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Abstract
In this article, the view of contemporary Neo-Sadraists on the compatibility
of the theory “Body composed of matter and form” with the theory “Body
composed of parts” is studied. For this purpose, in the introduction, by
pointing out that Greece is the origin of the issue of matter and form, and
that Aristotle considers the body to be composed of matter and form, we
express the view of Democritus, who considers the body to be composed of
indivisible components. Further, we mention the views of Avicenna, Mulla
Sadra, and Hadi Sabzevari, who refute the composition of the body from the
parts, and then we will express the views of contemporary Neo-Sadraists
such as Abdollah Javadi Amoli, Seyyed Mohammad Hossein Tabatabaei,
Morteza Motahhari and Mohammad Taghi Mesbah Yazdi in this regard and
clarify the differences between their views and those of previous
philosophers and then, as the opinions are summarized, we conclude the
compatibility of the theory “Body composed of matter and form” with the
theory “Body composed of parts” from the perspective of contemporary
Neo-Sadraists. This article indicates the development of the issues related to
matter and form in Islamic philosophy and its gradual evolution and the
opening of new horizons in the analysis of issues and is considered a
contemporary philosophical achievement.

Keywords: Contemporary Neo-Sadraists, Matter, Form, Body Composition,
Compatibility.
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چکیده
در اين مقاله ،ديدگاه نوصدرائیان معاصر دربارۀ سازگاری نظريۀ «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظريۀ «ترکیب
جسم از اجزاء» را بررسی مینمايیم .برای اين منظور ،در مقدمه ،با اشاره به اينکه يونان خاستگاه مبحث ماده و
صورت است و ارسطو ،جسم را مرکب از ماده و صورت میداند؛ ديدگاه ذیمقراطیس ،که جسم را مرکب از اجزاء
غیر قابل تجزيه میداند ،را بیان میکنیم .در ادامه ،ديدگاه ابنسینا ،مالصدرا و هادی سبزواری را ،که ترکیب جسم از
اجزاء را ِابطال مینمايند ،ذکر میکنیم و پس از آن به بیان نظر نوصدرائیان معاصری چون عبدالله جوادی آملی،

سیدمحمدحسین طباطبايی ،مرتضی مطهری و محمدتقی مصباح يزدی در اين باره میپردازيم و تفاوت آراء آنها

نسبت به بسیاری از فالسفه پییین و علل اين اختال رويکرد را روشن میسازيم و سپس در جمعبندی آراء،
سازگاری نظريۀ «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظريۀ «ترکیب جسم از اجزاء» را از منظر نوصدرائیان معاصر
نتیجه میگیريم .اين مطلب ،گوشهای از تطور مباحث مرتبط با ماده و صورت در فلسفه اسالمی و تکامل تدريجی آن
و گیوده شدن افقهای تازه در تحلیل مسائل را نیان میدهد و از دست آوردهای فلسفی معاصر محسوب میشود.
واژههای کلیدی :نوصدرائیان معاصر ،ماده ،صورت ،ترکیب جسم ،سازگاری.
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 .1مقدمه
در مورد اصطالح نوصدرائیان بايد خاطرنیان کنیم که از يک منظر ،گروهی از فالسفۀ اسالمی
انی بعد از مالصدرا را به جهت همنوايی غالب ديدگاهها يیان با حکمت متعالیه و نیز نوآوری در
اير ِ
پارهای از مسائل« ،نوصدرائیان» میگ ويند .البته اين اصطالح ،عمومیت کاربردی ندارد و در مورد

آغازگر گفتمان نوصدرائی هم اتفاق نظر وجود ندارد .برخی پژوهیگران ،آغازگر جنبش ذکر شده را
سیدمحمدحسین طباطبايی میدانند و معتقدند که اين گفتمان با تالش علمی او و شاگردانش
شکل گرفتهاست و در رويه فکری و فلسفی آنها ،از جهت صورت ،روش و محتوا؛ نسبت به قبل و
در قیاس با حکمت متعالیه تغییراتی ايجاد شده است (رشاد .)61 :1378 ،بعضی پژوهیگران نیز،
هادی سبزواری را آغازگر گفتمان نوصدرائی معرفی میکنند و طباطبايی و شاگردان او را کاملکننده
و مروج راه او میدانند (عباسی حسینآبادی .)89 :1392 ،ما فارغ از اينکه چه کسی بنیانگذار حقیقی
گفتمان نوصدرائی است ،ديدگاه فالسفه و حکمايی مانند سیدمحمدحسین طباطبايی ،مرتضی
مطهری ،عبدالله جوادی آملی و محمد تقی مصباح يزدی را به عنوان نوصدرائیان معاصر در ارتباط
با موضوع مقاله ارزيابی میکنیم و هادی سبزواری را به عنوان يک نوصدرائی متقدم لحاظ
مینمائیم.
خاستگاه مبحث ماده و صورت ،يونان است و فالسفۀ اسالمی نیز به تبعیت از انديیمندان
فیلسوفان يونان باستان در تبیین مادۀالمواد،
آنجا ،بهويژه ارسطو ،به اين مطلب رویآوردهاند .تالش
ِ
ارسطو را بر آن داشت تا تعبیری ديگر از آن ارائه دهد و آن را به عنوان قوه محض و جزء جوهری

جسم در نظر بگیرد .او معتقد است که اگر جسم را به ريزترين اجزاء تقسیم کنیم ،باز هم هر کدام
از آن اجزاء دارای صورت و يک ماده است و اين سلسله بايد ختم شود به «ماده اولیهای»که قوه
محض و استعداد صر است و میتواند پذيرای هر صورتی باشد .ارسطو برخال متفکران قبل از
خود ،موجودات عالم را در ده مقوله کلی طبقهبندی کرد که يکی از آنها جوهر و بقیه عرض هستند.
مقوالت از نگاه او با هم تباين داشتند و جسم نیز جوهری مرکب از ماده و صورت میباشد (ارسطو،

 .)390-387 :1389فیلسوفان میاء ،جوهر را به پنج نوع تقسیم کردهاند؛ عقل ،نفس ،جسم ،ماده و
صورت (ابنسینا1404 ،الف . )60 :در مورد ماهیت جسم ،تعريفی که از ارسطو نقل شده و منسوب
به میائیان بوده و فیلسوفان اسالمی از قبیل فارابی ،ابن سینا ،میرداماد و مالصدرا از آن تبعیت
کرده اند ،آن است که جسم ،جوهری است که از دو جوهر ديگر يعنی ماده و صورت شکل گرفته
قسم هیوالئی اضافه
است؛ جوهر مادی ،امری مبهم و قوه محض است و جزء ديگری که به اين ِ
میشود و موجب بروز وظهور آن میشود؛ صورت جسمانی است (همان.)67-66 :
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از طرفی ،برخی دانیمندان علوم طبیعی و حکماء يونان ،مانند ذیمقراطیس و پیروان او ،جوهر

جسم را متیکل از اجزاء اليتجزا (اتم) 1میدانستند و معتقد بودند که گرچه جسم به ظاهر يک واحد
متصل است ولی حقیقت آن ،مرکب از اجزا غیرقابل تجزيه است که در همه اجسام به شکل
متناهی وجود دارد و انقسام عقلی آن را تا بینهايت جايز میدانستند (کاپلستون.)91-88/1 :1368 ،

ُ
بنابر نظر ذیمقراطیس ،اين ذرات ،به ادراك حسی درنمیآيند؛ زيرا بسیار خرد هستند و حواس

نمیتواند آنها را درك کند .همچنین ،اتمها در اندازه و شکل مختلفاند؛ ولی کیفیتی ندارند مگر
سختی و صالبت يا نفوذناپذيری؛ درآغاز پیدايش عالم ،اتمها درخأل حرکت ازلی و ابدی داشتند؛
سپس براثر برخورد با يکديگر ،گروههايی از اتمها به يکديگر متصل شدند و بر اثر حرکت
چرخیی ،ابتدا عناصر و سپس اشیاء ديگر متیکل شدند (همان 89 :و راسل.)116/1 :1365 ،

نظريۀ مکتب اتمیسم ،توسط ارسطو و برخی پیروان وی و در ادامه توسط گروهی از حکماء،
فالسفه (مانند ابن سینا و مالصدرا) و دانیمندان علوم طبیعی مورد انکار واقعشد ،تا اينکه در مواجهه
با نظريه اتمی فیزيك در قرن حاضر جانی تازه گرفت؛ اما بايد گفت که دستاوردهای فیزيك ،تنها
بخیی از نظريات اين مکتب را تأيیدکرد؛ چون برخی ويژگیهای اتم ،در مکتب اتمیسم از اين قرار
ا
بود .1:اتمها تقسیمناپذيرند و اصال وجهتسمیه اين ذرات به اتم ،آن است که تجزيهناپذيرند و
معنای لفظی اتم ،تقسیم و شکستناپذير است؛  .2ماهیت اتمها ،فیردگی و پری است .اما
فیزيك جديد ،خال اين ويژگی ها را بنیان نهاد؛ چرا که بنابر اصول فیزيك جديد .1 :نهتنها اتمها
شکسته میشوند ،بلکه ذرات درون آنها ،مانند هسته نیز شکافته میشوند که در فیزيك هستهای ،از
ا
شکا هستهای انرژی قابل توجهی دريافت میشود؛  .2اتم ها ،کامال ُپر نیستند بلکه از ذرات و تا
حد زيادی خأل يا فضای تهی تیکیل يافتهاند (سام .)17 :1337 ،اين مطلب را مصباح يزدی هم تأيید
میکند و نظريۀ اتمی ذیمقراطیس و فیزيک جديد را دارای «تفاوتهای بسیار» ارزيابی میکند
(مصباحيزدی .)241/3 :1398 ،به همین دلیل هم میتوان گفت که واژۀ «اتم» در اتمیسم (ديدگاه

ذیمقراطیس) و فیزيک جديد« ،میترک لفظی» است.
آنچه در اين مقاله بهطور خاص به دنبال آن هستیم ،پاسخ به اين سؤال است که براساس ديدگاه
ائیان معاصر ،آيا بین اعتقاد به «ترکیب جسم از ماده و صورت» با اعتقاد به «ترکیب جسم از
نوصدر ِ

اجزاء» سازگاری وجود دارد يا نه؟ يعنی آيا از منظر نوصدرائیان معاصر ،قائل شدن به نظريۀ ماده و
صورت ،منافاتی با قبول ترکیب جسم از اجزاء کوچک (اتم) دارد يا نه؟
در اين مسیر ،بايد اشاره کرد که وجه میترک ديدگاه غالب فالسفه پییین در اين باره ،يعنی
افرادی مانند ابن سینا ،مالصدرا و هادی سبزواری (که نظر آنها ،مطابق نظر گروه زيادی از فالسفه متقدم هم
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هست) ،عدم اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء و نیز باور به ترکیب جسم از ماده و صورت است (ابن

سینا1404 ،ب190-177 :؛ مالصدرا 78-77/5 :1981 ،و سبزواری .)171-170/4 :1379 ،اما برخال نظر
آنها ،ديدگاه میترک نوصدرائیان معاصر ،اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاست (طباطبايی1362 ،ب:
99-98؛ جوادی آملی204-203/3 :1398 ،؛ مطهری 388 -360 :1387 ،و  240و مصباح يزدی:1398 ،

 241/3و  .)243ما ابتدا ديدگاه اختصاصی فالسفه پییین در ِابطال اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء را

ذکر خواهیمکرد و در ادامه ،ديدگاه نوصدرائیان معاصری مانند :سیدمحمدحسین طباطبايی،

مرتضی مطهری ،محمدتقیمصباح يزدی و عبدالله جوادی آملی را جداگانه بیان خواهیم نمود و با
مقايسه آراء ،تفاوت نگاه آنها را روشن مینمايیم و دربارۀ سازگاری و يا ناسازگاری نظريۀ «ترکیب
جسم از ماده و صورت» با نظريۀ «ترکیب جسم از اجزاء» از نگاه آنها به تفصیل سخن خواهیم
گفت و داليل تفاوت آراء آنها با امثال مالصدرا و ابن سینا و دستاوردهای فلسفی آن را شرح
خواهیم داد.
موضوع مقاله ،در نوع خود بديع و تازه است و بیان علل رويکرد متفاوت اين فالسفه نسبت به
پییینیان هم بخیی از نوآوریهای اين گفتار محسوب میشود .بديهی است که در اين مسیر،
ديدگاه فالسفه نوصدرائی مذکور محور بحث ماست و ديدگاه فیزيک دربارۀ ترکیب جسم از اجزاء
کوچک ،به نحو کلی مورد اشاره قرار میگیرد و وارد جزئیات اين مقوله تخصصی نخواهیم شد و
قصد نداريم ديدگاه فیزيک جديد و فلسفه را در اين مورد مقايسه کنیم.
 .2حقیقت جسم و ِابطال ترکیب آن از اجزاء از منظر ابنسینا

ابنسینا دربارۀ حقیقت جسم میگويد ،جسم جوهر واحد پیوستهای است که مؤلف از اجزاء
اليتجزا نیست .البته او بررسی کامل دربارۀ جسم را در طبیعیات شفا انجام داده است« :أن الجسم
جوهر واحد متصل و لیس مؤلفا من أجزاء ال تتجزأ» (ابنسینا1404 ،ب .)190-177 :او تعريف

متداول و میهور جسم را اينگونه میداند« :جسم جوهر دارای طول ،عرض و عمق است» (همان،

1404الف .)61 :آنچه حقیقت جسم را تیکیل میدهد از ديدگاه ابنسینا ،همان صورت اتصالیای
است که قابل فرض به ابعاد ثالثه است ،او در اين باره مینويسد« :
» (همان.)64 :

او معتقد است که جسم يک واحد متصل است که بالفعل هیچ تکثری ندارد؛ گرچه بالقوه قابل
انقسام به اجزاء بینهايت است« :
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» (همان .)66 :از جهت حقیقت ،جسم مرکب از دو جوهر است که يک
جوهر ،بالقوه است که به آن ماده يا هیولی میگويند و يک جوهر ،بالفعل است که به آن صورت
میگويند .او برای اثبات هیولی ،از برهانهايی نظیر «فصل و وصل» و برهان «قوه و فعل» استفاده
کرده است (همان .)67-66 :ابنسینا قبل از اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت و پیش از اثبات
هیولی ،به ِابطال اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء مبادرت مینمايد« :

» (همان1375 ،الف.)56-55 :

در اينباره ،خواجهنصیر طوسی نیز در شرح فصل دوم از نمط اول کتاب اشارات و تنبیهات ،به ذکر
نمونهای از داليل علماء در ِابطال جزء اليتجزا مبادرت مینمايد و مناظرات انجام پذيرفته بین
موافقین و منتقدين اين اعتقاد را ذکر مینمايد (همان1375 ،ب.)22-20/2 :

ابنسینا جسم را مرکب از ماده و صورت میداند .اعتقاد به دو جنبه برای جسم از دو جنبه
وجودی جسم اسـت .اجسام هم خصوصیتی دارند که به واسطه آن دارای بـعد هـستند ،يعنی
بالفعل هستند و هم خصوصیتی که به واسطه آن تغییر میکنند و به چیز ديگری تبديل میشوند،
يعنی بـالقوه هستند .ابن سینا وضع نخست جسم را از صورت آن و وضع دوم را ناشی از مـاده آن
مـیداند .از اين رو جسم از صورت جسمیه و ماده جسمانی تیکیل میگردد .تعريف جسم از وی،
ناظر بر صـورت جـسمانی جسم است (همان1404 ،الف.)67 :

شیـخالرئیس از صـورت جسمیه به اتصـال تعبیر مـیکنـد و شــیء را مـتصل واحــد
مـیداند ،يعنی جسم محسوس ،وحدت اتصالی دارد .به بیان ديگر ،واقعیت جسم به همان صورتی
است که حس آن را میيابد .از نظر ابن سینا ،جسم ،امری متصل است و در عین حال میتوان آن را
تا بینهايت مورد تـقسیم قـرار داد .البته مراد او از تقسیم ،تقسیم بالقوه است و نه بالفعل ،يعنی هر
جزئی از اجزاء جسم که فرض شود ،دارای بعد است و در اين تقسیم نمیتوان به جزئی رسید کـه
ا
فـاقد بعد باشد .البته گاهی اين تقسیم در خارج صورت میگیرد ،گاهی در وهم و نهايتا در عقل.
پس جسم برخال
.)68-67

نظر معتقدين به جزء اليتجزی ،انـفصال بـالفعل و خارجی ندارد (همان 64 :و
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 .3حقیقت جسم و ِابطال ترکیب آن از اجزاء از منظر مالصدرا

مالصدرا جسم را مرکب از ماده (هیولی) و صورت میداند (مالصدرا110-109 /5 :1981 ،؛ .)434 /3

در واقع او در بحث از جسم مطلق ،معتقد به ترکیب آن از هیوالی اولی و صورت جسمیه میباشد.
او ماده و صورت را در خارج متحد میداند؛ به نحوی که دو چیز جدا از هم نیستند و بدين سبب،
با ديدگاه میاء که معتقد به ترکیب انضمامی هستند ،فاصله میگیرد .از نگاه مالصدرا ،جسم به
تمامه ماده و به تمامه صورت است و ماده از جنبۀ ناقص آن و صورت هم از جنبۀ کامل آن انتزاع
میشود و نسبت آن دو به يکديگر ،نسبت ناقص به کامل میباشد (همان.)129 :1360 ،

مالصدرا در تبیین حقیقت جسم مانند غالب مسائل ،هم ،سخن میهور فالسفه را بیان میکند
و هم ،ديدگاه ويژه خود را ذکر میکند که با اصول وجود شناختی او هماهنگ است .وی هنگامی
که قول میهور در اين ارتباط را توضیح میدهد ،جسم را جوه ِر دارای ابعاد سه گانه معرفی میکند

(همان10/5 :1981،و .)22او مانند ابنسینا به اتصال جوهر جسمانی توجه دارد و آن را مقوم جسمیت

معرفی مینمايد .مالصدرا ،امتداد داشتن را با فرض ابعاد سه گانه در جسم همراه میداند و اتصال
را ،صالحیت انتزاع امتداد سه گانه در مرتبه ذات اشیاء قلمداد میکند (همان)56 :؛ چون او جسم را
جوهر متصل میداند ،اعتقاد دارد که جسم تا بینهايت قابل انقسام است و دارای اجزاء بالفعل
نیست .او همچنین معتقدين به جزء اليتجزا را نقد مینمايد و از بیان ابنسینا در اين باره نیز استفاده
میکند (همان.)61-31 :

مالصدرا قبل از اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت و پیش از اثبات هیولی ،به ِابطال ترکیب

جسم از اجزاء مبادرت میکند:

(همان.)78-77 :

مالصدرا بعضی از برهانهايی که در ِابطال جزء اليتجزا اقامهشده را در کتاب شرح

هدایۀاالثیریۀ نقل کرده است (همان .)25-18 :1422 ،او داليل ذکرشده از طر صاحب کتاب
عنوان «
هدایةاالثیریة در اين مورد را با ذکر
ِ

» آغاز میکند و به توضیح نظر مخالفان آن میپردازد (همان.)19 :
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 .4بطالن ترکیب جسم از اجزاء کوچک از نگاه هادی سبزواری
هادی سبزواری ،اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء کوچک را ناسازگار با نظريۀ ترکیب جسم از هیولی
و صورت میداند و بطالن ترکیب جسم از اجزاء کوچک را در حد بديهیات میشمارد .اين سخن
سبزواری ،موافق با سخن ابن سینا و مالصدرا است .او در بخیی که با اين عبارت شروع میشود:
» ،میگويد« :

«

»؛ يعنی به نظر
سبزواری ،با عقیده به ترکیب جسم از اجزاء نمیتوان به هیولی و صورت باور داشت و اضافه
میکند که بطالن عقیده به ترکیب جسم از اجزاء در روزگار ما در سايۀ برهانهای متعدد در حد
بديهیات است (سبزواری.)171-170 /4 :1379 ،

حسن حسنزادهآملی در حاشیۀ اين بخش از شرح منظومۀ سبزواری ،بطالن اعتقاد به جزء
اليتجزا را در دوران سبزواری ،به دلیل کثرت برهانهايی که از طر علمای علوم طبیعی اقامه شده
ا
بود ،در حد بديهیات می شمارد و اذعان مینمايد که حکماء نیز معموال ،قبل از اثبات هیولی ،به
ِابطال اعتقاد به تیکیل اجسام از جزء اليتجزا مبادرت میکردند؛ همانطور که اثیرالدين ابهری در

کتاب هدایةاالثیریة ،همین کار را انجام داده است؛ و فخررازی نیز در جلد دوم مباحث مشرقیه،
بیست دلیل در ِابطال جزء اليتجزا ارائه کرده است (همان) .بعضی از برهان هايی که در ِابطال جزء
اليتجزا اقامه شده و حسنزادهآملی به آنها اشاره میکند را مالصدرا در شرح هدایةاالثیریة نقل

کرده است (مالصدرا .)25-18 :1422 ،سبزواری نیز به نقل تعدادی از اين برهانها مبادرت میکند
(سبزواری)172 /4 :1379 ،؛ پس ،از نگاه سبزواری به عنوان يک نوصدرائیمتقدم و همسو با عقايد
شايع آن دوران ،ترکیب جسم از اجزاء مردود است؛ همانطور که مالصدرا و ابن سینا هم اذعان
داشتند.
 .5دیدگاه عبدالله جوادی آملی دربارۀ استقالل مباحث فلسفی ماده و صورت از نظر یات
ِ
فیزیک
عبدالله جوادی آملی معتقد است که ديدگاههای علوم طبیعی ،از جمله فرضیههای مطرح شده در
فیزيک به مباحث فلسفی در مورد اجسام و مبحث ماده و صورت ،آسیبی نمیزند .در نقد برهان
جسم متصل هم
فصل و وصل ،گفته شده که اجسام از ذرات کوچک اتمی شکل پذيرفتهاند و ِ
واقعیت ندارد تا اينکه بتواند منفصل شود .ايیان معتقدند که اين نقد اگر صحیح باشد ،انتقاد
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اساسی بر علوم هندسی وارد است و اين مطلب به برهان فصل و وصل آسیبی نمیرساند ،چون در
میهود ذرات
اين حالت ،استدالل بر پايه فصل و وصل ،از مقادير میهود ،به اندازه های غیر
ِ

کوچک انتقال میيابد و اين فرضیه ،اصل برهان را باطل نمیسازد ،چون اجزاء کوچک اتمی هم به
دلیل اينکه دارای بعد هستند ،فصل و وصل میپذيرند .از منظر ايیان ،برهان قوه وفعل هم با ديدگاه
اتمی جسم خدشهپذير نخواهدبود ،چون اگر اجسام در اندازههای میهود خود تحقق
ذر ِ
ات ِ
نداشتهباشند ،اتمها و ذرات ريز ،واقعیت خواهندداشت و برهان قوه وفعل در مورد آنها صادق
خواهدبود .پس در نگاه ايیان ،فرضیهها و ديدگاههای علوم طبیعی و فیزيک به ديدگاههای فلسفی
دربارۀ جسم ،ماده و صورت آسیبی وارد نمیکند (جوادی آملی.)204-203/3 :1398 ،

ايیان جمعشدن دو جنبۀ بالقوه و بالفعل در جسم را نیان از ترکیب جسم از هیولی و صورت
میداند و معتقد است که شکلپذيرفتن جسم از ذرات ريز ،در ترکیب آن از ماده و صورت بیتأثیر
خواهد بود؛ چرا که هر ذره از جسم هم دارای يک حیثیت قوه و يک حیثیت فعلیت است و صورت
جسمیه در اجزاء کوچک ه م ظهور دارد .پس جسم چه مرکب از اجزاء کوچک باشد و چه دارای
وحدت اتصالیه میهود باشد ،از کثرت (هیولی و صورت) برخوردار است؛ يعنی با ديدگاههای علوم
طبیعی منافاتی ندارد (همان.)337 :

اين بیان جوادی آملی ،نقد روشن و مناسبی بر سخن برخی پژوهیگران 2معاصر است که

دستاوردهای علوم طبیعی و فیزيک دربارۀ ترکیب جسم از اجزاء کوچک را ناسازگار با ديدگاههای
فلسفی در مورد ترکیب جسم از ماده و صورت میدانند (يثربی .)86-85 :1391 ،قابل توجه اينکه
برخی پژوهیگران معاصر حوزه فلسفه اسالمی ،معتقدند که پذيرفتن ديدگاه ترکیب جسم از ماده و
صورت از طر فالسفه پییین ،بر پايه عقیده آنان در بطالن ترکیب جسم از اجزاء کوچک است؛ و
برای توضیح امکان اتصال و انفصال در اجسام ،پای ماده و صورت را پیش کییدهاند .اين
پژوهیگران معتقدند که اگر ارسطو و ابن سینا و پیروان آنها از ترکیب جسم از اجزاء کوچک مطلع
بودند ،هیچ گاه به فرض ماده و صورت و ترکیب جسم از آن دو متوسل نمیشدند و فالسفۀ اسالمی
هم ،هیولی را بر پايه تضاد بین «وصل» و «فصل» در اجسام ثابت کردهاند و اين تضاد با پذيرفتن
ترکیب جسم از اجز ِاء ريز مطرح نخواهد بود( .همان) اين پژوهیگران ،تالش فالسفۀ اسالمی مانند

ابن سینا و مالصدرا برای ابطال عقیدهای که جسم را مرکب از اجزاء کوچک میداند ،گواهی بر
ادعای خويش میدانند؛ همچنین ،سخن سبزواری که بطالن ترکیب جسم از اجزاء کوچک را در
حد بديهیات میشمارد؛ شاهد ديگری بر سخن خود محسوب میکنند (مالصدرا77/5 :1981 ،؛ ابن
سینا1375 ،الف56-55 :؛ سبزواری 171-170/4 :1379 ،و يثربی.)86-85 :1391 ،
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 .6دیدگاه سیدمحمدحسین طباطبایی دربارۀ حقیقت جسم و ترکیب آن از اجزاء
سیدمحمدحسین طباطبايی ،در کتاب بدایةالحکمة ،معتقد است که ما با حواس خود ،جسم را
يک واحد يک پارچه می يابیم ،حال ،اين سؤال قابل طرح است که آيا در حقیقت هم جسم يک
ريز با فاصله است؟ او دربارۀ
واحد يکدست و يکپارچه است؛ يا نه ،بلکه مجموعهای از ذرات ِ

پاسخ به اين گونه سؤاالت ،پنج ديدگاه و پاسخ آن ديدگاهها را مطرح میکند (طباطبايی1362 ،الف:

 .)71-70بر اساس انديیۀ طباطبايی ،جسم جوهری است که در جهات سهگانه امتداد دارد و هر
شیء دارای امتداد،
چیزی که امتداد و کیش داشته باشد ،امکان تقسیم شدن هم دارد؛ چون ِ

حداقل دو طر ِ مغاير دارد ،حال ،چون جسم در سه طر امتداد دارد ،در هر سه طر قابل
تقسیم است و میتوان اجزائی برای آن ،هم از جهت طول و هم عرض و هم عمق در نظرگرفت
(همان).

بر اساس بیان ايیان ،سؤالی که اينجا میتوان مطرح کرد اين است که در اشیائی مثل يک قطعه
آهن و چوب که حواس ما آنها را متصل میداند ،آيا اين اشیاء همانگونه هستند که در ظاهر به نظر
میرسند؟ يا مجموعهای از ذرات خیلی ريز هستند که در کنار هم قرار دارند (شیروانی:1387 ،
.)146/2

در پاسخ به سؤاالت يادشده ،طباطبايی در بدایةالحکمة ،ديدگاه ذی مقراطیس را با کمی

اصالح 3درست دانستهاست .نظر ذیمقراطیس به بیان ايیان اينگونه است که :جسم يک جوهر
متصل است و میتوان امتدادهای سهگانهای در آن تصور کرد و اجسام از ذرات بسیار ريز و سختی
تیکیل شدهاند که در خارج نمیتوان آنها را تجزيه کرد ،اما چون دارای حجم و امتداد هستند،
امکان تجزيه وهمی و عقلی برای آنها وجود دارد (طباطبايی1362 ،الف.)71-70 :

از سويی ،طباطبايی در کتاب نهایةالحکمة ،ديدگاههای هفتگانهای 4را در اين ارتباط مطرح و

بزرگان حکمای اسالمی
ارزيابی مینمايد .در اين کتاب برخال بدایةالحکمة ،ديدگاه ارسطو و
ِ
مطرح و ديدگاه مناسب ارزيابی میشود .طباطبايی ،نظر ارسطو و بزرگان حکمای اسالمی را

اينطور شرح می دهد که :جسم جوهری است که از دو جوهر ،يعنی ماده که قوه هر فعلیتی است و
نیز از صورت ،که اتصال جوهری است ،شکل يافتهاست؛ بر پايه اين ديدگاه ،صورت ،اتصال و
امتداد جوهریای است که امکان تقسیم شدن به اجزاء غیرمتناهی را دارد ،يعنی هر قدر تقسیم
بپذيرد ،باز قابل تقسیم میباشد (همان1362 ،ب .)97-94 :او میافزايد که بر پايه اعتقاد آنان ،جسم
از دو جوهر ترکیب يافتهاست ،يعنی از هیولی و صورت جسمیه و منظور از صورت جسمیه ،اتصال
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جوهریای است که حس میيابد؛ يعنی اينکه اشیاء به شکلی هستند که میتوان سه خط عمود بر
هم در آنها فرض کرد و به اجزاء نامحدودی هم قابل تقسیماند (همان.)99-98 :

طباطبايی سخن دانیمندان علوم طبیعی و تجربی را يادآور میشود که اجسام را متیکل از
ذراتی میدانند که دارای جرم هستند .او معتقد است که بايد نظر ارسطو و حکمای اسالمی را بر

ُ
نطبق ساخت و حتی قبول اين مطلب را به عنوان «اصل
يافتههای اين دانیمندان طبیعی م ِ
موضوعی» مطرح میکند (همان).
ا
حال بايد بررسی کرد که تطبیق مورد اشاره طباطبايی چگونه بايد باشد؟ مثال اگر تطبیق را به اين

معنی بدانیم که ريزترين جزء تیکیلدهنده جسم را با «مادةالمواد» فلسفی بخواهیم متناظر بدانیم
چه وضعیتی خواهیم داشت؟ اين احتمال را در چند شکل به شرح زير میتوان بررسی نمود:
الف) بعضی مواقع ،افرادی سعی می کنند که اثبات کنند ،انرژی مطرح در فیزيک ،ناظر به
مادۀ اولی در فلسفه است؛ اما بايد چند نکته را متذکر شد :میزان انرژی ،امکان اندازهگیری دارد و
5

ذرات فوتون ،بسته به فرکانس و انرژیای که دارند ،متفاوت و متنوعاند در حالیکه مادۀ اولی ،در
تمام اجسام يکسان و غیرقابل اندازهگیری است.

6

ب) ممکن است به نظرآيد که میتوان کواركها را مادۀ اولی دانست؛ چون کواركها به تنهايی
ا
موجود نیستند و حتما بايد در ذرات محبوس باشند؛ همانطور که مادۀ اولی به تنهايی يافت
نمیشود و بايد همراه با صورت باشد .اما بايد دانست که کواركها ،هم متنوع و هم قابل تبديل به
يکديگرند؛ و میان آنها ،مبادلۀ ذرات صورت میگیرد و خالصه آنکه قوۀ محض نیستند.
ج) شايد در نگاه ديگر ،اتمها را ناظر به مادۀ اولی ببینیم؛ ولی مادۀ اولی هیچ تعینی به جز قوۀ
محض بودن ندارد؛ اما اتمها متعین هستند .مادۀ اولی در اجسام مختلف يکساناند؛ ولی اتمها،
گونههای متفاوتی دارند (بیش از  114اتم مختلف شناخته شده است) .مادۀ اولی بسیط است؛ اما اتمها
مرکب از ذرات کوچكتری مانند پروتون ،نوترون ،الکترون و غیره هستند .حتی پروتونها و
نوترونها نیز ،مرکب از ذرات کوچكتری به نام کواركها هستند .از اينرو ،حتی اگر در آينده ،ذرات
ا
بنیادي ،نهايتا به يك ذره تقلیل يابد ،يعنی به يک ذرۀ شناختهشده ختم شود ،به طور حتم آن ذره،
مطابق با خصوصیات مادۀ اولی در فلسفه ارسطو (بدون تعین و تنها قوۀ محض و بسیط) نخواهدبود؛
بنابراين ،تطبیق به معنای اينکه مادةالمواد و هیولی را به عنوان ريزترين جزء شکلدهندۀ جسم در
فیزيک و يا به معنی انرژی محسوب کنیم درست به نظر نمیرسد (مصطفوی.)338 -335 :1387 ،
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در توضیح تطبیق مورد نظر ايیان ،از بیان مصباحيزدی در شرح نهایةالحکمة استفاده میبريم.
در آنجا آمده است که هر يک از ذرات بنیادی ،فردی از جسم به معنای فلسفی آن است ،يعنی
جوهر گسترده ای است که با خواص ديگری غیر از جسمیت که موجب تنوع اين ذرات میشود؛
همراه است؛ چون ممکن نیست که از اجتماع اجزاء فاقد امتداد و حجم ،جوهری ممتد و دارای
حجم (جسم) پديدآيد .همچنین به موجب نظريۀ اتمی ،ذرات ريز از تراکم انرژی تیکیل يافتهاند و
گسترده در
از همین جهت با فراهم شدن شرايط ،قابل تبديل به انرزی هستند .پس انرژی هم جوهر
ِ

فضا و در نتیجه جسم است .انرژی در فیزيک ،اگر متراکم باشد ماده است برای انواع ذرات بنیادی
و اگر نامتراکم باشد ،خود ،انواعی دارد مانند انرژی حرارتی و شیمیايی .ولی بايد توجه داشتهباشیم
که در فیزيک ،توضیح دقیقی در مورد انرژی و امثال آن که بتوان ماهیت آنها را به دقت استنباط کرد
وجود ندارد و اين تحلیلها ،برای توجیه بهتر پديدههای طبیعی است و قطعیت ندارد (مصباحيزدی،

 .)244-241/3 :1398پس اگر جسم بودن انرژی ،قطعیت داشته باشد ،آن نیز جوهری است که
فصل و وصل خواهد پذيرفت.
 .7دیدگاه مرتضی مطهری دربارۀ «حقیقت جسم» و ارتباط آن با دیدگاه علوم طبیعی
مرتضی مطهری ،ديدگاههای مختلف در مورد حقیقت جسم طبیعی را تبیین نموده است .ايیان
نظريۀ ذیمقراطیس را دارای دو اصل میدانند :اول اينکه ،اجسام برخال آنچه میهود است،
پیوسته نیستند و مجموعهای از اجزاء کوچک هستند؛ دوم اينکه آن اجسام ريز ،هم شکستناپذيرند
و هم پیوندناپذير؛ يعنی ،آن اجسام و اجزاء کوچک ،همییه به يک شکل میمانند ،نه به هم
میپیوندند ،تا جسم بزرگتری بهوجود آيد؛ و نه دو قطعه میشوند و به اجزاء کوچکتر تبديل
میشوند (مطهری366-360 :1387 ،و .)388

به عقیدۀ مطهری ،حکماء میاء برای اثبات هیوالی اولی و نیز اثبات ترکیب جسم از هیولی و
صورت ،برهانی به نام برهان «فصل و وصل» اقامه کردهاند و در آن ،دلیل انفصال و اتصال در
اجسام و اجرام را وجود جوهری میدانند که فصل و وصل را میپذيرد .به نظر ايیان ،حکماء
میاء ،ديدگاه ذیمقراطیس در مورد جسم طبیعی را مردود شمرده و پذيرفتهاند که جسم طبیعی،
مجموعهای از ذرات نیست ،بلکه يک واحد پیوسته است؛ و از سويی ،همه اشیائی که پیوسته
هستند ،بنا بر احساس ما ،فصل و وصل میپذيرند؛ يعنی برهان فصل و وصل ،بر پايۀ پذيرش
پیوستگی جسم طبیعی ِمحسوس است .به بیان مطهری ،بر مبنای نظريۀ ذیمقراطیس ،اين برهان
ا
مخدوش است ،چون بر اساس آن ،وقتی که فصل و وصل ظاهری به وقوع میپیوندد؛ مثال ،يک
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لیتر آب ،تبديل به دو نیم لیتر میشود و يا دو نیم لیتر آب ،تبديل به يک لیتر آب میشود ،فصل و
وصل واقعی انجام نمیگیرد (همان.)369 :

مطهری معتقد است که بر اساس ديدگاه فالسفه ،ناممکن است که جسم از اجزائی ترکیب شده
باشد که پیوندناپذير باشند و آنچه امروز در علوم طبیعی اثبات شده ،بییتر بر رد ديدگاه
ذیمقراطیس است و نه رد ديدگاه حکماء؛ چون ذیمقراطیس اعتقاد داشت که جسم از اجزائی
شکل يافته است که انقسامپذير نیستند و اين انقسامناپذيری را به دلیل طبیعت جسمیت آنها
میدانست .به اعتقاد مطهری ،حکماء هم بر اين باور بودند که جسم ،همانطور که میهود است،
جسم
يکپارچه واحد است و دستاوردهای علوم طبیعی امروزی ،حاکی از آن است که
متصل
ِ
ِ
ِ
محسوس و میهود ،متصل واحد نیست و از اين بابت ،برخال ديدگاه حکماء است ،ولی از آن
علمای طبیعی امروز،
جهت که ذرات را قابل تقسیم میداند و هم از اين بابت که بر پايۀ ديدگاه
ِ

علت ناپیوستگی ذرات ،ويژگیهای نوعی آنهاست و نه طبیعت جسمی آنها ،ديدگاه حکماء را
تأيید میکند (همان.)370 :

طبیعی ،محل کالم را از جسم محسوس
مطهری معتقد است که بر پايۀ ديدگاه علمای علوم
ِ

بايد به اجزاء اتمی منتقل کرد ،اگر ذرات اتمی ،فصل و وصلپذير باشند ،آنگاه ،برهان فصل و
وصل فالسفه در مورد آنها صحیح است (همان).

از سوی ديگر ،به اعتقاد مطهری ،ترکیب جسم از ماده و صورت ،مانند ترکیب اکسیژن و
هیدروژن نیست و راه تیخیص و ِاثبات و يا نفی آن را هم فقط عقل و استدالل عقلی میداند و نه
میاهده و تجزيۀ عملی (همان)241 :؛ يعنی ايیان ،علوم طبیعی و تجربی را فاقد صالحیت برای
مخدوش کردن ترکیب جسم از ماده و صورت میدانند (همان).

او در جای ديگری معتقد است که «جسم» قابل تحلیل به ماده و صورت نیست و ماده و
صورت اجزاء جسم هستند ،اما اجزاء تحلیلی و نه اجزاء خارجی؛ به اين معنی که هر جسمی در
ظر خارج منتهی نمیشود به دو جزء واقعی ،که يکی ماده است و ديگری صورت؛ بلکه همانطوری
که ُبعد جسمانی تا بینهايت قابل تقسیم ذهنی به اجزاء کوچکتر است ،حقیقت جوهر جسم هم
تا بینهايت قابل تقسیم ذهنی است به قوه و فعلیت (ماده و صورت) (مطهری.)732/6 :1382 ،
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 .8بررسی دیدگاه محمدتقی مصباح یزدی در بارۀ حقیقت جسم و تفکیک «دیدگاه علمی»
از «دیدگاه فلسفی» در این مورد
محمدتقی مصباح يزدی در شرح نهایۀالحکمۀ به بررسی حقیقت جسم میپردازد .به اعتقاد ايیان،
جسم جوهری سهبعدی است و مراد از سه بعد؛ طول ،عرض و عمق است؛ يعنی جسم جوهری
است که در سه جهت گسترده است و امتداد دارد (مصباح يزدی .)217/3 :1398 ،ايیان بررسی
حقیقت جسم را وارسی مصداق جسم میشمارد و آن را جوهر متصلی میداند که با برش میتوان
آن را به اجسامی کوچکتر تقسیم کرد و اين به معنای آن نیست که جسم ،مجموع اجزاء بالفعلی
باشد که بین آنها فاصله وجود دارد .پرسیی که او مطرح میکند اين است که آيا مصداق جسم در
واقع نیز چنین است؟ سپس آراء گوناگون در اين باره را بررسی مینمايد و پیش از بررسی اين آراء،
دو اصطالح «جسم مرکب» و «جسم مفرد» را توضیح میدهد.
به اعتقاد ايیان هر جسمی يا مرکب است يا مفرد ،مرکب از اجسام بالفعل ديگری شکل
پذيرفته است ،مانند بدن انسان و حیوان و اجسام ساير مرکبات؛ مفرد ،از اجسام بالفعل ديگری
تیکیل نیده است ،مانند عناصر در فیزيک ارسطويی؛ و میخص است که اجزاء جسم مرکب
هم ،يا جسم مفرد هستند يا مرکب ،که بايد سرانجام به اجسام مفرد ختم شوند ،وگرنه به تسلسل
می انجامد؛ به عبارت ديگر ،هر جسم مرکبی در نهايت از اجسام مفرد تیکیل میشود و هر جسم
مفردی نیز چون ممتد است ،انقسام میپذيرد ،وگرنه جسم نیست (همان.)222-221 :

ايیان در بررسی آراء در مورد حقیقت جسم ،ديدگاه ذیمقراطیس مبنی بر اينکه همۀ اجسام،
کوچک دارای ابعاد و انقسامناپذير به نام اتم تیکیل شدهاند که گرچه در خارج
از بیشمار ذرات
ِ
ا
ا
انقسامناپذير باشند ،ولی وهما و عقال انقسامپذيرند؛ را بیان تعريف جسم نمیدانند ،بلکه توضیحی
در مورد ساختمان اجسام محسوس میشمارند .به اعتقاد مصباح يزدی ،حتی اگر ذیمقراطیس اين
سخن را در تعريف جسم هم گفته باشد و اتمها را جسم نداند ،بر حسب تعريف فیلسوفان از جسم
خود او ،اتمها ،جوهرهايی سه بعدی
(جوهر سه بعدی) ،بايد اتمها را جسم دانست؛ چون به گفتۀ ِ

هستند و چون او (ذیمقراطیس) اتمها را بسیط میداند ،در تقسیمبندی فیلسوفان در زمرۀ جسم مفرد
قراردارند.

به نظر مصباح يزدی ،آنچه به يقین میتوان گفت اين است که از ديدگاه فیلسوفان ،مصاديق
حقیقی مفهوم جسم ،همین اجسام محسوس هستند و از ديدگاه ذیمقراطیس ،مصداق جسم اتم
است؛ يعنی نظريۀ او از جهتی که مورد بررسی علوم (تجربی) است ،با نظريۀ ارسطو و همفکران او
تفاوت اساسی دارد ،ولی از جهتی که فلسفه به آن میپردازد ،تفاوت ذاتی با رأی ارسطو ندارد .وی
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در ادامه ،اين سؤال را مطرح میکند که هرچند اتم مرکب از چند نوع جسم نیست ،آيا ممکن نیست
از اجزائی «غیر جسم» مانند هیولی (ماده) و صورت مرکب باشد؛ همانطور که ارسطو معتقد
است؟ سپس ادامه میدهد که نظريۀ ذی مقراطیس با نظر میهور بین فالسفه ،مبنی بر ترکیب جسم
از هیولی (ماده) و صورت «منافی» نیست و اگر چنین ترکیبی (ترکیب جسم از ماده و صورت) ثابت
شود ،شامل اتمها هم میشود؛ يعنی اتمها هم مرکب از ماده و صورت هستند (همان.)230-228 :

توجه داشته باشیم که مصباح يزدی ،در شرح الهیات شفا ،بر اين باور است که ابن سینا و میائین
پیرو او ،جسم را مرکب از دو جوهر به نام ماده و صورت میدانند که اولی حیثیت قوۀ اجسام و
ديگری حیثیت فعلیت آنهاست (مصباحيزدی.)186/2 :1391 ،

همچنین مصباح يزدی در بخیی که رأی افالطون دربارۀ حقیقت جسم را بررسی میکند ،بین
ديدگاه علمی (فیزيک) و ديدگاه فلسفی تفکیک قائل میشود .او رأی افالطون مبنی بر بساطت جسم
جسمی بالفعل را درست نمیداند؛
و نفی ترکیب آن از اجزاء غیرجسم (هیولی و صورت) و اجزاء
ِ

چون از طرفی ،هر جسمی از اجزاء غیرجسمی ،يعنی از هیولی و صورت مرکب است؛ و از طر

ديگر ،بیان افالطون را ناظر به اجسام محسوس میداند .مصباح يزدی اين سؤال بهجا را مطرح
مینمايد که چگونه میتوان اطمینان داشت که جسم محسوس از تعدادی جسم کوچکتر با
فواصل نامحسوس شکل نپذيرفته باشد ،شبیه آنچه ذیمقراطیس گفته است؟ در ادامه ايیان
میگويد که اگر سخن امثال ذیمقراطیس درست باشد (همانطور که در فیزيک جديد آمده است) ،شیء
حقیقی را بايد همان اجسام کوچکتر که نامحسوساند ،محسوب کنیم و همین اجزاء کوچک را
بايد محل نزاع فیلسوفان در مورد حقیقت جسم معرفی کرد و نه جسم محسوس (همان:1398 ،
.)232/3

مصباح يزدی توجه افالطون به جسم محسوس و اشکال بر او از اين حیث را متوجه همۀ
فیلسوفان اعم از ارسطو ،فارابی ،ابن سینا ،شیخ اشراق و مالصدرا میداند و معتقد است که اين
اشکال ،به «ديدگاه فیزيکی و علمی» اين انديیمندان وارد است و نه به «ديدگاه فلسفی» آنها و
جای اين بحث و ايراد را در فلسفه نمیداند ،چون بحث فیلسو را در مورد مصداق حقیقی مفهوم
جسم می داند و مصداق حقیقی جسم از ديد افالطون را بسیط و از منظر ارسطو ،مرکب از ماده و
صورت میشمارد  .ايیان بر اين باور است که انديیمندان مذکور ،بنا بر فیزيک مقبول دوران خود،
معتقد بودند که همین جسم محسوس خارجی ،مصداق حقیقی جسم است (همان).

به نظر مصباح يزدی در دانش تجربی معاصر ،هر جسم محسوسی از اتمها تیکیل شده است
و اين پرسش که آيا جسم محسوس بسیط است و يا از ذراتی ريز تیکیل شده؛ و اينکه اين ذرات
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بنیادی کدام هست ،پرسیی است تجربی و مربوط به قلمرو علم است و نه فلسفه و پاسخ اين
پرسش هر چه باشد ،در فلسفه به منزله «اصل موضوع» بايد پذيرفتهشود و به تحلیل عقلی آن
پرداخت و با فرض صحت نظريۀ اتمی و با فرض اينکه هر يک از ذرات بنیادی هم نوعی جسم
باشد ،اين نظريه شبیه نظريۀ ذی مقراطیس است و میمول همان تحلیل است؛ يعنی مصداق
حقیقی و بالذات مفهوم جسم ،ذرات بنیادی فیزيک هستند و نه اجسام محسوس (همان-240 :

ا
 .)241به اعتقاد ايیان ،از نگاه فلسفی ،ذرات بنیادی نوعی جسم است ،زيرا عقال محال است از
اجتماع اشیائی فاقد امتداد و بیحجم ،جوهری گسترده در جهات سهگانه پديد آيد (همان .)242 :به

بیان ديگر ،بايد دستاوردهای علوم تجربی در مورد کیفیت جسم را پذيرفت و اينکه تقسیم جسم به
جزء بالفعل خارجی تا کجا ادامه دارد نیز در قلمرو علم تجربی است .پییتر ،اتم مطرح بود ولی
خود اتم هم به اجزاء ديگر تجزيه شد و اين اجزاء ديگر هم ممکن است در آينده به اجزاء
در ادامهِ ،

کوچکتر تحلیل شود.

 .9تحلیل و تطبیق دیدگاه نوصدرائیان معاصر
بر مبنای ديدگاه نوصدرائیان معاصر ،در يک حکم کلی و از منظر فلسفی میتوان گفت که جسم،
جوهری است که در جهات سهگانه امتداد دارد؛ اما تعیین مصداق اين حکم کلی از روش فلسفی
ممکن نیست ،يعنی مربوط به علم فیزيک است .زمانی ،مصداق آن را ذرات اتم میدانستند و
بعدها روشن شد که اتم هم از اجزاء ديگر شکل گرفتهاست .آن اجزاء ديگر هم ممکن است از
اجزاء ديگر پديدآمده باشد .بر اساس سخن مصباح یزدی ،ذرات بنیادی از منظر فلسفی ،نوعی جسم
ا
است ،چون عقال ،غیر ممکن است که از اجتماع اشیاء فاقد امتداد ،جوهر ممتد در جهات سهگانه
پديدآيد .همچنین بر مبنای ديدگاه طباطبايی ،مصداق واقعی جسم به عنوان جوهر متصل(صورت
جسمیه) ،همان اجزاء بسیار ريز مورد اشاره دانیمندان طبیعی است .در واقع هم مصباح يزدی ،هم
طباطبايی ،معتقدند که ديدگاه علوم تجربی را بايد به عنوان اصل موضوع پذيرفت و مصداق حقیقی
جسم به معنای فلسفی آن را ذرات بنیادی فیزيک میدانند .از طرفی مطهری ،با اذعان به ترکیب
جسم از اجزاء از منظر علوم تجربی؛ برهان «فصل و وصل» که در اثبات ترکیب جسم از ماده و
صورت بهکار میرود را در صورتی که ذرات اتمی فصل و وصلپذير باشند ،قابل قبول میداند.
سخن جوادی آملی که به نوعی ديدگاه تکمیلی و برگزيده است را میتوان چنین تبیین کرد که:
«ماده فلسفی»  ،دارای وجودی است که در همه اجسام ،چه کوچک و چه بزرگ ،حضور دارد و
فلسفی
فرضیههای تجربی و فیزيکی که متوجه مقادير و اندازههای اجسام است ،در اصل براهین
ِ
ِ
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«قوه و فعل» و يا «فصل و وصل» تأثیرگذار نیست و اجزاء اجسام ،هر اندازه که کوچک باشند،
چون دارای بعد هستند ،فصل و وصل میپذيرند و صورت جسمیه هم در آنها ظهور دارد؛ يعنی
صورت فلسفی آسیبی نمیزند.
ديدگاههای فیزيک به نظريۀ ماده و
ِ

با اين اوصا  ،ممکن است گفتهشود که ترکیب جسم از اجزاء با قائلشدن به وجود ماده و

صورت تعارض ندارد ،ولی اين ترکیب از جزء اليتجزا است که با ماده و صورت در تعارض است؟
در پاسخ و با توجه به آنچه پیشتر از منظر نوصدرائیان معاصر گفتهشد ،بايد افزود که امروز ،اعتقاد
به جزء اليتجزا (يعنی اتم) در اتمیسم مورد قبول نیست (چون اثبات شده که اتم ،تقسیمپذير است) و
امثال ابن سینا و مالصدرا ،با مؤلف بودن جسم از جزء اليتجزا مخالف بودند ،اما امروز ،با
قاطعیت نمیتوان دربارۀ تقسیم ناپذير بودن آخرين جزء بالفعل (که تعیین مصداق آن با فیزيک جديد

است) ابراز عقیده کرد و دسترسی به اجزاء کوچکتر غیرممکن نیست و همه نوصدرائیان معاصر،
برخال ابن سینا و مالصدرا ،به ترکیب جسم از اجزاء اذعان دارند .نیز بايد اشاره کرد که هر چند
واژه «اتم» در فیزيک جديد و اتمیسم ،مشترک لفظی است ،اما از منظر فلسفی ،شبیه آن و میمول
همان تحلیل است؛ يعنی ،با فرض صحیح بودن ديدگاه علوم جديد ،مصداق حقیقی «جسم»،
ذرات بنیادی فیزيک است .اين امر در بیان مصباح يزدی ،جوادی آملی و طباطبايی میهود است و
ا
حداقل مطلب اين است که ذرات بنیادی ،به هر کوچکی که باشند ،عقال تقسیمپذير و وصل و
ِ
فصلپذير و دارای صورت جسمیه هستند (اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت) و پذيرش اين مطلب،
قبول ترکیب جسم از ماده و صورت بر اساس کالم مطهری را نیز به همراه دارد.
بیان صريح و يا الزمۀ سخن همۀ اين نوصدرائیان معاصر ،نقد و رد سخن برخی پژوهیگران
است که دستاوردهای فیزيک را ناسازگار با نظريۀ ترکیب جسم از ماده و صورت میدانند؛ چون
تالش فالسفهای مانند مالصدرا و ابن سینا در ِابطال اعتقاد به ترکیب جسم از اجزاء ،بر اساس
ا
فیزيک و طبیعیات مورد قبول آن دوران بوده است و اينطور نیست که صرفا برای توضیح امکان
اتصال و انفصال در اجسام ،مسئلۀ ماده و صورت را مطرح کرده باشند .در واقع ،وجود دو جنبۀ
بالقوه و بالفعل در جسم ،ترکیب جسم از ماده و صورت را محقق میکند؛ چه مصداق جسم،
همین اشیاء میهود باشد ،چه مصداق جسم را ذرات ريز اتمی بدانیم.
 .10نتیجه
بررسی حقیقت جسم در هر دورانی را بايد با توجه به نگاه فیزيکی و طبیعی آن دوران مالحظه
کنیم .فالسفۀ پییین ،بنا بر فیزيک مقبول دوران خود ،معتقد بودند که همین جسم محسوس
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خارجی ،مصداق حقیقی جسم است .با توجه به يافتههای علوم طبیعی ،بايد بپذيريم که در خارج،
ذرات بسیار کوچکی هستند که مصداق واقعی جسم به عنوان يک جوهر متصل و ُم َ
متد هستند .اين
در حالی است که امثال مالصدرا ،ابن سینا ،سبزواری و بسیاری ديگر از فالسفه که پژوهیگران از
7

آنها ياد کردهاند ،تیکیل جسم از اجزاء کوچک را نمیپذيرند.

با اين وصف ،رويکرد متفاوت نوصدرائیان معاصر نسبت به بسیاری از فالسفه پییین روشن
میشود .آنها در اين مبحث و با توجه به دستاوردهای علوم طبیعی ،گامی رو به پیش برداشته و از
افق تازهای مسئله را تبیین نموده اند .اين تفاوت آراء ،با توجه به عصر نوصدرائیانی مانند طباطبايی،
جوادی آملی و مصباح يزدی؛ از سويی ،ناشی از دستاوردهای دانیمندان طبیعی و فیزيک است که
ا
تیکیل جسم از اجزاء کوچک را روشن ساختند و طبیعتا حکمای اين دوران هم از اين نتايج تأثیر
پذيرفتند و قائل به تطبیق ديدگاه «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظريۀ «ترکیب جسم از اجزاء»
شدند؛ و از سوی ديگر ،ناشی از تعمق فالسفه متأخر و بررسی دقیق آراء پییینیان در اين ارتباط
بودهاست .از نتايج و نکات قابل ذکر ديگر اين مبحث به اين موارد میتوان اشاره کرد .1 :واژه اتم در
فیزيک جديد و اتمیسم (ديدگاه ذیمقراطیس) ،میترک لفظی است؛  .2مصداق واقعی جسم از منظر
فلسفی ،ذرات بنیادی فیزيک است؛  .3تعیین مصداق اين ذرات بنیادی در قلمرو علوم طبیعی و
تجربی است.
همچنین اين نکته ،تطور مباحث مرتبط با ماده و صورت در فلسفه اسالمی و تکامل آن در
دوران متأخر را روشن مینمايد .اين مطلب و بیان علل رويکرد متفاوت اين فالسفه نسبت به
پییینیان ،نوآوری اين گفتار و يکی از دستاوردهای فالسفۀ معاصر محسوب میشود.
به عنوان سخن پايانی میتوان گفت که در علوم جديد ،ديدگاههای مختلفی دربارۀ تیکیل
جسم از اجزاء وجود دارد؛ پس اگر قرار است پژوهش و کار فلسفی شايستهای دربارۀ جسم و عالم
خارج انجام شود ،مطالعه و تتبع مناسب در علوم تجربی و فیزيک الزم به نظر میرسد .علوم
فلسفی ماده و صورت
طبیعی و تبیین آنها از واقعیت جسم ،الاقل تا به امروز ،آسیبی به مبانی
ِ

نمی زند .پس از نظر نوصدرائیان معاصر ،ديدگاه ترکیب جسم از ماده و صورت فلسفی ،با اعتقاد به
ترکیب جسم از اجزاء کوچک منافات ندارد؛ البته امکان گیودهشدن افقهای جديد و تحلیل برتر از
اين مسئله را هم نفی نمیکنیم.
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پینوشت
 .1اتم يعنی ذرۀ تقسیمناپذير و « »Atomاز واژۀ يونانی « ،»a«( »Atomosپییوند نفی و « »tomosبه معنای
بريدهشده و تجزيهشده) گرفته شده است.
 .2برای نمونه ،سیديحیی يثربی در کتاب حکمت اشراق سهروردی ،معتقد است که فرض ماده و صورت بر اين اصل
استوار بوده که جسم مرکب از اجزاء نیست؛ بیشک با اثبات ترکیب جسم از اجزاء که از مسلمات فیزيک است،
ديگر نیازی به فرض ماده و صورت نخواهیم داشت (يثربی.)96-95 :1391 ،
ا
 .3اصالح قول ذیمقراطیس را میتوان اينطور بیان کرد که اوال ،صحیحتر است که تعیین مصداق ذرات بسیار ريزی
ِ
که امکان تقسیم شدن بیرونی را ندارند ،به علوم تجربی بگذاريم .پیشتر ،اين ذرات بسیار ريز را «اتم» مینامیدند ،و
بعدها میخص شدکه خود اتم هم از ذرات ديگری شکل گرفته است؛ يعنی از يک هسته و ذراتی که گرد آن
میگردند .امروز میخص شده که حتی هسته هم از ذرات ريز ديگری شکل يافته است (شیروانی)160/2 :1387 ،؛
ا
ثانیا ،ديدگاه ذیمقراطیس نمیتواند وجود جسم را به عنوان يک جوهر ممتد و متصل انکار کند .نهايت چیزی که از
آن به دست میآ يد ،اين است که اين جوهر ممتد ،اشیائی نیست که با حواس میاهده میشود ،بلکه ذرات بسیار
ريزی است که از اجتماع آنها ،اين اشیاء به وجود میآيد (همان).
 .4در کتاب بدایۀالحکمۀ ،ديدگاه متکلمان ،نظام ،حکما ،شهرستانی و ذیمقراطیس مطرح شده و در کتاب
نهایۀالحکمۀ عالوه بر اين موارد ،ديدگاه افالطون ،ارسطو و شیخ اشراق هم ذکر شدهاست.
ُ ُ
تابیی الکترومغناطیسی ،که ذرهای بدون جرم و بار الکتريکی
کوانتوم انرژی
 .5فوتن :ت ،بستههای انرژی،
ِ
ِ
است؛ کوانتوم :در فیزيک به کمترين مقدار ممکن از يک کمیت« ،کوانتم» میگويند.
 .6کوارک به انگلیسی « :»Quarkذرهای بنیادی و يکی از اجزاء پايهای شکلدهندۀ ماده است .کوارکها با هم ترکیب
میشوند تا ذرات مرکبی به نام «هادرون» را شکلدهند که پايدارترين آن هادرونها ،پروتون و نوترون است که اجزاء
تیکیلدهندۀ هستۀ اتم هستند؛ يعنی پروتون و نوترون از کوارک شکل گرفته و اين دو ،هستۀ اتم را شکلمیدهند .به
ا
سبب پديدهای که به «حبس رنگ» معرو است ،کوارکها هیچگاه به صورت انفرادی يافت نمیشوند و مستقیما
میاهده نمیشوند؛ بلکه آنها را فقط میتوان درون هادرونهايی مانند باريونها ،که نمونههای
آن ،پروتون و نوترون هستند ،يافت.
 .7توجه شود به آنچه اثیرالدين ابهری در کتاب هدایةاالثیریة و فخررازی در جلد دوم مباحث مشرقیه مطرح کردهاند.

منابع
ابنسینا (1375الف) ،االشارات و االتنبیهات ،قم ،البالغه.
ــــــــــــــــ (1375ب) ،االشارات و االتنبیهات ،شرح محقق نصیرالدين الطوسی ،ج ،2قم ،البالغه.
ــــــــــــــــ (1404الف) ،الشفاء (الهیات) ،تصحیح سعید زايد ،قم ،کتابخانۀ آيةالله مرعیی.
ــــــــــــــــ (1404ب) ،الشفاء (طبیعیات) ،تصحیح سعید زايد ،قم ،کتابخانۀ آيةالله مرعیی.
ارسطو ( ،)1389ما بعدالطبیعه ،ترجمۀ شر الدين خراسانی ،چ ،5تهران ،حکمت.
جوادی آملی ،عبدالله ( ،)1398رحیق مختوم ،شرح حکمت متعالیه ،ج ،3چ ،3قم ،اسراء.
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راسل ،برتراند ( ،)1365تاریخ فلسفۀ غرب ،ترجمۀ نجف دريابندری ،تهران ،پرواز.
رشاد ،علیاکبر (« ،)1378گفتمان فلسفی نو صدرايی» ،قبسات ،سال سوم و چهارم ،ش10و.63-52 ،11
سام ،مهدی ( ،)1377مبانى فلسفۀ علمى ،تهران ،آذرخش.
سبزواری ،هادی ( ،)1379شرح المنظومه ،تصحیح حسن حسنزاده آملی ،تهران ،ناب.
شیروانی ،علی ( ،)1387ترجمه و شرح بدایة الحکمة ،ج ،2چ ،3قم ،بوستان کتاب.
طباطبائی ،محمدحسین (1362الف) ،بدایةالحکمة ،قم ،مؤسسة النیر االسالمی.
ــــــــــــــــ (1362ب) .نهایةالحکمة ،قم ،مؤسسة النیر االسالمی.
مالصدرا (1422ق) ،شرح الهدایةاالثیریة ،تصحیح محمدمصطفی فوالدکار ،بیروت ،تاريخ عربی.
ــــــــــــــــ (1981م) ،الحکمة المتعالیة في االسفارالعقلیة االربعة ،ج 3و  ،5بیروت ،دار احیاء التراث
العربي.
ــــــــــــــــ ( ،)1360شواهدالربوبیه ،تصحیح سیدجاللالدين آشتیانی ،چ ،2میهد ،المرکز الجامعی للنیر.
عباسیحسینآبادی ،حسن (« ،)1392بررسی امکان نوصدرايی بودن انديیۀ مالهادی سبزواری» ،حکمت صدرایى،
سال دوم ،ش ا.98-85 ،

کاپلستون ،فردريك ( ،)1368تاریخ فلسفۀ یونان و روم ،ترجمۀ جاللالدين مجتبوی ،ج ،1تهران ،سروش.

مصباح يزدی ،محمدتقی ( ،)1391شرح الهیات شفا ،تحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمیفرد ،ج ،2چ ،3قم،
مؤسسۀ آموزشی و پژوهیی امام خمینی.

ــــــــــــــــ ( ،)1398شرح نهایۀالحکمۀ .ج ،3تحقیق و نگارش عبدالرسول عبوديت ،قم ،مؤسسۀ آموزشی و
پژوهیی امام خمینی.
مصطفوی ،نفیسه ( ،)1387تبیین و نقد نظریۀ ماده و صورت در فلسفۀ اسالمى و مقایسۀ آن با فیزیک کوانتوم ،قم،
معار .
مطهری ،مرتضی ( ،)1382مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج ،6تهران ،صدرا.
ــــــــــــــــ ( ،)1387شرح مختصر منظومه ،چ ،13تهران ،صدرا.

يثربی ،سیديحیی ( ،)1391حکمت اشراق سهروردی ،چ ،6قم ،بوستان کتاب.

