شده
ی دیگر آن، ماهیت اى از آن، ماهیت جوهر و از مرتبهیک وجود است که از مرتبه

اع یم ى شود، نه آنکه جوهر یک وجود داشته باشد و عرض وجودی دیگر عرض انتی
جود به یکدیگر ضمیمه شده باشند. رّس این مطلب آن است که و آنگاه، آن دو و 

 
ى
ى وجود عرض براى موضوعش است؛ بنابراین وجود  نفسهوجود ف عرض، عی 

 به وجود جوهرى است که موضوع آن است 
ى

ى تعلق و ارتباط و وابستگ عرض عی 
ى نىم ى ى چت  توان وجودى مستقل و مغایر با وجود موضوعش قائل شد، و براى چنی 

ه وجودش الجرم از مراتب وجود موضوعش است و ماسوای او، هر آنچه بلک
اند. حال سخن اصیل این است که مالصدرا بر چه توان رساغ گرفت، عرضیم

ى موضیع دست پیدا یم تعایل عنوان توان به حقکند و آیا یماسایس به چنی 
الصدرا جوهربودن را اطالق کرد؟ پاسخ این است که به داللت قرائن مختلف، م 

. ۱ی ست  فلسفى را تجربه کرده و در سه مبنای متمایز سخن گفته است:  سه مرتبه

. اصالت وجودی وحدت ۳. اصالت وجودی وحدت تشکیگ؛ و ۲اصالت ماهوی؛ 

شخیص. در هر ست  فلسفى صدرا، یک نحوه از تحول در بحث جوهر و عرض 
د؛ یکصورت یم وجود تشکیگ، مالصدرا   بار با گذر از اصالت ماهیت به اصالتگت 

دارد، بار دیگر هم با گذر از اصالت وجود وحدت انقالب جوهری خود را عرضه یم
تشکیگ به اصالت وجود وحدت شخیص، در بحث جوهر و عرض تحویل ارائه  

 خواند. تعایل را تنها جوهر هستی یمدهد و بر مبنای آن، حقیم

تجددامثال،   . 5حرکت،  . 4عرض،  . 3، هست  جوهر  . 2تعایل، حق  . 1واژگان کلیدی: 

 . مالصدرا   . 7حکمت متعالیه،  . 6
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 مقدمه . ۱
ی محققان حکمت  های شایستههای صدرا و تحقیق ی ترصی    ح و تلوی    حدر سایه

که مالصدرا چند سیر فلسفی متمایز را    اند اسالیم، جمع فراوانی از اهل حکمت پذیرفته 
توان به سه سیر فلسفی اصالت ماهیت، اصالت  تجربه کرده است که درمجموع یم

وجود وحدت تشکییک و اصالت وجود وحدت شخیص قائل شد. در تحقیقات 
شده، برخی تغییر مواضع فلسفی مالصدرا همگام و متناسب با هر سیر فلسفی وی  انجام

ی سیر خود را »اکمال الفسلفة و تتمیم  گزارش شده است.  شخص مالصدرا سومیر
، تحول تکمییل مهیم در آرا  2۹2 / 2 : 1۹۸1داند )مالصدرا، الحکمة« یم ( و در این سیر
ی مقاله به آن اشاره یمکند که بههای خود ایجاد یم و اندیشه ، اما  1کنیماختصار، در می 

مهم این است که تغییر و تحول یادشده، هم در درون مباحث مختلف و با   ینکته 
 ذکر شده است، هم ابعادی دارد که بسیار بیش از 

ی
ی است که شخص  پراکندگ ی چیر

دازد و بهمالصدرا توانسته یا فرصت کرده به تفصیل، بر مبنای نحو شایسته به آن بیر
شود  عالیه، یک نظام محسوب یم ی سوم خود سخن بگوید. ازآنجاکه حکمت متفلسفه

و تحول یادشده در مباحث بنیادین آن روی داده است، بنیاد بسیاری از مباحث تابع 
ی تحول یم  یابد؛ بنابراین بسیاری از مباحتی که ماترک مباحث اصالت ماهیت  یا  آن نیر

اصالت وجود وحدت تشکییک است، باید در سیر سوم فلسفی مالصدرا که بر اصالت  
 2وحدت شخیص مبتتی است، اصالح و با رویکرد جدید هماهنگ شود. وجود 

بار با  خونی اطالع دارند که رسنوشت بحث جوهر و عرض، یک اهل حکمت به 
اثبات اصالت وجود و درواقع با گذر از اصالت ماهیت و رسیدن به اصالت وجود  

ج آن  متحول شده است، اصالت وجودی که با وحدت تشکییک وجود قرین و از نتای
است، حال، به اعتقاد نگارنده، با گذر از اصالت وجود وحدت تشکییک به وحدت  

ی تحویل بنیادین در این موضوع الزم یم  آید؛ درنهایت از اصالت وجود وحدت  شخیص نیر
، حق شخیص الزم یم  لنفسه   نفسهتعایل باشد« که وجودی فی آید که »تنها جوهر هست 

ه دارند. البته روشن است که در بنفسه دارد و درنتیجه، مابف  و  جودات، وجودی لغیر
 میان اعراض و جواهر مصطلح، رخت بریم 

ی
بندد و  این نوع رویکرد، روابط حایّل و محیل

های  شود؛ چراکه مضمون تمام آموزه جای آن، تعبیر استقالیل و تبیع جایگزین یمبه
ه و تبیعی صدرا، حقیقت فی ی سوم از فلسفهمرتبه  ی موجودات نسبت  همهبودن غیر
، جواهر و اعراض اصطالخ، اموری  به حق   در تفسیر دوم صدرانی

تعایل است. حت 
، نسبت اضافهوجودی هستند و نه ماهوی. ازطرف  ی دیگر، چون نسبت ایجادی هست 

اف  حق   مطرح نیم تعایل به مخلوقات است، مسألهارسر
ی

 و محیل
ی
 شود. ی حایل

ترین تحوالت حکمت صدرانی در سیر  ه برخی از مهم ما در این مقاله ضمن اشاره ب
تعایل تعایل و انحصار وصف حقیف  جوهر برای حق ی سوم، دلیل جوهربودن حق مرتبه 

کنیم و بر خروج آن از تقسیمات ماهوی تأکید خواهیم کرد. درخصوص  را بیان یم
ر سیر  ی سیر فلسفی مالصدرا و بعیصی مباحث مرتبط با هی اثبات سه مرتبهسابقه

ی است، یم نویع سابقهفلسفی که به  ی زیر  توان به تحقیقات ارزنده ی بحث حاضی نیر
 اشاره کرد:  
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ی »مالصدرا، وحدت تشکییک یا وحدت شخیص؛ گذار مالصدرا از وحدت  . مقاله1
ه، سحر کاوندی،  ی ،  حکمت صدرانی تشکییک به وحدت شخیص وجود«؛ مهدی میی

 .  1۸6تا  16۹ : ، صص13۹6ی دوم، بهار و تابستان شماره 
ی مبحث علیت در حکمت متعالیه«، مرحلهی »بازسازی سیر سه. مقاله2

ی و زمستان حکمت صدرانی مصطفوی و همکاران، سیدحسن سعادت ، 13۹2، پاییر
 .  3۰تا    1۹ : صص
ی »مالصدرا، از تشکیک عایم تا توحید خایص«، عبدالعیل شکر و مرتیصی  . مقاله3
 .  1۰۰  – 7۸  : ، صص13۹5، زمستان ۸6ی شماره ، ی صدراخردنامهحایم، 
ها و علل طرح نظریات فلسفی ناسازگار در آثار مالصدرا«، سعید ی »زمینه . مقاله4

ی    - 31 : ، صص13۹3، بهار 7۹ی ، شماره ی صدراخردنامهنیا، انواری، سیدجلیل حسیر
56  . 

ران:  ، ته1، عبدالرسول عبودیت، جلددرآمدی به نظام حکمت صدرانی . کتاب 5
 .  13۸۹سمت، 
، گانهی »سه. مقاله6 جاویدان  های حکمت اسالیم و عرفان مولوی«، عیل بابانی
 .  71- 37 : ، صص33ی ، شماره خرد

اق در مسأله. مقاله7 ی نور و  ی »نقد و تحلیل خوانش مالصدرا از شیخ ارسر
 ، .  13۹5 ی اول، بهار ، شمارهمطالعات معرفت  در دانشگاه اسالیموجود«، عیل بابانی

 .  67 : ص
 از مطالتی اشاره کنیم که مالصدرا در سه سطح  

حال، در گام اول الزم است به برخی
ی  و متناسب با سه مرتبه از سیر فلسفی  اش ارائه کرده است و آنگاه متناسب با همیر

ی سوم  ویژه بر مبنای مرتبهمراتب، به تحول مفهوم جوهر و عرض در سه مرتبه و به 
دازیم.   بیر
 

شواهدی بر ست  اول فلسفى مالصدرا )اصالت ماهیت یا مبنای قوم  . ۲
 و جمهور( 

دار اصالت ماهیت بوده، امری روشن است و چون صدرا  اینکه زمانی مالصدرا طرف 
»و إنی قد کنت شدید  ی معروفی به این امر کرده است، نیازی به اثبات ندارد: اشاره

، و  3۹/ 1 : 1۹۸1مالصدرا، یات« )الذب عنهم فی اعتباریة الوجود و تأصل الماه
ی اما در (، 35: 1363و مالصدرا،  2۰7 : 13۸7مالصدرا،  حال، مواضع بسیاری هم  عیر

ی رسیدن به نظریه ی اصالت وجود تشکییک و اصالت وجود  وجود دارد که صدرا در عیر
ی اول و برمبنای اصالت ماهیت هم بحث کرده است که خود در شخیص، در مرتبه 

 کند:  به آن اشاره یم  اسفارآغاز 
حیث سلکنا أوال مسلک    -و نحن أیضا سالکوا هذا المنهج فی أکیی مقاصدنا الخاصة

ق عنهم فی الغایات لئال تنبو الطبائع عما نحن   القوم فی أوائل األبحاث و أواسطها ثم نفی 
و یقع فی أسماعهم کالمنا موقع   -بصدده فی أول األمر بل یحصل لهم االستیناس به

 (.  ۸5 / 1  : 1۹۸1)مالصدرا،  ول إشفاقا بهم القب
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کنیم  فرصت برای رعایت اختصار، تنها به دو نمونه از سیاق صدرا اشاره یم در این
 گذاریم:  وایم  3و مابف  را به منابع مربوط

 . حقیقت علم ۱. ۲
در برخی از آثار خود معتقد است که حقیقت علم، کیف نفسانی است. وی  صدرا 

گوید: »اکنون که معیار تقسیم باره با اشاره به تقسیم علم به تصور و تصدیق یم دراین
ایط عمویم آن، به منطف  به  تفصیل معلوم شد، به تقسیم علم به دو  طورکیل، و رسر

از تصور و تصدیق. این دو از کیفیات  که عبارت است   پردازیم ی معروفش یم گونه 
 شان ذهتی است؛ یعتی از گروه االمرىاى هستند که موجودیت و واقعیت نفس بسیطه

« ها، در ذهن استی واقعیت و حصول عیتی آناى هستند که نحوه کیفیات نفسانیه
  شواهد الربوبیه (. صدرا در 37/ 3و  311/ 3 : 1۹۸1مالصدرا، ؛ 2۰: 1367مالصدرا، )
نحوی که محاالت سخن  دهد، اما نه بهحلش را بر مبنای قوم ارائه یم یادآوری اینکه راه   با 

( الزم آید، علم را از مقوله حکمت )نظیر سیدسند و هم  بعیصی از اهل  ی عرصش دوانی
بر ترصی    ح صدرا،  (. عالوه 33 / 1: 1417مالصدرا، ) 4کندکیف نفسانی معرفی یم 

ی کیف نفسانی است، مطابق با  یه که علم از مقوله تحقیق هم معتقدند این نظر اهل
ی نظریه   ی معماى معروف وجود ذهتی را براساس همیر رأى مشهور حکماست. صدرا نیر

  (. 21 : 1367مالصدرا، حل کرده است )
ی موضع اصالت ماهیت  خود را نفی یم اما در موضع  ی دیگری، همیر کند: »عیل  گیر

:  1۹۸1مالصدرا، فلو کان العلم کیفا لکان ذاتنا کیفیة« ) أن علمنا بذاتنا لیس غیر ذاتنا 

( و یک گام فراتر از آن، حقیقت علم را متناسب با سیر فلسفی دوم خود، از  2۹1/ 3
کند: »إن العلم التام  را به حضور مجرد برای مجرد تعبیر یم داند و آن سنخ وجود یم 

النحو من الوجود عند العالم،    ء من أنحاء الوجود ال یحصل إال بمجرد حضور ذلک بشر 
 (.  2۹1/ 3:  1۹۸1مالصدرا، و  1۰2 : 1354مالصدرا، « )دون حصول مثال له

 . موضوع حرکت جوهری ۲. ۲
ی موضویع ثابت برای حرکت جوهری، گاه موضوع را »هیوالی   مالصدرا در یافی 

وار متحصل به صورة ما« معرفی یم  ی ی  کند. شارحان حکمت متعالیه نظیر مالهادی سیی
اند که این سخن بر مبنای نظر قوم است، نه حکمت خاص  و استاد مطهری متذکر شده 

: »درباب حرکت در اعراض... ثابت کردیم )منتها بر مبناى قوم( که موضوع   صدرانی
ی محض، بلکه باید امرى مرکب از  تواند بالفعل محض باشد و نه بالقوه حرکت نه یم 

منحرص در جسم است. درباب حرکت در جوهر   مابالقوه و مابالفعل باشد و آن امر 
د... توانیم بگوییم که موضوع جسم است؛ چون حرکت در خود جسم صورت یم نیم  گیر

ی محض است و  اگر موضوع حرکت، ماده، یعتی هیوالى اویل باشد، هیوالى اویل قوه 
  صورة   مع تواند موضوع حرکت واقع شود، لذا گوید: »هیویل ی محض نیم گفتیم قوه 

ما« موضوع است... هیویل در هر آنی همراه با صورن  است و بنابراین از ابتدا تا انتهاى  
، هیویل  صورة  ما است«   مع  حرکت، یک امر ثابت باف  داریم و آن امر ثابت باف 

 (. 273/ 3 : 1۹۸1مالصدرا، و   313 / 1  : 1377مطهری، )
های صدرا آمده  نامد؛ در بعیصی تعو گاه موضوع حرکت جوهری را ماهیت یم بیر

(. از دید  61/ 3:  1۹۸1مالصدرا،  است که موضوع باف  در حرکت، خود ماهیت است )
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ی ناظر استاد مطهری این اظهارنظر صدرا نکته  ی تعبیر ی بسیار عجیتی است؛ چراکه چنیر
 (. 33  : 13۹4، انواری،  313 / 1 : 1377مطهری، بر تبدل ذات است )
داند که  دیگر، موضوع حرکت جوهری را طبیعت سیال جوهر یم ایاما در مرحله 

، در حرکت جوهرى، به موضویع   با مبانی وجودمحور او سازگار است؛ طبق این تفسیر
 متجدد است

ً
، موضوع  5غیر از خود جوهر نیاز نیست و طبیعت سیال جوهر که ذاتا

مطهری،   ؛66/ 3 : 1۹۸1مالصدرا، و  ۸5 / 1 : 1417مالصدرا، ) 6این حرکت است
(. بار دیگر فراتر از این دیدگاه، طبیعت سیال را  33 : 13۹4و انواری،  315 / 1 : 1377

 مجرای انتقال فیض حق 
ً
دیدگاه با سیر سوم فلسفی صدرا  دهد؛ این تعایل عنوان یم ضفا

که در ادامه خواهد آمد، سازگار است؛ در اینجا، تمام موجودات و ازجمله طبیعت  
تعایل و  ریجی تکامیل، رو به عالم آخرت دارد، درنهایت به بقای حق سیایل که در سیر تد

 ال  تعایل و نه ابقای او، باف  است: »نه ابقای او و به وجود حق 
ی
و انما ىه باقیة ببقاء اّلل

 کما انها موجودة بوجوده ال بایجاده
ی
 (. 277/ 1 : ب1366مالصدرا،  « )بابقاء اّلل

 
 شواهدی بر ست  فلسفى دوم )اصالت وجود وحدت تشکیگ( . ۳

 و سوم )اصالت وجود وحدت شخیص(
اش اصالت ماهوی بوده  پس در این شیک نیست که مالصدرا در سیر اول فلسفی 

های آن است. ادعا  ی سیر دیگر و الزمهدادن دو مرحلهاست. آنچه مهم است، نشان
لت ماهیت، به اصالت وجود وحدت تشکییک  این است که مالصدرا بعد از گذر از اصا

ی اصالت وجود وحدت شخیص دست یافته است.  قائل شده و بعد از آن هم به نظریه
توان بحث علیت را از همه  برای اثبات این موضوع شواهد بسیاری وجود دارد که یم 

کنیم و  اختصار مطرح یم ی این موضوع را به رو دیدگاه صدرا درباره تر دانست؛ ازاین مهم 
آنگاه به بحث اصیل، یعتی جوهر و عرض، در سیر سوم فلسفی صدرا و وجه جوهربودن  

 پردازیم:  تعایل یمحق 
 . تباین واقعیات، وحدت تشکیگ واقعیت، وحدت شخیص واقعیت۱. ۳

ی را که حاق واقعیت را پر   ی در گذر از اصالت ماهیت به اصالت وجود، صدرا چیر
کند و  د، نه ماهیت و بر وحدت این وجود تأکید یمکنکرده است، وجود معرفی یم 

ی  ات هست  را بر مبنای تعبیر معروف تفاوت تشکییک توجیه یمدرعیر کند:  حال، کیی
»حقیقة الوجود أمر واحد بسیط لکنه مشکک باألشدیة و األضعفیة و التقدم و التأخر« 

ی وجود، هم  (.  3۸1  / 2  : 1۹۸1)مالصدرا،   واحد است و  یعتی اصل، وجود است و همیر
ها به وجود بازیم  گردد،  هم در وحدت خود، مراتتی دارد؛ بنابراین اختالف و تکیی

اند.  گونه که منسوب است( به تباین ذان  موجودات قائل آنکه حکمای مشاء )آن حال
دهد؛  ی سوم، وحدت تشکییک وجود، جای خود را به وحدت شخیص وجود یم در مرتبه

، وجود واحد  ها، تنها در نمود و ظهور است: »... من کون طبق این تفسیر است و تکیی
انى فی عالم الوجود    فی حقیقة واحدة شخصیة ... و کلما یی 

ً
الموجود و الوجود منحرصا

أنه غیر الواجب المعبود، فإنما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته الت  ىه فی  
ی ذاته عبودیت،    و   2۹2  / 2  : 1۹۸1مالصدرا،    ؛33  : الف1366« )مالصدرا،  الحقیقة عیر

13۸۹ :  1 / 2۰۰ .) 
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 . علیت در وجود، نه در ماهیت  ۲. ۳
وقت  که وجود بر تخت ماهیت بنشیند، مسلم است که مجعولیت و جاعلیت هم  

جای ماهیت، در وجود تحقق خواهد یافت؛ چون براساس نظر صدرا، جعل به وجود  به
د )مالصدرا،  تعلق یم  داند؛  ی جعل نیم(. مالصدرا ماهیت را شایسته3۸1  / 2  : 1۹۸1گیر

ی دیگر، ذهتی است، پذیرای  زیرا ذات ماهیت به نحوی است که چون اعتباری و به تعبیر
(. به تعبیر  65/ 1  : 1۹۸1)مالصدرا،    7جعل که امری تحقف  و خارخی است، نخواهد بود
، نحوه  حقایق است و   ی وجود خاص ایناهل تحقیق، »مبدأ اثر در حقایق امکانی

که ماهیت به اعتبار نفس ذات، نه موجود است و نه معدوم و به اعتبار نفس ازآنجانی 
مفهوم، هر حقیقت  امرى اعتبارى و ذهتی است، نفس شیئیت ماهوى، مالک تحقق و  

که تساوى ذات ماهیات، نسبت به  وجود خارخی و مبدائیت اثر را فاقد است و ازآنجانی 
، امرى انفکاکوجود و عدم، ذان  م ناپذیر از ماهیات است،  اهیات است و این امکان ذان 

، در مقام اتصاف به تحقق و منشائیت اثر، به امرى غیر سنخ ماهیات  ی حقیقت   چنیر
ً
قهرا

 ، ی عیل و معلویل، در وجود تحقق  (. پس رابطه 212 : 13۸1محتاج است« )آشتیانی
ی معلول  یابد و بر اصالت وجود مبتتی است. در این مر یم حله، تعبیر کلیدی در ارتباط بیر

واقع »در فلسفه، مقصود از علیت، وجودبخشر و ایجاد  و علت، »ایجاد« است؛ به 
، بر سیر دوم فلسفی صدرا داللت  237  / 1  : 13۸۹است« )عبودیت،   ی نوع تفسیر ( و همیر
د و معلول شأنی ی سوم، »تشأن« جای دو تعبیر قبیل را یم دارد. اما در مرتبه  از شئون    گیر

ی علت و معلول، بهی کلیدی برای تعبیر رابطه شود و کلمه علت تلف  یم  جای ایجاد،  ی بیر
 (.   23۹ / 2:  1۹۸1»تجیل« خواهد بود )مالصدرا،  

 جای بالعلیه . تقدم بالحق به۳. ۳
نامند  در ذکر انحای تقدم، تقدم علت تام بر معلول خود را تقدم بالعلیة یم 

ی تقدم بالحق که معتقد است به دلیل  (، اما صدرا درباره 6۰/ 1 : 1417مالصدرا، )
ده و از ابتکارات خود اوست، یم گوید:  ظرافت و لطافت مطلب، کش به آن نر نیی

له فی مراتب شئونه الت  ىه أنحاء وجودات األشیاء،   ی »الحق باعتبار تجلیه فی أسمائه و تیی
دم و ال یتأخر متأخر إال بحق الزم و  ء آخر، فال یتقدم متقیتقدم و یتأخر بذاته ال بشر 

شود که تقدم یادشده، با  (. پس مشاهده یم 61/ 1 : 1417مالصدرا، قضاء ختم« )
های تجیل و شأن و وحدت شخیص وجود سازگار است.    تعبیر

 مستقل و مستقل آنجای وجود نیمهی معلول، به. وجود وابسته ۴. ۳
شود، اما صدرا  در مبنای قوم، معلول در رابطه با علت، وجودی رابیط دانسته یم

ها وجود معلول را رابیط و او  معتقد است که تفاوت نظر او با قوم، در این است که آن 
داند: »و ال یسع ألولئک األکابر و لم یتیرس لهم إال هذا القدر من التوحید و هو  رابط یم

« )کون وجود الممکن رابط
ً
 ال رابطا

ً
، در  33۰ / 1 : 1۹۸1مالصدرا، یا (. البته این تعبیر
 کش به تباین بالذات وجودات  نهایت مماشات با نظریه 

ً
ی گروه اول است؛ اگر حقیقتا

معتقد باشد، معلوم نیست بحث از علیت و معلولیت و جعل و... چه وجه و صورن   
ت که برای وجود ممکن، وجودی  ی سخن قوم این اسهرحال ازنظر صدرا الزمهدارد. به

ند، اما بهمغایر با وجود حق  تعایل نحوی که این وجود مغایر، با حق تعایل در نظر بگیر
به  (؛ شاید بتوان باتوجه 33۰/ 1 : 1۹۸1مالصدرا، مرتبط باشد و از او منسلخ نباشد« )
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ی  به رابطه  تعایل را ی معلول به حق ی رابطه مثال خورشید، پرتو و سایه، نظر قوم درباره 
توان برای  پرتو و خورشید تشبیه کرد که در آن، پرتو به خورشید وابسته است، اما یم 

توان وجود معلول را به وجود  خود آن هم وجودی فرض کرد؛ برای نظر صدرا هم یم 
سایه یا وجود تصویر داخل آینه همانند کرد که در وجود، هیچ استقالیل ندارند. برای  

ی است که صدرا  جای آوردن تعبیر عقل اول برای در سیر فلسفی سوم خود، به همیر
ی مخلوق حق  و   ۹ : تا نی مالصدرا، برد )کار یمتعایل، تعبیر وجود منبسط را به اولیر

 (.  32۸ / 2 : 1۹۸1مالصدرا، 
 

 ی ست  فلسفى مالصدرا . تطور بحث جوهر و عرض در سه مرتبه ۴
و رسنوشت برخی از مباحث در هر سه مرتبه   ی سیر فلسفی صدرا ما به سه مرتبه 

اشاره کردیم، حال بحث اصیل این است که در این سه مرحله، مبحث جوهر و عرض 
چه رسنوشت  دارد؟ آیا مالصدرا در گذر از اصالت وجود وحدت تشکییک به اصالت 
وجود وحدت شخیص، بر همان موضع قبیل خود درباب تعریف و حقیقت جوهر و  

ی دهد که در مرحله نده است یا نه؟ توجه و تفحص در آثار صدرا نشان یمعرض باف  ما
، مالصدرا هم در تعریف جوهر و عرض تجدیدنظر بنیادیتی   سوم از حکمت صدرانی

ی براساس این سیر و برخالف مواضع گذشتهآن  دارد و هم در مصداق  اش، تنها  ؛ همچنیر
ی به او در نظر  ات را اعراض وابستهداند و مابف  موجودتعایل یم جوهر هست  را حق 

د. یم  گیر
 . جوهر و عرض بر مبنای ست  اول )اصالت ماهوی یا قوم(۱. ۴

مباحث جوهر و عرض، قبل از مالصدرا و در حکمت مشاء مطرح بوده است.  
شده های متعددی دارد که برای اهل حکمت شناخته جوهر در حکمت مشانی تعریف 

ی کردتوان این معنانی ر است و یم ؛ آنچه الزم است در این  ۸ا از منابع مختلف پیگیر
مجال اشاره کنیم، این است که در حکمت رایج قبل از صدرا، یا براساس مبنای قوم، به  

 الجوهریة ىه جوهر، ماهیت اطالق یم 
ّ
الماهیة الت  من شأنها، إذا وجدت،   شود: »إن

( و مقسم تقسیم به عرض و جوهر،  ۹۸ : 14۰4سینا، ابن أن ال تحتاج إیل موضوع« )
ی تقدم و تأخر و   ماهیت است و چون در ماهیت شدت و ضعف تحقق ندارد، جوهر نیر

پذیرد؛ طبییع است که در این صورت، جوهر حرکت هم نخواهد  شدت و ضعف نیم 
 حرکت این است که تنقیض و تزیید )نقصان و زیادت( و شدت و 

ی
داشت؛ چراکه ویژگ

(. حرکت درواقع در  33  : کند )همانکه جوهر قبول حرکت نیم درحایل پذیرد،  ضعف یم
دهد و جوهر،  اعراض و آن هم برخی از اعراض، نظیر کیف و کم و أین و وضع روی یم 

 امری ثابت است. 
شود به »إذا وجد فی الخارج،  در این مرحله، از باب تعریف هم جوهر تعریف یم

شود، نیازی به موضوع نخواهد  ارج موجود یم «؛ یعتی وقت  که در خکان ال فی موضوع 
 (. صدرا این معتی از جوهر را که در آن بر مفهوم  2۹5 / 1: 1۹۸1مالصدرا، داشت )

 (. 236 / 3 : 1۹۸1مالصدرا، داند )ماهوی تأکید شده است، از باری تعایل مرتفع یم 
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، اعراض، وجودى جداى از وجود موضو به عقیده ی ع  ی حکماى قبل از صدرالمتألهیر
ها و موضوعشان، اضافه و ارتباىط برقرار خود دارند، نهایت امر این است که میان آن

ی وجود عرض است، نه زائد بر آن.   است و این اضافه و ارتباط، عیر
ازاى جوهرى  ازاى عرض، وجودى در خارج موجود است و بهپس بنابراین نظر، به 

طور که ازنظر ض، همانکه موضوع آن است، وجودى دیگر. پس مجموع جوهر و عر 
ی دو مصداق و دو وجودند. حال بنابر  مفهویم، دو مفهوم اند، ازلحاظ مصداق و وجود نیر

ورزد. او  دلییل که بر مبنای سیر دوم اشاره خواهیم کرد، صدرا با این نظر مخالفت یم
ای است  گونه معتقد است در خارج بیش از یک وجود، موجود نیست، اما این وجود به

اع یمکه ب ی شود و به اعتبارى دیگر، ه اعتبارى، مفهوم جوهر )مانند جسم( از آن انی 
مفهوم عرض )مانند سفیدى(؛ به تعبیر دیگر، ازنظر حکماى قبل از مالصدرا، عروض  
، ذهتی است؛ یعتی   ی عرض بر جوهر، عرویصی خارخی است، ویل ازنظر صدرالمتألهیر

کند: ییک  را به دو مفهوم تحلیل یم   ذهن انسان در ظرف تحلیل خود، یک وجود خارخی 
جوهر و دیگرى عرض )مثل جسم و سفیدى( و سپس ییک را بر دیگر عارض و حمل  

، همهیم ی اند،  ی اعراض خارخی کند؛ و به تعبیر سوم، ازنظر حکماى قبل از صدرالمتألهیر
، تمام اعراض تحلییل  ی  با اینویل ازنظر صدرالمتألهیر

ً
تعبیر یاد    اند. از این نظریه اصطالحا

مصباح،  کنند که »اعراض از مراتب وجود جواهرند« یا »از شئون وجود جواهرند« )یم
13۸7 :  1 /3۰7  .) 

 . جوهر و عرض بر مبنای ست  دوم )اصالت وجود وحدت تشکیگ( ۲. ۴
انقالب معروفی که مالصدرا در بحثدر جوهر و اعراض به وجود آورد، بعد از زمانی  

موری وجودی )و نه ماهوی( تفسیر کرد؛ درواقع ییک از نتایج اصالت  بود که این دو را به ا
ی بسیاری از مباحث حکیم بود؛ براساس این   وجود، اثبات حرکت جوهری و آنگاه تبییر
اصل بود که صدرا حرکت در اعراض را تابع حرکت در جوهر و نشانی از آن دانست 

، الزم است چند تغییر  ی دوم سیر فلس (. حال، در مرحله ۸5/ 3 : 1۹۸1مالصدرا، ) فی
بنیادین روی داده باشد که نشانگر تحول بحث جوهر و عرض باشد و ما به چند نمونه  

 کنیم:  اشاره یم 
ی اول سیر فلسفی خود  اشاره شد که مالصدرا در مرحله :  . موضوع حرکت۱.  ۲.  ۴

ی، با مبنای قوم سازگارتر است، برای  حرکت چند  که با اصالت ماهیت، یا به تعبیر
کند که با اصالت ماهیت متناسب است: »ماهیت« و »هیوالی  موضوع را معرفی یم

متحصل مع صوره ما«. در این مرحله، اصل اول این است که حرکت به موضوع حرکت  
ء، به غیر از خودش تبدیل یم  ی شود؛ یعتی عامه، هم وجود جداگانه نیاز دارد، وگرنه شر

دانند. اما در سیر دوم فلسفی که از  پذیرنده را الزم یم کننده و هم وجود حرکتحرکت 
شود،  شود و حرکت در جوهر ثابت یم اصالت ماهیت به اصالت وجود روی آورده یم 

ی جز خود جوهر نیست؛ به  ی جوهر اصل خواهد شد و بنابراین، موضوع حرکت، چیر
 متحرک باشد، غیر از جوهر مادی، به متح

ً
رک دیگری نیاز تعبیر دیگر، وقت  جوهر ذاتا

ی سیالن و حرکت است؛ )مالصدرا،  و   53۰/ 3 : 136۸نیست. وجود جوهر مادی عیر
، »هر مرتبه15۰/ 12  : 13۹3جوادی آمیل،   اى از مراتب حرکت، قابل  (. طبق این تفسیر

ی دیگر. حرکت ترکیتی است از فعلیت و قوه، از قابلیت و مقبولیت.  است براى مرتبه
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بل، جسم بود و مقبوْل عرض، ویل در باب حرکت در  در باب حرکت در اعراض، قا
اى مقبول است براى  ی بعد و هر مرتبه اى قابل است براى مرتبهجوهر، هر مرتبه

الحرکه ییک است. در حرکت  ی قبل... پس در حرکت جوهری، موضوع و مافیه مرتبه 
و   الحرکه و در اینجا، موضوعاند و هم مافیه جوهرى، تمام مراتب، هم موضوع 

، هم واقع حرکت به (. 327/ 11 : 1376الحرکه ییک است« )مطهری، مافیه های َعَریصی
. اگر موضوع حرکت  های عریصی )یعتی جوهر  به موضوع نیاز دارند و هم به علت  خارخی

آید )جوادی آمیل،  مادی( به ذات خود متحرک نباشد، انفکاک معلول از علت الزم یم 
13۹3 :  151 .) 
در آثار مالصدرا و محققان حکمت متعالیه برای  : و جوهر  . رابطه عرض۲. ۲. ۴

ها  تای آنکم سهارائه شده است که دست ۹های بسیاریاثبات حرکت جوهری برهان
، از دوگانه ی جوهر و عرض بهره یماز رابطه انگاری برند. در این سه برهان، سیر تدریجی

دن این دو میل پیدا کرده است؛  بو بودن رابطه و بلکه ییک سوی مراتتی عرض و جوهر، به 
ای که نباید فراموش کنیم، این است که در این مرتبه، وجود اصیل است،  ی پایهنکته 

وجود ییک است و وجود مشکک است. حال اگر جوهر، امری وجودی باشد و عرض  
ی جوهر و عرض، به وحدت  هم تابع جوهر باشد، درنهایت باید در این مرحله، رابطه

وحدت تشکییک ارتقا یابد. در این سه دلییل که از مالصدرا آورده شده و برای    و آنگاه به 
ی جوهر و عرض مبتتی شده است، این تحول به چشم  اثبات حرکت جوهری، بر رابطه 

 خورد:  یم
ی  در این برهان، صدرا رابطه: . علیت طبیعت جوهری بر اعراض۱. ۲. ۲. ۴
لحاظ مجرابودن طبیعت برای فیض وجود مدنظر قرار    با طبیعت جوهری را از   اعراض

رسد و  شود که فیض وجود، از مجرای طبیعت، بر لوازم طبیعت یمدهد و معتقد یم یم
تحوالت گوناگون در اعراض، براساس فیض متجدد و مستمری است که از بسی   

ی تحویل است که در شانهگذرد؛ پس تحول در لوازم و اعراض، نطبیعت جوهری یم
ی طبیعت جوهری روی یم  دهد و تحول آن، دلیل تجدد فیض مستمر وجود است  می 

(. مطهری در تلخیص این  236/ 13 : 13۹3جوادی آمیل، ، 1۰1/ 3 : 1۹۸1مالصدرا، )
ند. چون علت   برهان گفته است: »طبیعت جوهرى، علت اعراض است و اعراض متغیر

  : 1376مطهری، یعت جوهرى متغیر است« )متغیر باید متغیر باشد، پس طب
11 /526  .) 

ه ۲.  ۲.  ۲.  ۴ ی میان جوهر  در این برهان که بر رابطه:  بودن عرض برای جوهر . لغت 
ه و وابسته شود:  بودن عرض اثبات یمو عرض مبتتی است، حرکت در جوهر، از راه لغیر

ها مع ثبات الجواهر کله جائز، فیجب فی  »لما کانت االعراض تابعة للجواهر، فتغیر ا غیر
کبها من   الوجود جوهر متجدد الذات و ىه ال یکون اال الطبائع الجسمانیة، و ذلک لی 
مادة شأنها القوة و الزوال و من صورة شأنها الفعلیة و الحصول فتتعاقبان معا ایل ما شاء 

( »
ی
 (. 277/ 1 : ب 1366مالصدرا، اّلل

بودنش این است  ی عرضمهعرض به حکم اینکه حقیقت  است تابع جوهر، و الز 
که در مقابل جوهر هیچ استقالیل نداشته باشد، در تمام احکام، تابع جوهر است. اگر  
ی  عرض متغیر باشد، امکان ندارد که جوهر متغیر نباشد. پس این برهان ازطریق رابطه
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ی عروض برقرار است؛ یعتی از باب اینکه  میان جوهر و عرض است، ویل همان رابطه
ه است، از عرض  »وجود  ه«. اینکه وجود عرض لغیر ی وجوده لغیر العرض لنفسه عیر

رسیم که عرض از مراتب وجود جوهر  کند و بلکه به اینجا یم هرگونه استقالیل را نفی یم 
 استقالل ندارد )

ً
 (. 526 / 11 : 1376مطهری، است، نه اینکه ضفا

 جوهر و بلکه متحد با جوهرند . اعراض، عالئم تشخص۳. ۲. ۲. ۴
اى که  شود، اما رابطه ی میان جوهر و عرض مربوط یمبرهان سوم، باز به رابطه

، عوارض متبدیل دارد   براساس آن، اعراض عالئم تشخص جوهرند. هر جوهر جسمانی
؛ مانند  اند های تشخصدانند، اما درحقیقت، نشانهکه قوم آن را عوارض مشخصه یم
بودن این عوارض مشخص، تابع وجود جوهر است  کم، کیف، أین، زمان و... . مشِخص

شان به مشخص، از باب مجاز است؛ زیرا تشخص به وجود است. پس  گذاریو نام
عوارض مشخصه، در وجودشان تابع وجود جوهرند؛ درنتیجه، در تحوالت و تبدالت 

رود و اعراض را از وجیه، از این هم فراتر یم. مالصدرا  1۰هم تابع تحول و تبدل جوهرند
ی جوهر یم  ی اتحادی  ی عرض و معروض و الزم و ملزوم، رابطه داند؛ چراکه رابطهعیر

اند، درنتیجه، از  است و نه انضمایم. اعراض از مراحل و مراتب حقیقت وجود معروض
رهان سوم،  دهد. پس بها، تحول در جوهر را نشان یممراتب جوهرند و تحول در آن

ی تبعیت  است که در برهان ازلحاظ وحدت جوهر و عرض، یک درجه جلوتر از مسأله
؛ مطهری،  25۹/ 13 : 13۹3جوادی آمیل، ؛ 3/1۰3 : 1۹۸1دوم گفتیم )مالصدرا، 

ی 523/ 11: 1376  از مراتب فرماید: »اعراضی طباطبانی یمروست که عالمه(؛ ازهمیر
جودى مستقل در کنار وجود جوهر نیست. روند. عرض و شمار یموجود جوهر به 

هم ضمیمه  ی میان دو شیتى است که بهتر از رابطهی میان جوهر و عرض، عمیق رابطه
اى از آن،  اند. این دو، دو مرتبه از یک وجودند؛ یعتی یک وجود است که از مرتبهشده

اع یم ماهیت جوهر و از مرتبه  ی جوهر، یک  شود، نه آنکه ی دیگر آن، ماهیت عرض انی 
وجود داشته باشد و عرض، وجود دیگرى و آنگاه آن دو وجود، به یکدیگر ضمیمه شده  

ی وجود عرض براى  باشند. رس این مطلب آن است که وجود فی  نفسه عرض، عیر
 به وجود جوهرى  

ی
ی تعلق و ارتباط و وابستیک موضوعش است. بنابراین وجود عرض، عیر

ی  ی چیر توان وجودى مستقل و مغایر با وجود  ى نیم است که موضوع آن است و براى چنیر
موضوع خود قائل شد، بلکه وجودش الجرم از مراتب وجود موضوعش است«  

 ،  (.  176/ 3:  13۸۸)طباطبانی
ماند و عکس این سخن را  نویع در این موضع خود باف  نیم البته مالصدرا به 

ها مع ثبات الجواهر  گوید؛ با این مطلب که »لما کانت االعراض تابعة للجواهر فتغیر یم
جائز، فیجب فی الوجود جوهر متجدد الذات و ىه الیکون اال الطبائع   کلها غیر

 الجسمانیة«. 
دانیم  یم:  ی مراتتی جوهر با عرض. حرکت در تمام اعراض، به دلیل رابطه ۳.  ۲.  ۴

ی اول یعتی بر مبنای نظر قوم هم جوهر ثابت بود و هم برخی  که مطابق دیدگاه مرحله 
از اعراض؛ و تنها در چند مورد از مقوالت حرکت وجود داشت. اما بر مبنای حرکت در  

شود، وقوع حرکت در جوهر، مستلزم وقوع حرکت در  جوهره که در سیر دوم ثابت یم 
کند تصحیح  مواردی گه سیر جدید مالصدرا اقتضا یم  همه مقوالت است؛ ییک از 
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رو عالمه سخنانی است که بر مبنای قوم و ماترک مباحث اصالت ماهیت  است؛ از این
، یک حرکت دائم و مستمر به تبع  طباطبانی تأکید یم کند: در همه مقوالت عریصی
پاورف  اسفار شود. ایشان در  ء است، واقع یم ها، که همان جوهر شر حرکت موضوع آن 

ی که به تبع قوم، وقوع حرکت در برخی از مقوالت را نفی کرده    سخن صدرالمتألهیر
ّ
در رد
گوید: »تحقیق آن است که اگر قول به وقوع حرکت  ( یم 7۹  / 3  : 1۹۸1)مالصدرا،    است

که چنان -در جوهر مادى را با قول به اینکه عرض از مراتب وجود جوهر است 
ی بدان قائل ی حرکت جوهرى بدان ترصی    ح یم   صدرالمتألهیر   - کنداست و در برخی از براهیر

، که در واقع در کنار هم قرار دهیم، نتیجه اش وقوع حرکت در همه مقوالت عریصی
، جوهر و ظهور ذات  مراتب   : 13۸۸هاى جوهرى هستند، خواهد بود« )طباطبانی

3 /15۸   .) 
 شخیص( . جوهر و عرض بر مبنای ست  سوم )اصالت وجود وحدت ۳. ۴

ی اصیل مبحث حاضی این است که مالصدرا در سیر فلسفی سوم خود، یعتی  نکته 
تعایل را تنها وجود مستقل و مابف   ی اصالت وجود وحدت شخیص، حق در مرتبه 

ی  داند. در این مرحله، مالصدرا تعریف و تبییتی از جوهر و  الربط به او یم وجودات را عیر
وضع سازگار است و بلکه فقط با این مبناست که  عرض ارائه داده است که با این م

 توان آن را طرح  و از آن بحث کرد. یم
کند که در حکمت مشهور، گوش شما به تعبیر و تعریف  صدرا بر این نکته تأکید یم 

متعارف جوهر و عرض و به تقسیم موجود به جوهر و عرض عادت کرده است و  
ی قوم است )شود، جوهر و عرض هانی که ارائه یم تعریف مالصدرا،  های مشهور در بیر
(. صدرا با یادآوری این نکته تأکید دارد که در دار وجود، جوهر و  35۹/ 3 : ب1366

 وجود دارد که غیر از جوهر و عرض مشهور است؛ شاهدی که صدرا  
عریصی حقیف 

کند، آن است که این دو مفهوم، یعتی جوهر و عرض مشهور  برای این تفاوت ذکر یم 
ی   ای است که بونی از وجود  حکما، در زبان عامه، از تقسیمات ماهیت و اعیان ثابتهدر بیر
ده  (. پس جوهر با این بیان و برحسب دیدگاه  35۹/ 3 : ب1366مالصدرا، ) 11اندنیی

مشهور، ماهیت  است غیر از وجود که هرگاه بخواهد موجود شود، به موضوع نیاز  
ای ؛ یعتی معنایش نعت  برای معتی نخواهد داشت و در موضوع وجود نخواهد یافت

گوید:  کند و یمدیگر نخواهد بود. صدرا با این توضیح، به معنای مشهور عرض اشاره یم 
عرض ماهیت  است که برحسب وجود عیتی و به هنگام موجودیت عیتی خود، نعت   

ی دیگر است؛ وی از این نکته نتیجه یم  ی د که این دو مفهوم، مفاهییم عامبرای چیر اند  گیر
 (. 35۹/ 3 : ب1366مالصدرا، ) 12و موضوعشان ماهیت  عقیل است

 بر سیر سوم فلسفی او متیک است و تنها با تکیه 
ً
ی بر  اما اوج سخن صدرا که کامال

است، در معتی جدید از جوهر و عرض ارائه شده و   شدنی وحدت شخیص وجود بیان
، حق   تعایل تنها جوهر حقیف  هست  است. براساس این معتی

، موجود مستقیل است    : . تعریف جوهر حقیفی ۱.  ۳.  ۴ ازنظر صدرا جوهر حقیف 
ب،  1366مالصدرا، که به ذات و هویت خود، موجود است و بالذات واجب است )

شد که »هرگاه در خارج تحقق  در تعریف جوهر گفته یم   تر (. پس اگر پیش 35۹، ص  3ج
نیاز یابد، به موضوع نیازمند نخواهد بود«، در این مرحله، به »متحقق بالذات و نی 
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نحوی است  شود. در این نوع تفسیر صدرا، وجود یادشده بهمطلق« تعبیر و تعریف یم 
 ندارد؛  که

ی
ی دیگری علقه و وابستیک صدرا با تکیه بر این  در هست  خود، به هیچ چیر

، تنها مصداق این جوهر را هللا تعایل های یعتی اگر بر مبنای حکمت   همان(. داند )یم   معتی
تعایل منحرص  شد، اکنون جوهر فقط در وجود حق بحث یم  گانهمشهور، از جواهر پنج

 را انقالنی در انقالب صدرا نامید؛ یعتی اگر جرئت یمخواهد بود؛ به
ی تر  پیش   توان این تبییر

با گذر از اصالت ماهیت به اصالت وجود، معنا و مفهوم جوهر و عرض و کیفیت وجود  
 آن

ی
یافت،  ها به همدیگر و امکان وقوع حرکت و... معنانی تازه یم و ارتباط و وابستیک
دهد و این نکته فقط بر مبنای اصالت  های جوهر هم انقالنی روی یم اکنون در مصداق 

، وجود وحدت شخیص بیان شدنی است که براساس آن، تنها وجود مستقل هست 
 تعایل است. حق 

روشن است که با تحول معتی جوهر، در معتی  : . تعریف عرض حقیفی ۲. ۳. ۴
عرض هم شاهد تحویل بنیادین خواهیم بود: ازنظر صدرا، عرض حقیف  آن است که 

را با غیر خود  برحسب ذات و هویت خود، متعلق به غیر خود باشد و ذات و نهاد خود 
ی که قوام و وجودش به آن است  صاحب شود و در نفس خود، با قطع  ی نظر از چیر

 این  
ی

تصورپذیر نباشد، چه برسد به اینکه وجود هم داشته باشد؛ پس شدت وابستیک
ای آن را جدای از توان لحظهنحوی است که حت  در مقام تصور هم نیم عرض به

د؛ در این صورت، ذاتش عبارت خواهد  یم جوهری تصور کرد که وجودش را از آن گیر
، نه اینکه معتی  ، یعتی به  بود از متقوم بالغیر ، به غیر ای داشته باشد که آن معتی

، یا به ماده  گونه که در عرض مشهور مدنظر است(، یا ماده موضویع )آن ای، یا صورن 
نظر صدرا مصداق  )همان(. از  13و صورت باهم، یا به فاعل، یا به غایت  نیازمند باشد

تعایل است؛ حال، خواه این  ی وجودات ممکن، یعتی ماسوای حق این عرض، همه
واقع »جمیع  همان(. به) وجودات بنابر تعریف مشهور، جوهر باشند، خواه عرض

، شئون وجود واجتی و اشعه و ظالل علت وجود و نور قیوم 
اند که  موجودات امکانی

توان منفصل و بدون ارتباط به حق مالحظه  ها را نیم حسب ذات استقالل ندارند و آنبه
ها احتیاج به غیر اخذ شده است، نه آنکه امرى عارض و طارى کرد و در صمیم ذات آن

، منحرصبه  ، شئون و  بر وجودشان باشد. در دار وجود، موجود حقیف  فرد است و باف 
، ) فنون و حیثیات یک وجودند«  (.  3۰  : 13۸6الهیجی

گوید:  تعایل یمی یادشده و تأکید بر جوهربودن حق ضمن یادآوری نکته صدرا 
تعایل هستند و این قیام، به معتی قیام عرض  ی این موجودات، اعراض قائم به حق همه

بودن  گونه که در میان عموم مصطلح است( نیست؛ درنتیجه از قائم به جوهر )آن
، الزم نیم  تعایل محل حوادث باشد.  آید که حق ممکنات، یعتی اعراض در معتی حقیف 

، الزمه گویند اگر خدا جوهر باشد،  ی سخن متکلمان را که یم صدرا با تأکید بر این معتی
، و  2۸ : 14۰۹غزایل، محل حوادث خواهد بود ) کند و  (، رد یم 16 : 1416جویتی

صور  بودن برای تعایل از محلکند که براساس تفسیر جدید، حق بر آن، تأکید یم عالوه
ا خواهد بود )2۹۹/ 3: 1375طوش، علیم مدنظر مشائیان ) مالصدرا،  ( هم میی

 (. 35۹/ 3: ب1366
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صدرا معتقد است معنانی که برای جوهر   : نسبت قیومیت و جوهریت. ۳. ۳. ۴
اند یا  دهد و بر تعبیر قیام تکیه دارد، از معنانی که اهل حکمت گفتهو عرض پیشنهاد یم 

هایشان یم هانی که  از ذکر این نکته عاجز است، متفاوت است و تمثیل گویند و تعبیر
ی این حقیقت ذکر یم کنند، در شأن این حقیقت نیست و حق مطلب  عارفان برای تبییر

تعایل بر  بودن حق تعایل، همان قیومی اساش در قیام اشیا به حق کند. نکتهرا ادا نیم 
وجودی است که هیچ نحوه  واقع قیوم (. به35۰/ 3: ب1366مالصدرا، اشیاست )
 
ی

اند و هم در  ی وجودات به او وابستهای به دیگر اشیا و وجودات ندارد اما همهوابستیک
ی و هم در حفظ و بقا به او نیازمندند.   اصل وجودیافی 

با اثبات  : تحول حرکت جوهری به تجدد امثال در ست  سوم مالصدرا . ۴. ۳. ۴
ه نکته که تنها جوهر حقیف  هست  حق   این بودن  تعایل است و مخلوقات هویت  جز لغیر

بودن ندارند، رسنوشت مبحث مهیم چون حرکت جوهری که این  و درنتیجه، عرض
ی جوهر و عرض  ی رابطههمه ثمرات فلسفی ناب را به همراه دارد و تابیع از مسأله

است، چه خواهد بود؟ جواب پیشنهادی که البته بررش تمام جوانب آن مجال دیگری  
، بحث از حرکت جوهری هم باید  یم طلبد، این است که بر مبنای سیر سوم صدرانی

آید تفاوت بنیادین، تنها در دو  جای خود را به بحث از تجدد امثال بدهد. به نظر یم
، یعتی از حق اول   ی نوع نگاه به یک حقیقت واحد باشد؛ در نگاه و سیر از باال به پاییر

 هست  و هر لحظه بارش فیض   ول، هر لحظه سوی مخلوقات، یا در قوس نز به
ی

تازگ
، با نظریه ی یم هست  سوی  شود و از جانب مخلوقات بهی تجدد امثال مطرح و تبییر

 در عالم ماده، یعتی در قوس صعود، با تعبیر حرکت جوهری از آن  حق 
ً
تعایل و مشخصا

فرصت، در ضمن    توان دالیل بسیاری ذکر کرد؛ ما در اینشود. برای این سخن یم یاد یم 
کنیم و بندی مباحث گذشته، در این زمینه، تنها به شاهدی از مالصدرا بسنده یمجمع 

 گذاریم:  بررش جوانب آن را به فرصت مناستی وایم 
، رو به غایت  ذان  دارد که از آن باالتر است   ازنظر صدرا حرکت ذان  جواهر جسمانی

ی این وجود،  واقع هر لحظه، نشئه؛ بهشود و با حرکت جوهری تعاقتی به آن منتقل یم
کند  تعایل هر لحظه بدل آن را افاضه یم شود و حق از این عالم به عالم آخرت منتقل یم

تعایل همیشه موجود  و نوعش را با تعاقب امثال و با وجود صورت عقیل که در نزد حق
 (. 1/277  : ب1366مالصدرا، ) کنداست، حفظ یم 
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   ی مباحثخالصه نمودار . ۵

 
ینتیجه . 6  گت 
ی خود، سه  شود که مالصدرا در حکمت متعالیهبنابر آنچه اشاره شد، روشن یم 

مراحل عرضه کرده است؛    ی سیر فلسفی را تجربه کرده و مباحثش را براساس آن مرحله 
شده است، قول به اصالت   تر ترین موضع فلسفی صدرا که به دیدگاه عرفا نزدیک نهانی 

ی به تبع این مرتبه از  وجود وحدت شخیص است. صدرا در مبحث جوهر و عرض نیر
 خود، معنانی جدید از جوهر و عرض ارائه یم

دهد؛ در این مرحله، جوهر  سیر فلسفی
یعتی »موجود مستقیل که به ذات و هویت خود موجود و بالذات واجب است« و 

«؛ یعتی  و هویت خود، متعلق به غیر خود باشد »عرض آن است که برحسب ذات
ی وجود معطوف  ی ماهیات به حوزه ضمن اینکه تعریف جوهر و عرض از حوزه 

نیازی و نیازمندی در ذات و اصل نیازی و نیازمندی به موضوع« به »نی شود، از »نی یم

سیر اول
 :

ی قوم  
ت یا مبنا

ت ماهی
صال

ا

:  تعریف جوهر و عرض. 1•
اذا وجد فی الخارج : جوهر

:  عرض. وجد ال فی الموضوع
الی اذا وجد فی الخارج یحتاج

الموضوع
ال هیو: امر ثابت در حرکت. 2•

، ماهیت، طبیعت
جوهر وجود مستقل دارد . 3•

و اعراض وجوِد نیمه 
. استقاللی دارند

حرکت. جوهر ثابت است. 4•
.  در اعراض اتفاق می افتد

ماهیات ممکن به جوهر و. 5•
.  عرض تقسیم می شوند

پنج جوهر و نه عرض . 6•
. وجود دارد

حق تعالی نه جوهر است. 7•
. و نه عرض

سیر دوم
 :

ی
ک
کی

ش
ت ت

حد
جود و

ت و
صال

ا

تعریف جوهر و . 1•
اذا وجد فی : عرض

الخارج وجد ال فی 
اذا : عرض. الموضوع

اج وجد فی الخارج یحت
الی الموضوع

:  امر ثابت در حرکت. 2•
جوهر، طبیعت سیال

اعراض وجوِد .  3•
. ندوابسته به جوهر دار 

حرکت در جوهر . 4•
اتفاق می افتد و در 

ع گانه به تب5اعراض 
در همه : الزمه. جوهر

ع اعراض حرکت به تب
.جوهر

جوهر و عرض امری . 5•
وجودی است نه 

.  ماهوی
پنج جوهر و نه . 6•

.  عرض وجود دارد
ر حق تعالی نه جوه. 7•

. است و نه عرض

سوم
سیر 

 :
ی 

ص
خ
ش

ت 
حد

جود و
ت و

صال
ا

تعریف جوهر و . 1•
موجوِد : جوهر: عرض

مستقلی است که به
ذات و هویِت خود 

موجود و بالذات واجب 
بر حسِب : عرض. است

ذات و هویِت خود 
متعلق به غیِر خود

. باشد
-:امر ثابت در حرکت. 2•

عالی باقی به بقای حق ت
با تجدد امثال 

ی اعراض عین وابستگ. 3•
. به جوهرند

تجدد امثال به جای. 4•
حرکت جوهری 

جوهر و عرض . 5•
.  نمودات یک وجودند

یک جوهر وجود . 6•
دارد و به تعداِد 
.  مخلوقات عرض

تنها حق تعالی . 7•
جوهر است و مابقی 

.  مخلوقات عرض اند
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« تحول یم  ت  را  ها، تنها جوهر هس یابد؛ مالصدرا متناسب با این تعریف تحقق خارخی
اش، یعتی وحدت شخیص وجود سازگار است و  داند که با سیر سوم فلسفهتعایل یمحق 
ی ممکنات در تفسیر اصالت بودن همهداند که با وجود تبیع ی ممکنات را عرض یمهمه

 وجود وحدت شخیص هماهنگ است. 
 

 ها یادداشت 

 خود تغییر داده، عبارت است  1
. اجمایل از موضوعات مهیم که مالصدرا در سیر سوم فلسفی

جای  از: گذر از وحدت تشکییک به وحدت شخیص وجود و درنتیجه، طرح وحدت واقعیت به 
ت واقعیت؛ تشأن به  جای تقدم  جای جعل و ایجاد؛ تقدم بالحق به جای علیت؛ تجیل به کیی
جای عقل اول؛ بحث  جای تشکیک در وجود؛ وجود منبسط به به  بالعلیه؛ تشکیک در ظهور 

   ؛ 3۰1-  3۰۰و   71/ 1:  1۹۸1درخصوص حقیقت علم؛ موضوع حرکت جوهری و... )مالصدرا،  
 به بعد(.  237  : 13۸۹و عبودیت،  61/ 1 : 1417مالصدرا،  

های قبیل نیس   ت؛ در روابط مراتتی طویل 2  به معنای خطابودن تفس   یر
ً
، . البته این س   خن لزوما

ش            ود و خود حس            تی ی مافوق حفظ یمهای مراتب مادون، در مرتبهی کماالت و حس            نهمه
 تحول ص      درا مرتبهتر یمافزون

ً
تواند به ای یمای. تحول مرحلهای اس      ت، نه مرحلهیابد؛ اص      ول

ی از خطا به درس       ت باش       د، اما تحول مرتبه ی از درس       ت به معنای گذش       ی  ای، به معنای گذش       ی 
 ترین است. ستتر و در درست

ها و علل طرح نظریات فلس      فی ناس      ازگار در آثار مالص      درا«، س      عید انواری، ی »زمینه. مقاله3
ی  ی . مقاله 56تا   31  : ، ص       ص13۹4، بهار  7۹، ش       ماره  ی ص       درا خردنامهنیا،  س       یدجلیل حس       یر
مص طفوی ی مبحث علیت در حکمت متعالیه«، س یدحس ن س عادتمرحله »بازس ازی س یر س ه

ی و زمس        تان  حکمت ص        درانی   و همکاران، ی »مالص        درا، . مقاله3۰تا   1۹  : ، ص        ص13۹2، پاییر
وحدت تش      کییک یا وحدت ش      خیص      ؛ گذار مالص      درا از وحدت تش      کییک به وحدت ش      خیص       

ه، س              حر کاوندی،   ی ی دوم، بهار و ، س              ال پنجم، ش              مارهحکمت ص              درانی وجود«؛ مهدی میی
 . 1۸6تا  16۹ : ، صص13۹6تابستان 

مه القائل بانقالب . عند تص  ورنا الجوه4 ی ر عیل منهج آخر یناس  ب طریقتهم من غیر لزوم ما یلی 
هم  ا کیف  ا فی ال  ذهن من أن  و ال ارتک  اب م  ا یرتکب  ه مع  اضه الجلی  ل الم  اهی  ة الجوهر و الکم و غیر

عیل المعلوم و الص     ور النفس     انیة من باب المجاز و التش     بیه بل مع التحفظ عیل  إطالق الکیف
 بکل مقولة من تلک المقولة و مع تسلیم کون العلوم کلها کیفیات فی الواقع.  قاعدة کون العلم

ی مادة ش        أنها القوة و الزوال و 5 . بل الحق أن الطبیعة بذاتها أمر س        یال إنما نش        أت وجودها بیر

ها ب یراد   القابل ثم یجیی
فاعل محض ش      أنه اففاض      ة فال یزال ینبعث من الفاعل أمر و ینعدم فی

عیل االتص ال فذلک األمر هو الطبیعة.  و أما الحرکة فیه نفس الخروج من القوة البدل و هکذا 
کی ب بینهم ا اتح ادی و  إیل الفع ل و أم ا الخ ارج منه ا إلی ه فیه الم ادة و الطبیع ة م ا ب ه یخرج ف الی 

 أما المخرج فهو جوهر آخر ملیک أو فلیک. 

ة و ىه جوهر یتقوم به الجس             م و . أن العلة القریبة فی کل نوع من الحرکة لیس             ت إال الطبیع6
یتحص    ل به نوعا و ىه کمال أول لجس    م طبییع من حیث هو بالفعل موجود فقد ثبت و تحقق 
ق عن  من هذا أن کل جس      م أمر متجدد الوجود س      یال الهویة و إن کان ثابت الماهیة و بهذا یفی 

 الحرکة ألن معناها نفس التجدد و االنقضاء. 
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ا للمعلولیة فألن الماهیات غیر ص              الحة للمجعولیة بذاتها فالذی . و أما کون الوجود ص              الح7
یص        لح لها أما نفس الوجود أو اتص        اف الماهیة بالوجود لکن االتص        اف کما علمت من المراتب 

و قد بینا کیفیة هذا االتص               اف  -الالحقة بالماهیة و هو متفرع عیل وجود الماهیة الموص               وفة
 وجودفبف  أن المعلول بالذات لیس إال ال

 (. 13۹1ی این موضوع بنگرید به )شانظری، . درباره۸

 .( 5۰3 / 11 : 1376مطهری، . بنگرید به )۹

 (. 526 / 11 : 1376مطهری،  . 1۰

 الحکمة المش    هورة  -. کما أن الموجود11
ی
إما جوهر و إما عرض، و هما   -حس    بما قرع س    معک ف

 الوجود جوهرا و 
ی
ی غیر ذین    ک الجوهر و العرض المش               هوران، ف     اعلم أن ف عرض                   ا حقیقییر

ی من أقس       ام الماهیات و األعیان الثابتة الت  ما ش       ّمت رائحة  المش       هورین، فإن ذینک المفهومیر
 الوجود، و هذان من أقسام الوجود. 

ه  ا فی أن یکون موجودة12
ّ
أی:  -. ف »الجوهر« بحس                ب المش               هور م  اهی  ة غیر الوجود، حق

أن ال یکون فی موض  وع.   -المفهومات العامة الش  املةمتحدة مع مفهوم الوجود العقیل الذی من  
أی معن اه لیس نعت ا لمعتی آخر، و »العرض« هو الم اهی ة الت  تکون بحس               ب وجوده ا العیتی و 

 ء آخر، فهما مفهومان عاّمان و موضوعاهما ماهیتان عقلیتان. عند موجودیتها العینیة نعتا لشر 

قة، و إن لم یطلق علیه اس    مه تس    میة بحس    ب . فالواجب جّل ذکره جوهر بهذا المعتی حقی13
ع األنور، و هو مفاد ما ذکرناه من  التوقیف، حیث لم یرد إطالق هذا اللفظ علیه تعایل فی الرس             ر

هو وجودات الممکنات   -بالمعتی الحقیف  الذی ذکرناه  -المعتی و إن کان بعبارة اخرى. و العرض
 تی المشهور أو عرضا. کلها سواء کان الممکن بحسب الماهیة جوهرا بالمع

 

 منابع  

، جالل . 1 ح بر زاد المسافر صدر الدین محمدبن ، ( 13۸1)  ،الدینآشتیانی ازى،  رسر ابراهیم شیر
 ی علمیه.  قم: بوستان کتاب و انتشارات دفی  تبلیغات اسالیم حوزه 

 

ی ابن . 2 .  قم: مکتبة آیة  الشفاء )المنطق(، ، ( 14۰4)عبدهللا، بن سینا، حسیر  هللا المرعشر

ی 3 ها و علل طرح نظریات فلسفی  ، »زمینه (13۹4)نیا سیدجلیل، . انواری، سعید؛ حسیر
 .  56 -31  : ، صص7۹ی ، شماره ی صدرا خردنامه ناسازگار، در آثار مالصدرا«،  

4 ، ،  جاویدان خرد های حکمت اسالیم و عرفان مولوی«، گانه»سه  (،13۹7عیل، ) . بابانی
 .  71- 37  : ، صص33ی شماره 

، عیل، ) . 5 اق در مسأله (، 13۹5بابانی ی نور و  »نقد و تحلیل خوانش مالصدرا از شیخ ارسر
 .  67 ص:   ،ی اول، بهار ، شماره مطالعات معرفت  در دانشگاه اسالیموجود«،  

 ، قم: ارساء. 12، ج رحیق مختوم، ( 13۹3) . جوادی آمیل، عبدهللا، 6

، عبدالملک، . 7 وت: دارالکتب  االرشاد إیل قواطع األدلة فی أول االعتقاد ، ( 1416) جویتی ، بیر
 العلمیة. 
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ای مبحث  ی سیر مرحله مرحله »بازسازی سه ، ( 13۹2)مصطفوی، سیدحسن، سعادت . ۸
 .  3۰ 1۹، صص 1ی  ، شماره 2ی  ، دوره حکمت صدرانی علیت در حکمت متعالیه«، 

، »جوهر و تطورات آن در حکمت سینوی«،  (13۹1)، جعفر؛ گنجور، مهدی، . شانظری۹
 . 1۸5- 15۹ : ، صص 2ی ، شماره شناخت  های هست  پژوهش 

»مالصدرا، از تشکیک عایم تا توحید خایص«،    (،13۹5، ) عبدالعیل و حایم، مرتیصی   ،شکر .  1۰
 .  1۰۰ –  7۸ : ، زمستان، صص ۸6ی ، شماره ی صدرا خردنامه 

11  .  ، ی ، سیدمحمدحسیر ح بدایة ،  ( 13۸۸) طباطبانی ،  ، ترجمه الحکمة ترجمه و رسر وانی ی عیل شیر
 ی بوستان کتاب. چاپ هشتم، قم: مؤسسه 

الدین،  12 ح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات،  (1375). طوش، خواجه نصیر ، قم: نرسر  رسر
 البالغة.  

 

 ، تهران: سمت. 1، جحکمت صدرانی درآمدی به نظام ،  (13۸۹)عبودیت، عبدالرسول،  .  13
 

وت: دارالکتب العلمیة. االقتصاد فی االعتقاد، (14۰۹)غزایل، ابوحامد، .  14  ، بیر
 

، محمدجعفربن .  15 ح رساله المشاعر مالصدرا،،  ( 13۸6) محمدصادق،  الهیجی قم: بوستان    رسر
 کتاب. 

 

16 . ، آثار استاد شهید  )مجموعه هاى اسفار: مبحث حرکت درس، ( 1376) مطهری، مرتیصی
 ، تهران: صدرا. مطهری( 

 

17  . ،  ، قم: صدرا. آثار شهید مطهرىمجموعه ، (1377)مطهرى، مرتیصی
 

1۸ . ، ح نهایة الحکمة، ( 13۸7) مصباح، محمدتف  ی آموزشر پژوهشر امام ، قم: مؤسسه رسر
   .  خمیتی

 

وت:  المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعةالحکمة  ،  (1۹۸1) ابراهیم،  مالصدرا، محمدبن .  1۹ ، بیر
  . اث العرنی

 دار احیاء الی 
 

ی  ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه المبدأ و المعاد ، ( 1354) ، . _________________ 2۰
 ایران. 

 

 ، قم: بیدار.  تفسیر القرآن الکریم،  (الف 1366) ، . _________________ 21
 

ح أصول الکافی (، ب1366) ،_________________ . 22 ، تهران: وزارت فرهنگ و  رسر
 .
ی

 آموزش عایل، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنیک
 

قم: مکتبه   ، الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه  ،  ( 136۸) ، __________________ . 23
 المصطفوی. 

: سه رساله ، ( 13۸7) ، . _________________ 24 متشابهات القرآن، المسائل  ی فلسفی
 ی قم. ی علمیه قم: دفی  تبلیغات اسالیم حوزه  القدسیة، اجوبة المسائل،

 

وت:  الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة(، 1417) ، . __________________ 25 ، بیر
  .  مؤسسة التاری    خ العرنی

 



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   20

ی  ، تا(نی ) ، . __________________ 26 انجمن اسالیم حکمت و  ، تهران: ایقاظ النائمیر
 ی ایران. فلسفه 

 

ح   ،( 1367) ، یزدى، مهدىابراهیم؛ حائرى مالصدرا، محمدبن . 27 آگاىه و گواىه: ترجمه و رسر
ازىانتقادى رساله  ی شیر ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عایل،  ی تصور و تصدیق صدرالمتألهیر

  .
ی

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنیک

ه،.  2۸ ی  ؛»مالص  درا، وحدت تش  کییک یا وحدت ش  خیص    (،13۹6)  ،  کاوندی، س  حر  و   مهدی  میی
، س    ال پنجم، حکمت ص    درانی ،  گذار مالص    درا از وحدت تش    کییک به وحدت ش    خیص     وجود«

 . 1۸6تا  16۹ : دوم، بهار و تابستان، صص یشماره

 

 

 
 
 
 


