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چکیده
یکی از مهم ترین مبانی فلسفی حکمت متعالیه حرکت جوهری است که مالصدداا از رریدح حرکدت
اعراض و متغیر بودن علّت متغیر به اثبات آن پرداخته است .شیخ احمد احسائی بر آن است کده بده
دلیل فاعلیت خداوند نسبت به همه موجودات ،جوهر ،علّت عرض و فاعل حرکت آن نیست و مبدانی
مالصداا دا زمینه فاعل حرکت جوهری و وحدت وجود (یکی بودن محرّک و متحرّک) منجر به دهری
و مادی گرائی میگردد .احسائی با ررح اااده و اختیاا داشتن جمدادات ،تسسدیم مالصدداا از اندوا
حرکت به خصوص حرکت ربیعی و قسری اا به چالش میکشاند .دا پاسخ به نسدهای احسدائی مدی-
توان گفت که فاعلیت خداوند و فرشتگان نسبت به اقسام حرکت بی واسطه نیست .لذا منافداتی بدا
فاعلیت مباشر صوات نوعیه ندااد ،علّت با معلول (وجود مستسل و اابط) وحدت حسیسدت و اقیسدت
دااند و به دلیل معلول بودن صوات نوعیه ،نظریة مالصداا به مادی گرائی نمیانجامد .جمدادات نید
فاقد هر گونه علم و ادااک هستند و بدین لحاظ اثبات حرکت جوهری از رریح فاعل انوا آن خالی از
مناقشه است.
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طرح مسأله

حرکت از پدیدههای بدیهی و آشکار عالم محسوس و مادی است که تحلیل نحلوه وجلود آن از
دیرباز ذهن اندیشمندان فلسفی را به خود مشغول داشته است .فیلسوفان مسلمان عموماً تعریف
ارسطو در باب حرکت را پذیرفتهاند که چنین است :حرکت خروج تدریجی شیء از قوه به فعل
یا به بیان دیگر کمال اول برای موجود بالقوه از جهلت بلالقوه بلودن اسلت (ارسلطو ،1364 ،ص
.)105
با توجه به این تعریف ،قوام حرکت به شش امر اسلت ،مبلدأ کله حرکلت از آن آزلاز مل شلود،
منته که حرکت در آن پایان مییابد ،مسافت (مقوله) که حرکت در آن واقع م شود ،موضلو
یا متحرّك ،فاع یا محلرّك و مقلدار حرکلت ،یعنل زملان (طباطبلائی ،1424 ،ص  .)88بلدین
لحاظ ،حرکت متقوّم به این امور ششگانه است و با فقدان یکی از آنها حرکتی نخواهد بود.
در میان مقوّمات حرکت ،مسافت یا مقولهای که حرکت در آن واقع میشود ،مورد اختالف میلان
حکیمان اسالمی است به گونهای که ابن سلینا آنرا در چهلار مقولله کلم ،کیلف ،أیلن و وضلع
میداند (ابن سینا ،1430 ،ج  ،4ص  .)98وقو حرکت در مقولة جوهر از نظلر او بله دلیل نبلود
موضو ثابت ،ممتنع است .در مقاب  ،صدرالمتألهین بر آن است که پلذیر جریلان حرکلت در
مقوالت چهارگانه مذکور منجر به اثبلات حرکلت در مقولله جلوهر نیلز ملیگلردد (صلدرالدین
شیرازی ،1360 ،ص  .)85او اولین کسی است که به اثبات و تبیین چنین حرکتی میپردازد.
شیخ احمد احسائی از مهمترین منتقدین مالصدرا در مسلائ مختللف فلسلفی اسلت .احسلائی
عالوه بر طرح نمودن نقدهایی منطقی -فلسفی به مبانی صدرایی ،در ملوارد بسلیاری آنهلا را بلا
احادیث شیعی نیز ناسازگار میداند .در پژوهش حاضر به بررسی و پاسخ به نقدهای احسائی بله
اثبات حرکت جوهری مالصدرا پرداخته میشود.
شایان ذکر است که مبانی فلسفی احسائی به ویلژه نقلدهای او بله مبلانی مالصلدرا در حکملت
متعالیه به خصوص بحث حرکت جوهری مورد توجله اندیشلمندان و متفکلران گذشلته و حلال
حوزة فلسفه واقع نگردیده است .با اینکه به نظر میرسد او مهمترین منتقد حکملت صلدرایی از
نظر برهانی و طرح ناسازگاری فلسفه مالصدرا با احادیث شیعی است و در این زمینه نسلبت بله
بسیاری از منتقدان از جمله اهالی مکتب تفکیک سلبقت دارد .در نظلر برخلی متفکلران بلزر
(صدرالدین شیرازی ،1360 ،مقدمة آشتیانی ،ص  )111دلی چنین بی توجهی ممکن است عدم
درك صحیح شیخ احمد احسائی از قواعد فلسفی صدرایی باشد .شاید دلی دیگر و مهمتلر ایلن
زفلت فلسفی در تاریخ فلسفه اسالمی ،شخصیت جنجال برانگیلز احسلائی باشلد کله سلبب بله
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وجود آمدن فرقة شیخیه و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن در جامعه شیعی گردید .زیرا چنلین
امری اندیشمندان را به سوی بخشهائی از افکار احسلائی و نقلادی آنهلا رهنملون سلاخت کله
تأثیرات اجتماعی زیادی دربرداشت .از این رو در پژوهش پیش رو به بررسلی نقادانله بخشلی از
مهمترین نقدهای احسائی به حکمت متعالیه یعنی حرکت جوهری پرداخته میشود.
در مورد حرکت جوهری از دیدگاه مالصدرا مقاالت و کتابهای نسبتاً زیادی نوشته شلده اسلت
که اکثر آنها در تبیین این نظریه یا پی گیری لوازم اخالقی ،الهیلاتی و ...آن اسلت .1بلا وجلود
این ،برخی پژوهشهای جدید در نقادی این نظریه نیز نوشته شده است .در ملورد شلیخ احملد
احسائی نیز با اینکه وی از منتقدان جدی حکمت متعالیه مالصدرا است ،ولی تحقیقلات انلدکی
در مورد افکار فلسفی او صورت گرفته است که بیشلتر در ملورد سلایر مبلانی و نقلدهای او بله
نظریات مالصدرا است .2در نتیجه به نظر میرسد پژوهشی جلدّی و مسلتق در ملورد نقلدهای
احسائی به حرکت جوهری صورت نگرفته است که پژوهش حاضر در صدد انجام آن است.
برهان مالصدرا در اثبات حرکت جوهری

یکی از مهمترین براهین مالصدرا در اثبات حرکت جوهری ،از طریل حرکلت اعلراض و متغیلر
بودن فاع آنهاست .به این بیان که از دیدگاه ابن سینا حرکت در چهار مقولة کم ،کیف ،وضع،
و أین جریان دارد (ابن سینا ،1430 ،ج  ،4ص  .)98از طرف دیگر ،اعراض معلول جوهر و جلوهر
علّت آنهاست .در نتیجه متحرك و متغیّر بودن اعراض ،اثبات کننده حرکت در جوهر و صلورت
نوعیه است .زیرا به دلی سنخیّت میان علّت و معلول ،علّت شیء متغیّر ،باید متغیّر باشلد :علّة
المتغیّر متغیّر .در نتیجه حرکت مقوالت چهارگانه به دلی متغیّر بودن جلوهر و صلورت نوعیلة
آنهاست .در صورتی که صورت نوعیّه ثابت باشد ،اعراض نیلز متغیّلر نخواهنلد بلود (صلدرالدین
شیرازی ،1360 ،ص .)85
مالصدرا حرکات موجود در عالم ماده را به اقسامی تقسیم ،و در طی آن فاعلیلت صلورت نوعیله
نسبت به همه آنها را اثبات مینماید .بنابراین طبیعت یا صلورت نوعیله ،فاعل مسلتقیم و بلی
واسطه حرکت در حرکات ارادی (مانند حرکت انسان جهت انجام کاری) ،قسری (ماننلد حرکلت
سنگ به سوی باال) و حرکت طبیعی (مانند حرکت سلنگ بله سلوی پلایین) اسلت .در نتیجله
حرکت مانند شخصی است که روح و حقیقت آن طبیعت یلا صلورت نوعیله اسلت (صلدرالدین
شیرازی ،1361 ،ص  .)233از این رو ،صورت نوعیه به دلیل فاعل مسلتقیم بلودن همله انلوا

144

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

حرکات ،متغیر و متحرك است و ثابت نیست .در نتیجه حرکت در مقولله جلوهر اشلیای ملادی
جریان دارد.
مالصدرا دلی فاعلیت صورت نوعیه نسبت به حرکات مختلف را چنین توضیح میدهد :فاعلیلت
صورت نوعیه نسبت به حرکت طبیعی املری واضلح و روشلن اسلت .زیلرا بله دلیل تناسلب و
سنخیت با طبیعت و ذات اینگونه حرکات ،فاع آنها صورت نوعیه اسلت .در حرکلات قسلری
نیز فع شخص قاسر علّت معدّ حرکت قسری است و نه علّت فلاعلی آن .زیلرا در برخلی ملوارد
قسر از بین می رود ولی حرکت قسری ادامه دارد .در حرکلات ارادی نیلز نفلا ناطقله محلرّك
جسم به جهات گوناگون با اراده و اختیار خویش است (همو ،1981 ،ج  ،3ص  .)64به بیان دیگر
نفا ناطقه اراده انجام برخی از افعال را مینماید .لذا فاع ارادی آنهاست.
نقدهای احسائی به دیدگاه مالصدرا در مورد فاعل حرکت جوهری

شیخ احمد احسائی نقدهای متعددی به قاعدة «الفاعل المباشلر للتّحریلک فلی جمیلع أقسلام
الحرکة لیا إالّ الطّبیعة» مطرح مینماید کله طلی آن یکلی از مقلدمات اصللی برهلان ملذکور
مخدو میگردد .احسائی از این مطلب ،نادرستی حرکت جوهری را نتیجه ملیگیلرد .زیلرا بلا
ابطال فاعلیت صورت نوعیه نسبت به انوا حرکات طبیعی ،قسری و ارادی ،اساس اثبات حرکلت
جوهری از این طری دچار خدشه میشود .نقدهای احسائی در این قسمت عبارت اند از:
[ ]1در صورتی که مقصود مالصدرا از مباشرت در فاع مباشر ،مالمست و همراهی باشلد مفلاد
این قاعده این میشود که فاع حرکت با طبیعت آن متفاوت است که معنلایی صلحیح بلوده و
خللی در آن نیست زیرا فاع حرکت با قاب آن ،یعنی موضو  ،به دلی تغایر دو جهلت فعل و
انفعال متفاوت است ،ولی مقصود مالصدرا را اثبات نمیکند به دلی اینکله از نظلر او محلرك و
متحرك حرکات جوهری صورت نوعیه است .املا در صلورتی کله مقصلود مالصلدرا از طبیعلت
[الطّبیعة] ،موضو حرکت باشد معنای این قاعده چنین میشود که طبیعت مفعول [متحلرك]
با قابلیت خویش پذیرای فاعلیت و تأثیر فاع [محرك] اسلت (احسلائی ،1427 ،ج  ،1ص .)449
یعنی اینکه محرك یا فاع حرکت ایجاد کننده آن در قاب یا طبیعت حرکت است .با توجله بله
این نکته ،فاع حرکت همان طبیعت یا موضو آن نخواهد بود بلکله ایلن دو زیلر هلم بلوده و
متفاوت هستند .در نتیجه فاع حرکت ،طبیعت یا صورت نوعیه آن نیست.
[ ]2فاع تأثیر گذار در همة عالم خداوند است و هیچ موجودی فاعلیت مسلتق نلدارد .روایلات
بسیاری نیز بر این مطلب داللت میکنند مانند (کلینی ،1407 ،ج  ،6ص « :)13إِنَ النُّطْفَةَ تَکُونُ
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فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أَربَعِینَ یَوْملاً فَلذِذَا کَمَل َ أَربَعَلةُ
أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُ ُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَ فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ شَقِیّاً
أَوْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ ( » ...احسلائی ،1427 ،ج  ،1ص  .)449طبل ایلن حلدیث ،حرکلت و تکامل
جنین انسانی در رحم و مذکر یا مؤنث شدن آن توسط فرشتگان با اذن خدا صورت میگیرد .در
نتیجه فاع و محرك آنها طبیعت یا صورت نوعیه نیست .آیاتی از قرآن کریم نیز به این مطللب
صراحت دارد مانند ... « :بَ ْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ الیَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ» (انبیاء)27-26 :
(احسائی ،1427 ،ج  ،1ص  .)450طب این آیات ،فرشلتگان بلا اذن و املر الهلی ،فاعل و انجلام
دهندة افعالی در عالم وجود و محرك حرکات مختلف آنها هستند.
[ ]3فاع مباشر بودن طبیعت و صورت نوعیه نسبت به حرکت تنها با مبانی دهریلون و ملادی-
گرایان ساز دارد .زیرا از دیدگاه آنان ،فاع زندگی و مر انسانها دهر یا ملاده اسلت و ارادة
الهی تأثیری در آنها ندارد .بدین جهت مادی گرایان وجود خداوند را به طور کلی منکر هستند
(جاثیه .(24 :طب دیدگاه مالصدرا و پیروان او نیز به دلی فاع مباشر دانسلتن صلورت نوعیله
نسبت به همه انوا حرکات ،تغیر و حرکت مستند به دهر و مادیات میگردد [بله دلیل ملادی
بودن صورت نوعیه] و ارادة الهی نقشی در آن نخواهد داشت .همان گونه که مالصلدرا و پیلروان
او در موارد دیگر نیز چنین میاندیشند و فاع را همان مفعول میپندارند ماننلد اتحلاد عاقل و
معقول (احسائی ،1427 ،ج  ،1ص  .)450حاص اینکه ،از دیدگاه احسائی ،نظریه مالصدرا در این
زمینه با نظریه مادی گرایان و دهریون یکی است و از نظر او ،مالصدرا به گونهای دهری مسللک
است« :و ال یصح أن یکون الفاع المباشر هو الطبیعة و لو عل فرض کونها زیر الحرکة إالّ علل
رأی الدهریّة أو عل رأی هذه الجماعة [مالصدرا و پیروان او] من أنّ الفاعل هلو المفعلول کملا
صرّح به فی اتّحاد المعقول بالعاق و المفعول بالفاع » (همان ،ص .)450
مؤید این نکته نیز این است که مالصدرا و پیروان او قائ به وحدت وجود هستند کله طبل آن
خداوند با اسما و صفات مختلف در عالم تجللی ملیکنلد و در دار هسلتی یلک موجلود بیشلتر
متحق نیست .از این جهت اسم ظاهر و باطن و لذا قاب و فاع یکی هستند و ذات واحلدی در
همه آنها تجلی میکند .بنابراین طب وحدت وجود ،فاع و قاب مانند محلرك و متحلرك در
حرکت جوهری به طور کلی در عالم یکی است و تفاوتی ندارد .احسائی در اثبات این مطللب بله
عباراتی از مالمحسن فیض کاشانی 3نیز استشهاد میجوید (همان ،ص  )450و طبل آن اثبلات
میکند که یکی دانستن فاع حرکت با قاب آن و به طور کلی فاع و مفعول (عللت و معللول)
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در نظام فکری صدراییان بسیار است که نتیجه آن دهری گری و انکار وجود خداونلد و ربوبیلت
اوست.
احسائی با توجه به مبانی فوق نتیجه میگیرد که فاع حرکت یا محلرك هملان مفعلول آن یلا
متحرك نیست و یکی بودن محرك و متحرك در حرکات مختلف فقط طب دیدگاه مالصلدرا و
پیروان او صحیح است« :المفعول ال یخل نفسه إالّ عل رأی هذا الخل المنکوس»( .هملان ،ص
.)451-450
حاص اینکه نمیتوان با استفاده از فاعلیت صورت نوعیه در حرکات مختللف بله اثبلات حرکلت
جوهری پرداخت .زیرا اساس این مطلب با نقدهای بسیاری مواجه است.
پاسخ نقدهای احسائی به دیدگاه مالصدرا در مورد فاعل حرکت جوهری

در قسمت قب بیان گردید که مالصدرا با استفاده از فاع حرکت بودن صلورت نوعیله و متغیلر
بودن آن به اثبات حرکت جوهری میپردازد که این دیدگاه با نقلدهای بسلیاری از سلوی شلیخ
احمد احسائی مواجه گردیده است .در این قسمت به بررسی و پاسخ نقلدهای او در ایلن زمینله
پرداخته میشود:
[ ]1مقصود مالصدرا از فاع مباشر در این قاعده ،فاع بی واسطه است .بدین جهت در نظلر او،
فاع مباشر ،فاع قریلب (صلدرالدین شلیرازی ،1981 ،ج  ،5ص  )232اسلت .در مقابل  ،عقل
مجرد فاع با واسطه و بعید حرکات جوهری است .زیرا فاع بدون واسطه حرکت بایستی امری
متحرك و متغیر باشد .عق مجرد به دلی فعلیت محلض و نداشلتن هلیچ گونله جهلت قلوه و
استعداد ،ایجاد کننده و جاع [با جع بسیط] متحرك حرکات جوهری است کله باللذات و بله
جع بسیط متحرك هستند همانگونه که افاضه کننده وجود آنها نیز است .وللی محلرك بلی
واسطه همان صورت نوعیه است .بنابراین ،صورت نوعیه به دلی قوه و استعداد پذیرای حرکت و
عق مجرد مفیض صورت به ماده است و به دلی علّیت صورت نسبت بله ملاده ،صلورت نوعیله
فاع بی واسطه حرکت است.
[ ]2بیان گردید که فاع حرکت از دیدگاه مالصدرا ،به دو قسم قریب و بعید تقسیم ملیشلود و
صورت نوعیه فاع قریب و عق مجرد فاع بعید است .به دلی اینکه این دو در طول یکدیگر و
در طول اراده خداوند هستند ،اجتما آنها در یک فع امتنا یا تزاحمی ندارد .از نظر مالصلدرا،
رب النو انسانی همان جبرئی در شریعت است که مفیض صورت نسبت بله آنهلا بلوده و للذا
محرك حرکات جوهری اسلت (هملان ،ج  ،9ص  .)143-142بنلابراین ،اینکله محلرك حرکلات
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مختلف در شریعت ،مالئکه و فرشتگان دانسته میشوند با دیدگاه مالصدرا در مورد فاع حرکت
جوهری منافاتی ندارد بلکه انطباق کام نیز دارد.
نتیجه اینکه صورت نوعیه از دیدگاه مالصدرا فاع حقیقی حرکت است و چنین مطلبی منافاتی
با آیات و روایاتی که خداوند و فرشتگان را فاع همه امور عالم ملیداننلد ،نلدارد .زیلرا صلورت
نوعیه فاع بی واسطه حرکت جوهری است که خود معلول مالئکه [عق فعّلال یلا رب النلو و
سایر عقول مجرد در نظام طولی] و مالئکه نیز معلول خداوند هستند.4
[ ]3از دیدگاه مالصدرا همه موجودات عالم از جمله فاع قریب و بعید حرکت ،به دلیل امکلان
ذاتی و فقری نیازمند به خداوند هستند (همان ،ج  ،1ص  )206و استقالل وجلودی از او ندارنلد.
از این رو ،افعال آنها مانند وجودشان نیازمند و وابسته به خداوند است .در صورتی کله فاعلیلت
این امور به گونه مستق لحاظ گردد ،مانند نظریه دهریون و مادی گرایان خواهلد گردیلد و بله
شرك میانجامد ،در حالی که مالصدرا چنین نظری ندارد .تذکر این نکته ضروری است که عل
جسمانی در تأثیر گذاری و تأثیر پذیری محدودیت دارند (همان ،ج  ،4ص  )32لذا فاع ایجادی
نبوده بلکه اعدادی هستند .بنابراین فاع و محرك دانستن صورت نوعیه به دلی فاع ایجلادی
نبودن منجر به دهری گری نمیگردد .زیرا صورت نوعیه به دلی جسمانی بودن فاعل ایجلادی
نیست.
در مورد وحدت وجود نیز بایستی بیان نمود که از نظر مالصدرا ،همله موجلودات ،وجلود رابلط
نسبت به خداوند هستند .از این جهت ،وجود مستق در دار وجود یکی بیش نیست و معلولهلا
وابسته و نیازمند نسبت به علّت و وجود مستق هستند (همان ،ج  ،1ص  .)47در نتیجه وحدت
وجود منجر به دهری گری نمیگردد بلکه باالترین مرتبه نیازمندی وجودی را نسبت بله خلال
اثبات میکند.
البته در قرآن کریم نیز آیاتی مؤید این مطلب است« :هُوَ اللَّهُ الْخالِ ُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ» (حشر)24 :
و «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ( ».حدید .)3 :هم چنلین در ادعیلة شلیعی نیلز ایلن گونله
مطالب فراوان است مانند دعای جوشن کبیر که در آن همه فع و انفعاالت در نظلام وجلود بله
اسمای الهی نسبت داده میشود .بنابراین وحدت وجود بدعتی نیست کله مالصلدرا و پیلروان او
ابدا کرده هستند بلکه در شریعت که احسائی مدعی جانبداری از آن در مقاب حکمت متعالیله
است ،فراوان است.
با توجه به نکات گفته شده ،نقدهای احسائی به مالصدرا در مورد فاع حرکت جوهری ناشلی از
خلط و مغالطه میان محرك قریب و بعید حرکت جوهری اسلت .محلرك قریلب یعنلی صلورت
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نوعیه نیز وابستگی وجودی به محرك بعید یا عقل مجلرد دارد کله جاعل و ایجلاد کننلده آن
است .در نتیجه یکی از متقنترین شیوه ها و براهین اثبات حرکت جوهری از طری متغیر بودن
فاع آن است.
شایان ذکر است که فاعلیت صورت نوعیه نسبت به حرکت منافاتی با فاعلیلت حقیقلی خداونلد
ندارد .زیرا همة موجودات دارای امکان ذاتی بوده و نیازمند به خداوند در سلسله طلولی هسلتند
(صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،1ص  .)85به بیان دیگر طب تشکیک طولی خداونلد از طریل
نظام تشکیکی ،فاعلیت و تأثیر در عالم دارد و موجلودات جهلات اثلر گلذاری خداونلد در علالم
هستند.5
نقدهای احسائی به دیدگاه مالصدرا در مورد تقسیم انواع حرکت

بیان گردید که مالصدرا حرکت را به اقسام سه گانة ارادی ،طبیعی ،و قسری تقسلیم ملیکنلد و
با استفاده از فاعلیت صورت نوعیه نسبت به همه آنها ،به اثبلات حرکلت جلوهری ملیپلردازد.
احسائی با طرح نقدهایی نسبت به این مطلب ،دیدگاه مالصدرا در این زمینه و لذا اثبات حرکت
جوهری بر پایة آن را به چالش میکشاند .نقدهای احسائی در این قسمت عبارت اند از:
[ ]1مرتبة طبیعت و مادی یعنی بدن با مرتبه نفا و مجرد انسانی متفاوت اسلت .بلدین جهلت
نفا انسانی متحرك نبوده و ثابت است ،ولی مرتبه بدن و طبیعلت آن ثابلت نبلوده و متحلرك
است (احسائی ،1427 ،ج  ،1ص  .)451با توجه به این نکته ،حرکت قسری اصلوالً معنلی نلدارد.
زیرا از دیدگاه مالصدرا ،فاع حرکت قسری در انسان همان نفا ناطقه است .زیرا نفلا ناطقله
صورت نسبت به بدن است ،در حالی که نفا ناطقله انسلانی بله دلیل مجلرد بلودن متحلرك
نیست .بنابراین نمیتوان از فاعلیت نفا ناطقه و صورت نوعیله نسلبت بله حرکلات قسلری بله
اثبات حرکت جوهری پرداخت .به همین بیان نفا ناطقه فاع حرکات ارادی نیز نیسلت .زیلرا
به دلی مجرد بودن حرکتی در آن راه ندارد و حرکت منحصر در مرتبه بدن و ماده است.
احسائی بیان دیگری نیز از این استدالل ارائه میدهلد :طبل مبلانی مالصلدرا ،نفلا ناطقله و
صورت نوعیه ،فاع و محرك حرکات مختلف اسلت (صلدرالدین شلیرازی ،1361 ،ص  .)233در
حالی که حرکت ،صفت متحرك و طبیعت جسمانی است و چنین امری مسلتلزم متغیلر بلودن
موصوف ،یعنی نفا ناطقه نیست .زیرا حرکت صفت ،مسلتلزم تغیلر موصلوف نیسلت .بنلابراین
حتی اگر فرض شود که فاع حرکات قسری نفا ناطقه یا صورت نوعیه باشد ،به دلیل نبلودن
اتحاد میان نفا ناطقه و طبیعلت جسلمانی ،حرکلت نفلا سلبب حرکلت طبیعلت جسلمانی
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نمیگردد .همان گونه که حرکت طبیعت جسمانی نیز کاشف از حرکلت قاسلر یلا نفلا ناطقله
نیست (احسائی ،1427 ،ج  ،1ص .)452-451
[ ]2حرکت یا فع قسری در مقاب حرکت طبیعی قرار دارد و به معنای خالف مقتضای طبیعت
بودن حرکت یا فعلی است .بدین جهت ،فاعل حرکلت قسلری ،عللم و اراده نلدارد (صلدرالدین
شیرازی ،1981 ،ج  ،3ص  .)13احسائی در انتقاد به این مطلب بیان میدارد که اصلوالً قسلر بله
هیچ گونه در عالم تحق ندارد .زیرا فاع و علّت همه عالم و حرکات آنها خداونلد اسلت کله بلا
علم و اختیار طب حکمت خویش موجودات را خل میکنلد (احسلائی ،1427 ،ج  ،1ص .)451
در نتیجه با توجه به فاعلیت خداوند نسبت به همه عالم ،افعلال قسلری تحققلی ندارنلد و همله
آنها ارادیاند .ب ا وجود این ،این مطلب به معنای تحق حرکت جلوهری در خداونلد بله دلیل
فاعلیت ارادی نیست .زیرا خداوند به دلی مادی نبودن حرکت و تغییر در او رخ نمیدهد.
[ ]3احسائی با استفاده از مبانی شرعی نیز به ابطال قسر میپردازد .فع قسری گونلهای از فعل
اضطراری و اجباری است به گونهای که مکلف در انجام آن به سلختی و حلرج دچلار ملیگلردد
مانند تکالیف سخت و طاقت فرسا که با حکملت عبلادات و شلریعت سلازگار نیسلت« :ماجَعَل َ
عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» (حج .)78:طب ایلن آیله ،خداونلد هلر گونله عسلر و حرجلی را از
بندگان منتفی میداند« :فخبر سبحانه أنّه ال یرید لعباده العسر ب یرید بهلم الیسلر» (مجلسل ،
 ،1403ج  ،5ص  92احسائی ،1427 ،ج  ،1ص .)451
[ ]4مالصدرا حرکت قسری را مانند پرتاب شدن سنگ به سوی بلاال توسلط شخصلی ملیدانلد.
احسائی در انتقاد به این مطلب بیان میدارد که چنین دیدگاهی مبتنلی بلر علرف انسلانهلای
عادی و عامی است .6زیرا سنگ در صعود خویش نیز اختیاری ناقص دارد که بلا وجلود شلخص
پرتاب کننده کام میگردد .بنابراین سنگ در نزول یا صعود خلویش دارای اختیلار اسلت .هلر
چند نزول آن به سوی پایین نسبت به صعود آن ترجیح دارد .خداوند فرشتهای را موک بله املر
سنگ نموده است که طب فرمان خداوند و حکمت او ،سنگ را به سوی بلاال یلا پلایین حرکلت
میدهد (همان ،ص .)452
بیان گردید که از دیدگاه احسائی در حرکت قسری نیز گونلهای از اراده وجلود دارد .بله هملین
دلی دیدگاه مالصدرا در مورد حرکت قسری صحیح نیسلت .از جهلت دیگلر ،حرکلت طبیعلی
حرکتی است که مواف طبیعت و ذات متحرك است که در آن ارادهای نیست .بنلابراین حرکلت
قسری و طبیعی در اراده نداشتن مشتركاند ،ولی تفاوت آنها در موافقت با طبیعت متحرك یلا
مخالفت آن است .بدین جهت احسائی بیان میدارد که در حرکات طبیعی نیلز اراده وجلود دارد
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و خالی از اراده نیستند .ولی اراده در افراد مختلف دارای شدت و ضعف است و به یلک گونله در
همه افراد آن نیست .اشتباه و مغالطه مالصدرا و پیروان او در یکی دانستن صلفت اراده در افلراد
مختلف است .از این جهت آنها فکر میکنند در صورت وجود اراده در جملادات ،اختیلار آنهلا
بایستی مانند حیوانات یا انسانها باشد ،در حالی که چنین نیسلت (هملان ،ص  )452و اراده در
موضوعات مختلف یکسان نیست.
در نتیجه با ابطال حرکت قسری ،حرکات ارادی و طبیعی نیز ابطال میگردند .زیرا انوا حرکات
قسیم یکدیگرند .مالصدرا نیز با برهان سبر و تقسیم و لذا حصر عقلی به اثبات آنها ملیپلردازد
که بطالن یک ش به معنای نادرستی شقوق دیگر نیز هست .7زیرا با ابطال یکی ،اساس برهلان
مبتنی بر سبر و تقسیم یا حصر عقلی ابطال میگردد.
پاسخ نقدهای احسائی به دیدگاه مالصدرا در مورد تقسیم انواع حرکت

بیان گردید که قسمت دوم نقدهای احسائی به حرکلت جلوهری در ملورد تقسلیم حرکلات بله
ارادی ،طبیعی و قسری است .در این قسمت به بررسی و نقد آنها پرداخته میشود:
[ ]1از دیدگاه مالصدرا ،فاع مباشر حرکت جوهری موجود مجرد عقلی به دلیل ملادی نبلودن
نیست .به همین دلی فاع بی واسطه حرکت ،نفلا ناطقله از جهلت ذات عقللی و مجلرد آن
نیست .زیرا از جهت تجرد تغییر و حرکتی در آن نیست .بدین جهت از دیلدگاه مالصلدرا فاعل
مباشر و بی واسطة حرکت ،نفا ناطقه از جهت تعل و تدبیر بدن است که بلدین لحلاظ املری
مادی و متغیر است« :إنّ الفاع المباشر للحرکة ال یکون عقال محضا لعدم تغیلره و ال نفسلا ملن
حیث ذاتها العقلیة ب من حیث کونها فلی الجسلم» (صلدرالدین شلیرازی ،1360 ،ص .)85-84
توضیح اینکه از دیدگاه مالصدرا ،نفا انسانی حلاد جسلمانی و ملادی اسلت کله بلا حرکلت
جوهری به استکمال میرسد .هر چند نفا ناطقه از جهت تعل عللم الهلی و مجلردات بله آن
[کینونت علمی در مبادی عالیه وجود] قدیم است (همو ،1363 ،ص  .)536با توجه به این نکات،
انتقاد و اشکال احسائی در این قسمت ناشی از خلط و مغالطله میلان جهلت جسلمانی و ملادی
نفا با جهت تعل علم خداوند و مجردات به آن است.
با توجه به اینکه نفا انسانی حدو جسمانی و مادی دارد ،با مرتبه بدن و ماده اتحاد وجلودی
دارد .بر این اساس صدرالمتألهین میگوید ... « :فه أوّال صورة طبیعیة لمادة حسّیة و فی قوتها
قبول الصورة العقلیة الت تحصّلها عقالً بالفع و تتّحد بها اتحاداً عقلیاً» (همو ،1420 ،ص  .)88از
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این جهت نفا ناطقه به دلی داشتن مرتبه بالقوه یا همان بدن ،بالفع محض ماننلد مجلردات
نیست تا اینکه هر گونه حرکتی در آن ممتنع باشد.
[ ]2از دیدگاه مالصدرا ،افعال قسری به دو قسم تقسیم میشوند :قاسر ،یلا فاعل علملی [ماننلد
پرتاب سنگ به سوی باال توسط شخص انسانی] است یا اینکه فاقد علم است[مانند گلرم شلدن
آب توسط آتش] .هر دو نو این افعال قسری ،به دلی بطالن دور و تسلس  ،در سلسله اسلباب
و عل منتهی به خداوند میگردند (همو ،بی تا ،ص  .)436-435بنابراین وجود افعلال قسلری در
نظام عالم ،منافاتی با تعل اراده الهی به همة آنها و مبتنی بودن بر حکمت نلدارد .زیلرا حکملت
الهی مقتضی جریان امور عالم طب نظام علّی و معلولی و استناد هر پدیدهای به علت آن اسلت:
«  ...فی سنة اهلل تعال و عادته فی ترتلب المسلببات علل اسسلباب» (هملو ،1354 ،ص .)200
بدین جهت قسری بودن حرکتی به دلی فاع مباشر و مستقیم آن منافاتی با معلول بودن همه
امور نسبت به خداوند از جمله چنین حرکاتی نسبت به او ندارد .در نتیجله ،نظریلة احسلائی در
مورد ابطال افعال قسری ،منجر به بطالن نظام علّی و معلولی موجود میان اشیا و موجودات عالم
و بطالن سنخیت میان آنها به دلی فاعلیت بی واسطه خداوند به همة آنها میگردد.
[ ]3عمومات نافی وجود عسر و حرج داللت میکننلد کله سلختی و مشلقت در انجلام تکلالیف
شرعی امری محال اسلت (هملو ،1366 ،ج  ،1ص  )320و خداونلد ایلن گونله تکلالیف را بلرای
مومنین سه و آسان مینماید (همو ،1383 ،ج  ،2ص  .)602بنابراین ،در صلورتی کله تکلیفلی
نسبت به مکلفی سخت و دارای مشقت باشد مانند روزه داری نسبت به افراد مریض ،خداوند بلر
آنان آسان میگیرد و تکیلف از عهده چنین مکلفینی ساقط میگردد .بلدین جهلت ،ایلن گونله
عمومات اص و اساس عسر و حرج را نفی نمیکنند بلکه با پذیر وجود آن ،تکلیلف را سلاقط
میکنند .با توجه به این نکات ،این عمومات در مورد املور و تکلالیف شلرعی اسلت وللی افعلال
قسری مربوط به امور تکوینی و نظام علّی و معلولی است و سلرایت دادن حکلم یکلی بله دیگلر
منجر به مغالطه و خلط احکام تشریعی با تکوینی میگردد.
[ ]4تحق صفاتی مانند اختیار در اشیای طبیعلی و جملادات املری لغلو و بیهلوده اسلت .زیلرا
انتخاب همراه با اختیار از میان امور مختلف در مورد آنان بی معنی است.
در صورتی که اشیای طبیعی و جمادات صفاتی مانند اختیلار داشلته باشلند ،بایسلتی در آنهلا
ظهور و بروز نماید که این امر مستلزم داشتن نفا است .در حالی که چنلین صلفات و ویژگلی
هایی در آنها ظهور ندارد .اگر فرض شود که جمادات صفات نفسانی ماننلد اراده داشلته باشلند
ولی افعال مرتبط با آنها را انجام ندهند ،مستلزم وجلود قسلر دائملی در آنهاسلت (آشلتیانی،
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 ،1375ص  . )727در حالی که به دلی نظام علّی و معلولی و ختم شلدن آن بله واجلب الوجلود
چنین امری محال است .بنابراین ،وجود ارادة کام یا ناقص در جمادات و اشیای طبیعلی املری
ممتنع است و مبتنی بر فهم یا استنباط انسانهای معمولی و درس ناخوانلده نیسلت .اختیلار بله
معنای ترجیح میان امور مختلف است ،در حالی که سنگ در سلقوط یلا صلعود خلویش طلرف
مقاب را هیچ گاه ترجیح نداده و شأنیت چنین امری را نیز ندارد.
به بیان دیگر ،با توجه به مبانی مالصدرا وجود اشیای مادی به دلی ضعف وجلودی بله گونلهای
است که علم به آن تعل نمیگیرد و عالم نیز نیسلتند« :أنّ هلذه اسجسلام الطبیعیلة و أحوالهلا
وجودها مشوب باسعدام و الحجب الظلمانیة فی أنفسها  ...فالمانع من المعلومیة عندنا فی الجماد
و زیره لذواتها  ...ب نحو وجودها فی نفسها مانع علن تعلل العللم بهلا» (صلدرالدین شلیرازی،
 ،1981ج  ،6ص  .)167طب دیدگاه مالصدرا ،اشیای مادی به دلیل ضلعف وجلودی و ظلملانی
بودن متعل علم نخواهند بود .لذا به همین دلی عالم به معلومی نیز نخواهند بلود .زیلرا وجلود
مادی و ظلمانی دارند که مانع تعق و ادراك است .با فقدان عللم در اشلیای ملادی و جملادات،
آنها واجد صفت اراده نیز نخواهند بود و در این نکته تفاوتی میان ارادة ناقص یا کام نیست.
با وجود این موک بودن فرشته و موجودی مجرد بر انلوا طبیعلی و هلدایت آنهلا ،از دیلدگاه
مالصدرا امری صحیح و مورد تأیید است« :فذنّ لک نلو طبیعلی ،صلورة مفارقلة علن الملواد»
(همو ،1363 ،ص  .)418گذشلت کله از دیلدگاه صلدرالمتألهین اربلاب انلوا در فلسلفه هملان
فرشتگان در اصطالح شریعت هستند .هم چنین بیان گردید که عق مجرد فاع بعید و صلورت
نوعیه فاع قریب حرکات مختلف است و به دلی رابطة طولی میان آنها تزاحمی نیست.
با پاسخ به نقدهای احسائی نسبت به حرکت قسری و فاع آن ،نادرستی اشلکاالت او بله فاعل
حرکات طبیعی و ارادی نیز اثبات میگردد .در نتیجه برهان سلبر و تقسلیم مالصلدرا در اثبلات
انوا حرکات و فاع آنها دچار خللی نیست و نقدهای احسائی نیز به آن وارد نیست .در نتیجه
میتوان با استفاده از متغیر بودن فاع حرکات مختلف به اثبات حرکت جوهری پرداخت.
نتیجهگیری

حرکت جوهری یکی از مهمترین مبانی فلسفی حکمت متعالیه است که مالصدرا از طری
حرکت اعراض و متغیر بودن علّت متغیر به اثبات آن پرداخته است .شیخ احمد احسائی یکی از
مهمترین منتقدان مالصدرا در مسائ مختلف فلسفی است که نقدهای او به اثبات حرکت
جوهری به دو بخش تقسیم میشود:
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الف .فاع حرکت جوهری طب نظر مالصدرا فاع حرکات طبیعی ،قسری و ارادی صورت
نوعیه است که به دلی متغیر بودن اعراض متحرك است .بدین لحاظ نقدهای احسائی در این
قسمت ناشی از خلط و مغالطه فاع قریب و بی واسطه با فاع بعید و با واسطه ،در طول هم
بودن آن ها ،نیازمندی صورت نوعیه به دلی امکان ذاتی و فقری به واجب الوجود و مستق
نبودن از اوست.
ب .تقسیم انوا حرکت به اقسام سه گانة ارادی ،طبیعی ،و قسری مالصدرا با تقسیم حرکت به
این اقسام و اثبات فاعلیت صورت نوعیه در همه آنها ،وجود حرکت جوهری در همه اقسام
حرکت را نتیجه میگیرد .نقدهای احسائی در این قسمت ناشی از خلط و مغالطه در حدو
جسمانی نفا ناطقه و مادی بودن آن در ابتدا ،منافات نداشتن وجود افعال قسری با اراده
خداوند به دلی نیازمندی آنها به واجب الوجود ،سرایت دادن حکم تشریعی به قانون تکوینی و
فاقد اراده بودن جمادات و اشیاء طبیعی است.
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