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Abstract 

Motion is one of the important philosophical issues whose proponents from the Ancient Greek to 

the present have proposed different interpretations. One of the common interpretations in Islamic 

philosophy is the “gradual passing from potentiality to actuality.” Now the question is, in the view 

of the contemporary commentators, what is potentiality and actuality according to the principles of 

the Transcendent philosophy? And according to the new sense of potentiality and actuality in the 

Transcendent philosophy, how could motion be interpreted? This paper, through the descriptive-

analytical method, shows that according to Ṣadrā’s philosophical principles, and from the 

perspective of his contemporary commentators, potentiality and actuality are abstract concepts and 

philosophical secondary intelligibles that are mentally abstracted through comparing the weak stage 

of a moving existence with its next intense stage. According to the above reading, the interpretation 

of motion to the “gradual passing from potentiality to actuality” will be a subjective epistemological 

interpretation and its definition as “existential intensification” will be an objective ontological 

definition. The article seeks to explain these fundamental points. 
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 تأملی بر تفسیر حرکت بر اساس مبانی حکمت متعالیه 

 در نگاه شارحان معاصر  
 )نویسنده مسئول( سیده رقیه موسوی

 ه و کالم اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشجوی دکتری فلسف
  mosaviroghaye688@yahoo.com 

 منصور ایمان پور  
 دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 چکیده
اند. تین آن از یونان تاکنون همواره در تفسیر آن کوشیییدهیکی از مباحث مهم فلسفی، مبحث حرکت بوده است که مثب

یکی از تفاسیر رایج آن در فلسفۀ اسالمی، تفسیر به »خروج تدریجی از قوه به فعل« است. اکنون سؤال این است کییه 
ت در نگاه شارحان معاصر بنا بر مبانی حکمت متعالیه، قوه و فعل چیست؟ و بنا بر هویت جدید قوه و فعل در حکمیی 

تحلیلی حاصل شد که بر پایییۀ مبییانی  –متعالیه، حرکت چگونه تفسیر خواهد شد؟ در نوشتار حاضر با روش توصیفی 
فلسفۀ صدرا و در نگاه شارحان معاصر حکمت متعالیه، قوه و فعل مفهومی انتزاعی و معقول ثانی فلسفی است که از 

معنای بییا قرا ییت مییتکور، تفسیییر حرکییت بییهشود. می مقایسۀ وجود ضعیف در حال حرکت با مرتبۀ بعدی آن، انتزاع
شناسانه و حاکی از عالم اثبات و تعریف آن به »اشتداد در وجییود«، »خروج تدریجی از قوه به فعل« تفسیری معرفت

ای تشریح و تبیین این نکات بنیییادی، همییان و یفییهتعریفی وجودشناسانه و حاکی از عالم ثبوت و واقع خواهد بود.  
 گرفته است. این مقاله بر عهدهاست که 

 قوه، فعل، حرکت، اشتداد وجود، خروج تدریجی.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

و موجییوداتی از هییر   در فلسفۀ اسالمی موجودات بر سه دسته هستند، موجوداتی از هر جهییت بالفعییل
(. حرکییت در 3/21، اند)مالصییدرا، اسییفارو موجوداتی که از جهتی بالفعل و از جهتییی بالقوه   جهت بالقوه 

؛ 22شود و عبییارت اسییت از »خییروج تییدریجی از قییوه بییه فعل«)همییان،  دستۀ سوم از موجودات واقع می
(. بنا بر تعریف فوق، حرکت مبتنی بر »قوه« و »فعل« اسییت. از فرفییی، 285مصباح یزدی، دروس فلسفه، 

ده است)مالصییدرا، اسییفار، صدرا در بحث حرکت جوهری، حرکت را به »اشتداد در وجود« نیز تفسیر کییر
یک از (. اکنون سؤال این است که در دیدگاه شارحان معاصر بنا بر مبییانی حکمییت متعالیییه، کییدام8/368

بیان دیگر، بنا بر مبانی حکمت متعالیه، آیییا تفسیییر حرکییت بییه تفاسیر فوق از حرکت، تفسیر ادق است؟ به
 شود؟»اشتداد در وجود« تأویل می »خروج تدریجی از قوه به فعل« منتفی شده و به تفسیر
 اند؛ از جمله: شده در باب حرکت در حکمت متعالیه مقاالتی نگاشته

»بررسی انتقادی نظریۀ حرکت جوهری مالصدرا« نوشتۀ علیرضییا اردری کییه پییاییز و زمسییتان   مقالۀ  -
 منتشر شده است. حکمت صدراییدر نشریۀ 1391
ألهین در حییل اشییکاالت حرکییت جییوهری« نوشییتۀ محمییدجواد مقالۀ »بررسی تأثیر مبانی صدرالمت  -

 چاپ شده است.  معرفت فلسفیدر نشریۀ  1398آشتیانی که پاییز نصرآزادانی و مهری چنگی
اند؛ لکیین بییا بررسییی پیشییینۀ های دیگری نیز به حرکت در حکمت متعالیه پرداختهنامهمقاالت و پایان

اند و مقالۀ مستقلی و اشکاالت حرکت در حکمت متعالیه پرداختهها به ادله  روشن شد که بیشتر آن  پژوهش
به داوری و بررسی تفاسیر حرکت بنا بر مبانی حکمت متعالیه و در نگاه شارحان معاصییر ندرداختییه اسییت؛ 

رو، پژوهش حاضر درصدد است تا بر اساس مبانی حکمت متعالیه، تلقی شارحان معاصییر از تفسیییر ازاین
ه و تعریف ادق از حرکت را مشخص نماید. به این منظور، ابتدا به مرور پیشینۀ تفسیییر حرکت را بررسی کرد 

حرکت در فلسفۀ اسالمی و سدس، به تفسیر شارحان معاصر بر اساس مبییانی حکمییت متعالیییه از »قییوه« و 
 »فعل« و »حرکت« و در نهایت، به ارزیابی تفاسیر حرکت پرداخته خواهد شد.

 
 یر حرکت در اندیشۀ فالسفۀ اسالمی تفاس مروری بر پیشینۀ .1

فارابی حرکت را »خروج ما هو بالقوه الی الفعل« دانسته و کون و فساد را از مصادیق آن به شییمار آورده 
ارسطو که در تعریف حرکت، آن را تبّدل تدریجی هسییتی   (؛ برخالف سلف خویش96-95است)فارابی،  

 a  31-37بالقوه بودن شمرده بود)ارسییطو، سییماع فبیعییی،  بالقوه از جهت  بالقوه به هستی بالفعل و کمال  
 (.b 1065 34-33 ،متافیزیک ؛ همو، 201
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بنا بر مبانی حکمت مشاء، با استفاده از عناصر »قوه« و »فعل« به تبیین حرکت پرداختییه  شیخ ر یس نیز
. وی گاهی با (1/81سینا، الشفاء)الطبیعیات(، و حرکت را به احوال جسم فبیعی اختصاص داده است)ابن

بودن معرفییی کییرده افزودن قید »اول« در تعریف ارسطو، حرکت را کمال اول برای امر بالقوه از جهت بالقوه 
 دهد:( و گاهی نیز چنین تفسیری از حرکت ارا ه می83است)همان،  

و هو بالقوة ء و الوصول به الیه  »الحرکة تبّدل حال قارة فی الجسم یسیرًا یسیرًا علی سبیل اّتجاه نحو شی
 (. 203أو بالفعل« )همو، النجاة ، 

منحصر کییرده اسییت. در نگییاه  –حرکت، اضافه، کم و کیف  –گانه را در چهار قسم سهروردی اعراض نه
وی حرکت، عرضی است که در ذاتش امکان ثبات وجود ندارد و دا م متغیر است، اعم از اینکه این تغیر در 

عبارت دیگییر، در فلسییفۀ (. بییه278، 1/7پتیرد)سییهروردی،  کیییف یییا در کییم و وضییع و مکییان صییورت
( و عرضییی ریییر 4/41؛ همییان،  3/119سهروردی، حرکت هیأتی است که ثبات آن متصور نیست)همان،  

( که وی آن را به صرف خروج از قوه به 1/373( و مختص به جسم است )همان،  4/214قاّرالتات)همان،  
 (. 4/194همان،  صورت تدریجی تعریف کرده است)فعل به

( 3/20صدرالمتألهین، بحث حرکت و سکون را جزء عوارض هستی به شمار آورده )مالصدرا، اسفار،  
و حرکت را عالوه بر »کم و کیف و أین و وضع«، در جوهر نیز ساری دانسته و نوع دیگری بییه نییام »حرکییت 

گییاه صییدرا اعییراض از شیی ون (. البتییه از آنجییا کییه در ن110-111ها افزوده اسییت)همان،  جوهری« بر آن
شییود؛ بلکییه کییل عییالم مییادی جوهرند، بنا بر نظریۀ حرکت جوهری، حرکت فقط در یک مقوله اثبات نمی

( و ممکن نیست جوهر که موضییوع و اصییل و مبییدأ یییا 103-104یکدارچه در حرکت خواهد بود)همان،  
کییت جییوهری در فلسییفۀ صییدرا رو، حرعلت اعراض است، متحرک باشد و اّما اعراض ساکن باشند؛ ازاییین

منزلۀ بدنی است که روحش حرکت جوهری است)مطهری، حرکییت و حرکت عرضی بهنقش کلیدی دارد و  
 اند:(. حتی برخی گفته2/55زمان در فلسفه اسالمی، 

»بییر اسییاس حرکییت جییوهری، حرکییت عییرض الزم وجییود جییوهر نیسییت؛ بلکییه نفییس وجییود آن  
 (. 11/380)جوادی آملی، رحیق مختوم، است«

ه الماهیة)مالصییدرا، اسییفار،   ة و خفیییّ ( و فاقیید حیید منطقییی دانسییته 3/23صدرا حرکت را  اهر اإلنیییّ
با مرور تفاسیییر   دهد.وی چندین تعریف رسمی برای آن ارا ه می(؛ لکن  7/284؛ همان،  4/4است)همان،  

گیییرد. او در یش میای دوگانه پیی گردد که وی در تعریف حرکت در آثار خود شیوه صدرا از حرکت روشن می
دهد که مبتنی بر مفاهیم پیشینیان و حکمت مشاء همچون »قییوه« و »فعییل« برخی عبارات تفسیری ارا ه می

 است، مانند: 
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»فالحق أن الحرکة نفس الخروج التجّددی من القوة الی الفعل، فهی أمر اعتباری عقلی و اّنما الخارجة 
قابل للخروج فهی المادة و اّما المخرج منهییا الیییه فهییو جییوهر آخییر من القوة الی الفعل هی الطبیعة و اّما ال
 (.390ملکی أو فلکی«)همو، مفاتیح الغیب،  

 (.3/31»أقرب التعاریف هو أن یقال الحرکة هی موافاة حدود بالقوة علی االتصال«)همو، اسفار، 
 (.81، »الحرکة نفس خروج الشی من القوة الی الفعل ال ما به یخرج منها الیه«)همان

کنیید؛ کند و در تفسیر حرکییت از مفهییوم »وجییود« اسییتفاده میای بر وجود بنا میدر برخی دیگر، سازه
حیثیت حرکت منفک از حیثیت وجود شیء نیست؛ لکن اییین دو در تحلیییل در خارج و عین،  ای که  گونهبه

، 180آرام اسییت)همان، قرار و ذاتی نییاعقلی از یکدیگر جدا هستند. آنچه در خارج است، فقط وجودی بی
رو، حرکت و تحول اعراض ناشی از تحول و اینعلِل اعراض، فبایع اشیاء هستند؛ از(. با این تحلیل که  69

هییا را بییه وجییودات برگردانییده شان است. فبیعت نیز همان صورت نوعیه اسییت کییه صییدرا آنتجدد فبایع
هر جسمی امری، و    اقع، در وجودات استبنابراین، حرکت در و  (.396-395مفاتیح الغیب،  است)همو،  

عبارت دیگر، عالم با تمییام اجییزایش، در هییر آن به  (.3/62وجودًا متجّدد و هویًة سیال است)همو، اسفار،  
 (. 7/298موجودی دیگر و خلقی جدید است)همان، 

داری اسییت کییه مراتییب اسییتکمال خییود را در این رویکرد، هر وجود مادی یک وجود اتصالی کشییش 
کند و معنای این سخن چیزی جز اشتداد وجود نیست. بنابراین، بییا توجییه صورت سیالن اتصالی فی میبه

(؛ 98پور، به مبانی مالصدرا در فلسفه بازگشت حرکییت جییوهری بییه اشییتداد وجییوِد ضییعیف اسییت)ایمان
در شییرح   (؛ چنان که صدرا نیییز71اشتدادی که برای وجود بالتات و برای ماهیت بالعرض است)آشتیانی،  

 گوید:اشتداد می
 (.3/86»االشتداد کمالیة فی ذلک الوجود و التضعف بخالفها«)مالصدرا، اسفار،  

 
تفسیر »قوه« و »فعل« بر اساس مباانی حکتات ماعاهیاه در دیادگاه ااارحان  .2

 معاصر حکتت ماعاهیه

رو، به این؛ ازیک نظام فلسفی مطلوب، نظامی واحد است که اجزاء آن در هماهنگی کامل با یکدیگرند
بدون توجه به کل نظام فلسفی صدرا و مبانی آن و صرفًا با درنظرگرفتن  هییورات کییالم صییدرا، رسد نظر می

در تفسیر »قوه« و »فعل« در نظام فلسفی صدرا نیز باییید بییه توان اصطالحات مختلف آن را تفسیر کرد. نمی
ی، هویییت »قییوه« و »فعییل« در حکمییت متعالیییه را با عنایت به مبانی فلسفۀ صییدرایاین مس له ملتزم بود و 

ترتیب تییوان بییهاستنباط کرد. اهم مبانی حکمت متعالیه که دخیل در تفسیییر »قییوه« و »فعییل« هسییتند را می
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 مقدمات منطقی زیر ارا ه داد:
ترین اصول حکمت متعالیه که صدرا به آن اذعان کرده و آن را مبنای نظام فلسییفی مقدمۀ اول: از بنیادی

؛ همییو، 49،  39-1/38خویش قرار داده است، مس لۀ اصالت وجییود و اعتباریییت ماهیییت اسییت)همان،  
( و به اییین معناسییت کییه وجییود، موجییود بالییتات حقیقییی و ماهیییت، موجییود بییالعرض 18-9المشاعر،  

در خییارج حقیقتییًا موجییود  عبارت دیگییر، وجییود(. بییه213-212؛ زنییوزی، 1/40، اسییت)همو، اسییفار
ماهیت نتیجۀ انتزاع ( و  182؛ همو، مجموعه رسا ل فلسفی صدرالمتألهین،  1/39اسفار،    است)مالصدرا،

-1/212-1شناختی دارد)مصباح یزدی، شرح اسییفار،  ذهن و ابزاری عقالنی است که صرفًا نقشی معرفت
 (.1/41-2؛ جوادی آملی، رحیق مختوم، 214

حقیقییت وجییود و   به این معناست کییهمقدمۀ دوم: مبنای دیگر حکمت متعالیه، بسافت وجود است و  
؛ 6/16 ؛ همییان،51-50/ 1افراد و مصادیق عینییی آن، بسیییط هسییتند و جییزء ندارند)مالصییدرا، اسییفار،، 

در واقییع بییا تقریییر .  (1/197-1؛ همییو، شییرح اسییفار،  112-1/111مصباح یزدی، شرح نهایة الحکمة،  
و کلیت و ابهام نییدارد و فییرض  گردد که وجود عین تشخص خارجی استصحیح اصالت وجود روشن می

 (. 187جنس و فصل و نوع در وجود معنی ندارد)همان، 
مقدمۀ سوم: یکی دیگر از مبانی نظام فلسفی صدرا، تشکیک در وجود است. از آنجا که وجییود بسیییط 

کند و بییدین معنییا اسییت کییه حقیقییت است، صدرا در توجیه کثرت موجودات، تشکیک وجود را مطرح می
گییردد. هییا برمیاالشییتراک آناالمتیاز مراتییب بییه مابهتی گسترده و دارای مراتب است کییه مابییهوجود، حقیق 

عبارت دیگر، حقیقت وجود، حقیقتی واحد است و وجودات اختالف در کمال و نقص و شدت و ضعف به
سییت، از آن جهییت کییه واقعیییت ا ( و واقعیت4/120؛ همان، 2/99و تقدم و تأّخر دارند)مالصدرا، اسفار، 

  (.307است)همو، مجموعه رسا ل فلسفی صدرالمتألهین، خود و ذاتًا کامل و ناقص خودبه
مقدمۀ چهارم: مبنای دیگر، حرکت جوهری است که بنایی مبتنی بر مبییانی اصییالت وجییود و تشییکیک 

(؛ زیییرا بنییا بییر اصییالت 97،  190-9/189؛ همییان،  211،  7/468وجود است)مطهری، مجموعه آثییار،  
( و هییر 2/201هیات منتزعات ذهنی و  هورات عقلی وجودات محدود بوده)آملی، درر الفوا د،  وجود، ما

ای گونییه(؛ به3/328شود)مالصییدرا، اسییفار، مرتبۀ ضعیف وجود، رقیقۀ مرتبۀ بعدی )حقیقه( محسوب می
ی ؛ مصییباح یییزدی، لقییا231 ، العرشییی ،برد)همییوکه هر جسمی در تحول و سیالن دا می ذاتی به سییر می

 (. 246یابد)مالصدرا، العرشیة، صورت متصل اشتداد میاش ذاتًا و به( و هویت جوهری25الهی،  
یییک مفهییوم تحلیلییی مییاده و صییورت  حاصل مقدمات فوق آن است که بنا بر مبانی حکمت صدرایی،

جز ی بییهو ماده نیز حقیقت(  3/63منتزع از وجود سیال در نسبت و اضافه به مرتبۀ بعدی است)همو، اسفار،  
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نسبت ماده به صورت، نسبت نقص به تمام  رو،قوۀ حقیقت ندارد و قوۀ حقیقت، ریر از حقیقت است؛ ازاین
صراحت آمده که آنچه در خییارج مصییداق دارد، وجییود همچنین، در بیانات صدرا به(.  2/34است)همان،  

 (.5/144)همان، آیدصورت یا فعلیت است و ماده یا قوه از جنبۀ ضعِف وجود صورت به دست می
کییید  شارحان معاصر حکمت صدرایی نیز به این رویکرد صدرایی ملتزم بوده و در آثار خویش بارهییا تأ

اند که قوه منتزع از مرتبۀ ضییعیف وجییود و فعلیییت منتییزع از مرتبییۀ شییدید وجییود اسییت کییه در ادامییه کرده
 شود. اختصار مرور میبه

رکت جوهری، قوه و فعل دو حقیقت متمایز نیستند؛ بلکه قییوه بر اساس دیدگاه عالمه فبافبایی بنا بر ح
و فعل وحدت اتصالی دارند و ماهیت قوه، چیزی جز مرتبییۀ ضییعیفی از فعلیییت نیسییت)فبافبایی، اصییول 

عبارت دیگر، در خارج قوه و فعل از سنخ وجود هسییتند و قییوه همییان (. به216/  4فلسفه و روش ر الیسم،  
ۀ شدیِد وجود شیء است. در ذهن نیز قوه و فعل، منتزع از دو مرتبۀ وجود واحیید مرتبۀ ضعیف و فعلیت مرتب

اعتبار شدت مرتبۀ وجود اعتبار ضعف مرتبۀ وجود و فعل بهمتصل هستند و قوه از صورت بما هی صورت به
 (.216(. بنابراین، مفاهیم قوه و فعل حاصل اندیشۀ ذهنی هستند)همان، 215شود)همان،  انتزاع می

هستند و رابطۀ آن دو جزء با هم، رابطۀ ناقص با کامل  ماده و صورت در فول همنظر استاد مطهری، در 
نحو است که ناقص در عین اینکه به یک اعتبار، وجودی جدای از وجود کامل دارد؛ ولییی همییان نییاقص بییه

شان نسبت قوه بتتر و نسعبارت دیگر، صورت همان ماده در مرحلۀ عالیدیگری در کامل موجود است. به
تمامی ماده و توان گفت که جسم بهبه فعلیت است؛ به همین دلیل، ترکیب ماده و صورت اتحادی بوده و می

تمامی صورت است؛ لکن یکی از جنبۀ ناقص و دیگری از جنبۀ کامل)مطهری، حرکت و زمان در فلسییفه به
قوه و فعییِل یییک   اعتباری قوه است وت و بهاعتباری فعلیء بهیک شیعبارت دیگر،  (. به29-2/25اسالمی،  

 (. 1/415شی از هم منفصل نیستند؛ بلکه مراتب شی واحد هستند)همان، 
ها را با توجه خییاص از نظر استاد مصباح یزدی، مفهوم قّوه و فعل معقول ثانیۀ فلسفی هستند که عقل آن

دو امر جسمانی توجه شود که یکییی کند. بدین صورت که وقتی به  از شخص وجود سابق و الحق انتزاع می
شییود و تواند واجد آن گردد، مفهوم قّوه و قابلیت از موجود اّول انتزاع میها فاقد دیگری است، ولی میاز آن

، 2/189شود)مصباح یزدی، آمییوزش فلسییفه، هنگامی که واجد آن شد، مفهوم فعلیت به آن نسبت داده می
( 257های عقلی هستند)همان،  ضافی و نسبی و حاکی از حیثیت(. پس این مفاهیم انتزاعی، ا260،  256

آیند و مابازاء عینی و خارجی ندارند و دلیلی ندارد که حیثیییت که از مقایسۀ دو شیء با یکدیگر به دست می
(. در واقع، ذهن در پیدایش معقوالت ثانیۀ فلسفی فعال 190قوه و قبول امری عینی و خارجی باشد)همان،  

تواند با یافتن یک واقعیت، چندین معقول ثانی در خود به فعل و این خاصیت نفس است که میاست، نه من
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 (.83وجود آورد)همان، 
از نظر استاد جوادی آملی، ماده و صورت دو مرتبه از وجود واحد هستند. ماده، همان صورت و فعلیت 

لیت ماده است)جوادی آملی، رحیییق ای که آثار آن بروز و  هوری ندارد و صورت، فع گونهمندمج است؛ به
 (.12/64مختوم، 

عبارت دیگییر، قییوه و فعییل در واقییع، دو موجییود زادۀ آملی، مییاده و صییورت یییا بییهدر نگاه استاد حسن
زادۀ آملییی، نصییوص الحکییم بییر حسب عقییل و اعتبییار از یکدیگرند)حسیینمتمایزالتات و متمایزالوجود به

( کییه بییا یکییدیگر ترکیییب اّتحییادی و 246،224، 222عقول، ؛ همو، اتحاد عاقل به م47فصوص الحکم،  
 (.250یابند)همان، حسب اعتبار و تحلیل عقلی به دو جزء تفصیل میوجودی دارند؛ ولی به

حاصل آنکه بنا بر مبانی حکمت صدرایی و در نگاه شارحان معاصر حکمت متعالیه، آنچییه در خییارج 
ارای مراتب شدت و ضعف است و دو مفهوِم قوه و فعل ای است که دگونهمحقق است وجود متصل و فیف

عبارت دیگر، از آنجا که وجود ترتیب منتزع از مرتبۀ ضعیف و شدید همان وجود خارجی سیال هستند. بهبه
گیرد، »قوه« و »فعل« ابزاری عقالنییی و معرفتییی در راسییتای فهییم نحییوۀ خارجی در دسترس ذهن قرار نمی

 وجود خارجی است.
 

 بر تفاسیر حرکت در نگاه اارحان معاصر فلسفه صدرامروری   .3

شییود. در این بخش از مقاله، به ادق تعاریف شارحان معاصر حکمت متعالیییه از حرکییت پرداختییه می
ست که چون شارحان حکمت متعالیه، شارح آثار صییدرا و ملتییزم بییه متییون وی البته ذکر این نکته ضروری

شییده اند؛ ولی با استقصاء و بررسییی تعییاریف ارا هز حرکت ارا ه دادهتبع صدرا، تعاریف مختلفی اهستند به
توسط شارحان معاصر روشن گردید که برخی با صراحت و برخی با اشارت تعریییف خاصییی از حرکییت را 

اند که در این بخش، همان تعاریف برگزیییده و ادق از ایشییان اند و آن را ادق از سایر تعاریف دانستهبرگزیده
 را ه شده است.بررسی و ا

 تفسیر به تدرج وجود .1.3
استاد عالمه فبافبایی و شهید مطهری، تفسیر حرکت به »تییدرج الوجییود« را مطییابق مبییانی حکمییت 

اند. توضیح اینکه؛ بنا بر اصل حرکت جوهریییه هیییر امییر ثییابتی در فبیعییت وجییود نییدارد و متعالیه دانسته
جهییان توانیید باشیید.  الوجود است و جز این نمیجیچیز در فبیعت تدری تواند وجود داشته باشد؛ همهنمی

و سیییالن اسییت)فبافبایی، اصییول فلسییفه و روش   یک واقعیت متحرک و سیال نیست؛ بلکه عییین حرکییت
است، حدوثی مسییتمر و دا مییًا  ( و چون عین حرکت1/524؛ مطهری، مجموعه آثار،  62-4/61ر الیسم،  
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حدوث و فناست؛ یک لحظه نیست که جهان خلق و فییانی   شدن است. بنابراین، دا م در حالدر حال خلق
بر آن عییارض شییود؛ بلکییه  در عالم چیزی وجود ندارد که ثابت باشد تا بعد حرکت (.2/234نشود)همان،  

کند که آنچه در عالم است، متغیر دالیل حکم می  شود ثابت است، متغیر بوده وای که تصور میهمان جنبه
 (. 148-4/147)همان، های عالم سرایت دارد تمام جنبهو متحرک بوده و حرکت به 

بنا بر مبانی فلسفۀ صدرا، حرکت که خروج تدریجی از قوه به فعل است، قهرًا خروج از نقص به کمییال 
به ضعف  حرکت جوهری نیز به فریق اولی،(. 1/415خواهد بود)همو، حرکت و زمان در فلسفه اسالمی،  

تر ء در حدی از وجوِد ضعیف است، بعد در حدی از وجوِد کامییلک شیو نقصان وجود مربوط است که ی
 (.4/150گیرد)همو، مجموعه آثار، قرار می

جوهریه، حرکتی اشتدادی و مشکک اسییت، نییه متشییابِه متییوافی و مقصییود از   عبارت دیگر، حرکتبه
قییوۀ سییابق بییر تشکیک و اشتداد این است که هر حدی از حدود آن ماهیت جوهری خاص وجودش بییرای  

خود، فعلیت است و مجموع این قوه و فعلیت بییرای فعلیییت الحییق، قییوه اسییت و همییین مسیی له در لسییان 
شییود)فبافبایی، مجموعییه رسییا ل، اصحاب برهان به لبس بعد لییبس در مقابییل خلییع و لییبس، تعبیییر مییی

خییودش و   اشیاء عبارت است از انتقال یک حالییت بییه حالییت ضیید  (؛ یعنی ماهیت حرکت119،  1/105
تییز سیینتز)همو، اصییول فلسییفه و روش سدس، سازش و ترکیب و وحدت دو ضد با یکدیگر، مانند تییز آنتییی

توان به بهترین تعاریف حرکت دست یافت که همان نحوۀ وجییود شیی  ابر این اساس، می (.4/88ر الیسم،  
فبییِق اصییل اصییالت »تدرج وجود« است. این تعریف فقییط    عبارت دیگر، حرکت،الوجود است. بهمتدرج 

وجود است و بنا بر اصالت ماهیت چنین تعریفی ممکن نیست و حقیقییت اییین اسییت کییه حرکییت جییز بییا 
ترین تعریفییات همییین تعریییف پتیر نیست. بهترین و جامعپتیر و تعریفپتیر و توجیهاصالت وجود تفسیر

نکرده است؛ ولی از ضمن   است. صدرالمتألهین خود در فصل مربوط به تعریفات حرکت از این تعریف یاد
؛ مطهییری، مجموعییه آثییار، 60آییید)همان، کلماتش در بیان ماهیت حرکت این تعریف کاماًل به دست مییی

یالن و شییدن وجییود ممکیین   (. بنابراین، اگر اصالت وجود نبود، تصور حرکت6/766-767 جوهری و سییال
 است:(. مفهوم تدریج در این تعریف نیز امری بدیهی 5/173نبود)همان، 

معنییی عقلییی و لکنییه  »فالتدریج بدیهی التصور و لکن بمساعدة الحس و بعبییارة أخییری فییدن التییدریج
 (.2/170یتوقف فی حصوله علی الحس«)فبافبایی، شرح بدایة الحکمة، 

شییود و معنی ریرشدن است، به کییار بییرده میاینکه در باب حرکت، کلمۀ »تغییر« یا کلمۀ »تغیر« که به
ای خودش ریر خودش اسییت. اییین مطلییب درسییت »العالم متغیر«؛ یعنی عالم در هر لحظه  شود:گفته می

حرکت مناسب نیست. در حرکت تغیییر و تغییایر قطعییًا وجییود دارد، در عییین حییال   است؛ ولی برای تعریف
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بود؛ در این صورت ماهیت حرکت بود و اگر ماهیت حرکت ریریت  وحدت هم وجود دارد. اگر تغیر مطلق  
گونه پیوند وحییدانی میییان مراتییب بود؛ یعنی همان توجیه حرکت به اجزای الیتجّزی بدون اینکه هیرکثرت  

حرکت وجود داشته باشد. حال آنکه حرکت اتصال واحد و متصل واحد است و به همین جهت، در حرکت 
ر« هوهویت صادق است. اگر حرکت به ریریت مطلق تفسیر شود، همان فییور کییه کلمییۀ »تغیییر« و »تغیییی 

کند و گفته شود که آنچه در حرکت وجود دارد، ریریت است و هویت و عینیت اصییاًل در حرکییت اقتضا می
 . (7/470وجود ندارد؛ در این صورت حرکت مسخ شده است)مطهری، مجموعه آثار، 

حرکت در حالتی، حرکت و سیالن و شدن و صیرورت است که در عین اینکه حقیقت واحییدی اسییت، 
اش ریر از مرتبۀ دیگر است و اگر مراتب در نظر گرفته تغیر باشد. یک واحد سیال که هر مرتبهدر عین حال م

فرماست؛ ولی در عین حال وحدت و اتصالی هم وجود دارد؛ اما اگییر حرکییت ریریییت شود، ریریت حکم
نجا آمده، مطلقه دانسته شود، معنایش این است که برای مثال، در یک حرکت مکانی که جسمی از آنجا تا ای

ها بودن که هر بودنش یک آن است و بودن در این آن، ریییر از بییودن در آن شود به میلیوناین حرکت تقسیم  
این دیگر حرکت و شییدن   ها است.ای از ایجادها و انعداممعنی وجود و انعدام و مجموعهبعد است و این به

رفتن حرکییت، نفییی هوهویییت و حرکییت ریریت مطلقه گ نیست؛ بلکه نفی حرکت و شدن است. پس الزمۀ
فرماسییت لهییتا، بییه »تغیییر« هییم تعبیییر است که اساسًا محال است. در حرکت در عین اینکه ریریت حکم

فرماست، هوهویت هم حاکم است؛ فرماست و چون وحدت حکمشود؛ در عین حال وحدت هم حکممی
عین وحدت، کثرت است. با اینکه   کند. در عین کثرت، وحدت است و دریعنی یک چیز است که تغییر می

تییوان تجزیییه کییرد، در عییین حییال فور ریرمتنییاهی میییجزءهاست و هر جز ی ریر از جزء دیگر است و به
کند و چون متصل واحیید اسییت در واقییع، فور اتصال، حرکت میوحدتی وجود دارد. یک شیء است که به

تییه قابلیییت تجزیییه در آن وجییود دارد)همییان، ها تجزیۀ ذهن اسییت؛ البانفصالی وجود ندارد؛ بلکه انفصال
471.) 

یجی .2.3  تفسیر به تغیر تدر
از نظر استاد مصباح یزدی، تعاریفی برای حرکت شده؛ از جمله: »خروج تدریجی شیء از قّوه به فعل« 
و »کمال اول برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است«؛ ولی تعریف سییادۀ حرکییت عبییارت اسییت از 

هییا رجحییان دارد؛ هییر «. این تعریف، از نظر قّلت الفاظ و وضوح مفاهیم، بییر دیگییر تعریف»تغیر تدریجی
تییوان »حیید تییام« دانسییت؛ زیییرا حیید تییام، مخصییوص اصطالح منطقی نمیکدام از تعاریف را بهچند هیر

مفهییوم   (. با اییین حییال2/287)مصباح یزدی، آموزش فلسفه،  ماهیاتی است که دارای جنس و فصل باشند
شییود و در خییارج، جییوهر یییا ، از معقوالت ثانیۀ فلسفی است که از نحوۀ وجود متحرک، انتییزاع میحرکت
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بودن وجود جییوهر یییا عییرض و سیییالن آن در عرضی به نام حرکت نیست؛ بلکه حرکت عبارت از تدریجی
 (.288)همان،  امتداد زمان است

شوند؛ اّما حرکییت از یییک نتزاع میکم از وجود و عدم ش  واحدی اتغیرات دفعی، از دو وجود یا دست
لحاظ اجزاء بالقوۀ آن اسییت شود و تعدد متغیر و متغیرالیه، بهوجود و گستردگی آن در  رف زمان، انتزاع می

ای دیگر سخن، حرکت مجموعییهکدام وجود بالفعلی ندارند. بهشوند؛ ولی هیرکه دا م موجود و معدوم می
تییوان آن را شود و مید بیایند؛ بلکه از امتداد وجود واحدی انتزاع میدرپی به وجواز موجودات نیست که پی

ا تقسیییم خییارجی آن، مسییتلزم پدیدآمییدن سییکون و ازبینتا بی رفییتن وحییدت آن نهایییت تقسیییم کییرد؛ امییّ
 (.288)همان،  است

خواهد بگوید که جوهر مادی همچنان کییه دارای مقییادیر هندسییی اسییت و در واقع، صدرالمتألهین می
رونیید و وجییود منحییازی از الحصول آن اوصاف ذاتی وجودش به شییمار میهای دفعین گونه که امتدادهما

ناپییتیر بییرای آن الحصییول آن وصییفی ذاتییی و انفکاک جییوهر مییادی ندارنیید و همچنییین، امتییداد تدریجی
 (.336است)همان،  

و حتییی بعضییی از عنوان امر تدریجی واحیید، انکارناپییتیر اسییت حقیقت این است که وجود حرکت به
توان با علم حضوری خطاناپییتیر، درک کییرد و منشییأ مصادیق آن، مانند تغیر تدریجی کیفیات نفسانی را می

هییا جییای تردیییدی بییاقی اشییتباه ال اییییان شییبهاتی در برابییر وجییدان و بییداهت بییوده اسییت کییه بییا حییل آن
 (.289)همان، ماندنمی

همۀ موجودات مادی حرکت و تغییییر اسییت و وجییود  مایۀبنا بر حرکت جوهری موجودات مادی، درون
ها در آِن پیش است و همۀ عالم مادی، یکدارچه در حال حرکت موجودات مادی در آِن پس، ریر از وجود آن

گردد و در هر آْن وجود تجدید و نو می آنًا فآناً است و چیز ثابتی در عالم ماده وجود ندارد و وجود همۀ اشیاء 
شییود و اجییزاء وجییودات مییادی گسییترده در امتییداد زمییان یکجییا جمییع ادی افاضه میجدیدی به موجود م

 (.140های بنیادین، ؛ همو، گفتمان روشنگر دربارۀ اندیشه26شوند)همو، لقای الهی،  نمی
یجی از قوه به فعل .2.4  تفسیر به تغییر تدر

سک به حس از باب توان اثبات کرد و تمکمک حس نمیدر نگاه جوادی آملی، اصل وجود حرکت را به
اشتباه ذهن و عین یا اشتباه حس مشییترک یییا خیییال بییا حییس  ییاهر اسییت)جوادی آملییی، رحیییق مختییوم، 

شود باید سه اصل (؛ بلکه برای اثبات وجود حرکت در موجودی که مفهوم حرکت بر آن منطبق می11/279
ر خییارج از حییوزۀ نفییس یییا در »تغیر«، »تعاقب« و »اتصال« برای آن ثابت شود، اعم از اینکه آن موجییود د

(؛ زیرا تعریف حرکت، »تغییر تدریجی شیء از قییوه بییه فعییل« اسییت کییه 280محدودۀ نفس باشد)همان،  
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دهیید کییه هریک از قیود در تعریف فوق، حاکی از خصوصیات حرکت است. قییید »قییوه و فعییل« نشییان می
(. همچنین، اصل »تغیر« نیز 234حرکت آراز و انجامی دارد و برای هر حرکت رایتی مأخوذ است)همان،  

صرف اثبات تعاقییب، در برابر ثبات و تدرج ضرورت دارد. »تدریج« در این تعریف اعم از تعاقب است و به
(. پس در 275رساند؛ چون در حرکت عالوه بر تغییر و تعاقب به اتصال نیز نیاز است)همان، حرکت را نمی

 (.276« الزم است)همان، هر حرکتی سه عنصر »تغیر«، »تعاقب« و »اتصال
-2سمت نقص نخواهد بود)همییان،  سوی کمال است و هرگز حرکت اصیل و ذاتی بهحرکت همواره به

تعریف معروف حرکت به »کمال اول لما بییالقوة میین حیییث انییه بییالقوة« اسییت، هیییر (. بنابراین،  189/  3
اسییتعداد بییرای رسیییدن بییه آن واجد قوه و    محتوری ندارد؛ زیرا حرکت فلب کوشش و سعی نافع هر شیء

تصرف است. بنابراین، حرکت کمال اول بوده و مقصود و هدف کمال ثانی و نها ی شیء متحرک به حساب 
آمده و فاعل حرکت، یعنی محرک مکمل خواهد بود و چون کمال ریر از کامل اسییت، اگییر حرکییت صییرف 

؛ بلکییه معنییای آن اییین اسییت کییه خروج تدریجی دانسته شود، معنای آن این نیست که حرکت کامل اسییت
حرکت کمال است نه کامل. به این معنا که حرکت متدرج نیست؛ بلکه نفس تدرج است و همییین تییدرج و 

 (.13/353تجدد کمال خارجی است)همان، 
در فلسفۀ صدرایی، حرکت خارج از مقوالت بوده و نحوۀ وجود اسییت و اگییر در چهییار مقولییه منییدرج 

حصر مقوالت در چهار قسْم تام نیست؛ بلکه برای آن است که اصییاًل حرکییت از   نشده، نه برای آن است که
 (.3/156ای از مقوالت ماهوی مندرج گردد)همو، سرچشمۀ اندیشه، سنخ ماهیت نیست تا تحت مقوله

گونییه مییرز کند و وجودی که ذاتًا سیال است، هیرحرکت جوهری حکایت از سیالن وجود خارجی می
(. بر اسییاس حرکییت جییوهری، 316که ماهیت، حاکی از مرز و محدودۀ آن باشد)همان،  معینی ندارد تا آن

یابیید، هرگییز جهان مادی که واحد سیال و گسترده است و حرکت آن از قوۀ محض تا لقاء الهییی امتییداد مییی
ه در دلیل محدودیت و مرزی ک دارای جایگاه حقایق ثابت و محدود و هیر مرزی نیست. بنابراین، ماهیت به

گییردد. انتییزاع تواند تحقق داشته باشد و جز به انتزاع و دخالییت ذهیین دریافییت نمیییجهان خارج دارد، نمی
ماهیات مختلف از واقعیت سیال خارجی نظیر اختراع مقافع مختلف زمان مانند سال، مییاه، هفتییه، روز و 

تناسییب نیازهییا و بهساعات است؛ زیرا زمان واحد سیال خارجی اسییت و تقسیییم آن بییه قطعییات مختلییف  
 (.1/149-2شود)همو، رحیق مختوم، احتیاجات زندگی و با دخالت ذهن انجام می

تعبیر ُلبس بعد از ُلبس برای حرکت جوهری که در برابر خلع و ُلبس است، نیز تعبیییر کییاملی نیسییت و 
ه صییورت جدیییدی کند ک پیام حرکت جوهری فراتر از این مقدار است. ُلبس بعد از ُلبس حکایت از این می

دهد؛ لکن پیام حرکت تر از صورت سابق حضور به هم رسانیده است و صورت پیشین را پوشش میکه قوی
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آید و حد نوینی از شود و صورت جدیدی پدید میجوهری این است که صورت قبلی متحول و دگرگون می
 (.4/224-2شود)همان، این صورت جدید انتزاع می

دد امثال یا تأیید آن به این ناصواب است؛ زیرا در حرکت جوهری وحدت تطبیق حرکت جوهری بر تج
گونه وحدت عینی وجود ندارد. تطبیق کثیر حقیقییی بییر واحیید حقیقی محفوظ است و در تجدد امثال، هیر

حقیقی یا تأیید یکی به دیگری مستند عقل و نقل نیست. گتشته از آنکه در حرکت جوهر سیر فولی انواع و 
است که جمادی به نبات و نباتی به حیوان و حیوانی به انسان تبدل جوهری یافتییه و بییا حفیی    فصول مطرح

اند و همچنییین، در مسیییرهای فییولی بعیید از انسییانیت کدام مثل قبلی نبودهوحدت سیر کرده است که هیر
تواند در قلمییرو نییوع خییاص و فصییل مخصییوص برخالف تجدد امثال که الحق مثل سابق است و فقط می

 (. 11/312؛ همو، رحیق مختوم، 14تحقق یابد)همو، تجدد امثال، 
 تفسیر به خروج تجددی از قوه به فعل .4.3

زادۀ آملی وجود عالم فبیعت، وجود سیال تییدریجی و در عییین حییال، امییر واحیید در نگاه استاد حسن
بییا یکییدیگر های آن  مشخص است که دارای صورتی واحد و نظامی ثابت است؛ مانند پیکر آدمی که انییدام

(. البته چنین حرکییت جییوهری در فبیعییت 139زادۀ آملی، گشتی در حرکت،  ترکیب ارگانیکی دارند)حسن
شود که انسان مبدأ ثابتی داشته باشد و چیز دیگری را محسوس نیست؛ زیرا حرکت در صورتی محسوس می

اکنی وجود ندارد تا حرکییت تمامی متحرک است و در این میان، فبیعت س با او مقایسه کند؛ ولی فبیعت به
های فبیعت پییاک کییرده و از با قیاس با او معلوم شود. صرفًا عقل ثابت است و کسانی که خود را از آلودگی

شوند کییه تمییام عییالم در دریچۀ عقل به عالم فبیعت بنگرند و عالم را با عقل خود مقایسه کنند، متوجه می
 (.37-36برند)همان، حرکت به سر می

اند و ر یس و امیییر قافلییه، فبیعییت جییوهری مانند یک قافلهفبیعت با اعراضش به  جوهری،در حرکت  
اند؛ تبعییی کییه در تبع او در حرکتاست و دیگر افراد قافله که در وجود با او متحدند و همه یک وجودند، به

 (.144متن فبیعت جوهر با جوهراند)همو، اتحاد عاقل به معقول، 
ت و سرشت و تییاروپود آن در جنییبش و دگرگییونی اسییت و یییک آن آرام نییدارد، در عین اینکه متن فبیع 

وحدت و ثبات صورت و جمال و زیبایی هر موجود فبیعی از آراز تا انجام محفوظ است. اییین امییر بییدین 
کییه شییود؛ چناندم و بدون وقفه و سکون، صورتی مانند صورت نخستین بدو فییایض میبهمعنی است که دم

کنند)همو، گشتی تر شد و از این تشابه صور و تعاقب افراد متماثل تعبیر به تجدد امثال میندهگویی نمرد و ز
عبارت سییاده، (. بییه111؛ همو، گنجینۀ گییوهر روان،  149؛ همو، اتحاد عاقل به معقول،  245در حرکت،  

حرکییت، هرجا حرکت جوهری فبیعی وجود دارد، تجدد امثال نیز وجییود دارد و العکس)همییو، گشییتی در 
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342 .) 
)همو، ممد الهمم در شرح فصییوص الحکییم، ای از تجدد امثالکأّن شعبه  در حقیقت، حرکت جوهری

از تجدد امثییال نشییأت گرفتییه  جوهری  است؛ یعنی حرکت  جوهری  ( و تجدد امثال ریشۀ کهن حرکت441
أیس بعد أیس و لبس فییوق ( و هر دو سیر استکمالی و اشتدادی به نحو 4/41)همو، هزار و یک کلمه،  است

و به یییک معنییی،  (227فور وجود و عدم باشد)همو، گشتی در حرکت، لبس است، نه اینکه تجدد امثال به
خلع و لبس است که خلع به در رفتن از نقییص و لییبس بییه فعلیییت رسیییدن اسییت. البتییه حرکییت جییوهری 

م امر و خلق جاری اسییت)همو، ممیید اختصاص به عالم ماده دارد و تجدد امثال در مطلق عوالم اعم از عال
 (. 315الهمم در شرح فصوص الحکم، 

فور مطلق، استکمالی و خروج تجییددی از قییوه بییه فعییل)همو، گشییتی در حرکییت، حرکت جوهری به
 (.122-4/121تجدد و حدوث و عین  هور تدریجی قوه است)همو، هزار و یک کلمه،  ( و نفس340

 را خروج تجددی و تدریجی از قوه به فعل دانسته است: ریجوه همان گونه که صدرا نیز حرکت
 (. 3/109»الخروج التجددی من القوة الی الفعل هو معنی الحرکة«)مالصدرا، اسفار،  

 (.119»الحرکة هی تجّدد المتجدد«)همو، رسالة فی الحدوث، 
هری نیییز تکامییل رو، حرکت جییوء از مرحلۀ نقصان به کمال برسد؛ ازاینمعنی تکامل این است که شی

وجود فبیعی است که در هر آن، فبیعت جوهر در تغیر و تجدد است و در عین حال شخصیت آن محفوظ 
 (.4/14است و حرکت او استکمالی است)حسن زاده آملی، هزار و یک کلمه، 

 
 ارزیابی کلی .4

ت در معنییایی ویژه در دیدگاه ارسطو و مشا یان پس از وی، حرکیی همان فور که گتشت قبل از صدرا، به
ای که مشا یان حرکت را به »خروج تدریجی از قوه به فعییل« در گونهشد؛ بهمبتنی بر قوه و فعل استعمال می

عنوان جییزء کردند. این تعریییف از حرکییت، مبتنییی بییر مییاده بییهمقابل کون و فساد و خروج دفعی تفسیر می
 ی حرکت بود.عنوان حامل قوه و پتیرندۀ صورت، مقتضجوهری جسم بود که به

پس از مشا یان، صدرا حرکت را دو گونه تفسیر کرد؛ وی گاهی، حرکت را مبتنییی بییر »قییوه« و »فعییل« 
معنای دانسته و آن را به »خروج تدریجی از قوه به فعل« تعریف کرده و گاه دیگر نیز، مبتنی بر »وجود« و بییه

 »اشتداد و تجدد وجودی« تفسیر کرده است.
سوی ی در کالم صدرا، محققین حکمت صدرایی را به چالش کشیده و آنان را بهاین اضطراب و دوگانگ

عبارتی »مییاده« حل این تناقض  اهری سوق داده است؛ چراکه تصور رایج و ابتدایی از »قوه« و »فعل« و به
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و »صورت«، تصوری ماهوی است؛ زیرا این دو اصطالح قبل از صدرا، به دو جزء جییوهری جسییم افییالق 
شییدند و قابییل جمییع بییا معنییای وجییودی و اموری ماهوی بودند که در مقابل وجود اسییتعمال می  شدندمی

رو، برخی محققین قا ل شدند که صدرا حرکییت را بییه دو گونییه تعریییف کییرده اسییت: اینحرکت نبودند؛ از
ه تعریفی ماهوی و ابتدایی که به مشی جمهور و مبتنی بر اصالت ماهیت صورت گرفتییه و تعریییف دیگییر کیی 

رسیید بنییا بییر (. لکن بییه نظییر می161وجودی و ابداع صدرا و مبتنی بر مبنای حرکت جوهری است)نجبا،  
توان پاسخ ادق دیگری در حل این تنییاقض  ییاهری در آثییار صییدرا و دفییاع از سیسییتم فلسییفی تحقیق، می

 شود.تفصیل زیر شرح داده میحکمت متعالیه ارا ه داد که به
نظر از علم و جهل انسان، بر وجود و ثبوت اشیاء گراست، صرف ابل فلسفۀ ایدهگرا که مق در فلسفۀ واقع

کید می ذهنی است که عالم ذهنی و درونشود. در این گرایش فلسفی، عالم حقیقت بر دو قسم برونعالم تأ
 مقییام (.241شود)موسییوی اعظییم، ذهنی، مقام »اثبییات« نامیییده میذهنی مقام »ثبوت« و عالم درونبرون

ای و درجییه حییدنظر از علم و جهل مییا، هییر چیییزی األمر است که صرف «، همان مقام واقع و نفس»ثبوت
خاص دارد و مقام »اثبات«، نا ر به مقولۀ فهم و علم و ادراک است که همان شناختن یا شناساندن اسییت. 

 (.17/263برای ما است)مطهری، مجموعه آثار،  شیء اثباتنفسه و مقام شیء فی ،ثبوتعبارتی، مقام به
که گتشت، بنا بر مبانی حکمت متعالیییه، وجییود خییارجی یییک هسییتی مشییّکک و از سوی دیگر چنان

عنوان معقییول مشّدد است و قوه و فعل، حاصل کارکرد عقل و انتزاعات ذهنی از وجود سیال هسییتند کییه بییه
ای که قییوه، مرحلییۀ نییاقص فعلیییت گونهشوند؛ بهترتیب از مراتب ضعیف و قوی آن انتزاع میفی بهثانی فلس

 وجوی فعلیت و مرتبۀ کامل است.است که با حرکتمندی در جست
نکتۀ درخور تأمل اینجاست که همان گونه که خود وجود از دسترسی ذهیین دور اسییت و فقییط ذهیین از 

ماهیت ابزاری عقالنی و معرفتییی بییرای فهییم وجییودات خییارجی اسییت، کند و  فریق ماهیت آن را درک می
اشتداد و تجدد وجود نیز امری عینی و خارجی است و خارج از دسترس ذهن و شییناخت عقالنییی اسییت؛ 

کنیید؛ یعنییی از تجییدد و اشییتداد صورت تغییر تدریجی از قوه بییه فعییل درک میلکن ذهن اشتداد وجود را به
فهمیید. ی و از مراتب ضعیف و قییوی وجییود، قییوه و فعییل را انتییزاع کییرده و میخارجی وجود، تغییر تدریج

رسد میان این دو تعریف از حرکت در عین تمایز، ارتباط منطقی برقرار اسییت و تعریییف بنابراین، به نظر می
حرکت به »تغییر تدریجی شیء از قوه به فعل« و »اشتداد و تجدد وجودی« در فییول یکییدیگر قییرار دارنیید. 

د بتوان گفت که فبق مبانی حکمت متعالیه، تعریییف حرکییت بییه »اشییتداد و تجییدد وجییود«، تعریفییی شای
وجودشناسانه و نا ر به عالم واقع و ثبوت است؛ ولی تعریف حرکت به »خروج تدریجی از قوه بییه فعییل«، 

 شناختی و معرفتی حرکت و نا ر به عالم اثبات و معرفت است. تعریف ماهیت

http://aminsearch.com/doc/13118400/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://aminsearch.com/doc/13118400/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://aminsearch.com/doc/13118400/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://aminsearch.com/doc/13118400/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
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کند شود، توصیف میگونه که توسط مردم درک میشناسانه، حرکت را آن، تعریف معرفتتربیان سادهبه
توان به مقام شهود  کند که با قلب سلیم و خشوع میشناسانه، وجود واقعی حرکت را بیان میو تعریف هستی

این، شییناخت (. مفهوم معقول حرکت، معقول ثانیۀ فلسفی است. بنابر4آن رسید)مالصدرا، ایقاظ النا مین، 
عملیاتی فکییری ما انعکاسی مستقیم و ساده از خارج نیست؛ بلکه ذهن ضییمن ارتبییاط بییا خییارج بییا رشییته

آفرینندۀ این صورت ذهنی است؛ چراکه در نظر صدرا برای نفس هنگامی که به یکی از موجودات خییارجی 
شییود؛ ی حاصییل میهای عقلییی و خیییالی و حسیی سبب شفافیت و تجردی که نفس دارد، صورترسد بهمی

بسییتن در آینییه نییوعی قبییول و شود. با این تفاوت کییه نقشهمان گونه که نقش این اشیاء در آینه منعکس می
عبارتی، نفییس سییازنده و بستن برای نفس نییوعی فعییل و ایجییاد اسییت. بییهپتیرش است؛ در حالی که نقش

 (.1/343؛ همان، 8/305آفریننده است)همو، اسفار،  
شناختی حرکت، یعنی »تغییر تدریجی از قوه به فعل«، مبتنی و فییرع بییر یف معرفتروشن است که تعر

تعریف وجودشناختی آن، یعنی »اشتداد و تجدد وجود« است؛ زیرا واقعیییت خییارجی ذاتییًا بییر فهییم ذهیین 
ا دلیل انس ذهن مبتدی با مفاهیم و ماهیات ابتدفلسفی تقدم دارد؛ ولی در مقام تعلیم و تعلم نیکوست که به

شناسانۀ حرکت ارا ه شود و پس از قوت آن، تعریف وجودشناسانه مطرح شود که صییدرا نیییز تعریف معرفت
 همین گونه عمل کرده است. 

رسد نیکوست شارحین و محققین حکمت صدرایی به این تمییایز ملتفییت باشییند و بنابراین، به نظر می
شییناختی باشیید یییا بییر اسییاس اصییطالحات رفتدهند یا مبتنی بر مفییاهیم مع تعریفی که از حرکت ارا ه می

شناختی؛ یعنی یا بر اساس »تغییر و قوه و فعل« به تعریف حرکییت بدردازنیید یییا بییر اسییاس »تجییدد و وجود
 اشتداد وجودی«.

گاهانه به این مس له التفییاتی نبییوده، برخییی به نظر می رسد در میان شارحین حکمت صدرایی، گرچه آ
کید کردهفبافبایی به همچون استاد مطهری و عالمه گاهانه بر تعریف وجودشناسانۀ حرکت تأ اند و شکل ناآ

شناسییانه و بر پییویش معرفت شناختی از حرکت ارا ه داده برخی همچون استاد جوادی آملی تعریف معرفت
کید داشته و برخی از محققین از اصطالحات هر دو حیطه در یک تعریف استفاده کرده  اند.تأ

ینکه بسته به موقعیت، ارا ۀ هر دو تعریف از حرکت ضرورت دارد و چنین نیست که بنا بییر نتیجۀ کالم ا
مبانی حکمت متعالیه، تعریف حرکت به »اشتداد وجود« منحصر شود و تعریف »خروج تدریجی از قوه به 

ۀ فعل« نیز به اشتداد وجودی تأویییل یابیید؛ زیییرا پیامیید آن فروکاسییتن مفهییوم حرکییت بییه یکییی از دو حیطیی 
شناختی است؛ حال آنکه حرکت نیازمند آن است که هم از حیث مصییداقی و هییم شناختی یا هستیمعرفت

 از حیث مفهومی تبیین و تقریر شود.  
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الزم به ذکر است که این مس له به حکمت متعالیه اختصییاص دارد کییه در آن بنییا بییر مبییانی اصییالت و 
ری منتزع از مرتبۀ ضعیف وجود سیال و صورت و تشکیک و بسافت وجود و حرکت جوهری، ماده و قوه ام

فعلیت، امری منتزع از مرتبۀ قوی وجود متحرک است؛ وگرنه در فلسفۀ مشاء قوه و فعییل، دو جییزء خییارجی 
هستند؛ لتا، ادعا هم این است که حرکت در خارج و واقع »خروج تدریجی از قوه به فعل« است، نه صییرفًا 

 در ذهن و تحلیل عقالنی.
صییور  – اعم از قوی و ضعیف –ت سؤال شود که بنا بر نفی قوه از خارج، تمام حقایق خارجی ممکن اس 

انتزاع است و قییوه بییر محضه و فعلیات صرفه خواهند بود، آیا از فعلیت محض، قوه و امکان استعدادی قابل
 کند؟ فعلیت صدق می

کمت متعالیه و با نفی قوه از خییارج، پتیریم در بستر مبانی حتوان به سؤال فوق چنین پاسخ داد: میمی
شوند؛ زیرا بنا بر اصییالت وجییود، آنچییه در خییارج حقیقتییًا موجییود تمام حقایق خارجی فعلیت محض می

بنا بر اصل بسافت هم، وجود هیر جز ی (.  3/83  ؛ همان،1/39باشد)مالصدرا، اسفار،  است، وجود می
از آنجییا کییه وجییود مسییاوق بییا فعلیییت براین،  (؛ بنا51-1/50همان،  ندارد و وجود صرف و محض است)

 (، فعلیت محض و صرف هم خواهد بود.1/259است)همان،  
)همان، همان گونه که وجییود دارای درجییات مشییکک اسییتدر اینجا توجه به این نکته ضروری است، 

-2)جوادی آملی، رحیق مختییوم،  ، کماالت و هر آنچه مساوق وجود است، نیز مشکک خواهد بود(1/37
تری را خواهیید داشییت؛ لکیین بنابراین، وجوِد ضعیف، فعلیت ضعیف و وجوِد قوی، فعلیت قوی  (.4/149

چون وجود و فعلیِت ضعیف، فعم وجود و فعلیت را ولو اندک چشیده و از منبع وجود و کمال دور اسییت، 
ألثیریییة، نیاز و شوق به استکمال و وصول درجات باالتر وجییود و فعلیییت دارد)مالصییدرا، شییرح الهدایییة ا

شوق کمالی است که از جهتی حاصل است و از جهت دیگر حاصل نیست. شوق بییه معییدوم   (؛ زیرا435
محض و فلب مجهول مطلق امری محال است. بنابراین، کسی که از ابتدا فاقد چیزی است، نه مشییتاق آن 

و فالییب بودن تحصیییل حاصییل، مشییتاق خافر محییالاست و نه فالب؛ همان گونه که واجیید چیییزی، بییه
واسییطۀ قییرار و نییاآرام اسییت و بهذاتییًا بیرو، وجود و فعلیت ضییعیف،  ایناز؛  (2/237نیست)همو، اسفار،  

؛ 3/86همییان، )رودسوی مراتب شدید و کمال پیییش میحرکت جوهری و سیالن ذاتی از مراتب ضعیف به
و سیییر ذاتییی خییود را  ( و با امداد بعد امداد امر مفییارق و حرکییت جییوهری6/612منتظری، شرح منظومه، 

 (.190-2/189؛ همو، تفسیر القرآن الکریم،  6/268مالصدرا، اسفار، )یابدکند و تکامل میشکوفا می
سبب ضعفی کییه در مرتبییۀ حاصل آنکه در عالم مادی و فبیعت، از فعلیت و وجود محض خارجی، به

شود و قییوه بییر آن صییدق انتزاع می  وجودی خود نسبت به مراتب باالتر هستی سیال دارد، مفهوم اضافی قوه 
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بیان ساده، در عالم فبیعت مفهوم اضافی قوه و قابلیییت از نحییوۀ به(.  46  ،64-3/63کند)همو، اسفار،  می
شییوند، نییه آنکییه یییک مفهییوم عرضییی و مییاهوی داخییل در ماهیییت و مفهییوم شیییء مییادی وجود انتزاع می

وجییودی اضییافی اسییت نییه اینکییه ماهیییت آن، (؛ یعنی وجییود آن،  8/68باشد)مصباح یزدی، شرح اسفار،  
 (.70مندرج در مقولۀ اضافه باشد)همان، 

سؤال دیگری ممکن است بدین صورت مطرح شود: اگر قوه، امر ریرعینییی باشیید باییید حرکییت، یعنییی 
»خروج تدریجی از قوه به فعل«، نیز امر ریرعینی باشد! همچنین، فعلیت و صورتی که قوه ندارد، چگونه از 

 شود؟رج میقوه خا
 در پاسخ به این اشکال توجه به دو مس له ضرورت دارد:

حرکییت  –تفصیل در این نوشتار تبیین شیید همان گونه که به  –  اول اینکه، در بستر مبانی حکمت متعالیه  
در عالم واقع و خارج همان »اشتداد وجود« است، نه »خروج تدریجی از قوه به فعییل«؛ زیییرا در حکمییت 

الحکم  المتعالی  شوند)عالمه فبافبایی، ودات عالم هستی به دو قسم ثابت و سیال تقسیم میمتعالیه، موج 
(. در واقع، مصّحح انتزاِع قوه و فعل یا ماده و صورت، وجود سیالی است 3/20،  فی األسفار العقلی  األربع 

ل و که وجودی واحد و متصل است. بدین صورت که، وجود مادی خارجی دا مًا در حییال سییی الن، تحصییّ
اعتبار هریییک از اییین های مختلف، قییوه و بییهاعتبار قبول تعینات و فعلیتفعلیت است. از چنین وجودی به

شود و ذهن با اعتبارات مختلف بین قوه و فعل، تکثری را لحاظ و مفهومی را درست تعینات، فعل انتزاع می
های خییود رات و مرزبندی واقعیت خارجی، بافتهذهن در این اعتبا (. البته5/287کند)مالصدرا، اسفار، می

شییود و از اییین فریییق، کند؛ بلکه در دایرۀ حدود موردنظر به دریافت خارج نا ل میرا بر خارج تحمیل نمی
کنیید، بییه آنچییه کییه از مقییافع مختلییف آن سیییالن نصیییب او عالوه بر آنکه به سیالن خارجی علم پیدا می

گاه میمی بنییابراین، تعریییف حرکییت بییه  (.151-1/150-2آملی، رحیق مختییوم،  شود)جوادی  شود، نیز آ
 »خروج تدریجی از قوه به فعل«، فهم ذهنی از اشتداد وجودی خارجی است.

معنای مشییا ی، یعنییی کیییف اسییتعدادی دوم اینکه، بنا بر مبانی حکمت صدرایی، در خارج »قییوه« بییه
تعالیه در خییارج، وجییود بسیییِط مشییکِک سیییالی عارض بر ماده معنی ندارد؛ بلکه در بستر مبانی حکمت م

بنابراین، قوه (.  3/86مالصدرا، اسفار،  است که از مرتبۀ ضعیف به مرتبۀ قوی، حرکت ذاتی و جوهری دارد)
ء است و مفهوم قییوه و فعییل ء همان مرتبۀ ضعیِف وجود شیو فعل در خارج از سنخ وجود هستند و قوۀ شی

اعتبار ضییعف مرتبییۀ وجییود صل هستند و قوه از صورت بما هی صورت بهمنتزع از دو مرتبۀ وجود واحد مت
حرکییت جییوهری، مرتبییۀ ضییعیف یییا   با  (.4/215شود)فبافبایی، اصول فلسفه و روش ر الیسم،  انتزاع می

( و چون کمال بییا 3/241-1رسد)جوادی آملی، رحیق مختوم، رود؛ بلکه به کمال میهمان قوه از بین نمی
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است، با حصول صورت جدید، تنها نقص مرتبۀ سابق از بین رفتییه و حقیقییت آن بییاقی سلب نقا ص همراه  
بنابراین، در حکمت متعالیه، معنای خروج از قوه همان خروج از نقص مرتبۀ   (.2/425-1ماند)همان،  می

 (. 3/240-1؛ همو، رحیق مختوم، 3/98)همو، تسنیم، ضعیف هستی و تکامل و شکوفایی آن است
 

  گیرینایجه
اش؛ یعنییی اصییالت وجییود و در پییی آن بسییافت و تشییکیک و االصول فلسییفهمالصدرا بر اساس اصل

کند کییه در آن نگییاهی نییو بییه مفییاهیمی همچییون شناسی جدیدی را فرح میحرکت جوهری وجود، جهان
اهیم فلسفی تحول بنیادین در بسیاری از مف   گتار مبانی حکمت متعالیهاندازد. البته بنیان»قوه« و »فعل« می

رو، تحقیییق هییا ندرداختییه اسییت؛ ازاییینایجاد کرده؛ ولی به تشریح همۀ ابعاد و فرح تمام فروع و نتییایج آن
شناسی »حرکت« بنا بر مبانی حکمت متعالیه نگاشته و روشن شد کییه بنییا بییر مبییانی حاضر درصدد مفهوم 

وه از حالییت ضییعیف قیی   حکمت متعالیه، همچون اصالت، تشکیک و بسافت وجییود و حرکییت جییوهری،
آید؛ چراکه صییورت هییر صورت نسبت به کماالت وجودی و مقایسۀ آن با کماالتی که واالترند به دست می

برد. مند باشد، باز هم نسبت به کماالت واالتر در حالت ضعف و امکان به سر میاندازه هم از کماالت بهره 
در خارج نیستند و مابازاء خارجی ندارند؛ بلکییه در نتیجه، قوه و فعل، معقول اول و از اجزای حقیقی جسم  

شود که با نفی قوه و فعییل خییارجی، تعریییف بر این اساس، این سؤال مطرح میمعقول ثانی فلسفی هستند. 
گرفته در اییین پییژوهش، حرکت در حکمت متعالیه چگونه خواهد بود؟ در راستای مطالعه و بررسی صورت

، تشکیک و بسافت وجود و حرکت جوهری، قوه و فعل، معقول ثانی حاصل شد که اگر بنا بر مبانی اصالت
فلسفی و منتزع از مراتب ضعیف و قوی وجود متصل واحیید باشییند، چنییین نیسییت کییه تفسیییر حرکییت بییه 

معنای »اشتداد و تجدد وجییودی« منحصییر شییود؛ »خروج تدریجی از قوه به فعل« منتفی باشد و حرکت به
آنچییه صییدرا  نی بر قوه و فعل خارجی است که مشا یان مدعی آن هستند.بلکه آنچه منتفی است حرکت مبت

مدعی است سخنی دیگر است که فقط با ادعای مشا یان اشتراک در لفیی  دارد. تعریییف وی از حرکییت بییه 
شییناختی اسییت کییه در فییول تفسیییر »تغییر تدریجی از قوه به فعل«، نا ر به عالم اثبییات و ذهیین و معرفت

یعنی »اشتداد و تجدد« وجود قرار گرفتییه اسییت. بنییابراین، هییر دو تعریییف صییحیح   وجودشناسانۀ حرکت،
شود؛ مگر اینکه تعریف حرکت به تغییر تدریجی از قوه به فعل، نا ر یک به دیگری تأویل نمیهستند و هیر

تییوان گفییت کییه تعریییف حرکییت در به اصطالحات و فهم مشا ی از قوه و فعل باشد که در این صییورت می
 ه صدرایی به اشتداد و تجدد وجود منحصر خواهد بود.فلسف 
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