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  1غفاریحسین 

 2 محمد مهدی کمالی

 چكيده

مرکب از صورت جسممی    مماد ا ا لمی اسم     از دیدگاه بیشتر فیلسوفان اسلامی، جسم

انمد  اگمر مماد ه موجمود ن،اصمد، صمورت این د  در  جود خود نیازمند یکمدیرر   متلماز 

د ب  حال  در ماد ه بوده، در قوا    تشخص خود نیازمن تواند موجود صود؛ زیرا صورتنمی

موضوع اس   از طرفی اگر صورت موجود ن،اصد، ماد ه موجود نخواهد صمد؛ ومون مماد ه 

گون  فعلی  یا تحص لی نیس   بر این اساس فیلسوفان اسلامی بم  بد ن صورت دارای هیچ

العل   دانست    در ت،یین کیفی  تلاز  آن د    سینا، صورت را نس،  ب  ماد ه صریکت،ع ابن

رغم تلماش انمد  بم  اقتدماد مما قلمیز هر یک ب  دیرری، تلاش بسیار کردهتوضیح  ج  نیا

سینا   دیرران فیلسوفان مشائی، درنهای  توفیق مطلوبی حاصل نشمده   سمخن فرا ان ابن
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ایمم کم  تنهما بمر اسماس م،مانی دانسمتن آن، نشمان دادهاز تلاز  ماد ه   صورت   مخد ش 

 حکم  متعالی  اس  ک  تلاز    ارت،اط بین ماد ه   صورت تفسیری معدول خواهد یاف  

 العل ، تلاز ، تشخصماد ا ا لی، صورت، صریک: واژگان کليدی
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 مقدمه

متشمکل از د  جموهر بم  نما  اکثر فلاسفۀ اسلامی بم  ت،عیم  از ارسمطو، جسمم را حدیدتمی 

اند  صورت جسمی  همان اتصال ذاتمی جسمم صورت جسمی    ماد ه یا هیولی ا لی دانست 

گان  در آن اسم    مماد ا ا لمی جموهری اسم  کم  هممۀ اس  ک  مصحح فرضِ ابعاد س 

نفسم  همیچ فعلیتمی نمدارد، جمی فعلیم  قموه   های جسم ناصی از آن اس    خمود فیقوه

 استعداد 

   نیس  هیولى از مستغنى ذات، حسب ب  جسمی  دیدگاه فلاسفۀ اسلامی صورت از

اس   بر این اساس بین ماد ه   صورت تلازمی  محتاج صورت ب  بذاتها نیی هیولى

ب  این معنا ک   جود   قد  ماد ه   صورت در گر  یکدیرر  همیشری برقرار اس ؛

لامحال  موجود خواهد بود   اگر اس   اگر یکی از آن د  موجود باصد، دیرری هم 

یکی از آن د  رفع صود، دیرری هم رفع خواهد صد  اما کیفی  این تلاز  ب  و  نحو 

 اس ؟

 نویسد:فارابی در مورد تلاز  آن د  می

ترین درجۀ مبادی وجودی قرار دارند؛ به این علت صورت و مادّۀ اولی در ناقص»

تواند قوامی نیاز دارد. صورت نمیکه هر یک در وجود و قوام خود به دیگری 

داشته باشد، الا در مادّه، و از طرفی موجودیت جوهر و طبیعت مادّه به خاطر صورت 

است و حقیقت آن چیزی جز تحمل صورت نیست. بنابراین هرگاه صورتی موجود 

خود دارای فعلیت و خودینباشد، ماّده نیز موجود نیست؛ چون حقیقت ماّده به

از این رو وجود آن بدون وجود صورت وجودی باطل است و حال  تحصل نیست و

آنکه معقول نیست امر باطلی در طبیعت موجودیت یابد. همچنین هرگاه مادّه 

حالّ در ماّده است و  تواند موجود باشد؛ چراکه صورتموجود نباشد، صورت نیز نمی

 (. 33 ، ص.6991)فارابی، « در قوام خود نیازمند به موضوع است

ط،ق بیان فارابی، ماد ه   صورت هر یک از جهتی ب  دیرری نیازمندند   ب  همین 

اقت،ار قائل اس  هر یک باقث قوا    موجودی  دیرری اس   از یک سو موجودی    
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قوا  ماد ه ب  صورت اس ؛ وون ماد ه از خود هیچ تحص ل   فعلیتی ندارد،   از طرف 

آن یعنی ماد ه اس    تا موضوع ن،اصد دیرر موجودی    قوا  صورت ب  موضوع 

تواند موجود باصد  فارابی ب  همین مددار بسنده کرده   توضیح بیشتری صورت نمی

دهد  ظاهر این سخن موهم د ر اس    این سؤال دربارا کیفی  این قوا  د طرفی نمی

صود د  ویی در تحدق خارجی خود ب  یکدیرر محتاج طور میآید ک  و پیش می

ای تصویر نمود گون توان تلاز  بین آن د  را ب ند، بد ن اینک  د ر لاز  آید؟ آیا میباص

« توقف الشیء قلی نفس »ک  ضمن با رپذیری، مستلی  توالی فاسدی همچون د ر یا 

 ن،اصد؟

سینا تلاش زیادی کرده تا تصویری معدول از تلاز  ماد ه   صورت ارائ  دهد  ابن

آخر پاسخ مسئل  را این دانست  ک  صورت های محتمل، دس  ی با بررسی تمامی فرض

(  80، ص  1378؛ همو، 58-58، ص  1020سینا، )ابنس  العلۀ  جود هیولی اصریک

اند   تمامی کسانی ک  ب   جود ماد ه   صورت همین سخن را فیلسوفان بعدی پذیرفت 

؛ 303، ص  1378بهمنیار، ند )االعل  برای  جود ماد ه دانست با ر دارند، صورت را صریک

؛ 582، ص  1381؛ صیرازی، 212، ص  1373؛ لوکری، 132، ص  2، ج 1378طوسی، 

، ص  0، ج 1371-1381؛ س،ی اری، 81، ص  1378؛ کاصانی، 22، ص  1382ملاصدرا، 

 (  170، ص  1، ج 1027؛ ط،اط،ایی، 328

نستن صورت نس،  العل  دااما صراک  در قلی  ب  و  معناس ؟ آیا صِرف صریک

کند؟ آیا بر اساس این سخن ب  ماد ه،  ج  تلاز  د طرفی ماد ه   صورت را ر صن می

توان تصویری معدول از کیفی  رابطۀ هیولی   صورت ارائ  داد؟ مشکل د ر ورون  می

 صود؟ حل می

سینا   دیرر فیلسوفان مشائی در این زمین ، رغم تلاش بسیار ابنب  اقتداد ما قلی

اند، مواج  با اصکالات طلوب حاصل نشده   تصویری ک  درنهای  آنان ارائ  کردهم

بسیار اس   تنها بر اساس م،انی حکم  متعالی    قول ب  ترکیب اتحادی ماد ه   صورت 

توان ب  تفسیری معدول از این نظری  دس  یافت    تلاز  ماد ه   صورت را ت،یین نمود  می
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تدریر سخن متدا ل   مشهور فیلسوفان اسلامی راجع ب  کیفی  تلاز  در این مدال  ابتدا ب  

ایم  العل  بودن صورت را ت،یین کردهماد ه   صورت پرداخت    مدصود آنها از صریک

  درنهای  راه رفع این  ایمسپس ب  ندد این سخن پرداخت    اصکالات آن را صمرده

 ایم جستدو   معلو  کرده اصکالات را، با توج  ب  م،انی صدرالمتألهین،

 العله بودن صورتتبيين کيفيت تلازم مادّه و صورت و معنای شریک .9

العلمۀ مماد ه دانسمت  اسم ؛ امما پمس از  ی سینا ا لین کسی اس  ک  صورت را صریکابن

اکثر فلاسفۀ اسلامی در ایمن زمینم  بما ا  همم نظمر بموده   بم  تدریمر کیفیم  تلماز  مماد ه   

، 2، ج 1378؛ طوسی، 581، ص  1378بهمنیار، اند )دیدگاه ا ، پرداخت  صورت، موافق با

، ص  0، ج 1371-1381؛ سمممم،ی اری، 58-58، ص  1358-1351؛ میرداممممماد، 132ص 

  (208، ص  1353؛ س،ی اری، 328

سینا، بیان صدرالمتألهین در صرح هدایۀ ترین توضیح راجع ب  سخن ابنصاید کامل

هین، در ت،یین کیفی  تلاز  ماد ه   صورت بر اساس فلسف  مشاء، اثیری  باصد  صدرالمتأل

 مدرد این اقتران همیشری ب  ای  جود دارد  ذاتی   قلاقۀ نویسد: بین ماد ه   صورتمی

معلولی      قلی  قلاقۀ یا   اس  تضایف قلاقۀ یا ذاتی   قلاقۀ نیس   اتفاقى مصاح، 

بد ن نیاز ب  دیرری  یک هر تعدل ذات یراز نیس ؛ متحدق د  این میان تضایف قلاقۀ

ممکن اس   از طرفی اگر تلاز  بین ماد ه   صورت ب  خاطر تضایف بود، در اث،ات 

 از یک هیچ گون  ک  تعدلهمان وراک  ن،ود؛ هیولی هیچ احتیاجی ب  اقامۀ برهان

 اس  نیس ،  جود یافتن آنها بد ن دیرری نیی ممتنع  میس ر دیررى بد ن متضایفین

معلولی  نیی ب  س  نحو متصور اس : ا ل اینک  قلاق  ب  نحو تکافؤ    قلی  قلاقۀ

 ثالث قل  معلول د  هر باصند؛ د   آنک  دیررى قل  یک هر ک  باصد؛ بدین معنا

 در تکافؤ اس  بدیهى  باصد معلول دیررى   قل  یکی از آن د  آنک  سو    باصند؛

مانده، فرض سو  هم صحیح نیس ؛ ز د  فرض باقیا  ال،طلان اس امری  اضح قلی ،

تواند قل  برای هیولی محسوب وون ن  هیولی قل  برای صورت اس    ن  صورت می
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صود  هیولی قل  صورت نیس ، وون قابل محض اس    قابل از حیثی ک  قابل اس  

   همچنین اگر هیولی س،ب صورت باصد، باید1صودهیچ فعلی    تحصلی را موجب نمی

تواند ق،ل از آن بالفعل موجود باصد   حال آنک  هیولی ق،ل از صورت ب  هیچ  ج  نمی

موجود باصد؛ ن  ق،لی  زمانی   ن  ق،لیتی ذاتی؛ وراک  در این صورت د ر لاز  خواهد 

آمد  از طرفی هیولی باید ب  نحو متشخص، ق،ل از صورت موجود باصد   از طرف دیرر 

ولی اس    وییی ک  در  جود صیء دیرر فاقلی  صورت س،ب فعلی     جود هی

تواند قل  صورت دارد، نس،  ب  آن ق،لی  ذاتی خواهد داص   بنابراین هیولی نمی

 باصد 

صورت نیی قل  هیولی نیس ؛ و  ب  نحو قلی  مطلد  یا استدلالی، و  ب  نحو 

آل   صورتای  مدصود از قلی  آلی این اس  ک  قلی  آلی   و  ب  نحو قلی   اسط 

  ابیار قل  فاقلی در ایداد هیولی باصد؛ همانند قلم در دس  کاتب؛   مدصود از قلی  

معلول قل  بالاتر   قل  هیولی باصد  صورت نس،  ب   ای این اس  ک  صورت اسط 

هیولی هیچ قلیتی از انواع ثلاثۀ مذکور را  اجد نیس ؛ زیرا موجودی  صورت مدارن با 

 اسطۀ صکل یافتن اس ؛ وون صورت در تناهی   تشخص خود نیاز ب  صکل   یا ب 

صکل دارد   صکل اگرو  ب  لحاظ حد د ماهوی خارج   متاخر از صورت اس ، لیکن 

در تشخص    جود خارجی مدارن یا مدد   بر صورت اس   از طرفی صکل ق،ل از 

ضیتش متأخر از س،ب قر هیولی قابلی  موجودی  ندارد   موجودی  آن مدارن یا ب 

قل   جود هیولی باصد، باید بالذات مدد   بر هیولی  هیولی اس   بنابراین اگر صورت

باصد  از طرفی هیولی بالذات مدد   بر صکل اس ، لازم  این د  مطلب این اس  ک  

طور متدد  بر صورت بالذات مدد   بر صکل باصد؛ وون متدد  بر متدد  صیء   همین

                                                           
 ماد ه صمرفا مماد ه   دارای قموه   اسمتعداد اسم    مسمتعد بمماهو»  این دلیل در بیان بوقلی ونین تکمیل صده اس : 1

اش این اسم  کم  همر موقمع مسمتعد  جمود داصم  مسمتعدٌ لم  از آن تواند قل  مستعدٌ ل  باصد   الا لازم مستعد نمی

 ( 53، ص  1020سینا، حاصل صود؛ حتی اگر استعدادی  جود نداص  )ابن
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صیء دیرری اس ، مدد   بر آن صیء نیی هس    در این جه  تفا تی  امری ک  مدارن با

 ( 12-55، ص  1022بین تدد  زمانی یا ذاتی نیس  )ملاصدرا، 

با توج  ب  بطلان فرض ا ل   سو ، فرض د   متعین خواهد صد؛ ب  این معنا ک  باید 

راین  جود هر هر د  معلولِ قل   احدی باصند ک  موجب تلاز  بین آنها صده اس   بناب

یک از آن د  از ناحیۀ س،ب  احدی اس  ک  منفصل   مفارق از قالم اجسا  اس   

لیکن باید دانس  صرف اصتراک در معلولی  نس،  ب  امر  احد باقث تلاز  همیشری 

د  امر نیس ؛ بلک   قتی تلاز  بین د  معلول برقرار خواهد صد ک  قل ، ارت،اطی 

کند؛ در غیر این صورت هیچ یک تعلدی ب  یکدیرر نخواهد بین آن د  ایداد  1افتداری

داص    انفراد هر یک از دیرری قابل فرض کردن بوده، لذا اقتران آنها صرفاً بر اساس 

تصاح،ی اتفاقی خواهد بود  همچنین د  امری ک  ب  حسب معلولی  با یکدیرر معی  

نیستند؛ بلک  هر یک از دارند، در درجۀ  احد   از حیث  احد ب  قل   احده مستند 

یک حیثی  ب  قل   احد مستند هستند  بنابراین از آندایی ک   ج  استناد آنها ب  قل  

اصطلاح حد  سط رابط  امری  احد   مکرر نیس ، تلازمی هم بین آن  احد نیس    ب 

 د  نخواهد بود 

فرض خارج  با توج  ب  این نکات برقراری پیوند   تلاز  بین د  معلول  احد از س 

 نیس   

بخشد؛ بر فرض ا ل: آن س،ب  احد هر یک از این د  را ب   اسطۀ دیرری قوا  می

 جهی ک  مثلاً ماد ه قل  قوا  صورت   صورت قل  قوا  ماد ه باصد  این فرض مستلی  

 د ر،   استحالۀ آن معلو  اس  

-دیرری قوا  میفرض د  : اینک  هر یک را ن  ب   اسطۀ دیرری، بلک  ب  همراه 

 بخشد  در این صورت نیی امر از وند حال خارج نیس  ک  همۀ آنها باطل اس :

                                                           
   تصادفی    مدصود از ارت،اط افتداری همان قلاق  یا مصاح،  ذاتی  اس ، در مدابل ارت،اط    مصاح،  اتفاقی1
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یا هر یک از آن د  ب  حسب نفس ذاتش تعلدی افتداری ب  دیرری دارد؛ در این   1

 آید صورت نیی همان د ر باطل پیش می

نیی یا اینک  بین آنها هیچ تعلق افتداری از هیچ جه   جود ندارد ک  این فرض   2

 موجب بازگش  تلاز  آنها ب  تصاح،ی اتفاقی اس  ک  خلف اس  

یا اینک  تعلق افتداری از د  طرف در  جود اس ؛ لیکن ن  ب  این صورت ک  ذات   3

هر یک از آن د  تعلق افتداری ب  ذات دیرری داصت  باصد؛ بلک  تعلق هر یک ب  

معنا ندارد   فدط بین معر ض ذات دیرری اس  ک  این نحوه از تعلق بین د  جوهر 

-د  قرض متصور اس   ط،ق این فرض ماد ه   صورت از ق،یل د  قرض مت،اینی

المعر ض خواهند صد؛ مثل ابو ت   بنو ت )ک  خلاف فرض اس ؛ وون فرض این 

  1اس  ک  ماد ه   صورت هر د  جوهرند(

رر؛ مثل د  یا اینک  افتدار از هر د  طرف باصد، اما ن  در  جود؛ بلک  در  صفی دی  0

آجری ک  ب  صورت منحنی ب  هم تکی  داده صده باصند ک  در  جود از هم جدا، 

 لی در  صف ب  هم مرت،ط   محتاج هستند ک  ط،ق این فرض نیی تلازمی موجود 

 نخواهد بود   این خُلف اس  

فرض سو : اینک  قل  بین آن د  رابطۀ افتداری از یک طرف ایداد کند  بعد از 

 صود ک  این فرض تنها فرض صحیح اس  بطلان د  فرض اخیر، ر صن می ر صن صدن

ب  دیرر سخن بعد از فرض این مطلب ک  ماد ه   صورت دارای قل   احدی 

هستند   قل  باید بین آنها رابطۀ افتداری ایداد کند   از طرفی رابطۀ افتداری د طرفی 

اری یکسوی  اس    یکی از این صود ک  رابط  افتدمستلی  توالی فاسده اس ، ر صن می

د  در  جود محتاج ب  دیرری   قائم ب  آن اس  ن  هر د     از آندایی ک  هیولی صرفاً 

                                                           
، 1358-1351، قیناً در آثار میرداماد نیمی آممده اسم  )میردامماد، هدایۀ اثیریۀ  این قسم  از مطالب قلا ه بر صرح  1

 ( 51ص  
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وییی جی قوا ق،ول نیس    دارای د  جه  ک  هم تاثیرگذار   هم تاثیرپذیر باصد 

 نیس ،   ب  دیرر سخن قابل از حیثی ک  قابل اس  مصحح قوه   استعداد   امکان اس 

العلۀ صود ک  هیولی ن  قل  موج،ۀ تلاز  اس  ن  صریکن   جوب   فعلی ، مشخص می

  این صورت اس  ک  ونین ندشی را بر قهده دارد  منتها از آندایی ک  ق،لاً گذص   1آن

تواند قل  مستدل یا آل    یا  اسطۀ قلی  باصد، ندش آن در صراک  ک  صورت نمی

ا ک  صورت جیء قل  تام  اس ، آن هم ن  بشخص  صود؛ ب  این معنقل  خلاص  می

بلک  بنوق   یعنی صخص صورت نیس  ک  باقث قوا  هیولی اس ؛ زیرا صخص صورت 

در لواز  تشخص خود از ق،یل تشکل   تناهی محتاج ب  هیولی   متاخر از آن اس ؛ بلک  

ک  نوع صورت اس  ک  حافظ تحصل   قوا  آن اس   ب  دیرر سخن آن قل  مفارق 

قل   جودی هیولی   صورت اس ، دائمًا از طریق افاضۀ صور مختلف حافظ تحصل   

قوا  هیولی اس   بر این اساس هیولی در  جود خود نیازمند ط،یع  صورت اس    

صورت صریک قل  فاقلی آن اس   از آن طرف صورت نیی نیازمند ب  هیولی اس ، 

ماهی    لاز   جود خود، از ق،یل تناهی  لی ن  در  جود خودش؛ بلک  در امور خارج از 

 (  11-12، ص 1022؛ ملاصدرا، 57-58، ص  1358-1351)میرداماد،    تشکل

 پاسخ به دو اشكال

 اند ک  حکما خود متوج  بوده   ب  آن پاسخ داده دارددر ایندا د  اصکال  جود 

تواند م،دء ذات صخصی ورون  می« ما ۀٌصور»ط،یع  صورت یا  :اصکال نخس 

تواند قل   احد بالعدد باصد؛ وراک  قل  هیولی باصد   حال آنک   احد بالعمو  نمی

 باید از معلول خود اقوی باصد  

اند این اس  ک  ا لًا این مطلب در مورد پاسخی ک  فیلسوفان ب  این اصکال داده

اگرو  از تدویی اقوائی  معلول از قل  آ رد  قدل صرایط   ر ابط خللی ب   جود نمی

                                                           
اند )ر ک: ملاصمدرا، تواند نس،  ب  صورت قلی  داصت  باصد، ادلۀ زیادی را فلاسف  ذکر کرده  در اینک  ماد ه نمی 1

 ( 78-78تا، ص  بی
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داند  فاقلی آن استیحاش دارد،  لی این مطلب را در مورد صرایط   متممات ممنوع نمی

اش ب   اسطۀ  احدی قددی از این ر  جایی اس  ک   احدی بالعمو  ک   حدت نوقی 

؛ 11، ص  1022ملاصدرا، ) صود، خود قل  برای  احد قددی دیرری باصدحفظ می

، 0، ج 1371-1381؛ س،ی اری، 178، ص  2، ج 1027، ط،اط،ایی، 71تا، ص  همو، بی

 (  328-328ص  

صود ک  قل  تامۀ هیولی از  حدت قددی ثانیاً تعاقب   تعدد صور موجب نمی

اند تمثیل ب  فردی اس  ک  خارج صود  تش،یهی ک  حکما در ایندا از آن استفاده کرده

 کندهایی، سدف خان  را از سدوط حفظ مییوستۀ ستونتوسط برداصتن   گذاصتن پ

؛ 11، ص  1022؛ ملاصدرا، 822، ص  1022 ، کمونابن؛ 758، ص   1381صیرازی، )

 (  178، ص  2، ج 1027ط،اط،ایی، ؛ 220تا، ص  همو، بی

از آندایی ک  هیولی محل صورت اس ، با انعدا  هیولی صورت نیی  :اصکال د  

صود، صورت طور ک  هیولی با انعدا  صورت منعد  می  لذا هماناز بین خواهد رف  

توان گف  یکی از آن د  نس،  ب  ر د   از این ر  نمینیی با انعدا  هیولی از بین می

 دیرری مدو   اس    دیرری ن  

اند این اس  ک  از آندایی ک  هیولی نس،  ب  پاسخی ک  حکما ب  این اصکال داده

صود الا اینک  در رت،ۀ ق،ل از آن، صورت   دارد، هیولی رفع نمیصورت حال  معلولی

توان قد  طور ک  حرک  مفتاح معلول حرک  دس  اس    نمیرفع صده باصد؛ همان

حرک  مفتاح را قل  بطلان حرک  ید دانس   اگر مفتاح از حرک  بایستد، ب  س،ب 

تکرری ک  از د  طرف بین این اس  ک  دس  ق،ل از آن از حرک  ایستاده اس   تلاز  م

صود، صرفاً یک تلاز  ب  حسب زمان اس ،   الا ب  لحاظ رت،ی قل    معلول دیده می

، 1022)ملاصدرا،  قل  ک  صورت اس ، همواره بر معلول خود یعنی هیولی مدد   اس 

 ( 12ص  

 نقد و بررسی دیدگاه مذکور .0
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اند، انتدماداتی اساسمی زمین  کردهرسد با همۀ تلاصی ک  حکمای اسلامی در این ب  نظر می

 بر تصویر آنان از کیفی  تلاز  بین ماد ه   صورت  ارد اس  

 نقد اول

-در بیان پیشین گفت  صد ک  صورت نس،  ب  هیولی، جیء قل  تامۀ  جود آن اس    بم 

اصطلاح صریک قل  فاقلی آن اس   از دیرر سو آنچم  قلم  اسم ، صمخص صمورت 

طور پیوست  با بخش ب وع صورت اس ؛ ب  این معنا ک  قل  هستینیس ؛ بلک  ماهی  یا ن

العلم  بخشمد  معنمای جمیءافاضۀ صورتی جدید ب  هیولی  جود صخص آن را استمرار می

بودن صورت نس،  ب  هیولی این اس  ک  صورت قل  ناقصۀ  جود هیولی اسم    همر 

ندشمی  لمو در حمد صود، نس،  ب   جمود   فعلیم  هیمولی صورت صخصی ک  افاض  می

 قل  ناقص  دارد  

طوری ک  معنا ندارد با رفتن صخص قل  اصکال این مطلب این اس  ک  همان

طور نیی با رفتن صخص قل  ناقص ، معنا ندارد تام ، صخص معلول بعین  باقی باصد، همان

صخص معلول باقی بماند  ب  دیرر سخن، قوض صدن قل  ناقص  مستلی  قوض صدن 

 توان قائل ب  بدای صخص معلول صد؟اس    با تغییر قل  تام  ورون  میقل  تام  

پاسخی ک  در دفع این اصکال گفت  صده این اس  ک  آنچ  قل  ناقصۀ  جود 

ۀٌ صور»هیولی   س،ب فعلی    تحصل آن اس ، ماهی  یا نوع صورت   ب  تع،یر دیرر 

صورت یا همان  اس  ن  صخص صورت،   لذا با قوض صدن صخص صورت، نوع« ما

سینا، )ابن تغییر نکرده   ت،عاً قل  تام  نیی امری ثاب    غیرمتغیر خواهد بود« ما ۀٌصور»

 (  58، ص  1020

 جود مدیایی از « ما ۀٌصور»مناقش  اس ؛ زیرا نوع صورت یا این پاسخ خود قابل

 درپیصود، اصخاص پیهمان صور صخصیۀ جیئی ندارد   آنچ  در خارج موجود می

گون  ک  بعضی از یک قنوان انتیاقی اس ؛ همان« ما ۀٌصور»صورت اس    قنوان 

صهرز ری، ؛ 10، ص  1، ج 1378)سهر ردی،  اندحکما نیی ب  این مسئل  اذقان کرده
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(  بر این اساس آنچ  قل  خارجی تدویم هیولی   س،ب فعلی  آن اس ، 70 ، ص 1353

توانایی  فدط صخص خاصی از صورت صخص صورت اس ؛ اما ب  این گون  نیس  ک 

 ای برخوردار اس  تدویم هیولی را داصت  باصد؛ بلک  هر صورتی از ونین توانایی

نحو قل  بنابراین اگر صخص صورت اس  ک  تأثیر در تدویم هیولی دارد،  لو ب 

ها ب  ناقص ، معنا ندارد ک  با ارتفاع آن، صخص هیولی باقی بماند  قیاس صورت

الفارق اس  ک  صوند، نیی قیاسی معال،دل س،ب استدام  سدف مییی ک  قلیهاستون

(  یک صیء اگر 031، ص  11، ج 1372)مطهری،  اندحق ب  آن اصاره کردهبعضی ب 

 اقعاً قل  صیء دیرری باصد، و  قل  تامۀ آن   و  قل  ناقصۀ آن، معنا ندارد ک  از 

 ظ ، باقی بماند  بین بر د،  لی معلول آن،  لو برای یک لح

توضیح بیشتر این مسئل  متوقف بر پاسخ ب  این سؤال اس  ک   ق  جایریینی 

افتد  مسئل  از س  فرض خارج نیس : یا صورت ا ل از بین صور دقیداً و  اتفاقی می

ر د   تا آمدن صورت د  ،  لو برای یک لحظۀ بسیار کوتاه، ماد ه بد ن صورت می

نک  با از بین رفتن صورت ق،ل، ماد ه نیی یک لحظ  از بین رفت ، با باقی خواهد ماند؛ یا ای

آمدن صورت د   د باره حادث خواهد صد؛   یا اینک  ق،ل از رفتن صورت ا ل، 

 گاه بد ن صورت نخواهد ماند صورت د   حادث صده، لذا ماد ه هیچ

 هر س  فرض باطل اس   فرض ا ل باطل اس  وون ماد ه از خود هیچ تحصل  

فعلیتی ندارد   لذا با ن،ود صورت،  لو برای یک لحظ ، باقی ماندن آن معنا نخواهد 

داص   قلا ه بر آن، بدای ماد ه معنایش صح   جود معلول در فرض ن،ود قل  اس   

فرض د   باطل اس ؛ زیرا ا لًا خلاف فرض اس ؛ وون قائلین ب   جود هیولی قائل ب  

کل حادث یحتاج الی الماد ه   »ش این اس  ک  ط،ق قاقدا حد ث آن نیستند   ثانیًا ایراد

، حد ث ماد ه نیازمند ب  ماد ا دیرری اس    تسلسل در مواد پیش خواهد آمد  «الدوه

فرض سو  باطل اس  وون معنایش این اس  ک   لو برای یک لحظ ، ماد ه قائم ب  

بر معلول  احد   جود د  صورت   دارای د  تحصل باصد   حال آنک  توارد قلتین

 محال اس   
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 نقد دوم 

تواند قل  مطلد  یا آل  یا  اسمطۀ تحدمق تنهایی نمیاز دیدگاه حکما، صورت جسمی  ب 

ازمۀ آن تدد  صورت بر هیولی اس    حمال آنکم  صمورت بم  لحماظ لهیولی باصد؛ زیرا 

ی تشکل   تناهی خود، متأخر از هیولی اس    محال اس  ک  یک ویی نسم،  بم  دیرمر

 ( 83، ص  1378سینا، )ابن هم متدد  باصد   هم متأخر

تواند قل  یا  اسطۀ مطلق گون  ک  صورت نمیاگر این برهان صحیح باصد، همان

گون  ک  قل  العلۀ آن باصد؛ وون همانتواند صریکطور نمی جود هیولی باصد، همان

 اسطۀ آن بنابراین همان دلیلی ک  ب العل  نیی بر آن مدد   اس   بر معلول مدد   اس ، جیء

العل  بودن صورت نس،  ب  آن را نیی قل  بودن صورت نس،  ب  هیولی ابطال صد، جیء

 ( 80، ص  1، ج 1020)رازی،  کندباطل می

العل  اس ، خواج  نصیرالدین ب  این اصکال ونین پاسخ داده اس  ک  آنچ  جیء

ر صورت متشخص  از هیولی، تلازمی با تأخر اس  ن  صورت متشخص ،   تأخ« ماۀٌ صور»

مدد   بر  جود هیولی اس   از طرفی قیاس « ماۀٌ صور»از هیولی ندارد   لذا « ما ۀٌصور»

تواند قل  مطلدۀ هیولی نمی« ما ۀٌصور»العل  با قل  مطلد  قیاس صحیحی نیس   جیء

ی ک  متشخص نشده، مادام« ما ۀٌصور»تواند باصد  وون العلۀ آن میباصد،  لی صریک

تواند قل  مطلدۀ  احد صخصی باصد   اگر بخواهد متشخص  احدی نوقی اس    نمی

)طوسی،  صود، تشخصش متأخر   ناصی از هیولی اس    قلی  امر متأخر معنا ندارد

 (  131-132، ص  2، ج 1378

یک « ما ۀٌصور»گون  ک  گذص ، رسد؛ وون هماناین پاسخ مخد ش ب  نظر می

صود  ن انتیاقی اس    در خارج از  جود همان صور متشخص جیئی انتیاع میقنوا

گون  نیس  ک  فدط اگرو  صورت متشخص خاصی دخیل در  جود هیولی نیس    این

تواند این صورت خاص تأثیر در هیولی داصت  باصد، بلک  هر صورتی با هر تشخصی می

ری اصل تشخص امری لاز  اس ؛ س،ب قوا    فعلی  هیولی صود،  لی برای تأثیرگذا
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زیرا صیء مادامی ک  متشخص نشود، موجود نخواهد صد   مادامی ک  موجود ن،اصد، 

 تواند داصت  باصد     تأثیر در صیء دیرر نمی

 نقد سوم

نس،  هیولی ا لی ب  صورت، نس،  حال    محل اس   بد ن صک محل از حیمث محمل 

 جود خود محتاج ب  محل اسم ،  لمی محمل از  بودن بر حال  برتری دارد؛ وون حال  در

حیث محل بودن نیاز ب  محلی دیرر ندارد،   لذا از دیدگاه فارابی یکمی از جهمات فضمل 

  بنمابراین 1هیولی بر صورت همین اس  ک  صورت نیاز ب  موضوع دارد،  لی هیولی خیمر

حیمث یمک  و  بخواهیم   و  نخواهیم، صورت نیازمند  ب  محمل اسم    هیمولی از ایمن

نحو قلیتی نس،  ب  صورت پیدا خواهد کرد   صاهد آن این اسم  کم  در تحلیمل ذهنمی 

صود محل تغییر نماید  لی حال  تغییر نکنمد،   قیماس حمال    محمل بما حرکم  یمد   نمی

الفارق اس   بر این اسماس نظریمۀ مماد ه   صمورت مسمتلی  یمک حرک  مفتاح قیاسی مع

گونم  و  هیولی   مدد   بر آن اسم ؛ ومون هیمولی همیچتدویم د طرفی اس   صورت مد

فعلیتی نداصت ، در فعلی    تحصل خود نیاز ب  صورت دارد  از دیرر سمو صمورت بمد ن 

محل، قابلی   جود یافتن ندارد   هیولی از حیث محل بمودن، یمک نحمو تدمویم   تدمد  

  جودی بر صورت دارد 

ال ناصی از خلط بین موضوع   ممکن اس  در دفع این سخن گفت  صود این اصک

آمد؛ لیکن هیولی محل اس   اگر هیولی موضوع صورت بود، ونین اصکالی لاز  می

موضوع صورت نیس ، بلک  محل آن اس    تفا ت محل با موضوع در این اس  ک  

موضوع در  جود خود محتاج ب  قرض نیس ،  لی محل ممکن اس  در  جود یا تنویع 

؛ 59، ص  1020سینا، )ابن باصد   لذا محل اقم از موضوع اس  خود نیازمند ب  حال 

(  ب  ق،ارت دیرر هیولی 782-705، ص  2، ج 1352؛ نراقی، 07-08تا، ص  ملاصدرا، بی

                                                           
 «  المادا تفضل الصورا بأنها لاتحتاج فمی  جودهما ىلمى تن تکمون فمی موضموع،   الصمورا تحتماج ىلمى ذلمک»   1

 ( 30، ص 1118)فارابی، 
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الرئیس معلولی اس  ک  صود؛  لی ب  تع،یر صیخمحل صورت   معلول آن محسوب می

  1مت،این از ذات قل  نیس ، بلک  مدارن آن اس 

سینا معلول د  قسم اس : گاهی م،این از قل  اس ؛ همانند قالم دگاه ابناز دی

امکان نس،  ب  ذات  اجب تعالی؛   گاهی م،این با آن نیس ، بلک  ملاقی   مدارن با آن 

اس ؛ همانند ماد ه   صورت  ماد ه با اینک  معلول صورت اس ،  لی م،این از آن نیس ؛ 

ارد ک  صیئی قل  صیء دیرری باصد،  لی حدید  بلک  محل آن اس    هیچ بُعدی ند

مدتضی حلول در آن معلول باصد  بنابراین صورت هم قل  ماد ه اس    هم  آن قل 

قل  حلول خود در محل ب  صرط  جود آن  لیکن اقتضای صورت برای حلول در محل 

 ،2، ج 1378؛ طوسی، 88، ص  1، ج 1020)رازی،  متوقف بر صد ر ماد ه از آن اس 

 ( 130-133ص  

استشهاد کرده، آندا  صفاءخواجۀ طوسی در تأیید مطلب یادصده، ب  کلا  صیخ در 

 گوید: ک  می

ء یکون ء إنما یکون عنه وجود شیفإنه یجوز أن یکون بعض أسباب وجود الشی»

ء مباین لذاته، ء إنما یکون عنه وجود شیلذاته، و بعض أسباب وجود الشی مقارناً

؛ طوسی، 33، ص. 6141سینا، )ابن «فإن العقل لیس ینقبض عن تجویز هذا

  .(631، ص. 2، ج 6331

از این ر  هیچ بُعدی ندارد ک  صورت س،،ی  در  جود هیولی داصت  باصد،  لی در 

 در آن بوده، هیچ احتیاجی ب  محل نداصت  باصد   جود خارجی مدارن با آن   حال 

این پاسخ نیی مخد ش اس ؛ زیرا فرق تراصیدن بین موضوع   محل، ا ل کلا  

رسد تصویری ک  از محل در مدابل موضوع ارائ  صده، تصویری اس    ب  نظر می

 خودمتناقض اس   محلی ک  تا ن،اصد، حال  امکان  جود نخواهد داص    خود این محل

صود  اصکالی ک  ب  این سخن  ارد اس  این اس  ک  صورت ک  توسط حال  موجود می

                                                           
 ( 83، ص1378سینا، )ابن «تنها معلولۀ من جنس ما لات،این ذات  ذات العلۀ  » 1
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ک  گفت  صده، در تشخص    جود حال  در هیولی اس ، از د  حال خارج نیس : یا ونان

تواند  جود خود محتاج ب  هیولی اس    یا اینک  احتیاجی ب  آن ندارد   بد ن هیولی می

چون تشخص   تناهی   تشکل، برخوردار باصد  اگر داصت    از لواز   جود، هم

اش این  جودش متوقف بر  جود محل باصد، همانند قرض نس،  ب  موضوع، لازم 

امکان  جود یافتن نخواهد داص ؛ بنابراین هیولی  اس  ک  تا هیولایی ن،اصد، صورت

 همان محلمدد   بر صورت خواهد بود،   در این صورت معنا ندارد ک   جود هیولی یا 

متوقف بر  جود حال  یا صورت باصد  اما اگر در  جود خود نیازمند ب  محل ن،اصد   

بتواند بد ن محل موجود صود، اصکالش این اس  ک  ا لاً تلازمی بین آنها نخواهد بود   

ندض « کل حادث یحتاج الی قوه   ماد ه»این خلاف فرض اس ،   ثانیاً این قاقده ک  

لثاً این سؤال پیش خواهد آمد ک  ورون  صورتی ک   جود پیدا کرد   خواهد صد،   ثا

نیازی ب  هیولی نداص ، پس از  جود خویش، محلی ب  نا  هیولی را ب   جود آ رد   

سپس در آن حلول نمود  لازمۀ این تصویر این اس  ک   جود صورت در ابتدا  جودی 

دش ت،دیل ب   جود ناقتی   لغیره لنفس    غیرمحتاج ب  محل باصد،  لی در ادام   جو

 صود ک  امری محال اس  

ندل صد، در قین اینک  سخنی صحیح  صفاء  اما سخنی ک  از صیخ در الهیات 

اس ، مصحح اصکالات یادصده نیس   هیچ بُعدی ندارد ک  بعضی از اس،اب صیء با آن 

ی با تدد  رت،ی آن تدارن   معی  داصت  باصند؛  لیکن این تدارن  جودی   زمانی منافات

س،ب بر معلول خویش ندارد  صورت ط،ق فرض جیء قل  تام    صریک قل  فاقلی 

اس    بد ن صک قل ،  لو اینک  مدارن با معلول باصد، تدد  رت،ی   ذاتی بر معلول 

خود دارد  از طرفی، اگر احتیاج حال  ب  محل اث،ات صود، معنایش این اس  ک  محل 

ذاتی بر قل  دارد،   محال اس  ک  یک ویی نس،  ب  صیء یک نحو تدد  رت،ی   

دیرر رت،تاً هم متدد  باصد   هم متأخر  بنابراین اصل تصویری ک  از محل   تفا ت آن با 

موضوع ارائ  صده، تصویری ناصحیح   مواج  با مشکلات قدیده اس    ب  همین قل  
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، 1 ج ،1011)رازی،  هستند اس  ک  بعضی آن را صحیح ندانست ، قائل ب  استحالۀ آن

 ( 182-182ص 

قائل صدن ب  ونین فرض خودمتناقضی، صرفاً برای تصحیح رابطۀ ماد ه   صورت   

تصحیح اصکالات تلاز  بین آنهاس    صاهد این مطلب این اس  ک  محل، در معنای 

راین گون  مثالی ب  جی ماد ه   صورت ندارد  بنابخاص خود ک  نیاز ب  حال  دارد، هیچ

توان ونین گف  ک  حکما برای تصویر تلاز  بین ماد ه   صورت، از مسئلۀ حال    می

اند   برای توضیح رابطۀ حال    محل   فرق آن با موضوع   قرض، محل استفاده کرده

 اند  ب  مسئلۀ ماد ه   صورت استشهاد نموده

خود ب  آن اصاره  اصکالی ک  ذکر صد از وشم خود فیلسوفان د ر نمانده   در آثار

اند  اند؛  لی برای تصحیح رابطۀ ماد ه   صورت   پاسخ ب  آن، توجیهاتی ذکر کردهکرده

اند ک  هر د ری محال نیس ؛ آن د ری محال گون  پاسخ دادهبعضی با پذیرش د ر، این

اس  ک  مناط احتیاج در طرفین امری  احد باصد؛   حال آنک  احتیاج حال  ب  محل با 

اج محل ب  حال  متفا ت اس   قل  احتیاج محل ب  حال  در اصل تدو     تحصل احتی

 جودی آن اس ،  لی احتیاج حال  ب  محل ب  س،ب ط،یع  آن نیس ؛ بلک  حال  ب  محل 

، 0، ج 1151)ملاصدرا،  در قوارض صخصی    لواز  خارجی  جود خود نیازمند اس 

 (  212، ص  1383ات،ی   بخاری، ؛ ک735، ص  2، ج 1352؛ نراقی، 258-258ص  

اند ک  صورت در حد ث خود محتاج گون  درصدد پاسخ ب  اصکال برآمدهبعضی نیی این

ب  محل اس ،  لی محل تا ق،ل از حد ث حال  محتاج ب  آن نیس ، بلک  بعمد از حمد ث 

زی، )را صود   تا ق،ل از حد ث حال ، متدو  ب  حال  دیرمری اسم حال  ب  آن نیازمند می

  (182، ص  1، ج 1011

اند ک  حال  محتاج ب  صخص محل اس ،  لی محل گون  پاسخ دادهگر ه سو  این

 محتاج ب  نوع حال  اس ،   لذا د ری در کار نیس  

برد  ها درس  نیس    محذ راتی را ک  گفت  صد از بین نمیهیچ کدا  از این پاسخ

تدد  رت،ی »یا « توقف الشی قلی نفس »پاسخ ا ل درس  نیس ؛ وون قل  استحالۀ د ر 
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اس   اگرو  قل  احتیاج حال  ب  محل از حیث قابلی   ب  لحاظ استعداد « صیء بر خود

تشخص،   قل  احتیاج محل ب  حال  از حیث فاقلی اس    جه  نیاز در هر طرف با 

گون  ک  قل  فاقلی تدد  رت،ی بر طرف دیرر متفا ت اس ،  لی ب  هر حال همان

طور ک  تا فاقل ن،اصد معلول معلول دارد، قل  قابلی نیی تدد  رت،ی بر معلول دارد  همان

گون  نیی تا قل  قابلی   صخص هیولی ن،اصد، صورت ک  ب   جود نخواهد آمد، همان

معلول اس  ب   جود نخواهد آمد  بنابراین محل از آندایی ک  قابل صورت   مخصص 

 ، باید مدد   بر صورت باصد   از آندایی ک  متدو  ب  استعداد   لواز  تشخص آن اس

یا « توقف الشی قلی نفس »صورت   معلول آن اس ، باید مؤخر باصد   این وییی جی 

ها را، در قین تفا ت، توان جه نیس  ک  محال اس   حتی می« تدد  الشیء قلی نفس »

ناقص ، ب  لحاظ  ب  جه   احد برگرداند   آن جه   احد توقف  جودی اس   قل 

ای اس  ک   جود معلول در گر   جود آن اس   جودی، تدد  بر معلول دارد   ب  گون 

کند ک  قل  ناقص  قل  فاقلی صیء باصد یا قل  قابلی آن    در این جه  فرقی نمی

بنابراین جه  نیاز در هر د  طرف  احد اس    آن نیاز  جودی اس   حال  برای  جود 

   حلول در محل دارد   محل نیی برای  جود یافتن نیازمند ب  حال  اس    یافتن، نیاز ب

پاسخ د   صحیح نیس  ب  د  جه : ا ل اینک  احتیاج صورت ب  محل در حد ث 

خود، تلازمی با حلول   انط،اع در آن محل ندارد؛   الا نفس نیی ک  در حد ث خود 

بود  د   اینک  ط،ق پاسخ یادصده، می محتاج ب  ماد ه اس ، باید منط،ع   حال  در ماد ه

هیولی در ابتدا ب  این صخص از صورت نیازمند نیس ،  لی پس از حد ث آن، ب  آن 

صود   این ب  این معناس  ک  قل  حد ث   بدای هیولی متفا ت اس    نیازمند می

های تواند متفا ت باصد   تش،ی  مسئل  ب  سدف   ستونحال آنک  قل  حد ث   بدا نمی

تفصیل بیان صد، جایریینی گون  ک  ق،لًا ب مختلف، تمثیل صحیحی نیس ؛ وون همان

 قلل با بدای معلول، فرض صحیحی ندارد  

پاسخ سو  نیی صحیح نیس ؛ وون اگر حد ث حال  یا صورت متوقف بر صخص 

حکم »اش قد  حد ث مِثل این حال  در محل دیرری اس ؛ وون محل باصد، لازم 
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در حالی ک  افراد متماثل این حال  یا صورت «  دحفی مایدوز   فی ما لایدوز  االامثال 

توان این گون  ک  میصوند  ب  قنوان مثال همانهای مختلف حادث میها   ماد هدر محل

توان آن ووب دیرر را نیی ت،دیل ب  ووب را سوزاند   ت،دیل ب  خاکستر کرد، می

ک  محل نیازمند ب  نوع حال    ن  صخص آن اس ، حال   طورخاکستر کرد  بنابراین همان

ها از هم نیازمند ب  نوع محل خواهد بود، ن  صخص محل  ممکن اس  گفت  صود صورت

اند،  لی ب  لحاظ صخص   لواز  خارجی متفا ت با حیث نوع با یکدیرر متماثل

صورت انسانی  طور ک  هرصود؛ همانیکدیررند   هر خاکستری از هر ووبی تولید نمی

آید  بنابراین هر صورت فدط حال  در یک هیولی خاص ای ب   جود نمیاز هر نطف 

اس   پاسخ این اس  ک  تفا ت مواد مختلف ب  لحاظ نفس ماد ه   هیولی بودن آنها 

ها   تخصص امر  احدی اس ؛ بلک  اختلاف خود هیولی« هیولی بما هی هیولی»نیس    

 (  188تا، ص  )ملاصدرا، بی های مختلف اس ۀ صورتاستعدادهای مختلف نتید

 نقد چهارم

در هیولی جهتی دیرر غیر از محلی   جود دارد ک  آن نیی مث،م  تدمد ، تدمویم   قلیم  

هیولی نس،  ب  صورت اس    آن اینک  بر اساس تدریمری کم  در کیفیم  تلماز  مماد ه   

شخص صمورت از هیمولی نشمأت صورت از قول حکما بیان صد، تناهی   تشکل   بلک  ت

گرفت    ب  همین جه  صورت در این س  امر محتاج ب  هیولی اس   اگر  جود صمورت 

در گر  تناهی   تشکل   تشخص اس    این هر س  ناصی از هیولی اس ، پس باید ابتمدا 

هیولایی باصد ک  س،ب این خصوصیات   بالت،ع ب   جود آمدن صورت صود   این ب  ایمن 

  هیولی، از جه  س،،ی  قوارض ممذکور نیمی، نسم،  بم  صمورت یمک نحمو معناس  ک

 قلی  داصت ، بر آن مدد   اس   

 هی  »نویسد: اس  ک  می صفاءمؤی د س،،ی  مذکور سخن ملاصدرا در حاصیۀ 

 «فیؤثر فی الهیولى لأنها لابد من تن یتشخص ت لاً ۀللماد لةبوج  آخر معلو (ۀ)الصور
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(؛ یعنی صورت برای اینک  بتواند مؤثر در هیولی باصد، ق،ل از 75تا، ص  )ملاصدرا، بی

 آن باید متشخص صود   ب  همین دلیل یک نحو معلولیتی نس،  ب  هیولی دارد  

لازمۀ این مطلب این اس  ک  صورت هم متدد  بر هیولی باصد   هم متأخر از آن؛ 

این اصکال داده صده هم قل  آن باصد   هم معلول آن، ک  محال اس   پاسخی ک  ب  

این اس  ک  صور از حیث صورت بودن، قل  تحصل   فعلی  هیولی هستند، ن  از 

حیث متشخص بودن  از سویی دیرر، صور در اصل ط،یع  خود محتاج ب  هیولی نیستند؛ 

(  بر این 77تا، ص  بلک  در تشخص   اختلاف خود محتاج ب  هیولی هستند )ملاصدرا، بی

جه  ک  قل  هیولی هستند، نیازی ب  آن ندارند   از آن جه  ک  اساس صور از آن 

نیازمند هیولی هستند، قلیتی نس،  ب  آن ندارند  ب  دیرر سخن آنچ  قل  هیولی اس ، 

اس  ک  وون تشخصی ندارد، نیازی ب  هیولی ندارد   آنچ  هیولی قل  « ما ۀٌصور»

 س،  ب  هیولی ندارند اس ، ک  این صور قلیتی ن« صور صخصی»تشخص آنهاس ، 

  صور صخصی فرق « ما ۀٌصور»گون  ک  بین ملاصدرا در تکملۀ این پاسخ، همان

نهد   معتدد اس  صورت گذارد، بین هیولی مطلق   هیولی متشخص  نیی فرق میمی

مطلد  بر هیولی مطلق مدد   اس    هیولی مطلق بر صورت مختص  مدد   اس    صورت 

باقث پدید آمدن هیولی مطلق « ما ۀٌصور»یعنی   1  تدد  داردمختص  بر هیولی مختص

پس از تحدق هیولی، در تشخص خود محتاج ب  آن اس  تا « ما ۀٌصور»صده اس ؛ لیکن 

 بعد از تشخص موجب پدید آمدن هیولی مختص  صود 

این پاسخ از دیدگاه ما صحیح نیس   تشخص صور، اگرو  ب  نحو حیثی  تدییدی  

قلی  آنها نس،  ب  هیولی ندارد،  لی ب  نحو حیثی  تعلیلی  تأثیر دارد  ب  این تأثیری در 

                                                           
ها ىلی  توجد قنها المادا   هی بوج  آخمر فالصورا توجد ت لاً من الس،ب الددسی بما هی صورا مطلدۀ ثم بانضمام  » 1

معلولۀ للمادا لأنها لابد من تن یتشخص ت لاً فیؤثر فمی الهیمولى لتدعلهما جموهراً غیمر الدموهر المذی کمان فلهما بمذاتها 

المطلدۀ تدد  قلى الهیولى المطلدۀ ال،اقیۀ   للهیولى المستمرا تدد  بوج  قلى ذاتها المختصۀ لما تلیمها ممن التشمخص 

« التنماهی   التشمکل   التحیمی   غیرهمما   لمذاتها المختصمۀ تدممد  تیضماً قلمى الهیممولى المتدموهر تدموهراً مخصوصمماًب

 ( 75تا، ص  )ملاصدرا، بی
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معنا ک  اگرو  تشخصات خاص مدخلی  در  جود هیولی ندارد،  لی مدخلی  در 

صور اگر «  الشی ما لم یتشخص لم یوجَد   ما لم یوَجد لم یوجِد» جود صور دارد  

ؤثر باصند، باید در رت،  ق،ل از آن موجود بخواهند تأثیرگذار بوده، در ایداد وییی م

باصند   تشخص، اگر نروییم مدد   بر موجودی  آنهاس ، لااقل مدارن با  جود 

آنهاس   بنابراین ق،ل از تشخص  جودی ندارند تا بخواهند در ایداد هیولی تأثیرگذار 

 کار قل  فاقلی باصند بوده، کمک

ولی مختص نیی کمکی ب  حل قضی  همچنین فرق گذاردن بین هیولی مطلق   هی

 جود ندارد   هیولی همواره « بما هی مطلق»کند؛ وراک  در خارج، هیولی مطلق نمی

مختص    متشخص  اس   هیولی مطلق یک قنوان انتیاقی اس   ب  تع،یری همان 

هیولیات مختص ، اگر لابشرط از تخصص در نظر گرفت  صوند، هیولی مطلق خواهند بود  

اگر تفا ت هیولی مطلق   هیولی مختص یک تفا ت ذهنی   لحاظی اس ،  بنابراین

کند   اگر مدصود این اس  ک  در خارج، هیولی مطلق ب  مشکلی را در خارج حل نمی

قید اطلاق  جود دارد   مدد   بر صورت متشخص  اس    صورت متشخص  مدد   بر 

 هیولی مختص  اس ، ونین تفا تی موردق،ول نیس  

 جمنقد پن

اگر تشخص صورت از ناحیۀ هیولی باصد، هیولی ق،ل از اقطای تشخص ب  

آید این اس  ک  صورت، باید خود دارای تشخص باصد  حال سؤالی ک  پیش می

تشخص هیولی ناصی از ویس ؟ یک احتمال این اس  ک  تشخص هیولی ب  نفس ذات 

ولی ب  نفس ذات خودش باصد  این احتمال باطل اس ؛ وون مستلی  این اس  ک  هی

خود امر متعین   بالفعلی باصد؛ در حالی ک  هیولی هیچ فعلیتی جی قوا محض ندارد  

احتمال د   این اس  ک  تشخص هیولی ناصی از هیولی دیرری باصد  این احتمال نیی 

 صحیح نیس ؛ وون مستلی  تسلسل در مواد اس   
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د  ب  این دلیل ک  احتمال سو  این اس  ک  تشخص هیولی ناصی از صورت باص

تشخص هیولی مسا ق با  جود ا س    از آندایی ک  صورت نس،  ب   جود هیولی 

العل  خواهد بود  این احتمال نیی العل  اس ، نس،  ب  تشخص آن نیی صریکصریک

صحیح نیس ؛ وون ا لاً مستلی  د ری صریح   باطل اس ؛ و  اینک  از یک طرف 

از طرف دیرر تشخص هیولی از ناحیۀ صورت س،ب تشخص صورت، هیولی اس    

اس    ثانیاً باقث خواهد صد ک  هر یک از هیولی   صورت نس،  ب  یکدیرر هم فاقل 

اند   هر د  اند وون هر یک س،ب تشخص دیرری صدهباصند   هم قابل  هر د  فاقل

اش اند  اگر ونین باصد، لازم اند وون هر یک از دیرری کسب تشخص کردهقابل

ترکب هر کدا  از آنها از ماد ه   صورتی دیرر اس ؛ وون اجتماع فاقل   قابل در امر 

 بسیط ممتنع اس   

 اصاراتسینا در بنابراین هر س  احتمال مشکل داصت ، ممتنع اس ،  لیکن ابن

احتمال اخیر را برگییده   معتدد اس  تشخص هر یک از ماد ه   صورت، ناصی از 

 اصاراته  هر د  ب  یکدیرر  ابست    محتاج هستند   ی در دیرری اس    از این ج

 نویسد: می

و عن معین بتعقیب الصور إذا اجتمعا )عقل مفارق( الهیولى توجد عن سبب أصل »

سینا، )ابن« ۀو تشخصت هی أیضا بالصور ۀتم وجود الهیولى و تشخص بها الصور

 (.11، ص. 6331

رر باصند؟ آیا این مستلی  د ری صود ک  هر د  س،ب تشخص یکدیطور میو 

سینا طور حکیمان بعد از ابن  همین اصاراتصریح    اضح نیس ؟ بعضی از صارحان 

اند ک  از دیدگاه ما هیچ کدا  راه ب  یی دادههاسعی در توجی  این مسئل  کرده   پاسخ

 برد جایی نمی

 حل اول: فخر رازی راه .3

گوید اگرو  صیخ قائل اس  تشخص همر کمدا  ناصمی میفخر رازی در توجی  این مسئل  
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از  جود دیرری اس ،  لی این مستلی  د ر نیس ؛ وون آنچ  موجب تشمخص دیرمری 

اس ، ذات   ماهی  هر یک از آن د  اس   ذات   ماهی  صورت س،ب تشخص مماد ه، 

  ذات   ماهی  ماد ه س،ب تشخص صورت اس   اگر گفت  صود تشخص صمورت ناصمی 

آید؛  لی ط،ق خص ماد ه   تشخص ماد ه معلول تشخص صورت اس ، د ر لاز  میاز تش

 آید تصویری ک  ارائ  صد، د ر لاز  نمی

طور کند؛ زیرا ا لاً هماناین سخن صحیح نیس    ص،هۀ د ر را رفع نمی پاسخ:

ک  خود  ی معترف اس ، تعلیل تشخص هر یک ب  ذات دیرری متوقف بر این اس  

خارج ب  یکدیرر ضمیم  صوند تا انضما  آن د  ذات س،ب تشخص هر د   ک  آن د  در

صود  از طرفی انضما  هر یکی ب  دیرری متوقف بر این اس  ک  آنها پیش از انضما  

متشخص باصند؛ وون اگر متشخص ن،اصند  جود نخواهند داص    اگر  جود نداصت  

، 1، ج 1020صوند )رازی، توانند ب  دیرری منضم صده، موجب تشخص آن باصند نمی

 ( 11، ص  1158؛ همو، 81ص  

« بماهی ماهی »ثانیاً تشخص ناصی از  جود اس  ن  ماهی   ذات   ماهی  هر یک 

دارای تشخص نیس  تا موجب تشخص صود  ب  دیرر سخن، ذات هر یک از ماد ه   

صورت ک  موجب تشخص دیرری اس ، از د  حال خارج نیس : یا ق،ل از اینک  

جب تشخص یکدیرر صوند، هر کدا  فی حد ذات  امری متشخص هستند   یا اینک  مو

اند  هر د  فرض باطل اس   اگر ق،ل از انضما  متشخص باصند، ق،ل از آن فاقد تشخص

کسب تشخص از دیرری تحصیل حاصل خواهد بود ک  محال اس    اگر ق،ل از 

نند موجب تشخص دیرری صوند، تواانضما    تأثیر در دیرری فاقد تشخص باصند، نمی

 تواند معطی آن باصد  وون فاقد صیء نمی

 حل دوم: خواجۀ طوسی و ملاصدراراه .4

اس    صرح اصاراتحل خواج  در حل دیرری ک  در ایندا پیشنهاد صده، راهراه

آید ک  هیولی را فاقل  ی در پاسخ ب  این مسئل  معتدد اس  این اصکالات  قتی لاز  می
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بدانیم؛ در حالی ک  هیولی قابل تشخص صورت اس  ن  فاقل آن  از  تشخص صورت

طرفی آنچ  س،ب تشخص هیولی اس ، نوع صورت اس ؛ در حالی ک  آنچ  س،ب 

   131   131، ص  2، ج 1378)طوسی، تشخص صورت اس ، هیولی متشخص اس  

یعنی صورت لابشرط از تشخص خود س،ب فاقلی برای « ما ۀٌصور»  بر این اساس (182

« ما ۀٌصور»قل  قابلی برای تشخص « بشرط التشخص»تشخص هیولی اس    هیولی 

 اس   ق،ارت  ی در این مورد ونین اس :

 بلةمن حیث هی قا -لمعينةیکون بالهیولى ا ۀفظهر أن تشخص الصور»

لتشخصها و  علةحیث هی فا من -لمطلقةا ۀالهیولى بالصور تشخصو  -لتشخصها

 (.612، ص. 2ج  ،6331طوسی، « )سقط الدور

صود همین پاسخ از کلمات صدرالمتألهین در موارد مختلف نیی استفاده می

(  ب  قنوان نمون   ی در حاصیۀ الهیات 11، ص  1022؛ همو، 51تا، ص  )ملاصدرا، بی

 نویسد:می صفاء

ی غیر از معنای تشخص یافتن واسطۀ هیولمعنای تشخص یافتن صورت به»

هیولی از صورت است. اولی معنایش این است که هیولی قابل تشخص یا لوازم 

تشخص صورت، یعنی همان امارات تشخص، است. اما دومی معنایش این است 

واسطۀ که صورت فاعل و علت تحقق تشخص هیولی است. بنابراین هیولی به

و صورت، بنفسها نه با شخصیت  استعداد خود علت قابلی صورت شخصیه است

شود که خود، علت فاعلی تشخص هیولی است و با شخصیت خود سبب می

هیولی جوهری خاص دارای تشخصی بالفعل غیر از تشخص سابق ناقص مستمر 

)ملاصدرا، « آیدبنابراین چون اختلاف جهت وجود دارد، دور لازم نمی خود شود.

   (.36تا، ص. بی

هیولی قابل تشخص اس  ن  فاقل آن، اگرو   جی  اس    : این سخن ک  پاسخ

تدد  الشیء »کند،  لی قادر ب  رفع اصکال د ر یا اصکال اجتماع فاقل   قابل را رفع می

نیس ؛ زیرا باز هم تشخص هر یک از هیولی   صورت تدد  رت،ی بر « قلی نفس 
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شخص، قل  یکدیرر خواهند داص ؛ با این توضیح ک  اگرو  صورت لابشرط از ت

تشخص هیولی اس    ب  تع،یری تشخص صورت ندشی در تشخص هیولی ندارد،  لیکن 

اگر بخواهد مؤثر در تشخص هیولی صود، ابتدا باید « ما ۀٌصور»گوید همان قدل می

موجود صود   موجودی  بد ن تشخص معنا ندارد  بنابراین با اینک  تشخص صورت 

ندشی در تشخص هیولی ندارد، لیکن تدد  رت،ی بر آن دارد؛ وون مادامی ک  صورت 

اگر قائل تواند باقث تشخص غیر صود؛ حتی متشخص نشود موجود نخواهد بود   نمی

باصیم تشخصش هیچ دخلی در قلیتش نس،  ب  تشخص غیر ندارد  از طرف دیرر 

اگرو  هیولی متشخص فاقل تشخص صورت نیس ،  لی وون قابل آن اس ، ب  همراه 

تشخص خود تدد  رت،ی بر تشخص صورت دارد؛ وون قابل صیء نیی نس،  ب  آن صیء 

اش این اس  ک  تشخص ن باصد  نتید قل  ناقص  اس    همچون فاقل باید مدد   بر آ

هیولی رت،تاً متدد  بر تشخص صورت،   تشخص صورت رت،تاً مدد   بر تشخص هیولی 

 باصد ک  این محال اس  

قنوانی انتیاقی   متأخر اس    « ما ۀٌصور»گون  ک  ق،لًا گذص ، همان قلا ه بر این،

  بنابراین آنچ  قل  صودهای جیئی متشخص انتیاع نمیاز وییی جی همان صورت

 جود   تشخص هیولی در خارج اس ، وییی جی همین صور مت،دل متعاقب نیس    

توانند  جود داصت    موجب  جود   تشخص هیولی آنها تا تشخص نداصت  باصند، نمی

مستلی  این اس  ک  وییی ک  خود « ما ۀٌصور»صوند  از طرفی اقطای تشخص از طرف 

خص خود محتاج ب  هیولی اس ، باقث تشخص هیولی بشود فاقد تشخص اس    در تش

 تنافی دارد « فاقد صیء معطی آن نیس »  این با قاقدا 

 حكمت متعاليه و حل مسئلۀ تلازم مادّه و صورت .5

سمینا   مشمهور آنچ  تاکنون بیان صد، ت،یین   صرح تلاز  ماد ه   صورت بر اساس نظر ابمن

-ان صد هم  بر م،نای همین ت،یین بود  لیکن ب  نظمر ممیفلاسفۀ اسلامی بود   تأملاتی ک  بی

حل اس    ت،یین تلاز  مماد ه   رسد بر اساس م،انی حکم  متعالی ، اصکالات یادصده قابل
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 صورت با مشکل کمتری مواج  خواهد بود 

سینا   مشهور فلاسف ، بین ماد ه   توضیح این مطلب این اس  ک  بر اساس نظر ابن

فرما اس    این د  ب  د   جود مدیا  لی همیش  مدارن با نوی  حکمصورت در خارج ث

هم موجودند   ترکیب بین آنها از نوع ترکیب انضمامی، یعنی ترکیب د  امر متحصل، 

اس   اما بر اساس دیدگاه ملاصدرا ب  ت،ع سید سند، ترکیب ماد ه   صورت اتحادی اس  

جودی  احد موجودند   ثنویتی در خارج   این د  در خارج ن  ب  د   جود، بلک  ب   

 (  52، ص  1382؛ همو، 252، ص  8، ج 1151بین آنها برقرار نیس  )ملاصدرا، 

ملاصدرا با ر یکرد  جودی خود، موجودات قالم هستی را ب  د  قسم ثاب    سیال 

تدسیم کرده اس    جود سیال  جودی اس  ک  در قین  حدت   اتصال، مصحح انتیاع 

صورت اس ؛ ب  این نحو ک  این  جود در سیلانی ذاتی   حرکتی جوهری، دائمًا  ماد ه  

ای غیر دارای تحصل   فعلی  اس ؛ منتها آن فعلی    تحصل در هر آن خود را ب  گون 

سازد  قدل قادر اس  از هر یک از این فعلیتها ماهی    از آنِ ق،ل   بعد نمایان می

در خارج یک ویی بیشتر  جود ندارد ک  ب  اقت،ار ق،ول  صورتی انتیاع کند  ط،ق این نراه

های مختلف ماد ه   ب  اقت،ار هر یک از این تعینات، صورت از آن انتیاع تعینات   فعلی 

ای در خارج نیس ، صراک  در قلی    محذ رات آن نیی لاز  صود   وون د گانریمی

  بین ماد ه   صورت نخواهد آمد؛ وون قلی    صراک  در آن، در فرضی اس  ک

ثنوی  برقرار باصد   در فرض  حدت، قلیتی در کار نیس   ذهن قادر اس  در تحلیل 

 اسطۀ اقت،ارات مختلف بین ماد ه   صورت، تکثری لحاظی   مفهومی درس  ذهنی   ب 

کند   اگر قلیتی در کار باصد، در ذهن   ب  حسب همین تکثر اقت،اری اس ؛ نظیر جنس 

ثرصان در ذهن   ب  حسب تحلیل اس    در همین تحلیل ذهنی، فصل   فصل ک  تک

 (    257  ، ص8 ، ج1151صود )ملاصدرا، س،ب تحصل جنس   قل  آن محسوب می

 نویسد:قلام  ط،اط،ایی در توضیح این مطلب می

تبدل صور در جواهر مادی به نحو کون و فساد و بطلان یک صورت و حدوث »

ور متبدله همگی به وجود واحد سیالی موجود هستند صورت دیگر نیست؛ بلکه ص
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که جوهر مادی در آن متحرک است و هر یک از آن صور حدی از حدود این 

حرکت جوهری هستند. بنابراین جوهر مادی موجودی است که دارای اتصال و 

العله بودن وحدتی بالخصوص ولی ضعیف و مبهم است و اگر سخن از شریک

شود، به اعتبار همین کثرتی العموم است نسبت به مادّه میما که واحدی ب ۀٌصور

« شودواسطۀ انقسام )تحلیلی بین حدود این حرکت( عارض میاست که به

 (.31-31، ص. 6161)طباطبایی، 

 گيرینتيجه .6

با توج  ب  آنچ  در این مدال  گذصم ، مشمخص صمد تفسمیر مشمهور   متمدا ل فیلسموفان 

اد ه   صورت ک  م،تنی بر قول ب  ترکیمب انضممامی بمین آن اسلامی از کیفی  تلاز  بین م

پذیرش نیس   این اصکالات ب  د  اس ، با اصکالات فرا انی مواج  اس    از این ر  قابل

 صرح ذیل اس :

العل    قل  ناقصۀ  جود هیولی اس ، همان صور صخصی خارجی آنچ  صریک  1

ک  قنوانی انتیاقی اس   از این ر  بدای صخص هیولی با ز ال « ما ۀٌصور»اس  ن  

 صوند، معنا ندارد صور صخصی ک  قلل ناقصۀ آن محسوب می

العل   اسطۀ آن قل  بودن صورت نس،  ب  هیولی ابطال صد، جیءهمان دلیلی ک  ب   2

ل گون  ک  قل  بر معلوکند؛ وون همانبودن صورت نس،  ب  آن را نیی باطل می

 العل  نیی بر آن مدد   اس   مدد   اس ، جیء

رابطۀ ماد ه   صورت رابطۀ حال    محل اس    تصویری ک  از این رابط  ارائ  صده   3

مستلی  د ر اس   محل وون تحصلی ندارد،  جودش متوقف بر  جود حال    

تا  متأخر از آن اس   از طرفی حال  متوقف بر محل   رت،تاً متأخر از آن اس ؛ وون

 محلی ن،اصد،  جود حال    حلول آن در محل معدول نخواهد بود 

رابطۀ ماد ه   صورت از جه  دیرری نیی مستلی  د ر اس   از یک سو  جود   0

هیولی متوقف بر  جود صورت اس    از دیرر سو، وون تشخص مسا ق با  جود 
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اس    تشخص صورت ناصی از  جود هیولی اس ،  جود صورت متوقف بر 

 هیولی اس    جود

اش قلی  قنوانی انتیاقی   امری باصد، لازم « ما ۀٌصور»س،ب تشخص هیولی، اگر   8

فاقد تشخص نس،  ب  تشخص غیر اس ؛ در حالی ک  فاقد صیء معطی آن نیس   

های متشخص باصد، د ری دیرر لاز  خواهد اما اگر قل  تشخص هیولی صورت

تشخص اس    تشخص آمد؛ وون تشخص هیولی متوقف بر  جود صورت م

 صورت متوقف بر  جود هیولی متشخص 

همۀ این اصکالات ناصی از فرض ثنوی  خارجی بین ماد ه   صورت   قول ب  

 ترکیب انضمامی اس   از این ر  بنا بر دیدگاه صدرالمتألهین ک  ماد ه   صورت را ب 

اس ، این  جودی  احد   سیال موجود دانست    قائل ب  ترکیب اتحادی بین آن د  

  یابدصود   تلاز  ماد ه   صورت تفسیری معدول میخود حل میمحاذیر خودب 



 31 مهدی کمالیمحمد  ، غفاریحسين / صورت تاملی در تبيين فيلسوفان اسلامی از تلازم بين ماده و

 

 منابع 

  ، واپ ا لغةال،لا قم: نشر  التن،یهات   الاصارات(  1378  )سیناابن -

  المرقشى الل آية مكتبةقم:  الهیات صفاء  ق( 1020  )____ -

 جامعۀ بغداد بغداد:   الحكمةالددید فى  ق( 1022  )نةکموابن -

  ، واپ د  دانشراه تهرانتهران:   التحصیل ( 1378  )بهمنیار بن مرزبان -

  قم: (الاصارات صرحى)اصارات   تن،یهات  صرح ق( 1020رازی، فخرالدین محمد  ) -

  المرقشى الل آية مكتبة

الکلیات  مكتبة  قاهره: ل،اب الاصارات   التن،یهات (  1158)_____________.  -

  ، واپ ا ليةالازهر

  فى قلم الالهیات   الط،یعیات قيةالم،احث المشر ق( 1011) _____________. -

  ، واپ د  انتشارات بیدارقم: 

 ، واپ ا ل مط،وقات دینى   قم:اسرار الحکم(  1353س،ی اری، حاج ملاهادی  ) -

تصحیح   تعلیق از حسن  ،منظوم  صرح(  1381-1371) ______________. -

 ناب، واپ ا ل  تهران: نشر زادا آملی حسن

 ۀسسؤم  تهران: مصنفات صیخ اصراق ۀمدموق(  1378الدین  )صهاب، سهر ردی -

  ، واپ د  مطالعات   تحدیدات فرهنرى

  نيةفى قلو  الحدایق الربا لهيةالا ۀرسائل الشدر ( 1353  )الدینصهرز رى، صمس -

  ، واپ ا لایران ۀحکم    فلسف سۀسؤم تهران:

 ، واپ سو  انتشارات حکم    تهران:التاج ۀدر ( 1381  )الدینقطبصیرازی،  -

  قم: نشر اسلامی )جامعۀ مدرسین لحكمةا يةبدا ق( 1010  )ط،اط،ایى، محمدحسین -

 ا ل  ، واپقم(

  قم: نشر اسلامی )جامعۀ مدرسین لحكمةا يةنهاق(  1027) _____________. -

 قم(، واپ د   
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  قم: المحاکمات مع التن،یهات   الاصارات صرح(  1378طوسی، خواج  نصیرالدین  ) -

  ، واپ ا لغةنشر ال،لا

  ، واپ ا لالهلال مكتبة   بیر ت:نيةالمد سةالسیا (  1118ابونصر  )فارابى،  -

  ، واپ سو دفتر ت،لیغات اسلامى   قم:اصول المعارف(  1378فیض  )کاصانى،  -

   مشهد:العین   صرح  حكمة ( 1383  )میرک، بخارى ؛الدین قلىندم، کات،ى -

 انتشارات دانشراه فرد سى 

المللى بین ۀسسؤم   تهران:بیان الحق بضمان الصدق  (1373  )لوکرى، ابوالع،اس -

 اندیش    تمدن اسلامى 

، واپ صدرا  قم: آثار استاد صهید مطهرى ۀمدموق ( 1372  )مطهرى، مرتضى -

  هشتم

  انتشارات بیدارقم:   ءقلى الهیات الشفا شيةالحاتا(  ابراهیم  )بیبنملاصدرا، محمد -

  لعقلية الاربعةفى الاسفار ا الحكمة المتعالية (  1151) ______________. -

  ، واپ سو دار احیاء التراثبیر ت: 

  بیر ت: مؤسسۀ تاریخ يةالاثیر يةصرح الهداق(  1022) ______________. -

 قربی، واپ ا ل 

   مشهد:كيةفى المناهج السلو بيةالشواهد الربو ( 1382) ______________. -

  ، واپ د  المرکی الدامعى للنشر

  ب  اهتما  ق،دالل  نورانى ،دامادرمصنفات می  (1358-1351میرداماد، محمدباقر  ) -

 ، واپ ا ل انتشارات اندمن آثار   مفاخر فرهنرىتهران: 

بیرگداصم   اکنرمر   قمم:لهیات من کتاب الشفاءإصرح ال ( 1352  )نراقى، ملامهدى -

  ، واپ ا لمحددان نراقى


