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چکیده
نظریة غالب در مورد تعداد عناصر بسیط اولیه (اسطقسات) در طبیعیات قدیم ،متعلق به مشائیان
است که تعداد آنها را چهار عدد دانستهاند .ایشان سه دلیل در اثبات نظریة خود بیان کردهاند که
عبارتاند از .1 :استدالل از طریق جایگاه طبیعی اجسام و میل طبیعی آنها بر اساس کیفیتهای
سنگینی و سبکی؛  .2استدالل از طریق کیفیتهای ملموس اصلیِ مشترک میان اجسام(گرمی،
سردی ،خشکی و تری)؛  .3استدالل از طریق ترکیب و تحلیل .ایشان سپس مصادیق عناصر
اربعه(خاک ،آب ،هوا و آتش) را به نحو استقرایی تعیین کردهاند .ابوریحان بیرونی و سهروردی با
این نظریه مخالفت کرده و آتش را عنصر مستقلی به شمار نیاوردهاند و آن را همان هوای داغ
دانستهاند .سهروردی با تغییر مالک تقسیمبندی اجسام بسیط اولیه ،آنها را بر اساس کیفیتهای
مبصر و میزان عبور نور از آنها دستهبندی کرده و تعداد عناصر را سه عدد(حاجز ،مقتصد و لطیف)
دانسته است .در این مقاله دالیل مشائیان و اشکاالت سهروردی در مورد عناصر اربعه مورد نقد و
بررسی قرارگرفته و نشان داده شده است که دلیل مخالفت سهروردی با عنصر دانستن آتش در
طبیعیات و تغییر مالک تقسیمبندی عناصر بسیط اولیه توسط وی ،از نظام خاص الهیاتی وی ناشی
شده است و او درنهایت ،نظام طبیعیاتی کامل و مستقلی بر اساس نظریات خود بنا نکرده است.

کلیدواژگان
ابنسینا ،سهروردی ،عناصر اربعه ،اسطقس ،کیفیتهای محسوس ،طبیعیات ،آتش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تاريخ دريافت اولیه مقاله1331/4/11 :؛ تاريخ پذيرش نهايی1331/5/1 :
 .2دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران(نويسندة مسئول) saeed.anvari@atu.ac.ir
 .3دانشجوی دکترای تاريخ علم دورة اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ايران
shahgoli985@gmail.com
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طرح مسئله
نظرية غالب در طبیعیات فلسفة اسالمی در مورد اجسام ،ردّ نظرية جوهر فرد(جزء اليتجزی) و
پذيرش نظرية ماده و صورت است .ابنسینا و مشائیان بر اساس متفاوتبودن صور نوعیة اجسام
بسیط ،اجسام بسیط اولیه را چهار مورد دانستهاند و از آنها به عناصر اربعه ياد کردهاند .در مقابل ،شیخ
اشراق تعداد عناصر عالم تحتالقمر را سه مورد دانسته و آتش را جزء آنها به شمار نیاورده است .در
اين مقاله به اين پرسش پاسخ داده میشود که داليل مشائیان در اثبات تعداد عناصر بسیط اولیه
چیست و دلیل مخالفت سهروردی با عنصردانستن آتش چه بوده است .همچنین ديدگاه مشائیان و
سهروردی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد .تاکنون در مورد عناصر اربعه ،کتاب و مقالة مستقلی منتشر
نشده است .بدينجهت استخراج استداللهای مطرحشده در اين مقاله و تفكیک دقیق اصطالحات
مشابهی همچون :عنصر ،رکن ،اسطقس و  ...بر اساس منابع دست اول صورت گرفته و پیشینهای در
اين زمینه وجود نداشته است .تنها در برخی از آثار ،به نظر خاص شیخ اشراق در مورد تعداد عناصر اشاره
شده است(نک به :سبزواری1422 ،هـ ،ج ،4ص431؛ يزدانپناه ،1335 ،ص132؛ همو ،1313 ،ج ،2ص ،)331اما به اين
نكته توجه نشده است که وی بهصورت مبنايی با نظرية مشائیان مخالفت کرده است و با تغییر مالک
تقسیمبندی عناصر بسیط ،آنها را سازگار با نظام نوری خود دستهبندی کرده است.

اجسام بسیط ارضی و سماوی
در طبیعیات قديم ،اجسام(اجسام طبیعی) بسیط را به عنصری و فلكی تقسیم کردهاند .اگر جسم اين
قابلیت را داشته باشد که بتواند صورت نوعیهاش را از دست بدهد و صورت نوعیة ديگری بیابد ،جسم
عنصری و درصورت نداشتن اين قابلیت ،جسم فلكی نامیده میشود(طوسی ،1335 ،ج ،2ص153؛ الهیجی،
 ،1313ص .)31اجسام فلكی در عالم اثیريات(عالم فوق القمر) ،و اجسام عنصری در عالم عناصر(عالم
تحت القمر) قرار دارند.
الف) عناصر ارضی :در حكمت مشاء صور نوعیة اجسام بسیط عنصری را بر اساس خصوصیات
مختلفی که دارا هستند ،چهار مورد دانستهاند:
 .1آنچه خصوصیت آن ،سبكی مطلق و کیفیت آن گرمی و خشكی است .مصداق اين جسم را آتش
محض 1دانستهاند که مكان طبیعی آن در محیط عالم عنصريات قرار دارد؛
 .1علت افزودن قید «محض» آن است که آتش و هوا و آب و خاکی که ما مشاهده میکنیم ،در حقیقت اجسام محض و بسیط
نیستند و در هر يک از آنها ترکیبی از ساير عناصر وجود دارد(ابنسینا ،1333 ،ص.)305
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 .2آنچه خصوصیت آن ،سبكی نسبی و کیفیت آن گرمی و تری است .مصداق اين جسم را هوای
محض دانستهاند که مكان طبیعی آن در محیط عالم عنصريات و پیش از عنصر آتش قرار دارد؛
 .3آنچه خصوصیت آن ،سنگینی نسبی و کیفیت آن سردی و تری است .مصداق اين جسم را آب
محض دانستهاند که مكان طبیعی آن در مرکز عالم عنصريات و پیش از خاک قرار دارد؛
 .4آنچه خصوصیت آن ،سنگینی مطلق و کیفیت آن سردی و خشكی است .مصداق اين جسم را
خاک محض دانستهاند که مكان طبیعی آن در مرکز عالم عنصريات قرار دارد(الهیجی،1313 ،
ص105ـ.)106
ب) عناصر سماوی :اجسام فلكی کیفیات چهارگانة گرمی ،سردی ،تری و خشكی را ندارند و نیز
متّصف به سنگینی و سبكی نمیشوند .همچنین به استحاله و کون و فساد دچار نمیشوند و حرکت
مستقیمالخط ندارند(ابنسینا ،1333 ،ص231؛ شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص .)201بدينجهت آنها را در اصطالح
«طبیعت پنجم» نامیدهاند(شهرزوری ،همان ،ص)200؛ اما در ساير صفات ،مانند داشتن شكل و ابعاد سهگانه
(طول و عرض و عمق) ،متحرک و شفافبودن و  ،...همانند عناصر عالم عنصريات(عناصر ارضی)
هستند(همان ،ص)201؛ اما باوجوداين ،هر يک از اجسام فلكی ،نوع منحصربهفردی به شمار میآيند(رازی،
1423هـ ،ج ،2ص .)153بر اين اساس ،ابنسینا عنصر فلک را متفاوت با عناصر عالم کون و فساد دانسته
است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2السماء و العالم ،ص.1)31

اصطالحات معادل عنصر
عناصر اربعه در حقیقت چهار جسم بسیط اولیه هستند(ابنسینا ،1313 ،ص )43که مرکبات از آنها پديد
آمدهاند .جسم بسیط در اينجا به معنای جسمی است که دارای طبیعت واحدی باشد و از اجزائی با
صورتهای مختلف تشكیل نشده باشد .بهعبارتديگر اگر اجزاء جسمی دارای صورت نوعیة کل آن
جسم باشند ،آن جسم را بسیط مینامند(همو ،1335 ،ج ،2ص132؛ همو1426 ،هـ ،ج ،1ص24؛ همو،1326 ،
ص33؛ شیرازی ،1315 ،ص 623؛ الهیجی ،1313 ،ص.)33

اجسام بسیط اولیه را به اعتبارهای متفاوت به اسامی مختلف اسطقس ،رکن ،ماده ،هیولی و موضوع
نامیدهاند(ابوالبرکات ،1333 ،ج ،2ص1؛ سهروردی ،1333 ،ص .)236ابنسینا دراينباره مینويسد« :و هذه األشیاء

 .1امروزه مشخص شده است که سیّارهها يا کواکب سیّار منظومة شمسی برخی از خصوصیاتی را که قدما برای آنها در نظر
میگرفتند(مانند عدم کون و فساد) ،ندارند.
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التی هی الهیولی و الموضوع و العنصر و المادة و االسطقس و الرکن یقال بعضها مکان بعض»(ابنسینا،

1400هـالف ،ص .)236در اينجا به نحو اجمالی اين اصطالحات بررسی میشوند:
رکن :ازآنجاکه ارکان هر چیزی ،اموری هستند که قوام آن شیء به آن است(ابنمنظور1414 ،هـ ،ج،4

ص511؛ جرجانی ،1330 ،ص ،)43اجسام بسیط اولیه را به اعتبار آنكه قوام عالم به آنها بوده و عالم از آنها
پديد میآيد ،رکن نامیدهاند(ابنسینا1400 ،هـ الف ،ص36؛ رازی1404 ،هـ ،ج ،1ص110؛ طوسی ،1335 ،ج،2
ص.)264 ،251

عنصر :اجسام بسیط اولیه را به اعتبار آنكه اجسام مرکب از آنها پديد میآيند ،عنصر نامیدهاند
(ابنسینا1400 ،هـ الف ،ص36؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص264؛ جرجانی ،1330 ،ص.)61

اسطقس :انواع متفاوت اجسام بسیط اولیه را در نسبت با يكديگر اسطقس نامیدهاند .اسطقس
لفظی يونانی 1به معنای «اصل» است(ابنسینا1400 ،هـ الف ،ص35؛ جرجانی ،1330 ،ص .)10همچنین در
2
بحث تحلیل اجسام به بسائط اولیه ،از اصطالح اسطقس استفاده میشود (ابوالبرکات ،1333 ،ج ،2ص14؛
طوسی ،1335 ،ج ،2ص.)264
اصل :اصل به معنای چیزی است که امور ديگر بر آن مبتنی باشند(جرجانی ،1330 ،ص .)12براين
اساس اجسام بسیط اولیه را به اعتبار آنكه منشأ موالید ثالث(جماد ،نبات و حیوان) هستند ،اصل
نامیدهاند و به اين اعتبار آنها را اصول کون و فساد دانستهاند(طوسی ،1335 ،ج ،2ص.)264
هیولی :ازآنجاکه اجسام بسیط اولیه برای تشكیل اجسام مرکب ،هیوالی ثانیه به شمار میآيند و
3
قابلیت پذيرش صور را دارند ،آنها را هیولی نامیدهاند (ابنسینا1400 ،هـ الف ،ص35؛ همو1404 ،هـ الف ،ج،1
ص15-14؛ جرجانی ،1330 ،ص.)14

موضوع :اجسام بسیط اولیه را به اعتبار آنكه صورت نوعیة خاصی را پذيرفتهاند و به نحو بالفعل
4
حامل صور نوعیه هستند ،موضوع نامیدهاند (ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،1ص.)14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. (stoiceioh) Stoichein
 .2ابنسینا مینويسد :هنگامیکه از اجزاء بسیط آغاز میکنیم و به شیء مرکب و ترکیب آنها با يكديگر اشاره میکنیم ،از اصطالح
عنصر استفاده میکنیم و هنگامیکه از شیء مرکب آغاز میکنیم و به بسائط اولیه میرسیم ،آنها را اسطقس مینامیم(ابنسینا،
1404هـ الف ،ج ،1ص15؛ رازی1423 ،هـ ،ج ،1ص.)642
 .3هیولی معرّب  hyleيونانی است(افنان ،1313 ،ص130ـ.)131
 .4اصطالح موضوع در اينجا با اصطالح موضوع که در تعريف جوهر به کار میرود و نیز اصطالح موضوع که در مقابل محمول قرار
دارد متفاوت است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،1ص14؛ رازی1423 ،هـ ،ج ،1ص.)642
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ماده :به دلیل آنكه اجسام بسیط اولیه موضوع مشترک میان صور نوعیة مختلف هستند ،آنها را
1
ماده نیز نامیدهاند (همان ،ص15؛ رازی1423 ،هـ ،ج ،1ص.)642

شکل ( :)1اصطالحات معادل عنصر

سایر اسامی :بهجز موارد فوق که هر يک از جنبهای خاص بر اجسام بسیط اولیه اطالق شدهاند،
عناصر اربعه را به اسامی ديگر نیز نامیدهاند که برخی از آنها عبارتاند از :اُمهات اربع( 2مادران
چهارگانه) (اخوان الصفا1412 ،هـ ،ج ،2ص413؛ سهروردی1310 ،الف ،ص)46؛ اُمهات کلیّات(اخوان الصفاء،
1412هـ ،ج ،2ص ،)52جَواهِر و اُمهات سِفْلی(اخوانالصفا1412 ،هـ ،ج ،3ص30؛ شیرازی ،1315 ،ص ،)15چهار
3
جوهر ،چهار آخشیج (ابنخلف تبريزی ،1363 ،ج ،1ص )20و طینت(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،1ص15؛ رازی،
1423هـ ،ج ،1ص.)642

الزم به ذکر است که در حقیقت ،ابتدا اجزاء اولیة عالم را رکن و اجزاء اولیة موالید ثالث را اصل و
اجزاء مرکبات را عنصر نامیدهاند(شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص ،)203-206سپس نشان دادهاند که ارکان عالم
و اصول موالید ثالث و عناصر مرکبات همان چهار جسم بسیط اولیه و اسطقسات هستند(سهروردی،
 ،1333ص266؛ همو ،1336 ،ص .)163بدينجهت اين چند اصطالح متفاوت اکثراً معادل يكديگر به کار
رفتهاند؛ به همین دلیل در مواردی نیز نمیتوان از اين اصطالحات بهجای يكديگر استفاده کرد.
بهعنوانمثال ازآنجاکه در عالم افالک ،کون و فساد وجود ندارد و اجسام فلكی قابلتحلیل به اجسام

 .1مادّه معرّب ماية فارسی است(افنان ،1313 ،ص.)131-130
 .2هفت کوکب سیّار را به دلیل تأثیر فاعلی آنها «آباء سبعه» و ارکان چهارگانة بسیط را به دلیل تأثّر انفعالی آنها «اُمّهات اربع»
نامیدهاند که از پیوند آنها مرکبات يعنی «موالید ثالث» پديد میآيند(هروی ،1351 ،ص.)31
 .3آخشیج(آخشیگ) به معنای ضد و مخالف است و عناصر چهارگانه را به اعتبار ضديت آنها با يكديگر ،به اين نام نامیدهاند.
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بسیط نیستند ،از اصطالح اسطقس در مورد آنها استفاده نمیشود(ابنسینا1400 ،هـ الف ،ص36؛ همو،

 ،1333ص .)231همچنین ازآنجاکه افالک جزء موالید ثالث(جماد ،نبات و حیوان) نیستند ،از اصطالح
اصل نیز در مورد آنها استفاده نمیشود؛ اما در مورد افالک میتوان از اصطالحات عنصر و رکن
استفاده کرد(همو1400 ،هـ الف ،ص.)36

عناصر چهارگانه از نظر ابنسینا
ابنسینا در آثار مختلف خود برهانهايی در اثبات چهار مورد بودن عناصر مطرح کرده است(ابنسینا،

 1404هـ الف ،ج ،2کون و فساد ،ص153-143؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص255-251؛  )263-264که عبارتاند از:
الف) برهان بر اساس کیفیات سنگینی و سبكی اجسام؛
ب) برهان بر اساس کیفیات گرمی ،سردی ،تری و خشكی اجسام؛
ج) برهانهای ترکیب و تحلیل.
الزم به ذکر است که از طريق برهان عقالنی نشان داده میشود که در عالم چهار جسم بسیط اولیه
وجود دارند ،اما اينكه در مرکبات ،جسم بسیط ديگری (غیر از آن چهار جسم) مشارکت ندارد ،به نحو
استقرايی مشخص شده است؛ يعنی به نحو تجربی در بررسی مرکبات ،با جسم بسیط ديگری مواجه
نشدهاند(طوسی ،1335 ،ج ،2ص .)263همچنین مصاديق اين چهار جسم بسیط اولیه که همان خاک ،آب،
هوا و آتش هستند ،نیز از طريق تجربه و مشاهدة ظاهری به دست آمده است(همان ،ص .)253-252در
اين بخش استداللهای ابنسینا در حصر عناصر به چهار مورد ،بررسی میشود.
الف) برهان بر اساس کیفیات سنگینی و سبکی در اجسام :در اين برهان با بیان
اين مطلب که اجسام عالم تحت القمر ،در شرايطی متصف به دو کیفیت سنگینی(ثقل) و
سبكی(خفت) میشوند ،نشان داده میشود که دو نوع میل و حرکت طبیعی در آنها پديد میآيد که
اين حرکتها درنهايت به چهار مكان طبیعی منتهی میشوند .ازآنجاکه اين آثار مختلف را نمیتوان
به يک صورت نوعیة واحد نسبت داد ،بر وجود چهار صورت نوعیة مختلف در اجسام و درنتیجه چهار
جوهر بسیط استدالل میشود(طوسی ،1335 ،ج ،2ص .)263-264بر اين اساس میتوان اجسام را به چهار
دستة زير تقسیم کرد:
 .1سبک مطلق که میل به سوی باال دارد و به نهايت غايت بُعد میرسد؛
 .2سبک غیرمطلق که میل به سوی باال دارد ،اما به نهايت غايت بُعد نمیرسد؛
 .3سنگین غیرمطلق که میل به سوی پايین دارد و به مرکز عالم نمیرسد؛
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 .4سنگین مطلق که میل به سوی پايین دارد و به مرکز عالم میرسد(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص264؛

همو1400 ،هـ ب ،ص.)45
الزم به ذکر است که در نظام طبیعیات مشائی ،سنگین و سبک به اجسامی اطالق میشوند که از
مكان طبیعی خود خارج شده باشند .در اين صورت میلی طبیعی برای رسیدن به مكان طبیعی در آن
اجسام ايجاد میشود و درصورتیکه مانعی برای تبديل اين میل به حرکت طبیعی و بازگشت جسم به
مكان طبیعی آن وجود داشته باشد ،سنگینی و سبكی پديد میآيند؛ بنابراين به اجسامی که در مكان
1
طبیعی خود قرار دارند ،سنگین و سبک اطالق نمیشود (سهروردی1310 ،ج ،ج ،1ص253؛ شهرزوری،
 ،1314ج ،2ص )202-201و میل طبیعی به حرکت نیز در آنها به وجود نمیآيد(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص215؛
همو1404 ،هـ الف ،ج ،2السماء و العالم ،ص .)65همچنین هر چه جسم به مكان طبیعی خود نزديکتر شود،
میل طبیعی در آن بیشتر میشود(طوسی ،1335 ،ج ،2ص ،)255بهعبارتديگر از نظر مشائیان ،سرعت
حرکت آن بیشتر میشود .تفاوت سنگینی و سبكی در آن است که سنگینی در مورد اجسامی به کار
میرود که میل طبیعی آنها به طرف مرکز عالم است ،و سبكی در مورد اجسامی به کار میرود که
میل طبیعی آنها به طرف محیط عالم است(همانجا).
بنابراين میتوان گفت که مباحث زير در طبیعیات با يكديگر مرتبط هستند:
مكان طبیعی
حرکت طبیعی
میل طبیعی
سنگینی و سبكی
ازآنجاکه خفیف مطلق بهغايت بعد از مرکز تمايل دارد و ثقیل مطلق بهغايت بعد از محیط متمايل
است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2السماء و العالم ،ص ،)64سنگینی و سبكی مطلق با بحث جهات اصلی(جهت
باال و پايین) نیز ارتباط دارند(شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص202؛ همو ،1310 ،ص .)455بر اين اساس ،به حصر
عقلی و بر اساس میزان کیفیات سنگینی و سبكی در اجسام ،آنها را به چهار دستة فوق تقسیم کردهاند
که برای هر يک صورت نوعیة مستقلی در نظر گرفته میشود و بدين ترتیب حصر عناصر در چهار مورد
تعیین میشود .سپس به روش استقرايی و تجربی ،میل طبیعی در خاک و آب و هوا و آتش را برای
حرکت به سمت مكان طبیعی آنها مشاهده کردهاند .بدينجهت مصداق خفیف مطلق را آتش و خفیف
غیر مطلق را هوا و ثقیل مطلق را زمین و ثقیل غیر مطلق را آب دانستهاند(شیرازی ،1315 ،ص.)633

 .1فخر رازی مینويسد که اگر سنگینی و سبكی در اجسام را به معنای وجود طبايع در آنها بدانیم که باعث پیدايش میل طبیعی
بهسوی باال و پايین میشود ،میتوان اجسام را حتی در مكان طبیعی خود نیز سنگین و سبک نامید ،اما اگر مراد از سنگینی و
سبكی ،وجود میل طبیعی در آنها باشد ،در اين صورت هنگامیکه در مكان طبیعی خود قرار دارند ،سنگین و سبک نخواهند بود
(رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص.)113
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شکل ( :)2مکان طبیعی عناصر

ب) برهان بر اساس کیفیات گرمی ،سردی ،تری و خشکی اجسام :از میان
کیفیات مختلف ،کیفیات محسوس و از میان کیفیات محسوس ،کیفیات ملموس در تمامی اجسام
عالم تحت القمر وجود دارند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2الكون و الفساد ،ص141؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص.)251
به اين جهت کیفیات ملموس را «اوايل ملموسات» و ملموسات را «اوايل محسوسات»
نامیدهاند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2کون و فساد ،ص155؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص251؛ شهرزوری ،1314 ،ج،2
ص.)211

در اين برهان با تحويل تمامی کیفیات ملموس به چهار کیفیت اصلی گرمی(حرارت)،
سردی(برودت) ،تری(رطوبت) و خشكی(يبوست) ،به وجود چهار صورت نوعیة مختلف در اجسام
استدالل میشود و از اين طريق وجود چهار جوهر بسیط اولیه ثابت میشود(ابنسینا1400 ،هـ ب،
ص46ـ .)43سپس همانند استدالل گذشته ،به روش استقرايی و تجربی ،خاک و آب و هوا و آتش را
مصاديق بارز اين چهار صورت نوعیه به شمار میآورند .در طبیعیات قديم ،کیفیات ملموس را به دو
دستة کیفیات فعلی و انفعالی تقسیم میکنند(همو1404 ،هـ الف ،ج ،2الكون و الفساد ،ص154؛ طوسی،1335 ،
ج ،2ص:)251
الف) کیفیات فعلی :اين کیفیات در اجسام ديگر تأثیر میگذارند .اصول کیفیات فعلی،

حرارت(گرمی) و برودت(سردی) است و ساير کیفیات ملموس مانند لَذع(سوزش) و تخدير(بیحسی)
تابع آن دو به شمار میآيند(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص .)250حرارت کیفیتی است که خاصیتهای آن ايجاد
سبكی ،جداشدن اجزای جسم از يكديگر ،جدايی امور مختلف در اجسام مرکب و پیوستن امور
همجنس به يكديگر است .برودت کیفیتی است که خاصیت آن ايجاد سنگینی ،به هم پیوستن اجزای
جسم و پیوستن امور مختلف به يكديگر در اجسام مرکب است(ابنسینا1400 ،هـ الف ،ص111؛ شهرزوری،
 ،1314ج ،2ص.)205
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ب) کیفیات انفعالی :اين کیفیات در اجسام ،مبدأ پذيرفتن تغییرند .اصول کیفیات انفعالی
رطوبت(تری) 1و يبوست(خشكی) است و ساير کیفیات ملموس مانند لینت(نرمی) ،صالبت(سختی)،
لزوجت(چسبناکی) و هشاشت(سستی) تابع آن دو هستند(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص250؛ همو1404 ،هـ الف،
ج ،2الكون و الفساد ،ص151ـ .)152رطوبت کیفیتی است که باعث میشود جسم ،همانند خمیر بهراحتی
شكلپذير باشد؛ اما شكل خود را حفظ نكند و بخشهای آن بهراحتی دارای قابلیت اتصال و انفصال
باشند .اين کیفیت ،گرچه کیفیت مستقلی به شمار میآيد ،اما تحتتأثیر کیفیت فعلی رطوبت قرار
میگیرد .يبوست کیفیتی است که اجسام را سخت و غیرقابل انعطاف میسازد و امكان تغییر شكل و
شكستن و پیوستن بخشهای آن به يكديگر را دشوار میسازد .اين کیفیت نیز گرچه کیفیت مستقلی
به شمار میآيد ،اما تحت تأثیر کیفیت فعلی حرارت قرار میگیرد(ابنسینا 1400 ،هـ الف ،ص111ـ112؛
همو ،1313 ،ص25ـ26؛ شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص.)205

ازآنجاکه دو کیفیات فعلی و دو کیفیت انفعالی ،متضاد با يكديگر هستند و میتوان برای هر يک ،دو
حد مختلف در نظر گرفت ،چهار کیفیت عرضی متفاوت با يكديگر در اجسام وجود خواهند داشت که
نیازمند صورتهای نوعیة جوهری متفاوت هستند .بر اين اساس اجسام بسیط اولیه چهار مورد خواهند
بود:
 .1جسمی که کیفیت فعلی حرارت در آن به کمال رسیده است؛
 .2جسمی که کیفیت فعلی برودت در آن به کمال رسیده است؛
 .3جسمی که کیفیت انفعالی يبوست در آن به کمال رسیده است؛
 .4جسمی که کیفیت انفعالی رطوبت در آن به کمال رسیده است.
سپس به روش استقرايی و تجربی ،مصاديق اين چهار جسم را آتش و آب و خاک و هوا يافتهاند؛
چراکه به نحو ظاهری مشاهده میشود که سلطان خاک(ارض) يبوست(جمود) ،و سلطان آب
برودت(میعان) ،و سلطان هوا رطوبت و سلطان آتش حرارت است(فارابی ،1330 ،برگة 13ر؛ ابنسینا،1335 ،
ج ،2ص251؛ همو1404 ،هـ الف ،ج ،2الكون و الفساد ،ص155؛ همو ،1335 ،ص.)213-211

خیسنبودن است و اين معنا بیشتر با اصطالح «بلّت» و

 .1الزم به ذکر است که تری و خشكی در عرف به معنای خیسبودن و
«جفاف» قابل تطبیق است(شیرازی ،1315 ،ص)541؛ و با اصطالح «رطوبت» و «يبوست» که در اينجا مطرح شده است ،متفاوت
است .بدينجهت ابنسینا بهجای رطوبت(تری) از واژة «میعان» و بهجای يبوست(خشكی) از واژة «جمود» نیز استفاده کرده است
(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص251؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص.)252
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ازآنجاکه عناصر در طبیعت بهصورت خالص و صرف يافت نمیشوند (ابنسینا ،1333 ،ص305؛ سهروردی،

 ،1333ص )263و تنها اجسام مرکب مشاهده میشوند و وجود اجسام بسیط از طريق آنها اثبات
میشود(ابنسینا ،1333 ،ص ،)261اين برهان را به نحو ديگری نیز تقرير کردهاند؛ بدين نحو که پس از
تفكیک کیفیات فعلی و انفعالی از يكديگر و مشخصکردن چهار کیفیت ملموس اصلی ،به ترکیب اين
کیفیات با يكديگر(ازدواج کیفیات و ايجاد مزاجهای مختلف 2از آنها) توجه میشود .از ترکیب دو به دوی
اين چهار کیفیت اصلی با يكديگر ،شش حالت قابلتصور است که از اين میان ،ترکیب حرارت با برودت
و رطوبت با يبوست امكانپذير نیستند؛ زيرا ضدين نمیتوانند با يكديگر جمع شوند .بدين ترتیب چهار
کیفیت مزدوج اصلی وجود دارند که عبارتاند از .1 :گرمی و خشكی؛  .2گرمی و تری؛  .3سردی و
تری؛  .4سردی و خشكی .بر اين اساس چهار صورت نوعیة مزدوج وجود دارند که اين کیفیات از آنها
ناشی میشوند که نشانگر وجود چهار صورت نوعیة بسیط هستند(همو1404 ،هـ الف ،ج ،2کون و فساد،
ص155؛ همو1400 ،هـ ب ،ص43؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص)252؛ درنتیجه ،اسطقسات چهار مورد خواهند بود:
جسمی که گرم و خشک است؛ جسمی که گرم و تر است؛ جسمی که سرد و تر است و جسمی که سرد
و خشک است(ابنسینا ،1333 ،ص .)215سپس به نحو استقرايی درمیيابیم که مصاديق اين امور ،به ترتیب
آتش و هوا و آب و خاک هستند(رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص.)121
الزم به ذکر است که صورت نوعیة عناصر اربعه ،به نحوی هستند که دو کیفیت اصلی ملموس(دو
کیفیت مزدوج) در آنها وجود دارد که يكی از اين کیفیات ،در نهايت مرتبة خويش است .بهعنوانمثال
صورت نوعیة آتش به نحوی است که کیفیت آن گرم و خشک است و گرما در آن به نهايت خود
رسیده است .در تقرير نخست برهان ذکر شده ،از نهايت گرما (که بهصورت ظاهری نیز مشخص است)
بـر وجود صورت نوعیة آتش استدالل شد و در تقرير دوم ،از طريق گرم و خشک بـودن آن(ازدواج
کیفیات) بر وجود صورت نوعیة خاص برای آتش استدالل شد.

 .1عناصر در حالت خالص و صرف خود شفاف هستند .بهعنوانمثال آتشی که مشاهده میکنیم حاوی اجزاء خاکی است و به همین
دلیل شفاف نیست؛ اما کرة آتش شفاف است و به همین دلیل مانع مشاهدة کواکب نمیشود(شیرازی ،1315 ،ص.)635
 .2مزاج کیفیت متوسطی است که از تأثیر کیفیات مختلف در يكديگر به واسطة ترکیب عناصر پديد میآيد(ابنسینا1426 ،هـ ،ج،1
ص24ـ .)25از ترکیب چهار عنصر ،نُه مزاج شكل میگیرد که عبارتاند از :گرم و خشک ،گرم و تر ،سرد و خشک ،سرد و تر ،گرم،
سرد ،تر ،خشک و معتدل(ابوالبرکات ،1333 ،ج ،2ص134؛ شیرازی ،1315 ،ص641ـ.)643
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شکل ( :)3عناصر و کیفیات مزدوج

در دو برهان ذکرشده ،از عرضی بودن کیفیات مختلف ،بر وجود صورت نوعیة متفاوت جوهری در
اجسام استدالل شده است .ازآنجاکه از جسم بسیط تنها يک امر قابل صدور است ،اختالف آثار در
اجسام ،نشانة اختالف صور نوعیة آنها خواهد بود(طوسی ،1335 ،ج ،2ص)255؛ ازاينرو بايد توجه داشت
که کیفیاتی مانند سردی و خشكی و سبكی و  ...عرض هستند و صورتهای نوعیة مختلف به شمار
نمیآيند ،بلكه از صورتهای نوعیه ناشی میشوند .ابنسینا در اين مورد مینويسد« :مردمان پندارند
که صورت اين چهار عناصر ،اين کیفیتهای محسوس است با گرانی و سبكی ،و اين نه چنین است،
که صورت کما بیشی نپذيرد و اين حالها کما بیشی پذيرند»(ابنسینا ،1313 ،ص.)52
ج) برهانهای ترکیب و تحلیل :در طبیعیات قديم ،اين دو برهان را طريقة پزشكان و اطبا
نامیدهاند .اين دو برهان بیشتر بهصورت مؤيد بیان شدهاند و نه استداللهايی مستقل در اثبات تعداد
عناصر ،که نشان میدهند تنها چهار عنصر بسیط اولیه در ترکیب مرکبات و تحلیل آنها مشاهده میشوند.
در روش ترکیب ،گفته میشود موالید ثالث از عناصر چهارگانه پديد میآيند و دلیلی بر ترکیب آنها از امر
ديگری وجود ندارد(طوسی ،1335 ،ج ،2ص263؛ شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص .)201بهعبارتديگر میتوان گفت که
موالید ثالث تنها از ترکیب اين عناصر پديد میآيند(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص .)261در توضیح اين مطلب گفته
شده است که اعضای انسان از خون پديد آمدهاند و خون از غذا و غذا چه از حیوان باشد و چه از گیاه،
1
درنهايت به گیاهان منتهی میشود .قوام گیاهان نیز به خاک و آب است (رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص. )125
در روش تحلیل بیان میشود که هنگامیکه يكی از موالید ثالث را در قَرع و انبیق(دستگاه تقطیر) قرار
داده و گرما میدهیم ،عنصر آبی و هوايی آن به صورت بخار و عنصر آتش به صورت حرارت خارج

 .1البته اطبا به روشهای ديگری نیز ترکیب بدن از چهار عنصر را توضیح دادهاند(نک به :رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص.)125
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میشوند و عنصر خاکی آن باقی میماند(شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص201؛ شیرازی ،1315 ،ص)644؛ بنابراين از
اين طريق مشخص میشود که مرکبات تنها از اين چهار جسم بسیط پديد آمدهاند.

اشکاالت واردشده بر عنصر بودن آتش
ابوريحان بیرونی و سهروردی آتش را يكی از عناصر بسیط به شمار نمیآورند و آن را همان هوای
داغ دانستهاند .بنابراين از نظر ايشان تعداد عناصر اولیه سه عدد است(بیرونی ،1310 ،ص313؛ سهروردی،
1310ب ،ص 113و130؛ سبزواری1422 ،هـ ،ج ،4ص.)431

ابوريحان مینويسد که ديگران آتش را اصلی طبیعی در نظر گرفتهاند ،اما در نزد من هوای گرمی
ابنسینا ،نیز
است که از حرکت فلک پديد آمده است(بیرونی ،1310 ،ص .)313وی در پرسشهای خود از 
به اين مطلب اشاره میکند که برخی گمان کردهاند که حرکت کواکب باعث گرمشدن هوای مماس
با آنها میشود و آتش که اثیر نامیده میشود ،از اين طريق پديد میآيد(همو ،1313 ،ص .)31-30ابنسینا
در پاسخ مینويسد« :آتش در نزد اکثر فالسفه از حرکت فلک پديد نمیآيد ،بلكه جوهر و اسطقسی
بالذات و مستقل است و ذاتاً مانند ساير اسطقسات ،برای آن کره و موضعی طبیعی وجود دارد؛ و آنچه
بیان کردهای چیزی جز مذهب کسانی که اسطقس را يكی از چهار مورد ،يا دو مورد و يا سه مورد از
آنها میدانند نیست»(همان ،ص.)32-31
الهیجی نیز گزارش کرده است که عدهای آتش را عنصر مستقلی در نظر نگرفتهاند و معتقد شدهاند
که کرة آتش ،هوايی است که به سبب حرکت فلک قمر در مجاورت آن به اين صورت در آمده
است(الهیجی ،1313 ،ص .)106همچنین ابنسینا در ذکر اشكاالتی که به نظرية عناصر اربعه وارد شده
است ،به اين ديدگاه اشاره کرده است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2ص.)164
ازآنجاکه بهجز شیخ اشراق ،در منابع ذکرشده داليل ابوريحان بر عنصر نبودن آتش بیان نشده است،
در اين بخش تنها داليل شیخ اشراق در اين خصوص بررسی میشود .الزم به ذکر است که سهروردی
طبیعیات آثار مشائی خود را بر اساس عناصر اربعه نگاشته است1؛ اما تصريح میکند که گرچه اعتقاد به
عناصر اربعه در نزد مشائیان مشهور است ،اما برخالف نظر ايشان ،مطلبِ حق آن چیزی است که وی

در حکمةاالشراق بیان کـرده است(سهروردی ،1333 ،ص .)266اشكاالت و داليل وی در حکمةاالشراق

« .1و بدان که آتش را يک طبقه است و آن را «کرة اثیر» خوانند و مكان او زير فلک قمر است و آن آتش صرف است و او را
رنگى نیست»(سهروردی1311 ،الف ،ص343و نیز :همو ،1333 ،ص266؛ همو1311 ،ب ،ص.)134-132
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به شرح زير است:
 .1سهروردی به قسمت شفاف آتش (که در پايین شكلِ صنوبری آن قرار دارد) اشاره میکند و
مینويسد که در آن قسمتِ شعله ،هوای داغ و لطیف وجود دارد و نه آتش(همو1310 ،ب ،ص.)113
 .2ابنسینا و مشائیان ،بر اساس استدالل از طريق میل و حرکت طبیعی عناصر ،وجود میل به صعود
در آتش را دلیل مستقلبودن عنصر آتش از هوا دانستهاند .سهروردی اين استدالل را نپذيرفته است و
مینويسد که آتش به سوی باال حرکت نمیکند؛ زيرا:
اوالً) مشاهده میکنیم که آتش بالفاصله به هوای گرم تبديل میشود و اين هوای گرم است که
بهسوی باال میرود(همان ،ص.)111
ثانیاً) اگر فرض کنیم که آتش به باال صعود میکند و به دلیل لطافت و خالص بودن آن است که
ديده نمیشود ،بايد سقف و هر چه در باالی آن بود را در مسیر مستقیم بسوزاند و عبور کند،
درحالیکه چنین نیست و هرچه از آتش فاصله بگیريم و باالتر برويم ،گرمای آن کاهش
میيابد(همان.)113 ،
ثالثاً) نمیتوان وجود میل به باال رفتن آتش را دلیل متفاوت بودن آن با هوا بدانیم ،زيرا میتوان
آتش را همان هوای گرم (طبقهای از هوا) دانست که حرارت باعث لطافت بیشتر در آن شده و لطافت
نیز باعث میل به صعود در آن شده است .وی مینويسد« :زیادة االرتقاء لصیرورته ألطف ال
لصیرورته ناراً»(همان ،ص130-113؛ هروی ،1351 ،ص 31و.)33

رابعاً) قدما وجود کرة آتش را از روی مشاهده اثبات نكرده بودند ،بلكه با مشاهدة اينكه آتش
بهصورت طبیعی سر به سوی باال دارد و قاعدتاً نمیتواند دارای مكان طبیعی نباشد ،به وجود مكان
آتش تحت فلک قمر (که منتهای عالم عناصر است) قائل شدهاند .سهروردی مینويسد که هیچکس
تاکنون بهصورت تجربی باالرفتن آتش را مشاهده نكرده است(سهروردی1310 ،ب ،ص)130؛ بنابراين از
نظر وی نمیتوان از طريق مكان طبیعی بر وجود عنصر آتش استدالل نمود؛ و اگر بدون دلیل برای
آن مكان طبیعی در نظر بگیريم و بر اساس آن بخواهیم عنصر بودن آتش را اثبات کنیم ،دچار
مصادرة به مطلوب خواهیم شد.
 .3سهروردی مینويسد که اگر استدالل کنند که حرکت فلک باعث ايجاد حرارت میشود ،بازهم
اين حرارت لزوماً به معنای پديد آمدن آتش نخواهد بود .بهعبارتديگر اين حرارت لزوماً يبوست را به
همراه نخواهد داشت(همان ،ص113؛ هروی ،1351 ،ص.)34
الزم به ذکر است چنانکه پیشازاين ذکر شد ،ابنسینا با اصل اين سخن مخالفت کرده است و معتقد
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است که کرة آتش در اثر حرکت افالک پديد نیامده است؛ بنابراين ،اين نقض سهروردی متوجة سخن
مشائیان نیست(نک به :ابوريحان ،1313 ،ص.)32-31
 .4دلیل ديگر بر وجود کرة آتش و در نتیجه وجود مكان طبیعی برای آتش ،وجود ستارگان دنبالهدار
(ذوات اذناب و نیازک و نیزهدار و  )...است(رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص114؛ الهیجی ،1313 ،ص )106که در
اصل دودهايی(دخان) هستند که به کرة آتش رسیده و آتش گرفتهاند(ابنسینا ،1333 ،ص.)303
سهروردی مینويسد که سوختن اين اجسام دلیل بر وجود آتش (جسم بسیط حار و يابس) در آن
مكان نیست ،زيرا آهن گداخته و هوای بسیار گرم نیز میتوانند باعث سوختن شوند(سهروردی1310 ،ب،
ص113؛ هروی ،1351 ،ص.)34

 .5سهروردی معتقد است ازآنجاکه دلیلی وجود ندارد تا آتشی که در نزديكی عالم اثیريات قرار دارد
(کرة آتش) به نحو قسری از مكان طبیعی خود پايین بیايد و يكی از اجزای مرکبات
قرارگیرد(سهروردی1310 ،ب ،ص ،)131لذا آتش نمیتواند عنصر مستقلی در مرکبات و تشكیل مزاج
باشد .وی مینويسد :که سرما نمیتواند باعث پايین آمدن آتش از مكان طبیعی آن باشد؛ زيرا آتشی
که سرد باشد ديگر آتش نخواهد بود(همانجا) .لذا از نظر وی در مرکبات فقط حرارت وجود دارد و نه
آتش(همانجا) .به نظر میرسد اشكالی که در اين زمینه در شرح اشارات مطرح شده است ،ناظر به اين
سخنان سهروردی است(نک به :طوسی ،1335 ،ج ،2ص .)261مشابه اين اشكال توسط ابوريحان نیز
مطرح شده است و ابنسینا بدان پاسخ داده است(نک به :ابنسینا ،1313 ،ص.)34-33
 .6دلیل ديگر ابنسینا و مشائیان در اثبات عناصر ،استفاده از کیفیات چهارگانه بود .سهروردی برای رد
اين استدالل ،خشكی(يبوست) آتش را رد میکند .وی مینويسد که تعريف يبوست عدم سهولت در
شكلپذيری است ،اما در فتیلة چراغ مشاهده میکنیم که به سهولت شكل آتش تغییر میکند(سهروردی،
1310ب ،ص .)113همچنین اينكه آتش اشیاء را خشک میکند ،دلیل بر خشكی(يبوست) آن نیست؛ زيرا
خشککردن ناشی از زائلشدن رطوبت است و از بین رفتن رطوبت در آتش میتواند به دلیل تلطیف و
تصعید آن باشد که ناشی از حرارت است و نه ناشی از خشكی(يبوست) (همان ،ص130؛ شیرازی ،1331 ،ج،2
ص .)310بدين ترتیب سهروردی آتش را عنصر مستقلی به شمار نمیآورد.

دیدگاه سهروردی در مورد آتش
چنانكه ذکر شد ،سهروردی گرما(تسخن) و حرارت را از کیفیات و اعراض هوا در نظر میگیرد (يزدان

پناه ،1313 ،ج ،2ص )333و برای آن صورت نوعیة مستقلی در نظر نمیگیرد .بر اين اساس آتش را
بهعنوان يكی از اجسام بسیط اولیه در نظر نمیگیرد و آن را همان هوای داغ میداند .او ديدگاه
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خاصی نسبت به آتش دارد و آن را به دو معنا میداند(سهروردی1310 ،ب ،ص111؛ شهرزوری،1310 ،

ص .1 :)451در نظر عوام ،آتش جسمی نورانی و دارای شعله است؛  .2مراد از آتش جسم سوزاننده
است .ازآنجاکه در نظر شیخ اشراق ،نور در اجسام ،امری عرضی است(سهروردی1310 ،ب ،ص )131و
اجسام(برازخ) ذاتاً غاسق(تاريک) هستند ،وی خورشید را نیز جسمی بالذات تاريک میداند که نور را
به صورت عرضی دارا است(همان ،ص .)101بر اين اساس ،وی آتش را نیز هوايی داغ میداند(جسمی
غاسق) که بهصورت عرضی واجد نور شده است و مردم بر اساس دو معنای ذکرشده از آتش ،آن را
آتش نامیدهاند؛ اما اين امر تنها يک نامگذاری است و هويت مستقلی برای آتش از هوای گرم ايجاد
نمیکند.
1
همچنین سهروردی آتش را برادر نور اسفهبدی(نفس) و خلیفة صغرای الهی دانسته است(همان،
ص136ـ )133و آن را عنصری قريب به اثیريات به شمار آورده است(همان ،ص )141و برای آن ربالنوع
مستقل(ارديبهشت) در نظر گرفته(همو1310 ،ج ،ص460؛ همو1310 ،ب ،ص 153و )133و آن را «ذات
النور» نامیده است(همو1310 ،ب ،ص )133و بدين دلیل آن را اشرف عناصر دانستهاند(شیرازی ،1331 ،ج،2
ص.)313

ازآنجاکه سهروردی نظام فلسفی خود را بر اساس نور بنا کرده است و موجودات مجرد را نورانی و
اجسام مادی را غاسق و تاريک دانسته است ،نمیتواند آتش را که موجودی مادی است ،عنصری
مستقل و نورانی به شمار آورد .لذا آن را موجودی تاريک (که در اينجا مراد همان هوا است) دانسته
است که بهصورت بالعرض دارای نور است .چراکه از نظر سهروردی نور حسی ،امری جسمانی
نیست(نک به :همان ،ص .)33بر اين اساس شیخ اشراق تمايل دارد که نور را از شمار موجودات عالم
مادی خارج کند و آن را به نوعی با انوار عالم مجردات پیوند دهد .در اين صورت به نظر میرسد شیخ
اشراق در مخالفت خود با عنصر بسیط بودن آتش در طبیعیات ،انگیزهای مابعدالطبیعی داشته است.
نكتة ديگر در نظرية سهروردی استفاده از کیفیات مبصر بهجای کیفیات ملموس است .چنانکه
مالحظه میشود ،هر دو تقسیمبندی بر اساس کیفیات محسوس صورت گرفته است .با اين تفاوت که
تقسیمبندی اجسام بسیط توسط ابنسینا بر اساس کیفیات ملموس که اوايل محسوسات هستند انجام
شده است و تقسیمبندی سهروردی بر اساس کیفیات مبصر صورت گرفته است که از نظر سهروردی
اشرف محسوسات هستند(سهروردی1310 ،ب ،ص .)204اين مطلب نیـز ريشه در نظريات مابعدالطبیعی

 .1همچنین سهروردی به تعريف آتش به «اسطقسی شبیه به نفس» اشاره کرده است(سهروردی1310 ،ب ،ص .)13گرچه وی اين
تعريف را تعريف به اخفی دانسته است ،اما به اين تعريف بهجز اخفیبودن اشكال ديگری نگرفته است.
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سهروردی دارد که میکوشد ،علم و ادراک را به ابصار بازگرداند(همان ،ص.)214

عناصر سهگانة سهروردی
چنانكه ذکر شد سهروردی نظام جهانشناسی خود را بر اساس نور بنا کرده است و موجودات مجرد را
بر اساس نور به انواع مختلفی(مانند انوار قاهر ،انوار اسپهبدی) تقسیم کرده است .به همین ترتیب در
عالم برازخ (عالم ماده) نیز اجسام را بر اساس نور دستهبندی کرده است .وی در حکمة االشراق،

اجسام بسیط(فارد) را بر اساس میزان عبور نور ،به سه دستة حاجز ،مقتصد و لطیف 1تقسیم کرده است
(سهروردی1310 ،ب ،ص )111-113که عبارتاند از:
 .1حاجز که بهکلی مانع عبور نور است .اجسام حاجز شعاع نور را میپذيرند و در خود حفظ
میکنند(همان ،ص)203؛ مانند خاک.
 .2مقتصد به نحو جزئی مانع عبور نور است و بخشی از آن را عبور میدهد .اجسام مقتصد شعاع نور
را در خود حفظ میکنند و مظهری برای مثالهای نیّر و مستنیر هستند(همانجا)؛ مانند آب و ابر.
 .3لطیف که نور را بهطور کامل عبور میدهد؛ مانند هوا.
2
وی همچنین اجسام فلكیِ مستنیر را حاجز و غیرمستنیر را لطیف به شمار آورده است (همان،
ص .)113بر اين اساس ،شیخ اشراق عناصر و اجسام بسیط اولیه را بر اساس مالکی متفاوت با
ابنسینا ،به سه دسته تقسیم کرده است .در حقیقت او مالک تقسیمبندی اجسام اولیه را تغییر داده
است و مالک آن را در نظام هستیشناسی خود بر اساس میزان عبور نور قرار داده است و نه صور
نوعیة آبی و خاکی و هوايی؛ ازاينرو بهجای آنكه بگويیم سهروردی آتش را عنصر نمیداند و به سه
عنصر خاک و آب و هوا معتقد است(بهعنوان نمونه نک به :يزدانپناه ،1335 ،ص ،)130بايد گفت که وی
اصوالً هیچيک از عناصر چهارگانة مشائیان را بهعنوان عنصر اولیه قبول ندارد و بر اساس مالک
خويش که میزان عبور نور است ،اجسام بسیط(فارد) را به سه دستة حاجز ،مقتصد و لطیف تقسیم
میکند .سپس عناصر مشائیان (بهجز آتش) را در تقسیمبـندی خود جای میدهد .بـرای درک ديدگاه

 .1احتماالً سهروردی اصطالح حاجز را از آية  61سورة نمل که میفرمايد« :و جعل بین البحرين حاجزا» و اصطالح مقتصد را از آية
 32سورة فاطر که میفرمايد« :فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات» و اصطالح لطیف را از آية  103سورة
انعام که میفرمايد« :ال تدرکه االبصار  ...و هو اللطیف الخبیر» اخذ کرده است.
 .2تقسیمبندی سهروردی تحتتأثیر سخن ابنسینا در کتاب الشفاء است که مینويسد برخی از اجسام سماوی شفاف بوده و برخی
ديگر اجسامی هستند که بالذات نورانیاند(1404هـ الف ،ج ،2السماء و العالم ،ص.)33
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سهروردی در مورد عناصر بسیط ،الزم است به چند نكته توجه شود:
شیخ اشراق هیوالی اولی را نمیپذيرد(سهروردی1310 ،ب ،ص )34و جسم را جوهر بسیط دارای امتداد
و وضع میداند(سهروردی1310 ،ب ،ص )33که حامل صورت است(همو ،1333 ،ص .)63وی صورت نوعیه
را هیئت(غیر جوهر به معنای اشراقی آن) به شمار میآورد(همو1310 ،ب ،ص130؛ علیقلیبن قرچغایخان،
 ،1333ج ،1ص114؛ انواری ،1335 ،ص )30-23و در بحث از عناصر بسیط نیز مجدداً تأکید میکند که
صورتهای نوعیه ،هیئت(غیر جوهر) به شمار میآيند(سهروردی1310 ،ب ،ص .)130ازآنجاکه هیئت(غیر
جوهر) در نظر اشراقیان شامل صورت نوعیه(نوعی جوهر) و اعراض مشائیان میشود ،سهروردی
تصريح میکند که صورت نوعیه میتواند جوهر يا عرض باشد(همان ،ص 1.)13بر اين اساس وی
مینويسد که در عناصر ،چیزی جز جسمیت و هیئت وجود ندارد(همان ،ص .)13از طرف ديگر ،وی به
دلیل نپذيرفتن يبوست و مكان طبیعی آتش ،آن را جزء عناصر به شمار نیاورده است .به همین دلیل
از تقسیمبندی ابنسینا و مالک وی که استفاده از کیفیات ملموس است ،استفاده نمیکند .ازآنجاکه
سهروردی نظام فلسفی خود را بر اساس نور بنا کرده است و بر اين اساس عالم ماده (برازخ) را مظلم
بالذات دانسته و نور حسی را امری عارضی شمرده است ،بر اساس میزان عبور نور ،اجسام برزخی 2را
به سه دستة حاجز و مقتصد و لطیف تقسیم کرده است .به همین دلیل اجسام برزخی را قابس نامیده
است که نور در آنها امری عرضی و اقتباسی است(شیرازی ،1331 ،ج ،2ص .)304تقسیمبندی وی بر
اساس میزان عبور نور به نحوی است که شامل سه صورت نوعیة خاک و آب و هوای مشائیان
میشود.
بنابراين در حقیقت معنای عناصر بسیط در نظر وی با آنچه مشائیان بدان قائل هستند ،متفاوت
خواهد بود .از نظر وی يک جوهر جسمانی واحد(جسم مطلق) وجود دارد که هیئتهای سهگانة
حاجزيت ،اقتصاد و لطافت را میپذيرد(سهروردی1310 ،ب ،ص .)133وی صورتهای نوعیة خاکی و آبی
و هوايی را هیئت(غیر جوهر) به معنای اشراقی آن میداند و نه عرض(غیر جوهر) به معنای مشائی
آن؛ لذا همچنان تفاوت میان عناصر از نظر وی ذاتی خواهد بود.

 .1عدم توجه به تفاوت هیئت(غیر جوهر) در نظر اشراقیان با عرض(غیر جوهر) در نظر مشائیان(جهت مطالعة بیشتر نک به :انواری،
 ،1335ص )31باعث شده است که برخی معنای اين عبارت سهروردی را بهدرستی متوجه نشوند(نک به :يزدانپناه ،1313 ،ج ،2ص.)312
 .2برزخ نامیدن اجسام نیز به دلیل مانع و حائلبودن آنها است(شیرازی ،1331 ،ج ،2ص.)11
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نقد و بررسی دیدگاه مشائیان و سهروردی
در اين بخش به نقد و بررسی نظريات مشائیان و سهروردی در مورد عناصر و داوری میان آنها
میپردازيم:
الف) بررسی استدالل مشائیان از طریق سنگینی و سبکی :با توجه به اطالعات جديد
در اين روزگار ،مكان طبیعیای برای آتش که همة آتشهای عالم به سوی آن مكان در حرکت
باشند ،وجود ندارد 1و در نتیجه استدالل ابنسینا و مشائیان بر وجود عنصر آتش از اين طريق صحیح
نخواهد بود.
همچنین ازآنجاکه هر طبقه از زمین و هوا بر اساس طبیعیات قديم ،سنگینی خاص خود را دارند،
سنگینی و سبكی اموری ذو مراتب و تشكیكی خواهند بود .لذا اين اشكال بر طبیعیات قديم وارد است
که بر اساس چه مالکی آب را از خاک و آتش را از هوا تفكیک کردهاند؟ چراکه در امور ذو مراتب
نمیتوان با قطعیت خط و مرزی رسم کرد .اين مطلب نشان میدهد که اصوالً در طبیعیات قديم،
تفاوت آب و خاک و هوا و آتش را بهصورت مشاهدات ملموس روزمره در نظر گرفتهاند.
ب) بررسی استدالل مشائیان از طریق کیفیات مشترک :چنانکه ذکر شد ،سهروردی
يبوست آتش را نپذيرفته است .ابنسینا نیز در بحث از عناصر اربعه اشاره کرده که «اثبات حرارت هوا
و يبوست آتش ،و بهويژه يبوست آتش ،و توضیحدادن اين مطلب سخت و دشوار است»(ابنسینا،
1404هـ الف ،ج ،2ص155؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص .)252سپس در هنگام مطرحکردن اشكاالت واردشده به
اين مبحث ،شک در مورد يبوست آتش را مجدداً مطرح میکند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2ص .)161فخر
رازی نیز مینويسد وجود جسم بسیطی که گرم و خشک است به صرف تقسیم عقلی به دست آمده
است ،اما در عمل مصداقی برای آن نمیيابیم ،زيرا آتشی که مشاهده میکنیم دارای يبوست(خشكی)
نیست(رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص )130و هیچ عاقلی نمیپذيرد که آتش يابس باشد؛ به اين معنا که
بهسختی شكلپذير باشد(همان ،ص .)133بر اين اساس به نظر میرسد با توجه به تعريف يبوست در
طبیعیات قديم ،مشائیان نتوانستهاند يبوست آتش را بهخوبی تبیین کنند.
درصورتیکه يبوست آتش را نپذيريم بهناچار آتش دارای رطوبت خواهد بود .ازآنجاکه هوا و آتش در

 .1الية ترموسفر( )Thermosphereدر جو زمین درجه حرارت بسیار بااليی در حدود  1200درجه سانتیگراد دارد که میتوان
آن را با طبقة هوای دخانی قدما که درجه حرارت زيادی داشته است تطبیق داد .ازآنجاکه امروزه آتش از ترکیب يک ماده با اکسیژن
پديد میآيد ،در الية ترموسفر ،چنین ترکیبی در جريان نیست و لذا نمیتوان آن را با کرة آتش تطبیق داد.
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گرمی با يكديگر مشترک هستند ،آتش نوعی از هوا خواهد بود و هر دو گرم و تر به شمار میآيند.
اين مطلب موردپذيرش فخر رازی نیز قرار گرفته است(رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص136ـ )133و تأيیدی بر
سخن سهروردی به شمار میآيد .بر اين اساس تقسیمبندی عقلی اولیه که بهناچار به اثبات وجود
جسمی گرم و خشک رسیده بود ،صحیح نیست .فخر رازی نیز مینويسد« :به نظر من در اين باب،
حقیقت اين است که کسی که میکوشد حصر اسطقسات ]در چهار مورد[ را از طريق تقسیم عقالنی
بیان کند ،تالشی میکند که وافی به مقصود نیست»(همان ،ص.)141
همچنین فخر رازی مینويسد که برهان از طريق کیفیات مشترک میان اجسام ،استداللی برهانی نیست،
بلكه استقرائی است(همان ،ص .)126ازآنجاکه تعیین مصاديق اجسامی که دارای نهايت کیفیات چهارگانه
هستند ،استقرايی است ،تعیین مصاديق عناصر چهارگانه توسط مشائیان امری يقینی نخواهد بود .چنانكه
خواجه نصیر اشاره میکند که ابنسینا در اشارات مبنای خود را در تعیین مصداق عناصر اربعه ،بر ظاهر و
مشاهده گذاشته است؛ و ازاينرو ،امكان مناقشه در آن وجود دارد(طوسی ،1335 ،ج ،2ص.)253
ازآنجاکه ابنسینا از طريق مكان طبیعی ،يبوست آتش را اثبات میکند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج،2
ص ،)153بنابراين اشكال سهروردی که مینويسد کسی تاکنون باال رفتن آتش را نديده
است(سهروردی1310 ،ب ،ص )130استدالل ابنسینا را باطل میسازد .همچنین امروزه میدانیم که
باالی هوا ،کرهای از آتش وجود ندارد و ازاينرو ،سخن ابنسینا در اين مورد صحیح نخواهد بود.
ج) بررسی استدالل ترکیب و تحلیل :فخر رازی دلیل اصلی افراد بر چهار مورد بودن
اسطقسات را روش تجربی ترکیب و تحلیل دانسته است و نه به دلیل اقامة برهانهای عقالنی(رازی،
1423هـ ،ج ،2ص)141؛ اما اين دو روش ،دلیلهايی اقناعی هستند ،زيرا اينكه دلیلی بر عدم ترکیب
اجسام از عنصر پنجم وجود ندارد و يا عنصر پنجمی تاکنون يافت نشده است ،دلیل معتبری بر حصر
عناصر در چهار مورد نیست .همچنین اين دو دلیل نشاندهندة عنصر بودن آتش نیستند؛ زيرا در
ترکیب و تحلیل اشیاء لزوماً آتش مشاهده نمیشود(شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص.)203
د) ارتباط میان دالیل ابنسینا :ازآنجاکه میان حرارت و خفت(سبكی) و لطافت و نیز میان
برودت و ثقل(سنگینی) و کثافت رابطه وجود دارد(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2السماء و العالم ،ص15-14؛
طوسی ،1335 ،ج ،2ص254؛ شهرزوری ،1314 ،ج ،2ص ،)202میان دلیل اول و دوم ابنسینا و مشائیان رابطه
وجود دارد (حرارت و برودت در دلیل دوم و خفت و ثقل در دلیل اول مطرح شده است).
حرارت  تخلخل  سبكی
برودت  تكاثف  سنگینی
هـ) بررسی دیدگاه سهروردی :ايدههايی کـه سهروردی از آن حمايـت میکند ،در بخشی از
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کتاب طبیعیات شفا تحت عنوان شكوک مطرح شدهاند .ابنسینا خود به دشواربودن اثبات يبوست
آتش اشاره کرده است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2ص 155و161؛ طوسی ،1335 ،ج ،2ص .)252همچنین
ابنسینا در مورد کرة آتش اين اشكال را مطرح میکند که چرا نمیتوانیم بگويیم که گرمای (حرارت)
آتش امری عرضی است که به واسطة تحريک فلک در هوای گرم پديد آمده است؟(ابنسینا1404 ،هـ
الف ،ج ،2ص .)163وی پس از طرح سؤاالتی ديگر در مورد کرة آتش اين اشكال را مطرح میکند که
چرا نمیتوانیم بگويیم« :آتش چیزی جز هوای حقیقتاً داغ (سخن) نیست که باالتر از هوايی که
سردتر از آن است ،قرار گرفته است  ...و عناصر ،تنها هوا و آب و خاک هستند؟»(همان ،ص.)164
وی سپس در تقويت اين اشكال مینويسد که همانطور که بخار ،آبی است که گرم شده و دود(دخان)
خاکی است که گرم شده است ،آتش نیز هوايی است که گرم شده است(همانجا) .همچنین در ادامه اين
سؤال را مطرح میکند که چرا نمیتوان گفت اجسام عالم تحت القمر ،تنها از يک جسم بسیط تشكیل
شدهاند و خصوصیات عناصر اربعه ،کیفیاتی هستند که بر اين جوهر بسیط بهصورت عرضی وارد
میشوند؟(همانجا).
چنانكه مالحظه میشود ،هر سه مطلب فوق ،يعنی نپذيرفتن يبوست آتش و هوای داغ دانستن آن و
بازگرداندن خصوصیات ذاتی اجسام بسیط اولیه به خصوصیاتی عرضی که در آثار شیخ اشراق مشاهده
میشود ،بهعنوان شكوک در طبیعیات الشفاء مطرح شدهاند و میتوان اين سخنان ابنسینا را
ريشههای افكار سهروردی در اين زمینه به شمار آورد که تاکنون بدان توجه نشده است.
در تاريخ فلسفه نیز کسانی که قائل به چهار عنصر بسیط نیستند(انكسمندرس) و هوا را عنصر اصلی
دانستهاند ،آتش را همان هوای داغ به شمار آوردهاند .ابنسینا در بیان سخنان ايشان مینويسد« :و
أمّا النار فلیست إالّ هواء اشتدت به الحرارة»(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ج ،2ص.)11

همچنین میتوان گفت که در نظر شیخ اشراق اجسام به نحو ذيل تحلیل میشوند:
اجسام = جسم مطلق(شامل هیوالی اولی  +صورت جسمیة مشائیان)  +هیئت(شامل صورت نوعیه  +اعراض مشائیان)

لذا برخالف مشائیان که تبديل عناصر اربعه به يكديگر را کون و فساد میدانند (و نه استحاله) 1،بايد
تبديل عناصر سهگانة اشراقیان به يكديگر را نوعی استحاله(در معنای اشراقی آن) 1به شمار آورد .بر
اساس سخن شیخ اشراق که عناصر را هیئتهای مختلفی برای جسمی واحد میداند ،تبديل عناصر

 .1ازآنجاکه شیخ اشراق ،صورت نوعیه را نوعی هیئت (غیر جوهر) میداند ،استحاله در معنای اشراقی آن عامتر از استحاله در معنای
مشائی آن است و شامل تبديل اعراض مشائی و صورتهای نوعیه به يكديگر میشود.
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به معنای استحاله در کیفیات خواهد بود و نه کون و فساد.
اين نظر پیش از وی در آثار ابوالبرکات نیز مطرح شده است(نک به :ابوالبرکات ،1333 ،ج ،2ص.)164
ازآنجاکه سهروردی با آثار ابوالبرکات آشنا بوده است ،میتوان احتمال داد که در اين زمینه از آرای
وی استفاده کرده است .فخر رازی نیز در شرح اشارات ،مطلب مشابهی را مطرح کرده است(رازی،
1404هـ ،ج ،2ص.2)133
و) بررسی اشکاالت مطرحشده به سهروردی :بر نظرية سهروردی چند اشكال مطرح شده
است:
 .1به چه دلیل بنا به نظر سهروردی ،برخی از اعراض باعث پديدآمدن عنصر جديد میشوند ،ولی
برخی ديگر نمیشوند؟(يزدانپناه ،1313 ،ج ،2ص.)400
اين اشكال از عدم توجه به تفاوت هیئت و عرض در نظر سهروردی ايجاد شده است .پاسخ آن
است که وی اعراض(غیرجوهر به معنای مشائی آن) را باعث پديد آمدن عنصر جديد نمیداند ،بلكه
هیئتها (غیرجوهر به معنای اشراقی آن) را (که شامل صور نوعیة مشائیان است) باعث پديد آمدن
عنصر جديد دانسته است.
 .2اگر سهروردی آتش را عنصر مستقلی در نظر نمیگیرد و آن را همان هوای داغ میداند ،چرا برای
آن ربالنوع مستقلی(ارديبهشت) در نظر گرفته است؟(يزدانپناه ،1335 ،ص .)132پاسخ آن است که وی
آتش(هوای داغ) را يكی از موجودات عالم و خلیفة صغرای الهی دانسته و ازاينرو ،مانند تمامی جواهر
عالم ،برای آن نیز ربالنوع مستقلی در نظر گرفته است .بهعبارتديگر تنها اجسام بسیط اولیه دارای
ربالنوع مستقل نیستند که با خارجکردن آتش از اجسام بسیط اولیه ،نتوان برای آن ربالنوع در نظر
گرفت.
 .3اگر وی صورتهای نوعیه را عرض میداند ،تفاوت عناصر بسیط اولیه با يكديگر عرضی
خواهد بود؛ بنابراين ،نمیتوان برای هر يک از آنها ربالنوع مستقلی در نظر گرفت ،چراکه در نظر
وی ربالنوعها ،ربالنوع جواهر هستند ،نه اعراض .چنانكه مینويسد« :ال یقول المحقّقون منهم انّ
لكلّ عرض من األعراض صاحب نوع قائماً ،بل لالنواع الجوهریّة»(سهروردی1310 ،ج ،ص ،)461اما

 .1در استحاله ،کیفیات جسم که نوعی عرض هستند ،تغییر میکنند و در کون و فساد ،صورت نوعیه که جوهر به شمار میآيد،
تغییر میکند.
 .2اين نظر موردنقد مشائیان قرارگرفته است(نک به :طوسی ،1335 ،ج ،2ص)263؛ بررسی داليل و اشكاالت مطرحشده در اين زمینه
خارج از موضوع اين مقاله است.
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مشاهده میکنیم که وی برای عناصر بسیط اولیة آب ،خاک و آتش ،ربالنوع در نظر گرفته است (نک

به :همو1310 ،ب ،ص133 ،153؛ يزدانپناه ،1335 ،ص .)123به نظر میرسد اين اشكال با توجه به تفاوت
معنای هیئت و عرض در نظر شیخ اشراق رفع میشود ،در حقیقت وی صورتهای نوعیه را هیئت
دانسته است(يعنی جوهر اشراقی نیستند) اما آنها را عرض(غیر جوهر مشائی) ندانسته است ،يعنی
منكر جوهر به معنای مشائی بودن آنها نشده است .به همین دلیل برای گیاهان هم ربالنوع معرفی
کرده است(سهروردی1310 ،ب ،ص .)153لذا وی برای جواهر مشائی ربالنوع قائل است نه برای جواهر
اشراقی.
 .4گرچه شیخ اشراق آتش را عنصر مستقلی به شمار نیاورده و آن را همان هوای داغ دانسته است؛
اما باوجوداين ،در مبحث انقالب عناصر به يكديگر ،از تبديلشدن هوا به آتش سخن گفته است(همان،
ص .)132اين مطلب را برخی بهعنوان همراهی وی با مشائیان توجیه کردهاند(يزدانپناه ،1313 ،ج،2
ص)401؛ اما ازآنجاکه اين مطلب را در حكمه االشراق و پس از نفی عنصر بودن آتش مطرح کرده
است ،میتوان آن را بدين نحو توجیه کرد که وی در بحث انقالب عناصر به يكديگر ،هوای داغ را بر
اساس معنای دوم آتش (که پیشازاين ذکر شد) ،آتش نامیده است و نه بر اساس ديدگاه خودش.
بهعبارتديگر در اينجا بر اساس ديدگاه مشهور ،هوای داغ را آتش نامیده است ،گرچه در اين صورت
بهتر بود که از اصطالح «انقالب» استفاده نمیکرد.
ز) مقایسة دیدگاه قدما با دیدگاه جدید :1در طبیعیات قديم ،حواس انسان اهمیت زيادی دارند؛
ازاينرو در ديدگاه مشائیان کیفیات چهارگانة ملموس و در ديدگاه سهروردی کیفیات مبصر مبنای
استدالل آنها قرار گرفته است .همچنین امور نسبی محسوسی همچون سنگینی و سبكی صفات عینی
اجسام شمرده شدهاند و مبنای استدالل ايشان قرار گرفتهاند(برت ،1331 ،ص)3؛ اما در علم جديد تالش
میشود تا مستقل از تأيیدات حسی به کشف جهان دست يابند(همان ،ص .)63بهعنوانمثال در علم جديد،
حرارت وصفی نیست که واقعاً در اشیاء وجود داشته باشد ،بلكه حواس ماست که آن را درک میکند و
لذا اگر جانوران را از جهان حذف کنیم ،اينگونه اوصاف ديگر وجود نخواهند داشت(همان ،ص36ـ 33و.)10
همچنین قدما حرارت و برودت و يبوست و رطوبت را چهار کیفیت مستقل به شمار میآوردند که
دوبهدو با يكديگر رابطة تضاد دارند(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ج ،1المقوالت ،ص .)133امروزه ،برودت به نبود

 .1در اين بخش ،به دلیل محدوديت مقاله ،تنها به مقايسة دو ديدگاه(پارادايم) طبیعیات مشائی و فیزيک اشاره شده است و از
ديدگاه جديد در نقد طبیعیات قديم استفاده نشده است .تنها در مواردی که يافتههای جديد علمی ،در چهارچوب نظريات مشائیان
اشكاالتی بر ايشان وارد کرده است(مانند يكسانبودن اجسام ماه و زمین) ،به اين يافتهها اشاره شده است.
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حرارت و يبوست به نبود رطوبت تفسیر میشود و لذا تنها دو کیفیت مستقل خواهند بود که با دو
کیفیت ديگر رابطة تناقض دارند؛ بنابراين ،از ديدگاه جديد ،برهان کیفیات نمیتواند چهار عنصر بسیط
را ثابت کند.
همچنین به دلیل آنكه در استداللهای تعیین عناصر از خصوصیات ظاهریای استفاده شده است
که اموری نسبی هستند ،مانند سنگینی و سبكی ،گرمی و سردی و خشكی و تری ،نمیتوان بر
اساس آنها امور قطعی و مطلقی برای اشیاء ثابت کرد.
به نظر میرسد علم امروز به سمت تأيید نظرية جوهر فرد(جزء اليتجزی) قدما پیش رفته است و
نظرية اتمیستی غالب شده است .فخر رازی در مورد نظرية جوهر فرد مینويسد« :برخی از مردم
گمان میکنند که اين عناصر از اجسامی غیرقابل انفصال و شكستن ترکیب شدهاند و آن اجسام،
عناصرِ اين عناصر چهارگانهاند»(رازی1423 ،هـ ،ج ،2ص .)124همانگونه که مالحظه میشود ،نظريات
جديد فیزيک مطابق سخن فوق است .با غلبة ديدگاه تحلیل اتمی و مولكولی اجسام در اين روزگار،
حرارت و برودت بر اساس جنبش مولكولی تفسیر میشوند .همچنین آنچه قدما آن را عنصر می
نامیدند ،امروزه با چهار حالت ماده متناظر دانسته شدهاند(گمپرتس ،1335 ،ج ،3ص:)1214
جامد
خاک
مايع
آب
گاز
هوا
1
پالسما
آتش
الزم به ذکر است تبديل حاالت ماده به يكديگر در اين روزگار ،دقیقاً مطابق تبديل عناصر به يكديگر
از ديدگاه قدما نیست .چنانكه قدما نیز در آثار خود به برخی از حاالت جسم ،مانند جامد و مايع در
بحث انجماد و میعان اشاره کردهاند و آنها را متفاوت با عناصر چهارگانه دانستهاند(نک به مبحث
میدانیم ،حاالت چهارگانة ماده در اين روزگار بر
تخلخل و تكاثف در طبیعیات قديم) .همانطور که 
اساس میزان پیوند مولكولی و اتمی آنها دستهبندی شده است .امروزه بر اساس آرايش متفاوت اتمی
اجسام ،از حدود  114عنصر جدول تناوبی سخن گفته میشود که در عنصر بودن با عناصر چهارگانة
قدما دارای اشتراک لفظ هستند.

 .1پالسما حالت چهارم ماده است .در حالت پالسما الكترونها و پروتونهای اتم به دلیل گرمای زياد از مدار خود خارج شدهاند.
فیزيک پالسما يكی از شاخههای فیزيک است که به بررسی اين حالت از ماده و فرايندهايی همچون همجوشی هستهای میپردازد.
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همچنین امروزه بحث از مكان طبیعی و حرکت طبیعی وجود ندارد و تمامی حرکات قسری هستند؛
لذا نمیتوان از اين طريق به اثبات ديدگاه ابنسینا در مورد عناصر چهارگانه پرداخت.
تعريف قدما از سنگینی و سبكی نیز با تعريف امروزی آنها متفاوت است .امروزه سنگینی و سبكی بر
اساس نیروی جاذبهای که بر جسم وارد میشود و آن را به سمت جرم بزرگتر میکشد ،تعريف می
شود .1لذا جسم همواره دارای وزن خواهد بود؛ اما در نظام طبیعیات سینوی ،جسمی که در مكان
طبیعی خود قرار دارد ،نه سنگین است و نه سبک.

نتیجهگیری
در اين مقاله نشان داده شد که ابنسینا و مشائیان بر اساس سه دلیل زير اجسام بسیط اولیه را
منحصر در چهار مورد دانستهاند .1 :استدالل از طريق جايگاه طبیعی اجسام و میل طبیعی آنها که
ناشی از کیفیت سنگینی و سبكی در آنها است؛  .2استدالل از طريق کیفیات اصلی مشترک میان
تمامی اجسام که عبارتاند از :گرمی ،سردی ،خشكی و تری؛  .3استدالل از طريق ترکیب و تحلیل.
سپس نظر خاص ابوريحان بیرونی و شیخ اشراق در مورد عنصر نبودن آتش و اشكاالت سهروردی
بر استداللهای مشائیان مطرح شد و نشان داده شد وی اجسام مادی را فاقد نور میداند و لذا آتش
را عنصری مستقل و دارای نور به شمار نمیآورد .همچنین نظرية خاص سهروردی در مورد عناصر
بسیط اولیه مطرح شد .مطابق ديدگاه وی ،اجسام بسیط اولیه بر اساس میزان عبور نور از آنها به
حاجز ،مقتصد و لطیف تقسیم میشوند؛ اما ازآنجاکه وی استفادة خاصی در طبیعیات از تقسیمبندی
جديد خود نكرده است ،به نظر میرسد که تقسیمبندی وی بیشتر با انگیزة مابعدالطبیعی انجام شده
است .در ادامة مقاله ديدگاههای مشائیان و سهروردی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نشان داده شد
که پیش از وی ،نظريات و اشكاالت سهروردی توسط ابنسینا گزارش شده است .همچنین نشان
داده شد که تقسیمبندی عناصر در دو نظام مشائی و اشراقی ،بر اساس کیفیات حسی و امور ظاهری
قابلمشاهده انجام شده است که با ديدگاه و ساختار (پارادايم) علوم جديد متفاوت است .همچنین
ديدگاه قديم در مورد مفهوم عنصر و کیفیات سنگینی و سبكی اجسام و حرارت و برودت و نیز
يبوست و رطوبت با ديدگاه جديد مقايسه و به تفاوتهای اين دو ديدگاه اشاره شد.

 .1ابوريحان در االسئله و االجوبه ،به قول کسانی اشاره میکند که معتقدند تمامی عناصر به سمت مرکز حرکت میکنند ،اما حرکت
عناصر سنگینتر ،سريعتر از عناصر سبکتر است .اين نظر که قابلمقايسه با ديدگاه امروزی فیزيک است ،توسط ابنسینا رد شده
است(بیرونی ،1313 ،ص31ـ.)33

بررسی تعداد عناصر بسیط در حكمت مشاء و حكمت اشراقی سهروردی 13 

منابع
قرآن کريم
ابنخلف تبريزی ،محمدحسین( .)1363برهان قاطع .به اهتمام محمد معین ،تهران :انتشارات امیرکبیر
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل( .)1335اإلشارات و التنبیهات .شرح خواجه نصیرالدين الطوسی ،قم ،نشر
البالغه.
ــــــــــــــ(1400هـ الف) .الحدود .رسائل ابنسینا ،قم ،انتشارات بیدار.
ــــــــــــــ(1404هـ الف) .الشفاءـ الطبیعیات .تحقیق محمود قاسم ،قم ،مكتبه آيه اهلل العظمی
مرعشی.
ــــــــــــــ(1404هـ ب) .الشفاءـ المنطق .تحقیق سعید زايد ،قم ،مكتبه آيه اهلل العظمی مرعشی
ــــــــــــــ( .)1313طبیعیات دانشنامه عالئی .تصحیح محمد مشكوه ،همدان ،دانشگاه بوعلی
سینا.
ــــــــــــــ(1400هـ ب) .عیون الحكمه .رسائل ابنسینا ،قم ،انتشارات بیدار.
ــــــــــــــ(1326هـ) .فی االجرام العلويه .تسع رسائل فی الحكمه و الطبیعیات ،قاهره ،دار العرب
ــــــــــــــ(1426هـ) .القانون فی الطب .بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
ــــــــــــــ( .)1333النجاه من الغرق فی بحر الضالالت .تصحیح محمدتقی دانشپژوه .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
ابنمنظور ،محمد بن مكرم(1414هـ) .لسان العرب .بیروت ،دار الفكرـ دار صادر.
ابوالبرکات بغدادی( .)1333المعتبر فی الحكمه .اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
اخوان الصفا(1412هـ) .رسائل اخوانالصفاء و خالن الوفاء .بیروت ،الدار االسالمیه.
افنان ،سهیل محسن( .)1313پیدايش اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی .ترجمه محمد فیروزکوهی،
تهران :انتشارات حكمت.
انواری ،سعید(« .)1335تفاوت هیأت در حكمت اشراق يا عرض در حكمت مشاء» ،بهار و تابستان ،دو
فصلنامة فلسفی شناخت .دانشگاه شهید بهشتی ،شمارة پیاپی  ،34/1ص23ـ.31
برت ،ادوين آرتور( .)1331مبادی مابعدالطبیعی علوم نوين .ترجمه عبدالكريم سروش ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
بیرونی ،ابوريحان( .)1310اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه .تصحیح پرويز اذکائی ،تهران :میراث
مكتوب.
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ـــــــــــــ( .)1313االسئله و االجوبه(پرسشهای ابوريحان بیرونی و پاسخهای ابنسینا) .تصحیح
و تقديم مهدی محقق و سیدحسین نصر ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
جرجانی ،میرسید شريف( .)1330التعريفات .تهران :ناصر خسرو.
رازی ،فخرالدين محمد(1404هـ) .شرحی اإلشارات (شرح الفخر الرازی علی اإلشارات) .قم ،مكتبه آيه
اهلل المرعشی.
ـــــــــــــ(1423هـ) .المباحث المشرقیه فی علم اإللهیات و الطبیعیات .تصحیح محمد المعتصم
باهلل البغدادی ،قم ،منشورات ذوی القربی.
سبزواری ،مالهادی(1422هـ) .شرح المنظومه .تصحیح مسعود طالبی ،قم ،نشر ناب.
سهروردی ،شهاب الدين(1310الف) .االلواح العماديه .مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج ،4تصحیح
نجفقلی حبیبی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـــــــــــــ (1311الف) ،بستان القلوب ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج ،3تصحیح سیدحسین
نصر ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـــــــــــــ (1311ب) .التلويحات اللوحیه و العرشیه .تصحیح نجفقلی حبیبی ،تهران :مؤسسه
پژوهشی حكمت و فلسفة ايران
ـــــــــــــ(1310ب) .حكمه االشراق .مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج .2تصحیح هانری کربن،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ـــــــــــــ( .)1333طبیعیات المشارع و المطارحات .تصحیح نجفقلی حبیبی ،تهران :کتابخانه
مجلس شورای اسالمی.
ـــــــــــــ(1310ج) ،المشارع و المطارحات (االهیات) .مجموعه مصنفات شیخ اشراق .ج،1
تصحیح هانری کربن ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـــــــــــــ( .)1336المقاومات ،الحكمه االشراقیه .ج ،4تصحیح محمد ملكی ،قم ،دانشگاه اديان و
مذاهب.
شهرزوری ،شمس الدين محمد( .)1314رسائل الشجره االلهیه فی علوم الحقائق الربانیه .تصحیح
نجفقلی حبیبی ،تهران :مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفة ايران.
ـــــــــــــ( .)1310شرح حكمه االشراق .تصحیح حسین ضیائی تربتی ،تهران :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
شیرازی ،قطبالدين( .)1315دره التاج .تصحیح سید محمد مشكوه ،تهران :حكمت.
ـــــــــــــ( .)1331شرح حكمه االشراق .تصحیح سیدمحمد موسوی ،تهران :حكمت.
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طوسی ،نصیرالدين محمد( .)1335شرح االشارات و التنبیهات ،قم ،نشر البالغه.
علیقلی بن قرچغای خان( .)1333احیای حكمت .تصحیح فاطمه فنا ،تهران :میراث مكتوب.
فارابی(1330هـ) .عیون المسائل .نسخة خطی شمارة  ،1324تهران :کتابخانة مجلس شورای اسالمی.
گمپرتس ،تئودور( .)1335متفكران يونان .ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :انتشارات خوارزمی.
الهیجی(مال) ،عبدالرزاق( .)1313گوهر مراد .تصحیح مؤسسه تحقیقاتی امام صادق  ،تهران:
انتشارات سايه.
هروی ،محمد شريف( ،)1351انواريه(ترجمه و شرح حكمه االشراق سهروردی) ،تصحیح حسین
ضیائی به اهتمام آستین ،تهران :امیرکبیر.
يزدانپناه ،يداهلل( .)1335آموزش حكمت اشراق ،تحقیق و نگارش علی امینینژاد ،تهران :انتشارات
سمت.
ـــــــــــــ( .)1313حكمت اشراق .تحقیق و نگارش مهدی علیپور ،تهران :انتشارات سمت.

