ماده از نگاه فيزيك و فلسفه
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دكتر فاطمه سليماني
استاديار دانشگاه امام صادق

چكيده
ماده مربوط به طبيعت است و در كنار پژوهشهاي نظري فالسفه ،دانشمندان علوم
تجربي نيز به شناخت ماده و فهم ساختار جهان طبيعت پرداختهاند .مفهوم ماده يا جسم
در تاريخ تفكر بشري دچار دگرگونيهاي بسيار شده و هر كدام از نظامهاي فلسفي
مختلف تصوير و تبيين خاصي از ماده ارائه كردهاند .در تمامي اين تبيينها مسأله
تغييرپذيري و امكان پذيرش صورتهاي مختلف براي ماده مورد توجه بوده است .از نگاه
علم فيزيك ،ماده يا جسم از ذرات بنيادين ،تجزيهناپذير و داراي جنبش و حركت تشكيل
شده است كه با توجه به ميزان جنبش و حركت اين ذرات ،صورت ماده يا انرژي به خود
مي گيرند .در تفكر فلسفي ،اگر چه اكثر فيلسوفان مسلمان ماده را به عنوان امر بالقوه
محض ،جزئي از جوهر جسم ميدانند و قائل به ثنويت ماده و صورت هستند ولي در عين
حال در مورد اتصال يا انفصال بالفعل اجسام ديدگاههاي متفاوتي دارند.البته مسأله
نسبت جسم و ماده يك مسأله فلسفي صرف نيست و بايد آن را در وهله اول موضوع علم
تجربي بدانيم و دريافتهاي تجربي را به عنوان اصل موضوعه بپذيريم و سپس بر
اساس اين دريافتها به تحليل فلسفي از جسم و ماده بپردازيم .بر همين مبنا در انديشه
صدرايي ماده ديگر جزئي از جسم و داراي عدم فعليت نيست و اجسام پيرامون ما از ذرات
بنيادين بسيار ريزي تشكيل شدهاند كه داراي حركت و جنبش دائمي هستند و به اعتبار
داشتن خاصيت وجودي دائمالتغيير بودن ،لفظ ماده بر آنها اطالق ميشود .به اين ترتيب
به تحليلي فلسفي از ماده ميرسيم كه با دريافتهاي تجربي فيزيك هماهنگ است.

واژگان كليدي
ماده ،جسم ،انرژي ،قوه ،فعليت ،اتصال ،امتداد ،انفصال
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ماده از منظر علم فيزيك
فيلسوفان يونان باستان كه از طريق نظري و بر مبناي حدس و گمان به
بررسي پديدهها مي پرداختند ،معتقد بودند كه زمين از معدودي «عنصر» يا ماده
اساسي ساخته شده است .انباذقلس 1در حدود  432ق.م تعداد عناصر را به چهار
عنصر محدود كرد :خاك ،هوا ،آب و آتش .يك سده بعد از او ،ارسطو آسمان را
عنصر پنجمي فرض كرد :اثير.
كساني كه در مطالعه ماده ،جانشين يونانيان شدند ،يعني كيمياگران سدههاي
ميانه ،در منجالب جادوگري و حقه بازي فرو رفتند ،اما باز هم از يونانيان پيشتر
رفتند و به نتيجههاي استوارتري رسيدند ،زيرا آنچه را يونانيان فرض ميكردند،
آنان مشاهده مينمودند.
كيمياگران مدعي بودند كه با افزودن يا كاستن عنصرها به نسبتهاي مناسب
ميتوان مواد را به يكديگر تبديل كرد؛ مثالً با افزودن مقدار مناسبي جيوه به سرب
مي توان اين فلز را به طال تبديل كرد .قرنها در جستجوي شيوه صحيح براي تبديل
«فلز مبنا» به طال صرف شد .در اين ميان كيمياگران موادي كشف كردند كه بسيار
از طال مهمتر بودند ،مانند اسيدهاي معدني و فسفر (آسموف ،1381 ،ص 063ـ .)064
يونانيان در اين باره بحث ميكردند كه ماده پيوسته است يا گسسته؛ يعني آيا
ميتوان ماده را به صورت نامحدود تقسيم كرد يا سرانجام معلوم خواهد شد كه
مركب از ذرههاي تجزيهناپذير است؟ لئوسيپوس ملطي 0و شاگردش ذيمقراطيس

3

بر اين ذرات نام «اتم» (يعني تقسيمناپذير) را نهادند .حتي عقيده داشتند كه مواد
مختلف از اتمهاي مختلف يا تركيبهاي مختلف اتمها تشكيل شدهاند و ممكن است
با تجديد آرايش اتمها مادهاي را به مادهاي ديگر تبديل كرد .آدمي در مقابل صحت
اين روشنبيني كه در آغاز جز حدسي هوشيارانه نبود ،به شدت متحير ميشود.
هر چند امروز اين انديشه ممكن است بديهي به نظر آيد ولي در آن زمان آن قدر
1- empedocles of akragas
2- leucippus of miletus
3- democritus of abdera
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دور از بداهت بود كه افالطون و ارسطو آن انديشه را طرد كردند (آسموف،1381 ،

ص .)068افالطون و ارسطو ،جسم را يك حقيقت متصل و ممتد در جهات سهگانه
ميدانستند كه قابليت انقسام تا بينهايت را دارد ،هر چند ارسطو معتقد بود كه
آنچه در جهان پيرامون ما موجود است ،ماده است كه بدان صورتي بخشيده شده
است .ماده به خودي خود نه يك واقعيت محقق بلكه فقط يك امكان و قوه براي
پذيرش صورت هاي مختلف است .ماده در نظر ارسطو نه ماده خاصي مانند آب
يا هوا است و نه فضاي تهي ،بلكه يك جوهر جسماني نامعين است كه توسط
جوهري ديگر به نام صورت به فعليت ميرسد.
در طول قرون وسطي در حالي كه كيمياگران و جادوگران مشغول بررسي و
آزمايش بر روي فلزات مختلف جهت تبديل آنها به طال بودند ،نزد فيلسوفان اين
دوره ،ثنويت ميان ماده و صورت ،اصليترين موضوع براي فهم ساختار جهان
بود ،ولي پس از قرون وسطي در اروپا و آغاز دوران تجديد حيات علمي و
فرهنگي (رنسانس) توجه به طبيعت و مطالعه مستقيم پديدارها به وسيله كساني
چون لئوناردو داوينچي ،گاليله ،تيكوبراهه ،كپلر و كپرنيك آغاز شد؛ گروه جديدي
از دانشمندان سعي در بنياد نهادن شيوههاي جديد پژوهش داشتند كه بعداً روش
علوم تجربي نام گرفت .البته در سرزمينهاي اسالمي در همان روزگاري كه
اروپاييان دوران سخت و ضد دانش قرون وسطي را طي ميكردند ،دانشمندان
بزرگي از روش مشاهده ،آزمايش و نتيجهگيري استفاده مينمودند؛ دانشمندان
بزرگي مانند ابن ميثم در نورشناسي ،زكرياي رازي در شيمي و پزشكي،
ابوريحان بيروني در گياهشناسي ،جغرافيا و جانورشناسي ،ابنسينا در علم
تشريح و پزشكي و ...گامهاي بلندي برداشته بودند .اين گروهها از نخستين
كساني بودند كه با متد تجربه روشمند و طبقهبندي علمي ،پديدارهاي جهان
طبيعت را مورد مطالعه مستقيم و عيني قرار دادند ،اما به داليلي كه در اين مقاله
مجال پرداختن به آنها نيست ،كار اروپاييان و مردم مغرب زمين در مطالعه و
پژوهش تجربي طبيعت رونق و گسترش زيادي يافت و در ميان موضوعات
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گوناگون و شگفت انگيز ،موضوع ساختار جهان و ماهيت ماده نيز جايگاه ويژهاي
پيدا كرد .تا اينكه كمي بعد با تفسير مكانيكي نيوتن 1از طبيعت ،هر گونه طرحي كه
پديدارهاي جسماني را به نيروهاي فوق طبيعي ارجاع ميداد ،رد شد .تفسير
نيوتني از طبيعت تأكيد ميكرد كه ماده بايد از حيث واقعيت خويش مستقل از ذهن
و تمام نيروهاي متافيزيكي در نظر گرفته شود .فرآيندهاي شكلگيري انواع
صورتهاي مادي به عنوان رابطه سلسلهوار فعل و انفعاالت مكانيكي تبيين
مي شد .ماده در اين مرحله ارتباط خود را با نفس نباتي فلسفه ارسطو قطع نمود و
ثنويت ميان ماده و صورت ،موضوعيت خود را از دست داد .نهايتاً در علوم
طبيعي سده نوزدهم ،ثنويت ديگري با عنوان ثنويت ميان ماده و انرژي موضوع
پژوهش واقع گرديد كه تاكنون نيز به عنوان يك اصل در علوم تجربي مدرن
مدنظر قرار مي گيرد .در اين ديدگاه جديد ماده چيزي است كه نيرو (انرژي)
ميتواند بر آن عمل كند يا ماده ميتواند توليد نيرو (انرژي) بنمايد .براي مثال در
طرح نيوتني عالم ،ماده نيروي جاذبه را ايجاد ميكند و اين نيرو بر ماده اثر
مي كند ،ماده و نيرو دو جنبه متمايز و متفاوت جهان جسمانياند (عبائي كوپائي ،بيتا،
ص.)02

كشف اتم
دانشمندان به اميد يافتن ويژگيهاي اصلي و بنيادين ماده كه در هر تغييري
ثابت ميماند ،ماده را در شرايط گوناگون و فوقالعاده طبيعي و آزمايشگاهي قرار
داده و به تجزيه صورتهاي مختلف ماده پرداختند .اين تالشها به زودي به
مفهوم عناصر شيميايي منجر شد؛ جوهري كه با هيچ وسيلهاي نميتوانستند
تجزيه و خردش نمايند ،در نزد شيميدانان با روشهاي پيچيده شيميايي مورد
تجزيه قرار ميگرفت و اين تجزيهكردنها تا آنجا ادامه پيدا ميكرد كه ماده
خاصيتهاي ظاهري خود را از دست ميداد و در اين مقطع يك «عنصر» ناميده
1- Isaac Newton
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ميشد .داخل شدن اين مفهوم ،نخستين و مهمترين گام علمي و تجربي در جهت
فهم ساختار ماده بود و به نظر ميرسيد كه كاوشهاي تجربي به تالشهاي نظري
فيلسوفان مهر تأييد ميزد .تنوع وسيع جواهر ،دست كم به تعداد كمي از جواهر
بنياديتر به نام عناصر تقليل مييافت و از اين رو در ميان پديدارهاي گوناگون،
علم شيمي ،قواعد و ترتيبي را معين مينمود؛ در نتيجه واژه «اتم» براي معرفي
كوچكترين واحد ماده مربوط به عنصر شيميايي به كار رفت.
مفهوم اتم ،هيچ گاه به طور كامل از ذهن دانشمندان غربي بيرون نرفت .از
برجستگان اتمگرا در سپيده دم علم جديد ،جور دانوبرونو 1فيلسوف ايتاليايي و
ديگري پييرگاسندي 0فيلسوف فرانسوي را ميتوان بر شمرد .تا اينكه سرانجام
در سال  1500به وسيله «ميكروسكوپ يون ميدان» كه توسط اروين موئلر 3از
دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا اختراع گرديد ،اتمها رؤيت شد (آسموف ،1381 ،ص.)052

پس از كشف عناصر مختلف سرانجام شيميدان روسي ،دميتري ايوانويچ
مندليف 4به اين عناصر نظم بخشيد و در سال  1685جدولي پيشنهاد كرد كه
عناصر به ترتيب صعودي وزن اتمي در آن ميگرفتند ،به طوري كه عناصري كه
خواص مشابه دارند در يك ستون عمودي واقع ميشوند؛ البته در اين جدول
خانههاي خالي وجود داشت كه ميبايست عناصر مربوط به آنها كشف شود (همو،

ص.)051
گام مهم بعدي كشف بقاي مقدار ماده در فرآيندهاي شيميايي بود؛ براي مثال
وقتي عنصر كربن به اكسيدكربن تبديل شود ،جرم (مقدار ماده) اكسيدكربن ،برابر
مجموع جرمهاي كربن و اكسيژن پيش از فرآيند است .همين كشف بود كه يك
معناي كمي به مفهوم ماده داد .ميتوان ماده را مستقل از ويژگيهاي شيميايي ،به
وسيله جرم آن اندازهگيري كرد .حال اين سؤال اهميت پيدا ميكند كه آيا عناصر

1- Gior Duno Bruno
2- Pierre Gassendi
3- Ervin W. Mueller
4- dmitri lvanovich mendeleev
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شيميايي از خود استقالل و هويتي ذاتي و خاص دارند يا اينكه آنها نيز صورتها
يا كميتهاي متفاوتي از يك اصل بنياديتر هستند؟
كشف اجزاي بنيادين اتم
كشف الكترون ـ با پژوهش و بررسي بر روي جريان برق ،توسط جوزف
جان تامسون 1در سال  ،1651ذرههايي با بار منفي كشف شد كه به وسيله ميدان
مغناطيسي به شدت منحرف ميشوند به طوري كه گويي يا داراي بار الكتريكي
هستند به نحوي باال كه به فكر نميرسد ،يا از ذرههاي بينهايت سبك تشكيل
شده اند كه جرمشان بيشتر از هزار بار از جرم هيدروژن كمتر است .معلوم شد
كه تعبير اخير با اين مورد سازگارتر است .اين ذرات «الكترون» ناميده شدند.
كشف الكترون اين فكر را مطرح ساخت كه ممكن است يك ريز ذره اتم باشد .به
بيان ديگر اتم ،چنان كه ذيمقراطيس نظر داده بود ،واحد نهايي و تقسيمناپذير ماده
نيست .قبول چنين فكري سخت بود ،اما قرينههاي فراواني بر درستي آن وجود
داشت .يكي از مجاب كنندهترين دليلها اين بود كه تامسون ثابت كرد كه ذرههاي
داراي بار منفي كه از صفحه فلزي در معرض برخورد تشعشع فرابنفش خارج
ميشوند ،همانند الكترونهاي شعاعهاي كاتدي هستند .پس الكترونهاي
فتوالكتريك بايستي از اتمهاي فلز بيرون جهيده باشند .چون الكترونها را ميشود
به آساني (با فتوالكتريك و نيز با وسايل ديگر) از اتمها جدا كرد ،به طور طبيعي
ميتوان نتيجه گرفت كه اين ذرهها بايد در نواحي خارجي اتم جا داشته باشند .اگر
چنين باشد ميبايستي در درون اتم ناحيهاي با بار مثبت وجود داشته باشد كه با
بار منفي الكترون ها متعادل شود؛ زيرا اتم داراي حالت خنثي است .در اين زمان
بود كه پژوهشگران شروع به گشودن اسرار جدول تناوبي كردند (آسموف،1381 ،
ص.)312
0

كشـف پـروتـون و نوتـرون ـ پس از مدتـي سِر ارنست رادرفـورد دانشمنـد

1- Joseph John Thomson
2- Rutherford
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انگليسي با آزمايش هاي پيچيده فيزيكي ،ذرات آلفا را كشف نمود و به وسيله
بمباران اتم به وسيله ذرات آلفا ،نخستين فعل و انفعاالت هستهاي را به عمل آورد
و تبديل عناصر را ممكن ساخت .وي در سال  1502موفق به كشف يك جزء
بنيادين ديگر در درون اتم شد ،و پروتون را كشف نمود.
رادرفورد با آزمايشهاي خود ،توانست ثابت كند كه در هنگام گلوله باران يك
اتم به وسيله ذرات آلفا ،بيشتر ذرات آلفا به جاي آنكه از فواصل بين اتمها بگذرند،
به طور مستقيم از داخل آنها عبور ميكنند ،از اينجا آشكار ميشود كه اتم در
برابر ذره سريعالحركتي مانند آلفا ،صلب و استوار نيست ،بلكه فضاهاي خالي
وسيعي وجود دارد كه ذرات تندرو ميتوانند از داخل آنها بگذرند .رادرفورد
به وسيله دستگاه پرتو شمار با دقت بسيار در تمامي اين نتايج ،دريافت كه مركز
اتم (پروتون ـ نوترون) كه داراي بار الكتريكي مثبت است ،از حيث اندازه بيش از
 4×12 -10سانتي متر نميباشد .اين منطقه مركزي ،هسته اتم نام دارد .حال اگر در
نظر بگيريد كل اتم معادل  4×12 -1سانتيمتر باشد ،هسته اتم از لحاظ اندازه يك
ده هزارم كل اتم است (عبائي كوپائي ،بيتا ،ص.)08

هر اتم از نظر الكتريكي بايد خنثي باشد ،بنابراين به منظور حفظ موازنه بار
مثبت هسته ،ناگزير ميبايد تعداد معيني الكترون با بار منفي در محلي از مجموعه
اتم موجود باشند و چون الكترونها با بار منفي خود به علت بار مثبت هسته
نميتوانند به آنجا كشيده شوند ،وي فرض كرد كه الكترونها ،نظير سياراتي كه به
دور خورشيد ميچرخند ،يا دسته حشراتي كه در شبهاي تابستان ،گرداگرد
چراغ پرواز ميكنند ،در اطراف هسته ميچرخند ،نيرويي كه ميخواهد الكترونها
را دور از مركز نگاه دارد با كشش الكتريكي هسته ،تعادل برقرار ميكند و در
نتيجه همه چيز به حالت نظم و ترتيب باقي ميماند.
از اين شرح مختصر به دست ميآيد كه اتمهاي تمامي عناصر شيميايي مشابه
و يكسانند ولي حقيقت امر اين است كه هر اتمي صرفنظر از عنصر شيميايي كه
اتم وابسته به آن است ،داراي همين طرح كلي است؛ اما هسته و تعداد الكترونهاي
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خارجي هر عنصر با عنصر ديگر تفاوت دارد .بنابراين تمام صورتهاي مختلف
مواد و اجسام ،يك حقيقت بنيادي دارند و فقط كميت گوناگون اين ذرات ،عناصر
مختلف را تشكيل ميدهد .عالم ماده و ساختار جهان از تركيب كمي اين ذرات
تشكيل شده است :پروتون با بار الكتريكي مثبت ،نوترون با بار الكتريكي خنثي و
الكترون با بار الكتريكي منفي.
كشف مزون ـ الزم به ذكر است كه تحقيقات جديدي درباره كشف ساير ذرات
بنيادي براي فهم بيشتر ساختار جهان انجام ميشود ،كه از آن جمله تحقيق
درباره «اشعه كيهاني» 1است .امروزه دستگاههاي عظيم و پيچيده اتمشكني
موسوم به كاسموترون 0و سنكروتون 3به پروتونها به اندازه سرسامآوري
سرعت و شتاب ميدهند تا انرژي پروتونها به  00بيليون ولت برسد .سپس به
وسيله اين ذرات پرشتاب ،قلب اتم و هسته آن را مورد هدف قرار ميدهند ،بر اثر
بمباران هسته اتم ،دانشمندان عالوه بر شكستن اتم و تجزيه آن ،عناصر جديدي
كشف مينمايند و گاهي اگر انرژي ذرات پرتابي به حد كفايت باشد ،ذراتي تازه به
نام «مزون» 4به وجود ميآيند .اين ذرات نخستين بار در اشعه كيهاني يعني همان
اشعه حيرتانگيزي كه از فضاي خارجي به زمين ميآيند ،ديده شد و فيزيكدانان
با استفاده از فيلمهاي حساس عكاسي و اطاقكهاي ابري ،مشغول ردگيري و
مطالعه مزون هستند تا هر چه بيشتر درباره اين ذره اطالعاتي به دست آورند.
ذرات مزون كه جرم آنها بين الكترون و پروتون است ،اقسام زيادي دارند و
بعضي از آنها ممكن است بار مثبت يا منفي داشته باشند ،مزونها عمر بسيار
كوتاهي دارند و به هنگام خودشكني و تالشي ،انرژي ميدهند.
به هرحال آزمايشهاي انجام شده به وسيله تابش كيهاني يا شتابدهندههاي
بزرگ ،ويژگي هاي جالب و جديدي از ماده را نشان داده است و عالوه بر ذرات
بنيادي سهگانه ماده يعني الكترون ،پروتون و نوترون ،ذرات جديدي يافت شده
1- Cosmic Rays
2- Cosmotron
3- Synchroton
4- Meson
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است كه ميتوانند در فرآيندهاي انرژ ي باال پديد آيند و باز بعد از مدت كوتاهي از
ميان بروند؛ اين ذرات غير از ناپايداريشان ويژگيهايي مشابه ذرات قديمي دارند،
حتي پايدارترين آنها عمر كوتاهي تقريباً معادل يك ميليونيم ثانيه دارد و عمر
ذرات ديگر هزار بار كوتاهتر از اين است .در حال حاضر نزديك به هزار نوع ذره
بنيادي شناخته شده است (عبائي كوپائي ،بيتا ،ص.)81 -82

به نظر مي رسد اين نتايج در نگاه نخست ،ما را از ايده وحدت ماده دور كند،
چرا كه تعداد واحدهاي بنيادي ماده ظاهراً به ميزان قابل مقايسهاي به تعداد
عناصر شيميايي افزوده شده است ،اما اين طور نيست ،چرا كه آزمايشها نشان
ميدهد كه اين ذرات مي توانند از ذرات ديگر يا انرژي جنبشي ذرات كالسيك پديد
آيند و باز ميتوانند به ذرات ديگر تجزيه شوند ،در واقع آزمايشها تغييرپذيري
كامل ماده را نشان ميدهد .همه اين ذرات ميتوانند در انرژيهاي خيلي زياد به
ذرات ديگر تبديل شوند يا ميتوانند از انرژي جنبشي ساخته شوند و باز ميتوانند
به انرژي تبديل شوند ،از اين رو فيزيكدانان به نفع وحدت ماده معتقدند كه همه
ذرات بنيادي از يك جوهر ساخته شدهاند كه ميتوان آن را انرژي يا ماده نخستين
عالم ناميد و آنها فقط صور مختلفي هستند كه ماده نخستين ميتواند به اين صور
ظاهر شود.

بررسي رابطه ماده و انرژي
به اين ترتيب معلوم مي شود جهان هستي پيرامون ما را ماده و انرژي فرا
گرفته است ،انرژي چيزي است كه به اشيا فعاليت و حركت و حيات ميدهد؛
انرژي ،ماده نيست اما چيزي است كه موجب تغيير ماده ميشود .شايد بتوان گفت
انرژي در متن ماده نهفته است ،چرا كه ماده دائماً در حال تغيير و حركت است؛
بهتر است گفته شود ذرات بنيادين ماده دائماً در حال حركت و جنبش هستند و
تمامي تبديالت و تركيبات مواد در نتيجه شكلگيري عناصر جديد محصول همين
ويژگي تغييرپذيري و جنبش موجود در اين ذرات بنيادين است .البته الزم به تذكر
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است كه ممكن است انرژي صور مختلفي به خود بگيرد .همان طور كه ماده داراي
صور مختلفي است ولي مقدار كلي آن ثابت است ،همان طور هم انرژي داراي
صورتهاي مختلفي است كه به يكديگر تبديل ميشود و مقدار كلي آن ثابت است.
تا پيش از ظهور انيشتين ،1گمان اصلي دانشمندان اين بود كه ماده و انرژي هر
دو اصالت دارند و هيچ كدام قابل تبديل به يكديگر نيستند ،در ديدگاه حاكم بر ذهن
فيزيكدانان ،انرژي چيزي است كه باعث انجام كار و تغيير و حركت در طبيعت و
اجسام ميشود و ماده در برابر انرژي ،كامالً منفعل در نظر گرفته ميشود.
يكي از مهمترين نتايج تحقيقات انيشتين اين بود كه وزن و جرم اجسام امري
مطلق و ثابت نبوده بلكه بستگي به سرعت آنها و شدت ميدان جاذبه دارد .اين
موضوع مسلماً با عقيده رايج و كالسيك كه وزن (جرم) اجسام را در تمام حاالت
يكسان تصور مي كردند ،اختالفي آشكار داشت .او هم چنين ثابت كرد كه هر چه
سرعت حركت جسمي بيشتر شود وزن (جرم) آن افزوده ميشود .در سرعتهاي
عادي اين تغيير وزن به حدي ناچيز است كه قابل اندازهگيري و توجه نيست.
نظريه نسبيت به اين نكته مهم منجر ميشود كه «ماده ممكن است به انرژي
تبديل گردد و انرژي نيز ميتواند به صورت ماده در آيد» .معني اين جمله آن است
كه در پاره اي شرايط ،ممكن است قسمتي از وزن جسم كاهش يابد و به جاي آن
مقدار جرم از بين رفته ،انرژي به وجود آيد و بر عكس انرژي را ميتوان به ماده
تبديل كرد .كليه اين مسائل و نظريات را انيشتين در قالب يك فرمول رياضي ـ
فيزيك ماده در آورد ،آن فرمول چنين است  E = mc2يعني انرژي مساوي است با
حاصل ضرب جرم در مجذور سرعت نور (عبائي كوپائي ،بيتا ،ص .)62-16

از ويژگي هاي ديگر نظريه نسبيت اين بود كه نور نيز داراي جرم معيني است
و وزن دارد .اين مسأله ،نتيجهاي مهم و اعجابآور بود ،چرا كه پيش از طرح اين
فرضيه ،نور به عنوان انرژي خالص تلقي ميشد .انيشتين مالحظه كرد كه اين

1- albert einstein
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مطلب نه فقط براي اشعه نوراني قابل رؤيت ،صدق ميكند بلكه براي تمام اشكال
انرژي از قبيل انرژي جنبشي ،حرارتي ،شيميايي و غيره نيز قابل تعميم است.
عالوه بر اين او با فراست دريافت كه اگر انرژي داراي جرم است ،پس خود
جرم نيز بايد به عنوان شكل يا حالتي از انرژي مدنظر قرار گيرد .در چنين حالتي،
ماده معمولي را ميتوان «انرژي منجمد» يا «انرژي آرميده» تلقي كرد و همچنين
اقسام مختلف انرژي را «ماده منبسط» خواند (عبائي كوپائي ،بيتا ،ص.)60

بر اساس اين مطلب انيشتين توانست پاسخ مستدلي به متالشي شدن مواد
راديواكتيو مانند عنصر راديوم ارائه دهد .طبق اين برابري ماده و انرژي عناصر
راديواكتيو ،در حال تبديل به انرژي هستند .در واقع همراه با خودشكني و
فروپاشي جرم آنها يا به تعبير جديد انرژي منجمد آنها انبساط يافته و آزاد
ميشود و وزن آنها مرتباً كاهش مييابد.
بنابراين مطابق تئوري انيشتين انرژي همان جنبش ذرات است يا ماده در حال
جنبش و حركت است ،پس هر چه جنبش ذرات كمتر شود ،ذرات ،جرم سنگينتري
(بيشتري) خواهند داشت و هر چه جنبش ذرات بيشتر شود ،ذرات سبكتر خواهند
بود .به عبارت ديگر افزايش انرژي منجر به كاهش جرم و كاهش انرژي ،افزايش
جرم را در پي خواهد داشت.
بررسي ـ از نظريه نسبيت و تبديل ماده و انرژي به يكديگر دانسته ميشود كه
اين دو ،دو حقيقت كامالً متمايز از يكديگر نيستند ،بلكه ميتوانند به يك حقيقت
واحد و مشترك تحليل يابند .آنها در واقع ذرات بنياديني هستند كه به واسطه
ميزان جنبش و حركتي كه دارند ،عنوان ماده يا انرژي را به خود ميگيرند .هر چه
جنبش ذرات كمتر باشد ،تراكم آنها بيشتر خواهد بود و در نتيجه جرم افزايش
خواهد يافت ،چرا كه حقيقت جرم چيزي جز تراكم ماده (ذرات) نيست و در اين
هنگام ذرات به ماهيت ماده نزديكتر ميشوند .در حالي كه هر چقدر جنبش ذرات
بيشتر شود تراكم ذرات كمتر شده و در نتيجه جرم كاهش مييابد و به اين ترتيب
به ماهيت انرژي نزديك ميشويم .بنابراين انبساط ذرات بنيادين در اثر جنبش و
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فعاليت زياد باعث كمتر شدن جرم و ايجاد ماده منبسط يا انرژي ميشود و تراكم
ذرات بنيادين در اثر كاهش فعاليت و جنبش در آنها ،باعث بيشتر شدن جرم و
ايجاد انرژي منجمد يا آرميده ميشود كه از آن تعبير به ماده ميشود.
به اين ترتيب مسأله تبديل ماده و انرژي به يكديگر ،ما را به يك نتيجه فلسفي
درباره ساختار طبيعت ميرساند و آن ايده وحدت جهان ماده و يگانگي ساختار
طبيعت است .با بررسي تجربي در مورد انواع مختلف ماده و انرژي بدست ميآيد
كه ماده و انرژي دو صورت دوگانه از يك حقيقت بنيادين هستند كه ما از آن با
عنوان ذرات بنيادين ياد كرديم .اين ذرات بنيادين ميتوانند معادل همان ذرات
ذيمقراطيس باشند ،چرا كه دقيقاً ويژگيهاي ذرات ذيمقراطيسي را دارند ،ذرات
بسيار ريزي كه به هيچ وجه قابليت تجزيه شدن يا شكافتن خارجي را ندارند ولي
به جهت داشتن بُعد ميتوانند انقسام وهمي و عقلي بپذيرند .ويژگي ديگر اين ذرات
جنبش و حركت آنها است و در واقع ميزان اين جنبش و حركت است كه صورت
ماده يا انرژي به اين ذرات بنيادين ميدهد.

ماده از منظر فلسفه اسالمي
تعريف فالسفه از جسم
آنچه بديهي است اين است كه ما اشيايي را در مقابل خود ميبينيم كه در
فيزيك از آنها به «ماده» و در فلسفه به «جسم» تعبير ميشود .ابن سينا در تعريف
جسم ميگويد «جسم جوهر طويل و عريض و عميق است» (ابنسينا1500 ،م ،ج،1

ص.)81
سپس در ادامه مينويسد «واجب نيست كه جسم بالفعل داراي ابعاد ثالث
باشد ،بلكه معناي اين رسم اين است ،جسم جوهري است كه فرض ابعاد ثالث در
آن ممكن است» (همو ،1500 ،ص83؛ همو ،1382 ،ص .)10 -14

«پس واجب است كه جسم اين گونه تعريف شود :جسم جوهري است كه
صورتي كذا دارد و تمام هويت و قوام او به همين صورت ميباشد و اين ابعاد
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مفروضه و اشكال و اوضاع اموري نيستند كه قوام جسم به آنها باشد ،بلكه همه
اينها تابع جوهر جسم هستند .چه بسا برخي از اجسام چيزي از اين ابعاد و
اشكال و اوضاع و يا تمامي آنها را دارا باشند و چه بسا بعضي ديگر از اجسام كه
هيچ يك از اينها را دارا نباشند .براي مثال ممكن است شما جسمي داشته باشيد كه
داراي ابعاد ثالث باشد .سپس شكل اين جسم را تغيير دهيد به طوري كه هيچ يك
از آن ابعاد ثالث را با آن اندازه و حد خاص نداشته باشد بلكه ابعاد ديگري ،با
اندازههاي مختلف ايجاد شده باشد .پس اين ابعاد از باب كم ميباشند» (ابنسينا،
1500م ،ج ،1ص.)84 -83

پس جسم در حقيقت صورت اتصاليهاي است كه قابل فرض به ابعاد ثالث
باشد و اين معنا غير از مقدار و غير از جسم تعليمي است .بنابراين هنگامي كه
جسم واحدي در اثر حرارت و سرما ،بزرگ يا كوچك شود ،جسميت آن تغيير
نميكند و مختلف نميشود بلكه مقدار جسميت تغيير ميكند .نتيجه اينكه جسم
طبيعي جوهري است با اين وصف كه گفته شد (همو ،ص.)84

بنابراين جسم ،مشترك لفظي است براي دو معناي جسم طبيعي و جسم
تعليمي؛ و جسم طبيعي جوهري است كه قوام و حقيقت جسم را تشكيل ميدهد و
جسم تعليمي عرض كم است كه عارض بر جسم طبيعي ميشود .ترديدي نيست
كه جسم طبيعي قابليت انقسام دارد؛ چون هر چه داراي امتداد باشد ،قابل تقسيم
است .ولي در اين مسأله اختالف است كه آيا تمامي قسمتهاي ممكن ،به صورت
بالفعل در جسم وجود دارد يا به صورت بالقوه؟ در هر دو تقدير آيا اجزا متناهي
هستند يا نامتناهي؟ بنابراين پنج احتمال در اين مسأله موجود است كه هر يك
طرفداراني دارد:
 1ـ عقيده اكثر متكلمان و گروهي از قدما بر آن است كه جسم طبيعي از اجزاي
اليتجزي و غيرقابل انقسام متناهي بالفعل تشكيل شده است.
0ـ بنابر نظر نظام و برخي از معتزله جسم طبيعي از اجزاي اليتجزا و نامتناهي
تأليف شده است.
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 3ـ عقيده ذيمقراطيس بر آن است كه جسم طبيعي از اجزاي بالفعل تشكيل شده
است كه قابليت تقسيم خارجي ندارند ولي انقسام وهمي و خارجي را بطور
نامتناهي ميپذيرند.
4ـ عقيده شهرستاني (صاحب ملل و نحل) بر آن است كه جسم طبيعي پذيراي
انقسامات متناهي است و از اجزاي بالفعل تركيب نشده است.
 0ـ جمهور حكما عقيده دارند كه جسم طبيعي پذيراي تقسيمات نامتناهي است
اما از اجزاي بالفعل تأليف نشده است (طباطبايي1414 ،هـ ،ص.)50

در هر يك از اين اقوال يك يا چند نقطه ضعف وجود دارد كه به برخي از آنها
اشاره مي شود .قول نخست ،منسوب به متكلمان ،اين است كه جسم از اجزايي
تشكيل شده كه به هيچ وجه قابل انقسام نيستند و ابزار برنده از فاصلههاي ميان
آن اجزا عبور ميكند .اين اجزا متناهي بوده و به آنها ميتوان اشاره حسي كرد.
در رد و ابطال اين قول ميتوان گفت جزء مفروض اگر داراي حجم باشد
ضرورتاً داراي دو طرف خواهد بود؛ زيرا هر چه داراي حجم باشد داراي امتداد
در جهات سه گانه است ،و هر شيء ممتدي ،الاقل دو طرف مغاير از هم خواهد
داشت و در نتيجه تقسيم عقلي در آن جاري خواهد شد ،اگر چه در اثر نهايت
كوچكي اش نتوان آن را در خارج و يا وهم تقسيم كرد و اگر آن جزء حجمي
نداشته باشد ،محال است در اثر اجتماع آنها جسم داراي حجم پديد آيد.
قول دوم منسوب به نظام ،اين است كه جسم ،مركب از بينهايت جزء غيرقابل
تجزيه است .دليلي كه براي ابطال قول نخست بيان شد ،اين قول را نيز باطل
ميكند؛ عالوه بر اينكه نامتناهي بودن تعداد اجزا در صورتي كه داراي حجم
باشند ،ضرورتاً موجب ميگردد جسمي كه از اجتماع آنها تكون يافته ،حجم
نامحدودي داشته باشد ،در حالي كه اجسام داراي حجمهاي محدودي هستند.
قول سوم ،منسوب به ذيمقراطيس ،اين است كه جسم مركب از اجزاي كوچك
و سختي است كه در خارج نميتوان آنها را تجزيه كرد ،اگر چه قابل تجزيه وهمي
و عقلي هستند .بر همين اساس اشكال وارد بر اجزا اليتجزاي متكلمان بر اجزا
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ذيمقراطيسي وارد نميشود ،چرا كه اين اجزا داراي امتداد بوده و قابليت تقسيم
وهمي و عقلي دارند .از طرف ديگر دانشمندان علوم تجربي به كمك ابزارهاي دقيق
آزمايشگاهي وجود چنين ذراتي را در جسم اثبات كردهاند .به همين جهت
نمي توان به راحتي از كنار اين نظريه گذشت .قدما نيز نقد جدي بر آن وارد
نساختهاند .در ميان متأخران نيز عالمه طباطبايي در اينباره چنين ميگويد «اخيراً
دانشمندان علوم طبيعي پس از تجربههاي علمي ممتد ،مسلم دانستهاند كه اجسام
از اجزا كوچك ذرهاي (اتم) تأليف شدهاند كه خود آن اجزا هم از اجزا ديگري
تأليف گرديدهاند و (اين اجزا تشكيلدهنده) از هستههاي مركزي داراي حجم خالي
نيستند (از نظر علم تجربي ،عناصر به مولكولها و مولكولها به اتمها و اتمها به
پروتون و نوترون و الكترون تجزيه ميشوند) و اين نظريه بايد به عنوان اصل
موضوع در فلسفه پذيرفته شود» (طباطبايي1428 ،هـ ،ص.)10

قول چهارم ،منسوب به شهرستاني ،اين است كه جسم همان گونه كه حواس
آن را مييابند ،يك امر متصل و يكپارچه است كه ميتوان آن را به اجزاي متناهي
تقسيم نمود .اشكال اين است كه الزمه اين نظريه متوقف شدن تقسيم عقلي است،
كه بالضروره باطل است .به حكم عقل اگر يك شيء داراي حجم باشد به هر مقدار
تقسيم شود ،اجزاي به دست آمده ،خود داراي حجم خواهند بود و از اين رو همان
اجزا نيز قابل تقسيم به اجزاي ديگري هستند ،و هرگز به جزيي نخواهيم رسيد كه
داراي حجم نباشد .عالوه بر اينكه اين قول مخالف علوم تجربي و تركيب جسم از
اجزاي ريز اتمي است.
قول پنجم ،منسوب به حكماي اسالمي ،اين است كه جسم يك اتصال جوهري
است ،آن گونه كه حس مييابد و قابل انقسام به اجزاي نامحدودي است .در مورد
اين نظريه عالمه طباطبايي چنين ميفرمايد «در بررسي اين نظريه بايد گفت
ترديدي در اين نيست كه جسم مركب از ماده و اتصال جوهري است كه تا
بينهايت قابل انقسام است ،اما دليلي وجود ندارد كه نشان دهد اتصال جسم همان
گونه است كه حس مييابد؛ زيرا ما ايمن از خطاي حس نيستيم .و اين در حالي
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است كه دانشمندان علوم طبيعي پس از تجربههاي دقيق فني به اين نتيجه
رسيدهاند كه اجسام از ذراتي تشكيل شدهاند كه همگي داراي جرم هستند ،و
فاصله ميان آن ذرات چندين برابر امتداد جرم آنها است .بنابراين ،بايد نظريه فوق
را بر آنچه اين دانشمندان كشف كردهاند ،منطبق ساخت؛ يعني اجسام بسيار ريزي
كه منشأ پيدايش اجسام محسوس هستند وجود جسم به اين معنا بايد يك اصل
موضوعي باشد (طباطبايي1414 ،هـ ،ص.)55-56

در واقع عالمه طباطبايي با اتكا بر دادههاي علوم تجربي ميپذيرد كه در خارج،
ذرات بسيار ريزي وجود دارند ،و مصداق واقعي جسم به عنوان يك جوهر متصل
و ممتد ،همان ذرات ريز هستند .به همين جهت ايشان در كتاب «بدايه الحكمه»
چنين ميفرمايد «پس در وجود جسم كه جوهري است متصل و فرض امتدادهاي
سه گانه (طول ،عرض و عمق) در آن ممكن است ،شكي نيست .ولي مصداق آن،
اجزاي اوليهاي هستند كه در آنها امتدادات جرمي حادث ميگردد ،و اجسام نوعيه
به هنگام تجزيه به آنها منتهي ميگردند ،نه غير از اين اجزاي اوليه (اجسام مركب)،
بنابر آنچه اشاره شد؛ و اين نظريه همان قول ذيمقراطيس است ،با اصالح
مختصري در آن (و آن اينكه وي مصداق آن را اتم ميدانست و اكنون كه اتم
تجزيه شده است ،مصداق آن الكترونها و پروتونها هستند ،و در اين صورت
قول حكما هم قابل اصالح است و آن اينكه نظريه آنان را در مورد اجسام بسيط
پياده نماييم ،نه اجسام مركب)» (همو1428 ،هـ ،ص.)18

در نهايت درست است كه مسأله اتصال يا تركيب جسم از اجزا ،يك مسأله
فلسفي صرف نيست و با روش علمي يعني تجربه و آزمون ميتوان آن را بررسي
كرد و به نتايج روشني دست يافت ،همان گونه كه فيزيك امروز به روشني در اين
باره نظر داده است ،ولي در عين حال نظريه فالسفه اسالمي را نيز به كلي
نميتوان باطل دانست .نظر آنان در باب اجسام مركب صحيح نيست ،ولي در
مورد اجسام بسيط صحيح و پا برجاست ،و مصداق اين قول همان اجزاي نهايي
است .به عبارت ديگر در اينجا دو مسأله وجود دارد :يكي حكم كلي و ديگري بيان
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مصداق آن حكم؛ حكم كلي اين است كه در واقع و نفساالمر جسم متصل واحد
موجود است كه عبارتست از جوهر متصلي كه فرض امتداد در جهات سهگانه در
آن هست ،اين حكم يك مسأله فلسفي است و نفي و اثبات آن بر عهده فلسفه است
ولي تعيين مصداق اين حكم از طريق داليل عقلي و تحليل فلسفي امكان ندارد ،بلكه
يك مسأله تجربي و مربوط به علم فيزيك و شيمي است.

بررسي ديدگاه مشائيان در مورد حقيقت جسم
فالسفه مشاء حقيقت جسم را مركب از دو جزء جوهري به نام ماده و صورت
مي دانند .منظور از صورت همان امتداد يا اتصال در جهات ثالث است كه تمامي
فعليت جسم را تشكيل ميدهد و منظور از ماده ،قوه يا استعدادي است كه در
جسم براي پذيرش صور نوعيه مختلف وجود دارد .مشائيان براي اثبات تركيب
جسم از هيولي و صورت براهين متعددي اقامه كردهاند كه عبارتند از:

1ـ برهان اتصال و انفصال
«اتصال و انفصال» دو صفت متقابل هستند و موصوفي كه خودبخود ،بالفعل،
متصل و پيوسته است (منظور همان صورت جسميه است) غير از موصوفي است
كه بالفعل متصف به يكي از اين دو صفت نيست ولي ميتواند پذيراي هر دو باشد.
در حالي كه ماهيت جسم همين حقيقت متصل و پيوسته بالفعل است كه فرض
ابعاد سهگانه در آن ممكن است؛ بنابراين چون با عروض انفصال و جدايي،
صورت اتصال و پيوستگي از بين ميرود و معدوم ميشود بايد حقيقت جسم
معدوم شود و دو جسم يا اجسام ديگر از نو به وجود آيند و چون با عروض
انفصال ،حقيقت جسم از بين نمي رود و ماهيت جسم به همان حال خود باقي
است ،بايد غير از صورت جسميه و جسم تعليمي كه خود به خود پيوسته و
متصل است ،حقيقت ديگري باشد كه اتصال و پيوستگي آن خود به خود نباشد و
بتواند اتصال و انفصال را بپذيرد .آن چيزي كه با آمدن انفصال و رفتن صورت
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جسميه باقي مي ماند هيولي است كه يكي از دو جزء جسم طبيعي است .پس وقتي
كه از يك صورت جسميه يا جسم تعليمي با عروض انفصال بالفعل ،صورتهاي
گوناگوني به وجود آيد ،جامع صور مختلف ميباشد و امري كه موجب صحت
قضيه اين هماني است ،همان هيوالي مشترك است كه با دگرگون شدن صور در
تمام احوال به يك حال باقي است (ابن سينا1500 ،م ،ج ،1ص81 -88؛ همو ،1382ص.)18

اين برهان از چند جهت قابل نقد و بررسي است ،اوالً ـ پديد آمدن انفصال و
جدايي در جسم هيچ گاه باعث از بين رفتن اتصال و امتداد جوهري جسم
نمي شود ،بلكه تنها اتصال خاص يعني حد و تعين خاص اين امتداد در جهات
سهگانه را از بين ميبرد و تعين جديدي بر اتصال جوهري قبلي عارض ميگردد؛
به عبارت ديگر با وقوع انفصال تنها جسم تعليمي خاصي از بين ميرود و جسم
تعليمي جديدي بر جسم طبيعي عارض ميگردد.
در واقع پذيرش انفصال در جسم از نوع پذيرش دو ضد در جسم (مثل پذيرش
سياهي و سفيدي) نيست چرا كه انفصال در امتداد جوهري ضد مطلق اتصال
نيست بلكه تغيير كميت اتصال است .به عبارت ديگر وقتي ما جسم را متصل واحد
ميدانيم ،ميتوانيم آن را تبديل به دو متصل نماييم؛ يعني يك اتصال را از بين
ببريم و دو اتصال ديگر ايجاد كنيم .اتصال اول كه از بين ميرود ،اصل اتصال و
امتداد از بين نمي رود تا به جاي آن دو امتداد جوهري جديد پديد آيد ،بلكه با وقوع
انفصال تنها تغيير در كميت و مقدار امتداد صورت ميگيرد؛ البته استعداد و قابليت
تغيير كميت در اين اتصال وجود داشته كه چنين تغييري واقع شده است .به
عبارت ديگر اتصال مبهم (يا جسم طبيعي) قابليت پذيرش كميتهاي مختلف (جسم
تعليميهاي مختلف) را دارد.
الزم به ذكر است كه شيخ شهابالدين سهروردي نيز در نقد اين برهان
مشائيان اشاره به همين مطلب دارد :او ميگويد« :لفظ اتصال مشترك لفظي بين
دو معناست1 :ـ اتصال و پيوستن دو جسم؛  0ـ امتداد در ابعاد ثالث .اگر اتصال را
به معناي اتصال و پيوستن دو جسم بدانيم ،اتصال قبول انفصال نميكند ،يعني
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اتصال به اين معنا مقابل و ضد انفصال است ولي اگر اتصال را به معناي امتداد
در نظر بگيريم ،قبول انفصال ميكند و آنچه ما در جسم داريم امتداد در ابعاد
ثالث است و اين امتداد مقابل انفصال نيست» (سهروردي ،1310 ،ج ،0ص.)10
ثانياًـ اين برهان هيولي را به عنوان جزء جوهري مادي اثبات نميكند ،بلكه
نهايت چيزي را كه اثبات ميكند آن است كه در اين جوهر ممتد يا امتداد جوهري
قابليت پذيرش تعينهاي مختلف وجود دارد .به عبارت ديگر اين امر جوهري
ميتواند به جهت داشتن عرض كيف استعدادي يا قابليت پذيرش مقدارهاي
مختلف ،به اجزا متعدد تقسيم گردد .همان طور كه فالسفه مشاء نيز بر نكته اين
تأكيد دارند .ماهيت جسم طبيعي چيزي جز اتصال جوهري مبهم در جهات سهگانه
نيست و اين ابهام قطعاً با يك تعين و حجم خاصي (جسم تعليمي) تحقق خارجي
پيدا ميكند .بنابراين وجود همين حقيقت مبهم دليل بر قابليت پذيرش انفصال در
جسم و پديد آمدن اجسام متعدد از يك جسم واحد ميشود؛ نه اينكه عالوه بر
وجود جوهر صورت جسميه يك جزء جوهري ديگري به نام ماده در جسم وجود
داشته باشد.
مطابق فيزيك امروز ،اجسام پيرامون ما مركب از اجسام بسيار ريزي هستند
كه داراي جرم بوده و فضاي خاصي را اشغال مينمايند ،بنابراين داراي اتصال يا
امتداد جوهري در جهات سهگانه خواهند بود و وقوع انفصال يا جدايي در اين
اجسام در واقع جدا ساختن اين اجزا بالفعل از يكديگر است.

2ـ برهان قوه و فعل
ابنسينا اين برهان را چنين تقرير ميكند «جسم از حيث جسميت داراي صورت
جسميه است ،پس يك شيء بالفعل است و از حيث اينكه مستعد پذيرش صورتي
ديگر است ،شيئي بالقوه است .و حال آنكه جسم از حيث بالقوه بودن ،يك شيء و
از حيث بالفعل بودن ،شيئي ديگر نيست؛ پس جسم داراي قوه است نه از آن جهت
كـه داراي فعليـت است .در نتيجـه صورت جسم با چيـزي كه متفاوت بـا آن است
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مقارن و همراه است؛ و جسم جوهري است مركب از چيزي كه قوه جسم از آن
است و چيزي كه فعليت جسم از آن است .آن چيزي كه موجب فعليت جسم است،
صورت جسم است و آن چيزي كه قوه جسم از آن است ماده است؛ و آن هيولي
است (ابن سينا1500 ،م ،ج ،1ص.)81
فالسفه مشاء از طريق اين برهان در صدد اثبات آنند كه جسم جوهري است
مركب از دو جزء جوهري :يكي صورت جسميه و ديگري ماده يا هيولي كه حيثيت
وجودش صرف قبول و پذيرش صورتها است؛ در حالي كه نهايت چيزي كه اين
برهان اثبات ميكند وجود يك حيثيت بالقوه در هر جسم است نه وجود يك جزء
جوهري كه همه حقيقت و فعليتش صرف «قوه بودن» است.
اين ادعاي مشائيان از دو جهت اشكال دارد :نخست اينكه صرف وجود استعداد
پذيرش صور و اعراض مختلف در جسم ،دليل بر وجود يك جزء جوهري مادي
نمي شود .چه مانعي دارد كه قبول و پذيرش صور به صورت جسميه اسناد داده
شود و به اين ترتيب جسم امر بسيطي شمرده ميشود كه به واسطه استعدادهايي
كه بر آن عارض ميگردد ،يعني از طريق عرض كيف استعدادي ،قابليت پذيرش
صور و اعراض مختلف را پيدا ميكند .بنابراين جسم يك امر بسيط است ،و چيزي
جز همان صورت جسميه و اتصال جوهري نيست و اين اتصال جوهري است كه
محل استعداد پذيرش صور و اعراض مختلف است.
الزم به يادآوري است كه قبول و استعداد يك مفهوم عرضي و قائم به غير
است .بنابراين بايد يك ذاتي وجود داشته باشد ،كه آن ذات چيزي را قبول كند .اما
اينكه يك ذاتي عين قبول باشد ،متصور نيست .چنانچه خود مشائيان نيز در پاسخ
به اشكال وارد بر اين برهان كه ميگويد :هم زمان با تحقق مستعدله استعداد از
بين ميرود بنابراين جزء جوهري مادي كه صرف استعداد و قبول است با تحقق
مستعدله از بين ميرود و جسم نيز در اثر زوال جزئش معدوم ميشود (طباطبايي،

1414هـ ،ص .)122چنين پاسخ ميدهند «ماده ذاتاً قوه همه چيز است ،نه قوه يك چيز
خاص و قوه اي كه ماده ذاتاً داراست مبهم و نامعين است .تعين اين قوه كه تعين
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مستعدله را به دنبال دارد ،در واقع عرضي است كه بر ماده عارض ميشود و
آن گاه كه مستعدله فعليت پيدا ميكند قوه متعين و استعداد خاصي كه بر ماده
عارض شده بود ،از بين ميرود و ماده به حال خود ،يعني قوه بودن براي
صورتهاي ممكنالوقوع باقي ميماند (طباطبايي1414 ،هـ ،ص .)121در واقع آنها قبول
دارند آنچه در جسم قابليت پذيرش صور و اعراض مختلف را دارد ،همان عرض
كيف استعدادي است كه با تحقق مستعدله اين عرض (استعداد) از بين ميرود؛
ولي آنها اين عرض را قائم بر جوهر صورت جسميه نميدانند بلكه براي اين
عرض يك جزء جوهري ديگر به نام «ماده» كه حقيقت آن صرف استعداد مبهم
است تصور ميكنند؛ در حالي كه براهيني كه بر وجود ماده اقامه مينمايند ،هيچ
كدام وجود چنين جزء جوهري را اثبات نميكند.
اشكال دوم ادعاي فالسفه مشاء آن است كه با توجه به معنايي كه آنها از ماده
ارائه مي دهند و آن را صرف قوه يا استعداد بدون هر گونه فعليتي معرفي ميكنند،
نميتوان تركيب جسم را از ماده و صورت به عنوان دو جزء جوهري به گونهاي
كه يك جزء موضوع براي جزء ديگر باشد ،پذيرفت .چرا كه در اين تركيب موضوع
همان ماده است كه هيچ فعليتي ندارد و در تحقق خود محتاج به صورت است؛
چگونه يك امر بالقوه ميتواند موضوع براي يك امر بالفعل (صورت جسميه) قرار
گيرد ،با توجه به اينكه در نزد مشائيان آنچه عارض بر جوهر ميشود داراي
وجود لغيره و ماهيت عرضي است؛ بنابراين در اينجا نيز صورت كه بر جوهر
مادي عارض مي شود ،بايد داراي وجود لغيره باشد ،شيخ اشراق درباره اين
موضوع چنين ميگويد «قابليت و استعداد و قبول ،امور جوهريه نيستند ،بلكه امور
عرضيه هستند ،يعني هيولي كه نفس استعداد است ،عرض است و جوهري كه
جسم از آن و از چيز ديگري تركيب شده باشد ،وجود ندارد .از اين رو سزاوار
است حقيقتي براي قابل متحقق باشد و قابل ،ذاتاً داراي جوهري باشد كه تحقق
داشتن نفسي و اصلي براي آن باشد تا امر ديگري را بتواند قبول كند و به آن
نسبت داده شود كه آن قابل امر ديگري است.
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پس بايد يك «مستعد» و يك «مستعدله» و يك «استعدادي» باشد كه اولي جوهر
است و استعداد ،عرض آن محسوب ميشود .بنابراين هيولي همان عرضي است
كه استعداد باشد .بله منعي نيست از اين كه جوهر حامل صورت به اعتبار قبول،
هيولي ناميده شود .چنانكه نفس به اعتبار تدبير بدن نفس ناميده ميشود (صدرالدين

شيرازي1412 ،هـ ،ج ،0ص10 -11؛ همو ،ص .)41حال آنكه وجود لغيره وجودي به مراتب
ضعيفتر از وجود لنفسه است و تقوم آن به وجود لنفسه است .در واقع همه
حقيقت في نفسه اين وجود همانا تحقق آن براي موضوع است .در حالي كه در
تركيب جسم از ماده و صورت قرار است صورت جسميهاي كه بر روي ماده واقع
ميشود ،فعليت و تحقق ماده را نيز موجب شود چرا كه شريكهالعله براي ماده
محسوب ميشود .چگونه يك وجود لغيره ميتواند به موضوع لنفسه خود فعليت
و تحقق بخشد و يا به عنوان شريكهالعله در ايجاد اين موضوع نقش داشته باشد.
عالوه بر اين يك سؤال مهم كه در بيان حقيقت ماده مطرح ميشود ،آن است
كه چگونه امري كه همه حقيقتش قوه بودن و فعليت نداشتن است ميتواند
«جوهر» باشد؟ جوهر به عنوان جنس االجناس يكي از اقسام ماهيت است و ماهيت
حد وجود و منتزع از وجود و موجود است؛ چيزي كه در مرحله قوه و استعداد
است و هنوز فعليت نيافته است و موجود نشده است ،چگونه ميتواند داراي
ماهيت جوهري باشد؟ جوهر ماهيتي است كه در تحقق خارجي خود نيازمند به
موضوع نيست؛ بنابراين جوهر بودن با تحقق در خارج و فعليت معنا پيدا ميكند و
با قوه و صرف استعداد بودن هيچ سنخيت و مناسبتي ندارد.
اينها تناقضاتي است كه در ادعاي مشائيان مبني بر مركب بودن جسم از دو
جزء جوهري ماده و صورت وجود دارد.

تحليل فلسفي از حقيقت جسم
ب ايد دانست كه هر مكتبي ،ماده به معناي اعم را قبول دارد .چون ماده به
معناي اعم يعني آن چيزي كه به صورت اشياي مختلف در ميآيد؛ يعني اوست كه
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حامل استعداد اشياي ديگر است ،گاهي به اين صورت در ميآيد ،گاهي به صورت
ديگر .صدرالمتألهين در اين مورد ميگويد «هيولي از حيث مفهوم مورد اتفاق عقل
است ولي از جهت مصداق آن اختالف نظر وجود دارد .فيلسوفان اشراقي معتقدند
ماده همان جسم است كه امري واحد است و در آن تركيب راه ندارد و اين جسم
از حيث جوهريتش جسم ناميده ميشود و از حيث قابليت پذيرش صور و مقادير
مختلف ،ماده ناميده ميشود و در نظر مشائيان ،ماده جوهري بسيطتر از جسم
است كه به جوهري ديگر تقوم مييابد و آن جوهر ديگر صورت ناميده ميشود
كه در جوهر مادي حلول مي كند و از تركيب اين دو جوهر ،جوهر واحدي كه قابل
مقادير و اعراض و صور الحق است ،پديد ميآيد و جسم ناميده ميشود
(صدرالدين شيرازي 1412هـ ،ج ،0ص.)88

همان طور كه مشاهده شد فالسفه اشراق ماده را همان جسم ميدانند ،همان
گونه كه در علم فيزيك نيز ماده همان جسم است .از نظر فيزيك ،ماده يعني جرم،
و جرم همان چيزي است كه اهل اشراق آن را جسم و صورت جسميه مينامند .از
نظر فيزيكدانان صورتپذيري از جرم شروع ميشود؛ يعني ماده اصلي ،همان
ذرات بسيار ريز موجود در اتماند كه هر كدام داراي جرم مخصوصي نيز هستند
و با پذيرش صور مختلف و تركيب و پيوند عناصر آنها ،اجسام مركب بعدي به
وجود ميآيد .سهروردي نيز در تلويحات در اين مورد ميگويد «جسم داراي يك
جزء ثابت جوهري به نام هيولي و يك جزء عرضي كه نشاندهنده كميت اجسام
با نوعيتهاي مختلف است»( 1سهروردي ،1310 ،ج ،1ص .)14سهروردي ماده را همان
جزء جوهري ميداند كه عبارت از امتداد جوهري است و قبول ندارد كه ماده
چيزي بسيطتر از جسم باشد به همين جهت در «المقاومات» ميگويد «كسي كه
جسم را صرف امتداد جوهري ميداند و وجود ماده را به عنوان جزئي بسيطتر از
جسم انكار ميكند ،جسم را مركب از اجزاء نميداند بلكه آن را به عنوان يك جوهر
واحد تصور ميكند كه به اعتبار مقادير ذهني كميت پذيرفته است» (همو ،ص.)131

1ـ « للجسم جزء ثابت جوهري هو الهيولي و آخر عرض متجدد به اعداد االجسام.»...
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در واقع او مي خواهد بگويد اين طور نيست كه ما جوهري داشته باشيم و بعد
كميات مختلف به صورت عرض بر وجود خارجي آن عارض شده باشد ،بلكه اين
مقادير و كميات متعدد كه مي توان در ذهن براي اين جوهر واحد تصور كرد در
واقع تعينات يك امر نامتعين (يعني امتداد و مقدار نامتعين جوهري) هستند ولي در
خارج اين امتداد جوهري با يك مقدار مشخص و معين وجود دارد .يعني جسم
طبيعي و تعليمي در ذهن دو تا هستند ولي در خارج با يك وجود ،موجود هستند.
اما مشائيان معتقدند ماده جزئي از جسم و از آن بسيطتر است و تمام
حقيقتش قوه بودن يعني استعداد اين شدن و آن شدن است .ماده ضعيفترين
موجود عالم است و در مرتبه ذات خود هيچ فعليتي ندارد ،جز اينكه ميتواند همه
چيز بشود ،هيچ گونه تعين و تشخصي ندارد ،عقل وجودش را كشف ميكند بدون
آنكه بتواند او را به شكلي نشان دهد .آنها صورت جسميه را تعيني براي ماده
اولي ميدانند و صورت نوعيه را تعيني براي صورت جسميه .بنابراين جوهري كه
در ذات خود هيچ تعيني ندارد و نسبت به همه تعينات ال بشرط است ،بايد با يكي
از اين تعينات وجود داشته باشد و امكان ندارد عاري از اين تعينات باشد .ماده
فقط يك امكان شدن است و هيچ چيز ديگر ندارد.

تحليلي جديد از جسم و ماده بر مبناي حكمت متعاليه
در حكمت متعاليه بنابر ديدگاه اصالت وجود ،آنچه در عالم تحقق دارد و متن
خارج را پر كرده و منشأ آثار است ،همانا وجود است .بدين صورت كه
واجبالوجود به عنوان اصل و حقيقت هستي از فرط كمال و شدت وجود مراتب
مختلف هستي را افاضه ميكند؛ بدينترتيب هستي از ذات واجبالوجود به
پايينترين سطح ممكن تنزل مينمايد .بين اين مراتب رابطه تكويني وجود دارد به
طوري كه هر مرتبه از مرتبه باالتر خود ضعيفتر و از مرتبه مادون خود قويتر
است و بدين سان يك نظام طولي مشكك از تجليات و نمودهاي واجبالوجود به
وجود ميآيد .در پايينترين مرتبه اين سلسله ،موجوداتي قرار دارند كه داراي
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نهايت ضعف وجودي هستند به گونهاي كه اين مرتبه به علت شدت ضعف
وجودي ،قدرت ايجاد مرتبهاي پايينتر از خود را ندارد؛ در واقع در مرز عدم قرار
دارد .اين ضعف وجودي باعث پيدايش ويژگي خاصي در اين موجودات شده است
كه با تمامي موجودات ديگر متفاوت است .اين موجودات ،متغير بالذات هستند .به
عبارت ديگر ،آنها به جهت ضعف وجودي داراي ثبات و قرار نيستند .در حالي كه
ثبات و قرار الزمه وجود داشتن و تحقق است و از ويژگيهاي موجود مجرد
محسوب ميشود.
بنابراين عالم ماده به عنوان پايينترين و ضعيفترين مرتبه هستي داراي
وجود دائمالتغيير است به گونه اي كه در متغير بودن داراي ثبات است؛ و به اعتقاد
صدرا همين ثبات در تغيير ،مالك و دليل ارتباط اين موجودات متغير به يك علت
ثابت و مجرد (يعني عقل آخر) قرار ميگيرد .به اين ترتيب كه علت ،حركت و زمان
را به وجود ميآورد ،يعني ذاتي را افاضه ميكند كه افاضه آن مالزم با امتداد
داشتن است  .چنين نيست كه علت ،ابتدا ذاتي را بدون امتداد افاضه كند و بعد به
آن امتداد بدهد؛ بلكه ذاتي را ايجاد ميكند كه عين امتداد است ،البته نوع خاصي از
امتداد (امتداد قوه ،فعل و زمان) (مطهري ،1363 ،ص .)81به هر حال يك موجود مجرد
يك وجود ممتد را ايجاد ميكند كه وجودش در زمان و مكان جاري است .چنين
وجودي همان طور كه امتداد در جهان ثالث ذاتي اوست ،متغير بودن و امتداد
زماني نيز الزمه ذات اوست .مسلماً هر متغيري در تغيير خود ثبات دارد ،همان
گونه كه هر كثيري در كثرت خودش واحد است ،به همين جهت صدرا معتقد است
كه هر تغييري دو جنبه دارد :وقتي نسبت اجزا يك متغير به ديگر اجزاي آن يا با
متغيرهاي ديگر در نظر گرفته ميشود ،متغير است ولي وقتي متغير بصورت
لنفسه و بدون مقايسه با غير در نظر گرفته شود ،هر تغييري داراي يك نحوه ثبات
است .بنابراين فاعلي كه وجود متغير بالذات را افاضه ميكند ،وجود نسبي و
مقايسهاي را افاضه نمينمايد بلكه وجود لنفسه و مطلق را افاضه مي كند .هميشه
علت ،ثبـات را ايجاد ميكند اما ثابـت بر دو قسم است :اول ـ ثابتي كـه از آن تغيير
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انتزاع نمي شود و ديگر ثابتي كه ثباتش عين ثبات تغيير است .پس رابطه متغير
بالذات با علت مجرد ،رابطه ثابت با ثابت است (مطهري ،1363 ،ص.)12

در واقع عقل آخر (پايين ترين موجود مجرد) به جهت ضعف وجودي كه دارد
نميتواند يك موجود مجرد يا ثابت را خلق كند ،بلكه تنها قدرت ايجاد يك موجود،
دائمالتغيير و غيرثابت را دارد؛ بنابراين تغيير و تحول ،ذاتي اين موجودات است و
در واقع آنچه از عقل آخر (عقل فعال) افاضه ميشود ،موجودي است كه به جهت
ضعف وجودي دائماً در حال تغيير و تحول و داراي يك وجود تدريجي است؛
يعني داراي وجودي ممتد و گسترده و مرحله ،مرحله است .در واقع آنچه به
عنوان حدوث صورتي پس از صورتي در عالم ماده مشاهده ميشود ،از قبيل
آمدن صورتي و از بين رفتن صورت قبلي (خلع و لبس) نيست بلكه از قبيل آمدن
صورتي بر صورت ديگر است (لبسٌ بعداللبس) يا حتي دقيقتر از آن همان گونه
كه صدرا تصريح مينمايد ،همه اين صور يك حقيقت واحد متصل و سيال هستند
كه با حدوث تدريجي خود منشأ پيدايش زمان ميگردند .به اين ترتيب اين امر
واحد سيال به جهت امتداد و اتصالي كه دارد قابليت انقسام به اجزا مختلف را نيز
دارد و بالقوه داراي اجزا و ابعاض گوناگون است؛ به همين جهت است كه ما قادر
هستيم پيدايش موجودات مختلف در بستر زمان و حدوث آن به آنِ صور نوعيه
مختلف را درك كنيم.
بطور كلي عقيده صدرايي اين است كه نحوه وجود در عالم طبيعت وجودي
است كه تغيير ،ذاتي آن است و اين گونه نيست كه ذاتي غير از تغيير باشد و تغيير
و حركت بر آن عارض شده باشد تا از علت تغيير سؤال شود .بلكه حركت در
جوهر اين قسم موجودات وجود دارد و تغيير نحوه وجود آنهاست .پس تغيير،
ذاتي وجود عالم طبيعت است و عالم طبيعت تنها در اصل وجود ،علت الزم دارد
(الموسوي الخميني ،1360 ،ص.)361
در اين تئوري ماده ،چيزي جز يك ويژگي و خاصيت براي اين نوع وجود
نيست :خاصيت تبديل شدن و تغيير كردن .در واقع معلول عقل فعال پديدهاي به
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نام جسم است ،اما نه جسم مركب بلكه جسم بسيط يعني همان ذرات ذيمقراطيسي
نه اتم به معناي امروزي آن و نه الكترونها و نه پروتونها و نوترونها است بلكه
منظور كوچكترين و بسيطترين جزء عناصر است .چرا كه با توجه به اينكه
يافته هاي علمي ارزش موقت دارند و احتمال نقض يا تكميل آنها وجود دارد ،در
شأن فلسفه نيست كه تئوريهاي خود را منطبق با يافتههاي علمي كند .بلكه فلسفه
بايد مطابق قواعد ع قلي و اصول فلسفي احكام و مسائلي را در مورد موجودات
هستي بيان نمايد ،ولي تعيين مصداق و مابهازاي اين تبيينهاي فلسفي ،كار علوم
تجربي است .بنابراين آنچه فيلسوفان در تحليلها و بررسيهاي عقلي خود بدان
دست يافتهاند حكايت از آن دارد كه اجسام پيرامون ما مركب از ذرات بسيار
ريزي هستند .در عين اينكه داراي امتداد در جهات سهگانه هستند ،و از اين جهت
حد و تعريف جسم بر آنها صدق ميكند ،در عين حال به جهت صلب و سخت
بودن قابل انقسام خارجي نيستند ولي به جهت داشتن بُعد ،قابليت انقسام وهمي و
عقلي را تا بينهايت دارند .اين ذرات ،همان ذرات ذيمقراطيسي هستند كه توسط
عقل فعال افاضه مي شوند و به جهت ضعف وجودي كه دارند دائماً در حال تغيير
و تحول يا حركت هستند .اين ويژگي كه الزمه نحوه وجود آنها است همان معناي
مادي بودن اين موجودات است .چنانچه صدرا در اين باره ميگويد :عدم ،شرط
براي متغير بودن يك شيء است؛ زماني كه تغيير در جوهر و نهاد يك شيء است،
عدم در تقوم و اساس ذات شيء در كنار ساير مقومات حضور دارد .بنابراين رفع
و حذف عدم بطور كامل از متغير بالذات موجب رفع ذات آن ميشود .پس عدم بر
اين اساس مبدأ شيء محسوب ميشود .به اين معني كه وجودش در شيء اجتناب
ناپذير است .البته الزم به تذكر است كه منظور از عدم در اينجا عدم مطلق نيست،
بلكه منظور عدمي است كه داراي نحوه اي از وجود است؛ مانند عدمي كه همراه
آمادگي و استعداد در ماده معين وجود دارد( »...صدرالدين شيرازي1412 ،هـ ،ج،0

ص .)010بنابراين جسم از آن جهت كه بالفعل است ميتواند بالقوه نيز باشد چون
فعليت جسم مانند فعليت مـوجود مجرد نيست؛ فعليت جسم فعليت تصـرم و سيال
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بودن است.
مطابق ديدگاه حكمت متعاليه وجود جسم يك وجود دائمالتغيير و در حال
شدن است .خاصيت وجود سيال اين است كه در عين فعليت داشتن (يعني چيزي
بودن و تحقق داشتن) دوام و ثبات ندارد ،بلكه فعليت دائماً در حال تصرم و تغيير
دارد .اين نوع فعليت در واقع هم حيثيت وجدان دارد و هم حيثيت فقدان؛ حيثيت
وجدان دارد چون يك قسم وجود است ولي حيثيت فقدان دارد چون اين وجود
دائماً در حال شدن و تغيير است .در واقع بودنها و تحققهاي آن دوام و ثبات
ندارد و داراي يك جنبه عدمي (عدم قرار و ثبات) است و از اين جنبه عدمي،
حيثيت فقدان و ويژگي مادي بودن از آن انتزاع ميشود.
صدرا در بيان حقيقت و ماهيت ماده به همين مطلب اشاره ميكند «حكم به يكي
بودن استعداد با هيولي بر ميگردد به جهت فقر اشيا و نقصان وجودي آنها ،همان
گونه كه امكان ذاتي اشياء بيان كننده جهت فقر و نقصان ماهيت در مرتبه ذات
آنهاست» (صدرالدين شيرازي1412 ،هـ ،ج ،0ص.)10

وجود ويژگي تغييرپذيري ذاتي در ذرات بنيادين باعث تركيب و پيوند آنها با
يكديگر ميشود .و بر اين اساس در اثر آرايش خاص و مقدار و كميت آنها،
عناصر مختلف پديد ميآيند و از تركيب و پيوندهاي گوناگون كه بين اين عناصر
اوليه ايجاد مي شود ،عناصر مركب و از آنها موجودات مختلف جمادي ،نباتي،
حيواني و انساني به وجود ميآيند و به اين ترتيب كثرت و تنوع موجودات مادي
شكل ميگيرد.
بنابراين ،اين ذرات اوليه يا اجسام اوليه كه مبدأ پيدايش اجسام مركب و
موجودات پيچيده جهان مادي هستند ،حقايق جوهري بسيطي هستند كه داراي دو
ويژگياند1 :ـ امتداد در جهات سهگانه؛ 0ـ دائمالتغيير بودن؛ هر چند امتداد در
جهات سهگانه به عنوان ويژگي ذاتي تحت عنوان فصل براي جنس جوهري آنها
لحاظ ميشود و در واقع يك ويژگي ذاتي و ماهوي براي جسم محسوب ميشود
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ولي بر اساس تقسيمبندي صدرا ،ويژگي متغير بالذات بودن قطعاً يك صفت
وجودي و از معقوالت ثانيه فلسفي شمرده ميشود .به عبارت ديگر ويژگي امتداد
جوهري ،ويژگي ماهوي براي جسم محسوب ميشود و ويژگي قابليت تغيير و
تحول يعني مادي بودن يك ويژگي وجودي و الزمه مرتبه وجودي جسم محسوب
مي شود .و اين گونه نيست كه جسم مركب از دو جزء جوهري به نام جوهر
صورت جسميه و جوهر ماده باشد؛ بلكه جسم به لحاظ ماهوي جوهري بسيط
است و هم ه حقيقت ماهوي آن جوهر ممتد در جهات سهگانه است ،ولي به لحاظ
نحوه وجود خارجيش متغير بالذات و داراي قابليت تغيير و تحول ميباشد .به
عبارت ديگر مادي بودن الزمه وجود جسم است نه الزمه ماهيت جسم.
تأييدات صدرايي بر نظريه جديد ـ در آثار
صدراملتأهلني عباراتي وجود دارد كه حتليل پيشنهادي
اين نوشتار را مورد تأييد قرار ميدهد .از نظر
مالصدرا ماده در حد جسم داخل نيست ،آن گونه كه
اجناس در حدود انواع مندرج در آهنا داخل هستند؛
زيرا ماهيت جسم عبارت است از «جوهري كه ابعاد
سهگانه را ميتوان در آن فرض كرد» ،و در اين
تعريف (كه بيانگر متام ماهيت و حقيقت جسم است)،
از ماده ،يعين جوهري كه قوه اشيا در آن است،
يادي نشده است .در حايل كه جسم در حد «جسم نامي»
اخذ ميشود ،و جسم نامي در حد حيوان اعتبار
ميشود و حيوان در حد انسان مأخوذ است.
صدراملتأهلني در تبيني اين مطلب ميگويد «اگر ماده
داخل در ماهيت جسم بود ،ثبوتش براي جسم روشن و
بينياز از دليل ميبود ،زيرا ثبوت امور ذاتي
براي ذات بينياز از دليل است .ويل ما در نظر
بدوي ،در ثبوت ماده براي جسم شك ميكنيم ،و آن
را با برهان براي جسم به اثبات ميرسانيم ،در
حايل كه امور ذاتي نياز به برهان ندارند»

(صدرالدين شريازي4141 ،هـ ،ج ،5ص.)431
دليل ديگر بر اينكه ماده داخل در ماهيت جسم و جزء ماهوي براي جسم نيست
آن است كه مطابق ديدگاه صدرالمتألهين در اثر حركت جوهري ،بعضي از
موجودات مادي نهايتاً از ماده جدا شده و به فعليت رسيده و مجرد ميگردند ،در
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حالي كه اگر ماده جزء حقيقت و ذات اين اجسام باشد ،حد ماهوي آنها تغيير كرده
انقالب در ذات الزم ميآيد .بنابراين بايد پذيرفت كه ماده از لوازم وجود انواع و
مادي است نه جزء ماهيت آنها (طباطبايي1414 ،هـ ،ص.)120

در همين راستا صدرالمتألهين در بيان نسبت صورت جسميه و ماده چنين
ميگويد « نسبت صورت جسميه به ماده ،نسبت الزم خارج نيست و اين گونه
نيست كه بعد از تمام بودن حقيقت اين دو ،صورت به عنوان مكمل به ماده ملحق
شود] ،بلكه[ هيولي وجود مستقل و بالفعلي ندارد مگر توسط صورت ،به اين
معني كه نحوه وجود خارجي صورت نشان دهنده تحصل و تماميت ماده است.
پس وجود ماده عبارتست از نقصان و ضعف وجود صورت به حسب تشخص ]و
تحقق آن در خارج[ ،نه نقصان ماهيت خارجي صورت؛ و ضعف هر چيزي مربوط
به مطلق حقيقت آن (يعني وجودش) است» (صدرالدين شيرازي1412 ،هـ ،ج ،0ص .)144و
در جاي ديگر ميگويد «جسم ماهيتاً متقوم به طبيعت اتصال است و هيولي وجوداً
متقوم به اين طبيعت است و اين شأن صورت جسميه است» (همو ،ص.)60

نكته اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه ذرات اوليه تنها صورت جسميه
نيستند بلكه صرف جسم بودن داراي ابهام است .هر جسمي بايد داراي
خصوصيات و ويژگيهاي خاصي باشد تا بتواند تشخصيافته و در خارج موجود
شود ،در اين هنگام جسم تعين يافته و تحت نوع خاصي قرار ميگيرد .بنابراين
ذرات بر اساس اينكه در ساختار يك اتم چگونه آرايش مييابند و چه وزن و
جرمي را ايجاد مينمايند ،نوع خاصي از عناصر را به وجود ميآورند .اين چنين
عناصر مختلف جدول تناوبي شكل ميگيرند و از تركيب آنها ،مولكولها و اجسام
مركب پديد ميآيند .بر همين اساس ،اين تصور صحيح نيست كه صورت نوعيه به
عنوان يك جزء جوهري سوم بر دو جزء جوهري قبلي (ماده و صورت جسميه)
عارض شود و يك جسم با نوع خاصي را به وجود آورد؛ بلكه همان طور كه
اشاره شد ،پيدايش انواع ،حاصل تعين و تشخص ذرات و تشكيل اتمها است.
صدرالمتألهين نيز اين اجسام اوليه متغير بالذات را هم موضوع و هم ماده ميداند
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چنانچه ميگويد « ...هر جسمي موضوع و ماده است از دو جهت از آن حيث كه
في نفسه در نظر گرفته شود ،با قطع نظر از ملحق شدن صورت نوعيه ديگري به
آن ،بي نياز از عروض چيزي بر آن است پس نسبت آن با عارض ،نسبت موضوع
به عرض است و به اعتبار اين كه نسبت آن به تحصل و تنوع ثانوي ]تغيير بعدي[
نسبت نقص به كمال و قوه به فعل است ،اين جسم ماده است» (صدرالدين شيرازي،
1412هـ ،ج ،0ص.)144

نهايت اينكه ميتوان چنين ادعا كرد كه صدرالمتألهين بر اساس دو اصل مهم
فلسفه خود ،يعني اصالت وجود و تشكيك وجود و هم چنين بر اساس آنچه در
بحث حركت جوهري مطرح مينمايد ،نميتواند قائل به تركيب جسم از دو جزء
جوهري ماده و صورت باشد و ماده را به عنوان جزء جوهري در جسم بشناسد.
هر چند كه در ظاهر كالم صدرا چنين تأييدي وجود دارد و ظاهراً او در اين مسأله
با مشائيان هم عقيده است.
همان طور كه از بررسي ادله مشائيان بر اثبات ماده اولي دانسته شد ،تمام اين
ادله تنها وجود قابليت تغيير و تحول را در جسم ثابت ميكنند نه وجود يك جزء
جوهري كه تمام فعليت آن قوه بودنش است .اصالً تصور جوهري كه قوه محض
باشد ،محال است.
هر چند از منظر و نگاه مشائيان از بررسي معناي قوه و سير پيدايش اين
مفهوم در فلسفه به دست ميآيد كه قوه يا استعداد همان كيف استعدادي است كه
در تعريف آن ميگويند «كيف استعدادي ،استعداد شديد جسماني است به سوي
يك امر بيرون از ذات به اين معنا كه به واسطه آن استعداد است كه پيدايش امري
از بيرون ذات تعين و رجحان مييابد» (طباطبايي1414 ،هـ ،ص115؛ آيتي،1360 ،

ص .)031همان طور كه از معنا و مفهوم قوه بهدست ميآيد ،آن يك حقيقت و معناي
عرضي است ،چون قوه يعني قابليت پذيرش يا استعداد تبديل شدن و اين معنا يك
توانمندي يا ويژگي يا به عبارتي يك كيف است« ،كيفيتي است كه به واسطه
آن يكي از دو طرف پذيرش و عدم پذيرش براي معروضش تعين و رجحان
مييابد» (همو1414 ،هـ ،ص.)115



  22مشكو ةالنور/سالیازدهم/بهاروتابستان68/شماره63-68

حال سؤال اين است كه چگونه يك حقيقت و معناي عرضي ميتواند جوهر
باشد؟
بطور كلي مشكل مشائيان آن است كه استعداد پذيرش صور مختلف براي
جسم را به عنوان حقيقتي كه جزء جوهر جسم است ،ميشناسند و بر اساس اين
كه جزء جوهر همواره جوهر است و نميتواند عرض باشد در پي اثبات جزء
جوهري ماده براي جسم هستند در حالي كه همان طور كه اشاره شد قوه يا
استعداد ميتواند خاصيت وجودي يك جوهر باشد.
بر اساس همين نگرش اشتباه است كه ابنسينا عرض بودن استعداد و قوه را
نفي ميكند و ميگويد « چرا جايز نباشد كه گفته شود امر جوهري وجود دارد كه
همه حقيقت ذاتش متقوم به قوه و استعداد است :يا اينكه ]امر جوهري[ همان نفس
استعداد است .چون جزء جوهر از جميع جهات صحيح نيست كه عرض باشد
چون الزم ميآيد هيچ چيزي جوهر محض نباشد بلكه مجموعه جوهر و عرض
باشد (صدرالدين شيرازي1412 ،هـ ،ج ،0ص.)10

صدرا در جواب ابنسينا در ضمن قبول اينكه قوه و استعداد يك جزء جوهري
براي جسم است به نكتهاي اشاره ميكند كه حرف خود را نقض كرده و ميتواند
تأييدي بر ادعاي ما باشد ،او ميگويد «بسياري از اوقات آنچه كه از آن به حقايق
فصول تعبير ميشود در واقع لوازم عرضي اين فصول هستند و اين از باب
تعريف قوا توسط افعال ذاتي آنها است .به اين ترتيب كه قوه فاعلي توسط افعال
خاصش شناخته ميشود و قوه انفعالي توسط انفعاالتش شناخته ميشود» (همو،
ص.)13

پس ادعاي مشائيان در مورد ماده بر اساس مباني خود آنها نميتواند صحيح
باشد ،هر چند كه به ظاهر صدرالمتألهين تحليل مشائيان را از جسم پذيرفته و بر
اساس همين تحليل در مباحث مختلف جلو ميرود ولي در كالم او در جاهاي
مختلف نكاتي وجود دارد كه به طور ضمني دقت نظر او را در تعارضات كالم
مشائيان نشان ميدهد و راه را براي ارائه يك تحليل مناسبتر از جسم و ماده باز
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ميكند ،به گونهاي كه در راستاي دريافتهاي علم فيزيك بوده و با آن هماهنگ
باشد .سپس او در ادامه در مورد هيولي ميگويد «هيولي چون جوهر بسيط است
و فصول بسائط وجودي شناخته نميشوند مگر از طريق لوازم آنها كه از حاق
ذات و حقيقتشان انتزاع ميشود ،پس حقيقت هيولي چيزي جز قوه حقايق و
امكان استعدادي موجودات نيست .چنانكه براهين اثبات وجود ماده بر اين مطلب
داللت ميكند.
بنابراين ،اين امكان ،تمام ذات و كمال حقيقت هيولي است از آن جهت كه هيولي
قوه صورتهاي جوهري است (صدرالدين شيرازي1412 ،هـ ،ج ،0ص.)14

همان طور كه مشاهده ميشود صدرا نيز به پيروي از مشائيان جوهر بودن
ماده را از پيش پذيرفته شده در نظر ميگيرد و بعد عرض بودن قوه و استعداد را
با اين تعبير كه اين معنا از لوازم عرضي اين جوهر است و از حاق ذات و حقيقت
آن انتزاع ميشود ،توجيه ميكند .در حالي كه سؤال اين است كه چگونه يك
حقيقت جوهري ميتواند هيچ فعليتي جز قوه محض و استعداد صرف بودن
نداشته باشد؟
درست است كه فصول امور بسيط قابل شناسايي نيستند و تنها از طريق
لوازم عرضي آنها شناخته ميشوند ،ولي اين فصول خود جواهري داراي فعليت
هستند هر چند حقيقت اين فعليت مجهول است و توسط آثار و اعراضش شناخته
ميشود .در مورد ماده چگونه ميتوان جوهر بودن آن را تصور كرد در حالي كه
هيچ فعليت و تحققي ندارد و تنها قوه پذيرش صور مختلف است؛ مگر اينكه ما در
اينجا يك جوهر بسيط بالفعلي به نام جسم داشته باشيم كه يكي از لوازم عرضي
اين جوهر كه از نحوه وجود خارجي آن انتزاع ميشود ،داشتن استعداد پذيرش
صور و اعراض گوناگون است .چنانچه خود صدرا در بحث نفي وحدت عددي
هيولي به طور صريح ميگويد « ...هيولي جوهر مستقلي از جهت وجود نيست ،تا
وحدت آن ،وحدت معين و عددي باشد بلكه هيولي در وجودش تابع وجود
«صورتمّا» است( »...همو ،ص.)18
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يافتههاي تحقيق
علوم به شاخههاي متعددي تقسيم ميگردد ،اما اين تقسيمبنديها هيچ پايه و
اساس طبيعياي ندارد و تنها به دليل محدوديتهاي ذهن انسان است .در حقيقت
زنجير پيوستهاي از فيزيك و شيمي و زيستشناسي و انسانشناسي و نيز علوم
عقلي و اجتماعي وجود دارد كه هيچ قسمتي از آن را نميتوان قطع كرد.
آنچه در فيزيك از آن به ماده يا جسم تعبير ميشود ،در نهايت به ذرات
بنيادين بسيار ريزي تحليل ميشود كه داراي جنبش و حركت هستند و بر اساس
ميزان و درجه جنبش و فعاليتي كه دارند به صورت ماده يا انرژي ظاهر ميشوند.
به همين جهت اين دو صورت ماده و انرژي ميتوانند به يكديگر تبديل شوند ،هر
چند كه مقدار آنها همواره در جهان طبيعت ثابت است .و همچنين بر اساس نوع
چينش و نظمي كه اين ذرات به خود ميگيرند عناصر مختلف با خواص و آثار
گوناگون شكل ميگيرند و از تركيب عناصر اوليه نيز موجودات پيچيدهاي به
وجود ميآيند.
اين دريافتهاي تجربي با تحليلهاي فلسفه مشاء از جسم مطابقت ندارد ،ولي
در حكمت متعاليه بر مبناي ديدگاه اصالت وجود به ويژگياي در جسم ميرسيم
كه ذاتي و مربوط به مرتبه وجودي آن است.
اين خصوصيت وجودي ،همان تغييرپذيري و قابليت تبديل در موجودات مادي
است .به اين ترتيب اين ويژگي مبناي اعتقاد به حركت جوهري در اجسام مادي
قرار ميگيرد و صدرا را به ديدگاهي مخالف مشائيان در بحث حركت ميكشاند.
در تحليل حركت جوهري صدرايي ،تفكر مشايي در مورد ماده جايگاهي ندارد،
بلكه مسأله وحدت و ثبات ماده و پذيرفتن صورتهاي مختلف و همچنين تكاملي
بودن جهت حركت بر مبناي تفكر اصالت وجود نميتواند با انديشه مركب بودن
جسم از سه جزء جوهري ماده بالقوه و صورت جسميه و صورت نوعيه بالفعل
مطابقت داشته باشد.
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بنابراين با توجه به تبييني كـه صدرا از نظام آفرينش و كيفيـت خلق موجودات
از واجبالوجود ارائه ميدهد ،در پايينترين مرتبه هستي به موجودات متغير
بالذات و دائمالحركتي ميرسيم كه ويژگي تغييرپذيري ،ذاتي و مربوط به ضعف
وجودي آنها است ،به همين جهت مادي بودن ،ذاتي آنها محسوب ميشود و
بيانكننده صفت وجودي اين مرتبه از هستي است .و از آنجا كه بايد در تحليل
فلسفي از جسم به عنوان يك موضوع محسوس از دانستههاي تجربي به عنوان
اصل پذيرفته شده ،استفاده نمود ،ميتوان به تحليل فلسفي از جسم بر اساس
حكمت متعاليه رسيد كه در آن اجسام پيرامون ما از ذرات بسيار ريز و بنياديني
تشكيل شدهاند كه همو اره در حال حركت و تغيير هستند و از جنبش و تغيير آنها
عناصر مختلف و تركيبات بين آنها شكل ميگيرد .اين جنبش و فعاليت از خارج به
ذرات بنيادين داده نشده است بلكه ذاتي و دروني آنها است و الزمه مرتبه
وجودي يا بهتر است گفته شود ضعف وجودي آنها است .به همين جهت غيرقابل
انفكاك از اين ذرات است .در واقع حقيقت ذرات بنيادين ،وجودي است كه عين
حركت و تغيير است؛ وجودي كه سراسر جنبش و فعاليت است .به همين جهت در
اثر انبساط و پراكندگي اين ذرات و افزايش حركت و جنبش آنها ،حقيقتي به نام
انرژي شكل ميگيرد و در اثر تراكم اين ذرات و كمتر شدن فعاليت و جنبش آنها،
حقيقت ماده و عناصر حاصل از آن به وجود ميآيند.
بنابراين مادي بودن اجسام و موجودات عالم طبيعت مربوط به همين تغيير و
جنبش دائمي ذرات بنيادين اين اجسام است نه مربوط به وجود يك جزء جوهري
كه همه حقيقتش قوه محض و صرف استعداد و موضوع صورتهاي مختلف
است .چنان كه در فلسفه نيز ماده به معناي قابليت تغيير و تبديل است .از اين
تعبير چيزي جز يك ويژگي و خاصيت وجودي براي اين دسته موجودات فهميده
نمي شود .سخن نهايي اينكه هر چند خود صدرا به طور صريح به اين نظريه در
مورد جسم و ماده اشاره ندارد و نگاه او به ماده يك نگاه مشايي است ولي با
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توجه به اصول مهم فلسفه صدرايي كه قاعدتاً بايد بر كل فلسفه او حاكم باشد،
ميتوان به تحليلي از ماده رسيد كه با دريافتهاي علم فيزيك هماهنگ است.
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