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به کار  اصطالحات  معانی  دقیق  و  صحیح  شناخت  چکیده: 
رفته در دانش کالم اسالمی یکی از پیش نیازها و مقّدمات ضروری 
به  توّجه  با  است.  کالمی  متون  در  تحقیق  و  مطالعه  هرگونه 
دگرگونی ها و تطّورات مفهومی بسیاری از اصطالحات کالمی در 
ادوار و مکاتب مختلف، بررسی و گزارش تحّوالت معنایی واژگان 
برخوردار  بسیاری  اهّمّیت  از  علم  این  تاریخ  در  کالم  دانش  فّنی 
است. در این مقاله، دو معنای اصلی اصطالح »جوهر« در کالم 
اسالمی تعریف و تبیین می گردد و تحّول معنایی اصطالح مزبور 
در فرایند گذار کالم اسالمی از گفتمان معتزلی به گفتمان فلسفی 

بازنموده می شود. 

کالم  امامّیه،  اسالمی،  کالم  َیَتَجّزا،  ال  ُجزء  جوهر،  کلیدواژه ها: 
معتزلی، کالم فلسفی، اصطالحات کالمی

h.ataee@isca.ac.ir حمید عطائی نظری استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی |

 اصطالح »جوهر« 
در کالم اسالمی



The Term “Jawhar” In Islamic Theology
Hamid Ataei Nazari

Abstract: Correct and accurate knowledge of 
the meanings of terms used in Islamic theol-
ogy is one of the necessary prerequisites and 
preliminaries of any study and research on 
theological texts. Considering the conceptual 
changes and evolutions of many theological 
terms in different periods and schools, the 
study and reporting of semantic changes in the 
technical words of Kalām in the history of this 
branch of knowledge is of great importance. 
In this article, the two main meanings of the 
term “Jawhar” in Islamic theology are defined 
and explained, and the semantic evolution of 
the term in the process of transition of Islamic 
theology from Mu’tazilite discourse to philo-
sophical discourse is represented.
Keywords: Jawhar,al-juz alladhi la yatajazza, 
Islamic Kalām, Imāmī theology, Mu’ tazilite 
Theology, Philosophical Theology, Theological 
Terms.

( يف الكالم اإلسالمي مصطلح )اجلوهر
ي محید عطايئ نظر

املصطلحـات  مبعـاين  والدقيقـة  الصحيحـة  املعرفـة  إّن  اخلالصـة: 
املقّدمـات  إحـدى  هـي  اإلسـالمي  الـكالم  علـم  يف  املسـتعملة 
ّية ألّي دراسة وحتقيق يف النصوص الكالمّية. واملستلزمات الضرور

 ملـا شـهدته الكثيـر مـن مفاهـمي االصطالحـات الكالمّيـة مـن 
ً
ونظـرا

التغّيـرات والتطـّورات يف العصـور واملـدارس املختلفـة، فـإّن مراجعة 
ّيـة للمفـردات الفّنّيـة لعلـم الـكالم يف  واسـتعراض التحـّوالت املعنو

مور ذات األمّهّية الفائقة.
ُ
يخ هذا العلم ُتعّد من األ تار

ملصطلـح  األصلّيـن  للمعنيـن   
ً
وشـرحا  

ً
يفـا تعر يقـّدم  املقـال  وهـذا 

كمـا يبـّن حتـّول معـىن املصطلـح  ( يف الـكالم اإلسـالمي،  )اجلوهـر
املذكـور يف مسـيرة علـم الكالم اإلسـالمي من اخلطـاب املعتزيل إىل 

اخلطاب الفلسيف.
أ، الكالم اإلسالمي،  ، اجلزء الذي ال يتجّز املفردات األساسّية: اجلوهر
اإلمامّية، الكالم املعتزيل، الكالم الفلسيف، املصطلحات الكالمّية.
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« یکـی از اصطالحـات رایـج در دانـش کالم اسـت کـه در فراینـد گـذار کالم اسـالمی از  اصطـالح »جوهـر
گفتمان معتزلی به گفتمان فلسفی دچار تغییر و تحّول معنایی بنیادین شد. شناخت دقیق دو معنای 
اصلـی ایـن واژه در دو دورۀ کالم معتزلـی و کالم فلسـفی بـرای کالم پژوهـان امـری اسـت بایسـته و درخـور 
« در فلسـفۀ اسـالمی معنایـی اسـت شناخته شـده و روشـن؛ اّمـا  توّجـه. مفهـوم فلسـفی اصطـالح »جوهـر
مان متقّدم، همچنان نیازمند 

ّ
معنای این واژه در کالم قدیم اسـالمی و نیز خصائص آن از دیدگاه متکل

 » ، دو معنـای اصلـی اصطـالح »جوهـر ، به اختصـار تدقیـق و تعریـف بیشـتری اسـت. در مقالـۀ پیـش رو
مـان امامـی در ادوار و مکاتـب مختلـف در خصـوص اثبـات یـا 

ّ
تعریـف و تبییـن می شـود و ایسـتار متکل

انکار دو معنای مزبور مورد بررسی قرار می گیرد. 

« در دورۀ کالم معتزلى 1_ مفهوم »جوهر
ید و هر سنگ قیمتی و گرانبها است.1 این واژه در زبان عربی  « به معنای مروار « ُمَعّرَب »گوهر واژۀ »َجوَهر
به معنای »اصل« و »ِسرشت« و »ذات« نیز به کار می رود2 و معنای اصطالحی آن در دانش کالم هم ناظر 
»َعَرض«  و   » »َجوَهر به دو قسِم  مان، موجود ُمحَدث 

ّ
به عقیدۀ متکل آن.3  لغوی  به همین معنای  است 

گونی بیان شده4 که نمودار  « در برابر َعَرض قرار دارد و در تعریف آن عبارات گونا تقسیم می شود. »َجوَهر
ز  که در عالم خارج دارای َحّیِ که تشکیل دهندۀ اجسام است«5، »چیزی  خصوصّیات آن است: »آنچه 
باشد«، »آنچه که وجودش مانع می شود از این که چیز دیگری در جایی که او قرار دارد وجود پیدا کند«، 
»آنچه که کمترین میزان مساحت را دارا باشد«، »جزئی که قابل تجزیه نباشد )الجزء الذی ال َیَتَجّزٰى(«6، 

 .» « و »جوهر ید به: لغت نامۀ دهخدا ذیل دو واژۀ »گوهر 1 . نگر
« در زبان عربی را عبارت دانسته است  ، کتاب الحروف، صص 97 _ 100. فارابی دو معنای اصلی عرفی واژۀ »جوهر 2 . الفارابی، أبونصر

ید به: همان، ص 100.  : »سنگ بسیار نفیس و قیمتی« و »ماهّیت و ذاتیات شیء«. نگر از
یـه، الحسـن بـن أحمـد، التذکـرة فـی أحـکام الجواهـر و األعـراض، ج 1، ص 22؛ الِحمَیـری، َنشـوان بن سـعید، شـمس العلوم،  َو 3 . ابن َمّتَ

ج 2، ص 1200.
ید به: یژگی های مختلف آن در کالم معتزلی و اشعری نگر « و نیز تبیین و تحلیل مفّصل و یف های متفاوت »جوهر بارۀ تعر 4 . در

Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, pp. 55–181.
ّیۀ جوهر فرد در کالم و فلسـفۀ اسـالمی که در سـال 1936 به زبان آلمانی چاپ شـد و با انتشـار  بارۀ نظر کتاب معروف شـلومو پیِنس در
قتـه بمذاهب الیونان والهنود« )مكتبة  یـده از آن با عنوان »مذهب الذّرة عند المسـلمین و عال بـی محّمـد عبدالهـادی أبوَر ترجمـۀ عر
ّیـة، القاهـرة، 1946 م.( در میـان محّققـان مسـلمان شـهرت یافـت، به رغـم فوائـدی کـه دارد کتابـی اسـت قدیمـی و غیر  النهضـة المصر
مان معتزلی و اشعری در چند دهۀ اخیر منتشر شده است که در زمان نگارش کتاب پیِنس 

ّ
جامع. بسیاری از آثار کالمی مهّم متكل

ید به: بارۀ این کتاب و تأثیرات آن نگر در دسترس او قرار نداشته و وی قادر به بررسی آنها نبوده است. در
Ess, Josef van, “60 Years After: Shlomo Pines’s Beiträge and Half a Century of Research on Atomism in Islamic The-

ology”, in: Kleine Schriften by Josef van Ess, vol. 2, pp, 1121–1144.
یـر به چاپ رسـیده کـه برگردانی اسـت مغلوط و  بـی ایـن اثـر نیـز بـا مشـّخصات ز ترجمـه ای فارسـی از کتـاب پیِنـس بـر اسـاس ترجمـۀ عر

، نظریۀ جوهر فرد از دیدگاه مسلمین، ترجمۀ: دکتر فرشته آهنگری، کلک سیمین، تهران، 1387 ش.  ، شلومو : پاینز نااستوار
ـف منهـا األجسـام وال یجـوز علـی کّل واحـد في نفسـه االنقسـام. «. المفید، محّمـد بن محّمد، 

ّ
5 . »الجواهـر عنـدي هـي األجـزاء التـي تتأل

، الّنُکت فی مقّدمات األصول )چاپ شـده  َفت منه األجسـام. «. همو
ّ
؟ فقل: هو ما تأل : ما الَجوَهر

َ
أوائل المقاالت، ص 95؛ »فإن قال

در جلد دهم مصّنفات الشیخ المفید(، ص 28.
إن شـئت قلت: هو  ؛ و إن شـئت قلـت: هـو مـا یمنـع بوجـوده مـن وجـود مثلـه بحیث هـو 6 . »فحـّد الجوهـر هـو مـا لـه حّیـز فـي الوجـود، و
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»آنچه که فضا و َحّیزی را اشغال کرده و طول و عرض و عمق ندارد«7، »حجمی که به هنگام موجود شدن 
]در خارج[ فضا و َحّیزی را اشغال می کند و قسمت پذیر نیست«8، »حجمی که قابل قسمت نباشد«9.

مان 
ّ
« ارائه شـده اسـت می تـوان گفت که از نظـر متکل یـف و توضیحاتـی کـه دربـارۀ »جوهـر بـر اسـاس تعار

:» امامی و معتزلی و اشعری قرن چهارم و پنجم هجری »جوهر
1( موجود حادث و کوچک ترین جزء ماّدی است که اصاًل قابل تجزیه و قسمت خارجی و عقلی نیست 
« گاه از آن بـا  و از ایـن رو »جوهـر َفـرد« یـا »جـزء ال َیَتَجـّزا« نامیـده می شـود.10 به دلیـل همیـن ویژگـِی »جوهـر
مـان معتزلـی، 

ّ
اسـامی دیگـری همچـون »ذّره«، »جـزء«، »َاُتـم« و »پـاره« نیـز یـاد شـده اسـت. در میـان متکل

ابراهیم َنّظام )د: بین 220 _ 230 ه .ق.( با ویژگی مزبور برای جوهر مخالف بوده و جسم را مرّکب دانسته 
است از اجزای نامتناهی و تا بی نهایت قابل تقسیم.11

مـان معتزلـی جواهـری کـه از ترکیب آنها یک جسـم پدید می آید به سـبب حلول َعَرضی به 
ّ
به عقیـدۀ متکل

إن شـئت قلت: هـو الجزء الذي ال یتجّزى.«. الطوسـی، محّمد بن الحسـن، المقّدمة فی  مـا لـه قـدر مـن المسـاحة ال یكـون أقـلّ منه؛ و
یه، الحسـن بـن أحمد، التذکرة فی أحکام  َو یـد بـه: الُمقرئ النیسـابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 24؛ ابن َمّتَ الـکالم، ص 5؛ نیـز نگر

الجواهر و األعراض، ج 1، ص 9.
، در متـون کالمـی اشـاعره در قـرن چهـارم و پنجـم هجـری نیـز وارد شـده اسـت. بـرای نمونـه امام الحرمیـن  یـف از جوهـر نظیـر همیـن تعار
، ... و قال بعض  ئمة: الجوهر ما یشـغل الحیز أو المتحیـز یـر را بیـان کـرده اسـت: »و قـال بعض األ یـف جوهـر عبـارات ز ینـی در تعر جو
ق. و ربما عبـر القاضي عنه  : کل جـزء، و هـذا مـن أحسـن الحـدود، و یـؤول إلـی المتحیـز و لكنـه أبیـن منـه عند اإلطـال ئمـة: الجوهـر األ
(، ص 142؛  ینـی، عبدالملـک بـن عبـداهلل، الشـامل فی أصـول الدین )چـاپ النشـار فقـال: الجوهـر مـا لـه حـظ مـن المسـاحة.«. الجو
م اشعری، ابوجعفر سمنانی نیز 

ّ
ة، ص 17. دیگر متكل

ّ
، اإلرشاد إلی قواطع األدل .«. همو »فالجوهر هو المتحیز وکلّ ذي حجم متحّیز

ز وهو الجزء الذي ال یتجزأ، وهو الذي یحمل من کل جنس  : هو الشاغل للحّیِ یف کرده است: »فحقیقة الجوهر جوهر را اینگونه تعر
، البیان عن أصول اإلیمان، ص 48. من األعراض عرضًا واحدًا.«. السمنانی، ابوجعفر

7 . »الجوهـر هـو الـذی یشـغل الحّیـز و لیـس لـه طـول و ال عـرض و ال عمـق.«. الَمالِحمـی الخوارزمـی، رکن الّدیـن، المعتمـد فـی أصـول 
الّدین، ص 81.

.«. الَمالِحمی الخوارزمی، رکن الّدین، الفائق فی أصول الّدین،  8 . »الجوهر هو الحجم الذی یشغل الحّیز فی وجوده و ال یقبل التّجزؤ
: الحجم الذي لیس له ُبعد  یسـندۀ رسـالۀ الحدود و الحقائق نیز ابراز شـده اسـت: »الجوهر یف از سـوی نو ص 11. مشـابه همین تعر
یف مرتضی(، الحدود و الحقائق،  ثة. أو الذي یشغل فراغًا، أو الجزء الذي ال یتجّزأ .«. ناشناس )به غلط منسوب به شر من األبعاد الثال

: الموسوی، علی بن الحسین، الرسائل و المسائل، ج 5، ص 409؛ رسائل الشریف المرتضی، ج 2، ص 267. چاپ شده در
ی، جعفر بن الحسن، المسلک فی أصول الدین، ص 39.

ّ
9 . »الجوهر هو الحجم الذی ال ینقسم«. المحّقق الحل

ئـه إلی جزٍء هو أصغر األشـیاء، ال یجـوز أن یتجزأ و ال أن  کثـر المعتزلـة: إّن الجسـم یتجـّزأ حّتـی ینتهـي فـي تجّزُ 10 . »قـال أبـو الهذیـل، بـل وأ
یكون له نصف أو ثلث أو ربع.«. البلخی، أبو القاسـم، کتاب المقاالت و معه عیون المسـائل والجوابات، ص 451؛ »الجسـم ینتهي 
یه، الحسـن بـن أحمد، التذکرة فی  َو .«. ابن َمّتَ فـي التجـّزي عندنـا إلـی حـّد ال تصـح فیـه القسـمة والتجّزي من بعد، وهو أصغر المقادیر
یـد به: الُمقرئ النیسـابوری، قطب الّدیـن، الحدود، ص 31؛ الَكراَجكی، ابوالفتح،  أحـکام الجواهـر و األعـراض، ج 1، ص 75. نیـز نگر

کنز الفوائد، ج 1، ص 316.
إّن ذلـک لـم یتهّیأ فیه بالفعـل، فإّنه موهـوم معقول.«.  ؤًا بـال نهایـة، کل جـزٍء منـه جسـم، و 11 . »قـال إبراهیـم النّظـام: بـل الجسـم یتجـّزأ تجـّزُ
البلخی، أبو القاسم، کتاب المقاالت و معه عیون المسائل والجوابات، ص 451؛ »و قد ذهب النّظام و من نحا نحوه إلی أنه ال یبلغ 
یه، الحسن بن أحمد، التذکرة فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 75؛ »قال النّظام:  َو  و یصح فیه التجّزي.«. ابن َمّتَ

ّ
إلی حّد إال

یض العمیق و لیس الجزائه عدٌد یوَقف علیه و انه ال نصَف اال و له نصٌف و ال جزَء إال و له جزٌء.«. األشـعری،  یل العر الجسـم هو الطو
یـن، ج 2، ص 304؛ »وقـال النّظـام: ال جـزء اال و لـه جـزٌء ... وان الجـزء جائـز تجزئته 

ّ
أبوالحسـن، مقـاالت اإلسـالمیین و اختـالف المصل
.«. همان، ص 318. ابدًا وال غایة له من باب التجّزؤ
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نـام »تألیـف« در جسـم کنـار هـم قـرار گرفتـه و ترکیـب و تألیـف شـده اند و وجـود همیـن َعـَرض تألیـف در 
اجسـام اسـت که انقسـام پذیری و َتَجّزی جسـم را ممکن می سـازد. هنگامی که َعَرض تألیف از جسـمی 
زائل شـود آن جسـم به اجزایی تقسـیم می شـود. از آنجا که َعَرض تألیف برای حلول نیازمند به دو محّل 
اسـت، در یک محّل، یعنی در جوهر فرد هیچ َعَرض تألیفی نمی تواند حلول کند. فقدان َعَرض تألیف 

ت تقسیم ناپذیری و عدم َتَجّزی جوهر فرد است.12
ّ
در جوهر فرد عل

ــــــــز  ُمَتَحِیّ ایــــــــن رو  از  و  اســــــــت13  )مســــــــاحت(  حجــــــــم  و  )کّمّیــــــــت(  مقــــــــدار  دارای   )2
مکانــــــــی16 و  ــــــــز  َحّیِ یعنــــــــی  می شــــــــود15،  نامیــــــــده  فضــــــــا(14  اشــــــــغال کنندۀ  یــــــــا  )مــــــــکان دار 

یها لثبوت التألیف فیها، فإذا بطل تألیفها بالتفریق الذي هو في حكم المضاّد  إّنما یصح تجّز فة بتألیف ... و
َّ
12 . »أن هذه األجسام مؤل

یه، الحسـن بن أحمـد، التذکرة فی أحکام الجواهـر و األعراض،  َو یهـا لـزوال التألیـف عنهـا.«. ابن َمّتَ لـه، فقـد بقیـت أعیانـًا ال یصـح تجّز
ج 1، ص 76؛ »التألیف یسـتحیل وجوده في المنفرد من األجزاء.«. همان، ص 87؛ »التجزأ ال یصح فیما ال تألیف فیه.«. الهمدانی، 

، الُمغنی فی أبواب التوحید و العدل، ج 12، ص 154. القاضی عبدالجّبار
13 . مقدار و مسـاحت و حجم جوهر عبارتسـت از فضایی که هر جوهر وقتی موجود اسـت اشـغال می کند: »و أما قولهم: "له حظ من 
یف  المسـاحة"، فلعلهم أرادوا به: أن له حجمًا ما"، و لذلك یزداد حجم الجسـم بازدیاد الجواهر الفردة فیه .«. الجرجانی، السـّید الشـر

علی بن محّمد، شرح المواقف، ج 6، ص 292.
« در کالم بـه معنـای چیـزی اسـت کـه حجـم و مقـدار )انـدازه( دارد و فضـا و مكانـی را اشـغال می کنـد و به همیـن  14 . اصطـالح »متحّیـز
، هو ما لـه و ألجله تتعاظم  جهـت وقتـی بـر تعـداد آن افـزوده شـود، حجـم و انـدازه اش هـم بزرگتـر می گـردد: »الذي نعنیـه بقولنا: متحّیـز
األجـزاء بانضمـام البعـض إلـی البعـض.«. النیسـابوری، أبورشـید، المسـائل فـی الخالف بیـن البصریین و البغدادییـن، ص 61 و ص 
« ارائـه کـرده اسـت: »المتحّیـز هـو المختـّص بحـال لكونـه علیهـا یتعاظـم  یـف مشـابهی بـرای »متحّیـز یـه معتزلـی نیـز تعر َو 58. ابن َمّتَ
ر تقدیـر المـكان فیكـون قد حـاز ذلك المـكان، أو یمنع غیره مـن أمثاله عن 

َ
بانضمـام غیـره إلیـه، أو یشـغل َقـدرًا مـن المـكان أو مـا ُیقـّد

یه، الحسـن بن أحمد، التذکـرة فی أحکام الجواهـر و األعراض،  َو .«. ابن َمّتَ . فهـذه ومـا أشـبهها أحـكام المتحّیـز أن یحصـل بحیـث هـو
مـان 

ّ
ـی، الحسـن بـن یوسـف، نهایـة المـرام فـی علـم الـکالم، ج 2، ص 597. متكل

ّ
: الحل یـد در ج 1، ص 9. عیـن همیـن عبـارات را نگر

« بـرای جوهـر را بـه معنای »قابل اشـارۀ حّسـی بودن« آن دانسـته اند، به این معنـا که می توان به  فلسفی مشـرِب اشـعری وصـف »متحّیـز
جوهر فرد اشـاره نمود و مشـّخص کرد که اینجا یا آنجاسـت. الزمۀ قابل اشـارۀ حّسـی بودن، مكان مند بودن و جهت دار بودن اسـت: 
: مـا یمكـن أن یشـار إلیـه إشـارة حسـیة بأنـه هنـا أو هناك و کل موجود هذا شـأنه و صفته، فإنـه ال بد و أن یكون  »أن المـراد مـن المتحیـز
مختصـا بجهـة معینـة و مـكان معیـن.«. الـرازی، فخرالّدیـن، کتـاب األربعیـن فی أصول الّدیـن، ص 48؛  »و قـال المتكلمون: ال جوهر 

یف علی بن محّمد، شرح المواقف، ج 6، ص 288. ، أي: القابل بالذات لالشارة الحسیة.«. الجرجانی، السّید الشر إال المتحیز
ینـش ابوهاشـم ُجّبایـی )د: 321 هـ .ق.( بـوده اسـت کـه _  « ظاهـرًا پیشـنهاد و گز یـف »جوهـر « در تعر ـز 15 . اسـتفاده از اصطـالح »ُمَتَحّیِ
مـان پیـش از خـود مثـل ابوعلـی ُجّبائـی و ابوالقاسـم بلخـی _ جوهـر را شـیئی دارای انـدازه و مقـدار توصیـف کـرده 

ّ
برِخـالف نظـر متكل

ید به: مان معتزلی بصری و بغدادی و اشعری پس از وی قرار گرفت. نگر
ّ
است. این پیشنهاد و اختیار ابوهاشم مورد پذیرش متكل

Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, pp. 62, 98, 
106-107.

ـی اختالف نظـر یادشـده را بـا ایـن مضمـون گـزارش کرده انـد: »و اختلـف الشـیخان، فقـال أبـو علـي الجبائـي: إّن 
ّ
یـه و عاّلمـۀ حل َو ابن َمّتَ

الجوهر الفرد ال حظ له في المساحة، و جعل مساحته بغیره، کما أّن طوله بغیره، و به قال أبو القاسم الكعبي. و قال أبو هاشم: إّن له 
یه، الحسن بن أحمد، التذکرة  َو ی، الحسن بن یوسف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 416؛ ابن َمّتَ

ّ
حظًا في المساحة.«. الحل

فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 86.
مان این دو واژه را مترادف با 

ّ
« و »مكان« در دانش کالم معنایی نزدیک به هم دارند به گونه ای که برخی از متكل ز 16 . دو اصطالح »حّیِ

یكدیگر دانسته  و به »فضایی که اجسام با قرار گرفتن در آن اشغال می کنند« تعریف کرده اند: »والمراد بالحّیز والمكان شیء واحد و 
هو البعد المفطور الذی تشغله األجسام بالحصول فیه.«. الُسُیوری، ِمقداد بن عبداهلل، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، ص 
مان بر 

ّ
: و هما لفظان مترادفان فی التحقیق لمعنی واحد.«. همان، ص 70. با این وصف، برخی دیگر از متكل 69؛ »المكان و الحّیز

ماِن قائل به جزء ال یتجّزا »مكان« 
ّ
ید: همان جا. به گفتۀ محّقق طوسی از نظر متكل کید کرده اند. نگر تفاوت این دو اصطالح با هم تأ

ی است که شیء مكان دار در آن قرار دارد، مثل زمین که تكیه گاه 
ّ
معنایی نزدیک به مفهوم لغوی آن دارد و به معنای تكیه گاه یا محل

« یعنی فضایی که شیء ُپر کرده است، مثل فضای داخل یک کوزه که آِب دروِن آن ُپر کرده است. این در حالی  ز تخت است؛ اّما »حّیِ



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
176اصطالح »جوهر«  در کالم اسالمی

)جهتـی(17 دارد و وقتـی موجـود می شـود، همچـون جسـم، فضایـی را بـه خود اختصاص می دهـد18 و مانع 

که دو اصطالح یادشده نزد فیلسوفان با هم مترادف است: »أّن المكان عند القائلین بالجزء غیر الحّیز و ذلك ألّن المكان  است 
. و أّما  ، و االعتماد عندهم هو ما یسّمیه الحكیم میال  عندهم قریب من مفهومه اللغوي و هو ما یعتمد علیه المتمّكن کاألرض للسریر
الحّیز عندهم فهو الفراغ المتوّهم المشغول بالمتحّیز الذي لو لم یشغله لكان خالء کداخل الكوز للماء، و أّما عند الشیخ و الجمهور 
من الحكماء فهما واحد و هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماّس للسطح الظاهر من المحوي. «. الطوسی، نصیرالّدین، 
ی، الحسن بن 

ّ
شرح اإلشارات والتنبیهات، ج 2، صص 13 _ 14؛ »أّن المكان هنا في مصطلح هؤالء أّنه: ما یعتمده المتمكن.« الحل

یوسف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 495. بعضی از محّققان نیز تفاوت دو اصطالح پیشگفته را اینگونه توضیح داده اند 
( در آن ُپر  « به فضای اشغال شده _ یعنی فضایی که به سبب حصول و حضور چیزی )متحّیز ز که: »مكان« به فضای خالی و »حّیِ

ید به: « به چیزی که فضایی را اشغال کرده است گفته می شود. نگر ق می گردد. بر این اساس، »متحّیز شده است _ اطال
Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, p. 66.
17 . اصطالح »ِجَهت« به معنای جا و فضا و مكان خالِی مفروض و مقّدری اسـت که جوهر می تواند اشـغال  کند و مادامی که در آن 
موضع قرار دارد جوهر دیگری ممكن نیست در آنجا قرار گیرد: »ذهب بعضهم إلی أّن للجوهر الواحد سّت جهات. و علی التحقیق 
.«. الُمقـرئ النیسـابوری، قطب الّدیـن، الحـدود، ص 30؛ »الجهـة   جهـة واحـدة و هـي مـا یشـغله و یمنـع مثلـه بحیـث هـو

ّ
لیـس لـه إال

یدی، أشرف الّدین، الحدود والحقائق، ص  .« القاضی صاعد البر عبارة عن فراغ إذا وجد فیه الجوهر یشغله و یمنع غیره بحیث هو
: الموسـوی، علی بن الحسـین،  یف مرتضی(، الحدود و الحقائق، چاپ شـده در ید به: ناشـناس )به غلط منسـوب به شـر 26؛ نیز نگر
الرسائل و المسائل، ج 5، ص 410؛ رسائل الشریف المرتضی، ج 2، ص 267؛ »فإن قیل: ما تعنون بالجهة؟ قیل له: نعنی بها الفراغ 
الذی یجوز أن یشـغله جسـم، والفراغ لیس إال تقدیر ظرف و مكان للجسـم، و إن لم یكن مكانًا علی الحقیقة، و ذلک أمر معقول.«. 

مین، ص 18. 
ّ
الَمالِحمی الخوارزمی، رکن الدین، تحفة المتکل

یح بر این که دو اصطالح »جهت« و »محاذات« مترادف هم هستند، نخست به معنای عرفی آنها اشاره کرده  شیخ طوسی ضمن تصر
، عقب( و سـپس معنای اصطالحی آنها را با بیان این  ، پایین، جلو اسـت، یعنی همان جهات ششـگانۀ معروف )راسـت، چپ، باال
یم، بـه آن »فضای خالی  گـر فضایـی را کـه یـک آُجـر می توانـد در آن قرار گیرد و اشـغال کنـد در نظر بگیر مثـال توضیـح داده اسـت کـه ا
یـر نیـز تـرادف دو  یـف ز فرضـی« محـاذات یـا جهـت گفتـه می شـود. الطوسـی، محّمـد بـن الحسـن، المقّدمـة فـی الـکالم، ص 8. از تعر
.«. ناشـناس )بـه غلـط منسـوب بـه  اصطـالح »محـاذاة« و »جهـة« قابـل فهـم اسـت: »المحـاذاة: الجهـة التـي یصـح أن یشـغلها الجوهـر
: الموسـوی، علـی بـن الحسـین، الرسـائل و المسـائل، ج 5، ص 438؛ رسـائل  یف مرتضـی(، الحـدود و الحقائـق، چاپ شـده در شـر
الشـریف المرتضـی، ج 2، ص 282. یادکردنـی اسـت کـه اصطـالح »محـاذات« در متـون کالمـی گاهـی نیـز در معنای لغـوی آن، یعنی 
یة في ثمانیة و هی: الحجاب و خالف جهة المحاذاة  « استعمال شده است مثل: »و منهم من حصر موانع الرؤ برو »مقابل و برابر و رو
و الرقة و اللطافة و البعد المفرط و القرب المفرط و فقد الضیاء«. العجالی، تقی الدین، الکامل في االسـتقصاء فیما بلغنا من کالم 

القدماء، ص 322.
به گفتـۀ برخـی از محّققـان، در کالم معتزلـی بصـری اصطـالح »ِجَهـت« بـا دو اصطـالح »مـكان« و »محـاذاة« متـرادف اسـت و هـر سـه بـه 

ید به: معنای »فضای خالی« استعمال می شود. نگر
Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, p. 69.
مـان معتزلی و امامی 

ّ
یـف متفـاوت و متمایـز بـرای این سـه اصطالح در برخـی از متـون و اصطالح نامه های متكل بـا وجـود ایـن، ذکـر تعار

یه آشـكارا میان سـه واژۀ مـورد گفت وگو فرق  یر ابن َمّتَو یـف میـان آنهاسـت. بـرای نمونـه، در عبـارات ز کـی از وجـود تفاوت هایـی ظر حا
 في جهة. ومعنـی هذا أنه حصل علی حّد، لو کان هناك غیره، 

ً
، إذا حصـل موجـودًا، من أن یكون کائنا نهـاده اسـت: »ال بـّد فـي الجوهـر

. وهذا في العبارة  لكان إّما أن یقرب منه أو یبعد عنه أو یوجد یمنًة أو یسرًة أو علی بعض الجهات السّت، دون أن یحصل بحیث هو
یمنـع ثقلـه من تولیـد الُهـوّي؛ والُمحـاذاة ُمفاَعلة من  أسـّد مـن أن يقـال »یوجـد فـي مـكان أو ُمحـاذاة«، ألن المـكان هـو مـا ُیِقـّل الثقیـل و
یه، الحسـن بن أحمد، التذکرة فی  َو التحـاذي وهـو التقاُبـل، ولـو ُوجـد جوهر واحـد فقط، لم یكن لیحصل التحاذي والتقاُبل.«. ابن َمّتَ

ی، الحسن بن یوسف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 599.
ّ
أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 16؛ الحل

َمالِحمـی نیـز میـان دو اصطـالح »جهـت« و »مـكان« تفـاوت نهـاده اسـت. بـه نظر او اصطالح »مكان« به معنی جسـمی اسـت که ظرف 
بـرای جسـم دیگـری واقـع می شـود: »المـكان هـو جسـم یتمكـن فیـه جسـم آخر و یكـون ظرفـًا لـه.«. الَمالِحمـی الخوارزمـی، رکن الدین، 
میـن، ص 18. بـر ایـن اسـاس، از نظـر َمالِحمـی، »جهـت« شـیء و ذات نیسـت، بلكـه فضایـی اسـت فرضـی و معقـول: 

ّ
تحفـة المتکل

»إن الجهة و إن لم یكن شـیئًا و ذاتًا فإنه معقول و إنه تقدیر مكان.« همانجا؛ در حالی که »مكان« جسـم و شـیء و ذات اسـت چون 
عبارتست از جسمی که جسم دیگری در آن جای می گیرد.

18 . »إّن الجوهـر لـه قـدر فـي نفسـه و حجـم مـن أجلـه کان لـه حّیـز فـي الوجـود. «. المفیـد، محّمـد بـن محّمـد، أوائل المقـاالت، ص 96؛ 
ة، ص 17؛ »الجوهر الفرد 

ّ
ینی، عبدالملک بن عبداهلل، اإلرشاد إلی قواطع األدل .«. الجو »فالجوهر هو المتحیز و کل ذي حجم متحیز
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از آن می شود که چیز دیگری در همان مکان قرار گیرد. 19

3( اصل و بنیان و سازندۀ جسم است؛ یعنی از کنار هم قرار گرفتن تعداد محدودی جوهر یک »جسم« 
تشکیل می شود.

4( قائم به ذات خود است و از این رو وجودش بی نیاز و مستغنی از محّل است.20

5( پذیرنده )قابل( و محّل اعراض است.

6( قابل مشاهده و لمس است.21

7( چـون مقـدار )انـدازه( و حجـم )مسـاحت( دارد، با انضمام جواهـر دیگر به آن بزرگتر می گردد؛ یعنی بر 
حجـم و مقـدارش افـزوده می شـود.22 بنابرایـن، هرچه شـمار جواهر بیشـتر باشـد، جسـم بزرگتـری نیز پدید 

می آید.

8( َشکل حقیقی ندارد، اّما شبیه به مکّعب مرّبع است.23

9( یک قسم و گونه بیشتر ندارد؛ یعنی تمام جواهر از حیث خصوصّیات )از جمله اندازه و حجم( مثل 

یم، ِنهایة األقدام فی علم الکالم، ص 507. عندکم حجم له جثة و مساحة.«. الشهرستانی، محّمد بن عبدالكر
19 . »حقیقـة الجوهـر مـا إذا ُوجـد کان لـه حیـزه ومعنـی الحیـز أنـه یحوز المكان أو مـا یجري مجراه )یراد به جهـة( ومنع غیره من حصوله 

: ین، العّباس، کتاب حقائق األشیاء، چاپ شده در فیه وهذا من مواضعة المتكلمین.«. ابن شرو
Ansari, Hassan, Sabine Schmidtke, Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions, p. 57.

20 . »أّنه ال یحتاج في وجوده إلی شي ء، لكونه قائما بنفسه .«. الُمقرئ النیسابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 30.
مـان انسـان »جوهـر فـرد« را فقـط در حالت انضمـام و اجتماع آن با دیگر 

ّ
یـة و لمسـًا.«. همـان، ص 30. به نظـر متكل 21 . »صّحـة ادراکـه رؤ

ـی، الحسـن بـن 
ّ
یـه، الحسـن بـن أحمـد، التذکـرة فـی أحـکام الجواهـر و األعـراض، ج 1، ص 87؛ الحل َو جواهـر می توانـد ببینـد. ابن َمّتَ

یوسف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 496.
22 . »الجوهـر لـه حـّظ فـي المسـاحة عنـد الشـیخ أبي هاشـم ... إذا قلنـا إن له مسـاحة، فغرضنـا أنه متحّیز وأنه ألجل هـذه الصفة یتعاظم 
یـد بـه: الُمقـرئ  ج 1، ص 86. نیـز نگر یـه، الحسـن بـن أحمـد، التذکـرة فـی أحـکام الجواهـر و األعـراض،  َو بضـّم غیـره إلیـه.«. ابن َمّتَ
النیسـابوری، قطب الّدیـن، الحـدود، ص 31؛ »و أمـا قولهـم: "لـه حظ من المسـاحة"، فلعلهم أرادوا بـه: أن له حجمًا ما"، و لذلك یزداد 

یف علی بن محّمد، شرح المواقف، ج 6، ص 292. حجم الجسم بازدیاد الجواهر الفردة فیه .«. الجرجانی، السّید الشر
23 . »أّن الجوهر مشـّبه بالمرّبع، و لذلك یصح أن یأتلف مع سـّتة أمثاله.  «. الُمقرئ النیسـابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 24. طبق 
« بسـیط محـض اسـت، شـخصی کـه آن را می بینـد از هـر جهت کـه مشـاهده کند جوهر  مـان معتزلـی بصـری چـون »جوهـر

ّ
نظـر متكل

را یكسـان می بینـد، درسـت مثـل مكّعـب مرّبـع کـه مشـاهده گر از هـر طـرف بـه آن نـگاه کنـد آن را شـیئی یک جـور و یكسـان مشـاهده 
می کند. پس جوهر باید شبیه یک مكّعب مرّبع باشد و مثل آن بر حسب ِجهات شش گانه با شش جوهر دیگر مانند خودش تماس 
ع أشـبه، ونعني  ه الجزء بشـيء من األشـكال، فهو بالمرّبَ و برخورد داشـته باشـد: »والقول في أنه یلقی سـّتة أمثاله مبني علی أنه، إذا ُشـّبِ
یه من  به أن هذا الشكل هو المختّص من بین سائر األشكال أن تتساوی جوانبه وأطرافه حتی ال تتفاوت. فكذلك الجزء یجب تساو
ع، فال ُشـبهة  أي جهـة نظـر إلیهـا الرائـي، ألنـه قـد صـح کونه شـیئًا واحدًا، فتشـبیهه بمـا ذکرناه هو الواجب ...  فإذا صّح أنه شـبیه بالُمرّبَ
یه، الحسـن بن أحمد،  َو ع أنه تلقاه سـتة أمثاله من الجهات المعروفة.«. ابن َمّتَ قاة األجزاء السـّتة له، فإن هذا سـبیل الُمرّبَ في صحة ُمال

ی، الحسن بن یوسف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 493.
ّ
التذکرة فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 81؛ الحل

مان برای جوهر شش طرف و جانب در نظر می گرفته اند معلوم است که مراد آنها از مشابهت جوهر با مرّبع در 
ّ
 با توّجه به این که متكل

ید به: واقع شبیه بودن آن به مكعب مرّبع است. در این خصوص نگر
Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, pp. 113–117.
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هـم هسـتند و به تعبیـری، متماثـل و متجانس انـد و اختـالف و تفاوت آنها به سـبب اعراضی اسـت که در 
آنها حلول می کند.24 

10( برِخالف جسم، طول )درازا( و عرض )پهنا( و عمق )ژرفا( ندارد. 

ّیۀ  ماِن معتقد به نظر
ّ
ی است که تعریف متکل ی این نکته ضرور برای تبیین این ویژگِی جوهر فرد یادآور

یاضی دانان از  جوهر فرد از سه اصطالح »طول« و »عرض« و »عمق« با تعریف و تلّقی متداول فالسفه و ر
یشه در اختالفی مبنایی میان آنان  ی متفاوت بوده است. این تفاوِت معنایی اساسی، ر

ّ
این واژگان به کل

در خصوص پیوسته یا گسسته دانستن ابعاد مکانی دارد که در ادامه به اختصار توضیح داده می شود. 

یاضی دانانی که معتقد به هندسۀ پیوستۀ )مّتصل( ُاقلیُدسی بودند، طول و عرض  از نظر فیلسوفان و ر
و عمق )ارتفاع(، امتدادها و مقادیری مّتصل و پیوسته به شمار می آید و بنا بر این هر ماّدۀ ممتّدِ دارای 
ی، هر اندازه هم که کوچک باشـد، باید طول و عرض و عمق داشـته باشـد و تا بی نهایت نیز قابل  مقدار
ماِن معتقد بـه آن دارای مقدار )اندازه( و 

ّ
تقسـیم باشـد. بـر ایـن مبنـا، جوهـر فرد نیز که طبق تعریـف متکل

حجم است، باید طول و عرض و عمق داشته باشد. 

ّیـۀ جوهـر فـرد کـه هندسـۀ پیوسـتۀ ُاقلیُدسـی را نپذیرفتـه بودند و  مـاِن طرفـدار نظر
ّ
اّمـا بـر اسـاس نظـر متکل

برِخالف آن، ابعاد مکانی را ابعادی گسسته و منفصل می دانستند که از ترکیب واحدهایی به نام جوهر 
فرد پدید می آید، جوهر فرد، فاقد طول و عرض و عمق قلمداد می شـود و اصاًل قابل انقسـام و تجزیه نیز 
مان، ابعاد مکانی، یعنی »طول« و »عرض« و »عمق« از اجتماع و ترکیب 

ّ
نمی باشد. به اعتقاد این متکل

چند جوهر در سمت و جهتی خاص پدید می آید. پس جوهر فرد، فقط واحِد سازندۀ این ابعاد مکانی 
، خود، عدد نیسـت  اسـت و خودش به تنهایی فاقد آنهاسـت )درسـت مثل عدد »یک« که طبق یک نظر

ولی از ترکیب و اجتماع آن با مثل خودش، اعداد دیگر ساخته می شود(.25 

یـف سـه اصطـالح »طـول« و »عـرض«  بـرای روشـن شـدن اختالف نظـر یادشـده، اشـاره بـه معانـی و تعار
کـه در  ی می نمایـد. به نظـر می رسـد  ّیـۀ جوهـر فـرد ضـرور بـه نظر مـاِن معتقـد 

ّ
از دیـدگاه متکل و »عمـق« 

مان سه واژۀ »طول« و »عرض« و »عمق« در معانی زیر به کار رفته است:
ّ
نگاشته های این متکل

1( به معنای »سه جهِت درازا و پهنا و ژرفا«.26  

ها متجانسة و إنما تختلف بما یختلف في نفسه من األعراض. «. المفید، محّمد بن محّمد، أوائل المقاالت، ص 
ّ
24 . »إن الجواهر کل

یه، الحسن  َو 95؛ »جنس الجواهر متماثل ال مختلف فیها و ال متضاد.«. الُمقرئ النیسابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 27؛ ابن َمّتَ
بن أحمد، التذکرة فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 59.

25  . Dhanani, Alnoor, The Physical Theory of Kalām: Atoms, Space, and Void in Basrian Muʿtazilī Cosmology, pp. 
105–106, 111-112.

 علی أّن 
ّ

، سـه اصطالح مورد بحث به طور مشـّخص در اشـاره به سـه جهت خاص به کار رفته  اسـت: »والذي یدل یر 26 . در جمالت ز
معنـی الجسـم ال یجـوز علیـه، أّنهـم وضعـوا هـذه اللفظـة لمـا جمع الطول و العرض و العمـق. یبّین ذلك أّنهم یصفون مـا زاد ذهابه في 
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گر در جهت درازا باشـد »طـول« )ُبعد طولی(  2( بـه معنـای »ُبعـد و امتـدادی خـاص«. ایـن ُبعـد و امتداد ا
گر در جهت  نامیده می شود، و چنانچه در جهت پهنا باشد »عرض« )ُبعد عرضی( خوانده می شود، و ا

ژرفا باشد به آن »عمق« )ُبعد عمقی( گفته می شود.27

3( به معنای »مصداقی خاص از َعَرض تألیف«.

مان سه واژۀ »طول« و »عرض« و »عمق« اسامی مصادیقی خاص از َعَرضی به 
ّ
در اصطالح خاّص متکل

ت و َعَرضی است که در دو 
ّ
مان معتزلی بصری، عل

ّ
نام »تألیف« است. َعَرض »تألیف«، طبق نظر متکل

( حلـول می کنـد و موجـب اّتصـال و پیوسـتگی آن دو محّل می شـود به گونـه ای که حکم  محـّل )دو جوهـر
 ) ، َعـَرض »تألیف« سـبب اّتصال و پیوسـتگی اجـزاء )جواهر ـی واحـد را پیـدا کننـد. به عبـارت دیگـر

ّ
محل

جسـم بـه یکدیگـر می شـود و سـختی تفکیـک اجـزاء هـر جسـمی از یکدیگـر نیـز معلـول حلـول َعـَرض 
مـان، َعـَرض »تألیـف« نوع واحدی اسـت 

ّ
»تألیـف« در آن اجـزاء و جواهـر اسـت.28 به عقیـدۀ بیشـتر متکل

اّمـا افـراد و مصادیـق مختلفـی دارد. »طـول« و »عـرض« و »عمـق« نیـز در واقـع، تألیف هایـی مخصـوص 
)یعنی تألیف هایی که در سـه جهت طول و عرض و عمق حاصل شـود( و از مصادیق َعَرض »تألیف« 
مـان، هنگامـی کـه دو جوهـر در کنـار هـم قـرار گیرنـد، در اثـر حلـول 

ّ
به شـمار می آیـد.29 بـه بـاور ایـن متکل

، بـا یکدیگـر تألیـف و ترکیب می شـوند و دارای »طول« )یعنـی ُبعد طولی( یا  یـک َعـَرض تألیـف در آن دو
، »طویـل« می گردنـد. بـه این تألیف خاص در سـمت )طرف( واحـد و مخصوص _ یعنی  به عبـارت دیگـر
در سمت )جهت( درازا یا پهنا _ »طول« یا »َعرۨض« گفته می شود.30 بنابراین، »طول« و »عرض« و »عمق« 

جهة الطول و العرض ]والعمق[ بأّنه: أجسم من غیره. «. الموسوی، علی بن الحسین، الملّخص، ج 1، ص 394؛ »فائدة هذه اللفظة 
أنـه ذاهـب فـى الجهـات الثـالث؛ الطـول و العـرض و العمـق، و لهـذا نقـول: هـذا أطـول من هـذا، و هذا أعرض مـن هـذا، إذا زاد علیه فی 

الطول و العرض، و هذا أجسم من هذا، إذا جمع الصفات الثلث.«. الطوسی، محّمد بن الحسن، تمهید األصول، ص 134.  
، سـه اصطالح مورد نظر در همین معنای »ُبعد و امتداد خاص« اسـتعمال شـده اسـت: »و قال قائلون ممن اثبت  یر 27 . در عبارات ز
یال ابدا ألنه اذا جمع بین ما ال طول له و بین  ذي ال یتجّزأ: للجزء طول فی نفسه بقدره و لو ال ذلك لم یجز ان یكون الجسم طو

ّ
الجزء ال

ین، ج 2، ص 318؛ »أنه إذا انضّم 
ّ
ما ال طول له لم یحدث له طول ابدا.« األشـعری، أبوالحسـن، مقاالت اإلسـالمیین واختالف المصل

جـزء إلـی جـزء حـدث طـول و ان العـرض یكـون بانضمـام جزءیـن إلیهمـا و ان العمـق یحـدث بـأن یطبـق علی أربعـة اجزاء أربعـة اجزاء 
یادة التألیفات الواقعة  یال عمیقا.«. همان، ص 303؛ »یزداُد طول الجسم و عرضه و عمقه بز یضا طو فتكون الثمانیة االجزاء جسما عر

فیها في الجهات المخصوصة.«. ناشناس، شرح کتاب »التذکرة فی أحکام الجواهر واالَعراض« ابن مّتویه، ص 170.
یـد بـه: الطوسـی، محّمـد بـن الحسـن، المقّدمة في الکالم چاپ شـده با شـرح المقّدمة فـي الکالم، صص 7  28 . در ایـن خصـوص نگر
_ 8؛ الُمقـرئ النیسـابوری، قطب الّدیـن، الحـدود، صـص 40 _ 43؛ ابـن شـهر آشـوب، محّمـد بـن علـی، أعـالم الطرائـق فـی الحـدود و 

الحقائق، ج 1، صص 51 _ 52.
یـه معتزلـی در ضمـن معّرفـی اسـامی و اقسـام مختلـف عـرض تألیـف، طـول و عـرض و عمـق را نیـز از جملـه مصادیـق ایـن  َو 29 . ابن َمّتَ
عـرض برشـمرده اسـت: »ومـن هـذه الجملـة الطـول والَعـرض والُعمـق، ألن المرجـع بهذه األسـماء إلى تألیفـات ذاهبة في هـذه الجهات، 
یـه، الحسـن بـن أحمـد، التذکـرة فـی أحکام  َو فلذلـک نقـول: "طّولـُت الحدیـد" إذا فعلـُت فیـه هـذه الُمماّسـات المخصوصـة.«. ابن َمّتَ
 إلى تألیف 

ّ
یة علی التألیف قولهم: طول و عرض و عمق إذ ال مرجع بذلک إال الجواهر و األعراض، ج 1، ص 295؛ »ومن األسماء الجار

ذاهب في هذه الجهات الثلث و لهذا َنری یزداُد طول الجسم و عرضه و عمقه بزيادة التألیفات الواقعة فیها في الجهات المخصوصة 
علی حسـب ما ثبت في الحدید إذا طّول و فعلت فیة هذه المماّسـات المخصوصة.«. ناشـناس، شـرح کتاب »التذکرة فی أحکام 

الجواهر واالَعراض« ابن مّتویه، ص 170.
 بحسب ما یضاف إلیه.«. الطوسی، محّمد بن الحسن، 

ً
 أو عرضا

ً
فت الجواهر في خّطٍ واحٍد سّمي ما فیها من التألیف طوال

ّ
30 . »فإن تأل
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مـان، نامهایـی اسـت بـرای مصادیقـی خـاص از َعـَرض تألیـف کـه در جواهـر 
ّ
در مصطلـح خـاّص متکل

حلـول می کننـد و موجـب پیوسـتگی و ترکیـب آنها در سـمت و طرف خاّصی )مثـاًل درازا یا پهنا یا ژرفا( و 
به دنبال آن پدید آمدن ابعاد سه گانۀ مکانی از ترکیب این جواهر به ترتیبی خاص می شوند.

از آنجـا کـه َعـَرض »تألیـف« نیازمنـد بـه دو محـّل بـرای حلول اسـت و بنابراین ُمحال اسـت در یک جوهر 
فرد حلول کند، جوهر فرد به تنهایی ممکن نیست واجد آن تألیف خاص به نام »طول« و »عرض« شود 
مـان جوهـر فـرد را فاقـد طـول و عـرض و عمـق معّرفـی کرده اند. اّمـا چنانکه گفتیم، 

ّ
و به همیـن دلیـل متکل

وقتـی دو جوهـر فـرد _ کـه به تنهایی فاقد طول هسـتند _ در سـمت و جهتی خـاص )مثاًل در جهت درازا( 
کنـار هـم قـرار گیرنـد و َعـَرِض تألیـف خاّصـی بـه نـام »طـول« در آنهـا حلـول کنـد، آنـگاه از ترکیـب آن دو 
، خّطی پدید می آید که درازا یا ُبعد طولی دارد31 )هر خّطی دو طرف دارد، بنابراین وجود دو جوهر  جوهر
گـر بـه ایـن خط  کنـون ا ی اسـت(.32 ا فـرد کـه هـر کـدام در یـک طـرف قـرار گیـرد، بـرای تشـکیل خـط ضـرور
جوهـری )یعنـی دو جوهـرِ ترکیب شـده به نحـو طولـی( دو جوهـر دیگـر بـه صـورت َعْرضـی افـزوده شـود، در 
ایـن صـورت، بـه مجمـوع ایـن چهار جوهر کـه دارای دو ُبعد طولی )درازا( و عرضی )پهنا( اسـت، »طویل 
و عریض« اطالق می شود که در کنار هم، یک »سطح« جوهری یا »صفحه« را تشکیل می دهند.33 حال 
ی ایـن چهـار جوهـر که یک سـطح را تشـکیل داده اند، چهار جوهر دیگر قرار گیـرد، آنگاه ِعالوه  گـر بـر رو ا

بر دو ُبعد طولی و عرضی، ُبعد ُعمقی یا ژرفا نیز پدید می آید و یک جسم سه بعدی حاصل می شود.34

یـۀ جوهـر فـرد به مقولـه ای به نـام کّمِ  مـاِن طرفـدار نظر
ّ
از آنچـه گفتـه شـد ایـن نکتـه آشـکار گردیـد کـه متکل

المقّدمـة فـی الـکالم، ص 9؛ »فـإذا ائتلـف جـزءان مـن هـذا الجنـس، سـّمي مؤلفـًا. و إن زاد المؤلـف و السـمت واحـٌد، سـّمي خطـًا و 
. و إذا وضـع جزءان بجنـب جزأین،  ؛ ألّن الطـول، حصـول التألیـف فـي الجواهـر فـي سـمٍت مخصـوٍص، و قـد یكـون قبالـة الناظـر یـالً طو
یـض تلـك  سـّمي سـطحًا؛ ألّنـه قـد حصـل لـه الطـول و العـرض. والعـرض: حصـول التألیـف فـي الجواهـر فـي سـمت مخصـوٍص، و العر
.«. الُمقرئ النیسابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 24؛ »الطول تألیف مخصوص و لهذا یقال: طولت الحدید إذا فعلت فیه  الجواهر
، و  ی، الحسـن بن یوسـف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 416؛ »ال نسـلم أّن الطول نفس الجوهر

ّ
تألیفات مخصوصة.«. الحل

یال فیعود االنقسام، بل هو عبارة عن تألیف الجواهر في سمت مخصوص. «. همان، ص 595.  لكان الجوهر الفرد طو
ّ

إال
یدی، أشرف الّدین، الحدود و الحقائق،  ، حصل منهما طول«. قاضی صاعد البر 31 . »الخّط: یقال للجوهرین، إذ اّتصل أحدهما باآلخر
ی، الحسـن بن یوسـف، نهایة المرام 

ّ
، هـو الطول .«. الحل فـة فـي ُبعـد واحـد ال غیـر

ّ
ص 19؛ »و الخـط عبـارة عـن جوهریـن أو جواهـر متأل

فی علم الکالم، ج 1، ص 327.
یاًل لحلول  یـل إذا کان المسـتفاد بـه مـا یتألـف تألیفـًا مخصوصـًا فغیر ممتنع أن یصیر الجزآن بانضمـام أحدهما إلی اآلخر طو 32 . »الطو
یل  یـالً ألن وجـود التألیف فیه ُمحال. ولیس یمتنـع أن یجتمع ما لیس بطو إن لـم یكـن کل واحـد منهمـا بانفـراده طو التألیـف فیهمـا، و
یه، الحسن بن أحمد، التذکرة فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 90؛ »فإذا ... کان  َو «. ابن َمّتَ یالً یل فیصیران طو إلی ما لیس بطو
ی، الحسـن بن 

ّ
التألیف یسـتحیل وجوده في المنفرد من األجزاء، لم یكن له حّظ من الطول و ال من العرض.«. همان، ص 87؛ الحل

یوسف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 416.
ی، الحسن بن یوسف، نهایة المرام 

ّ
، هما الطول و العرض.«. الحل فة في بعدین منها ال غیر

ّ
33 . »و السطح عبارة عن جواهر أفراد متأل

فی علم الکالم، ج 1، ص 326.
 الجواهر الفردة فـإذا انتظمت في 

ّ
34 . »إذا کان الجسـم مرکبـًا مـن أجـزاء ال تتجـزى لـم یثبـت وجـود شـي ء مـن المقادیر إذ لیس هنـاك إال

یًا، و إذا انتظمت في سمتین حصل أمر منقسم في  سمت واحد حصل منها أمر منقسم في جهة واحدة یسمیه بعضهم خطًا جوهر
یف  یًا، و إذا انتظمت في الجهات الثالث حصل ما یسّمی جسمًا اتفاقاً .«. الجرجانی، السّید الشر جهتین، و قد یسّمی سطحًا جوهر

علی بن محّمد، شرح المواقف، ج 5، ص 76.
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مان 
ّ
( که فالسـفه مطرح کرده اند اعتقادی نداشـته اند؛ زیرا از دیدگاه این متکل مّتصِل قاّر الذات )مقدار

جسـم، موجـودی مرّکـب از جواهـر فـرد اسـت و اّتصال حقیقی میان این جواهر وجـود ندارد؛ یعنی جواهر 
فردی که در جسم، در مجاورت و کنار هم قرار گرفته اند، در حقیقت، واحدهایی منفصل از یکدیگرند 
اّما به سبب کوچکِی محّل پیوستگی آنها، منفصل بودن این جواهر از هم مشاهده و احساس نمی شود. 
، برخـاِلف دیـدگاه فالسـفه، در جسـم، امـر مّتصلـی که در آن حلول کرده باشـد وجـود ندارد و  از ایـن منظـر
حّد مشترکی میان اجزاء و جواهر جسم نیست. در واقع، با فرض ترکیب جسم از اجزاء ال یتجّزا، هیچ کّمِ 
مّتصلی در جسم تحّقق ندارد و _ چنانکه گذشت _ تنها از کنار هم قرار گرفتن جواهر فرد در سه جهت، 

به ترتیب، خّط جوهری و سطح جوهری و جسم پدید می آید.35

یـۀ جوهـر فـرد، ابعاد سـه گانۀ مکانی )یعنـی درازا و پهنـا و ژرفا یا  مـاِن قائـل بـه نظر
ّ
 پـس بنـا بـر عقیـدۀ متکل

ُبعـد طولـی و عرضـی و عمقـی( از ترکیـب و پیوسـتگی جواهـر فرد در اثر حلول َعـَرض تألیف خاّصی )به 
 ، نـام طـول یـا عـرض یـا عمـق( در آنهـا پدیـد می آیـد و این ابعاد ذاتًا گسسـته  و ناپیوسـته اند. طبـق این نظر
تحّقق ُبعد طولی یا عرضی دسـت کم متوّقف اسـت بر وجود دو جوهر و حلول َعَرض تألیف در آنها. در 
، به تنهایی، برای تشـکیل ابعاد سـه گانۀ طولی و عرضی و عمقی کافی نیسـت و  نتیجه، یک واحد جوهر
جوهر فرد هیچ یک از این ابعاد را دارا نمی باشد، لکن ترکیب و اّتصال آن با جواهر فرد دیگر در اثر حلول 
َعـَرض تألیـف )یعنـی مصادیـق خاّصـی از َعـَرض تألیـف بـه نـام طـول و عـرض و عمـق( در آنهـا می تواند 

موجب پدید آمدن این ابعاد مکانی  گردد.

ماِن معتقد 
ّ
 بر بنیاد این توضیحات، معنای سـلب طول و عرض و عمق از جوهر فرد در عبارات متکل

ّیۀ جوهر فرد چیزی نیست جز این که: به نظر

اّواًل: حلـول ایـن اعـراض )یعنـی طـول و عـرض و عمـق( _ کـه مصادیقـی خـاص از َعـَرض تألیـف هسـتند 
_ در یـک جوهـر فـرد ُمحـال اسـت و جـزء ال یتجـّزا فاقـد تمامی این اعراض اسـت )زیرا چنانکه بیان شـد، 
َعـَرض تألیـف نیازمنـد بـه دو محـّل بـرای حلـول اسـت و ُمحـال اسـت که در یـک محّل، یعنـی یک جوهر 

فرد، حلول کند(.

ثانیـًا: چـون حلـول ایـن اعـراض خـاص در یـک جوهـر فـرد ُمحـال اسـت، پـس جوهـر فـرد، ابعـاد سـه گانۀ 
مان، در اثر ترکیب 

ّ
مکانی )یعنی درازا و پهنا و ژرفا یا ُبعد طولی و عرضی و عمقی( را که، طبق نظر متکل

و پیوسـتگی جواهـر فـرد _ به سـبب حلـول مصادیـق خاّصـی از َعَرض تألیف به نـام طول و عرض و عمق 

35 . »المتكلمیـن أنكـروا المقـدار کمـا أنكـروا العـدد بنـاء علـی أن ترکیـب الجسـم عندهـم مـن الجـزء الـذي ال یتجـزى کمـا سـیأتي فإنـه 
 أنـه ال یحـس بانفصالها لصغـر المفاصل التي 

ّ
ال اتصـال بیـن األجـزاء التـي ترکـب الجسـم منهـا عندهـم، بـل هـي منفصلـة بالحقیقة إال

، أي أمـرًا متصـالً فـي حـّد ذاتـه ذو 
ً
تماسـت األجـزاء علیهـا و إذا کان األمـر کذلـك فكیـف یسـلم عندهـم أن ثمـة، أي فـي الجسـم اتصـاال

یف علی بن محّمد، شرح المواقف، ج 5، ص 76؛ »الكّم المّتصل فبطالن القول   في الجسم .«. الجرجانی، السّید الشر
ّ

عرض حال
به الزم لثبوت الجوهر الفرد.«. البحرانی، ابن میثم، قواعد المرام، ص 130.
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در آنها _ پدید می آید، دارا نیست. 

سـلب »طول« و »عرض« و »عمق« از جوهر فرد به معنایی که توضیح داده شـد، هیچ منافاتی با متحّیز 
بـودن آن _ بـه معنـای مقـدار )انـدازه( و حجـم داشـتن جوهـر و اشـغال حجـم معّینـی از فضـا توّسـط آن _ 
ی ایـن دو امـر بـا هـم ناشـی از َخلـط معانـی خـاّص اصطالحـات طـول و عـرض و  نـدارد و توّهـم ناسـازگار

یاضی دانان است. مان با مفاهیم متداول این واژگان نزد فالسفه و ر
ّ
عمق نزد متکل

گفتنی اسـت که افزون بر خصیصه هایی که در سـطور پیشـین برای جوهر فرد برشـمرده شـد، در بعضی 
از متـون کالمـی ویژگی هـای دیگـری نیـز بـرای آن معّرفـی شـده اسـت کـه در اینجـا مجـال بازگفـت و شـرح 
یـۀ  مـان بـرای اثبـات نظر

ّ
گونـی کـه متکل ، بـرای بررسـی دالیـل گونا آنهـا نیسـت. همچنیـن، جسـتار حاضـر

جوهر فرد ارائه کرده اند36، مناسـب نمی  نماید. تبیین این دالیل مختلف فلسـفی و طبیعی و هندسـی و 
ی را طلب می کند 

ّ
نقدهایـی کـه در خصـوص هـر یـک از آنها مطرح شـده اسـت پژوهش دامنه دار مسـتقل

که باید در مقام و مقالی دیگر بدان پرداخت.

ّیـۀ جوهر فـرد را پذیرفته و از آن  مـان معتزلی نظر
ّ
توّجـه بـه ایـن نکتـه بایسـته اسـت کـه هرچند اغلب متکل

ّیـه تردیدهایـی جـّدی روا داشـته و از  دفـاع کرده انـد، برخـی دیگـر از آنـان در خصـوص صّحـت ایـن نظر
یـح  ـم برجسـتۀ معتزلـی تصر

ّ
تصدیـق و تأییـد آن امتنـاع نموده انـد. بـرای نمونـه، ابوالحسـین بصـری، متکل

یـۀ جـزء ال َیَتَجـّزا بـا ابهاماتـی همـراه اسـت و به همیـن جهـت او دربـارۀ درسـتی  ی نظر کـرده کـه به عقیـدۀ و
ّیـه رأی قاطعـی ابـراز نمـی دارد.37 ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از پیـروان مکتـب  یـا نادرسـتی ایـن نظر
ّیۀ جوهر فرد معتقد  مان معتزلی پیشین به نظر

ّ
ابوالحسین مثل رکن الّدین َمالِحمی ظاهرًا همچون متکل

« ارائه کرده اند.38 ّیه از »جوهر بوده اند و تعریفی را مطابق با این نظر

« کـه در دانـش کالم اسـالمی در قـرون چهـارم و پنجم هجری معـروف و مقبول  تعریـف یادشـده از »جوهـر
بـوده اسـت آشـکارا بـا تعریفـی کـه در قـرون بعـدی برای ایـن اصطالح از فلسـفه وارد علم کالم شـد تفاوت 
« تعریـف  ّیـۀ جوهـر فـرد بودنـد39 و بـرای »جوهـر بسـیار دارد. در واقـع، فیلسـوفان منکـر و ناقـد جـّدی نظر

ـی، الحسـن بـن یوسـف، نهایـة المـرام فـی علم الـکالم، ج 2، صـص 418 _ 
ّ
یـد بـه: الحل ل ها نگر 36 . بـرای توضیـح مختصـر ایـن اسـتدال

: دانشنامۀ جهان اسالم، ج 10، صص 236 _ 237.  438؛ مینایی، فاطمه، مدخل »جزء ال یتجّزا« در
تـه فـي صعوبـة التفكیـک. وعلـی مـا 

ّ
37 . »قـال الشـیخ أبوالحسـین رحمـه اهلل: فأّمـا مـن ُیثبـت الجـزء الـذي ال یتجـزأ، فلیـس تظهـر عل

إن قیـل بالجزء الذي ال یتجـّزأ. قال: والقول في الجزء ملتبس، وأنا فیـه واقف.«. الَمالِحمی  ذکرنـاه تظهـر العلـة فـي صعوبـة التفكیـک، و
الخوارزمی، رکن الّدین، المعتمد فی أصول الّدین، ص 129.

.«. همان، صص 11 _ 12. 38 . »الجوهر هو الحجم الذي یشغل الحّیز في وجوده و ال یقبل التجّزؤ
ئـی پنـج برهـان بـر نفـی جـزء ال یتجـّزا اقامه کرده اسـت: »اّمـا مذهب مردمانی که پنداشـتند  39 . بـرای نمونـه، ابـن سـینا در دانشـنامۀ عال
که ماّدت جسمی جزوهااند نامتجّزی و از ترکیب ایشان جسم آید هم مذهبی خطاست.«. ابن سینا، حسین بن عبداهلل، دانشنامۀ 
، اإلشـارات و  ، الشـفاء )الطبیعیـات، السـماع الطبیعـی(، صـص 184 _ 202؛ همـو یـد بـه: همـو ئـی، ص 324 و پـس از آن؛ نیـز نگر عال
: دانشـنامۀ  یـد بـه: مینایـی، فاطمـه، مدخـل »جـزء ال یتجـّزا« در التنبیهـات، صـص 189 _ 190. بـرای توضیـح مختصـر ایـن نقدهـا نگر
ی، الحسـن بن 

ّ
ید به: الحل ّیـۀ جوهـر فـرد نگر جهـان اسـالم، ج 10، صـص 237 _ 239. بـرای نقـد اعتراضـات و شـبهات فالسـفه بـر نظر
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دیگری ارائه می نمودند که در بخش بعدی توضیح داده می شود.

« در دورۀ کالم فلسفى 2_ مفهوم »جوهر
مـان مسـلمان بـه تعالیم فلسـفی موجب ظهـور تحّوالتی در ابعـاد و ارکان مختلف 

ّ
یجـی متکل گرایـش تدر

از  ی  شـمار در  مالحظـه  قابـل  معنایـی  تغییـرات  بـروز  بـه  می تـوان  جملـه  آن  از  کـه  شـد  اسـالمی  کالم 
مصطلحات علم کالم اشاره کرد. در این فرایند، معانی پیشین متداَول برخی از واژگان کلیدی در کالم 
اسـالمی کنـار نهـاده شـد و به جـای آنهـا مفاهیـم تـازۀ فلسـفی ایـن اصطالحـات رواج یافـت. ورود مفاهیم 
فلسفی به دامنۀ معنایی بعضی از واژگان کالمی، و در مواردی، جایگزین شدن برخی از معانی فلسفی 
مـان مسـلمان بـا 

ّ
جدیـد در جـای مفاهیـم پیشـین مصطلحـات علـم کالم یکـی از نتایـج آشـنایی متکل
گاهانۀ پاره ای از تعالیم و آموزه های مکتب فلسفی او بود.  فلسفۀ ابن سینا و پذیرش آ

« در کالم معتزلی به معنای موجود حادثی اسـت که در عالم  چنانکه پیشـتر بیان شـد، اصطالح »جوهر
ز )مکان( اسـت و کوچک ترین جزء ماّدی به شـمار می آید به گونه ای که  خارج دارای مقدار و حجم و َحّیِ
یـه و قسـمت خارجـی و عقلـی نیسـت و از ایـن رو »جوهـر َفـرد« یـا »جـزء ال َیَتَجـّزا« نامیـده  اصـاًل قابـل تجز
« موجـودی اسـت قائـم بـه ذات خـود که وجـودش بی نیاز از  مـان »جوهـر

ّ
می شـود. همچنیـن، از نظـر متکل

محّل است و از ترکیب و اجتماع آن با مثل خودش جسم پدید می آید. اّما در دورۀ تکوین کالم فلسفی 
« معنایی فلسـفی نیز بیان شـده و به »آنچه که وجودش بی نیاز اسـت از موضوعی40 که  برای واژۀ »جوهر
بـدان تقـّوم یابـد«41 یـا »موجـود ممکن الوجـودی کـه قائـم به ذات خود باشـد«42 یـا »موجـودی )ماهّیتی( که 

مان 
ّ
ّیۀ جوهر فرد و پاسـخ متكل یوسـف، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، صص 466 _ 486. برای بررسـی نقدهای ابن سـینا بر نظر

ید به: اشعری به آن نقدها نگر
Dhanani, Alnoor, “The impact of ibn Sī�nā’s critique of atomism on subsequent Kalām discussions of atomism”, 

Arabic Sciences and Philosophy, vol. 25, (2015), pp. 79–104.
یف کرده   در آن نباشد، تعر

ّ
ی که در قوام خودش نیازمند به شیء حال

ّ
«، یعنی محل

ّ
40 . ابن سینا »موضوع« را به »محلّ مستغنی از حال

است: »إذا کان المحل مستغنیًا في قوامه عن الحال فیه، فإّنما نسمیه موضوعًا له.«. ابن سینا، حسین بن عبداهلل، النجاة، ص 496. 
ی است که به آنچه در آن حلول می کند تقّوم می بخشد ولی در قوام خودش 

ّ
ر شده که منظور از »موضوع« محل ی نیز یادآو

ّ
عاّلمۀ حل

ی، الحسـن بن یوسـف، األسـرار 
ّ
.«. الحل

َّ
 فیـه و یقـّوم الحـال

ّ
 الـذی یتقـّوم بـدون الحـال

ّ
 نـدارد: »نعنـی بالموضـوع المحـل

ّ
نیـازی بـه حـال

 
ّ

« است و بنابراین هر موجودی که در موضوع تحّقق یابد در محل
ّ

الخفّیة، ص 423. بر این اساس »موضوع« اخّص از مطلق »محل
ی موجود شـده باشـد وجودش در موضوع باشـد: »و نعني بالموضوع: 

ّ
نیز تحّقق یافته، اّما چنین نیسـت که هر موجودی که در محل

یم.«.   فیـه المقـّوم له في الوجـود، فهو أخص من مطلق المحّل الذي حذف فیه قید االسـتغناء و التقو
ّ

المحـّل المسـتغني عـن الحـال
، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 1، ص 265.  همو

ی، الحسن بن یوسف، األسرار الخفّیة، ص 423.
ّ
ُم به.«. الحل 41 . »ما یكون وجوده مستغنیًا عن موضوٍع یتقّوَ

.«. الطوسـی، نصیرالّدین، قواعـد العقائد، ص 22؛  42 . »کل مـا یوجـد مـن الممكنـات فإّمـا أن یوجـد قائمـًا بذاتـه کاإلنسـان و هو الجوهر
، موسـوعة الشـهید األّول،  : همو ید به: المّكی العاملی، شـمس الّدین محّمد، األربعینّیة فی المسـائل الکالمّیة چاپ شـده در نیز نگر
، رسائل الشهید األّول، ص 137. به تعبیر فّیاض الهیجی: »اگر موجود خودسر موجود باشد نه به تبعّیت وجود  ج 18، ص 62؛ همو

یند و جوهر نام اوست.«. الهیجی، مال عبدالرّزاق، گوهر مراد، ص 67. دیگرى، چون ذات جسم، آن را موجوِد قائِم به ذات گو
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در موضـوع تحّقـق نیابـد«43 یـا »ماهّیتـی کـه وقتـی در خـارج موجود شـود در موضوع نباشـد«44 نیز تعریف 
شده است. 

یفی اسـت که فالسـفۀ مسـلمان بـرای این اصطالح  « در واقـع همـان تعار یـف پیشـگفته بـرای »جوهـر تعار
« در نزد  ـی نیـز تصریح نموده اسـت، معنـای واژۀ »جوهـر

ّ
مـۀ حل

ّ
ارائـه کرده انـد. بنابرایـن، همانگونـه کـه عال

« را به معنای چیزی که قائم به ذات  مان.45 ِکندی »جوهر
ّ
فالسـفه متفاوت اسـت با معنای آن نزد متکل

خـود و پذیرنـدۀ اعـراض اسـت تعریـف نمـوده.46 فارابـی نیـز ضمـن برشـمردن معانـی لغـوی و عرفـی واژۀ 
«، از تعریـف اصطالحـِی فلسـفی آن نـزد فیلسـوفان یـاد کـرده اسـت کـه آن را بـر هـر موجـودی کـه  »جوهـر
« بـه معنای »موجـودی که در  وجـودش در موضـوع نباشـد اطـالق می کننـد.47 در آثـار ابن سـینا نیـز »جوهـر
موضوع تحّقق نمی یابد )الموجود ال فی موضوع(«48 یا »ماهّیت و ذاتی که وجودش در موضوع نیست«49 
 » یف مختلف لفظ »جوهر تعریف و اسـتعمال شـده اسـت. ابن سـینا در رسـالة الحدود به معانی و تعار

اشاره کرده و برای آن پنج معنا برشمرده است:

1( ذات هر شیء )مثل انسان و سفیدی(.
2( هـر موجـودی کـه وجـوِد ذاتـی مسـتقل دارد و در وجـودش نیازمنـد نباشـد به ذات دیگـری که مقارن آن 
قرار گیرد تا بالفعل موجود شـود. معنای این که گفته می شـود: »جوهر قائم به ذات خودش اسـت« دقیقًا 

همین است.
3( هـر موجـودی کـه وجـوِد ذاتـی دارد و در وجـود خودش نیازمند نباشـد به ذات دیگری که مقارن آن قرار 

گیرد تا بالفعل موجود شود و شأنّیت پذیرش اضداد به طور پیاپی را نیز داشته باشد.
4( هر ذاتی که وجودش در محّل نباشد.

5( هر ذاتی که وجودش در موضوع نباشد. 

« در این معنای اخیر به کار می رفته است.50 به گفتۀ ابن سینا از زمان ارسطو اصطالح »جوهر

، نهایة المرام فی  ید به: همو ی، الحسن بن یوسف، األسرار الخفّیة، ص 423؛ نیز نگر
ّ
43 . »فالجوهر هو الموجود ال فی موضوع.«. الحل

علم الکالم، ج 1، ص 266؛ الطوسی، نصیرالّدین، تجرید االعتقاد، ص 143.  
ی، الحسـن بن یوسـف، األسـرار الخفّیة، 

ّ
44 . »فـإّن الجوهـر عبـارة عـن الماهّیـة التـی إذا ُوجدت فی األعیان کانت ال فی موضوع.«. الحل

ید به: الهیجی، مال عبدالرّزاق، گوهر مراد، ص 238.   ، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 1، ص 266. نیز نگر ص 425؛ همو
ی، الحسن بن یوسف، مناهج الیقین فی أصول الدین، ص 70.

ّ
مون.«. الحل

ّ
45 . »و یعنون بالجوهر غیر ما یعنی به المتكل

46 . »الجوهر هو القائم بنفسه وهو حامل لألعراض .«. الِكندی، أبو یوسف یعقوب بن اسحاق، رسائل الکندی الفلسفّیة، ص 114. 
، کتاب الحـروف، ص 100.  .«. الفارابی، أبونصر 47 . »أّمـا فـي الفلسـفة فـإّن الجوهـر یقـال علـی المشـار إلیـه الذي هو ال فـي موضوع أصـاًل

، ص 100 _ 101.  ید به: همو « را نیز ذکر کرده است. نگر فارابی دو معنای دیگر برای اصطالح فلسفی »جوهر
48 . ابن سینا، الحسین بن عبداهلل، الشفاء )اإللهّیات(، ص 57.

ید  49 . »إّنه ماهّیة و حقیقة إّنما یكون وجودها ال في موضوع.«. ابن سینا، حسین بن عبداهلل، اإلشارات و التنبیهات، ص 274. نیز نگر
به: ابن سینا، حسین بن عبداهلل، النجاة، ص 497.

 موجود لذاته ال یحتاج 
ّ

 شـي کان کاإلنسـان أو کالبیاض. و یقال: جوهر لكل
ّ

50 . »حّد الَجوَهر هو اسـم مشـترك، یقال: جوهر لذات کل
فـي الوجـود إلـی ذات أخـرى یقارنهـا حّتـی یقـوم بالفعـل؛ و هـذا معنـی قولهم: الجوهر قائم بذاتـه. و یقال: جوهر لمـا کان بهذه الصفة و 
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« به معنای نخسـت بر هر موجودی حّتی بر اعراضی چون  یف یادشـده، اصطالح »جوهر بر اسـاس تعار
سـفیدی و حرکـت و حـرارت نیـز قابـل اطـالق اسـت. همچنیـن، جوهـر بـه معنـای دوم و چهـارم و پنجـم 
برخداوند قابل اطالق است؛ ولی به معنای سوم بر خداوند صدق نمی کند. َهیولٰی نیز به معنای چهارم 
و پنجم جوهر اسـت اّما به معنای دوم و سـوم جوهر نیسـت. جوهر به معنای پنجم بر »صورت« صادق 

است ولی به معنای دوم و سوم و چهارم بر آن صدق نمی کند.51 

« از مفهوم کالمی »جزء ال َیَتَجّزا یا جوهر فرد« به معنای فلسفی »ماهّیتی  تغییر معنایی اصطالح »جوهر
که وجودش در خارج بی نیاز از موضوع است« تحّولی بنیادین در معنای این اصطالح در کالم اسالمی 
به حسـاب می آیـد. در کالم معتزلـه و مکتـب امامـی بغـداد جوهـر بـه معنـای کوچک تریـن جـزء مـاّدی  کـه 
اصاًل قابل تجزیه و قسمت خارجی و عقلی نیست موجودی است ماّدی که یک نوع بیشتر ندارد؛ ولی 
جوهـر از دیـدگاه فیلسـوفان اعـّم اسـت از موجـودات مـاّدی و مجـّرد و شـامل سـه نـوع جوهـر مـاّدی به نام 

ماّده )هیولی(، صورت، جسم، و دو نوع جوهر مجّرد، یعنی نفس و عقل می شود.52 

» مان امامى در خصوص معنای فلسفى اصطالح »جوهر
ّ
3_ ايستار متكل

گون و ناهمگونی را در خصوص تعریف  مان امامی در ادوار و مکاتب مختلف53 ایسـتارهای گونا
ّ
متکل

مان سه مکتِب بغداد متقّدم )یعنی مکتب شیخ مفید( و بغداد 
ّ
اصطالح جوهر مطرح نموده اند. متکل

ی( همواره در آثار خود  صـی راز ۀ متقـّدم )یعنی مکتب ِحّمَ
ّ
متأّخـر )یعنـی مکتـب شـریف مرَتضـی( و حل

« را در معنای معتزلِی آن یعنی »جزء ال َیَتَجّزا یا جوهر فرد« به کار می برده اند54 و توّجهی  اصطالح »جوهر
ۀ متأّخـر )یعنی مکتـب نصیرالّدین 

ّ
بـه مفهـوم فلسـفی ایـن واژه نداشـته اند. برِخـالف ایـن، در مکتـب حل

گرچـه در  ابـراز نکرده انـد. ا مـان دیـدگاه واحـد و هماهنگـی در خصـوص تعریـف جوهـر 
ّ
طوسـی( متکل

 » مان این مکتب دو تعریف متفاوت کالمی و فلسـفِی پیشـگفته برای اصطالح »جوهر
ّ
اغلب آثار متکل

« و اقسام مختلف آن  مان بر سر پذیرش تعریف تازۀ فلسفی »جوهر
ّ
توضیح داده شده است؛ این متکل

اّتفاق نظر ندارند. 

اختالف نظـر در خصـوص دو تعریـف یادشـده از جوهـر به طـور مسـتقیم مرتبـط اسـت بـا مسـألۀ طبیعـی 
ترّکـب یـا بسـاطت اجسـام و پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه: آیـا جسـم، واقعّیتـی بسـیط و بـدون جـزء اسـت، یا 

کان من شأنه أن یقبل األضداد بتعاقبها علیه. و یقال: جوهر لكّل ذاٍت وجوده لیس في محّل. و یقال: جوهر لكّل ذات وجوده لیس 
«. ابن سینا، الحسین بن عبداهلل،  في موضوع و علیه اصطلح الفالسفة القدماء مذ عهد أرسطوطالیس في استعمالهم لفظة الجوهر

کتاب الحدود، صص 23 _ 24.  
51 . همان، ص 24.

ید به: الطوسی، نصیرالّدین، تجرید االعتقاد، ص 143؛ الهیجی، ماّل عبدالرّزاق، گوهر مراد، ص 68. 52 . برای نمونه نگر
ید به: عطائی نظری، حمید، »نگاهی به ادوار و مكاتب کالمی امامیه در  53 . برای آشنایی با ادوار و مكاتب مختلف کالم امامّیه نگر

ۀ آینه پژوهش، سال 29، ش 171، مرداد و شهریور 1397، صص 3 _  56.
ّ
قرون میانی«، مجل

ید به: الطوسی، محّمد بن الحسن، المقّدمة فی الکالم، ص 5؛ الُمقرئ النیسابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 24. 54 . برای نمونه نگر
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مان مکتب 
ّ
این که مرّکب و متشّکل است از اجزاء متناهی یا نامتناهی ؟ ابن میثم َبحرانی، یکی از متکل

ـۀ متأّخـر بـا بیـان این کـه اجسـامی کـه می بینیـم بـدون شـّک قابـل انقسـام اسـت و ایـن انقسـامات یـا 
ّ
حل

بالفعل است یا بالقّوه، یا متناهی است یا غیر متناهی، به آراء مختلف در این زمینه اشاره کرده است:

مـان معتقدنـد کـه اجسـام دارای اجـزاء تقسـیم ناپذیرِ بالفعـِل متناهـی اسـت؛ یعنـی هـر جسـمی 
ّ
1( متکل

یـه نیسـت و  به طـور بالفعـل از اجزایـی تشـکیل شـده اسـت کـه آن اجـزاء به هیـچ وجـه قابـل انقسـام یـا تجز
(« گفتـه می شـود. بـر  از ایـن رو بـه هـر یـک از آن اجـزاء »جوهـر فـرد« یـا »جـزء ال َیَتَجـّزا )جـزء تقسـیم ناپذیر
این اسـاس، ممکن نیسـت جسـم تا بی نهایت تقسـیم شـود، چون با تقسـیم جسـم، در نهایت، به اجزایی 

می رسیم که دیگر انقسام پذیر نیستند.

2( َنّظام اعتقاد داشته که جسم دارای انقسامات و اجزاء تقسیم ناپذیر بالفعِل نامتناهی است.

3( فالسفه بر این باورند که جسم به خودی خود دارای اجزاء و انقسامات بالفعل نیست، بلکه همانطور 
کـه به نظـر می آیـد ذاتـًا مّتصـل و یکپارچـه و واحـد اسـت، ولـی قابلّیـت انقسـام تـا بی نهایـت را دارد؛ یعنی 
می توان آن را تا بی نهایت تقسیم کرد به گونه ای که هیچ گاه به اجزایی نرسید که دیگر قابل تقسیم نباشد.

، در نهایـت، ایسـتار  ـۀ ارائه شـده بـرای اثبـات هـر یـک از دیدگاه هـای مزبـور
ّ
ابن میثـم پـس از بررسـی ادل

مـان معتزلـی را در ایـن مسـأله صائـب دانسـته، و برِخـالف نظـر فالسـفه، پذیرفتـه اسـت کـه جسـم از 
ّ
متکل

اجـزاء بالفعـِل تجزیه ناپذیـر )یـا همـان اجزاء ال َیَتَجّزا( تشـکیل شـده اسـت. او همچون معتزلـه و برِخالف 
گر نامتناهی باشـد؛  نظـر نّظـام معتقـد اسـت کـه این اجزاِء بالفعِل موجود در جسـم، متناهی  اسـت؛ زیرا ا
یعنی جسـم دارای اقسـام و اجزاء بالفعِل نامتناهی باشـد، آنگاه مقدار هر جسـمی نیز می باید نامتناهی 
« همان تعریف معتزله را بازگو کرده است  باشد؛ در حالی که ُچنین نیست.55 ابن میثم در تعریف »جوهر
و افـزوده کـه موجـود متحّیـز )مکان منـد( یا هیچ گونه انقسـامی نمی پذیرد، که در ایـن صورت »جوهر فرد« 
یا »جزء ال َیَتَجّزا« نامیده می شـود، یا در طول، انقسـام پذیر اسـت که »خّط« خوانده می شـود، یا در طول و 
َعرض قابل تقسیم است که به آن »سطح« گفته می شود، و یا در طول و َعرض و عمق تقسیم پذیر است 

که آن را »جسم« می نامند.56

ّیـۀ »جوهـر فـرد« از سـوی ابن میثـم به معنـای طرد نظرگاه فالسـفه در خصوص ترکیب جسـم از  پذیـرش نظر
دو جوهـر بـه نـام »مـاّده )َهیولـٰی(« و »صـورت« اسـت. به بـاور ابن میثـم اعتـراف بـه وجـود َهیولـٰی، مسـتلزِم 
نفی جوهر فرد اسـت؛ ولی چون وجود جوهر فرد ثابت شـده اسـت، پس قول به َهیولٰی باطل اسـت.57 او 
مان وجود آن دسته از جواهر مثل ماّده و صورت و جسم )به عنوان 

ّ
همچنین یادآور شده است که متکل

55 . البحرانی، ابن میثم، قواعد المرام، صص 146_153.
56 . همان، ص 122.
57 . همان، ص 170.
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موجـودی مرّکـب از مـاّده و صـورت( را کـه پذیـرش آنهـا مبتنـی اسـت بـر نفـی جوهـر فـرد انـکار کرده انـد. 
ّیۀ جوهر فرد مستلزم بطالن عقیده به کّم مّتصل است.58  همچنین، قبول نظر

ابن میثم در سـایر مسـائل فلسـفی و کالمی نیز عقیده به وجود جوهر فرد را مبنای اّتخاذ موضع خود قرار 
ّیـه اظهارنظر نموده.59 همو در مقام بیـان نقش و اهّمّیت عقیده  داده اسـت و بـر اسـاس پذیـرش ایـن نظر
به جوهر فرد در مبحث حدوث یا ِقَدم عالم خاطرنشان کرده است که اثبات نظر فالسفه مبنی بر وجود 
ک و حرکت مستدیر آنها و نیز عدم امکان خرق و التیام در  ماّده و صورت، و کّم مّتصل، و َاشکال افال
م و نقد 

َ
ّیـۀ جوهر فرد. بنابرایـن برای اثبات حـدوث عال ک همگـی منـوط و متوّقـف اسـت بـر نفـی نظر افـال

دیـدگاه فیلسـوفان در خصـوص وجـود و ِقـَدم مـاّده )َهیولٰی( باید نخسـت به اثبات جوهـر فرد پرداخت و 
عقیدۀ فالسفه را دربارۀ وجود ماّده و صورت ابطال نمود.60 

« نظرگاه های   ، در بـاب حقیقت و تعریف »جوهر ۀ متأّخر
ّ
م برجسـتۀ مکتب حل

ّ
ـی، دیگـر متکل

ّ
مـۀ حل

ّ
عال

« را به »موجود  متفاوتی را در آثار مختلف خویش ابراز داشته است. او در برخی از تألیفات خود »جوهر
«61 تعریف کرده اسـت که به روشـنی همان تعریف »جوهر فرد« اسـت62؛  زِ )مکان مند( تقسـیم ناپذیر ُمَتَحّیِ
اّمـا در برخـی دیگـر از نگاشـته های خـود آن را بـه »الموجـود ال فـی موضـوع«63 تعریـف کـرده اسـت که عین 
ی و اسـتدالل های  تعریـف فیلسـوفان از جوهـر اسـت. او همچنیـن در األسـرار الخفّیـة پـس از نقـل دعـاو
قائـالن و ناقـدان »جوهـر فـرد« بـه ایـراد انتقاداتی بر اسـتدالل های هـر دو گروه پرداخته اسـت و در نهایت 
نیز ایستار مشّخصی را در این خصوص برنگزیده.64 با این وصف، همو در رسالۀ األبحاث المفیدة رأی 

قطعی به ثبوت »جوهر فرد« داده است.65 

ـی بیـن عقـال اّتفاق نظـر اسـت بـر این که در طبیعت امـری وجود دارد که قابـل و پذیرای 
ّ
مـۀ حل

ّ
به گفتـۀ عال

مـان ایـن جوهـرِ قابـل را »جوهـر فـرد« یـا »جـزء ال َیَتَجـّزا« دانسـته اند، و گروهی 
ّ
ُصـَور و هیئـات اسـت. متکل

، از جملـه ابوالبـرکات بغـدادی، آن را خـوِد جسـم معّرفـی کرده انـد کـه امـر واحـد و بسـیطی اسـت و  دیگـر
هیـچ ترکیبـی در آن نیسـت. از نظـر ایشـان ایـن امـر واحـد، در حـّد ذات خـود، »جسـم« نامیـده می شـود 
ولی از حیث پذیرش صورت ها، »َهیولٰی« خوانده می شـود. در مقابل، فیلسـوفان مّشـایی نظیر ابن سـینا 
معتقدنـد کـه جسـم، مرّکـب اسـت از دو جوهـر بـه نام  »َهیولـٰی« و »صورت«، و آن جوهـر قابلی که پذیرای 

58 . همان، ص 130.
ید به: همان، ص 367. 59 . برای نمونه نگر

60 . همان، ص 145.
ی، الحسن بن یوسف، مناهج الیقین فی أصول الدین، ص 61.

ّ
61 . الحل

، کشف الفوائد، ص 81.  62 . »نعنی بـ »الجوهر الفرد«: المتحّیز الذی ال یقبل القسمة البّتة فی جهة من الجهات.«. همو
، معارج الفهم، ص 160. 63 . همو

ی، الحسن بن یوسف، األسرار الخفّیة، صص 234 _ 235. 
ّ
64 . الحل

، األبحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة، ص 25.  65 . »الجوهر هو المتحّیز الذی ال یقبل القسمة والحّق ثبوته.«. همو
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ـی بـه براهیـن ابن سـینا )»برهان فصـل و وصل« و 
ّ
مـۀ ِحل

ّ
صـور جسـمانی اسـت همـان »َهیولـٰی« اسـت. عال

»برهـان قـّوه و فعـل«( در کتـاب الهیـات شـفاء بـرای اثبـات َهیولـٰی نیـز اشـاره کـرده اسـت و سـپس وجـوه 
یـده اسـت.66 از نظـر  ضعـف آنهـا را برشـمرده و در نتیجـه، از پذیـرش جوهـری بـه نـام »َهیولـٰی« امتنـاع ورز
مان ثابت 

ّ
مه »برهان فصل و وصل« ابن سـینا مبتنی اسـت بر پذیرش فرضّیۀ اّتصال جسـم، اّما متکل

ّ
عال

. بنابراین »برهان فصل و وصل« ابن سینا قابل قبول  کرده اند که جسم، مرّکب است از اجزاء تجزیه ناپذیر
ک ماّده و صورت از یکدیگر را نیز نقل و نقد  ی اسـتدالل های ابن سـینا بر عدم امکان انفکا نیسـت.67 و

کرده است.68  

« در کتـاب نهایـة المـرام او ارائـه شـده  ـی دربـارۀ تعریـف و حقیقـت »جوهـر
ّ
مـۀ حل

ّ
مفّصل تریـن بحـث عال

«، آن را به »متحّیزی که قسـمت عقلی و فرضی و  مـه پـس از اشـاره بـه تعریـف حکمـا از »جوهـر
ّ

اسـت. عال
وهمـی نمی پذیـرد«69 تعریـف کـرده اسـت. سـپس به تفصیل، دالیـل اثبات جوهر فرد را تشـریح نموده و به 
یکایـک اشـکاالت وارد بـر آن دالیـل پاسـخ گفتـه اسـت.70 او در ادامـه، این ایسـتار فالسـفه را که معتقدند 
ی همچنیـن، شـبهات و  کـرده اسـت.71 و جسـم واقعّیتـی اسـت ذاتـًا مّتصـل و واحـد و بـدون جـزء نقـد 
مه پس از 

ّ
اشـکاالت فالسـفه دربـارۀ »جوهـر فـرد« را بازگـو نمـوده اسـت و بـه تمامی آنهـا جـواب داده.72 عال

ّیـۀ جوهـر فـرد، بـه ابطـال دیـدگاه فالسـفه در خصـوص وجـود مـاّده )َهیولـٰی( و ترکیب جسـم از  تثبیـت نظر
ی، برِخـالف دیـدگاه فالسـفه، جسـم،  یـح نمـوده کـه از نظـر و مـاّده و صـورت پرداختـه اسـت.73 همـو تصر

مرّکب از َهیولٰی و صورت نیست و این نظریۀ فالسفه نتایج نادرستی درِپی دارد.74

مـان مبنـی بـر ترکیـب جسـم از اجـزاء 
ّ
ّیـۀ متکل کتـاب تسـلیک النفـس نیـز به َصراحـت از نظر مـه در 

ّ
عال

تجزیه ناپذیر یا جواهر فرد حمایت کرده و بر پایۀ آن، »برهان فصل و وصل« ابن سـینا را برای اثبات ماّده 
ی در مواضع دیگری از این کتاب نیز بر عقیدۀ خویش  )َهیولٰی( در اجسـام نادرسـت شـمرده اسـت.75 و
ـی در معارج الفهـم رأی به 

ّ
کیـد کـرده اسـت.76 همچنیـن، ِحل دربـارۀ باطـل دانسـتن »مـاّده« یـا »َهیولـٰی« تأ

، مناهج الیقین فی أصول الدین، ص 70. ، األسرار الخفّیة، صص 432 _ 433؛ همو 66 . همو
، مناهج الیقین فی أصول الدین، ص 71. عاّلمه ایرادات دیگری را نیز بر برهان فصل و وصل ابن سینا وارد کرده است. برای  67 . همو

، کشف الفوائد، ص 81. ید به: همو گاهی از آنها نگر آ
، مناهج الیقین فی أصول الدین، صص 71_ 72. 68 . همو

، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 2، ص 415. 69 . همو
70 . همان، صص 418 _ 438.
71 . همان، صص 439 _ 444.
72 . همان، صص 466 _ 486.
73 . همان، صص 509 _ 527.

ید البحث مع الفالسفة علی اعتقادهم و نبین خطأهم في  74 . »اعلم أّن مذهبنا أّن الجسم غیر مرکب من الهیولی و الصورة، لكن نر
فروعهم المبنّیة علی الهیولی و الصورة.«. همان، ص 528.

، تسلیک النفس، ص 50. 75 . همو
ید: همان، صص44، 116، 124. 76 . نگر
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ثبـوت جـزء ال َیَتَجـّزا داده اسـت و بـر اثبـات آن پنـج دلیـل اقامـه نمـوده.77 او سـپس بـه نقـل و نقـد عقیـدۀ 
فالسفه در باب وجود ماّده و به طور خاص برهان فصل و وصل پرداخته است.78    

مـه همچنیـن ایراداتـی را بـر قاعـدۀ »کّل حـادث مسـبوق بمـاّدة« کـه در فلسـفۀ سـینوی بـرای اثبـات 
ّ

عال
َهیولـٰی مطـرح شـده اسـت وارد کـرده و دلیـل ابن سـینا را بـرای اثبـات آن اسـتداللی مغالطه آمیـز دانسـته 
است. استدالل ابن سینا از این قرار است که هر حادثی پیش از آن که به وجود آید، ممکن الوجود است 
و ایـن امـکاِن وجـود، امـری معـدوم و عدمـی نیسـت، همچنانکـه عیـن شـیء یـا عین قـدرت قادر بـر آن یا 
. در نتیجـه بایـد موضوعـی بـه نـام َهیولـٰی  امـری قائـم بـه ذات نیسـت، و بنابرایـن امـری اسـت قائـم بـه غیـر
مه اسـتدالل یادشـده فاسد است؛ 

ّ
وجود داشـته باشـد که امکان وجود شـیء در آن حلول کند. به نظر عال

ی اسـت، حقیقتی عینـی و واقعی در عالم  ی ذهنـی و امـری اعتبـار زیـرا در آن »امـکاِن وجـود« کـه اعتبـار
خارج پنداشته شده است که محتاج به موضوع است.79   

ـی در اغلـب آثـارش بـا نفـی مـاّده یـا َهیولـٰی و انـکار صریح 
ّ
مـۀ حل

ّ
از آنچـه گذشـت معلـوم می شـود کـه عال

یـده اسـت و  « و »جسـم« را برگز ترکیـب جسـم از مـاّده و صـورت همـان تعریـف پیشـین معتزلـه از »جوهـر
مه به وجود جوهر فرد، ذکر تعریف 

ّ
جسم را مرّکب از جواهر فرد دانسته.80 بنابراین، با توّجه به عقیدۀ عال

مـه را صرفـًا بایـد بـر نقـل تعریـف جوهـر از دیـدگاه فالسـفه حمـل کـرد، و 
ّ

فلسـفی جوهـر در بعـض آثـار عال
ی در  مـه به حسـاب آورد. گـواه نیـک بـر ایـن اّدعـا آن اسـت کـه و

ّ
نبایـد آن را تعریـف مقبـول جوهـر نـزد عال

کتفا نموده و  « به معنای »جوهر فرد« ا آثـار مختصـرش مثـل األبحـاث المفیـدة تنها به بیان تعریف »جوهر
هیچ به تعریف فلسفی آن اشاره نکرده است.81    

مـه مبنـی بـر تشـکیل جسـم از جواهـر فـرد به جـای ترکیـب آن از مـاّده و صـورت، و در نتیجـه، 
ّ

نظـر عال
ی بـا تعریـف و اقسـامی  انـکار وجـود جوهـری بـه نـام »مـاّده« یـا »َهیولـٰی« در اجسـام نمـودار آن اسـت کـه و
مان 

ّ
« برشـمرده اند، موافـق نبـوده و همـان تعریـف سـّنتی متکل کـه فالسـفه ای چـون ابن سـینا بـرای »جوهـر

مـه به آراء معتزله و نقد 
ّ

معتزلـی از جوهـر را صحیـح می دانسـته اسـت. ایـن امر یکی از مواضع گرایش عال
عقائد فالسفه را نشان می دهد. 

ـۀ متأّخـر در ایـن موضـوع نیز شـایان توّجه اسـت و 
ّ
ـم شـهیر مکتـب حل

ّ
دیـدگاه فاضـل ِمقـداد، دیگـر متکل

، معارج الفهم، صص  507_ 516. 77 . همو
وا به علـی إثبات الماّدة مدخول بمـا ذکرناه.«. همان، 

ّ
78 . »إثبـات المـاّدة ممنـوع بالدلیـل الـذي ذکرنـاه، و دلیـل االنفصال الذي اسـتدل

ص 529.
، تسلیک النفس، ص 41. : همو ید در ، األسرار الخفّیة، ص 491. اشكاالت دیگر عاّلمه بر این قاعده را نگر 79 . همو

، األبحاث  80 . »فی المشهور أن الجسم یحصل بانضمام جواهر ثمانیة بعضها إلی بعض حّتی یحصل الطول والعرض والعمق.«. همو
المفیدة فی تحصیل العقیدة، ص 25. 

، األبحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة، ص 25.  81 . »الجوهر هو المتحّیز الذی ال یقبل القسمة.«. همو
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ۀ حکما بر نفی جوهر فرد و دالیل 
ّ
ی پس از نقل مهم ترین ادل نمودار تردید جّدی اوست در این زمینه. و

ۀ حکما در باب نفی جوهر فرد وارد 
ّ
مان بر ادل

ّ
مان بر اثبات آن و نیز بازگو کردن نقدهایی که متکل

ّ
متکل

کرده اند، در نهایت با بیان این که خوِد این نقدها هم قابل تأّمل و نقد است، به تردید خود در این مسأله 
یـح کـرده اسـت.82 همیـن تردیـد گویا باعث شـده اسـت که فاضل ِمقداد دربارۀ اثبـات یا انکار وجود  تصر
»َهیولٰی« در اجسام نیز عقیدۀ مشّخصی را ابراز نکند و تنها به ذکر یکی از دالیل ابن سینا )یعنی برهان 
فصـل و وصـل( بـر اثبـات َهیولـٰی در جسـم بسـنده نمایـد و بـی هیـچ نقض یا ابرامـی از کنـار آن بگذرد.83 
، آنگاه که به بحث از معاد جسـمانی پرداخته اسـت، اشـاره وار به  بـا ایـن وصـف، همـو در موضعـی دیگـر

ثبوت جوهر فرد اقرار کرده است.84  

، در خصـوص موضوع مورد  ـۀ متأّخر
ّ
ـم برجسـتۀ مکتب حل

ّ
خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی، فیلسـوف _ متکل

ـی یادشـده و نیـز دیـدگاه ابن سـینا را برگزیده اسـت. در 
ّ
مـان حل

ّ
گفت وگـو ایسـتار متفاوتـی بـا نظـرگاه متکل

کـرده اسـت. خواجـه در  واقـع، او در ایـن مسـأله عقیـده ای مشـابه بـا رأی ابوالبـرکات بغـدادی را اختیـار 
« را به موجـودی که در موضوع تحّقق نـدارد _ یعنی موجودی  یـد االعتقـاد مثـل اغلـب فالسـفه »جوهـر تجر
که وجودش در موضوع حاصل نیست و قائم به ذات خود است85_ تعریف کرده است و به انواع پنج گانۀ 
جوهر نیز اشاره نموده.86 همچنین، او پذیرفته است که جسم موجودی است واحد و مّتصل که بالفعل 
ی بـا ارائـۀ دالیلـی  دارای هیـچ جزئـی نیسـت ولـی تـا بی نهایـت قابـل تقسـیم اسـت.87 به همیـن جهـت، و
مانی که قائل به ترکیب جسـم از جواهر فرد هسـتند و نیز عقیدۀ کسـانی 

ّ
اثبات کرده اسـت که نظر متکل

کـه معتقدنـد جسـم از اجـزاء )جواهـر فـرد( نامتناهـِی بالفعـل تشـکیل شـده اسـت هـر دو باطـل اسـت.88 
مـان و ابوالبـرکات بغـدادی89 منکـر وجـود »َهیولٰی« در جسـم شـده 

ّ
در عیـن حـال، خواجـه همچـون متکل

اسـت. او برِخـالف ابن سـینا و دیگـر فالسـفه ای کـه بـه ترکیـب جسـم از مـاّده و صـورت بـاور داشـته اند، 

، والمقام مقام ترّدد.«. الُسُیوری، ِمقداد بن عبداهلل، اللوامع اإللهّیة فی المباحث الکالمّیة، ص 129. 82 . »و فی هذه األجوبة نظر
83 . همان، ص 124.

84 . »فاعلم أّنه قد ثبت أّنه تعالی قادر علی کلّ ممكن، و أّنه عالم بالجزئیات، و أّن الجوهر الفرد متحّقق .«. همان، ص 421.
85 . »فمعنی قولهم: الموجود ال في موضوع، بالمطابقة من حیث اللغة هو الشيء ذو الوجود غیر الحاصل في موضوع ... الوجود الذي 

لیس في موضوع أعني القائم بذاته.«. الطوسی، نصیر الدین، َمصارُع الُمصاِرع، ص 17.
، تجرید االعتقاد، ص 143. 86 . همو

87 . »فقد ثبت أّن الجسم شي ء واحد مّتصل یقبل االنقسام الی ما الیتناهی.«. همان، ص 146.
ل.«. همان، صص 145 _ 146. 88 . »و ال وجود لوضعّي ال یتجّزء باالستقال

[ ایجادهـا فـی  کـذا؛ صـّح: أو کـذا؛ صـّح: تأتـي[ فـرض هـذه االبعـاد و ] 89 . »فـاذا قیـل ان هـذا المعنـی اعنـی قبـول هـذا االنقسـام و بـاى ]
کـذا؛ صـّح: - هـذا[ الجسـم و هـی موجـودة فـی شـی ء حامـل لهـا کمـا کان الجسـم حامـال لصفـات أخـرى و  الجسـم هـو صـورة هـذا ]
کذا؛ صّح: إّنا[ لم نجد  ذلك المحل هو الذي یسـمی هیولی للجسـم و الجسـم مرکب من هذه الهیولی و من هذا المعنی. قلنا: إن ]
کـذا؛ صـّح: + بنـا[ إلیـه التحلیـل و ال اضطرنـا إلـى القـول بـه حجـة عقلیة  هـذا الشـى ء المسـمى بالهیولـى فـى الجسـم بالحـس و ال انتهـى ]
، بر اسـاس  رد باال و ال دلیـل برهانـى.«. البغـدادی، ابوالبـرکات، المعتبـر فـی الحکمـة، ج 3، ص 200. اصالحـات لحـاظ شـده در گفتاو
یر از کتاب المعتبر صورت گرفته اسـت: دست نوشـت شـمارۀ 3224 کتابخانۀ فاتح اسـتانبول ترکیه، برگ 181 ب، و نیز  دو نسـخۀ ز

دست نوشت شمارۀ 1993/2 کتابخانۀ دانشگاه تهران.
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معتقد است که جسم، بسیط است و مرّکب از ماّده و صورت نیست.90 

چنانکه اشـاره شـد، ابن سـینا برای اثبات وجود جوهری به نام »َهیولٰی« در اجسـام اسـتداللی معروف به 
برهان »فصل و وصل« را ارائه کرده است. خالصۀ این استدالل چنین است که جسم در عین حالی که 
به خودی خود مّتصل اسـت، قابلّیت انفصال و تقسـیم شـدن را نیز دارد. بدیهی اسـت که آن امرِ قابل و 
پذیرای انفصال در جسـم، صورت جسـمانِی مّتصل نیسـت؛ زیرا هیچ چیز پذیرای عدم خود نیسـت، و 
گر صورت اّتصالی پذیرای انفصال باشـد، این امر به معنای آن اسـت که صورت اّتصالی، عدم خود را  ا
بپذیرد، در حالی که چنین چیزی ُمحال است. در نتیجه، باید در جسم چیزی باشد که پذیرای اّتصال 

، جوهری است به نام »ماّده« یا »َهیولٰی«.91    و انفصال باشد و این امر

خواجـه نصیـر ایـن اسـتدالل ابن سـینا را صحیـح ندانسـته و معتقـد اسـت قابلّیـت انقسـام در اجسـام، 
گر جسـم دارای ماّده باشـد، زمانی که آن را به دو قسـم تقسـیم  مسـتلزم ثبوت ماّده یا َهیولٰی نیسـت؛ زیرا ا
گانـه می گـردد.  می کنیـم، مـاّدۀ موجـود در آن، واحـد نمانـده، بلکـه هـر جزئـی از جسـم دارای مـاّده ای جدا
گر ماّدۀ هر یک از این دو جزء، پس از تقسیم، حادث شده باشد آنگاه بر طبق قاعدۀ »هر حادثی  حال ا
مسـبوق بـه مـاّده اسـت« می بایسـت هـر یـک از آن دو مـاّدۀ حادث شـده خـود نیـز مـاّده ای دیگـر داشـته 
گر ایـن دو مـاّده، حادث نباشـند، بلکه  باشـند کـه ایـن امـر در نهایـت، مسـتلزم تسلسـل مـواّد اسـت. اّمـا ا
پیـش از تقسـیم جسـم، در آن موجـود بـوده باشـند آنـگاه ایـن فـرض بـه معنـای وجـود بی نهایـت مـاّده در 
جسـم اسـت بر حسـب انقسـامات نامتناهی ای که در آن امکان پذیر می باشـد. پس جوهری به نام ماّده 

یا َهیولٰی در جسم وجود ندارد.92    

مان، بر این باور اسـت که جسـم، جوهر 
ّ
بنابراین خواجه نصیر همچون ابن سـینا93، و برِخالف نظر متکل

واحد بسـیطی اسـت که از اجزاء تجزیه ناپذیر )جواهر فرد( تشـکیل نشـده اسـت94؛ اّما همچون برخی از 
مان و ابوالبرکات بغدادی، و برِخالف ابن سـینا، وجود َهیولٰی در اجسـام را نپذیرفته اسـت. بر این 

ّ
متکل

 در 
ً

اسـاس، دفاع خواجه از دیدگاه ابن سـینا در خصوص اثبات وجود َهیولٰی در شـرح اشـارات95 احتماال
جهت تقریر سخن و تثبیت رأی شیخ الرئیس بوده است و نمودار عقیدۀ شخصی خود خواجه در این 

90 . الطوسی، نصیر الدین، تجرید االعتقاد، ص 146.
91 . ابن سینا، الحسین بن عبداهلل، الشفاء )اإللهّیات(، ص 66.

ی، الحسـن بن یوسـف، کشـف المراد، ص 
ّ
: الحل ید در ل را نگر 92 . الطوسـی، نصیرالّدین، تجرید االعتقاد، ص 146. شـرح این اسـتدال

ی با آن که خود قائل به ترکیب اجسام از جواهر فرد است، زمانی که در کشف المراد به تبیین و 
ّ
229. جالب توّجه است که عاّلمه حل

یی به آنها برنیامده. ظاهرًا از آنجا که وی  ل های خواجه نصیر در رّد این عقیده پرداخته است هیچ در مقام پاسخگو توضیح استدال
ّیات شـخصی خود نبوده اسـت. از این رو  در این کتاب بیشـتر بنای شـرح عبارات خواجه را داشـته اسـت، چندان درصدد ابراز نظر

آراء شخصی او را در اینگونه مسائل باید از سایر آثار کالمی وی استخراج نمود.
فًا من أجزاء ال تتجّزأ.«. ابن سینا، الحسین بن عبداهلل، الشفاء )اإللهّیات(، ص 61.

َّ
93 . »اّن الجسم جوهر واحد مّتصل و لیس مؤل

94 . »الجوهر الفرد عند الحكیم ممتنع الوجود.«. الطوسی، نصیرالّدین، قواعد العقائد، ص 23.
ید به: الطوسی، نصیرالّدین، شرح اإلشارات و التنبیهات، ج 2، صص 44 _ 45.  95 . نگر
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موضوع نیست.

ـۀ متأّخـر از جملـه نصیرالّدیـن طوسـی، 
ّ
مـان امامـی برجسـتۀ مکتـب حل

ّ
کـه متکل  تـا اینجـا معلـوم شـد 

ـی و فاضـل ِمقـداد بـا عقیـدۀ ابن سـینا در خصـوص ترکیـب جسـم از مـاّده و 
ّ
مـۀ حل

ّ
ابن میثـم َبحرانـی، عال

صورت مخالفت کرده اند و وجود جوهری به نام »َهیولٰی« در جسم را انکار نموده اند. 

م برجسـتۀ پیرو 
ّ
 عبدالرّزاق فّیاض الهیجی، متکل

ّ
درخور توّجه اسـت که در دورۀ کالم فلسـفی امامّیه، مال

مـان امامـی پیشـین، وجـود َهیولـٰی در جسـم، و ترکیـب جسـم از مـاّده و 
ّ
فلسـفۀ ابن سـینا، برِخـالف متکل

صورت را پذیرفته است96  و به ضرورت بطالن جوهر فرد یا جزء ال َیَتَجّزا تصریح نموده.97  بنابراین، فّیاض 
الهیجـی بـا ترجیـح نظـر ابن سـینا در خصـوص ترکیـب جسـم از مـاّده و صـورت با ایسـتار خواجـه نصیر و 
ـۀ متأّخـر در ایـن مسـأله مخالفـت کـرده، ولـی در توافـق بـا خواجه، رأی بیشـتر 

ّ
مـان مکتـب حل

ّ
سـایر متکل

مان امامِی پیش از خود دربارۀ ترکیب جسم از جواهر فرد یا اجزاء ال َیَتَجّزا را باطل شمرده است.  
ّ
متکل

ـۀ متأّخـر دو موضـع 
ّ
مـان امامـی مکتـب حل

ّ
« متکل حاصـل سـخن این کـه در خصـوص تعریـف »جوهـر

گرایـش فلسـفی  کـه  کرده انـد: شـمار اندکـی از آنـان نظیـر خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی  متفـاوت اختیـار 
« را پذیرفته انـد و وجـود جوهـر فـرد یـا جـزء ال َیَتَجـّزا را انـکار  بیشـتری داشـته اند تعریـف فالسـفه از »جوهـر
مـان این مکتب که گرایش فلسـفی کمتری داشـته اند از جمله ابن میثم 

ّ
کرده انـد. در مقابـل، اغلـب متکل

« را پذیرفته اند و برِخالف نظر  مان معتزلی از »جوهـر
ّ
ـی و فاضـل ِمقـداد تعریـف متکل

ّ
مـۀ حل

ّ
َبحرانـی و عال

مان نامبرده از 
ّ
ک تمام متکل فالسـفه به وجود جوهر فرد و ترکیب جسـم از آن معتقد شـده اند. وجه اشـترا

ۀ متأّخر در این مسأله انکار وجود جوهری به نام ماّده یا َهیولٰی در جسم است.  
ّ
مکتب حل

کتابنامه
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1387ه .ش.
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م ثانی _ و رئیس الحكماء االسـالمیة شـیخ ابی علی بن 
ّ
م اّول _ أبی نصر _ ملّقب به معل

ّ
96 . »و مذهب ارسـطاطالیس _ ملّقب به معل

سـینا و خواجه نصیر طوسـی _ قدس سـّره _ در شـرح اشـارات و سـایر حكماء اسـالم و جمهور مشـائین آن اسـت که مادة المواد ]یا 
همان هیوالی اولی[ جزء جسم مطلق است و متعّین به هیچ تعّین در حّد ذات خود نیست ... و جسم مطلق، مرّکب است از جزء 
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گوهر مراد، ص 71. 
97 . »و نزد اکثر اهل کالم و طایفه اى از متقّدمین بر زمان اسـالم ماّدۀ جسـم مطلق اجزائی اسـت که هیچ جزء از آن اجزا قابل قسـمت 
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ه و براهین بسیار بر ابطال جزء ال یتجزى اقامت نموده اند، و ظهور آن به مرتبه اى 

ّ
مین این مذهب را باطل دانند و ادل

ّ
محّققین متكل

مات اکثر اهل اسالم است.«. همان، ص 69. 
ّ
رسیده که در ازمنه متأّخره بطالن جزء از مقررات و مسل
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