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Abstract
The Prime matter is one of Principles Islamic philosophy that plays an effective role
in many important issues of Islamic philosophy, but it has always been disputed by
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commentators on transcendent theosophy, including contemporary commentators in
transcendent theosophy, due the ambiguities that exist in prime matter's identity.
Since many epistemological and ontological issues of Islamic philosophy are based
on the acceptance of prime matter. Therefore, it seems that the way interprets prime
matter subconsciously will spread to those issues as well and it will affect them.
Sadra's philosophy, on the other hand, is a philosophical system based on certain
principles such as the Existence, the simplicity of existence, the gradation in being,
and substantial motion. It seems necessary to determine the nature of matter
according to the principles of Sadra's philosophy. In present study, it was obtained
by descriptive-analytical method that according to Sadra's philosophical principles,
in the view of contemporary commentators on transcendent theosophy, prime matter
is not the same as conventional substances and only the name of it remains and, it is
interpreted and delivered in abstract concept comparison with the weak being
completed with its next stage.
Keywords: Prime Matter, Contemporary Commentators, Transcendent Theosophy.

Problem Statement
The discussion on the issue of "matter and form", especially "prime matter", is one
of the most challenging topics in Muslim philosophical books, which is directly
influenced by Greek philosophy and natural sciences of the past. Substance is the
most important category in Aristotle's metaphysics. He considered the prime matter
as essence in its truest sense (1029a1-5) and sees it as the subject or foundation for
opposite change (1042b30-35).
Over time, the concept of matter has evolved in the works of Muslim thinkers, so
that some deny its existence altogether and offer some other unwell-known new
explanations of this philosophical concept.
Among Islamic philosophers Farabi holds that the prime matter is a substance that
accepts forms and the same capacity (Farabi, 1999, pp 176, 144).
Ibn sina also divides the substance into five types: Matter, form, body, soul and
intellect (ibn sina,1984a, p 60). He considers substance to exist without matter (idem,
1984b, p144, idem, 2000, p 497) and he considers prime matter to be the substance
because it is not in the subject (idem, 1980, p93).
It can also be seen by reflecting on the works of Sheikh Ishraq. In the Hikma alAshragh, he refutes the theory of the composition of Form and Matter on the nature
of corporeal substances. He considers the body as mere extension and the amount of
substance (Sohravardi, 1976, p 148).
With the arrival to Mulla Sadra's philosophy, the issue took on a different form.
There are various sayings in his works about prime matter. Sometimes, like her
predecessors and consequently the republic, he considers prime matter to be the
substance and first concept (Sadra, 1981, vol 5, p77). in some cases, it refers to matter
and form In such a way that the lowest level of existence belongs to the prime matter
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(Sadra, 1981. vol1, p339, idem, 2008, p82). existence which is the weakest existence
and Goodness. (idem, 1981, vol1, p342) And located on the sidelines (ibid, vol2,
p34).
now the main question of the present study is this According to the foundations of
transcendent theosophy, in the view of contemporary commentators, what is the truth
of the prime matter? in this regard done, the conceptual explanation of the important
principles of transcendent theosophy And explain the views of contemporary
commentators, including Allameh Tabatabai, Javadi Amoli, Mesbah Yazdi,
Motahhari, Hassanzadeh Amoli on the truth of prime matter.

Method
The method taken in this article is a descriptive-analytic as a basic research.

Findings and Results
Reflecting on what has been said, it has become clear that in the interpretations of
commentators who are contemporary with transcendent theosophy, according to
their foundations, prime matter is not a substance and the first intelligible as
Aristotelian meaning. Rather, it is a philosophical concept that is abstracted from
comparing moving and evolving beings to future perfections. And as a result, we can
say that the subject of prime matter in Transcendent Theosophy has lost its historical
identity and is practically interpreted as a concept abstracted from the comparison of
moving beings. Therefore, we can no speak of substantial matter and form. Rather,
matter and form are two mental concepts or two mental validities. In other words,
matter and form are two aspects of the body that the body is entirely both matter and
form, but matter is abstracted from the imperfect aspect of the single existence and
the form in its full aspect. hence, these two components are incomplete to perfect.
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شده و همواره مورد اختالف مفسرین حکمت متعالیه از جمله شارحان معاصر واقع شده است .اکنون
پرسش این است که آیا از نظر شارحان معاصر ،ماده اولی با همان تفسیر ارسطویی و مشایی همچنان
مورد قبول این متفکران است یا تفسیر دیگری از آن ارائه شده است؟ و اگر هم اسمی و نامی از آن به
میان میآید تنها اشتراک لفظی با تعبیر مصطلح و ارسطویی دارد؟ پاسخ این است که بر اساس رویکرد
توصیفی -تحلیلی میتوان گفت که مادة اولی ،بر پایه مبانی فلسفۀ صدرایی به ویژه نظریه تحوّل و
اشتداد وجودی ،دیگر همان مادة المواد مرسوم و مشهور در بستر تاریخی و ارسطویی نیست و مفهوم
ماده به عنوان یک مفهوم انتزاعی و معقول ثانی فلسفی از مقایسۀ وجود ضعیف در حال استکمال با
مرتبۀ بعدی آن ،انتزاع و حاصل میشود .تعبیرات صریحی نیز (مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه) در آثار
خود مالصدرا و شارحان و مفسران آثار او وجود دارد که بر نفی هیوال به عنوان یک جوهر مستعد
(مشایی) داللت دارد و ماجرای حرکت را بر اساس تحول و شکوفایی وجود ضعیف و رقیقه تبیین می-
کند .تشریح و تبیین این نکته بنیادی ،همان وظیفهای است که این مقاله بر عهده گرفته است.
واژگان کلیدی :هیوالی اولی ،مادةالمواد ،شارحان معاصر ،حکمت متعالیه.

بیان مسئله

مبحث «ماده و صورت» به ویژه «ماده یا هیوالی أولی» از مباحث چالش بر انگیز در کتب
فلسفی مسلمانان است که به طور مستقیم ،متأثّر از فلسفه یونان و طبیعیات گذشته است.
ارسطو همه موجودات را به اصل یگانة جوهر باز میگرداند .او برخی از موجودات را جوهر
و برخی را در پیوند با جوهر و از حاالت جوهر میداند ( .)1003b5-10از این رو جوهر
در ما بعد الطبیعه ارسطو ،مهمترین مقوله به شمار میرود .ایشان موضوع نخستین (هیوال)
را ،جوهر در حقیقیترین معنای آن تلقّی کرده است( )1029a1-5و آن را موضوع یا زیر
نهاد برای دگرگونیهای متقابل میداند ( .)1042b30-35این نظر ارسطو در باب ماده و
صورت در مقابل نظریه اتمسیتها بود که جسم را مرکب از ذرات ریز میدانستند (مطهری،
 ،2001ج  ،5ص  ،535ج  ،7ص ،)150در حالی که ارسطو آن را مرکب از ماده و صورت
متّصل میدانست (.)1070a10-15
با گذر زمان ،مفهوم مادة المواد در آثار اندیشمندان مسلمان تطوّرات گوناگونی یافت ،به
طوری که برخی وجود آن را به کلی انکار و برخی تبیینهای نوین غیر مشهوری از این
مفهوم فلسفی ارائه کردهاند .در میان فالسفه اسالمی ،فارابی هیوال را جوهری پذیرندۀ صور
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و عین استعداد میداند (فارابی ،1999 ،صص  176و  )144که در عالم تحت القمر در
أدنی مرتبه هستی واقع شده و فاقد هر نوع صورتی است (همو ،2000 ،ص .)97-69
ابن سینا نیز جوهر را به پنج قسم تقسیم میکند :ماده ،صورت ،جسم ،نفس و عقل (ابن
سینا 1984 ،الف ،ص  .)60وی جوهر را «موجود ال فی موضوع» میداند (همو 1984 ،ب،
ص 144؛ همو ،2000 ،ص  )497و هیوال را از آن جهت که در موضوع نیست ،جوهر به
شمار میآورد (همو 1984 ،الف ،ص 68-67؛ همو ،1980 ،ص  .)93مبنای سخن ابنسینا
در خصوص هیوال نیز همان نظریة قائل به ترکّب جسم از ماده و صورت است که میراث
تفکّر ارسطویی است.
با تأمّل در آثار شیخ اشراق هم مالحظه میشود که او در حکمة االشراق نظریه ترکیب
جسم از هیوال و صورت جسمیه را ابطال و جسم را صرف اتصال و مقدار جوهری میداند
(سهروردی ،1976 ،ص .)148
مبحث مذکور با رسیدن به فلسفة مالصدرا ،صورت دیگری به خود گرفت .در آثار وی در
باب مادۀ المواد ،سخنان مختلفی موجود است که گاهی متناقض به نظر میرسند ،بر همین
اساس ،حتی برخی آن را منبعث از ترکیب ناهمگون مکتب صدرایی از آراء مکاتب فکری
گوناگون دانستهاند (هدایت افزاء ،2017 ،ص  .)115تفاسیر مختلف صدرا از مادةالمواد
عبارتند از:
 .1گاهی هم چون پیشینیان و به تبع جمهور ،هیوال را جوهر و معقول اوّل تلقّی میکند
(صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،5ص  .)77به گونهای که در جای دیگری ماده را استعداد،
و صورت را مستعد له میداند (همان ،ج  ،5ص  .)75وی در بیان این معنا ،دیدگاهی هم
چون ابنسینا دارد ،زیرا هیوال جوهری است که فعلیت آن چیزی جز قبول و استعداد
نیست (همو 1984 ،الف ،ص 32؛ همو ،بیتا ،ص  ،)62بلکه عین استعداد است (مطهری،
 ،1990ج  ،1ص  )211و وحدت شخصی /جنسی آن به جهت ضعفش با کثرت اجرام
مادی سازگار است (صدرالدین شیرازی ،2001 ،ص 52؛ همو ،1981 ،ج  ،8ص .)286
 .2در مواردی ،ماده و صورت را به وجود ارجاع میدهد .به گونهای که نازلترین مرتبه
وجود را متعلّق به هیوال میداند (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،1ص 339؛ همو،2008 ،

462

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

ص  )82وجودی که ضعیفترین وجود و خیر است (همو ،1981 ،ج  ،1ص  )342و در
حاشیه وجود قرار دارد (همان ،ج  ،2ص .)34
 .3گاهی نیز بر پایه مبانی فلسفی خود ،ماده را تا حد و مرز حذف شدن سوق میدهد و
آن را به عنوان یک مفهوم تحلیلی منتزع از وجود سیال (در نسبت و اضافه به مرتبه بعدی)
معرفی میکند (همان ،ج  ،3ص 63؛ همو ،1997 ،ج  ،2ص .)557-558
شارحان حکمت صدرایی نیز به تبع صدرا به شیوههای مختلف به تبیین حقیقت مادةالمواد
پرداختهاند .از این رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماده اولی در نگاه شارحان
معاصر حکمت متعالیه چگونه تبیین میشود؟ در این راستا به مسائل فرعیِ تبیین مبانی
حکمت صدرایی و نظرات گوناگون شارحان معاصر صدرایی پیرامون حقیقت مادةالمواد نیز
پرداخته میشود.
پیشینة پژوهش

در باب موضوع مادةالمواد ،پایان نامه و مقاالتی نگاشته شدهاند ،مانند؛ «سیر تطورات
اصطالح هیوالی اولی در آثار اندیشمندان مسلمان» محمود هدایت افزا و محمد جواد
رضاییره که در شماره  ،3نشریه تاریخ فلسفه ،زمستان  2017و مقاله «بررسی تناقضات
درونی و نوآوریهای مالصدرا در مورد هیوالی اولی» محمود هدایت افزا که در شماره ،3
نشریه حکمت و فلسفه ،پاییز  2017منتشر شدهاند .آثار دیگری نیز مرتبط با بحث مادۀ
المواد نگاشته شدهاند .ولی اثر مستقلی در موضوع «حقیقت هیوالی اولی بر اساس مبانی
فلسفة صدرا از منظر شارحان معاصر حکمت متعالیه» وجود ندارد .بنابراین مطلوب نوشتار
حاضر ،تفسیر نهایی مادۀ اولی بر اساس مبانیِ اصالت ،تشکیک و بساطت وجود و حرکت
جوهری از دیدگاه شارحان معاصر حکمت متعالیه همچون عالمه طباطبایی ،مطهری،
جوادی آملی ،مصباح یزدی و حسن زادۀ آملی است که به نظر میرسد کار و تحقیقی
جدید است .ما در این مقاله ابتدا ،به توضیح اجمالی مبانی حکمت متعالیه  -که در این
مسئله موثّر هستند  -میپردازیم و پس از آن سخنان شارحان معاصر را در باب این
موضوع تشریح و تحلیل میکنیم.
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 .1تبیین مفهومی مبانی نظام فلسفی صدرا
مهمترین مبانی حکمت صدرایی دخیل در مسئله پژوهش حاضر به شرح زیر هستند:
 .1-1اصالت وجود
یکی از اصول حکمت متعالیه که در اغلب مباحث بدون واسطه یا با واسطه نقش بنیادی
ایفا میکند ،مسئلة اصالت وجود است که با تشکیک وجود و حرکت جوهری ،ماجرای ماده
و صورت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .سؤال از «اصـالت وجـود یـا ماهیت» توسط میر
داماد مطرح شد (میردامـاد ،2002 ،ج  ،1ص  )504و صدرا به «اصالت وجود و اعتباریت
ماهیت» اذعان کرد (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،1ص 39-38؛ همو 1984 ،ب ،ص
 ،)9-18به این معنا که وجود ،بالذات و حقیقتاً موجود و متحقق است و ماهیت ،بالعرض
و بالتبع موجود است (همو ،1981 ،ج  ،1ص 40؛ مدرس زنوزی ،1997 ،ص )213-212؛
یعنی آنچه در خارج حقیقتاً موجود است ،وجود است (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج ،1
ص 39؛ همو ،1999 ،ص .)182
به عبارت دیگر وجود ،اساس موجودیت و تحقق و به خود موجود است ،امّا ماهیت به خود
(بذاتها) موجود نیست ،بلکه به واسطه وجود موجود (فیاضی ،2011 ،ص  )32و اعتباری
است .البته ساخته ذهن و معدوم محض هم نیست ،بلکه به واسطة وجود بهره نفس األمری
از وجود دارد (معلمی ،2004 ،ص 89؛ یزدان پناه 2010 ،الف ،ص 177-178؛ سبزواری،
بیتا ،ص .)144
بنابراین هر چیزی که بهرهای از واقعیت داشته باشد ،وجود دارد و در واقع ،وجود ،مساوق
تحقق و فعلیت است.
 .1-2بساطت وجود
از جمله مبانی حکمت متعالیه در بخش امور عامه ،بساطت وجود است که اگر اصالت وجود
به نحو صحیح تقریر گردد و مشخص شود که وجود عین تشخّص خارجی است و کلیت و
ابهام در آن راه ندارد ،دانسته میشود که در وجود ،فرض جنس و فصل و نوع معنی ندارد
و این بحث از رسوبات اصالت ماهیت است (مصباح یزدی ،2001 ،ج  ،1جزء  ،1ص .)187
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واژۀ بسیط معانی گوناگونی دارد که یکی از معانی آن نداشتن جزء است (ابن رشد،1993 ،
ص  )144و مقصود از بساطت وجود ،همین معناست.
طبق نگرش حکمت متعالیه بساطت وجود مربوط به حقیقت وجود است و نه مفهوم آن
(صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،6ص 16؛ مصباح یزدی ،2008 ،ج  ،1ص  )112-111و
منظور از حقیقت وجود ،افراد و مصادیق عینی وجود است نه وجود خارجی بما لها من
مراتب و نه وجود ال بشرطی که خالی از هر گونه تعین است و اصال موجود نیست و نه
واجب الوجود و مرتبه وجوب وجود (مصباح یزدی ،2001 ،ج  ،1جزء  ،1ص .)197
بنابراین حقیقت وجود نه کلی است و نه جزئی ،نه عام است و نه خاص .زیرا این عناوین
از صفات ماهیات هستند (صدرالدین شیرازی 2003 ،ب ،ص 800؛ همو ،2007 ،ج  ،1ص
 .)516همچنین صدرا از بینیازی وجود به تعریف (صدرالدین شیرازی ،2007 ،ج  ،1ص
 )515و نداشتن وجود ذهنی نتیجه میگیرد که وجود فی ذاته بسیط است (همو2003 ،
الف ،ص .)10
با کنار رفتن ترکیب و کثرت ،وحدت حقه به وجود نسبت مییابد (عباس زاده و فیاضی،
 ،2014ص  ،)15لکن در حکمت متعالیه اصل کثرت نفی نمیشود ،بلکه بازگشت آن به
همان حقیقت وجود است و این گونه پای تشکیک به وجود باز میگردد (صدرالدین
شیرازی ،2007 ،ج  ،2ص .)739
حال بنا بر پذیرش این مبنا پرسش این است که با وجود بساطت وجودات از جمله بساطت
وجودهای مادی ،چگونه میتوان از ترکیب یک موجود از دو جوهر به نام هیوال و صورت
سخن گفت؟
 .1-3تشکیک وجود
یکی دیگر از مبانی نظام فلسفی صدرا که در بحث ما دخیل است ،تشکیک در وجود است.
صدرا تشکیک را در حقیقت وجود منحصر میداند (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،1ص
37؛ همو 2003 ،ب ،ص  .)166-165در تشکیک وجود ،واقعیت از آن جهت که واقعیت
است؛ یعنی خود به خود و ذاتاً کامل و ناقص است (صدرالدین شیرازی ،1999 ،ص .)307
پس بر اساس تشکیک وجود ،اوالً همه مراتب و موجودات هستی ،بهرهها و درجات آن
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محسوب میشوند .ثانیاً تحول و شکوفایی همه وجودهای عالم طبیعت (حرکت جوهری)،
بر اساس همین تشکیک وجود تبیین میشوند و هر مرتبة ضعیف در مسیر تحول ،رقیقة
مرتبه بعدی محسوب میشود (اشتداد وجودی) (همو ،1981 ،ج  ،3ص .)328
 .1-4حرکت جوهری
مسائل حکمت متعالیه با گذر از فلسفه «هستی» به فلسفه «شدن» منتقل میشوند و در
واقع حرکت ،بنایی مبتنی بر مبانی اصالت وجود و تشکیک وجود است (مطهری،2001 ،
ج  ،7صص  468و  ،211ج  ،9صص  189-190و  )97و از آنجا که ماهیات بنا بر اصالت
وجود ،منتزعات ذهنی و ظهورات عقلی از وجودات محدود هستند ،لذا حرکت اختصاص
به وجودات دارد (آملی ،1998 ،ج  ،2ص  ،)201ولی این صفتِ بالذات وجودات به دلیل
اتحاد ماهیات با وجودات ،بالعرض به ماهیات هم نسبت داده میشود (آشتیانی،1999 ،
ص .)71
صدرا برخالف فالسفه و متکلمین اسالمی قبل از خود که به حرکت در چهار مقوله اَین و
کیف و کم و وضع ،اتفاق نظر داشتند ،حرکت در جوهر را به عنوان یک مسئله اصلی مطرح
کرد (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،3ص )62؛ به این معنی که هر جسمی بحسب حرکت
ذاتی ،وجودش در تحول و سیالن دائمی به سر میبرد (صدرالدین شیرازی ،1982 ،ص
231؛ مصباح یزدی ،2009 ،ص  )25و هویت جوهریاش ذاتاً اشتداد مییابد .این اشتداد
و حرکت به صورت متصل صورت میگیرد و واحد متصل ،واحد بالوجود و الشخص است
(صدرالدین شیرازی ،1982 ،ص .)246به بیان اَدق حرکت جوهری جوشش و تحرّک
درونی متن گوهر هستی و از انحای وجود جوهری است (جوادی آملی ،2007 ،ج ،4-1
ص 223؛ صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،3ص  .)69زیرا جوهر سیال و متجدد ساری در
همة اجسام به صورت نوعیه موسوم است که نوعیت اجسام نیز به واسطه آن تمام میشود
(صدرالدین شیرازی1984 ،الف ،ص  )387و مالصدرا صور نوعیه را به وجودات برگردانده
و آنها را از حوزۀ ماهیات بیرون نموده است (همو ،1997 ،ج  ،1ص .)132
حال مسئله این است که بنا بر حرکت جوهری که طبق آن همه وجودهای مادی ،مساوق
تجدد و حرکت هستند و در حدوث زمانی و وجودی مستمرّ بهسر میبرند ،تکلیف جوهری
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به نام هیوال چه میشود؟
 .2تفسیر مادةالمواد از منظر شارحان معاصر حکمت متعالیه
تفاسیر شارحان معاصر پیرامون حقیقت مادةالمواد به شرح زیر است:
 .2-1تفسیر هیولی بر اساس حرکت جوهری
براساس دیدگاه عالمه طباطبایی حرکت جوهریه هیوال را احیا کرد و از سقوط نجات داد
(طباطبایی ،1985 ،ج  ،4صص  196و  .)184حرکتی که در سراسر عالم ،اصل اصیل است.
زیرا آنچه در این عالم حقیقت دارد ،جز از قوه به فعل رسیدن تدریجى چیزى نیست و در
هر جاى جهان که از قوه به فعل رسیدنى موجود باشد ،جز از راه حرکت نیست .این عالم
نه تنها مجموعهای از قوه و فعلها است ،بلکه بنا بر حرکت جوهری عالم صرف خروج از
قوه و فعل است (همان ،ج  ،4ص )216؛ یعنی موجودات جوهرى جهان طبیعت به حسب
وجود شخصى متصل بوده و یک آمیزش وجودى دارند به گونهای که همگى یک واحد
گسترده و پیوسته و ذاتاً متحرک هستند ،اعراض نیز به تبع وجود جواهر در تب ّدل بوده و
در راه تکامل به سوى مطلوب نهائى خود روانند (همان ،ج  ،4ص .)142
در حرکت جوهرى عمومى جهانِ ماده ،آغاز حرکت ماده اولی و قوهاى است که حقیقتاً
هیچ فعلیتى ندارد و پایان حرکت نیز تجرد و فعلیت محضی است که حقیقتاً هیچ قوهاى
ندارد (همو ،2009 ،ج  ،3ص 107؛ همو ،2008 ،ج  ،2ص  .)307لکن قوه و فعل و خروج
از قوه به فعل در حرکت ،دو حقیقت متمایز نیستند ،بلکه قوه و فعل وحدت اتصالی دارند
و ماهیت قوه چیزى جز یک مرتبه ضعیفه از فعلیت نیست (همو ،1985 ،ج  ،4ص .)216
به طوری که ماهیت قوه بر ماهیت فعلیت از نظر زمانی مقدم است ،ولی وجود فعلیت و
وجود قوه معیت زمانی دارند و فعل تقدم ذاتى بر قوه دارد (همان ،ج  ،4ص  .)235به
عبارت دیگر اختالف میان وجود بالقوه و وجود بالفعل شىء تشکیکى است و به شدت و
ضعف وجود بر میگردد ،یعنى در خارج یک وجود واحد است که به تدریج از ضعف به
سوى شدت مىرود (همو ،2008 ،ج  ،2ص  .)241بنابراین قوه و فعل از سنخ وجود هستند
و قوه شىء همان مرتبه ضعیفه وجود شىء است؛ به عبارت دیگر قوه و فعل منتزع از دو
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مرتبه وجود واحد متصل هستند و قوه از صورت بما هى صورت به اعتبار ضعف مرتبه
وجود انتزاع میشود (همو ،1985 ،ج  ،4ص  .)215قوهای که در مرتبة ذات ماده متحد با
آن است؛ یعنى ماده و قوه یک واحد جوهرى هستند که نسبت قوه به ماده نسبت متعین
به المتعین است (همان ،ج  ،4ص  .)135از این رو بر اساس نظریه تکونات تدریجى و بنا
بر اتحاد قوه و فعل در حرکت ،باید ماده و صورت را دو مرتبه از یک واحد دانست (همان،
ج  ،4ص  )195و الزم نیست حامل قوه ،یعنى هیوال جوهرى مستقل فرض گردد (همان،
ج  ،4ص  .)215به هر حال ماده و صورت دو مرتبه از یک وجود و دو جزء طولی حرکت
هستند که فقط قابل اشاره عقلى هستند نه اشاره حسى (همان ،ج  ،4ص  .)185از این رو
مفاهیم کثیر و متمایز ذهنی مانند مفهوم ماده و صورت یا قوه و فعل از خاصیت طرز
اندیشه سازى ذهن پیدا شدهاند (همان ،ج  ،4ص .)216
 .2-2تفسیر هیولی بر اساس نحوة موجودیت فصل اخیر
در نظر استاد مطهری نسبت مادّه به صورتهایى که مىپذیرد ،همانند نسبت یکى از
حروف الفبا به حرکات گوناگونى است که به خود مىگیرد ،به طوری که آن را نمىتوان
پیدا کرد ،ولى میتوان وجودش را درک کرد (مطهری ،2001 ،ج  ،5ص  .)299از آنجا که
هیوالی اولی در ذات خودش غیر از فعلیت قوه هیچ فعلیتى ندارد و ماهیت و حقیقتش
فقط امکانِ شدن است ،از این رو هیچ تعریفی ندارد و تصور و تصدیقش دشوار است (همان،
ج  ،7ص  .)175از سوی دیگر تا چیزى تصور نشود ،امکان انکار وجود یا تصور آن نیست.
بنابراین تصور ماهیت و ذات مادۀ اولى جهان به شکل یک عنوان انتزاعى و ثانوى ضروری
است (همان ،ج  ،6ص .)1009
فرآیند درک مادةالمواد چنین است که اشیاء از جهت هستیشان ،اقتضای حفظ وضع فعلى
خود را دارند ،ولى از جهت قوۀ خود ،عبور از وضع فعلى و شىء دیگر شدن را ایجاب
میکنند (همان ،ج  ،5ص  ،550ج  ،7ص  .)176بنابراین شیء ترکیبی از قوه و فعلیت
است ،ولی چنین نیست که در خارج نیمی از آن قوه و نیم دیگر فعلیت باشد ،بلکه این
شىء تماماً ماده است و بتمامه صورت است؛ به عبارت دیگر شی از جنبه محسوس غیر
قابل تجزیه و از جنبه عقلی قابل تجزیه به دو حیثیت ماده و صورت است .به طوری که
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این دو حیثیت مختلف ،دو درجه از وجود هستند که توأم با یکدیگرند (همان ،ج  ،11ص
 ،)469-470البته چنین حیثیتی اعتبارى نیست ،بلکه جنبهای واقعى در خود شىء است
(همان ،ج  ،7ص .)182
ترکیب جسم از هیولى و صورت از قبیل ترکیب یک شىء از دو جزء عرضى نیست (همان،
ج  ،7ص  ،)213بلکه ترکیب طولى است ،یعنى یک جزء ،جزء دیگر را در بر گرفته است
و نسبت این دو جزء نسبت مبهم و متعیّن است (همان ،ج  ،7ص  )214و ماده همان
حقیقت مبهم و صورت حقیقت معیّن است ،که همیشه مبهم در ضمن و ظلّ معیّن وجود
دارد و همان متعین که مبهم اعتبار شود ،ماده میگردد .از این رو هیولى براى جسم ،جزء
مستقلى در مقابل صورت نیست ،بلکه جزئى اعتبارى و انتزاعى است (همان ،ج  ،7ص
 ،215ج  ،11ص .)467
توضیح بیشتر اینکه بنا بر اصالت وجود تمام حقایق اجناس و فصول سابق در فصل آخر
جمع هستند و فصل آخر به نحو مجمل متضمن همه آن معانى گذشته است و از آنجا که
یک ماهیت نمىتواند در مرتبه ذاتش و در عین بساطت متضمن همه اجناس و فصول
دیگر باشد ،از این رو فصول در نهایت به انحای وجودات بر مىگردند (همان ،ج  ،11ص
 ،474ج  ،7ص  .)216در واقع این مطلب که یک چیز ،چیز دیگر را کامالً در بر داشته
باشد ،مبتنی بر نظریه تشکیک است و تشکیک هم جز در وجود در چیز دیگرى نیست
(همان ،ج  ،7ص  .)216ماهیت هم گرچه در ذات خودش قابل تشکیک نیست ،ولى به
تبع وجود قابل تشکیک هست .در این صورت فرق جنس با فصل و ماده با صورت تقریباً
نوعى فرق شدید با ضعیف در مرتبه ماهیت مىشود (همان ،ج  ،11ص .)475
نتیجه نهایى این مىشود که در مرحله ابتدایى به نظر میرسد ،حقیقت نوع مرکب از جنس
و فصل است ،ولی در درجه آخر روشن میشود که تمام حقیقت نوع فصل آخر آن است،
چون فصل اخیرش تمام فصول و اجناس گذشته را به اجمال در خود دارد .این اجزاء به
صورت اعتباری از یکدیگر جدا مىشوند ،ولى در حقیقت همیشه یکی متضمّن دیگرى
است (همان ،ج  ،7ص  .)217از این رو بنا بر تحقیق ،هیوالى اوالى مشّائى قابل دفاع
نیست و فقط هیوالى بمعنى األعم مورد قبول است ،به طوری که بنا بر حرکت جوهری
هر صورتى ماده براى صورت بعدى است (همان ،ج  ،5ص  )253و تفاوت میان ماده و
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صورت نیز یک فرق اعتبارى مىشود البته نه اعتباری نیش غولى؛ یعنی یک شىء به
اعتبارى فعلیت و به اعتبارى قوه است .بنابراین هیولى و صورت دو وجه از شىء واحد
هستند نه دو جوهر (همان ،ج  ،11ص  .)604به عبارت دیگر در حکمت متعالیه مادۀ اولی،
در واقع یکی از حیثیات صورت و به جوهریت آن ،جوهر است (یزدان پناه 2010 ،ب ،ج
 ،2ص .)335
 .3-2تفسیر هیولی بر اساس نحوه تحقق معقوالت ثانی
از نظر استاد مصباح یزدی وجود هیوال و جوهری که ذاتاً فاقد هرگونه فعلیتی باشد ،قابل
اثبات نیست (مصباح یزدی ،2004 ،ج  ،2ص  .)185در نظر وی هیولی یک أمر عینی
نیست ،بلکه صرفاً یک مفهوم انتزاعی است .وحدت خارجی نیز برای آن فرض نمیشود و
تنها یک وحدت مفهومی و جنسی میتوان برای آن اعتبار کرد (همو ،2005 ،ج  ،1جزء
 ،2ص )249-250و اینکه برای مفاهیم عدمی مرتبهای از وجود در نظر گرفته شود ،قابل
التزام و اثبات نیست (همو ،بیتا ،ج  ،1جلسه .)100
مفهوم قوّه و فعل از قبیل معقوالت ثانیه فلسفی هستند که عقل آنها را با توجه ویژهای
از شخص وجود سابق و الحق انتزاع میکند .به عبارت دیگر زمانی که به دو امر جسمانی
توجه شود که یکی از آنها فاقد دیگری است ،ولی میتواند واجد آن گردد ،مفهوم قوّه و
قابلیّت از موجود اوّل انتزاع میشود و هنگامی که واجد آن شد ،مفهوم فعلیّت به آن نسبت
داده میشود (همو ،2004 ،ج  ،2صص  189و  260و  .)256پس این مفاهیم انتزاعی،
اضافی و نسبی و حاکی از حیثیتهای عقلی هستند (همان ،ج ،2ص  )257که از مقایسه
دو شیء با یکدیگر بدست میآیند و ما بازای عینی و خارجی ندارند و دلیلی ندارد که
حیثیت قوه و قبول امری عینی و خارجی باشد و بر اساس آن ،جوهر یا حتّی عرضی اثبات
گردد که ماهیّتش ،ماهیّت قوّه و پذیرش است .این مورد یکی از موارد خلط بین معقول
اوّل و معقول ثانی است (همان ،ج  ،2ص  .)190در واقع ذهن در پیدایش معقوالت ثانیه
فلسفی فعال است نه منفعل و کثرت آنها تابع کثرت مدرَکات نیست و نفس میتواند با
یافتن یک واقعیت ،چندین معقول ثانی در خود به وجود آورد (همو ،2008 ،ج  ،2ص .)83
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به هر حال به نظر میرسد فرض موجود بیفعلیت همانند فرض موجود بیوجود ،فرض
معقولی نیست و اگر هیولی در سایه صورت ،به طور حقیقی دارای فعلیت شود و صورت
واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض ،حیثیّت ذاتی هیولی و قوّه محض بودن آن
نادیده گرفته شده است و اگر قوّه بودن برای هیولی نظیر امکان برای ماهیت منظور گردد
که هیچگاه از آن جدا نمیگردد و در عین حال در سایه علّت ،متصف به وجوب بالغیر
میشود ،الزمهاش عدمی و اعتباری بودن هیولی است (همو ،2004 ،ج  ،2ص .)192-193
 .2-4تفسیر هیولی بر اساس تشکیک وجود
از نظر استاد جوادی آملی هیوالی اولی مرتبهای از هستی را دارد (جوادی آملی،2007 ،
ج  ،4-2ص  ،)171ولی در طرف مقابل وجود واجب و در حاشیه دیگر رشته هستی قرار
گرفته و در نهایت ضعف و نقص است (همان ،ج  ،4-2ص  ،124ج  ،5-1ص  .)505به
عبارت دیگر مراتب مختلف وجود بر مبنای تشکیک بر چهار قسم است :مرتبه واجب،
مرتبه جوهر ،مرتبه عرض و مرتبه حرفی و ربطی که وجود آن فی غیره و در نهایت ضعف
است ،به طوری که نفسیتی ندارد و در پناه یک وجود دیگر موجود است ،مانند بسیاری از
معقوالت ثانیه و امور عدمی (همان ،ج  ،4-1ص  .)453بنابراین مراتب وجود جواهر به
ماده اوّلی ختم میشود که جوهری متقوّم به صورت حالّ در آن است و فعلیتی جز قبول
و استعداد ندارد (همان ،ج  ،4-1ص  ،452ج  ،3-1ص .)18
همانگونه که واجب تعالی بسیط الحقیقة بوده و دارای همه اشیا از جهت فعلیتشان است
و به لحاظ تعیّن آنها ،هیچ یک از اشیا نیست ،هیولی نیز از جهت قوه شامل همه اشیا
بوده و واجد هیچ یک از آنها به لحاظ فعلیت نیست (همان ،ج  ،4-2ص  .)193نفس
وجود هیولی از نهایت ضعف مشبّک با عدم است (همان ،ج  ،1-1ص  .)261در واقع معنای
عدمی است که مرتبهای ضعیف از وجود را دارد و در ظلّ معنای وجودی صورت موجود
میشود (همان ،ج  ،4-2ص .)196
هیولی ،به لحاظ ذات خود تنها قابل صور و حقایق و ابهام محض است و صورت هیچ شیء
و حقیقت و تحصّلی ندارد (همان ،ج  ،4-2ص  .)124آن تنها توان و قوه شیء بودن است
و توانِ صرف بدون مقارنت فعلیت ،نمیتواند محقّق باشد ،پس مادّه ضمن مغایرت با فعلیت،
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در سایه و پناه آن از واقعیت بهرهمند میشود .فعلیت و شیئیت هیچ شیء توسط ماده
تأمین نمیشود .لکن تحقّق آن همراه با اشیای بالفعل ،بنا بر برهان ضرورت دارد (همان،
ج  ،1-2ص  .)205-206بدین بیان که فعلیت هر شیء و شیئیت آن ،حقیقت و ماهیتش
است و ماهیت هر چیزی مرز بستهای است که حاکی از کمال خود و نافی کمال غیر از
حریم خود است ،از این رو قبولِ فعلیت دیگر در ذات ماهیت راه ندارد و به عنوان وصف با
نظر به ذات ماهیت و یا مقایسه فعلیت و صورت نوعیه با دیگر صور نوعیه انتزاع نمیشود،
پس چارهای نیست جز این که قبول به ماهیتی مغایر ماهیات بالفعل استناد شود ،ماهیتی
که فاقد هر گونه فعلیت است و در سایه ماهیات بالفعل محقق میشود (همان ،ج ،1-2
ص  )205و بهرهوری هیولی از نور وجود بعد از حرکت آن است که برغم خروج آن از
صرافت نخستین زمینه پذیرش صور بعدی را فراهم میآورد (همان ،ج  ،1-2ص .)254
 .2-5تفسیر هیولی بر اساس نوع رابطه ماهیت با وجود
در نگاه استاد حسن زاده آملی ،هیوالى اوالى عالم ،هیوالی صورت جسمیّه متوغّل در عالم
مادّه است که متأصّل در وجود نیست (همو ،2002 ،ج  ،6ص  )59و دالیل فصل و وصل
و قوه و فعل ،دالّ بر ضرورت وجود و تالزم آن با صورت در عالم مادّه هستند (همو،1987 ،
ص  .)249این هیولى انزل مراتب وجود است و پایینتر از او نیستى است (همو،2006 ،
ص  .)131قوت محض است و به خاطر کثرت ضعفش با هر صورتى متّحد مىگردد ،مانند
اتّحاد ماهیّات با وجود و فناى آنها در وى؛ یعنى همچنانکه هر یک از ماهیّت و وجود در
خارج ،وجود علیحده ندارند ،بلکه آنچه در خارج متحقّق است ،همان وجودات مخصوصه
است و ماهیّات ،فانى و مندکّ در وجوداتاند و چیزى در مقابل وجودات متعیّنه در خارج
نیستند ،همچنین هیولى که قوه صورت است ،فانى و مندک در او است نه اینکه چیزى
در قبال او باشد (همو ،1987 ،صص  248و  .)223هیوالی مادی یکی از دو اصل جسم
طبیعى و متحقق به صورت جسمیه است ،هر چند خود صورت جسمیه بدون صورت نوعیه
در خارج به وقوع نمىرسد .از این رو صورت جسمانى شریکة العلة هیولی است و علت
اصلی وجود آن ،موجود مفارقی است که هیولى را در کنف صورت تحقق مىدهد (همو،
 ،2002ج  ،1ص  .)93مادّه و صورت طبیعى خارجى در واقع دو موجود متمایز الذات و
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متمایز الوجود به حسب عقل و اعتبار از یکدیگرند (همو ،1996 ،ص 47؛ همو،1987 ،
صص 224 ،222و  .)246هیولی نیز با صور وارد بر آنها در خارج به حسب وجود ،ترکیب
اتّحادى دارد ،گرچه به حسب اعتبار و تحلیل عقلى مىتواند به دو جزء تفصیل یابد (همو،
 ،1987ص .)250
 .3تحلیل نهایی از تفاسیر شارحان معاصر حکمت صدرایی در هویت مادة المواد
بنا بر آنچه گذشت روشن گردید که اصطالح هیوالی اولی در ابتدا تحت تأثیر اندیشههای
ارسطویی به معنای جوهری فاقد هر گونه فعلیت و صرف قابلیت و به منظور توجیه برخی
خصوصیات جسم در آثار فالسفه به کار گرفته شده بود؛ امّا در حکمت متعالیه عنوان
مذکور در این معنا محدود نماند و بر معنایی غیر از معنای ماده ارسطویی اطالق گردید.
در نوشتار حاضر در راستای ارائه بحثى روشمند و در عین حال منتج به پاسخ پرسش
اصلی؛ یعنی تعیین هویت مادۀ المواد بر اساس مبانی فلسفه صدرا با بررسی تفاسیر شارحان
معاصر حکمت متعالیه حاصل شد که ایشان به گونه آگاهانه ،برحسب نیاز و در طریق
سامان بخشی به نظام فکری حکمت متعالیه ،مفهوم مادةالمواد را در معنایی خاص به کار
بردهاند .به طوری که مفسران معاصر با عنایت به مبانی حکمت متعالیه ،نظریه مادةالمواد
و موطن آن را از عالم ثبوت و عین به عالم اثبات و ذهن منتقل کردهاند .زیرا در خارج
فقط وجود مشکک و بسیطی است که با حرکت جوهری از ضعف به سوی شدت در حرکت
است و درک کثرت مادۀ اولی و صورت جسمیه کار ذهن است و ماهیات و مفاهیم ماده و
صورت ،حاصل کارکرد ذهن و مفهوم سازی آن هستند که البته اعتباری نیش غولی نیست،
بلکه از آنجا که برای انسان امکان دسترسی کامل به وجود خارجی نیست ،حدودِ وجودات
محدود در قالب ماهیات و شدت و ضعف وجود در موجودات سیالّ عالم طبعیت در هیأت
ماده و صورت در ذهن ظهور مییابند و حاکی از واقعیت خارجی هستند ،به طوری که
ماده حاکی از مرتبة ضعیف وجود خارجی و صورت حاکی از مرتبة شدید آن است .بنابراین
چنان نیست که طرح نظریة مادةالمواد در آثار فالسفه صرفاً ارزش تاریخی داشته باشد نه
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کشف واقعیت؛ چرا که حکایتگری ماده اولی از واقعیت خارجی نیز به نوعی درک و معرفت
به واقعیت و به عبارتی کشف واقعیت است.
کوتاه سخن اینکه عالوه بر توضیح مختصر مبانی مهم حکمت متعالیه ،تفاسیر شارحان
معاصر حکمت متعالیه از جمله عالمه طباطبایی و استاد مطهری و جوادی آملی و مصباح
یزدی و حسن زادۀ آملی پیرامون حقیقت مادۀ اولی بر اساس مبانی مذکور تبیین گردید
و روشن شد که این تفاسیر اختالف بنیانی با یکدیگر ندارند و در نهایت همه به یک تفسیر
بر میگردند و آن این است که در حکمت متعالیه و بر اساس مبانی آن ،مفهوم هیوال اولی
همان معنای ارسطویی آن نیست و با بسیط دانستن وجودات در حکمت متعالیه نمیتوان
از ترکیب واقعی وجودات مادی از مادۀ اولی و صورت جسمیه جوهری سخن گفت .زیرا بنا
بر اصالت وجود ،در خارج فقط وجود محقق است که بنا بر تشکیک دارای مراتب شدت و
ضعف میباشد و هر مرتبه نیز در مقام خارج ،یک وجود بسیط است و ماهیت ظهور ذهنی
وجودِ محدود در ذهن است .در این میان مادةالمواد نیز صرفاً مفهومی انتزاعی از مرتبة
ضعیف وجود خارجی در حال اشتداد و حاصل کارکرد عقل و مفهوم سازی ذهن است.
بنابراین فحوای سخنان شارحان مذکور به لحاظ سلبی یکسان بوده و همگی هیوالی
جوهری مستقل و به معنای ارسطویی را نفی میکنند و صرفاً بیانات اثباتی ایشان در تبیین
حقیقت هیوالی اولی متفاوت است .در واقع همه این متفکران با تأمل در مبانی پیشگفته
حکمت متعالیه ،یعنی التزام به اصالت و تشکیک وجود و حرکت جوهری بدرستی دریافته-
اند که تفسیر ارسطویی از ماده اولی به عنوان جوهری مستعدّ ،در نظام فلسفی صدرایی
قابل دفاع نیست .نکته مهم و حائز اهمیت در اینجا این است که گرچه این متفکران با
تکیه بر مبانی مذکور و برخی تعابیر صریح مالصدرا ،نمیتوانند تلقی ارسطویی و مشایی
از ماده اولی را بپذیرند ،لکن از طرف دیگر با توجه به ادله نظریه ماده و هیوال و تأثیر این
نظریه در برخی از مسائل مهم فلسفی (مثل تبیین حرکت) ،نمیخواهند و نمیتوانند
خودشان را از این نظریه رها کنند و طرحی دیگر در اندازند .بنابراین سعی میکنند هر
طور هست ،دست کم لفظ و مفهوم هیوال را همچنان حفظ کنند؛ در حالی که این اسم و
مفهوم ،فحوا و ما بإزایی به کلی دیگر دارد و حتی این پا فشاری به حفظ و رواج این مفهوم
در این نظام فلسفی ،گهگاهی رهزن و موجب مغالطه هم میشود!
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نتیجهگیری

از تأمل در مباحث پیشگفته میتوان نتیجه گرفت که فیلسوفان حکمت متعالیه از یک
طرف در همسویی با ارسطو و در قالب منظومه فکری مشایی تالش میکردند برای تبیین
ماجرای حرکت و حدوث و زوال حوادث و پیوند گذشته و آینده ،ماده و صورت مرسوم را
حفظ و تأیید کنند و از طرف دیگر بر اساس مبانی حکمت متعالیه ،هضم و تبیین آن
جوهرهای مرسوم ،با چالشهای سهمگین مواجه میشد .دقت و تأمل در عبارتهای
متشتت خود مالصدرا در آثار مختلفش و همین طور اضطراب سخنان شارحان در این
زمینه ،اهمیت چالش مذکور را نشان میدهد.
بنابراین به نظر میرسد با التزام به تشکیک و بساطت وجود و حرکت جوهری ،ادعای
ترکیب واقعی وجود جسم از دو جوهر ماده و صورت جسمیه قابل دفاع نیست و تنها
میتوان گفت که هر وجود ضعیف مادی ،رقیقه مرتبة بعدی است و مرتبه بعدی حقیقت
و شکوفا شدۀ مرتبه قبلی محسوب میشود و البته این شکوفایی نیز در پرتو افاضه مستمر
و متصل موجود مفارق صورت میگیرد .بر اهل تأمل پوشیده نیست که این سخن و نتیجه
در برخی از تعابیر مالصدرا و شارحان آثار او نیز گاهی به صراحت و گاهی به اشارت به
چشم میخورد و محصول آن مبانی حکمت متعالیه نیز هست.
پر واضح است که این نتیجهگیری و انتزاع ماده و صورت از یک وجود منقضی و سیال کجا
و آن ماده و صورت ارسطویی منطوی در جسم کجا! ماده و صورت انتزاعی از فعلیت یک
وجود و نسبت آن به مرتبه بعدی انتزاع میشود؛ لکن ماده و صورت ارسطویی ،دو جوهر
فی نفسهای هستند که با هم متحد گشتهاند .ماده و صورت انتزاعی ،دو معقول ثانی فلسفی
هستند که بنا به مالحظاتی از یک وجود سیال انتزاع میشوند ،ولی ماده و صورت
ارسطویی ،دو ماهیت و معقول اول حاصل در ذهن و خارجاند.
مشارکت نویسندگان

این مقاله مستخرج از رساله دکتری سیده رقیه موسوی و با همکاری استاد راهنما دکتر
منصور ایمانپور و اساتید مشاور دکتر غالمحسین احمدی آهنگر و حسن فتحی نگاشته
شده است.

475

... حقیقت هیوالی اولی براساس مبانی فلسفة صدرا

تشکر و قدردانی

مقالة حاضر مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان «حقیقت هیوالی اولی بر اساس مبانی
فلسفه صدرا و نقش آن در بحث حرکت» دانشجوی دکتری سیده رقیه موسوی در دانشگاه
 از این رو شایسته است از همراهی اساتید به ویژه استاد.شهید مدنی آذربایجان است
.راهنما دکتر منصور ایمان پور تشکر نمایم
تعارض منافع

.هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است
منابع و مآخذ
Aristotle, Metaphysics, translated by David Ross, in the complete works of
Aristotle, edited by J. Barnes, Princeton university press, 1984. English
Aristotle, Metaphysics, Translated by of Sharaf Al-Din Khorasani, fifth
edition, Tehran, Hekmat, 2010. Persian
Ashtiane, J, Mulla Sadra's biography and philosophical views, Gom, Islamic
Communications office, 1999. Persian
Amoli, M, Dorar Al Fawayid (talyghat ala sharh Almanzume lil Sabzwary),
Gom, Ismaelian, 1998. Arabic
Abbaszadeh Jahromi, M, Fayyazi, Gh, 2014, "The simplicity of existence in
transcendent and peripatetic Philosophy", Hekmat Isra ', No 22, pp 5-26.
Persian
Farabi, A, Farabi's philosophical writing, translated by Saeed Rahimian, first
edition, Tehran, scientific and cultural publications, 1999. Persian
..…………., Opinions of the utopia, translated by Seyyed Jafar Sajjadi,
Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance, 2000. Persian
Fayyazi, Gh, Existence and quiddity in Hekmat Sadraei, Hossein Ali Sheidan
Sheid, third edition, Qom, Research Institute and University, 2011. persian
Hasanzadeh Amoli. H, Etihad Aghil Bi Maeghul, second edition, Tehran,
Hekmat, 1987. Persian
…………., Nusus Al Hekam Bar Fosus Al Hekam, second edition, Tehran,
Raja, 1996. Persian
………......, One Thousand and One Words, vol 1. 2. 6, third edition, Gom,
Bostan Ketab, 2002. Persian
…………., Doroos-e Marefate Nafs, third edithion, Gom, Alef lam mem,
2006. Persian.

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

476

Hedayat Afza, M, 2017, "Study of internal contradictions and innovations of
Mulla Sadra about the prime matter", Wisdom and Philosophy, 13th year, No
3, pp 101-119.
Ibn Sina, Al Shifa (Al Elahiyat), Gom, Marashi Najafi, 1984a. Arabic
………...., Al Talyghat, investigation by Abdul Rahman Badawi, Gom,
Al'Alam Eslamy, 1984b. Arabic
……. …., Al Nejat Min Alghargh fy Bahr Alzalalat, Introduction by
Muhammad Taqi Danesh Pazhoh, Tehran, Tehran University, 2000. Arabic
….……..., Rasayil Ibn Sina, Gom, Bidar, 1980. Arabic
Ibn Rushd, tahafut al tahafut, Introduction by Mohammed Al-Arebi, First
Edition, Beirut, Dar al fikr al lobnani, 1993. Arabic
Javadi Amoli, A, Rahigh Makhtoom, Vol 1, 2, researcher Hamid Parsania,
Third edithion, Gom, Isra, 2007. Persian.
Mesbah Yazdi, M, Legha e Elahi, edited by Karim Sobhani, second edition,
Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute, 2009. Persian
.…..…..., Sharh Asfar, vol 1, part 1, first edition, Qom, Imam Khomeini
Educational and Research Institute, 2001. Persian
.…………., Amuzish e Falsafah, Vol 1.2, Tehran, Amir kabir, 2004. Persian
…………., Sharh Nehayat al Hekma, vol. 2, researcher and editor Abdul
Rasool oboudiat, first edition, Qom, Imam Khomeini Educational and
Research Institute, 2008. Persian
……. …., Sharh Asfar, vol. 1, part 2, research and writing by Mohammad
Taghi Sobhani, Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute,
2005. Persian
…….…..., A Collection of Audio works by Mesbah Yazdi (Sharh Asfar),
Ghanjene Marefat. Persian
Moallemi, H, 2004, "Etebariat mahiat az arsh einiat ta farsh sarabiat",
Philosophical knowledge, Vol 3, pp 89-106. Persian
Mirdamad, M, Mirdamad works, Vol 1, by Abdullah Noorani, Tehran,
Association of Cultural Works and Cultural Heritage, 2002. Arabic
Motahari, M, Movement and Time in Islamic Philosophy, Vol 1, third edition,
Tehran, Hekmat, 1990. Persian
…………, Collection of works of Master Shahid Motahari, vol 5, 6, 7, 11,
2001. Persian
Modarres Zonozi, A, Badaye al-Hekam, edited and introduced by Ahmad
Vaezi, first edition, Tehran, Al-Zahra, 1997. Persian
Souhrawardi, Hekmat Al-Ishragh, translated by Seyyed Jafar Sajjadi, second
edition, Tehran, University of Tehran, 1976. Arabic

477

... حقیقت هیوالی اولی براساس مبانی فلسفة صدرا

Sabzwari, H, Sharh Al Manzumeh, commented on by Hassan Zadeh al amoli,
Presentation and investigation by Masoud Talebi, Tehran, Nab. Arabic
Shirazi. M, Al-Hikma al-mutaaliya fi l-asfar al-aqhliyya, Vol 1.2.3.4.5.6.7,
Annotator Allameh Tabatabai, Third edithion, Beirut, Dar Ihya al-turath alarabi, 1981. Arabic
...…….…, Al-Arshiyyeh, the correction of Gholam hussein Ahani, Tehran,
Mola, 1982. Arabic
…………, Mafatih al gheib, Narrated by Ali Nuri, first edithion, Tehran,
community philosophy of Iran, 1984a. Arabic
……..…, Al Mashaeir, translated by Mirza Emad Al-Dowleh, French
translation, introduction and commentary by Hanri Corban, second edition,
Tehran, Tahoori, 1984b. Arabic
..………, Collection of philosophical writing of Sadr Al-Muta'allehin, second
edition, Tehran, Hekmat, 1999. Arabic
……....., Al-Shawahid
al-Rububiyyah fi al-Manahj al-Solukiyyah,
annotations by Hadi ibn Mahdi Sabzevari, first edition, Beirut, Institute of
Arab History, 1997. Arabic
…….…, Three Philosophical Essays, third edition, Qom, Islamic
Notifications Office, 2008. Arabic
..………, Al Hashiyeh Ala al ilhiyat al shifa, first edition, Qom, Bidar. Arabic
………..., Sharh al-Hedayat al-Athiriyah, first edition, Beirut, Institute of
Arab History, 2001. Arabic
………., Al Hashyh Ala al-ilhiyat al-shifa, With the nobility of Seyyed
Mohammad Khamenei, edited and researched by Dr. Najafgholi Habibi,
Tehran, Sadra Islamic Wisdom Foundation, 2003a. Arabic
………..., Al-Shawahid al-Rububiyyah fi al-Manahj al-Solukiyyah, by
Seyyed Mohammad Khamenei, edited and researched by Mustafa
Mohaghegh Damad, Tehran, Sadra Islamic Theosophy Foundation, 2003b.
Arabic
……….. , Mafatih al Gheiyb, vol 1. 2, by Seyyed Mohammad Khamenei,
edited by Dr. Najafgholi Habibi, Tehran, Sadra Islamic theosophy
Foundation, 2007. Arabic
Tabatabai, M, Translation and explanation of Bedayah al hekmah, vol 3,
eleventh edition, Qom, Bostan ketab, 2009. Persian
…….…., Translation and explanation of nehayah al hekmah, Vol 2, second
edition, Qom, Bostan ketab, 2008. persian
…...…..., Principles of Philosophy and Method of Realism, Vol 4, second
edition, Tehran, Sadra Publications, 1985. Persian

478

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

Yazdanpanah, Y, Principles of theoretical mysticism, written by Seyyed Ata
Anzali, second edition, Qom, Imam Khomeini Educational and Research
Institute, 2010a. Persian
….……, Hekmat Ishraq, Vol 2, Research and Writing by Mehdi Alipour, first
edition, Qom, hozeh Research Institute and University, 2010b. persian

معرفی نویسندگان

سیده رقیه موسوی دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول).
وی دانش آموخته دو مقطع سطح  2و  3رشته فلسفه جامعه الزهرا
(س) قم بوده و مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد خویش را در رشته
فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده و اکنون
دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مدرس حوزه و
دانشگاه هستند.
Mousavi, R. Phd student of Islamic philosophy and theology of Azarbijan
Shahid Madani university, Tabriz, iran, corresponding author
Mosaviroghaye688@yahoo.com

منصور ایمان پور دانشیار فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان .ایشان مقطع لیسانس را در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
و مقطع ارشد و دکتری را در دانشگاه تهران در رشتة فلسفه و کالم
اسالمی گذرانده و دارای تألیفات و مقاالت علمی و پژوهشی متعددی
در گرایش فلسفه و کالم اسالمی هستند.
Imanpour. M. Associate Professor of Islamic philosophy and theology of
Azarbijan Shahid Madani university, Tabriz, Iran
Man3ima@yahoo.com

حقیقت هیوالی اولی براساس مبانی فلسفة صدرا ...

479

غالمحسین احمدی آهنگر استادیار فلسفه دانشگاه شهید
آذربایجان .ایشان مقطع لیسانس را در دانشگاه فردوسی مشهد و
کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس و دکتری را در دانشگاه
عالمه طباطبایی گذراندهاند و حوزۀ تخصص ایشان فلسفه غرب است.
Ahmadiahangar.GH, Assistant Professor philosophy of
Azarbijan Shahid Madani university, Tabriz, Iran
Ahmadiahangar.babol@gmail.com

حسن فتحی دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز .ایشان مقطع
لیسانس را در دانشگاه تبریز و مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری را در دانشگاه تهران رشته فلسفه گذرانده و دارای
تألیفات و مقاالت متعدد علمی -پژوهشی در حیطه فلسفه
تطبیقی و یونان و غرب هستند.
Fathi.H. Associate Professor of philosophy university of Tabriz, Tabriz, Iran
Hfathi42@yahoo.com

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

480

How to cite this paper:
Seyede Roghaye Mousavi, Mansour Imanpour, Ghulam
Hossein Ahmadi Ahanghar , Hassan Fathi (2022). The
Nature of The Prime Matter According to the Principles of
Sadra's Philosophy (in the View of Contemporary
Commentators of Transcendent Theosophy). Journal of
Ontological Researches, 10(20), 455-480. Persian.
DOR: 20.1001.1.23453761.1400.10.20.4.2
DOI: 10.22061/orj.2021.1653
URL: https://orj.sru.ac.ir/article_1653.html

Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to SRU
Press. The content of this article is subject to the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC-BY-NC 4.0) License. For more information, please visit
https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

