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 ی مادّه، قوّه و حرکتی ابتکاری عالمه طباطبایی دربارهتأملی در مبانی نظریه

 و تبیین لوازم و ثمرات آن 

 1عباس جوارشکیان

 چکیده

ای بایساره  توجاه  ی قوّه و فعل عالمه طباطبایی از جمله آراء تأسیسی این فیلسوف بزرگ معاصر است که تااکوون کمرار  نظریه

شواسی حکمای مسلمان دانست، با گارر از اگواوی   ی عطفی در طبیعتتوان آن را نقطهنظریه که می بدان صورت گرفره است. این

ی صدرایی پرده از اتحاد خارجی قوّه و فعال برداشاره و   مشائی حرکت که مبروی بر تفکرات اصاگت ماهوی است در فضای اندیشه

سازد. در این نظریه بارای تبیاین حرکات ناه تو اا      جاری میمدل تشکیکی هسری را در نسبت قوّه و فعل در تمامی مقاطع حرکت 

 گردد. خوش تغییر میشود که اساساً تعریف حرکت نیز دستمعانی ارسطویی و مشائی قوّه و فعل دگرگون می

های اصاگت وجودی اگواوی مشاائی و ارساطویی    ی حاضر تالش داشره است که ضمن تحقیق و تحلیل ریشهنوارنده در مقاگه

های جدیدی کاه  گیری تلقی جدید از حرکت را مورد تبیین قرار داده و به افقگت وجود در شکلاگوازم و نرایج باور به اصحرکت، 

گیری فلسفه نوین طبیعت، و باورهای کالمی و فلسفی ما نسبت به دیور عواگم و ی ابرکاری مرحوم عالمه طباطبایی در شکلنظریه

 .گشاید، اشاره نمایدانحاء هسری می

     عالمه طباطبایی، قوّه و فعل، حرکت، فلسفه طبیعت، اصاگت ماهیت، اصاگت وجود، مادّة اگمواد ها:کلید واژه

 

 مقدمه 

یکی از نظریات فلسفی بسیار م م و تأثیرگرار مرحوم عالمه طباطبایی )ره( که تاکوون کمرر بدان توجه جدّی 

به کوتاهی بیان شاده اسات،   که در آثار ایشان ریه علیرغم آنی قوّه و فعل ایشان است. این نظشده است، نظریه
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توان آن را نقطاه  ای که میگونهای در مباحث مربوط به حرکت و حقیقت جسم دارد. بهنقش بسیار تعیین کووده

 ی فلسفه طبیعت بشمار آورد.عطفی انقالبی در عرصه

دارد، به باور نوارنده گاام بلواد دیواری در    ه برمیکه از اتحاد قوّه و فعل پرد ابرکاری عالمه طباطبائی نظریه

ی اندیشه پربار صدرایی در تبیین حقیقت حرکت است. اگر گام نخست صادرا را بااور باه اتحااد ماادّه و      ادامه

صورت بدانیم و گام دوم او را باور به اتحاد و اتصال صور عارض بر مادّه )در حرکت جوهری و یا در کاون و  

ی فلسفی حکمات مرعاگیاه اسات بااور باه رابطاه       ی پازل حرکت در موظومهکه کامل کووده فساد(، سومین گام

 باشد که توسط مرحوم عالمه طباطبایی به کرسی تحقیق نشسره است.اتحادی قوّه و فعل می

ریا   ت حرکت در دسرواه تفکر مشائی را کاه مارده  این روابط اتحادی، ساخرار و سازوکار و هویّت و ماهیّ

گردد به پاارادایم جدیادی از   ب بر آن میفالطونی و ارسطویی است درهم ریخره و بوابر گوازمی که مررتّمیراث ا

ماند و شود. در این پارادایم جایی برای باور به مادّه و قوّه به معوای مشائی باقی نمیحرکت و حدوث مور ی می

گردد؛ یعوای عاواگمی   و عواگم غیرمادّی می ی هسریبر این اساس، حرکت قابل تسرّی و انرساب به مراتب عاگیه

اند. بدین ترتیاب ایان بااور باا ثمارات م ام کالمای و        ها خبری از مادّه و قوّه نیست و سراسر فعلیّتکه در آن

و تصویر ایشاان از دیوار عاواگم     شواسی فیلسوفانشواسی، بلکه هسریای که به دنبال دارد نه تو ا طبیعتفلسفی

 سازد.می هسری را نیز مرحوّل

جا که خروج از یک پارادایم فلسفی و ورود باه پاارادایم دیوار، کااری ساررگ و بسایار پرزحمات و        از آن

چاه کاه   ی جوانب آنتوان مروقع بود که به همهقراوالن این انقالب نظری نیز نمیپرمخمصه است، حری از پیش

ب به آراء خویش اشراف علمای داشاره   وابع مررتّی گوازم و نرایج و تاند مرفطن بوده و به همهخود عرضه داشره

ی میاانی ایان   و واقع شدن در معرکه ،مقطع گرار و بسا که خود به دگیل قرار داشرن در کوران انرقالباشود و ای

هاا باوده باشاود. باویهه کاه داناش بشاری        ها و برخی تعارضات و ناسازگاریدو سپ ر فکری، گرفرار دوگانوی

یشمودان و دانشمودان بشری است و هیچ علمی را هیچ فردی به تو ایی پدید نیااورده  محصول تالش جمعی اند

ای تکوّن ها و تقاطی و تبادل آراء و انظار گوناگون است که ایده و رأی و نظریهاست. همواره در کارزار اندیشه



3 

 

از مکمان فاردی و   سیر تکاملی و توساعی خاود را طای نماوده و      شود و به تدریجتدقیق و ت ریب می یافره و

 گردد.یابد و پریرفره میی اندیشه جمعی و ف م عمومی بشر راه میشخصی به پ وه

گونه که جواب صدراگمرأگ ین خود در تب ای از این قاعده نبوده و همانی قوّه و فعل عالمه نیز مسرثوینظریه

وده و گاه صابغه و گاردی از آن بار    ب ره از رسوبات تفکر اصاگت ماهوی نبرهایی از تفکرات مشائی، بیو تاب 

ای در اندیشاه و آراء  نصایب از چواین ناساازگاری   ی خویش دارد، جواب عالمه طباطبایی نیز بیی اندیشهجامه

ی خود بر مقاگاه قاوّه و فعال کرااب     ها تعلیقهج ت نیست که مرحوم اسراد ش ید مط ری مدتخود نیست. بی

ق انداخت تا پس از گفرووهای بسایار باا عالماه باه ف مای ساازگار و       را به تعوی اصول فلسفه و روش رئاگیسم

و  اصول فلسافه  کراب های ایشان بر جلد چ ارمهای انر ایی پاورقیسازوار از آراء ایشان واصل شود. یادداشت

ت ای از سؤاالت و اب امات و معضالاالمر باز هم با مجموعهکه ایشان ن ایت ، حکایت از آن داردروش رئاگیسم

ای در حال و  اش تالش ارزناده ی قویم و توان اجر ادیحل نشده نسبت به آراء عالمه، روبرو بود که با اندیشه

ای در مقوگاه حرکات نائال    ای که به آراء ابرکاری و بسایار ارزناده  گونهها به عمل آورده است بهپاسخوویی آن

 اند.آمده

ی خود در خصوص قوّه و فعل سخن به میان آورده یهنظرآثار گرانسو  خویش از عالمه در چ ار موضع از 

اصول فلسفه و ی دهم کراب ارزشمود ، دیوری در مقاگهرسائل سبعةدر کراب  قوّه و فعل یدر رساگهیکی است: 

و  نهایةة لحکمةةة  از کرااب   ن ام  یمرحلاه ، بعادی در  «امکان و فعلیّت -قوّه و فعل»تحت عووان  روش رئاگیسم

است. در هار چ اار جاا مرحاوم      اسفاردر جلد سوم کراب  مباحث قوه و فعلایشان بر  حواشی ،آخرین موضع

اند که این نظریاه را باا   عالمه به نحو کوتاه و موجزی به بیان چوونوی اتحاد قوّه و فعل پرداخره و تالش نموده

ر است که بواابر ترکیاب   مط ری هرگز بدان رضایت نداده و بر این باواسراد  باور به مادّه جمع نمایود. کاری که

-بااقی نمای   مادّة لحةولداتحادی مادّه و صورت وج ی برای اعرقاد به جوهری موحاز و مسرقل از صورت به نام 

 ماند. 



4 

 

ثیر تلقای  أپرداخره و به تا  مشائیمبوای اصاگت ماهوی حرکت در اندیشه حکیمان جا نخست به تبیین در این

را ماورد  جواب عالمه از نسابت قاوّه و فعال    نظر کویم. سپس یاصاگت وجودی در ف م حقیقت حرکت اشاره م

  پردازیم.تبیین و تدقیق قرار داده و در پایان به ثمرات و نرایج پربار این نظریه قویم در دیور ابواب اندیشه می

   مشائی یهه و قوّمادّ باور بهنگرش اصالت ماهوی های ریشه 

در عااگم   اگاراتی  ینثابت و واحد و مرباا  یقو انواع، حقا یاءکه اش جااز آن یتاساس اعرقاد به اصاگت ماه بر

کاه عقاالً    یسات ن یان جاز ا  ایچاره یمکو یعقل یلو تحل یینرا تب یاءو تبدّل اش یّرتغ یمبخواه یخارج دارند، وقر

نورش اصااگت   ییهپا بر رسدیبه نظر م کهیحاگ در. یمشو« هقوّ»و « همادّ»از وجود به نام  یملرزم به وجود انحائ

 . یمو قوّه ندار به فرض وجود مادهّ یازیو به تبع آن در مسأگه حرکت ن یّردر مسأگه تغ یوجود

 ییشاه باه ر  جاا یان ه مطرح است در اه و قوّاثبات مادّ یهکه در ادگّ ایینظر از مواقشات مرعدد و جد صرف

ه و در خصوص قوّ ییعالمه طباطبا یهنظر قیو تدق ییناشاره نموده و سپس به تب یالًباور تحل ینا یاصاگت ماهو

 .پردازیمیفعل م

و  «یّار تغ» یاه افالطون از توج ییهبود که به نظر او نظر ینا یارسطو به مُثُل افالطون یاساس یاز انرقادها یکی

از مُثُل هسرود  هاییعاگم، صرف روگرفت یناگر موجودات ا گفتیعاگم عاجز است. ارسطو م یندر ا« حرکت»

 کرد.     یینرا تب یاءاش (فساد)رفرن  یاناز م یا (نکو)به وجود آمدن  توانمی چوونه پس اند،ثابت یقثُل حقاو مُ

درباره انکار حرکت و محاال   یاودسبه اسردالل پارم یبود. وقر یکامالً بجا بر نظام افالطون یرادیانرقاد، ا این

« صاورت »و « هماادّ » یاا « قاوّه و فعال  » ییاه کرد که نظر یممالحظه خواه یم،یمراجعه نما یاءدر اش یّرشمردن تغ

 یان باه ا  ییپاساخوو  یاز ع اده  ینظام افالطاون  کاریکه با اصالح و دست ستاییههمان نظر یقاًدق ییارسطو

دانسارن   یو واقعا  یعاگم و با جاوهر  ینبه هم« مُثُل»از عاگم  یاءاش یقل دادن حقاشب ات برآمده است. او با توزّ

ه( در دو جوهر )صورت و ماادّ  ینکردن ا ینقر چوینبود و هم یاءاش یفقدان هایکه حامل جوبه یطونافال یهمادّ

باه   یوادس چاون پارم  یاثبات کود در مقابل نظر کسان توانستنمی افالطون اسرادش را چه، توانست آنیءهر ش

 ق بوشاند.تحقّ یکرس
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باه   یزچ یچه یچ،شود )از ه یاز الوجود ناش واندتیوجود نم یرامحال است ز یّربود که تغ یمدع پارمیودس»

 تواندیآتش نم یبترت ینوجود قبالً هست(. بد یراشود )ز یناش تواندینم یزاز وجود ن چوین(، همآیدیوجود نم

 یاث ح یان که آتش از هوا از ا دهدیجواب م واشکال ارسط ینهوا هواست نه آتش. به ا یراشود، ز یاز هوا ناش

آتاش شادن دارد    یو قوّه یستآتش باشد و هووز آتش ن تواندیکه م ییبلکه از هوا شود،ینم یکه هواست ناش

اعراراض   یادس . اگر پارموآیدیاز فقدان خود به خود به وجود م یءش یک ییم،. به طور مطلق بووشودیم یناش

ب خواهاد داد کاه از   ارسطو جوا آید،یاز الوجود به وجود م یءش یکاست که  ایندر حکمِ گفرنِ  ینکود که ا

مرقابالً جواب  یدس. و اگر پارموآیدیموضوع به وجود م یکبلکه از فقدانش در  آید،یفقدان محض به وجود نم

دهد که  خپاس تواندیتواقض است، ارسطو م یک ینو ا آیدیاز وجود به وجود م یءش یکحال  یندهد که در ا

کاه   داآیا یبه وجود ما  یبلکه از وجود آید،یت به وجود نمکه وجود اس ثایح یناز وجود از ا یقاًدق یءآن ش

باا   یادس به اشکال پارمو یو ین. بوابرایدبه وجود آ خواهدیکه م یستن یزیآن چ یعویالوجود است،  چوینهم

تااریخ  ) .«دهاد یفعل و قوّه و فقدان جواب م ین(، بتری)ب رر و کلّ یاصورت و ماده و فقدان،  ینب یزتوسل به تما

           (424جلد اول، قسمت دوم، ص، هفلسف

با  یاءکه صور اش ییاعرقاد مبوا ینو هم ارسطو در ا یدسکه هم پارمو شودیقسمت مالحظه م ینبا تأمل در ا     

ال ارا محا  یّار تغ دسایا اعرقاد بوده است که هم در ذهان پارمو  یند و درست همادارند مشررکو نایتبا دیوریک

شود  یداتواند پیچون وجود از عدم نم گویدیم پارمویدس کهچوانهم یرار ذهن ارسطو. زاست و هم د نمودهیم

 یاا جار هماان صاورت     یهار موجاود   تیّا اگر در موجود یباشد. از طرف یافرهوجود از وجود نشأت  یدپس با

وع نا  یچدارناد، پاس ها    نایا تبا دیوار یکذوات موجودات با  یقنباشد، چون حقا یورید یزچ اشیذات یقتحق

شاده   یداکه وجود از وجود پ یزفرض ن ینا یننمود. بوابرا صورت توانینم یقتدو نوع حق یانم یوجود یرابطه

 تاوان یما  یمشاب  یق)کون(. به طر آیدیبوجود نم یزیچ یچاسردالل روشن است: ه ینا یجهباشد باطل است. نر

است که وجود به عدم )الوجاود( مبادّل    ی یبد یکسواز  یرا)فساد(. ز رودینم یناز ب یزچ یچاسردالل کرد که ه

 گاردد، یمبدّل نم یزن یوربه موجود د یموجود یچه یاءاش یقصور و حقا ینتبا یلبه دگ یورد یو از سو شودینم

 محال است.    یّرکه تغ یستن ینجز ا یجهندارد. نر یتهمانود کون، )حدوث( واقع یزپس فساد ن
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که ناه عادم محاض اسات و ناه      « قوّه»شود بوام  یبود که قائل به موجود ینارسطو ا آمیزنبوغ اندیشیچاره

قابل جمع است.  یوریاست با هر موجود مرحصّل د غیرمرحصّل که جادارد. از آن یباگفعل و مرحصّل یتموجود

 نیسات  ضامحا  عادم  که جااز آن وموجودات وجود داشره باشد،  یدر ضمن و مقارن با تمام تواندیم ینبوابرا

است و هر  یءش تیّکه مسبوق بر فعل یزیهمان چ یعویموجودات مرحصّل دانست؛  یدایشآن را مبدأ پ وانتیم

 از آن است. یافرهتبدّل  یئیش

گفت کاه هار    توانیم« قوّه»با اعرقاد به  شود؛یحل م یبوحو جاگب یّرمشکل تغ شودیمالحظه م یبترت ینا به

وجاود   یوار مرحصّال د  یاءو باگقوّه برخوردار است که در ضمن اشا  یقبل رییّاز موجود یمرحصّل و باگفعل یءش

ماانع از   یاءاشا  یقصاور و حقاا   ین)نه از عدم( و هام تباا   شودیم یداهم وجود از وجود پ ینداشره است. بوابرا

موجود باگقوّه  ینچون ا یورد ی. از سویستباگفعل باشد، ن یوریباگقوّه و د یکیصورت که  این به هااجرماع آن

تواناد  ینما  یواری نسابت باه د   یکای وجاود   گاهیچدارد ه ینتبا یءباگفعل ش یثیتبا ح یقتذات و حق یثح از

صاورت مقارنات و ارتبااط و     ینخواهود بود. در ا دیوریکاز وجود  خارجموضوع واقع شود، بلکه همواره در 

 یاز فرض موجود سوم یرناگزکه  جاستین. اماندیم یهتوج یرقابلموجود واحد غ یکدو، به عووان  یناجرماع ا

صورت موجاود، و باه    یو هم موضوع برا شودیواقع م« قوّه» یکه هم موضوع و محل برا یمهسر« همادّ»به نام 

اسات   ی یآورد. باد یفراهم م یءو وحدت را در ش یوانویهر دو، مواط  یبا موضوع واقع شدن برا یبترت این

مرحصّل شود تا برواند با صورت مرحصّال، مرحاد و جماع شاود.      ریغ یسریمانود قوّه با یزموجود سوم ن ینکه ا

داشت و گارا فارض وجاود     جوداتحاد و اجرماع قوّه با صورت و یکه برا یفرض مشکل ینروشن است که با ا

 یارا مشاکل وجاود نادارد ز    یان ه با قوّه امادّ یاه با صورت . در اتحاد و اجرماع مادّکردیرا اقرضاء م یسوم یءش

تا  یستبرخوردار ن یو مشخص یّنو ذات مرع یقتحق یچخود از ه یه اساساً بخودده است که مادّفرض ش ینچو

ه را( جاوهر  آن را )ماادّ  بایاد یما  چوینصورت و قوّه باشد. هم رایآن ب یتمانع از اجرماع و موضوع یذات ینتبا

اسات کاه    ینچوا  یان . ا«یرسلسلف»خواهد بود  یوریموضوع د یازمودصورت خود ن ینا یردر غ یرافرض کرد ز

 توانیرا نم رییّنوع فعل یچه کهینو با ا گیردیقدما شکل م ییشهدر اند« همادّ»بوام  یمرحصّل یراعرقاد به جوهر غ

 .   نشیودیجواهر م یرسا یفبدان نسبت داد اما در رد
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قاوام و   «لهةا کلّ حدث مسبوق بقةوّة   مةادة مکة  »مش ور  یاست که اصل فلسف یقدق یلتحل ینهم یمبوا بر

، بعاد  آمده یاسالم ینقاعده در آثار فالسفه و مرکلم این یکه برا یو اسردالل مش ور یلاست. دگ یافرهاسرحکام 

برخاوردار نباوده و قابال     یاسردالل از اسرحکام الزم و قوام برهاان  ینا وشده است  یداپ یاعرقاد یناز توگد چو

 مواقشه است.

 یا« تبدّل» یهتوج یبلکه راه برا شود،می حل «حدوث» مشکل تو ا نه هاصورته در کوار قوّه و مادّ یدایشپ با

 یدر عاگم چه در جواهر و چه در اعراض، چه تبدّل را ناشا  یاء. تبدّالت اشگرددیگشوده م یبه خوب یزن« شدن»

 یاز ه چبا  یزیمسأگه مشررکود که چ ینا در یاز حرکت در جواهر، همو یو چه ناش یماز حرکت در اعراض بدان

از حرکت  ینطفه به انسان، چه آن را ناش یا شودیم یلآب به بخار تبد ی. به عووان مثال وقرشودیم یلتبد یورد

کاه   باشاد یما  یناست ا بدی ی که چهآن حال هر در ها،از کون و فساد در صورت یو چه ناش یمدر جوهر بدان

رفراه و در هماان آن،    ینو تماماً آب از با  بارهیک که یستن گونهینا یعویاست؛  شدهمبدّل  یورد یزبه چ یزیچ

 یوجاود  یوندپ ی،حسّ یو مشاهده یشده باشد، بلکه به درک وجدان یدابا آب پ یارتباط یچتماماً بخاار بدون ه

باه   یّار تغ« شادن » مف وم. در بریمیآن بکار م یرا درباره« شدن»ج ت  ینو به هم کویمیدو را اذعان م ینا یانم

را  ین فره است، گرا وحدت یبعد یبا مرحله یءو ش یقبل یبا مرحله یءش یانم یاتصال و امرداد وجود یاضافه

در هماان آن(،   یوار د یاز و کون چ یزچ یک)فساد « کون و فساد محض»که به  دهیمینسبت م «یّرتغ»نوع  ینبه ا

آب باا   یقات حق ییماسات کاه بواو    یان ماالزم باا ا   یاءاش یقحقا ایناعرقاد به تب یور. از طرف ددهیمینسبت نم

نوارش   یان مبدّل شده باشاد. باا ا   یوریبه د یکی تواندیگرا هرگز نم اند،ینمبا دیوریکبخار کامالً با  یقاتحق

 .یزچ یک «یرورتص» یا« شدن»درواقع کون و فساد محض است و نه  یاءاش یقدر حقا یلفرض تبد

ذوات  ینحال اعرقاد به تبا ینو در ع یکسوو تبدّل از  که چوونه اعرقاد به شدن شودیروشن م یبترت ینا به

عادم تحصّال و    یال که به دگ یبوده است. موجود« همادّ»بوام  یمالزم با فرض موجود سوم یور،د یاز سو یاءاش

موجاود در   یان (. ایفعل یء)ش خار( مرحد فرض شده است و هم با بیقبل یءخاص هم با آب )ش یّننداشرن تع

مراحل مخرلف  یثبات و بقاء خود در ط یلنموده است، به دگ ینرا تأم یءدو ش یانم یوجودکه اتصال حال ینع

 از چاه آن پاس . اسات  آورده فراهم هاآن یرا در ضمن تبدّالت صور یاءاش تیّتبدّل، موجبات حفظ وحدت هو
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 اسات  شاده  حاادث  چاه ( و آنیءو نه کال وجاود شا    یءش جزء یک یعویاست ) یرفره است صورت آب میان

 .شودیجزء معدوم م یناست و نه تمام آن( که جانش یءجزء ش یک یزن یناست )که ا بخاری صورت

بوام قوّه کاه   یزن یوریآن است که به جزء د یمقرض یاءاش هاینظام موجود در تبدّالت و شدن یورد یسو از

مبادّل   یازی به هار چ  یزیاست که هر چ این است مسلم چهآن یرا. زیمه واقع شده است، معرقد شومحمول مادّ

ه اسات. فارض وجاود ماادّ     خاصای تقدّم و تأخّر  یموظم و دارا یزن یءش یکتبدّالت موجود در  یحر شودینم

به تماام   دیوریک با هاصورت که جاباشد. از آن تواندیتقدّم و تأخّر نم یننظام و مالک ا ینا یّنخود مب یبخود

ه باشد. مادّ توجیه قابل هانظام شدن یقطر ینباشد تا از ا تواندینم یورصورت د یمقرض یکیچه اند،ینذات مربا

 یباه جوباه   یساری را ندارد، پس باه ناچاار با   یخاص یعدم تحصّل محض اقرضا دگیل به شد گفره چهچوان یزن

 تواناد یه نممانود مادّ یزجوبه و جزء ن این. باشد دارع ده یصورت بعد یقائل شد که نقش مرجّح را برا یورید

 یهماادّ واحاد و   شیء در زمانهم یتفرض تحصّل آن مالزم با قبول دو نوع فعل یرامرحصّل فرض شود ز یامر

 ه باشد. باگقوّه و عارض بر مادّ یدبا یزجزء مفروض ن ینواحد است؛ پس ا

 ییعوا محل جمع نشوند،  یکدر  دیوریکبا  یدو صورت یچاست که اوالً ه ینصور ا یناعرقاد به تبا یالزمه

 ثاگثااً . نباشد مرصوّر هاآن یانم یزن ینوع ارتباط و اتصال وجود یچه یاًباشد. ثان یوریمالزم با رفرن د یکیآمدن 

  نباشد. یزن یوریصورت د یاز صور، اقرضا یکهیچ در

 ییطرهاز س یممدعا است که اگر بروان ینبر ا یدقسمت مورد نظر است تأک ینفوق در ا یلکه از تفص اینریجه

به  یاصاگت وجود یرتو بص هیدو با د یمخود را برهان یاءاش یقحقا ینبر تبا یمبو یدرتمود اعرقاد اصاگت ماهوق

اگر بواابر قاول   چراکه  داشت. یمنخواه« قوّه»و « همادّ»به فرض وجود  یازین یچه یمو تبدّالت عاگم بوور یّراتتغ

 یو هسار  یتدر اصل واقع یزگت وجود، موجودات نو اگر بوابر اصل اصا شودیم یداوجود از وجود پ یدسپارمو

باا   توانواد یما  یواو ماه یمف وم ینتبا یرغمعل اءایندارند، پس صور اش دیوریکبا  یایوتبا هاگونچایه یشخو

ه باه  بواام ماادّ   یفرض وجاود ساوم   کهینباشود بدون ا یافرهتبدّل  دیوریکداشره و از  یاتصال وجود دیوریک

مشرمل بار   تواندیموجود م یکبوابر اصل اصاگت وجود  ینباالتر از ا یمع الزم باشد. حرعووان وجه مشرمل جا
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 یهسر یثدارند اما از ح یمف وم ینتبا دیوریکبا  یتماه یثکه از ح یچود صورت مرراکب فرض شود؛ صور

 .اندیهسر یواحده یقتاز شدت و ضعف از حق یو مراتب مخرلف دیوریکدر طول  یخارج یتو واقع

را قادر به حل معضل حرکات   ینبوده است که مرحوم صدراگمرأگ  یاءاش یقتو حق یتبه واقع ینورش چوین

 یهمان نورش اصاگت مااهو  یغلبه یلبه دگ یهاز ظ ور حکمت مرعااگ یشکه تا پ اینموده است. مسأگه یجوهر

 یباه محال بارا    یااز ن یوقر که گفت توانینورش م ینا ی. برمبوارسیدیبر اذهان حکما محال و باطل به نظر م

دّالت انظاام تبا   زیارا  -مایا ار کوارا انکا « قوّه»وط به فرض اضرورت مرب هاکینباشد، بدون ا یامورف هاصورت

 یت به صاور و حااالت خااص بعاد    انسب یءدر هر ش یامرجّح خاص یا یوهاد به وجود زمااعرق یمقرض یهسر

داده شد بوابر اصااگت وجاود قاوّه     یحتوض کهچوانهم یرا. زیمرا خود صورت بدان« قوّه»محل  توانیممی  -است

 یءشا  یقبلا  تفعلیّ با اتحاد و اجرماع قابل -یممرحصّل و باگفعال بدان یاگر آن را امر حری -یوجود صور بعد

و  تیّ. اگبره فعلیمباگفعل و مرحصّل فرض کو یرا امر ینخواهد داشت که امکان اسرعداد یاشکاگ یچهست، گرا ه

 ق است.محقّ یکه در ضمن صورت فعل یبعد تیّرن  از صورت و فعلمو ک یفضع یتحصل

 عالمه  یاهمیت نظریه جایگاه و

بار اسااس نوارش     یاست که مرحوم عالماه طباطباائ   یزینحوه نورش به مسأگه قوّه و اسرعداد همان چ این

 یورد فلساف ادسار  ایان  اگرچه هک ستآن نوارنده اعرقاد. اندداشره یانب« قوّه»درخصوص وجود  یاصاگت وجود

 ینا یلذ یلحرکت است اما به دو دگ یکووده در مقوگه یینبزرگ و تع یاربس یکه اشاره شد دسراوردعالمه چوان

معاصار   یشامودان نظر و آثاار اند  حرکت در یفلسف یو گفرووها یارزشمود خود را در انظار علم یواهجا یهنظر

 است:  یافرهن

 مشائیاز نورش  ینشده است و رسوبات یراسرهپ یخوبه در آراء خود عالمه ب هینظر ینکه ا یثاز آن ح  -1

نسبت  ی(، نورش انفصاگةیّ)عدم اگفعل هاز قوّ یعدم یه، تلقمحل قوا دانسرن مادّ ی،ه اوگچون باور به مادّ

 یقااً ماناده و دق  ین بااق یشاا ا یاناات ب یو در الباال  یهنظر ینا یهچوان در حاشه و صورت و ... همبه مادّ

االت ؤرا باا انباوه سا    یشاان به چاگش کشانده و ا یزرا ن یمط ر یداست که مرحوم ش  یموارد هاینهم

 مقاگه دهم آمده روبرو ساخره است.  یانمخرلف که در پا



11 

 

چه از جانب خاود عالماه و چاه از جاناب      -ه و فعلقوّ ییهنظر یعدم توجه به گوازم و تبعات فلسف  -2

آن  یات چوان مغفاول بماناد و ابعااد پار اهم    هم یهنظر ینت که ابعاد اموجب شده اس -یشانا ینشارح

  آشکار نوردد.

 هه و مادّعالمه از قوّجدید بررسی دو تلقی 

اسات و   مشائی یهایشههمسو با اند یکیکه  یمه روبرو هسراز قوّ یدجد یآراء مرحوم عالمه ما با دو تلق در

جاز   یسات ن یازی ه چکاه قاوّ   سات نخست آن ییه. نظریهرعاگحکمت م یبر مبان یو مبرو ییصدرا کامالً یورید

  است. تیّفعل یفضع یبهه مرتکه قوّ ستآن ییو ن ا ینپس ییهآن. و نظر نیّه و تعل مادّتحصّ

علیرغم  نخست ینظریهباشود. دیور مرفاوت و غیر قابل جمع میبا یک این دو دیدگاه کامالًبه زعم نوارنده 

صدرایی و نسبت باه تلقای    از حرکت است و دیوری کامالً مشائی اگوویمان فضای چوان در هجدید بودن هم

 ساز. البی و دگرگونقان کامالً مشائی

دوم  یاه تا مقدمه و بسرر ورود باه نظر  پردازیمینخست و نقد آن م یهنظرو بررسی  یاندر آغاز به ب جاینا در

 گشوده گردد.

  ه(بودن قوّیوال هن نخست عالمه )تعیّ ید و بررسی نظریهنق 

 نیّتعا  یمای، چوان کاه جسام تعل  مب مه است هم یهمادّ تعیّن ،«قوّه» که اندمعرقد شده یشانا ین،نظر آغاز در

امر  یک تواندینم یمآثار قائل شو یدارا یتِموجود« قوّه» یاگر برا یراز (101، ص ن ایه اگحکمه).است یعیجسم طب

دانست پس  ورتآن را در ضمن ص توانیتحصاّلت، نم ینابر تبافرض شود و چون بو یمرحصّل یرصددرصد غ

که تاا   یه( و امرمرحصّل )مادّ یرامر غ یکاجرماع  یقول برا ترینوضع مواسب ینه باشد. با اعارض بر مادّ یدبا

ناه   یمه بادان ماادّ  «یّنتعا »اسات کاه آن را    ایان  -ایشان نظر با مطابق -برخوردار از تحصّل است )قوّه( یحدود

مرحصّال   یار غ یهاگرحصّل را عارضِ ماادّ   یفامر ضع ینا گربوابر فرض مرحوم عالمه، ا یراآن. ز یبرا« رضع»

 یاث کاه موضاوع عارض از ح    یممعرقد شو ایم،مرحصّل فرض کرده یره را غمادّ کهینبا توجه به ا یسریبا یمبدان

در همان ابردا به نظر  یهنظر یناکه بر  یباطل است. اشکال م م یزن یناز خود عرض است که ا تریفوجود ضع
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ممکان   یارا داشره باشاد ز  تواندینم« قوّه» یکاز  یشب یءدر هر ش« همادّ»که بوابر فرض فوق،  تاس ینا رسدیم

ناه باا اصااگت وجاود      یاعرقااد  ینرا در آنِ واحد نسبت داد. چو یمرعدد و مخرلف یوّاتواحد تع یءبه ش یستن

را مرعادد   یواحاد  شایء است کاه در آنِ واحاد    ینا یّواتتعدد تع یالزمه .یتسازگار است و نه با اصاگت ماه

صور بطاور   یاسرعدادهاست و نسبت به همه یتمام یه دارااست که مادّ ینمفروض حکما ا کهی. در حاگیمبدان

 باگقوّه اقرضاء دارد. 

 یر)اسرعداد( اسات و ساا   هیّفعلاگ یبقر یه مربوط به قوّهمادّ «یّنتع»اشکال اگر گفره شود  یناز ا ییرها برای

قوّه را حال   تیّمشکل هو کهینعالوه بر ا یزپاسخ ن این. اندهمحمول مادّ ،«یّنتع»بدون  یعوی یسرودن چوین هاقوّه

 یساری با یراز افزاید،یم نیز مشکالت به -یعقل یلاعراض تحل یااست  مقوگی اعراض جزء باالخره که -کودینم

 یزه، قاوّه و اسارعداد تماا   ساه امار ماادّ    یانو م یمقائل شو یزمرحصّل ن یراز وجود غ یبه نوع سوم یاز نظر هسر

 .ییمنما یینها را تبآن یانو روابط م یمقائل شو یوجود

که بواابر  ینمرحوم عالمه وارد است. از جمله ا ییهبر نظر یزن یوریبر اشکال م م مرکور، اشکاالت د عالوه

. ساؤال  یستمرحصّل محض ن یرغ شود،یبرخوردار م یّننحو تع یکه که به سبب عروض قوّه از مادّ یشانقول ا

دارد، با  یوانوی یبا صورت بعد اتذ یثمرحصّل که از ح یو تا حدود نیّمرع یهمادّ ینکه چوونه ا جاستینا

اگرات در  ینمربا یّنمرعدو امر  یعوی اند؟جا اجرماع حاصل کرده یک( در یءش یصورت فعل یّن)تع یورید یّنتع

 فرض نمود. یدبا یآخوند اتحاد یاجرماع را بوا بر مبوا این که بخصوص! اندواحد جمع شده یءش

دانست پس حرماً حادث است. اگر در پاساخ   یه ازگمادّ یبرا توانیخاص را نم یّنتع ینچون ا ینبر ا عالوه

 یّنتع ینگفره شود: خودِ صورت حاضر موجبات ا «یست؟ه چمادّ یبرا یّنتع ینعلت حدوث ا»سؤال که  ینبه ا

 یّنه هماان تعا  مادّ یّن، پس علت تعتشده اس یّنه به تبع صورت مرعمادّ یعویه فراهم آورده است را در مادّ یههو

صاورت   یّناز هماان تعا   ایمرتباه  یاوجه  یسریه را باموجود در مادّ یّنصورت تع ینصورت حاضر است، در ا

باا   یچه ارتباط یءموجود در ش یقوّه ینبلکه مسر لک در آن است. بوابرا ،جدا از آن نداشره یریدانست که واقع

ه ماادّ  یّنصورت و تع یّنتع یانم یزیتما هیچ از اگر باشد؟ داشره تواندیم یتذات و ماه یثاز ح یصورت بعد
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از  یزموحااز و مرماا   یکاه آن را امار   یمدار یوجود ندارد پس چه داع یتماه یثوجود و هم از ح یثهم از ح

   ییم؟صورت فرض نما

دوم خاود از رابطاه    یدر تلقا  یشاان چاه ا ه باا آن مرحوم عالمه از قاوّ  یتلق ینست که اتوجه آن یانشا نکره

 یشاان ه و فعال مطاابق بااور ا   ةقو یندارد. رابطه اتحاد ینوع سازگار یچاند هداشره یانه و فعل بقوّ یانم یاتحاد

را برخوردار است. اذعان  تعلیّاز ف یمراتب رواز اینباشد و  تیّفعل یفنازل و ضع یرتبهه، مست که قوّمالزم آن

 کامالً ،دانودیه ممادّ نیّه را همان تعقوّکه طبق آن نخست خود  یدر تلق یشانچه اه با آنقوّ یبرا رییّفعل ینبه چو

      دارد. یتقابل و ناسازگار

دیور مربااین بادانیم. تبااین    حرّک مالزم آن است که صور را با یکهای مرتلقی ماهوی از حرکت و واقعیت

. بواابر  صور مالزم آن است که امکان و فعلیّت هر صورت را نیز با فعلیّت و امکان صورت دیور مربااین بادانیم  

چون فرض وجود امکان صورت بعدی در ضمن صاورت قبلای، اماری غیرقابال قباول      ها، تفعلیّتباین ماهوی 

ها و قوای صور بعدی که هم اکواون  الزم است محلّ مواسبی غیر از صورت فعلی شیء برای قابلیت خواهد بود

های بعدی شیء باشد. روشن است که ایان محالّ   در شیء وجود دارد، فرض شود. محلّی که برواند پریرای قوّه

مرباین با خاود و یاا مربااین باا      ها، امری فاقد فعلیّت فرض شود تا برواند پریرای امورمانود خود قوّه بایسریمی

به ناام ماادّه را کاه فاقاد هرگوناه       در ضمن هر موجود مادی جوهری ،روست که حکماءدیور باشد. از اینیک

تواناد بعادها فعلیّات    هایی است که شیء میها و قوّهی امکانکه محلّ همهجوهری  .کوودست فرض میفعلیّری

  ها را داشره باشد.آن

تواند با فعلیّت خاود جماع شاود زیارا     قوّه را عدم فعلیّت دانسریم دیور هیچ قوّه و امکانی نمیاگر امکان و 

ای جاز  اند چااره دیور پیوسرهجاا که مقاطع حرکت به یکاجرماع وجود و عدم یک شیء محال است. اما از آن

ری با تلقای عادمی از قاوّه و یاا     ی هر فعلیّری را مرصل به آن و پیوسره فرض نماییم. چوین اماین نیست که قوّه

 تاوان یفاصاله نما   یّات امکان و فعل یانم» اگفعلیّت سازگاری ندارد، زیرا مالزم اجرماع نیسری و هسری است.عدم

 (13ص ، 4لد، جاصول فلسفه و روش رئاگیسم)، «تصوّر نمود
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ود، عادم آن را دارد.  ست دارد و جزء پسین نیز با فعلیّت خهر جزء مفروض، امکان جزئی را که پس از آن»

ی این امرداد، هم وجود خود و هم عدم خود را مشرمل اسات، و چاون یاک واحاد بایش      پس مجموع و پیکره

  (44و  44، صصهمان)« نیست باید گفت وجود و عدم در وی با هم آمیخره هسرود.

تصال و وحادت  نه تو ا ربط و ابراین اساس است که مرحوم عالمه به پشروانه نورش اصاگت وجودی خود 

حرکت الزم  ت آن را در هر مقطعی ازه و فعلیّداند که ربط و اتصال و اتحاد میان قوّها را جایز میتصور و فعلیّ

کود و به وجود نسبری باگفعل و عیوی میان این دو سوی حرکت قائل است. فرض وجود این ضروری تلقی می و

ه و فعل را یکی بادانیم  حاد قابل و مقبول سوخ وجودی قوّات یپایه ست که برنسبت خارجی و عیوی مقرضی آن

ت را اگقاعده محال و جایوااه ایان فعلیّا    . علیری ضعیفمور ا فعلیّ ،ه را نیز امری باگفعل تلقی کویمیجه قوّرو در ن

و چون نورش اصااگت وجاودی اجاازه اتحااد و      ؛ری است دانستی که خود فاقد هرگونه فعلیّتوان در محلّنمی

ی صور بعادی  ههای ضعیف که قوّتتوان گفت این فعلیّدهد پس میها و صور را به ما میتانواع فعلیّ یوانوی

هار صاورت فعلای نسابت باه       شوند در ضمن و مرحد با صور قبلی و فعلی شیء هسرود و اساساًمحسوب می

گاه باه شارح ذیال    ت. تبیین دقیق ابعاض اصلی این دیاد ه است و نسبت به صورت قبلی فعلیّصورت بعدی قوّ

 است.   

 )اتحاد قوه و فعل(عالمهدوم ی تحلیل نظریه

توان دارای پوج رکن یا اصل میرا در باب اتحادی دانسرن ارتباط قوه و فعل سیسی مرحوم عالمه أت ینظریه

 دیور به قرار ذیل دانست: مررتب بر یک

 وجود نسبت در خارج؛  -1

میان است. روشن است اگر چوین ربط و اتصاگی دیور کت به یکمقاطع حرو اتصال مراد از نسبت همان ربط 

توان به وحدت حرکت و مرحرک سخن گفت. اگبره باید توجه داشت اذعان باه چواین   مقاطع حرکت نباشد نمی

نسبری مالزم آن نیست که قائل به وجود امرداد باگفعلی در مرن خارج باشیم و نسبت را به شاکل خطای تصاور    
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اشکاالت برخی از شارحین در این  رواز اینای نیز قابل فرض است به نحو نقطهن ربط و نسبت بلکه ای ،یمینما

  (103و  104ص ن ایه اگحکمهتعلیقه محمد تقی مصباح یزدی بر ) .خصوص وارد نیست

یةمن أن یتبدّل إنّ ما بين أیدینا من لألنولع لحجوهریّة یقبل أن یتغيّر فيصير غير ما کان أ ّال، کاحجوهر غير لحنامي »

إحى لحجوهر لحنامي،  لحجوهر لحنامي یةمن أن یتبدّل فيصير حيولناً،  ذحك مع معيُّنِ لحقابةل  لحةقبةولو  المِ ذ ذحةك أن    

 (104، صن ایة اگحکمة)« .ممون بينهةانسبةٌ موجودةٌ ثابتةٌ

 یلرا تشک یواحد شخص یک یّتمجموع امکان و فعل یراتصوّر نمود ز توانیفاصله نم یّتامکان و فعل یانم» 

وحدت و  ی،واحد شخص یک یان( در میعدم یو خواه فاصله دیوجو یفاصله )خواه فاصله یدایشو پ دهدیم

                 (13، ص4جلد، و روش رئاگیسم اصول فلسفه).« داردیبرم یانرا از م یتشخص

  ؛وجود طرفین نسبت در ظرف وجود نسبت -2

زماان در مارن   و هم انبه نحو توأم نسبت را نیز طرفین ن نسبت مزبور الزم است وابر خارجی و عیوی دانسرب

 بدانیم. یوجود یّتمعدارای واقع خارجی 

 کلّ نسبة موجودة فإنّها مستدعي  جودَ طرفَيْها في ظرف  جودها، حضر رة قيامها بهةا  عد  خةر    جودهةا   »

 (103ص، اگحکمةن ایة ) و«من  جودهةا  کون أحد طرفَيِ لحنسبة حآلخر

 اتحاد قابل و مقبول؛  -3

ت نسبت و طرفین آن از یکسو و فرض عدم خروج وجود طرفین، از نسبت، و بیارون  فرض خارجیّ یالزمه

 نبودن نسبت از وجود طرفین از سوی دیور، مالزم باور به اتحاد و بلکه یوانوی طرفین است. و این باه معواای  

ربطای میاان   اتصاال و  بل فرض نیست که قا. استوجود و عدم فعلیّت  ممزوج بودن حال و آیوده، قوّه و فعل،

مقاطع حرکت درواقع خارجی باشد و در عین حال هیچ اتحاد و یوانوی میان طرفین آن وجاود نداشاره باشاد؛    

برای نسبت، وجود ثاگثی خارج از وجود طرفین خود قائل نباشایم و آن را فاانی در   چوانچه اشاره شد بویهه که 

هاا را موفصال   بایساری آن معوایی جز اتحاد ندارد واگّاا مای   ،بدانیم. اساساً قول به اتصال وجودی دو چیزطرفین 

 (44ص یپاورق ،4جلد، و روش رئاگیسم اصول فلسفه) فرض کویم.
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ثمّ إنّ لحةقبول بوجوده باحقوّة معه بوجوده باحفعل موجودٌ متّصلٌ  لحدٌ،  إالّ بطلة  لحنسةبة،  قةد فرثة  ثابتةة      »

 کذل لحةقبول بوجوده باحقوّة مع لحقابل موجودلن بوجود  لحد،  إالّ حم یمن أحد لحطرفين موجودلً  .وجودة،  هذل خلفٌم

 (103ص، مرحله تاسعة، فصل ثانی، ن ایة اگحکمة) «.حآلخر فبطل  لحنسبة،  هذل خلفٌ

ظةرف  جودهةا    يفة  يهةا طرف  کل نسبة موجودة فانها موجة   جةود    ينهةالحخار ، ب يفهذه لحنسبة موجودة ف»

رساائل  )« حالخةر وو  ين  کون  جود لحد لحطةرف  یها حدمه عن  جود يبهةا   عد  خر    جودها عل يامهاحضر رة ق

 (211، رساگه قوه و فعل، صسبعة

  ؛تشکیکی بودن نسبت -4

ر پدیادا  سوی این اتصال وجودی به نحو اتصااگی و پیااپی وجاود یافراه و تادریجاً      مقاطعی که در دویعوی 

 گریزد.رود و از نقص به کمال میمراتب مخرلف یک وجود هسرود که از ضعف رو به قوّت می ،شوندمی

فوجود لحقابل   جود لحةقبول باحقوّة   جوده باحفعل جةيعاً  جودٌ  لحدٌ ذ  مرلمة  مختلفةة یرجةع فيةه مةا بةه       »

       (100ص، ن ایة اگحکمة) «.لالختالف إحى ما به لالمّفاق،  ذلك من لحتشميك

 حنُسةمّ   فللةقبول  جودٌ  لحدٌ ذ  مرمبتَيْن: مرمبةٌ ثعيفةٌ ال یترمّ  عليه جةيع آثةاره،  مرمبةةٌ يةدیدةٌ بخالفهةاو    »

  )همان( ««و جودلً باحفعل»،  لحةرمبةَ لحقویّةَ: « جودلً باحقوّة»لحةرمبةَ لحضعيفةَ: 

 ؛ برای طرفین نسبتقوه  نسبی بودن عنوان -5

ی قبل خود، فعلیّت محسوب شده و نسبت به ب این نسبت و ربط تشکیکی نسبت به مرتبههر مرتبه از مرات

و قاوه   یدهاد م یلتشک یتفعلدر واقع مقاطع حرکت را  یعجم ینبوابر ا شود.ی بعد خود قوّه محسوب میمرتبه

بواابر   .فااوت اسات  کامال مر قوه ییارسطو یمعوا امری اعرباری بوده وبابودن هر مرتبه نسبت به مرتبه بعد خود 

بایست هر مقطع از این نسبت مشرمل بر دو حیث باگقوّه و باگفعل باشد ناه مشارمل   دیور میاتحاد طرفین با یک

بر دو جزء قوّه وفعل. یعوی هر مقطع حرکت که عین فعلیّت و دارای اثر و تحصّل خارجی است به اعرباری قوّه 

 و و به اعرباری فعلیّت باشد
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مردرّج اگوجاود   یءش یکج ت است که هر اندازه ذهن،  ینو عدم با وجود، به ا یّت،با فعلامکان  یخرویآم»

امکان  یاز اجزاء فرض یکندارد، و هر  یقفوجود دارد و حدّ  یورد اییهکود امکان تجز یهتجز یرا به اجزائ

و وجاود   یباه جازء بعاد    بتعدم است نس ی،است نسبت به جزء قبل یّتو فعل ی،است نسبت به جزء بعد

اصاول  ).« یرالغ شودیم یاز حرکت و تدرّج وجود ناش یّت،بودن امکان و فعل یخرهآم... است نسبت به خود، 

 ( 44ص ،11ی، پاورق4جلد، و روش رئاگیسم فلسفه

 یاده کاه در پد  یجمع شوند؟! روشن اسات کاه عادم    دیوریکقابل فرض است که وجود و عدم با  چوونه

 یعدم صاورت بعاد   ی،هر صورت (44تاا   41ص همان)است  یو اعربار یدم نسب، عشودیحرکت با وجود جمع م

 گفراه  اناد مرصال  دیوار یکبه  یو چون صور در حرکت جوهر ی؛عدم صورت قبل ی،صورت بعدهر و  ،است

) صاورت  ( با وجاود آن صاورت  که عین عدم صورت فعلی است یصورت قبل یعویعدم هر صورت ) شودمی

 (     اندمرصل صورتدو  چون) اندشده یکی و یوسرهپ دیوریکبه  فعلی(

فملٌّ حدٍّ من حد د هذل لحوجود لحولحد لحةستةرّ کةالٌ باحنسبة إحةى لحکةدّ    .فاحقوّة  لحفعل فيه مةز جان مختلطان »

کةا لبتةدء   لحسابق،  نقصٌ  قوّةٌ باحنسبة إحى لحکدّ لحالحق، حتّى ینتهي إحى کةال ال نقصَ معه، أي فعليَّةٌ ال قوّةَ معها، 

 (211، صرسائل سبعة) «.من قوّة ال فعليّةَ معها

است  یّتفعل یامکان است و نسبت به امکان قبل یبعد یّتنسبت به فعل فعلیّری هر شد معلوم کهاز آن پس»

 یّتبه فعل یلتبد یّریشد درواقع فعل یّتبه فعل یلامکان تبد گوییمیم یوقر کهینا یکی: شودیروشن م یزدو چ

 یالواحاد را تشک یّتوجود آمده، فعل به یّتمربدّل شده و فعل یّتمجماوع فعل کهینا یورشده است. د یورد

 هاآن یانم یّتتقدّم و تأخّر و امکان و فعل هاینسبت یعویمرفاوت است،  دیوریککه دوسرش با  دهودیم

عدم فاصلاه  یاّتامکان و فعل یانم یمکه قبالً گفر شودمی دانسراه جااز آن فعلیّت دو وحدت. فرماستحکم

  (31و 30صص ،14ی، پاورق4جلد، و روش رئاگیسم اصول فلسفه).« شودینم

 

 



17 

 

  گاه عالمهدتمایزات اساسی دی

ی دگرگون شده و موظری کلّه ای از حرکت، معانی ارسطویی و مشائی قوّه وفعل بچوین تلقی بر اساس

توان از ج ات ذیل بسیار بارز و غیر قابل دیدگاه را می شود. این تفاوتجدید بر هویّت حرکت گشوده می

 دانست: نورش ارسطوییتقلیل و تحویل به 

بر خالف تلقی ارسطویی، قوّه و اسرعداد امر عرضی و عارضی از نوع عوارض مقوگی نیست تا نسبت آن  -1

ب شده است خود ی ضعیف فعلیّت محسورا با خود شیء نسبری انضمامی بدانیم، بلکه بوابر آن که مرتبه

 امری باگفعل و دارای تحصّل وجودی خواهد بود.

رحد و یوانه با فعلیّت حاضر و جا که قوّه و اسرعداد امری باگفعل محسوب شده و این فعلیّت ماز آن -2

ی مشائی، نیازمود به محلّی موحاز از صورت شیء که مرواسب با عل شیء است پس بر خالف اندیشهباگف

ماند و باقی نمی ة لحةولدمادّگونه گزومی برای فرض هیچاز این حیث شد، نیست. یعوی آن فاقد فعلیّت با

توان به تبدیل قوّه و فعل باور داشت بدون گزوم فرض محلّ و موضوعی به نام مادّه. بر این اساس می

 ی آن.هاست نه مادّهاین صورت شیء است که محلّ قوّه

ی مرتبه ،جا که قوّهگردد. از آنمراتب وجودی آن افزوده می ر، بلکه برودبا آمدن فعلیّت، قوّه از بین نمی -1

ودی قوّه افزوده اقوّت و شدّت وج رشود با آمدن فعلیّت بعدی بت الحق محسوب میاّضعیف فعلی

که تعیّن ماهوی پیشین خود را از دست رو در عین آنگردد. از اینبیشرری نائل می شود و به کمالمی

ی هویّت وجودی و فعلی آن در ضمن فعلیّت بعدی حفظ گیرد، همهیّن جدیدی به خود میدهد و تعمی

 رسد.تر میی عاگیشود و به مرتبهمی

و هر فعلیّری از مقاطع حرکت از حیث قیاس به ی نسبی داشره جا که قوّه بودن هر مقطع جوبهاز آن -4

اهیم معقول ثانی و امری اعرباری خواهد ی بعدی در حکم قوّه است؛ پس مف وم قوّه از نوع مفمرحله

 شود.دیور انرزاع میسوجی مقاطع حرکت با یکبود که از نسبت
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های امور عامه نیست، بلکه بوابراین تقسیم هسری به قوّه و فعل، تقسیمی مرقابل از نوع دیور دوگانه

 عبارت و تعبیر دیوری از تشکیک یا نسبت تشکیکی دو مرتبه از هسری است.

ای از قوای شیء که ناظر به مراتب بعدی ی عالمه، هیچ قوّهدر نظریه ،خالف نورش و باور مشائیبه  -3

حرکت و تحوّل شیء است با صورت فعلی و فعلیّت حاضر شیء نه تو ا تباین و توافر ندارد که مسانخ 

 دارد. آن است و بلکه به دگیل یوانوی و وحدت اتصاگی حاکم بر حرکت، با صورت یوانوی و اتحاد

 عالمه ینتایج مهم نظریه

 شود.جا اشاره میها در اینگردد که به برخی از آنگانه یاد شده به نرایج بسیار م می مور ی میتمایزات پوج

ست که به فرض اتصال و اتحاد قوّه و فعل در تمامی مسیر حرکت مالزم آن اثبات اصالت وجود: -1

حرکت باور داشره باشیم که در هر مقطعی، تعیّن ماهوی  دی از ابردا تا انر ایاوجود و هویّت واح

ای دارد و شیء علیرغم تعدّد و تباین ماهوی در مقاطع مخرلف حرکت، هویّت واحده و فعلیّت ویهه

تواند کود. روشن است که بر این اساس حیث ماهوی شیء نمیی خود را تا پایان حرکت حفظ مییوانه

چه اصیل است چیزی جز حیثیّت وجودی آن یّت شیء باشد؛ پس آنضامن وحدت و در نریجه بقای هو

 نیست.

ای از حرکت بدون توسّل به ادگّه حرکت ی چوین تلقیبر پایه اثبات عمومیّت حرکت جوهری: -2

توان حکم کرد که هر نوع حرکری از حرکات عرضی مالزم با باور به حرکت جوهری جوهری، می

دانسریم و از  ،حیثیّت باگفعل شیء که صورت است مادّه که هماننه را  زیرا اگر اوالً جایواه قوّه ؛است

بایسری ای به فعلیّت، میطرفی به اتحاد قابل و مقبول یا قوّه و فعل اذعان نمودیم با تبدیل هر قوّه

        صورت و فعلیّت حاضر شیء به صورت و فعلیّت دیوری مبدّل گردد. 

در این نظریه قوّه و اسرعداد فعلیّری موحاز از فعلیّت حاضر شیء  جا کهاز آن تعریف حرکت: نو شدن -3

توان به نداشره، بلکه با آن مرحد و یوانه است پس مسرعد بودن شیء برای پریرش فعلیّت دیوری را می

معوای مسانخت وجودی دانست و اسرعداد یا قوّه را همان خصوصیات صورت حاضر که با صورت 
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که قوّه و اسرعداد از حیث مف وم، امری انرزاعی و نمود؛ یعوی در عین آنبعدی سوخیّت دارد تلقی 

توان قائل شد که اعرباری و از نوع معقول ثانی است اما از حیث موشأ انرزاع، هویّری عیوی برای آن می

همان خصوصیات وجودی صورت فعلی شیء است که اگبره چیزی جدا و موحاز و عارضی نسبت به 

کمال »یعوی حرکت  ییارسطوبا این تلقی از قوه اگرچه تعریف مشهور  رت آن نیست.وجود شیء یا صو

همچوان میروان حفظ کرد اما روشن است که به گحاظ معوا تغییر را  «اول گما باگقوه من حیث انه باگقوه

  .کوداساسی پیدا می

باه اتحااد    یو از طرفا  یمانسرآن د یّتو مرحد با فعل یءصورت ش یاتاسرعداد و قوّه را خصوص کهینبوابر ا

اوالً  یاز ن «خروج از قوه به فعل»به حرکت دیور  یفتعر یم،مقاطع مخرلف حرکت قائل شد یاقابل و مقبول 

 یاتصااگ  روجخا » شود و گرا باید گفات میبه نحو مرصل  یاً، ثانخواهد بود یورد یّتبه فعل یّریخروج از فعل

در دو یااد شاده   مش ور  یفبا تعر یفتعر ینکه تفاوت بارز ا . روشن است«یورد یّتبه فعل یّریاز فعل یءش

بودن. چارا کاه اتصاال، هام ضاامن حفاظ        یاتصاگ یدق یوریبا قوّه و د یّتفعل یوزیویجا یکیاست:  یهناح

 یوار و فسااد. باه عباارت د    کونحرکت از  یزتما یمرحرّک است و هم مواط و مبوا یوانه یّتوحدت و هو

باشد  یحرکت را فرض کرد چه حرکت از نوع جوهر توانیخروج اساساً نم ینبودن ا یبدون فرض اتصاگ

 .   یو چه عرض

چاون   یو عرضاا  یجوهاار  هاییّاتفعل یانو باور به تبا یاصااگت ماهاو یبوابر تلقا ینوارش مشائا در

الزم  گای یهدو و ینتاأم  ییفااه مقاطاع حرکت باور داشره باشواد به ناچااار وظ  یانبه اتصال م توانسرودینم

. در حرکاات  گراشارود یمرحارّک ما   یءموضوع شا  یرا بر ع ده -وحدت مرحرّک و اتصال یعوی -حرکت

وحادت، ضاامن    ینبود که هم واحد بود و هام باه اعرباار هما     یءموضوعِ تبدّل اعراض، جوهر ش ی،عرض

باود کاه ضاامن    مادّة اگماواد   ینا ی،جوهر یّراتو در تغ گردیدیمحسوب م یزن یءاتصال اعراضِ مربدّل ش

ضامن وحدت و اتصاال   کهگی. در حاآمدیفاسد و کائن به حساب م یّتبر دو فعل« شدن»وحدت در اطالق 

 یقرااً را حق اشیجاوهر  یاا  یعرضا  هاای یّتتبدّل فعل توانیمربدّل باشد، نم یءاز وجود خودِ ش یروناگر ب

 داد.   جوهر نسبت  یاحرکت دانست و حرکت را به نحو باگرات به خودِ عرض 
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مرصال و   دیوار یاک که خودِ اعراض به  شودیحرکت اعراض محسوب م یقراًحق یو رفت اعراض وقر آمد

 شودیمحسوب م یقیحرکت حق یدر صورت نیز صور رفت و آمد که گونهواحده باشود. همان یّتهو یدارا

از خاودِ   یرونب یع و محلّبرقرار و محقّق باشد نه به اعربار موضو یکه به اعربار خودِ صور، وحدت و اتصاگ

حرکات   یمقوگه یج ت است که حکما در حرکت عرض یناز خودِ صور و جواهر. از هم یرونب یااعراض 

نه به اعراضاش در   دادندینسبت م یءنه موضوع حرکت، و حرکت را به خود ش دانسرودیرا بسرر حرکت م

 نه محل آن.  شدیمربدّل م یقراًعرض بود که حق ینا کهیحاگ

بزرگان حکمت  یبرخ ییشهبودن نسبت مادّه و صورت در اند یبروان گفت خاسرواه باور به اتحاد شاید

 یو اتصال واقع یقیوحدت حق ینتأم ینجز هم یزیچ یزن ینو از جمله جواب صدراگمرأگ چون سید سود 

با هر  یو جوهر یچون مادّة اگمواد به عووان موضوع و محلّ تبدّالت عرض یعویمقاطع حرکت نباشد.  یانم

مرحد  دیوریکاز مقاطع با واسطه مادّة اگمواد، با  یکمقاطع حرکت مرحد است پس هر  هاییّتاز فعل یک

به نحو  توانیکه م گرددیدر امر حرکت و مرحرّک حاصل م یاعربار وحدت ینو مرصل خواهود شد و به ا

 انست.را حرکت د یءصور ش یاو باگرات تبدّل حاصل در اعراض  یقیحق

 ینرایج بسیار م م و گسررده نظریه عالمه در حوزه فلسفهبرخی از : تحول اساسی در فلسفه طبیعت   -4

ه اوگی را چه بیان شد وجود مادّ، چواناین نظریهشود که به پشروانه وقری آشکار می. این نرایج استطبیعت 

 های فلسفیبلودترین گامد نوارنده یکی از ه به معوای ارسطویی به اعرقااگمواد و قوّ ة. حرف مادّانکار کویم

الت آن ه و تبدّق مادّو انحاء تحقّ یمادّجوهر قت علمی نوین نسبت به حقی برای سازگاری و همسوئی با تفکر

  .مانود تبدیل مرقابل جرم به انرژی  است

به نحو انضمامی ی که در هر جسم مادّاست یکی از جواهر خمسه  هیوالی اوگی از نظر حکمایا اگمواد  ةمادّ

شود ها و صوری که بر شیء عارض میتو یا اتحادی وجود دارد. مقارنت و همراهی این جوهر با جمیع فعلیّ

ها و اسرعدادهای هقوّ یبرواند نقش محل برای کلیهتا ری فرض شود ل و فعلیّست که فاقد هرگونه تحصّمالزم آن

ی یه به معوای ارسطوعالمه، با حرف قوّ یه در نظریهاز قوّ دهداشره باشد. بوابر تحلیل ارائه ش را آتی شیء

از جانب اثبات آن  یگهکه هم ادّعالوه بر این ؛ماندن جوهری باقی نمیچویفرض جایواهی و گزومی برای 
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ر آن خاگی است و هم تصوّقرار گرفره مواقشات جدی  نظران و برخی بزرگان حکمت موردبسیاری از صاحب

وحدت  ،با صورت شیء همادّفرض ترکیب انضمامی از نظر جواب مالصدرا باشد. نمی اهزگاریاز برخی ناسا

 سازگاری المحض دانسرن هیو یهفرض اتحادی بودن آن نیز با قوّاگبره کود و حقیقی شیء را مخدوش می

و در برخی  نسبت انضمامی را ندارد جدّیمشکالت  ،مادّه و صورت ی دانسرن نسبتاگرچه فرض اتحاد ندارد.

راهوشاست اما خود در فضای تلقی  -مشکل انرساب حقیقی حرکت به شیء مرحرّکحلّ از جمله  -مواضع

تری گرفرار است و آن چوونوی اتحاد جوهر باگقوّه با جوهر باگفعل است. مشائی از قوّه و فعل به معضل بزرگ

تواند مرحد ت که عین فعلیّت است میی محض و صرف قوّه بودن است چوونه با صورکه قوّه مادّة لحةولد

دست کشید و یا از فعلیّت صرف  مادّة لحةولدن است که یا باید از قوّه محض بودن یفرض شود؟ آیا جز ا

ماند و نه از معوای مشائی صورت شیء؟ و آیا جز این است که دیور نه از معوای مشائی قوّه چیزی باقی می

معوایی تشکیکی از قوّه و فعل از آن نسبت به  نسبت و ای جز انصراف فعلیّت؟ و آیا جز این است که چاره

 ند.ایعوی همان راهی که مرحوم عالمه پیموده ؟نیست

ماند؟ اگر گزومی برای فرض قوّه هم در این صورت چه وج ی برای فرض جوهری برای محلّ قوا باقی می

ع و محلّی ویهه غیر از خودِ فعلیّت شیء یعوی شود دگیلی برای فرض موضوت میباشد چون قوّه از سوخ فعلیّ

شویم و ی مرحوم عالمه نزدیک میحیث صوری آن نخواهد بود. بدین ترتیب بطور موطقی و تحلیلی به نظریه

ی صدرایی و با همان مبانی بخواهیم حرکت را تبیین گریزی از آن نخواهیم داشت؛ بویهه که در فضای اندیشه

 نماییم.

 یقوّه و فعل عالمه باه پشاروانه   ینظریه در که جااز آن: یمراتب هست یعدر جم امکان فرض حرکت -5

 ییجاا  یوار ده بیان شاد،  چچوان نشیودیم یقتحق یمقاطع حرکت به کرس یاناتصال م ی،تفکر اصاگت وجود

 باراین اسااس،  تعقّال نماود.    تاوان یحرکت بدون مادّه را ما ونمانده  یفرض مادّة اگمواد در حرکت باق یبرا

عاواگم ماادون    یباه هماه   یو قابل تسرّ یافره ییرها یعتاز کمود عاگم طب -یم م هسر یهگیو ینا -حرکت

حرکات و   یعوای براوان   .باشاد  اسات،  فرض قابل هاو تضعّف در آن یاز نقص و ندار ایکه ب ره تعاگیحق
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و  یعقلا  یقز حقاا اعم ا -تعاگیمادون حق یمراتب وجود یعو به جم به عاگم مجردات را یوجود یرورتص

 نسبت داد.  -یمثاگ

عواگم ما نسبت به  یو فلسف یکالم یدر باورها تواندیم یزانم م تا چه م یاربس ییجهنر یناست که ا روشن

به سمت خداوند،  یاءاش یهمه یرورتص ی،ماد یرپس از مرگ، زمانمود بودن جواهر غ ج ان یفیتک ،وجود

 .دکووده باش یینو تع رگراریو ... تأث یو عقل یامکان تکامل برزخ

 

 

 منابع

، بیروت: داراگمعارف لحکمةة لحةتعاحية في لالسفار لحعقليةابراهیم؛  بن صدراگمرأگ ین شیرازی، محمد .1

 ه.ق. 1141االسالمیة، 

، با پاورقی مرتضی مط ری؛ جلد چ ارم، ت ران: اصول فلسفه و روش رئاگیسم؛ طباطبائی، محمد حسین .2

 .1114صدرا، 

  .1362حکمت،  :قم ؛ةرسائل سبع ؛_______________ .1

 .1110، با تعلیقه محمدتقی مصباح یزدی؛ ت ران: اگزهراء، نهایة لحکمةة؛ _______________ .4

 .1112مرکز انرشارات علمی و فرهووی، چاپ اول، ت ران: جلد اول،  ؛تاریخ فلسفه؛ ، فردریککاپلسرون .3

 

 


