ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در )اﻟﻬﯿﺎت –ﻓﻠﺴﻔﻪ وﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ(

ﻋﻨﻮان:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻣﺎدي وﻣﺠﺮد در
ﻓﻠﺴﻔﻪ،ﻋﺮﻓﺎن وﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
دﮐﺘﺮ داد ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﺎر

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﮕﺎرش:
روح اﻟﻪ ﻏﻔﺎري

ﺷﻬﺮﯾﻮر 1391

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

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠـﺮد و ﻣـﺎدي در ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﮐـﻼم و ﻋﺮﻓـﺎن اﺳـﻼﻣﯽ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ روح اﻟﻪ ﻏﻔﺎري ﺑـﺎ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺎد
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺮﺟـﻊ و
اﻃﻼع ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روح اﻟﻪ ﻏﻔﺎري

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

اﻣﻀﺎء

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ داد ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﺎر

داور :1

دﮐﺘﺮﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺼﯿﺮي

داور :2

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﮐﭙﻮر

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ:

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

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ روح اﻟﻪ ﻏﻔﺎري ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮرات ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻫﯿﭻ ﻣﺪرك ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﯾـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ
اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ :روح اﻟﻪ ﻏﻔﺎري

اﻣﻀﺎء

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

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از:
اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻣﯽ و دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻨﺪه را در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎري دادﻧﺪ.
ﻗﺪرداﻧﯽ وﯾﮋه از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻫﻤﻪي ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

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

ﭼﮑﯿﺪه:

ﻣﺎدي؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ ﺣﺠﻢ وﺑﻌﺪ دارد  ،ﻓﻀﺎ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﺣﺴﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪاد دارد و
ﻣﺼﺎدﯾﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﺎد ،ﻧﺒﺎت ،ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻧﺪارد وﻣﺼﺪاﻗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﻣﻼﺋﮑﻪ )ﻋﻘﻞ ( و ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
درﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺮد و ﻣﺎدي ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ وﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﺴﻤﯿﺖ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻼﺋﮑﻪ را از ﻧﻮر
وﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻏﯿﺮ از ﺟﺴﻢ آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻼك ﻣﺎدﯾﺖ را اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻦ و ﻓﻀﺎ
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪو ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻬﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺠﺮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ  ،ﻧﻔﺲ و ﻣﻼﺋﮑﻪ را اﺟﺴﺎم ﻟﻄﯿﻒ ﻧﻮراﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮه  ،اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺘﻦ را ﻣﻼك ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ؛ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻔﺲ و ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻣﺠﺮد اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺎدي ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﻼك ﻣﺎدﯾﺖ را اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻦ ،
ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .وﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺠﺮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺑﻪ ﻏﯿﺒﯽ وﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻬﻮدي وﺣﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻣﺠﺮد ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ
اﻣﺎﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺴﻢ ﻫﺴﺖ را از ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻼك ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺑﻌﺎد داﺷﺘﻦ ،ﻗﻮه واﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﺣﺴﯽ
ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد و
ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﻟﺬا اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺻﻞ ﻓﺮق داﺷﺘﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .

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

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

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺻﻔﺤﻪ

ﻋﻨﻮان
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﭼﯿﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﮏ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪﯾﺎ داراي دو ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
دﺳﺘﻪ اي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ و روﺷﻦ اﺳﺖ وداراي ﺣﺠﻢ ووزن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻓﻀﺎ وﺟﺎﯾﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺎده را ﻧﺪارد وﻣﺠﺮد و ﺟﺪاي از ﻣﺎده وآﺛﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .داﻧﺸﻤﻨﺪان
وﺟﻮد ﻣﺎدي را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد ﺑﯿﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ وﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﻪ ﻣﺎدي اﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﻟﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻟﻄﯿﻒ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را دو
ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺎدي و ﻣﺠﺮد واﯾﻦ دو را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد وﺟﻮد دارد ؟ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ
اﺛﺒﺎت آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﻫﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد
ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺜﯿﻒ وﻣﻮﺟﻮد ﻟﻄﯿﻒ وﻇﺮﯾﻒ دارﯾﻢ وﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮد
اﺳﺖ ؟ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺮد دارﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد داراي ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
دﻻﯾﻞ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدي ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ زﯾﺎد ؟ ﻧﻈﺮ ﻗﺮ آن و
رواﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدي وﻣﺠﺮد ﭼﯿﺴﺖ ؟ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ؟ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺸﺎء ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ؟ اﺷﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ﻋﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟ﮐﺪام ﻧﻈﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ﻓﺮق ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ وﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
درﭼﯿﺴﺖ ؟ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ؟ و ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﻌﺎرض اﻗﻮال را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ واﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎدي اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ دو ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﻣﺎدي وﻣﺠﺮد ﮐﻪ
ﺟﺪاي از ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي وﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﻣﻼﺋﮑﻪ 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.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ وﻓﺎﻋﻞ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ وﻣﺨﻠﻮق ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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
از ﺳﯿﺮ وﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﻣﻮﺟﻮدي ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﻣﻼﺋﮑﻪ وﻣﺠﺮدات ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ
ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ وﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ
ﻧﺎﻗﺺ وﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﺮزي ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ وﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﮐﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدي ذﻫﻨﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ وﺑﺎ ﺧﺎرج ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺗﻼش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
آدرﺳﯽ از ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدي ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ داراي اﺑﻌﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻋﺮض
وارﺗﻔﺎع اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﻌﯽ از رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.ﻣﺠﺮد ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎدي را ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪرا و ﺳﯿﻨﺎو...
اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺮاق دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺎده رادارﻧﺪ وﻟﯽ داراي
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎدي ﻧﯿﺴﺖ .
اﻣﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ را ؛ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺨﻠﻮق
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ وﮐﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده ﻣﺠﺮدات را ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻟﻄﯿﻒ وﺣﺴﺎس ﺗﺮ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺮدات را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .
وﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮدي ﮐﻪ دارﻧﺪ از ﺷﺪت وﻧﻘﺺ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﻨﺎك ﮐﺮم زده ﻣﯿﺸﻮد و
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻻي ﮐﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺷﺊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل و ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺎده داراي وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎده ﻫﻢ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽ
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
ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
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اﻫﺪاف
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ وروﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ
ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ وﮐﻞ ﺷﯽ ﻓﯽ ﮐﻞ ﺷﯽ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺷﻮد ،وﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺮد 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
ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد ﻧﺎدر ﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺪ وﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﯽ داراي ﺷﺪت
وﺿﻌﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻣﻮﺟﻮد ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد ودر ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﻧﻮآوري ان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات؛ ﻗﺮان ورواﯾﺎت  ،ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ،ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده وﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﻈﺮ واﺣﺪ وﮐﺎﻣﻞ وﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺮﺳﯿﻢ وﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ داراي ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺎدي
ﺗﺎﻣﺠﺮد اﺳﺖ وﻣﺠﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﻫﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ داراي واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ وﻣﺎدي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ وﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺎﻧﻌﯽ
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
اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﻢ ﻧﻄﻔﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻣﺠﺮد ﻣﯽ ﺷﻮدو ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻼﺋﮑﻪ وﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ از ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي و ﺷﻨﺎﺧﺖ آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ؛ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ
و ﻗﯿﺎﻣﺖ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ وﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آن.از اﯾﻦ رو ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدي و ﻣﺠﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺑﻬﺎم-
زداﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﺑﺤﺚ
ﺑﺤﺚ از ﻣﺎدي و ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻗﺮآن ،رواﯾﺎت ،ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ وﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﮑﻦ وواﺟﺐ وﺑﺤﺚ از ﺟﻮﻫﺮ وﻋﺮض ) ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺟﻮﻫﺮ وﻋﺮض را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ( ﺑﻪ
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي وﻣﺠﺮد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ذﯾﻞ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮدات ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻣﺮ ﻣﺠﺮد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﻠﺴﻔﻪي اﺳﻼﻣﯽ:
ﮐﻨﺪي اﺷﺎرات ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدات دارد.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﻮﻟﯽ و ﻓﻨﻄﺎﺳﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺛﺒﺎت ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻔﺲ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
)ﮐﻨﺪي1369 ،ش ،ج 1ص  .( 372 ،269،356-265اﻣﺎﻓﺎراﺑﯽ در رﺳﺎﻟﻪاي در اﺛﺒﺎت ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ،ﻋﻘﻮل ﻓﻌﺎﻟﻪ،ﻗﻮاي ﺳﻤﺎوي وﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﻓﺎراﺑﯽ1354،ق ،ﻣﺠﺮدات ص.(29
اﻣﺎ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎرهي ﻣﻔﺎرﻗﺎت و ﻣﺠﺮدات ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻓﺎراﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻂ ﻫﻔﺘﻢ از
ﮐﺘﺎب اﺷﺎرات وﺗﻨﺒﯿﻬﺎت را ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؛ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﻂ درﺑﺎرهي ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ1375،ش ،ج 3ص  .( 263اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺠﺎت و
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺒﺪا واﻟﻤﻌﺎد در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت واﺟﺐ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺒﻘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ از ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ)ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ 1363،ش ،ص(23اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪي ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ وﻟﯽ
ﻓﺼﻞ وﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدي و ﻣﺠﺮد ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ،واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدات اﺷﺎره دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺮد و ﻣﻔﺎرق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺠﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي )ﻣﻼﺻﺪرا  1981،م ،ج3ص -124
 (125وﻣﻔﺎرق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﺎده اﺳﺖ) ﻫﻤﺎن ،ج 3ص .(417ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺒﺎح در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺠﺮد و ﻣﺎدي اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي 1365،ش ،ج،2ص  ( 121و ﺑﻌﺪ از او ﻫﻢ آﻗﺎي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﺎﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﻣﺠﺮد
وﻣﺎدي ﻣﯽﭘﺮدازد .
در ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ:
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮد و ﻣﺎدي ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﻧﺪ .ﻟﺬا
دﺳﺘﻪاي از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ و ﮐﺮاﻣﯿﻪ و اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺮدات ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺤﺴﻮس ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.دﺳﺘﻪاي از اﺷﺎﻋﺮه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺠﺮد ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ
اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺟﺐ ،ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ واﺟﺐ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ودﺳﺘﻪي
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دﯾﮕﺮ از اﺷﺎﻋﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻔﺲ وﺑﺪن ،ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﮑﺎر ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﺠﺮد و ﻣﺎدي ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ )اﺷﻌﺮي1400 ،ق ،ص.( 337 -331
در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ:
ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎ در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﯽ از ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺑﺎره ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺗﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﻘﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﯿﻦ ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ  ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي در ﻟﻐﺖ واﺻﻄﻼح و اﻧﻮاع آن
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ)ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ( ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﻤﺎدت ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ دارد.
ﺑﺨﺶ دوم ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻮر وﺗﺼﺪﯾﻖ
و وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪاي از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﺮد و ﻣﺎدي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﮐﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮ و ﻋﺮض ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ-
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .
ﺑﺤﺚ از ﻣﺠﺮد وﻣﺎدي ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺠﺮد و ﻣﺎدي دو ﻟﻔﻈﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻠﺐ واﯾﺠﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ
داراي ﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺎده اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ وﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺠﺮد ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﺎدي را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﻗﺮار دارد وآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎآن دارﯾﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺎدي رﻫﺎ و ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاي دﻗﯿﻖ
وﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺻﺪرا در اﺳﻔﺎراﯾﻦﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻟﻔﻆ ﻣﺠﺮد وﻣﺘﺮادف ﺑﺎ آن،ﻣﻔﺎرق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.ﭘﺲ ﻣﺠﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي اﺳﺖ و ﻣﻔﺎرق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎرن ﻣﺎده اﺳﺖ ) ﻣﻼﺻﺪرا1981 ،م ،ج6
ص .( 125-124ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺪا و ﻣﻌﺎد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺣﺴﯽ آﺳﺎنﺗﺮ از اﻣﻮر
ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﯽ وﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ از اﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻏﯿﺮﺣﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ) ﻣﻼﺻﺪرا 1354،ش ،ص.(564-563
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 -1-1-1ﻣﺎدي در ﻟﻐﺖ واﺻﻄﻼح
 -2-1-1ﻣﺎدي در ﻟﻐﺖ :ﻣﺎدي ﮐﻠﻤﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﯾﺎءﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدي ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و داراي ﻣﺎده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎدي ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﺎء ﻧﺴﺒﺖ دارد و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد و ﻣﺼﺪاق از ﻣﺎدي ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﺎده درﻟﻐﺖ:ﻣﺎده از رﯾﺸﻪي ﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ :
.1

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

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داراي ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و اﻣﺘﺪاد زﯾﺎد اﺳﺖ).اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر1414،ق ،ج 3ص(398
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
ﻣﺎده اﻟﺒﺤﺚ ) ...ﺻﻠﯿﺒﺎ 1414،ق ،ج 2ص.(89
ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﺪد ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎده ﯾﮏ ﭼﯿﺰي ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل و ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده زﻧﺎن و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدهي ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ.
.3

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ؛ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده را اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎده اﺻﻞ و ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ )ﻣﻌﯿﻦ ،1371 ،ج2

ص.(3684
از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺘﺪاد و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3-1-1ﻣﺎدي در اﺻﻄﻼح:
ﻣﺎده در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود:
.1ﻣﺎده در ﻣﻨﻄﻖ:
اﻟﻒ.ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﯽ و ﻧﻔﺲاﻻﻣﺮي ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻣﺤﻤﻮل)اﻣﮑﺎن ،اﻣﺘﻨﺎع،وﺟﻮب(در ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺎده ﻧﺎم دارد.
ﻣﺎدهي ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎ وﺟﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺎص.ﻣﺎدهي ﻗﻀﯿﻪ را ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ اﺻﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ) ﻣﻈﻔﺮ  ،1375،ج 2ص  (362اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﻮاد ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﻮل در ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪي ﺣﻤﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺴﻮر وﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺛﺒﻮت ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ )ﻧﺒﻮﯾﺎن1386 ،ش ،ص .(209
ب.اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎس از آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺷﮑﻞ وﻫﯿﺌﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
آنﻫﺎ ،ﻣﺎدهي ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎس از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎس از ﺟﻬﺖ ﻣﺎده در ﺑﺨﺶ
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺧﻤﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﺎس از ﺟﻬﺖ ﻣﺎده و ﻧﻮع ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﺒﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻏﺮض از
ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺮﻫﺎن ،ﺟﺪل،ﺧﻄﺎﺑﻪ،ﺷﻌﺮ و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ )ﻣﻈﻔﺮ1375 ،ش ،ج 2ص.(104
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ اﺻﻞ ورﯾﺸﻪ وﻣﺎدهي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻦ.
 .2ﻣﺎده در اﺻﻄﻼح ﻓﯿﺰﯾﮏ:
در ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻣﺎده ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داراي ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮم،ﺟﺬب و دﻓﻊ ،اﺻﻄﮑﺎكﭘﺬﯾﺮي و ...
ﺑﺎﺷﺪ و آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ اﻟﻤﯿﯿﺤﺮه در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎده ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﮐﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﻐﻞ ﺣﯿﺰا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ ،و ﻟﻪ وزن ،و ﻣﺮوﻧﻪ ،وﻋﺰم وﻗﺼﻮر ) ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن1407،ق ،ج  2ص.(526
ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ وداراي وزن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﯾﺎ ﺑﺨﺎر
در ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻣﻌﯿﻦ1371 ،ش ،ج3ص .(3684
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺘﺪاد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻞ ورﯾﺸﻪ.
 .3ﻣﺎده در اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﻪ:
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﮐﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ﻣﯽرﺳﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﺎده ﯾﮏ ﻟﻔﻆ
ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ را ﺟﺪا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ وﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﻟﻒ .ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﯿﻮﻟﯽ:
ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﯿﻮﻻ ،ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﯽ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ،ﻫﯿﻮﻻي ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺻﻮر ﻧﻮﻋﯽ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح،ﺧﺎص ﻣﺎده اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎي ﻫﯿﻮﻟﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ:ﻣﺎده اﻟﻤﻮاد-ﻣﺎدهي اﺻﻠﯽ-ﻣﺎدهي
اوﻟﯿﻪي ﻋﺎﻟﻢ-ﻣﺎدهي اوﻟﯽ-ﻣﺎده اﻟﻤﻮاد ﻋﺎﻟﻢ –ﻣﺎدهي ﺑﺴﯿﻂ-ﻣﺎدهي ﻋﺎم )ﯾﻌﻘﻮب ﻧﮋاد1375 ،ش،ص .(838 -832
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﮔﺎه ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻫﯿﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدهي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ:
ﻫﯿﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻮﻫﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،وﺟﻮدش ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮي دارد و ذاﺗﺎً ﺟﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺻﻮرت وﯾﮋهاي ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن ﺑﺪان ﺟﻮﻫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺣﺼﻮل
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﻬﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ﺑﺬاﺗﻪ اﺳﺖ وﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدهي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ان اﺳﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﻮﻟﯽ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در آن
ﻫﺴﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ1375 ،ش ،ص .(23
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب درر اﻟﻔﻮاﺋﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
اﻟﻤﺎده ﺗﻄﻠﻖ ﺗﺎره و ﯾﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎده ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﯽ اﻻﺧﺺ و ﻫﯽ اﻟﻬﯿﻮﻟﯽ اﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺼﻮرت اﻟﺠﺴﻤﯿﻪ و اﻟﻨﻮﻋﯿﻪ
ﻣﺎده ﯾﮏ ﺑﺎر اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد واز آن ،ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ اراده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﯿﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي
ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﯿﻪ و ﻧﻮﻋﯿﻪ اﺳﺖ )آﻣﻠﯽ1365 ،ش .(249-248،
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺎده ،ﺟﻮﻫﺮي اﺳﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ و ﻓﻌﻠﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺤﻞ ﺗﻮارد ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺎﻗﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮق ﻣﺎده ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪون ﻋﺮوض ﻋﺎرض ،ﻣﺘﺤﻘﻖ اﻟﺤﺼﻮل اﺳﺖ و ﻣﺎده ﺑﺪون ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد
...ﮔﺎه ﻣﺎده ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﯿﻮﻻي اوﻻي اﺟﺴﺎم را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺟﺴﺎم ﻫﺴﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮارد و ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺻﻮر
اﺳﺖ و آن ﻏﯿﺮ از ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎده اﻟﻤﻮاد ﺑﻪ اﻣﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ زوال ﺻﻮرت و ﺣﺼﻮل ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ )ﺳﺠﺎدي ،1373 ،ص.( 192
ب .ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ:
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺎده ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮﻋﻠﯽﺳﯿﻨﺎ در ﺷﻔﺎاﺻﻄﻼح ﻋﺎم را ﺑﺮاي ﮐﻠﻤﻪي ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
اﺳﺖ:اﮔﺮ ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎده در ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎءﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آن را ﻣﺎدهي ﻋﺎم و ﻣﺎده
اﻟﻤﻮاد و ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ 1404 ،ش ،ج 1ص.(21
ﻣﺮاد از ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ ﺟﻮﻫﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮهي ﺻﺮف اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻼﺻﺪرا در اﺳﻔﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ-
ﮔﻮﯾﺪ:ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ان ﻣﺎده اﻟﺸﯽ ﻗﺪ ﯾﺮاد ﺑﻪ اﻟﺠﺰئ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﻮرت.
ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺑﺎرهي ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
ﻟﺬا ﻣﻼﺻﺪرا آن را ﻣﺎدهي ﺑﺴﯿﻂ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و آن را اﺿﻌﻒ وﺟﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و در اﺳﻔﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ ﻣﺎ
ﺷﻤﺖ راﺋﺤﻪ اﻟﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻟﯽ اوﻟﯽ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ از وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﻣﻼﺻﺪرا 1404،ق ،ج 1ص(157
ج :ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﯿﻮﻻي ﺛﺎﻧﯿﻪ:
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ و ﺻﻮر ﺟﺴﻤﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯽء دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،ﻣﺎده اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺟﺰء ﻗﺎﺑﻞ در ﺷﯽء ﺳﺎﺑﻖ،ﺟﺰء ﻗﺎﺑﻞ ﺷﯽء ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮدد.
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ﻣﻼ ﺻﺪرا دراﺳﻔﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و ﻗﺪ ﯾﺮاد ﺑﻪ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺼﯿﺮ ﺟﺰؤه ﻗﺎﺑﻼ ﻟﺸﯽءآﺧﺮ ﮐﺎﻟﻤﺎءاذا ﺻﺎر ﻫﻮاء ﻓﺎن اﻟﺠﺰء اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻤﺎﺋﯿﻪ
ﺻﺎر ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺼﻮرت اﻟﻬﻮاﺋﯿﻪ) .ﻫﻤﺎن،ج 2ص(170
ﺳﺒﺰواري در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻼم ﻣﻼﺻﺪرا آورده اﺳﺖ»:و ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮي اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﯾﺮاد ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺎﻣﻠﮥ ﻟﻠﺼﻮرة و ﻗﺪ ﯾﺮاد ﺑﻬﺎ
اﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﻟﻠﻘﻮة ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮة اﻟﺸﯽءاﻟﺬي ﻫﯽ ﻣﺎدة ﻟﻪ«.
د .ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎﯾﻪ وزﻣﯿﻨﻪي ﺳﺎﺑﻖ:
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده ﮐﻪ ﻋﺎمﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎﯾﻪ و زﻣﯿﻨﻪ )ﻣﺎدهي ﺧﺎص،ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﯽ
وﻧﺴﺒﯽ(اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺮاض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎدﻣﺼﺒﺎح در ﮐﺘﺎب ﻣﺎده را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪي ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎك،زﻣﯿﻨﻪي ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن
وﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎي اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﺴﺒﺖ وﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واژهي ﻣﺎﯾﻪ در
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ )ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي ،1365،ج 2ص.(125
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب در اﻟﻔﻮاﺋﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
و اﺧﺮي ﯾﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﯽ اﻻﻋﻢ و ﻫﯽ اﻟﻤﻌﻨﯽ اﻟﻤﺤﻞ و اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﺒﺪن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺤﻞ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻓﯿﻘﺎل ﻟﻠﺜﻼﺛﻪ:اﻋﻨﯽ اﻟﻬﯿﻮﻟﯽ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺮض و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻟﻤﺎده ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﯽ اﻻﻋﻢ
)اﻣﻠﯽ 1365،ش ،ص.(249-248
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه:
ﺑﻪ اﻣﺮي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﮐﻪ ﻣﺎدهي ﻫﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻮاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺟﺰاء وﺟﻮدي و ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪهي ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﺎده ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب و آﻫﻦ
و  ...ﮐﻪ ﻣﺎدهي ﺗﺨﺘﻨﺪ)ﺳﺠﺎدي ،ﺟﻌﻔﺮ 1376 ،ش ،ص .(192
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪود درﺑﺎرهي اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﺗﺪرﯾﺠﺎ داراي ﮐﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎده ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻄﻔﻪ و ﺧﻮن ﺑﺮاي
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ان اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎه از ﻧﻮع آن اﺳﺖ و ﮔﺎه از ﻧﻮع آن ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺳﯿﻨﺎ 1989،م ،ص (24و در ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
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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
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺎده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺒﺪﻻت ﺧﺎص ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺒﺪﻻﺗﺶ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺎدهي ﺧﺎص ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ...ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ از ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﻫﯿﻮﻻي اوﻟﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻣﺎدهي ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺳﯿﻨﺎ1404 ،ق،ج 1ص .(21
ﻣﻼﺻﺪرا در ﮐﺘﺎب اﺳﻔﺎر ،ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺑﻖ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهي ﺧﺎص ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ودر ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎده ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ آن دو را ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺖ؛ ﻋﺒﺎرت ﺻﺪرا اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﻣﺮاد از ﻣﺎده ﺧﺎص ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺻﻮر ﻧﻮﻋﯿﻪي ﺧﻮد؛ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ودر ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﺎد وﻧﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺎدهي ﺧﺎص ﮔﻮﯾﻨﺪ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و او را ﺻﻮرت ﻣﻨﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل و زوال ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﻪ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻫﯿﻮﻻي
اوﻻي ﺑﺴﯿﻂ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي دﯾﮕﺮ ﺷﻮد  ...اﺟﺰاء ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﻨﻨﺪهي ﻫﺮ اﻣﺮي
را ﻣﺎدهي ﻣﺮﮐﺒﻪي آن ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺟﺰاء ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﻨﻨﺪهي داروﯾﯽ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده آن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻣﻮاد
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺒﻨﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮي وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎدهي ﻣﺮﮐﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدهي ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ) .ﻣﻼﺻﺪرا 1981،م ،ج 1ص
.(157
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﮐﺘﺎب اﺻﻄﻼحﻧﺎﻣﻪي ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺎدهي ﺧﺎص،ﻣﺎدهي ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﺎدهي ﺷﺨﺼﯽ،ﻣﺎدهي ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﻮاد ﺟﺰﺋﯽ و  ...اﺳﺖ )ﯾﻌﻘﻮب ﻧﮋاد1375 ،ش،ج 1
ص832و(838وﺟﻮد ﻣﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ.
ه .ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺴﻢ وﺟﺴﻤﺎﻧﯽ:
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در
ﺷﻔﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎده ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ را ﻣﺎدهي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ-
داﻧﺪ )ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ1404،ق ،ج 2ص.(412
ﺻﺪرادر ﺣﺎﺷﯿﻪي ﺣﮑﻤﻪاﻻﺷﺮاق ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺴﻢ را ﻣﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﯿﺮازي1373 ،ش ،ص(30ﻟﺬا در
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﯽ ﺟﻤﯿﻞ ﺻﻠﯿﺒﺎﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺎده را ﺟﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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