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Explaining the Ontological Differences between Islamic 
Transcendent Philosophy and Emergentism 
on the Soul-Body Problem
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Emergentism bears similarities to the Islamic Transcendent Philosophy about the relationship 
between the soul and the body. At the same time, despite these similarities, there seem to be 
fundamental differences in the ontological picture of these two. The main issue of this paper 
is to identify these differences. The result of this effort can be summarized as saying that the 
ontological foundations of Emergentism are consistent with scientific findings, while this is not 
the case with Transcendent Philosophy, and that there are fundamental differences between 
the ontological picture of Transcendent Philosophy and Emergentism in relation to the soul and 
the body relation; Differences rooted in the contradiction between the classical or Aristotelian 
image of the world and the new scientific image of the that.
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در  ییگراو نوخاسته هیحکمت متعال دگاهید انیم یشناختیهست یهاتفاوت نییتب

 باب رابطه نفس و بدن
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 چکيده

ها، شباهت نیا رغمیحال و عل نیدر باب رابطه نفس و بدن دارد. در ع هیحکمت متعال دگاهیبا د ییهاشباهت ییگرانوخاسته دگاهید

 یباره در کار باشد. مسأله اصل نیدر ا ییگراو نوخاسته هیحکمت متعال شناسانهیهست ریدر تصو یاساس ییهاتفاوت رسدیبه نظر م

 یشناختیهست یداشت که مبان انیب نیچن توانیتالش را به طور خالصه م نیا جهیهاست. نتتفاوت نیا صیخمقاله، تش نیمدنظر ا

 ییهامهم، تفاوت نیو ا کندیصدق نم هیامر درباره حکمت متعال نیکه ا یاست در حال یعلم یهاافتهیسازگار با  ،ییگرانوخاسته

در  شهیکه ر ییهاتفاوت زند؛یدر باب رابطه نفس و بدن رقم م ییگراو نوخاسته هیحکمت متعال یشناختیهست ریتصو انیرا م یاساس

 از جهان دارند. یعلم دیجد ریبا تصو ییارسطو ای کیکالس ریتصو رتیمغا

 

 تی، علصورت-مادهرابطه نفس و بدن، دوگانه  ه،یحکمت متعال ،ییگرانوخاسته واژگان:کليد

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

داند. این دیدگاه وی، می الحدوثجسمانیةنیاز از ماده ندانسته بلکه آن را مالصدرا نفس انسان را مستقل و بی

انگاری میان ذهن و گرایان، با نفی دوگانهچنان که نوخاستهگرایان شباهتی اولیه دارد. همبا دیدگاه نوخاسته

شود، مالصدرا نیز دانند که با افزایش سطح پیچیدگی بدن مادی انسان محقق میبدن، ذهن را مرتبه جدیدی می

اش، انگاری میان نفس و بدن را نفی کرده و نفس را در ذاتنفس، دوگانهودن بالحدوثجسمانیةبا طرح دیدگاه 

نفس و بودن الحدوثجسمانیةشناسانه مالصدرا از های عام میان تصویر هستیداند. شباهتوابسته به بدن می

 :[Jamebozorgi et al., 2018: 18-22] گرایان، به شرح زیر استدیدگاه نوخاسته

 طبیعت و اختصاص مراتبی از این سلسله به نفس/ذهنبودن مراتبیسلسله .۱

 نفس  )بودنمنشاء آثار غیریکنواخت( قابل تقلیلغیر  قدرت عّلیبودن دارا .۲

 شود نفس به این معنا که در ضمن فعل و انفعاالتی حادث میبودن بدیع .۳

 نفس در حدوثبودن وابستگی ذاتی نفس به بدن و جسمانی .۴

شناسانه حکمت هایی اساسی در تصویر هستیرسد که تفاوتهای اولیه، به نظر میرغم وجود این شباهتعلی

مسأله اصلی مدنظر این مقاله، تشخیص این گرایی در باب رابطه نفس و بدن وجود دارد. متعالیه و نوخاسته

 هاست.تفاوت
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گرایی درباره رابطه ذهن و بدن ارائه دگاه نوخاستهشناختی دیدر این راستا، الزم است تبیینی از مبانی هستی

های رقیبش، شود. این مبانی را ضمن رجوع به خاستگاه تاریخی این دیدگاه فلسفی و نیز مقایسه آن با دیدگاه

نفس در بودن »البقاءروحانیةو  الحدوثجسمانیة«نماییم. پس از آن و پیرو ارائه تقریری از نظریه تبیین می

و  هیحکمت متعال انیم یشناختیهست یهاتفاوتشناختی آن، تبیینی از حکمت متعالیه از منظر مبانی هستی

 دهیم. ارائه می در باب رابطه نفس و بدن ییگرانوخاسته

 

 درباره رابطه ذهن و بدن ییگرانوخاسته دگاهید یشناختیهست یمبانتبیین مبادی و 

گرایی، موضع سومی اتخاذ نمایند که و تقلیل (Dualism) انگاریاند میان دوگانهنمودهگرایان سعی نوخاسته

گرایان، به تدریج با گذر زمان، با ها مبرا باشد. این رهیافت نوخاستهنقاط قوت طرفین را دارا و از نقاط ضعف آن

های شگرف مندی از پیشرفتگرایی، در قالب فیزیکالیسم خود را بازسازی نمود و با بهرهتقلیل اینکهتوجه به 

گرایی در انگاری تفوق یافت، سبب شد تا نوخاستهعلمی در قرن بیستم در توضیح رویدادهای طبیعت بر دوگانه

 د.تنها اردوگاه رقیب فیزیکالیسم باز شناسه مثابانتهای قرن مذکور، خود را به

 گراییگرایی از منظر سیر تاریخی نوخاستهشناختی نوخاستهمبادی اندیشه هستی

 توان به پنج مرحله تقسیم نمود:گرایان را میاز این منظر مسیر تاریخی طی شده توسط نوخاسته

 های فکریزمینهزدن نخست؛ جوانهه مرحل

 افکار جانه نسل اول است که با عرض گراییهای نظری و تولد نوخاستهزمینهآمدن نخست فراهمه مرحل

چه ها، در راستای تحلیل آنگردد. در اندیشه آناستوارت میل، الکساندر ِبین و جورج هنری لویس محقق می

 نوخاستهقوانین و نتایج شد، تفکیکی میان نامیده می (Composition of Causes) ترکیب علل

(Emergent)  منتجهو (Resultant)  پیشنهاد گردید[Stephan, 1992: 28]. 

میان حاالت مکانیکی و بر مبنای تمایزی که  ،(A System of Logic) سیستم منطقدر کتاب  ۱۸۴۳میل در 

کنش علل در حالت مکانیکی متفاوت از حالت قائل شد، سعی کرد نشان دهد که چگونه برهم شیمیایی

کنش علل، برابر با حاصل جمع نتیجه شیمیایی است. وی تبیین نمود که در حالت مکانیکی، نتیجه نهایی برهم

میل در آثار  .[Mill, 2011: 430-436] ها است اما در حالت شیمیایی، چنین وضعی برقرار نیستتک آنتک

نوخاستگی استفاده کند به عرضه دیدگاهش پرداخته است اما همین تمایز میان قوانین ه از واژ  آنکهخود بدون 

 تشریح شده است. نوخاستنه توسط میل است که در آثار فیلسوفان بعدی، با واژ 

 Problems of) هنمسائل حیات و ذ، جرج هنری لویس، در کتاب ۱۸۷۳حدود ربع قرن بعد؛ یعنی در سال 

Life and Mind)،  در معنایی تخصصی، استفاده کرد. وی این واژه را نه در  نوخاستنه برای نخستین بار از واژ

نظیر حیات و  (Properties) هاییویژگیراستای تفکیک میان انواع مختلف قوانین بلکه به منظور اشاره به 

 :Lewes, 1879]پذیر نبودند های فیزیکی تبیینزعم او، بر مبنای ویژگیهای ذهنی به کار برد که بهویژگی

17-19/180/189]. 
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از  (Scientific Picture) اش، با تصویر علمیگیریگرایی از نخستین مراحل تاریخی شکلبنابراین نوخاسته

شود، پیوندی در این تصویر ارائه می علت، قانون و ویژگیشناختی نظیر جهان و تعبیری که از مقوالت هستی

 نزدیک دارد. این مهم به خوبی در رویکرد هر دو کتاب مذکور حضور دارد. 

 گرایی نسل اولدوم؛ بلوغ نوخاستهه مرحل

دوم قرن بیستم و با آثار متفکرینی نظیر ساموئل الکساندر، چارلی دونبار براد و کانوی لوید ه دوم در دهه مرحل

طور مشخص، بر ارائه موضع اعتدالی فلسفی گردد. در این مرحله، تالش متفکرین مذکور بهمورگان محقق می

بلوغ ه توان مرحلمیتمرکز دارد. این مرحله را  (Vitalism) قول به اصالت حیاتو  انگاریماشینمیان 

 ,Stephan]میل و لویس دارد ه وضوح، ریشه در اندیشگرایی نسل اول دانست. آرای این متفکرین بهنوخاسته

1992: 26]. 

منتشر شد، به ارائه نظام پیچیده  ۱۹۲۰که در  (Space, Time and Deity) فضا، زمان و الوهیتالکساندر در 

گرایان نسل اول، از شناختی دیدگاه سایر نوخاستهصبغه قوی هستیبرخالف ای پرداخت که متافیزیکی

های طبیعت، فرآیندگفت. در نظر الکساندر، همه سخن می (Explanation) تبیینبودن مراتبیسلسله

ای بروز ها، کیفیات نوخاستهفرآینداما متناسب با افزایش پیچیدگی این  ،شیمیایی هستند-فرآیندهایی فیزیکی

خواهند بود و تبیین درجه  )غیره شناسی وشناسی، رواننظیر زیست( علوم خاصه موضوع مطالع کند کهمی

 .[Alexander, 1920: 183-185]کنند باالتری را طلب می

در کتاب  ۱۹۲۶و به دنبال آن در  (Emergent Evolution) تطور نوخاسته، در کتاب ۱۹۲۳مورگان نخست در 

نوخاستن و بداعت در کتاب  ۱۹۳۳آن در  از و پس (Life, Spirit and Mind)زندگی، روح و ذهن 

(Emergence and Novelty)تطور عرضه داشت و  فرآیندشناس، مقوله نوخاستن را به ، در مقام یک زیست

کنند که هایی نظیر حیات، ذهن و تفکر ظهور میتطور، ویژگی فرآیندچنین نتیجه گرفت که در ضمن 

های نوخاسته، صرفًا پدیداری نیستند بلکه نوع جدیدی از ارتباط . در نظر وی، این ویژگیناپذیرندبینیپیش

 .[Stephan, 1992: 27]سازند تر را متأثر میمند را در پی دارند که روند وقوع رخدادهای سطح پایینقانون

 شود. می های نوخاسته، نوعی حیثیت عّلی نیز قائلبدین ترتیب، مورگان برای ویژگی

مبنای بسیاری از مباحث فلسفی امروزی پیرامون نوخاستن نیز دانسته که  گرایاناثر مهم نسل اول نوخاسته

منتشر شد. براد در این اثر، با طرح  ۱۹۲۵، اثر براد است که در ذهن و جایگاه آن در طبیعتشود، کتاب می

ها، سه پاسخ ممکن ناظر به این های اجزای آنهای پیچیده، به ویژگیهای نظامپرسش چگونگی نسبت ویژگی

پاسخ «و » انگارانگرایانه ماشینپاسخ تقلیل«، »پاسخ قائلین به اصالت حیات«کند: پرسش را مشخص می

 .[Beckermann, 1992: 15-16] »گرایاننوخاسته

ه است. سطوح مختلف جهان در تلقی وی، نمایند سطوح مختلفبراد معتقد است که جهان برساخته 

های مختلف طبیعت است. وی انعکاس این عدم یکنواختی طبیعت را در سلسله یافتگی پیچیدگیسامان

شناسی شناسی و روانپایه، آغاز شده و به دنبال آن، شیمی، زیسته مثابداند که با فیزیک، بهمراتب علوم می

دانیم به سبب نقص چه ما امروز، نوخاسته میکند که ممکن است آنال اظهار میوی در عین حگیرند. قرار می

اما ؛ دهد تر تقلیلمعرفتی و نقصان علمی ما باشد و پیشرفت علم، بتواند آن را به امور مربوط به سطوح پایین

ه مثاببه-برقرارند را  ها،های فیزیکی و کیفیات ثانویه نظیر ادراک رنگقوانینی که میان ویژگی ، ویحال عین در
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نامد و معتقد است که این قوانین، ضرورتًا قوانین فرافیزیکی می -سطحییکی از مصادیق قوانین درون

 .[Broad, 1925: 68-72] اندنوخاسته

گرایی در دومین مرحله تاریخی خود که حامل نوعی بلوغ نظری است، پیوندی بسیار بدین ترتیب، نوخاسته

گرایان و هم سازد به این معنا که هم مسائل مورد توجه نوخاستههای علمی برقرار میآشکاری با علم و تبیین

و سازگاری منطقی با علم و تصویر جدید هایی به این مسائل، وابستگی مبانی و معیارهای آنان در ارائه پاسخ

 علمی از جهان دارند. 

 گرایی نسل اولسوم؛ تضعیف و فراموشی نوخاستهه مرحل

دوم قرن بیستم، مرحله سوم؛ یعنی مرحله ارزیابی و نقد آرای ه گرایان نسل اول در دهبا تنقیح افکار نوخاسته

بداعت، عدم قطعیت و نوخاستن ، آثاری نظیر ۴۰و  ۳۰های شود. در دههگرایان انگلیسی آغاز مینوخاسته

(Novelty, Indeterminism, and Emergence) وضعیت ، ۱۹۳۹یافته در متعلق به والتر استیس انتشار

شده در منتشر  و (Paul Henle)شده توسط پاول هنل نوشته (The Status of Emergence)نوخاستن 

اثر گوستاو برگمن  (Holism, Historicism and Emergence)گرایی و نوخاستن گرایی، تاریخکلو  ۱۹۴۲

(Gustav Bergmann)  اش با مفاهیمی نظیر گرفتن ارتباط، مفهوم نوخاستن را با درنظر ۱۹۴۴و مربوط به سال

 ناپذیری مورد بررسی و نقادی قرار دادند. بینیبداعت و پیش

فلسفی و ه سوم، این مرحله را که به تضعیف این ایده پیرامون نوخاستن در مباحث مرحل با وجود آثار متعدد

مطالعاتی در باب منطق تبیین توان مختوم به دو کتاب فراموشی آن برای قریب به دو دهه انجامید، می

(Studies in the Logic of Explanation)  و نیز  ۱۹۴۸اثر کارل همپل و پاول اوپنهایم و مربوط به سال

دانست. هر دو  ۱۹۶۱اثر ارنست ناگل و منتشر شده در سال  (The Structure of Science)ساختار علم 

 گرایی فیزیکالیستی بودند.کتاب، به سنت پوزیتیویسم منطقی گرایش داشتند و مدافع تقلیل

گرایان در مناظرات گرایی، عالوه بر ضعف نوخاستهگرایانه بر نوخاستهتقلیلهای گرایشه یابی غلبدر ریشه

 :Beckermann, 1992] شددهی به انتقاداتی که از سوی فالسفه مطرح میشان در پاسخفلسفی و ناتوانی

در یک عامل مؤثر، ه مثابهای علمی در قرون نوزدهم و بیستم نیز، بهبایست جریان عمومی پیشرفت، می[15

گرایان نسل اول، صورت کلی، در طول حدود یک قرن طرح افکار نوخاستههای علمی بهنظر گرفته شود. پیشرفت

  شان خارج نمودگرایان، مصداقی از نوخاستگی در طبیعت بود، از دستزعم نوخاستهشواهدی را که به

[Macdonald & Macdonald, 2010: 1-5]. 

گرایی بریتانیایی است، شدن نوخاستهمرحله تضعیف و به فراموشی سپردهکه  در مقطع تاریخی مورد بحث

شناسی مولکولی، سبب کاهش اعتبار فلسفی فیزیک مولکولی و زیسته های علمی در زمینپیشرفت

های نظری و چشمگیر مدله و نیز توسع ۱۹۵۳در  DNAتر، کشف مولکول گرایی شد. به بیان دقیقنوخاسته

ها و قوانین مورد مطالعه توان ویژگیدر فیزیک مولکولی، این تصور را تقویت نمود که می های محاسباتیروش

ها و قوانین مورد مطالعه در نهایت بر مبنای ویژگی در را حیاتجمله  های شیمیایی و زیستی، ازدر حوزه

 ١.]McLaughlin, 1992: 89-90[ فیزیک توضیح داد

شناختی بودند یا حداقل امکان گرایان نسل اول، واژگانی معرفتدیدگاه نوخاستهعالوه بر این، واژگان پرتکرار در 

ناپذیری، استنتاج ناپذیری،بینیکرد. واژگانی نظیر پیششناختی از دیدگاه آنان را تسهیل میتفسیر معرفت
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  ۱۴۰۰ پاییز، ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                        یفلسف هشیاندنامه فصل

نتیجه با به  داد و درشناختی میگرایان، مضمونی معرفتها به موضع نوخاستهناپذیری و نظیر اینتبیین

عالم، با دیدگاه رقیب؛ یعنی فیزیکالیسم، ه علم موجود و در دسترس دربار بودن شدن ایده ناقصکشیدهمیان

شناختی، امکان سازگاری داشت. این افول، با تفصیلی که توضیح داده شد، مؤید یک موضع هستیه مثاببه

 ر علمی جدید از عالم است. گرایی و تصویشناختی نوخاستهدیگری بر ارتباط مبانی هستی

 گراییچهارم؛ ظهور مجدد نوخاستهه مرحل

قرن  ۸۰ه شد، این موضع فلسفی تا اواخر دهگرایی نوشته میای که پیرامون نوخاستهفارغ از مقاالت پراکنده

ه اراد التفاتی،های آن، نظیر تشخص، حیثبیستم، کنار گذاشته شده بود. اما در این میان، مسئله ذهن و ویژگی

کننده های علمی، نتوانسته بودند توضیح قانعای بود که پیشرفتچنان مسالهآزاد و به ویژه آگاهی، هم

-مسئله روانگرایی در این مرحله، بر محور گرایانه و فیزیکالیستی از آن ارائه نمایند. ظهور مجدد نوخاستهتقلیل

 محقق گردید. (Psycho-Physical Problem)فیزیک 

نفس و ، ۱۹۷۷اثر ماریو بانژ در  (Emergence and the Mind)نوخاستن و ذهن در این مرحله آثاری نظیر 

انگاری: نه گرایی: آری، دوگانهمغز: ذهن-رابطه ذهن، ۱۹۷۷اثر کارل پوپر در  (Self and Its Brain)مغزش 

(Mind-Brain Interaction: Mentalism: Yes; Dualism: No)  مقیاس در برابر تعین تعین بزرگو

، ۱۹۸۶و  ۱۹۸۰از راجر اسپری به ترتیب در  (Macro- versus Micro- Determinism)مقیاس کوچک

در  (John J. C. Smart)اثر جان اسمارت  (Physicalism and Emergence)فیزیکالیسم و نوخاستن 

 Micro- Determinism and Concepts of)مقیاس و مفاهیم نوخاستن تعین کوچک، ۱۹۸۱

Emergence)  ،انگاری در مقابل نوخاستن روانذهن؛ غباری ناچیز یا معجزه؟ همهاثر رابرت کلی(Mind: 

Dust or Magic? Panpsychism Versus Emergence)  یک ه مثابفرارویدادگی بهاثر جیمز َون کلیو و

، همگی آثاری ۱۹۹۰جیگوان کیم در اثر  (Supervenience as a Philosophical Concept)مفهوم فلسفی 

توان چنین اند. بر این اساس میذهن و بدن به مقوله نوخاستن پرداختهه رابطه است که با محوریت مسئل

گرایی نسل دوم، موقعیت گرایی نسل اول، در نوخاستهبستر نوخاستهه مثاب، بهعلمه فلسفگیری کرد که نتیجه

 کرده است. واگذار ذهنه فلسفخود را به مباحث 

گرایان بعدی داشته است. در در میان آثار مرحله چهارم، آثار کارل پوپر و راجر اسپری، اعتبار زیادی نزد نوخاسته

های اسپری نیز آگاهی داشت. راجر این مرحله، رساترین صدای فلسفی، صدای پوپر بود که از آثار و اندیشه

شصت میالدی، رویکردی ه ، از ده۱۹۸۱ی و داروسازی در جایزه نوبل فیزیولوژ ه شناس و برنداسپری، عصب

شناسی اتخاذ کرد و به این نتیجه رسید که برای اصالح انتقادی نسبت به جریان غالب فیزیکالیستی در روان

، به آگاهی نسبت داده شود. شاید بتوان اسپری را مؤثرترین چهره در حیثیت عّلیبایست نوعی رویکرد حاکم، می

گرا، بلکه گرایی معرفی نمود، چراکه وی، نه در مقام یک فیلسوف نوخاستهم سیرتاریخی نوخاستهمرحله چهار 

ای که علیه جریان غالب فیزیکالیستی علم؛ یعنی جریان مطلوب اردوگاه رقیب دانشمند برجستهه مثاببه

 .[Sperry, 1991] کرد نوخاستن دفاعه گفت، از مقولهای علمی سخن میو با تکیه بر نظریه گرایاننوخاسته

گرایی و تصویر علمی از جهان در مبانی و مبادی این مهم نیز مؤیدی دیگر بر پیوند عمیق نوخاسته

 شناختی است. شناختی و روشهستی
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تطور نوخاسته ای از های فلسفی سرایت کرد که بر نسخهوسیعی از تالشه های بعدی، به دامنرویکرد او در دهه

را از طریق » ارزش -دوگانگی واقعیت«و » آزاده اراد«، »تعارض علم و دین«بودند، مسائلی نظیر مبتنی و در صدد 

 .[Hasker, 2001b]اخالقی از علم پاسخ دهند  -های دینیاستنباط ارزش

 گرایی نسل دومپنجم؛ بلوغ نوخاستهه مرحل

پردازی ابتدایی قرن بیست و یکم، ایدههای پایانی قرن بیستم و دههه گرایی، در دهبا ظهور مجدد نوخاسته

پیرامون این موضع فلسفی، رونق زیادی یافت. حجم انبوهی از کتب و مقاالت پیرامون نوخاستن منتشر شد که 

پردازند. سعی ذهن و بدن میه رابطه ها، به مقوالت و مسائلی فراتر از مسئلبخش قابل توجهی از آن

 تصویری جدید از جهانوده است که ضمن تقابل مستقیم با فیزیکالیسم، گرایان در این مرحله این بنوخاسته

 Downward)علیت نزولی یا باال به پایین های دینی و علمی باشد. زمان انگارههمه ارائه نمایند که در برگیرند

Causation)مورد تأکید گرایی فیزیکالیستی، ترین مفاهیم این مرحله است که در تقابل با تقلیل، از کلیدی

 گرایان بوده است.نوخاسته

نفس ، ۱۹۷۷برن در اثر ریچارد سویین (The Evolution of the Soul)تطور روح کتب و مقاالتی نظیر 

گرا از ظهور مجدد نوخاستن؛ فرضیه نوخاسته، ۱۹۹۹اثر ویلیام هاسکر در  (The Emergent Self)نوخاسته 

 Re-Emergence of Emergence: The Emergentist Hypothesis from Science to)علم به دین 

Religion)  نوخاستن؛ مطالعات معاصر در فلسفه و علم ، ۲۰۰۶ویرایش فیلیپ کلیتون و پاول دیویس در

(Emergence: Contemporary Readings in Science and Philosophy)  ویرایش مارک بیدائو و

 Divine Action, Emergence and)ن و تبیین علمی فعل الهی، نوخاست، ۲۰۰۸پاول هامفریز در 

Scientific Explanation)  گرایی و زندگی مجازی مراتب انتزاع، نوخاسته، ۲۰۱۰نوشته نانسی مورفی در

(Levels of Abstraction, Emergentism and Artificial Life)  انگاری در وحدتنوشته امانوئل راتی و

نوشته  (Monism versus Emergence? The One and the Many)ت برابر نوخاستن؟ وحدت و کثر 

نوخاستن در این ه هایی از میان انبوه مطالب منتشر شده دربار ، نمونه۲۰۱۵میکائیل سیلبرشتاین هر دو در 

ذهن و بدن، از جمله ه ذهن و مسئله رابطه گرایانه را به خارج از مباحث فلسفهای نوخاستهمرحله است که ایده

. این در حالی انددادهشناسی، متافیزیک و الهیات، تعمیم علم، انسانه شناسی، فلسفاز فیزیک تا روان علم به

گرایان مبنی بر وقوع تحول پارادایمی در تصویر کلی ما از رغم ادعای نوخاستهتوان نشان داد علیاست که می

گرایانه ناتوان از های طبیعتماندن در چارچوبگرایی به دلیل باقیعالم در صورت قبول این دیدگاه، نوخاسته

 .[Hosseini & Toossi Saeidi, 2020] استتحول پارادایمی زدن رقم

 

 های مختلف تعریف نوخاستگیبندیگرایان از منظر صورتشناختی نوخاستهمبانی هستی

شناختی مشترک در این هستیگی، مبانی از نوخاست قیدق یفیتعار یبا واکاو شودمیتالش  مقاله نیاه ادام در

های دور از انتظار اما قابل تبیین بر نظر از تعریف نوخاستگی به مثابه بروز نظمبا صرف تعاریف استنباط گردند.

و تلفیق تعاریفی که از منظر مقوالت  )(Fractals)ها نظیر برخال ؛سیستم(اساس ترکیب اجزای یک کل 

از نوخاستن را  انیگراتهنوخاس هیپا فیتعارتوان میکه  رسدیبه نظر م، شناختی تفاوتی با یکدیگر ندارندهستی

  .[Toossi Saeidi, 2020: 89-115] نمود یو بررس نییتب ر،یقسم ز سه لیذ
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 کنش غیرتجمیعی علل متعددهای حاصل از برهم: تحقق معلولیکنوخاستگی

 Casual)کنش عّلی برهمدر این تعریف اطالق نوخاستن بر مشخصاتی از سیستم است که ماحصل 

Interaction) هامیان اجزای آن بوده باشد و نه صرف جمع و ترکیب آن [Deacon, 2006: 121–24].  این

شدنی ترین ادوار طرح ایده نوخاستگی مطرح بوده است. جان استوارت میل، تفکیک موارد جمعتلقی از ابتدایی

مشخص  (Heteropathic)هتروپاتیک و  (Homopathic)هوموپاتیک ناشدنی را به ترتیب با دو واژه و جمع

برد. اما هنری لویس ضمن ها، به کار میعلولمه قوانین و هم دربار ه زمان، هم دربار کند و این واژگان را هممی

بیان نوخاسته و  (Resultant)منتجه ها و با دو واژه ارائه واژگانی متفاوت، این تمایز را صرفًا ناظر به معلول

 این اگرچه هر معلولی نتیجه اجزا و محصول عوامل تشکیل دهنده خود است، بادارد. او معتقد است که می

عملکرد هر کدام از عوامل در محصول ه شده و نحوطی فرآیندگام بهچنین نیست که ما همواره بتوانیم گام ،حال

 ,Stephan] کند معلول را نوخاسته بنامیمنهایی را مشاهده کنیم. در این موارد است که لویس پیشنهاد می

1992: 28]. 

این موضوع، طی و  از این تعابیر باز است شناختیشناختی و معرفتاگرچه باب دو تفسیر متفاوت هستی

گرایانه به دو قسم قوی و ضعیف های نوخاستههای بعد نیز بروز کرده است و مبنایی برای تقسیم دیدگاهدهه

های سازگار با تفاسیر دیدگاه اینجاشده است، اما روشن است که با توجه به مسأله مدنظر این مقاله، در 

 شناختی از نوخاستن مورد نظر نباشند. معرفت

متافیزیک ای با عنوان ، در مقاله(Hoi Ying Wong)گرایان متأخر نیز، اوکانر و ونگ در میان نوخاسته

از حیث  اند که در آن، عّلیتدفاع کرده، از موضعی (Metaphysics of Emergence)نوخاستن 

ه نوخاستگی، به تصریح خودشان در مقاله شود. دیدگاه اوکانر و ونگ دربار تی، اصیل دانسته میشناخهستی

های متافیزیکی آرمسترانگ است. این دیدگاه از جمله معدود از دیدگاه متأثرمذکور، به میزان بسیار زیادی 

وله عّلیت از حیث متافیزیکی های معاصر در باب نوخاستگی است که به تأسی از آرای آرمسترانگ، به مقدیدگاه

های نوخاسته بر از اثرگذاری عّلی ویژگی. اکانر و ونگ [O’Connor & Wong, 2005: 664]دهد اصالت می

 & Toossi Saeidi] کنند که با فیزیکالیسم، ناسازگار استدفاع می )عّلیت باال به پایین(های فیزیکی ویژگی

Hosseini, 2020: 26-29].  شناسانه تعاریف نوخاستگی، به منظور تحلیل مبانی هستیاز این رو و

 کنیم: صورت زیر تعریف میرا بر اساس آرای ایشان و بهیک نوخاستگی

طور کامل، غیرساختاری : یک ویژگی معلول، نوخاسته است اگر و تنها اگر بهشناختیتفسیر هستی -یکنوخاستگی •

هایی ، ویژگیدارایندباشد. یک ویژگی معلول، ساختاری است اگر و تنها اگر اجزایی که آن ویژگی را 

ای با یکدیگر ها در رابطهاین ویژگی -۲ همان نباشد وهیچ کدام با آن ویژگی، این-۱داشته باشند که 

 :O’Connor & Wong, 2005]همان نماید ویژگی مدنظر، اینبودن شند که وضعیت را با دارابا

663] . 

، بر هاویژگیاز عّلیت میان  رویدادیدر عین حال، تلقی آرمسترانگ از علیت یک تلقی رویدادی است. تلقی 

در گرایی در این باره و نسبت آن با تصویر علمی جدید از جهان داللت دارد. شناختی نوخاستهمبنای هستی

و  (Event Causation) یدادیرو تیعلّ  یکیوجود دارد:  تیاز علّ  یاصل یمعاصر، دو تلق یلیتحل کیزیمتاف

عّلت  )حادثه ایرخداد ( دادیرو کی ،یدادیرو تی. در علّ (Substantial Causation) یجوهر  تیعلّ  یگر ید

تصویر و به عّلت، متناسب با  کردیرو نی. امیکنیدرک م یدار یاست و ما آن را به نحو پد گرید یدادیرو
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 کیکالس یتلقبازگشت به  یبه معنا ،یجوهر  تیت. در مقابل، باور به علّ های علمی از طبیعت استبیین

 .گرداندیجهان باز م یوجود یهاتیهو انیم یاست که آن را به ذات جواهر و روابط ضرور  تیاز علّ  )ارسطویی(

 سیستم منطقگرایی، ریشه در جایگزینی تلقی رویدادی از علیت نسبت به تلقی کالسیک آن نیز مانند نوخاسته

 میل دارد. 

 یدگیچیمربوط به سطوح باالتر پ عیبد یهایژگیظهور و: دونوخاستگی

طبیعت و بودن مراتبیسلسلهبودنش به نوخاستگی را با دفاع از گرای نسل اولی است که قائلمورگان، نوخاسته

طبیعتی اصرار ه صورت مداوم بر مطالعسازد. او بهتر میهای سطوح باالتر پیچیدگی، دقیقویژگیبودن بدیع

حضور دارند. ها و نه در اجزای آن سیستم یک کله مثابها بههای بدیع آن در سطح سیستمکند که ویژگیمی

به موازات ابتنای پی در پی انواع جدید  -١نظریه سطوح یا مراتب واقعیت [...] بر این موارد داللت دارد که «

و بدین معنا، واقعیت در مسیر  -٢ ؛یابدها، افزایش میهای حاصل تجمیع آنارتباط، پیچیدگی در سیستم

ترین سطح واقعیت که ما غنی -٤ معیار غنای واقعیت، سیر صعودی دارد و بنابراین -٣ ؛توسعه است

 .[Clayton, 2006: 12] »گیردصورت نو به نو قرار میشناسیم در قله هرم تطور نوخاسته، بهمی

از شود. بانژ، گرایان نسل دوم نیز مشاهده میتعریف از نوخاستگی، در میان نوخاستهه بحث پیرامون این نحو

، نخست از عدم وضوح تعاریف نوخاستن و ذهنگرایان نسل دومی است که در اثر خود با نام نوخاسته جمله

علل این عدم شفافیت مفهومی را، این  از جملهکند و ، انتقاد می(Level)موجود از مفاهیم نوخاستن و سطح 

اند و فیلسوفان نتیجه از اساس، منکر نوخاستگی بوده گرا و درتقلیل عموماً گرا، داند که فیلسوفان عقلمی

یافتند. وی اند و لذا نوخاستگی را واجد رمزگونگی دانسته، نیازی به تدقیق آن نمیگرا نبودهگرا، عقلنوخاسته

از جمله شفافیت بیشترش -هایش دهد که به سبب برخی مزیتسپس تعریف ذیل از نوخاستگی را پیشنهاد می

 گیریم:در نظر میدو آن را تعریف معیار نوخاستگی -یات مورد استفاده از سوی الکساندر و مورگاننسبت به ادب

یک  آن، در نظر بگیرید. اگر هیچبودن ، به جز خصلت مرکبxرا ویژگی شیء پیچیده  P: دونوخاستگی •

، (Collective)گاه این ویژگی نوخاسته، مشاع نباشند آن P، واجد xه دهنداز اجزای تشکیل

واجد  xه دهندچه یکی از اجزای تشکیلاین صورت؛ یعنی چنان غیر سیستمیک یا گشتالت است و در

P ویژگی منتجه یا موروثه گاه، این باشد آن(Hereditary) است [Bunge, 1977: 502]. 

ای دارای تحقق عینی در نظام ها، مقوله، فرض این مقاله بر این است که ویژگیدودر تقریر نوخاستگی

، برای سطوح دوشان از نوخاستگیی یا قویحداکثر گرایان در تلقی چنان که برخی نوخاستهاند؛ همشناختیهستی

باور است که واقعیت اند. به عنوان نمونه، مورگان بر این های آن، شأن وجودشناختی قائلجدید برآمده و ویژگی

ها، مشتمل بر تعداد آنه است که هر طبقه، به تناسب رشد شمار  (Logical Strata)طبقات منطقی متشکل از 

در این تصویر از جهان، ریاضیات و منطق،  .[Blitz, 2013: 90] تری از انواع موجودات متمایز استکم

فیزیکی، زیستی، ذهنی و اجتماعی قرار دارند که به ترتیب، ها طبقات آن از اند و پسشمولزیرساختی و جهان

 ی در جهان دارند.کمتر  یافتگیوسعت

های بندی نوخاستگی با محوریت مقوله ویژگیها برای صورتدیدگاه پاول هامفریز، یک نمونه از آخرین تالش

» امتزاج«مفهوم ه وانخود را به پشته شناسانبدیع و سلسله مراتب پیچیدگی است. هامفریز، ایده هستی

(Fusion) های مربوط به سطح دهد. هامفریز، ویژگیارائه میi ام طبیعت را به ترتیب با𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖  و𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖  نشان

𝑖𝑖)ام iدهد. یک ویژگی، ویژگی مربوط به سطح می ≥ در آن مصادیق که  ، نخستین سطحی باشدiاست، اگر  (0



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسعود طوسی سعيدی و سیدحسن حسينی ۲۷۴

  ۱۴۰۰ پاییز، ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                        یفلسف هشیاندنامه فصل

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖  ام است؛ یعنیiهای سطح را در نظر بگیرید که جامع تمامی ویژگی Iشوند. حال مجموعه محقق می (

} ,…  𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖 ,…, 𝑃𝑃1𝑖𝑖 = { I کند کهرا چنین تعریف می [.*.]امتزاج . هامفریز عملگر 

[𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 ( 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖  )(𝑡𝑡1) ∗ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖( 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖  )(𝑡𝑡1)]  یک ویژگی مربوط به سطح(i+1) ام و نتیجه امتزاج

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 ( 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖  )(𝑡𝑡1)و 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖( 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖  )(𝑡𝑡1) کند که برای نوخاستن، عملگر امتزاج است که واجد است. هامفریز تأکید می

شوند. الحاق کند که در ضمن عملگر امتزاج، اشیاء به یکدیگر ملحق میاهمیت اساسی است. وی بیان می

𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖)]و با  [.*.]اشیاء به یکدیگر از طریق عملگر  )*(𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖)] شود. بدین ترتیبنمایش داده می 

[(𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖 )*(𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖)](𝑡𝑡1′) [𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖] = [𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 ( 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖  )(𝑡𝑡1) ∗ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖( 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖  )(𝑡𝑡1)] امتزاج، یک . هامفریز تصریح دارد که

 ها باشدیک عملگر منطقی یا ریاضی بر نمود محموالتی ویژگی آنکهجای ، بهفیزیکی است واقعاً عملگر 

[Humphreys, 1997, 6-7].  

 ام، چیزی وجود ندارد iدر سطح  𝑡𝑡1′در زمان  گویدها میامتزاج ویژگیه چه وی دربار اساس آنبر 
[(𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖 )*(𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖)](𝑡𝑡1′) [𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖]  هر طریق دیگر، مبتنی باشد. بخواهد بر آن فرارویداده باشد، یا به که 

[(𝑥𝑥𝑟𝑟𝑖𝑖 )*(𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖)](𝑡𝑡1′) [𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖]  یک ویژگی مستقل و موجود در سطح(i+1) ام است. نگاه هامفریز به امتزاج

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖های ها، نگاه مصداقی است؛ یعنی مصادیقی از ویژگیویژگی  𝑃𝑃𝑙𝑙𝑖𝑖+1، ممزوج شده و یک مصداق از 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖 و

ساس آرای هامفریز، به را بر امراتب طبیعت سلسله -دوشود که یک ویژگی نوخاسته است. بر این اساس، نوخاستگیمحقق می

 کنیم: شرح زیر تعریف می

امتزاج ه ، نوخاسته است، اگر و فقط اگر نتیجiویژگی متعلق به سطح  P: عتیطبمراتب سلسله -دونوخاستگی •

 باشد. i-1های متعلق به سطح ویژگی

شود که است. بدین ترتیب، روشن می» تنیدگی کوانتومیدرهم«برای هامفریز، یک مثال خوب از این وضعیت، 

های علمی درباره طبیعت، بر اساس دومین تعریف از نوخاستگی نیز تا چه میزان در گرایی و تبییننوخاسته

 شناختی قرابت دارند. مبانی هستی

 : تحقق جوهر نوخاستهسهنوخاستگی

های طرفدار نوخاستگی جوهری است. وی، در بخش مربوط به خود در یام هاسکر، از جمله مشهورترین چهرهویل

جوهرهای نوخاسته ه مثاباشخاص به با عنوان (Soul, Body and Survival)روح، جسم و نجات کتاب 

(Persons as Emergent Substances) کندیم، نوخاستگی جوهری مدنظر خود را چنین معرفی : 

ای از اجزای مجزا، به معنای آن به مجموعهه تجزیو  وضوح دارای وحدت استآگاهی، بهه تجرب

صرف ) یک ویژگی ذهنه مثاببرای تبیین آگاهی به(انکار این وحدت است. بر این اساس، 

فرد نوخاسته چه نیاز است یک های نوخاسته داریم کافی نیست؛ آنبگوییم ویژگی اینکه

(Emergent Individual) نتیجه عملکرد مشخص  است، یک موجود منفرد جدید که در

 ,Hasker] آیدوجود میههای عصبی، بدهنده مغز و سیستمساختاری از مواد تشکیل

2001a: 116].  

این بیان هاسکر، در شرایطی است که در فلسفه و طبیعیات کالسیک، مفهوم جوهر، با ذات اشیاء، گره خورده 

های علمی به ویژه در حوزه گردید. اما با پیشرفتشناسی محسوب میبود و یکی از مقوالت محوری در هستی

تیات و تبیین فعل و انفعاالت از های طبیعت، دیگر نیازی به فرض ذافیزیک، دانشمندان برای تبیین پدیده

بینی برای تبیین طبیعت و پیشکه داد از آن میمدرن نشان  کیزیف جیتوان گفت که نتایمطریق آن نداشتند. 

در طول تمام در تصویر کلی دانشمندان فیزیک از عالم، موجودی که . نیازی نداریمذات ه دیا آن؛ دیگر به

شت. یکی از پیامدهای این تصویر این ندا ات اهمیتیذیعنی  جایگاهی نداشت؛، ثابت بماند در زمان راتییتغ
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 & Popper] تضعیف گردید باشد زیچ کی یهایژگیو ایصاحب خواص  ایحامل و وجود جوهری که  بود که

Eccles, 1985: 7] . 

مندی و بهره بایست، معنای مدنظر خود از مفهوم جوهربر این اساس، قائلین به نوخاستگی جوهری نیز می

چه از ادبیات نتبیین نموده و اثبات نمایند. آ شتن راچنین مفهومی از هستی و مصداق واقعی دا

آید، این است که قائلین به وجود جوهر نوخاسته، چندان وارد جزئیات مناقشات خالص میگرایی بر نوخاسته

خود را به تبیین نفس نوخاسته ز کتاب اند. هاسکر تنها صفحات معدودی اشناسانه پیرامون جوهر نشدههستی

های دیگر راجع به ذهن کردن دیدگاهاص داده است و بخش اصلی کتاب، ردمختصات نوخاستگی جوهری اختص

 . [Dilley, 2000: 125] است

تر از هاسکر به ، دقیق(Emergent Substance)جوهر نوخاسته ه در مقال (Patrick Toner)پاتریک تونر 

اختصاص یافته است.  سخن اصلی اوست به این دغدغهکه  ویه پرداخته است. بخش دوم مقالاین دغدغه 

 زائدغیر عّلیتبرای قبول وجود جوهر پذیرفته و بر آن تأکید کرده است، وجود  معیاری که او

(Nonredundant Causality) واجد عّلتی که یک موجودیت گرایی، همیندیگر، در نوخاسته بیان است. به 

گرا بپذیرد که آن موجودیت، یک جوهر مستقل نوخاسته اینکهبرای و کند کفایت می ،زاید و اصیل باشدغیر

 گوید: است. تونر چنین می

 نیا. است )لقلیقابل تر یغ( زائدغیر عّلیبا قدرت شیئی  منظورم ،کنمیصحبت م جوهر کیه که من دربار  یوقت

 کیبه عنوان از دیرباز را که  یز یچ مطمئناً وجود،  نیبا ااما فرد است. منحصربه یاستفاده از اصطالح تا حدود

 د،یگویطور که سنت توماس مکند. همانیشود مشخص میشناخته مبودن فعال یعنی جوهر؛عالمت از 

 ره نکهیا یوجود دارد؛ برا تیاست، قدرت فعال در واقع وجودش بالقوه فعال،ان ایقدرت منفعل  چنان کههم«

داشتن که رسد یبه نظر مساده  نی. بنابرا.. ».در حال انجام است تیواقع اش دری که فعالیتی دارد، فعلز یچ

الزم و  شرطه مثابآن به با من ،جاریاهداف  ی. برابپذیریمبودن جوهرالزم  طرا به عنوان شر  یعلّ زائد غیر قدرت

 .[Toner, 2008: 285] کنممیبرخورد  یکاف

طور مشخص، از تعبیر نوخاستگی جوهری نیز، متفکر دیگری است که به (Edward Jonathan Lowe) لو

 کند: چیزی، چنین بازگو میبودن استفاده کرده است و معیار خود را برای جوهر

ها ویژگیحامل  ایرد منفموضوع  کی نجا،ی، در اجوهر کمراد ما از یکه  رمیرا بپذ این دیمن با

بدون  جوهر کی رایز اند،نیروهای عّلی مجزاء و مستقلشامل ها ویژگی نیا که نحویبه است

 باشد یواقعجوهر  کی آنکهجای جوهر است به کیاز  یاهیصرفًا سا ،مستقلی علّ  نیروهای

[Lowe, 2010: 93]. 

 کنیم: بندی میرا به شرح زیر، صورتسه بر این اساس، با تأکید بر آرای هاسکر و تونر، نوخاستگی

زائد؛ یعنی غیرقابل تقلیل غیر نوخاسته است اگر و فقط اگر واجد نیروی علیّ  S: جوهر سهنوخاستگی •

 به اجزای خود باشد.

می و روش علم در های علتر این تعریف باید دانست که منظور از عّلیت در آن، از طریق بررسیدر فهم دقیق

ها نیست و بخش، فاعلی یا چیزی مثل اینگردد؛ یعنی منظور علت هستیمعلولی روشن می-کشف روابط عّلی

باز هم نوعی تلقی رویدادی از علیت در کار است. اگرچه جوهر مفهومی متعلق به متافیزیک کالسیک است که 
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شود که شن مینظر در مفاد تعریف نوخاستگی جوهری، رواما با دقت ؛مورد تأکید قرار گرفته است اینجادر 

های شناسانه کالسیک انجام شده باشد، در زمینه یافتههای هستیدر چارچوب آنکهکاربرد این مفهوم، بیش از 

شناختی پیش از های هستیبه صورت اقتباسی از مفهوم اصلی جوهر در نظام بیشترعلمی جدید درباره عالم و 

 دوره جدید استفاده گردیده است.

شناختی گرایان از تعریف نوخاستگی، مبانی هستیهای نوخاستهگردد در تمامی تلقیبنابراین، روشن می

حضور  )پیچیدگی(و سلسله مراتب داشتن طبیعت  )پدیداری(، ویژگی )رویدادی(گرایانه در باب عّلیت تجربه

گرایی، شناختی حکمت متعالیه و نوخاستهدارند. از این رو در ادامه و به منظور مقایسه میان مبانی هستی

 گرایان قلمداد خواهیم نمود. تصویر علمی از عالم را مبنای مورد قبول نوخاسته

 

 نفسبودن »البقاءروحانیةو  الحدوثجسمانیة«تقریر دیدگاه حکمت متعالیه در باب 

های این نفس در حکمت متعالیه، باید به دیدگاهبودن البقاءروحانیةو  الحدوثجسمانیةای تبیین دقیق نظریه بر 

و  الحدوثجسمانیةشناسانه، وجود نفس، رجوع نمود. به بیانی هستیه دستگاه فلسفی راجع به حرکت و نحو

توان گفت این دارد. بر همین اساس میبودن موجودی مجرد، سابقه مادی اینکهنفس؛ یعنی بودن البقاءروحانیة

است که در ضمن آن، جوهری مادی، » تغییر«چیستی و چگونگی نوعی از ه مدعا، نیازمند ارائه تبیینی دربار 

 شود. مجرد می

 در حکمت متعالیه (حرکت) تحلیل تغییر

وجود و ه نحوه مورد توجه فالسفه بوده است. برای تبیین دیدگاه حکمت متعالیه دربار  زمسئله تغییر، از دیربا

بندی زیر از اقسام تغییر را مدنظر قرار دهیم. تا پیش از مالصدرا، توجه عموم حرکت نفس، الزم است تقسیم

 ،Bو  Aه، مانند شیئی بین دو نقط اینکهتغییر غیرمنطق بر زمان، مثل ( متفکران مسلمان، به تصویر مستمر

از تغییر  )در آن نقطه نباشد» آن« پس از آنو » آن«ای باشد، پیش از آن آنچنان باشد که اگر در آنی در نقطه

تغییر تدریجی بر وجود  اند و برخی به آن توجه زیادی ندارند. اما مالصدرااست؛ برخی منکر تصویر تدریجی آن

از حرکت  )تدریجی( به حرکت را بر اساس تصویر قطعی مباحث مربوط تمام. وی کندتأکید دارد و از آن دفاع می

ممکن نیست که وی معتقد است  .آوردسخن به میان می  )مستمر( ندرت از تصویر توسطیه نهد و ببنا می

همانند زمان، خود . تغییر تدریجی به این معناست که تغییر مدنظر، چیزی زمانی باشد اما منطبق بر زمان نباشد

در کل  موجود باشد، بلکه کل آن فقط» آن«کل آن در یک که نیست چنین  نتیجه . دردارد »سیال«متدادی ا

  .[Obudiyyat, 2009b: 277-279] مدت زمان حرکت موجود است

هنگامی که از حرکت سخن طور معمول، این تصویر از تغییرات جهان، تصویری نه چندان رایج است. به

 ست.یا تغییر مستمر احرکت توسطیه همان  منظور یمگویمی

جواهر عالم طبیعت، حتی در اوقاتی که ثابت به ه هم اینکهشود به گذارد و قائل میمالصدرا پا را فراتر هم می

. اندچراکه این جواهر، زمانی ؛اندرسند، در حال حرکت جوهریند؛ یعنی، آن به آن در حال عوض شدننظر می

 .[Obudiyyat, 2009b: 264-265] مستلزم حرکت در کلیه اعراض نیز هست جوهرحرکت در واضح است که 

 :Obudiyyat, 2009b] جوهر استه حرکت در جوهر از نظر مالصدرا، به معنای تحقق مصداق سیال مقول

110]. 
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توان مدعی شد در باب موضوع حرکت، متشابهات را به محکمات ارجاع دهیم، می اگر در سخنان صدرالمتالهین

که به نظر او، حرکت بما هی هی، به موضوعی ثابت و باقی نیاز ندارد؛ [یعنی] به موضوعی ثابت و باقی به منزله 

تالهین، محل مستغنی نیازمند نیست، زیرا گذشت که اعراض به چنین موضوعی نیازمندند و به نظر صدرالم

ای است که حرکت در وجود فرد مقولهه حرکت اساسًا عرض نیست تا به چنین موضوعی نیازمند باشد، بل نحو

اگر فرد  طبعاً یابد. دهد؛ همان سیالن و تجدد فرد سیال مقوله است که در حین حرکت وجود میآن رخ می

خود حرکت نیازمند موضوع باشد. البته  اینکهمزبور، عرض باشد، چنین فردی نیازمند چنین موضوعی است، نه 

باز در این صورت، الزم نیست موضوع، ثابت و باقی باشد؛ زیرا فقط عرضی که ثابت و باقی است نیازمند 

. در حقیقت اتصال [Obudiyyat, 2014: 116-117] موضوعی ثابت و باقی است نه عرضی که سیال است

 .[Obudiyyat, 2014: 119] و بقای موضوع ذاتی حرکت است که حافظ وحدت آن است نه ثبات

چه های مالصدرا مبنی بر اثبات حرکت در جوهر طبیعی، خارج از موضوع این پژوهش است و آنبررسی استدالل

ه چیز در حال دهد. از نظر وی، همارائه می از جهان طبیعت ای است که ویشناسانهاهمیت دارد، تصویر هستی

 موجودات جهان طبیعت، ثبات و سکون ندارند.  تغییر است و اساساً 

چنین به حرکت جوهری اشتدادی قائل است و آن را مبنای حل برخی مشکالت، از جمله مسئله مالصدرا هم

دهد. حرکت جوهری اشتدادی، به این معناست نفس قرار میبودن البقاءروحانیةو  الحدوثجسمانیةچگونگی 

تغییر  فرآیندتر از حادث است؛ مانند نطفه و جنین، در که در یک جوهر سیال، زایل، از حیث وجودی، ناقص

  .[Obudiyyat, 2014: 122] نطفه به جنین

 تبیین چگونگی حرکت نفس در حکمت متعالیه

 شوددر ضمن آن، جوهری مادی، مجرد میکه  نفس» تغییر« شناسانه، چگونگیدر این تصویر هستی

 : [Obudiyyat, 2014: 202-204] به این شرح است که  )نفسبودن البقاءروحانیةو  الحدوثجسمانیة(

اش، حرکت چون سایر جواهر، سیال است و نفس در نشئات مختلفوجود نفس انسان، همه نحو .۱

جوهری اشتدادی دارد به این صورت که مراحل و اجزاء اولیه این واقعیت، دارای خواص صور 

شود که افزون بر آن خواص، عنصری است و با زوال آن، مراحل دیگری به نحو پیوسته حادث می

شوند که افزون بر خواص نیز دارند و با زوال مراحل اخیر، مراحلی حادث میخواص صور معدنی را 

، خواص گیاهی را نیز واجدند. نفس در این حالت، نوع کاملی از گیاه است مانند سایر اینجامذکور تا 

گیاهان کامل، اما فصل ممیز آن از دیگر انواع کامل گیاه، این است که بالقوه حیوان است. این سیر 

یابد به این صورت که شدن اولین مراحل حیوانی، ادامه میوال آخرین مراحل گیاهی و حادثبا ز

نیز » خودآگاه«واقعیت مزبور در این مرحله جدید، افزون بر خواص عنصری و معدنی و گیاهی، 

یابد بلکه در مراحل . حرکت جوهری اشتدادی نفس، با حدوث مرحله حیوانی پایان نمی٢شودمی

 یابد. تر و به دنبال آن، انسانی، ادامه میاملحیوانی ک

از نظر مالصدرا، هر نوع علم و آگاهی، هم خود نوعی تجرد مثالی است و هم مستلزم این است که  .۲

عاِلمی که دارای آن علم است نیز نوعی تجرد مثالی یا عقلی داشته باشد. بنابراین، با تحقق نخستین 

ود و به این صورت، از طریق حرکت جوهری اشتدادی، جوهری شمراحل حیوانی، تجرد نفس آغاز می

 شود. جسمانی به جوهر مجرد مثالی تبدیل می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسعود طوسی سعيدی و سیدحسن حسينی ۲۷۸

  ۱۴۰۰ پاییز، ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                        یفلسف هشیاندنامه فصل

 ,Obudiyyat] »نفس از وجود صورت برآمده و از آن تکون یافته است«بنابراین، از منظر حکمت متعالیه، 

2009a: 294]. میان صورت و ه از نوع رابطمیان نفس و بدن، ه بر همین اساس، مالصدرا معتقد است که رابط

  .[Obudiyyat, 2014: 207] ماده است

 شناسانه حکمت متعالیه در باب رابطه نفس و بدنصورت در تصویر هستی-بیان اهمیت دوگانه ماده

میان نفس و بدن، نقشی ه شناسانه حکمت متعالیه از رابطصورت نیز، در تصویر هستی-بدین ترتیب دوگانه ماده

از تبیین عّلی  جایگاه این دوگانه در تصویر مذکور، جایگاهی عّلی است؛ به این معنا که بخشیکلیدی دارد. 

 مبتنی بر این دوگانه است.  -حرکت از صور عنصری به نفس ناطقه-حرکت جوهری نفس 

 زمان، هم بالقوه باشد و همپذیرد، باید همموضوع حرکت؛ یعنی چیزی که حرکت و تغییر را می اینکهتوضیح 

پذیرد و اگر فقط بالفعل باشد، را، نمی )از جمله حرکت و تغییر(بالفعل. اگر چیزی فقط بالقوه باشد، هیچ چیز 

واجد که  جایی برای تغییر ندارد. بر این اساس، مالصدرا معتقد است که حرکت، تنها در جوهر جسمانی

علت ماّدی یا قابلی حرکت، بالقوگی ، به بیان دیگر .[Obudiyyat, 2009b: 284] شودهیوالست، واقع می

 در جوهر جسمانی است.  موجود

بودن مرجحز مالصدرا در باب نفس، ترجیح بالهای مهم متوجه دیدگاه فیلسوفان مسلمان قبل اچالشه از جمل

گاه باز هم نفس، در زمان حدوث نفس، هیوالی اولی باشد آن» ماده«حدوث آن بود. واضح است که اگر مفهوم 

صورت یکسان مصداق دارد و به هاخواهد داشت، چراکه هیوالی اولی، در همه بدن کسانی یها نسبتهمه بدنبا 

رغم باور به ترکیب مالصدرا علی. مرجح مواجه خواهیم بودث نفس، باز هم با چالش ترجیح بالدر حدو لذا

ت دریافت صورت تعدادی و قابلیچون فیلسوفان مسلمان قبل از خود، جنبه اساتحادی میان ماده و صورت، هم

مزاج نزد مالصدرا و سایر فیلسوفان مسلمان، ه کند. نظریتبیین می» مزاج«از طریق مفهوم  جدید توسط ماده را

  .[Obudiyyat, 2009a: 28] ارائه شده است» خاک«و » هوا«، »آب«، »آتش«ضمن اعتقاد به عناصر چهارگانه 

است. آب؛ یعنی عنصر دوم، سرد شدید و مرطوب است. بودن شدید و خشکویژگی عنصر اول؛ یعنی آتش، گرم 

سومین عنصر؛ یعنی هوا، مرطوب شدید و گرم است و ویژگی آخرین عنصر؛ یعنی همان خاک، خشک شدید و 

 است. از نظر فیلسوفان مسلمان، ترکیب این عناصر با یکدیگر، از سه حالت خارج نیستبودن سرد

[Obudiyyat, 2009a: 31-33]  :های عناصر حاضر در ترکیب رخ که ضمن آن تغییری در ویژگی» اختالط. «١

که » امتزاج. «٣کند و ای یکی از عناصر بر سایرین غلبه میکه ضمن آن ویژگی» کون و فساد. «٢دهد، نمی

ها، از آنچنان به اجزایی ریز تبدیل شوند که در اثر تماس میان سطوح ضمن آن عناصر حاضر در ترکیب، آن

های غالب هر عنصری، به دلیل وجود ویژگی ضد آن در عنصر دیگر، کاسته شود. بدین ترتیب، شدت ویژگی

 شوند. تر شده و با یکدیگر یکسان و مشابه مینهایت معتدل های همه عناصر موجود در ممتزج، درویژگی

شود. دریافت صور گوناگون و نیز نفوس می داند که ضمن آن، ماده مستعدی میفرآیندرا آن » امتزاج«مالصدرا، 

یافتن نفوس نباتی، حیوانی و ممزوج برای تعلقه شدن مادتواند مستعدآثار حصول مزاج میه از نظر وی، از جمل

شده، در گفته شود مزاج حاصل اینکهشناسی مالصدرا، انسانی بدان باشد. باید توجه داشت در نظام هستی

این ه آورندوجودهکند، به این معنا نیست که مزاج، بستعد کماالت جوهری جدید میمواردی، ماده ممتزج را م

و  [Obudiyyat, 2009a: 278] شناسی، امر دیگری استکماالت است بلکه علت وجود بخش، در این هستی

 ,Obudiyyat] شودبا حصول مزاج، در واقع مانع یا موانع استعداد ماده ممتزج برای کماالت جدید، برطرف می

2009a: 35-36].  
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 بیان جایگاه علت فاعلی در تحلیل حکمت متعالیه از عّلیت

، عّلیت و به بیان دیگراست. وجود معلول در حکمت متعالیه، بنا بر اصالت وجود، فقر و وابستگی عّلی، از آن 

طرفین این رابطه اش است و ای وجودی میان معلول و علتشناسی حکمت متعالیه، رابطهمعلولیت در هستی

  .[Tabatabai, 2008: 28-29] دهند نه ماهیت معلول و علترا وجود علت و وجود معلول تشکیل می

مرّجح وجوِد و نیازمند چیزی است که وجودش را رجحان بخشد آمدن، وجودبرای به ،ماهیت ممکندر این نگاه، 

است. از رابطه و نسبتی که میان خود ماهیت و وجود برقرار  غیر ماهیت، رابطه و نسبت خاصی با وجود دارد،

از ند. ناممی» فعل« که این رابطه را در اصطالح،دهد وجود ماهیت را به ماهیت میمرّجح یا همان عّلت فاعلی، 

را مادی در وجود خود نیازمند علتی است که آن را بسازد [آن  ۀآید که پدیددست میچه بیان شد این نتیجه بهآن

  .[Tabatabai, 2008: 108-110] گویندمی» علت فاعلی« که به آنهست کند] 

بدین ترتیب، چنین نیست صدور فعل از علت فاعلی، تابع استعداد ماده باشد بلکه هرگونه انفعال و استعداد در 

امتیازی نیست تا گونه محض است، هیچه قوکه  تر، در هیوالی اولیماده، تابع فعل فاعل است. به بیان دقیق

صورت نباتی گندم و نه جو را بپذیرد. هر گونه انفعال؛ یعنی قبول فعل، از سوی ماده، بر اساس استعداد موجود 

 .[Ibrahimi Dinani, 2010a: 79-80] شود و این استعداد، خود تابع فعل فاعل استدر ماده انجام می

در حرکت جوهری، وجود سیال، احتیاج به محرک ندارد  بر اساس همین تلقی از نسبت عّلت فاعلی و معلول آن،

وجود سیال، احتیاج  به بیان دیگرهمان جعل حرکت نیز هست.  ناً یعاش، و جعل وجود آن توسط علت فاعلی

اش اش نیز هست و علتی زائد بر علت وجودیاش، علت حرکتاش دارد و همان علت وجودیبه علت وجودی

 گوید: باره می. مالصدرا در اینخواهدینمبرای حرکت و تغییر 

متحرک است و به  ذاتاً برای وجود، چیزی جز حرکت و جز قابلیت حرکت الزم نیست چراکه 

نفس خودش متجدد است و آغازگر حرکت در صورت لزوم است و برای آن، فاعل محرک، به 

راکه بین جعل ش، چحرکته کنندذات متجددش است، نه به معنای جعلآورنده وجودهمعنای ب

 :Ibrahimi Dinani, 2010a: 190; Shirazi, 2013] اش خللی وارد نیستشیء و ذاتیات

39-40] . 

در وجود سیالی که صور مختلف جسمیه،  ٣توان چنین گفت که استعداد حدوث نفس، از ابتدابنابراین، می

عنصری، معدنی، نباتی و حیوانی را در مراتب مختلف وجودی خود و در ضمن حرکت جوهری اشتدادی دریافت 

کند، توسط عّلت فاعلی وجودبخش بدان، جعل شده است. این وجود سیال، در ضمن حرکت جوهری خود، می

در این و  شود که بالقوه انسان استمبدل به حیوان کاملی می جا کهکند تا بدانصور مختلف را دریافت می

ش، به نفس انسانی سازد تا در مرحله بعدی حرکتمی مسیر، در واقع موانع مختلف را برای حدوث نفس برطرف

 مبدل گردد.

 

 گرایان درباره رابطه نفس و بدنهای دیدگاه حکمت متعالیه و نوخاستهتبیین تفاوت

و بدن که در  )ذهن( گرایی و حکمت متعالیه در باب رابطه نفسهای اولیه میان نوخاستهشباهترغم وجود علی

شناسانه هایی اساسی در تصویر هستیرسد که تفاوتها اشاره شده است، به نظر میهای متعددی به آنپژوهش

 های به شرح زیر است: تچه گذشت، برخی از این تفاومدنظر این دو مکتب فلسفی وجود دارد. با توجه به آن
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 صورت در برابر نگرش اتمی -مادهفعل و -اتصالی به جسم و قبول ثنویت قوهنگرش 

نخستین که  تر، صورت جسمیهجسم از منظر حکمت متعالیه، پذیرای تقسیمات نامتناهی است. به بیان دقیق

نهایت شود، اتصال جوهری جسم طبیعی را به دنبال دارد و تقسیم آن تا بیصورتی است که عارض بر هیوال می

شناسانه حکمت ، در تصویر هستیصورت-مادهسازد. این تلقی از جوهر جسمیه، برای قبول ثنویت را ممکن می

اند و پذیرای یکدیگر نیستند، فصال، دو امر متقابلجایی که اتصال و اناز جهان، نقشی اساسی دارد. از آنمتعالیه 

امر ثالثی باید در میان باشد که پذیرای هر دو باشد و این امر، همان هیوال است. مالصدرا بر این باور است که 

 ,Rezaei & Obudiyyat] جسم در ذات خود مرکب است از دو حیثیت قوه و فعل یا همان هیوال و صورت

آورند و ه یا جنبه هیوالنی اجسام طبیعی، علت مادی یا قابلی حرکت و تغییر را فراهم میماد .[20-23 :2009

 ها را.صور مختلف، علت صوری به فعلیت رسیدن بالقوگی

چه تصویری اتمی است. آنگرایان از هستی، های علمی، تصویر نوخاستهاین در حالی است که با توجه به یافته

های کالسیک راجع به ماده، بسیار شبیه شده است، از میان دیدگاه یعت حاصلهای علمی طبدر ضمن واکاوی

وحدت ه به دنبال کشف امکان تبدیل ماده و انرژی به یکدیگر، اید آنکهبه دیدگاه ذیمقراطیس است. توضیح 

شود به این صورت که ماده و انرژی، دو صورت دوگانه از یک جهان ماده و یگانگی ساختار طبیعت، تقویت می

توان شود. این ذرات بنیادین را مییاد می» ذرات بنیادین«ها تحت عنوان حقیقت بنیادین هستند که از آن

مقراطیسی را دارایند؛ یعنی ذرات بسیار ریزی ویژگی ذرات ذی قاً یدقمعادل همان ایده ذیمقراطیس دانست چراکه 

توانند انقسام شدن یا شکافتن خارجی را ندارند ولی به جهت داشتن بعد، میوجه قابلیت تجزیه هیچ که به

ها است و در واقع میزان این جنبش است که عقلی و وهمی بپذیرند. ویژگی معرف این ذرات، جنبش آن

 .[Sulaymani, 2007: 30-31] دهدرات میصورت ماده یا انرژی به این ذ

کند، شاهدی بر ناسازگاری تحلیل عالمه طباطبایی از مسئله یکپارچگی جسم و موضعی که درنهایت اتخاذ می

های علمی جدید است. عالمه طباطبایی در دیدگاه عموم فیلسوفان مسلمان از جمله مالصدرا، با یافته

وی در  .[Tabatabai, 2010: 141-143] داردمسئله مذکور بیان میه ، پنج احتمال را دربار الحکمةبدایة

دیدگاه فیلسوفان ه افزاید. اما در نهایت ارزیابی او دربار ها را به این لیست میالحکمة، برخی دیگر از دیدگاهنهایة

 مسلمان، به این شرح است: 

کند، یک حواس درک میطور که اند اثبات کنند جسم بسیط، همانای که با آن خواستهادله

ای سست و موهوم است و از طرف دیگر، واحد جوهری متصل و بدون فاصله است، ادله

اند که اجسام، از دار، سرانجام پذیرفتههای علمی دامنهدانشمندان علوم طبیعی، بعد از آزمایش

هسته  هر یک از آن ذرات، از ذرات دیگری که گرداگرد یکو  اندذرات کوچکی تشکیل یافته

اند. این مطلب را باید به عنوان یک اصل موضوع، از اند، تألیف شدهدار قرار گرفتهمرکزی جرم

 .[Tabatabai, 2010: 144] ها پذیرفتآن

طباطبایی با بررسی و رد بسیاری از احتماالت مطرح شده، مصداق جوهر متصل جسمانی را اجزاء نخستینی 

همراه با «داند این را همان دیدگاه ذیمقراطیس میو  شوندها تجزیه میآنداند که انواع مختلف اجسام به می

در تحلیل  صورت-مادهحال، او باز هم به ثنویت  عین در .[Tabatabai, 2010: 145] »کمی اصالح

 شناسانه از اجسام باور دارد: هستی
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نهایت قابل بیای است که تا تردیدی در این نیست که جسم مرکب از ماده و اتصال جوهری

گونه است که حس اما دلیلی وجود ندارد که نشان دهد اتصال جسم همان باشد،انقسام می

حالی است که دانشمندان علوم طبیعی پس  و این در ما ایمن از خطای حس نیستیم یابد،می

اند که اند که اجسام از ذراتی تشکیل شدههای دقیق فّنی به این نتیجه رسیدهاز تجربه

 میان آن ذرات چندین برابر امتداد جرم آنها است. ۀفاصلو  الجمله دارای جرم هستندفی

منطبق  اند،کرده فچه این دانشمندان کشرا بر آن] صورت-ماده[ثنویت فوق  ۀباید نظری بنابراین،

و باید وجود  باشندیعنی اجسام بسیار ریزی که منشأ پیدایش اجسام محسوس می ساخت؛

-ماده« گوید:ای که میاگر نظریه نا یک اصل موضوعی برای ما باشد. آری،جسم به این مع

متراکمی از  ۀدرواقع آن اجسام مجموعو  قابل تبدیل به انرژی است-یعنی اجسام ریز نخستین

را یک نوع عالی به شمار آورد  »انرژی« پذیرفته شود باید در بحث فلسفی ،»ذرات انرژی هستند

های متفرق را به نحوی که با این گاه بحثآنو  از جسم قرار داد پیشو آن را پس از جوهر و 

 .[Tabatabai, 2008: 401-402] دقت شود، تنظیم کرد چینش مناسب باشد،

است یا خیر،   )ذیمقراطیسی( ، قابل اعمال بر دیدگاه اتمیصورت-مادهثنویت  اینکهه در این مقاله، مناقشه دربار 

گرایان و حکمت متعالیه درباره منشأ شناختی میان دیدگاه نوخاستهاولویت ندارد بلکه اصل وجود تفاوت هستی

در این راستا اهمیت که  جسمبودن اتصالیه های وابسته به قبول ایدچنین از جمله بحثجسم مدنظر است. هم

 محوری دارد، مبحث تغییر و حرکت است. 

 ی در برابر تغییر دفعیحرکت تدریج

، اهمیت کلیدی دارد. اما نفسبودن الحدوثجسمانیةه تغییر و حرکت تدریجی در جوهر، در تثبیت نظری

بر آن  صورت-مادهچه پیشنهاد عالمه طباطبایی مبنی بر قبول دیدگاه اتمی راجع به جسم و اعمال ثنویت چنان

 تغییر تدریجی و امتداد سیال با چالش مواجه شود. ه رسد که ایدگاه به نظر میرا بپذیریم، آن

در  آنچنان کهچه بپذیریم که اتصال جسمیه، صرفًا در سطح ذرات بنیادین طبیعت، تر، چنانبه بیان دقیق

در  ،گاه در اجسام مرکبها، آنیابیم، معنا و مصداق دارد و نه در اجسام ترکیب یافته از آنهای علمی مییافته

داشته  رتیمغا بیآن ترک یکه با آثار اجزانخواهیم داشت  یدیجدهای دیگر آثار و ویژگیاجزاء،  بیاثر ترک

 .ها نباشدقابل فروکاست به آن یعنید؛ نباش

ممکن است که مرکب مدنظر، واجد  یتنها زماناز نظر فیلسوفان مسلمان،  اینکهدلیل این ادعا، عبارت است از 

 تواندیصورت نم نیرابطه، جز به ا نیا و داشته باشند یمعلول-یرابطه علّ  گریکدیآن، با  یکه اجزاآثار بدیع شود 

به سبب  ر،یکه جزء اخ یصورتباشد به یگر یجزء د )یمادّ ( یبودن، عّلت قابلبه سبب بالقوه یباشد که جزئ

که با توجه  استو صورت  ماده انیهمان رابطه م ،ینوع رابطه علّ  نیباشد. ا لیدر تحقق جزء اول دخ ش،تیفعل

توان تنها ترین رویکرد، میدالنههای جدید علمی و با ارجاع به تحلیل و پیشنهاد عالمه طباطبایی، در همبه یافته

 آن را محدود به سطح ذرات بنیادین طبیعت دانست. 

مربوط به های علمی و تصور اتمی از اجسام، از این واقعیت حکایت دارند که تغییرات عالوه بر این، یافته

ها را تبیین حرکت جوهری اشتدادی آنه سطوح مختلف طبیعت؛ یعنی همان تغییراتی که مالصدرا با اید

کند، از نوع حرکت نبوده بلکه از نوع تغییرات آنی؛ یعنی از نوع کون و فسادند. در سطح ذرات اتمی، با می

ها، مجاز به ها یا اتمکه الکترون شود، چنین نیستچه در مکانیک کوانتومی مطرح میمفروض گرفتن آن
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اند؛ یعنی ممتد نیستند و باشند بلکه سطوح انرژی مجاز، غیرپیوسته )هاهمه حالت( همه سطوح انرژیبودن دارا

چنین در هم .[Polkinghorne, 2009: 26-29] شودوجه پر نمیهیچفاصله میان سطوح مجاز انرژی، به

مثال، تبدیل هیدروژن به هلیوم، یک تغییر از نوع کون و فساد و تغییرات آنی  عناصر شیمیایی، به عنوان حسط

  .[Obudiyyat, 2009b: 274] است

از جواهر  یانواع یوجوجستمبنی پیوستگی طیف جواهر؛ یعنی بر امکان دائمی  مالصدرا دگاهیدبنابراین، 

مورد قبول که  جسمه قبول دیدگاه اتمی دربار ، با طفره در سلسله جواهر یمنفرد در مرز جواهر شناخته شده و نف

گرایان از تغییرات اجسام و تصویر مالصدرا از گرایان است، ناسازگار است. بدین ترتیب تصویر نوخاستهنوخاسته

 آن، دارای دو ناسازگاری اساسی است:

شناسانه حکمت متعالیه و پذیرش این پیشنهاد عالمه با فرض قبول کلیت تصویر هستی اینکهنخست  .۱

 یعلم یهاافتهیدر  آنچنان که عت،یطب نیادیصرفًا در سطح ذرات بن ه،یکه اتصال جسمطباطبایی 

باالتر مربوط به سطوح گاه در اجسام ها، آناز آن افتهی بیمعنا و مصداق دارد و نه در اجسام ترک م،یابییم

و نیروهای عّلی  هایژگیآثار و و گریاجزاء، د بی، در اثر ترکگرایاندیدگاه نوخاستهبرخالف پیچیدگی و 

 ها نباشد.قابل فروکاست به آن و داشته باشند رتیمغا بیآن ترک یداشت که با آثار اجزا مینخواه بدیعی

های علمی، اوًال تغییرات اجسام پیوسته نبوده و ثانیًا از نوع تغییرات تدریجی با توجه به یافته اینکهدوم  .٢

و حرکت نیست بلکه گسسته بوده و از نوع کون و فساد و تغییرات آنی است. این مطلب، مورد قبول 

ز انحصار تغییرات گرایان است اما با دیدگاه مالصدرا مبنی بر نفی طفره در سلسله جواهر و نینوخاسته

 تفاوت اساسی دارد.   )تغییرات تدریجی( اجسام به حرکت قطعیه

 تبیین فاعلی از تغییرات اجسام در برابر تبیین اتمی از آن

تواند برای جسم دیگر، علت فاعلی؛ یعنی علت از نظر مالصدرا و عموم فیلسوفان مسلمان، هیچ جسمی نمی

مشهور است. استدالل این » الجسم ال یکون عّلة فاعّلیه لجسم آخر«ه بخش باشد. این دیدگاه، به قاعدهستی

یک جسم نسبت به جسم بودن دارند فاعلفیلسوفان برای اثبات این قاعده، به این ترتیب است که بیان می

 آنکهدر هر دو صورت محال است. توضیح که  تواند باشد یا از جهت صورت آنیا از جهت هیوالی آن می دیگر

زیرا این حیثیت در جسم، یک امر عدمی است و چیزی که  ؛هیوالنی آن بازگردده تواند به جنبنمیبودن فاعل

تواند علت پیدایش چیز دیگری گردد. اگر هم گفته شود که جسم از جهت صورت یا هرگز نمی ،عدمی باشد

مانی در هر چیز، پیوسته جایی که تأثیر صورت جساه از آنگشود، آنفعلیت خود، علت پیدایش جسم دیگر می

هم باز باید هیوال علت قریب پیدایش یک جسم دیگر  اینجانتیجه در  پذیرد درواسطه هیوال یا ماده انجام میبه

  .[Ibrahimi Dinani, 2010b: 607-608] آیدواقع شود و مجددًا همان اشکال قبلی پیش می

علت فاعلی حرکت و تغییر چیست نیز نقش مهمی دارد. به بیان  اینکه، در صورت-مادهبدین ترتیب، ثنویت 

تواند مراتب تر، در حکمت متعالیه علت تغییر تدریجی و حرکت جوهری اشتدادی جسم طبیعی که میدقیق

 تواند باشد. مختلف وجود را طی کرده و به حدوث نفس ناطقه هم برسد، خود ماده و جسم نمی

شود عبارتست از از آن ناشی میجسمانیت نفس، آورد و تدادی فراهم میچه جسم در حرکت جوهری اشآن

 ذاتاً جسم  اینکهتر عّلت یا به بیان دقیق در حقیقت، عّلت تغییر و حرکت جسمصوری و -همین علّیت مادی

 . خارج از خود جسم استمتغیر است، 
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علت  تواندیمخود، خودیگرایان است یک جسم بهمورد قبول نوخاستهکه  از منظر رویکرد اتمی به جسم و ماده

توانند بر ، در نگاه اتمی، ذرات بنیادین جهان، میبه بیان دیگرتغییر و حرکت در خود و در جسم دیگر شود. 

ن به دنبال ایو  اجسام متنوعی از ترکیب خود پدید آورندو  گذاشته و در هم تغییر ایجاد کنند یکدیگر اثر

های جدید و بدیعی را از خود بروز دهند و به این صورت تغییرات و تحوالت مختلفی اثرگذاری و ترکیب، ویژگی

 را در جهان رقم زنند. 

های منتسب به نفس/ذهن به جسم و مادیت است. در نگاه تفاوت دیگر در نسبت و میزان وابستگی ویژگی

ی میان عناصر از بین رفته و جسمی دارای طبع و مزاج هاشود که تزاحممالصدرا، ترکیب عناصر سبب می

از  شود، زمانی که این طبع حاصل میبه بیان دیگرمتعادل به دست آید که استعداد حدوث نفس را داراست. 

گرایان، تحقق امر نوخاسته به دنبال افزایش پیچیدگی؛ یعنی شود. اما در تلقی نوخاستهشدت مادیت کاسته می

در حدوث  گرایان، امر نوخاستهگاه نوخاستهنتیجه، در دید شود. درتباطات میان ماده حاصل میافزایش شدت ار 

 خود، به افزایش پیچیدگی یعنی افزایش شدت مادیت وابسته است. 
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گرایی در باب رابطه میان نفس و بدن، یک شباهت ظاهری شباهت میان دیدگاه حکمت متعالیه و نوخاسته

شان را آشکار های عمیق میانها، تفاوتشناختی هر کدام از این دیدگاهدر مبانی هستی بیشتراست. دقت 

هایی که ریشه در مغایرت تصویر کالسیک یا ارسطویی با تصویر جدید علمی از جهان دارند. سازد. تفاوتمی

ین چارچوب از منظرهای ها و مقایسه نقاط قوت و ضعف هر کدام از این دو دیدگاه در اتوجه به این تفاوت

ظاهری  شباهتتواند ثمرات نظری فراوانی در پی داشته باشد. ثمراتی که از طریق تأکید بر فلسفی و علمی، می

 آید.این دو دیدگاه بدست نمی
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 نوشتپی

                                                 
 تیرا تقو انیگرالیاردوگاه تقل یفکر  یاما فضا شد،یمحسوب نم ییگرانوخاسته هیعل یشاهد ،یبه لحاظ فلسف هاشرفتیپ نیدقت داشت که ا دیبا ١

 .کردیم
 ترین مرتبه خودآگاهی است. منظور، نازل ٢
به  جا،نتیجه ابتدا در این جا با مسامحه به کار رفته است چرا که در وجود سیال، حرکت، مسافت و زمان منطبق بر یکدیگرند. دردر این» ابتدا«مفهوم  ٣

 ترین مرحله وجود و حرکت است که عبارت است از تحقق جوهر جسمیه. معنای ابتدایی
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