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  دکتر داد خدا خدایار
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  بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان مجـرد و مـادي در فلسـفه و کـالم و عرفـان اسـالمی قسـمتی از برنامـه آموزشـی دوره          

کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فلسفه وکالم  اسالمی توسط دانشجو روح اله  غفاري بـا راهنمـایی اسـتاد    

مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجـع و   استفاده از. عرفانی تهیه شده استمرتضی پایان نامه دکتر 

  .اطالع کتبی به حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد

  

  روح اله غفاري

  

  

توسـط هیئـت داوران بررسـی و درجـه     ....................... واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ  4این پایان نامه 

  .به آن تعلق گرفت..... .............

    

  

  نام و نام خانوادگی

  

  

  امضاء

  

  

  تاریخ

  

  

      عرفانی مرتضیکترد   :استاد راهنما  

      خدایار  داد خدا دکتر  : استاد مشاور  

  نصیري اکبر دکترعلی  :1داور   

  

    

                                        :2داور 

            :نماینده تحصیالت تکمیلی

      حسین خاکپور دکتر
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  تعهدنامه اصالت اثر                                 

  

غفاري تعهد می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامـه حاصـل کـار پژوهشـی      روح الهاینجانب 

اینجانب است و به دستاوردهاي پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق 

این پایان نامه پیش از این براي احراز هیچ مدرك هم سطح یـا بـاالتر   . یده استمقررات ارجاع گرد

  .ارائه نشده است

  .کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد

  

                      

  روح اله غفاري :نام و نام خانوادگی دانشجو      

                      

  امضاء      
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:   وان ازبا سپاس فرا  

.نامه یاري دادنداستادان گرامی و دوستان که از آغاز تا پایان، بنده را در تکمیل این پایان  

.ها را تحمل نمودندي سختیقدردانی ویژه از خانواده که همه  
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  :چکیده  

  

 و داردسی است و قوه و استعداد قابل اشاره ح ،فضا اشغال می کند  ،که حجم وبعد دارد  موجوديمادي؛ یعنی 

 موجودي  است  که مجرداما مصادیقش موجودات عالم دنیا؛ مانند جماد ،نبات ،حیوان و انسان است و 

  .استو نفس ) عقل (مالئکه  ،خداوند  خصوصیات یاد شده را ندارد ومصداقش

قرآن کریم تعبیر  یامده استسخن به میان ن مجرد و مادي به موجود تقسیم به صراحت از  درقرآن و روایات

روایات فراوانی جسمیت را از خداوند نفی می کنند، مالئکه را از نور . غیب وشهادت استعالم عالم به تقسیم 

مالك مادیت را امتداد داشتن و فضا اسالمی متکلمین برخی از.د نونفس انسانی را غیر از جسم آن می دان

لطیف نورانی  اجسام، نفس و مالئکه را  میدانند  ، خداوند را مجردهاتن بر این اساس واشغال کردن دانسته اند

 و براین اساسدانند ؛  می استعداد و تغییر داشتن  را مالك مادیت ،قوه اسالمی فالسفه .  محسوب می کنند

،  داشتنمالك مادیت را امتداد اما عرفا . خوانند میبقیه موجودات را مادي  امانفس و مالئکه را مجرد  ،خداوند

  .ونفس انسانی را مجرد می دانند   .می دانند نورانی مجرد موجودات را مالئکه قوه و استعداد داشتن می دانند و

به غیبی وموجودات شهودي وحسی تقسیم می شوند، همان ،موجودات   ،پس نتیجه می گیریم طبق نظر قرآن

گرچه مالئکه را مجرد نمی دانند  نیستند که برخی از متکلمان قائل به آنمجرد ومادي فلسفی می باشند 

  .آن را قبول دارند و فالسفه اسالمی عرفا که اماخصوصیاتی که براي جسم هست را از مالئکه نفی میکنند

مالك مادیت می تواند هریک از سه خصوصیات ابعاد داشتن ،قوه واستعداد داشتن و قابل اشاره حسی پس 

مورد مالئکه این موارد را نفی کرده اند البته هر علمی با زبان خاص خود و که هر یک از این علوم در بودن باشد

بیان کرده اند  لذا اختالفی اساسی در اصل فرق داشتن مالئکه با موجودات مادي بین این  با اصطالحات خود

   . علم ها نیست 

  

   نفس –عقل  –جسم  -مالئکه  –مادي  –مجرد : کلمات کلیدي 

  

  

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

و  

 

 

  فهرست مطالب

  

صفحه                                                                                                                                                  عنوان 

  

    1         ....        ............................................................................................................................مقدمه   

                                                                    6              ..........................................................................تعاریف مادي ومجرد وانواع آن  : فصل اول

  7    ..............         ............................................................................................  اصطالح مادي در لغت و     -1-1    

      14    ...........................................         ................................................................ اصطالح  جسم در لغت و   -1-2    

  16       .........................................................................................................         مجرد در لغت و اصطالح    -1-3    

        18              ..........................................................................................................................اقسام موجودات     -1-4    

  22      ...................        ...........................................................................................  مصادیق مادي و مجرد   -1-5    

   25      ................................................................................................            مادي و مجرد مصادیقاثبات    - 1-6    

  28      ...................................................         ...................  ویژگی هاي موجودات مادي و مجرد بررسی   -1-7    

    33      ................       ......................................................................................................  مجرد فرق مادي و   -1-8    

                                33          ..     .............................................................................................................................نتیجه گیري     -1-9    

  35           .......   ................  آیات قرآن وروایات معصومین علیهم السالمدر مجرد ومادي : فصل دوم

  36      .............................................................................................................         آفرینش جهان در قرآن    -2-1    

   38    .....................................................................         ...........................................مجرد و مادي در قرآن    -2-2    

  38     ......................................................................................................        ق مجرد ومادي در قرآنیمصاد  -2-3    

     45       .........................      ......................................................................................صاف آن در قرآنجن و او  -2-4    

   46            ............................................................................................................... غیب و شهادت در قر آن   -2-5    

  52            .......................................................................................علیهم السالم اهل بیت مجرد در روایات  - 2-6    

    57     ........................................................................      ...................علیهم السالم اهل بیتمادي در روایات   -2-7  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

ز  

   58              .....................................................................................................................................نتیجه گیري  -2-8   

   59          ......................................................     .......مجرد ومادي از نگاه متکلمین اسالمی : فصل سوم

  62     ...........         ..................................................................................................مجرد از نگاه متکلمین     -3-1    

      62       .....................................................................................................................       عقل از نگاه امامیه     -3-2    

  65        .........................................................................................      .............................عقل از نگاه اشاعره    -3-3    

  66             .......................................................................................................................  عقل از نگاه معتزله   -3-4    

 67        ......................................................................................................................      نفس از نگاه امامیه    -3-5    

  68         ........................................................................     ............................................نفس از نگاه اشاعره     - 3-6    

  69         ....................................................................................................................      نفس از نگاه معتزله    -3-7    

  70        ....................................................................................................................        امامیهاز نگاه مادي   -3-8    

  71        .........................      ............................................................................................  اشاعره از نگاهمادي   -3-9   

  72       ....................................................................................................................        معتزلهاز نگاه  مادي - 3-10   

  73          .....   .....................................................................................................................................  خالصه  - 3-11   

     74          ...................................................     .....مجرد ومادي از نگاه فیلسوفان اسالمی :فصل چهارم

  76         ........................................................................................................      نگاه فالسفه در هستی عوالم  -4-1   

  81         .........................     ........................................................................................  فالسفه نگاه در مجرد   -4-2   

  81               .................................................................................................................  مشاء حکمت در عقل  -4-3   

  81      .         ..............................................................................................................  قاشرا حکمتدر  عقل  -4-4   

  82         .       .........................................................................................................متعالیه   حکمت در عقل   -4-5   

  84               . ............................................................................................................ حکمت مشاء  در نفس   -4-6   

     85                 .................................................................. ........................................  اشراق حکمتدر نفس   -4-7   

  86                 ......................................................................................................    حکمت متعالیه درنفس   -4-8   

  89        ...         .........................................................................................................  مشاء حکمت دري ماد  -4-9   

  90                ..................... ..................................................................................  اشراق حکمت درمادي   - 4-10   

  92            ............................................................................................................حکمت متعالیه   در مادي  - 4-11   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

ح  

  94       ...............................................................................................      ...........................................  خالصه  - 4-12   

  96       ......................................................       ......  مجرد ومادي از نگاه عارفان اسالمی:  فصل پنجم 

  96      .........................................................................................................         نگاه عارفانز ا عوالم هستی   -1- 5   

  100    ..........................        .........................................................................................  مجرد از نگاه عارفان   -5-2   

  100      ........................................................................................................................       عقل از نگاه عارفان  -5-3   

  102    ..................................................................................................       .....................  نفس از نگاه عارفان  -5-4   

  104     ...      .................................................................................................................  مقایسه آفاق و انسان  -5-5   

  105     ......................................................................................................................        مادي از نگاه عارفان  -5-6   

  107   ..................................................................................        ...........................................................  خالصه  -5-7   

  108  ..................................................................................           ارزیابی ونتیجه گیري :  فصل ششم 

  110           ......................................................................................................................................  شباهت ها   -6-1  

  111.........            ................................................................................................................................تفاوت ها   -6-2  

  111     ....................................................................................................................................حل تعارض  – 6-3  

  114    .......................        ..........................................................................................................  مراجع

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

 1

  مقدمه

  تعریف وتوضیح مساله

چینش عالم هستی چگونه است؟ تک بعدي است که همه موجودات مادي هستندیا داراي دو نوع موجود است  

و روشن است  وداراي حجم ووزن هستند وفضا وجایی را اشغال می کنند  دسته اي  موجودات مادي که بدیهی

دانشمندان .  اما دسته دوم موجودات مجرد که آثار ماده را ندارد ومجرد و جداي از ماده وآثارش می باشد 

وجود مادي را قبول دارند اما در موجودات مجرد بین فالسفه ومتکلمین اختالف است متکلمین می گویند 

و عالم موجودات همه مادي اند حتی فرشتگان ولی جسمی لطیف دارند ولی فالسفه عالم هستی را دو  هستی

چه دالیلی بر  ؟قطبی می دانند مادي و مجرد واین دو را از هم جدا می دانند آیا موجود مجرد وجود دارد 

است که موجود مجرد اثبات آن می توان بیان کرد؟  یا ساخته ذهن فالسفه است یا نظر متکلمان درست 

وموجود لطیف وظریف داریم  وفقط خداوند مجرد  کثیفنداریم بلکه همه موجودات مادي هستند وفقط موجود 

است ؟ اگر وجود مجرد داریم موجودات مجرد داراي چه خصوصیاتی هستند؟ تجرد نفس انسان چگونه است ؟ 

ن و آجود مادي با لطافت زیاد ؟ نظر قر دالیل تجرد نفس چیست ؟ فرشتگان ومالئکه مجرد هستند یا مو

روایات چیست؟نظر اشاعره در مورد موجود مادي ومجرد چیست ؟معتزله چه می گویند ؟فالسفه مشاء چه می 

گویند ؟ اشراقی ها چه می گویند؟عرفا نظرشان چیست ؟کدام نظر درست است؟فرق نظر فالسفه ومتکلمین 

آیا نظرات شان قابل جمع است ؟  و می  ختالفشان در چیست؟ درچیست ؟ چه شباهت هایی با هم دارند؟ ا

  توان تعارض اقوال را از بین بردیا نه؟

  فرضیه ها

موجودات عالی اول اینکه عالم هستی عالمی یک قطبی است که از موجودات تک سلولی شروع می شود وبه 

و بعدي است مادي ومجرد که موجودي مادي است یا اینکه عالم هستی د هم وانسانمی رسد مانند مالئکه 

جداي از هم می باشند ورابطه بین موجودات مادي ومجرد مانند فرشتگان ومالئکه نیست یا اینکه فقط خداوند 

مجرد است وبقیه موجودات مادي هستند که از جسم کثیف سنگ شروع می شود تا جسم لطیف همه مادي 

  . هستند

شود حق که خالق وفاعل کل هستی است ومخلوق نمی باشد  به دو قسمت کلی تقسیم میوجود به نظر بنده 

قسمت دوم موجودات هستی می باشند که مخلوق اند این مخلوقات هم همه مخلوق خداوند هستند منتها همه 
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موجودات در حال تکامل هستند که یک موجود تک سلولی بعد مراحل مختلفی تبدیل به انسان می شود وبعد 

قسمتی دیگر از عالم هستی این انسان که از موجودي تک سلولی شروع کرده بود به  از سیر وتکاملی دیگر در

همه  می تواند درانسانی ملکوتی تبدیل می شود که از همه فرشتگان ومالئکه ومجردات هم باالتر می شود و

د طرحی عوالم هستی سیر می کند  بنابراین تقسیمی که فالسفه براي جهان هستی ومخلوقات  انجام داده ان

تکامل شده اند در  و که مرزي بین موجودات قرار داده اند که مانع رشد. ناقص ومحدود کننده عالم هستی است

بنابراین .حالی که موجودات هستی به سیر وتکامل خود ادامه می دهند و کاري به نظرات فالسفه ندارند

اما تالش فلسفه تنها یک . ق نداردتقسیمات فلسفی تا حدود خیلی زیادي ذهنی محض است وبا خارج تطبی

آدرسی از هستی است که باید تصحیح شود بنابراین مادي یعنی موجودي که داراي ابعاد سه گانه طول عرض 

ند اما این تعریف مانعی از رشد موجودات نمی یوارتفاع است یا اینکه فضایی را اشغال میکند را می گو

 نظر نیا البته ندارد را يماد اتیخصوص و ستین گانه سه عاداب نیا يدارا که است يموجود هم مجرد.شود

  ...ناویس و صدرا مانند است فالسفه

 يدارا یول رادارند ماده اثرات که اند کرده انیب هم را یمثال موجودات نام به يگرید دسته اشراق هفلسف اما

  . ستین يماد اتیخصوص

 مخلوق یموجودات را یهست عالم کل نیمتکلم لذا دانند یم نوع کی؛ را حق از ریغ  یهست عالم نیمتکلم اما 

 از تر وحساس فیلط یموجودات را مجردات نکرده ارائه را شود یم وکمال رشد مانع که یمیتقس و دانند یم

  . ندارند قبول را مجردات نام به مستقل يموجود یول دانند یم يماد موجودات

ونقص و با توجه به موقعیت ها و مکان هاي مختلف وموجودات با توجه به وجودي که دارند از شدت  

مانند یک تکه گوشت که در جایی نمناك کرم زده میشود و  خصوصیات و حالت هاي مختلفی را می پذبرند

همین گوشت باالي کوه تبدیل به  یک تکه شئ  می شود و همین گوشت در یک یخچال و سرد خانه تبدیل 

راي ویژگی ذاتی نیست بلکه  با تغیر عالم خصوصیات ماده هم تغیر می به یک تکه سنگ می شود لذا ماده دا

کند بنابرایم ماده یا وجود در عالم مادي داراي خصوصیات عالم مادي و کثرات است ودر عالم برزخ خصوصیات 

عالم برزخ را می گیرد و در عالم قیامت  وجهنم وبهشت خصوصیات آن عالم را میگیردپس وجود موجودات در 

  . عالمی خصوصیات آن عالم را می گیرد که با این نظریه مشکل معاد جسمانی هم حل می شود  هر
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  اهداف 

مشخص شدن اینکه نظر فالسفه در ست است یا نظر متکلمین وروشن شدن این مطلب که عالم هستی یک 

مجرد شود وموجود مادي می تواند  ،قطبی است وکل شی فی کل شی و هر چیزي می توان هر چیزي شود

وموجود مجرد می تواند مادي شود ومانعی در کار نیست نه اینکه دو قطبی باشد وبین مجرد ومادي مانعی 

وجود دارد ووجودشان از دو نوع متفاوت ومختلف باشد و نتوانند به یکدیگر تبدیل شوندو تصور متکلمین در 

مانند موجودات هستی  داراي شدت مورد موجودات مجرد نادر ست می باشد وموجودات مجرد نسبی اند و

وضعف هستند وموجود تک سلولی بعد از گذر زمان  با تبدیالت بسیار زیاد می تواند یک موجود مجرد تبدیل 

  .  شود ودر هستی بن بستی وجود ندارد 

یک با هم جمع کرده وبه را  ،فالسفه و عرفامتکلمیننظرات؛ قران وروایات ، نوآوري ان این است که بین این 

وبگوییم که عالم هستی یک قطبی است ولی داراي مراتب مختلفی از مادي  نظر واحد  وکامل وبی نقص برسیم 

تامجرد است ومجرد ساخته ذهن فالسفه نیست بلکه داراي واقعیتی خارجی است ومادي مقدمه براي رسیدن 

ماده را داشته باشد ومانعی  یکمال به مجرد است وموجودي که به تجرد رسیده است می تواند تمام خصوصیات

در میان ماده ومجرد نیست وهمه مراتب  مختلفی ازیک وجود هستند که می توان به یکدیگر تبدیل شد 

همانطور که فرشتگان براي مریم مثل انسان هاي خوش روي شدند در حالی که موجودات مجردي هستند واز 

  .  ودو باالتر از مالئکه وفرشتگان می شود این طرف هم نطفه انسان به تکامل می رسد ومجرد می ش

  اهمیت بحث از مجرد ومادي

این مسئله بخش قابل . هاستاز مسائل مهم در فلسفه، تعیین دقیق موجودات مجرد ومادي و شناخت آن

توجهی از مباحث فلسفی را به خود اختصاص داده به همراه موضوعات دینی از قبیل؛ تبیین تغییر در عالم برزخ 

قیامت، وجود داشتن یا نداشتن مالئکه در عالم هستی وعدم تغییر آن یا بحث بسیار مهم شناخت نفس و و 

-که از مباحث فلسفه ابهامهاي موجود مادي و مجرد عالوه بر ایناز این رو بحث درباره ي ویژگی.هاي آنویژگی

  .     رساندکند به فهم موضوعات دینی نیز کمک میزدایی می

  .بررسی موجودات مجرد ومادي در مباحث فلسفی داراي اهمیت خاصی است بنابراین

  ي بحثتاریخچه

هاي فلسفی وعرفانی وکالمی بیان نشده است؛ اما بحث از مادي و مجرد به طور مستقل در قرآن، روایات، کتاب

به ) کند یکه انواع جوهر وعرض را بیان م( در کنار مباحث موجودات ممکن وواجب وبحث از جوهر وعرض 
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چنین در ذیل مصادیق مجردات، مطالبی در خصوص مصادیق موجودات مادي ومجرد اشاره شده است وهم

  .شودهاي امر مجرد یافت میمجرد ومادي و ویژگی

  :ي اسالمیدر فلسفه

کند وعقل بالفعل را چنانچه از جوهر نامحسوس یا جوهر ثانی یاد می.کندي اشارات مبهمی به مجردات دارد

کند و در اثبات تمایز نفس از بدن به عدم تغیر و حرکت آن اشاره نموده است طاسیا معرفی مینفاقد هیولی و ف

گوید که اي در اثبات مفارقات میامافارابی در رساله).  372، 269،356-265ص  1،ج ش1369 ،کندي(

  ).29مجردات ص ق،1354بی،فارا(باشدمفارقات شامل خداوند،عقول فعاله،قواي سماوي ونفوس انسانی می

تر از فارابی سخن گفته است؛ به حدي که عنوان نمط هفتم از ي مفارقات و مجردات، کاملبارهسینا در اما ابن

موجوداتی  يکتاب اشارات وتنبیهات را تجرید نام نهاده است؛چون موضوعات مطرح شده در این نمط درباره

چنین در کتاب النجات و سینا همابن).  263ص  3ج ش،1375،بوعلی سینا(است که مجرد از ماده هستند 

کتاب المبدا والمعاد در فصلی که به اثبات واجب و نیازمندي حوادث به علت مبقیه پرداخته از عنوان مجرد 

اند؛ ولی ي بعدي هم مطالبی در این باره گفتهالبته فالسفه)23ص ش، 1363،بوعلی سینا(استفاده کرده است

  .نی مستقل به نام مادي و مجرد ندارندفصل وعنوا

باشند که براي ي اسالمی به مجردات اشاره دارند، مجرد و مفارق میهایی که در فلسفهدر یک نگاه کلی، واژه

-124ص 3ج م، 1981مالصدرا ،(مجرد در مقابل مادي . شناخت آن الزم است مفهوم مقابلش شناخته شود

که استاد مصباح در کتاب آموزش تا این).417ص  3ج ،همان( ده استومفارق در مقابل مقارن با ما) 125

فلسفه، فصل مستقلی به نام مجرد ومادي آورده است که بعد از تعریف لغوي و اصطالحی مجرد ومادي به 

و بعد از او هم آقاي )  121،ص 2ج ش،1365، یزديمصباح (کندبعضی از خصوصیات مجرد و مادي اشاره می

شناسی اسالمی، فصلی را باهمین عنوان آورده است که به مباحثی از مجرد یت در کتاب هستیعبدالرسول عبود

  .پردازد میومادي 

  :در کالم اسالمی 

لذا . اند ولی مطالبی در این مورد دارندمتکلمین هم به طور مشخص به این عنوان مجرد و مادي نپرداخته

اند و فقط به موجودات هل حدیث، منکر وجود مجردات شدهاي از متکلمین مانند حنابله و کرامیه و ادسته

که به علت این.انداي از اشاعره نیز وجود موجودي مجرد غیر از خداوند را انکار کردهدسته.محسوس قایل هستند

ي اگر نفس نیز مانند واجب، مجرد باشد تفاوتی بین واجب که حق باشد با ممکن که خلق باشد نیست ودسته
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اند؛ هرچند انکار تجرد نفس به معنی انکار شاعره  نیز با نفی تمایز نفس وبدن، منکر تجرد نفس شدهدیگر از ا

  .)  337 -331ص ،ق1400 ،اشعري(باشد تقسیم موجودات به مجرد و مادي نمی

  :در عرفان اسالمی

ان چگونگی ظهور هستی از حق مطالبی در باره مراتب موجودات بحثی با این عنوان وجود ندارد؛ اما عرفا در بی

که تعین را به حقی و خلقی تقسیم و سپس تعین هاي خلقی به دارند که تقسیمات مختلفی را بیان می کنند

  .    عالم عقل ، عالم مثال و عالم ماده تقسیم می شود 
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  اول فصل

   

   انواع آن مجرد ومادي در لغت واصطالح و    
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  مقدمه

تقسیم ) معرفت شناسی (شناسیو شناختشناسی توان به دو بخش کلی هستیمباحث اصلی فلسفی را می

شود تا به باشد به آنچه که در عالم هستی وجود دارد که از حق شروع میشناسی مربوط میهستی. کرد

  .شود و هرچه که وجود خارجی دارداتات و جمادت میمخلوقات مختلف جهان که شامل انسان و حیوانات ونب

باشد که مربوط به مباحث شناخت وعلم ومعرفت انسانی و تصور وتصدیق شناسی میبخش دوم فلسفه، معرفت

  .شناسی استباشد که مقدمه براي هستیو وجود ذهنی می

رجی موجودات را با توجه به توان وجود خااز نظر فالسفه می. شناسی فلسفه استمحل بحث ما قسمت هستی

هرچند فالسفه در کتب فلسفی . ها به دو قسمت کلی مجرد و مادي تقسیم کرداي از خصوصیات و ویژگیدسته

-اند که ما میاند و در مباحث مختلف فلسفی مانند جوهر و عرض بیان کردهبه این صورت روشن تقسیم نکرده

  .ن کنیم خواهیم این بحث را به طور روشن و دقیق بیا

باشد و بحث از مجرد ومادي یکی از مباحث مهمی است که در شناخت موجودات هستی داراي اهمیت می 

  .کمک کننده در بحث معاد جسمانی و روحانی است لذا باید با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد

به معناي چیزي است که مجرد و مادي دو لفظند که به طور سلب وایجاد در مقابل هم قرار دارندیعنی مجرد 

داراي ماده نیست یا چیزي که بدون ماده است؛ لذا براي اینکه به معناي درست وکاملی از معناي مجرد برسیم 

ي مادي را که در مقابل مجرد قرار دارد وآشنایی بیشتري باآن داریم بررسی کنیم؛  سپس به مجرد باید کلمه

اي دقیق صوصیات و عوارض  مادي رها و جدا شده است تا به نتیجهبپردازیم زیرا که مجرد یعنی چیزي که از خ

  .وکامل برسیم

  :طور گفته استصدرا در اسفاراین

لفظ مجرد ومترادف با آن،مفارق از جمله مفاهیم فلسفی است که براي شناخت آن الزم است مفهوم مقابلش  

 6، جم1981صدرا، مال( ماده است  پس مجرد در مقابل مادي است و مفارق در مقابل مقارن.شناخته شود

تر از امور از آنجا که شناخت امور طبیعی وحسی آسان:یا در کتاب مبدا و معاد گفته است).  125-124ص

کند مقدم بر بخش ماوراءطبیعی و ماوراءطبیعی ونامحسوس است لذا بخشی که از امور محسوس بحث می

 ).564-563، صش1354صدرا ،مال  (شود غیرحسی می
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 مادي در لغت واصطالح - 1- 1-1

اي است که داراي یاءنسبت است بنابراین مادي چیزي که به ماده نسبت مادي کلمه:مادي در لغت   - 2- 1-1

دهند و داراي ماده است؛ پس ما باید ابتدا معناي ماده را به دست آوریم و سپس به معناي مادي بپردازیم می

  مادي چیست؟ آیا همان جسم است یا نه؟ که یاء نسبت دارد و بررسی کنیم که مراد و مصداق از

  :ه معناي چیزي است که کشیدشده است ب ي مدماده از ریشه:ماده درلغت

الشی ما یمده،دخلت فیه الهاء للمبالغه؛ بنابراین ماده به چیزي : در لسان العرب آمده است که ماده .1

  )398ص 3ج ق،1414ابن منظور،(.شود که داراي کشیدگی و امتداد زیاد استگفته می

  :در کتاب المعجم الفلسفیه معناي لغوي ماده این گونه آمده است  .2

کل شئ یکون مددا لغیره وماده الشی اصوله وعناصره التی یترکب منها حسیه کانت او معنویه کماده النساءو 

  ).89ص2ج  ق،1414صلیبا ،... (ماده البحث 

ها ترکیب چیزي یعنی اصول و عناصري که از آن هر چیزي که مدد کننده و کمک دیگري باشد و یا ماده یک

  . ي بحث باشدشده است چه از لحاظ حسی مانند ماده زنان و چه معنوي مانند ماده

 2، ج1371 ،معین(ماده اصل و مایه هر چیز است : فرهنگ معین؛ معناي ماده را این طور گفته است .3

  ).3684ص

  .باشدل مجرد است همان ماده به معناي امتداد و کشیدگی میاز این سه معنا آنچه که به معناي مادي در مقاب

  :مادي در اصطالح  - 3- 1-1

  :رودماده در اصطالح علوم به چند معنی به کار می 

  :ماده در منطق.1

. در هر  قضیه ماده نام دارد)امکان ،امتناع،وجوب(االمري بین موضوع ومحمولکیفیت نسبت واقعی و نفس.الف

ي قضیه را عنصر عقد یا اصل کیفیت نیز ماده.جوب است یا امتناع و یا امکان خاصي قضیه همواره یا وماده

مقصود این است که . روداین معنا در بحث مواد قضایا به کار می) 362ص  2ج ،1375مظفر ، (گویند می

که ني حملیه یا به صورت ضروري براي موضوع ثابت میسور ویا به صورت امکانی و یا ایمحمول در هر قضیه

 ).209ص  ،ش1386 ،نبویان(ثبوت محمول براي موضوع ممتنع است 

شود صرف نظر از شکل وهیئت ترکیبی ها تشکیل میاصطالح دیگر منطقی در مورد قضایایی که قیاس از آن.ب

گویند که قیاس از چه چیزهاي تشکیل شده است که قیاس از جهت ماده در بخش ي قیاس میها، مادهآن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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شود که قیاس از جهت ماده و نوع برهان مقدماتی که در آنبه کار رفته و غرض از مطرح میصناعات خمس 

  :شودتالیف آن به پنج دسته تقسیم می

  ).104ص 2،ج ش1375 ،مظفر(برهان ،جدل،خطابه،شعر و مغالطه 

  .گردد نه امتداد داشتني برمیدهندهي تشکیلدر اینجا معناي ماده به اصل وریشه وماده

 :ماده در اصطالح فیزیک.  2

... پذیري و شود که داراي صفات خاصی از قبیل جرم،جذب و دفع، اصطکاكدر فیزیک، ماده به چیزي گفته می

  .برندکار می باشد و آن را در مقابل نیرو و انرژي به

 :در موسوعه العربیه المییحره در تعریف ماده بیان شده است

  ).526ص 2ج  ،ق1407جمعی از نویسندگان، (وعزم وقصور  ،و مرونه ،وزن و له،کل ما یشغل حیزا من الفراغ 

ي جامد مایع و گاز یا بخار گانهکند وداراي وزن است و به یکی از اشکال سههر چیزي که فضایی را اشغال می

  ).3684ص 3ج ،ش1371 ،معین(گویند آید، ماده میدر می

  .است تا ماده به معناي اصل وریشه تراین معانی به ماده به معناي امتداد نزدیک

  :ماده در اصطالح فلسفه.  3

ي ماده یک لفظ رسیم؛ بنابراین کلمهبا نظر کردن به مباحث وکتب فلسفی به چند معناي متفاوت از ماده می

مشترك است بین معناهاي متفاوت ومختلف؛ پس باید هر معنا را جدا مورد بررسی قرار داد تا به معناي مورد 

  .ومحل بحث برسیم نظر

  :ماده به معناي هیولی. الف

  شود که صورت جسمی مقصود از هیوال، معناي عامی است که شامل اولین زمینه، هیوالي اولی می 

. این اصطالح،خاص ماده است. کندهاي بعدي، هیوالي ثانیه که صور نوعی را قبول میپذیرد و در زمینهمی

ي ماده-ي اصلیماده- ماده المواد:فلسفه کاربرد دارند شامل کلمات زیر استاصطالحاتی که در معناي هیولی در 

  ).838 -832 ،صش1375 ،یعقوب نژاد(ي عام ماده- ي بسیطماده–ماده المواد عالم -ي اولیماده-ي عالماولیه

معنا کرده  ي نخستین را چنینسینا باتاکید این نکته که ماده گاه مترادف با هیولی است، هیولی یا مادهابن

  :است

هیولی به معناي مطلق جوهري است که تا شکل جسمانی پیدا نکند، وجودش بالفعل تحقق نیابد از آنجا که 

گوییم پس مراد حصول اي ندارد؛  چون بدان جوهر میپذیري دارد و ذاتاً جز بالقوه، صورت ویژهقابلیت صورت
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هر چیزي که بتواند کمالی را که در آن نیست یا آنچه ي نخستین به چنین مادهجهت فعلی آن بذاته است وهم

را که فاقد ان است را بدست آورد پس به نسبت آنچه که ندارد و نیست، هیولی ونسبت به چیزي که در آن 

  ).23ص  ش،1375بو علی سینا، (باشد هست، موضوع می

  :نویسدمحمد تقی آملی در کتاب درر الفوائد در این باره می

  و یراد منها الماده بالمعنی االخص و هی الهیولی التی محل للصورت الجسمیه و النوعیه هتار الماده تطلق

باشد که محل براي شود که آن هیولی میشود واز آن، ماده به معناي اخص اراده میماده یک بار اطالق می

  ).249- 248، ش1365 ،آملی(صورت جسمیه و نوعیه است 

  :تدر فرهنگ علوم عقلی آمده اس 

فرق ماده با . باشدماده، جوهري است جسمانی که تحقق و فعلیت آن به صورت و محل توارد صور متعاقیه می 

شود موضوع این است که موضوع بدون عروض عارض، متحقق الحصول است و ماده بدون صورت متحصل نمی

ست و محل توارد و تعاقب صور خواهند که در تمام اجسام هگاه ماده گویند و هیوالي اوالي اجسام را می...

گویند که در تمام جهان یکسان ماده المواد به امري می. است و آن غیر از ماده به معناي عناصر اربعه است

  ). 192، ص1373 ،سجادي(است و مورد صور متعاقبه است و یا زوال صورت و حصول صورت دیگر باقی است 

  :ماده به معناي هیوالي اولی. ب

ي ماده انتخاب کرده سینا در شفااصطالح عام را براي کلمهبوعلی. از ماده هیوالي اولی است گاهی مقصود 

ي عام و ماده بینیم که ماده در تمام اشیاءعالم جسمانی یکی است و آن را مادهاگر خوب نگاه کنیم می:است

  ).21ص 1ج، ش1404 ، بوعلی سینا(نامند المواد و هیوالي اولی می

-مالصدرا در اسفار در این باره می. پذیردي صرف است و صورت میي اولی جوهري است که قوهمراد از هیوال

  .فقد ظهر ان ماده الشی قد یراد به الجزئ القابل للصورت:گوید

ي حقیقت آن اختالف دارند بارهنامند و دري همه موجودات جسمانی را هیوالي اولی می، نخستین مایهفالسفه

هیوالي اولی ما : نویسدداند و در اسفار مینامد و آن را اضعف وجود میي بسیط میرا ماده لذا مالصدرا آن

  )157ص 1ج ،ق1404،مالصدرا ( .شمت رائحه الوجود که هیولی اولی چیزي است که بویی از وجود ندارد

  :ماده به معناي هیوالي ثانیه: ج

  شوند،ماده اطالق ه تبدیل به شیء دیگر میبه مجموع مرکب از هیوالي اولی و صور جسمیه یا نوعی ک

  .شود به طوري که جزء قابل در شیء سابق،جزء قابل شیء جدید گرددمی
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  :گویدمال صدرا دراسفار در این باره می

المائیه  ةو قد یراد به الذي من شأنه أن یصیر جزؤه قابال لشیءآخر کالماءاذا صار هواء فان الجزء القابل للصور

  )170ص 2ج،همان( .لصورت الهوائیهصار قابال ل

و قد یراد بها  ةالحاملۀ للصور اقد یراد بهذ ةأخري الماد ةو بعبار«:سبزواري در  توضیح کالم مالصدرا آورده است

  .»له ةالشیءالذي هی ماد ةیعنی قو ةللقو الحامله

  :ي سابقماده به معناي مایه وزمینه. د

ي خاص،مفهوم اضافی ماده(بق است، ماده به معناي مایه و زمینه تر از معناي سااین معناي ماده که عام 

  .باشدمثل بدن  که محل و متعلق نفس استاست که مانند موضوعی است که محل اعراض می)ونسبی

  :کنداستادمصباح در کتاب ماده را این طور تعریف می

ي پیدایش گیاهان نچه خاك،زمینهي پیدایش موجود دیگري باشد چناشود که زمینهماده به موجودي گفته می

ي مایه در وجانوران است و از این رو معناي فلسفی این کلمه متضمن معناي اضافه و نسبت ونزدیک به واژه

  ).125ص 2، ج1365،مصباح یزدي(زبان فارسی است 

  :نویسدچنین محمد تقی آملی در کتاب در الفوائد در این باره میهم

االعم و هی المعنی المحل و الموضوع الذي هو محل للعرض والبدن الذي هو محل و  و اخري یراد منها بالمعنی

  اعنی الهیولی و موضوع العرض و متعلق للنفس الماده بالمعنی االعم:متعلق للنفس فیقال للثالثه

  ).249- 248ص ش،1365،املی (

  :در فرهنگ علوم عقلی چنین آمده

ي هواست به اعتبار آن که قابل گویند مانند آب که مادهماده میبه امري که قابل تبدیل به چیز دیگر باشد 

ي هر چیزي ماده گویند مانند چوب و آهن کننده و به وجود آورندهبر اجزاء وجودي و ترکیب. تبدیل به هواست

  ).192ص   ش،1376،  ، جعفرسجادي(ي تختندکه ماده... و 

  :ده این طور گفته استي این معناي ماسینا در کتاب الحدود دربارهابن

شود ماده گویند مانند نطفه و خون براي به هر موضوعی که با جمع شدن با غیر از خود تدریجا داراي کمال می

 بوعلی(شود گاه از نوع آن است و گاه از نوع آن نیست به دست آوردن شکل حیوانی که آنچه بر ان افزوده می

  :این معنا اشاره کرده استو در کتاب شفا هم به )24ص  ،م1989سینا ،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در هر یک از انواع هم با حفظ صورت نوعیه، ماده وجود دارد که مراتب کمال همان نوع را طی کرده است  و 

اي نرسیده است که خلق صورت نوعی کند و مادامی که آن ماده بر اثر تبدالت خاص نوعی خود به مرحله

لکن این ماده غیر از ماده به معناي ... ان نوع خواهد بود ي خاص همتبدالتش در مراتب همان نوع باشد،ماده

بوعلی (باشد  ي محض نیست،بلکه متلبس به صورت نوعیه خاصی میهیوالي اولی است زیرا این ماده، ماده

  ).21ص  1ج،ق1404سینا، 

اي دیگر به کند ودر جي خاص بیان میمالصدرا در کتاب اسفار، ماده به معناي مایه سابق رابه عنوان ماده

  :توان با تسامح آن دو را یک معنا دانست؛ عبارت صدرا این استگیرد که میمعناي ماده مرکب می

ي خود؛مانند منی که مراد از ماده خاص چیزي است که قابل تبدیل به صور خاص باشد با حفظ صور نوعیه

ه جماد ونبات نیست و از همین قابل تبدیل به صورت انسانی است ودر عین حفظ صورت نوعیه قابل تبدیل ب

ي خاص گویند وبه عبارت دیگر منی از آن جهت که منی انسان است و او را صورت منی بودن است، جهت ماده

قابل تبدیل به جماد و نبات نیست مگر بعد از مراحل کمال و زوال صورت نوعیه که از جهت وجود هیوالي 

ي هر امري کنندهاجزاء ترکیب... بل تبدیل به چیزي دیگر شود اوالي بسیط که در تمام اشیاء موجود است، قا

ي دارویی، هر یک ماده آن است و هر یک از آن مواد کنندهکه اجزاء ترکیبي آن گویند؛ چناني مرکبهرا ماده

ص  1ج ،م1981مالصدرا ،. (ي بسیط استي مرکب در مقابل مادهخود نیز مرکبند از عناصري وبالجمله ماده

157.(  

  :ي فلسفه اسالمی آمده است عبارتند ازنامهاصطالحاتی که نزدیک به این معنا در کتاب اصطالح

 1ج ،ش1375 ،یعقوب نژاد(است ... ي معین، مواد جزئی و ي شخصی،مادهي مخصوص، مادهي خاص،مادهماده

  .وجود ماده به این معنا مورد قبول همه فالسفه است)838و832ص

  :جسم وجسمانی ماده به معناي. ه

سینا در شود اما تعریفی که براي ماده به این معنا که ابنتر میالبته ماده به این معنا به مصداق خارجی نزدیک

-ي جسمانی میداند و هر یک از عناصر اربعه را مادهشفا گفته ماده جسمانی را همان ماده خارجی و عینی می

  ).412ص 2ج ،ق1404بوعلی سینا،(داند 

لذا در )30ص ش،1373 ،شیرازي(االشراق یکی از معانی جسم را ماده گرفته است ي حکمهر حاشیهصدراد

  :نویسدداند و میکتاب المعجم الفلسفی جمیل صلیبایکی از معانی ماده را جسم طبیعی می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


