
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
  

  

  
  

  
  ن و مالصدرایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطیمالک تما

  
  

  ∗∗دکتر طیبه کرمی  ∗دکتر رضا اکبریان
  چکیده

 و موجـود مـستقل و       ،در فلسفه أفلوطین أحـد    . عقل و نفس دو قسم مشهور مجردات هستند       . مجرد دارای اقسامی است   
 نوعی دیگر از مجرد به نام مجرد مثالی در فلسفه اسـالمی             عالوه بر این سه قسم،    . مطلق در فلسفه مالصدرا، نیز مجردند     

در مجـردات احکـامی مثـل       . هایی متمایز از مادیات دارنـد       مجردات در دیدگاه أفلوطین و مالصدرا ویژگی      . مطرح است 
 هر  ،البته. شود  وجود، وحدت، علیت و علم غلبه دارد و عوارض مادی مانند ماده، حرکت، زمان و مکان از آنها سلب می                   

 مالصـدرا  بـا   .ای در هر یک از مراتب تجرد و در دو نظام أفلوطین و مالصـدرا دارنـد          یک از این احکام مختصات ویژه     
 در حالی که أفلوطین با طـرح انفعـال          ،رفع تقابل میان مجرد و مادی گامی در تسهیل ارتباط مجرد و مادی برداشته است              

 .شده استناپذیری نفس در ترسیم این ارتباط دچار مشکل 

  
 های کلیدی واژه

  مجرد، مادی، عقل، نفس، مالصدرا، أفلوطین

                                                 
 dr.r.akbarian@gmail.com   دانشيار فلسفه دانشگاه تربيت مدرس تهران ∗
  karamitayebeh@gmail.com     استاديار بنياد دايره المعارف اسالمي ∗∗

 ۱۲/۹/۸۹ :تاريخ پذيرش                                            ۵/۶/۸۹ :تاريخ وصول

  )علمی ـ پژوهشیمجله  (متافیزیک
   دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  1-24ص ، 1388پاییز و زمستان ، 4 و 3ید، شماره دورۀ جد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   1388پاییز و زمستان ، 4 و 3سال چهل و پنجم، دوره جدید، شماره متافیزیک،  /  2 
 

  مقدمه
فلسفه أفلوطین و فلسفه مالصـدرا، هـر دو دارای ایـن            

های پیشین دارند و  ای در فلسفه    ویژگی هستند که سابقه   
بـا وجـود    . شوند  ها تلقی می     دستاورد آن نظام   ،به نوعی 
ـ         تفاوت ا فیلـسوفان   های مهمی که أفلوطین و مالصدرا ب

تــوان از برخــی جهــات  پــیش از خــود دارنــد، امــا مــی
ــه رو افالطــون، ارســطو و رواقیــون و  أفلــوطین را دنبال

. مالصدرا را پیرو فارابی، ابن سینا و سهروردی دانـست         
 فلسفه اسالمی با فلـسفه یونـان        ،این فیلسوفان و در کل    

اشتراکات فراوانی دارد و هریک از آنان درباره مباحـث          
ائلی ماننــد وجــود، جــوهر، علــم، علیــت، مــاده، و مــس

 اما گرایش هر فیلـسوف      ،اند  حرکت و زمان بحث کرده    
بحـث  .  دخیل است  ،ا دارد هدر بحثی که در این موضوع     

درباره موجود محسوس و مفـارق از زمـان افالطـون و            
ارســطو مطــرح بــوده و هــر یــک از آنــان محــسوس و 

ـ         اره ارتبـاط   نامحسوس را با معیاری متمایز نموده و درب
) مُثـل  (یهـا    امـا ایـده    ،انـد   این دو قلمـرو بحـث کـرده       

افالطونی با محرک نامتحرک ارسطویی و أحـد و عقـل           
همچنـین در فلـسفه     . هـای مهمـی دارد      أفلوطین تفاوت 

های خـاص     اسالمی با توجه به مفهوم خلقت و ویژگی       
هــای قلمــرو مجــردات و   ویژگــی،مبــدأ و مبــدع عــالم

 مانند وجود و علیـت      ،کند  دق می مفاهیمی که بر آنها ص    
معروف است که   . های مهمی با فلسفه یونان دارد       تفاوت

هـا میـان مجـردات مـشترک اسـت و از              برخی ویژگـی  
 مادیـات   ،مادیات مـسلوب اسـت و بـه همـین ترتیـب           

 در  .شـود   دارند که در مجـردات یافـت نمـی         ویژگیهایی
ها مورد نظـر، وجـود، وحـدت،          حوزه مجردات ویژگی  

علم است و در مادیات، ماده، مقدار، حرکـت،         علیت و   
 نحوه صدق و یا جواز ،در این مقاله. زمان و مکان است   

صدق این مفـاهیم را در فلـسفه أفلـوطین و مالصـدرا             
یم و در بخش انتهایی آنها را تحلیل و نقـد  کن بررسی می 

  . دنموخواهیم 
  مشترکات مجردات. 1
  وجود. 1،1

هـای    ه اسـالمی تفـاوت    چنانکه بیان شد، وجود در فلـسف      
نزد فارابی و ابن سینا، وجود و       . مهمی با فلسفه یونان دارد    

 ی بلکه به جهت متـافیزیک     ،ماهیت نه تنها به جهت منطقی     
 تنها در واجب الوجود، وجود و ماهیت عین         1.نیز متغایرند 

 از وجـود و     ییکدیگرند، اما در ممکنـات همـواره ترکیبـ        
ــان،: ک.ر(ماهیــت وجــود دارد  ). 267-264 :1386 اکبری

برخی از مفسران آثار أفلوطین، سعی در اثبات وجود ایـن           
در فلـسفه أفلـوطین     . انـد   تمایز در فلسفه أفلوطین نمـوده     

وجود با حیات و عقل مساوق است و أحد ماورای وجود           
و مــــاده مــــادون وجــــود معرفــــی شــــده اســــت 

(Plotinus,V.4.1.5-15).    اینکـه احـد     2 به نظر جرسـون 
است، به این معناست که در او وجـود و          » دماورای وجو «

تـوان     مـی  ،د غیر یکدیگر باشند و بنابراین     نتوان  ماهیت نمی 
. گفت که در احد، بین وجود و ماهیت عینیت برقرار است

شود، وجـودی اسـت     وجودی که از احد نفی می     ،بنابراین
 اما از آنجا که احد خـود  ،که نسبت به ماهیت غیریت دارد 

چیز است و ذاتی اسـت مـستقل و غیـر           علّت وجود همه    
توان گفت که وجود محض است و         وابسته به هر چیز، می    

در سایر ذوات به دلیل نیازمندیشان به احد به عنوان علّت،      
شـود    تغایری میان وجود و ماهیت در آنهـا مالحظـه مـی           

(Gerson, 1999: 5-6,10-12).  
های   ران، وجود از آن جهت که با هستی       به نظر مفسّ    
تعین و وابسته مترادف دانسته شده است، از أحد نفـی           م

 أحد خـود  ،شود ولی در عین حال در موارد متعددی      می
 از  3.علّت وجود و افاضه کننده آن معرفـی شـده اسـت           

آنجا که نظام فلسفی أفلوطین، نظامی یکپارچه و متصل         
است، بین طبقات و مراتب تباینی وجـود نـدارد و نیـز             

ت، هر کدام معبر و محـل عبـور         طبقات و مراتب واقعی   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    ۳ /  ن و مالصدرایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطیمالک تما
  

ــی   ــمار مـــ ــه شـــ ــد بـــ ــیض أحـــ ــد فـــ   رونـــ
 (Armstong,1967: 250).أحد علّت وجود ، بنابراین 

 یعنـی عقـل و      ؛که در عالم مجردات   است  چیزی   هر آن 
نفس است و نیز هر چیز که در جهان مادی بتوان آن را             

واسـطه اوسـت    ه  ای از وجود دانست، ب      وجود و یا سایه   
  .که موجود است

 تفسیر اگرچه به نظر فیلسوفان اسـالمی دربـاره          این
وجود محض بـودن واجـب و ترکیـب ممکنـات از دو             
حیثیت وجود و ماهیت نزدیک اسـت، امـا از آنجـا کـه              
ریشه تمایز مابعدالطبیعی میان وجود و ماهیت به تلقـی          

تـوان    گردد، نمـی    خاص درباره خلقت و آفرینش بر می      
ـ     یافلوطین را قا   ست و وجـود را نـزد       ل به این تمایز دان

آنچه که در فلسفه أفلوطین     . وی مشترک معنوی دانست   
عقل به ذات أحد نظر کرد      « این است که     ،صراحت دارد 

. و با این نظر کردن، هویتی متمـایز یافـت و عقـل شـد              
همچنین با نظر کردن، صاحب وجود و حیات نیـز شـد            

(Plotinus, III.8.8; V.3.11).«4 ــدایش نفــس از  پی
. یعت از نفس نیـز بـه همـین ترتیـب اسـت             و طب  ،عقل

توان وجود را میان أحد و عقل و نفـس و              نمی ،بنابراین
ل بودنـد،   یـ فـارابی و ابـن سـینا قا       که  گونه   طبیعت، آن 

ماهیـت نیـز بـه معنـای وجـود          . گرفت  مشترک در نظر    
 تـا بتـوان بـه       ،محدود نزد أفلوطین مطرح نبـوده اسـت       
  .عینیت وجود و ماهیت در أحد رأی داد

مالصدرا، ضمن قبول تمایز مابعـدالطبیعی وجـود و         
ماهیت که توسط فارابی و ابن سینا بنیان گـذاری شـده            

 به  ؛ل شد یبود، به تقدم وجود بر ماهیت و اصالت آن قا         
این معنا کـه وجـود منـشأ اثـر اسـت و ماهیـت امـری                 
اعتبــاری و انتزاعــی اســت و از حــدود وجــود انتــزاع  

ــی ــود  م ــدرا، : ک.ر(ش ــسو، 11-9 :1363مالص ؛ ایزوت
درک حقیقــت وجــود، طریقــی اســت کــه ). 73، 1379
توان از طریق آن ذات واجب و ارتبـاط آن بـا سـایر                می

حقیقــت وجــود مطــابق بیــان . موجــودات را شــناخت
حکمت متعالیه، امری واحد است و در همه موجودات         
به یک معنا وجود دارد و تفاوتی میـان وجـودی کـه از              

هـر  .  و وجود سنگ وجود ندارد     شود  انسان دریافت می  
حکمت متعالیه بر   . یک معنا از وجود برخوردارند    به  دو  

اساس اصل تشکیک که آن را از فهلویـون یـا حکمـای             
خسروانی اخذ کرده است، به کثـرت وجـود و موجـود            

 البتـه تقـابلی بـا وحـدت         ،معتقد باور دارد و این کثرت     
  . کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است. ندارد
اوت موجودات مجرد و مادی در ایـن اسـت کـه            تف

حقیت وجود در مجردات به نحـو قـویتری نـسبت بـه             
 زیـرا حقیقـت وجـود در عـین          ،شـود   مادیات ظاهر می  

یگانگی و وحدت، حقیقتی ذو مراتب و مدرّج اسـت و           
در موجودات مختلـف بـر حـسب شـدت و ضـعف و              

مالصـدرا،  (کمال و نقـص مراتـب مختلفـی مـی یابـد             
تـــشخص ). 126: 1379؛ ایزوتـــسو، 500-501 :1380

را خـاص و ممتـاز      موجـودی    یعنـی آنچـه      ؛موجودات
گرداند، بنا بر اصل اصالت وجود، به وجـود خـاص             می

 حال چه آن وجود مجرد باشـد و چـه           ؛آن مربوط است  
در واجـــب تعـــالی، ). 1360:262مالصـــدرا، (مـــادی 

تخصص و تشخص به نفس وجود اوست که از نقـص           
 اما در ممکنات، در مراتب طولی       ،استو قصور به دور     

خارج از عالم کون و فساد و  (وجود و موجودات مجرد     
تخصص به شـدت و ضـعف، تقـدم و تـأخر،            ) حرکت

 ،بـه طـور کلـی    . علیّت و معلولیت و غنـا و فقـر اسـت          
موجــودات مجــرد، اعــم از عقــول طــولی و عرضــی و 

انـد،    ای کـه در آن واقـع شـده          موجودات برزخی، مرتبه  
در . کننـد   ذات آنهاست و از آن مرتبه تجافی نمـی        مقوم  

مادیات نیز مرتبه وجودیشان مالک تمیـز اسـت، امـا از            
آنجا که وجودشان بـه همـراه عوارضـی چـون زمـان و       

شود کـه تخـصص       مکان و وضع و ماده است، گفته می       
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به نظر مالصدرا این اعـراض      . مادیات به این امور است    
 موجـودات اعـم از      اند و تمیز در همـه       امارات تشخص 

-500: 1380مالصـدرا،   (مجرد و مادی به وجود است       
501.(  

  وحدت . 2. 1
 خـاص    نزد أفلوطین، وحدت محض و حقیقی ویژگـی       

فی که أفلوطین   ی اما با توجه به اینکه هر توص       ،أحد است 
درباره این مقام دارد، به نوعی سلبی است، وحـدت در           

مان غیریت  کثرت  ه  . أحد نیز به معنای عدم تکثر است      
عقـل بـه عنـوان امـری         زیـرا    ،عقل است نسبت به أحد    

ا به تعبیـر ارسـطو مـاده    ی Indefinite dayad)(نامتعین
ــول ــود و   (Intelligible matter)معق ــب وج در طل

حیات از أحد جدا شد و برای یافتن هستی و هویت به            
 یعنی وحـدت    ؛أحد رجوع کرد، اما او را چنانکه هست       

 یعنی دریافت او    ؛او یافت متکثر بود   آنچه  . مطلق، نیافت 
همینجا تکثـر کـه همـان       . از امر واحد، امری متکثر بود     

ــت     ــد اس ــه واح ــسبت ب ــت ن ــت ،غیری ــکل گرف   ش
(Armstrong,1967: 241-243). 5  

: گویـد   أفلوطین در توصـیف وحـدت أحـدیت مـی         
واحد حقیقـی ترکیبـی از امـور متکثّـر نیـست و چنـان            

واحـد حقیقـی،    .  باشد نیست که از اجزائی ترکیب یافته     
گیرد و کثرت بیگانـه     یعنی کثرت را در بر می      ؛ضد خود 

با ذات او نیـست، چراکـه او خـود شـامل و مالـک آن                
 واحـد حقیقـی امـری نامتنـاهی         ،بنـابراین . کثرات است 

بـه دلیـل ایـن      . است و کثرت در وحدتش نهفته اسـت       
ویژگی است که در همه جا به عنوان کل و تمام، نمایان          

کثرتـی کـه در ذات أحـد    ). ( Plotinus, VI.5.9 است
 چراکـه در أحـد      ،است، کثرت امکانات وجودی اسـت     

امکان همه چیز هست و این امکان با امکان در مادیات           
.  متفـاوت اسـت    ،که حکایت از انفعال پذیری آنها دارد      

ــر مــی  ــه او ب ــه قــدرت خالق  گــردد امکــان در أحــد ب

(Plotinus, V.3.15.10-40)  .  
نیز از وحدت برخوردارند، اما وحدت آنها       غیر أحد   

ـ          ه وحدت حقیقی نیست و برخورداری آنها از وحدت ب
ر دارای وحـدت    یـ عقـل در عـین کث     . واسطه أحد است  

 به این معنا که امور کثیر در او بـه وجـود واحـد               ؛است
موجودند و معقوالت در او به صور پراکنـده و منقـسم            

ر یـک معنـا   نفس نیز د .(Plotinus, V.3.15) نیستند
أفلوطین عالوه بر نفوس جزئی بـرای کـل      . واحد است 

ل به وجود یک نفس است کـه عامـل          یعالم جسمانی قا  
وحدت بخش نفوس و انتقال احساسات و درک متقابل         

نفس عالم بـه نحـو غیـر منقـسم در همـه ابـدان               . است
بخـشد و   باو قادر است که خود را به همه         . حضور دارد 
نیـرویش بـر همـه چیـز        . دنبما یکی باقی    ،در عین حال  
شود و بتمامه در همه چیز حضور دارد و در            گسترده می 

  .     (Plotinus, IV.9.1-5)عین حال یک چیز است
اما نزد مالصدرا، وحدت مساوق با وجود است و در          

ناپـذیری    ناپذیری و انقسام    بسیاری از احکام مانند تعریف    
دت و  همانند وجود است و در صدق بر موجودات و شـ          

در مقابـل وحـدت و      . کنـد   ضعف مطابق وجود عمل می    
 ماننــد، هوهویــت، تجــانس، تماثــل، توافــق، ؛احکــامش

تــساوی و تــشابه، کثــرت و احکــامش، یعنــی، غیریــت، 
وحدت امر عقلی اسـت     . خالف، اقسام تقابل وجود دارد    

و لذا نزد عقل أعـرف اسـت و کثـرت امـری محـسوس               
مالصـدرا،  (است  است و به همین دلیل نزد خیال أعرف         

  ). 383 :1374،3؛ سبزواری،82:2-83، 1999
ــدت     ــه از وح ــست ک ــودی نی ــیچ موج ــه ه اگرچ
برخوردار نباشد، اما از آنجا که وحدت نیز مانند وجـود           
امری مـدرّج و تـشکیکی اسـت، هـر چـه وحـدت در               
موجودی بیشتر باشد و از کثرت دورتر باشـد، شـرافت           

، اتـصاف بـه     هـای ایـن شـرافت       از نشانه . بیشتری دارد 
صفات کمالی متعدد و دارا بـودن افعـال و آثـار بیـشتر              
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این جامعیت به نحوی اسـت کـه حتـی اتـصاف            . است
سـازد    معانی متضاد را برای چنین موجودی ممکـن مـی         

 ایـن تـضاد بـا       ،البتـه ). 148 :6؛  85:2مالصدرا، همان،   (
  . تضادی که در عالم مادیات وجود دارد، متفاوت است

یان شد، از احکام کثـرت غیریـت و         طور که ب   همان
 تقابـل أخـص از غیریـت        ،به نظر مالصدرا  . تقابل است 

 امـا   ،است و در اشیاء مادی معموالً مـشاهده مـی شـود           
غیریت أعـم از آن اسـت و در مقابـل هوهویـت قـرار               

از اقـسام تقابـل تـضاد       ). 101-100 :2همـان،   (گیرد  می
تکـرار  ای که در تفاوت مجرد و مادی بسیار           است، نکته 

شده، این است که تضاد از آثار موجود مـادی اسـت و             
 زیـرا تـضاد در      ،در میان مجردات تـضاد وجـود نـدارد        

دهد که دو امری که بینشان غایت خالف         جایی رخ می  
باشد، به ترتیب بر موضوع واحدی وارد شوند و یـا بـه             

 متـضادین دو امـر وجـودی هـستند کـه در             ،طور کلـی  
 نیاز بـه وجـود      ،بنابراین. شوند  موضوع واحد جمع نمی   

. قابل و ماده است که این امر در مجردات منتفـی اسـت     
اساساً دوری از تضاد نشانه مجرد شدن است و هر چـه            
دوری شئ از تضاد بیشتر شود، به عالم عقل و مجردات         

 224،  222 :1360؛ همو،   383/ 3همان،  ( .نزدیکتر است 
شـود و    تضادی که در میان ممکنات دیـده مـی     .)239 و

اء ناشـی   یالزمه عالم کون و فساد اسـت، از انفعـال اشـ           
کند و    شده و به نحوی است که یکی دیگری را دفع می          

شود، وجود    چنانکه گفته می  . شود  خود جایگزین آن می   
تضاد در عالم مادیات باعث اعتدال موجـودات شـده و           

). 77 :7،  1999مالصدرا،  (سازد    دوام فیض را محقق می    
 در عـالم مجـردات از آن سـخن گفتـه            اما تـضادی کـه    

شود، جمع معانی و صفات متضاد در آن موجـودات            می
  .)148 :6همان، (است 

ــواعی دارد  ــسام و ان ــدت اق ــی .وح ــدت حقیق  ، وح
وحدتی است که شئ در اتصاف به آن نیاز به واسـطه در             

عروض نداشته باشد و این وحدت وصـف حـال خـود             
 کـه متـصف بـه       اگـر در ذاتـی    . شئ باشد و نه متعلق آن     

چنین وحدتی است، ذات و وحدت هیچ تغایری نداشـته        
باشند و عین یکدیگر باشند، وحدت حقّـۀ حقیقیـه در او            

توانـد باشـد      وجود دارد و چنین ذاتی جـز واجـب نمـی          
ــان، ( ــبزواری؛   107 :6همــ ــه ســ ــا تعلیقــ ؛ همانجــ

ها در ذیـل      سایر وحدت ). 387-386 :2،  1374سبزواری،
نـد و در آن انـشعاباتی از کثـرت      گیر  این وحدت قرار می   

تـوان از     پس از وحدت حقّه در واجب، مـی       . وجود دارد 
وحدت عقل، وحدت جمعی    . وحدت عقلی سخن گفت   

.  زیرا جامع کثرات موجودات مادی و مثالی اسـت         ،است
مالصدرا، (وحدت او به این معنا وحدت در کثرت است          

ــبزواری،27 :1360 ــه س . )425 227، 153 :1374 و تعلیق
وحدت عقل همانند وحدت عددی نیست که بـا تکـرار           
آن امر کثیر ایجاد شود و با ایجاد کثیـر، مجمـوع از مبـدأ               
ایجاد که همان وحدت باشد، بزرگتـر باشـد و یـا اینکـه              
مجموع به جهت جمعیت دارای ویژگی خاصی باشد که         

وحدت عقل بـه    . مبدأ آن که وحدت است، فاقد آن باشد       
اران عقل نیز به آن افزوده شـود،        ای است که اگر هز      گونه

منظور مالصدرا از وحدت    . شود  تغییری در آن ایجاد نمی    
 از شهود خود دربـاره      یو. عقل، وحدت عالم عقل است    

 سـخن گفتـه     ،اینکه عالم عقل دارای چنین وحدتی است      
او مدعی است که پـس از ریاضـات و مجاهـدات            . است

 رمز اشـاره    فراوان به این مطلب که در کلمات بزرگان به        
شده، راه یافته و عالم عقل را چنان مشاهده کـرده اسـت             

ی بـه هـم      آن، البتـه بـدون تکثـر و تجـزّ          یکه همه اجزا  
مرتبطند و به دلیل اینکه خود شـامل همـه امـور ممکـن              

شود   است و تغییر ناپذیر است، نه چیزی به آن اضافه می          
 :3،  1999مالصـدرا،   ( گـردد   و نه چیزی از آن کـسر مـی        

336-338.(  
 به دلیل کثرت مراتب نفس، نوعی       ،اما وحدت نفس  
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 هًْنفــس بــه دلیــل جــسمانی. خــاص از وحــدت نیــست
الحدوث بودن، نخست، وحدتی اتصالی و شبیه به امور         
مادی دارد، اما هر چه کمال یابـد و از مـاده دور شـود،               

شود، در مرتبـه تجـرد        احاطه و وحدت در او بیشتر می      
ه و در مقـام تجـرد عقالنـی         خیالی وحدتی بیـشتر یافتـ     

در ایـن مرتبـه از تـضاد        . باالترین مرتبۀ وحدت را دارد    
همـان،  (شـوند     امور متقابل در او جمع می      ،رهایی یافته 

9: 189  .(  
  :علیت. 3. 1

هـای مهـم أحـد        به نظر أفلوطین، علیّت یکی از ویژگی      
ــت و معلــول   اســت و همــه چیــز غیــر از او دارای علّ

نند عقل و نفس که قدیم هستند،        حتی اموری ما   ؛هستند
 ،البتـه ).  ( Plotinus, III.1.1-5 بی نیاز از علّت نیـستند 

ــی      ــت ذات ــوعی علیّ ــوطین ن ــر أفل ــورد نظ ــت م   علیّ
 (eidetic causality) بـه ایـن معنـا کـه علیّـت      ؛است 

امری نیست که بر ذات علـت کـه دارای صـفت تغییـر              
 علیّـت   ناپذیری و تعالی هستند، اضافه شده باشد، بلکه       

 efficient)این علل علّت فـاعلی . عین هستی علت است

cause)  به این معنـا کـه فعلـی انجـام     ؛ندیآ به شمار نمی 
دهند و یا چیزی تولید کنند و معلول، امـری بیرونـی و             

 بلکه در عین حضور در معلـول،        ،متمایز و منفصل باشد   
  خـــــــود بـــــــسنده و مـــــــستقل اســـــــت   

 (Ibid, III.2.1.38-45; III.2.2).۶  
أفلوطین با اشراف بر نظریـه علیّـت کـه پـیش از او              
مطرح بوده، اشکال هر یک از نظریات را مطرح و آنهـا            

پیش از أفلوطین، ارسطو بیش از همه . را نقد کرده است
به بحث علیّت پرداختـه و تفـاوت آن را بـا اعتقـاد بـه                
  سرنوشـــت و یـــا ضـــرورت نـــشان داده اســـت    

(Aristotle, Physics, 195-200).   أفلـوطین اگرچـه 
 (Plotinus, III.1.30) به آن مباحث توجه داشته است

ده کـر بیـشتر سـعی     بلکه   ، اما مانند ارسطو بحث نکرد     ،
است اشکاالت نظریه افالطـون را دربـاره علیّـت مثـل            

برطرف کند و از این طریق اصل علیّت را در همه جای            
ن مواجـه  از مشکالتی که افالطون بـا آ . عالم جاری کند  

مُثـل علّـت    . له ارتباط مُثل و محـسوسات بـود       أد، مس بو
شد   فاعلی نبودند، بلکه تنها علّت صوری اشیاء تلقی می        

نظریه افالطون دو مشکل    . نددمند از آنها بو     و اشیاء بهره  
نخست آنکه بین مثل و اشـیاء فاصـله و          : اساسی داشت 

تمایزی غیر قابل پُرشدن ایجاد کرده بود و همچنـین در           
  . مندی مشکل داشت له بهرهأین مسیتب

أفلوطین برای حل مشکل و تبیین احاطه علت غیـر          
 از تمثیـل نـور اسـتفاده کـرده          ،جسمانی بر امور مـادی    

به نظر او نور حتی وقتی کـه منبعـی مـادی دارد،             . است
بدون انقسام و به نحو یکسان بر همه جای جسمی کـه            

 اگر جسمی هـم مـانع     . تابد   می ،آن را احاطه کرده است    
 بلکـه   کنـد،    آن را تقسیم نمی    ،انتشار نور در جهتی شود    

ــی    ــر مـــ ــت آن را تغییـــ ــط جهـــ ــ فقـــ    ددهـــ
)lotinus,VI.4.7; Schroeder,1992:8-9, 24.(  بـه 

نظر او شمول امر مجرد بـر مادیـات، همچـون شـمول             
مادیات نیست که بودن آن در جایی مانع از بـودنش در            

آن جایی دیگر باشد و با حضورش در چیـزی بـه تبـع              
بر همه ماده   ) مانند عقل یا نفس   (امر مجرد   . تقسیم شود 

 در عین حال جـدا از       ؛آنکه در آن باشد    احاطه دارد، بی  
شـود، بـدون      کل در جهان معقول تقسیم مـی      . آن نیست 

 مادی حضور دارد،    یآنکه هیچ کاستی بپذیرد و در اشیا      
  از آنها انفعـال بپـذیرد  ،بدون اینکه در آنها حلول کرده

(Plotinus,VI.4.3,4) .  
علل فوق حسی در همه جـا هـستند و در عـین             

امـر غیـر مـادی، نیـازی بـه          ". حال در هیچ جا نیستند    
جسم ندارد و به اقتضای ذاتش پیشتر از جسم و قائم بر     
خویش است، نه مبدأی دارد و نه مکانی و نه متعلق بـه             

توان گفت که جزئی از آن اینجاسـت          نمی. چیزی است 
ــاره ... آنجــاو جزئــی از آن  ــه ســخنی کــه درب اش  یگان

شـود،   ور می  این است که آنچه از او بهره   ،توان گفت   می
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گیرد، بی آنکه خود انفعـالی بپـذیرد،           می  از تمام او بهره   
 او  "..اعم از آنکه آن انفعال انقسام باشد یا انفعالی دیگر         

بودن امر مجرد در امور متکثر باعـث        "کند که     اضافه می 
ود، زیرا او نه به یـک یـک آنهـا متعلـق             ش  تکثر آن نمی  

او تنها به خود متعلق است و از        . است و نه به همه آنها     
 ،در عین حـال   . ماند  شود و در خویش می      خود جدا نمی  

 ".شـود  تمام او در هر یک از امـور متکثـر حاضـر مـی    
(Ibid, VI.4.8)   

مالصدرا همانند سایر فالسفه اسالمی معتقـد اسـت         
ز مجــردات و مادیــات، غیــر از کــه همــه موجــودات، ا
 یعنـی واجـب الوجـود، دارای     ر؛باالترین مرتبـه وجـود    

 ایـن   ،تفاوت مجردات و مادیات در شأن علیّـت       . علّتند
 ،است که مفارقات تنها به علّت فاعلی و غایی نیازمندند         

ولی مادیات عالوه بر علّـت فـاعلی و غـایی بـه علّـت               
 :1360،  مالصـدرا (منـد هـستند     زنیانیز  مادی و صوری    

ــ). 318:5 ،1999؛ 76  مهمــی در نظریــه مالصــدرا ۀنکت
درباره نحوه فاعلیّت خداوند نسبت به موجودات وجود        
دارد و آن این است که سلسله علل، که بـین واجـب و              

علّت . مادیات وجود دارند، در حکم علل واقعی نیستند       
واقعی تنها واجب الوجود است و سایر علل، در حکـم           

ه  از علل معـدّ    اواعتبارات و یا به تعبیر    وسائط، شروط و    
  ).   216:2، 1999مالصدرا، (آیند  به شمارمی

 از آنجا که واجب الوجود عین       ،طبق مبانی مالصدرا  
ــت، آنچــه از او افاضــه    ــود اس ــت وج وجــود و حقیق

بحث جعل نیـز بـه      (تواند باشد     شود، جز وجود نمی     می
). همین دلیل ذیـل مباحـث علیّـت مطـرح شـده اسـت             

هیت فاقد نسبت و تناسب با واجب است کـه وجـود            ما
 امــا ،مجعــول بالــذات وجــودی واحــد. محــض اســت

این امر واحد بـه اعتبـار ذهـن و اعتبـار            . ک است مشکّ
انسانی به مراتبی از قبیل عقل، مثـال و طبیعـت تقـسیم             

 وجـودی بیابـد و از مرتبـه         یاگر کـسی ارتقـا    . شود  می
ا مجتمع و واحد    طبیعت و مثال فراتر رود، همه وجود ر       

 ارتبـاط میـان قـدیم و        ،به این ترتیـب   . در خواهد یافت  
حادث و ثابت و سیال و مجرد و مادی نیز بـا مالحظـه              

 شـؤون این حقیقت واحده که در مراتب مختلف دارای         
 :1همـان،   ( قابل حل اسـت      ،و اقتضاهای مختلفی است   

  ).236/ 7؛ 418-419
ن حـق   مالصدرا معتقد است مجرداتی که واسطه میا      

ا علت ایجادی هستند    یآیند،    و عالم طبیعت به شمار می     
 و مجـردی کـه هـیچ یـک از ایـن دو را               ،و یا تـدبیری   

نداشته باشد، زائد است و ما نیازی به اثبات آن نـداریم            
 کـه در اینجـا وجـود         ای لهأمس). 216 :1380مالصدرا،(

و نیـز عـالم   ) عالم عقول عرضی  (دارد، نقش علیت مُثُل     
مالصدرا بر شـأن تـدبیری      .  به مادیات است   مثال نسبت 

مثل تأکید دارد؛ اما در برخی تعـابیر شـأن ایجـادی نیـز          
 :9؛  202: 1999،5مالصـدرا،   (ل شده است    یبرای آنها قا  

با قبول شأن ایجـادی بـرای مثـل، نحـوه علیـت             ). 249
. مانـد   یعقول طولی نسبت به انواع مادی مبهم بـاقی مـ          

مثـال در قـوس     (لم مثـال    له دیگر علت یا معلول عا     أمس
: ک.ر(مالصدرا و پـیش از او سـهروردی         . است) نزول

که به وجود این عـالم      ) 425-424 :3،  1383شهرزوری،
لند، از اینکه علت موجـودات مثـالی کـدام قـسم از             یقا

عقولند و همچنین درباره علیت موجودات مثالی نسبت        
   7.اند به انوا ع مادی مطلبی بیان نکرده

   : علم. 3. 1
هایی اسـت کـه امـر         در فلسفه أفلوطین، علم از ویژگی     

ــی   ــدا م ــسمانی ج ــسمانی را از ج ــد غیرج وی در . کن
ای غیرجـسمانی بـودن نفـس اقامـه         هایی که بر    استدالل

، ادراک حـــسی و دانـــش و اندیـــشه را نـــشانه دکـــر
 اما ،(Plotinus, IV.7.6) غیرجسمانی نفس دانسته است

 است که مجـردات     ترین مرتبه علمی    ادراک حسی پایین  
واجد آنند و در حقیقت در میان مجـردات تنهـا دربـاره        

 ولـی مراتـب   ،کند که تعلقی به بدن دارد نفس صدق می 
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باالتری از علم وجود دارد که درباره عقل و نفـسی کـه             
  . از تعلق بدن رهیده باشد، صادق است

به نظر أفلوطین، علم چه از سنخ ادراک حسی باشد          
 نوعی فعـل اسـت و نفـس    ، عقالنیو چه از نوع ادارک  

 او معتقد اسـت کـه       8.در هیچ نوع ادارکی منفعل نیست     
نفس به تمامه در همـه ادراکـات حـضور دارد و نفـس              
اجزائی ندارد که بتوان مـدرکات مختلـف حـسی را بـه          

همچنـین بـین   . (Plotinus, IV.3.3) آنها انتـساب داد 
سی نفس و بدن، نقل و انتقالی وجود ندارد و ادراک حـ           

نفـس  .  (Ibid, IV.2.2)از طریق تحویل و تحول نیـست 
ای با مدرکات خارجی مـرتبط اسـت و           از طریق واسطه  

و گـاهی بـه     » طبیعـت «این واسطه که گاهی از آن  بـه          
تعبیر شده است، انفعاالت و امیال بدن را بـه          » صورت«

 کنـد   کنند و نفس دربارۀ آنها قضاوت می        نفس منتقل می  
(Ibid, IV.3.3.26).  

نفس در مرتبـه ادراک حـسی و یـا حتـی در مرتبـه               
ــار دارد و   ــور بیرونــی ســر و ک ــا ام ــده، ب تفکــر و عقی

ــی ــته باشــد  نم ــناختی از خــود داش ــد ش  ,Ibid) توان

V.3.1.20-23) .      بر اساس آنچه أفلوطین درباره تفاوت
تـوان   عقل محض و عقل عملی بیان نمـوده اسـت، مـی          

ع از ادراک ذات فهمید که به نظر او ادراک غیر ذات مـان     
پـردازد و خـود را ادراک         شود و ذاتی که به خود می        می
. (Ibid, V.3.6.36-45)  نیازی بـه غیـر نـدارد   ،کند می

 نفس برای شناخت خود باید از مرحلـه ادراک          ،بنابراین
 یعنی مرتبه تفکر قرار ؛حسی عبور کند و در مرتبه باالتر  

ز عبور کند   بگیرد و یا برای شناخت بهتر از این مرتبه نی         
در مرتبـه تفکـر نیـز تنهـا در          . و به مرتبـه عقـل برسـد       

صورتی که ماهیت تفکر را درک کند و بداند کـه خـود             
ای بـه ادراک      تواند تا انـدازه     تصویری از عقل است، می    

شود    اما شناخت کامل وقتی حاصل می      ،خود دست یابد  
که خود را متعلق به عقل و عقل را متعلق به خود بداند             

ر به عنوان نفس و امری جدا از عقل بـه آن نظـر              و دیگ 
. نکند، بلکه همچون جزئی از آن به آن نظر داشته باشـد           

در این مرتبه دیگر نفس نخواهد بود و عقل شده اسـت            
ــال  ــین ح ــراهم  ،و در ع ــرای او ف ــل ذات ب  ادارک کام

 نفس پس از رسـیدن بـه ایـن    .(Ibid, V.3.4) شود می
 نیاز ندارد، بلکه به نوعی      مرتبه دیگر به تأمل و استدالل     

ابـد کـه    ی تجربه عرفانی و نوعی تحول درونی دست می       
تواند حقایق را نه به نحو امور خـارجی           از طریق آن می   

 بـا   ،و بیرون از خود، بلکه در درون خود احساس کرده         
 نفـس در ایـن حالـت بـه          ،در حقیقـت  . آنها متحد شود  

ه کنــد و آنهــا را مــشاهد مرتبــۀ آن حقــایق صــعود مــی
  .   (Hadot,1993:48)کند می

به عقیده أفلوطین علم حقیقی که همانا علم به ذات          
ــه     ــت و هم ــود اس ــل موج ــا در عق ــت، تنه ــود اس خ

های الزم برای علم راستین و اندیشه حقیقی تنها          ویژگی
برای اندیشیدن هـم بایـد تغـایر        . شود  در عقل یافت می   

شد میان فاعل شناسا و موضوع شناسایی وجود داشته با        
عقـل  . و در عین حال باید بین آنها عینیت برقـرار شـود    

 ولـی او را چنانکـه       ،اندیـشد   به عنوان عاقل به أحد مـی      
یابد، آنچـه او       یعنی ذات بسیط و محض در نمی       ؛هست
ابـد  ی  یعنی خود را در می     ؛ابد، امری متکثر است   ی در می 

که با جدا شدن از احد، غیر واحد و در نتیجه کثیر شده             
 ، غیریت و عینیت که الزمه اندیشه است       ،ابراینبن. است

در عقل وجود دارد و در عین حال عاقـل و معقـول در              
  .(Plotinus, V.3.10)   عقل از یکدیگر جدایی ندارند

 زیـرا الزمـه     ،اما أحد به شناختی از خود نیاز نـدارد        
اندیشه، کثرت و نیاز است و او از همه این امور منزه و             

 تـوان شـناخت     او را نمـی   . یشه است برتر از هر نوع اند    
شناخت او تنها به طریق سـلبی ممکـن اسـت و یـا از               ؛

 ولـی در  ،طریق عقل که برترین موجود پـس از اوسـت        
عین حال باید به خاطر داشته باشیم که او برتر از همـه             
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    ۹ /  ن و مالصدرایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطیمالک تما
  

 .  (Ibid, V.3.14)این چیزهاست

مالصدرا دربـاره ارتبـاط علـم و وجـود در دو مقـام              
 در مقام نخست، که تا حدی بـا مبنـای           .بحث کرده است  

 این است کـه علـم بـا وجـود           ،سایر حکما مشابهت دارد   
برای عالم شدن تجـرد مـالک       . مجرد از ماده تناسب دارد    

و یا بـا تجـرد   ) بر مبنای قوم(است که یا از طریق تجرید   
، 1999مالصدرا،  (شود    حاصل می ) مبنای مالصدرا (ذات  

تعبیـر مالصـدرا وجـود      صورت مجرد و یا بـه       ). 154: 3
علـم  . تواند نسبت به خود و یا غیر، عالم باشـد           مجرد می 

تواند شامل ادراک عقلـی، خیـالی و حـسی           به غیر نیز می   
ــد  ــان، (باش ــورت   ،)294-286 :3هم ــسم و ص ــا ج  ام

دلیل آن ایـن    . توانند متعلق علم قرار بگیرند      جسمانی نمی 
 است که جسم دارای اجزاء متکثری است و ایـن کثـرت           

 ایـن اجـزاء نـزد       ،بنـابراین . گردنـد   نمـی   به امری واحد بر   
یکدیگر حضور ندارند و کل نیز نمـی توانـد نـسبت بـه              

توانـد خـود را درک         چنین ذاتی نه می    .باشداجزاء غائب   
 باید عـالم و  ،بنابراین. توان آن را ادراک نمود    کند و نه می   

معلوم و علم دارای وجود جمعی و مجرد از ماده باشـند            
  ).244، 1360؛ همو، 429: 1، 1386الصدرا، م(

مالصـدرا  . اما مقام دوم عینیت وجود و علـم اسـت         
 »العلـم و الوجـود شـئ واحـد        «: کند کـه    تصریح می 

ان العلم ضرب    «و یا اینکه  ) 150: 6،  1999مالصدرا،  (
: 6همان،  (»من الوجود بل عینه فوزان العلم وزان الوجود      

 اسـت کـه در مقـام        تفاوت این دو مقام در ایـن      ). 163
شود و آنهـا را       نخست، به جسمانیات نگاه استقاللی می     

دارای اجزاء و فاقد حضور وحدت حضور جمعی نـزد          
 اما در مقام دوم جـسمانیات       ،یابیم  خود و نزد مشاعر می    
شـوند    لحاظ می ) نفوس و عقول  (با مالحظه مبادی آنها     

و به دلیل هویت تعلقی نسبت بـه آنهـا، حیـات و علـم              
  ).155: 6همان، (شود  ت به جسمانیات ثابت مینسب

در ذیـل  . اما عمده بحث مالصدرا در مقام اول است 

 ،مباحث مربوط به وجود ذهنی و اتحاد عاقل و معقـول          
به مقام اول پرداخته و علم را با وجود مجرد تطبیق داده            

ر،  به مقـام دوم نیـز        یاست و در بحث علم واجب به غ       
یــق احاطــه بــاری بــه همــه توجـه نمــوده و از ایــن طر 

  .موجودات را تبیین کرده است
در بحث وجود ذهنی، مالصدرا قول به حلول صور         

از آنجـا   . در نفس و اتصاف نفس به صور را رد می کند          
که علم عبارت است از وجود مجـرد از مـاده، علـم بـه       

برای اینکه ایـن    . کند  صور منغمر در ماده تعلق پیدا نمی      
ند، باید صـورتی از آنهـا نـزد         صور مشهود و معلوم شو    

 تمثل این صور برای     ،به نظر مالصدرا  . نفس متمثل شود  
نفس به نحو حلول نیست، بلکه این صور قیام صدوری          

، 1999مالصـدرا،   (به نفس دارند و نفس فاعل آنهاست        
  ). 32 :1360؛ همو، 287 :1

نحوه حصول صور ذهنی به این ترتیـب اسـت کـه            
کنـد و   رج ارتباط برقرار مـی   نفس از طریق قوایش با خا     

با قدرت ملکوتی خود، مِثل صور خـارجی را در عـالم            
 نقـش اعـدادی قـوا در برخـی          ،البته. کند  خود خلق می  

ادراکات و در مراحل نخستین سیر کمالی نفـس اسـت،           
اما پس از آن، نفس مـستقیماً صـور حقـایق را از عـالم               

 ز بـی نیـا     از نقـش اعـدادی قـوا       ،ملکلوت دریافته کرده  
ــی ــردد م ــدرا، ( گ -316 :3؛ 291-290 :1، 1999مالص
  ). 23-21، 1376؛ حسن زاده آملی، 317

ای که مالصـدرا را از مباحـث وجـود ذهنـی بـه                نکته
. کند، همـان خالقیـت نفـس اسـت          مباحث علم منتقل می   

شـود،    آنچه در اثر مواجهه نفس با محسوسات ایجـاد مـی          
لیـل تجریـد    وجودِی است مجرد از ماده که تجرد آن به د         

از ماده نیست، بلکه از آن جهت که معلـول نفـس اسـت،              
 وجودی بیگانـه بـا نفـس و         ،مجرد است و به همین دلیل     

شـود کـه      به همین دلیل گفته مـی     . غیر مستقل از آن ندارد    
علم وجودی مجرد از ماده است و به مادیات که محفوف           
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ایـن وجـود علمـی      . گیـرد    تعلق نمـی   ،به قوه و استعدادند   
کیـف  .. د سایر صفات نفـس ماننـد قـدرت و اراده و             مانن

اما در پرتو این وجود علمـی،       . نفسانی محسوب می شود   
گیـرد کـه      وجود دیگری به نام وجـود ذهنـی شـکل مـی           

هویت آن قیاسی است؛ به این معنا که مرآتی برای مقایسه           
در ایـن   . گـردد    بـا عـالم خـارج مـی        ،آنچه در ذهن است   

گفـت ماهیـت آن بـا ماهیـت         تـوان      است که مـی     مقایسه
محسوس خارجی اشتراک دارد و به دلیل همـین هویـت           

تـوان دربـاره تجـرد یـا مادیـت ایـن              قیاسی است که نمی   
 زیـرا تجـرد و مادیـت و علیـت و            ،وجود چیـزی گفـت    

شوند که هویـت مـستقل و         معلولیت به اموری مربوط می    
 اما وجود ذهنی به دلیـل نـاعتی         ،صاحب آثار داشته باشند   

. ن و نیز عدم ترتب آثار، شایسته این اوصـاف نیـست           بود
توان گفت که ظلّ وجود علمی اسـت و           تنها درباره آن می   

امـا وجـود علمـی،     . با ماهیت شئ خارجی منطبـق اسـت       
نحوه وجودی مخصوص به خود دارد و مقوالت خارجی         

 توان درباره آن از جوهر و کمّ        کند و نمی    بر آن صدق نمی   
 مقایـسه آن    ، و به همین ترتیب    وکیف و غیره سخن گفت    

از همـین جـا     . با عالم خارج و مقوالت آن ناصواب است       
مشکل معروف وجود ذهنی دربـاره انقـالب و یـا تحـول             

 زیرا آنچه بـا ماهیـت شـئ متحـد           ،شود  ماهیت مرتفع می  
است، وجود ذهنی است که البتـه وجـودی بـدون ترتـب          

ن  آ  شـؤون  آثار است و آنچـه بـا نفـس نـسبت دارد و از             
شود، علم است که ماهیـت خـاص خـود را            محسوب می 

، 286-285؛ همـان،    266-262: 1،  1999مالصدرا،  (دارد  
-27 :1376پانویس عالمه طباطبـائی؛ حـسن زاده آملـی،          

  ).43، 18 :4، 1376؛ جوادی آملی، 33
مالصدرا در بحـث اتحـاد عاقـل و معقـول، وجـود             
صور علمی برای نفس را بـر همـین اسـاس و نیـز بـر                

عدم اعتقاد به   . اساس حرکت جوهری تبیین کرده است     
حرکت جوهری و مجرد دانستن نفس از همـان ابتـدای      

حدوثش، منجر به انکار اتحاد عاقل و معقـول از سـوی            
 امـا در    ،ابن سینا و سایر حکمـای مـشائی شـده اسـت           

 الحـدوث   حکمت متعالیه از آنجـا کـه نفـس جـسمانیهًْ          
فـس بـا حـصول      شود و تجرد ن     است و سپس مجرد می    

علم تالزم دارد، هر صورت علمـی بـرای نفـس زمینـه             
 و نفس بـه همـراه       می کند اشتداد وجودی آن را فراهم      

بـه ایـن    . ابـد ی  استکمال می  ،صورت علمی متحول شده   
 نفس با صور علمی بیگانه نیست و رابطه آن بـا            ،ترتیب

 بلکه نفس بـا     ،صورت علمی رابطه حال و محل نیست      
شود که اتحـاد       روشن می  ،این ترتیب به  . آن متحد است  

نفس و صور علمیه از نوع اتحاد مفهومی و یا اتحاد دو            
امر متحصل مثل آب و آتش نیست، بلکه از نوع اتحـاد            

نفس بـه منزلـه مـاده و        . امر المتحصل و متحصل است    
آیـد و ایـن صـور         هیولی برای صور عقلیه به شمار مـی       

بـه فعـل   مقوم وجود نفس و باعـث خـروج آن از قـوه         
  . گردند می

 یذات نفس برای شهود صـور علمـی نیـاز بـه ارتقـا             
 وجــودی اســت کــه بــا یوجــودی دارد و در ایــن ارتقــا

 آن را در سـاحت خـود ایجـاد          ،صورت علمی متحد شده   
تعبیر او این است کـه ذات       . کند و با آن متحد می شود        می

طـور کـه چـشم       تواند عالم شود، همان     خالی از علم نمی   
تأکیـد بـر مـشاهده در اینجـا         . در به دیـدن نیـست     نابینا قا 

مالصدرا در برخی مواضع به شهود ارباب       . دلیل نیست   بی
انواع و عقول مجرده در ادرک کلیات اشاره کرده است که           

 ایـن   ،در واقـع  . شـود   در این استدالل نقش آن واضح مـی       
 وجودی نفس و زمینه ساز      یمشاهده باعث تحول و ارتقا    

شـوند کـه بـا         علمی در نفس می    حصول و ایجاد صورت   
 ،به این ترتیب. شوند نفس متحدند و غیر آن محسوب نمی
، 1999مالصدرا، ( شود اتحاد میان عاقل و معقول اثبات می

 پـانویس سـبزواری؛     321-320 :؛ نیز همـان   312-321 :3
  ). 169 -149 :1387آشتیانی، 
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در بحث درباره علم واجب مالصدرا به مطابقـت و          
ت علم بـا درجـات حقیقـت وجـود تنـاظر            تناظر درجا 
هرچه وجود شدیدتر و قـویتر و از مـاده و           . اشاره دارد 

لوازم آن تجرید بیشتری یابد، علـم بـه ذات هـم در آن              
 در واجب الوجـود کـه       ،بنابراین. گردد  موجود اقوی می  

باالترین مرتبـه وجـود و تجـرد را دارد، علـم بـه ذات               
علم واجب بـه    . ستکاملتر و تمامتر از همه موجودات ا      

ذات خود، مشتمل بر علم به همه ممکنات است و هیچ           
طور وجود ممکنات    چیز خارج از علم او نیست؛ همان      

منطوی و مستهلک در وجود اوست و هـیچ موجـودی           
-174 :6،  1999مالصدرا،  (مستقل از او موجود نیست      

 مادیات از آن جهت که مشوب بـه عـدم و            ،البته). 175
 راند، بـی واسـطه متعلـق علـم قـرا            یهای ظلمان   حجاب

ـ     . گیرند  نمی واسـطه صورشـان و یـا       ه  تنها بـالعرض و ب
مالصـدرا،  : ک.ر(شـوند   علتشان، معلوم حـق واقـع مـی       

1999 ،6 :164-167 ،299(.   
  مختصات مادیات . 2
  ماده . 1. 2

شود، داشتن    مهمترین ویژگی که از مجردات نفی می      
رغـم معنـای      امـا مـاده علـی      ،ماده و مادی بودن اسـت     

مشترک و بدیهی آن، در هر نظام فلسفی با تفاوت های           
در فلسفه أفلـوطین مـاده      . قابل توجه کاربرد یافته است    
 مـاده در جهـان معقـول و         :در دو معنا به کار رفته است      
ــان محــسوس  ــاده در جه ــرو،  . م ــن دو قلم ــاده در ای م

ماده محـسوس،   . های مشترک و اختصاصی دارد      ویژگی
 .(Plotinus, II.4.15) ۀ معقـول اسـت  تصویری از ماد

هـا     تبیـین تکثـر ایـده      ،دلیل وجود ماده در جهـان عقـل       
ماده معقول نسبت به صور معقول، امـری        . است) صور(

های   یکی دیگر از ویژگی   . (Ibid,II.4.4)پذیرنده است   
اصلی و مشترک بـین مـاده معقـول و محـسوس، عـدم              

هـان  مـاده در ج   . (Ibid,4.3) تعین و بی شـکلی اسـت      

محسوس، مانند ماده معقـول خـود ذاتـاً فاقـد صـورت             
اما تفاوت ماده معقول و محسوس در این اسـت          . است

 ولـی   ،شـود   ر همـراه مـی    یکه ماده محسوس با صور متغ     
هـای   از دیگـر تفـاوت    . صور وارد بر ماده معقول ثابتنـد      

ماده معقول و محسوس این اسـت کـه مـاده در جهـان              
 است و جوهر است،     عقل، امری زنده و صاحب حیات     

ــست     ــر نیـ ــده و متفکـ ــسوس، زنـ ــاده محـ ــا مـ   امـ
(Plotinus, II.4.3-5).  

 بـالقوه   .ماده جهـان محـسوس امـری بـالقوه اسـت          
اش بـه آنچـه خواهـد         بودنش به این معناست که هستی     

ماده، بالقوه چیز خاصی نیـست، بلکـه   . شد، منوط است  
توانـد تغییـری بیابـد، بلکـه از         ماده نمی . همه چیز است  

 مثـل اینکـه بیـرون       ؛مانـد   نچه از آغاز بوده تا ابـد مـی        آ
ماده آنجـا کـه     . انداخته شده و بکلی جدا گردیده است      

ــد     ــاهر ش ــد، ظ ــر نبودن ــول دیگ ــان معق ــایق جه  حق
(Ibid,II.5.5).أفلوطین ماده را به آینـه تـشبیه کـرده           ٩ 

پذیرد و در عین حـال پـذیرای همـۀ            است که تأثیر نمی   
مـاده توسـط    . شـود    می صوری است که در آن منعکس     

. گردد وسیله آن تکمیل نمی  ه  شود و ب    صورت ایجاد نمی  
 ترکیب اتحادی نیز بین مـاده و صـورت          ،به این ترتیب  

نقش ماده .  نقش ماده تنها انعکاس است    .گیرد  شکل نمی 
در شکل گیری جسم به ایـن ترتیـب اسـت کـه صـور               

شـوند و در      معقول از نفس عالم در مـاده مـنعکس مـی          
شـود، جـسم    که صورت معقول وارد مـاده مـی       هنگامی  

  .(Ibid, III.4.1; IV.7.2) آید وجود میه ب) بدن(
 طبق نظـر أفلـوطین مـاده بـه معنـای            ،بنابراین

امری پذیرنده و فاقد تعین در جهان معقـول نیـز یافـت          
به دلیل نگرش خاصی که أفلوطین نـسبت بـه          . شود  می

 ناپـذیر  ماده اولی دارد، ماده محسوس نیـز امـری تغییـر       
توان گفت که تفاوت ماده محسوس و معقول          می. است

 ،در این است که ماده محسوس محل صور متغیر اسـت          
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ولی ماده معقول، محل صور معقول است که از ثبات و           
  . حیات و علم برخوردارند

ــهروردی    ــتثنای سـ ــه اسـ ــالمی بـ ــسفه اسـ در فلـ
کـه منکـر وجـود مـاده        ) 76-74: 2،  1380سهروردی،(

و ترکیب جسم از ماده و صورت اسـت،         ) یهیول(اولی  
ماده به عنوان حامل قوه چیزهـا، محـل صـور و امـری              

ابـن  : ک.ر(قابل اتصال و انفصال پذیرفتـه شـده اسـت           
؛ سـبزواری،   65: 1999،5؛ مالصـدرا،    94،  رسـائل سینا،  

1379،4 :140-141 .(  
مالصدرا مطابق نظر مشهور جسم را مرکب از مـاده          

 مـاده و صـورت در       ،ه نظـر او   ب. و صورت دانسته است   
موجود جسمانی با یکـدیگر تـالزم دارنـد و هیـولی از             

ــست    ــاک نیـ ــل انفکـ ــسمانی قابـ ــود جـ : ک.ر(موجـ
ای کـه مالصـدرا       به قرینه نکتـه   ). 265 :1382مالصدرا،

توان پی برد که ماده مورد     درباره فلکیات گفته است، می    
بـالقوه بـودن    : نظر او دارای دو خصوصیت بـارز اسـت        

به این ترتیب امری کـه بالفعـل باشـد و یـا             .  بودن وعام
توانـد باشـد      مخصوص به شئ خاص باشد، مـاده نمـی        

  ).     231: 2مالصدرا، همان، (
بر اساس مبانی ابتکاری مالصدرا که وجود را امری         

ل به حرکت جوهری است، مـاده       یتشکیکی دانسته و قا   
بـه  . مرتبه ضعیف وجود و صورت شدت وجود اسـت        

صور منطبع در مـاده، قابلیـت اشـتداد وجـودی            ،نظر او 
اتحاد این صور با ماده به دلیـل ضـعف وجـودی     . دارند

 بدون  ،آنهاست، اما با اشتداد در وجود از آن مجرد شده         
مالصـدرا بـر اسـاس      . دهنـد   آن به بقای خود ادامه مـی      

  البقـا   الحدوث بـودن و روحانیـهًْ      همین اصل، جسمانیهًْ  
ن کـرده   ید جـسمانی را تبیـ     له معـا  أبودن نفس و هم مس    

ای   تواند در مرتبـه      وجود انسان می   ،به این ترتیب  . است
ای دیگر مجرد باشـد و در عـین حـال             مادی و در مرتبه   

، 138 :5،  1999مالصـدرا،   (هویت واحدی داشته باشد     

  ).190، 187-186 :9؛ 300-301
به نظر مالصـدرا، صـورت در غیـر عـالم طبیعـت،             

ز آنجا که صورت تمام حقیقت      محتاج به ماده نیست و ا     
در عـالم   ) 79:1360مالصـدرا،   (دهد    شئ را تشکیل می   

 یعنی عالم عقل و عالم خیـال، صـورت          ؛مافوق طبیعت 
در عـالم عقـل صـور از مـاده و           . بدون ماده وجود دارد   

همه عوارض مادی جدا هستند و در عـالم خیـال و یـا              
مثال صعودی، صور خیالی که دارای مقدار و اشـکال و           
هیئات هستند، قائم به نفسی هستند کـه آنهـا را تخیـل             

 :1999،9مالصدرا،  (اند    کرده و با تخیل نفس خلق شده      
147 ،192 .(  

مالصدرا برای حل مشکل معاد جسمانی بـه نـوعی          
مطابق دیدگاه . ل شده استیماده اخروی و بدن مثالی قا     

او در عالم آخرت نوعی ماده و یا نوعی بدن برای نفس            
شود که منشأ آن خود نفس اسـت و ایـن بـدن          ثابت می 

منبعث از صفات و ملکات آن است و بـه خـود او نیـز               
ـ       . قیام دارد  خـالف  ه  این بدن دارای حیات ذاتی است، ب

بدن دنیوی که به نحو عرضـی و از طریـق نفـس دارای        
بدن دنیوی، از طریق ایجاد استعداد محـل        . حیات است 

که نفوس   آیند؛ در حالی    و قابل برای نفوس به شمار می      
هم به طریق ایجاب و      ها هستند و آن     اخروی فاعل بدن  

به دلیل نبودن تـزاحم و تنـاهی در         . نه امکان و استعداد   
توانند به تعـداد      ماده اخروی، نفوس در عالم آخرت می      

متناهی اسـت، ابـدان و یـا امـوری را             که نا تصوراتشان،  
اند و این امور هـیچ تزاحمـی بـا            خلق کنند که نامنتاهی   

یکدیگر و یا با ابدان خلـق شـده توسـط نفـوس دیگـر          
 :1360؛ همـو،    271  و 224-223 :9/31همـان،   (ندارند  

  ).54 :1420؛ همو، 327
  مقدار. 2,2

ا أفلـوطین آن ر   . مقدار بـه معنـای بُعـد و انـدازه اسـت           
ویژگی خاص امور جسمانی و منـوط بـه وجـود مـاده             
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بعـد یـا انـدازه از    . (Plotinus, II.4.11) دانسته است 
آینـد و کـمّ بـه نظـر أفلـوطین از              اقسام کمّ به شمار می    

  .  (Ibid, VI.2.4)مقوالت جهان محسوس است 
  نــزد مالصــدرا، مقــدار بــه معنــای امتــداد در ابعــاد 

است که هم در معنای      اصطالح مشترکی    .سه گانه است  
گـاهی آن را    . جوهری و هم عرضی به کار رفتـه اسـت         

اند و گاهی به معنـی نـوعی امتـداد و             عین جسم دانسته  
 از عوارض جـسم بـه شـمار         ،  شکل که نوعی کمّ بوده    

؛ ســهروردی، 84-83، 1376ابــن ســینا،: ک.ر(آیــد  مــی
 مقدار به معنی جسم تعلیمـی، کـه         ،البته) 1380،74-75

هـای مخـتص      یت قید شده باشد، از ویژگی     در آن جسم  
 از مقولـه کـمّ      ،امور مادی است و ملحق به جوهر بـوده        

). 93 و   89/ 5،  1999مالصدرا،  : ک.ر(آید    به شمار نمی  
های مجرد بـه طـور عـام منتفـی اسـت،        آنچه از ویژگی  

مقدار به معنای نخست است، اما مقدار به معنـای دوم،           
شود   خیالی یافت می  در مجردات ناقص، مجرد مثالی و       

ــه اعتقــاد ،)37، 34: 4، 1999مالصــدرا، : ک.ر( ــرا ب  زی
  معتقدین به عـالم مثـال، صـور مثـالی، صـور مقـداری              

شود که ایـن      غیر مادی هستند و به همین دلیل گفته می        
صور از ماده مبرا هستند، اما برخـی از عـوارض مـادی             

م به تبع وجود مقدار، نوعی تجـس      . مانند مقدار را دارند   
شـود کـه      برای موجودات عالم مثال در نظر گرفتـه مـی         
: 1همـان،   (البته با تجـسم امـور مـادی متفـاوت اسـت             

300  .(  
  حرکت. 3، 2
کی از امـوری کـه أفلـوطین از مجـردات نفـی کـرده،              ی

 وی به نـوعی از حرکـت در جهـان           ،البته. حرکت است 
معقول معتقد است که با حرکـت در جهـان محـسوس            

از آنجا که وی معتقد است کـه        .  دارد های زیادی   تفاوت
 شاید بتوان   ،مقوالت جهان محسوس و معقول متفاوتند     

گفت که بین حرکت در عالم معقول و حرکت در عـالم       

نفـس نیـز بـه      .  تنها اشتراک لفظ برقرار است     ،محسوس
عنوان واسطه میانه معقول و محسوس با حرکت نسبت         

یم دارد کــه در بخــش مربــوط بــه زمــان بــه آن خــواه 
  .پرداخت

حرکت در جهان معقـول بـه معنـای تحقـق وجـود             
. (Plotinus, VI.2.13.3-4, VI.2.15.7-9) اســت

حرکت در این معنا با اندیـشه عقـل کـه باعـث تحقـق               
 در ارتبـاط    ،شود  وجود آن و فعلیّت یافتن هستی آن می       
هـا و      یعنی ایده  ؛است و با تحقق وجود، محتویات عقل      

. (Ibid, VI.2.15) شـوند  صور که ثابتنـد، موجـود مـی   
شود و اثربخـشی   حرکت عقل باعث پدید آمدن اشیا می      

  . عقل ناشی از حرکت اوست
در عــالم معقــول آنچــه در مقابــل حرکــت مطــرح  

  سـکون بـه معنـای      .  نـه سـکون    ،شود، ثبـات اسـت      می
غیر متحرک بودن است و به جهـان محـسوس مربـوط            

در عالم محسوس همه چیـز قابلیـت حرکـت را           . است
ارند و سکون به حالت بی حرکتـی یـک شـئ اطـالق            د

شود، که البته خود این امر نیز نسبی است، زیرا همه             می
چیز در جهان محسوس در حال حرکت است، اگر چـه           
 ،برخی از اجزا نسبت به برخی دیگر ثابت به نظر برسند          

اما در جهان معقول حرکـت بـه معنـایی کـه در جهـان               
نتیجه ثبـات معنـای     محسوس هست، وجود ندارد و در       

  .(Ibid, VI.3.27)  سکون را ندارد
ای بـه     اما در عالم محسوس نیز تأکید و توجه ویـژه         

وی . شـود   بحث حرکت از جانـب أفلـوطین دیـده مـی          
ای مـستقل اسـت و        معتقد است که حرکت خود مقولـه      

ــست     ــر نیــ ــه دیگــ ــه مقولــ ــاع بــ ــل ارجــ   قابــ
 (Ref: Ibid, VI.1.15-22) .  
ای  هـان محـسوس وسـیله   أفلوطین حرکـت را در ج  

به نظـر   . برای ارتقای موجودات محسوس دانسته است     
ابد، از چیزی   ی  حرکتی که در محسوسات تحقق می      ،وی
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شـود، آنهـا را       آید و همین که به آنها ملحق می         دیگر می 
 یگـذارد اشـیا     سـازد و نمـی       بیـدار مـی    دهد و   تکان می 

محسوس بخوابند و همیشه در حال عینیت بمانند، بلکه         
ـ آرامی و فعالیـت  شود که آنها در پرتو این بی بب میس   

  هستی خود را نگاه دارند ـکه تصویری از زندگی است

(Ibid, VI.3.23)  .     به ایـن ترتیـب أفلـوطین، کـارکرد
 ،گیرد  مثبتی برای حرکت در جهان محسوس در نظر می        

زیرا حرکت در جهان محسوس باعث کمال موجـودات      
  .شود مادی می

هـای متفـاوتی در        دیدگاه ،لسوفان اسالمی در میان فی  
ابن سینا حرکت را از . خصوص حرکت ابراز شده است   

: 1،  1385ابـن سـینا،   ( فعل و انفعال دانسته اسـت        ۀولقم
سهروردی، که البته ماهیت را اعتباری دانـسته        ). 95-97

و تقسیم وجود و ماهیت را در نظام خود ندارد، حرکت           
سـهروردی،  (فتـه اسـت     ای مستقل در نظـر گر       را مقوله 

اما به نظـر مالصـدرا، حرکـت اساسـاً          ).  11: 1،  1380
 نیست، چرا که مقوالت اجناس عالیه       یا  داخل در مقوله  

ای از انحاء وجـود       و از سنخ ماهیتند، ولی حرکت نحوه      
: 1،  1369مطهـری،   (است و با مقوالت سنخیت نـدارد        

ــه). 39-40 ــر  ،البت  در اینکــه حرکــت نحــوه وجــود ام
. ای وجـود دارد     ی باشد و یا مطلق وجـود، نکتـه        جسمان

ت اثبـ امالصدرا حرکت جوهری را برای عالم جسمانی        
 بـر ایـن     ،ادله مالصدرا بر حرکت جوهری    . نموده است 

اساس است که حرکت در جسم امری عرضـی نیـست،     
بلکه از ذات و جوهر جسم که مرکب از ماده و صورت           

رض شـئ  گیرد و عـوا  و قوه و فعل است، سرچشمه می  
 ،در این تعبیـر   . شوند  نیز به تبع این حرکت دگرگون می      

حرکت از عوارض تحلیلی موجود جسمانی بـه شـمار          
  .)104-103؛ 62-61 :3، 1999مالصدرا، : ک.ر(آید  می

. حرکت معنای عامتری نیز در فلسفه مالصـدرا دارد        
 قوه و فعـل بـه معنـای عـدم و وجـود و          ،بر این اساس  

ن و خروج از قـوه بـه فعـل          حرکت به معنی محقق شد    
حرکت در این معنا، همان تجدد امثال اسـت کـه           . است

تجـدد  . در سخنان عرفا به رمز به آن اشاره شـده اسـت           
امثـال بــه ایـن معناســت کـه فــیض وجـود هــر آن بــه     

از . رسد و بـدون آن ممکنـات معدومنـد          موجودات می 
شـود، موجـودات      طریق این فیض که هر آن تجدید می       

 حـدوث آنـان اثبـات       ،شوند و بنـابراین     یهر آن خلق م   
هـای متـوالی، شـبیه       شود و از آنجـا کـه ایـن فـیض            می

شوند،   یکدیگرند و به نحو اتصال بر موجودات وارد می        
شود و گاهی تصور می شـود کـه           به آن کمتر التفات می    

 ،1379سـبزواری، ( خلق می توانند مستقل از حق باشند      
   ). حسن زاده آملی50، تعلیقه 300 :4

تجدد امثال، در غیر حق در همه موجودات، اعـم از           
 در  ،عقول و نفوس و اموری مادی و زمانی جاری است         

که حرکت جوهری تنها در عالم طبیعـت جـاری           حالی
حدوث عالم نیز متفرع بر اصل تجدد امثال است؛       . است

 اسفارلذا مالصدرا در اواخر بحث جواهر و اعراض در          
کدیگر مـرتبط کـرده و      مبحث حرکت و حدوث را به ی      

همه اشیاء را در حرکت حبّی به سـوی مبـدأ متعـالی و              
در این میل و شوق مفارقات      . مفارق ترسیم نموده است   

و غیر مفارقات مشترکند و اختالفشان در این است کـه           
ای میان آنها و       مانع و عایق، فاصله    نبودِمفارقات به دلیل    

 بـه فاعـل و      کمال و غایتشان وجود نـدارد و آنـان ابـداً          
 امـا مکوّنـات و موجـوداتی کـه          ،غایت خـود متـصلند    

زمانمنــد هــستند، بــه تــدریج و بــه حــسب اســتعداد و 
کننـد، بـه ایـن غایـت          های که به مرور کسب مـی        زمینه
مالصدرا در ایـن معنـا رسـیدن بـه غایـت و             . رسند  می

داند، چرا که     وصول به کمال را نافی وجود حرکت نمی       
شتیاق و حبّ است کـه هنگـام        مقوم این نوع حرکت، ا    
شـود و عـدم وصـول بـه      ل نمییرسیدن به غایت نیز زا   

مالصدرا، (غایت مربوط به دالیل و موانع بیرونی است         
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    ۱۵ /  ن و مالصدرایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطیمالک تما
  

   ).204-200  و194 :5، 1999
 هنگام بحث از فاعل حرکت و       ،در حرکت جوهری  

 ،البتـه . شود  نیز موضوع حرکت، نقش مجردات بارز می      
طبـق مبـانی   .  فـاعلی بعیـد  حرکت، فاعلی مباشر دارد و    

فاعل بعید حرکت اسـت و      ) امر مفارق (مالصدرا، عقل   
 امـا   ،به همین دلیل به طور کامل مفـارق از مـاده اسـت            

فاعل مباشر حرکت، نباید مطلقاً مفـارق باشـد، بـه ایـن        
دلیل که مجرد، نسبت واحـدی بـه همـه اشـیاء و امـور        

همـه   حال اگر در نظر بگیریم کـه         .زمانی و مکانی دارد   
حرکات طبیعی معلول امر مجرد است، باید شاهد امـور          

یم و از اشیاء احوال و حرکـات مختلـف          اشیکنواختی ب 
توانـد    منشأ این امور مختلف جسم نیز نمـی       . زد  سر نمی 

باشد، زیرا این امور در جـسمیت بـا یکـدیگر اشـتراک             
ای در جـسم      دارند، بنابراین فاعل مباشـر حرکـت، قـوه        

  ورت نوعیـه یـا طبیعـت تعبیـر     اسـت کـه از آن بـه صـ    
می شود و از طریق آن و جعل آن، عقل که فاعل بعیـد              

: 3همان، (شود  آید، منشأ حرکت می حرکت به شمار می
له دشـوار و بـا      أمالصدرا از همین طریق مـس     ). 48-49

از آنجـا   . سابقه ربط حادث به قدیم را حل کرده اسـت         
اعـل  که طبیعت امری متجدد الذات است و مرتبط بـا ف          

مجرد تام، لزومی ندارد که حرکـت را بـه فاعـل عقلـی              
مستقیماً نسبت دهیم و همچنین به دلیل اینکـه طبیعـت           
متجدد الذات است، لزومی ندارد که بـرای حرکـت بـه            
دنبال علتی دیگری غیر از طبیعت باشیم، زیـرا عقـل بـا         

بـه ایـن    . جعل طبیعت، حرکت را نیز جعل کرده اسـت        
شود و هم از آن       ل منسوب می   حرکت هم به عق    ،ترتیب

عقل کمال حرکت را دارد و نه خود آن         . گردد  سلب می 
 بـه تجـرد خـتم       ،را و این حرکت از مادیت شروع شده       

شود و هنگامی که به تجرد رسـید، حرکـت خاتمـه              می
  .ابدی می

موضوع حرکت جوهری نیز از رابطه مجرد و مادی         

مالصدرا در خـصوص موضـوع حرکـت        . حکایت دارد 
ی چند راه حل ارائه کرده اسـت؛ از جملـه آنکـه        جوهر

هیولی را موضوع حرکـت دانـسته و بقـای آن را بـرای              
 از آنجا که ماده     ،البته. وحدت حرکت کافی دانسته است    

یا هیولی بـه خـودی خـود تحـصل ندارنـد و همـواره               
، بقای هیولی به صوره مّا حاصل       ندنیازمند صورتی هست  

حرکت جوهری سـیال    اما صورت نیز خود در      . شود  می
 حرکـت را     آنچـه وحـدت و شخـصیت       ،ناست، بنابرای 

منظـور از ایـن     .  باید امری مفـارق باشـد      ،کند  تأمین می 
مفارق، عقل دهم که به عقیده مشاء، باعث بقای هیـولی           

شود، نیست، بلکـه منظـور مثـال نـوری            به صوره مّا می   
موجودات است که از مراتب علم حق و از ثابتـات بـه             

به نظـر   ). 307-305: 4،  1379سبزواری،  (آید   شمار می 
 هر حقیقتی و هر نـوعی در عـالم طبیعـت و             ،مالصدرا

 .ماده، ظلّ حقیقت دیگری در عالم ماوراء طبیعت است        
همه حقایق متغیر این عالم، وجهی از آن حقـایق ثابـت            

رغـم تجـدد و سـیالن        در عالم مجردات هستند و علی     
ا کـه تـأمین      محسوس، اصل و حقیقت آنهـ      یاهموضوع

کننده تشخص آنها نیز هست، در عـالم مجـردات بـاقی     
  ). 105-104  و96-95: 3، 1999مالصدرا، (است 

  زمان. 4,2
زمان یکی از مفاهیم جنجالی و بحث برانگیز در فلـسفه       

پس از ارسـطو مهمتـرین بحثـی کـه در           . أفلوطین است 
 از سوی أفلوطین ،فلسفه باستان درباره زمان مطرح شده    

وی در بحث مقوالت، به این نظریه که زمان    . استبوده  
 ،بـه نظـر او    . از مقوله کمّ دانسته شود، انتقاد کرده است       

گیری و یا به عنوان چیـزی کـه    زمان اگرچه معیار اندازه 
شـود، امـا از آن        شود، در نظر گرفته مـی       گیری می   اندازه

تـوان بـه      حیث که زمان است، چیز دیگری است و نمی        
اگر قرار باشد که زمـان      . ا کمیت دانست  هیچ وجه آن ر   

را به دلیل نـسبتش بـا کـمّ، کمیـت بـدانیم، بـسیاری از               
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  مقوالت دیگر از جمله جوهر را نیز باید چنین بـدانیم 

(Plotinus, VI.1.5).  
به . داند  أفلوطین زمان را امری مستقل از حرکت می       

نظر او این نظریات که زمان را همان حرکت و یا آنچـه             
داننـد،    کند و یا مقدار و انـدازه حرکـت مـی            یحرکت م 

 خـود   ؛ او نظریات پیـشینیان    ،به این ترتیب  . مردود است 
زمـان بـه نظـر او       . کند  یعنی ارسطو و رواقیون را ردّ می      

تواند مرتبط با حرکت باشد، چرا که ممکـن اسـت             نمی
حرکت متوقف یا منقطع شود، اما زمـان ممکـن نیـست       

  . (Ibid, III.7.7,8) متوقف یا منقطع شود
 زیـرا آن    ،ت برتر وجـود نـدارد     زمان برای ذوا  

ذوات در خود ساکنند و مفهـوم تقـدم و تـأخر کـه در               
زمان مندرج است، بـه هـیچ وجـه دربـارۀ آنهـا صـدق               

زمان مـرتبط بـا جهـان محـسوس اسـت، امـا             . کند  نمی
پیدایش آن معلول حرکت کیهان نیست، بلکـه حرکـت          

نفـس از آنجـا کـه       «. دکنـ   نفس است که آن را ایجاد می      
طبیعتی گستاخ و ناآرام داشت، مـشتاق حرکـت بـود و            

خواست که بر خود حاکم و مـستقل باشـد و بـر آن                می
 ، از ایـن رو    . به چنگ آورد   ،بود که بیشتر از آنچه داشت     

به حرکت درآمد و زمان به عنوان تصویر ابدیت ایجـاد           
 زمــان محــصول شــکوفایی و گــسترش ،در واقــع. شــد

منـد    نفس که از سرچشمه عقل بهـره      .  است وجود نفس 
توانـست آن مـأل را در خـود نگـه دارد،             شده بود، نمـی   

بنابراین جهان محسوس را پدید آورد که تـصویر عقـل           
م با پیدایش عالم محسوس شـد       وأبود و پیدایش زمان ت    

طـور کـه      همـان  ؛و عالم محسوس در زمان قرار گرفت      
    (Ibid, III.7.11) ».خود نفس مقید به زمان شد

به نظر او نشانه غیریت زمان و حرکت این است که           
حرکت ممکن است به کلی منقطع و متوقف شـود، امـا            

زمان در .  (Ibid, III.7.8) شود زمان هرگز متوقف نمی
رود و آن     شـود و از بـین مـی         یک صورت متوقـف مـی     

وقتی است که نفس روی در أحـد بیـاورد و در آن آرام      
 هـم   ،در آن وقـت   . نداشته باشـد  بگیرد و دیگر حرکتی     

  . (Ibid, III.7.12,13) شود زمان و هم عالم نابود می
تذکر این نکته نیز الزم است که زمان، حرکت نفس          

 چرا که زمان در همـه نفـوس بـه یـک نحـو               ،کل است 
زمان در ایـن    . است و امری یکپارچه و غیرمنقسم است      

معنا دگرگون شدن یکنواخـت و مـشابه نفـس اسـت و             
حرکت سـتارگان و    . ی نامحسوس و غیرمرئی است    امر

  آنهـا  اختالف شب و روز وسایلی هستند کـه از طریـق          
  . (Ibid, III.7.12,13)توانیم به وجود زمان پی ببریم می

به نظر أفلوطین، ابدیت بـا جهـان معقـول در ارتبـاط             
 امـا وی در صـدد   ،است و توصـیف حیـات عقـل اسـت        

تنـاظر ابـدیت در   او در  . تسری این حکم به أحـد نیـست       
جهان معقول، زمان را در جهان محـسوس مطـرح نمـوده            
است، اما در تناظر با ابـدیت چیـزی دربـاره أحـد نگفتـه               

موضع أفلـوطین در ایـن بـاره بـرای نوافالطونیـان            . است
متأخر غیر قابل پذیرش بوده است و به نظر آنها این نظریه 

ه توضیح  کند و از عهد     انفصالی میان أحد و عالم ایجاد می      
  رابطـــه او بـــا عـــالم بـــه خـــوبی بـــر نیامـــده اســـت

 (Ref: S. Samursky & S. Pines, 1987,12-21).  
در عالم اسالم درباره ماهیت زمـان عقایـد مختلفـی           

برخـی  :  ابراز شده که مالصدرا به آنها اشاره کرده است        
از . داننـد   منکر وجود زمانند و برخی آن را موهـوم مـی          

اعتقاد دارند، برخی آن را جوهر      کسانی که به وجود آن      
ن بـه جوهریـت آن    امعتقـد . انـد   و برخی عرض دانـسته    

برخی آن را جـوهر مجـرد و واجـب الوجـود در نظـر               
 ،ل شدن به تجرد زمـان     یدلیل این عده برای قا    . اند  گرفته

این است که در زمان تغیر وجود ندارد و آنچه که تغیـر             
مان غیر مـادی     ز ،بنابراین. نداشته باشد، غیر مادی است    

است و آن را حقیقتی مجرد مانند عقل یا واجب در نظر   
برخی نیز زمان را جوهر و جـسمانی در نظـر           . اند  گرفته
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. اند  اند و آن را همان نفس فلک اقصی تصور کرده           گرفته
اند، برخـی آن را عـین         از کسانی که آن را عرض دانسته      

ـ    . حرکت و برخی مقدار حرکت دانسته اند       ه ابن سـینا ب
 اما مالصدرا زمان را     ،تبعیت از ارسطو چنین نظری دارد     

زمــان و حرکــت از . دانــد امــری خــارج از جــسم نمــی
رونـد و     عوارض تحلیلی جوهر جسمانی به شـمار مـی        

. تفاوت آنها، مانند تفاوت جسم طبیعی و تعلیمی اسـت         
حرکت همان هویت اتصالی و غیر قـار جـسم و زمـان             

ارای دو نـوع امتـداد و   طبیعت د . تعین مقداری آن است   
یکی از آنها دفعی و مکانی است و به مقدم    : مقدار است 

و مؤخر مکانی قابل انقـسام اسـت و دیگـری مقـداری             
تدریجی و زمانی است که انقـسام وهمـی بـه متقـدم و           

بــه ایــن ترتیــب زمــان در فلــسفه . متــأخر زمــانی دارد
جوهر جسمانی در نظر    » بعد چهارم «مالصدرا به عنوان    

  ). 144-140: 3، 1999مالصدرا، (شود  ته میگرف
مالصدرا بر اعتباری بودن مفهوم زمـان تأکیـد دارد،          
چراکه به نظر او زمـان از عـوارض تحلیلـی و مـاهوی              

 وجود منحازی در خارج نـدارد و        ، بنابراین .جسم است 
سبزواری، (تنها در ذهن و به تحلیل عقلی موجود است          

ان، منـوط بـه وجـود       انتزاع مفهـوم زمـ    ). 327: 1379،4
الـذات اسـت و زمـان از حـدود چنـین              طبیعت متجـدد  

تـوان    به همین دلیل است که می     . شود  وجودی انتزاع می  
  .گفت زمان، نحوه وجود جوهر مادی است

کی از نکات قابل توجه در بحث زمـان، فاعـل آن            ی
 مالصدرا درباره فاعل زمان دوگونه سـخن گفتـه          .است
ور مفـارقی ماننـد عقـل و        در جایی آن را بـه امـ       . است

واجب نسبت داده است و در جـایی دیگـر بـه امـر ذو               
منظـور از نفـس نیـز    . وجهین و نیمه مفارقی مانند نفس    
: 3،  1999مالصـدرا،   (در اینجا نفس فلک اقصی اسـت        

از آنجا که به نظر او حرکت و زمان ). 127 و   242،  123
 موجود به وجود واحد هستند و تفاوت آنهـا بـه اعتبـار            

 بنـابراین   ، فاعل و قابل واحـدی دارنـد       ،است و بنابراین  
با توجه به اینکه فاعل حرکت عقل اسـت، بایـد فاعـل             

 وی سخن از    ،اما با وجود این   . زمان را نیز عقل دانست    
سبزواری بـرای رفـع     . فاعلیت نفس به میان آورده است     

اگر زمان به عنوان امـری      : این تعارض چنین گفته است    
توان آن را به      در نظر گرفته شود، نمی    وحدانی و متصل    

. نفس نسبت داد که خود امری متکثـر و متجـدد اسـت            
جهـت عقالنـی و جهـت       : نفس دارای دو جنبـه اسـت      

تواند علت زمان باشـد، چـون         از جنبه دوم نمی   . طبیعی
 ،در حقیقت . حکم سایر امور طبیعی و جسمانی را دارد       

آن نسبت  آنچه از نفس نفی می شود، فاعلیت استقاللی         
 نفـس بـه     ، طبق گفته سـبزواری    ،بنابراین. به زمان است  

تواند فاعلیت را از عقل بـه         جهت جنبه عقالنی خود می    
  ).1، پانویس 127 :3، 1999مالصدرا، (زمان منتقل کند 

  این است  ،ای که در اینجا باید به آن توجه کرد          نکته
 ، مطابق نظر جمهور حکما طبق مبـانی سـایر حکمـا           که

 عوارض خارجی جـسم و یـا معلـول حرکـت            زمان از 
 امـا   ،فلک اقصی است و باید فاعل آن، نفس فلک باشد         

ل به حرکت جوهری است و  یطبق مبانی مالصدرا که قا    
زمان را بُعـد چهـارم موجـود جـسمانی و از عـوارض              

داند و نیز طبق این مبنا که زمان و          تحلیلی ماهیت آن می   
ان اعتبـاری   حرکت موجود به وجود واحدند و تفاوتـش       

است، زمان مانند حرکت نیازمند فاعل و جاعل مـستقل          
نیست و همان فاعل و جاعلی کـه طبیعـت را بـه نحـو               
متجدد جعل کرده است، فاعل حرکت و زمـان نیـز بـه             

مالصدرا اساساً معتقد اسـت کـه جـواهر         . آید  شمار می 
مادی عالم طبیعـت، حقـایقی عقالنـی در عـالم مـاوراء       

ه مربوط به حـدود موجـود طبیعـی         طبیعت دارند و آنچ   
از جملـه آن حـدود،      . است، در جهان برتر وجود ندارد     
جهان عقل از مراتـب  . زمان، مکان، حرکت و ماده است   

آیند، اگر چه علـت ایـن امـور در            علم حق به شمار می    
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جهان طبیعت هستند، اما خـود طبیعتـی متغیـر و سـیال             
 ثابـت و    توان بـه فهـم رابطـه        ندارند و از این طریق می     
  ).138-132: 3همان، (د شل یسیال و حادث و قدیم نا

  مکان. 5، 2
أفلوطین بیشتر متمایل بـه تعریـف ارسـطویی از مکـان            

ارسطو پس از ردّ اینکه مکـان، شـکل، صـورت،           . است
ماده یا بعد باشد، مکان را نهایات جسم حاوی که جسم     
حاوی در آن نهایات بـا جـسم محـوی ممـاس اسـت،              

 امـا  ، (Aristotle, Physics,211b) استتعریف کرده 
، مکان را بعد مجرد و (Plato, Timaios, 52)افالطون 

  (Plotinus,IV.3.20)أفلـوطین . یا فضا دانـسته اسـت  
ضمن اشاره به نظر افالطون، در بیـشتر جاهـا از نظریـه        

 مکـان را    ،ارسطو استفاده کـرده اسـت و بـر اسـاس آن           
از جهان معقول   مختص جهان محسوس دانسته و آن را        

به نظر أفلوطین، مکان مرز جهان محیط . نفی کرده است  
هر . بر ماست و از خصوصیات این عالم جسمانی است        

 به این معنا که چیزی بر آن        ؛جسمی دارای مکانی است   
مکان خاص هر شـئ  .  (Ibid, VI.3.5,11) احاطه دارد

 و در   ،مانع از این است که اشیاء در یکدیگر نفوذ کـرده          
مکـان باعـث غیریـت و       . ری حضور داشـته باشـند     دیگ

ــدا ــیایجـــ ــی یی اشـــ ــسوس مـــ ــود  محـــ   شـــ
 (Ibid, V.9.10, VI.9.8) ، اما در جهان معقول چنین 

امور معقـول را مکـان از یکـدیگر         . غیریتی وجود ندارد  
کند و هر یک برای دیگری حاضر اسـت و در             جدا نمی 
ین  اما ا، اختالف و تمایز میان آنها وجود دارد،عین حال 

  . (Ibid, VI.9.8; IV.1.1) اختالف مکانی نیست
أفلوطین معتقد است که در جهان معقـول امـور بـه            

در آنجا کمیات، کیفیات و اعداد، به       . گونه دیگری است  
طـور   ای متفاوت از جهان محسوس است و همان         گونه

که نسبت به زمان در جهان محسوس، در آنجـا ابـدیت            
حسوس، مکان معقـول    وجود دارد، در نسبت با مکان م      

مکان معقول به معنای حضور یک چیـز در         . وجود دارد 
 زیرا در جهان معقول همه چیز با همنـد و هـر             ،دیگری

کدامشان را که در نظر بگیریم، جـوهر و عقـل اسـت و      
  آنهـا هـم عـین یکدیگرنـد و هـم           . دارای صفت حیات  

  . (Ibid, V.9.10) غیر یکدیگرند
عقـل و   مکان معقـول گـستردگی بـه وسـعت          

 در   نیـز  هر کجا نفس باشـد، جهـان معقـول        . نفس دارد 
 جهان معقـول محـدود بـه مکـان          ،بنابراین. آنجا هست 

 بلکـه  ، اما أحـد در هـیچ مکـانی نیـست          ،خاصی نیست 
 مکان معقول در اوست، او خـود در هـیچ جـا نیـست    

(Ibid, V.9.13;VI.7.35) .  
به نظر أفلوطین، کیفیت حضور نفس در بدن را نیـز           

به .  در معنای واقع شدن چیزی در مکان تلقی کرد         نباید
نظر او نفـس در تمـام بـدن حـضور دارد، بـدون آنکـه          

او حضور نفس در بدن را به طنین صدا در          . تقسیم شود 
هوا تشبیه کرده است که در همه جای هوا موجود است   
و به همین دلیل همه شنوندگان قادرند همه آن سخن و           

  .   (Ibid, VI.4.12) یا موسیقی را بشنوند
حاصل بحث فوق این است که مکـان بـا انقـسام                   

پذیری و محدودیت و تکثرِ غیر قابل جمع همراه است          
که همگی این خصوصیات بـرای ذوات غیـر جـسمانی           
منتفی است، بنـابراین، مکـان بـه معنـایی کـه در عـالم               

کنـد و   محسوس صادق است، در مجردات صـدق نمـی   
از مکــان معقـول سـخن گفتــه   اگـر در جهـان معقـول،    

شــود، معنــای کــامالً متفــاوت از مکــان در جهــان  مــی
هستی و عقل به دلیل غیریت کثیر است        . محسوس دارد 

  . )(Ref: Ibid, VI.4.4و نه به دلیل اختالف مکانی 
در فلسفه اسالمی درباره مکـان ماننـد زمـان اقـوال            

برخی منکر وجود و حقیقت زمان      : متعددی وجود دارد  
بـرای  . داننـد   د و برخـی وجـود آن را بـدیهی مـی           هستن

اند، از جملـه      ی برشمرده یها  وجود مکان امارات و نشانه    
شـود و در آن واقـع         آنکه جسم از آن و به آن منتقل می        
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توان گفـت کـه       گیرد و می     مورد اشاره قرار می    ،شود  می
 امری مقـداری و قابـل انقـسام         ،جسم اینجا یا آنجاست   

مالصدرا، (ر آن ممتنع است      حصول دو جسم د     و است
ن به وجود آن    ادر میان معتقد  ). 43-39 و   42: 4،  1999

درباره جوهر بودن یا عرض بودن آن اخـتالف اسـت و       
. همچنین در اینکه آن را سطح و یا بُعد در نظر بگیرنـد            

 ،ن مکان را سطح دانسته استاییابن سینا مانند سایر مشا  
شـراقی مکـان را از      اما مالصدرا به تبعیت از فیلسوفان ا      

 ،داند و آن را مجرد در نظر گرفتـه اسـت            جنس بُعد می  
چرا که اگر مکان به عنوان بُعد که جـسم در آن متقـرر              
می شود، خود مادی باشد، باعث تداخل جـواهر مـادی         

همچنین از آن جهت که متمکنات بر آن توارد         . شود  می
  ).همان(دارند، ممکن نیست عرض باشد 

 مکان، امتدادی غیر وضـعی اسـت        به نظر مالصدرا،  
 احاطه مکـان  ،به این معنا. شود که از آن تعبیر به بُعد می 

 ،بر اجسام و انطباق آن بر آنها احاطه امری دارای وضـع       
از آنجـا کـه مکـان       . وضعی دیگر نیست  دارای  به امری   

امری وضـعی نیـست، بـراهین تنـاهی ابعـاد دربـاره آن        
. امتناهی سخن گفت  توان از ابعادی ن     جاری نیست و می   

طور که در قلمرو عالم مثـال، بعـدی وجـود دارد             همان
که در آن به دلیل غلبه احکام فعلیت و صورت، مـاده و             
قوه انفعالی وجود ندارد و متـشکل بـه اشـکال وضـعی             

پـذیرد، بلکـه تنهـا اشـاره         شود و اشاره حسی نمی      نمی
 صـور خیـالی انـسان نیـز         ،توان به آن داشـت      خیالی می 

-221؛  58-57 :4همان،  ( ها هستند   همین ویژگی  دارای
 مکانمند بودن، ویژگی امور طبیعی و       ،در مجموع ). 222

جسمانی است و مجردات تام فاقد امتداد و بعد و مکان           
 ). 203 :9؛ 289: 7؛ 58: 4؛ 123،140: 3همان،  (هستند

  نتیجه 
در فلسفه أفلوطین، موجود مجرد یا نامحـسوس شـامل          

ــس   ــل و نف ــد، عق ــتأح ــسوس را از  .  اس ــه مح آنچ

های خاصی مانند ماده و   ویژگی،کند نامحسوس جدا می
انفعال پذیری، داشن کمیت و مقـدار، زمـانی و مکـانی            

هــای خــاص   امــا در خــصوص ویژگــی،بــودن اســت
توان سخن    مجردات، از وجود و علم در مرتبه أحد نمی        

 چرا که أفلوطین، أحد را ماورای وجود دانسته و          ،گفت
ویژگی وحـدت   . ع علمی را از او رفع کرده است       هر نو 

نیز اگر چه بر همه مراتب مجردات صادق است، اما در           
همه به یک معنا نیست و مادون أحد از نوعی تکثر نیـز             

علیت نیز به معنای تأثیر است کـه هـم در           . برخوردارند
تفـاوت  . شود و هم در مادیات      حوزه مجردات یافت می   

نها بدون اینکه تأثیر بپذیرند     علل مجرد در آن است که آ      
کننـد و در معلـول         در معلول اثر مـی     ،و یا منقسم شوند   
 بدون اینکه مقام خاص خود را تـرک         ،ظاهر و حاضرند  

اساساً علیت علل مجرد نـزد أفلـوطین بـه معنـای            . کند
جدایی و انفصال چیزی از چیـز دیگـر و یـا بخـشیدن              

 در  معلول به سبب خاصیت اثر بخشی که      . چیزی نیست 
شـود، در عـین اینکـه          از او ناشی مـی     ،ذات علت است  

  .چیزی جدا از او نیست
ین این موضوع اسـت کـه       یأفلوطین دائماً در حال تب    

مادیات در عین اینکه از مجردات جدا هستند، اما با آنها           
أحد بدون آنکه به خود و به غیـر علـم داشـته      . مرتبطند

. شود  عقل می باشد و بدون اینکه اراده کند، منشأ وجود         
اما در عین حال همه چیز بـه او مـستند اسـت و اثـر و                 

او در توصــیف ارتبــاط . آیــد معلــول او بــه شــمار مــی
موجودات و أحد از تمثیل بهره گرفته و ارتباط أحد بـا            
مادون خود را به رابطه نـور و هالـه اطـرافش توصـیف           

در رابطه نفس و بدن نیز نظیر همین روش         . نموده است 
. ور تشبیه کرده اسـت    ن آن را به رابطه امواج و        را دارد و  

ـ أفلوطین اصرار دارد که مجردات  نفس که مرتبط ی حت 
بـه همـین    . نـد با بدن است، از هر جهت انفعـال ناپذیر        

تمایز و  .  مادیات کامالً متمایز از مجردات هستند      ،جهت
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له ارتبـاط ایـن دو مقـام را دشـوار           أانفصال کامـل، مـس    
خود به ایـن امـر آگـاه شـده و در            نماید و أفلوطین      می

  . ل شده استستوجیه ارتباط به تشبیه متو
اما مالصـدرا بـا ابتکـار اصـالت وجـود و حرکـت              

له تمـایز و ارتبـاط      أهای مهمی در حل مس      جوهری گام 
در فلـسفه مالصـدرا،     . میان مجرد و مادی برداشته است     

مجرد و مادی دو نحـوه وجودنـد و تفاوتـشان در ایـن              
د در امر مجرد به نحو شدیدتر و قـویتری        است که وجو  

. تـر   بروز و ظهور دارد و در مادیـات بـه نحـو ضـعیف             
ارجاع تفاوت و اشتراک مجرد و مادی به وجود و مرتبه        
آن، به این معناست که دیگر مرزی میان مجرد و مـادی            

 ، واحـد و در عـین حـال        ،حقیقت وجـود  . وجود ندارد 
که قـویتر و    از یک حد وجودی     . امری ذو مراتب است   
ص کمتری است، وجـود مجـرد       یدارای آثار بیشتر و نقا    

تــر و   کــه ضــعیفیشــود و از حــد دیگــر انتــزاع مــی
ــد ــی    نیازمن ــزاع م ــادی انت ــود م ــت، وج ــر اس ــود ت . ش

 به  ،شود  خصوصیاتی نیز که برای مجرد و مادی بیان می        
نحوه وجـود عقـل چنـان       . تبع همین نحوه وجود است    

دت قرین است و از ماده      است که با علم و علیت و وح       
 امـا نحـوه وجـود       ،و حرکت و زمان و مکان منزه است       

. امر مادی به ماده و مقدار و مکان و زمان وابسته اسـت            
  . مرتبه مثالی نیز میان عقل و ماده واقع است

نفـس مقـام ثابـت و      . اما نفس مـاجرایی دیگـر دارد      
واحدی نـدارد و از مـاده تـا عقـل و حتـی برتـر از آن                  

نفـس بـا    . ر اسـت  ی است که برای نفـس متـصوّ       مقامات
. رود  حرکت جوهری، از مادیت به سوی تجرد پیش می        

 وجود واحدی در حـال سـیالن و حرکـت           ،در حقیقت 
است که یک حد وجودی آن قرین با مـاده و جـسمانی       

 اما پس از اشتداد وجودی، تجـرد از آن اسـتنباط            ،است
مقامـات و    تجرد و مادیت هر دو       ،با این تفسیر  . شود  می

مراتب متعددی دارند که به برخی از آنها، ماننـد تجـرد            

های آنها بیان     مثالی و تجرد عقلی تصریح شده و ویژگی       
 اما ممکن است مراتب مادون و مافوق آنهـا          ،شده است 

 چنانکه از مرتبـه برتـر از تجـرد          ؛نیز وجود داشته باشد   
  . شود عقالنی نیز سخن گفته می

لسفه مالصـدرا، وجـودی     به دیگر سخن، نفس در ف     
له ارتبـاط آنهـا پـیش       أجدا و مستقل از بدن ندارد تا مس       

 ،بیاید و معضل معروف ارتباط مجرد و مادی رخ بنماید         
بلکه از اساس یک وجـود اسـت کـه مراتـب طـولی و               

بدن یکی از مراتب وجود نفس است و بـا     . عرضی دارد 
شــود و نفــس خــود دارای  آن متحــول و متکامــل مــی

 یکی  ،عددی است که حضور در عالم طبیعت      مقامات مت 
از آنها و سر منزل سفر نفس است و رسـیدن بـه مقـام               

نکته قابـل توجـه ایـن       . عقل، باالترین مقام برای اوست    
است که برخالف أفلوطین که به اندکاک نفس در عقـل           
معتقد است، به نظر مالصدرا، نفسی که بـه مقـام عقـل             

وجـود عینـی    رسیده، همچنان دارای هویت شخصی و       
در مرتبــه مثــال نیــز نفــس، همطــراز بــا برخــی . اســت

مالصـدرا از همـین طریـق       . شـود   موجودات مثالی مـی   
له معاد جسمانی و بقای نفوس پس از مرگ را نیـز            أمس
ت کرده و آن را از افتخارات خـود بـه شـمار آورده              اثبا

  .  است
  
  ها نوشت پی
وم وجود اگرچه ارسطو مانند ابن سینا ماهیت را جزء مق_ 1

؛ متافیزیک، 010ب92، تحلیالت ثانیارسطو، : ک.ر(داند نمی
اما این تمایز چندان نقش مهمی در فلسفه ) 18- 7ب1025

 چراکه جهان ارسطو، جهانی است که بالفعل ،ارسطو ندارد
موجود است، جهان اشیائی که وجود دارند، نه آن جهانی که 

 آفرینش .تواند موجود نباشد ممکن است گمان شود که می
در معنای توراتی، انجیلی یا قرآنی برای ارسطو مطرح نبود 

توانست جهان را فاقد امکان موجود بودن  و ارسطو نمی
را از جهت وجود شناسی، به » جوهر«ارسطو . تصور کند
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    ۲۱ /  ن و مالصدرایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطیمالک تما
  

، »ماهیت«عنوان یک موجود یکپارچه در نظر می گرفت که 
ند و  ا کامالً با یکدیگر متحد و یکی شده» وحدت«و » وجود«

دهد که انسان موجود   همان معنایی را می،انسان واحد
نکته بدیعی که فیلسوفان اسالمی در این بحث . دهد می

له أدر مس. له عروض وجود بر ماهیت استأدارند، مس
عروض هم نظر به قلمرو ذهن است و هم خارج و آنجا که 

له خلقت و أبحث مربوط به قلمرو واقعیت است، نظر به مس
 ؛59- 51 ،1379 ایزوتسو،(ه خدا و مخلوقات است رابط

Gilson,1955, 190-191.(  
کِوین کوریگان پـیش از جرسـون و بـیش از او در ایـن               _ 2

وی معتقد است تمایز میان وجود و       . زمینه بحث کرده است   
ماننـد فـارابی و ابـن سـینا           ماهیت که به فیلسوفان اسـالمی       

نیـان متـأخر و   فالطوشود، پیش از آنان نزد نوا   نسبت داده می  
ــه ــی    بلکــ ــت مــ ــوطین یافــ ــود أفلــ ــود در خــ   شــ

 (Ref: Corrigan,1999,105)  
3. Ref:  Plotinus, The Enneads, I.8.2(2-4); 
III.3.6(16-17); V.3.17 

توانـد علّـت      عقل پیش از نظارۀ أحد عقل نیـست و نمـی          «_ 4
آیند و علّت     باشد، عقل و هستی با هم پدید می       ) وجود(هستی  

منظور از این تعبیر که هستی از عقـل         . آنها یکی است  هر دوی   
نظـر  ( نیز آن است که در حـین عمـل اندیـشیدن             ،آید  پدید می 

ابد و با این عمل، ماهیت عقـل    ی عقل، هستی می  ) کردن به أحد  
 یعنـی عقلـی     ؛به یک معنا عقلِ فاقد تعین     . شود  در او متعین می   

 هـستی   ،دههنوز چشمش باز نشده و هنوز تعقلی انجام نـدا         که  
ندارد و از این جهت بر هـستی تقـدم دارد، امـا عقـل در ایـن                  

تنها پس از تعقل است که      . مرحله، به معنای واقعی عقل نیست     
ــی  ــل را م ــت عق ــی ماهی ــد و م ــد  یاب ــل نامی ــوان آن را عق  »ت

 Armstong,1967:152-153)(.  
عقل خواست ... «: تعبیر افلوطین در این باره چنین است_ 5

گونه که هست و در وحدت و بساطت  مانکه أحد را ه
 در حالی که آنچه از او ،شود تجربه کند، اما از او بدر می

 او به عنوان عقل رو به ،بنابراین. شود  دائماً متکثّر می،یافته
أحد نیاورد؛ بلکه همچون چشمی که هنوز موفق به دیدن 

د او به دنبال چیزی بو.... نشده بود و با اینهمه از او بدر شد
 چیزی دیگر ،که تصویر مبهمی از آن داشت، اما آنچه یافت

و در این هنگام ... اگر بیننده، . شد بود که در خود کثیر می

آن چشم، وقتی که مالک تصویر خود شد، . چشمی بینا شد
قبل از آن، او تنها . عقل شد و به عنوان عقل مالک آن شد

برای درک  عقل ،بنابراین. صورت بود یک آرزو و ناظری بی
» عقل«دست آورد ه تعالی به سوی او رفت، اما چیزی که ب

شدن بود که دائماً در طلب أحد بود؛ و با عقل شدن، وجود 
 زیرا قبل از آن تعقل نبود، چراکه مالک ،و تعقل نیز شد

  »... چراکه هنوز نیندیشیده بود،معقوالت نبود و نه عقل بود
6. Also see: C. D' Ancona Costa, Plotinus and 
later Platonic Philosophers on the Causality of 
the First Principle, in: The Cambridge 
companion to Plotinus, : 360-361. 

) 310- 309: 1416،  الحکمهًْنهایهًْ(تنها عالمه طباطبائی _ 7
  .به علیت مثال نسبت به عالم طبیعت قائل شده است

داند و نه  ی تحقق و فعلیّت میأفلوطین علم را نوع_ 8
 وی منکر عارضی بودن ، بنابراین.حالت یا رفتاری خاص

  .(Ref: Ibid, VI.2.18)علم است 
این تعابیر باعث شده که مفسران و محققان آثار أفلوطین _ 9

. نظریات مختلفی درباره منشأ ماده محسوس ارائه کنند
قابل و اصلی م) خیر محض(برخی ماده را مستقل از أحد 

برخی بر این اساس که ماده در نهایت . اند آن در نظر گرفته
سیر وجود و به عنوان سایه و شبحی از نفس تصویر شده، 

 اما ،اند آن را معلول با واسطه و وابسته به أحد در نظر گرفته
 به دلیل ابهاماتی که در شناخت ماده ،به نظر گروه سوم

کند،  تصویر میست و توصیفاتی که آن را دست نیافتنی ه
توان چیزی گفت و به همین  درباره منشأ ماده محسوس نمی

در حقیقت . دلیل أفلوطین در این باره سکوت کرده است
نحوی در فلسفه أفلوطین طرح شده ه های ماده ب ویژگی

است که او خود از اینکه آن را در جایگاهی قرار دهد، دچار 
  .دشواری شده است

Ref: W. J. Carroll, Plotinus on The Origin of 
Matter, in: Neoplatonism and Nature (Studies in 
Plotinus' Enneads). 
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